KÖ~K HÖYÜK'TE BULUNAN KABARTMA ~NSAN VE
HAYVAN F~GÜRLER~YLE BEZELI VAZOLAR
U~UR S~L~STREL~~
Ni~de ili Bahçeli kasabas~nda yer alan Kö~k Höyük, il merkezinin
17 km. güneyindedir. 1981 y~l~nda kaz~lara ba~lan~lan Höyük'te, üç yap~~
kat~~ saptanm~~t~r. Bu katlar aras~nda, mimari, seramik ve di~er buluntular
bak~m~ndan büyük bir de~i~iklik görülmemektedir. Aç~~a ç~kar~lan yap~lar~n duvarlar~~ ta~~temel üzerine kerpiç olarak yükselmektedir. sert iyi siyah tabanlar üzerinde in situ olarak, f~r~n tabanlar~ , ocaklar, tand~rlar,
ö~ütme ta~lar~ , erzak küpleri, kap kacak ve ba~ta obsidiyenden olmak üzere çakmakta~~, ta~, kemikten alet ve silahlar gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Madeni bir buluntuya rastlanmam~~t~r. 2
Kö~k Höyük'te en önemli ve anlaml~~ eserleri, üzerleri kabartma insan
ve hayvan f~gürleriyle bezeli özenle yap~lm~~~iri vazolar olu~turmaktad~r.
Her üç yap~~ kat~nda da bulunan, a~~z kenar~~ ço~unlukla yivli, boyunsuz
veya k~sa boyunlu, geni~~a~~zl~ , yuvarlak gövdeli, k~rm~z~ , devetüyü veya
gri hamurlu, astarl~ , perdahl~ , yüksek düzeyde teknik ve i~çilik gösteren bu
e~siz vazolann üzeri ba~ta anatanr~ça, tanr~ , bo~a, inek, antilop, keçi kaplumba~a, y~lan, ku~~f~gürleri veya idol, bitki, boynuz motifleriyle bezenmi~tir.
~nsan figürleriyle bezeli vazolar:
Devetüyü hamurlu, astarl~ , perdahl~~ vazo parças~~ üzerine, kabartma
ç~plak anatannça figürü, saçl~~ rüzgarda dalgalanm~~, uzun yüzlü, iri
gögüslü ve kalçal~~ olarak tasvir edilmi~tir. Ellerini yukar~~ kald~rm~~~anatannça'n~n yüz hatlar~~ belirtilmemi~tir (Lev. I, 1).
Koyu gri hamurlu, perdahl~~ parçada, ç~plak, uzun yüzlü, ellerini iki
yana açm~~, ~i~man vücutlu ve bacakl~ , stilize anatannça figürüyle bezelidir (Lev. I, 2.).
~~ U. Silistreli 1985: "1984 Kö~k Höyü~ü", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü VII. Kaz~~ Sonuçlan Toplant~s~ , Ankara 1985. S. 129-141.
2 U. Silistreli 1986: "Kö~k Höyük 1985", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü VIII. Kaz~~ Sonuçlar~~ Toplant~s~ , Ankara, 1986. S. 204-205.
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Devetüyü hamurlu, perdahl~~ parçada yukandakiler gibi uzun yüzlü,
bir eli a~a~~da, di~eri yukarda bulunan, ince belli ~i~man vücutlu ana tanr~ça figürü görülüyor. ~ri bacakl~~ tannça'n~n ayaklar~~ küt bir biçimde sona
ermektedir (Lev. II, I).
Aç~k k~rm~z~~ renkte hamurlu, astarl~~ ve perdahl~~ yivli boyunlu iri vazo
parças~, boynunun alt~ndan ba~l~ yan cepheden karbartma olarak yap~lma~,
yuvarlak ba~l~kl~ , uzun yüzlü, iri gögüslü ve kalçal~, bir eli yukarda di~eri
belinde bulunan tanr~ ça figürüyle süslenmi~tir (Lev. II, 2). Anatannça temas~~ içeren bu sonuncu koyu gri hamurlu, astarl~~ ve perdahl~~ parça üzerinde gene iri kalçal~~ ve bacald~~ anatanr~çan~n belden a~a~~~k~sm~~ bulunmaktad~r (Lev. II, 3).
Bilindi~i gibi Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik ça~larda bereketi ve
do~urganl~~~~temsil eden anatannça kültü çok önemli ve yayg~ nd~ r. Bu
Ça~~kültürleri veren merkezlerde çok say~da bulunan anatannça heykelci'gine kar~~n, -Kö~ k Höyüktekiler gibi vazolar üzerine kabartma olarak tasvir
edilmi~~olanlar yok denecek kadar azd~ r. Kuruçay'da böyle bir örnek bulunmu~tur. Buradaki vazo parças~~ üzerine anatannça ellerini yukar~~ do~ru
kald~ rm~~, ayaklar~~ aç~ k, ~i~man vücutlu olarak i~lenmi~tir. Alt~nc~~ yap~~ kat~n~n alt~ nda bulunan bu parça Neolitik ça~~ n ilk yar~s~na tarihlenmektedir. 3
Çatal Höyük'te kutsal yap~lar~ n duvarlar~na anatanr~ça figürü kollar~~
yukarda, bacaklanda aç~ k olarak kabartma biçiminde tasvir edilmi~tir.'
Gene Çatal Höyük resimlerindede kollar~n~~ yukar~ya kald~ rm~~~anatannça
figürü yer almaktad~r. 5
Kö~ k Höyük'de bulunan kabartma anatanr~ça tasvirleri, üsluplar~~ bak~m~ ndan bunlardan farkl~ l~ k göstermemekte, buraya özgü gibi görünmektedirler. Ancak saçlar~~ rüzgarda dalgalanm~~~gibi tasvir edilmi~~figür, Samarra'da bulunmu~~bir taba~~ n içine boyayla yap~ lm~~~ dört kad~ n
figürüne, saçlar~ n gösterili~i bak~ m~ndan yakla~maktad~r. 6
3 R. Duru 198o: Kuruçay Höyü~ü Kaz~ lar~ , 1979 Çal~~ ma Raporu, Istanbul 198o, S.

57 , Lev. 44, 45.
' J. Mellaart 1967: Çatal Höyük, A Neolithic Town in Anatolia. London 1967, kes.
27. 28, 37.
