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Özet: Bu çalışmada Orta Anadolu’da yer alan Tepecik-Çiftlik arkeolojik yerleşmesinden 

gün ışığına çıkarılmış insan iskelet kalıntıları genel çocuk sağlığı ve cinsiyetin çocuk 

sağlığına etkisi bakımından incelenmektedir. Çalışmada incelenen materyal Tepecik-

Çiftlik yerleşmesinin M.Ö. 7. bine tarihlenen Neolitik Dönem’e ait tabakalarından 

ele geçirilmiştir. İncelenen materyal 696 sürekli dişten oluşmaktadır. Sürekli dişler, 

çocukluk döneminde karşılaşılan kötü beslenme ve kötü sağlık koşullarının bir 

göstergesi olan lineer mine hipoplazileri açısından incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda Tepecik-Çiftlik insanlarına ait dişlerin % 32’sinde mine hipoplazisi 

saptanmıştır. Bu değer Tepecik-Çiftlik’te çocukluk çağında bireylerin kötü beslenme 

ve hastalık durumları gibi fizyolojik streslerle önemli miktarda karşı karşıya 

kaldıklarına işaret etmiştir. Ayrıca, toplulukta mine hipoplazilerinin cinsiyetlere 

göre dağılımı açısından da ciddi bir farklılık tespit edilmiştir. Kadınlarda (% 47,1) 

erkeklerin (% 25,6)  neredeyse iki katı daha fazla mine hipoplazisi belirlenmiştir.  

Cinsiyetler arasında gözlemlenen bu farkın kız çocuklarının beslenme ve çocuk 

bakımı açısından erkek çocuklarına göre dezavantajlı durumlarıyla ilişkili olabileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: In this study, human skeletal remains recovered from the Tepecik-Çiftlik 

archaeological settlement located in Central Anatolia were examined regarding 

general child health and the effect with regard to sex. The material examined in 

this study was dated 7th millennium cal BC (Neolithic Period) and consisted of 

696 permanent teeth. Linear enamel hypoplasias (LEHs) were used as a proxy for 

malnutrition and poor health conditions in the childhood period. The frequency of 

LEH was detected in 32.0% of the teeth belonging to Tepecik-Çiftlik Neolithic people. 

This indicates that individuals who lived at the site were faced with physiological 

stresses marked in their childhood period. Additionally, it was determined that the 

frequency of LEH had varied significantly in sex subgroups of the population. Nearly 

two times more LEH was detected in females (47.1 %) as compared to males (25.6%). 

It’s concluded that the discrepancy observed between the sexes might be related, 

and a disadvantaged status of the girls in comparison with the boys in terms of 

nutrition and childcare. 

Keywords: Anatolia, Bioarchaeology, Parental investment, Gender, Enamel hypoplasia.

I. GİRİŞ

Neolitik Dönem, insan topluluklarının avcı toplayıcı yaşam biçiminden yerle-
şik yaşama geçişi, ilk köylerin ve arkeolojik olarak gözlemlenebilir ritüel alan-
ların ortaya çıkışı, insanların birçok bitki ve hayvan türünü evcilleştirmeleri 
gibi sosyal ve kültürel yaşamında sayısız değişimle bir önceki dönemden ayrıl-
maktadır (Cauvin, 2000; Kuijt, 2000; Özdoğan ve Başgelen, 2007). Bu önemli 
arkeolojik dönem kısa bir zaman diliminden ziyade, Anadolu Yarımadası’n-
daki ve genel olarak Yakındoğu’daki gelişiminden de izlenebileceği gibi bin-
lerce yılı alan geniş bir zaman aralığını kapsamaktadır (Kuijt, 2000; Özdoğan 
ve Başgelen, 2007; Sagona ve Zimansky, 2009). Bu zaman zarfında değişen 
sosyo-ekonomik koşullar ve insan gruplarının hareketliliği hem topluluklar 
arasında yeni ilişkilerin (örneğin ticaret ve akrabalıklar) ortaya çıkmasına hem 
de topluluk içindeki iş ve görev paylaşımında yaş ve cinsiyet grupları için yeni 
ilişkilerin ortaya çıkışına yol açmıştır (Asouti, 2006; Gebel, 2010; Herskovitz 
ve Gopher, 2008; Hodder, 2005; Peterson, 2010). Yapılan arkeolojik kazılar 
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yoluyla ele geçen buluntular Neolitik Dönem’deki bu tür önemli değişimlerin 
belgelenmesini ve incelenmesini sağlamıştır (Özdoğan ve Başgelen, 2007). An-
cak, dönemin insan toplulukları üzerindeki etkisinin sosyo-kültürel boyutla 
sınırlı olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Gerçekten de, insan topluluklarının bu 
yeni yaşam biçimiyle birlikte geçirdiği dönüşüm sadece onların sosyo-kültürel 
yaşamlarını değil aynı zamanda biyolojilerini de yeni çevrelere uyarlanma an-
lamında etkilemiştir. Örneğin, yerleşik yaşamla birlikte toplulukların demog-
rafik yapısında ciddi bir değişim yaşanmış, zaman içinde insan gruplarının 
nüfusu hızla artmıştır (Bocquet-Appel ve Bar-Yosef, 2008a). Bu nüfus artışı 
aynı zamanda özellikle bebek ve çocuk ölümlülüğünün de artışıyla birlikte 
gerçekleşmiştir (Bocquet-Appel ve Bar-Yosef, 2008b: 4). Bu durumun ortaya 
çıkışında nüfustaki artışla birlikte yaygınlaşan enfeksiyonel hastalıklar, bes-
lenme kalitesindeki olumsuz değişim, hayvan evcilleştirmeleri ve hayvanların 
köylerde tutulmaya başlanmasıyla beliren zoonozlar önemli bir paya sahiptir 
(Cohen, 2008; Erdal, 2000; Larsen, 2004: 86; Lewis, 2007:148).  

