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Balkanlar’da MÖ 6500-3900 Yılları Arasında Üretilen
Ev Modelleri
House Models Produced in the Balkans in 6500-3900 BC

Özcan DURSUN1

Özet
Anadolu’da çok az sayıda karşımıza çıkan tarih öncesi dönemlere ait ev modellerinin,
Balkanlar’da yoğun bir biçimde görülmesi dikkat çekicidir. Ev modelleri çoğunlukla bir evin
şematik bir biçimde gösterimi olup aynı zamanda Neolitik Dönem ritüellerinin önemli bir
parçası niteliğindedir. Ev modellerinin yapılış amaçlarına dair çeşitli görüşler ileri
sürülmüştür. Özellikle, Balkanlar’da görülen antropomorfik ev modelleri çoğu zaman inanç
ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Neolitik Dönem, ev modeli, Balkanlar, antropomorfik.

Abstract
It is remarkable that prehistoric house models, which we encounter in Anatolia in very few
numbers, are frequently found in the Balkans. House models are mostly schematic
representations of houses and are also a significant part of the Neolithic period rituals.
Various opinions have been claimed regarding the purpose of making house models. In
particular, anthropomorphic house models found in the Balkans are often associated with
beliefs.
Keywords: Neolithic period, house model, Balkans, anthropomorphic.
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GİRİŞ
Günümüzde hem antropolojide hem de arkeolojide ev kavramı üzerine çok yönlü
çalışmalar yapılmaktadır