J. Mellaart 1962: "Excavations at Çatal Höyük - First Preliminary Report, 1962"
Ana~ olian Studies 12, Lev. XIII a, b.
A. Parrot 196o: Sumer, Paris 1960, Res. 6o D.
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Koyu k~ rm~z~~ hamurlu, perdahl~~ vazo parças~~ hamurunun renginde
yap~lm~~~malesef ba~~k~s~ mlar~~ k~r~ k, iri gö~üslü, abart~lm~~~ç~ k~nt~l~~ kar~ nl~,
geni~~kalçal~~ ve bacakl~, nisbeten ince ve küt ayakl~~ iki kad~n figürüyle bezelidir. ilginç olan durum figürlerin kolkola verip, adeta halay çeker bir
biçimde tasvir edilmi~~olmas~d~ r (Lev. III. 1). Ayn~~ vazoya ait oldu~u anla~~lan bir ba~ka parça üzerinde yukar~daki ~ekilde tasvir edilmi~~ç~plak kad~ n figürünün gö~sünden a~a~~~k~sm~~ görülmektedir (Lev. III, 2). Elde bulunan bu iki parçadan vazonun çepeçevre dans eden figürlerle bezeli oldu~u anla~~lmaktad~r.
Koyu k~rm~z~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ vazo parças~~ üzerinde de, ellerini beline koymu~, üst k~sm~~ ç~plak, beyaz boyal~~ k~sa eteklikli, ba~~~ve
ayaklar~~ k~ r~ k dans eden bir kad~n figürü bulunmaktad~ r (Lev. III, 3). K~sa
etekli~inin bir ucunun savrulmu~~olarak gösterilmesiyle hareketin canland~ r~lmas~ n~, sanatkâr ba~ar~yla vurgulam~~t~r.
Neolitik ve Kalkolitik ça~da, Anadolu'da seramik üzerine kabartma
olarak yap~lm~~~dans eden kad~n figürlerine ba~ ka merkezlerde rastlanmamaktad~ r. Ancak Çatal Höyük duvar resimlerinde, bo~a ve geyik
figürlerinin etraf~ nda dans eden, ellerinde ok ve yay tutan erkekler vard~ r.'
Anadolu d~~~nda, ellerini tutmu~~dans eden kad~ n figürleri Mezopotamya ve ~ ran'da da görülmektedir. M. Ö. V. bine ait Samarra serami~inde
elele tutu~mu~~stilize kad~ n figürleri dans eder durumda görülmektedir.
Figürler aç~ k zemin üzerine koyu renkte yap~ lm~~lard~ r. Samarra'da bulunmu~~parça üzerinde de, aç~ k zemin üzerine siyah renkte boyal~~ son derece stilize iki kad~n aras~ nda yer alan bir erkek figürü vard~ r.'
~ ran'da Tepe-Sialk III evresine ait renkli seramik yukar~dakiler gibi
ayn~~ renklerle boyal~~ elele tutu~mu~~figürlerle bezelidir. '°
M.Ö. V. binin ba~~ na tarihlenen Mezopotamya ve ~ ran örnekleri
k
Kö~ Höyük'tekilere oranla son derece stilize olup kabartma de~ildirler.
Koyu gri hamurlu perdahl~ , a~~z kenar~~ k~ r~ k, korunmu~~olan yivli boyun k~sm~ ndan k~ sa yivli boyunlu, yuvarlak kar~ nl~~ vazoya ait oldu~u anla~~ lan parça üzerinde, belden a~a~~~bölümü k~r~ k, yandan gösterilmi~, arka- J. Mellaart 1967: ay. Res. 61-(3. Lev. XIII.
" A. Parrot 196o: ay. Res. 62.
" I). ve J. Oates 1976: The Rise of Civilization, Oxford 1976, S. 44.
V. L. Berghe 1968: "Richesse de hinspiration Naturaliste Dans La Ceramique ~ ranienne" 1968, Areheologie Vivante I. S..zo; A. Parrot 1960: av. Res. 69.
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ya do~ru oldukça uzant~l~~ sivri ba~l~ kl~~ uzun yüzlü, bir eli belinde, ileriye
uzatt~~~~ di~er eliyle bir asa tutan, stilize olarak yap~ lm~~~kabartma erkek
figürü yer almaktad~r (Lev. III, 4). Bu vazo parças~, ikinci kata ait bir yap~~
içinde, kerpiçten özenle s~vanm~~~banket üzerinde s~ ralanm~~~ s~~~r kemikleri aras~ nda in situ olarak bulunmu~tur. ~yi bir mimari gösteren bu yap~n~ n bir kutsal yer (tap~nak) olmas~~ ve söz konusu figürün de tanr~y~~ temsil
etmi~~olmas~~ kuvvetli bir ihtimaldir.
Devetüyü hamurlu, astarl~~ perdahl~~ parça, bantl~~ yuvarlak ba~l~ kl~ ,
uzun yüzlü, arkaya do~ru uzayan pelerinli, iki eliyle bir a~ac~~ tutan, belden a~a~~~k~sm~~ k~ r~k kabartma erkek f~gürüyle süslüdür (Lev. IV, 1).
Koyu k~ rm~z~~ hamurlu perdahl~~ parçada da, gene yuvarlak ba~l~ kl~~
uzun yüzlü, elleriyle a~aç tutan erkek figürü yer almaktad~ r (Lev. IV, 2).
Tasvirin belinde uzant~l~~ bir ku~akla, dizlerine kadar inen etekli~i bulunmaktad~ r.
Seramik üzerine kabartma olarak yap~lm~~~kad~ n f~gürlerinde oldu~u
gibi erkek figürlerine de bu ça~larda Anadolu'da ba~ka merkezlerde rastlam~yoruz. Çatal Höyük duvar resimlerinde görülen erkekler, daha önce de
belirtildi~i gibi hayvanlar~ n etraf~ nda hareket halindedir. Yaln~z E. IV.
