
VAN GOLU HAVZASI'NDA URETILEN 
M.O. IKiNCi BINYIL BOYALI g A N A K g O M L E G I 1 

Some painted pots in the Van Museum are of interest from the point of 
their decorations. Similar painted pots were widely manufactured in Western 
Iran and Caucasia, evidently throughout the second millennium B.C. The 
result of our study demonstrates that there is a stylistic development from the 
point of their decorations and forms. There are two different kind of 
decorations. The first group may be named as "pots with geometric motifs". 
The second group is "pot with geometric and naturalistic motifs". It has been 
suggested that painted pots in the East Anatolian museums have illegally 
smuggled in from Iran. The recent archaeological surveys around the Lake Van 
have positively proved that these pots were manufactured in this region until 
the end of the thirteenth century B.C. 

Bati iran'daki Geoy Tepe, Hasanlu ve Haftavan Tepe gibi yerle§me yerlerinden 
cikan boyali bir tiir canak comlek, uzun yillardan beri ara§tincilar icin onem ta§imi§tir. 
Genelde M.O. ikinci binyila tarihlenen bu canak comlek orneklerinin, son yillarda 
cesjtli Turkiye muzelerine ulasjnis, olmasi bizim de dikkatimizi cekmis, ve bu konuda 
birkac makale yayinlamamiza neden olmu§tu. Bircok muzemiz gibi Van Bolge Miizesi 
yetkilileri de cok sayida ikinci binyil boyali kabini satin alarak muzelerine mal 
etmi§lerdir. 

Bu makalemizde, Van Bolge Miizesi'nde saklanan ve yayinlanmamis. olan 50k 
sayidaki boyali kabi bilim dunyasina tanitmak arzusundayiz. Bundan onceki 
makalelerimizde boyali kaplarin Van Gold Havzas'mda iiretilmis. olduklarini ileri 
siirmii§2, ancak kesin kanit gosterememi§tik. "Van Projesi" icinde gOrev alan 
meslekta§lanmizin katkilanyla3 1992 yilinda yapilan ara§tirmalar, a§agida da 

* Bu makalede inceledigimiz malzemelerin biiyiik boliimii, Ege Oniversitesi Ara§tirma 
Fonundan aldigimiz maddi destek ile gercekles,tirilen bir ara§tirma projesi kapsaminda 
incelenmi§tir. Bu vesile ile, bu Projeye destek saglayan E.O. Ara§tirma Fon Saymanhgi'na 
ve rhalzemeleri yayinlamamiza izin veren Van Mtize Miidiirii E. Kavakh'ya te§ekkiir ederim. 
Aynca, makalenin yayina hazirlanmasindaki titiz ?ali§malari nedeniyle E.O. Edebiyat 
FakUltesi Yaym Biirosu elemanlarina minnet bor9luyum. 

2 Cilingiroglu 1990, 25 vd. 
"* Van Goluntin kuzeyindeki ytiksek kesimlerde M.O. ikinci bin yil boyali canak comlegi 

veren mezarhklarin varhgi ile ilgili bilgileri, Istanbul Oniversitesi Edebiyat 
FakUltesinden Uzman A. Ozfirat ve Prof. Dr. V. Sevin'in calis,malanndan ogrendik. 
Meslektas.lanmizin bize verdikleri bilgiler dogrultusunda Ar. Gor. G. Kozbe, Ar. Gor. Z. 
Derin ve Uzman H. Saglamtimur'dan olujan bir ekip ile Ahlat'in Siitay yaylasma 5ikilmi5 
ve buradaki mezarliklarda gerekli incelemeler yapilmi§tir. A. Ozfirat bu konuda elde ettigi 
sonuflan hazirlamakta oldugu Doktora tezinde kullanacagi i9in, biz bu makalede etrafli 
bilgi vermek istemedik. Prof. Dr. V. Sevin'e ve Uzman A. Ozfirat'a, bizi yillarca me§gul 
eden bir konuda aydinlattiklari icin tesekkiir ederim. 



A. £ilingiroglu 

belirtecegimiz gibi, ikinci binyil boyalilannin Van Bolgesi'nde iiretildiklerini kesin 
verilerle kanitlami§tir. 

Biz once, bu makalemize konu olan boyah kaplarin bir katalogunu sunmak 
arzusundayiz4. Bu malzeme ile ilgili gerekli degerlendirme ve tarihleme katalogdan 
sonra verilecektir^: 

KATALOG 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP C. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

1 
1.69.79 
Boyunsuz c6m. 
29.5 
10.0 
28.3 
37.0 
Koyu devetiiyii 
Acik devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin karinhdir. 
Bezeme, biri agiz kenarinm hemen altinda, diger ikisi govde iizerinde yer 

aim kahverengi boya ile yapilmis, iic bezeme bandmin arasindadir. tlk iki bant arasmda 
siyah ve kahverengi, yatay konumdaki cavus. motifleri birbirini izler. Ortadaki banttan 
sarkan, tepeleri a§agidaki iicgenlerin icleri kahve ve siyah renkli cizgilerle capraz 
taranmi§tir. iicgenlerin kahverengi olan kenar cizgilerinin di§ konturlari siyah ile 
belirtilmi§tir. 

4 Katalogdaki kaplarin ?izir ] -rini yapan Ar. Gor. Z. Derin'e, Van ve Gaziantep Miizeleri'nde 
fotograflari feken ve 0I5C eii alan Ar. Gor. G. Kozbe'ye ve Uzman H. Saglamtemur'a 
te§ekkur ederim. t 

3 Katalogdaki bazi ifadeler §u §ekilde kisaltilmi§tir: 
— Agiz ^api 

Dip Capi 
Astar 
Boya-Astar 

: Agiz C. 
: Dip C. 
: Ast. 
: B-Astar 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

2 
4.105.82 
Boyunsuz 56m. 
27.2 
13.0 
27.0 
37.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ki 
Bezeme, karnm e Bezeme, karnm en §i§kin noktasina kadar iic bant halindedir. Agiz kenari 

altmdaki ilk bantta, yatay cavu§ motifleri; ikinci bantta, ce§itli geometrik motiflerden 
olu§an bir komposizyon; en altta ise di§ konturlan siyah ile belirtilmis. ic iqe ucgenler 
vardir. En igte''i iicgenlerin igi siyah boya ile boyanmi§tir. Kabin alt kismi bezemesiz 
birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
TEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

3 
4.89.82 
Boyunsuz com. 
24.0 
13.0 
28.0 
28.0 
Devetiiyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Si§kin kannh kab 
Bezeme iki ana 1 Bezeme iki ana bolumden olu§maktadir. Siyah boya ile cizilmis, iki bant 

arasindaki ilk boliim, icleri kizilkahve ile boyanmis. kelebek motiflerinden meydana 
gelmi§tir. ikinci boliim ise icice yapilmi§ yanm daire motifleridir. Dairelerin di§ 
konturlan siyah boya ile belirgin hale getirilmisjr. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 

4 
4.88.82 
Boyunsuz 56m 
21.0 
11.5 
20.5 
32.5 
Devetiiyii 
Yok 
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A. gilingiroglu 

RENK Siyah-kahverengi 
TANIM Diiz dipli ve §i§kin karmlidir. Agiz kenarinm altinda iki oluk vardir. 
BEZEME Bezeme, tabanlan agiz altindaki yive yapi§ik olan icleri capraz tarali 
iicgenlerden olu§maktadir. gapraz taramalar siyah ve kahverengi ile yapilmi§tir. 
Ucgenlerin yan kenarlari kalin ve kahverengi bir hat ile gosterilmi§tir. Kabm bezemesiz 
birakilan alt kismi da devetiiyii astarhdir. 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

5 , 
4.87.82 
Boyunsuz com. 
31.3 
14.2 
29.2 
41.5 
Deveoiyii 
Yok 
Kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ 
Butunuyle de^ Biitiiniiyle devetiiyii bir astara sahip olan cdmlek iizerinde sadece 

kahverengi boya ile yapilmis. geometrik motifler vardir. Tabanlari boynun altindaki bant 
iizerinde olan, ic ice ucgenlerin arasinda geometrik motifler yerahr. En icteki iicgenin ici 
?apraz taralidir. Benzer ttir capraz tarali iicgenler ve igi dolu ucgenler, ana motiflerin 
arasinda da yeralmaktadir. 