2

. Çalışmalar sırasında göz önünde bulundurulan buluntu

guruplarından biri minyatür ev modelleridir. Bu makalede, Balkanlar genelinde görülen ev
modellerinin dağılımı, tipolojik özellikleri ve yapılış amaçları incelenecektir.
Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan Balkan yarımadası, ismini bu bölgede yer
alan Balkan dağlarından alır. Batıda Adriyatik, güneyde Akdeniz ve doğuda Ege, Marmara ve
Karadeniz olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili olan Balkan coğrafyasının kuzey sınırı,
Avusturya Alpleri ve Drava Nehri oluşturmaktadır. Batı Balkanlar’da kuzeyden güneye, Orta
Balkanlar’da batıdan doğuya doğru uzanan dağlar, Prehistorik dönemler boyunca
Balkanlardaki insan topluluklarının yaşamlarını etkilemiştir. Çoğunlukla dağlık bir bölge olan
Balkanlar’da tarih öncesi dönemlerde insanların yaşayabileceği alanlar sınırlı olmuştur.
Kuzeyde Sava ve Tuna nehirleri, Orta Balkanlar’da Morova ve Axios, doğudaki Evros nehri
ve Batı Balkanlar’daki diğer birçok irili ufaklı nehir ve ovalar ilk köylerin kurulması için
elverişli ortamlar olmuştur3.
Balkanlar, birkaç büyük kültürel bölgeye bölünebilir: Güney Balkan Neolitik’i
(Yunanistan), Batı Balkan İç Neolitik’i ve Eneolitik (Kalkolitik) Kültürler (Makedonya,
Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan), Adriyatik bölgesi (Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk) ve
Doğu Balkanlar (Türkiye Trakya’sı, Bulgaristan, Güney Romanya). Balkanlar’da ulusal
sınırlardan dolayı birçok arkeolojik gelenek olduğundan, terminoloji ve kronolojik
bölünmelerde büyük bir çeşitlilik vardır. Örneğin Eneolitik kültür, Balkanlar’ın farklı
yerlerinde farklı zamanlarda başlar ve Ortadoğu Balkanlar’a kıyasla Yunanistan’da nadiren
görülmektedir. MÖ 6500-5300 tarihleri arasında Balkanlar’da ilk Neolitik kültürler ortaya
çıkıp gelişmesi gerçekleşirken, MÖ 5300 ile 4500 ise Vinča kültürü tarafından temsil edilen
siyah açkılı çanak çömlek ortaya çıkmıştır4. MÖ 5500 ile 5100/5000 arasında, Balkanlar’da
kuzey-kuzeybatı yönünde kültürel bir yayılma gerçekleşmiştir. Bosna, Sava, Drava ve Maros
nehirlerinde, Aşağı Tuna’nın ötesinde ve Transilvanya’da höyükler oluşmaya başlamıştır. Bu
durum ilk olarak Dimini, Vinča-Kakanj, Karanovo III-IV kültürleri için belirgindir. Yaklaşık
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MÖ 5100/ 5000’de, yerleşmelerin kuzeye yayılması ile Tisza ve Herpály kültürleri ortaya
çıkmaya başlamıştır5.
Tarım ve metalurji gibi yeniliklerin Batı Asya’da ortaya çıktığı ve daha sonra
Avrupa’ya yayıldığı önerisi V. Gordon Childe6 tarafından popülerleştirilmiş ve Latince “ex
oriente lux” ifadesi ile dile getirilmiştir. Çeşitli uzmanlar tarafından yapılan bir dizi çalışma,
Neolitik yaşam biçiminin Asya’dan Avrupa’ya yayılmasını belgelemeye çalışmıştır7. Bununla
birlikte, Güneydoğu Avrupa’daki kazı ve analizlerden elde edilen bilgiler birikmeye
başladıkça, V.G. Childe’a ait olan bu görüşler yavaş yavaş sorgulanmaya başlanmıştır. Hatta
bazıları, Balkanlar’ın yerel topluluklarının, diğer bölgelere yayılan kültürel gelişmelerin
mucitleri olduğunu öne sürmüşlerdir. Öyle ki H. Todorova, 1978 yılında geleneksel fikirlere
meydan okuyan “ex Balcanae lux” terimini uygun olduğunu ileri sürmüştür8.
Neolitik yaşam biçimi, Yakındoğu’da gelişimini tamamladıktan sonra Ege, Güney
Marmara ve Trakya bölgeleri üzerinden Balkanlar’a aktarılmıştır. Bu aktarım; mimari, taş ve
kemik alet teknolojisi, çanak çömlek ve sembolik-işlevsel küçük objeler gibi pek çok maddi
kültür ve üretim zinciri üzerinden görülebilmektedir. Çoğu bilim insanı, Anadolu'dan batıya
doğru gerçekleşen bu etkileşimi “Neolitik Paket”9 kavramı altında açıklamaktadır. Neolitik
paket içerisinde yer alan inanç objelerinin arasında kadın ve hayvan figürinleri ile sunaklar
ağırlıktadır.
Neolitik paket içerisinde yer almayan ev modellerinin Balkanlar’daki en eski
örnekleri MÖ 6500’lere tarihlenmektedir. Bu dönemden sonra MÖ 3900’lere kadar oldukça
yoğun bir şekilde Balkan coğrafyasında üretildikleri görülmektedir. Oysa Anadolu’da
Çayönü’nde MÖ 7500-7100 yılları arasına tarihlenen ev modelleri dışında Anadolu genelinde
yapılan kazılarda, Neolitik döneme tarihlendirilen herhangi bir ev modeli görülmemiştir.
Neolitik paketin bir parçası olmayan ev modelleri, her ne kadar en eskiye tarihleneni Çayönü
gözükse de Balkanlar’da bu eserler çok daha geç bir tarihte karşımıza çıkmaktadır.
Neolitik Dönemin en önemli gelişmelerinden biri, kalıcı yerleşim yerlerinde artan
nüfus ve uzun süre kullanılan evlerin inşasıydı. Ev; yemek pişirme, dokuma, doğum yapma,
5
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uyuma, topluluk üyeleri ile bir arada bulunmaya olanak verirken yağmur, kar, rüzgâr ve
güneşten korunmayı da sağlamaktaydı 10 . I. Hodder’e göre, Neolitik Dönem’ deki küçük
ölçekli toplumlarda, “ev” genellikle ekonomilerin organize edildiği, sosyal birimlerin
yaratıldığı, ideolojilerin desteklendiği ana mekanizmaydı. Bir evin inşa süreci, insanları
yapımında, bakımında ve terk edilmesinde bir araya getirmektedir. Ev genellikle bakımlı ve
tasarlanmış bir antropomorfik varlığa sahipmiş gibi görünmektedir11. D. Bailey ise evi bir
ailenin olağan mesken yeri olarak hizmet veren bir yapı olarak görmüştür. Ev, bir süre, bir
yerde daimi olarak ikamet etmeyi sağlamaktadır12.
Yakındoğu ve Ege’de Neolitik Dönem başlarında taş ve kerpiç birlikte yapı
malzemesi olarak tercih edilmiştir. Akdeniz ve ılıman iklimlere sahip olan bölgelerle beraber
Balkanlar’ın çoğunda coğrafi şartlara uygun olarak dal örgülü evlerin içi ve dışı çamur ile
sıvanmıştır. Bu binaların tasarımı ve kullanılan malzemesi bölgelere göre farklılık
göstermektedir. Bu çeşitlilik, bu toplumların örgütlenmelerinin, dünyayı düşünme ve ifade
etme biçimlerinin, çevreleriyle olan ilişkilerinin, üretim yöntemleri vb. yansıması olarak
görülebilir 13 . Balkanlar’da tarih öncesi ev mimarisinin temeli ahşap malzemeye dayanır.
Dikdörtgen şeklindeki evler tek ya da çift katlı müstakil binalardan oluşmaktadır. Bunlar 6 ile
20 m arasında değişen uzunluklara ve 6 m genişliğe sahiptir. Çatılar, günümüze kadar
korunmadığı için bilgilerimiz sınırlıdır14 . Ev modelleri, evlerin çatıları ve dış görünümleri
hakkında fikir yürütmemize olanak vermektedir.