I kutsal yerinin duvar boyalar~ nda ayr~ nt~lar~yla gösterilmi~~yüz hatlanyla
üzgün ifadeli bir erkek ba~~~bulunmaktad~ r. 'I
Kö~k Höyük'de henüz erkek heykelci~i bulunmam~~t~ r. Ele geçen
heykelciklerin tümü kad~nlara aittir. Bu vazolar üzerinde bulunan erkek
figürlerinin tanny~~ simgelediklerini dü~ünüyoruz. Bilindi~i gibi Çatal
Höyük'de Erken Neolitik ça~da görülen anatannça heykelciklerinin yan~~
s~ ra tanr~~ heykelcikleri de vard~ r. 12 Hac~lar'da Geç Neolitik ça~da anatannça kültü üstünlü~ünü korumaktad~ r. Bu döneme ait kad~ n heykelcikler
ya tek veya yan~nda erke~i ile beraber tasvir edilmi~tir. I 3
Kö~k Höyük ve Çatal Höyük kültürlerinde egemen olan anatannçayla
beraber görülen tanr~~ kabartmalan ve heykelcilderi, Hac~lar Erken Kalkolitik kültüründe yerlerini tamamen tannçaya b~ rakmakta ve Hac~ lar'~ n Geç
Neolitik evresindekilere göre çok daha az tabii ve stilizedirler."
"J. Mellaart 1967: a.y. Res. so, 51.
12

J. Mellaart 1967: a.y. Res. 84, 85.

Il U. B. Alk~m 1968: Anatolie I, Geneve 1968, S. 67.

14 U. B. Alk~m 1968: a.y. S. 73, J. Mellaart 1970, 2: Excavations at Hac~lar 2 (plates
and figures) London 1970, Lev, CXLII, CXLIII, CXLVI, CXLVII.
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Anadolu d~~~ nda, Tel-Halaf ve Arpaç~ ya renkli seramikleri üzerinde de
boya ile tasvir edilmi~~erkek figürleri görülmektedir. 15 Ancak bunlarda kabartma de~ildir.
Hayvan figürleriyle bezeli vazolar:
Bu e~siz vazolar üzerinde yer alan kabartma hayvan figürleri, insanlannkine oranla aç~ k bir biçimde, do~aya sad~ k usta sanatkârlar taraf~ ndan
ayr~nt~lar~ yla çok ba~ar~l~~ bir üslupla tasvir edilmi~lerdir. Özellikle bu
yüksek düzey, ba~ta bo~a olmak üzere, inek, geyik, da~~keçisi tasvirlerinde aç~ kça görülmektedir.
Bo~a figürleri, vazolar üzerine ilke olarak ba~lar~~ cepheden, gövdeleri
profilden görülecek biçimde i~lenmi~ lerdir. Her üç yap~~ kat~ nda da bol
miktarda bulunan bo~a figürleriyle bezeli vazo parçalar~, bu teman~n
~ r.
Kö~ k Höyük sakinlerince ne kadar önemli oldu ~unu vurgulamaktad
Koyu k~rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~ , korunmu~~yivli a~~ z kenar~ndan bilinen formdaki bir vazoya ait oldu ~u anla~~ lan, tamamlanm~~~parçalar üzerinde yer alan kabartma bo~a figürünün ba~~~cepheden, gövdesi
yandan gösterilmi~tir. Boynuzlan, ard k~sm~~ k~r~ k bo~an~ n, gözleri, burun
delikleri tabii olarak ~ekillendirilmi~tir (Lev. V, r). K~ rm~z~~ zemin üzerinde
yer alan bo~a figürü beyaz boyal~d~ r.
~~
~arap k~ rm~z~s~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ birle~tirilmi~~vazo parçalar
n
n~
Ba~~
~tir.
n
hamuru
renginde
tasvir
edilmi
üzerinde bulunan bo~a kab~
daki gibi
ve ard k~sm~ n~ n bir bölümünün eksik oldu~u bo~a figürü yukar~
boynuzu,
yla
gösterilmi~~
i~lenmi~ tir. Do~aya sad~ k olarak tüm ayr~ nt~ lar~
yüksek düzeyin
kula~~ , gözleri, a~z~~ ve ön ayaklar~ , sanatkârlann ula~t~~~~
kan~t~d~ r (Lev. V, 2).
Gene ayn~~ renkte hamurlu, perdahl~~ parçay~~ süsleyen bo~an~ n ba~~~
eksiktir. Bu örnekte ilginç olan durum, gö~sü, ön ayaklar~~ ve ard aya~~n~ n
bir tanesi vazonun hamuru renginde iken, gövdesinin orta k~sm~~ ile ard
aya~~n~ n birinin beyaz boyal~~ olmas~d~ r (Lev. V, 3).
Yukar~ daki örneklerde oldu~u gibi, tam bo~a figürleriyle bezeli vazolar~n yan~~ s~ ra, cepheden gösterilmi~~bo~a ba~ lanyla süslü vazolar da vard~ r.
Koyu k~ rm~z~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ parça, kab~ n hamuru renginde cepheden gösterilmi~, hilal ~ eklinde boynuzlu kabartma bo~a ba~~yla
M. F. von Oppenheim 1943: Tell Halaf I, Berlin 1943, Lev. LX; A. Parrot 1960:
a.y. Res. 67, D.
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bezelidir (Lev. VI, 1). ~nce uzun yüzlü bo~a ba~~ n~ n kulaklar~~ iyi belirtilmi~, kavlam~~~olan boynuzlann~ n izi bellidir.
Devetüyü hamurlu, astarl~, perdahl~~ parçay~~ da yukar~ daki gibi hilâl
boynuzlu, kulaklar~~ ve gözleri tabii olarak yap~ lm~~~bo~a ba~~~süslemektedir (Lev. VI, 2). Aç~ k k~ rm~z~, astarl~, perdahl~~ iki parçada yer alan bo~a
ba~lar~~ da ayn~~ ~ekilde yap~lm~~ t~ r (Lev. VII, la, ~~ b).
Devetüyü hamurlu, astarl~, perdahl~ , korunmu~~olan a~~z k~sm~ ndan
bilinen formda oldu~u anla~~ lan iri vazo parças~~ üzerinde, ba~~ n~~ kab~ n
a~~z kenar~ na çevirip kald~ rm~~~bir bo~an~ n ba~~ , önünde de bir ba~ ka bo~an~n kuyru~u, ard ayaklar~ yla gövdesinin bir bölümü görülmektedir. Ba~lar~~ cepheden, gövdeleri profilden yap~lm~~~ bo~alann vazoyu çevreledi
~i
aç~ kt~ r (Lev. VII, 2). Di~erlerinden farkl~~ bir anlay~~la i~lenmi~~bo~a
f~ gürleriyle bezeli bu örnekte, sanatkâr, ba~~ n yukar~~ do~ru kalk~ p çevrilmesini ve bu harekete uyan gövdenin de adeta bir yay gibi gerilmesini ustaca vurgulam~~t~ r.
