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I. I. DÖNEM KÖŞK HÖYÜK- NİĞDE KAZI BULUNTULARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE STRATİGRAFİK KONTROLÜ / Stratigraphic Control 
and the Study od the Finds from the 1 st Excavations Phase at Köşk Höyük- Niğde  
 
Özet: 

 

 Bu proje 18 yıldır Niğde ili Bor ilçesi yakınındaki Köşk Höyük’ de (Harita 1) 
sürdürülen kazıların buluntuları ışığında yapılan disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesi ve 
sonuçlandırılması ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır.  1981- 1990 yılları arasında yapılan I. 
Dönem Köşk Höyük Kazıları’nın yayın hazırlıkları da son üç yıl içinde yapılan yoğun 
çalışmalarla büyük ölçüde tamamlanmıştır.  
           Proje sayesinde Neolitik Çağın son dönemlerine ait olan tabakaların (III-V. katlar) bir 
bölümünün incelenmesi yapılmış, böylece Neolitik’ den Kalkolitiğe geçiş sürecinde Orta 
Anadolu’ nun etkinliği belirlenmiştir. Köşk Höyüğün yerel mimari karakterindeki 
değişikliklerin sosyal ve ekonomik yapıya bağlı olduğu anlaşılmıştır. Köşk Höyük kazılarının 
2004 mevsiminde açığa çıkan duvar resmi, en azından aynı katın diğer yapılarında da bu tür 
bezemelere rastlanılması olasılığının ne denli yüksek olduğunu göstermiştir.                      
 Kazılarda bugüne kadar ele geçen 200e yakın bireye ait iskeletlerin incelenmesi bu 
çağda bölgede yaşayan insanların yapıları, ortalama yaşam süreleri, beslenme biçimleri ve 
sağlık sorunları konularında bilgimizin artmasına katkılar sağlamıştır. Kazıda açığa çıkan ve 
çıkarılacak olan arkeobotanik ve arkeozoolojik verilerin incelenmesi günümüzden 8300- 6800 
yıl önce bölgenin fauna ve florasının belgelenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
konulardaki çalışmalar evcilleştirme sürecinin basamaklarını da aydınlatmaya yardımcı 
olmaktadır. Ele geçen kabartmalı kaplar üstünde ve duvar resimlerinde yer alan sahneler 
aracılığı ile çevre koşulları, avlanma modelleri, kullanılan silahlar, eğlenceler/ dans gibi 
görsel belgelerin somut kalıntılarla eşleştirilmesi sağlanmıştır. 

 
SUMMARY: 

  
 This project aims to develop and finalize the interdisciplinary research undertaken in 
light of the 18 years of archaeological work at Köşk Höyük in Niğde near Bor ( Map 1). The 
publication work of the First Phases Archaeological Excavations at Köşk Höyük, conducted 
between 1981 and 1990, is almost completed with intensive work in the last three years. 
 Within the frames of this project it was completed some part of the study of the levels 
belonging to the final stage of the Neolithic period (III-V) and to determined the role of 
Central Anatolia in the transition process from Neolithic to the Chalcolithic period. We 
understood that Köşk Höyük local character of the architecture changes between different 
cultural levels depend on social and economical patterns. The wall paintings, found at the 
2004 season of Köşk Höyük excavations show the high possibility to find similar ornaments, 
at least on some of the other buildings belonging to the same period.  
 The anthropological research on the nearly 200 skeletons unearthed it was a 
considerable contribution to our knowledge on the demographic structure of the people of this 
period, their average life times, diets and diseases.  The researches on the archaeobotanical 
and archaeozoological data played an important role to reconstruct the Flora and Fauna of the 
region ca. 8300-6800 B.P. This work also helped to enlighten the early stages of animal 
husbandry. With the help of the scenes on the relief vases and wall paintings gained to match 
the direct evidence with the visual data such as environmental conditions, hunting practices, 
weapons, dance and rituals.  
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II. Amaç ve Kapsam:  
Proje birbirine koşut sürdürülmesi planlanan iki amaca yönelikti. Amaçlardan ilki, 

Prof. Dr. U. Silistreli tarafından yapılan kazılarda elde edilen buluntuların yayın için çizim ve 
fotoğraflarının hazırlanması, diğeri yeni kazı alanlarında stratigrafinin belirlenmesi için 
kazılar yapmak ve elde edilecek yeni örneklerin C14 analizleri ile tarihlendirmeyi 
kesinleştirebilmekti.  

 Bu kapsamda 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yaz aylarında Köşk Höyük’ de kazılar 
yapılmış, yıl içinde bir yandan yeni buluntuların çizim ve onarım işleri tamamlanmaya 
çalışılmış, diğer yandan I. dönem buluntularının yeni veriler ışığında yayın hazırlıkları 
tamamlanmıştır.  

 
III. Materyal ve Yöntem:  
Köşk Höyük malzemesi mimari kalıntılar, mezarlarda ele geçen iskeletler, çanak 

çömlek, tanrı- tanrıça figürinleri, taş endüstri ve diğer küçük buluntulardan oluşmaktadır. Bu 
malzemenin değerlendirilmesine yönelik olarak yönetici, yönetici yardımcıları ve diğer 
araştırmacılar orijinal malzeme üzerinde çalışarak değerlendirmelerini yapmışlardır. Detaylı 
verilerin sağlanması için projenin ikinci aşaması olan kazıların yapılması gerekmiştir. 

Arkeolojik araştırmalarda en önemli sorun tabakalaşma (stratigrafi) ve tarihlendirme 
olduğundan bu konuya açıklık getirebilmek için üç mevsimde kazılara devam edilmiştir 
(Resim 1). Bu çerçevede yapılan sondajlarla üç farklı alanda ana kayaya kadar ulaşılmıştır. 
Kazılar yerleşimin 5 ana tabakadan oluştuğunu ortaya koymuştur (Resim 2). Bu tabakalardan 
elde edilen organik örneklerin C 14 analizleri tarihlemede 1. derece kaynak olmuştur.  

Yeni kazılarda ele geçen mezarlar bir yandan devrin ölü gömme adetlerine kesinlik 
kazandırmış öte yandan I. dönem kazılarında açığa çıkarılanlara eklenen yeni iskeletler bu 
çağda bölgede yaşayan insanların yapıları, ortalama yaşam süreleri, beslenme biçimleri ve 
sağlık sorunları konularının ayrı ayrı değerlendirilebilmesine olanak sağlamıştır.  

 I. dönem kazılarının en büyük eksikliği arkeobotanik ve arkeozoolojik verilerin 
bulunmaması idi. Bu nedenle yeni kazılarda çıkan bütün bitki ve hayvan kemikleri toplanarak 
uzmanlarınca değerlendirilmeye alınmıştır. Böylece günümüzden 8300- 6800 yıl önce 
bölgenin fauna ve florasının belgelenmesi bir ölçüde yapılabilmiştir. Ayrıca bu konulardaki 
çalışmalar Anadolu’ da hayvan evcilleştirme sürecinin basamaklarını da aydınlatmaya 
yardımcı olan önemli kanıtlar sunmuştur.  

 
IV. Analiz ve Bulgular: 
Projeyi gerçekleştirebilmek için en önemli etken, yeni kazılarla elde edilecek verileri 

aynı zamanda I. Dönem buluntularının değerlendirilmesi için kullanmaktı ( Çizim 1). 
Mimaride mevcut kalıntılarla birleştirilebilecek uzantıları elde etmek için onların hemen 
yanında, bazen içinde seçilen alanlarda çalışılmıştır.  Bu amaçla yürütülen kazılarda 2003 
yılında E-F /9, I-J/ 12- 13; 2004 yılında H-I/ 12- 13, I-J/ 9- 10; 2005 yılında H-I/ 13- 14, J/14, 
I/ 8- 9, J/ 8-10 plan kareleri incelenmiştir. Böylece yerleşimde geç döneme ait 3, proje 
kapsamında olan erken döneme ait 5 tabakanın varlığı saptanmıştır. Bunlardan Geç Neolitik 
ve Erken Kalkolitik döneme ait 5 tabakada zaman içinde yapılan değişiklikler incelenmiş 
böylece her tabakanın da en az iki evreli olduğu belirlenmiştir.  