EV MODELLERİ
Neolitik Dönemde Balkanlar’da yaşayan insan toplulukları minyatür formda
insanları, hayvanları, binaları veya diğer öğeleri temsil eden çeşitli objeleri üretmişlerdir.
Minyatür tarzda obje yapma ve kullanma pratiği genel olarak tek tip değildir 15 . Neolitik
Dönemin yanı sıra daha sonra, Balkanlar’da ve diğer farklı ülkelerdeki Eneolitik
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yerleşmelerde ev modellerine rastlanmaktadır. Örnek olarak Yunanistan, Bulgaristan,
Makedonya, Sırbistan, Romanya, Moldova, Ukrayna gibi birçok ülkede görülmektedir16.
Neolitik

dönemde

Yunanistan’da

evler

çoğunlukla

küçük,

dikdörtgen

ve

birbirlerinden ayrı olarak inşa edilmişlerdir. Evlerin zeminleri kare, dikdörtgen ve hatta eliptik
şeklinde olabilmektedir. İç mekânlar genellikle tek odalıdır fakat iki veya daha fazla odalı
olanları da bulunmaktadır. Evlerin iç kısımlarında ocaklar, depolama alanları, platformlar gibi
çeşitli yapısal özellikler bulunmaktadır Yunanistan’da ele geçen ev modellerinde (Şekil 1, 2)
kapı, pencere, çatı gibi bir eve ait unsurların belirtildiği görülmektedir. Bu modeller bir evin
gerçek kopyalarından ziyade idealize edilmiş temsilleridir17. Ev modellerine dair stratigrafik
verilerin az olması bu eserlerin işlevlerinin anlaşılmasını zorlaştırır. Çoğunlukla Orta Neolitik
dönemde görülen ev modellerine Geç Neolitik dönemde daha az rastlanmaktadır18.

Evi Dıştan Gösteren Modeller

Şekil 1. (a) Theselya’daki Krannon yerleşmesinden Neolitik Dönem’e tarihlenen ev modeli, (b)
Theselya’daki Myrini yerleşmesinden ev modeli (Skafida, 2008: s. 522).
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Şekil 2: Yunanistan, Toumpa Kremastis Vadisi’nde Geç Neolitik döneme ait iki katlı bir binanın
pişmiş toprak modeli (Χονδρογιάννη-Μετόκη, 2014: s. 341).

Tarih öncesi dönemlerde evlerin üst yapısına dair bilgilerimiz sınırlıdır. Yunanistan,
Toumpa Kremastis Vadisi’nde ele geçen model (Şekil 2), 33 x 21,5 x 25,8 cm ölçülerinde
olup, iki katlı, dikdörtgen, dar cephelidir. Birinci katında dört farklı giriş yeri bulunmaktadır.
Üst katta sadece tek bir giriş yeri vardır ve beşik çatı ile kapatılmıştır19.
Bulgaristan genelinde çeşitli formlarda ev modelleri karşımıza çıkmaktadır. Bu
modellerde dikkati çeken kısım evlerin kırma çatılı şekilde yapılmalarıdır.

Şekil 3: Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ele geçen ev modeli Geç Kalkolitik Karanovo IV (MÖ
5000) (Bulgarian Heritage, 2012, http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/376).