K~ rm~z~~ astarl~ , perdahl~~ vazo parças~~ ayn~~ ilkeye göre yap~ lm~~~bo~a
f~ gürüyle bezelidir. Bir boynuzu ve gövdesi eksiktir. Ancak profilden i~lendi~i belli olan gövdesinin, bir ön aya~~~görülmektedir. Ayn~~ ~ekilde k~ rm~z~~
astarl~, perdahl~~ bir önceki vazoya ait di~er iki parçadan biri eksik bo~a
gövdesiyle; di~eri de boynuzlar~~ ve a~z~~ eksik bo~a ba~~ yla süslüdür (Lev.
VII, 3). Birden fazla bo~a figürüyle bezeli oldu~u anla~~ lan bu vazoda,
figürler k~ rm~z~~ zemin üzerine beyaz boyal~d~ r (Lev. VII, 4).
Koyu k~ rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~~ parça üzerinde gene beyaz
boyal~~ bo~a figürünün yandan gösterilmi~~gövdesiyle ön ayaklar~~ korunmu~ tur (Lev. VIII, t). Ayn~~ renkte hamurlu, astarl~~ perdahl~~ parça üzerinde de, hamuru renginde yap~ lm~~~ bo~an~ n gövdesiyle ön ayaklar~~
görülmektedir (Lev. VIII, 2).
Gri hamurlu, koyu k~rm~z~~ astarl~ , perdahl~~ parçada, ba~~~ gene
cepheden gösterilmi~~bo~ayla bezelidir (Lev. VIII, 3). Bo~an~ n ba~~, boynuzlan, kulaklar~ , gözleri ve burun delikleriyle ayr~ nt~l~~ ve tabii bir biçimde ~ekillendirilmi~tir. K~ r~ k olan gövdesinin ancak boyun ve gö~üs k~sm~~
korunmu~ tur.
Gri hamurlu, k~ rm~ z~~ astarl~~ ve perdahl~~ parça üzerinde bulunan, yukar~ daki gibi ayr~ nt~lar~ yla tabii olarak i~lenmi~~bo~a ba~~ n~ n al~ n k~sm~~ beyaz boyal~d~ r (Lev. VIII, 4). Parça'da görülen bir ba~ka bo~aya ait olabilecek kuyruk, bu vazonun da birden çok bo~ayla bezeli oldu~unu belinmektedir.
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Aç~k k~rm~z~~ hamurlu, perdahl~~ dört parçada bulunan ay ~eklinde
boynuzlu, ince uzun yüzlü bo~a ba~lar~~ di~erlerine göre stilize olarak ~ekillendirilmi~ lerdir (Lev. VIII, 5).
Bo~a figürleriyle bezeli vazolann yan~~ s~ ra, az da olsa inek figörüyle
bezeli olanlar~~ da vard~r. Aç~k k~ rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~, gene boyun k~sm~~ yivli, çok denecek kadar k~sa boyunlu, d~~ar~~ çekik a~~ z kenarl~,
yuvarlak kannl~~ ve düz dipli bu Ça~~için e~siz vazo, üçüncü yap~~ kat~ na ait
bir taban üzerinde mutlu bir tesadüf sonucu sa~lam olarak bulunmu~tur.
Kabartma figürlerle bezeli vazolann formlann~~ tam olarak tan~mam~z~~ sa~layan vazo, hamuru renginde yap~lm~~~birbirini izleyen iki kabartma inek
figürüyle bezelidir (Lev. IX, 1). Uzun yüzlü, ince a~~zl~~ ineklerin, kulaklar~, gözleri, a~~zlar~~ ayr~nt~lar~yla ~ekillendirilmi~tir. Bo~alarda oldu~u gibi
profilden gösterilmi~~ve vazonun formuna uyarak uzayan gövdeleri, aynnt~lanyla i~lenmi~~ayaklar~~ ile bu inek figürleri, bu kadar erken bir dönemde
Kö~ k Höyük sanatkârlann ~n eri~ tikleri yüksek düzeyi gözler önüne sermektedir.
Bilindi~i gibi Anadolu'da bo~a kültünün, en az anatannça kültü kadar önemli oldu~unu, Çatal Höyük buluntular~~ ortaya koymu~tur. Çatal
Höyük'de bo~a veya di~er hayvan figürleriyle bezeli vazolar yoktur. Buna
~,
kar~~l~ k hemen hemen tüm tabakalarda bulunan kutsal yerlerin duvarlar
~~
ba~lar
~~
bo~a
yar~ m sütunlar üzerinde yer alan, duvarlara aplike edilmi
"
t~r.
~lm~~
a
boynuzlanyla
donat
veya platformlar üzerinde bulunan bo~
Tabi, en anlaml~~ ve çarp~c~~ olan~ , VII, tabakada bulunan kutsal yerin
duvarlar~n~~ süsleyen resimlerde görülen kutsal bo~a av~~ sahnesidir. Burada
elaç~ k fon üzerine koyu renkte tasvir edilmi~~çok iri bir bo~a ve etraf~nda
görülüyor.
~lar
lerinde yay ve ok tutan, belleri leopar derili dans eden avc
Komposi~yonda, bo~an~ n yan~~ s~ ra, ona göre çok daha küçük boyda yap~lm~~~geyikler, yaban domuzlar~, ay~ , kurt gibi hayvanlar da yer almaktad~ r. Figürlerin hepsi canl~~ ve hareket halindedir; hayvanlarda yara izi
görülmemektedir. J. Mellaart bu komposizyonu bir av bayram~~ olarak tan~mlamaktad~r.'
Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik ça~larda ne kadar önemli oldu~u
görülen bo~a, ayn~~ zamanda tannn~ n kutsal hayvan~d~ r. Bazen genç, ba'6 J. Mellaart 1967: a.y. Res. 16, 22, 23, 28, Lev. Il!, IV; D. ve J. Oates 1976: a.y. S.
63, 64, Res. 6.
U. B. Allom 1968: a.y. S. 63, 64, Res. 6; J. Mellaart 1967: a.y. Res. 64; D. ve J.
17
Oates 1976: a.y. S. 93.
