YENI TIP MERMER IDOLLER
ÖNDER BILGI
Afyon Arkeoloji Müzesinde te~ hir edilmekte olan beyaz mermerden yap~lm~~~iki idol, ba~lar~n~n ~imdiye kadar bilinenlerden de~i~ik
biçimde i~lenmi~~olmalar~~bak~m~ndan arkeoloji ile ilgilenenler yan~nda
ziyaretçilerin de dikkatlerini üzerlerinde toplamaktad~r. Söz konusu
idollerin her ikisi de tesadüfi buluntu olup, birincisi Afyon filmin 16
km. kadar kuzeyindeki Susuz Höyükte (Lev. I Res. ~ ) ve ikincisi ise
Kusura'da (Lev. I Res. 2) sistematik kaz~lar~n kapanmas~ndan çok
sonra ad~~geçen müze taraf~ndan sat~n alma yoluyla ele geçirilmi~tir°.
Gerek ölçüleri 2, gerekse yap~l~~lar~~bak~m~ndan Eski Tunç Ça~~~
idollerinden hiçbir ayr~l~ k göstermeyen bu eserlerin ba~larnun bir
ya~una birer ç~k~nt~~i~lenmi~tir. Bu yönden de paralellerinden ayr~l~k
göstermektedir. Kusura örne~inde daha az belirtilmi~~olan bu ç~k~nt~lar~n, idollerde saç veya bir çe~it ba~l~~~~m~~temsil ettiklerine karar
vermek oldukça güçtür, çünki bu ça~~Anadolu'sunda idoller, insan
biçimli kaplar ve bir heykelcik d~~~nda (örne~in Hasano~lan ve Horoztepe) 3 insan tasvirlerini yans~tan eserler yoktur. Di~er taraftan, bu
ç~k~nt~lar~n dinsel inançlarla ilgili olabilece~i dü~ünülebilir. Ancak,
eldeki veriler bu konuyu ayd~ nlatacak düzeyde de~ildir. Bununla
beraber, bu idollerin genellikle ad~~ geçen ça~~insan~n~n dinsel inançlar~n~~yans~tan semboller olarak kabul edilmeleri 4 nedeni ile ba~larda
görülen bu ç~k~nt~larm da dinsel inançlara ba~l~~ bir özelli~i yans~tt~~~~
göz önünde bulundurulabilir.
Gerek Anadolu'da, gerekse yass~~mermer idollerin çok miktarda
ele geçirildi~i Ege Adalar~nda 5 bugüne kadar yap~lan ara~t~rmalarda
Bu idolleri yay~nlamam için bana gerekli bilgiyi ve izni veren Afyon Arkeoloji
Müzesi yetkililerine te~ekkür etmeyi bir ödev bilirim.
2 Susuz Höyük idolu: Yük. 9.9 cm. Kal. 1.4 cm., Kusura idolü: belden a~a~~~
k~s~m kay~p; mevcut Yük. ~~ o cm., Kal. 1.6 cm.
3 Kr~. "Hasano~lan ~dolü", V. Türk Tarih Kongresi 1960 s. 8o ve "The Statuette
from Horoztepe", Anatolia III, 1958 Res. 19.
T. özgüç; "On Tarihte Anadolu ~dollerinin Anlam~", Dil ve Tarih—Co~rafya
Fakültesi Dergisi, 1943-44.
5 C. Renfrew; "The Development and Chronology of the Early Cycladic
Figurines", American journal of Archaeology 73, 1969 S. 1-32 Levha ~ -lo.
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bu tip eserlere rastlan~lmam~~t~ r. Bununla beraber, Beyce Sultan'da
gerçekle~tirilmi~~olan sistematik kaz~larda, XIV üncü mimari tabakada
ortaya ç~kar~lm~~~ k~r~k bir ba~~e, bu eserlerin kat'i tarihlen.melerini
sa~lamas~~yan~nda orijinal olduklar~n~~da kan~tlar. Beyce Sultan'da
bulunmu~~olan ve yine beyaz mermerden yap~lm~~~bu ba~~parças~~
tahribata u~ram~~~olmas~na ra~men bir zamanlar bir glunt~ya sahip
oldu~unu göstermektedir'? (Lev. II Res. 3). Ba~lar~nda ç~k~nt~~olan
idollere gösterilebilecek di~er bir örnek ise, Karata~-Semayük'te ortaya
ç~kart~lm~~~küp-mezar gömülerinden birinde ele geçirilmi~tir. Ancak,
M. Mellink, bu eserin ba~~nda görülen çenti~in (Lev. II Res. 4) ba~ta
kasdi olarak belirtilmek istenen bir glunt~r göstermekten ziyade bu
idolün mezara hediye olarak konulmadan önce ba~~n~n k~r~lmas~n~~
sa~lamak amac~~ile yap~lm~~~olabilece~inin ileri sürmü~tür 8. Hafir, bu
i~leme neden olarak Karata~-Semayük'te ortaya ç~kar~lan di~er bir
çok küp-mezarlarda ele geçirilen idollerin ba~lar~n~n boyunlar~ndan
kopmu~~olarak bulunduklar~n~~göstermi~tir 9. Söz konusu eser 3 cm.
yükseklikte ve ~~cm. kal~nl~ktad~ r. Bu boyutlardaki bir idolün ba~~~
kopar~lmak istense idi, di~er mezarlardaki idollerin ço~unda görüldü~ü
gibi ba~~boyundan veya boyun ortas~ndan. ba~ta bu kadar derin bir
iz b~ rakmadan el veya herhangi bir alet yard~m~yla rahatça gerçekle~ tirilebilirdi. Halbuki, çentik yukar~da bahsetti~imiz idollerde de
görüldü~ü gibi ba~~n yan taraf~nda yer almakta fakat eserin küçüklü~ü
nedeni veya acele ile tamamiyle belirtilemem~~~bir durum göstermektedir.