19
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Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ele geçen ev modeli (Şekil 3) Geç Kalkolitik
Karanovo IV (MÖ 5000)’ e tarihlenmektedir. Dikdörtgen ve uzunlamasına olan ev modeli,
kırma bir çatıya sahiptir ve sadece kısa duvarlarda açıklıklar bulunmaktadır. Duvarlar ve çatı,
bazı kesik çizgiler ile dekore edilmiştir. Açık kahverengi ve cilalı bir yüzeye sahiptir20.

Şekil 4: Bulgaristan’ın Şumnu kentinde Kodjadermen höyüğünde ele geçen ev modeli (Bulgarian
Heritage, 2012, http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/375)

Bulgaristan’ın Şumnu kentinde Kodjadermen höyüğünde ele geçen başka bir
modelde (Şekil 4) Geç Kalkolitik-Karanovo VI’e tarihlenmektedir. Dikdörtgen prizması
şeklinde bir gövdenin üzerinde üçgen çatı bulunmaktadır. Kısa kenarda bir adet yuvarlak
açıklık bulunurken uzun kenarlarda iki adet açıklık bulunmaktadır. Çatı kısmında dikine kesik
paralel çizgiler bulunmaktadır. Bu da ahşap bir çatıyı temsil ediyor olabilir. Duvarlarda kesik
spiral-meander biçiminde bezemeler bulunmaktadır. Kahverengi pürüzsüz bir yüzeye
sahiptir21.
Makedonya genelinde ağırlıklı olarak antropomorfik ev modelleri görülürken farklı
ev modelleri de kazılarda ortaya çıkartılmıştır.

20
21
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Şekil 5: Makedonya, Bitola’daki bu ev modeli (MÖ 5500-500) bir evin şematik şekilde
gösterimine sahiptir (Naumov, 2016: s. 179).

Makedonya, Bitola’dan ev modeli (Şekil 5), dört ayaklı ve çatının alt kısmında
aşağıya sarkan üçgen şeklinde çıkıntılar bulunmaktadır. Çatı, kırma çatı şeklinde olmasına
karşılık sadece ön ve arka yükseltileri bulunmaktadır. Üst kısmın ön ve arkasında, ip delikleri
bulunmaktadır22.

Evin İçini Gösteren Modeller
Ev modelleri arasında dikkati çeken başka bir grup ise evin içini gösteren
modellerdir. Bu tarz modeller Balkanlar ve Ukrayna gibi çeşitli bölgelerden ele geçmiştir.

Şekil 6: Velusina-Porodin, Makedonya, Neolitik Dönem (Šemrov ve Turk, 2009: s. 230).
22
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Makedonya, Porodin yerleşmesinden ele geçen bir model (Şekil 6) 15x16 cm
boyutlarındadır. Dikdörtgen şeklindeki bir evin içini gösteren model, 4,5 cm yüksekliğinde
duvarlara ve içerisinde bir ocağa sahiptir. Kaba bir biçimde yapılmış olan bu evin içini
gösteren model kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir23.

Şekil 7: Ovcharovo, Targovishte-Bulgaristan, Geç Kalkolitik-Karanovo VI, MÖ 5000-4000
(Bulgarian Heritage, 2012. http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/218).

Bulgaristan’daki Ovtcharovo yerleşmesinden ele geçmiş (Şekil 7) Geç Kalkolitik
Dönem’e tarihlenen bir evin içini gösteren model24. Dört kısa ayak üzerinde, çatısı olmayan
bir evin iç kısmı gösterilmektedir. İç kısımda hafifçe yükseltilmiş bir platform ve ocak
bulunmaktadır. Ayrıca bir kapı açıklığının da olduğu görülmektedir25.

Şekil 8: Batı Teselya’daki Platia Magoula Zarkou yerleşmesinden
(https://www.oeaw.ac.at/en/oeai/research/prehistory-wana-archaeology/prehistoricphenomena/platia-magoula-zarkou-in-thessaly).

ev

modeli

23
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25
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Batı Teselya’daki Platia Magoula Zarkou yerleşmesinde, bir binanın yanmış
kalıntıları arasında açılan bir çukurda, Neolitik döneme tarihlenen bir ev modeli ele geçmiştir
(Şekil 8). Bir evin içini gösteren bu modelde sekiz insan figürünün bulunması dikkat
çekicidir.

Şekil 9: Popudanya-Ukrayna’dan ev modeli (Palaguta ve Starkova, 2017: s. 84).