NO 
ENVb 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

6 
4.86.82 
Boyunsuz com 
25.5 
10.0 
26.5 
37.0 
Devetiiyii 
Yok 
Kahverengi 
Diiz dipli ve §i$ 
Bezeme, tepek 
Diiz dipli ve §i§kin karmlidir. Agiz kenannin altinda yiv vardir. 
Bezeme, tepeleri a§agida olan alt alta siralanmi§ iki sira icin ?apraz tarali 

ii9genlerden olu§mu§tur. Her iki siradaki iiggenlerin yan kenarlari boyunca kahverengi 
boya ile yapilmi§ kalin bir hat vardir. 
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tkinci Binyil Boyah Seramigi 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP Q. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

7 
4.85.82 
Boyunsuz com. 
22.0 
13.0 
24.5 
34.0 
Devetiiyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Diiz diplidir. Agu 
Bezeme iki boltir Bezeme iki boltimden olu§maktadir. Birinci boliim agiz kenarinm alunda 

kahverengi ile yapilmis. kelebek motifleridir. ikinci bdliim ise tabanlari bezeme bandina 
yapi§ik ve tepeleri a§agida olan icleri capraz tarali iicgenlerdir. gapraz tarali iicgenlerin 
arasmda, yine capraz tarali dikdortgenler vardir. Ucgenler, konturlari siyah boya ile 
belirgin hale getirilmis, kahverengi bantlarla cevrelenmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

8 
4.84.82 
Boyunsuz com. 
24.0 
12.0 
25.5 
25.0 
Devetiiyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ki 
Bezeme iki ana b Bezeme iki ana boliimden olu§maktadir. Birinci boliim, biri agiz kenanrun 

altinda digeri omuz iistiinde yeralan iki bezeme bandi arasindaki icleri kahverengi boya 
ile boyanmis, kelebek motiflerinden olu§ur. ikinci boliim ise siyah bir bezeme bandindan 
a§agiya sarkan icleri ?apraz tarali ucgenlerdir. Uggenlerin yan kenarlari boyunca uzanan, 
konturlari siyah boya ile belirtilmis. kalin hatlar vardir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 

9 
4.83.82 
Boyunsuz 56m. 
25.0 
11.0 
26.0 
31.0 
Devetiiyii 
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A. gilingiroglu 

B-AST. Yok 
RENK Siyah 
T ANIM Diiz dipli ve §i§kin kannhdir. Agiz kenannm altinda oluk vardir. 
BEZEME Agiz kenannm altinda iki bezeme bandi arasinda dalgah hatlar vardir. iki 
bezeme bandina tabanlari yapi§ik olan ucgenlerin icleri, yine dalgah hatlar ile 
doldurulmu§tur. Ucgenlerin yan kenarlari boyunca uzanan dalgah hatlar iki bant 
arasmdadir. 

NO 
ENV. 
ADI: 
AGIZ g. 
DIP Q. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

10 
4.82.82 
Boyunsuz com. 
24.5 
10.0 
28.0 
27.0 
Kahverengi 
Devetiiyu 
Siyah, devetiiyu, kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin kannhdir. 
Agiz keran kahverengi bir bant ile sinirlanmi§tir. Bezeme bu banttan 

a§agiya sarkan icleri capraz tarah ve dalgah hath iicgenlerden ve bu iicgenler arasinda 
kalan alt alta siralanmis. kahverengi kelebek ve e§kenar dortgen motiflerinden meydana 
gelmektedir. Kelebek ve esjcenar dortgen motiflerinin konturlan siyah boya ile 
belirtilmi§tir. 

NO 11 
ENV. 4.81.82 
ADI Boyunsuz com. 
AGIZ g . 25.5 
DIP g. i2.o 
YUK. 25.0 
GEN. 30.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Devetiiyu 
RENK Siyah, devetiiyu, ka verengi 
TANIM Diiz dipli ve §i§kin kar hdir. v _ j -
BEZEME Agiz kenannm altindaki iki bezeme bandi arasinda yatay cavu§ i§aretleri 
vardir. gavu§ i§aretlerinin biri siyah digeri kahverengi olarak yapilmi§tir. Bu bezemenin 
altinda, tepeleri a§agiya sarkan ve icleri siyah ve kahverengi ile capraz taranmis, 
iicgenler, igi dolu dortgenler icinde yeralan gapraz tarah kugiik iicgenler ve igleri capraz 
tarah dortgenler vardir. gapraz tarah buyiik ucgenlerin etraiinda kahn bir boya bandi 
vardir. 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

NO 
ENV. 
ADI: 

AGIZ g. 
DIP Q. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

12 
4.80.82 
Boyunsuz com. 
24.0 
9.0 
25.0 
33.0 
Devetiiyii 
Yok 
Kahverengi 
Agiz kenarinin 
Tepeleri asagid Tepeleri a§agida olan igi gapraz tarali ve tarah Ufgenlerin etraflarinda kalm 

bir hat vardir. Ucgen motifleri arasinda ince uzun bir dikdortgen icine yerle§tirilmi§ olan 
tepeleri a§agida iifgenler ve igi tarali dortgenler birbirini izlerler. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ Q. 
DIP Q. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

13 
4.79.82 
Boyunsuz com 
25.0 
10.5 
26.0 
27.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Kahverengi 
Diiz dipli ve §i 
Agiz kenanni Agiz kenarinin altinda yeralan iki bezeme bandi icinde, yatay 9avu§ 

motifleri vardir. ikinci bir bezeme bandindan a§agiya sarkan i9 i9e ii9genler ana motifi 
olu§tururlar. En icteki iifgenlerin igleri 9apraz taralidir. Kabm, karin.altinda kalan alt 
kismi bos, birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C-
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 

14 
4.78.82 
Boyunsuz 90m. 
25.0 
11.5 
21.0 
26.5 
Devetiiyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin 

JpffmS'^wKAfnf^. 

\ 
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A. gilingiroglu 

BEZEME Bezeme, agiz kenarinin altindaki iki boya bandmdan a§agiya sarkan 
iicgenlerden olu§maktadir. Ucgenlerin icleri capraz tarali ve tarali iicgen ve dikdortgen 
motifleri doldurulmu§tur. Kabin kanndan altta kalan kismi bos, birakilmis,tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

15 
4.77.82 
Boyunsuz com. 
29.0 
16.0 
38.0 
22.0 
Kahverengi 
Yok 
Siyah 
Diiz dipli ve §i§ 
Bezeme, agiz k Bezeme, agiz kenarinin hemen alundaki siyah renkli bir bezeme bandmdan 

a§agiya, sarkan icleri dalgali hatlarla tarali iicgenlerden olu§ur. Bezeme siyah boya ile 
yapilmi§tir. Kabn turn yiizeyi kahverengi bir astar ile ;-aplanmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

1 > 
4.76.82 
Boyunsuz gom. 
22.0 
10.0 
20.5 
29.0 
Kahverengi 
Devetiiyu 
Siyah 
Diiz dipli ve §i§ 
Bezeme, agiz 
Diiz dipli ve §i§kin karinhdir. Agiz kenarinin altinda oluk vardir. 

kenan altindaki oluktan a§agiya sarkan iicgenlerden 
olu§maktadir. Uggenlerin bir ligeri devetiiyii bir boya astar zemin uzerine yapilmi§tir. 
Kabin alt kismi bos, birakilmi 'tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 

17 
4.75.82 
Boyunsuz com. 
22.5 
12.0 
22.0 
30.0 
Kahverengi 

8 



ikinci Binyil Boyah Seramigi 

B-AST. Devetiiyii 
RENK Siyah 
TANIM Diiz dipli ve §i§kin kannhdir. 
BEZEME Bezeme boynun altinda, icleri dalgali hatlarla taranmi§, birbirine yapi§ik 
e§kenar dortgenlerle ba§lar. Bu motifin altmdaki siyah boya ile yapilmis, bezeme bandina 
yapi§ik ve tepeleri a§agida olan iicgenler bezemeyi tamamlar. Ucgenlerin icleri dalgali 
hatlarla doldurulmu§tur. Ucgenlerin etrafinda siyah boya ile yapilmi§ kalin bir hat 
vardir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
A S T . 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

18 
4.74.82 
Boyunsuz com. 
26.0 
11.0 
25.0 
38.5 
Devetiiyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ki 
Agiz kenannin a Agiz kenannin altmdaki kahverengi bezeme bandindan a§agiya sarkan, 

tepeleri a§agida iicgenler vardir. Ucgenlerin yan kenarlan boyunca uzanan kalin hatlarm 
iclerinde ise capraz tarama yer almaktadir. 

