KALKOLITIK SMINTHEION (GÜLPINAR) BULUNTUSU
ANTROPOMORFIK OBJELER
ABDULKADIR ÖZDEM~R*—A. ONUR BAMYACI**- Ç~LEM YAV~AN***

Giri~~
Kuzeybat~~Anadolu'da Biga Yanmadas~'mn (Antik Troas) güneybat~~kö~esinde Gülp~nar
Beldesinde yer alan antik Smintheion (Apollon Smintheus Kutsal Alan~) kalmulan alt~nda
ortaya ç~kanlan Orta Kalkolitik yerle~im kaz~lannda ~u ana kadar ilgi çekici on adet
antropomorf~k obje bulunmu~tur. Hellenistik ve Roma dönemine tarihlenen Apollon
Smintheus kutsal alan~nda belirlenen Orta Kalkolitik yerle~im, radyokarbon analizlerine göre
yakla~~k olarak M.O. 5000 civanna tarihlenmektedir. Burada ele al~ nan antropomorfik
objeler kült kaplannm a~~z lus~mlar~ndan yükseldi~i dü~ünülen yedi adet protom ve bir adet
antropomorfik kulptan olu~maktad~r.
Bu makalede tan~t~lan Orta Kalkolitik döneme ait antropomorfik objelerin i~levleri
konusunda Smintheion kaz~lannda elde edilmi~~net bir veri olmad~~~ndan bu ilgi çekici
buluntulan anlamland~rma güçle~mektedir. Fakat bu antropomorfik objelerin ait oldu~u
varsay~lan kaplann, özel kullan~m amaçl~~törensel kült kaplanna ait oldu~u dü~ünülebilir.
Burada bu kült kaplanmn olas~l~kla ev kültü veya cenaze törenleriyle ilgili kaplar oldu~u
sav~~nulmaktad~r. Antropomorf~k objelerin ait olduldan kaplann bütün olarak ele geçmemesi
bunlann ritüel s~ras~nda bilerek lunld~~i görü~ünü dü~ündürtmektedir. Özellikle protom
ba~lar içinde yas tutma ile ilgili göz p~narlanndan a~a~~ya do~ru inen kaz~ma çizgilerle
gözya~lanmn simgelenmesi ve a~~zlann i~lenmemi~~olmas~~bu sembolik objelerin cenaze
ritüellerinin bir parças~~olan kült kaplanna ait oldu~u sav~~güçlendirmektedir. Orta Kalkolitik
döneme ait Bat~~Anadolu yerle~imlerinde benzer antropomorfik figürinlerin veya objelerin
eksikli~i göz önüne al~nd~~~nda burada tan~t~lan Smintheion örneklerinin dönemin sosyoekonomik, dü~ünce ve inanç sistemlerini anlama konusunda önemli bir kazan~m ve ileriki
dönemlerde yap~lacak ara~t~rmalara katk~~ sa~layaca~~~dü~ünülmektedir. Bu makalede
yöntemsel olarak Smintheion kil objelerine yak~n benzerlerin bulundu~u Balkan kültürlerine
ait örnekler ile benzerlikler kurulacakt~r.
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Kalkolitik Smintheion Yerle~imi
Kuzeybat~~Anadolu'da Biga Yanmadas~'mn (Antik Troas) güneybat~~kö~esinde Gülp~nar
Beldesinde yer alan Smintheion (Apollon Smintheus Kutsal Alan~) kaz~lan Hellenistik ve
Roma dönemleri d~~~nda son y~llarda Kalkolitik döneme tarihlenen bir yerle~im ile dikkat
çekmeye ba~lam~~t~r (Res. 1). 1980 y~l~ndan beri Prof. Dr. Co~kun özgünel ba~kanl~~~nda
kaz~lan sürdürülen Smintheion, ozan Homeros'un ~frzda destammn ana temas~m olu~turan
Troya Sava~lanm konu alan friz ve kabartmalara sahip Helenistik dönem Apollon Smintheus
tap~na~~~ile iyi bilinmektedir'. Smintheion 'da prehistorik bir yerle~imin varl~~~~ilk kez sondaj
kazdanna dayamlarak duyurulmu~2 ve bu alanda 2004 y~l~~itibar~yla arkeolojik kaz~lar
yiirütülmü~tür3. Karbon 14 tarihlemelerine göre yakla~~k olarak M.O. 5200 ve 4800 aras~~bir
dönemde iskan edildi~i anla~~lan Smintheion Kalkolitik yerle~imi kaba hatlanyla Bat~~
Anadolu kronolojisinde problemli olan ve karanl~k dönem olarak adland~rabilece~imiz "Orta
Kalkolitik" dönem ile ili~kilendirilmektedir. Bu dönemle ilgili arkeolojik bulgularm az oldu~u
bir dönemde ba~lang~çta terminoloji olarak "Orta Kalkolitik" yerine kuzeybat~~Anadolu için
"Kumtepe A/Be~ik-Sivritepe/Gülp~nar" kültür kompleksi ~eklinde bir tarumlama tercih
edilmi~ti4. Son y~llarda Bat~~Anadolu genelinde ve Troas bölgesi özelinde artan arkeolojik
ara~t~rmalar art~k bu dönemi daha iyi tammlamam~za yard~mc~~olmaktad~r. Bat~~Anadolu
kültür tarihinin en az bilinen dönemlerinden biri olan bu dönem M.O. 6.bin y~l~n sonu /
M.O. 5. binin ba~lanna denk dü~en ço~u Ege adas~mn ilk kez yerle~im görmeye ba~land~~~~
Yunanistan kronolojisine göre Geç Neolitik I döneme denk dü~mektedir. Kültürel
