KÖ~K HOYCK FIGOR~N VE HEYKELC~KLER~~
U~UR S~L~STREL~~
Bilindi~i gibi Kö~k Höyük Ni~de il merkezinin 17 km. güneyinde,
Bahçeli kasabas~ n~ n hemen kuzey s~ n~ r~ nda yer almaktad~ r. Ova düzeyine
göre 15 m. yüksekli~i bulunan Höyük, 8o m. çap~ndad~ r. Höyü~ün güney
ete~inde, Höyük'ten ç~kan gür bir p~ narla beslenen Roma ça~~na ait olimpik bir havuz bulunmaktad~ r. Bol sulu bereketli topraklarla çevrili Höyük,
insanlann yerle~mesini sa~l~yacak tüm ko~ullara sahiptir. ~~
1981 y~l~ nda kaz~s~ na ba~lanan Höyük'te 30-40 cm. derinlikten itibaren do~rudan Erken Kalkolitik ve Geç Neolitik ça~~kültürlerine girilmektedir. Ancak Höyü~ün merkezinde dar bir alanda son derece sade
görünümlü, Hellenistik ça~a ait bir yerle~me bulunmaktad~ r. Höyü~ün
büyük bölümü, ~iddetli bir yang~ n sonucu tahrip olan Erken Kalkolitik
ça~~kat~ndan sonra iskan edilmemi~ tir. Bu güne kadar yap~lan kaz~lar sonucu Höyük'te birbirlerinden gerek mimari gerekse seramik ve di~er buluntular bak~m~ndan büyük farkl~ l~k göstermeyen 3. yap~~ kat~~ saptanm~~t~ r.
Bu yap~~ katlar~~ Kuzey oca~~ nda YY. 5, 6, 7; AA. 5, 6, 7 ve AB. 5, 6, 7
nolu plankarelerde yer almaktad~ r. Dikdörtgen veya kare planl~~ bölmelerden olu~an yap~lar~n duvarlar~, ta~~temel üzerine kerpiç olarak yükselmektedir. Bu yap~lar~ n özenle kat kat s~vanm~~~sert tabanlar~~ üzerinde insitu
olarak, pi~mi~~toprak kap, kacak, alet ve silahlar gün ~~~~~ na ç~ kar~lm~~t~ r.'
Bu çal~~mam~ zda, II ve III. yap~~ katlannda bulunmu~~be~~adet heykelcikle bir figürini arkeoloji dünyas~na tan~ tmak istiyoruz. Müze envanter
numaralar~n~~ ve ölçülerini makalenin sonundaki katalogda belirtti~imiz
figürin ve heykelciklerin, be~i II. yap~~ kat~na, bin de III. yap~~ kat~ na aittir.
Figürin pi~mi~~topraktan (kil) yap~lm~~t~ r (Lev. I, 1, 2). Ayakta durur
vaziyette ~ekillendirilmi~~bu eserin ba~~ nda sivri uçlu külaha benziyen ba~l~~~~vard~r. Uzunca yüzünde ayr~ nt~lar belirtilmemi~tir. Kollar~~ omuzuna
' U. Silistreli 1985: "1984 Kö~ k Höyü~ü", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ ü VII. Kaz~~ Sonuçlar~~ Toplant~s~ , Ankara 1985. s. 129-41. U. Silistreli 1986: "Kö~k Höyü~ü 1985", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü VIII. Kaz~~ Sonuçtan Toplant~s~~ Ankara 1986. s. 204-205.
2 U. Silistreli 1985: a.y., s. 129, plan. 1,2, Res. ~ .
Belleten C. LIII, 32
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yak~n k~s~ mdan k~ nlm~~t~r. Kollar~n~ n duru~~biçiminden iki yana aç~ k olduklar~~ anla~~lmaktad~r. K~rm~z~~ a~~~boyal~, perdahl~~ figürinin kalças~ n~, kabartma olarak yap~lm~~~beyaz boyal~~ oldukça kal~ n bir ku~ak sarmakta,
ku~a~~n alt~ ndan ç~k~ p a~a~~~sarkan gene beyaz boyal~~ band da ön taraf~n~~
örtmektedir. Ne yaz~ k ki eserin ayaklar~~ da hemen dizlerinin üstünden k~nlm~~t~ r. Üst taraf~~ ç~plak bir kad~ n~~ temsil eden figürin, II. yap~~ kat~~ taban~~ üzerinde bulunmu~tur. Bu eser, ayakta durmas~, nispeten ince hatlar~~
ve kalças~n~n ku~akla sar~l~~ olmas~~ bak~m~ndan, Hac~lar'~ n Geç Neolitik ça~a tarihlenen VI. tabakas~ nda bulunan heykelciklere çok yakla~maktad~r.'
