
VAN GÔLU HAVZASINDA M.Ô. 2. BÏNYILA AIT BOY ALI 
ÇANAK-ÇÔMLEK GELENEGÎ 

Altan ÇiLiNGiROGLUC*) 

Van Gôlù Havzasi'nm kom§u bôlgelerden soyutlanmiç bir yôre 
oldugu ve ôzellikle ikinci binyilda bu havzada ûçùncû ve birinci bin 
yillara oranla zengin bir kùltûrûn olmadigi ônerilmiçtir. Bu kamya 
varilmasindaki etkenler, Van bôlgesinde M.Ô. 2. binyila ait arkeo-
iojik malzemenin azligi ya da bu bôlgeden çikan malzemelerin ço-
gunlukla birinci bine, bir ba§ka tanimla Urartu dônemine tarihlendi-
rilmek egilimidir. Son yillarda bu tip malzemeler içinde on sirayi 
boyali bazi kaplar almakta ve Dogu Anadolu'nun çe§itli mûzelerin-
de sergilenmekte ya da depolanmakta olan bu tûr boyalilar genel-
likle birinci bin malzemesi olarak degerlendirilmektedir(l). 

Van Gôlù Havzasmda bilinen en erken boyali kaplar Tilkitepe'-
nin Halaf tûrù çanak-çômlegidir. Bu tarihten sonraya ait olan ôr-
nekler ise, Kalecik'te Urartu ôncesine tarihlenen katlarda bulun-
muçtur. K. Lake 1939 yilmda Kalecik'te yaptigi kazilarla Tilkitepe 
iîe erken birinci bin arasmdaki kûltùrel bo§lugu doldurmayi amaç-
lami§ti. Sôzù edilen kazilarda veya ayni bilim adammin Van Kalesi'n-
de yùrûttùgù ara§tirmalarda (2), yaygm olarak bilinen Urartu ke-
ramiginden daha erkene tarihlenen boyali bir çanak-çômlek tûrû 

(*) Doç. Dr., Ege Oniversitesi Edebiyat Pakùltesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bôlu-
mii'nde Ôgretim Ùyesi. 

(1) Bu makalenin ingilizeesi Anatolian Studies 34, 1984, s. 129-139'da yayin-
lanmigtir. Sôzù edilen makalenin yayimlanmasmdan sonra elimize geçen 
M. Edwards'in Excavations in Azarbeijan (North-western Iran), 1, Haftavan, 
Period VI, Oxford, 1983 adli yeni ara§tirmasindan ancak bu makalede ya-
rarlanmak imkamna kavugtuk . 

(2) Reilly, «Test Excavations at Tilkitepe, 1937», TTADE 4, 1940, 145 vd.; Lake, 
«Van'da Yapilan Hafriyat, 1938», TTAED 4. 1940, 179 vd. Korfmann, «Die 
Ausgrabungen von Kirsopp und Silva Lake in den jahren 1938 und 1939 am 
Burgfelsen von Van (Tuspa) und in Kalecik», Berytus XXV, 1977, 173 vd. 
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ortaya çikanlmiçti (3). Uygun olmayan kazi koçullari Lake'in 8 met-
reden derine inmesini engellemiç, 4. bin ile 1. bin arasmdaki kûltûrel 
bo§lugu doldurma ugraçlari o yillar için sonuçsuz kalmi§ti. Son 
yillarda bôlgede yapilan kazilarm çogunlukla Urartu kalelerinde yu-
rùtùlmesi, birinci bine ait kùltûrû de içeren hôyùk yerleçmelerinde 
kazilarm yapilmayiçi, yôrenin ikinci binyili ile ilgili saglikh bil-
giler edinilmesini olanaksiz kilmiçtir. Ernis ve çevresinde yapilan 
kazi ve araçtirmalar ise yôrenin daha çok ùçùncù bin yila ait kûl-
tùrùyle ilgili bilgiler vermi§tir (4). 