NO 19 
ENV. 4.73.82 
ADI Boyunsuz com. 
AGIZ g. 22.4 
DIP g. n.3 
YUK. 23.5 
GEN. 31.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Yok 
RENK Siyah 
TANIM Diiz dipli ve §i§kin karinlidir. Agiz kenannin altinda oluk vardir. 
BEZEME Bezeme, agiz kenan altmdaki siyah renkli boya bandindan a§agi sarkan 
ucgenlerden meydana gelmektedir. Di§ konturlan kalin bir cizgi ile belirtilen ucgenlerin 
ifleri taranmi§tir. 

9 



A. gilingiroglu 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

20 
4.72.82 
Boyunsuz com. / 
24.0 / 
10.5 [ 
25.0 1 
26.0 S 
Kahverengi 
Devetuyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin kannhdir 
Bezeme, tabanlari agiz kenai 

ice iicgenlerden ve ince uzun dikdortgen motiflerinden meydana gelmektedir. Ucgenlcrin 
vc dikdortgcnlerin icleri capraz tarahdir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

21 
4.71.82 
Boyunsuz com. 
25.0 
10.5 
22.5 
32.0 
Kahverengi 
Devetuyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin karinhdir. 
Agiz kenannin altindaki iki bezeme bandi arasinda, yatay olarak 

diizcnlenmis. siyah ve kahverengi cavu§ motifleri vardir. Bujnotifin altinda, tepeleri 
a§agiya sarkan iicgenlerin icleri sirasi ile tarama ve capraz tarama ile doldurulmu§tur. 
Bezeme karin keskinliginin altindaki kisma uygulanmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 

22 
4.70.82 
Boyunsuz com. -
26.2 
14.6 
29.8 
39.5 
Devetuyii 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve siski 

10 



ikinci Binyil Boyali Seramigi 

BEZEME Agiz kenannin altindaki banda yapistinlmi§ iicgenlcrin tepclcri a§agidadir. 
Ucgenlerin icleri siyah ve kahverengi boya ile capraz taranmi§lir. Ucgenlerin arasinda, 
kahvcrengi boya ile cizilmis. catal motifleri vardir. Kabin alt kismi bos. birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 

DIP c. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

23 
4.69.82 
Boyunsuz com. 
28.0 
14.0 
35.5 
41.6 
Kahverengi 
Dcvetiiyii 
Siyah, kahvere gi 
Diiz dipli ve s/sjkin kannlidir. 
Agiz kenannin altinda, kahverengi iki bant arasindaki dcvetiiyii zemin 

iizerine yapilmi§ gavu§ motifleri vardir. £avus. motifleri, biri siyah biri kahvcrengi 
olarak birbirini izlcr. Bezcmenin ikinci bolumii, omuz iizcrindcki siyah bir bantlan 
a§a|iya sarkan ic i§e iic ii5genden ve ucgenlcr arasindaki cavu§ moiiflerindcn oiu§ur. En 
i?teki iifgenin ici, siyah ve kirmizi boya ile capraz taranmi§tir. 

NO 24 
ENV. 4.2.82 
ADI Boyunsuz com. 
AGIZ C. 31.0 
DIP g. i3.o 
YUK. 33.0 
GEN. 39.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Yok 
RENK Siyah °_ :^' tm 

T ANIM Diiz dipli ve yuvarlak govdelidir. 
BEZEME Boynun hemen altindaki siyah renkli bir bezeme bandmdan a§agiya 
iicgenlerin icleri dalgah hatlarla bezenmi§iir. ince uzun olan ucgenlcr karnin 
altma kadar uzanmaktadir. 

sarkan 
hemen 
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A. £ilingiroglu 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

25 
4.1.82 A 
Boyunsuz com. m\ 
31.0 U 
15.0 V 
32.0 \ 
45.0 \ 
Koyu kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah, kahverengi 
Duz dipli ve §i§kin karmlidir. 
Boynun altinda, devetuyii ze 

tepeleri a§agidaki iicgenlerden kahverengi bir bantla aynlmi§tir. Ucgenlerin icleri ce§itli 
yonlerdeki cizgilerle capraz taranmi§tir .Boya- astar devetiiyii zemin sadece ucgenlerin 
sinirlan i?inde vardir. 

NO 26 
ENV. Etudluk 
ADI Boyunsuz 90m. 
AGIZ C. 23.5 
DIP g . 10.5 
YUK. 22.5 
GEN. 33.0 
AST. Devetiiyii 
B-AST. Devetuyii 
RENK Siyah-kahverengi 
TANIM Duz dipli ve §i§kin karmlidir. 
BEZEME Bezeme iki sira halinde alt alta yerle§tirilmi§ ic ice ucgenlerden 
olu§maktadir. Alt siradaki u?genler fist sira iicgenlerirrin arasindaki bo§luga 
rastlamaktadir. Her iki sirada en ifte yeralan iicgenlerin igleri siyah boya ile capraz 
taranmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DlP C. 
YUK. 
GEN. 
A S T . 
B A S T . 
RENK 

27 
Etudluk 
Boyunsuz 56m. 
19.5 
10.5 
21.6 
27.3 
Devetiiyii 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 

12 



Ikinci Binyil Boyah Seramigi 

TANIM Diiz dipli ve §i§kin kannhdir. 
BEZEME Boynun altmdaki siyah renkli banttan a§agiya sarkan ic ice iki iicgen 
vardir. Di§taki iicgen kirmizi, icteki ise siyah boya ile yapilmi§tir. Icteki ucgenlerin ici 
yatay dalgali hatlarla bezenmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DIP QAP 
YUK. 
GEN. 
AST. 
BAST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

28 
Etudluk 
Boyunsuz com. 
23.2 

•-^r 

12.5 
29.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi °«r:_C:»cm 

Kabin karindan alti eksiktir. 
Agiz kenannin hemen altinda, etraflari kalin kahverengi bir hat ile 

sinirlandmlmi§, icleri kahverengi ve siyah boya ile capraz tarah iki sira iicgen vardir. 
Capraz tarah ucgenlerin arasinda kalan bo§ alanlara stilize ku§ motifleri yerle§tirilmi§tir. 
Kabin kahverengi oldugu anla§ilan karm altmdaki kismi bo§ birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ Q. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 

29 
Etudluk 
Yiiksek boy. com. 
17.5 
12.5 
37.0 
33.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah 
Diiz dipli ve §i§kin kannhdir 

// 

BEZEME Kahverengi astarlr yiiksek boyunun hemen altinlaki iki bezeme bandi 
arasinda zig zaglar vardir. Bu motifin aitinda, boya astar zemin iizerinde, tepeleri a§agida 
iifgenleri olu§turan hatlar ve bu iicgenlerin icinde dalgali hath iki iicgen vardir. Iki 
biiyiik ticgen motifinin arasinda, i$i dalgali hatlarla tamamiyla taranmis, iicgenler 
vardir.Kabin alt kismi bezemesiz birakilmi§tir. 