Mimari: 
I. Kat: Köşk Höyüğün üç evreli olan I. tabakası, belli bir plan çerçevesinde 

belirlenmiş sokakların yanına bitişik düzende dizilmiş konutlardan oluşmuştur. Bu sistemde 
inşa edilmiş 4 yeni konutun açığa çıkarılması ile I. tabaka yapılarının sayısı 17 yi bulmuştur 
(Resim 3-4). Konutlar aynı planın farklı ölçülerdeki uygulamalarıdır. Çevrede çok bulunan 
kireçtaşı asıl inşaat malzemesidir. Çamur harç kullanılarak yapılmış duvarlar kalın çamur sıva 
ile düzeltilmiştir. Tabanlar daima sıkıştırılmış topraktır. Dikdörtgen planlı tek odalı konutlara 
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sokaktan bir ya da iki basamakla inilerek girilmektedir. Kapı söveleri daima ağaç dikmelerle 
desteklenmiştir. Duvarlarda, biri mutlaka giriş yönünde olmak üzere en az iki niş, seki, silo, 
tandır, ocak ve kil kutular bulunmaktadır (Resim 3). İşlik olarak kullanılmış seki, tandır, ocak 
daima girişin solundadır. Girişin karşısında, odanın dip kısmında daima bir depo bulunur. Ana 
odadan, tavana kadar ulaşmayan ince bir ara duvar ve çoğunlukla bunun karşısında yer alan 
silo ile ayrılmıştır. Yatma ve oturma işlevli olan evin asıl sekisi bu ara duvarla yapının ana 
duvarı arasında yer alır (Resim 4). Dikmelerle desteklenmiş düz damın örtüsü ağaç, kamış ve 
çamurdur. Evin büyüklüğüne göre dikme sayıları 2- 4 arasında değişmektedir. Bu yapılardan 
birinde 2003 yılında saptanan bir kabartma olarak yapılmış hayvan başı bezemesi (Resim 5) 
Çatalhöyük’ de Neolitik çağda görülen bu bezeme âdetinin sonraki dönemde de 
sürdürüldüğünü ve Anadolu’ daki yaygınlığını kanıtlamıştır.  
  II- V. Tabakalar: Öncekinden tamamen farklı karakterde ancak esas olarak aynı 
malzeme ile yapılmıştır. III ve V. tabakalarda az sayıda kerpiç duvara da rastlanmıştır (Resim 
6). Evler dikdörtgen, yamuk veya kareye yakın planlı odalardan oluşur (Plan 1- 2). 
Konutlarda oda sayısı iki ile dört arasında değişir. Evlerde her zaman büyük odada olmak 
üzere en az bir seki bulunur (Resim 7- 8)). Sekiler çoğunlukla odanın bir köşesindedir. Bazen 
de girişin karşısındaki duvarın ortasına dayanmıştır. İki, bazen üç kenarı taşla örülmüş sekiler 
tabandan 45- 60 cm. kadar yükseltilmiştir. İçleri toprak doldurulmuş, üstleri düzgünce 
sıvanmıştır. Bazı örneklerde üstlerinin de taş döşeli olduğu belirlenmiştir. Her evde en az bir 
ocak ve hemen her odada çamurdan yapılmış farklı ölçülerde kutular yer alır (Resim 9- 10). 
Kare veya dikdörtgen biçimli küçük odacıklar yine her evde bulunur (Resim 8). Bunlara, 
genellikle öğütme taşı ve havanelleri gibi aletler depolanmıştır. III. kat evlerinden birinde 
rastlanan taşlardan yapılmış dört basamaklı merdiven bu tür donanımların da varlığını kanıtlar 
(Resim 10).  

 Birbirlerine çok yakın olan konutlar dar geçitler, düzensiz bazıları çıkmaz sokaklar ve 
küçük meydanlarla birbirinden ayrılır (Resim 6, 8). Konutlar dışında kalan bu alanların bir 
bölümünün çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 2005 yılında III. katta, konutlar 
arasındaki çıkmaz sokak şeklindeki küçük boşluğa yapılmış bir mezar, bu alanların bir 
kısmının mezar yeri olarak da kullanılmış olduklarını göstermiştir (Resim 11). I. Dönem 
mimari buluntuları üzerindeki çalışmalar Doç Dr. Süleyman Özkan tarafından tamamlanmış 
yeni kazı alanları ile bağlantıları üzerinde çalışılmaktadır.  
 Öte yandan 2004 yılında III. kat yapılarından birinin duvarında korunmuş resmi, Köşk 
Höyük’te ele geçen şimdilik tek örnek olsa da yerleşimde bu tip bezemelerin varlığını 
göstermesi bakımından önemlidir (Resim 12). Doğrudan çamur sıva üstüne yapılmış resmin 
konusu, uzun boynuzlu bir hayvanın( olasılıkla geyik) çevresinde avlanan/ dans eden farklı 
pozlarda 20 figürdür. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah renkler kullanılmıştır. Tamamı kırmızı boyalı 
hayvanın boynuz ve burnunun ucunda kısmen sarı boya bulunmaktadır. Burnu ve ağzı doğal 
bir biçimde işlenmiş açık ağzından dışarı çıkan dili özellikle belirtilmiştir. İki kolu da 
yukarıda, biri yukarı kalkık diğeri aşağıda veya iki kolu da aşağıda betimlenmiş insan figürleri 
ise kırmızı, sarı ve beyaz renklerdedir. Koşan, yürüyen ve duran insanların bir kısmında 
kırmızı ve sarı renkler birlikte kullanılmıştır. Bazı figürlerin belden altını kapatan, dize kadar 
uzanan ve gövdenin yanında bir üçgen oluşturan giysileri bulunmaktadır. Bazı figürlerin 
ellerinde yaya benzer silahlar vardır. Bu özellikleri ile duvar resmi Çatalhöyük örneklerine 
büyük benzerlik göstermektedir.  

Ana kaya üstüne kurulan V. tabaka mimarisi genel özellikleri ile diğer tabakalara 
benzerlik gösterir. Üstteki katlar tarafından fazlaca tahrip edilmiştir. Yerleşimin bazı 
kesimlerinde, örneğin su kaynağına en yakın konumdaki kuzeybatıdaki yamaçta, Geç Roma 
ve Orta Çağ mezarları da bu tahribatı arttırmıştır (Resim 13). Konutlar, kayalığın kabaca 
düzeltilmesi ile oluşturulan alanlara yapılmıştır. Birden fazla odaya sahip konutların inşasında 
kerpiç kullanılmıştır. III. kat kerpiçlerinden farklı olarak sarı renkli bir kilden yapılmış 
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kerpiçler 70x 35x 10 cm. ölçülerindedir. Tek sıra olarak kullanılmış kerpiçler doğrudan ana 
kaya üstüne oturtulmuştur. Farklı düzeydeki tabanlar daima çamur sıvalıdır. Hemen her 
mekânda yer alan kayaya oyulmuş yuvarlak çöp çukurları bu katın karakteristik özelliğidir. 
Bu çukurların bir kısmında sadece yenilmiş hayvan kemikleri bulunmuştur (Resim 14) Adeta 
depolanmış durumdaki kemiklerin büyük kısmı yabani at, eşek ve sığırlara aittir. 

Ölü Gömme Adetleri ve İskeletlerin İnceleme Sonuçları: 
I. Tabaka: Bu dönemde bebek ve çocuklar çoğunlukla evlerin içine, çoğunlukla duvar 

