
GAZIANTEP MÛZESINDEKi «VAN-URMÏYE BOYALILARI» 

Altan ÇÎLiNGiROGLUl*) 

C.A. Burney'in Haftavan Tepe'deki kazilariyla ortaya çikarilan 
ve Haftavan Tepe ile ilgili ônraporlarda bir kismi yaymlanan1 VIB 
boyalilan bu kazi a lanmm ônemli bir malzeme grubunu olu§tu-
rur. M. Edwards tarafmdan once bir makalede2 daha sonra da bir 
kitapta3 yaymlanan bu boyalilar M.Ô. 2. binyilm ilk yarismda 
Urmiye Gôlù çevresindeki boyali çanak-çômlek gelenegi ile ilgili 
etrafli bilgiler vermi§tir. 

Tarafimizdan Dogu Anadolu'nun bazi mùzelerinde yapilan 
ara§tirmalar Haftavan Tepe VIB boyalilan ile ayni ôzelikte olan 
çok sayida çanak-çômlegin varligmi gôstermiçtir. Çeçitli bilimsel 
toplantilarda4 sundugumuz bildirilerden sonra Van, Gaziantep ve 
Adana Bôlge Mùzelerinde yeralan bazi kaplari bir makalemizde 
yaymlamiçtik5. Ancak yine son yillarda mùzelerde yaptigimiz ara§-
tirmalar bu tùr malzemenin sayismm her geçen gùn arttigmi gôs-

(*) Prof. Dr., Ege Ûniversitesi Edebiyat Fakûltesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bôlùmti Ogretim Ùyesi. 

1- Burney, «Excavations at Haftavan Tepe, 1971», Iran 11, 1973, 155 ff. 

2- Edwards 1981, 101-140. 

3. Edwards 1983. 

4- A. Çilingiroglu, «Van Gôlti Havzasinda 2. Bin Çanak-Çômlek Gelenegi», 
IX. T.T. Kongresi, s. 109 vd. Ank. 1986; A. Çilingiroglu, «Van ve Urmiye 
Bôlgeleri Arasindaki Kûltûrel iliskinin Van-Urmiye Boyalilan Isigmda De-
gerlendirilmesi», X. T.T. Kongresi (Baskida) 

5. Çilingiroglu, 129-139. 
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termistir6. Bu makalemizde Gaziantep Mûzesinde saklanan7 ve 
daha once yaymlamadigimiz bir grup eseri incelemek ve bazi ône-
riler getirmek arzusundayiz8. 

KATALOG : 

l.Yuksek boyunlu kap : (Envanter No. 18. 32. 78) (Resim 1.) 
Yukseklik : 14.0 cm., Agiz çapi : 9.0 cm., Karm çapi : 13.5 cm., 
Kaide çapi : 6.5 cm. 

Bezeme : Boyun altmda, omuzda ve karnin altmda yeralan bir-
birine paralel kirmizi ve koyu kahve rengi bantlar kap boyama 
yuzeyini iki bôlûme ayirir. ilk bôlùm ortadaki kirmizi, di§lar-

6. 1995 yilmda Van Bôlge Muzesi'nde yaptigimiz bir araçtirma 90 benzer bo-
yah kabin varligim gostermigtir. 

7- Çaliçmalanmizdaki yardimlari nedeniyle Gaziantep Miizesi arkeologlari 
sayin Mustafa Çubukçu ve sayin Cumali Ayabakan'a içten te§ekkiirlerimi 
sunanm. 

8. Bu makalemin hazirlanmasmda ve çizimlerin yapilmasmda degerll emekleri 
geçen Ar§. Gôr. arkeolog Gtllriz Kozbe ve Zafer Derln'e te§ekkiir-
lerimi borç sayiyorum. 
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daki koyu kahve ùç dikey bant ile bôlùmlere ayrilmi§tir. Her 
bôlûmùn içinde siyah boya ile yapilmis. yaba motifleri vardir. 
îkinci bôlùm koyu kahve ile yapilan bir ùçgen ve bu ùçgenin 
içinde, kirmizi boyali ici tarah ùçgenden olusmaktadir. 
Boya : Açik devetûyù astar ùzerine kirmizi ve koyukahve. 
Benzer ôrnekler : Bantlar arasmda ici ta rah ùçgenler : Adana 
Bôlge Mûzesi (Çilingiroglu, 131, Fig. 3); Haftvan Tepe VIB 

(Edwards (Resim.l) 1981, Fig. 159); Geoy Tepe (Burton-Brown, 
138, Env. No. 678e). 