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zende ya~l~~ ve sakall~~ olarak tasvir edilen tanr~ , ekseriye bo~a üzerinde
durmaktad~r.
Kö~ k Höyük ve Çatal Höyük'de saptanan bu bo~a kültü, Geç Neolitik ça~~Hac~ lar kültüründe de görülmektedir. 19 Bilindi~i gibi bo~an~ n kutsan~~~~Anadolu'da ça~lar boyunca devam etmi~tir.
M.Ö. V. bin renkli Erken Tel-Halaf serami~i üzerinde, aç~ k fon üzerine koyu renkte yap~lm~~~bo~a ba~lar~~ ve bukranyumlar, Tel-Halaf, Yunus,
Arpaçiya ve Tel-Afar'da görülmektedir.' Iran'da da Bakun renkli serami~i üzerine bo~a figürleri, aç~ k fon üzerine koyu renkte boyalarla ~ekillendirilmi~tir. 21
Görüldü~ü gibi bu örneklerde bo~a figürü veya ba~~~kaplar üzerine
daima boya ile yap~ lm~~t~ r. Kö~ k Höyük'dekiler gibi kabartma de~ildirler.
Çok daha geç bir evreye, III. bin ba~lar~ na ait Ur'da bulunmu~~steatit vazo üzerinde bulunan bo~alar~ n i~leni~i, ~a~~ rt~ c~~ bir ~ekilde Kö~k Höyük'tekilere benzemektedir. Bu vazoyu süsleyen bo~alar~ n da ba~lar~~ cepheden,
gövdeleri profilden gösterilmi~tir; ve birbirlerini izlemektedir. 22
Bu vazolar üzerinde bo~adan sonra en çok görülen hayvan figürü da~~
keçisidir.
Aç~ k k~ rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~~ vazo parças~ nda görülen kabartma da~~keçisi, kab~ n hamuru rengindedir. Bo~alarda oldu~u gibi, ba~~~
cepheden, gövdesi ise profilden gösterilmi~ tir (Lev. IX, 2). Gövdesine
oranla keçinin ba~~~tüm ayr~ nt~ lar~yla tasvir edilmi~tir.
Aç~ k k~ rm~z~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ parçalarda yer alan kabartma
keçiler, tamamen profilden gösterilmi~ tir (Lev. IX, 3, 4). Gövdelerinin ve
ayaklar~ n~n i~leni~~stillerinden, hayvanlar~ n hareket halini sanatkâr çok tabii bir durumda canland~ rm~~t~ r.
Gri hamurlu, devetüyü astarl~~ parçada görülen da~~keçisi ba~~~profilden gösterilmi~ tir (Lev. X, ~ ). Yüz hatlar~~ ve çenesinde görülen sakallyla
~ s U. B. Alk~ m 1968: a.y. S. 62.
19 U. B. Alk~ m 1968: a.y. S. 69.
2° J. Mellaart 1975: The Neolithic in the Near East, London 1975, S. 156; D. ve J.
Oates 1976: a.y. S. 45; A. Pan-ot 1960: a.y. Res. 67 B.
21

V. L. Berghe 1968: a.y. S.

21.

L. Voolley 1961: Mesopotamie et Asie Anterieure, Paris 1961, S. 45; A. Parrot
1960: a.y. Res. 94.
22
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ayr~nt~l~~ olarak tasvir edilmi~~keçi, ba~~n~~ bir bitkiyi yemek istercesine
uzatm~~t~r.
Aç~k k~rm~z~~ ve kahverengi hamuru, astarl~~ parçalarda bulunan da~~
keçisi ba~lar~~ cepheden tasvir edilmi~ler ve beyaz boyal~d~rlar (Lev. X, 2,
3). Devetüyü hamurlu, astarl~, perdahl~~ iki parçadan biri, ba~~~ve uzun
boynu ile ön taraf~~ korunmu~~stilize ku~~tasviri, di~eri de boynuzlanyla
ba~~n~n bir bölümü korunmu~~olan da~~keçisi ile bezenmi~tir (Lev. X,
4,5)Kö~k Höyük sanatkârlann~n sevdi~i da~~keçisi tasvirlerinin Anadolu'da en eski örnekleri Gevaruk vadisinde bulunan kayalarda görülüyor.
Muhtemelen prehistorik ça~lara ait bu figürler, kayalar~n üzerine çizilerek
yap~lm~~t~r. Gene Anadolu'da, bu defa çok daha geç bir evrede, Karata~Semayük'de bulunan ve Eski Tunç ça~~~II. ye tarihlenen pitoslar üzerinde
de çizilerek yap~lm~~~motif ve figürler aras~nda, keçiler de görülmektedir.
Kuzey K~br~s'da Girne yak~nlar~ndaki Vonus mezarl~~~nda bulunan kaplar~n, Kö~k Höyük örneklerine göre stilize de olsa kabartma insan ve hayvan figürleriyle bezenmi~~olmalar~, ilginçli~inin yan~~ s~ra bu anlay~~~n devam~ n~~ göstermesi bak~m~ndan önemlidir. M. O. III. binin sonu ile II. binin ba~lar~na tarihlenen, son derece hayalci formlara sahip bu dini amaçl~~
kaplan süsleyen kabartma insan, bo~a, geyik, y~lan figürleri aras~nda keçiye benzeyenleri de bulunmaktad~r. 23
Seramik üzerinde yer alan da~~keçisi figürlerini Mezopotamya ve
Iran'da da görüyoruz. Samarra ve daha geç evreye ait El-Ubeyd renkli seramiklerini süsleyen motif ve figürler aras~nda son derece stilize olarak tasvir edilmi~~keçi figürleri de bulunmaktad~r. 24 Iran'da Tepe-Sialk III, TepeHisar I ve Bakun renkli seramiklerinde de gene stilize keçi tasvirleri
görülmektedir. 25
Koyu gri hamurlu, iyi perdahl~, da~~keçisi ba~~~ve boynu biçiminde
yap~lm~~~kap (Lev. XI, 1). Sanatkâr, bu örnekte da~~keçisini, boynuzu,
kulaklar~, gözleri, a~~z ve burun delikleriyle çok tabii bir stilde i~lemi~tir.