diplerine gömülmüştür. 2005 yılında bulunan bir mezar ise evin hemen dışında ana kayaya 
açılmış bir çukurda idi (Resim 15).  Ele geçen sadece iki yetişkin ise evlerin dışına, hemen 
eve bitişik konumda sokaklara kazılan toprak mezarlara konulmuştur. Tamamı hocker tarzda 
gömülmüştür. Mezarlarda bir yön birliği yoktur. Çocuk ve bebeklere bazı ufak eşyalar hediye 
olarak bırakılmışken yetişkinlerde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Aralarında 7 aylık 
fetüslerin de yer aldığı bebek ve çocuklar değişik yaşlardadır. Yetişkin bireylerin sayısal 
azlığı nedeniyle henüz sağlıklı sonuçlar elde edilememiştir.  
 II- V. Tabakalar: Köşk Höyük Neolitik dönem ölü gömme adetleri hakkında 
bilgilerimiz II- III. katlardan gelmektedir. Sınırlı alanlarda incelenen IV ve V. katlara ait bir 
mezar henüz bulunmamıştır. Ölülerin büyük kısmı evlerin içine, sekilerin altına veya duvar 
diplerine gömülmüştür. Bunların hepsi fetüs, bebek ve çocuklar aittir. Ayrıcalık gösteren tek 
örnek III. kat sokağındaki kül dolgu içine atılmış bir çömlek içine konulmuş fetüstür. Neolitik 
dönem yetişkinlerine ait mezar sayısı çok azdır. II ve III. kata ait birer yetişkinin esas olarak 
konutlar dışındaki boş alanlara yapılmış toprak mezarlara gömüldüğü belirlenmiştir.  
 Mezarların çoğu basit toprak biçimlidir. İkinci tipi kap mezarlar oluşturur. Aynı 
tabakada, hatta aynı yapı içinde bu iki tipin birlikte kullanıldığı görülür. Vazo, çömlek, küçük 
boy küp biçimlerdeki mezar kapları ile konutlarda kullanılanlar arasında bir fark yoktur. Bazı 
toprak mezarlarda ise ölüler kap kırıkları ile örtülmüştür. Tamamında hocker gömme esastır. 
İskeletler değişik yönlerde yatırılmıştır. Bu durum mezarlarda bir yön birliğinin olmadığını 
göstermektedir.   
 Mezarlara kabartmalı kap parçaları, tanrı- tanrıça figürinleri, mühürler ve bilezik, 
yüzük, kolye gibi süs eşyaları (Resim 16), kemik ve taş aletler, çeşitli formda kaplar hediye 
olarak bırakılmıştır. Her mezarda bunlardan bir veya birkaçı bulunur.   
 Bu dönemde Köşk Höyük’ de ölülere uygulanan bir başka yöntem kafataslarının kille 
sıvanarak yeniden canlandırılmasıdır (Resim 17). Ölen bireyin, iskelet haline dönüştükten 
sonra sadece kafatası alınarak yüzü tekrar şekillendirilmiştir. Baştaki kil sıvamada saç sınırı 
esas alınmıştır. Burun ve kulaklar yüze uygulanan kille bazen doğal bazen de kabaca 
biçimlendirilmiştir. Gözler farklı şekillerde gösterilmiştir. Bazı örneklerde bir kil parçası 
doğrudan göz çukuruna yerleştirilerek göz çukuru belirginleştirilmiştir. Adeta uyuyor 
durumdaki bu bireylerde göz bebeği gösterilmemiştir. Kimi örneklerde ise göz çukuruna 
konulan kil parçanın kenarları ince bir yivle belirtilmiş göz akı badem şeklindedir. Göz bebeği 
yerine yuvarlatılmış siyah taşlar yerleştirilmiştir. Göz bebeği bir örnekte korunmuş olmasına 
karşın aynı şekilde hazırlanmış taşlara dağınık olarak rastlanmıştır. Kaşlar, düz birer çizgi 
veya hilal şeklinde bir oyuk olarak gösterilmiştir. Sıvama sırasında çene, elmacık kemikleri ve 
alın özellikleri belirtilmiştir. Bu işlemlerden sonra bazı kafatasları aşı boyası serpilerek 
boyanmış kimileri de sıvalı olarak bırakılmıştır. Bugüne kadar ele geçen sıvalı kafataslarından 
birinde, aynı şekildeki yüzün yanı sıra boynun da şekillendirildiği görülmektedir. Ezilmiş 
kafatasının yüzünde bazı dökülmeler olmakla birlikte çene, ense ve boyundaki sıvalar sağlam 
durumdadır.            
 Bu uygulamada başlar evlerde seki üstünde korunmakta ya da tek veya toplu olarak 
sekilerin altına gömülmektedir. Bugüne kadar 13 bireyde saptanan bu yöntem kadın, erkek ve 
çocuklara uygulanmıştır. Bu durumda cinsiyet ve yaş ayrımının olmadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak iki ayrı tabakada temsil ediliyor olmaları âdetin Köşk Höyük’ de en azından bir 
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dönemde sürekliliğini göstermektedir. Bu yöntem, Eski Yakın Doğuda ve onun bir parçası 
olan Anadolu’ da Akeramik Neolitik dönemden itibaren az çok farklarla uygulanmıştır. 
Çeşitli yerleşimlerden elde edilen veriler bugünkü bilgilerimize göre seramikli Neolitiğin 
sonuna kadar âdetin devam ettiğini göstermektedir. ( Bu yöntemle ilgili diğer uygulamalar ve 
tartışmalar için bkz. Özbek 2005: 128- 133). Köşk Höyük iskeletlerin cinsiyetleri, ölüm 
yaşları, varsa ölüm nedenleri ile ilgili incelemeler Prof. Dr. Metin Özbek tarafından 
sürdürülmektedir.  
 2005 yılında III. katta ele geçen bir mezardaki iskelet Köşk Höyük’ de iki tabakada da 
kullanılmış olan bu yönteme açıklık getirmektedir (Resim 11). Konutlar arasında kalan 
boşluğa yapılmış olan bu toprak mezara yetişkin bir birey gömülmüştür. Mezarın doğu, batı 
ve güney yönlerini çevresindeki konutların duvarları sınırlandırmaktadır. Mezar çukuru 
bunlar arasına açılmış, kuzey kenarı dik olarak konulmuş iki kerpiçle çevrelenmiştir. Sağ 
tarafına hocker tarzda yatırılmış olan bireyin ayakları batıda,  mevcut olmayan başı, elleri ve 
boyun omurlarının şekline göre kuzeyde olmalıdır. İskeletin dokunulmamış durumuna karşılık 
kafatasının bulunmamaktadır. Bunun nedeni, yetişkinin ölümünden sonra onun için hazırlanan 
toprak mezara gömüldüğünü belli bir süre sonra açılan mezardan kafatasının alınmış 
olmasıdır. Atlas kemiğinin mezarda bulunması bu işlemin etten arındıktan sonra 
gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır. Bu işlem sırasında sadece iskelete değil asıl mezar olması 
nedeniyle buraya bırakılan hediyelere de dokunulmamıştır (Resim 11). Nitekim ölünün karna 
çekik dizleri ile başın hemen önündeki kol ve elleri arasında kalan kısımdaki biri kabartma 
olarak yapılmış hayvan başı bezekli iki küçük vazo ve kalçası yanındaki bir çanak mezarın ilk 
yapıldığı zaman bırakıldığı yerlerinde durmaktadır. Bu işlemin yapılış biçimine açıklık getiren 
bu bulgu sadece Köşk Höyük ve Anadolu için değil eski Yakındoğu’ da Akeramik Neolitik 
dönemde İsrail, Ürdün ve Suriye’deki bazı kazı yerlerinden tanınan bu âdetin anlaşılmasını da 
sağlamıştır. İskeletlerin tamamı Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Antropoloji Laboratuarında 
değerlendirilmektedir. Saptanan bazı patolojik veriler üstündeki çalışmalar Prof. Dr. Metin 
Özbek ve Öğ. Gör. Dr. Dilek Erdal tarafından sürdürülmektedir. 
 Çanak Çömlek:  
 I. Tabaka: Tamamı elde yapılmış ve tek renkli olan seramikler yerli üretimlerdir. 
Bunlarla birlikte ithal olduğu bilinen çok renkli bir grup yerleşimin Konya ovasının güneyi, 
Can Hasan- Karaman’ la ilişki içinde olduğunu kanıtlar. Gri, siyah, kırmızı ve kahverenginin 
tonlarında astarlı, parlak perdahlı kaplar değişik işlevlere uygun biçimlerdedir. Yatay veya 
dikey kulplar çoktur. Kulpların gövdeye birleşen kısımlarına kabartma olarak yapılmış boğa 
boynuzları,  insan kaş ve gözleri karakteristik özellikleri oluşturur.  
 II- V. Tabakalar:  Erkan döneme ait çanak çömlek biçim bakımından fazla çeşitlilik 
göstermese de değişik bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Gri, kahverengi, devetüyü hamurlu 