M.Ô. 4., 3 ve 1. binde yogun olarak yerle§ilen Van Gôlû Havzasi 
için 2. binde bir kùltùr kesikliginin ônerilmesi gerçegi acaba ne ôl-
çùde yansitmaktadir? 

Adana, Gaziantep, Kars ve Van Bôlge Mùzelerine dagilan çok 
sayidaki boyali kaplar soruyu yanitlamamiza bir ôlçûde de olsa yar-
dunci olmaktadir. 

BOYALI KAPLARA ÔRNEKLER : 

1 — Kisa boyunlu kap (§ek. 1) : Adana Bôlge Mûzesi, yùkseklik: 
16 cm., çap: 12 cm. 

gek. 1. 

Bezeme : Boynun altindaki yatay çizgiden a§agi dogru sarkan 
çift çizgi ile yapilmi§ ùçgenler. Di§ çizgi siyah, içteki kirmizi ile bo-

(4) Burney, «Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze Age», AS 
8, 1958, 179 vd.; Erzen, «Unseli (Ernis) Civan Kazilan», Belleten 27, 1963, 542. 
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yanmi§. Ûçgenlerin içleri siyah ve kirmizi zigzag ve dalgali hatlarla 
doldurulmuçtur. Uçgenler arasmda sagdan sola yônelmis. yùruyen 
leylek motifleri vardir. 

Boya : Açik devetûyû zemin ùzerine siyah ve kirmizi. 

Benzer ôrnekler : 

Haftavan Tepe VIB (Burney, IRAN 10, 1972, Lev. lie; Edwards, IRAN 
19, 1981, Res. 11.10). 

Geoy Tepe D (Burton-Brown, Excavations in Azerbaijan 1948, Env. 
No. 1053: 77, Env. No. 430-Londra, 1951). 

Gùrcistan (Kuftin, Archaeological Excavations at Trialeti, Lev. 78-
Tiblis, 1941). 

Kizilvank (Schaeffer, Stratigraphie Comparée et Chronologie de 
L'Asie Occidentale, 500, Res. 270-Londra, 1948). 

2 — Kisa boyunlu kap (§ek. 2) .- Adana Bôlge Mùzesi, yùkseklik: 
26 cm., çap: 8,5 cm. 

0 5cm 

§ek. 2. 

Bezeme •. Biri boynun altmda digeri kann ùstûndeki iki kirmizi 
çizgi arasmda, tepeleri yukarida paralel iki çizgi ile smirlandirilnus. 
bes. adet ùçgen. Ûçgenlerin içinde içleri tarali, bos, ve kirmiziya bo-
yali eskenar dôrtgenler birbirini izler. Kabm ait kismi bo§ birakil-
mist i r . 
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Benzer ôrnekler : 

Kizilvank (Burney, The Peoples of the Hills, Res. 43/e-Londra, 1971). 
Geoy Tepe D (Burton-Brown, Lev. IX, 124). 

Hasanlu (Stein, Old Routes of Western Iran, Lev. XXIV/3 ve XXXI/1-8 
Londra, 1940). 

Haftavan Tepe VIB (Edwards, IRAN 19, 1981, Res. 1). 

3 — Kisa boyunlu kap (§ek. 3) : Adana Bôlge Mùzesi, yùksek-
lik : 11 cm., cap : 8.5 cm. 

§ek. 3. 

Bezeme : îki çizgi arasmda tepeleri yukanda ici tarali ûçgenler. 
Boynun altmdaki çizgi ûçgenlerin tepelerini kesmis. durumdadir. 

Boya : Açik zemin uzerine kirmizi. Kabm alt kismi bos. birakil-
mistir. 

Benzer ôrnekler: 

Geoy Tepe C (Burton-Brown, 138, Env. No. 678e). 

Haftavan Tepe VIB (Edwards, IRAN 19. 1981, Res. 15.9). 
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4 — Ayak biçimli kap (§ek. 4) : Adana Bôlge Mûzesi, yùksek-
lik •. 13 cm., geniçlik •. 15 cm. 

§ek. 4. 

Bezeme : Bir ônceki ôrnek ile aym. 