etkile~imlerin yo~un oldu~u bu dönem hiç ~üphesiz Bat~~Anadolu arkeolojisi için önemli
oldu~u kadar Yunanistan arkeolojisi için de önemli bir evreyi temsil ediyor olmal~yd~.
Orta Kalkolitik Smintheion yerle~iminin en az 0.5 hektar gibi, bölgede bu dönem için
geni~~say~labilecek bir alana yay~ld~~~, burada yap~lan arkeolojik kaz~~ve sondaj çali~malanyla
belirlenmi~tir. Ana kaya üzerine oturan bir zemin üzerinde yakla~~k 30 cm. ile 60 cm. aras~~
de~i~en kal~nl~kta bir kültür tabakas~~ile temsil edilen prehistorik yerle~im genelde yürüme
yüzeyinden 50 cm. ile 2 m. aras~~de~i~en derinliklerde kar~~m~za ç~kmaktad~r. ~u ana kadar
kaz~s~~yap~lan alanlarda ana kaya üzerinde sadece iki mimari evreli tek bir kültür katman~~ile
Ço~kun Ozgünel, "Das Heiligtum des Apollon Smintheus und die Iflas", Studia Troica, 13, 2003, s. 261291.; Co~kun Ozgünel, Smintheion: Troas'da kutsal bir ak~n, Giginnar'daki Apollon Smintheus Tap~na~~, Kültür Bakanl~~~,
Ankara 2001.; Bizleri kaz~~heyetine dahil ederek çal~~malar~m~z için verdi~i destek ve izinleri ile Prof.Dr. Ço~kun
Ozgünere içten te~ekkürlerimizi s~manz.
2 J~iigen Seeher, "PrLhistorische Funde aus G~ilpmar/Chryse. Neue Belege f~ii einen vortrojanischen
Horizont an der Nordwestk~i:ste Kleinasiens",ArchaRogischer Anzeiger, 1987, s. 533-556.
3 Turan Takao~lu, "The Late Neolithic in the Eastem Aegean: Excavations at Gülpinar in the Troad",
Hesperia, 75/3, 2006, s. 289-315.
4 Ayr~ca blu~z. Jerome Sperling, "Kumtepe in the Troad. Trial Excavations", Hesperia, 45, s. 305-364.;
Seeher,"Vofflufiger Bericht über die Keramik des Be~ik-Sivritepe", Archiiologischer Anzeiger 1985/2, 1985, s. 172182.; Manfred Korfmann - Ç. Girgin- Ç. Morçöl - S. K~l~ç. "Kumtepe 1993. Bericht über die Rettungsgrabung —
Report on the Rescue Excavation", Sh~dia Troica, 5, 1995, s. 237-289.; Utta Gabriel, "Mitteilung zum Stand der
Neolithikumsforschung in der Umgebung von Troia (Kumtepe 1993-1995; Besik-Sivritepe 1983-1984, 1987,
1998-1999)", Studia Troica, 10, 2000, s. 233-238.; Utta Gabriel- Rüstem Aslan — Stephan Blum, "Alacahgöl: Eine
neuendeckte Siedlung des 5. Jahrtausends v. Chr. in der Troas", Studia Troica, 14, 2004, s. 121-133.; Takao~lu,
a.g.m., s.289.
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belirlenen Orta Kalkolitik yerle~imde ta~~mimari a~~rl~k kazanmaktad~r. Konut yap~lan=
duvar yükseklikleri baz~~yerlerde 60 cm. 'ye kadar korunmu~tur. Genellikle kare planl~~olan
avlulu konutlann bazen birbirine biti~ik bazen de birbirinden aynk olarak in~a edildi~ine
tan~k olmaktarz (Res. 2). Evlerin tabanlannda tespit edilen ocak kal~m:Ilan= etrafinda
genellikle s~lu~t~nlm~~~toprak zeminler mevcuttur. Ocak kahnulan d~~~nda konut yap~lan=
birço~unun iç k~sm~nda birer ta~~dö~eli platform yer al~rken baz~~konutlann iç lus~mlannda
kö~elerde s~mrlan duvarla belirlenmi~~erzak küplerinin koyuldu~u alanlar belirlenmi~tir.
Konutlann önündeki avlularda veya çevreleyen d~~~mekanlarda çok s~kl~kla tabana aç~lan
erzak/çöp çukurlanna rastlandm~~t~r.
Genel olarak el yap~m~~çok iyi perdahl~~grimsi-siyah veya grimsi-kahverengi yüzeyli
Orta Kalkolitik Smintheion çanak çömlek gelene~inin en belirgin unsurlan perdah bezemeli,
kaz~ma bezemeli ve boya bezeme olarak tammlanabilir. Seramikler aras~nda boynuz kulplu
çanak ve çömlekler, dört ayakl~~kaseler, pencere ayakl~~kaseler, minyatür çömlekler, yüksek
kulplu çanaklar ve derin çanaklar say~sal anlamda ço~unluktad~r. Aynca çok iyi perdahh
çanak çömlekler d~~~nda süt ürünleri i~lemede kullan~lan peynir kaplan ve süzgeçler de dikkat
çekmektedir. Prehistorik yerle~imin en ilginç özelliklerinden biri de has~rc~hk ve dokumac~l~k
ile ilgili önemli veriler sunmas~d~r. Neredeyse bütün çanak çö~nleklerin kaidelerinde has~r ve
yün dokuma negatif izleri rastlanm~~t~r. Yap~lan çal~~malar has~r veya dokuma parçalan
büyük olas~l~lda çanak çömlelderin ~ekillendirilmesinde bir tür ilkel çark olarak