Kuruçay'da da genelde, bu ~ekilde ayakta duran kad~n figürinleri bulunmaktad~ r. Bunlar da Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik ça~a ait Hac~lar
örneklerine benzemektedir.'
~kinci eserimizde krem hamurlu pi~irilmi~~kilden gövdesinden k~r~ lm~~~
bir heykelcik ba~~d~ r (Lev. II, 1, 2). K~rm~z~~ a~~~boyal~~ bu ba~, burnunun
hemen alt~ ndan k~ nlm~~t~r. Kabartma olarak yap~lm~~~konturlar~~ siyah boyal~~ çekik iri badem biçimli gözlerinin ak~~ ve bebe~i belirtilmi~tir. Geni~~
aln~, ince uzun, üçgen burnuyla ayr~ nt~l~~ olarak ba~ar~ l~~ bir biçimde ~ekillendirilmi~~bu ba~ta, II. yap~~ kat~nda bulunmu~tur. Hac~lar'~ n VI. tabas~ nda bulunan heykelciklerde de çekik iri badem gözler ve ince uzun burunlar görülmektedir. U~ak ilinin Banaz ilçesi yak~n~nda yer alan Al~çl~~
Höyük'te bulunan ince uzun boyunlu, heykelci~in de gözleri iri badem
~eklindedir. 6 Kuruçay'da bulunan Geç Neolitik ve hemen sonras~ na tarihlenen ince uzun boyunlu elleriyle gö~sünü tutan kad~n figürininin ba~~da,
Kö~k Höyük ve Hac~lar örneklerinde oldu~u gibi iri badem gözlü, ince
uzun burunlu olarak tamamlanm~~t~r.'
Ayaklar~ n~~ dizlerinden bükerek oturmu~~olarak tasvir edilmi~~Anatanr~ça heykelci~i de II. kat~na aittir (Lev. 11,3, 4). Pi~irilmi~~bej renkli kilden
yap~lm~~~heykelci~in ba~~~boynundan, sa~~eli de omuzundan k~r~lm~~t~r.
3 J. Mellaart 1970, 2: Excavations at Hac~lar 2 (plates and figures) London 1970, Lev.
CXXVI, CXXVII.
-3 R. Duru ~ 986: "Kuruçay Höyü~ü Kaz~lar~~ ve Anadolu Tarih Öncesine Katk~lar~",
IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1986, s. 59: R. Duru 1982: "Kuruçay Höyü~ü Kaz~lar~,
1980 Çal~~ma Raporu" Anadolu Ara~t~ rmalar~, VIII (1982) S. 7 v.d. Lev. 7,8.
s J. Mellaart 1970, 2: a.y. Lev. CXXVI, CXXVIII, CLXXIV, a.
6 Ö. Bilgi 1980: "Yeni Bulunmu~~Eserlerin I~~~~~Alt~ nda Anadolu'da Bronz Ça~~~
Öncesi ~nsan Figürleri Hakk~ nda Yeni Gözlemler", Belleten 173 s. 3, 4, Lev. III Res. 7.
7 R. Duru 1984: "Kuruçay Höyü~ü Kaz~lar~~ 1984 Çal~~ma Raporu", Belleten 196 s.
251, Lev. VIII, I.
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Korunmu~~olan sol eliyle gö~sünü tutan, oldukça ~i~man bir kad~ n~~ temsil
eden heykelci~in göbek çukuru ve kas~ klar~~ derin çizgilerle belirtilmi~tir.
Eserimizin yak~ n benzerini Çatal Höyük'te A. II, ~~ . Kutsal yerinde bulunmu~, Geç Neolitik ça~a tarihlenen, dizle~ini büküp oturmu~, elleriyle
gö~sünü tutan ~i~man Anatanr~ça heykelci~i olu~turmaktad~ r. Bu heykelci~in de göbek çukuru ve kas~klar~~ çizgilerle belirtilmi~tir.