Bu da~~keçisi rytonu, Kö~k Höyük'de bulunan tek örnektir.
23 U. B. Allurn 1968: a.y. S. 120, 121, Res. 25, 26; O. Masson 1969: "Croyances et
l'epoque prehistorique" 1969, Archeologie Vivante II, 3, S. 54, 55; Res. 58,
Sanctualres
70, 7 1 , 73.
24 A. Parrot 196o: a.y. Res. 6o, 61, 67.
25 V. L. Berghe 1968: a.y. S. 21.
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Hayvan biçimli kaplar~ n ilk örnekleri, Hac~lar VI. tabakadan itibaren,
yani Geç Neolitik ça~da görülmektedir. Hac~lar'~ n bu tabakas~nda bulunan kap, diz çökmü~~bir geyik biçiminde yap~lm~~~ritüel vazodur. Burada
da geyik tabii bir anlay~~la ba~ar~l~~ olarak yap~lm~~t~r.'
Kaplar~n üzerinde yer alan aplike hayvan ba~lar~~ ve figürleri de gene
Hac~ lar'da VI. tabakada ba~lamakta, V-IV. tabakalarda devam etmektedir.' Yaln~z bunlara göre, Kö~k Höyük'de bulunanlar, çok daha tabii ve
ba~ar~l~~ olarak yap~lm~~lard~ r.
Kö~ k Höyük'de bu vazolar üzerinde tasvir edilen hayvanlar aras~ nda
koç da bulunmaktad~ r. K~ rm~z~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ kab~ n a~~z kenar~= hemen alt~ nda cepheden gösterilmi~~kabartma koç ba~~~bulunmaktad~ r (Lev. XI, 2). Çatal Höyük duvar kabartmalar' aras~ nda, anatanr~ça,
bo~a ba~lar~ n~ n yan~~ s~ra kabartma koç ba~lar~~ da görülmektedir.'
K~rm~z~~ hamurlu, astarl~, perdahl~~ boyunsuz yivli a~~z kenarl~~ vazoda
kar~~l~ kl~~ olarak tasvir edilmi~~iki antilopla bezelidir (Lev. XI, 3). Ba~lar~~ ve
gövdeleri tabii olarak ~ekillendirilmi~~antiloplann, k~vr~lm~~~ön ayaklar~~
çaprazd~ r. Çatal Höyük'de duvar boyalannda, kutsal bo~a av~~ sahnesinde
çe~itli hayvanlar aras~ nda antilopa benziyen hayvan da tasvir edilmi~tir.'
Çok tasvir edilen hayvanlar aras~ nda kaplumba~a ve y~ lan da bulunmaktad~ r. Koyu k~rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~, keskin kar~ nl~, düz dipli di~erlerinden farkl~~ olarak dikdörtgen formlu vazonun kar~~l~ kl~~ k~sa kenarlar~~ üzerinde kabartma iki kaplumba~a, uzun kenarlar~~ üzerinde gene
kar~~l~ kl~~ olarak kabartma, gövdeleri helezon ~eklinde k~vr~ lm~~~be~~adet y~lan figürü bulunmaktad~ r (Lev. XI, 4). Kaplumba~a ve y~ lanlar bir ~ey içmek istercesine ba~lar~n~~ kab~ n içine çevirmi~lerdir.
Gri hamurlu, astarl~~ bir öncekinin benzeri formdaki vazonun kar~~l~ kl~~
iki kenar~~ üzerinde kabartma iki kaplumba~a ba~lar~ n~~ gene kab~ n içine çevirmi~~olarak tasvir edilmi~lerdir (Lev. XII. 1). Ayn~~ formda oldu~u anla~~lan gri hamurlu, astarl~ , perdahl~~ vazo parças~~ da kabartma kaplumba~a
figürüyle bezelidir (Lev. XII, 2).
J. Mellaart 1970, 2: a.y. Lev. LX-LXI.
U.B. Alk~ m 1968: a.y. S. 67; J. Mellaart 1979: a.y. Lev. LXII, LXIII.
28 U. B. Alk~ m 1968: a.y. S. 62.
29 U. B. Alk~ m 1968: a.y. S. 64, 65.
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Y~lan figürlerinin en ba~ar~l~~ ve güzelini, siyah hamurlu astarl~, perdahl~~ vazo parças~n~~ süsleyeni olu~turmaktad~ r (Lev. XII, 3). Kab~n hamun~~renginde kabartma olarak yap~lm~~, ça~~~için e~siz olan bu y~lan~n
gövdesi beyaz boya ile kakma noktalarla bezelidir. Gözlerinin obsidiyen
parçalar~yla belirtildi~i y~lan~n aç~k a~z~ nda, gene siyah zemin üzerine beyaz noktalarla bezeli bir bal~ k bulunmaktad~r. Bu y~lan ve kaplumba~a
figürleri de tabii olarak yap~lm~~lard~r.
Kö~k Höyük vazolann~~ süsleyen y~lan ve kaplumba~a figürleri di~er
merkezlerde pek görülmemektedir. Erken Tel-Halaf kültüründe Arpaçiya'da
bulunmu~~vazo parças~~ üzerinde, aç~ k fon üzerine siyah renkte yap~lm~~~
k~vr~ml~~noktalarla bezeli gövdeli y~lan~n aç~k a~z~nda dili görülmektedir.'
Suza'da bulunan aç~ k renk hamurlu vazoda, gövdeleri Kö~k Höyük'dekiler
gibi helezon ~eklinde k~vr~lm~~~siyah boya ile yap~lm~~~ y~lanlarla bezelidir.
Yivli a~~z kenarl~ , boyunsuz vazolar aras~nda a~~z kenann~n hemen alt~nda ba~l~yan kabartma kollar ve gö~üslerle bezeli olanlar~~ da vard~r.
Böyle bir örnekte, k~rm~z~~ hamurlu, astarl~ , perdahl~~ vazo parças~, a~~z kenann~n hemen alt~ndan ba~l~yan, kab~ n hamuru renginde yap~lm~~~adeta
ba~s~z kabartma bir kad~ n büstüyle süslüdür (Lev. XIII, 1). Elleriyle
gö~sünü tutan kabartman~ n boynunu, vazonun yivli a~~z kenar~~ olu~turmaktad~ r. Vazonun omuz kesiminde de, k~rm~z~~ üzerine beyaz "V" ~eklinde motiflerle bezeli saç örgüsü görülmektedir. Bu ~ekilde kabartma ba~s~z
kad~n büstleriyle bezeli vazolar Kö~k Höyük'de iki ve üçüncü yap~~ katlannda bulunmu~tur. Bunlar~ n paralelleri Anadolu ve d~~~ nda görülmemekte, Kö~k Höyü~e özgü olmaktad~rlar.