kullandd~~~ndan dolay~~kaideler üzerinde iz b~rakm~~~oldu~una i~aret etmektedir5.
Orta Kalkolitik yerle~imde sürdürülen arkeolojik kaz~lar burada ya~ayan prehistorik
inanlann ne tür bir ya~am biçimini benimsedi~i konusunda da bilgiler sunmu~tur. Kaz~lar
s~ras~nda ele geçen veriler burada ya~am~~~prehistorik toplumun tanm, hayvan besicili~i,
avc~l~k, bal~kç~l~k ve midye-istiridye toplaral~~t gibi farkl~~ekonomik faaliyetler ile geçimlerini
desteklediklerini göstermi~tir. Kaz~lar s~ras~nda yo~un miktarda koyun, keçi ve inek kemi~i
ele geçmesi hayvan besicili~inine i~aret etmektedir. Bununla birlikte ele geçen yaban keçisi,
yaban domuzu ve ala geyik kemikleri ile çe~itli ku~~türlerine ait kemikler ise aval~~~n da
yerle~imin besin ekonomisinde yer tuttu~una tan~kl~k eder. Burada bal~kç~l~k ve
midye/istiridye toplarc~l~~~~gibi ekonomik faaliyetlerin de aktif olarak yap~ld~~~~konusunda
önemli arkeolojik verilere ula~~lm~~t~r6. Orta Kalkolitik yerle~imin deniz k~rs~na yakla~~k 1
km uzakl~kta oldu~u göz önüne al~nd~~~nda deniz ürünlerinin yerel besin ekonomisinde
neden tercih edildi~i anla~~labilir.
Orta Kalkolitik kaz~lan s~ras~nda egzotik olarak nitelendirilebilecek obsidyen ve mermer
gibi bölgede bulunmayan baz~~hammaddelerden yap~lm~~~nesneler de tan~mlanm~~t~r.
Yap~lan arkeometrik analizler burada ele geçen obsidyenlerin Melos adas~ ndan ve Orta
5 Abdulkadir Özdemir, "An Experimental Study of Mat Impressions on Pot Bases from Chalcolithic
Gülp~nar (Smintheion)", Ethnoarcluteological Investigations in Rural Anatolia, Volume 4, eds. T. Takao~lu, Ege Yay~nlan,
~stanbul, 2007, s. 73-86; Abdulkadir Özdemir, Kalkolitik Smintheion (Gülp~nar) rerle~iminde Has~rc~l~k ve Dokumacil~k,
Studies on the Troad 3, Troia Vakfi Yaymlan, Çanakkale 2013.
6 Çilem Yav~an, Kalkolitik Smintheion (Gülp~nar) Kaz~lan Buluntusu Deniz Kabuklar~, Studies on the Troad 5,
Troia Valdi Yaymlan, Çanakkale 2013.
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Anadolu'nun Göllüda~~ve Nenezi kaynaldanndan elde edilmi~~oldu~unu do~rulam~~tir.
Obsidyenin yan~~s~ra yine kayna~~~bu bölgede olmayan ve olas~l~kla Ortabau Anadolu'dan
ithal edilen mermer konik rhyton ile çanak parçalar~~dikkat çekmektedir. Bu tür örnekler bu
dönemde sosyal gösteri~~objelerine yönelik bir tür ticaret sisteminin var oldu~una i~aret
etmektedir.7
Smintheion Antropomorfik Objeleri
Orta Kalkolitik Smintheion kazdannda ortaya ç~kar~lan on adet antropomorf~k objenin
yedisi olas~ l~kla kilit amaçh kullan~ld~~~~dü~ünülen kaplar~n a~~z lus~mlanndan yükselen
protomlan temsil ediyor olmal~yd~ . Geriye kalan üç örnekten biri antropomorf~k bir boynuz
kulp parças~d~r.
1. Protomlar
Smintheion da bulunan protomlar genel olarak yass~~formlu olup boyun sonundan hafif
yukar~~do~ru e~imli olup ince uzun görünümlü bir boyuna sahiptir. Yass~~ba~lar uzun boyun
ile birle~ik olup gövde devarrumn e~imli olmas~, bunlar~n kaplar~n a~~z kenarlar~nda yukanya
do~ru yükselen uzant~lar olduldanm i~aret etmektedir. Hem tercih edilen malzeme hem de
üretim tekni~i aç~s~ ndan çanak çömlekler ile benzer özellik göstermeleri ve protomlann
yüzeyinde finnlarnadan dolay~~ k~smen renk farkhl~klan görülmesi, bunlar~n kaplara ait
parçalar olduklar~na i~aret etmektedir.
Bu protomlar aras~nda özellikle kaz~ma çizgilerle göz pmarlanndan a~a~~ya do~ru inen
gözya~lan vurgulanan yas tutan insan betirnli protom 1 (Res. 3.1 ve 4.1) sembolik aç~dan
özellikle dikkat çekmektedir. Bu protomun alt k~sm~ndaki izler bunun olas~l~kla kült amaçl~~
bir kab~n a~~z k~sm~ndan yükseliyor oldu~una i~aret etmektedir. A~~z k~sm~~vurgulanmarm~~
olan bu protomda ka~lar ve burun kabartma olarak ifade edilmi~tir. Gözler ise yatay kaz~ma
çizgilerle vurgulanm~~t~ r. Bu protomun en önemli özelli~i, eser finnlanmadan önce göz
pmarlanndan a~a~~ya do~ru inen kaz~ ma çizgilerin belirtilmesidir. Bunun yap~lmas~ndaki ana