2. Kisa boyunlu kap : (Env. No. 13. 38. 78) (Resim 2). 
Yùk : 8.5 cm., Agiz çapi : 7.5 cm., Karm çapi : 11.5 cm., Dip çapi: 
4 cm. 

0 5cm. 

Bezeme : Agiz keiiarmm altmda ve karm ûzerindeki iki siyah 
boya bandi arasma yerle§tirilmi§, siyah boya ile yapilmis, dôrt-
genler. Dôrtgenlerin ici kirmizi bantlar ile çapraz taranmiçtir. 
Boya : Kabm kendisi kirmizi. Bezeme krem boya-astar ûzerine 
siyah ve kirmizi. 

Benzer ôrnekler : Haftvan Tepe (Edwards 1981, Fig. 15.9; Ed
wards 1983, Fig. 82.9), Geoy Tepe C (Burton-Brown, 138, 
Inv. No. 678e), Adana Bôlge Mûzesi (Çilingiroglu, 131, fig. 3) 
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3. Derin kase : (Env. No. 13.37.38) (Resim 2). 
Yùk : 8.5 cm., Agiz çapi : 10.0 cm., Karm çapi : 13.0 cm., Kaide 
çapi 7.0 cm. 

Bezeme : Agiz kenanmn altmda içteki kirmizi, diçtakiler siyah 
ùç bant tan olu§an y a n m daireler. Dairelerin içleri ùç adet dal-
gali siyah hat ile bezenmi§. 

Boya : Bezeme yùzeyi devetùyû boya - astarli. Kabm kendisi 
kirmizi. Bezemede kirmizi ve siyah boya kullamlmiç. 

Benzer ôrnekler: Van Mùzesi (Çilingiroglu, 137, Fig. 14), Haftavan 
Tepe Erken VIB (Edwards, 1983, Fig. 85.9, 11; Fig. 86. 1,4,6,7,12; 
Geç VIB (Edwards 1983, Fig. 95.11) 

4. Kisa boyunlu kap : (Env. No. 13.35.78) (Resim 3) 
Yuk. : 13.5 cm., Agiz çapi : 10.5 cm., Karm çapi : 15.0 cm., Dip 
çapi : 8.5 cm. 
Bezeme : Omuz uzerinde yeralan siyah bant tan a§agiya dogru 
sarkan ayni renkte ici bos. ùçgenler. 
Boya : Kap uzerinde bezeme için aynlmiç boya-astar alan yok. 
Bezeme kabm kendi rengi olan kiremit kirmizisi uzerine siyah 
boya ile yapilmi§. 
Benzer ôrnekler : Adana Bôlge Mùzesi (Çilingiroglu, 130, Fig. 1) 
Geoy Tepe D (Burton-Brown, Inv. No. 1053, 77; Inv. No. 430). 
Haftvan Tepe Erken VIB (Edwards Bôlge Mùzesi 1983, Fig. 113.6) 
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0 5 cm. 

Georgia : (Kuftin, Lev. 78). 
Kizilvank : (Schaeffer, Fig. 270). 

5. Yuksek boyunlu kap : (Env. No. 1.20.77) (Resim 5) 
Yùk. : 14.3 cm., Agiz çapi : 08.0 cm., Karm çapi : 13.3 cm., Dip 
çapi : 6.0 cm. 
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Bezeme : Boynun altmda yeralan ince siyah bir bant tan sar-
kan tepeleri a§agida ùçgenler. Ûçgenlerin içleri dalgah hat-
larla doldurulmus.. 