kırmızı, kahverengi ve gri tonlarında astarlı ve perdahlı kaplar üretilmiştir.  Çoğunluğu tek 
renkli olan kapların bir kısmında kabartma, boya ve çizi – nokta bezek görülür. Kaplar 
saklama, pişirme, yeme, içme gibi değişik işlevlere uygundur.  
 Köşk Höyük seramikleri içindeki II ve III. tabakalarda ele geçmiş hayvan biçimli birer 
kap ile hepsi III. tabakada bulunmuş insan biçimli beş kap özel üretimlerdir. Dini işlevlere 
hizmet amacına yönelik yapılmış olmalıdırlar. Bunlardan hayvan biçimliler, boynu ile birlikte 
yapılmış bir keçi başı (Resim 18) ve boğa başı I. Dönem kazılarında ele geçmiştir. Her iki 
örnek de çağdaşı yerleşimlerdeki benzerleri gibi gerçekçi bir biçimde işlenmiştir. İnsan 
(kadın) biçimli kaplardan I. Dönemde bulunan üç örnek gerçekçi bir stilde işlenmiştir. 
Bunlardan ikisi çizi ve nokta bezekli iken biri boya bezeklidir (Resim 19). 2004 yılında ele 
geçen bu kez tek renkli olarak bırakılmış iki örnekten biri gerçekçi diğeri şematik (Resim  20) 
bir biçimde şekillendirilmiştir.  Bu iki farklı stili temsil eden kaplar aynı evin buluntuları 
arasında yer alır. Kabartma, boya ve çizilerek yapılan bezeme sayısal olarak değişmekle 
birlikte bütün tabakalarda kullanılır. Bazen bu tekniklerin birden fazlası aynı kaba uygulanır. 
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Bunlardan çizi bezekler, değişik boyutta çömlek, kâse, çanak, kutu (Resim 21), insan ve 
hayvan biçimli kaplara uygulanmıştır. Bezeme gövdenin tamamını veya ağız kenarı altından 
karın genişliği altına kadar olan kısma yapılmıştır. Sarmal, sözde meander, üçgen ve eşkenar 
dörtgen motifleri tercih edilmiş, görünümler noktalarla zenginleştirilmiştir. Çoğunda çizi ve 
noktaların içleri beyaz bir malzeme ile doldurulmuş ( inkrustasyonlu), az sayıda örnekte boya 
bezeme ile birlikte kullanılmıştır. Boya bezeme iri küplere, küçük vazolara ve çanaklara 
uygulanmıştır. Kapların astarları üstüne sürülmüş boyalar kahverengi, kırmızı, sarımsı beyaz, 
krem renklerdedir. Motifler düz bantlar ve değişik yönlerde taramalar, iç içe açı ve yaylar ile 
sarmallardan oluşur. Köşk Höyük çömlekçileri tarafından çok fazla tercih edilmeyen sarmal 
motifli boya bezeklere sahip kaplar (Resim 22) Göller Bölgesi’ nin Hacılar ve Kuruçay boyalı 
seramiklerine benzer olarak üretilmiş yerel yapımlardır. 
 Köşk Höyük seramiklerinin özgün bir grubu kabartma bezeklidir. Diğer türlerle 
birlikte aynı odalarda veya mezarlarda bulunurlar. II ve III. tabakalarda daha yaygındırlar. 
Kapların boyun, omuz ve karın keskinliği arasında kalan alanlarına, bazı örneklerde ağız 
kenarlarına yapılmışlardır. Yerel çömlekçiler hemen her canlıyı gerçekçi bir biçimde 
işlemişler ve bazı simgeleri kabartma olarak uygulamışlardır. Bir kısmı tanrı ve tanrıça 
olabilecek erkek ve kadın figürleri, çeşitli hayvanlar asıl konulardır Değişik hayvan türleri 
arasında boğa, inek, keçi, eşek, geyik, ceylan, leopar, kaplumbağa, kurbağa, yılan, kuş, balık 
tanımlanabilenlerdir. 
 I. Dönem kazılarında çoğu parçalar halinde olan kabartmaların nasıl bir konuya ait 
olduğu son yıllarda ele geçen kaplarla kesin olarak açıklanabilmektedir. Kazılarda ele geçen 
bitki kalıntıları ve hayvan kemikleri ile de örtüşen bu görsel malzeme, Köşk Höyük 
insanlarının yaşam biçimleri, beslenme alışkanlıkları ve inanç sistemlerine ışık tutan bilgiler 
sağlamaktadır. Belli aralıklarla yapılmış beş dolgun başak ve onlardan birini tutup biçmeye 
hazırlanan bir erkek (Resim 23) tarımla uğraştıklarını; bir diğerinde, aralarında bir sıpanın yer 
aldığı iki yabanî eşeği ok ve yay kullanılarak avlayan kişi (Resim 24) avcılığın 
sürdürüldüğünü; bir kap parçası üstündeki ineğin memesine uzanmış sağım işini 
gerçekleştiren el (Resim 25) süt ürünlerinden faydalanıldığını kanıtlamaktadır. Bir başka konu 
olasılıkla hasat şenliğini anlatan el ele tutuşarak dans eden kadınlar (Resim 26) Anadolu’ nun 
ilk folklorik örnekleri arasındadır. Kabartmalarda, yalnız insanların değil hayvanların da 
yaşam biçimleri, avlanmaları anlatılır. Keçilerin ağaç dallarına uzanarak onları yemesi veya 
bir balığı yakalamış yılan büyük bir gerçekçilikle işlenmiş bu tür sahnelerden parçalardır.  
 Kabartmalar arasında simgesel betimler de yer alır. Kapların omuzları üzerine 
yapılmış hilal ve güneş motifleri en azından gece ve gündüzü simgeliyor olmalıdır. Kapların 
ağız kenarına bir kadının sadece kol ve göğüsleri yapılarak olasılıkla ana tanrıça- bereket 
simgelenmiştir. Benzer bir durum bazı kapların konusu olan göz biçimli simgede de söz 
konusudur. Bu motifin bir kabartma parçası üstündeki erkek figürünün boynuna asılmış 
amulet (muska) olduğu anlaşılmaktadır.  
 Figürinler: 
 I. Tabaka: Çağdaşı diğer yerleşimlerde olduğu gibi Köşk Höyük insanları da 
geliştirdikleri inanç sistemi içinde tanrı ve tanrıçalarını insan şeklinde figürinler olarak 
betimlemişlerdir. Çoğunluğu konutların içinde, bir kısmı evlerin eşiklerinde veya hemen 
sokağa bitişik duvar dibinde bulunmuştur. Bu tabakanın pişmiş topraktan yapılmış figürinleri 
şematik ve doğal olarak iki farklı stilde üretilmiştir. Her iki cinste de daima konik başlıklı 
olan figürinler 5 cm. geçmeyen boylardadır.      
 II-V. Tabaka: Çoğunluğu konutlarda ele geçmiştir. İçlerinde mezarlara ölü hediyesi 
olarak bırakılanlar da vardır. Dönemin inanç sisteminin öğrenilmesinde birinci derecede 
kaynak olan heykelcikler tanrı, tanrıçalardan oluşmaktadır. Kilden ve çeşitli taşlardan 
üretilmişlerdir. Büyük bir kısmı aşı boyalıdır. Tanrılar oturan ve ayakta tiplerle temsil edilir. 
Kısa sivri uçlu başlık ve bacakların arasından geçen veya vücudun ön tarafını kapatan, kalça 
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üstünde geniş bir bantla tutturulmuş giysileri vardır. Tanrıçalar daima çıplaktır ve oturur 
durumda gösterilmişlerdir. Hepsinde omuzlar, pazılar, göğüsler, karın ve kalça abartılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Elleri ile göğüsleri tutarlar veya kollarını önde kavuşturmuş 
durumdadırlar. Bu ortak özellikler dışında oturuş biçimleri, başlık süs eşyası gibi aksesuarları 
ve genç- yaşlı özellikleri vurgulanmış değişik tiplere sahiptirler (Resim 27). Birbirine çok 
benzemese de uzun yüzlerde ortak özellikler geniş alın, şakaklara doğru çekik kabartma 
olarak yapılmış iri badem göz, küçük burun ve kapalı küçük ağızdır.  
 Bu özellikleri ile Köşk Höyük tanrı ve tanrıça heykelciklerinin hemen hepsinin orta 
Anadolu karakterli olduğu anlaşılmaktadır. Bu güne değin ele geçen figürinlerden sadece biri 
Göller Bölgesinin sokma başlı idolleri tipindedir.  
 Diğer Küçük Buluntular: 
 Köşk Höyük’ De açığa çıkarılan diğer küçük buluntular taş, kil, kemik, boynuz, 
yumuşakça kabuklarından yapılmış çeşitli süs eşyası, mühür, alet ve silahlardır.  
 Bunlardan bir grubu oluşturan süs eşyaları  (Resim 16) bütün tabakalarda konut ve 
mezarlarda ele geçmiştir. Mermerden yapılmış bilezikler, içlerinde akik de olan çeşitli 
taşlardan ve kemikten yapılmış değişik biçimde boncuklar, kemik yüzüklerden oluşurlar. 