amaç olas~l~kla yas tutan bir insan~~betimlemek olmal~yd~. Bu sembolik anlat~n Anadolu'da
ele geçmi~~figiirinler aras~nda ilk defa kar~~m~za ç~kan bir özellik olmas~~bak~m~ndan oldukça
önemlidir8.
Smintheion' da bulunan protom 1 ile göz ya~lann~n kaz~ma çizgilerle belirtilmesi
aç~s~ndan kar~da~ unlabilecek örnekler Neolitik StarC'evo kültüründe bilinmekteclir8. A~~z
k~smilann~n i~lenmemesi aç~s~ ndan Smintheion figürinleri Orta Balkan bölgesinde Anza
yerle~iminde ve Trakya'da A~a~~p~ nar II. tabakada ele geçen örnelderle benze~mektedir.18
Takao~lu, Smintheion 1: The Prehisto~ic Settlement (Bask~da).
Takao~lu, "A Prehistoric Mourning Figurine From Gülpinar in North-Western Anatolia", Arkeoloji,
Anadolu & Avrasya, 2, 2005, s. 3-7.
9 Dragoslav SrejoviC - Veselin KostiC, The Neolithic of Serbia: Archaeological Research 1948-1988, The University
of Belgrade, Faculty of Philosophy, Centre for Archaelogical Research, 1988. s. 87, 105, 121.
10 Mehmet Ozdo~an, "Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Aras~ndaki Kültür Ili~kileri ve
Trakya'da Yap~lan Yeni Kaz~~Çal~~malan", Tuba-Ar-Turkish Academy of Sciences joumal of Arcluzeology, 1, 1998, s. 74.;
Ozdo~an, "K~ rklareli Kaz~lan: A~a~~pmar ve Kanhgeçit", Türkiye Arkeolojisi ve ~stanbul Üniversitesi (1932-1999), eds.
O. Belli, ~stanbul Üniversitesi, ~stanbul, 2000, s. 71.; Ozdo~an, M. - Hermann Parzinger - Eylem Ozdo~an 7
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Gözlerin kapal~~ olarak kaz~ma çizgilerle betimlenmesi ve a~~zlarm belirgin olarak
verilmemesi ölü ritüeli ile ilgili yas tutan bireyleri sembolize etti~ini söyleyebiliriz. Göz
ya~~n~n kaz~ma çizgilerle sembolize edildi~i yas tutan figirrinlerin Anadolu'da bilinen en erken
örne~i olmas~na ra~men i~levi aç~s~ndan çok bilgi verici konumda olmayan protom 1' in ölü
kültü ile ilgili ba~lant~l~~oldu~u dü~ünülmektedir. Bu tür objelerin ritüel kullan~m amaçl~~
üretildilderini söylemek için henüz arkeolojik veriler yetersiz kalmaktad~r. Ancak bu tür
figürinlerin yas tutan ki~ileri betimledi~i dü~üncesine dayal~~ görü~~geçerlili~ini
korumaktad~rn. Bunun en güzel örne~i Amorgos'da ele geçen bir mermer ba~~üzerinde göz
p~narlanndan a~a~~ya do~ru inen göz ya~lanrun boyama ile vurgulanmas~d~r12. Ege
Dünyas~nda Geç Bronz Ça~'da kaplar~n a~~z kenan üstünde figürinlerin dik bir konumda
yerle~tirildi~i bilinmektedir. Perati mezarl~~~nda ele geçen ve a~~z çap~n~n üzerinde üç
figürinin yer ald~~~~bir Miken kab~mn, cenaze seromonilerinde yas tutma ile ilgili ritüel kaplar
oldu~u dü~ünülmekediri3.
Boyun alt k~sm~ndan k~r~k yass~~protom 2 (Res. 3.2 ve 4.2) ince, uzun ve yass~~boyun
formundan dolay~~ bir kült vazosunun a~~z k~sm~ndan yukar~ya do~ru yükseldi~ini
göstermektedir. Yüksek al~n yap~s~na sahip oldu~u anla~~lan bu antropomorfik betimin yüz
yap~s~nda ka~lar ve burun birle~ik olarak kabartma biçiminde vurgulannu~t~r. Gözün derin
yatay kaz~ma çizgi ile belirtildi~i ve a~~z k~sm~n~n vurgulanmad~~~~disk biçimli ba~ta, kulaklar
olas~l~kla tak~~için delinerek belirtilmek istenilmi~tir. Ayr~ca bu figürinde ba~~k~sm~n~n ve bir
gözünün eksik oldu~u görülmektedir.
Benzer bir ~ekilde yass~~olarak yap~lm~~~ve boyun alt k~sm~ndan k~r~k olan protom 3
(Res. 3.3 ve 4.3) boyun sonundan hafif yukar~~do~ru e~imi, ince uzun görünümlü bir boyuna
sahip olmas~~ve boyun alt~ndaki izleri, bize bu örne~inde bir kült vazosunun a~~z kenanndan
yukan do~ru yükseldi~ini göstermektedir. Ba~~n üst k~s~mlar~~eksik olan bu figürinin
birle~tirilmi~~ka~lar~~ve burnu kabartma olarak i~lenmi~tir. Gözlerin hafif dalgah yatay kaz~ma
çizgilerle ifade edildi~i bu örnekte a~~z k~s~m yine vurgulanmarm~t~r. Bir glunt~~ ~eklinde
belirtilen kulaklarda küpe delikleri korunmu~tur.
A~~z hizas~ndan k~r~lm~~~olan protom 4 (Res. 3.4 ve 4.4) ise yine di~er örnelderde oldu~u
gibi yass~~formlu olup ba~~k~sm~~uzatilm~~~dikdörtgen formundad~r. Bir kült vazosunun a~~z
