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MEZOPOTAMYA KONUT MİMARİSİNDE 
MERKEZİ AVLU PLAN TİPİ’NDE 

MEKÂN KULLANIMI (M.Ö. 3000-562)

ALEV ERARSLAN*

Mezopotamya konutu en basit 
şekliyle bir avlu veya merkezi odanın 
bir veya birkaç yönden, bir veya daha 
fazla oda dizisiyle çevrelenmesinden 
oluşur. Dışa kapalı içe açık formdaki 
Mezopotamya evinin genel karakterini

oluşturan temel öge olan avlu, oda 
dizisinin üç ve dört yönden kuşatılması 
sonucunda merkezi bir hal alır. Merkezi 
avlulu ev formu olarak bilinen bu tip zaman 
içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, 
farklı birimlerin eklenmesiyle mekansal

Çizim 1: Tell Asmar IVA Yapı Katı (Delougaz, Hill, Lloyd 1967).
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Çizim 2: Tell Asmar VA Yapı Katı (Delougaz, Hill, Lloyd 1967).

dönüşüm sürecine girerek çeşitli alt 
tipler oluşturur.

Bu yazıda Mezopotamya konut 
mimarlığında yaygın olarak kullanılan ve 
tüm dönemlerde ortak karakteristikler 
barındıran önemli bir plan tipi olan 
merkezi avlulu ev formunun, bölgede 
en erken örneğinin görüldüğü tarih olan 
M.Ö.3000 lerden başlayarak, M.Ö.562 
yılına, Yeni Asur Dönemine kadarki süreci 
içeren bir perspektif içerisindeki doğuşu 
ve zamanla geçirdiği mekansal evrim 
süreci irdelenmeye çalışılacaktır.

MERKEZI AVLULU EV

FORMUNUN ERKEN ÖRNEKLERİ

Mezopotamya mimarlığında çekirdek 
ailelerin oturduğu linear düzenlemeli
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evlerin tersine, geniş ailelerin 
kullandığı merkezi avlulu ev formunun 
erken örnekleri Erhanedan Döneminden 
itibaren Fara, Khafaje, Tell Asmar, Tell 
Agrap ve Abu Salabikh yerleşmelerinde 
kullanılmaya başlanmıştır (Delougaz, 
Hill, Lloyd 1967; Postgate 1990). Her 
dönemde uygulanmış olan bu klasik 
şemada, Mezopotamya konutunun ana 
unsuru olan ve evin merkezini oluşturan 
avlu, üç ve dört yönden farklı yön ve 
ebatlardaki, bir veya birkaç sıra paralel 
oda dizisiyle çevrelenmiş ve böylece 
merkezi bir görünüme kavuşmuştur 
(Çizim: 1, 2). Planın asıl belirleyicisi ögesi 
ve şekillendiricisi olan avlu sıcak iklimden 
dolayı uzun süreler kullanıldığı için üzeri 
açık karakterdedir. Avlu evin harimi 
durumunda olduğundan, hiç bir örnekte 
sokak kapısından direk avluya ulaşılmaz.
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Çizim 3: Mari (Parrot 1949, 1958).

Kapıdan girildikten sonra bazen bir, 
bazen iki holden (vestibül) geçildikten 
sonra avluya varılır. Evin mahremiyetinin 
amaçlandığı bu uygulamada böylelikle 
dışarıdan avlu, avludan da dışarısı 
görülmemiş olur. Geç dönemlerde de 
yaygın olarak kullanılan bu plan şeması 
bazı erken örneklerde bile bir statü 
göstergesi olarak üst düzey sosyo
ekonomik hiyerarşiye sahip ailelerin 
konutlarında uygulanmıştır (Crawford 
1977: 35). Bu durum Khafaje ve Tell 
Asmar örneklerinde oldukça belirgindir 
(Delougaz, Hill, Lloyd 1967: 89, 129; 
Frankfort 1933: 90). Bazı uygulamalarda 
ikinci katın varlığı da tespit edilen bu plan 
tipinde en erken örneklerden itibaren 
ev ölçeğindeki en büyük oda "ana/baş 
oda/salon" olarak kullanılmaktadır. 
Ancak ana/baş oda dışındaki diğer
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odaların fonksiyonları henüz çok ayırt 
edilmemektedir.

MEKÂNSAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Bireysel ihtiyaçlar ve alanın elverişli 
olmasından dolayı, sınırsız değişiklik 
yapılabilmesine imkan veren merkezi 
avlu formunda, en erken dönemden 
itibaren avlu etrafındaki oda dizileri ve 
düzenlemeleri açısından farklı uygulamalar 
gerçekleştirilerek alt tipler oluşturulmaya 
başlanmış ve mekan kullanımıyla ilgili 
değişiklikler yapılmıştır. Önceden 
tasarlanarak inşa edildiği şüphesiz olan bu 
uygulamalardan ilki Mari'de (Tell Hariri) 
ortaya çıkar. Sonraki dönemlerde de 
gelişerek uygulanacak olan bu alt tipte, üç 
yönden bir sıra oda dizisiyle çevrili olan
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Çizim 5: Ur (Miglus 1996).

dikdörtgen şeklindeki avlunun dördüncü 
yönüne, kısa kenarlarında küçük birer yan 
oda bulunan enine dikdörtgen bir kabul 
odasının (resepsiyon/prostas) arkasına 
yatay dikdörtgen evin tüm genişliğince 
uzanan bir ana/baş odadan (salon/oikos) 
oluşan oturma ünitesi eklenmiştir (Parrot 
1949: 48; 1958: 197; Margueron 1986: 
69) (Çizim: 3). Ana/baş odaya, sadece 
bu bölümün mahremiyetini korumak için 
iç ve dış kapı aksları farklı doğrultularda 
olan kabul odası (resepsiyon/prostas) ile 
ulaşılır. Bu tip tüm plan ilkelerine sadık 
kalınarak ancak bu kez ana/baş odanın bir 
kısa kenarına küçük bir yan oda eklenmiş 
olarak Ur I I I  Döneminde Lagaş (Telloh) 
da bir evde, Isın-Larsa Döneminde 
ise Ur'daki çok sayıdaki büyük evde 
kullanılmıştır (Parrot 1948: 189; Crawford 
1974: 249; Parrot 1948: 250; Carroue 
1979: 129; Woolley 1932: 29; Woolley 
1974: 39) (Çizim: 4, 5). Bir ana/baş oda ile 
çevresindeki odalardan oluşan bu bölüm
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evin yatak ve oturma odaları ile misafir 
ağırlandığı odaların bulunduğu ana oturma 
ünitesini -yaşama mahali- oluştururken, 
ön tarafta bulunan avlu bölümünde ise 
giriş kapısı, vestibül, mutfak, banyo, kiler 
ve merdiven odası gibi gündelik işler 
için kullanılan servis mekanları bulunur. 
Böylelikle bugün bile doğu toplumlarında 
çok yaygın olan ev ahalisinin oturduğu 
odalar ile misafirlerin ağırlandığı misafir 
odası ayrımının ilk örneği ile karşılaşılmış 
olur.

Evin aynı eksen üzerinde bulunan 
avlu ünitesi ile ana oturma ünitesinin 
bir kabul odası (resepsiyon) ile 
ayrıldığı bu tip, sonraki dönemlerde 
ana oturma bölümünün etrafındaki 
oda organizasyonunda yapılan bazı 
değişikliklerle, alt tipler yaratarak 
kullanılmaya devam eder. Konut 
boyutlarının büyüdüğü geç dönem 
evlerinde sosyo-ekonomik statü 
olarak üst düzey hiyerarşiye sahip
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Çizim 6: Nippur V III. Yapı Katı 
(Haines, McCown 1960).

varsıl aristokrat zümre konutlarına 
uygulandığı açık olan bu alt tiplerden 
ilkinde ev ölçeğindeki en büyük oda olan 
ana/baş odanın -salon/oikos- etrafı 
iki veya üç yönden bir veya iki sıra oda 
dizisiyle çevrelenerek adeta bir suit 
oluşturulmuştur. İlk uygulaması Ur I I I  
Döneminde Nippur'da VIII. yapı katındaki 
J  Evin'de ve Isın-Larsa Döneminde Ur'da 
birkaç yapıda görülen bu tipte yatay 
dikdörtgen şeklindeki ana/baş oda üç 
yönden bir sıra oda dizisiyle çevrelenmiş 
ve böylece evin oturma ve yatma 
mekanları artmıştır (Woolley 1932: 48; 
Woolley 1974: 129; Postgate 1990: 99; 
Haines, McCown 1960: 249) (Çizim: 6, 7). 
Bir diğer örnek yine Nippur'da oldukça 
büyük bir konutta ortaya çıkar. Burada 
avlu ile oturma bölümündeki ortasında 
ocak bulunan ana/baş oda dört yönden 
bir —bazı yönlerden 2—sıra oda diziyle 
çevrelenerek merkezi hal almıştır (Çizim: 
8). Büyüklüğünden ve oda sayısından hayli
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Çizim 7: Ur (Miglus 1996).

kalabalık ve üst-düzey sosyo-ekonomik 
statüdeki bir aileye ait olduğu anlaşılan 
evin ana oturma ünitesi ile avlu ünitesini 
birleştiren kabul odası (resepsiyon veya 
prostas) ise önceki örneklerin tersine 
oldukça geniş tutulmuştur. Evdeki bir 
diğer farklı uygulama da her 2 bölümde de 
ayrı birer giriş kapısının —sokak kapısı— 
bulunmasıdır.

Geç dönemlere kadar yaygın olarak 
kullanılan çok iyi planlanmış bu alt tipin 
büyük, konak benzeri yapılarda uygulanmış 
örneği ise Kassit Döneminde Nuzi'deki 
Shilwi-Teshub'un Evin'de görülür. Burada 
üç yönden tek, bir yönden ç ift  sıra oda 
dizisiyle çevrilmiş dikdörtgen şeklindeki 
bir avlunun güney uzun kenarı boyunca, 
paralel şekilde yerleştirilmiş olan avlu 
yönündeki duvarı oldukça kalın tutulmuş 
olan kabul salonunun (prostas) arkasında, 
kabul odasıyla aynı uzunlukta bir ana/ 
baş oda (salon/oikos) bulunur (Çizim: 
9). Böylece avlu ve kabul odasıyla aynı
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Çizim 8: Nippur IX. Yapı Katı 
(Haines, McCown 1960).

Çizim 9: Nuzi Shilwi-Teshub'un Evi 
(Haines, McCown 1960).

eksende bulunan ana/baş oda tıpkı avlu 
gibi üç yönden tek, bir yönden ç ift  sıra oda 
dizisiyle çevrilmiştir. Yapı kompleksinin 
güneybatısına ise hem avlu ünitesinden 
hem de ana oturma bölümünden ulaşılan 
evin hizmetçilerinin yaşadığı düşünülen 
merkezi avlulu planda tasarlanmış bir 
bölüm organik şekilde eklenmiştir (Starr 
1938: 56)

Bu alt tipte yapılan bir diğer 
mekan değişikliği de ana/baş odaya 
ulaşımı sağlayan kabul odasının yönünde 
gerçekleştirilmiştir. Ur I I I  Döneminde 
Nippur V. yapı katındaki I  No.lu Ev 
ile Eski Babil Döneminde Neribtum 
yerleşmelerinde görülen bu örnekte kabul 
odası ile ana/baş oda önceki örneklerde 
olduğu gibi birbirlerine paralel değil 
farklı düzlemlere yani avlunun farklı 
kanatlarına yerleştirilmiştir (Çizim: 10). 
Kabul odasının avlu yönündeki duvarının 
öncekilerde olduğu gibi daha kalın 
tutulduğu her iki uygulamada da ana/
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baş oda (salon/oikos) iki yönden bir sıra 
oda dizisiyle çevrelenmektedir (Postgate 
1990: 48; Haines, McCown 1960: 150; 
Hill, Jacopsen, Delougaz 1990: 56).

Merkezi avlulu ev formunun 
bir diğer farklı mekan konsepti Kassit 
Döneminde Babil'de ortaya çıkar. 
Burada yerleşmenin merkezinde bulunan 
evlerde formun farklı bir varyantı 
olarak merkezi avlu üç yönden tek, giriş 
kapısının olduğu yönden ise ç ift  sıra 
oda dizisiyle çevrelenmiştir (Çizim: 11). 
Eve bir vestibülden girildikten sonra 
mahremiyeti koruma amaçlı olduğu 
düşünülen ikinci bir giriş holü veya ante 
odasından geçildikten sonra avluya 
ulaşılır. Avlunun bir kanadı boyunca ise 
bir veya iki kısa kenarında küçük yan 
odaların bulunduğu ana/baş oda (salon/ 
oikos) uzanmaktadır (Jahn 2005: 114; 
Hill, Jacobsen, Delougaz 1990: 96; 
Koldewey 1990: 250; Stone, Brook 1996: 
235; Miglus 1999: 28).
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Çizim 10: Nippur V. yapı katı 
(Haines, McCown 1960).