Dizlerini büküp oturmu~, elleriyle gö~sünü tutar biçimde ~ekillendirilmi~~kad~n heykelcikleri Hac~lar'~n VI. tabakas~ nda da sevilen bir kompozisyondur. 9
III. yap~~ kat~~ taban~~ alt~nda bulunan bir toprak mezarda ölü arma~an~~ olarak bulunan, kaidesi üzerinde oturur durumda temsil edilmi~, ~i~man Anatanr~ ça heykelci~ide bu grup aras~nda ele almak istiyoruz (Lev.
III, ~ ). Bordürlü yuvarlak ba~l~~~~ensesine do~ru inen k~vr~ mlanyla ayr~ nt~lar~yla i~lenmi~tir. Bu heykelcik de iri çekik badem gözlü, kemer burunlu
ve dolgun yanakl~d~r. 1° ~ ri gö~üslü kalçal~~ ve bald~ rl~~ heykelcik eliyle
gö~sünü tutmaktad~ r. Özellikle çok ba~ar~ l~~ ve gerçekçi bir anlay~~la ~ekillendirilmi~~yüz hatlar~~ Kö~k Höyük sanatkarlar~n~ n heykeltra~l~ k alan~ nda
da ne kadar ileri bir düzeyde olduklar~ n~~ belgelemektedir. Kas~ klar~~ ve bacak ayr~ m~~ derin çizgilerle belirtilmi~~heykelcik, di~erlerinden farkl~~ olarak
kireç ta~~ndand~ r. ~üphesiz eserimizin en yak~ n ve ayn~~ manadaki benzeri,
Çatal Höyük'te A.II, 1. kutsal yerinde bulunmu~~"Geç Neolitik ça~" do~urganl~~~~temsil eden Anatanr~ça heykelci~idir. Bereketi ve do~urganl~~~~
temsil eden anatanr~ça heykelci~i, vücut hatlar~ n~n ayn~~ ~ekilde steotopijik
olarak ~ekillendirilmesi ve oturu~~pozisyonu bak~ m~ ndan Kö~k Höyük
örne~inin en yak~ n paraleli olmaktad~ r. Bilindi~i gibi Çatal Höyük örne~i
ba~s~z olarak bulunmu~tur. Di~er taraftan eserimiz yüz hatlar~ n~ n i~leni~i,
özellikle gözlerinin iri badem ~eklinde olmas~, elleriyle gö~sünü tutmas~~
bak~ m~ ndan, Hac~ lar VI. katta bulunmu~~ ~i~man kad~ n heykelciklerine de
çok benzemektedir. Kuruçay'da da elleriyle gö~sünü tutan oturmu~~ ~i~man kad~ n figürini bulunmu~ tur. " Dönemi için müstesna nitelikteki,
Kö~k Höyük Anatanr~ça heykelci~ini de, bulundu~u tabaka ve di~er benJ. Mellaart 1967: Çatal Hüyük, A Neolithic Town in Anatolia, London 1967, S. 184,
Res. 53.
J. Mallaart 1970, 2: a.y. Lev. CXLI, CXLII, CXLIII.
Silistreli 1985: a.y. s. 132, Res. 13.
" J. Mellaart 1967: a.y. S. 183, 184, Res. 52, 53, IX; J. Mellaart 1970, 2: a.y. Lev.
CXLIII, CXLIV, CXLV; R. Duru 1985: "Kuruçay Höyü~ü Kaz~lar~~ 1985 Çal~~ma Raporu", Belleten LI, s. 199, s. 312, Res. 17,5, Res. 18,6.
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zer buluntular~~ da göz önüne alarak Geç Neolitik ça~a ve hemen sonras~na tarihlendiriyoruz.