Karata~-Semayük idolünde, ayr~ca Susuz ve Kusura örneklerinde
görülen küt kollar da belirtilmemi~tir. Bu eksiklik ise, Geç Kalkolitik
hatta Erken Kalkolitik devrin sonlar~ ndan itibaren Anadolu'da insan
figürleri tasvirlerinde görülen yozla~t~ rman~n yani stilizasyonun bir
neticesidir. Zaten, Karata~-Semayük mezarl~~~nda ele geçirilen idollerin hiç birisi küt kollarla gösterilmemi~tir 1°. Eski Tunç Ça~~~I'i
S. Lloyd —J. Mellaart; Beyce Sultan I, London 1962 Fig. F. ~~No. 20 Yük.
2 cm.
7 Bu k~r~k ba~, Ankara Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmekte olan Beyce
Sultan eserleri arasmda bulunamam~~t~r.
8 M. Mellink; "Excavations at Karata~-Semayük, 1966", American journal of
Archaeology 71, 1967 Pl. 77 No. 14.
M. Mellink; a.y. s. 234.
10 M. Mellink; a.y. Pl. 77 No. 3 ve 13, "Excavations at Karata~-Semayük,
1963" American journal of Archaeology 68, 1964 Pl. 82 No. 24.
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temsil eden Beyce Sultan'~n XVII inci mimari tabakas~nda ele geçirilen idollerin tamam~~küt kollu olarak i~lenrni~lerdir 11. Beyce Sultan'~n
XVII inci mimari tabakas~ndan sonraki idoller hem küt kollu hem de
kolsuz olarak i~lenmi~tir 12 . Bu neden ile de Karata~ —Semayük idollerinin en eskilerinin Eski Tunç Ça~~~II'den itibaren yap~ld~klar~~
ve ba~~~çentikli olan~ n da Beyce Sultan'~n. XIV üncü mimari tabakas~~
ile hemça~~oldu~u söyleneoilir. Susuz Höyük ve Kusura idollerinin
küt kollarla gösterilmelerine ra~men Eski Tunç Ça~~~I yerine II'ye
tarihlenmelerine neden olarak da yine Beyce Sultan k~r~k ba~~n~n
bulundu~u tabakamn tarihi gösterilebilir. Bu idollerde küt kollar~n
hala bu ça~da görülmesi ise Afyon bölgesinde o zamanki insan figürlerindeki yozla~man~n Karata~~Semayük'ün bulundu~u Elmal~~ovas~nda daha geri kald~~~n~~göstermektedir. Durumun böyle oldu~unu
hem Kusura'da sistematik kaz~lar s~ras~nda ortaya ç~kar~lan 13 , hem de
çok daha kuzeyde yer alan Troya'da idollerin küt kollu ve kolsuz
yap~lm~~~olanlar~n~n yan yana bulunmalar~ndan anla~~ l~yor".
Yukar~da da belirtildi~i gibi Beyce Sultan'~n XIV üncü mimari
tabakas~nda ortaya ç~kart~lan ba~~parças~na dayanarak gerek tesadüfi
buluntular olan Susuz Höyük ve Kusura örneklerini, gerekse bir
mezar hediyesi olan Karata~ —Semayük idolünü Eski Tunç Ça~~n~n
ikinci safhas~~olan M. ö. 2700-2300 y~llar~~aras~na tarihleyebilmek
yan~nda Anadolu Eski Tunç Ça~~~dinsel inançlar~n~~yans~tan a~~r~~
derecede stilize edilmi~~insan figürleri yani idolleri repertuar~na yeni
bir tip daha ilave edilmi~~oldu~u görülür 13 .
11 S. Lloyd — J. Mellaart; a.y. Fig. ~ .
ve 3 kollu
12 S. Lloyd — J. Mellaart; a.y. Fig. F. ~~ No. 19 Pl. XXXII No. 2
olanlara ve Pl. XXXII No. 4 ve Ankara Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmekte
olan yay~nlanmam~~~bir eser, kolsuz olanlara örnek.
86,
13 W. Lamb; "Excavations at Kusura near Afyonkarahisar", Archaeologia
1936 Pl. VI No. gb ve ~~o Fig. ii No. 2 ve 5, "Excavations at Kusura near Afyonkarahisar", Archaeologia 87, 1937 Pl. LXXXIV No. 8 ve ii Fig. 17 No. ~ , 2 ve 5.
14 C. W. Blegen ve di~erleri; Troy I: The First and Second Settlements, Princeton 1950 Vol. I plates Fig. 216 ve 360.
14 Bu makalenin haz~rlan~p, bas~ mevine tesliminden sonra, özellikle Kiklad
Adalar~~ idol ve figürlerini içeren bir müze sergi katalo~unda yaz~m~z~n konusunu
te~kil eden tipteki idollere de yer verilmi~tir. Bk. Kunst der Kykladen, Karlsruhe
1976 (Kunst und Kultur der Kykladeninseln im 3. Jahrtausend V. Chr.) s. 386
Res. 51 ~~- 515 ve 518. Kaçak kaz~ larda veya tesadüfen ele geçirilmi~~olan ve Avrupa'da (Karlsruhe - Badischer Landesmuseum, Basel, Cenevre) ve Amerika'da
(Houston - D. and J. de Menil Collection) muhafaza edilmekte olduklar~~anla~~lan
bu idollerin varl~~~n~n ortaya ç~kmasiyle ba~lar~n~ n yan taraflar~nda birer ç~k~nt~~
bulunan idol tipinin Anadolu'da yayg~n bir ~ekilde yap~lm~~~oldu~u kesinlik kazanm~~t~r.