k~sm~ndan yukanya do~ru yükseldi~ini göstermektedir. Burun ve ka~lar kabartma biçimli ve
birle~tirilmi~tir. Üçüncü örnekten farkl~~olarak gözlerin yatay çift s~ra kaz~ma çizgi ile
belirginle~tirilmi~~olup odak noktas~n~n gözlere yo~unla~tr~lmak istendi~i anla~~lmaktad~r.
Heiner Schwazberg, "K~rklareli H~ rli .As.g~i P~nar Kaz~s~~2007 Y~l~~CAsinalan", Kaz~~ Sontiçlan Toplant~s~, 30/2,
2008, s. 248.
~ l Gail L.Hoffman, "Painted Ladies: Early Cycladic II Mourning Fig-ures?", Americra~~journal of Archaeology,
106/4, 2002, s. 526; Takao~lu, a.g.m., 2005, s. 5.
12 Paul Wolters, "Marmorkopf aus Amorgos", Kaiserlich Deutsches Archtiologisches Institut. Athenische Abtheilung,
XVI, 1891, s. 46.; Hoffman, a.g.m., s. 526.; Elizabeth A. Henclrix, "Painted Early Cycladic Figures: An
Exploration of Context and Meaning", Hesperia: The journal of the American School of Clas.sical Studie,s at Athens, 72/4,
2003, s. 407, fig. 1.
13 SpyridonIakovidis, "A Mycenaean Mourning Custom", American lournal of Archaeology, 70/1, 1966, pl. 16,
fig. 7.
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Her ne kadar a~~z hizas~ndan k~r~lm~~~olsada bu örnekte de a~~z k~sm~n~n belirtilmedi~i
söylenebilir.
Protom 5 ise (Res. 3.5 ve 4.5) boyun alt k~sm~ndan k~nlm~~t~r ve yass~~formludur. Ba~~n
üst k~s~mlar~~ve bir kula~~~eksik olan bu figürinin boyun yap~s~~yine bir kült vazosunun a~~z
kenanndan yukar~~do~ru yükseldi~ini göstermektedir. Burun ve ka~lar kabartma biçimli ve
birle~tirilmi~, burun sivrile~tirilmi~~ve al~n k~sm~~yass~la~t~nlm~~t~r. Kulaldar glant~~~eklinde ve
küpe deli~i aç~lm~~~olup, burun delikleri i~lenmi~tir. Gözler yatay birer kaz~ma çizgi ile
belirtilirken, a~~z k~sm~~bu örnektede vurgulanmam~~t~r.
A~~z hizas~ndan k~r~lm~~~olan protom 6 (Res. 3.6 ve 4.6) yass~~formlu olup ince uzun
görünümlü ve oval kesitli bir boyuna sahiptir. Di~er örneklerden farkl~~olarak abart~l~~üçgen
formlu ve ç~k~nt~l~~alrun ön bölgesinde ka~lar ile birle~tirilmi~~burun kabartma olarak
belirtilmi~tir. Kulaklar bir plunt~~ ~eklinde ve yass~~formda olup olas~l~kla tak~~ için delinmi~~
olmal~d~r. Kabartma ~eklinde verilen burunda ise h~zma deli~i yer almaktad~r. Gözler ise
yatay birer kaz~ma çizgi ile belirtilmi~tir. Bu protomda da a~~z k~sm~~belirtilmemi~tir.
A~~z hizas~ndan k~r~lm~~~protom 7 (Res. 3.7 ve 4.7) di~er protomlara göre oldukça kaba
i~cili~e sahiptir. Aplike ~erit harnurla yap~lm~~~abart~l~~göz ve buruna sahiptir. Bu örnekte göz
bebeklerinin yuvarlak hafif bir oyuk ile belirtilmi~~olmas~~ayr~ca dikkat çekicidir. A~~z
hizas~ndan k~r~k oldu~undan dolay~~ a~z~n~n belirtilip belirtilmedi~i konusunda pek bir ~ey
söylenemez ancak di~er örneklerimizden farkl~~ olarak e~imsiz, düz arka k~sm~~ve d~~~kenar
hatt~n~n bitirilme ~eklinden yola ç~karak, herhangi bir serami~e ait olmad~~~n~~kendi ba~~na
ba~~ms~z bir bütün olarak de~erlendirilebilece~i söylenebilir.
Genel olarak bakt~~~m~zda 2, 3, 5 ve 6 no.lu protornlann kulaldannda küpe benzeri
tak~lann yerle~tirilmesi amac~yla delikler b~rak~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Protom 6 ise kulak
delikleri yan~~s~ra buruna aç~lan h~zma deli~i ile de di~er örnelderden farkl~d~r. Kafan~n her
iki yan~nda kulak hizas~nda delildere sahip figiirin örnekleri az bulunmalda beraber benzer
örnekler Balkan kültürlerinde kar~~m~za ç~kmaktad~r. Figürinlerle beraber bak~r küpelerin
çokça bulunmas~, bunlar~n küpe olarak kullan~dd~klanm ve bu delilderin küpe delikleri
olduklar~n~~do~rular niteliktedir".
Smintheion örneklerinde sadece ba~~k~s~mlar~~ele geçtikleri için cins aynm~n~~gösteren
uzuvlann bulunmamas~ndan, kulaklannda küpe delik yerleri ve burunda h~zma deli~i olan
figürinlerin kad~n bireyleri simgelemekte oldu~unu söyleyebiliriz. Protornlann yap~ld~~~~kilim
bezeme ve süslemeye kolayl~k sa~layan yap~s~na ra~men üzerlerinde kaz~ma çizgi d~~~nda
herhangi bir bezeme yer almamas~~ve sadelilderi dikkat çekicidir.
2. Antropomo~fik Kulp