Merkezi avlulu mekan şablonunun bir 
diğer farklı varyasyonu ile yine Babil'de 
bu kez Yeni Babil Döneminde karşılaşılır. 
Burada avlunun bir ekseni boyunca uzanan 
ana oda/baş odaya (salon/oikos) geçişte 
kullanılan kabul odası (resepsiyon/ 
prostas) uygulaması kalkmış ve böylece 
iki veya üç yönden odalarla çevrili olan 
ana/baş odaya -oturma ünitesi- avludan 
direk ulaşım sağlanmıştır (Çizim: 12). Hem 
avlunun hem ana/baş odanın etrafı ise 
odalar ve birbirlerinden geçmeli banyolu/ 
hamamlı oda suitleriyle kuşatılmıştır. Bu 
plan tipinin bir diğer özelliği de avlunun, 
evin giriş kapısının bulunduğu kanadının 
2 sıra oda dizisiyle çevrilmiş olmasıdır 
(Koldewey 1990: 76; Stone, Brook 1996: 
215; Miglus 1994: 248). Avlu ve ana/ 
baş odanın resepsiyon odası olmadan 
birbirlerine direk geçişli olarak kullanıldığı 
benzer uygulama aynı dönemde Ur'da da 
görülür. Ancak boyut olarak daha büyük 
evlerin bulunduğu yerleşmede avlu ve ana/ 
baş oda etrafındaki odaların sayısı artmış 
ve odalar Babil evlerinin tersine son 
derece düzensiz şekilde, bazı yönlerde 
tek bazı yönlerde ç ift  sıra olmak üzere 
gelişi-güzel yerleştirilmiştir (Woolley,

Mallowan 1976: 69; Woolley 1974: 79). 
Bu kullanışın bir diğer örneği de bu kez 
Eski Babil Döneminde Larsa'da görülür. 
Burada da ana/baş odaya (salon/oikos), 
çapraz yerleştirilmiş kapı açıklıkları 
ile mahremiyeti sağlanan vestibülden 
sonra varılan ante geçidiyle ulaşılan 
avludan kabul odası (prostas) olmadan 
girilebilmektedir (Parrot 1968: 180;
Calvet 1993: 199).

MEKÂNSAL EVRİMDE İLERİ 

AŞAMA: Ç İFT AVLULU 

PLAN T İP İ
Merkezi avlulu plan şemasının biraz 

daha gelişerek yeni alt tipler oluşturduğu 
uygulamalarından bir diğeri de, boyut 
olarak oldukça büyümüş "konak" olarak 
tanımlanan yapılarda ortaya çıkar. 
Önceki örneklerde görülen bir avlu 
bölümü ve buna bir yönden bağlı ana oda/ 
baş odalı (salon/oikos) oturma ünitesi

Çizim 11: Babil. Kassit Dönemi (Koldewey 1913).
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Çizim 12: Babil. Yeni Babil Dönemi. I l l  No.lu Ev 
(Koldewey 1913).

Çizim 13: Asur. Akad Dönemi konutu 
(Oppenhaeim 1960).

yerine, bu kez ev iç ve dış avlu olmak 
üzere 2 bölümden oluşur. Evin ana oturma 
bölümünün iç avluda bulunduğu iki avlulu 
bu yeni düzen de odaların yerleştirilişi 
ve avluların yönlerine göre kendi içinde 
birkaç alt tip oluşturmaktadır.

Bu tipin prototipi Akad Döneminde 
Asur'da ortaya çıkar. Burada yatay aks 
üzerindeki 2 avlu birbirlerine, 2 avlunun 
birer kanatı boyunca uzanan geniş 
kapı açıklığına sahip bir kabul odası ile 
bağlanmıştır (Andrae 1938: 22; Preusser 
1954: 57) (Çizim: 13). Enine dikdörtgen 
şeklinde konumlandırılmış olan iç avlunun 
etrafı kuzey-güney yönlerinden küçük

8

odalar ve banyo/hamam birimleriyle 
doğuda ise 2 kısa kenarında birer yan oda 
bulunan evin en büyük odası olan ana/baş 
oda -yaşama mahali- ile çevrelenir. Kuzey 
ve batı duvarları yıkık olan dış avlu ise 
evin giriş avlusu görevini görmekte olup 
etrafında oda dizisi bulunmamaktadır.

İki avlulu plan tipinin erken 
uygulamalarının bir diğer tradisyonu, 
yine Akad Döneminde Tell Asmar IVa 
yapı katında ortaya çıkar. Burada klasik, 
4 yönden bir sıra oda dizisiyle çevrili 
merkezi avlu plan tipinde inşa edilmiş 
olan XXX IIA  ve XXXB olarak adlandırılan 
2 ev birbirlerine birinci evin (XXXIIA) 
ana/baş odasından geçilen bir kapı ile 
birleştirilmiştir (Crawford 1977: 36-37; 
Delougaz, Hill, Lloyd 1967: 57) (Çizim: 1). 
Bu ev aynı ailenin farklı bireylerine -evli 
oğul- ait olabilir.

Bu plan tipi Yeni Asur Döneminde 
Asur'daki Kırmızı Ev (Rotes Haus) olarak 
da bilinen I  No.lu Ev ile Büyük Ev olarak 
adlandırılan evlerde de kullanılmıştır. 
Bunlardan Kırmızı Ev dört yönden 
odalarla çevrili iç ve dış avlu olarak 
tanımlanan 2 merkezi avlulu ünitenin 
birbirlerine geçit hollü (9) bir kabul salonu 
-prostas- (8) ile birleştirilmesinden 
oluşur (Çizim: 14). Eve giriş dış avluda 
bulunan ve mahremiyet gereği sokak 
ve avlu kapı girişleri farklı yönlerden 
verilmiş olan bir vestibül (1) ile sağlanır. 
Evin 3 yönden oda ve banyolu/hamamlı oda 
suitleriyle çevrelenmiş ve giriş kapısının 
2 yanında bulunan nişlerle süslenmiş 
geniş bir ana/baş odadan (10) oluşan ana 
oturma bölümü ise tuğla döşeli iç avlunun 
güneybatı kanadı boyunca uzanır. Ayrıca 
bu ana ünitenin dışında banyolu/hamamlı 
dairelerin bulunduğu ikinci bir oturma 
ve yatma odası grubu da (17-22) avlunun 
batı kanadına yerleştirilmiştir. Bu avluya
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Çizim 14: Asur Kırmızı Ev (Preusser 1954).

Çizim 15: Asur Büyük Ev (Preusser 1954).

bakan daha kalın duvarlı 2 bağımsız 
oturma ünitesinin harem (gynaikon) 
ve selam (andron) odası geleneğine 
referans verdiği düşünülebilir. Dış avlu 
ise mutfakların da dahil olduğu gündelik 
yaşama ilişkin hacimler ile hizmetli odaları 
tarafından kuşatılmıştır (Andrae 1938: 
34; Preusser 1954: 89; Sevin 1991: 120).

ÇiftavlulusisteminAsur'dakibirdiğer 
örneği Büyük Ev (Grosse Wohnhaus) olarak

bilinen yapıda karşımıza çıkar. Burada 
temel plan olarak tipik bir merkezi avlulu 
ev şemasına sahip iç ve dış avlulu bölüm, 
Kırmızı Ev'de olduğu gibi dış avlunun bir 
kanadına yerleştirilmiş bir kabul odası 
(prostas) ile birleştirilmiştir (Çizim: 15). 
Evin dış avlu bölümü girişin sağlandığı 
hacim olup burada avlu etrafında gelişi 
güzel serpiştirilmiş gündelik işler ve 
hizmetli odası olarak kullanılan çok sayıda 
büyüklü-küçüklü oda bulunur. Planı daha 
düzenli olan ve oda duvarları daha kalın 
tutulan iç avluda ise avlunun karşılıklı 2 
yönüne inşa edilmiş geniş kapı açıklıklı 
ana/baş oda ve etrafında ona bağlı oda, 
magazin, banyo/hamam ve özel dairelerle 
kuşatılmış suitlerden oluşan 2 bağımsız 
oturma ünitesi bulunur (Andrae 1938: 
34; Preusser 1954: 89; Miglus 1994: 270; 
Krafeld-Daugherty 1994: 89). Kırmızı 
Ev'deki uygulamayı andıran bu örnekte 
de bu üniteler haremlik (gnaikonitis), 
selamlık (andronitis) odası geleneğiyle 
paralellik kurulabilir.

Merkezi avlulu plan motifinin bir 
varyantı olan ç ift  avlulu plan kurgusunun 
diğer uygulamalarından biri de Yeni Babil 
Döneminde Babil ve Ur'da ortaya çıkar. 
Babil'deki I I I ,  IV  ve X No.lu evlerde 
kullanılmış olan bu versiyon her bölümün 
kendi ana/baş odasının bulunduğu 2 avlulu 
plan tasarımıdır. Burada 3-4 yönden 
odalarla çevrili ve bir kanadı boyunca 
bir ana/baş oda uzanan merkezi avlu 
plan şemasına sahip iç avlu ve dış avlu 
bölümleri bulunur (Çizim: 16). Bölümler 
arası iç bağlantı bulunduğu gibi her 2 
bölümün ayrı giriş kapılarının da var 
olduğu bu kullanımda, evin ana yaşam 
alanını oluşturan daha büyük tutulmuş olan 
iç avlu biriminin ana/baş odası, 3 yönden 
kümelenen oda grupları ile çevrelenirken 
dış avlunun ana/baş odasının sadece 2 kısa
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Çizim 16: Babil. Yeni Babil Dönemi. I  No.lu Ev 
(Koldewey 1913).

kenarında birer küçük yan oda bulunur. 
Her örnekte sokaktan dış avluya ulaşımda 
bir vestibül yeterli iken iç avluya ulaşım 
3-4 vestibül, koridor ve ante odaları 
vasıtasıyla ancak sağlanmıştır (Castel 
1992: 120; Woolley, Mallowan 1976: 45; 
Miglus 1994: 260; Miglus 1999: 58; Stone, 
Brook 1996: 230; Koldewey 1990: 58).

İç  ve dış avludan oluşan iki avlulu plan 
kompozisyonunun Yeni Babil Döneminde 
bir diğer örneğinin görüldüğü Ur'daki I  
No.lu evde ise büyük boyutlardaki yapı 
klasik şema olan merkezi avlulu planda 
yapılmış, her birinin kendi baş odası 
bulunan bir ana ev ile belki hizmetliler 
bölümü veya harem olabilecek çok daha 
küçük boyutlu avlulu 2 bölümden oluşur 
(Çizim: 17). Bütün örneklerde avlulu 
ünitede Yeni Babil Dönemi mimari özelliği 
olarak ana/baş odaya, avludan kabul 
odası (prostas) olmaksızın direk ulaşılır. 
Ancak ikinci avlunun küçük bir birim 
olarak kurgulandığı bu modelde 2 avlu 
şemasının harem-selam pratiği ile mi ilgili 
olduğu yoksa hizmetliler bölümü olarak mı 
kullanıldığı kesinlik kazanmamıştır (ibid).

10

Çift avlu düzeneğinin daha organize 
olarak uygulandığı bir diğer versiyonu 
da Yeni Asur Döneminde Dur-Şarrukin 
(Khorsabad) sitadelindeki devlet
büyüklerine -saray erkanı- ait olduğu 
şüphesiz olan konaklarda görülür.
Mezopotamya ve Asur Dönemi saraylarının 
tüm özelliklerini taşıyan bu konaklar birer 
minyatür saray görünümündedir ( Sevin 
1991: 80). Bu 5 konak ana plan anlayışı 
olarak daima öndeki (iç avlu) daha büyük 
2 avlulu ünite çevresinde toplanmış oda 
ve dairelerden meydana gelir. Bu 2 ünite 
-iç ve dış avlu- birbirlerine dış avlunun 
bir kanadını boydan boya kaplayan ve dış 
avluya açılan, özel konuma sahip bir ana 
kabul dairesi ya da kral dairesi olarak 
nitelendirilen bir hacimle birleştirilmiştir 
(Çizim: 18). Genelde duvarları freskolarla 
süslenmiş olan ana kabul dairesi önceki 
uygulamalardan farklı olarak bu daireye 
bağlı bir ante odası, bir merdiven boşluğu, 
banyo ve geçit holü gibi birimlerden 
oluşan tipik bir Yeni Asur Dönemi kral 
dairelerinin (taht salonu) özelliklerini 
taşır (Sevin 1991: 81-88). Esas olarak 2

O_______5 _____ 10_____|5 _ ______ 20

Çizim 17: Ur. Yeni Babil Dönemi. I  No.lu Ev 
(Koldewey 1913).
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Çizim 18: Khorsabad K Konağı (Sevin 1991).

avlu kuralına uygun olarak tasarlanmış 
bu yapılarda bazı büyük örneklerde (L, 
M ve K Konakları) iç avlunun etrafına 
kümelendirilmiş çok sayıda, çevresi oda 
ve banyo/hamam kümeleri ile sarılmış, 
birbirlerinin tekrarı küçük avlulu başka 
özel yaşam, olasılıkla harem, üniteleri 
bulunur (a.g.e). Yapı komplekslerinin 
büyük avlusu olan dış avlunun -hizmet 
avlusu- kanatları üzerinde küçük avlular 
çevresinde kümelenmiş, günlük hizmetlere 
ilişkin mekanlar bulunur. Yapıların iç 
avlusu ise bazen tek bazen 2 yönden bir 
ana/baş odalı çevresinde bulunan banyolu 
oturma ve yatma odalarından oluşan özel, 
görkemli dairelerce -suit- kuşatılmıştır. 
Avlunun bir kanatını kat eden bu ana 
oturma ünitelerinin oturma salonlarının

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

(ana/baş oda/oikos) duvarları da bazı 
örneklerde kabartmalı taş levhalar ve 
freskolarla süslenmiştir (Loud, Altmann 
1938: 68-91).