~ kinci grupta inceleyece~imiz iki heykelci~in benzerlerini di~er merkezlerde göremiyoruz. Bunlar bugünkü bilgilerimizin ~~~~~ nda Kö~k
Höyü~e özgü gibi görünmektedirler. Gö~sünden itibaren üst taraf~~ k~ r~ k,
koyu k~ rm~z~~ boyal~~ , krem hamurlu pi~ irilmi~~kilden kad~ n heykelci~inin
elleri gö~sünün hemen alt~ nda bulunmaktad~ r (Lev. IV. 1, 2, 3). Ellerinin
parmaklar~~ tek tek gösterilmi~ tir. Ilginç ve ünik olan durum, göbe~inin hizas~ ndan ba~l~ yan beyaz boyal~, ayaklar~ n~~ da kapatacak ~ekilde a~a~~ya
inen önlü~ü arkada belini saran, ortas~~ uzant~ l~~ bir ku~a~a dönü~ mekte ve
koyu k~ rm~z~~ boyal~~ perdahl~~ yuvarlak kalçalanyla, bacaklar~ n~~ aç~ kta b~rakmaktad~ r. Bu özgün eserde, II. yap~~ kat~ nda bulunmu~ tur. Makalemizde ele alaca~~m~ z sonucu heykelcik de kilden yap~ lm~~~olup ellerini
gö~sünde kavu~ turarak oturmu~~bir kad~ n~~ temsil etmektedir (Lev. V. r,
2). Geriye do~ru hafifçe devrik, sonuna do~ru biraz incele~en uzun ba~l~~~n~ n önü bordürlüdür. Di~er örneklerde oldu~u gibi dolgun yanaklar~,
çekik iri badem biçimli gözleri ve ince uzun kalk~ k burnu ve a~z~yla yüz
hatlar~~ çok tabii bir anlay~~la ~ekillendirilmi~tir. ~nce belli, kalçalar~~ ve bald~ rlar~~ iri olarak yap~ lm~~~heykelci~in ayaklar~~ küt bir ~ekilde sona ermektedir. Kas~ klar~~ ve bacak ay~ r~ mlar~~ gene derin çizgilerle belirlenmi~, özellikle yan k~s~ mlar~ nda ve s~rt~ ndaki vücut k~ vr~ mlar~~ ayr~nt~l~~ olarak gösterilmi~ tir. Görüldü~ü gibi bu son iki heykelci~in yak~ n benzerleri, Kö~k
Höyük kültürüyle paralellik gösteren di~er Anadolu merkezlerinde
görülmüyor. Ancak son heykelcik, yüz hatlar~ , özellikle iri badem biçimli
gözleri, oturu~~pozisyonu ve ~i~ man kalçal~, bald~ rl~~ olmas~~ bak~ m~ ndan gene Hac~lar'~ n' VI. tabakas~ nda bulunan Geç Neolitik ça~a tarihlenen
heykelciklerle; Konya'n~n Büyük Çumra's~ na ba~l~~ Gücük Köyü yak~ n~ nda
bulunan mermer heykelci~e yakla~ maktad~ r. Bu mermer heykelcik, Ö. Bilgin taraf~ ndan Geç Neolitik ça~a tarihlendirilmi~tir. 13 Bilindi~i gibi Geç
Neolitik ça~da gözler iri madem ~ eklinde biçimlendirilmi~tir. " II. yap~~ kat~ nda bulunan bu son iki eseri de stillerinde görülen farkl~ l~klara ra~men,
ayn~~ yap~~ kat~ nda bulunmu~~olmalar~~ ve özellikle sonuncu eserin Hac~lar'~ n VI. tabakas~ nda bulunanlarla ortak özelliklere sahip olmas~~ bak~ m~
ndan, Geç Neolitik ça~a ve hemen sonras~ na tarihlendiriyoruz.
I2 J. Mellaart 1976, 2: a.y. Lev. CLV, CLVI, CLVII, b:
13 Ö. Bilgi 1980: a.y. s. 6, Lev. VI, Res. 12.
14

J. Mellaart 1970, 2: a.y. Lev. CLXVI, CLXVIII, CLXIX, CLXX.
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Kö~k Höyü~ün II. ve III. yap~~ katlar~ nda bulunmu~~bu heykelcikler,
do~aya sad~ k usta sanatkarlar taraf~ ndan ayr~ nt~ lar~yla tabii olarak i~lenmi~lerdir. Esasen Anadolu'da di~er merkezlerde bulunanlar~n da do~rulad~~~~gibi, bu tip heykelcik ve figürinlerin tabii olarak yap~lmalar~~ Neolitik
ça~dan itibaren ba~lamakta, Hac~ lar'da da aç~ kça izlendi~i gibi Erken Kalkolitik ça~dan itibaren k~smen stilize olarak ~ekillendirildi~i görülmekte,
Geç Kalkolitik ça~da gittikçe artan bu stilize tasvir anlay~~~n~ n, Eski Tunç
ça~~nda tam stilize figürin ve idollere dönü~tü~ünü görüyoruz.'