Neolitik Dönem’de yaşamış insan topluluklarındaki biyokültürel dönüşümden 
en fazla bebek ve çocuklar etkilenmiştir. Bağışıklık sisteminin henüz gelişme-
ye başladığı dönemde yetersiz beslenme ve hastalıklar nedeniyle bebek ve ço-
cuklarda ortaya çıkan problemler çeşitli büyüme bozukluklarına, daha ciddi 
durumlarda ise ölümlere yol açmıştır (Büyükkarakaya, 2004; Büyükkarakaya 
ve Erdal, 2006; Özbek ve Erdal, 2006). Günümüzde yaşayan insanlarda yük-
sek bebek ve çocuk ölümlülüğü, kötü sağlık yapısı ve büyüme bozuklukları 
özellikle düşük sosyo-ekonomik topluluklarda ve gelişmekte olan ülkelerde 
hala önemli bir sağlık problemi olarak gösterilmektedir (Erdal, 2000; WHO, 
2014). Bu yaklaşıma paralel olarak arkeolojik topluluklarda da çeşitli gös-
tergeler aracılığı ile topluluklardaki bireylerin karşılaşmış oldukları beslenme 
sorunları ve sağlık problemleri incelenmektedir. Arkeolojik topluluklar özelin-
de bakıldığında, gerek bireylere ait kemiklerde gerekse dişlerde gözlemlenen 
ve stres göstergeleri adı altında incelenen çeşitli lezyonlar toplulukların ge-
nel sağlık yapılarının oluşturulmasında önemli bir yer tutar (Büyükkarakaya, 
2011; Goodman vd. 1988; Lewis ve Roberts, 1997). Bu çalışmada incelenen 
diş minesi üzerinde gözlemlenen mine hipoplazileri de stres göstergeleri ara-
sında yer almaktadır (Goodman ve Rose,1990).

Dişler kemiğe göre daha sert olan dokuları nedeniyle arkeolojik insan iske-
let kalıntıları arasında sıklıkla ele geçer. Diş minesindeki kusurlar, minör ve 
majör aşınmalar nedeniyle taç kayıpları olmadığı sürece (King vd. 2005: 558; 
Büyükkarakaya, 2012: 2), diş tacının oluşum sürecinde yaşanmış streslerin 
kronolojik bir kaydını sağlar. Bu özelliğinden dolayı mine hipoplazileri eski 
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insan topluluklarının sağlık yapılarının incelenmesinde sıklıkla başvuru kay-
nağı olmuştur (Goodman ve Rose, 1990; Clark vd. 2014; Dabb, 2011; Klaus 
ve Tam, 2009; Slaus, 2008; Temple vd. 2013). Diş minesi üzerinde gözlenen 
gelişimsel kusurlardan birisi olan mine hipoplazileri, diş minesinin oluştu-
ğu amelogenezis sürecinde çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen aksamalar 
nedeniyle mine kalınlığında gözlemlenen eksiklik ve yetersizlikler olarak ta-
nımlanabilir (Fotoğraf 1) (Goodman ve Rose, 1991; FDI, 1982; Hillson, 1996; 
El-Najjar vd. 1978; Larsen, 2004). 

Fotoğraf 1. TP’07 sk 58 sol alt köpekdişinde lineer mine hipoplazisi

Lineer mine hipoplazilerinin oluşumuyla ilişkilendirilmiş hastalıklar arasında 
kızamık, suçiçeği, difteri gibi enfeksiyonel hastalıklar, anemi, A, C, D vitamini 
eksiklikleri gibi beslenme yetersizlikleri ve çeşitli parazitik hastalıklar bulun-
maktadır (Goodman ve Rose 1991; Hillson, 2008; Larsen, 2004; Pindborg, 
1982; Sarnat ve Schour, 1941). Mine hipoplazilerinin hafif ve orta dereceli 
protein-enerji malnütrisyonu durumuyla ilişkili olduğu ve çeşitli derecelerde 
kötü beslenmeye sahip arkeolojik topluluklarda yüksek sıklıklarda saptandığı 
bilinmektedir (Goodman vd. 1991: 773; Cohen ve Armelagos, 1984). Yaşayan 
topluluklar üzerine yapılan epidemiyolojik incelemelerde sanayileşmiş top-
luluklarda mine hipoplazisi oranlarının %10’un altında olduğu, gelişmemiş 
ülkelerde ise mine hipoplazilerinin çok yüksek miktarda olduğuna dikkat çe-
kilmekte, özellikle düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip yüksek hastalık düze-
yinin ve kötü beslenmenin mevcut olduğu topluluklarda mine hipoplazilerinin 
yaygınlığının fazla olduğuna işaret edilmektedir  (Goodman ve Rose, 1990; 
Maunders vd. 1992; Lanphear, 1990; Blakey vd. 1994; Sawyer ve Nwoku, 
1985). Konuyla ilgili birçok deneysel, klinik, epidemiyolojik araştırmanın so-
nucuna göre,  mine hipoplazileri duyarlı ve spesifik bir nedene dayanmayan 
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stres göstergeleri olarak kabul edilir (Goodman ve Rose, 1990; Goodman vd. 
1991: 773). 

Mine hipoplazileri gerek yaşayan topluluklarda gerekse arkeolojik topluluk-
larda sadece genel sağlık yapısının incelenmesinde değil aynı zamanda top-
luluk içi çeşitli alt grupların (farklı sosyo-ekonomik gruplar, cinsiyet grupla-
rı) sağlık profillerinin incelenmesinde de sıklıkla araştırma konusu olmuştur 
(Uysal, 2012). Yapılan bir kısım araştırmada kadın ve erkek arasında mine 
hipoplazisi yönünden bir farklılık saptanmazken (Lanphear, 1990; Lovell ve 
Whyte, 1999; King, 1989), bazılarında cinsiyetler arası farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (Goodman vd. 1987: 11; Goodman vd. 1991; Saunders ve Keenley-
side, 1999; Slaus, 2000; Erdal 1996; Uysal, 2012: 279).

Bu çalışmada Tepecik-Çiftlik neolitik insanlarında erken ve geç çocukluk 
dönemlerindeki beslenme yetersizlikleri ve hastalıkların göstergesi olarak 
bireylerin karşılaşmış oldukları sistemik fizyolojik streslerin bir işareti olan 
lineer mine hipoplazileri incelenmektedir. Çalışmanın amaçlarından ilki Te-
pecik-Çiftlik neolitik topluluğunda çocukluk dönemindeki genel sağlık yapı-
sını lineer mine hipoplazilerinin incelenmesi yoluyla sorgulanması ve bunun 
topluluğun yaşam biçimi ve çevreye uyarlanması açısından araştırılmasıdır. 
Çalışmanın bir diğer amacı ise bireylerde karşılaşılan sağlık sorunlarının cin-
siyetler açısından ele alınması, bir farklılığın olup olmadığının tespiti ve eğer 
var ise bu farklılıkların olası nedenlerinin irdelenmesidir.

II. ALAN, ÖRNEKLEM VE YÖNTEM

Tepecik-Çiftlik Neolitik Dönem yerleşmesi Niğde İli Çiftlik İlçesi sınırları için-
de yer almaktadır (Fotoğraf 2)(Bıçakçı, 2001: 26; Bıçakçı vd. 2012: 89). Orta 
Anadolu’da Volkanik Kapadokya bölgesinde yer alan yerleşmede kazı çalışma-
ları Doç. Dr. Erhan Bıçakçı tarafından yürütülmektedir. Kazılar sonucunda 
Neolitik Dönem, Kalkolitik Dönem ve Geç Roma-Erken Bizans Dönemleri’ne 
ait çeşitli arkeolojik tabakalar tespit edilmiştir (Bıçakçı vd. 2007; Bıçakçı vd. 
2012: 90). Bu çalışmada Neolitik Dönem’e tarihlendirilen (M.Ö. 7. Bin) taba-
kalardan (5., 4., ve 3. tabakalar) ele geçen insan iskelet materyali çalışılmıştır 
(Çakan, 2013). 