13 



A. gilingiroglu 

NO 30 
ENV. 8.212.78 
ADI Yiiksek boy. com. 
AGIZ g . 11.5 
DIP g . 9.5 
YUK. 29.5 
GEN. 15.8 
AST. Kahvcrengi 
B-AST. Yok 
RENK Siyah 
TANIM Diiz dipli vc §i§kin karinhdir. 
BEZEME Bezeme, boyundan govdeyc gcci§tc ba§lamakta ve karnin en geni§ ycrinc 
dek devam etmektedir. Boyun uzerindeki siyah renkli bezeme bandindan a§agiya sarkan, 
tcpclcri a§agidaki iicgenlerin icleri dalgah hatlarla bezcnmi§lir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

31 
4.92.82 
Yiiksek boy. 56m. 
14.0 
10.0 
25.0 
26.3 
Kahvcrengi 
Dcvetuyii 
Siyah-kahvcrcngi 
Diiz dipli vc sjskin karinhdir. 
Yuksck boyun ve bezcmenin 

ycralan bir bezeme bandindan a§agiya dogru sarkan tepeleri a§agida iicgenlcr ve bu 
iicgenlerin arasindaki kahvcrengi boya ile yapilmis, kelebek motifleri, bezcmenin ana 
temasini oluslurur. Kahvcrengi hatla gosttrilmis. iicgenlerin icleri siyah vc kahvcrengi 
cizgilerlc capraz laranmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 

32 
4.111.82 
Yiiksek boy. com 
12.0 
10.5 
26.0 
25.0 
Kahvcrengi 
Dcvetuyii 
Siyah-kahvcrcngi 

1! 



ikinci Binyil Boyali Seramigi 

TANIM Diiz dipli ve §i§kin kannhdir. 
BEZEME Boyun ve bezeme altinda kalan kisim kahverengi astarhdir. Boynun 
altindaki siyah bezeme bandma yapi§ik olan bezeme, sivri kenarlarindan birbirine 
yapi§ik karelerden olu§ur. Kahverengi kalin cizgilerle cizilen karelerin icinde, siyah boya 
ile cizilmis, olan karelerin ici yine siyah boya ile yapilmis. dikey dalgali hatlarla 
suslenmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ Q. 
DIP C. 
YtJK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

33 
4.91.82 
Yiiksek boy. com 
16.4 
14.5 
36.5 
33.5 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverei.gi 
Diiz diplidir. Beze 
Boynun govde ile Boynun gbvde ile birle§tigi yerdeki iki bant arasinda, icleri doldurulmu§ 

e§kenar dbrtgenler birbirini izler. Tepeleri a§agida ve icleri kahverengi ile capraz 
taranmi§ ii5genler, ilk bezeme grubuna aplike edilmi§ir. U?genlerin etrafmda kahverengi 
boya ile yapilmi§ ve tifgenlcrin konturlarini takip eden kalm cizgiler vadir. Govdcnin alt 
kismi bezemesiz olarak birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP C. 
YIIK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

3 4 
4.239.79 
Yiiksek boy. 56m. 
8.5 
5.6 
17.2 
16.3 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Si§kin kannhdir ve diplidir. 
Bezeme iki ana guruptan 

altindaki ilk grup, iic kahverengi tie siyah ucgenin yanyana dizilmesidir. ikinci grup ise 
iki bezeme bandi arasmdaki geni§ alana siyah boya ile yapilmi? olan iig hath zig zag 
motifi ve bu motif arasinda olu§an ve kahverengi boya ile ici taranmi§ iicgenlerdir. 
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A. £ilingiroglu 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ c. 
DIP c. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

35 
4.235.79 
Aleak boy. com. 
14.0 
7.5 
19.0 
23.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ki 
Bezeme, biri boyi Bezeme, biri boynun altinda, digcri omuzda, ucunciisii kann altinda yeralan 

tic bezeme bandinin olu§turdugu iki alanda yapilmi§tir. ilk alandaki bezeme iic siyah, tic 
kahverengi, tepeleri a§agidaki iicgenlerin yanyana dizilmesinden olu§ur. ikinci alanda ise 
zig zag motifleri, dalgali hatlar, kelebek motiflerinden meydana gelen ve siyah ve 
kahverengi boya ile yapilmis. bir kompozisyon vardir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DIP C. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

36 
1.67.79 
Aleak boy. com. 
13.3 
10.5 
24.0 
27.5 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§ki 
Bezeme, boynun Bezeme, boynun altinda ve omuz iizerinde yer alan biri siyah digcri 

kahverengi gift bezeme bandi arasindadir. Bu ikili bant arasmda, tepeleri yukanda 
ucgenler vardir. Ucgenlerin icleri kahverengi ve siyah boyali cizgilerle capraz 
taranmi§tir. Omuz altinda kalan kisim bezemesiz birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 

37 
4.238.79 
Aleak boy. com 
9.6 
6.5 
18.5 
23.5 
Kahverengi 
Devetuyii 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

RENK Siyah-kahverengi 
TANIM £ok genis, kannh ve dtiz diplidir. 
BEZEME Bezeme, bir cifti boyun altinda, bir cifti karin iizerinde yer alan bezeme 
bandi arasinda kalmaktadir. Bu alanda tepeleri yukanda olan siyah boya ile cizilmis. 
ucgenler vardir. Ucgenlerin icleri kahverengi boyah cizgilerle capraz taranmigtir. 
Bezemenin altmdaki kisim kahverengi astarhdrr. 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
Dip g. 
YlIK, 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

38 
4.110.82 
Boy. com. 
24.0 
15.0 
38.0 
29.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Halka dipli ve §i§kin karinlidir 
Bezeme boyun ile karin iizen ki bir bant arasindadir. Kahverengi ve 

siyah boya ile yapilmis, iicgen, dama tahtasi motifi, zig zaglar ve paralel hatlarin bir 
araya gelmesi kari§ik bir kompozisyon olu§turur. Devetiiyii boya-astarin da katilmasiyla 
tamamiyle cok renkli bir hale gelen bezeme, son derece zengin bir gcjriiniime sahiptir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B(-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

39 
Etudliik 
Derin ?anak 
45.0 
12.5 
22.0 
40.0 
Kahverengi 
Yok 
Siyah 
Diiz diplidir. 
Agiz kenan Agiz kenannin altmdaki yarim dairelerin igleri dikey dalgali hatlar ile 

doldurulmu§tur. Kabin kalan kismi kahverengi astar ile kaplanmi§tir. 
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A. Qilingiroglu 

NO 40 
ENV. 4.94.82 
ADI Derinkase 
AGIZ C. 23.5 
DIP C. 11.6 
YUK. 13.0 
GEN. 25.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Yok 
RENK Siyah 
TANIM Diiz dipli ve §i§kin karinhdir. 
BEZEME Bezeme, agiz kenarinin altindan a§agi sarkan yarim daire motiflerinden 
meydana gelmektedir. Yarim dairelerin icleri siyah boya ile yapilmis, dikey dalgali 
hatlarla bezenmi§tir. 

NQ 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
DIP c. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

41 
4.98.82 
Derin kase 
21.0 
9.3 
11.0 
25.0 
Kahverengi 
Devetuyu 
Kahverengi 
Diiz dipli v 
Bezeme, bi 
Diiz dipli ve §i§kin karinhdir. Kabin bir kismi cksiktir. 
Bezeme, biri agiz kenarinin altmda, digeri gbvde iizerinde olan iki bezeme 

bandi arasindadir. Agiz kenarinin altindaki banttan a§agi sarkan yarim daire motiflerinin 
icleri kahverengi boya ile taranmi§tir. Yarim daireler devetuyu bir boya astar iizerine 
yapilmi§tir. Kasenin kalan kismi kahverengi astarhdir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DiP C. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 

42 
4.102.82 
Derin kase 
16.0 
5.4 
7.3 
17.5 
Kahverengi 
Yok 
Siyah 
Siskin karn Si§kin karinhdir. Bir kismi eksiktir. 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

BEZEME Agiz kenannin altinda kahn siyah bezeme bandi vardir. Bezeme bu banttan 
a§agiya sarkan tepclcri asagida ucgenlcrden olusur. Ucgenlerin icleri siyah boya ile 
capraz taranmi§tir. 