Bu makalemizin konusu olan Kö~k Höyü~ü heykelcik ve figürinlerinden ayr~lmakla beraber onlarla inan~~~ve anlam bak~m~ ndan birlik gösteren Anadolu için de~i~ik, çarp~c~~ bir buluntuya da de~inmek istiyoruz.
Kö~k Höyük'te bulunan heykelcik ve figürinlerin hepsi sabit ba~l~d~ r. Ancak baz~lar~ n~ n ba~~~sonradan k~ r~ lm~~t~ r; bulunan tek ba~ta, ait oldu~u
gövdesinden k~ r~lm~~t~ r. Özellikle ba~s~z olarak yap~ lm~~~heykelcik gövdeleri
veya bir gövdeye geçirilmek için yap~ lm~~~münferit ba~larda yoktur. Konya'n~ n Hatip ilçesi yak~ n~ nda bulunan bir Höyük'te ve U~ak ili Banaz ilçesi A~~ kl~~ Höyük'te uzun boyunlu, münferit olarak yap~ lm~~~ba~lar: " Çukurkent'de ve Ala~ehir ç~ k~~l~, özellikle ba~s~z olarak yap~ lm~~, ba~~ n gövdeye ba~land~~~~yerde derince yuvarlak çukurlar bulunan heykelcik gövdeleri
bulunmu~tur. 17 Uzun boyunlu bu ba~lar~ n, gövdelerde bulunan oyuklara
geçirilmek için yap~ ld~ klar~~ aç~ kt~ r. Çatal Höyük Erken ve Geç Neoliti~inde, Hac~ lar Geç neolitik ve Can Hasan Erken Kalkolitik tabakalar~ nda da
böyle ba~~ms~z yap~ lm~~~ba~lar bulunmu~tur. 8 Yaln~z bunlar, yukardaki
örneklerde oldu~u gibi bir ba~ka gövdeye yerle~tirilmelerini sa~l~yacak
özellikler ta~~mamaktad~ r. Ö. Bilgi, yukar~da sözünü etti~imiz üç merkezde bulunan bu ba~~ms~z ba~lar~ n, Ata Kültü'nün özellikleri aras~ nda
önemli yeri bulunan kafataslar~ n~n saklanmas~~ ve korunmas~~ gelene~iyle
ba~lant~l~~ olarak yap~ld~ klar~ n~~ dü~ünmektedir:9 Ata Kültü'nün ilk örnekleri Hac~ lar'~ n seramiksiz evresinde görülmekte ve Çatal Höyü~ün Erken
IS Ö. Bilgi 1980: a.y. s. 7.
5; S. 3, 4, Lev. III, Res. 7.
-- —CS.
R
16 Ö. Bilgi 1980: a.y. s. 3, Lev. II,
~ 7 Ö. Bilgi 1980: a.y. s. 2, Lev. I, Res. ~ , s. 5, Lev. 5, Res. lo.
~ m J. Mellaart 1962: "Excavations at Çatal Höyük. First preliminary Report 1962",
Anatolian Studies 12, Lev. IX d; J. Mellaart 1964: "Excavations at Çatal Höyük, Third
Preliminary Report 1963, Anatolian Studies 14, Lev. XVI c.; J. Mellaart 1970, 2: a.y. Lev.
CLXII, a,b, CLXIII a,b,c; M.J. Mellink ve J. Filib 1974: Propylaen Kunstgeschichte Band
13, Frühe Stufen der Kunst, Lev. 26; Ö. Bilgi 1980: a.y. s. 8.
19 Ö. Bilgi 1980: a.y. S. 9, lo.