Boya : Bir ônceki ôrnek ile ayni. 

5 — Yûksek boyunhx kap (Çek. 5) : Adana Bôlge Mûzesi, yûk-
seklik : 29 cm. çap : 15 cm. 

0 10cm 

§ek. 5. 
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Bezeme : Boyunda alti gurup halinde alti çizgiden olu§an bir 
çizgi demeti vardir. Omuzda ici tarali ve tepeleri açagi sarkan ûç-
genlerin çevresi iki kalm çizgi ile smirlandinlmi§tir. Her ùçgenin 
tepesinde kûçûk bir dairecik vardir. Diçtaki kalm çizgilerin boyuna 
yakm yerde birleçtikleri kôçelerden siyaha boyali birer kus. motifi 
sarkmaktadir. 

Boya : Kabin kendisi kirmizi-kahverengidir. Bezeme siyah boya 
ile yapilmis. ve perdahlanmiçtir. 

Benzer ôrnekler : 

Haftavan Tepe VIA (Burney, IRAN 10, 1972, Lev. l i e ) . 

Trialeti VII. Kurgan (Schaeffer, Res. 290, 3 ve 4). 

Van Bôlge Mûzesi ôrnekleri. 

6 — Yùksek boyunlu kap (§ek. 6 ve 7) : Van Bôlge Mûzesi, yûk-
seklik : 52 cm. cap : 23 cm. 

ôlçùlerin diçmda boya ve bezeme bir ônceki Adana ôrneginin 
çok benzeridir. 

§ek. 6. §ek. 7. 

7 — Yûksek boyunlu kap (§ek. 8) : Van Bôlge Mûzesi, 

Olçûler, boya ve bezeme bir ônceki ôrnegin aynidir. 
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§,ek. 8. 

8 — Kisa boyunlu, çiçkin karmh kap (§ek. 9 ve 10) : Gaziantep 
Mûzesi, yûkseklik: 21,5 cm., cap: 11,5 cm. 

0 10cm 

Sek. 9. 

Bezeme : Biri boynun altmda digeri karnm ùstùnc^ki iki yatay 
çizgi arasmdaki ùçgenler içinde daha kùçûk boyutlu, ici tarali ùç
genler, dôrtgenler birbirini izler. 
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10cm 

§ek. 10. 

Boya : Açik r e n k zemin ùze r ine s iyah ve kirmizi . K a b m alt kis-
m i bos b i raki lmis t i r . 

Benzer ôrnekler: 

Geoy Tepe D-C (Burton-Brown, 139, Env. No. 689; Env. No. 735). 
H a f t a v a n Tepe VIB (Burney, IRAN, 113, 1975, Lev. IVg, IVh; Edwards , 
IRAN 19, 1981, Res. 10.2). 

9 — Der in kâse (§ek. 11) : Gaz i an t ep Mùzesi, yûksekl ik : 11,5 
cm., cap : 9,5 cm. 

10 cm 

§ek. 11. 
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Bezeme : Omuzdaki yatay çizgi arasmda ici tarali ûçgenler ve 
e§kanar dôrtgenler. 

Boya : Açik krem rengi ùzerine siyah ve kirmizi. 

Benzer ôrnekler: 

Haftavan Tepe VIA (Burney, IRAN 10, 1972, Lev. I l c). 

Haftavan Tepe VIB (Edwards, IRAN, 19, 1981, Res. 19. 11, 12). 

Geoy Tepe D (Burton-Brown, 74, Env. No. 850; 78, Env. No. 87). 

10 — Keskin profilli kâse (§ek. 12) : Gaziantep Mùzesi, yùksek-
lik -. 8 cm., çap •. 14 cm. 

0 5cm 

§ek. 12. 

Bezeme : îki yatay çizgi arasmda ici t a rah ùçgen ve eçkenar 
dôrtgenler. 

Boya .- Açik krem zemin ùzerine koyu kirmizi ve siyah. Kàsenin 
ait kismi bezemesizdir. 