Boncukların içinde boğa ve domuz gibi hayvan başı biçimli olanlar da tanınmaktadır. 
Üstlerine askı delikleri açılmış yumuşakça kabukları ve hayvan dişlerinin de kolye tanesi 
olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır.   
 Kemik ve boynuzdan yapılmış aletler her tabakada en çok karşılaşılan malzeme 
grubudur (Resim 27). Evcil ve yabani hayvan kemiklerinden yapılmış aletler işlevlerine göre 
delici, kesici, kazıma ve sıyırma, vurma aletleri, saplar, ve günlük yaşamda kullanılan diğer 
aletler olarak ayrılabilmektedir. Bunlar içinde tanımlanabilenler bız, şiş, kazma, ustura, bıçak, 
spatül, çekiç, kaşıklardır. Boynuzdan yapılanlar sap ve çekiçlerle sınırlı kalmaktadır.    
 II ve III. tabakalardaki buluntularla temsil edilen bir başka grup damga mühürlerdir. 
Kemik, taş ve kilden yapılmış örnekler tanınmaktadır. Hepsi küçük boyda, ufak tutamaklı, 
yuvarlak, kare, üçgen veya yarım ay biçimli yüzlere sahiptir. Tamamında noktalarla 
zenginleştirilmiş geometrik bezeme vardır. Güneydoğu Anadolu ile olan ilişkilere tanıklık 
eden eser grubudur.  
 Taştan yapılan eşyalar arasında küçük parçalar halde korunmuş taş kaplar da 
bulunmaktadır. Küçük çanak ve fincanlara ait az sayıda örnek beyaz veya kırmızı, yeşil 
damarlı mermerden üretilmiştir. Taş eşyaların bir başka grubunu parçalar halindeki örneklerle 
temsil edilen obsidiyen aynalar oluşturur. 
 Her tabakada çok sayıda örnekle temsil edilen yassı taş baltalar, biley taşları, havan, 
havanelleri, sürtme ve ezgi taşları her yerleşimden tanınan tiplerdedir.     
 Yontmataş Endüstrisi: 
 Köşk Höyüğün yontmataş endüstrisinin belirlenmesi bu projenin en önemli 
başlıklarından birini oluşturmakta idi. I. dönem kazılarında alet olarak kullanılmış olanlar 
dışındaki malzeme toplanmadığı için bu konudaki büyük noksanlar bu proje kapsamında 
yapılan kazılarda elde edilen verilere dayandırılmıştır. Bütün tabakalarda elde edilen 
yontmataş endüstri iki kültürel değişim ve bunlar arasındaki bir geçiş dönemi olarak 
ayrılabilmektedir. Köşk Höyük yontmataş endüstrisinin başlangıcını oluşturan V-IV. 
Tabakalardaki taş endüstrinin bir grubunu oval biçimli, dip kısımları paralel, uç kısımları 
pulcuklu veya paralel düzeltili ok uçları oluşturmaktadır (Çizim 2: a). Bu bulgular Orta 
Anadolu’nun diğer Neolitik merkezlerinde de bulunan örneklerle örtüşmektedir. Bazı 
örnekler, Akeramik Neolitik’in geleneklerini yansıtmaktadır. Ancak üst katlarda görülen 
kısmen düzeltisiz veya sadece bir yüzden düzeltili ok uçları da azımsanmayacak sayıdadır 
(Çizim 2: b). Yonga sayısında önemli bir artış vardır. İri yassı ve düzenli düzeltilere sahip 
yuvarlak veya yarı yuvarlak kazıyıcılar (Çizim 2: c), Neolitik dönemin varlığını 
göstermektedir. Hacim olarak daha ağır, kalın dilgi örnekleri bu kattan ele geçmiştir. Üretim 
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artıkları üst katlara göre daha az sayıdadır. Hatta küçük kırıntılar şeklindedir. Bu da IV. 
tabaka taş yontma zincirinin hammadde kaynağı yakınında veya başka bir merkezde 
yapıldığını göstermektedir. İki vurma düzlemli çekirdeklerden yontulmuş olduğu anlaşılan 
üçgen kesitli dilgi örnekleri sayıca fazladır. Ancak trapez biçimli kesite sahip dilgiler de 
yoğundur. Ele geçen bir çekirdek örneği Akeramik Neolitiğin gemi omurgası biçimli çekirdek 
teknolojisini yansıtmaktadır (Çizim 2: d) Bu da IV. ve III. tabakalarda kendini hissettiren 
Akeramik Neolitik özelliklerin (art arda gelen U biçimli dilgiler ve düzeltilenme özellikleri 
nedeniyle ok ucu formları vs.) Köşk Höyük yerleşimindeki yansımaları olarak 
değerlendirilebilir. 
 III. tabaka endüstrisi, IV. tabaka ile üst tabakalar arsında geçiş özelliklerine sahiptir. 
Bu özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 a. Çekirdeklerin bazıları oldukça iridir. Dilgi ve yonga alımları bu çekirdekler üzerinde 
görülebilmektedir. Çekirdekler genellikle tek yüzden yontulmuş ve çekirdek üzerinde bir sırt 
oluşturulmuştur. (Çizim 3: a) Yontma, düz bir vurma düzlemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Çekirdekler üzerindeki negatif dilgi izleri ile vurma düzlemi arasındaki açı bir örnek dışında 
dardır. Dik açıyla baskı yöntemi ile yontulmuş çekirdek örneği tektir. Bu, sağ ve sol 
kenarlarından yontulmuş bir prizmatik çekirdektir (Çizim 3: b). 
 b. Üst katlarda görülen dilgi ekseninden ikiye bölünmüş parçalar üzerinde kısmen 
düzenli ve devamlı düzeltiler bulunmaktadır Ancak bunların sayısı son derece azdır. Yine üst 
katlardaki düzeltisiz dilgi ve dilgi parçaları çoğunluktadır. Dilgilerin hemen hemen tümünün 
vurma yumrulu topuk kısımları kırılmış ve bunların bazıları hem distal hem de proximal 
kenarlarından budanmıştır. 
 c. Üst katlarda hemen hemen hiç görülmeyen yongalar, bu katta fark edilir oranda 
artmaktadır. Boyut olarak iri ve oldukça belirgin vurma yumrularına sahip bu yongaların 
topukları düzdür. Düzelti yönünden fakir olmakla birlikte kenarsal düzeltilerin düzenli olarak 
yapıldığı görülmektedir. Kazıyıcı olarak düzenlenmiş bu yongalar ovoid biçimlidir (Çizim 3: 
c). 
 d. Delgiler bu kat içerisinde tek tük görülmektedir ve çok tipik değillerdir. 
 e. Ok uçlarında kısmen sap teknolojisi belirginleşmekle birlikte çoğunlukla ok 
uçlarının dip bitimleri küçük yuvarlağımsı bir çıkıntı şeklindedir. Birkaç tane iki yüzden 
düzeltili üst katın benzeri ok ucunun yanında Neolitiğin tipik göstergesi olan üzeri kısmen 
düzeltisiz olarak bırakılmış ok uçları vardır(Çizim 3: d- e). 
  f. Çakmaktaşından yapılmış az sayıdaki mızrak ucu biçimli silah bu kattaki en tipik 
Neolitik buluntulardır (Çizim 4: a).  Yassı, yüzcüklü topuklu ve yamuk biçimli kesite sahip 
dilgiler üzerine yapılmış bu silah uçları mızrak ile ok ucu ölçüleri arasındadır (mızrak uçları 
10cm ve daha büyük, ok uçları 10 cm.’den küçük). Düzeltileri kenarsal ve mini dişlemelidir. 
Dip kısımları yuvarlak ve hem sağ hem de sol kenardan düzeltilenerek sap girintileri 
oluşturulmuştur. 
 Büyük mekânlardan oluşan üstteki iki tabakada ( II- I.) yontmataş üretim zincirinin 
takip edilmesi olanaklı değildir. Çünkü yontmataş buluntularının ok uçları dışında olanları 
tümüyle kırık dilgi ve dilgiciklerden oluşmaktadır. Tam halde ve alet niteliği taşıyan buluntu 
hemen hemen yoktur. Söz konusu dilgi ve dilgiciklerin üzerinde düzenli ve devamlı düzelti de 
bulunmamaktadır; ancak bazı iki yüzden düzeltili parçaların varlığı dikkat çekicidir. 
Çekirdekler çok küçük ve tümüyle obsidiyendendir. Bu çekirdeklerin sayıları üstteki iki katın 
tüm yontmataş buluntularının (üretim artıkları da dâhil) sayısına oranla çok azdır. Ok uçları 
bu üretim artığı veya özensiz dilgi ve dilgicik üretiminin yanında üstün bir işçilik 
göstermektedir (Çizim 4:b). Hemen hemen simetrik profilli, her iki yüzden koşut ve kaplayan 
düzeltili ok uçları Kalkolitik dönemin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Tepecik 
Höyüğünde benzerleri bulunan bu ok uçlarının düğme biçiminde biten dip kısımları vardır. 
Tek ya da çift omuzlu sap tekniği görülmez. Dilgi ekseninde ortadan ikiye bölünmüş ve 