Tepecik-Çiftlik yerleşmesi tarihöncesi dönemde yoğun olarak kullanılan ob-
sidyen kaynaklarının yanı başında yer almaktadır. Özellikle Göllüdağ ve 
çevresindeki obsidyen kaynaklarının Kıbrıs ve Levant gibi uzak coğrafyalara 
ulaştığının bilinmesi ve Orta Anadolu’nun neolitikleşme süreci içinde Doğu 
ve Batı Anadolu arasında yer almasından dolayı yerleşme Neolitik Dönem 
toplulukları arasındaki etkileşimin anlaşılması bağlamında önemli bir nokta-
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da yer almaktadır (Bıçakçı vd. 2012). Ek olarak, Tepecik-Çiftlik Neolitik Dö-
nem topluluğunda ölüye müdahale biçimleri açısından kafatası alma, ikincil 
gömü, kolektif gömü gibi çeşitli uygulamaların olması (Büyükkarakaya vd. 
2009: 128; Büyükkarakaya vd. 2012), hem diğer Neolitik Dönem toplulukları 
ile ilişkilerin anlaşılması hem de bu insanların inanış sistemlerinin ve sosyal 
ilişkilerinin anlaşılmasında önemli bilgiler sunmaktadır (Büyükkarakaya vd. 
2012; 2014).

 

Fotoğraf 2. Tepecik-Çiftlik yerleşmesi (Tepecik-Çiftlik kazı arşivi)

Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalardan elde edilen arkeolojik verilerden 
hareketle Neolitik Dönem sonlarında Orta Anadolu’da insan yaşamı için uy-
gun iklim koşullarının olduğu belirtilmektedir (Bıçakçı vd. 2007: 246). Yer-
leşmeden ele geçen zooarkeolojik ve arkeobotanik kalıntılar ve diğer buluntu-
lar geçim ekonomisi ve yaşam biçimi hakkında çeşitli ön bilgiler sağlamıştır. 
Hayvan kemikleri üzerine yapılan ilk incelemelere göre Tepecik-Çiftlik’te gerek 
evcil gerekse yabanıl hayvan tüketiminin gerçekleştirildiği, av hayvanlarının 
sayısının Neolitik Dönem sonlarına doğru artmış olduğu belirlenmiştir (Bı-
çakçı vd. 2007: 246). Yerleşmeden en fazla ele geçmiş hayvanların koyun/
keçi, sığır, atgiller ve kızıl geyik olduğu tespit edilmiştir, bunların dışında, 
domuz, ayı, kemirgenler, tavşan ve birkaç kuş türünün de saptandığı ifade 
edilmiştir (Bıçakçı vd. 2007). Hayvansal besinlere ek olarak, uygun iklimsel 
ve çevresel yapı bitkisel besin kaynakları açısından da kaynakların fakir ol-
madığına işaret etmektedir. Birincil ve ikincil kullanım örneği olarak ele geçen 
öğütme taşları, bitki depolama birimleri ve bunlara ek olarak tespit edilmiş 
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bitki tohumları bitkisel kaynakların da beslenmede önemli bir yer kapladı-
ğını göstermektedir (Bıçakçı vd. 2007: 247). Arkeobotanik kalıntılar üzerine 
yapılan ilk gözlemlerden hareketle önemli sayıda bitkinin yetiştirildiği, bunlar 
arasında emmer buğdayının (Triticum turgidum dicoccum), arpanın (Hordeum 
vulgare), nohutun (Cicer arietinum), kara burçağın (Vicia ervilia), mercimeğin 
(Lens culinaris) yer aldığı söylenebilir (C. Çilingir İpek ile kişisel görüşme, 27 
Mayıs 2014).

Bu çalışmada Tepecik-Çiftlik topluluğundaki tüm sürekli dişler mine hipop-
lazileri açısından değerlendirilmiştir. Diş minesinin gelişimsel kusurlarının 
standardizasyonu için bir öneri diş hekimliği çalışma grubu olan FDI tarafın-
dan sunulmuştur (FDI, 1982). FDI sınıflandırması çoğu çalışmada tercih edil-
diğinden inceleme yapılırken mine hipoplazileri FDI’nın geliştirdiği mine geli-
şimsel kusur indeksine (DDE indeks) göre kaydedilmiştir. Mine hipoplazileri 
lokal travmalar ve genetik nedenlerden kaynaklanabilmektedir  (Goodman ve 
Rose, 1990). Bununla beraber, özellikle lineer mine hipoplazileri (bant biçimli 
mine hipoplazileri) birçok hastalık veya beslenme yetersizliği ile ilişkili olarak 
ortaya çıkan tipini oluşturmaktadır ve sistemik fizyolojik streslerle ilişkilidir 
(Larsen, 2004: 45-6). Bu nedenle çalışma konusunu FDI tip 4 yatay oluklar 
(lineer mine hipoplazileri) oluşturmaktadır (FDI, 1982: 161). İncelemede genel 
olarak tüm dişler ele alınmış, ileri derecede aşınmış dişler (5. aşınma derecesi-
nin üzerindeki dişler) (Bouville vd. 1983) ve fiziksel baskılar nedeniyle yapıları 
bozulmuş olan dişler hipoplazileri tam olarak tespit edilemeyeceğinden dolayı 
araştırmaya dahil edilmemiştir. Mine hipoplazilerinin diş üzerindeki varlığı 
gün ışığında, çıplak gözle ve oblik açıyla, zorunlu hallerde ışık kaynağı ve 10 
kat büyütebilen el merceği kullanılarak incelenmiştir. İncelenen materyal üst 
çenede 292, alt çenede 404, toplam 696 sürekli dişten oluşmaktadır. Cin-
siyetler açısından yapılan analizde ise çocuklara ve cinsiyeti belirlenememiş 
erişkin bireylere ait sürekli dişler gözlem dışı bırakılmıştır. Kadınlara ait 140, 
erkeklere ait 117 sürekli diş lineer mine hipoplazileri açısından incelenmiştir. 

