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15.8.1988 günü ba~lam~~~ve 15.9.1988 günü sona ermi~tir. Kaz~~
kurulu Bakanl~ k temsilcimiz Ni~de Müzesi uzmanlar~ndan Hititolog Hilmi Atabey, Uzman Arkeolog Metin Akyurt, Antropolog Ar~.
Gör. Ipek Akyurt, Arkeolog Halil Tekin, Arkeolog Yasemin Atalay
ve ö~rencilerimizden Nilüfer Sezgin, Ünsal Karaka~, Aysun Alp, Serdar Girginer ve Serhan Gündüz'den olu~mu~tur.
Çal~~malar~m~ z yine büyük kuzey oca~~nda sürdürülmü~tür. Aç~~a ç~kar~lan yap~lar~n çok özenle örülmü~~keskin kö~ eler yapan oldukça yüksek olarak korunmu~~ta~~temelleri ele geçirilmi~tir. Yap~lar
dikdörtgen ve kareye yak~n bölmelerden olu~mu~ tur (Res. 1). Özellikle kuzeydo~u açmas~nda II. kata ait bir yap~n~n, ta~~duvarlar~n~n
ve kap~~bo~lu~unun çok yüksek düzeyde bir i~çilik gösterdi~i anla~~lm~~t~r 1. Bu duvarlar ve sert, beton gibi tabanlar ayr~ca özenle s~vanm~~lard~r. 1987 mevsiminde bulunan tolos tipi yap~n~n ta~~bir blokaj
üzerine oturdu~u anla~~lm~st~r (Res. 2).
Bu sene bulunan seramik büyük bir de~i~iklik göstermemekle
beraber, aç~k fon üzerine k~rm~z~~boyal~~kabartma olarak yap~lm~~~
geometrik motiflerle bezeli parçalar, ustalar~n eri~tikleri yüksek düzeyi göstermektedir. Birinci kat~n alt~nda bulunan bu çok renkli örnekler Hac~lar ve Canhasan Erken Kalkolitik ça~~örneklerine çok yakla~maktad~r. Ele geçen serami~in büyük bir bölümü tek renklidir.
Kap formlarm~~kaseler, çanaklar, çe~ itli büyijklükteki vazolar ve
küpler olu~turmaktad~r (Res. 3). Siyah, gri, k~rm~z~, devetüyü hamurlu kaplar~n baz~lar~~incrustation yöntemiyle süslüdür.
Kö~ k Höyük'e özgü üzerleri kabartma olarak yap~lm~~~insan, hayvan ve çe~itli motiflerle süslü, özenle yap~lm~~~iri boy vazolarm bu sene de ilginç örnekleri parçalar halinde ele geçirilmi~tir.
U. Silistreli, "1984 Kö~k Höyügü", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, VII. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1985, s. 129-141;
U. Silistreli, "Kö~k Höyük 1985", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, VIII. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1986, S. 205.
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K~rm~z~, kahverengi, bazen bej hamurlu k~sa boyunlu veya boyunsuz, yivli, yuvarlak gövdeli bu vazolar, kabartma olarak yap~lm~~~elleriyle gö~sünü tutan, yanda saç örgüsü görülen, ba~s~z kad~n;
ba~~~cepheden gövdesi profilden gösterilmi~~bo~a, geyik, da~~keçisi,
arka taraflar~~helezonlu y~lan, kaplumba~a figürleriyle süslüdür (Res.
4). Bu figürle bezeli olanlar~ n yan~~ s~ ra, gene kabartma olarak yap~lm~~~stilize bitki, gö~üs, idol motifleriyle süslenenleri de vard~r. Do~aya sad~k usta sanatkârlar taraf~ndan yap~lm~~~bu vazolar~n belirli
günlerde yap~lan dini törenlerde libasyon kab~~olarak kullan~ld~klan
~ üphesizdir. Bu sene bulunan, beyaz fon üzerine k~rm~z~~boyal~~elleri
ile gö~sünü tutan tanr~ ça figürünün ba~~n~~vazonun boynu olu~turmaktad~ r. Gerçekten özenle ve büyük bir beceriyle saç örgüsünün ve
kolyesinin ayr~nt~lar~yla i~lendi~i bu insan biçimli e~siz vazo bu senenin en önemli buluntularmdan biridir.