 10 

ikincil yontma izleri gösteren budamalı parçalar, üretim artıkları içinde %23’lük bir orandadır. 
Bu endüstriyel görüntü Köşk Höyüğün III. tabakasının üstünde bulunan katlardaki yaşantı 
içinde yontmataş işçiliğinin ikincil planda kaldığını ve elde var olan materyalin yeniden 
değerlendirilerek kullanıldığını göstermektedir. 
 Köşk Höyük yontmataş endüstrisi Akeramik gelenekli bir Seramikli Neolitik evreden, 
Seramikli Neolitik gelenekli bir Kalkolitik evreye kadar süreklilik taşıyan gelişime sahiptir. 
Üretim Orta Anadolu kökenli bir karaktere sahip olup kısmen Yakındoğu özellikleri de 
taşımaktadır. Özellikle distal ve proximal kenarları budanmış, dişlemeli düzeltili dilgi 
parçaları Yakındoğu’nun pek çok Neolitik-Kalkolitik yerleşiminde yaygın olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte Yakındoğu ile obsidiyen ticaretinin varlığını gösteren analiz 
sonuçları, söz konusu etkileşimlerin varlığının göz ardı edilmemesini sağlamaktadır. 
Akeramik özellikleri de yansıtması, bölgede Kaletepe Akeramik dönem işlik yeri ve Aşıklı 
Höyük gibi iki önemli Akeramik merkezin bulunmasından dolayı da şaşırtıcı değildir. 
Özellikle Neolitik dönemi yansıtan IV. tabaka buluntularının içinde üretim artıklarının çok az 
sayıda olması, üretimin yerleşimin dışında bir yerde yapılmış olduğunun bir göstergesidir. 
Bununla birlikte Köşk Höyükte ele geçen bazalttan yontulmuş bir yonga örneği, Göllüdağ ve 
çevresinde bulunan bazaltlarla yapısal benzerlik taşımaktadır. Bunlar işlik yerlerinin de 
hammadde kaynaklarına yakın bir yerde olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Kendini hissettiren 
ancak çok net olarak gözükmeyen bu özellikler, Köşk Höyük insanının bir yandan Yakındoğu 
bağlantılı ilişkilerini, diğer yandan da Niğde ve çevresindeki çeşitli hammadde kaynakları 
nedeniyle eski merkezlerin endüstriyel gelenekleriyle, içinde yer aldığı Bor Saçağı üzerinde 
yoğun olarak bitkisel tarıma dayalı olmayan, kısmen avlanmaya ve çoğunlukla hayvansal 
gıdalar tüketmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir yontmataş endüstrisinin gelişmiş olduğunu 
göstermektedir. 
 Bitki ve Hayvan Kalıntıları: 
 Köşk Höyük kazılarında ele geçen bitki kalıntıları ne yazık ki yok denecek kadar 
azdır. Buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye şimdiye kadar saptanabile örneklerdir. 
Bunların tarımının yapıldığı ancak tamamına yakınının tüketildiği anlaşılmaktadır. Palamut 
her tabakada çokça bulunur. Bunun nedeni deri tabaklamada kullanılan bu malzemenin bol 
miktarda toplanmış olmasıdır.  
 Bitkilerdeki azlığa karşın hayvan kemikleri hemen her mekânda ve konutlar dışındaki 
sokak, geçit ve meydan olarak tanımlayabileceğimiz alanlarda bol miktardadır. III ve V. 
tabakalarda saptanan çöp çukurları neredeyse hayvan kemiklerini toplamak için yapılmış 
gibidir. Hayvan kemikleri Arkeozoolog B.S. Arbuckle tarafından incelenmektedir. Köşk 
Höyük hayvanları, onun tanımlamalarına göre çokluk sırası ile şunlardır: Koyun/ keçi (ovis/ 
capra), yabanî at ( equus ferus?), inek/ sığır ( bos), yabanî eşek (equus hydruntinus/ 
hemionus?), tavşan (lepus), üç tür geyik (capreolus, cervus, dama), köpek ( canis), domuz 
(sus), tilki (vulpes), ayı (ursus), küçük etçiller ve kirpi( erinaceus) dir. Bu hayvanlar evcil ve 
yabanî türlerden oluşmaktadır. Sayısal olarak en fazla koyun/ keçi bulunmasına karşılık 
etinden en fazla yararlanılan hayvanlar inek/ sığır ve attır. Burada özellikle belirtilmesi 
gereken bir nokta yukarıda da belirtildiği gibi V. kata ait ana kaya üstüne açılmış çöp 
çukurlarının büyük kısmının neredeyse sadece equus türlerine ait kemiklerle doldurulmuş 
olmasıdır. Bu türün beslenme amacı ile kullanılmasına diğer tabakalarda da devam edilmiştir. 
Neolitik dönem boyunca genç yaştaki koyunların beslenme amaçlı kullanıldığı buna karşın 
keçilerin daha yaşlı olarak tüketildiği anlaşılmaktadır.  
 Tarihlendirme: 

I. Dönem Köşk Höyük kazıları sonuçlarında ele geçen buluntular büyük ölçüde 
malzemenin karşılaştırmasına bağlı,  relative olarak tarihlendirilmiştir. İlk kez 1996 yılında 
elde ettiğimiz organik kalıntıların dendrokronolojik (ağaçların tür ve yaş tayinleri) 
incelemeler Cornell Üniversitesi/ NewYork’ da “Malcolm and Carolyn Wiener Laboratory for 
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Aegean and Near Eastern Dendrochronology” de Prof. Dr. Peter I. Kuniholm tarafından 
yapılmaya başlanmış, günümüze kadar sürdürülmüştür. Başka yerleşimlerden yeterli sayıda 
malzeme olmaması bu analizlerin sonuçlarının denetimini zorlaştırmaktadır. Aynı 
malzemeden alınan örneklerin C14 analizleri de yaptırılarak bulunan tarihlerin bir ölçüde 
sağlaması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda önce Oxford Üniversitesi laboratuarına gönderilen 
örneklerin sonuçları ile dendrokronoloji sonuçları çakıştırılmış ve Köşk Höyük I. tabakası için 
M.Ö. 4911+ 102/ -58 saptanmıştır. 2000 yılında Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
laboratuarına gönderilen 5 örnekten 4 ünden sonuç alınabilmiştir. Bunların buluntu tabakaları 
ve sonuçları aşağıdadır. 
Samp No. 
Level No. 

Conv. 14 C age BP δό13C Cal. Age 1ό 
(intersec., Metod A) 

Calibr.age 2 ό 

Kş 1  III.Level 7246±55 -24.4 Cal BC 6205-6030 Cal BC6230-5995 
Kş 2  III. Level 7294±52 -24.3 Cal BC 6225-6075 Cal BC6235-6030 
Kş 3  III. Level 6546±38 -21.4 Cal BC 5515-5480 Cal BC5610-5395 
Kş 5  V. Level 7353±44 -24.6 Cal BC 6235-6110 Cal BC6340-6080 
 

2005 yılında elde edilen örneklerin analizleri Arizona Üniversitesi laboratuarında 
yaptırılmış sonuçlar kısa sürede alınmıştır. 
1. KS05.H-I/14.I.kat.6.ev.depo-kap içi. Lab # AA66598. 14C date bp=6445±73. Calibrated 
dateBC5412±61  
2. KS05.H-I14.I.kat.6.ev.depo. Lab # AA66599. 14C date bp=6257±56. Calibrated date BC 
5211±84.  
3. KS05.J8.II.kat.saman. Lab # AA66600. 14C date bp=6706±45. Calibrated date BC 5620± 
41.   
4. KS05.J8.III.kat.26.oda. Lab # AA66601. 14C date bp=7152±53. Calibrated date BC 
6029±35. 

Bu veriler ışığında: 
 Köşk Höyük I.  tabaka  M.Ö. 4910- 5412 
 Köşk Höyük II. tabaka  M.Ö.  5410- 5620 
 Köşk Höyük III.tabaka  M.Ö.  5620- 6030 
 Köşk Höyük IV.tabaka  M.Ö.  6030- 6230 
 Köşk Höyük V. tabaka  M.Ö.  6130- 6340 
tarihlerine verilebilmektedir. Bu sonuçlar da başlangıçta görece olarak I. tabakanın Erken 
Kalkolitik, öncekilerin Geç Neolitik olarak belirtilen tarihlerine kesinlik kazandırmış, bu 
dönemlerin hangi evreleri olduğunu aydınlatmıştır. Buna göre Köşk Höyük ilk kez M.Ö. 6350 
lerde Geç Neolitik içinde iskân edilmiş ve Erken Kalkolitik çağ başlarında M.Ö. 4900 
yıllarında terk edilmiştir.   