SONUÇ

Görüldüğü gibi tarihi devirler 
Mezopotamya konut mimarisinin en çok 
kullanılan plan tipi olan merkezi avlu 
şeması, zaman içinde gelişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda ve artan toplumsal 
hiyerarşi sonucunda, bir sosyal statü 
göstergesi olarak mekan kullanımında 
yapılan farklılıklar sonucu mekansal evrim 
sürecine girip gelişerek yeni alt tipler 
oluşturmuştur. Oluşum ve gelişiminde
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iklimsel gerekliliklerin yanısıra bazı 
sosyal ve kültürel faktörlerin de rol 
oynadığı bu plan kurgusu Mezopotamya 
konut mimarisinin en sevilen plan tipi 
olup, sadece konut değil saray ve tapınak 
mimarisinde de kullanılmış ve böylelikle 
kamusal mimarlığı da etkilemiştir.

SUMMARY

Ancient Mesopotamian dwellings, 
in their simplest form, consist of one 
or more rooms arranged in a radial 
pattern around a courtyard or a central 
room from one or more directions. 
The courtyard making up the general 
character of the Mesopotamian house, 
having a form closed to the outside 
and open to the inside, as a basic 
element becomes central due to its 
being surrounded by the series of 
rooms from three or fourdirections. 
This house type, known as the Central 
Courtyard House, has generated 
various sub-types through entering 
into a spatial transformation process 
by the addition of d iffe ren t units 
due to various necessities that have 
arised in the course of time. Not only 
has the central courtyard form, which 
has been the most popular plan type 
of Mesopotamian house architecture, 
been used in house architecture but it 
has also been used in palace and temple 
architecture by affecting the public 
architecture.

This article will attempt to examine 
the origin and the spatial transformation 
process of "central courtyard plan 
type" which is a substantial house plan 
in the ancient Mesopotamian dwelling 
architecture will be examined.
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FIVE URARTIAN BRONZE VESSELS
• • __

FROM BITLIS-AHLAT MUSEUM

Ali ÇİFÇİ* - Bilcan GÖKÇE**

The Kingdom of Urartu was a 
dominant force in eastern Anatolia, 
Transcaucasia and north-western Iran 
between 9-6 centuries BC and our 
knowledge of Urartian art has been 
increased as a result of excavations 
and illegal activities. The materials 
that have been acquired by museums, 
and published artifacts, show us the 
richness of Urartian art and reveal its 
developmental stages and have enabled us 
to establish parallels between Urartian 
and contemporary civilisations.

Metal artefacts are a ubiquitous 
feature of Urartian culture and in 
recent years, there have been many 
publications dealing with this aspect of 
Urartian society. Unfortunately, a great 
majority of Urartian metalwork is hard 
to provenance as there has been a great 
deal of looting at Urartian sites over the 
years. However, professional excavations 
at sites such as Ayanis, Yukarı Anzaf, 
and Çavuştepe have nevertheless thrown 
much light on to Urartian metalworking.

In this article, five bronze vessels 
held in the collections of the Bitlis- 
Ahlat museum will be examined, in order 
to see what they may reveal about the
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manufacturing techniques that Urartian 
smiths employed in the production of 
bronze vessels.

Along with many other metal 
artefacts the bronzes were found at 
the sites of Toprakkale, Altintepe, 
Kayalidere, £avu$tepe, Karmir-Blur and 
Giyimli, and subsequently, this led some 
scholars to think of Urartu as a major 
"metalworking center" and that the 
production of metal artifacts was closely 
associated with the state.

M  ^ ______ j i t *

Figure 1: Bitlis -Ahlat Museum Inv. No:1478 
Height 4 cm., / Diameter 17.5 cm.
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The first group of bronzes under 
discussion here are three broad and 
shallow bowls (Fig. 1-3). They are 
generally in a good state of preservation 
and have thin walls, with the third bowl 
showing slight rust damage on one side 
(Fig. 3). The common feature of these 
bronze bowls is that the same casting 
techniques have been used to produce 
them and they are almost identical in 
both manufacture and shape.

Figure 2: Bitlis-Ahlat Museum Inv. No: 1458 
Height 3.5 cm. / Diameter 19.5 cm.

The second group of bronzes consist 
of a deep bowl and vase-like vessel (Fig. 4). 
The former has approximately a quarter 
of its body missing due to rust damage 
and it is hemispherical in shape, widening 
out at quite a sharp angle towards the rim. 
The latter features a large hole caused by 
rusting, and part of the neck is also lost 
(Fig. 5). However, two thin, raised bands of 
decoration can be seen on the neck which 
flares outwards to the rim of the vessel. 
Just below the rim there is a cruciform
shaped handle, which has been attached 
to the vessel with three rivets (Fig. 5).

The shape of these vessels and the 
techniquesemployedintheirmanufacture, 
are characteristically Urartian. Some of 
the bronze metal vessels are that held 
by Van Regional Museum were studied by 
Başaran, Belli and Merhav show similar 
manufacturing techniques and forms1.

Fig. 3

Figure 3: Bitlis-Ahlat Museum Inv. No: 1198,
Height 4.5 cm. / Dimaeter 17.5 cm.

I t  is known that various metal 
vessels were widely used by Urartian 
society in their religious and social life. 
For example, in his annals, Sargon I I  gives 
a detailed description of many silver and 
bronze examples that formed part of 
the booty taken from Urzana palace and 
the Haldi temple, after he conquered the 
city of Musasir in 714 BC2. Unfortunately, 
although Sargon I I  listed these items in 
his annals, he left little information in 
regard to their style and the techniques 
employed in their manufacture.

However, in examples of Urartian 
art seen on monumental reliefs3 and 
decorated metal objects (such as belts4, 
quivers5, votive plates6, helmets7, horse 
harnesses8 and vehicle parts9) metal
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Fig-4

Figure 4: Bitlis-Ahlat Museum Inv. No: 1198 
Height 7 cm. / Diameter 15 cm.

vessels are frequently depicted and 
these depictions provide us with useful 
insights into widespread use in ceremonial 
and everyday life, and also provide us 
with a clear picture of how they were 
made and the various forms that they 
took. Often, these depictions show wide 
and shallow, bell shaped bowls, jugs, pots 
and cauldrons. I t  is evident that some of 
the bowls are decorated with thin bands, 
fluted motifs, inscriptions and animal 
heads. Incised and repousse decoration 
can also be seen and as we will see below, 
some of these decorative techniques 
feature on the metal artefacts under 
discussion in this paper. Also, on these 
depictions we can see bowls, dishes, and 
jugs being used in banquets, parades, 
religious rituals and ceremonies. In this 
latter respect, it is clear that metal 
vessels were used as containers for 
libations, offering vessels and that they 
held water, wine and food.

However, there are no inscriptions 
on the above mentioned vessels, which is 
unusual, as many Urartian metal artefacts
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often bear the name of Urartian kings. For 
example, we have many bronze utensils 
that are inscribed with the names of the 
Urartian kings ispuini (830-810 BC)10, 
Menua (810-786 BC)11, Argisti I  (786
764 BC)12, Sarduri I I  (765-734 BC)13, 
and Rusa I I  (685-645 BC)14. Obviously, 
such inscriptions are very useful when it 
comes to dating Urartian metalwork.

Archaeological excavations carried 
out at the sites of contemporary Anatolian 
civilisations in Phrygia, Neo-Assyria 
and Lydia also reveal the widespread 
use of various types of metal pots (e.g. 
omphalos, vessels, bowls ) and examples 
have been found at such notable sites 
as Gordion15 (Yassihoyuk ). Also, Neo
Assyrian art has been a very useful 
source of information as regards to the 
manufacturing techniques that were 
employed in the production of bronze 
vessels that show some similarities to 
those used by the Urartians16. In addition, 
similar vessels and bowls made of bronze 
were recovered in north western Iran at 
the site of Hasanlu17, Marlik cemetery18; 
in North Syria at Zincirli (Sam'al), Tell 
Halaf and Tell Fakhariyah19, which 
indicate extensive use of these types 
utensils across Iron Ages societies of 
Near East.

As to the date of the vessels 
discussed here, it is hard to be certain 
in this regard, as their provenance is 
unknown. Nevertheless, similar examples 
found during excavations at other 
Urartian sites strongly suggest that the 
above vessels were widely used in Urartu 
during the 8-7 centuries BC. Such finds 
reveal that Urartians had good access to, 
and were in control of metal ore sources 
and thus were able to produce numerous 
metal artefacts.
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utensils in the religious and secular life
of Urartian society.

Figure 5: Bitlis-Ahlat Museum Inv. No: 922 
Height 15 cm. / Diameter 8.5 cm.

In conclusion, excavated artefacts 
and museum collections clearly 
demonstrates the extensive use of 
bronze by Urartians. The manufacturing 
techniques and decoration of the vessel, 
which has a cruciform shaped handle 
attached by bronze rivets (Fig. 5) reveals 
the richness and diversity of the metal 
artefacts that were produced by Urartian 
metal workers. In addition, the vessels 
under discussion here also provide us 
with evidence of the existence of skilled 
artisans in Urartian society. The richness 
and diversity of the metal artefacts 
that were produced by Urartian metal 
workers show their extraordinary skills. 
In addition, given the visual arts as well 
as archaeological data and the kingdom 
of Urartu shape bowl is common among 
metal vessels were used. Indeed, the bowl 
shaped vessels commonly used in the art 
of Near Eastern civilizations, especially 
the contemporary Assyrian. Although, 
the vessels in the Bitlis-Ahlat museum 
are not well preserved, they nevertheless 
demonstrate the importance of bronze

ÖZET

M.Ö. 9.-6. yüzyıllar arasında Doğu 
Anadolu, Transkafkasya ve Kuzey Batı 
İran Bölgesinde egemenliğini sürdüren 
Urartu Krallığı'nın sanatı hakkındaki 
bilgilerimiz, gerek bilimsel gerekse kaçak 
kazılar sonucunda ele geçirilen eserlerin 
değerlendirilmesi sonucunda gün geçtikçe 
artmaktadır. Ele geçirilen ve yayınlanan 
bu sanat eserleri Urartu sanatının 
zenginliğini gösterdiği gibi, çağdaşı çevre 
bölgelerin sanat eserleri ile paralellik 
kurmamızı sağlamaktadır. Urartuluların 
dinsel ve sosyal hayatında yaygın olarak 
kullanılan bu kaplar komşu bölgelerin 
metal kapları ile de paralellik kurmamızı 
sağlaması yönünden önemlidir.Bu makalede 
Bitlis-Ahlat Müzesi'nden 3 çanak, 1 kase 
ve bir çömlekçik çalışılmıştır.
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65.
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Taşyürek, 1980: 213, Fig. 12, pl. 
IX:20; Hori-Miyashida-Ishida, 1982: 
71,75, no. 69; Işık, 1990: 16,17, Fig. 1; 
Merhav, 1991a: 306, Fig. 1.

7 Seidl, 2004: Fig. 29 (Argisti I), Fig. 
30 (Sarduri II), Fig. 31, Fig. 32.

8 Seidl, 2004, Fig. 64, Fig. 82, Fig. 85, 
Fig. 90.

9 See pictorial example of Toprakkale, 
Piotrovskii, 1967: 51, Fig. 34; Kellner, 
1991b: 164, Lev. 2-3.

10 Merhav, 1991b: 200, 201, pl. 1.2, Fig. 
17, 27.

11 Merhav, 1991b: 225, Fig. 28, 29.

12 Van Loon, 1966: 113.

13 Van Loon, 1966: 113.

14 Van Loon, 1966: 113.

15 Young, 1981: 143-147, 233-236, pl. 
8:A-K, pl. 9:A-G, pl. 10:A-J.

16 Barnett, 1961: pl. XXVIII, XXX, CV; 
Madhloom, 1970: pl. XXXIX, XLVI/1.

17 Dyson, 1965: 298-203; Muscarella, 
1988: 31, 32 no. 11, 13.

18 Nigahban, 1983: 10, 11, 66, Fig. 6, 7.

19 Fugmann, 1948: 136, 137, Fig. 186,187; 
Meyer, 1965: Fig. 92; Howes Smith, 
1986: 30, 31, no. 3,7.
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AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ
•  •  •  •  ___  ___  ___  •  •  W  •

m im a r is in in  g en e l  k a r a k t e r is t iğ i
__ • • •  __ •

VE FARKLI BİR YAPI ÖRNEĞİ:
GALDAVAR

Davut KAPLAN*

Erzurum İli Oltu İlçesi'ne bağlı 
Aşağı Çamlı Köyü'nde gözlenen mimari 
doku, bölgede daha önce yaşamış diğer 
kültürlerden büyük ölçüde farklı, özgün 
bir yapıya sahiptir. Ne tamamen ahşap 
olan Gürcü, ne de taş mimarinin gelişkin 
özelliklerini gösteren bir Ermeni ustanın 
işçiliğinin uygulandığı mimari vardır. Oltu 
çevresinde özellikle vadi kenarındaki 
yerleşimlerden bazılarındaki Gürcü 
kiliseleri ve bunları malzeme işçiliği 
bakımından taklit eden sivil mimari Aşağı 
Çamlı'da görülmez. Ermeni ve Rus işgali ile 
eğitime önem veren Hıristiyan mektepleri 
ise, eski yerleşimlerde ve farklı 
halkaların bir arada yaşadığı merkezlerde 
görülebilir. 1850-1920 arasında köye 
dışarıdan gelen göçmenlerle nüfus köy 
statüsüne kavuşmuş ve 1960 lı yıllarda 
ilkokul inşa edilebilmiştir.

Tek katlı evlerin yaygın olduğu 
köyde sokaklar toprak zeminlidir ve taş 
döşemeden yoksundur. Mahallelerde evler 
genellikle birbirlerine bitişiktir. Özellikle 
kardeş ve babadan akraba olanların 
bir arada, küme evlerde yaşadıkları 
görülmektedir. Bütün evler toprak 
damla kaplandığından kışın beyaz örtüsü 
ilkbaharda eğer üzerine çıkılmıyorsa
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çimlenmekte ve yeşermektedir. Bazı 
evler bahçeli ve geniş bir arka alana 
sahiptirler. Toprak damlı evlerin genel 
karakteri yenilenen sac çatılarla tamamen 
kaybolmuştur. Ancak bu durum nüfusun 
azalmaya başladığı dönemle birlikte 
yaygınlaşmış ve korunmaya çalışılmıştır.

AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ 

M İMARİSİNDE KULLANILAN

YAPI MALZEMELERİ

Taş: Ana yapı malzemesidir. Taş 
malzeme evlerin, kilerlerin (kışlık erzak 
deposu), ahırların, mereklerin (samanlık) 
duvarlarında iki türlü kullanılmıştır. 
Genelde köşe ve kapı-pencere gibi 
açıklıkların örülmesinde kesme yontulmuş 
taş, diğer kısımlarda cepheye bakan yüzü 
kısmen düzeltilmiş moloz taş duvar olarak 
görülmektedir.

Toprak: Toprak, AşağıÇamlıevlerinin 
ana malzemesi ve duvarların bağlayıcı 
elemanıdır. Hemen her bölgeden toprak 
elde etmek mümkündür. Buna karşın 
tarla, bahçe, eski yapı malzemesinden 
elde edilen siyah toprak yaygın olarak 
kullanılır. Bu tür siyah toprak, duvarlarda
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suyla karıştırılan çamur harç olarak 
kullanılmaktadır. Damların üzerine 
atılan ilk tabaka toprağı da duvarlarda 
kullanılandan farklı değildir. Ancak 
örtü sisteminin en üst katmanı kireçli 
topraktır.

Ahşap: Taş ve topraktan sonra en 
çok kullanılan yapı malzemesidir. Başta 
toprak damı taşıyan hatıl ve merteklerden 
başlamak üzere duvarlarda bağlayıcı 
hatıl, döşeme, tavan, peke (seki), kapı, 
pencere, dolap ve özellikle bir yapı 
türü olan ambarlarda kullanılmaktadır. 
Galdavar ve mereklerde ön cephede 
yapıyı taşıyan tamamen ağaç direkler ve 
bunlara bindirilen ahşap hatıllarla (gont 
ve goşat) birlikte merteklerdir. En yaygın 
ahşap türleri çam, ardıç ve kavaktır.

YAPI ELEMANLARI

En önemli gurubu ana elemanlar 
oluşturur.

Taş Duvar lar Evlerin ve diğer 
yapıların dışını saran taş duvarlar, iklim 
gereği kalın ve çamur harçlıdır. Eğer arka 
duvar ana toprak yarılarak alan açılmışsa, 
tek yüz olarak örülen yüzleme duvar 
inşa edilmiştir. Taş duvarlar genelde dış 
cephelerde yoğundur. Ara bölmelerde ise 
mekanın daralmaması için Bağdadi teknik 
uygulanmıştır.

Bağdadi: Taş duvarlarla çevrili dış 
mekânlar istenilen büyüklükte bölmek 
ve kesilmek istenirse aralarına saman 
katıştırılmış ahşap malzeme kullanılırdı. 
Ana çerçevelerde daha kalın ve özenli 
ahşapların araları hem depreme dayanıklı 
olması hem de rahat kapatılabilmesi için 
daha kısa ahşapla örtülmüştür.
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Temeller: Zeminler heyelan toprak 
üzerinde olduğundan birkaç ev hariç 
hepsinin temelleri zayıftır. Bu zayıflığın 
nedeni atılan temeller değil zeminin 
müsait olmayışıdır. Her nerede temel 
kazılırsa kazılsın 2-3 m. inildiğinde su 
çıkar. Bütün yapı temelleri zemine 50 cm. 
ile 1 m. derinliğinde ve duvar kalınlığından 
geniş kazıldıktan sonra, boyutça büyük 
ve kırılamayan kara taşlar yuvarlanarak 
kullanılır. Duvar kalınlıkları genelde 40-60 
cm. arasındadır. Bir evin planı yapılacağı 
zaman, genelde evin kullanım mekânları 
açısından mal sahibi karar verse de, çoğu 
kez hem planı hem de mimarisine usta karar 
vermiştir. Bu nedenle birbirine benzeyen 
planlar ve duvarlar tamamen aynı ustanın 
eseri olarak ortaya çıkmaktadır.

Temeller atılınca standart duvar 
ölçüleri yapının genel mimarisi de dikkate 
alınarak belirlenirdi. Köşeler, kapı ve 
pencere kenarları düzgün yontma taştan 
veya bağlayıcı büyük bloklardan örülür 
diğer kısımlar daha özensiz ve moloz 
taştan inşa edilirdi. Kapı ve pencereler 
inşa sırasında boş bırakılır Bağdadiler 
için bölme yapılır ve duruma göre yatay 
ahşap hatılların sayısı artırılırdı.

Örtü: Düz olan örtüyü, hatıllar ve 
toprak meydana getirmektedir. Farklı 
örtü türleri olmasına rağmen genelde 
düz örtü fazlaca tercih edilmektedir. 
Düz örtü; odaların ve avluların üzerinde 
uygulanır. Önce duvarlara bindirilen 
hatıllar bir mertek boyu aralıkla dizilir 
ve uçları en az 1 m. dışarı gelecek 
şekilde saçak için bırakılır. Araları 
özel yontulmuş ve silinmiş mertekler, 
genelde tavan şeklindedir. Ancak en 
sık kullanılan gelişigüzel ayrılmış üçgen 
profilli merteklerdir. Kalan küçük 
boşluklar yongalarla kapatılır ve üzerine 
balçık halinde bir tabaka çamur kapatılır.
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Bunun üzerine ise normal toprak, isteğe 
ve ekonomik duruma bağlı olarak kireçli 
toprak serilir. Ancak en üst seviyedeki 
toprak gevşek olduğundan sıkıştırılır. 
Bacanın kenarları daha yüksek toprakla 
sınırlandırılarak yağmur sularının belli 
noktalardan akıtmak için yağmur oluklarına 
doğru tabana meyil verilir. Genelde loğ 
taşı yerine ayakla sıkıştırıp bastırmak 
geleneksel bir uygulama olmuştur.

Meyilli örtü ise genelde en eski 
evlerde ve ahırlarda kullanılır. Bunun 
nedeni sürekli yağan kar suyunun 
gevşeyen toprak tarafında emilmesini 
önlemektir. Direkler üzerindeki hatıllar 
yatay atılır ve bunlar üzerine daha sık 
hatıllar döşenerek hem içeriden havadar 
hem de dışarıdan semer sırtlı örtü elde 
edilir. Bu tür örtülerde genelde içerinin 
aydınlanması için meyilli örtünün güneşe

bakan kısmında pencere bırakılır. İlk 
evlerin bu tipte yapıldığı birkaç örnekte 
görülebilmektedir. Aynı zamanda bu 
tip evler Erzurum ve çevresinde çokça 
yaygındır. Işık ve havayı tamamen 
tepeden alırken, sert kış soğuklarında 
içerinin sıcak kalması sağlanır. Evlerin 
sıcak kalmasına ahırların bitişik olması 
da fayda sağlar. Tepeden açılan bu 
pencereler küçüktür ve geniş pencereler 
kadar mekanı soğutmazlar. Gelişen 
teknoloji ile cepheye açılan pencereler 
uygulanmış ve soğuklara karşı bazen ç ift 
çerçeve ve cam uygulanmıştır.

Yardımcı elemanlar ise, döşemeler, 
kapılar, pencereler ve merdivenlerdir.

Aşağı Çamlı'da evlerin plan tipleri 
değişse de elemanları değişmezdi. Her 
alanda olduğu gibi iklim ve malzeme plan 
tiplerinde de karşımıza çıkmaktadır.

Çizim 1: Galdavar-Harman-Merek
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Çizim 2: Galdavar

Avlulu veya sofalı evlerde ortada avlu 
yanda iki oda genel plan tipidir. Yer darlığı 
nedeniyle bazen iç içe iki oda bu genel 
plandan ayrılmaktadır. Buna tek avlu ve 
tek odadan oluşan mekanlar da dahil 
edilebilir. Tek katlı örneklerdeki plan ç ift 
katlı örneklerde üst kata uygulanmıştır. 
A lt kat ise kiler veya ahır olarak 
kullanılmaktadır. Ancak bazı evler her iki 
plana da uymaz ve Seyfettin Coşkun'un 
Mustafa ustadan kalan evi, köy evlerinden 
tamamen farklı plan, mimari, malzeme ve 
çatı sistemine sahiptir. Birkaç evde ise 
misafir odası çok bölümlü ev planını ortaya 
çıkarmış ve zorunlu hallerde dışarıdan bir 
oda daha eklenmiştir. Evlerin bölümleri 
ve vazgeçilmez unsurları avlu/sofa, 
odalar, terekler, peke ve kurun (ahşap su 
deposu)'dur.

Ev dışında en yaygın yapı tipleri ise
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alaçun/alaçık, ambar, fırın, kiler, ahır, 
merek ve pin (kümes)'dir. Ancak içlerinde 
bulunan ve dört mevsim işler olan galdavar 
diğerlerinden farklı özellikte ve oldukça 
yaygındır.

GALDAVAR

Merek'in arkasında, harmanla aynı 
zemini paylaşan yapıdır (Çizim: 1). Önü açık, 
yanları ve arkası çamur harçlı taş duvarla 
örülüdür. Taş duvarlar arka cephede dam 
seviyesine ulaşıncaya kadar yükseltilerek 
yağmur ve kardan korunma sağlanmıştır 
(Çizim: 2). Düz dama sahip yapının ön 
cephesi damı taşıyan ahşap direklerle bir 
galeri oluşturur. Bu ahşap direkli cephe 
harmana bakar. Direklerin altına altlık 
veya kaide olarak özel kesilmiş köşeli ve 
yuvarlak taşlar yerleştirilerek korunma 
sağlanmıştır. Direklerin üzerinde ise
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Resim 1: Galdavar

ormandan kesilen ağaçların budakları askı 
olarak kullanılırdı. Damın üzeri, taşıyıcı 
özellikte olan gont, goşat ve mertekle 
örtülmüş ve toprakla kapatılmıştır (Çizim: 
3). Saçak kısmı öne doğru fazla uzatılmış 
ve fırtınayla gelen yağmur ve karın ot 
ve samana ulaşmaması sağlanmıştır. 
Yapının amacı kış ve yazın tarla ve 
çayırdan hasatla elde edilen ekin (sap) 
ve otların korunması içindir. Duvarların 
iç cephesinde yerden belli yükseklikte 
hayvanların erişemeyeceği bir noktada 
pencereler vardır. Yayla pencerelerine 
benzer şekilde açılmış bu düzenlemenin 
arkası kapalı yani kör olarak örülmüş kare 
nişlerdir. Bu pencerelerin amacı ise sıcak 
havada harmanda çalışanın yiyecek ve 
içeceğinin (testi vb) korunmasıdır (Çizim: 
2). Galdavar'ın hem yaz hem de kış için 
farklı kullanım amaçları vardır.
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Yaz Uygulaması: Aşağı Çamlı Köyü, 
coğrafi bölge olarak Doğu Karadeniz'de 
yer aldığından galdavar, hasat mevsiminde 
nadir de olsa yağan yağmurlardan ekinleri 
korumak amacı taşır. Tarladan kağnılarla 
taşınan ekinler önce harmana iyice 
kuruması için serilir, iyice dağıtılır ve 
günün belirli saatlerinde harmanlanarak 
(altüst yapılarak aktarılır) kuruması 
sağlanırdı. Bundaki amaç döğenle harman 
yapılırken ekinlerin kolaylıkla samana 
dönüşmesini sağlamaktır. Harmandaki 
saplar yağmur yağma ihtimali belirince 
köydeki ev ahalisinin ve komşuların 
yardımıyla hızlı bir şekilde toplanarak 
galdavara sokulurdu. Yağmur geçince 
harman yaz mevsimi nedeniyle hemen 
kurur ve ekinler yeniden serilirdi. Bu işlem 
sadece ekinlerin (sapların) korunması için 
değil, yonca ve geç biçilmiş veya erken 
toplanmış otlar için de yapılırdı.
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Çizim 3.Galdavar. Üst Örtü Kesiti

Kış Uygulaması: Yazın biçilen otlar, 
elde edilen saman veya mısır gövdelerinin 
de mereke sığmayan kısmı sonbaharda 
galdavara doldurulurdu. Tarladan toplanan 
hiçbir şey atılmaz, kış mevsiminde diğer 
bitki türleri ile karıştırılarak hayvanların 
tüketimine ayrılırdı. Galdavar son bahara 
kadar dolunca, en son işlem direkler 
arasına ormandan getirilen sırıklar (ince 
ve uzun çam ağaçları) çivilenerek araları 
çeperle (çalılarla) örülür, böylece başıboş 
hayvanların kış için biriktirilen ot ve 
samanı yemesi önlenirdi. Kış ilerleyince 
önce galdavara doldurulan saman, ot ve 
diğer hayvan yemleri tüketilir, merek en 
son kullanılırdı. Çünkü merek, her tarafı 
kapalı sadece duvarların ön cephede 
havalandırma için alçak tutulduğu yapıdır 
ve korunaklıdır. Genelde galdavarın 
malzemesi kış ortasında ve güneşin etkili 
olmaya başladığı şubat ayından sonraya 
denk geldiğinden başka işlemler için 
kullanılırdı. Galdavarın malzemesi bitince 
boşalan yapı, ahırların havalandırılması 
ve hayvanların temiz hava alması için 
güneşli günlerde kullanılırdı. Bu nedenle 
hayvanların sırtı güneş görünce sağlıkları 
açısından düzelmelerine, hastalıklardan 
korunmalarına yardımcı olur, doğum 
zamanından önce gebe koyunların kuzuları 
daha sağlıklı olur ve zayi edilmesi önlenirdi. 
Galdavarın bir diğer uygulaması ise köyde 
yapılan sosyal içerikli etkinlikler için 
(düğün vs.) kullanılmasıdır.
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SUMMARY

Architecture at the Aşağı Çamlı 
Village in Oltu is highly different features 
from around the village settlements and 
culture.