Toplulukta incelenen bireylerin yaş ve cinsiyetleri belirlenirken çeşitli karak-
terlerden yararlanılmıştır. Yaş tahmini yapılırken çocuklarda dişlerin kalsifi-
kasyon derecelerinin dikkate alınmasına özen gösterilmiştir (Ubelaker, 1989; 
Buikstra ve Ubelaker, 1994). Erişkinlerin yaşları belirlenirken de leğen kemi-
ğindeki, kaburga uçlarındaki yaşa bağlı değişimlerden ve kafatasındaki sutur-
ların kapanma derecelerinden faydalanılmıştır (Buikstra ve Ubelaker, 1994; 
Loth ve İşcan, 1989; Lovejoy vd.1985; Meindl vd., 1985; Meindl ve Lovejoy, 
1985). Bireylerin cinsiyet tahmini yapılırken pelvis kemikleri ve kafatası ke-
miklerindeki cinsiyet karakterlerinden yararlanılmıştır (Buikstra ve Ubelaker, 
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1994; Krogman ve İşcan, 1986; WEA, 1980). Dişlere ait toplanan tüm veriler 
SPSS 15.0 istatistik programına yüklenmiş ve bu programda analiz edilmiştir. 

III. BULGULAR

Tepecik-Çiftlik’te mine hipoplazilerinin diş gruplarına göre dağılımına bakıl-
dığında hem üst hem de alt çenede polar dişler olarak tabir edilen ön dişlerin 
(kesiciler (I1, I2) ve köpekdişleri (C)) arka dişlere (küçük azılar (P1, P2) ve bü-
yük azılar (M1, M2, M3)) göre daha fazla mine hipoplazisine sahip oldukları 
tespit edilmiştir (Tablo 1). Üst çenede birinci kesici dişler, alt çenede ise kö-
pekdişleri kusurları en fazla sergileyen dişler olarak belirlenmiştir. 

Genel olarak ise yine en fazla ön dişlerde mine hipoplazisi tespit edilmiş, kö-
pekdişlerinin ise diğer diş grupları arasında mine hipoplazisine en çok sahip 
diş grubunu oluşturduğu saptanmıştır (Grafik 1). 696 sürekli diş üzerinde 
yapılan incelemede topluluğa ait mine hipoplazisi sıklığı ise % 32,0 olarak 
belirlenmiştir (Tablo1).

Tepecik-Çiftlik erişkin bireylerinde tespit edilen mine hipoplazilerinin cinsi-
yetler açısından dağılımında ise her iki cinsiyette de ön dişlerde mine hipop-
lazisinin daha fazla saptanması genel bulgular ile paralellik göstermektedir 
(Tablo 2; Grafik 2). Bununla birlikte kusurların cinsiyetlere göre dağılımında 
ciddi bir farklılık saptanmıştır. Mine hipoplazileri Tepecik-Çiftlik kadınlarında 
(% 47,1) erkeklerin (% 25,64) neredeyse iki katı daha fazla tespit edilmiştir. 
Cinsiyetler arasındaki bu farklılığın istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu be-
lirlenmiştir (Tablo 2, P < 0,05).

Grafik 1. Tepecik-Çiftlik’te mine hipoplazilerinin diş gruplarına göre dağılımı
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Tablo 1. Tepecik-Çiftlik’te mine hipoplazilerinin diş gruplarına göre ve genel 
dağılımı 

Üst çene Alt çene Genel

Dişler N n % N n % N n %

I1

I2

C

P1

P2

M1

M2

M3

54

40

32

33

26

44

39

24

34

16

19

14

12

2

6

4

63,0

40,0

59,4

42,4

46,2

4,5

15,4

16,7

42

54

62

53

56

55

51

31

17

23

32

18

17

2

5

2

40,5

42,6

51,6

34,0

30,4

3,6

9,8

6,5

96

94

94

86

82

99

90

55

51

39

51

32

29

4

11

6

53,1

41,5

54,3

37,2

35,4

4,0

12,2

10,9

Toplam 292 107 36,6 404 116 28,7 696 223 32,0

Tablo 2. Tepecik-Çiftlik’te mine hipoplazilerinin cinsiyetlere göre dağılımı

Kadın Erkek Ki-Kare Genel
Dişler N n % N n % N n %
I1 12 10 83,3 13 9 69,2 ,680 25 19 76,0
I2 17 7 41,2 11 4 36,4 ,065 28 11 39,3
C 23 18 78,3 16 8 50,0 3,391 39 26 66,7
P1 21 12 57,1 15 3 20,0 4,967* 36 15 41,6
P2 21 11 52,4 13 2 15,4 4,654 34 13 38,2
M1 15 0 0,0 15 1 6,7 1,034 30 1 3,3
M2 18 3 16,7 18 2 11,1 ,232 36 5 13,9
M3 13 5 38,5 16 1 6,3 4,535 29 6 20,7
Toplam 140 66 47,1 117 30 25,64 12,592* 257 106 41,2

*P < 0,05
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Grafik 2. Tepecik-Çiftlik’te mine hipoplazilerinin cinsiyetlere göre dağılımı