Smintheion kaz~lannda ele geçen yedi protom d~~~nda ele geçen di~er örnek ise tutamak
uzant~s~ndan k~r~lm~~~antropomorf~k kulp parças~d~r (Res. 3.8 ve 4.8). Kuzeybat~~Anadolu ve
14 Gimbutas, "Mythical Imagery of Sitagroi Society", Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeast Greece, 19681970 Volume 2: The Final Report, eds.E. S. Elster - C. Renfrew, Cotsen Instute of Archaeology Univetsity of
California, Los Angeles, 1986, s. 225-301.

KALKOL~TIK SMINTHEION (GÜLPINAR) BULUNTUSU ANTROPOMORF~K OBJELER 17

Kalkolitik Dönemin kaplannda yer alan boynuz kulp gelene~inden15 farkli olarak burada
boynuz ç~k~nt~s~~ insan ba~~~biçiminde uygulanm~~t~r. Ba~~trapezoid ve yass~~bir forma
sahipken boyun k~sm~~oval bir kesite sahiptir. Kulbun boyun k~sm~n~n elips biçimli kesite
sahip olmas~; bir çömle~in tutama~~ndan yukar~~ do~ru yükselen bir kulp oldu~unu
göstermektedir. Al~n parmakla bast~nlarak yass~la~t~nlm~~, ka~lar al~n bölgesinden buruna
do~ru, burun ile birle~tirilmi~~bir ~ekilde kabartma olarak i~lenmi~tir. Gözler derin ve geni~~
bir yatay kaz~ma çizgi ile belirtilmi~, yas tutmay~~simgelecli~inin söyleyebilece~imiz göz
p~narlanndan a~a~~ya do~ru kaz~ma çizgi ile gözya~m~n belirtilmi~~olmas~~ile de dikkat
çekmektedir. Bu örnekte de a~~z belirtilmemi~tir.

De~erlendirme ve Sonuç
Antropomorf~k figürinler genellikle inanç sistemlerinin göstergeleri olarak kabul edilmi~~
ve ritüellerde kullan~lan arac~~nesneler olarak yorundanm~~t~r16. Her toplumda farkli olan
ritüeller, anlamlanm iletebilmek için sembolleri kullanm~~lard~r. Antropomorf~k figürinlerin
di~er bir i~levide insanlar aras~ndaki ilisjdler ve sosyal düzen hakk~nda sembolik bilgi vermek
olabilece~i düsj.inülmektedir. Antropomorfik figürinlerin evlerde veya topluluk içerisindeki
ritüellerde özel bir amaçla kullan~l~p kullan~lmad~~~~ve i~levleri konusunda bilgilerimiz hala
oldukça s~n~rlid~r. Son y~llarda yap~lan ara~t~ rmalarla antropomorfik figürinlerin anlam ve
i~levsellilderini anlamd~rmada geleneksel de~erlendirmelerin aksine bereket ve do~~~mu
simgeleyen ana tanr~ça kültüne ait simgesel objeler olmad~klar~n~~insanlar~n birer yans~mas~~
ya da ata kültünü simgeleyen atalar~~olduklar~~ileri sürülmektedir". Di~er yandan Selevac
kazdannda ele geçen figürinlerin ritüeller ve seromonilerde pendant benzeri tak~~olarak
kullan~ld~~~, insanlar~n ~ahsi kimliklerini yans~tt~klan ve kimlikleri ay~rt edici objeler
olduldan18 ayr~ca figürinlerin üzerinde yer alan bezemelerin ve süslemelerin ki~isel
süslenmede kullan~larak insanlar~n ki~iliklerini yans~tan ve aktaran objeler, sembolik kimlik
olarak yorumland~~~da görülmektedir19. Talalay ise figürinleri geleneksel tammlamalann20
15

6: 13.

Sperling, a.g.m., s. 317, fig: 8: 114. ; Seeher, a.g.m., s. 545, ab: 6: 6,7.; Takao~lu, a.g.m., 2006, s.295, fig