Mud could be seen all Stone walls of 
whole buildings. The most elegant sample 
of these buildings is called as Galdavar. 
Its  roof is covered by soil. I t  is built up 
in the rear of Merek. Its  back and each 
sides encircled by Stone walls that are 
faced with mud.

Facade looks directly to Harman 
and I t  have wooden pillars that are 
carry the housetop. These buildings is 
used as a shelter at the harvest time 
and also is used to protect the crops 
from unfavorable climate in Summer. 
In winter, ıts employed as a hayloft for 
strows and herbs. Towards to spring it 
used to provide clean air and sun for 
farm animals. I t  is also festivity place 
for weddings.
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TÜRKLERDE HAYVAN ENLERİ VE 
ERZURUM/OLTU-AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ

ÖRNEKLERİ

Davut KAPLAN*

En1, büyük ve küçükbaş hayvanların 
kulaklarını kesmek, delmek veya başlarının 
herhangi bir yerine dağlamak ile vurulan 
işarettir. Aşağı Çamlı Köyü'nde hayvanlara 
vurulan işaretler "en, kırtik, kertik, kert, 
kesik, dağ, dağlı, dağlanmış, damgalı, cırık, 
cırılm ış" gibi ifadelerle kullanılmaktadır. 
Ancak bu işaretlerin tümünün genel adı 
"en" olarak bilinmektedir. Kutadgu Bilig'de 
ise "eng" kelimesi "yüz, yanak, damak" 
anlamına gelmekte ve "engurmak"'şeklinde 
yardımcı fiille birlikte kullanılmaktadır2. 
Eski Anadolu Türkçesi metinlerde en 
ve en yeri olarak “mafsal, oynak yeri, 
bitişik iki şey arasındaki çizgi, büküm 
yeri" manalarında kullanılmaktadır3. Bu 
anlamlardan "bitişik iki şey arasındaki 
çizgi" ifadesi Anadolu ağızlarına uygun 
düşmektedir. Çünkü Anadolu'nun doğu 
ve güneydoğusunda koyun ve keçilerin 
kulaklarını "keserek, çenterek veya 
delerek" yapılan işarete “en" (en, enek) 
denilmektedir. Elazığ yöresindeki "kırtik", 
Bingöl'de "kertik" olan işaret "en" ile aynı 
anlamı taşımaktadır4. Erzurum çevresinde 
ve özellikle Aşağı Çamlı Köyü'nde ise 
bütün bu işaret ve işaretlemenin genel 
adı "en"dir. Dolayısıyla "en" Aşağı Çamlı 
Köyü'nde, başta koyun ve keçilerin, 
danaların sağ veya sol veya her iki
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kulağının bıçakla kesilerek, çentilerek 

veya delinerek yapılan işaretlerin genel 

adıdır (Çizim: 1).
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Çizim 2: Çul bağlama (a) ve dağlamada kullanılan şiş (b)

R ıza  Yalg ın 'a  g ö re  ise , d e m ird e n  

yap ılm ış  ve k ız d ır ıla ra k  a t la r ın , büyükbaş  

hayvan ların  sol sa ğ rıla r ın a  vurulan  

iş a r e t le r e  "dam ga"5, koyun keçi gibi 

küçükbaş hayvan ların  (davar) ku lak ların ın  

ç e n tilm e s in e  "en", ev  eşyası ile d a h a  

b a şka  ta k ım la r ın  ve doku m aların  ü ze r in e  

dokunan veya  d ik ile n  y a h u t boyanan  

a la m e tle r in  ad ın a  "im" d e n ir6. İ ş a r e t le r in  

kalıcı o lm ası ve b aşka  s ü rü le re  k a r ış t ığ ın d a  

tan ın a b ilm es i için  yen i doğm uş h ayvan lara  

doğum dan b irk a ç  h a f ta  so n ra  vuru lur. 

K üçükbaş h a yva n la rd a  ya yg ın d ır . Küm es 

hayvan ların ın  ise  a y a k la rın a  bağlanan ip 

ve çu lla r  en o la ra k  ku llan ılm ıştır .

""n" (kulağa konulan nişan) ke lim esi, 

bütün  T ü r k  m ille t le r in d e  b ilin m e k te d ir . 

Ö z e ll ik le  A n ad o lu  T ü rk le r in d e  b ile , hala
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bu ke lim e ku lla n ılm a kta d ır. D ivan-ü l 

L ü g a t'it  T ü r k 'te 7 "in" ke lim esi o lm asa  d a  

"inem ek" v a rd ır . Kaşgari'n in  ifa d e s in e  

g ö re 8 “en" ke lim esin in  m anası, koyunun  

kulağına nişan vurm ak d e m e k tir . H e r  

kab ilen in  b aşka  eni o lduğuna g ö re 9, m e za r  

sa h ib in e  h e d iy e  e d ile n  P a z ır ık  a tla r ın ın  

en le r i d ik k a te  a lın d ığ ın d a , e n le r in  on kişi 

d eğ il on ka b ile  ta ra f ın d a n  ku llan ıld ığ ına  

iş a re t  e tm e k te d ir 10.

A n c a k , esk i t a r ih le r d e  2 0 0 0 

3 0 0 0  ç a d ırd a n  ib a r e t  o lan  b ir  ka b ile , 

a t  ve  d e v e  s ü rü le r i iç in  d a h a  ço k  

k a b ile  m ü lk iy e ti a m a c ıy la  ayni b ir  eni 

k u lla n ır la rk e n , so n ra la r ı ve  E rz u ru m  

k ö y le r in d e  u ygu land ığ ı g ib i şa h ıs  

m ü lk iy e t ve  sa h ip  o lm a iş a re t i  o la ra k  

k u lla n ılm a k ta d ır . Ç o k  s a y ıd a  ö z e llik le
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b irk a ç  bin h a yva n lık  s ü rü le r  ilk  k e z  

O rh u n  a b id e le r in d e  d ile  g e t ir i lm e k te d ir .  

Bu a b id e n in  g ü n e y -b a tı t a r a f ın d a  

Kü ltig in 'in  güm üş, a lt ın  s e rv e t in d e n  

b a h s e d ilirk e n  d ö r t  b in lik  a t  sü rüsünün  

v a rlığ ın d a n  d a  b a h s e d ilm e k te d ir .  E sk i 

T ü r k le r in ,  ö z e llik le  K ırg ız -K a z a n  ve  

B a ş k u rt  k a b ile le r in in  d e  buna önem  

v e rd iğ i g ö rü lm e k te d ir 11.

G üney S ib iry a  A lta y  e te k le r in d e k i 

P a z ır ık  ka z ıs ın d a  o r ta y a  ç ık a r ıla n  a t la r  

ve e şy a la rın  durum u, M .Ö . 3. ve 4. 

y ü z y ılla rd a  T ü r k le r d e  e rk e n  d önem den  

it ib a re n  dam ga ve en in  ku llan ıld ığ ın ı 

g ö s te rm e k te d ir .  B u rad ak i hayvan ların  

ku lak la rın d a , kesm ek  s u re t iy le  yap ılan  

n işan lar v a rd ır  ve h e r  a yg ırın  nişanı 

a y r ıd ır 12. A y g ır la r ın  ku lak larındak i en le r in  

on fa rk lı  ş e k ild e  o lm ası, bun ların  on şa h sa  

a it  o ldu k la rın ı d e ğ il, on k a b ile y e  a it  

o ldu k la rın ı g ö s te rm e k te d ir .  Çünkü kulak  

nişanı (in, en) k a b ile  h aya tın ın  yaşand ığ ı 

d ö n em d e  k iş iye  a it  o lm ayı ifa d e  e tm e z 13. 

K ab ile d en  a ile y e  ve bazı d e ğ iş ik lik le r le  

hayvan en le r in in  2 0 0 0  y ıld ır  devam  

e tt iğ in i g ö s te rm e k te d ir .
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Doğu A n ad o lu  y ü k se k  ya y la la r ın d a  

ç e ş it li  "en" uygu lam aları görü lü r. Van  

y ö re s in d e  k u la k ta  d e lik  ve kes ik , ku la k ta  

dağlam a, burun  ü s tü n d e  dağ lam a ve  

y a n a k ta  d ağ lam a14, M u ş  y ö re s in d e ; 

"çiz ik" , " c ız ık  dam ga" hayvan ların  

y ü z le r in e  ve ku lak la rın a  kesm e o la ra k  

u yg u la n m ıştır15. E n le r , B ingöl'de  "k e rt"  

ve "dağ", A ğ r ı'd a  "d ö rö f"  (mal sah ib in in  

baş h a rfin in  ya z ılm ası)  ve "dağ", Kars  

Ç ıld ır  y ö re s in d e , "dağ", "k u rta ğ z ı"  ve  

"ku la k ta  d e lik"  ş e k lin d e d ir . Ş a v a k  (E lazığ)  

T ü rk m e n le r i'n d e  ise  "yen" ve "dağ"ların  

yanı s ıra , s ı r t t a  b oya  ile  fa r k lı  b ir  uygulam a  

g ö rü lü r16. E la z ığ  Keban  y ö re s in d e  "kesm e"  

ve "dağ" ve hayvan ların  başına  "k ırm ızı 

aşı boyası" ile boya  vurm a v a rd ır . A n ca k  

E la z ığ  y ö re s in d e  "s ıca k  dam ga", " çe n tik -  

k ır t ik " , " te to v ir"  (ince ç iv ile r in  rakam  

ş e k lin d e  d iz ilip  s iv ri u ç la rın ın  p ense  ile  

kulağa basılm ası) ve " d ır ıf"  (kulağa d a ğ  

vurm a) uygulam ası v a rd ır . S ivas'ın  G ürün  

İ lçe s i'n in  S a r ıc a  Köyü'nde ise  y ü z  ve  

ku la k la ra  "dağ" vurm a y o k tu r . G e n e ld e  

koyun ların  ku yru k la rı ü z e r in e  aşı boyası 

sü rü lü r. Bazen  d e  b ir  veya  h e r  iki kulağa
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"kesm e" ya p ılır . T o ro s  T ü rk m e n le r i'n d e n  

E lb e y li O b a la r ı'n ın  ku llan d ık ları e n le r  

ise  "...davarların hepsinin kendine has 
ve yalnız kulaklara işaret edilmek 
üzere eski ve esaslı damgaları vardır ki, 
bunların ismine 'en' derler. Elbeyli enleri 
obaların âdetlerine uygundur. Dolayısıyla 
her obanın sabitleşen kulak damgaları 
vardır'"7.

Doğu ve A k d e n iz 'd e  olduğu g ib i Batı 

A n ad o lu 'da  '^ " k u lla n ılm a k ta d ır .  B u rd u r-  

B u ca k-K e ç ili Köyü'nde e n le r in  yap ılm asın d a  

aynı y ö n te m le r  uygu lanm akta  ve kesm e ve  

d e lm e  yayg ın  o la ra k  k u lla n ılm a k ta d ır18.

M ü s ta k il s ü rü le r  günüm üzde  

o ld u k ça  a zd ır . A n ca k , büyük ve  

küçükbaş hayvan ların  sa y ıla r ı, küçük köy  

y e r le ş im in d e  hane başına  a z  o lduğundan  

b ir  a ra d a  o t la t ılm a s ı ya  d a  yayılm ası
A

zo ru n lud u r. B ö y le ce  bü tün  köyd e  nah ır  

(inek sürüsü), y ılk ı (at sürüsü) ö kü z , 

dana, d a v a r  (koyun ve keçi sürüsü), 

kö rp e  (kuzu ve oğ lak  sürüsü) o lm ak ü z e re  

fa rk lı  hayvan g ru p la rın a  çoban  tu tu lu r  ve  

ço b a n la r  bütün  köyün aynı c ins hayvanını 

b ir  a ra d a  o t la t ır la rd ı.  Kendi hayvan ların ın  

d iğ e r  kom şu ların  h ayvan larından  a y ır t  

e d ile b ilm e s i için  e n le r  ku llan ılırd ı.

Bu iş a r e t le r  y a y la y a  ç ıkm a d a n  ya  

d a  ço b a n  önüne ka tılm a d a n  kü çü k  y a ş ta  

veya  d o ğum dan  b irk a ç  h a f t a  so n ra  

y a p ılırd ı. H e r  b ir  en k iş iy e  a i t t i r  ve  h e r  

a ile n in  k e n d in e  a it  b ir  eni v a rd ır . K öyd e  

b u lu n an la rd an  ku llanm ak ih t iy a c ın ı 

d u y a n la r ın  s e ç t ik le r i  a ile  e n le r i ço k lu k la  

d iğ e r le r in e  b e n ze m e z . A n c a k  bazı e n le r  

k a rd e ş le r in  veya  d iğ e r  a k ra b a la r ın k in e  

b e n z e r  (Ç iz im : 3, N o : 3 4 , 35). Ö rn e ğ in  

b a b a s ın ın  enini ku llanan k a rd e ş in  eni 

"sağ  ku lak  ucundan  ke s ik "  ise , d iğ e r  

k a rd e ş le rd e n  b ir i "sol ku lak  ucundan  

kes ik"  veya  "sağ  ku lak  ucundan  k e s ik  ve
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b ir  k e r t"  k u lla n a b ilird i. Bunun n eden i, 

b a b a la r ın d a n  so n ra  e v le r i a y r ıla n  a ilen in  

o ğ u lla r  a ra s ın d a  ik iy e  a y r ılm a s ı ve  t e k  

en in  b e n z e r  iş a r e t le  fa r k l ı la ş t ır ı lm a s ıd ır .  