Benzer ôrnekler: 

Haftavan Tepe VIA (Burney, IRAN 10, 1972, Lev. l i e ) . 

Haftavan Tepe VIB (Edwards, IRAN 19, 1981, Res. 18.5, 19.30). 

Kizilvank (Burney, The Peoples of the Hills, Res. 43/3-Londra, 1971). 

Geoy Tepe D (Burton-Brown, 74, Env. No. 85). 

11 — Boyunlu kap (§ek. 13) : Van Bôlge Mùzesi, yûkseklik : 21 
cm., çap -, 10 cm. 
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§ek. 13. 

Bezeme : Boynun hemen altinda a§agiya sarkan ici ta rah ùçgen-
ler. îki ûçgen arasinda beyaz boya ile yapilmiç baçi yukanda bir yi-
lan motifi. 

Boya : Koyu kirmizi zemin uzerine siyah. 

Benzer ôrnekler : 

Kizilvank (Burney, The Peoples of the Hills, Lev. 43/e). 

12 — Genis. agizli kap (§ek. 14) : Van Bôlge Mùzesi: yûkseklik : 
19 cm., cap : 12 cm. 

Bezeme : Agiz kenannin altmdan açagiya sarkan yarim daireler 
içindeki dalgali çizgiler. 

Boya : Kahverengi zemin ùzerine kirmizi ve siyah. 

14 



VAN GÔLÛ HAVZASINDA M.Ô. 2. BÏNYILA AIT ... 

0 5cm 

§ek. 14. 

Benzer ôrnekler : 

Haftavan Tepe VIB (Edwards, IRAN 19, 1981, Res. 16.21, 23, 24 ve 29). 

Sôzkonusu boyali kaplar genelde bazi ortak ôzellikleri paylaçir-
lar: Bezeme açik devetûyû veya krem rengi zemin ùzerine kirmizi 
ya da kirmizi zemin ûzerine siyah boya ile yapilmiçtir. Bezeme biri 
boyunun altinda digeri karnm ûstùnde yer alan iki yatay çizginin 
arasmdaki bosluga yerle§tirilmi§tir. Bôylece kabm ait bôlùmû çogu 
zaman bo§ ve koyu renkli birakûmiçtir. Bezemeyi ùçgenler, dôrt-
genler, dalgali hatlar, çift balta, zigzaglar, dama tahtasi gibi geomet-
rik motifler olu§turur. Kaplann yùzeyi bezeme yapildiktan sonra 
perdahlanmiçtir. 

Anadolu'nun bazi bôlge mùzelerinde saklanan boyali kabla-
nn, ikinci bine tarihlenen çevre kùltûrleriyle ve ôzellikle Haftavan 
Tepe VIB (5) (M.Ô. c. 1900-1450/1400) kati buluntulan ile olan ben~ 

(5) Edwards, «The Pottery of Haftavan VIB (Urmia Ware)», IRAN 19, 1981, 
102: Edwards, Excavations in Azerbaijan (North-western Iran) 1, Haftavan, 
Period VI ,141 vd., Oxford, 1983. 
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zerlikleri ilginçtir (6). Bati iran'da yapilan diger kazilar benzer ça-
nak-çômlek geleneginin Dinka Tepe (7), Hasanlu (8) (Hasanlu VL 
M.O. 1900-1450) ve Geoy Tepe'nin (D ve C evresi) (9) Erken Trans-
kafkasya Kûltùrù'nùn III. evresini izleyen ikinci bin katlarmda da 
ya§adigim kamtlami§tir. Haftavan Tepe VI katinm VII. katm kùl-
tùrel bir devami oldugu dikkate almdigmda (10), açik zemin ùzerine 
koyu renk boya ile yapilan geometrik bezemeli kaplarm bu yôreye 
ôzgù oldugu dùçùnùlebilir. Diger taraftan benzer bezeme ve beze-
menin yapilabilmesi için kabm ust kismmm açik renk bir astar ile 
kaplanmasi gelenegi Trialeti' de yaygm olarak kullanilmiçtir. 

inceledigimiz kaplarm ôzellikle bir bôlùmùnùn §a§irtici derece-
deki benzerleri Trialeti VII No.lu kurgandan ve Trialeti'nin kuzey 
dogusundaki Narekvari ve Burnabad yerleçmelerinden elde edil-
miçtir. Ayni tip çanak-çômlek Erivan yakmmdaki Astabad'da da 
vardir (11). 