IV. TARTIŞMA

Tepecik-Çiftlik’te karşılaşılan lineer mine hipoplazi oranı (% 32,0), özellikle ön 
dişlerdeki yüksek değerler ve ön dişlerin minelerinin kalsifiye olduğu yaş ara-
lıkları (yaklaşık 0 - 6 yaş) hesaba katıldığında, topluluktaki bebek ve çocukla-
rın erken yaşlarda önemli miktarlarda fizyolojik streslere maruz kaldığını gös-
termektedir. Daha önce de değinildiği gibi, mine hipoplazileri kötü beslenme 
yapısı ve kötü sağlık koşulları ile ilişkilidir. Bu bakımdan Tepecik-Çiftlik in-
sanlarında tespit edilen lineer mine hipoplazilerinin değerlendirilebilmesi için 
topluluğunun beslenme ve sağlık yapısıyla ilgili şimdiye kadar elde edilmiş bil-
gilere bakmak faydalı olacaktır. Yerleşmeden ele geçen hayvan kalıntıları üze-
rine yapılan incelemeler toplulukta gerek yabani gerekse evcil hayvan tüke-
timinin mevcut olduğunu işaret etmektedir. Beslenme içinde hayvansal kay-
nakların olmasının beslenme niteliğini artıran bir yönü olduğu kabul edilebilir 
(Özdemir ve Erdal, 2012). Ancak, özellikle tahıllar olmak üzere ele geçmiş bitki 
tohumları, topluluğun geçiminde ve beslenmesinde başta tahıllar olmak üzere 
bitkisel kaynakların da tüketimin yoğun olduğunu işaret etmektedir. Yoğun 
olarak kullanılmış öğütme taşları, bitki depolama birimleri gibi diğer arkeolo-
jik buluntular da bu tüketimin yoğunluğunu ve sadece sezonluk olmadığını 
göstermektedir. Topluluğun beslenme yapısı ve diş sağlığı üzerine yapılan bir 
araştırma da tahıl tüketiminin yüksek derecelerine işaret etmiştir. Büyükka-
rakaya ve Erdal’ın (2014) çalışmasında, topluluktaki diş çürüğü sıklığı % 9,3 
(oransal düzeltme faktörü ile % 18,2) olarak tespit edilmiştir. Bilindiği gibi diş 
çürüğü sıklığı avcı toplayıcı topluluklarda son derece azken tarıma dayalı bes-
lenmenin yoğun olduğu topluluklarda ve/veya tahılların yüksek miktarlarda 
tüketildiği topluluklarda ortalama % 10 oranında saptanmıştır (Özbek, 2007; 
Turner II, 1979). Buradan hareketle Tepecik-Çiftlik topluluğunun beslenme 
modelinde tahılların önemli olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, her ne kadar 
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hayvansal tüketimin önemli miktarlarda olduğuna dair buluntular mevcutsa 
da tahıl tüketiminin azımsanmayacak miktarının genel beslenme kalitesini 
düşürdüğü, bunun da erken ve geç çocukluk dönemindeki bireylerin sağlığını 
olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Tepecik-Çiftlik topluluğunun sağlık yapısıyla ilişkili diğer verilere bakıldığında 
durum daha da netlik kazanmaktadır. Toplulukla ilgili yapılmış önceki bir 
çalışmada bebeklerde tespit edilmiş spesifik olmayan enfeksiyonların yüksek 
sıklığına (% 37,5) dikkat çekilmiştir (Büyükkarakaya vd. 2009: 134). Lineer 
mine hipoplazilerinin etiyolojisinde birçok enfeksiyonel hastalığın yer aldığı 
hatırlandığında bu anlam kazanmaktadır. Spesifik olmayan enfeksiyonlar 
bire bir şekilde belli hastalıklar ile ilişkilendirilemese de bebeklerin sağlık ko-
şulları hakkında önemli bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır.  Ayrıca, toplu-
luktaki bebek ve çocukların yüksek ölümlülük değerine (% 52,7) sahip olduğu 
ifade edilmiştir ki (Büyükkarakaya vd. 2009: 122), bu bulgu da toplulukta 
hem beslenme hem de sağlık koşullarının bebek ve çocuklar için kötü oldu-
ğunu teyit etmektedir. Tepecik-Çiftlik’te süt köpekdişleri üzerine yapılmış bir 
başka çalışmanın sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. Süt köpek-
dişlerinde bulunan, kötü maternal ve erken bebek sağlığı ile ilişkilendirilen 
(Halcrow ve Tayles, 2008; Lukacs vd. 2001; Skinner ve Hung, 1989) lokalize 
mine kusurları toplulukta % 54,5 gibi yüksek bir oranda saptanmıştır (yayı-
ma hazırlanmaktadır). Tüm bu veriler şimdiki çalışmanın bulguları ile birlikte 
değerlendirildiğinde Tepecik-Çiftlik’te bebek ve çocukların iyi olmayan sağlık 
durumlarının doğum öncesi dönemden başlayıp çocukluğun geç aşamalarına 
kadar devam ettiği söylenebilmektedir. Özetle, Tepecik-Çiftlik Neolitik toplu-
luğuna ait lineer mine hipoplazilerinden elde edilen verilerin gerek arkeolojik 
verilerle gerekse biyoarkeolojik verilerle tutarlı olduğu ve toplulukta bebeklik 
ve çocukluk dönemindeki kötü beslenme ve kötü sağlık koşullarına işaret et-
tiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Yapılan benzeri çalışmalar da yerleşik yaşama geçiş, tahıl gibi daha fazla 
karbonhidrat içerikli besinlerin yoğun tüketimi, tarıma dayalı geçimle birlik-
te toplulukların beslenme ve sağlık yapılarının bozulduğunu göstermektedir 
(Sciulli 1978; Lukacs ve Mısra,  1995; Larsen,  1984;   Martin vd. 1984). Ör-
neğin, Sciulli (1978), farklı dönemlere ait 6 toplulukta 389 bireyin sürekli dişi 
incelemiştir. Bu altı grup geçim kaynaklarına göre Late Diffuse (Late Focal 
sonrası tarım ekonomisinin azaldığı bir dönem, avcı toplayıcı ağırlıklı) ve Late 
Focal olmak üzere iki gruba bölünmüştür. Çalışma sonucunda, lineer mine 
hipoplazinin Late Diffuse’da daha düşük saptanmasının, onların Late Focal’e 
göre büyüme ve gelişmelerinde daha avantajlı zamanlar geçirdiklerini göster-
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diği, çeşitli alanlarda tarımın gelişimiyle birlikte kronik stres ve endemik has-
talıkların artmasının Late Focal grupta şiddetli lineer mine hipoplazisinin fre-
kansının daha yüksek çıkmasına neden olduğu ifade edilmiştir (Sciulli 1978). 

Anadolu’daki diğer Neolitik Dönem topluluklarında mine hipoplazileri üzerine 
çalışmalar çok fazla olmasa da eldeki verilerle karşılaştırılabilir. Yapılan ça-
lışmalarda Çayönü ve Aşıklı Çanak-Çömleksiz Neolitik topluluklarında mine 
hipoplazileri sırasıyla % 45,9 ve % 8,0 iken Çanak-Çömlekli Neolitik toplu-
luklarından Bademağacı’nda % 42,1 ve Çatalhöyük’te % 12,8 olarak tespit 
edilmiştir (Büyükkarakaya ve Erdal, 2006; Erdal, 2009; Boz, 2005). Bu veri-
lere bakıldığında Tepecik-Çiftlik topluluğu mine hipoplazi sıklığı Çayönü ve 
Bademağacı topluluklarına yakın görünmektedir. Bademağacı topluluğunda 
da Tepecik-Çiftlik’e benzer olarak mine hipoplazileri en fazla köpekdişlerin-
de saptanmıştır (Erdal, 2009: 101) ve toplulukta tespit edilen yüksek mine 
hipoplazisi sıklığının beslenme yapısıyla ilişkisine dikkat çekilmiştir (Erdal, 
2009: 102). Bu anlamda bakıldığında, Bademağacı topluluğu beslenme yapı-
sı, Tepecik-Çiftlik topluluğuna benzer ve tahıl tüketiminin yoğunluğuna işaret 
eden diş çürüğü sıklığı (% 11,6) ve yine Tepecik-Çiftlik yerleşmesinden de ele 
geçen besin depolama birimleri gibi arkeolojik unsurlarıyla tarımsal bir ge-
çim biçiminin sürdürüldüğünü göstermesi açısından anlamlıdır (Erdal, 2009: 
102-103). Çayönü topluluğunda tespit edilmiş olan yüksek mine hipoplazisi 
sıklığı ise araştırmacılar tarafından genel olarak ekolojik koşullardan kaynak-
lanan hastalıklar, beslenme yapısı ve cinsiyetler arasındaki olası tabakalaşma 
ile ilişkilendirilmiştir (Büyükkarakaya ve Erdal, 2006: 70). 