 
V. Sonuç ve Öneriler: 
 Köşk Höyük kazılarında elde edilen veriler Neolitik Çağın sonlarında Bor ovasında 

gelişen kültürün önemli ölçüde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu dönemde Köşk Höyük 
insanları gereksinimlerini yeterince karşılayan konutlarda oturmuşlardır. Yerleşimin II ve III. 
tabakalarında önemli bir kısmı kazılmış olmasına karşın dini veya yönetime uygun nitelikte 
inşa edilmiş bir yapı henüz ele geçmemiştir. Yerleşimde savunma duvarının varlığına ilişkin 
bir bulgu da mevcut değildir. Bunun nedenini, yerleşim yerinin doğal olarak kısmen korunaklı 
bir alanda olması ve dışarıdan gelebilecek bir tehlikenin olmadığı için gerek duyulmadığı 
şeklinde açıklamak gerekmektedir. Köşk Höyüğün yerel mimari karakterindeki değişikliklerin 
sosyal ve ekonomik yapıya bağlı olduğu anlaşılmıştır. 
 Bu insanların yaşamlarını, esas olarak hayvancılık ve avcılıkla sürdürdükleri yoğun 
olmasa da tarımla uğraştıkları anlaşılmaktadır. Neolitik dönemde süt ürünlerinden 
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yararlanıldığı inek sağım işinin betimlenmesinden anlaşılmaktadır. Bu da beslenme modelini 
daha çok hayvansal ürünlerin tüketimine göre geliştirmiş bir topluluk için doğal bir 
gelişimdir.  
 Bu toplum, Akeramik Neolitik dönemden tanınan ölü gömme yöntemlerini 
uygulamaya devam etmiş, kil sıvalı kafatası yapma âdetini yaygın olarak kullanmıştır. Bu 
uygulamanın, J. Mellaart’ın öne sürdüğü gibi yırtıcı hayvanlara parçalatmak şeklinde değil 
belli bir yere gömülüp sonradan kafatasının alınması şeklinde yapılmasının ispatlanması 
(Resim  11) eski Yakındoğu için önemli bir keşif olmuştur. Her mezara ufak da olsa bir 
hediye bırakılması ölüye saygının bir başka göstergesidir. Çoğu mezara bırakılan kaplar, 
tanrıça heykelcikleri,  bir figürü korunmuş kabartmalı kap parçaları, değişik süs eşyaları öteki 
dünya inancının ifadesidir. Tanrı ve tanrıça heykelcikleri yaşamları boyunca da onlardan 
destek arandığını gösterir.  
 Bu dönemde Köşk Höyük insanları farklı iş kollarında beceri sahibi olmuşlardır. Bu iş 
kollarının başında çömlekçilik gelir. Özellikle kabartma bezekli kap üretiminde üstün 
yetenekleri çok belirgindir. Kabartma bezekler onların çok iyi birer doğa gözlemcisi oldukları 
ortaya koymaktadır. Gelişmiş olduğu anlaşılan diğer zanaatlar dericilik ve dokumacılıktır.   
 Köşk Höyük insanlarının bu dönemde Anadolu’ nun farkı bölgeleri ile ilişki içinde 
oldukları kültürel benzerliklerden anlaşılmaktadır. Bu ilişkilerin sınırları, yakın komşusu 
Tepecik dışında, şimdilik, Göller Bölgesi (Hacılar, Kuruçay, Höyücek), Konya Ovası 
(Çatalhöyük) ve Elbistan Ovasına kadar uzanmaktadır.  
 Köşk Höyük buluntularının gerek Anadolu ve gerekse dünya uygarlık tarihine yaptığı 
katkıların önemi nedeniyle 2007 yılında Almanya’nın Karsruhe kentinde Badisches 
Landesmuseum’ da düzenlenecek “12000 years ago in Anatolia: The oldest monuments of the 
world” sergide 36 eserle temsil edilecektir. Sergi için hazırlanacak kitapta yer alacak makale “ 
Sergi Hazırlama Komitesi”ne teslim edilmiştir.  
     
 I. Dönem Köşk Höyük kazılarının sonuçları yeni kazıların verilerine göre yaptığımız 
düzeltmelerle bir kitap halindeki yayınının 2 yıl içinde çıkarılması hedeflenmiştir. Bu arada 
Köşk Höyük kazılarının 3 yıl içinde tamamlanması, ondan sonraki 2 yıl içinde kesin 
raporlarının yayınlanması planlanmaktadır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi önemli 
buluntular ayrıca yayınlanmaya devam edilecektir. Kazılara bir süre daha devam etme 
nedenimiz 2004 yılında kazılan, içlerinden hiçbir şey kurtarılamadan üç farklı zamanda arka 
arkaya yıkılmış ve bütün buluntuları adeta alt üst olmuş, duvarları göçmüş yapıların yıkılma 
nedeni/ nedenleri kapsamlı bir biçimde incelenebilmesi içindir. Hasandağ ve Melendiz gibi 
sönmüş volkanlara yakınlığı, özellikle Ecemiş ve Tuz Gölü fay hatlarının birbirlerine 
yaklaştıkları bir konumda olan Köşk Höyük’ de bu ani ve büyük yıkıma bir depremin mi 
neden olduğu mutlaka araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz aracılığı ile 
TÜBİTAK’ a verdiğimiz proje kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır.  

 
VI. Kaynaklar: 

Özbek, M. 
      2005 “ Neolitik Toplumlarda Baş veya Tüm Bedeni Alçılama Geleneği: Anadolu ve 
  Yakındoğu’ dan Bazı Örnekler”, TÜBA- AR 8: 127- 133  
Özkan, S. 
      2001          “Köşk Höyük Seals”, Anatolica XXVII: 15-22. 
Özkan, S.  
    2002 “ Köşk Höyük Kemik Eserleri” Anadolu Araştırmaları /Jahrbuch für  
  Kleinasiatishe Forschung XVI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: 509- 
  525 . 
Özkan, S.- E. Faydalı- A. Öztan 
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    2002             “Köşk Höyük 2000 Yılı Kazıları”, 23.Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 335 -342. 
Öztan, A. 
   2001   “Köşk Höyük: Anadolu Arkeolojisine Yeni Katkılar”, TÜBA-AR 5:                                           
  57- 69. 
Öztan, A. 
   2003  “A Neolithic and Chalcolithic Settlement in Anatolia: Köşk Höyük”  
  Colloquium Anatolicum II, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 69- 86                                                                                                                                    
Öztan, A.- E. Faydalı 
   2003            “Köşk Höyük’den Erken Kalkolitik Çağa Ait Yapı”, Belleten 248/LXVII: 13-
   76. 
Öztan, A., S. Özkan 
   2003            “Çizi ve Nokta Bezekli Köşk Höyük Seramikleri’ ( Eds. M. Özdoğan, H.  
       Hauptmann, N. Başgelen) From Villages to Towns. Studies Presented to Ufuk 
  Esin . Arkeoloji ve Sanat Publications. İstanbul: 447-458. 
 Öztan, A.- S. Özkan- E. Faydalı- C.M. Erek 
   2004  “ 2002 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt  
  (Ankara), 195- 204 
Öztan, A.- S. Özkan- E. Faydalı- C.M. Erek 
  2005 “2003 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 

(Ankara) 103- 114. 
Öztan, A. 
  2006  “ Yeni Bir Tanrı Kabartması Işığında Köşk Höyük Kabartmalı Vazolarında 
  Sembolizm” Refik Duru Armağan Kitabı ( baskıda) 
Öztan, A.- S. Özkan- C.M. Erek- E. Faydalı 
  2006 “ 2004 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı  (baskıda) 
Öztan, A.  
  (baskıda) “Köşk Höyük- Niğde”,12000 years ago in Anatolia: The oldest monuments of 
  the world” Sergi Katalogu Badisches Landesmuseum. 
Öztan, A. 
(baskıda) “ Köşk Höyük, Niğde- Bor Ovasında Bir Neolitik Yerleşim/ Köşk  
  Höyük, A Neolithic Settlement in Niğde- Bor Plain” Neolithic in   
  Turkey, Revised Edition, (Eds. M.Özdoğan, N. Başgelen) Kitap içinde                  
  Bölüm 
Silistreli, U. 
  1985  “Köşk Höyüğü”, VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 31-34. 
Silistreli, U. 
  1986  “1984 Köşk Höyüğü”, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 129-141. 
Silistreli, U. 
   1987  “1985 Köşk Höyüğü”, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Ankara, 173- 179 
Silistreli, U. 
  1989a  “1987 Köşk Höyük”, X. Kazı Sonuçları Toplantısı,  1: 61-66.   
Silistreli, U.  
  1989b “Köşk Höyük’te Bulunan Kabartma İnsan ve Hayvan Figürleriyle Bezeli  
  Kaplar”, Belleten LIII/206: 361-374. 
Silistreli, U. 
  1989c  “Köşk Höyük Figürin ve Heykelcikleri”, Belleten LII/207-208: 497-504. 
Silistreli, U. 
  1991  “1989 Köşk Höyük Kazıları”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 95-99. 
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VII. Ekler: 
a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 
   

FASIL TALEP EDİLEN TUTARLAR HARCANAN TUTARLAR KALAN 
200  4.614.000.000TL. 3.972.000.000TL.   642.000.000TL. 
300 38.350.000.000TL. 37.302.000.000TL. 1.048.000.000TL. 
400  1.500.000.000TL.  1.301.231.000TL.   198.769.000TL. 
600  2.950.000.000TL. 2.172.840.000TL. 777.160.000TL. 
TOPLAM 47.414.000.000TL. 44.748.180.000TL. 2.665.820.000TL. 