Kabartmal~~ vazolar aras~ nda figürlerle bezeli olanlar~n yan~s~ra, çe~itli
motiflerle bezeli olanlar~~ da vard~ r. Kabartma olarak yap~lm~~~bu motifler,
idole benzeyen ~ekiller, üçgenler, bu~day ba~a~~, bo~a ve geyik boynuzudur. Yivli boynu ve gövdesi korunmu~, aç~k k~rm~z~~ renkte hamurlu vazo,
hamuru renginde kabartma olarak yap~lm~~~sivri ucunun iki yan~nda halkalar bulunan, uzun ikizkenar üçgen biçimindeki motiflerle bezinmi~tir
(Lev. XIII, 2).
Bu çal~~mam~ zda, kabartmal~~ vazolardan aynlmakla beraber, anlam
olarak onlardan pek uzakla~m~yan antropomorf~ k bir vazoyu da burada
3°
3'

D. yel Oates 1976: a.y. S. 45.
A. Parrot 196o: a.y. Res. 52.
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ele almak istiyoruz. Uzuvlan abart~larak yap~lm~~~bir kad~n biçiminde ~ekillendirilmi~, koyu k~rm~z~~hamurlu, astarl~, iyi perdahl~~bu vazo, III. yap~~
kat~~ taban~~üzerinde ne yaz~ kki parçalar halinde bulunmu~tur (L,ev. XIII,
3). Koyu k~rm~z~~ renkte ba~l~kl~ , pembe yüzlü kad~n~n ba~~, vazonun boynunu, vücudu da vazonun gövdesini olu~turmaktad~ r. Koyu k~rm~z~~ba~l~~~~
beyaz çizgilerle bezeli kad~n~ n, gözleri pembe üzerine beyaz boya ile kakma yöntemiyle belirtilmi~tir. Boynunda kolye olu~turan bir bezeme bulunan kad~n, elleriyle gö~üslerini tutar bir biçimde ~i~man vücutlu ve kalçal~~
olarak tasvir edilmi~tir. Ba~~~gibi, vücudu da k~rm~z~~üzerine beyaz ~eritlerle bezelidir. Kö~k Höyük'de III. yap~~ kat~ nda bulunan bu insan biçimli
vazo, çarp~c~~ bir ~ekilde gerek formu gerekse anlay~~~bak~m~ndan, Hac~lar'da bulunan ve I. tabakas~ na verilen insan biçimli vazoya benzemektedir.
Bu aç~ k renk hamurlu eserde de vazonun boynu kad~n~n ba~~n~, gövdesi
ise ~i~man vücudunu olu~turmaktad~r. Kö~k Höyük öme~indeki gibi elleriyle gö~sünü tutmaktad~ r." Bu ritüel vazo, aç~ k fon üzerine, k~rm~z~~
renkli yatay ve dikey bantlarla süslüdür. Gözleri de obsidiyen parçalar~yla
belirtilmi~tir. ~ nsan biçimli vazolann ilk örnekleri rytonlarla oldu~u gibi
Hac~ lar'da VI. tabakadan itibaren ba~ lamakta ve Erken Kalkolitik ça~da
devam etmektedir." Hassuna'da V. tabakada bulunan renkli vazonun da
korunmu~~olan üst k~sm~n~n boynu, Kö~k Höyük ve Hac~ lar örneklerinde
oldu~u gibi muhtemelen bir kad~n yüzü ~eklindedir.' M.Ö.V. binin hemen ba~~ na tarihlenen bu vazonun fark~ , kollar~n~n ve gö~üslerinin bulunmamas~d~r. Bu vazo da aç~ k fon üzerine kahverengi motiflerle bezelidir.
Geç Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç ça~lannda Anadolu'da, Kö~k
Höyük'de bulunan, do~aya sad~ k sanatkârlar taraf~ ndan gerçekle~tirilmi~~
bu kabartmal~~ vazolann yak~ n benzerlerinin bulundu~u bir ba~ka merkez
görülmüyor. Ancak Anadolu'da bu anlay~~~ n tekrar zengin bir biçimde,
Assur Ticaret Kolonileri ça~~ nda ortaya ç~kt~~~n~~ görüyoruz. Kültepe'nin,
Ib ve II. tabakalannda bulunan, son derece zengin formdaki örneklerle
kar~~m~za ç~kan seramik aras~ nda, kabartma insan ve hayvan figürleriyle
bezeli olanlar~~ da bulunmaktad~ r. II. katta bulunmu~~siyah hamurlu, perdahl~~iki vazodan biri, birbirlerinden bo~a boynuzlanyla ayr~lm~~~kabartma olarak yap~lm~~ , iri gözlü, sakall~~ erkek ve kad~ n yüzleriyle bezenmi~32 J. Mellaart 1970: a.y. S. 235, Lev. CLXXVI; J. Mellaart 1975: a.y. S. 118; U. B.
Alk~ m 1968: a.y. S. 72, Res. 11; D. ve J. Oates 1976: a.y. S. 98.
33

U. B. Alk~m 1968: a.y. S. 67.

34

A. Parrot 1960: a.y. Res. 63; D. ve J. Oates 1976: 2-Y• S. 43.
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tir.' ~ kinci vazoda da kabartma olarak i~lenmi~~sakall~~ erkek yüzü
görülmektedir. Ilginç olan durum, ölmü~~bir insan~~ temsil etmesidir. 36
Kültepe'de kabartma hayvan figürleriyle bezeli vazolar ve kaplar arandaki
vazolardan biri, birbirlerini izleyen kabartma bo~alarla ve bir dis~
~eri de bo~a ba~ lanyla siislenmi~tir. 37 Bir banyo kab~~ üzerinde de kabartma geyik figürü görülmektedir. 38 Ayr~ ca II. katta bulunmu~~çift kaplardan
birinin alt k~s~mlar~~ kabartma bo~a ve domuz ba~~~biçiminde ~ekillendirilmi~tir." Görüldü~ü gibi bu çok say~daki örnekler aras~ nda özellikle tabii
bir ~ekilde i~lenmi~ , birbirlerini izleyen kabartma bo~alarla bezeli vazodaki
bo~alar~ n, t~ pk~~ Kö~ k Höyük örneklerinde oldu~u gibi ba~lar~ n~ n cepheden
adeta bir heykel gibi; gövdelirinin de yandan gösterilmi~~olmas~ , bu üslubun ve anlay~~~ n devaml~l~~~ n~~ göstermesi bak~m~ ndan son derece anlaml~d~ r. T. özgüç'ün belirtti~i gibi, Kültepe'de bulunan Assur Ticaret Kolonileri ça~~ na ait bu kabatmal~~ vazolar, Eski Hitit ve Hitit ça~~ndakilerin
öncüleri olmaktad~ r.'