A n c a k  b a b a  o ca ğ ın d a  o tu ra n  k iş i, baban ın  

ölüm ünden  s o n ra  a ile n in  ku lland ığ ı ene 
sa h ip  o lu r. B ab a  o ca ğ ın d a n  a y r ıla n  d iğ e r  

k a r d e ş le r  ise  b a b a la r ın ın  ku llandığ ı 

a s ıl ene e k le m e  y a p a ra k  k u lla n ır la r . 

B e n z e r  uygu lam a E rz u ru m 'd a  d a  

k u lla n ılm a k ta d ır19. B u ra d a k i am aç hem  

k a r ış ık lığ ı ö n lem ek , hem  ko lay  a y ırm a k  

hem  d e  h ır s ız l ığ a  ka rş ı b ir  ö n le m d ir. 

Kom şu a ile le rd e n  ve ç e v re  k ö y le rd e n  

s a t ın  a lınm ış  küçük  ve b ü yü kb a ş  

h a yva n la r ın  fa r k l ı  en ta ş ım a la r ı norm al 

b ir  d u ru m d u r. Bu k a r ış ık lığ ı ö n lem ek  ise  

to p la n a n  o sü rünün  sa h ib i o lan  ce le b in  

ö ze l d am ga  ve en in in  vuru lm ası b ilin en  

d u ru m la rd a n  d o lay ı g e re k lid ir .  K esm e, 

k e r t ,  k e s ik , d e lm e , d a ğ la m a  ve ip lik  

bağ lam a en yayg ın  e n le rd ir  (Ç iz im : 1). 

E n le r  b a ze n  b ir  ku lağa, b a ze n  h e r  iki 

ku lağa  u ygu lan ır. A şa ğ ı Çam lı Köyü 'nde  

ku llan ılan  b e lli başlı e n le r  ve en  sa h ip le r i 

ş u n la r d ır 20:

Kulak Kesme

En  ya yg ın  ve ko lay  ku llan ılan  e n d ir . 

G e n e ld e  k u la k la ra  b ıç a k la  ve ya  ka lıp la  

k e s ik le r  vu ru lan  e n le r d ir .  Ku lak  a lt ın a  

konan d ü z  b ir  a h şa p  p a rç a s ı ü z e r in e  

konan k u la k la ra  b ıç a k la  k e s ile r e k  is te n e n  

ş e k ild e  en v u ru lu r21. E r z u r u m / O ltu  

A şa ğ ı Çam lı Köyü 'nde hayvan  s a h ip le r in in  

k u lla n d ık la r ı ku lak  ke sm e  k iş i le re  g ö re  

ş ö y le  u y g u la n m a k ta d ır .

A b b a s  M a c it :  S a ğ  kulağının  önünden  

te k  ya r ım  ay ke s ik  (Çizim : 3, N o: 17).

A h m e t  M a c it :  S o l kulağının  önünden  

"V" şek illi ke s ik  (Çizim : 3, N o: 13).
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Mustafa Örnek: Sağ kulağının iki 
önünden bir arkasından kert (Çizim: 3, 
No: 11).

Mustafa Parlak: Sağ kulağının ucu 
düz kesik (Çizim: 3, No: 21).

Nazir Parlak: Sağ ve sol kulak ucu 
düz kesik (Çizim: 3, No: 22).

Nurettin Maral: Sağ kulağının 
ucundan dik yırtık, arkadan bir düz kesik 
(Çizim: 3, No: 12).

Selahattin Coşkun: Sol kulağının 
ucundan önden ve arkadan iki çapraz 
kesik (Çizim: 3, No: 19).

Battal Öztürk: Sağ kulağının ucu düz
kesik ve dik yırtık (Çizim: 3, No: 2).
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Seyfettin Coşkun: Sağ kulağının ucu 
kesik, önden iki kert (Çizim: 3, No: 4).

Süleyman Çiçek: Sağ kulağının 
ardından tek çapraz kesik (Çizim: 3, No: 
14).

Şakir Coşkun: Sol kucağının ucu 
kesik, önde iki kert (Çizim: 3, No: 6).

Şirin Ünal: Sağ kulağının ucu yırtık 
(Çizim: 3, No: 16).

Tosun Ot: Sağ kulağının ucundan öne 
doğru yarım kurtağzı kesik (Çizim: 3, No: 
30).

Vahdettin Örnek: Sağ kulağının 
önünde iki kert (Çizim: 3, No: 9).

Yusuf Coşkun: Sağ kulağının ucundan 
arka ve önden çapraz iki kesik (Çizim: 3, 
No: 18).

Yusuf Kaplan: Sağ kulağının ucu 
kesik, kesikten iki dik yırtık (Çizim: 3, 
No: 20).

Yusuf Örnek: Sol kulağının önünde 
iki kert (Çizim: 3, No: 10).

Sevret Çiçek: Sol kulağının arkası
yan kesik (Çizim: 3, No: 25).

Kulak Delme

Özel toka veya makas (delgi) denen 
aletle kulakta açılan küçük deliklerdir. 
Erzurum/OltuAşağı ÇamlıKöyü'ndehayvan 
sahiplerinin kullandıkları kulak delme 
kişilere göre şöyle uygulanmaktadır.

Binali Ot: Sağ kulağının ortasında 
bir delik (Çizim: 3, No: 3).

Niyazi Akgül: Sağ kulağının ortası 
üçgen delik (Çizim: 3, No: 32).

Osman Aydoğan: Sağ kulağında
ç ift delik (Çizim: 3, No: 1).
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Kulak Kesme ve Delme

T u ra n  O t :  S a ğ  kulağının  o r ta s ı d e lik ,  

a ltı yan  ke s ik  (Çizim : 3, N o: 31).

Kulak ve yüz Dağlama

Büyük baş ve kü çü k b aş  h a yva n la rd a  

kullan ılan  b a şka  b ir  en lem e d ir . "Dağlam a"  

o la ra k  ifa d e  e d ile n  iş a re t le m e , genel 

d am ga g ru p la n d ırm a s ın d a  "koç ve  

koyunun kulak veya  burnunun üstüne"  

vuru lan  iş a r e t t ir .  "Dağ" ke lim esi 

T ü r k ç e  S ö z lü k te  "k ızg ın  b ir  d e m ir le  

vuru lan  dam ga, nişan" o la ra k  Fa rsç a 'd a n  

T ü r k ç e y e  g eçm iş  b ir  ke lim e o la ra k  ifa d e  

e d ilm e k te d ir 22. E rz u ru m  e t im o lo jis in d e  

ise  d ağ , "yanık, k ız d ır ılm ış  dam ga ile  

dam galam ak" a n la m ın d a d ır23. A y r ıc a  A şağ ı 

Çam lı Köyü'nde "dağ, dağ lam a, d ağ lam ak , 

d a ğ li, d ağ lan m ış, d a ğ  vurm ak" g ib i fa r k lı  

ş e k il le rd e  k u lla n ılm a kta d ır.

D ağ lam a, e ğ e r  v u ru la ca k  "en" 
d ü z  ise , d ü z  b ir  d e m ir  çubuğun  veya  

şiş 'in  a t e ş t e  k ız d ır ıla ra k  hayvan ın  

kulağ ına , yan ağ ın a  veya  burnun  ü z e r in e  

b a s t ır ılm a s ıy la  y a p ılır  (Ç iz im : 2b). Bu 

iş le m d e  d e r iy e  k a d a r  b ü tü n  tü y le r  

y a k ılır .  T ü y le r in  yanm ası ile  en ile r le y e n  

d ö n e m le rd e  k a yb o lu r. A n c a k , e ğ e r  d e r i 

d e  y a n a rs a  hayvan  g en ç  o lduğundan  

dağ lan an  k ıs ım d a  b e y a z  tü y le r  ç ık a r  ve  

en  va rlığ ın ı ko ru r.

A b b a s  Ünal: S a ğ  k u la k ta  d ü z  te k

dağ.

A b u b e k ir  Zen g in : S a ğ  ku lağ ında "A"  

h a rfi (Ç izim : 3, N o: 7).

İb ra h im  Kaplan: Burnun ü z e r in d e  

t e k  d a ğ  (Çizim : 3, N o: 34).

Osman Kaplan: Burnun sağında ç ift
dağ (Çizim: 3, No: 35).
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Kulağa İplik Geçirme

Kulak ucu d e lic i b ir  a le t le  d e lin e re k  

ren k li ip lik  p arça s ı (genelde  k ırm ız ı)  

b ağ lan ırd ı. B azen  küpe şe k lin d e  püsküllü  

ip lik  olan bu uygulam a g e n e ld e  ip ta k ılm ış  

büyük boyu tlu  b ir  iğne veya  "çuva ld ız"  

ile  y a p ılırd ı. E rz u ru m / O ltu  A şağ ı Çam lı 

Köyü'nde hayvan sa h ip le r in in  ku lland ık ları 

kulağa ip g e ç irm e  k iş ile re  g ö re  şö y le  

uygu lan m aktad ır.

S ü rm e li Akgü l: S a ğ  kulağının  ucu 

iğne ile g e ç ir ilm iş  ip lik  küpe ta k ılı (Çizim : 

3, N o: 24).

Boya Vurma

Boya vurm a g en e ld e  y a z ın  y a y la d a  

ve s ıca k  g ü n le rd e  y a p ılırd ı. Ö z e llik le  

kü çükbaş h ayvan lar s ıc a k ta n  başların ı 

b irb ir le r in in  karn ı a lt ın a  so k a ra k  

sak lam aları ve s ıca k ta n  korunm alarından  

do lay ı ku lak la rd ak i en'le r görü lm ez. 

D ah a  h ız lı ve  ko lay g ö rü leb ilm es i için  

kulak en 'le rin in  yanı s ıra  s ır t la r ın a  boya  

vuru lu rdu . B o ya la r yağm ur ve güneşle  

h ız la  kaybo lduğundan  h e r  ay y e n ile n ird i. 

H e r  a ile  kendi hayvan ların ın  s ır t ın a  kendi 

ism inin baş h a rfin i boya  ile  y a za rd ı. Büyük  

baş h ayvan lara  d a  boya  vuru lurdu .

Çul Bağlama

Boya ile aynı işlevi g ö rü rd ü . A n ca k  

boyadan  d a h a  uzun s ü re  hayvanın  s ır t ın d a  

ka lırd ı. İ lk b a h a rd a  ya y la ya  ç ıkm adan  

ö n ce  yü n le ri kes ilen  hayvan ların  ü ze r in e  

d a ğ d a  ve ya y la d a  ko lay tan ınm ası ve  

sağm a iş lem in de  ko lay lık  sağlam ası için  

vuru lu rdu . G e n e ld e  renk li ip lik le rd e n  

d ik ilird i. B e z  p a rça la rın ın  boyu 5 -8  cm. 

uzunluğunda ve 1.5-2 cm. g en iş liğ in d e  idi. 

Bazen  t e k  b ir  re n g e  sah ip  b e z d e  d ik ilird i.  

Bu işlem in  adı çul bağlam a idi (Ç izim : 2).
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Bugün bütün  bu "en" le r  ve iş a r e t le r  

A şa ğ ı Çam lı Köyü'nde a r t ık  esk is i kad ar  

ço k  sa y ıd a  hayvan bu lunm adığ ından  

ku llan ılm am aktad ır. H e rk e s in  ih tiy a c ın a  

y e te c e k  k a d a r hayvanın  b eslend iğ i 

kö yd e  p a za r  için mal sa k lan m am aktad ır. 

H a yva n la rın  sa y ıca  aza lm asın dan  do layı 

ve h a t ta  küçükbaş hayvancılığ ın  b ir  

a ile  h a r iç  tam am en  kalkm ış olm ası ile  

"en" le r  d e  ku llan ılm am aktad ır. S a y ıla r ı 

b irk a ç  ta n e  olan b üyükbaş hayvan  

sa h ip le r i ise , hayvan ların  ka rışm a  ih tim ali 

o rta d a n  ka lk tığ ın d an  en lem e ye  ih t iy a ç  

d u ym a m a k tad ır . En y e r in e  hayvan ların ı 

boya, esk i b ir  g e len ek  olan boncuk  ve  

m uska ile s ü s le y e re k  ta n ım a k ta d ır la r . 

G e n ç  nüfusun  büyük k e n t le re  göçü ile  

küçükbaş h a yvan cılık  tam am en  o rta d a n  

ka lkm ak ta  ve büyük o ra n d a  h ayvan cılık  

kü ltü rü  olan g e le n e k le r  ve  k ü ltü re l iz le r  

ka yb o lm a k ta d ır .

V a r lığ ıy la  O r t a  A s y a  T ü r k  

g e le n e ğ in i d eva m  e t t i r e n  a n ca k  

ta m a m e n  g ö z  a rd ı e d ile n  "en"gibi k ü ltü r  

iş a r e t le r i ,  b ö lg e  in san ın ın  y a şa m ın ı, en 
ve  d a ğ 'la r ıy la  g e r id e  b ıra k m a k ta d ır .  