NO 43 
ENV. 4.101.82 
ADI Dcrinkase 
AGIZ Q. 15.3 
DIP C. 6.0 
YUK. 8.2 
GEN. 17.3 
AST. Kahverengi 
B-AST. Devetiiyii 
RENK Kizilkahve, koy kahverengi 
TANIM Keskin profilli olan kasenin diiz dibi vardir. 
BEZEME Agiz kenarinin altinda yer alan biri kizil kahve digeri koyu kahve iki 
bezeme bandi, bezeme alaninin iist sinirini olu§turur. Alt sinir ise kasenin en genis, 
noktasindaki koyu kahve banttir. Bu bantlar arasinda kalan boya-astar iizerine koyu 
kahve ve kizil kahve ile yapilmis, e§kenar dbrtgenler yerle§tirilmi§tir. Dortgenlerin igleri 
carpi i§areti ile dorde aynlmi§ ve bosjuklar noktalar ile doldurulmu§lur. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ Q. 
DIP C. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

44 
4.208.78 
Derin kase 
18.3 
8.0 
12.2 
19.5 
Kahverengi 
Yok 
Siyah 
Diiz dipli v< 
Agiz kenar Agiz kenarinin altindaki siyah bezeme bandindan a§agiya sarkan ve i?leri 

dikey dalgah hatlarla doldurulmu§ yanm daireler, bezemeyi meydana getirir.Yanm 
dairelcrin birle§tikleri noklalarda a§agi sarkan piiskiiller, bezemeyi tamamlar. 

19 



A. Qilingiroglu 

NO 45 
ENV. 4.99.82 
ADI Kase 
A G I Z g . 22.0 

DIP Q. 12.3 
YUK. 7.9 
GEN. 26.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Devetuyu „ 5rrn 

RENK Kahverengi " " " 
TANIM Yuvarlak bir profile sahiptir 
BEZEME Agiz kenarinin altinda yer alan boya-banttan a§agiya sarkan yarim daireler 
vardir. Yarim dairelerin ici kahverengi boya ile capraz taranmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DIP g . 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 
icleri siyah 

46 
4.93.82 
Derin kase 
23.0 
11.3 
10.5 
26.7 
Kahverengi 
Devetuyu 
Siyah-kahverengi 
Halka diplidir. Agiz kenarinin altinda yiv vardir. 
Agiz kenarinin altindaki yivden a§agi sarkan tepeleri a§agida iicgenlerin 

boya ile capraz taranmi§tir. Ucgenlerin etrafi kalin bir hat ile 
sinirlandinlmi§tir. Ucgenler arasinda a§agi dogru uzanan koyu kahverengi bantlar vardir. 

NO 
ENV. 
ADI 
A G I Z g. 

Dip g . 
YIIK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

47 
4.100.82 
Derin kase 
22.5 
9.3 
14.0 
31.0 
Devetuytt 
Yok 
Siyah-kahverengi 
Halka dipli ve yuvarlak govdelidir. 
Biri agiz kenarinin hemen altinda, digeri omuz iizerindeki iki bezeme bandi 

arasinda kalan alanda, bir siyah bir kahverengi ile yapilmis, cavus, i§aretleri vardir. Bu 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

motifin altinda tepeleri a§agiya sarkan, icleri siyah ve kahverengi cizgilerle capraz 
taranmis, ucgenler yer alir. 

NO 48 
ENV. 4.96.82 
ADI Derinkase 
AGIZ g. 20.5 
DIP g. 9.7 
YUK. 9.5 
GEN. 23.7 
AST. Devetuyu 
B-AST. Yok 
RENK Siyah-kahverengi 
TANIM Diiz dipli ve yuvarlak govdelidir. 
BEZEME Agiz kenarinin altindan ba§layan ic ige yarim dairelerin biri siyah biri 
kahverengidir. Yarim dairelerin icleri yine kahverengi ve siyah boyali cizgilerle 
taranmi§tir. 

NO 49 
ENV. 4.97.82 
ADI Derinkase 
AGIZ g. 23.7 
DIP g. 8.2 
YUK. 10.0 
GEN. 25.4 
AST. Kahverengi 
B-AST. Devetuyu 
RENK Siyah-kahverengi 
TANIM Diiz dipli ve yuvarlak govdelidir. 
BEZEME Bezeme, agiz kenan altindan ba§layan ve tepeleri a§agida olan ic i?e 
ii?genlerden ve bu ii9gen gruplan arasindaki zig zag motiflerinden olu§maktadir. 
Ucgenlerin konturlan siyah, igleri solid kahverengi ile yapilmi§tir. 

NO 50 
ENV. 4.95.82 
ADI Derinkase 
AGlZ g. 22.0 
DIP g. IO.O 
YUK. 9.9 
GEN. 25.0 
AST. Kahverengi 
B-AST. Devetuyu 
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A. £ilingiroglu 

RENK Siyah-kahverengi 
TANIM Keskin profilli ve halka diplidir. 
BEZEME Bezeme biri agiz kenan altinda digeri govde iizcrindeki iki bezeme bandi 
arasindaki alana yapilmi§tir. Bu alanda tepeleri a§agida iicgenler ve bu iicgenlerin 
arasmda kelebek motifleri vardir. Ucgenlerin i^lcri siyah ve kahverengi boya ile capraz 
taranmi§tir. Kelebek motifleri ise kahverengi boya ile boyanmi§tir. 

NO 5 1 
ENV. 4.103.82 
ADI Ayakh meyvelik 
AGIZ g . 22.5 
DIP C. 11.5 
YUK. 20.8 
GEN. 26.2 
AST. Kahverengi 
B-AST. Acik kahverengi 
RENK Siyah 
TANIM Yiiksek kaideli ve yuvarlak diplidir. Agiz kenarinin bir kisrm kinktir. 
BEZEME Agiz kcnarinin hemen altindaki siyah renkli bir bezeme bandindan a§agiya 
sarkan yarim daireler bezemeyi olu§turur. Yarim dairelerin ici dikey dalgali hallarla 
bezenmi§tir. Kabin alt kismi bezemesiz birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ C. 
DIP C. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
! *NIM 
BEZEME 

52 
4.109.82 
Derin 9anak 
23.0 
18.0 
20.0 

Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi —=«=-i"" 
Agiz kenarinm bir kismi kinktir. 
Kalan boliimden anla§ildigi kadariyla bezeme, agiz kenanndan dibe dogru 

cizilmis, olan dikey cizgilerin arasindaki geometrik motiflerden olu§ur. ifleri kahverengi 
ve siyah ile capraz taranmis, iicgenler ve dortgenler bu geometrik motiflcrin bazilaridir. 
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ikinci Binyil Boyah Seramigi 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
A S T , 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

53 
4.107.82 
Derin canak 
28.0 
9.5 
23.0 
32.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
gok derin olan ka 
Bezeme, biri agiz Bezeme, biri agiz kenari altinda, digeri govdenin en genis yeri uzerinde olan 

iki bezeme bandi arasindadir. Bu alan icinde, ici kahverengi ile capraz taranmi§ 
dikddrtgenler ve carpi i§aretleri vardir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

54 
4.106.82 
Derin kase 
21.5 
8.5 
17.5 
27.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz diplidir. Bir 
Bezeme biri agiz Bezeme biri agiz kenannm hemen altinda digeri karnin en genis noktasmda 

olan iki bezeme bandi arasindadir. Bu iki bant arasmda kalan bezeme alanina ici 
kahverengi ile capraz taranmi§ dortgenler ve kahverengi ile boyanmi§ carpi i§aretleri 
yerle§tirilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 

AGIZ g. 
Dip g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B A S T . 
RENK 
TANIM 

55 
4.3.82 
Boyunsuz com. 
25.8 
12.0 
25.5 
35.5 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah, kahverengi 
Duz dipli ve siskii 
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A. gilingiroglu 

BEZEME Tabanlan agiz kenarinin altina yapi§mi§ iicgenlerin igleri, kahverengi boya 
ile yapilmis, dalgali hatlar, yatay ve dikey cizgilerle doldurulmu§tur. Ucgenler arasinda 
kalan bo§luklara siyah boya ile a§agiya bakan ok i§aretleri yapilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

56 
4.240.79 
Boy. com. 
9.0 
6.2 
18.2 
19.0 
Kahverengi 
Devetiiyii 
Siyah-kahverengi 
Diiz dipli ve §i§kin 
Bezeme, boynun 

JoS 
ft 

karinhdir. 
hemen altmdaki 

'/JL 

5crr\ 

iki bezeme bandi icindeki zigzag 
motifleri ile ba§lar. ikinci bezeme bandi icinde tepeleri a§agida, iic siyah, tie kahverenkli 
iicgen gruplari vardir. Uciincii bezeme grubunu ise yine iki bezeme bandi arasinda 
yeralan ifice kahve ve siyah renkli ii?genler olu§turur. Kabin karin ve agiz kenarinin 
altinda kalan bolumleri kahverengi astarhdir ve bezemesiz birakilmi§tir. 