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Neolitik ça~~nda devam etmektedir. 2° Çatal Höyü~ün II. tabakas~na ait
kutsal yerde bulunan taht~nda oturan Anatanr~ça heykelci~inin de ayaklann~n alt~nda kafataslar~~ görülmektedir. 21 Erken Neolitik ça~da Çatal
Höyük'de Ata Kültü'yle ilgili olarak özellikle korunmu~~ve saklanm~~~kafataslar~, kutsal yerlerin banketleri üzerinde bulunmaktad~r. 22 Burada ilginç
oldu~u kadar ayn~~ gelene~i yans~tmas~~ bak~m~ndan da son derece önemli
olan durum, Kö~k Höyük'te de III. yap~~ kat~na ait bir yap~n~n kerpiçten,
özenle s~vanm~~~banketi üzerinde, kil ve alç~~ kar~~~m~~ bir maddeyle, kulaklar~, yanaklar~~ ve gözleri s~van~p doldurularak ~ekillendirilmi~~bir kafatas~n~n bulunmu~~olmas~d~r (Lev. V, 3). Bu i~lemden sonra koyu k~rm~z~~
renkte boyanarak adeta bir maks haline dönü~türülen bu kafatas~~ kaz~m~z~n paleoantropolo~u ~. Akyurt'un verdi~i bilgiye göre 24-26 ya~lar~ndaki
bir kad~na aittir. ~üphesiz, bu kafatas~~ yaln~z kemikleri kal~ncaya kadar
bekletildikten sonra yukar~da sözünü etti~imiz muameleye tabi tutularak
mask haline getirilmi~tir. Bu ke~ifte Kö~k Höyük'te Ata Kültü'nün varl~~~n~~ kesin olarak kan~tlamaktad~r. Kö~k Höyük kültürüyle paralellik gösteren di~er Anadolu merkezlerinde bu ~ekilde mask haline dönü~türülmü~~
kafataslar~~görülmüyor. Kö~k Höyük örne~inin benzerleri, Anadolu d~~~nda Ceriho'da bulunmaktad~r. Ceriho'nun seramiksiz evresinde bu anlamda kafataslar~~ bulunmu~tur. 23
1981 y~l~nda bir kurtarma kaz~s~~ olarak ba~lat~lan Kö~k Höyük'te
bugüne kadar sürdürülen kaz~lar sonucu saptanan üç yap~~kat~nda da madeni bir objeye rastlanmam~~t~r. Gün ~~~~~na ç~kar~lan alet ve silahlar~n
tümü ba~ta obsidiyen olmak üzere çakmakta~~, ta~~ve kemiktendir. Yukar~dan a~a~~ya do~ru numaraland~r~lan bu üç yap~~kat~, di~er merkezlerde
de görülen benzer buluntular~n do~rulad~~~~gibi Erken Kalkolitik ve Geç
Neolitik ça~lara tarihlenmektedir. 24 Bu tarihlendirmeyi, makalemizde ele
ald~~~m~z II ve III. yap~~ katlanna ait figürin ve heykelciklerde bir kere daha vurgulamaktad~r.
Arkeoloji dünyas~na tan~tmaya çal~~t~~~m~z biri III., di~erlerinin de II.
yap~~ katlannda insitu olarak bulunan heykelciklerin hepsi kad~nlar~~ temsil
" J. Mellaart 197o: a.y. s. 6. Lev. Vb: J. Mellaart 1967: a.y. s. 84, ~ek• 1 4, 1 5.
U. B. Alk~m 1968: Anatolie I, Geneve 1968, s. 62.
22 j. Mellaart 1967: a.y. ~ek. 14, 15.
23 D. ve J. Gates 1976: The Rise of Civilasation, Oxford 1976, S. 79, 8o; K.M. KenOn 1957: Digging Up Jericho, London 1957, s. 6o, 61; Lev. 20, 2 I , 22.
24 U. Silistreli 1985; a.y. S. 133; J. Mellaart 198o; "Some Thoughts on the Interpretation of Anatolia's Cultural Development", 1978-198o Anadolu XXI, S. 226.
2
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etmektedir. Biz bu yap~ tlarda do~al olarak Anatanr~ça kültünü görüyoruz.