K ü ltü r le r in i e k o n o m ik  n e d e n le rd e n  

d o la y ı t e r k  e d e n le r  ve  b ü yü k  k e n t le r d e  

k a y b o la n  in sa n la r ın  k ü ltü rd e n  ne 

a n la d ık la r ı s o rg u la n m a lıd ır . Köy ö z le m i 

ç e k e n le r in  k ö y le r i iç in  d o ğ a l b ir  e k m e k  

ç e ş id i ,  t e m iz  h ava  ve so ğ u k  su d an  b a şk a  

d ü şü n d ü ğ ü  b ir  ş e y  y o k tu r .  Bu d u ru m , 

b ir ç o k  T ü r k  g e le n e ğ in i ta r ih in  b ilin m e z  

s a y fa la r ın a  s e s s iz c e  ve  f a r k  e t t ir m e d e n  

g ö m m e k te d ir .

Köyüm üze g ire n  te k n o lo ji ürünü  

e ş y a la r  b ir  t a r a f t a n  d a  ve rd iğ in in  

ka rş ılığ ı o la ra k  b en liğ im iz , k iş iliğ im iz  

ve v a rlığ ım ız  olan fo lk lo r ik  ve e tn o lo jik  

m alzem eyi a lm ış g ö tü rm ü ştü r . S a d e c e  

eşya d a n  d eğ il m e d e n iy e tin  g e t irm iş  

olduğu ra h a t lık  b iz le r i sa rh o ş  e tm iş
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A

b ilin ç s iz c e  "h e rk e ş  g e t t i  b iz  d e  g idan "24 

gib i ifa d e le r in  d e  o r ta y a  koyduğu gibi 

a n lam sız  b ir  ps iko lo ji iç in e  g ir ilm iş t ir .  

E lin d en  uçup g iden  m anevi ve m addi k ü ltü r  

d e ğ e r le r in i to p ta n  k a y b e tt iğ in in  fa rk ın a  

va rm a m ıştır . Bunun acıs ın ı ço k  ya k ın d a  

to p lu ca  ç e k e c e ğ im izd e n  em inim .

SUMMARY

M a rk in g b y in c is io n th e e a rs o fa n im a ls  

and b ra n d in g  is an o ld  t ra d it io n  f ro m  th e  

begin ing  f i r s t  T u rk is h  co m m u n ities , e v e ry  

t r ib e  has its  own m ark. M a rk in g  is used  to  

re c o g n iz e  an im als and to  p re v e n t  m ix ing  

w ith  o th e rs . T h is  t ra d it io n  is s t il living  

in v illages o f  A n a to lia  and co n tin u es  as  

fo llo w s. E v e ry  fa m ily  has a unique m ark. 

T h is  m ark  is t r a n s fe r r e d  f ro m  f a t h e r  to  

son w ith  l it t le  cahnge. I t  m eans e v e ry  

fa m ily  uses s im ila r  signs. S e t t le m e n t  

o f  A şağ ı Çam lı V illag e  is a good exa m p le  

f o r t  h is  t ra d it io n . I n  th is  a r t ic le  you will 

fin d  a w ide re s e a rc h  a b o u t A şağ ı Çam lı 

V illa g e  anim al m arks. I  t r ie d  to  p rove  

th is  t ra d it io n ,  o r ig in a te d  C e n tra l A s ia , 

has co n tin u ed  in A n a to lia  w ith  c o n te x t  

o f  A şağ ı Çam lı sam ples. U n fo r tu n a te ly  

to d a y  th is  t ra d it io n  is being  d isa p p e a r  

b e ca u se  o f  m o d e rn ity , m ig ra tio n  f ro m  

v illag es  to  c it ie s  cau sed  d e c re a s in g  o f  

anim al h e rd s .

NOTLAR

* A ra ş . G ö r. D a vu t K A P L A N , A n k a ra  

Ü n iv e rs ite s i,  D il ve T a r ih - C o ğ r a fy a  

F a k ü lte s i, A rk e o lo ji Bölüm ü 0 6 1 0 0  

S ıh h iy e -A n k a ra  / T Ü R K İ Y E .

1 "H a yva n la ra  veya  e şy a y a  vurulan  

dam ga, işa re t" . T ü r k ç e  S ö z lü k , 

A t a t ü r k  K ü ltü r  D il ve T a r ih  Y ü k se k  

Kurum u, T ü r k  D il Kurum u, A n k a ra  

(1998).
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2 Gülensoy 1989, s.151.

3 Tarama Sözlüğü, Cilt I I I ,  s.1477- 
1479; Gülensoy 1989, s.151.

4 Gülensoy 1989, s.151.

5 Damgalar üzerine yapılan 
araştırmalarla ilgili olarak bkz. Yalgın 
1943, s.78; Gülensoy 1989.

6 Yalgın 1943, s.3, 80-81.

7 "Oğuz, b ir Türk bölüğüdür. Oğuzlar 
Türkmendir/er. Bunlar yirm i iki 
bölüktür ve her bölüğün ayrı b ir 
belgesi (damgası) ve hayvanlarına 
vurulan b ir alameti vardır. B irb irlerin i 
bu belgelerle tanırlar" der. Yalgın 
1943, s.5; Eski Türk Yazıtlarından 
Açura Yazıtının sol tarafındaki 
metinde ise "On yedi erdemi yaşında 
idim, öldü. Göz kapağının e ti (?) 
kara saçı g ib i kedersiz idi. Yerdeki 
damgalı yılkı sayısız idi. Hücum eden 
ordusunun kudreti yedi bin oğlan 
idi". Özgün metinde geçen "tamkalıg 
y ılk ı"  ifadesi, Türkler'in atlarına 
"nişan, işaret, im" vurdukları ve 
bunun adına da "damga" dedikleri 
açıkça anlaşılmaktadır. Gülensoy 
1989, s.11.

8 Tarama Sözlüğü, C.III, s.193.

9 Yalçın 1943, s.5.

10 Yas törenlerinde kabilelerin 
katıldıklarını Altınordu  hanlarından 
Mamay'n gömü töreninde her bir 
kavimin bir at getirmesinde de 
görmekteyiz.

"Aydındı Mamay öldü hep

Beş avuldınğşemi-yüzü sündü hep

Yedi avul, yedi argımak (at) yeteklep

Yensizlerin ters ilüp sığıtşılay kelgen 
gün". İnan 1943, s.146.
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11 Esk i T ü r k le r d e  dam ga ço k  önem li 

b ir  sem bo ldü . H e r  k işin in , h e r  boyun  

ve h a t ta  d e v le t in  b ir  dam gası vard ı. 

Bu iş a re t  ve  dam gaya  (en) d e n ird i. 

H e r  boy  a t la r ın a  kendi dam gasın ı 

b a sa rd ı. D am g a la r A n ad o lu 'da  halı ve  

kilim  m o tifi o la ra k  d a  ku llan ılm ıştır . 

Kapkacağa, n a za r değm em esi için  

veya  uğur g e t irs in  d iy e  g iyim  eşya s ın a  

h a t ta  m e za r  ta ş la r ın a  dam ga ç iz il ird i.  

O ğ u z la rd a  h e r  boyun ken d in e  m ahsus  

b ir  dam gası b ir  ongunu, b ir  söyükü  

v a rd ır . O ğ u z la rd a  h e r  boy, s ü rü le r iy le  

h a z in e le r in i kendi d a m g a la rıy la  

n işan lard ı. G öka lp  1972 , s.160; İ k i üç 

bin ç a d ırd a n  ib a r e t  olan b ir  ka b ile , a t  

sü rü le r i için ayrı b ir  en  (in) i kullanm ak  

zo ru n d a d ır . İn a n  1943 , s.146; E rzu ru m  

ve ç e v re s in d e  görü ldüğü  gibi en, 

şa h sa  a it  o lm anın iş a re t i sa y ılsa  da, 

e rk e n  d ö n e m le rd e  ka b ile  m ü lk iye tin in  

ifa d e s i o la ra k  ku llan ılm ıştır .

12 İn a n  1943 , s.143.

13 İn a n  1943 , s.145. T ü r k  k a b ile le r in d e  

h ayvan lara  vuru lan  d a m g a la rla  ilgili 

o la ra k  önem li ça lışm a la r  y a p ılm ış t ır . 

A r is to v ,  bu T ü r k  dam gaların ı 

k a rş ıla ş t ıra ra k , b ir  ço k  T ü r k  

kab iles in in  ak ra b a lığ ın ı veya  b e lir li b ir  

zam anda  siyasi b ir lik  o lu ştu rd u k la rın ı 

isp a ta  ça lış m ış t ır . İn a n  1953 , s.145.

14 G ü len soy  1989 , s.155.

15 G ü len soy  1989 , s.155-156 .

16 G ü len soy  1989 , s.158.

17 G ü le n soy  1 989 , s.162. E lb e y li T ü rk m e n  

e n le r i a ras ın d a ; Ş a h v e li, F ir iz li,  

P e ren li, T ır ık l ı ,  K a ra ta ş lı, G avu re lli ve  

T a f lı  eni yayg ın  o la n la rd ır .

18 G ü len soy  1989 , s.163.

19 B a şa r 1972 , s .2 2 5 -2 2 6 .
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20 Aşağı çamlı Köyü yaşamı ve hayvan 
enleri konusunda derin bilgi ve 
mükemmel hafızaya sahip ve bu 
konuda gerekli bilgileri veren temel 
kaynağım ve değerli ağabeyim Mikail 
Kaplan'a sonsuz teşekkür ederim.

21 Bazen kulak kesme işlemi köpeklere 
de vurulurdu. Ancak köpeklere vurulan 
en, sahip işareti olmaktan uzaktır. 
Köpeklerin kulaklarının kesilmesi 
işlevsel açıdan tercih dilmiştir. 
Birincisi: kulakların daha kolay duyması 
için kesildiği yaygın bir inançtır. 
İkincisi ise çobanlar tarafından 
uygulanırdı. Küçük yaştaki (enik) bir 
köpeğin kulakları birbirleriyle boğuşma 
(kavga) sırasında zarar görmemesi 
içindir. Genelde yazın sıcak aylarda 
yaralanan bir köpek, sineklerden 
dolayı rahatsız olacağından bu kesim 
önemliydi. Kavgalar, özellikle kurtlar 
ve rakip köpeklerle yaz döneminde 
yaygın olurdu. Bu durumda köpeğin 
yaralanmalara karşı kulaklarının 
kesilmesi gelenek halini almıştır.

22 Türkçe Sözlük, s.511 (dağ), s.513 
(dağlamak).

23 Gemalmaz 1995, s.69.

24 Bu ifade köylerden kente göç 
sırasında sıkça kullanılırdı. Gidenlerin 
arkasından bakarken "bizde gidelim" 
düşüncesinde olanlar, evliyse eşlerine 
baskı yapan kadınlar, rahat kent 
yaşamına da özlem duymaktaydılar.

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

KAYNAKÇA

Başar 1972, Zeki Başar, Erzurum'da 
Tıbbi ve M istik Folklor Araştırmaları, 
Ankara (1972).

Gemalmaz 1995, E f r a s i y a p  
Gemalmaz, Erzurum İH Ağızları; I I I  Cilt: 
İnceleme, Metinler, Sözlük ve Dizinler, 
Ankara (1995).

Gökalp 1972, Ziya Gökalp, 
Türkçülüğün Esasları (Hazırlayan M. 
Kaplan), İstanbul (1972).

Gülensoy 1989, Tuncer Gülensoy, 
Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları, 
Damgalar, İmler, Enler, İstanbul (1989).

İnan 1943, Abdulkadir İnan, 
"Altay'da Pazırık hafriyatında çıkarılan 
Atların vaziyeti, Türklerin defin 
merasimi bakımından izah", I I  Türk 
Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937, 
Kongenin Çalışmalar, Kongreye Sunulan 
Tebliğler, İstanbul (1943).

Tarama Sözlüğü, X I I I  Yüzyıldan 
Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış
Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama 
Sözlüğü, Cilt I I I  (E-İ), Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara (1967).

Türkçe Sözlük, Türkçe Sözlük, 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Türk Dil Kurumu, Ankara 
(1998).

Yalgın 1943, Rıza Yalgın, Uludağdan 
Toroslara Anadoluda Türk Damgaları, 
Bursa (1943).

37





EDİRNE ZİNDANALTI KURTARMA 
KAZILARINDA BULUNAN 

ERKEN OSMANLI SERAMİKLERİ - II

Gülgün YILM AZ

Kazıların gerçekleştirildiği alan, 
Edirne Kalesi'nin güneydoğu köşesinde, 
kalenin doğu hattı boyunca uzanan 
Saraçlar Caddesi'nin bitiminde yer 
almaktadır. Tunca ve Meriç köprülerine 
bağlanan kavşağın bulunduğu bu nokta, 
Zindanaltı adıyla bilinmektedir. Edirne 
il merkezinde, 2008 ve 2009 yıllarında, 
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
tarafından gerçekleştirilen Zindanaltı 
kurtarma kazılarında bulunmuş Erken 
Osmanlı seramiklerinin bir bölümü 
Dergi'nin 9. sayısında tanıtılmıştı.1

Kazı alanında, 19. yüzyıldan 3. yüzyıla 
kadar inen tabakalar içinde, Osmanlı 
Dönemi buluntuları öne çıkmaktadır. 
Roma seramikleri günlük kullanım amaçlı 
kaba keramik olarak karşımıza çıkarken, 
Bizans Dönemine ait buluntular arasında 
tek renk sırlı ve kazıma dekorlu iki örnek 
dikkat çekmektedir. Kazıma (sgraffito) 
tekniği, Bizans seramikleri için 12. 
yüzyılda karakteristik hale gelmiştir.2 
Zindanaltı kazılarında bulunan tabak 
(Resim: 1) ve yayvan kase (Resim: 2), 
11. yüzyıl sonu ve 13. yüzyıl başlarına 
tarihlenen renkli sırlı ve boyalı-kazıma 
dekorlu buluntulardır.
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Resim 1-2: Zindanaltı buluntusu kazıma dekorlu 
tabaklar, Bizans Dönemi (12. yüzyıl)şiş (b)
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Zindanaltı kazılarınınOsmanlı Dönemi 
için taşıdığı önem, ele geçirilen, kırmızı 
hamurlu, beyaz astar üzerine kobalt mavisi 
bezemeli Erken Osmanlı seramiklerinin 
yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.
İran ve Selçuklu seramiklerinden izler 
taşıyan Milet Tipi örneklerin yanı sıra, 
tek renk sırlı ve Bizans seramiklerinin 
devamı niteliğindeki kazıma dekorlu 
tabaklar da Erken Osmanlı Dönemine ait 
buluntulardır.