NO 
ENV. 
ADI 
AGIZ g. 
DIP g. 
YUK. 
GEN. 
AST. 
B-AST. 
RENK 
TANIM 
BEZEME 

57 
4.104.82 
Kaideli kase 
17.5 
6.2 
9.5 
18.5 
Kahverengi 
Devetiiyu 
Kizilkahve, kahverengi 
Kaidesi kiriktir. 
Devetiiyii astar iizerine 

5cm 

Devetiiyii astar iizerine yapilan bezeme agiz kenarinin hemen altinda ba§lar. 
Bezeme, agiz kenan boyunca uzanan iig zig zag hattin alt alta gelmesinden olu§ur. Alt 
ve iistte olan hatlar koyu kahverengi ortadaki ise kizil kahverengi boya ile yapilmi§tir. 
Kasenin bezeme altinda kalan boliimu kahverengi astarhdir ve bezemesizdir. 

Yukarida tanittigimiz kaplann iizerinde goriilen bezemeler temelde iki ana grup 
altinda incelenebilir: Birinci gurubu bezemenin dogrudan kabin astari iizerine yapilan 
ornekler olu§turur. Genellikle kahverenginin farkli tonlarimn yaygm olarak olarak 
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kullanildigi astar perdahlanmi§tir. Boya bezemenin de perdahlanmis, olu§u perdah 
i§leminin finnlandiktan sonra yapildigini gostermektedir. Bezemenin zedelenmemesi 
icin perdahlama ah§ap veya deri cinsi bir perdah aleti ile yapilmis, olmalidir. Kabm astan 
uzerine dogrudan yapilan bu yontemde, bezeme icin genellikle tek renk boya 
kullamlmi§tir. Kullanilan renkler siyah ve kahverengidir. Kahverenginin koyu kahve ve 
kizil kahve gibi tonlari da kullanilan renkler arasindadir. 

Ikinci grup kaplarda ise bezeme kendisi icjn ayrilan bir "boya-astar" zemin 
uzerine tatbik edilmi§tir. Boya-astar her tiirlii kap formu iizerinde goriilebilir. Kaplarin 
agiz kenari altindan karin altina kadar olan boliimde gorulebilen boya-astar bezeme 
zemini devetiiyu renklidir. Bazi durumlarda koyu ve acik devetuyii renkli boya-astar 
bulmak miimkiindur. Boya-astar iizerindeki motiflerde siyah ve kahverengi renkler 
kullamlmi§tir. Kahverenginin acik, koyu ve kizil kahve gibi farkli tonlari bezemcyc 50k 
renklilik kazandiran bir ozelliktir. Boya-astarm var oldugu bir cok kapta boya-astarin 
devetiiyii renkli olu§u, bezemede uciincu bir boya rengi olarak algilanmasini saglami§tir. 
Ustahkla gercekle§tirilen bu uygulama kaplarin 50k renklilik ozelligini biraz daha 
arttirmi§tir. 

Dogrudan astar veya boya-astar zemin uzerine yapilan motifler genel olarak 
"geometrik motifler" ve "naturalist" motifler olmak iizere iki gurupta degerlendirilebilir. 
Naturalist motifler her zaman geometrik motiflerle birlikte ve icige kullanilmi§tir. 
Biitiiniiyle naturalist motiflerden olu§an bir bezeme yoktur. 

Bezemenin kap yiizeyi uzerine uygulani§inda bazi sinirlamalar dikkat cekicidir. 
Kahverengi uzerine tek renk ile yapilan motifler genellikle kabin agiz kenannin hemen 
altindan ba§lar. Cogu zaman agiz kenari bir oluk veya koyu renk bir bant bezemenin iist 
ba§lama sinindir. Astar uzerine tek renkli yapilan geometrik tek renkli bezemelerde, 
bezeme alamni altta smirlayan her hangi bir eleman yoktur. Bezeme bir kurala bagh 
kalmaksizin kap yuzeyinin bir boliimiine yayilir. Bazi durumlarda geometrik motifin 
turiine gore bezeme kabin karin altina kadar uzayabilir. 

Geometrik motifli 50k renkliler ve naturalist motifli 90k renklilerde bezeme iki 
veya uc bezeme bandimn olu§turdugu bir veya iki boya-bant zemin Uzerine 
uygulanmi§tir. Yaygin olmamakla birlikte, bezeme bantlannin ve dolayisiyla boya-
bantlarin sayisi artabilir. Bezeme bantlan genellikle agiz kenari altindan basjar. Boylece 
agiz kenari altindan ba§layan bezeme omuz iizerinde yer alan ikinci bezeme bandma 
kadar devam eder. Sik olarak uygulanan iiciincii bezeme bandi genellikle kamin en §i§kin 
yerinde veya altmda yer alir. Bu durumda bezeme kabin yiizeyi uzerine iki genis. ku§ak 
halinde uygulamr. Kablann bezeme alani di§inda kalan boyun kisimlari veya karin aid 
genellikle bezemesiz birakilmi§lardir. 

Inceledigimiz kaplarin bezemelerini olu§turan motifler genellikle ce§itli 
geometrik motiflerdir. Geometrik motifler i§inde en yaygin olarak kullanilanlar ?e§itli 
§ekillerde resmedilen iicgenlerdir. Ucgenler cogu kez agiz kenari altindaki bezeme 
bandindan a§agiya sarkar durumda g6sterilmi§tir. Capraz tarah veya tarah iiggenlerin 
yaninda icleri bo§ birakilan ii5genler de vardir. Cogu kez iicgenlerin yan kenarlari 
boyunca uzanan bir, iki veya bazi durumlarda u? adet hat vardir. 
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Yaygin olarak kullanilan bir ba§ka geometrik motif yarim dairelerdir. Kabin agiz 
kenafina yapi§ik olarak betimlenen yarim dairelerin icleri dalgah yatay veya dikey 
hatlarla doldurulmu§tur. Dikdortgenler kaplarm bezemesinde cokca kullanilan bir ba§ka 
geometrik motif olarak gozlenir. Ucgen ve yarim dairelerde oldugu gibi dikdortgen 
motiflerinin icleri de tarah veya capraz tarahdir. Genellikle agiz kenari altinda yer alan 
yaygin bir ba§ka motif "cavus. i§aretleridir". Dikey ve daha cok yatay olarak uygulanan 
"cavus. i§areti" motifi dikdortgenler ve iicgenler arasmdaki bo§luklann doldurulmasinda 
kullanilmi§tir. Cesjtli geometrik motiflerin arasmdaki bo§luklan doldurmak icin 
kullanilan bir ba§ka motif icleri farkli §ekilde doldurulan kelebek motifleridir. 

Inceledigimiz boyali kaplar iizerindeki bezemelerde kullanilan naturalist motifler 
genellikle ku§ motifleridir. Van Bolge Miizesi'nde sergilenen boyali kaplarda6 sadece 
ku§ motiflerinin var olmasina kar§in Gaziantep Miizesi'ndeki eserlerde gozlendigi gibi 
dag kecisi ve geyik de bezeme elemani olarak kullanilmi§tir7. Bati Iran'daki Haftavan 
Tepe kazilanndan cikan boyali bazi kaplarda ise insan, at ve at arabasi gibi motiflerin de 
kullamldigi bilinmesine kar§in bizim orneklerimizde yoktur8. 