16 Alexander Marshack, The roots of civilization: ilze cognitive beginnings of man's first art, umbol and notation, Moyer
Bell, 1991; Svend Hansen, Fruchtbarkeit? Zur Interpretation neolithischer und cha&olithischer Figuralplastik, Berger, Wien
2000.; Lynn Meskell, Goddesses, Gimbutas and 'New Age' Archaeology, 1995.; Peter Ucko, Anthropomorphic Figwines of
Predynastic Egypt and Neolithic Crete with Comparative Material from the Prehistork Near East and Mainland Greece, Andrew
Szmidla, London 1968.
17 Alasdair Whittle,Europe in the Neolithic: the Creation of New Worlds, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1996,
s. 94
18 Bailey, a.g.m., 1994, s. 328.
19 Donald Pollock, "Masks and the Semiotics of Identity", The journal of the Royal Anthropologkal Institute, 1/3,
1995, s. 581.
20 Figürinlerin anlam ve i~levsellilderini aç~klayan farkl~~görü~lerle ilgili çe~itli kaynaklar için bkz. Gimbutas,
The Gods and Goddesses of Old Europe: 7000 to 3500 BC myths, kgends and cult i~nages, Thames and Hudson, London
1974.; Douglass Bailey., "Reading Prehistoric Figurines as Individuals", World Archaeology, 25/3, 1994, s. 321-331.
Bailey, `The interpretation of figurines: the emergence of illusion and new ways of seeing", Cambridge Archaeological
joumal, 6/2, 1996, s. 291-295.; Bailey, Prehistoric Figurines: Representation and Corporealip, in the Neolithic, Routledge,
London, 2005.; Christos Doumas, Cycladic Art: Ancient Sculpture and Potteryfrom the N.P. Goulandris Collection, Published
for the Trustees of the British Museum by British Museum Publications, London 1983 s. 88-94.; Colin Renfrew,
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ötesine götürerek sosyal kontrol sa~lanmas~~gereken mekanizmalarda ideoloji ve dü~ünceleri
yönlendirmede, sosyal davram~lann alg~lanmas~m sa~lamaya yard~mc~~güçler olduklar~n~~
söylemektedir21.
Yüldendikleri sembolik anlamlar d~~~nda uzmanla~m~~~üretiminin bir göstergesi olarak
kabul edebilece~imiz ve prestij objelerine dahil olan antropomorfik figürinler, ev ya~am~nda
veya toplum içinde sosyal fonksiyona ve insanlar aras~nda ileti~im gücüne sahip ay~rt edici
nesneler olarak tammlanmaktad~r22. Serami~in aksine antropomorfik figürinlere sahip olmak,
sosyal ay~rt edicili~i ve ileti~imi güçlendirici etkiye sahiptir. Toplum içerisindeki ay~rt edicili~i
tetiklemesi, insanlar aras~ndaki ileti~imde önemli bir aktanma sahip olmas~, ritüellerde
sembolik anlamlar yüldenilerek kullan~lm~~~olmas~~ ~üphesiz bu tip objelerin üretiminin
artmas~na neden olmu~tur. Antropomorf~k figürinlerin ço~unun özel bir tören yada cenaze
ritüeli boyunca k~sa bir süreli~ine kullan~ld~~~, kullamld~ktan sonra k~r~larak atildildan ya da
at~ld~ldan esnada lunld~klan yönündeki görü~te önemlidir23. Kült çukurlarda ele geçen figürin
parçalanmn ise kullamld~ktan sonra at~lan kült objeler olduklan ileri sürülmektedir.
Smintheion da bulunan biri protom di~eri kulp parças~~olan iki örnekte gözlerin kaz~ma
tekni~inde belirtilmi~~olmas~, göz ya~lann~n betimlenmesi ve a~izlann i~lenmemi~~olmas~~
olas~l~kla heykelci~e yas tutar görüntüsü kazand~rmak için olmal~yd~. Bu sembolik anlat~n'
Bat~~Anadolu'da ele geçmi~~figürinler aras~nda rastlamlan bir özellik de~ildir". Her ne kadar
antropomorf~k figürinlerin ne için kullan~ld~~~~ve ne anlam içerdi~i arkeolojide tart~~maya
aç~k bir konu olsa da Smintheion'da ele gecen yas tutan insan betimli iki örnek ölü gömme
kültüyle ba~lant~l~~ olabilece~ini dü~ündürtmektedir. Örne~in gözü ya~h insan~~betimleyen
antropomorfik parçalar~~olan bu kült kaplan cenaze ritüellerinde kullan~lan kült kaplan
olarak kabul edilebilir. Bu bak~mdan gözlerin kaz~ma çizgi ile kapal~~olarak betimlenmesi ölü
bireyi simgelemi~~yada ölü bireye gösterilen sayg~~ve yas tutmayla ili~kili olabilir.
Smintheion figürinleri domestik özellikler sergileyen mekanlar~n içlerinde, avhdarda,
ocak yerlerine yak~ n yerlerde, çukurlar içinde, seramik kap parçalar~~ve cilalanm~~~baltalar
gibi objelerle yanyana bulunmu~~olmas~~önemlidir. Ancak kaz~larda henüz bir mezar~n
varl~~~~saptanamam~~~olmas~, bu tip objelerin ölü kültü yada mezara b~rak~lan adak olarak
de~erlendirilmesini lus~ tlamakta olup daha çok bireylerin yas tutma dönemlerini simgeleyen,
cenaze ritüellerine ait sembolik domestik objeler olarak de~erlendirilmektedir.