Popudanya-Ukrayna’dan ev modeli (Şekil 9) Tripolye-Cucuteni kültürlerine dair
araştırmalarda bugüne kadar bulunanlar arasında en büyüğüdür. Oval biçiminde olan tabanı
altı ayak üzerinde durmaktadır. Platformun boyutu 40,5 x 36.0 cm, toplam yükseklik ise 19
cm’dir. Düzleştirilmiş duvarların iç yüzeyi koyu kahverengi sahiptir. Giriş kısmının sağında
duran ocak kubbeli bir yapıya sahiptir (Şekil 10). Ocak ile duvar arasına oturur vaziyette bir
figürün bulunmaktadır. Cinsel özellikleri belli olmayan bu figürinde kafa üçgenimsi bir
yapıda yapılmıştır; gözler orta ve geç dönem Trpolye figürinlerinin tipik bir özelliği olan
yuvarlatılmış deliklerle işaretlenmiştir. Bu figürün bakışları girişin solunda diz çökmüş
vaziyette olan başka bir insan figürinine yönelmiş vaziyettedir. Göğüsleri açıkça belirtilmiş
olan bu figür bir kadını temsil etmekte ve bir çukurda bulunan el değirmeninin üst taşını tutar
vaziyettedir26.

26

Palaguta ve Starkova, 2017: s. 84.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 13, Bahar 2021, ss. 1-18.
__________________________________________________________________________________________

Şekil 10: Popudanya-Ukrayna’dan ele geçen ev modelinin ayrıntılı bir biçimde gösterimi
(Palaguta ve Starkova, 2017: s. 86).

Antropomorfik Ev Modelleri
Antropomorfik ev modelleri literatürde “Büyük Ana Tanrıça, antropomorfik sunaklar
olarak da bilinmektedir. İsminden anlaşılacağı gibi, bu objeler insan ve evin melez bir
görünümüne sahiptirler27.
Balkanlar’daki Antropomorfik ev modellerinin tamamına yakını Makedonya’dan ele
geçmiştir. Makedonya’daki ev modelleri çoğunlukla iki bölümden oluşmaktadır (Şekil 11).
Alt kısmında birkaç açıklığı olan bir ev veya kutu görünüm bulunmaktadır. Üst kısımda ise
gözler, kaşlar, burun, saç, karın ve kollar gibi antropomorfik özellikler yer alır. Tüm bu
nesneleri, bir insan vücudu olarak hayal edebiliriz, bu yüzden üst kısım uzuvlar ve gövde gibi
kimliksel unsurlara sahiptir. Alt kısmında kalça ve ayaklar yerleştirildiği düşünülmesine
karşın henüz böylesi bir model bulunamamıştır. Şimdiye kadar bu tür nesnelerde erkeğe ait
cinsel özellikler (penis, bıyık, sakal vb) görülmemiştir. Bu nedenle, bu modellerinin çoğunun
kadını temsil ettikleri düşünülebilir. Çoğu eserde ağız ve kulaklar görülmezken çok az eserde
ise stilize bir şekilde belirtilmiştir. Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan ev modelleri,
arkeolojik bağlamları hakkında çok az model için bilgi bulunabilmektedir28.

27
28
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Naumov, 2009: s. 106.
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Şekil 12: Tumba Mazari’den Orta Neolitik Dönem’e tarihlenen, 39 cm yüksekliğindeki
antropomorfik ev modeli (Naumov, 2015: s. 54).

Antropomorfik görünüme sahip olan Kat 11’deki ev modeli, iki ana bölümden
oluşmaktadır. Üst bölümde tasvir edilmiş olan bir kadın ve alt kısmında ise pencere açıklığı
bulunan bir platform üzerine oturmaktadır. Kaş, göz ve burun net bir biçimde belirtilirken
ağız kısmının yapılmadığı görülmektedir. Kafanın üst kısmı düz bir şekilde yapılmışken,
kollar ince bir şekildedir, alt kısım evi andırmaktadır ve kollar evi kavrar şekilde yapılmıştır.
Ayrıca, belirgin bir göbek deliği vardır29.