Inceledigimiz kaplar iizerindeki cah§mamiz kaplarm boyama yontemlerinde ve 
stillerinde bir geli§imin varligim gosterir. Daha once de belirttigimiz gibi, kaplar 
iizerinde yer alan motifler, bu motiflerin yapildigi boyanin renkleri ve motiflerin kap 
uzerine uygulams, bicimleri farkliliklar gostennektedir. Bu farkhliklarm saptanarak grup-
landinlmasi ve guruplanan eserlerin tabakalanmaya esas olan bir kazidan cikan 
Omeklerle kiyaslanmasi ilgin? sonu?lar vermektedir. SOzkonusu kaplann bezemelerinde, 
uretildikleri yakla§ik 500 yil icinde bazi stilistik geli§meler gozlenebilmektedir. Boyali 
kaplar bezemelerinde kullanilan motifler acisindan temelde iki ana gurupta 
toplanmi§lardir. Birinci ana grupta bezeme elemani olarak sadece geometrik motiflerin 
yer almasi bu gruba "geometrik motifliler" admin verilmesini uygun kilmi§lir. Bu 
motifler icinde iicgenler biiyiik cogunlugu olu§turur. Dortgenler, yarim daireler ve 
kelebek motifleri kullanilan diger geometrik motiflerdir. 

Geometrik motiflerle bezenmi§ kaplarm bazilarinda gOzlenen Onemli bir ozellik 
bezemede tek bir rengin kullanilmasidir. Bezeme siyah veya bazi durumlarda koyu 
kahverengi boya ile kabm kahverengi astari uzeri uygulanmi§tir. Tek renk boya ile 
yapilan bezeme kabin boyun altinda yer alan bir bezeme bandindan a§agiya sarkan iicgen 
ve yarim dairelerden meydana gclir. Ucgenlerin ve yarim dairelerin ifleri cogu kez 
taranmi§ veya dalgah hatlarla doldurulmu§tur. Geometrik motifli kaplann bir alt gurubu 
olduguna inandigimiz ve bezemede tek renk kullanilan bu tiir boyahlara "geometrik 
motifli tek renkliler" adi verilebilir. 

Geometrik motifli kaplarm diger alt gurubunu ise "geometrik motifli 50k 
renkliler" olu§turur. Bu gurupta yer alan kaplann bezemesi, bin boyunda digeri kann 
iizerindeki iki, bazi durumlarda iic boya-bandi arasmda yer alan boya-astar zemin iizerine 
uygulanmi§tir. Bir onceki alt gurupta oldugu gibi, bezemeyi olu§turan motifler arasinda 

6 ?ilingiroglu 1984, 130, Res. 1. 
7 Cilingiroglu 1990, 39, Res. 15-16. 
8 Edwards 1983, 351, Renkli Levha c, e ve f. 
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Ucgenler, ici tarah vcya capraz tarah iicgenler ve dortgenler, zig zaglar ve dama tahtasi 
motifleri on sirayi ahr. Boya-banilar arasinda kalan boya-astar zemin her zaman 
devetuyu renklidir. Bezcme bu boya-aslar zemin iizerinc uygulanmi§lir. Motifler siyah 
vc kahverengi boya ile yapilmi§tir. Boya-astar icin secilen devetuyu renk ustalikla 
iifiincu bir renk olarak algilanacak bicimde kullanilmi§tir. Geometrik motifli cok 
rcnklilerde gozlenen bir ozellik boya-bantlar arasinda birden fazla bezcme bandinin all 
alta kullanilmis. olmasidir. Bezeme acik devctiiyii renkli bu bantlann di§ma hig bir 
zaman ta§maz. Boya-astar di§mda kalan kap yiizcyleri kahverengi astarhdir ve bo§ 
birakilmi§tir. 

Boyah kaplann ikinci ana grubunu "geometrik ve naturalist motifli cok 
renkliler" olarak adlandinlan boyalilar olu§turur. Bu grubun "geometrik motifli cok 
renklilerden" tek farki, geometrik motifler arasina resmcdilmi§ yiiriiyen su kusjan, dag 
kecisi ve geyik gibi hayvan motiflerinin varhgidir. Kaplar iizerinde yer alan geometrik 
motiflerde, bu motiflerin kap yiizeyinc uygulani§ bicimlcrinde vcya kullanilan boya 
rcnklerinde hi? bir farkhhk yoktur. 

Tarafimizdan "Van-Urmiye boyahlan" veya "ikinci bin boyalilan" olarak 
adlandinlan9 bu malzeme grubu Kafkasya ve Bati Iran'da yer alan kazilmis, bir cok 
hoyuk ve kurganda ortaya cikarilmi§tir. Sevan Gblii'niin kuzeyindeki Trialeti 
kurganlannin di§inda Elar'in M.O. 1700-1500 yillanna tarihlcncn katlannda10 vc 
Elar'm bu katlari ile cagdas. olan Artik'ta11, Nor Bayazid'ta12 vc Metsamor'da1-' bcnzcr 
orncklcr gun i§igina 5ikarilmi§tir. Boyali kaplara ait orncklcr Sevan Golii bolgcsindcki 
kazilmami§ bir cok yerlc§me yerinde de bulunmu§tur. Boyali kaplarin cok yaygm olarak 
bulundugu bir ba§ka bolge Bati iran'dir. Bu yorede yapilan arkeolojik kazilar bcnzcr 
malzemelerin Dinka Tepe14, Hasanlu1^ ve Geoy Tcpc'deki16 varhgmi kanitlami§tir. 
Kuzeybati Iran'da, Urmiye Golii'niin batisindaki Haftavan Tcpc ise boyali kaplarin 
yogun olarak ele gectigi bir ba§ka yerlc§mc ycridir17. Cali§mamiz î indc orncklcdigimiz 
boyah kaplarin son dcrece yakm benzerleri Trialeti VII No.lu kurgandan18 vc 
Trialcti'nin kuzeydogusundaki Narekvari ve Burnabad ycrle§melcrinden clde cdilmi§tir. 
Ayni tiir canak comlekler Erivan yakinindaki Astabad'ta da vardir19. 

9 ^ilingiroglu 1984, 139; gilingiroglu 1986, 115. 
1 0 Khanzadian, Fig.100, 101 ve 103. 
11 1 1 Khachatrian, 5 vd. 
1 9 
l i Martorosian, Fig. 19. 

Martorosian, 57. 
*4 Muscarella, 116 vd. 
1 5 Dyson, 686 vd. 
1° Burton-Brown, 74 vd. 
1 7 Burney 1972, Lev. Ik ; Burney 1973, Lev. IVg; Edwards 1981, 101 vd.; Edwards 1983, 

140 vd.; Edwards 1986, 57 vd. 
1 8 Kuftin, Lev. 78. 
1 9 Burney 1958, 177. 
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Trialeti kurganlarinda Orta Tune I Evresindeki (M.O. 2000-1850)20 "oluk spiral 
bezemeli" kaplardan sonra iiretilen boyahlar, bu yerle§me yerinin Orta Tunc II ve III 
donemlerine, yani M.O. 1850-1450 yillari arasina tarihlenmektedir. Bu malzemelerin 
Kafkasya'da goriildugii en erken tarihten daha eskiye giden malzemeler Kuzeybati Iran'da 
yapilan Haftavan Tepe kazilannda ortaya cikanlmi§tir. C. A. Burney tarafindan kazilan 
ve biiyiik. boliimii yaymlanan boyahlarla ilgili yaymlarda inceledigimiz kaplara 
"Haftavan Tepe VI boyalilan" adi verilmi§tir. Sozkonusu yaymlarda21 Haftavan Tepe 
VI kati A ve B olarak iki evreye aynlmi§ti. Ancak bu kazi alani ile ilgili olarak yapilan 
son degerlendirmeler Haftavan Tepe VI katinin iki evreli olmadigini, eger bir evre 
sozkonusu ise bunun VI B kati icinde "Erken VI B" ve "Gee VI B" olarak dii§iinulmesi 
gerektigini gostermi§tir22. VIB evresi, genellikle insize ve devetuyii uzerine kahverengi 
bezemelerle suslii kaplann egemen oldugu VI C (M.O. 2200-2000) evresinden sonra 
gelmektedir. Kazici tarafindan VI B kati icin §u tarihler 6nerilmi§tir: VI B'nin ilk evresi 
olan "Erken VI B" M.O. 1900-1550 yillarina, ayni katm gee evresi ise ( Gee VI B ) 
M.O. 1600-1450 yillarina verilmi§tir2-'. Benzer malzeme iireten yerle§me yerlerinden 
elde edilen tarihler boyali canak comleklerin M.O. ikinci bin yihn ba§larindan bu bin 
yihn ortalanna kadar iiretildiklerini acikca gostermektedir. Bu keramik turii Bati Iran'da 
Demir Cagin geli§ini simgeleyen gri keramigin ortaya ciki§ina kadar devam etmi§tir. 