(6)Haftavan Tepe VI çanak-çômlegini inceleyen M. Edwards (IRAN 19, 1981, 
101 vd.; Excavations in Azerbaijan (North-western Iran) 1, Haftavan, Pe
riod VI, Oxford, 1983) arastirmalarmda onceki yayinlarda VIA ve VIB ola
rak ikiye aynlan VI. tabakamn biitiinùyle VIB olarak adlandinlmasi ge-
rektigini, ancak VIB'nin «erken» ve «geç»'olarak iki evreden olustugunu 

belirmektedir. Bu nedenle makalemizde Haftavan Tepe VIA evresine tarihle-
nen malzeme Erken VIB, Haftavan Tepe VIB evresine verilenler ise Geç VIB 
olarak dikkate alinmalidir. Haftavan Tepe VIB evresinde elegeçen boyali ça-
nak-çomlek tûriinû Stronach'i izleyerek «Urmiye kerami|i» olarak adlandiran 
yazarin bu keramigin yayilimini verirken Dogu Anadolu ôrneklerini dikkate 
almadigi anla§ilraaktadir. Daha once (Çilingiroglu, Urartu and Western 
Iran : Cultural Origins and Interrelations, Manchester, 1976 (Doktora tezi) 
ve bu yazmuzda da belirttigimiz gibi, bu çanak-çomlek tiiru M.Ô. 2. bin-
yilda Van Gôlù Havzasmda çok miktarda ele geçmektedir. 1985 yilmda 
Van Muzesinde yaptigimiz bir arastirmada 100'e yakm, Gaziantep Muze-
sinde ise 18 adet yaymlanmamis 2. bin boyali çanak-çômlegi saptanmistir. 
Bu malzemeler tizerindeki çalismalarimiz devam etmektedir. 

(7) Muscarella, «Excavations at Dinkha Tepe, 1966», Metropolitan Museum of 
Art Bulletin 25, 1966, 16 vd. 

(8) Dyson. «The Archaeological Evidence of the Second Millennium B.C. on the 
Persian Plateau», CAH II, Fas. 66, 21. 

(9) Burton-Brown, Excavations in Azarbaijan, 1948, Londra, 1951.. 
(10) Burney, «Excavations at Haftavan Tepe 1971», IRAN 11, 1973, 155 vd. 
(11) Burney, AS 8, 1958, 177. 
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înceledigimiz boyali kaplarm ve Haftavan Tepe VIB çanak-çôm-
leginin yakm benzerleri bu yerlesmelerin dismda Elar'm (12) Orta 
Tunç Çagi'nda (M.Ô. 1700-1500) ve Sevan havzasmda (Nor Bayazit 
ve Metsamor gibi) birçok yerlesme yerinde bulunmustur (13). 

Boyali kaplarm bulundugu Geoy Tepe D evresinin basjarmda 
çanak-çomlekte gôzlenen degisiklik yôreye gôç eden yeni bir halkm 
varhgi ile açiklanmak istenmistir. Bu varsayimm ana gerekçesi 
Geoy Tepe D evresinden once, boyali çanak-çômlegin ôncûsù olabi-
lecek herhangi bir boyali keramik dizgesinin varolmamasmm ôneril-
mesidir. Bu varsaymia kar§i olarak; bu tip boyali kap geleneginin 
kôkeninin Haftavan Tepe VIB ve Geoy Tepe D basta olmak ûzere 
Urmiye bôlgesinde olabilecegi ônerisi ileri sûrûlmûstùr (14). Geoy 
Tepe'nin aksine portakal-kahverengi yûzey ûzerine siyah ve koyu 
kahverengi boya ile yapilan bezemeli çanak-çômlek tùrïi Haftavan 
Tepe VII katmin son evresinde gôzlenebilmektedir. 