Tepecik-Çiftlik Neolitik insanlarında saptanan lineer mine hipoplazisi değerle-
ri toplulukta cinsiyetler arasında belirgin bir farklılığa işaret etmesi açısından 
da dikkat çekicidir (Tablo 2). Kadınlarda (% 47,1) erkeklere (% 25,6) göre çok 
daha fazla gözlenen mine hipoplazi değeri neredeyse tüm dişler için (birinci 
büyükazılar hariç) geçerlidir (Grafik 2). Mine hipoplazilerilerinin tespit edildiği 
taç kısımlarının oluştuğu yaşlar (bu durum doğum öncesi dönemden yaklaşık 
15 yaşına kadar sürmektedir) (Hillson, 2008) ve lineer mine hipoplazilerinin 
etiyolojisi (Goodman ve Rose, 1990) dikkate alındığında eldeki verilerin Tepe-
cik-Çiftlik’te kız çocuklarının erkek çocuklarına göre fizyolojik streslerle daha 
fazla karşı karşıya kaldıklarını gösterdiği söylenebilmektedir. Tepecik-Çiftlik 
Neolitik topluluğunda fizyolojik streslere neden olan çeşitli beslenme yetersizlik-
leri veya hastalıklara karşı topluluktaki kız çocuklarının bu hassasiyeti, topluluk 
içinde cinsiyetler arasında besin kaynaklarına erişimde farklılık olması ve çocuk 
bakımı/ebeveyn yatırımı konusunda erkek çocukların ayrıcalıklı bir konumu 
olup olmadığı hakkında bir takım olasılıkları gündeme getirmektedir.
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Erkeklerin ve kadınların çevrelerindeki stres koşullarına verdikleri tepkilerin 
farklılığı ve bunun nedenleri şimdiye kadar birçok araştırmanın konusu ol-
muştur (Guatelli-Steinberg ve Lukacs,1999; Stinson, 1985; Stinson, 1994: 
188). Genel olarak enfeksiyonlara karşı verilen tepkide cinsiyet farklılıklarının 
olduğu, erkeklerin çevresel streslere karşı daha hassas oldukları, kadınların 
ise hamilelik, çocuk bakımı gibi nedenlerden dolayı evrimsel açıdan bu tip 
streslere karşı daha toleranslı olduğuna işaret edilmiştir (Guatelli-Steinberg 
ve Lukacs,1999: 80; Stinson, 1985: 123). Erkeklerin çevresel koşullara karşı 
kadınlara göre daha hassas olduğunu destekleyen birçok farklı çalışma ol-
makla birlikte insan topluluklarındaki çeşitli kültürel uygulamalar, kadınla-
rın çevresel streslere karşı olan bu avantajlı durumunu değiştirebilmektedir 
(Stinson, 1985: 124). Buna örnek, insan toplumlarının önemli bir kısmın-
da erkek çocuklara daha iyi bakım ve beslenme yoluyla ayrıcalıklı konum 
sağlayan ebeveyn yatırımıdır (Guatelli-Steinberg ve Lukacs,1999: 88). Mine 
hipoplazileri ve cinsiyet ilişkisi üzerinde durulmuş çalışmalar açısından ba-
kıldığında, arkeolojik topluluklar ve yaşayan insan topluluklarında yürütülen 
çalışmalarda cinsiyet ve hipoplaziler arasındaki ilişkinin karmaşık bir yapısı 
olduğu ifade edilmektedir (Guatelli-Steinberg ve Lukacs,1999). Gerçekten de, 
Guatelli-Steinberg ve Lukacs (1999: 105) genel değerlendirme çalışmalarında 
stres seviyeleri bilinmeyen iskelet serilerinin % 78,4’ünde cinsiyetler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını, % 13,5’inde erkeklerde, % 
8,1’inde ise kadınlarda daha fazla mine hipoplazisi mevcut olduğunu, benzer 
bir örüntünün stres seviyeleri yüksek insan gruplarında da (örneğin kölelere 
ait iskelet serileri veya düşük sosyo-ekonomik topluluklar) gözlemlendiğini 
belirtmişlerdir. Bunun üzerine, Guatelli-Steinberg ve Lukacs (1999: 117-118) 
eldeki sonuçların mine hipoplazilerinde erkeklerin daha fazla hassasiyet ser-
gilediklerine dair zayıf bir eğilim olarak yorumlanabileceğini ve cinsiyet yöne-
limli ebeveyn yatırımına dair kültürel uygulamaların hipoplazi sıklıklarının 
cinsiyetler açısından farklılaşmasında çok güçlü bir etkisi olduğunu ifade et-
miştir. Araştırmacılar buradan hareketle kız çocuklarında gözlemlenen daha 
yüksek mine hipoplazisi sıklıklarının da erkek çocuklarına ayrıcalıklı konum 
tanıyan ebeveyn yatırımının önemli bir biyolojik göstergesi olarak ele alına-
bileceğini söylemişlerdir (Guatelli-Steinberg ve Lukacs, 1999: 188). Nitekim 
yaşayan topluluklar üzerine yapılmış çalışmalar bu yönde bir yoruma destek 
sağlamaktadır. Örneğin, Goodman vd. (1987: 18); Meksika’nın kırsal alanın-
da tarımcı faaliyet gösteren topluluklarda yaşları 5-15 arasında değişen 300 
çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada incelenilen ön dişlerin neredeyse tama-
mında kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla hipoplastik kusur 
saptamışlar ve bu durumun cinsiyetler arasında temel kaynaklara erişimde 
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farklılıklarla ilişkili olabileceğini önermişlerdir. Goodman vd. (1991) Tezonteo-
pan’da (Meksika) yapmış oldukları bir başka incelemede yukarıdaki çalışmaya 
benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Çalışmada kız çocuklarında erkeklere göre 
daha fazla sıklıkta lineer mine hipoplazisi tespit etmiş araştırmacılar bunun 
daha önceden yapılmış antropometrik çalışmanın, kız çocuklarında erkeklere 
göre ikinci ve üçüncü dereceli malnütrisyona daha yüksek yaygınlıkta sahip 
olma bulgusuyla anlamlı bir tutarlılık sergilediğini ifade etmişlerdir (Goodman 
vd. 1991: 777).  Bir başka çalışmada May vd. (1993), Guatemala’lı çocuklarda 
besin desteklemesinin kemik ve dişlerdeki etkisini incelemişler, kız çocukla-
rında erkek çocuklarından daha fazla lineer mine hipoplazisi tespit etmişler-
dir. Araştırmacılar bunun hasta olan erkek çocuklara hasta olan kız çocuk-
larına göre daha iyi bir bakım uygulanmasıyla açıklamışlardır. Ek olarak, kız 
çocuklarında artan besin desteklemesi ile azalan mine hipoplazilerinin ilişkili 
olduğunu belirtmişlerdir (May vd. 1993: 47). 