Cahsjnamizda "geometrik motifli tek renkliler" olarak tammladigimiz24 kaplann 
cok yakin benzerleri Haftavan Tepe VI B katinin erken evresinde (Erken VI B) yogun 
olarak kullamlmi§tir2^. Agiz kenarlannm hemen altinda ba§layan ve kabin kahverengi 
astari uzerine uygulanan iicgen ve yarim daire motifleri aynen Van Miizesi orneklerinde 
oldugu gibi genellikle §i§kin kannh kaplar iizerindedir. M. Edwards'in da belirttigi 
gibi26, "Ge^ VI B" evresinde gbriilen "geometrik motifli 50k renklilerden" 50k farkh 
olan bu boyama tarzi, daha 90k Trialeti kurganlarinda ve Geoy Tepe'de goriilmektedir. 
Kanimizca dogrudan kabin astan uzerine tek renk ile yapilan "geometrik motifli tek 
renkliler" bu keramik tiiriiniin en erken ornekleridir. M.O. 1900-1700/1650 yillari 
"geometrik motifli tek renkliler" icin verilebilecek uygun bir tarih olmalidir. 

Tarafimizdan "geometrik motifli cok renkliler" ve "geometrik ve naturalist 
motifli cok renkliler" olarak adlandinlan boyahlar Haftavan Tepe VI B katinin "ge?" 
evresinde yaygin olarak kullamlmi§lardir27. Geometrik motifler arasina resmedilen ku§, 
insan ve digen hayvan motifleri ilk kez bu evrede ortaya cikmistir. Bezemede birden 
fazla boya rengi kullanilmasi yine Haftavan Tepe VI B katinin "gee" evresinin bir 
ozelligi olarak gozlenmektedir. Cah§mamizda yer alan cok renkli boyali kap ornekleri 

2 0 Rubinson, 241. 
2 1 Bak dipnot 17. 
2 2 Edwards 1983, IX ?izelge. 
2 3 Edwards 1983, 140 vd. ; Edwards 1986, 70. 
2 4 Daha etrafli bilgi i9in bak. £ilingiroglu 1990, 25 vd. 
2 5 Edwards 1983, 141 vd.,Lev. 13a, 13e. 
2 6 Edwards 1983, 142. 
2 7 Edwards 1983, 142-143, Lev. 12c , 14c, 14d. 
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M.O. 1650 yillanndan sonra kullanilmaya ba§lanmi§ olmahdir. Van-Urmiye 
boyahlarinin en gelisjnis, orneklerini olu§turan naturalist motifli 90k renkliler kannmzca 
bu gelenek icinde en gee iiretilen kaplardir. Cok renklilerin her iki gurubu da, dzellikle 
Bati iran'da, Demir Cag ba§larina kadar, yani M.O. 1450-1400 yillanna kadar 
siirmii§tur. 

Ikinci bin yil boyahlari ile ilgili bir 50k yayimmizda bircok Tiirkiye miizesine 
dagilmis. olan bu kaplarin Dogu Anadolu'da, biiyiik olasihkla da Van Gftlii Havzasi'nda 
iiretilmis. olmasi gerektigini israria soylemi§tik. Bazi meslekta§lanmizin bnerdigi gibi 
bu kaplarin Iran'dan kacak olarak geldigine hi? bir zaman inanmami§tik. Ancak Van 
GOlii Havzasi'nda uzun yillardan beri yiiriittiigiimuz yiizey ara§tirmalarinda ve kazilarda 
"Van-Urmiye boyahlari" tiiriinde 50k az sayida malzemeye rastlamlmi§tir. Ele ge^en 
birkac boyali kap parcasi bu ?anak comlegin Van Golii Havzasi'nda da uretildigini 
posiliv olarak kanitlayacak durumda degildi. Ancak 1992 yaz aylarinda Van Golu'nun 
kuzeyinde yapilan bazi yiizey ara§urmalan, daha onceki bir makalemizde de belirttigimiz 
gibi28, bu kaplarin Van bolgesinde uretildikleri konusunda gereksinim duydugumuz 
kesin kanitlari saglami§tir. Ahlat'm 13 km. kuzeydogusunda Siitay yaylasi olarak 
adlandirilan bolgede koyluler tarafindan acilarak tahrip edilmi§ olan dort mezarlik 
alaninda yer alan yiizlerce mezar vardir. Bogurtan Mevkii olarak adlandirilan alanda 
yaptigimiz ara§tirmada cok sayida ikinci bin yil profilinin yaninda boyali ikinci bin yil 
kap parcalari da bulunmu§tur. Bulunan boyali kaplarin biiyiik boliimii Ahlat Muzesi'ne 
ve diger miizelerimize dagilmi§ durumdadrr. 

Van Golii'niin kuzeyinde gol seviyesinden 400-500 metre yiikseklikteki 
yaylalarda29 iiretilen boyali canak comleklerin ve bu canak fomleklerin ?iktigi 
mezarlann tarihi bu yorede arkeolojik bir kazi yapmadikca kesinlik kazanamayacaktir. 
Ancak Bogurtan mevkiindeki dromoslu mezarlarin icinden ve yamndan topladigimiz 
boyali v& boyasiz keramiklerin sergiledigi profiller ile son yillarda Dilkaya ve 
Karagiindiiz'de bulunan oda mezarlardan ?ikan keramiklerin profilleri arasinda goz ardi 
edilemeyecek bir benzerlik vardir. Dilkaya ve Karagiinduz mezarlannm Erken Demir 
Cag'a ait oldugu kesindir. Kanimizca ikinci bin yil boyali keramiklerinde gdzlenen 
formlar siireklilik gostererek biiyiik oranda Van Bolgesi'nin Erken Demir Cag kultiirune 
de yansimi§tir. Biz Van Golii Havzasi'ndaki boyali kaplarin iiretiminin Bati Iran 
orneklerinin sona ermesinden sonra da devam ettigine inanmaktayiz. Van Bolgesinin 
hemen hemen tiim devirlerdeki di§a kapah olma ftzelligine bagh olarak ikinci bin yil 
boyali canak comlek kiilturii de kom§u iilkelerden daha uzun ya§ami§ olmahdir. Demir 
Caglann Van Bdlgesindeki ba§langic tarihi30 ile Bati tran tarihleri arasmdaki farkhlik 
bu noktada dikkate alinmalidir. inceledigimiz boyali kaplar Van Golii Havzasinda, bu 
bOlgeye Demir Cag kiiltiiriinu getiren gfif dalgasina kadar, belki de M.O. 1300-1200 
tannine kadar uretilmis. olmalidir. 

Cilingiroglu 1990, 44. 
Boyah 9anak 96mleklerin gol seviyesindeki hoyiiklerde bulunmayi§inm nedenleri 

§imdilik afikhk kazanmami§tir. Bu konu bir ba§ka makale ifinde incelenecektir. 
Van Bolgesinin Demir Caglannimn ba§langici ifin bak: f^ilingiroglu 1987, 108 vd. 
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