 
    
b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar ( BAP 
Demirbaş Numaraları Dahil) 
1. 1 adet Yönsis Business Pro PC BİLGİSAYAR S ( BAP No. 1324): Köşk Höyük 
kazıların da elde edilen metin ve resim içerikli veriler Fakültemizde kullandığımız bu 
bilgisayarda toplanmıştır. Sonuçların bir kitap haline getirmek için çalışmalara devam 
edilmektedir. 
2. Nicon Coolpy 5000 Dijital Fotoğraf Makinesi ( BAP No. 1520): Yazın kazıda, diğer 
zamanlar Fakültede korunmaktadır. Köşk Höyük kazılarına devam edildiğinden, kazı 
sırasında arazide çekimlere devam edip bilgisayar ortamına aktarılması, yıl içinde 
restorasyon ve konservasyon işlemleri sürdürüldüğünden malzemenin her aşamada 
belgelendirilmesi ve tasniflenmesi yapılmaktadır. 
3.  18.35 MM F3 5-4 Mikro DIF Objektif ( BAP No: 1521): Yazın kazıda, diğer 
zamanlar Fakültede korunmaktadır. Devam eden kazıda açığa çıkan buluntuların slayt, 
renkli ve siyah- beyaz filmlerinin çekiminde kullanılmaktadır.   
c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 
 
d) Sunumlar( bildiriler ve teknik raporlar) 

 1. Öztan, A.- S. Özkan- E. Faydalı- C.M. Erek 
 2004  “ 2002 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 
   (Ankara), 195- 204 
           2. Öztan, A.- S. Özkan- E. Faydalı- C.M. Erek 
           2005  “2003 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 

 (Ankara) 103- 114 
           3. Öztan, A.- S. Özkan- C.M. Erek- E. Faydalı 
           2006  “ 2004 Yılı Köşk Höyük Kazıları” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 

 (baskıda) 
           4. “Japanese Institute of Anatolian Archaeology of the Middle Eastern Culture Center 

in Japan” da 1 Nisan 2005 A. Öztan konferans konusu “New Discoveries at Köşk 
Höyük- Niğde”. 

           5. I. Uluslararası Niğde ve Komşu İlleri Arkeolojik Kazılar Sempozyumu, 23- 25 
Mayıs 2005 Niğde. A. Öztan, Bildiri Başlığı: “ Köşk Höyük Kazılarının Öntarih 
Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi” 

           6. Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’ nun Mustafapaşa Ölçeğinde Sit Alanlarında 
Korumaya Etkisi Sempozyumu 02- 03 Temmuz 2005, A. Öztan, Bildiri Başlığı: 
“Kapadokya’da En Eski Bulgular” 

 
7. 29 Nisan-1Mayıs 2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü, III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu’na, 
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“Köşk Höyük ve Tell Kurdu Yontmataş Buluntularının Karşılaştırmalı İnceleme 
Sonuçları” konulu bildiri ile katılmıştır 
e) Yayınlar (Hakemli bilimsel dergiler ve tezler) 

 
        1. PROJE SÜRESİNDE Proje Yöneticisi, Yardımcıları ve Kazı Ekibi Tarafından 

GERÇEKLEŞTİRİLEN YAYINLAR 
 
 Özbek, M. 

2005 “ Neolitik Toplumlarda Baş veya Tüm Bedeni Alçılama Geleneği: 
Anadolu ve Yakındoğu’ dan Bazı Örnekler”, TÜBA- AR 8: 127- 133   

 
 Özkan, S.  
 2002 “ Köşk Höyük Kemik Eserleri” Anadolu Araştırmaları /Jahrbuch 

für Kleinasiatishe Forschung XVI İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi: 509- 525  

 Öztan, A. 
 2002  “ Köşk Höyük: Anadolu Arkeolojisine Yeni Katkılar” TÜBA- AR 5: 
   55- 69  
  
 Öztan, A. 
 2003  “A Neolithic and Chalcolithic Settlement in Anatolia: Köşk Höyük ” 

  Colloquium Anatolicum II (Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü), 69- 86 
 
 Öztan, A.- E. Faydalı 
 2003  “ Köşk Höyük’ den Erken Kalkolitik Çağa ait Bir Yapı/ An Early  
   Chalcolithic Building from Köşk Höyük” Belleten LXVII/ 248,  13- 75 
 Öztan, A. 
   2006  “ Yeni Bir Tanrı Kabartması Işığında Köşk Höyük Kabartmalı  
   Vazolarında Sembolizm” Refik Duru Armağan Kitabı ( baskıda) 
 
 Öztan, A.  
          (baskıda) “Köşk Höyük- Niğde”,12000 years ago in Anatolia: The oldest        
   monuments of the world” Sergi Katalogu Badisches Landesmuseum. 
 Öztan, A. 
 (baskıda) “ Köşk Höyük, Niğde- Bor Ovasında Bir Neolitik Yerleşim/ Köşk 
   Höyük, A Neolithic Settlement in Niğde- Bor Plain” Neolithic in  
   Turkey, Revised Edition, (Eds. M.Özdoğan, N. Başgelen) Kitap içinde                  
   Bölüm 
 
   
            2. Tezler: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 03910112 No’ lu Yüksek Lisans öğrencisi 

Ayça    Elalmış “ Arkeolojik Kazılarda Jeofiziksel Yöntemlerin Uygulanması: Köşk 
Höyük Örneği” tez çalışması devam etmektedir.  
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HARİTA, ÇİZİMLER, RESİMLER ve PLANLAR LİSTESİ 
 
 
Harita   : Köşk Höyük’ün Türkiye’ deki konumu. 
Çizim 1 : Köşk Höyük topografik planının çizimi, kazı alanları. 
Resim 1 : Köşk Höyüğün kuzeydoğudan görünüşü. 
Resim 2 : I. Dönem kazılarındaki mimari ile 2004 yılı kazıları sonrasındaki durumu. 
Resim 3 : I- V. tabaka mimarisinin genel görünümü. 
Resim 4 : 2005 yılında kazılan I. tabakaya ait VI .ev. 
Resim 5 : 2003 yılında kazılan I. tabakaya ait V. evin duvarındaki kabartma. 
Resim 6 : I-J/ 8- 10 plan karelerindeki II- III. tabaka yapıları.  
Resim 7 :  J/ 8-9 plan karelerindeki III. tabaka evlerinin 2005 yılındaki durumu. 
Resim 8 :  2003- 2004 yıllarında açılan I-V. tabakalar.  
Resim 9 :  J/8- 9 plan karesindeki III. tabaka evlerinden birindeki seki, kil kutu ve  

    buluntular. 
Resim 10 : III. tabaka evlerinden birindeki taş merdiven, kil kutular. 
Resim 11 : 2005 yılında ele geçen kafatası alınmış mezar. 
Resim 12 : 2004 yılında III. tabaka evlerinden birinin duvarındaki resim. 
Resim 13 : 2003 yılında E-F/ 8-9 plan karelerindeki stratigrafi açmasındaki III- V.      

   tabakalar.  
Resim 14 : 2004 yılında I/ 11 plan karesindeki stratigrafi açmasındaki IV-V. tabakalar.  
Resim 15 : 2005 yılında I. tabakaya ait, ana kaya içine açılmış M.9 mezarı. 
Resim 16 : Mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılan süs eşyaları.  
Resim 17 : III. tabakada ev içine konulmuş kil sıvalı kafataslarından ikisi. 
Resim 18 : II. tabakaya ait keçi biçimli kap. 
Resim 19 : III. tabakanın kadın biçimli, doğal stilde boya bezekli olarak yapılmış kabı. 
Resim 20 : III. tabakanın kadın biçimli şematik stilde yapılmış kabı. 
Resim 21 : Çizi bezekli kaplardan bir örnek. 
Resim 22 : Boya bezekli kaplardan bir örnek. 
Resim 23 : Buğday biçen erkek figürü kabartmalı kap. 
Resim 24 : Kabartma olarak yapılmış, boya bezekli eşek avı sahnesi. 
Resim 25 : Süt sağma işlemini betimleyen kabartma. 
Resim 26 : El ele tutuşmuş dans eden kadınlar( Hasat bayramında halay). 
Resim 27 : Tanrıça figürinlerinden biri. 
Resim 28 : Hayvan kemiklerinden yapılmış aletlerden bir grup. 
Plan  1 : II. kat evlerinden birinin planı. 
Plan 2 : III. kat evlerinden birinin planı. 
Çizim 2 : Taş Endüstrinin çizimleri. 
Çizim 3 : Taş Endüstrinin çizimleri. 
Çizim 4 : Taş Endüstrinin çizimleri. 
 






