Boya : Kabm kendisi kirmizi. Bezeme bu renk ûzerine siyah 
boya ile yapilmis. Yalniz boyun kismi açik devetûyû renkte 
boya-astara sahip. 

Bcnzer ôrnekler •. Adana Mùzesi : (Çilingirogiu, 130, Fig. 1) Van 
Bôlge Mùzesi : (Çilingirogiu, 136, iFg. 13) Haftavan Tepe Erken 
VIB : (Edwards 1983 Resim 5, Fig. 112.8,9;113) 

6. Depo kasesi : (Env. No.13.32.78) (Resim 6) 
Yùk. : 16.5 cm, Agiz çapi : 18.5 cm., Kann çapi : 21.0 cm., Kaide 
çapi : 8.0 cm. 

Bezeme •. Agiz kenarmm hemen altmda, bant olmaksizm ba§-
layan yarim daire motiflerinin içleri ùç sira dalgah hat ile be-
zenmiçtir. 

Boya : Bezeme kabm kendi rengi olan kirmizi ûzerine koyu 
kahve rengi boya ile yapilmi§tir. 

Benzer ôrnekler : Van Mùzesi : (Çilingirogiu, 137, Fig. 14) Gazi-
antep Bôlge Mùzesi : (Katalog No. 3), Haftvan Tepe Erken VIB: 
(Katalog No. 3). -
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7. Kisa boyunlu kap : (Env. No. 47.38.76) (Resim 7) 
Yùk. : 18.0 cm., Agiz çapi : 12.0 cm., Karm çapi •. 19.0 cm., Dip 
çapi : 9.5 cm. 

0 5 cm 

Bezeme : Boyunda ve kannda yeralan iki kalm bant arasmda 
içiçe ùçgenler ve birbirini kesen kalm çizgiler vardir. Kann-
daki bant boyunca uzanan zig-zag motifi. 

Boya : Kabm kendi rengi olan kiremit rengi uzerine koyu 
kahve rengi boya. 

Benzer ôrnekler : Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 
136, 10,14:116.1). 

8. Boyunlu kap : (Env. No. 13.36.78) (Resim 8) 
Yùk. : 11.0 cm., Agiz çapi : 10.0 cm., Karm çapi : 14.5 cm., Dip 
çapi : 7.5cm. 

Bezeme : Boyun kismmda uzanan kalm bir bant belli arahk-
larla dikey bantlarla kesilmis. 

Gôvde ùzerinde genis. zig-zag motifleri var. Zig-zaglarm olus-
turdugu ùçgenlerin tepelerinden asagi sarkan tomurcuk mo
tifleri. 
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Boya : Kabm kendisi kiremit-kirmizi. Gôvdenin list kismi kah-
verengi. 

Motifler bu kahverengi uzerine koyu kahverengi boya ile ya-
pilmiç. 

Benzer ôrnekler : Adana Bôlge Mûzesi (Çilingiroglu, 132, Fig. 5) 
Van Mûzesi : (Çilingiroglu, 132-33, Fig. 6 ve 7) 

9.. Kase (Env. No. 1.12.77) (Resim 9) 
Yûk. : 7.5 cm., Agiz çapi : 14.5 cm., Karm çapi : 16.5 cm., Dipçapi: 
6.7 cm. 

Bezeme : Gôvde ùzerinde birbirini izleyen ici tarali kelebek ve 
eçkenar dôrtgen motifleri. 

Boya : Kabm kendisi kizil-kahve renginde. Bezeme krem renkli 
boya-astar ùzerine koyu kahve rengi ile yapilmi§. 
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Benzer ô m e k l e r : Gaz i an t ep Bôlge Mûzes i : (Çilingiroglu, 134, 
Fig. 11; 136, Fig. 12) 

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

Kiz i lkavak : (Burney, Fig. 43 /e ) ; H a f t a v a n Tepe Geç VIB: (Ed
wards , 1983 ,Fig. 93.9; Fig. 100.14; Fig. 101.12). 