"Speculations on the use of Early Cycladic sculpture", Cycladica: Studies in Memory of NP Goulandris, 1984, s.
24-30.; Barber, R.L.N., "Early Cycladic marble fig-ures: some thoughts on function", Cycladka: Studies in Memo9; of
JVP Goulandris, 1984, s. 10-14.; Lauren Talalay, "Rethinlcing the function of clay figurine legs from Neolithic
Greece: An argument by analogy", American jour~zal ~~f Archaeology, 1987, s. 161-169.; Hendrix, a.g.m., s. 405-446.
21 Talalay, a.g.m., 1987, s. 167.
22 ZsuzsannaSildösi,"Prestige goods in the Neolithic of the Carpathian Basin", Ada Archaeologica, 55, 2004,
s.45.
23 CatherinePerles, The Ear!y Neolithic ~rz Gre,ece : The first farming communities in Europe, Cambridge University
Press, Cambridge 2001, s. 263.
24 A~~z çizgisinin betirr~lenmemesi Trakya K~rklareli / A~a~~pmar kaz~larmdan bilinmekte ancak göz
ya~lann~n kaz~ma tekni~inde verilmesi ilk defa Kalkolitik Smintheion örneklerinde kar~~m~za ç~kmaktad~r.
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Ele geçen antropomorfik objelerin kült kaplanna ait protomlar ve kulplar olduldan
kabul edilecek olursa bunlann dinsel ritüel amaçl~~ölü kültüne ait özel kullan~m amaçl~~
törensel kaplar olduklar~n~~söylemek yanl~~~olmayacakt~r. Ancak bunlar~~destekleyecek
arkeolojik veriler henüz yeterli olmad~~~ndan ileriki y~llarda yap~lacak çal~~malar bu objelerin
sembolize ettikleri anlamlan ve kullan~m amaçlanm anlamam~za yard~mc~~olacakt~r. Yas
tutma ve cenaze ritüelleri ile ba~lant~l~~ oldu~unu dü~ündü~ümüz Smintheion antropomorfik
objelerinin dolay~s~yla Orta Kalkofitik Dönem'de ritüel kaplann varl~~~~ve en erken Kiklat
dünyas~~ ile ba~da~t~nlan,yas tutmamn simgesi gözya~lanmn kaz~ma ile betimlensdi~i bu
sembolik dü~üncenin M.O. 3. binden çok önceki dönemlerde Anadolu'da varl~~~n~n
kan~tlanmas~~oldukça önem ta~~maktad~r.
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Katalog
Boyun alt~ndan k~r~k figürin parças~; iyi firmlanm~~~grimsi-siyah hamurlu ve parlak d~~~
yüzey; yass~, yukar~~do~ru e~imli uzun boyun, al~n ç~k~nt~s~~ve ka~lar ile birle~ik kabartma
burun; gözler kaz~ma çizgi ve göz pmarlanndan a~a~~ya do~ru kaz~ma çizgi ile gözya~~~
belirtilmi~, a~~z belirtilmemi~tir (Yük.: 0.78 cm, Gen.: 0.53 cm).
Boyundan k~r~k figürin parças~; iyi firmlanm~~kor~~kahverengi-siyah hamurlu ve
kahverengimsi-siyah parlak bir d~~~yüzey; yuvarlak ba~, al~n ç~k~nt~s~~ve ka~lar ile birle~ik
kabartma burun; gözler derin yatay kaz~ma çizgi ile belirtilmi~, kulaklar küpe delikli. a~~z
belirtilmemi~tir (Yük.: 0.79 cm, Gen.: 0.46 cm).
Boyun alt~ndan k~r~k figürin parças~; iyi firmlanm~~~grimsi-siyah hamurlu ve parlak d~~~
yüzey; yass~, hafif yukar~~do~ru e~imli uzun boyun, al~n ç~k~nt~s~~ve ka~lar ile birle~ik
kabartma burun; gözler yatay kaz~ma çizgi ile belirtilmi~, kulaklar %kum ~eklinde ve küpe
delikli, a~~z belirtilmemi~tir (Yük.: 0.68 cm, Gen.: 0.40 cm).
A~~z hizasmdan k~r~k figürin parças~; iyi finnlanm~~~ k~muz~ms~-devetiiyü renkte
hamurlu ve parlak d~~~yüzey; yass~~ve k~sa boyun, yass~~al~n, al~n ç~k~nt~s~~ve ka~lar ile birle~ik
kabartma burun; gözler yatay çift s~ra kaz~ma çizgi ile belirtilmi~, a~~z belirtilmemi~tir (Yük.:
0.62 cm, Gen.: 0.38 cm).
Boyun alt~ndan k~r~k figürin parças~; grimsi-siyah hamurlu ve mat d~~~yüzey; yass~,
ince uzun boyun, al~n ç~k~nt~s~~ve ka~lar ile birle~ik kabartma burun; gözler yatay kaz~ma çizgi
ile gösterilmi~, kulaklar glc~nta ~eklinde ve küpe delikli, burun delikleri i~lenmi~; a~~z
belirtilmemi~tir (Yük.: 0.40 cm, Gen.: 0.39 cm).
A~~z hizas~ndan k~r~k figürin parças~; koyu kahverengi-siyah hamurlu, mat d~~~yüzey;
yass~, oval keski boyun, yass~~al~n, ka~lar ile birle~ik kabartma burun; gözler derin ve geni~~
yatay kaz~ma çizgi ile belirtilmi~, kulaklar yass~~ve küpe delikli, kabartma burun luzma delikli
ve a~~z belirtilmemi~tir (Yük.: 0.44 cm Gen.: 0.42 cm).
A~~z hizasmdan k~r~k figürin parças~; Grimsi-siyah hamurlu, mat d~~~yüzey; yass~, düz
arka k~s~m, üçgenimsi ba~, göz kapaklan ve burun aplike ~erit hamur, göz bebekleri yuvarlak,
hafif oyuk (Yük.: 0.58 cm, Gen.: 0.75 cm).
~nsan ba~~~betimli boynuz kulp parças~; iyi finnlanm~~, koyu kahverengi-siyah
hamurlu ve perdahlanm~~~yüzey; yass~~ve trapezoid ba~, ka~lar hafif kabartma, al~n ç~k~nt~s~~ve
ka~lar ile birle~ik kabartma burun; gözler kaz~ma çizgi ve göz pmarlarmdan a~a~~ya do~ru
kaz~ma çizgi ile gözya~~~belirtilmi~; a~~z belirtilmemi~tir (Yük.: 0.41 cm, Gen.: 0.44 cm).
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ABDULKADIR ÖZDEMIR - A. ONUR BAMYACI - Ç~LEM YAV~AN

Resimler Listesi
Resim 1.
Kuzeybat~~Anadolu'da Smintheion'un (Gülp~nar) konumunu gösteren
harita.
Resim 2.

Kalkolitik yerle~im, avlulu konutlar~na ait ta~~temeller.

Resim 3.

Çanak çömleklerin a~~z k~sm~ndan yükselen antropomorf~k protomlar (1-7)
ve antropomorf~k boynuz kulp (8).

Resim 4.

Çanak çömleklerin a~~z k~sm~ndan yükselen antropomorf~k protomlar (1-7)
ve antropomorf~k boynuz kulp (8).

Resim 5.

Seramiklerin a~~z k~sm~ndan yükselen heykecik ba~lar~~için tümleme
önerisi.

Resim 6.

8. kat. no.lu antropomorf~k kulp için tümleme önerisi.

Abdulkadir Özdemir — A. Onur Bamyac~~— Çilem lav~an

EGE DENIZI
BIGA
YARIMADASI

Res. 1- Kuzeybat~~ Anadolu'da Sunu( l~ eion'un tGülpinar) konumunu gösteren harita.

Res. 2- Kalkolitik yerle~im, avlulu konutlarma ait ta~~temeller.

Abdulkadir Özdemir — A. Onur Bamyac~~— Çilem Tav~an
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Res. 3- Çanak çömleklerin a~~z k~sm~ndan yükselen antropomorf~k protomlar (1-7) ve
antropomorf~k boynuz kulp (8).

Abdulkadir Özdemir — A. Onur Bamyam — Çilem ran~an
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Res. 4- Çanak çömklderin a~~z k~sm~ndan yükselen antropomorf~k protomlar (1-7) ve
antropomorf~k boynuz kulp (8).

Abdulkadir Özdemir — A. Onur Bamyact — Çilem Tav~an

Res. 5- 1. kat. no.lu antropomorf~k protom için tümleme önerisi.

Res. 6- 8. kat. no.lu antropomorf~k kulp için tümleme önerisi.