Gerçekten de, insan topluluklarında erkekler ve kadınlar arasında çevresel 
streslere gösterilen tepki anlamında erkekler aleyhine bir farklılık olduğu ve 
ebeveyn yatırımı anlamında davranışsal/kültürel bir farklılık olmadığı düşü-
nüldüğünde, sıradan bir toplulukta bu tip fizyolojik stres göstergesinin erkek-
lerde daha fazla olması beklenebilirdi. Ancak Tepecik-Çiftlik mine hipoplazisi 
değerleri böyle bir durumu yansıtmamaktadır. Erkek ve kadınlar arasında 
çevresel streslere gösterilen tepkide ve toplulukta ebeveyn yatırımı anlamında 
da cinsiyetler arasında bir farklılık olmadığı düşünülse dahi benzer seviye-
lerde karşılaşılan fizyolojik stresler durumunda her iki cinsiyete ait değerle-
rin benzer olması beklenirdi. Zıt olarak, Tepecik-Çiftlik’le ilgili eldeki bulgular 
cinsiyetler arasında farklılaşmış stres seviyelerine işaret etmektedir. Buradan 
hareketle, Tepecik-Çiftlik erkek ve kız çocuklarının yaşamlarında karşılaşmış 
oldukları fizyolojik stres miktarını gösteren mine hipoplazisi verilerinin, bu 
toplulukta kız çocuklarının fizyolojik strese daha fazla maruz kalmalarına yol 
açan erkek çocuklar lehine bir ebeveyn yatırımıyla ilgili olduğu iddia edile-
bilmektedir. Özetle, yukarıdaki farklı örnek ve değerlendirmelerle birlikte ele 
alındığında Tepecik-Çiftlik topluluğundaki cinsiyetler arasında gözlemlenen 
fizyolojik stres farklılığının da kız çocukları aleyhine olan bir ayrımcılıkla iliş-
kili olduğu düşünülmektedir.  

Tepecik-Çiftlik Neolitik insanları üzerine yürütülen bir kısım biyoarkeolojik 
incelemenin ilk sonuçları da toplulukta cinsiyetler arasında beslenme açısın-
dan farklılık olduğuna işaret etmektedir. Topluluktaki bireylerin diş sağlığı ve 
beslenme yapısının incelenmesi için yapılmakta olan çalışmanın ilk bulguları 
kadınlarda erkeklere göre yaklaşık dört kat daha fazla çürük sıklığı olduğu-
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nu göstermiştir (Büyükkarakaya ve Erdal, 2014). Çürüklerin tüketilen tahıl 
miktarı / daha fazla karbonhidrat içerikli besinlerle ilişkisi hatırlandığında 
(Larsen, 2004: 68) bu bulgunun en azından erişkinlerde cinsiyetler arasında 
beslenme modelinde bir farklılık olduğu şeklinde yorumlanabileceği söylene-
bilir (Larsen,2004, s.72-6). Ek olarak, Tepecik-Çiftlik’teki kadınların (29,25 
yıl) erkeklere (31,66 yıl) göre daha düşük bir ölüm yaşı ortalaması da cinsi-
yetler arasında sağlık profili açısından bir farklılığa işaret etmesi açıcından 
anlamlıdır (Büyükkarakaya vd. 2009: 124). Bu iki biyoarkeolojik veri cinsi-
yetler açısından beslenme ve sağlık durumunda ilerleyen yaşlarda da farklılık 
olduğunu göstermektedir ve kadın cinsiyeti ile ilgili diğer olumsuz koşullara 
işaret etmesi açısından anlamlıdır.