Boyali kaplarm benzer ôrneklerini gôrdûgûmùz Trialeti kur-
ganlan Schaeffer tarafmdan diger bir çok kurgan ile birlikte M.Ô. 
1550-1450 yillanna tarihlenir (15). Trialeti kazicisi Kuftin ise ben
zer buluntularm çiktigi kurganlar için M.Ô. ikinci binin basjann-
da yer alan yùzyillari ônermistir (16). Dana yeni bir arastirma Tria-
leti'de bulunan kirmizi ûzerine siyah boyali kaplarm Trialeti'nin 
M.Ô. 1600 yilmdan sonra baslayan Orta Tunç III evresine tarihlen 
digini gôstermektedir (17). Haftavan Tepe'de bulunan kirmizi ûze
rine siyah boya ile yapilmis, asagi sarkan ûçgen motiflerinin Trialeti 
Orta Tunç H'de de varoldugu bilinmektedir. 

Bâti Iran, Transkafkasya ve her geçen gùn sayilan artan Dogu 
Anadolu ikinci bin boyalilan ayni kûltùr geleneginin sonuçlan olma-
hdirlar. Dogu Anadolu'da çogunca Van Gôlû havzasmda ele geçen 
ve ikinci bin Urmiye bôlgesi kûltûrû ile yakm iliçkisine inandigimiz 
boyali kaplarm kôkenini, ônerilenin aksine (18), Kappadokya y a da 
Trialeti boyalilarinda aramamiz gereksiz olabilir. Anadolu'da Kap-
padokya'dan baska iki farkh yôrede daha, kuzey Suriye ve Altinova' 

(12) Khanzadian, Elar-Dariani, Res. 100-1 ve 103, Erivan, 1973. 
(13) Martorosyan, Armenia in the Bronze and Early Iron Ages, 57, Erivan, 1964. 
(14) Burney, IRAN 11, 1973, 161,; Edwards, IRAN 19, 1981, 101 vd. 
(15) Schaeffer, Stratigraphie Comparée de L'Asie Occidentale, 512, Londra, 1948. 
(16) Kuftin, Archaeological Excavations in Trialeti, Tiblis, 1941; Minns, «Triale

ti», Antiquity 67, 1943, 125-135. 
(17) Rubinson, «The Choronology of the Middle Bronze Age Kurgans at Triale

ti», Bibliotheca Mesopotamica VII, 1977, 246. 
(18) Dyson, CAH II, Fas. 66, 16. 

A.S.T.D. F.2 17 
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da, boyah çanak-çôimek gelenegi vardir. Ancak Van Gôlù ile Ur
miye Gôiù arasuidaki uzaklik yukaridaki bolgelerin hepsinden daha 
&z\iir. Aynca her iki gôl havzasi kûltûrù M.Ô. ûçùncù binin baçm-
dan bu yana aym kùltùr hareketinin etkisiyle gelisimini sùrdùrmû§-
tùr. Ayni kultur beraberligi Demir Çag'm basjarmdan birinci bin-
yùm içlerine dek sûrmù§tûr. 

Sonuç olarak; açik zemin ùzerine koyu ve kirmizi zemin ùzerine 
siyah boya ile yapilan geometrik bezemeli boyahlar, M.Ô. ikinci bin-
yilda, Demir Çag'm baçlamasmdan. onceki yùzyillarda Van Gôlû 
Kavzasmda zengin bir kùltûrûn varolabilecegini ve bu kûltiirûn 
Urmiye Gôlû havzasiyla paralel ve içiçe bir geliçim içinde oldugunu 
gôsterebilir. Bu durumda Anadolu'da varligi bilinen «boyah çanak-
çômlek ûreten» bôlgelere «Van-Urmiye bôlgesi» adi altmda bir yeni-
sini ekîememiz gerekecektir. 
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