10. Boyunlu çômlek : (Env. No. 13.29.78) (Resim 10) 
Yûk. : 29.0 cm., Agiz çapi : 15.0 cm., K a n n çapi : 26.0 cm., Dip 
çapi : 10.5 cm. 
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Bezeme : Bezeme omuzda ve karnm altmda yeralan koyu kahve 
iki bant arasma uygulanmiçtir. Dikey çizgilerle bôlùmlere ay-
rilan bezeme yùzeyi ici bo§ ve dolu eçkenar dôrtgenler ve ùç-
genlerle doldurulmuçtur. 

Boya : Kabm kendisi kiremit kirmizisi renklidir. Bezeme krem 
boya astar uzerine koyu kahve ve kirmizi renk ile yapilm.is.tir. 

Benzer ôrnekler : Haftavan Tepe Geç VIB : Edwards, Res. 10 1983 
351, Renkli Levha b, Fig. 116.1; Fig. 139.18; Fig. 135.5) 

11. Kisa boyunlu çômlek : Œnv. No. 47.40.76) (Resim 11) 
Yiik. : 19.5 cm., Agiz çapi : 12.0 cm., Kann çapi : 21.0 cm., Dip çapi 
8.5 cm. 

Bezeme : Boyunda ùç, omuzda iki ve karm altmda ùç adet bant 
bezeme yùzeyini iki bôlùme ayirir. Her iki bôlùmde yan kenar-
lari taranmi§ tepeleri yukarida ùçgen motifler var. Bunlarm 
arasmda ise tabanlari boyundaki bant ùzerinde olan içiçe ûç ùç
gen yerahr. 

Boya : Kabm kendisi kiremit kirmizisidir. Bezeme krem boya-
astar ùzerine yapilmi§. Boyundaki ilk bant ve içiçe ùçgenler kir-
mizi, diger motifler ve bantlar siyah boya ile yapilmi§tir. 

Benzer ôrnekler : Gaziantep Bôlge Mùzesi : (Çilingiroglu, 134, 
Fig. 9). Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 116.1) 
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12. Kisa boyunlu kap : (Env. No. 47.39.76) (Resim 12) 
Yùk. : 21.0 cm., Agiz çapi : 7.8 cm., Kann çapi : 20.0 cm., Dip 
çapi : 10.5 cm. 

0 5 cm. 

Bezeme : Boyunda ve karin ûstùnde sirayla siyah-kirmizi-siyah 
boya ile yapilmis ùçer bant bezeme alarum smirlar. Bu alan 
içinde tepeleri yukanda, içleri çapraz tarali dort ûçgen. Ùçgen-
lerin konturlan siyah, iç taramalar ise sirasiyla kirmizi-siyah-
kirmizi-siyah olarak boyanmi§tir. Arada kalan boçlukta sirt-
sirta vermis, konturlu siyah, çapraz taramasmdan biri kirmizi 
digeri siyah olan iki yapisjk ûçgen. Uçgenler arasinda kalan 
bosluklarda kirmizi boya ile yapilmis haç içaretleri. 
Boya : Kabm kendisi kiremit kirmizisi. Bezeme pembe-kahveren-
gi boya-astar ûzerine siyah ve kirmizi. 

Benzer ôrnekler : Adana Bôlge Mùzesi : (Çilingiroglu, 130, 
Haftavan Tepe Geç VIB (Edwards 1983, Fig. 94.5) 
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13. Çômlek : (Env.No. 1.10.77) (Resim 13) 
Yùk. : 10.5 cm., Agiz çapi : 7.0 cm., K a n n Çapi : 13. 0 cm., Dip 
çapi : 6.0 cm. 

0 5 cm. 

Bezeme : Bezeme boyunda ve karnm altmdaki siyah renkli iki 
bant arasmda yerahr. Bezeme alani dikey olarak yerleçtirilmiç 
paralel hatlar, ardarda siralanmi§ kirmizi ve siyah e§kenar 
dôrtgenler ve yine kirmizi ve siyah ile boyanmiç kelebek motif-
leri ile doldurulmu§tur. 

Boya : Kabm kendisi kirmizi renkte. Bezeme krem boya, astar 
ùzerine kirmizi ve siyah boya ile yapilmiç. 

Benzer ôrnekler : Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards, 1983, 
115.4). 