Anadolu Neolitik Dönem toplulukları üzerine yapılmış ve mine hipoplazileri 
hakkında bilgi veren çalışmalarda ne yazık ki cinsiyetler bağlamında incele-
meler sınırlıdır. Şimdiye kadar Aşıklı ve Çayönü toplulukları üzerine yapıl-
mış bir çalışmada cinsiyet ve mine hipoplazisi ilişkisi incelenmiştir (Büyük-
karakaya ve Erdal, 2006). Araştırmacılar bu çalışmada Aşıklı kadınlarında % 
7,2, erkeklerinde % 9,0; Çayönü kadınlarında % 44,7 ve erkeklerinde % 20,5 
oranında mine hipoplazisi saptamıştır (Büyükkarakaya ve Erdal, 2006: 66). 
Çayönü topluluğunda dejeneratif eklem hastalıklarında da cinsiyetler arasın-
da bir farklılık gözlenirken Aşıklı topluluğunda böyle bir farklılık olmaması 
(Erdal, 2004), Aşıklı’dan farklı olarak Çayönü topluluğunda iş bölümü açısın-
dan cinsiyete bağlı farklılaşmanın belirgin olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 
Çayönü topluluğunda gerek işbölümü gerekse mine hipoplazileri (beslenme ve 
sağlık profili) açısından gözlenen bu farklılıkların da cinsiyetler arasında bir 
tabakalaşma ile ilgili olabileceği üzerinde durulmuştur  (Büyükkarakaya ve 
Erdal, 2006: 69). Bu örnek, topluluklarda cinsiyetler açısından gelişmiş bir 
takım iş bölümü veya statü farklılıklarının hem çocuklukta hem de erişkin-
likte belli bir sistem içinde tutarlılık sergileyebileceğini göstermesi açısından 
önemlidir. Diğer Anadolu topluluklarındaki mine hipoplazi bulguları içinde 
Tepecik-Çiftlik’in Çayönü topluluğuna yakın bir değere sahip olması, her iki 
topluluk için de kadınlardaki mine hipoplazi miktarının genel hipoplazi değer-
lerini yükseltici etkisi düşünüldüğünde anlamlıdır. İncelenen az sayıda toplu-
luk içinde iki toplulukta kadınların erkeklere göre fizyolojik stresler açısından 
dezavantajlı durumlarının tespit edilmesi, Anadolu Neolitik Dönem topluluk-
larında bu dönem içinde kadın ve erkek cinsiyetleri arasında beslenme ve sağ-
lık durumları açısından farklılıkların erken yaşlarda başlamış olabileceğine 
dair önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir.
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Tepecik-Çiftlik topluluğu özelinde düşünüldüğünde gerek mine hipoplazileri-
nin ve diş çürüğü değerlerinin gerekse cinsiyetler arasındaki ölüm yaşı orta-
lamasının kadınlar aleyhine görünen sonuçlarının Neolitik Dönem toplulukla-
rındaki toplumsal yaşamla ilgili ilginç bir duruma işaret ettiği görülebilmekte-
dir. Bu durum belirginleşmiş cinsiyet rolleri, farklılaşmış cinsiyet statüleri ve 
toplumsal cinsiyetin biyolojiye etkisidir. Kuşkusuz, Neolitik Dönem’in kendi 
demografik özellikleri ile ilgili olan (örneğin doğurganlığın artması ve bunlar-
la ilgili ölümle sonuçlanabilen durumlar) bir takım zor koşulların kadınların 
ortalama ömür uzunluğunu etkilediği söylenebilir. Aynı şekilde, kadınların 
besin hazırlama etkinliğinde erkeklere göre daha faal olmaları da daha sıklık-
la beslenmeleri ve dolayısıyla fazla diş çürüğüne sahip olmaları anlaşılabilir. 
Bununla birlikte, bu tür ön kabullerin arkeolojik toplulukta gerçekten mevcut 
olan cinsiyet farklılıklarının sosyal tarafını / cinsiyet hiyerarşisini maskeleme 
ihtimali de yüksektir. Nitekim, bireylerin özellikle erken çocukluk dönemin-
de karşılaşmış olukları fizyolojik streslerin cinsiyet açısından farklılaşması 
erkek ve kız çocuklarının sağlık profillerinin farklılığına işaret etmektedir ve 
bu dönem çocuklarının sağlık profillerinin oluşumunun da doğrudan çocuk 
bakımıyla ilişkili ebeveyn davranışından kaynaklandığı kabul edilebilir. Daha 
önceden de ifade edildiği gibi Neolitik Dönem’de insan toplulukları yerleşik 
hayata geçiş, nüfusun artışı ve yeni ekonomik ilişkilerin belirmesi anlamında 
önceki arkeolojik dönemdeki baskın avcı-toplayıcı yaşam biçiminden farklı-
laşmıştır. Bu farklılaşmanın topluluklar içinde yeni toplumsal düzenlemeleri 
de doğurduğunu tahmin etmek zor değildir. Bu düzenlemelerin/değişimlerin 
başında toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden değerlendirilmesi ve düzenlen-
mesi yer almaktadır. Yerleşik hayatla birlikte cinsiyetler arasındaki işbölü-
münün belirginleşmesi, erkeklerin kamusal ve “değerli” görülen alanda etkin 
olmasının cinsiyetler arasındaki farklılaşmayı hızlandırdığı gözlemlenmiştir 
(Draper, 2014). Bu farklılaşmanın özellikle yerleşiklik ve tarımla birlikte belir-
ginleştiği ifade edilmektedir. Biyolojik cinsiyete göre çok daha esnek bir yapıya 
sahip olan toplumsal cinsiyet, topluluklarda cinsiyetlerin birbirinden farklı 
statülerde algılanmasına ve hem somut hem de soyut olan değerli kaynaklara 
erişimde farklılaşmalar yaşanmasına yol açabilmektedir (Kottak, 2001: 443). 
Bu durum ise topluluklarda daha erken yaşlarda beslenme, çocuk bakımı gibi 
konularda cinsiyetlere farklı muameleler şeklinde somutlaşabilir. 

Tepecik-Çiftlik yerleşmesinin birkaç kilometre yakınında bulunan obsidyen 
kaynaklarının en azından Çanak-Çömleksiz Dönem’den beri kullanılageldiği 
ve Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi çok uzak bölgelere ulaştırıldığı bilinmektedir. 
Bu nedenle bölgenin birçok topluluğun etkileşimine açık olduğu, günlük iş-
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lerden farklı olarak alet üretimi ve “değiş-tokuş” ilişkilerinin gerçekleştirildiği 
kamusal alanlar yarattığı düşünülebilir. Tarım, hayvancılık ve avcılık ise top-
lulukta cinsiyet rollerinin farklılaşmasına yol açabilecek diğer etkinliklerdir. 
Dolayısıyla, gerek tarımsal faaliyetin ve avcılığın sürdürülmesi gerekse obsid-
yen alet üretimi ve olası “değiş-tokuş” ilişkilerinden hareketle erkeklerin eko-
nomik anlamda kadınlara göre daha etkin oldukları ve dış dünya ile (kamu-
sal alandaki)  ilişkilerinin daha fazla olduğu varsayılabilir görünmektedir. Bu 
nedenle, Tepecik-Çiftlik insanlarında toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir 
farklılaşma ve buna bağlı bir cinsiyet hiyerarşisinin gelişmiş olma ihtimalinin 
olduğu düşünülmektedir. 

V. SONUÇ
Tepecik-Çiftlik Neolitik insanlarında tespit edilen lineer mine hipoplazisi veri-
leri, erken ve geç çocukluk dönemlerinde topluluktaki bireylerin azımsanma-
yacak ölçüde beslenme yetersizliği ve hastalıklardan kaynaklanan fizyolojik 
streslere maruz kaldıklarını göstermiştir. Bu fizyolojik stresler, özellikle ta-
hılların daha fazla tüketilmesiyle, yenilen besinlerin çeşitliliğinde bir azalma 
ile beslenme niteliğinde bir düşmeyle ilişkili görünmektedir. Aynı zamanda, 
yerleşik yaşam koşulları ve artan nüfustan kaynaklanabilecek enfeksiyonel 
hastalıklar gibi hem genel sağlık hem de beslenme yapısını bozabilme ihtimali 
yüksek kötü sağlık koşullarının bunda etkisi olduğu söylenebilir. 

Topluluk bireylerinin karşı karşıya kaldıkları bu fizyolojik stresler cinsiyet-
ler anlamında farklılık sergilemektedir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre 
beslenme yetersizlikleri ve hastalıklarla daha fazla karşı karşıya kalmıştır. Bir 
başka deyişle, erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha nitelikli beslen-
dikleri, daha az hastalık yaşadıkları veya hastalandıklarında daha iyi bakıl-
dıkları düşünülmektedir. Bu durum ise çocuk bakımı/ebeveyn yatırımının 
cinsiyetlere göre farklılaşmış olmasıyla ilişkili olarak yorumlanmıştır. İnsan 
topluluklarında kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki böylesi bir farklılık on-
ların atfedilmiş toplumsal statüleri ile birlikte değerlendirilebilir. Bu nedenle 
toplulukta beslenme ve sağlık profillerindeki cinsiyete bağlı farklılığın cinsiye-
te bağlı işbölümü, toplumsal cinsiyet tabakalaşmasıyla veya artmış toplumsal 
karmaşıklıkla bağlantısı önemli bir çalışma alanı olarak belirmektedir. 
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