Zoomorfik Ev Modelleri
Balkanlar ve Ukrayna genelinde zoomorfik şekilli ev modelleri bir hayvanın
vücudunun

gösteriminden

ziyade

boynuz

gibi

hayvan

protomları

belirtilmesiyle

üretilmişlerdir. Bu nedenle antopomorfik ev modellerine göre daha sade bir şekilde
yapılmışlardır.
Lengyel’deki bir örnekte (Şekil 12), her bir duvarın arasında çamur ile kaplanmış
ahşap dikmeler bulunmaktadır. Bir hayvana ait baş, merkezde ve yanlarda bulunan 5 adet

29

Kanzurova ve Zdravkovski, 2011: s. 142.
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eğimli kirişi dekore etmektedir. Merkezdeki ve yanlardaki 5 adet kiriş eğimli çatıyı
desteklemektedir30.

Şekil 12: Bir Lengyel evini veya tapınağını gösteren kilden modeli (Gimbutas, 1991: s. 81).

Ukrayna’da MÖ 4000’de karşımıza çıkan ev modelleri özellikle çatı kısmının oval
bir şekilde yapıldığı ve kapı girişlerinin üst kısımlarında boynuz gibi çıkıntılar görülmektedir
(Şekil 13, 14).

Şekil 14: Ukranya Volodymyrivka’da Tripilla B II’ye (MÖ 4000-3900) tarihlenen ev modeli
(Burdo ve diğ. 2013: s. 99).
30

Gimbutas, 1991: s. 81.
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Dört kısa ayağa sahip olan ev modeli aynı zamanda bir karavan modeline de
benzetilmektedir (Şekil 13). Çatı kısmı oval bir yapıya sahip ve üstünde şerit bant bezemeler
yer almaktadır. Kapı girişlerinin üstünde boynuz şeklinde çıkıntılar, yan tarafta ise pencere
şeklinde üç bölme ve ortadaki bölümde muhtemelen bir ip deliği bulunmaktadır31.

Şekil 14: Ukrayna, Bug-Dnieper’dan iki katlı olarak yapılmış ev modeli, MÖ 4. Bin (Videiko,
2010: s. 20).

Ukrayna, Bug-Dnieper’dan ev modeli (Şekil 14) iki katlı ve dört kısa ayağa sahip
olan ev modelinin çatı kısmı oval bir yapıya sahiptir. İkinci katın kapı girişinin üstünde
boynuz şeklinde çıkıntılar, yan tarafta ise pencere şeklinde üç bölme vardır.

EV MODELLERİNİN YORUMLANMASI
Balkan ve Karpat bölgesi tarih öncesi kültürlerinde ev modelleri yapma geleneği
yaygın bir biçimde görülmektedir32. Balkanlardaki Neolitik Dönem’e tarihlenen ev modelleri
antropomorfik, zoomorfik veya sadece evin içini gösterir şekildedirler 33 . Ev modellerinin
bazıları bir evin gerçek görünümüne daha yakın bir şekilde yapıldığı gibi antopomorfik ve
zoomorfik gösterimleri de bulunmaktadır.
31

Burdo ve diğ. 2013: s. 99.
Palaguta ve Starkova, 2017: s. 90.
33
Naumov, 2010: s. 231.
32
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Bu eserlerin birçoğunda dış duvar dekorasyonu, pencere konumu ve üçgen
bezemelerin yanı sıra oturma alanları, ocak ve tahıl kutularının iç düzenlemeleri ayrıntılı bir
şekilde gösterilmektedir. Modellerin çok azı kırılmadan günümüze kadar gelebilmişlerdir34.
Avrupa’nın Neolitik kültürlerinin insan figürini, sunak, ev modeli gibi taşınabilir
eserlerinin yakın zamana kadar doğurganlık kültüyle ilişkilendirilmesi hâkim olan bir
eğilimdi. Özellikle M. Gimbutas’ın çalışmalarında bu
görülmektedir

35

yaklaşım net bir şekilde

. Gimbutas, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde üretilen minyatür ev

modellerini dönemin tapınakların birer kil modeli olarak görmektedir. Gimbutas’a göre bu
eserler tapınakların mimarisi ve amacı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu minyatür
evler, genellikle çeşitli sembollerle süslendikten sonra girişin veya çatının üzerine bir
tanrıçanın büstü veya maskesi, kutsal hayvanıyla veya boynuzlarıyla süslenmektedir. Bazı
modeller, sunakların yakınına yerleştirilmiş veya tapınağın altına gömülmüşken bazıları ise
mezarlarda bulunmuştur. Bazıları, bir kuşun yüz hatlarını taklit edecek şekilde yapılmışken
diğerleri de kuş evleri olarak kullanıldığını gösteren yuvarlak giriş deliklerine sahiptir. Ayrıca
Gimbutas