14. Kisa boyunlu çômlek : (Env. No. 1.11.77) (Resim 14) 
Yùk. : 11.6 cm., Agiz çapi : 8.2 cm., Karm çapi : 153 cm. Dip çapi: 
7.5 cm. 
Bezeme : Boyun altmda ve karm ùzerinde yeralan iki siyah 
bant bezeme alanini oluçturur. Boyundaki siyah bandm altmda 
yeralan kirmizi bant tan sarkan, tepeleri yukarida, ici tarah 
ùçgenler. Ûçgenlerin dis. konturu siyah. îç kontur bazen siyah 
bazen kirmizi. Çapraz taramalar kirmizi ve siyah. 
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Boya : Kabm kendisi kahverengi. Bezemeler açik devetûyù bo-
ya-astar ùzerine siyah ve kirmizi boya ile yapilmiç. 

Benzer ôrnekler : Gaziantep Bôlge Mùzesi : (BAK: Kat. No. 12 
ve 11) Adana Bôlge Mùzesi (Çilingiroglu, 131, Fig. 3) 
Geoy Tepe C •. (Burton-Brown 138, No. 6/8e) 

Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 116.1; Renkli Levha 
b; Fig. 94.5). 

15. Kisa boyunlu çômlek : (Env. No. 1.9.77) (Resim 15 ve 16) 
Yùk. : 17.0 cm., Agiz çapi : 14.0 cm., Karm çapi : 23.0 cm. Dip çapi: 
12 cm. 

Bezeme : Bezeme alani boyunda ùç adet koyu-kahve bant arasi-
na yapilmis iki sira zig-zag motifi ve karm altmda iki koyu-kah
ve bant arasmdaki ayni renkte zig-zag motifi ile smirlandiril-
miçtir. Boyundaki zig-zag koyu-kahve ikincisi ise kirmizidir. 
Bezeme alti ana bôlûmden oluçmaktadir: 

1 No. lu motif yatay ve dikey çizgilerin kesiçmesinden olu§-
maktadir. 
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2 ve 6 No. lu motif birbirinin aynidir ve tepeleri ortada birle-
§en ûçgenlerden meydana gelmektedir. 

4. No. lu motif kirmizi ve siyah boya ile yapilmis, dama tahtasi 
motifidir. 

2 ve 5 No. lu motifler ortada bir dag keçisi ve etrafmda yeralan 
kuçlardan meydana gelmektedir. 

Boya : Kabm kendisi kirmizi renklidir. Bezeme krem boya-as-
tar uzerine yapilmi§tir. 

1, 2 ve 6 No. lu motiflerde çizgiler kirmizi ve siyahtir. 4 No.lu 
dama tahtasi motifinde karelerin biri siyah digeri kirmizi ile 
boyanmi§tir. 

3. No. lu motifte dag keçisi siyah, ku§larm bazisi siyah bazisi 
kirmizi ile yapilmi§tir. 

5 No. lu motifteki dag keçisi kirmizi, kuslar siyah ya da kir-
mizidir. 

Benzer ôrnekler : Motifler ayri ayri ele almdigmda çok sayida 
benzer ôrnek bulunabilir: 

1 No. lu motif : Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 
137.2). 

2 No. lu motif : Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 
136.10). 

3 ve 5 No.lu motifler: Haftavan Tepe Geç VIB: (Edwards 1983, 
Fig. 116.2; Renkli Levha a; Fig. 139,1,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19 
ve 20); Adana Bolge Muzesi : (Çilingiroglu, 130, Fig. 1) Dag 
keçisi motifi bildigimiz kadanyla ilek karçimiza çikmaktadir 
4 No. lu motif : Haftavan Tepe Geç VIB : (Edwards 1983, Fig. 
139.4 ve 18). 
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V 