Bilindi~i gibi Anadolu'da Erken Neolitik ça~dan itibaren egemen olan ve
geç dönemlerde de önemini, koruyan, do~urganl~~~~ve bereketi simgeleyen
Anatanr~ça kültünün, Kö~k Höyük sakinlerince de ne kadar önemli oldu~u görülmektedir. Kabartma insan ve hayvan f~gürleriyle bezeli, ~üphesiz
dini törenlerde kullan~ lmak üzere yap~ lm~~~iri vazolar~~ gerçekle~tiren cidden usta ve gerçekçi Kö~k Höyüklü sanatkarlar~ n, heykeltra~l~ k alan~ nda
da ne derece ba~ar~ l~~ olduklar~ n~~ bu eserler bir kere daha vurgulamaktad~ r.
Katalog
Eserler Ni~de Müzesindedir.
- Lev. I. ~ , 2.
Kö~k Höyük II. yap~~ kat~~ Müz. En. No. 8. 1. 87. Kad~ n figürini,
pi~mi~~kilden. Yük. ~~ 1,7 cm., Gen. 6 cm.
Sivri ba~l~ kl~ , yüz hatlar~~ i~lenmemi~, iki yana aç~ k elleri omuzuna yak~ n yerden k~r~ kt~ r. Ayakta duran a~~~boyal~~ figürinin belinde beyaz ku~a~~~vard~ r. Ayaklar~~ da dizlerinin hemen üstünden k~r~ lm~~t~ r.
2 - Lev. ~ l. 1,2.

Kö~k Höyük II. yap~~ kat~, Müz. En. No. 8, ~ o, 87.
~ nsan ba~~ , pi~irilmi~~kilden, Yük. 2, 5 cm., Gen. ~~ , 7 cm. Geni~~al~nl~ , iri ba~dem gözlü ve üçgen burunlu ba~, a~~z hizas~ ndan
k~ r~ lm~~t~ r. A~~~boyal~d~ r.
3

Lev. II. 3, 4.
Kö~k Höyük II. yap~~ kat~, Müz. En. No. 8, 9, 87.
Heykelcik, pi~irilmi~~kilden. Yük. 3, 5 cm. gen.3 cm. Dizlerini
bükmü~~durumdaki heykelci~in ba~~~ve sa~~eli k~ r~ lm~~t~r. Korunmu~~eliyle iri gö~sünü tutan heykelcik iri kalçal~~ ve bald~ rl~~ olarak
~ekillendirilmi~tir. A~~~boyal~d~ r.

4 Lev. III, ~~
Kö~k Höyük III. yap~~ kat~ , Müz. En. No. 8, ~~ 18, 84.
Kad~ n heykelci~i, beyaz alç~~ ta~~ ndan. Yük. 8,4cm., Gen. 7cm.
K~ vr~ mlar~~ ayr~nt~ l~~ olarak i~lenmi~, bordürlü ba~l~ kl~, iri ba~dem
gözlü, kemer burunlu ve dolgun yanakl~d~ r. Sa~~eli omuzundan
k~ r~ k, di~er eliyle gö~sünü tutan, oturmu~~tanr~ça, iri dolgun
gö~üslü ve kalçal~~ olarak ~ekillendirilmi~tir.
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5 - Lev. IV. I, 2, 3.
Kö~k Höyük II. yap~~ kat~, Müz. En. No. 8, 8-87.
Kad~ n heykelci~i, pi~irilmi~~kilden, Yük. 3,5cm., Gen, 1,4 cm. Üst
taraf~~ k~ r~k, koyu k~rm~z~~ renkte boyal~, perdahl~~ heykelci~in elleri
önde birle~mi~, göbek çukurunun hemen alt~ ndan ba~layan beyaz
önlü~ü ayaklar~n~~ kapakmakta, arkas~ n~~ aç~ kta b~rakmaktad~ r.
6 Lev. V. .
Kö~k Höyük II. yap~~ kat~. Müz. En. No. 8, 7, 87.
Kad~ n heykelci~i, pi~irilmi~~kilden. Yük. 4,2 cm., Gen. 3 cm. Hafifçe geriye do~ru yat~ k, oldukça uzun ba~l~ kl~, iri ba~dem gözlü,
ince kalk~ k burunlu ve dolgun yanakl~d~ r. Ellerini gö~üsünde kavu~turmu~~oturan heykelcik ince belli, iri kalçal~~ ve bald~ rl~d~ r. A~~~
boyal~d~ r.
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