Kö~k Höyük bilindi~i gibi obsidiyen yataklar~~ bak~ m~ ndan son derece
zengin Melendiz da~lar~ n~ n hemen yak~ n~ndad~ r. O ça~larda madenin yerini alan bu de~erli maddenin geni~~bölgeleri içine alan bir ticareti söz
konusudur. ~üphesiz Kö~ k Höyük sakinleri de bu ticarette önemli bir rol
oynam~~ lar ve gerek Anadolu'nun gerekse Mezopotamya'n~ n Neolitik ve
Kalkolitik ça~~merkezleriyle ticari ve dolay~s~yla kültürel ili~kilere girmi~lerdir. 41 Bu ili~ kileri, Burada bulunan, di~er merkezlerlede benzerlik
gösteren e~siz eserlerde do~rulamaktad~ r. Özellikle 1988 y~l~~ kaz~s~ nda, III.
yap~~ kat~~ taban~~ üzerinde bulunan antropomorfik vazo, yukar~da da belirtti~imiz gibi Hac~ lar Erken Kalkolitik ça~~kültürünün I. tabakas~ na verilen
ayn~~ nitelikteki vazoya biçim ve mana bak~m~ ndan son derece yakla~maktad~ r. Daha öncede belirtildi~i gibi bu tip vazolar, Hac~ lar~n VI-I. tabakalar~ nda yani Geç Neolitik ça~~n sonlar~~ ile Erken Kalkolitik ça~~süresince
, Assur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde yap~ lan
35 T. Özgüç 1959: Kültepe-Kani ~
Ara~t~ rmalar, Ankara 1959, S. 64, Lev. XLVII, 1, 2; T. Özgüç, "Assur Ticaret Kolonileri
Ça~~ na Ait Insan Biçimli Kap" Belleten 17o, S. 261 v.d.
unun Ticaret Merkezinde Yeni
3" T. Özgüç 1986: Kültepe-Kani~~II. Eski Yak~ n Do~
Ara~t~ rmalar, Ankara 1986, S. 65, Lev. 119, 3, F. 4.
37 T. Özgüç 1986: a.y. S. 57, Lev. 11 2, 1,2.
38 T. Özgüç 1986: a.y. Lev. 108, 3, 4.
38 T. Özgüç 1986: a.y. Lev. ~ o8, 5.
T. Özgüç 1986: a.y. S. 57.
" J. Mellaart 1975: a.y. S. 40, 41, Res. 1l; U. Silistreli 1985: a.y. S. 140, ~ ç.
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görülmektedir. Bu süreçte yakla~~ k M.Ö.6. binin ikinci yans~yla, M.Ö.5.
binin ba~lar~n~~ kapsamaktad~r. 42
Daha öncede belirtti~imiz gibi, di~er merkezlerle birlik gösteren anlay~~~ve ili~kileri, ba~ta anatannça olmak üzere tanr~~ ve bo~a kültleri de kesin olarak ortaya koymaktad~r. Bu kültürel ba~lan ve paralelli~i, Kö~k
Höyük'de II, III, yap~~ katlannda, tek renkli serami~in yan~~ s~ra bulunan,
aç~ k fon üzerine, k~rm~z~ , kahverengi boyalarla yap~lm~~, düz, dikey dalga!~~
hatlar, üçgen ve karelerden olu~an motiflerle bezeli renkli saremik de vurgulamaktad~r. 43 Bu renkli seramik, bezemeleri bak~ m~ ndan, Çatal Höyük
Bat~~ (Erken Kalkolitik ça~) ile Canhasan 2-B (Erken Kalkolitik ça~) renkli
serami~ine benzemekte« di~er taraftan da Hac~ lar V (Erken Kalkolitik
ça~), Kuruçay ve Mersin Yümüktepe XXI-XX. tabakalannda bulunan
Erken Kalkolitik ça~~renkli serami~ine de yakla~maktad~r." J. Mellaare~ n
da onaylad~~~~gibi", bu verilerin ~~~~~ nda ve Çatal Höyük Neolitik
kültürünün geç evresiyle mevcut benzer buluntulanda göz önüne alarak
bu e~siz kabartmal~~ vazolann bulundu~u Kö~ k Höyük I, II ve III. yap~~
katlar~n~ n, Çatal Höyük Erken Neoliti~inin geç evresi, Çatal Höyük Bat~,
Canhasan ve Hac~ lar Erken Kalkolitik ça~~kültürleriyle paralellik gösterdi~ini belirtmek istiyoruz.

42 U. B. Alk~ m 1968: a.y. S. 67, 71; J. Mellaart 1970, 1: Excavations at Hac
~ lar ~~
(Texte) London 1970, S. 23.
43

U. SiliStrel1 1985: a.y. S. 130, 133, Res. 2.

J. Mellaart 1975: a.y. S. 120, 121, Res. 71; D. H. French 1966: "Excavations at
Canhasan, Fifth Preliminary Report 1966" Anatolian Studies 16, S. 122-123.
45 J. Mellaart 197o, 2: a.y. Lev. LXXI, LXVII; R. Duru 1980: a.y.s.
Lev. 5, 6, 7;
J. Garstang 1953: Prehistoric Mersin Yümük Tepe in Southem Turkey, Oxford 1953, Res.
71; U. Silistreli 1986: a.y. S. 204.
46 J. Mellaart 198o: "Sam Thoughts on the Interpretation of Anatolia's Cultural Development" 1978-1980 Anadolu XXI, S. 226.
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