bcra 
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Konuyla ilgili bir baska makalemizde de belirttigimiz gibi9 M.Ô. 
2. binyilm ilk yansmda kuzey-bati iran'da ônemli bir boyali ça-
nak-çômlek gelenegi yasanmistir. Ôzellikle Haftavan Tepe'nin VI. 
katmda10 kazilarla saptanan bu gelenek, Kuzey-bati i ran 'da M.Ô. 
1900-1450 yillari arasmda en yaygm çekilde gôzlenir11. Edwards ta-
rafmdan12 «Urmia Ware», bizim tarafimizdan13 «Van-Urmiye Boyali-
lan» olarak adlandmlan bu gelenegi belirleyen bazi ôzellikler var-
dir. Keramikler ùzerinde gôzlenen bu ôzellikler kaplarm sahip ol-
duklari formlardan çok, bezemenin kap ûzerine uygulams çeklin-
den ve bezemede seçilen motiflerden kaynaklanmaktadir. Bu ôzel
likler Anatolian Studies 34, 1984'de yaymladigimiz kaplarda ve bu 
makalede verdigimiz ôrneklerde çok açik olarak gôzlenebilmek-
tedir. Bunun nedeni sundugumuz malzemenin, kazilardan çikan-
l ann aksine, turn kaplar olu§udur. 

inceledigimiz boyahlarm bir bôlûmùnde bezeme biri boyunda 
veya agiz kenari altinda, digeri karin ùzerinde yeralan iki bant 
arasmda yeralir. Bantlar kirmizi ya da siyah boya ile yapilmi§tir. 
Kabm turn yûzeyi çogu zaman bir astarla kaphdir. Bezeme sôzù 
edilen iki bant arasmdaki boya-astar ûzerine yapilmistir. Boya-astar 
genellikle açik deve-tùyû rengindedir. Bezeme yapildiktan sonra 
kap yûzeyi perdahlanmistir. Bazi eserlerde bezeme dogrudan astar 
ûzerine yapilmiçtir. 

Boyali kaplarm formlarmda belirli bir simrlama sôzkonusu 
degildir. Daha once yaymlanan ôrnekler ve bu makalemizde sun
dugumuz malzeme dikkate a lmarak yapilacak bir tipolojik tasnif 
hatali sonuçlar verebilir. Gerek Edwards'm14 gerekse bizim yaym
ladigimiz ôrneklerde derin kaseler, yayvan kaseler ve aleak boyun-
lu kaplar çogunluktadir. Bu ôzellik boyarnanm sadece bu tùr kap
lar ûzerine yapildigi izlenimini vermemelidir. 

1987 yilmda Van Bôlge Mûzesinde yaptigimiz yeni bir arastir-
mada sôzùgeçen mùzede yaymlanmamis 58 adet boyali kabm var-
ligi saptanmistir. Ilerde yaymlayacagimiz bir makalede etraflica 
açiklayacagimiz gibi, bu malzeme arasmda kûpler, bûyùk çanaklar 
ve testiler çogunlugu almaktadir. Bu nedenle boyamanm kabin 
formu dikkate almmadan, hemen her tûrlû kap ûzerine yapildigi-
ni sôyleyebiliriz. 

9. Çilingiroglu, 138-139. 
10. Edwards 1983, 49 ff. 
11- Edwards 1983, IX. 
12- Edwards 1981, 101 ff.; Edwards 1983, 141. 
13- Çilingiroglu, 139. 
14. Edwards 1983, Fig. 82-119. 
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Bezemede kullanilan motifler genelde iki grupta toplanabilir. 
Bu gruplardan ilki ùçgenler, dôrtgenler, ici ta rah ùçgenler ve dôrt
genler, dama tahtasi motifi, zig-zaglar ve dalgah hat lar gibi geo
metrik motiflerdir. ikinci grup ise çeçitli geometrik §ekillerle iliçkili 
olarak resimlenen insan ve hayvan motiflerinden olu§an naturalist 
sahnelerdir (Res. 17). 
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Geometrik motiflerle bezenmis. kaplar arasmda ise iki belir-
gin gurubun varhgi gôzlenebilir. Boyunda yeralan yatay banttan 
a§agrya dogru sarkan, ici dalgali hat lar ile doldurulmus. ùçgen ve 
dôrtgen motifleri ile sûslû kaplar birinci grubu olu§turur. «Geo
metrik motifli tekrenkliler» olarak adlandirilan bu gruptaki kap-
l ann boyama yôntemlerinde ônemli bir farkhlik dikkat çekicidir. 
Sôzùedilen ici dalgali hatlarla bezeli ûçgenler dogrudan kap ùze-
rine, boya-astar kullanilmaksizm uygulanmiçtir. Ûçgenler ve dal
gali hatlar koyu-kahve veya çogunlukla siyah boya ile yapilmiçtir. 
Ayni kap ùzerinde birden fazla renk kullamlmami§tir. Bezeme 
kap ùzerinde kendisine ayrilmi§ bir alanda degil, çogu zaman ka-
bm tùm yùzeyi ûzerine yayilmi§ durumdadir. 