Evlerin tabanlar~~ alt~na gömülmü~~olan 17 mezar~n ikisi küp
(pithos) olup kalan~~basit toprak mezard~ r. Bebek ve çocuklara ait
bu mezarlarda arma~an olarak ka~~ kh yiyecek kaplan, obsidyen aletler çe~itli ta~lardan ve kavkadan kolye taneleri ele geçmi~tir.
Bu senenin en önemli ve anlaml~~eserlerinden biri de açman~ n kuzeybat~~kesiminde II. kat taban~~alt~ nda bulunan bir mezarda ele geçen, uzun ba~l~kl~, çekik gözlü, dolgun yanakl~, hafifçe gülümseyen,
ellerini gö~sünde kavu~turmu~, oturan tanr~ça heykelci~idir (Res. 5).
Kilden yap~lm~~~bu heykelci~in yan~~s~ra, bir k~z çocu~una ait oldu~u
anla~~lan bu mezarda gene arma~an olarak yiyecek kab~~ ka~~~~, ta~tan minyatür bir idol, k~vr~k geometrik motiflerle süslü kemikten
damga mühür ve çe~ itli kolye taneleri bulunmu~ tur (Res. 6).
Bu senede bulunan alet ve silahlar~ n tümü obsidiyen, silex, ta~~
ve kemiktendir. Obsidyen hançer, m~zrak, okuçlar~, delici ve kesici
aletler yüksek düzeyde bir i~ çilik eserleridir.
Bugüne kadar yap~lan çal~~malarda Kö~ k Höyük'te dört yap~~
kat~~saptanm~~t~r. Bu yap~~katlar~~aras~ nda mimari ve seramik bak~m~ndan büyük bir fark yoktur. Bulunan tüm alet ve silahlar, ba~ta
obsidiyen olmak üzere çakmak ta~~, ta~~ve kemiktendir. Kö~k Höyük
bilindi~i gibi obsidiyen yataklar~~bak~m~ndan son derece zengin Melendiz da~lar~n~n hemen yak~n~ndad~ r. Neolitik ve Kalkolitik ça~larda madenin yerini alan bu de~erli maddenin geni~~bölgeleri içine alan
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bir ticareti söz konusudur 2 . Kö~ k Höyük sakinlerininde bu ticaretin d~~~nda kalm~~~olmalar~~ dü~ünülemez. Di~er merkezlerle benzerlik gösteren buluntularda kar~~l~kl~~ yap~lm~~~olan bu ili~kileri do~rulamaktad~r. Kö~k Höyük'te II., III. yap~~katlarmda bulunan renkli
seramik bezemesi bak~m~ ndan, Çatal Höyük Bat~~(Erken Kalkolitik ça~) ile Canhasan 2—B (Erken Kalkolitik ça~), Kuruçay ve Mersin Yümüktepe XXI - XX. tabakalar~nda bulunan Erken Kalkolitik ça~~renkli serami~ine de yakla~maktad~r 3. Bu verilerin ~~~~~nda
Kö~ k Höyük kültürünün Çatal Höyük Geç Neolitik kültürünün geç
evresiyle, Çatal Höyük Bat~ , Canhasan ve Hac~lar'~ n Erken Kalkolitik ça~~kültürleriyle paralellik gösterdi~ini belirtmek yanl~~~olmayacakt~r.

J. Mellaart, The Neolithic in the Near East, London 1975, S. 40, 41, Res. 11.
J. Mellaart, Excavation at Hac~lar 2 (Plates and Figures) Lev. LXVI, LXVII;
J. Garstang, Prehistoric Mersin Yümük Tepe in Southern Turkey, Oxford 1953, Res.
71; R. Duru, Kuru Çay Höyü~ü Kaz~lar~, 1979 Çal~~ma Raporu, ~stanbul 1980, S. 19,
Lev. 5, 6, 7; U. Silistreli, "Kö~k Iiiiyü~ü 1985", Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, VI!!. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1986, S. 204.
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