36

tarafından bunların kuş tanrıçasına tapınma ile ilgili olabileceği ileri

sürülmektedir. Angeleski, çoğunlukla Magne Mater’e ithaf edilen bu nesneleri büyük kutsal
evlerin kopyaları olarak üretildiklerini söylemektedir37.
Antropomorfik ev modellerinin çoğu gerçekçi olmayan bir görüntü sunmaktadır.
Çoğu örnekte vurgulanan kadına özgü olan göğüsler, kasık, hamilelik, karmaşık bir biçimde
yapılmış saç stillerine sahip insan ve ev karışımı bulunmaktadır. Čausidis’a göre hem ev hem
de kadın, evin iç kısmında insanların içinde bulunduğu alan rahimle ve içindeki kişilerin ise
fetüsü simgelediğini söylemektedir. Bazı araştırmacılar için bu tarz objeleri ana tanrıça olarak
ifade etmesine karşılık tarih öncesi dönemlerde bir tanrı kavramından bahsetmek pek olası
görülmemektedir38. Antropomorfik görünümlü olmayanlar ise üst kısımlarında yer alan insana
dair başın kopmuş olduğu görülmektedir 39 . Antropomorfik ev modellerinin tamamının
Neolitik Dönemde Makedonya ve çevresinde görülmesi dikkati çeken bir unsurdur.

34

Bailey, 2000: s. 158.
Palaguta ve Starkova, 2017: s. 90.
36
Gimbutas, 1991: s. 256.
37
Angeleski, 2012: s. 24.
38
Čausidis, 2019: s. 105.
39
Naumov, 2010: s. 231.
35

15

Özcan DURSUN
__________________________________________________________________________________________

Hibrid bir şekilde yapılmış Antropomorfik ev modellerinin aksine zoomorfik ev
modelleri daha sıradan yapılmışlardır. Bu bağlamda, Balkanlar genelinde Neolitik ve
Kalkolitik dönemler boyunca üretilmiş zoomorfik sunaklar ile çeşitli benzerliklere sahiptirler.
Ev modellerinin bazılarında ortalama 1 cm çapında dairesel delikler bulunmaktadır.
Sanev bu deliklerden ip geçirilerek evin bir yere asıldığını varsayılmıştır. Bununla birlikte, bu
açıklıkların kült anlamlarına ve işlevlerine sahip olabileceğinden su, çeşitli diğer sıvı ve gıda
türleri, (süt, yemeklik yağ), işlenmiş veya granül gıdalar (buğday, un, ekmek kırıntıları), bitki
örtüsü (yapraklar, çiçekler, dallar ve hayvansal unsurlar (yün, saç tüyleri) veya yanabilen veya
duman çıkarabilen öğeler (mum, zift, köz) kullanılmıştır40.
D. W. Bailey, figürinleri birer temsil olarak yorumlamaktadır. Temsiller, Tarih
Öncesi Neolitik Dönem Avrupa figürinleri, bir topluluk için, bir ev için, bir köy için veya bir
kültür için tarih öncesi Neolitik Avrupa gerçekliğinin doğrudan yansımaları değildir.
Figürinler, bir toplumun, bir sosyal yapının veya politik ilişkilerin doğrudan yansımasını
sağlamaz. Bu anlamda Neolitik Dönem figürinleri Neolitik Avrupa’daki cinsiyet ilişkilerinin
nesnel bir zeminini bize sunmaktadır. Bu toplulukları anaerkil olarak veya ataerkil olarak ya
da başka herhangi bir tek varlık olarak okumamıza izin vermezler41.
Balkan tarih öncesi kültürlerine ait en özgün buluntularından biri olan ev modelleri
çoğunlukla kazılardan belli bir kontekstten gelmemiştir. Bu nedenden dolayı bu objeler
hakkında tatmin edici fikirler elde etmemiz zorlaşmaktadır. Balkanlar’da ele geçen ev
modelleri gerçek bir mimariyi çoğu zaman yansıtmasalar da, bu eserler yapıların sahip olduğu
kat sayısı, iç düzenlemeleri, çatı gibi unsurlar hakkında çeşitli fikirler edinmemize olanak
vermektedir.

40
41

Čausidis, 2010: s. 32, 33.
Bailey, 2013: s. 245.
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