îkinci grupta bezeme, biri boyunda, digeri karm ùzerinde yer
alan iki bant arasmda bezeme için aynlan boya-astar zemin ûze
rine uygulanmiçtir. Motiflerde ilk grubun aksine birden fazla renk 
kullanûmiçtir. Bu nedenle bu gruba tarafimizdan «geometrik mo
tifli çokrenkliler» adi verilmistir. Birinci grupta yeralan ôzelliklerin 
belli oranda di§ma çikan ve çokrenklilige dogru ilk adimlarm atil-
digi bazi ôrnekler dikkat çekicidir. Teknik ve boyama olarak her 
iki grubtan da farkh olan bu ôrnekleri «geometrik motifli çokrenk-
lilere» «geçis» olarak kabul edebiliriz. 

înceledigimiz boyali kaplarm kôkenleriyle ilgili olarak temelde 
iki gôrùs. vardir. Dyson Urmiye bolgesindeki bu kaplarm «Kappa-
dokya boyahlan» (Aliçar III) ile iliçkili olduklarmi ônermi§tir15. 
Dyson'un ônerisi Kappadokya boyalilarmm Anadolu'daki yayilma-
lari dikkate almdigmda, kanimiza gôre, geçerli gôrùlmemektedir. 
Ali§ar ile Urmiye Gôlù arasmdaki Dogu Anadolu yerle§me yerle-
rinde (Van Bôlgesi hariç) bu tip çanak-çômlek elegeçmemiçtir. 

înceledigimiz boyali kaplarm yakm benzerleri Sevan Gôlù'nùn 
kuzeyindeki Trialeti kurganlarmm diçmda Elar'm M.Ô. 1700-1500 
yillarma tarihlenen katlarmda16, aym tarihlerde Artik'ta", Nor-
Bayezid'da13, Metsamor'da'9 ve Sevan Bolgesindeki kazilmamis, bir 
çok yerleçme yerinde ele geçmistir. Benzer boyali kaplarm Sevan 

15- Dyson, «The Archaeological Evidence of the Second Millennium B.C. on 

the Persian Plateau», The Cambridge Ancient History 71, 1, 686 ff. 
!6- Khanzadian, Elar-Dariani, Erivan, 1979, Figs. 100-1 ve 103. 

17- Khachat r ian , The Ancieat Cultures of Shiraka, 3000-1000 B.C., Erivan, 1975. 

IS- Martirosian, Armenia in the Bronze and Early Iron Ages, Erivan, 1964, 

Fig. 19. 

19- Martirosian, Armenia in the Bronze and Early Iron Ages, Erivan, 1964, 57. 
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Bôlgesinde ve bu bôlgeye yakm yôrelerde kullanilmasi bu gelene-
gin bu yôreye ôzgù olabilecegini dùçûndûrebilir. Ancak Trialeti'de 
Orta Tunç I'e tarihlenen kurganlardan elde edilen keramik malze-
me genellikle «oluk spiral bezemeye» (grooved spiral) sahiptir20. 
Bezemenin yapihs yontemi farkli oldugu kadar bezeme için seçilen 
motiflerde farkhdir. Trialeti Orta Tunç I evresi M.Ô. 2000-1850 yû-
l an arasma tarihlenmektedir2 ' . Oysa M.Ô. 1900 yillarinda, yani 
Trialeti'de Orta Tunç I kultùrù «oluk spiral bezemeli» kaplari ùre-
tirken, Haftavan Tepe'de boyali kaplar kullanilmaya baçlanmistir. 

Yukarida adlanni verdigimiz ve Sevan Bôlgesinde yeralan yer-
lesme yerlerinin benzer boyali kap ùreten katlari ise bùtùnùyle 
Orta Tunç II veya Orta Tunç III dônemine, yani M.Ô. 1700-1450 yil-
l an arasma tarihlenmektedir. Trialeti kurganlarmdan ele geçen en 
erken boyahlar, Haftavan Tepe'de dogrudan astar ùzerine kirmizi 
veya siyah boya ile yapilan ici dalgah hath ùçgenleri içeren kap-
lardir. Bu tùr kaplar Trialeti'de Orta Tunç H'ye (M.Ô. 1850-1700) 
tarihlenen kurganlarda gôrùlmesine karsm Haftavan Tepe'de 
M.Ô. 1900 yilmdan itibaren kullamlmaktadir22. 

Boyali kaplarla ilgili bugûn elimizde olan veriler bu gelenegin 
Van ve Urmiye Gôlleri arasmdaki bôlgeye ôzgû oldugunu gôster-
mektedir. Orta Tunç Çaglarm baslamasiyla ortaya çikan bu gele-
nek, daha sonra Sevan bôlgesine yayûmis olmahdir. Ancak konuy-
la ilgili sorun, bûyûk oranda, bu tip boyahlann Van bôlgesinde bir 
kazi ile saptanmasi ile çôzûlecektir. 

«Van-Urmiye Boyahlan» olarak adlandirdigimiz kaplarm Van 
Gôlù Havzasmdaki varhklari eldeki verilerle tam olarak açiklana-
mamaktadir. Yôrede 1980 yilmdan buyana yaptigimiz yùzey aras-
tirmalari23 veya 1984 yihnda basladigimiz Van-Dilkaya Hôyûgû ka-
zisi24 sorunu simdilik aydmlatamamistir. Van bôlgesinde yaptigi
miz yûzey arast irmalarmda sadece bir yerleçme yerinde boyali ça-
nak çômlek tûrûne rastlandi. Van-Dilkaya Hôyùgûnde ise henùz 
bu tûr buluntu veren katlar yoktur. Ancak Van Bôlge Mûzesine 
son yillarda ulasan boyali tùm kaplarm sayisi bugûn 90'i bulmus-

20- Rubinson, 241. 

21- Rubinson, 247. 

22- Edwards 1983, ix. 

23- «Van Projesi» kapsaminda 1983 yi lmdan buyana Prof. Dr. Veli Sevin ve 

benim baskanligim alt inda sûrdûrûlen arastir malar», Kazi ve Aras-

t i rma Sempozyumu'nda blldiri olarak sunulmus, ve ilgili sempozyumun 

yillik yaymlarmda yaymlanmistir . 

24- Çilingiroglu, VII. Kazi Sonuçlan Toplantisi, Ankara, 1985. 
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tur. Bu kaplarm veya Dogu Anadolu'nun diger muzelerine giden 
boyalilarm, bazi ônerilerin aksine, Tùrkiye'ye i ran 'dan kaçak ola-
rak sokulmasi son derece zordur. Yôrede yaptigimiz ara§tirmalar 
ve muzelere eski eser satan kiçiler ile yapilan konu§malar bu kap
larm kesinlikle Van Gôlûnûn kuzeyindeki bir yerleçme yerinden 
geldigini gôsterir niteliktedir. 

Van Bôlge Muzesindeki 56 kap uzerinde 1987 yilinda yaptigi 
miz bir on cali§ma, kaplarm boyama yôntemlerinde ve stilistik ôzel-
liklerinde bir geli§imin varligmi gôstermiçtir. îlerdeki bir makale-
mizde etrafhca açiklamaya çaliçacagimiz gibi, bu tur boyahlar 
Urmiye bôlgesi ile aym tarihlerde Van Gôlû Havzasmda da uretil-
mi§ olmalidirlar. 
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