Zindanaltı kurtarma kazılarında 
bulunan Milet tipi seramikler ağırlıklı 
olarak tabak ve kase formlarından 
oluşmaktadır. Koleksiyonda 128 adet 
kaide üzerinde çalışılmış, bunlardan 18 
adetine burada yer verilmiştir.

"B" tipi tabaklarda ise ağız kenarı
yumuşak bir profille dışarı açılmakta ve
düz olarak sonlanmaktadır.

Çizim 2: Tabak tip B

Kaseler de kendi içinde iki tipe 
ayrılmaktadır. "A" tipi kaseler, "B" tipi 
kaselere göre daha küçük boyutludur. 
Tümlenebilen kaseler üzerindeki ölçümler 
aşağıdaki oranları vermiştir:

Tabakları kendi içinde iki tipe 
ayırmak mümkündür. "A" tipi tabaklar 
ile "B" tipi tabaklar arasında boyut farkı 
saptanamamıştır. Tümlenebilen parçalar 
üzerindeki ölçümler, tabaklar için 
aşağıdaki oranları vermiştir:

Ağız çapı Yükseklik Kaide çapı

30-32.2 cm. 7-10 cm. 9-10.2 cm.

"A" tipi tabaklarda ağız kenarı 
yaklaşık 90°lik açıyla, tabana paralel 
şekilde keskin profil vermekte, dudak 
kenarı ise hafifçe yukarı kıvrılarak 
yükselmektedir.
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Ağız
ÇaPı

Yükseklik Kaide
ÇaPı

"A" tipi 
kaseler

17-21
cm. 8-10 cm. 6-8 cm.

"B" tipi 
kaseler

20-28
cm. 10-14 cm. 8-10 cm.

"A" tipi kaselerde ağız kenarı konik 
bir şekilde düz açılmakta ve hafifçe 
dışarıya dönmektedir.

Çizim 3: Kase tip A
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"B" tipi kâselerde ise ağız kenarı 
keskin bir profille kırılarak dışarı 
açılmaktadır. Bu tipin bazı örneklerinde 
gövdeye tabanda bombe verilerek hacim 
arttırılmıştır.

Çizim 4: Kase tip B

Zindanaltı kazılarında rastladığımız 
diğer bir form, şişkin boyunlu testilerdir. 
Özellikle kuş figürlü boyun (Kat. No. 
18) kazının en ilginç buluntusu olmakla 
birlikte gövdesine ait parçalar ele 
geçmemiştir. Şişkin boyunlu testilere ait 
ikinci örneği oluşturan Kat. No. 19 ise, 
gövdeye ait parçaları sayesinde tahmini 
bir rekonstrüksiyon çizimi yapılmasına 
olanak sağlamıştır.

Bu tip şişkin boyunlu testi tipi, 
İran'da 12. yüzyıldan itibaren, tek kulplu 
ya da kulpsuz olarak bilinmektedir 
(Resim:3-4). Söz konusu form Anadolu'ya 
İran'dan gelmiş olmalıdır.

Milet tipi şişkin boyunlu testilerle 
ilgili en yakın analojiyi hem coğrafi, 
hem tarihsel, hem de form benzerliği 
açısından Manisa Gülgün Hatun Hamamı'nın 
kubbesinde bulunan testilerle kurmak 
mümkündür. Manisa buluntuları tek renk 
sırlı, baskı desenli ve üç kulplu olmalarına 
rağmen boynun gövdeye bağlanışı ve ağız 
profilleri ile Edirne buluntuları ile tam 
bir uyum göstermekte ve 15. yüzyıla 
tarihlenmektedir.3
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Resim 3: Lüster 
tekniğinde testi, 12. 
yüzyıl sonları, İran 
Kaşan, Al Sabah 
koleksiyonu, Kuveyt. 
(W ATSON 2004, cat. 
O.12, 354.)

Resim 4: Lüster 
tekniğinde testi,
13. yüzyıl başları, 
İran, Harvey B. 
Plotnick koleksiyonu, 
Chicago/ABD. 
(PANCAROĞLU 
2007, no. 75, 117.)

Edirne Zindanaltı M ilet tipi 
seramikleri, desen repertuarı, renkler 
ve formlar açısından İznik çini fırınları 
ve Roma tiyatrosu kazıları buluntularıyla 
paralellik göstermektedir. Tüm 
parçalarda hamur rengi kırmızı ve astar 
rengi beyazdır. Hamur renklerinde iki 
ton saptanmıştır:

1. Kırmızımsı kiremit rengi (Munsell: 
2.5 YR 5/6)

2. Pembemsi kiremit rengi (Munsell: 
5YR 7/6)

Boya Renkleri: Boya renginde en 
yoğun grup renksiz sıraltına kobalt mavisi 
bezemelilerdir. Renksiz sıraltına iki renkli 
boyamada ise çeşitlemeler mevcuttur.

1- Kobalt Mavisi + Mangan Moru

2- Kobalt Mavisi + Siyah

3- Kobalt Mavisi + Yeşil

4- Mangan Moru + Firuze

5- Kobalt Mavisi + Firuze
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1- Firuze sır.

2- Mor sır.

Renkli sırlı parçalarda bezeme rengi 
siyahtır.

Bezeme Teknikleri: Tüm desenler 
sıraltı boyama tekniğinde yapılmıştır. 
Boyama tekniklerinde, deseni fırçayla 
beyaz zemine boyamanın dışında iki 
değişik uygulama da mevcuttur:

1- Boya kazıma: Boyama
yapıldıktan sonra bazı 
detayların kazınarak astar 
renginin çıkarılması.

2- Çevre boyama: Motiflerin 
astar renginde bırakılması.

Tabak ve kase formlarının dış 
kısımları genellikle yarıya kadar beyaz 
astarlı, sıraltına yeşil ve mavi boya 
ile yapılmış, dalga, sarmal, diyagonal 
çizgi veya kafes gibi basit geometrik 
bezemelerle süslü ve yine yarıya kadar 
sarımsı şe ffa f sırlıdır.

Bezeme Çeşitliliği

1. Bitkisel Bezeme: Buluntuların 
büyük kısmını bitkisel bezemeli parçalar 
oluşturmaktadır. Çeşitli rozetler, rumi 
formları, yelpaze şeklinde yapraklar, 
sarmaşıklar çok çeşitli düzenlemeler 
içinde kullanılmıştır. Bitkisel bezemeli 
örneklerde 15. yüzyılda Osmanlı 
topraklarına yoğun olarak ithal edilen 
Çin porselenlerinin etkisi açıktır. Kazıda 
aynı tabakadan iki adet Çin porselen 
parçası ele geçirilmiştir. Tursun Bey, 
Fatih Sultan Mehmed Döneminin

Sır Renkleri: Renksiz sırın yanı
sıra renkli sır da kullanılmış, iki renk sır
saptanmıştır:
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olaylarını anlattığı Tarih-i Ebü'i-feth 
adlı eserinde, Şehzade Bayezid ve 
Mustafa'nın 1457 yılında Edirne'de 
düzenlenen sünnet düğünlerinde "fağfurî 
kıymetî üsküreler" kullanıldığını anlatır.4 
Bu tabir Çin porselenlerini ifade eder. 
Aşıkpaşazade tarihinde yer alan bilgilere 
göre Fatih Sultan Mehmed'in Veziri Hacı 
İvaz Paşa'nın Acem'den ustalar getirdiği 
ve Osmanlı Sarayına Çin porselenlerini 
tanıtan kişi olduğu kabul edilmektedir.5

2. Işınsal bezeme: Milet tipi 
seramiklerde yaygın olarak görülen 
ikinci bezeme türü olan ışınsal (radyal) 
bezemede merkezden çıkıp kenarlara 
yayılan dil şeklinde motifler tek ya da iki 
sıra halinde uygulanmaktadır. Bazen dil 
motifleri kıvrım dallı alanlarla dönüşümlü 
kullanılır. Bu motif bazı kaynaklarda 
madeni kapların etkisine işaret ederken6, 
bir başka görüş Yuan ve Erken Ming 
dönemi Çin seladonlarındaki7 kabartma 
yivlerin etkisine dikkat çekmektedir.

3. Spiral bezeme: Ana motiflerin 
kalın çizgilerle belirtildiği, iç boşlukların 
ince spirallerle doldurulduğu bu grupta 12
14. yüzyıl İran Kaşan lüster seramikleri 
ile benzerlikler görülür. Bu bezemenin 
etki alanları olarak Dağıstan'daki Kubachi, 
İran'daki Kaşan ve Nişabur, Suriye'deki 
Rakka gibi merkezler zikredilmektedir.8

4. Geometrik bezeme: Geometrik 
bezemede en yaygın motif, merkeze 
yerleştirilen çeşitli yıldız formlarıdır.

5. M i m a r i b e z e m e :  Edirne 
buluntuları arasında yer alan üç adet 
soğan kubbesi bulunan köşk tasvirli 
tabak nadir bir örnektir (A2.66). Bir 
benzeri İznik çini fırınları kazılarında 
ele geçmiştir.9 İznik buluntusunun önemli 
farkı mimari tasvirine eşlik eden kuş 
figürleridir.
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6. Figürlü bezeme: Sur dışı bölgesi 
kurtarma kazılarında ele geçirilen ve 
son derece zengin bir desen repertuarı 
sergileyen Edirne buluntuları arasında yer 
alan kuş figürlü parçalar nadir rastlanan 
örneklerden olup özel bir öneme sahiptir. 
Kuş tasvirli boğumlu testinin ise Milet 
tipi seramikler içinde literatürde başka 
örneğine rastlanmamıştır (Kat. No. 18). 
Oval formlu testi boynunun üzerinde 
dallar arasında iki kuş figürü yukarı kalkmış 
başları, açık gagaları ve şişkin karınlarıyla 
vurgulanmış bir ötüş pozisyonundadır. 
Kuşlar sırt sırta durmakta olup, kuyrukları 
arasındaki üçgen alan kıvrım dallarla 
doldurulmuştur.

Ayrıca kapalı kap formlarına işaret 
eden bazı başka kulp parçaları ve dış 
yüzü bezemeli parçalar da ele geçmiştir 
(Resim: 5).

Resim 5: Zindanaltı kazılarında ele geçirilen, 
M ilet tipi seramiklere ait çeşitli kulp parçaları.

KATALOG

Katalog No. 1 (Müze Env. No: 
2009/17 E)

Buluntu Tarihi: 11.03.2008

Plankare ve Tabaka: CVI, 38.85
38.65 m

Ölçüler: h: 7 cm. kaide ç: 9.4 cm. 
ağız ç: 31 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan tabak (Tip A). Pembemsi kiremit 
rengi, homojen, iyi pişirimli hamurdan; 
beyaz astarlı. İçte  koyu kobalt mavisi ve 
yeşil boyayla yapılmış tüm yüzeyi yelpaze 
şeklinde kaplayan bitkisel bezeme. Ağız 
kenarında dalga bezeme. İçte  üç ayak izi; 
dışta yarıya kadar beyaz astar, yeşilimsi 
sıraltına yeşil boyayla yapılmış diyagonal 
bezeme.

Karşılaştırma: OZKUL - FINDIK 
2001, 66, 37A.
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Katalog No. 2

Buluntu Tarihi: 14.04.2008

Plankare ve Tabaka : BVI, 38.58
38.45 m

Ölçüler: h: 6.9 cm. kaide ç: 9.3 cm. 
ağız ç: 32 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlaklar.

Tanım: Tabak parçası (Tip A). 
Pembemsi kiremit rengi, kireç ve kum 
katkılı, iyi pişirimli hamurdan, beyaz 
astarlı. İçte renksiz şe ffa f sıraltına 
kobalt mavisi ve siyah boyayla yapılmış 
çok yapraklı rozet, beyaz bir banttan 
sonra ışınsal bezeme. Dışta beyaz astar 
üzerine sır altına yeşil renkte diyagonal 
çizgiler ve ağız kenarında dalga motifi.

Katalog No. 3

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: h: 6.3 cm. kaide ç: 8.6 cm. 
ağız çapı: (yakl.) 30 cm.

Durum: Yaklaşık 1/2 oranında 
noksan. Sırda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan tabak (Tip A). Kiremit rengi, 
homojen ve iyi pişirimli hamurdan, beyaz 
astarlı, parlak sırlı. İçte renksiz şe ffa f 
sıraltına koyu kobalt mavisi ve siyah boya 
ile yapılmış madalyon içinde çok yapraklı 
kıvrım dallar. Orta alan beyaz bir bantla 
sınırlı. Kenarda ışınsal bezeme. Dışa dönük 
ağız kenarında stilize Çin bulutları. Dışta 
kaideye kadar beyaz astar ve yeşilimsi 
sıraltına yeşil boya ile yapılmış dalga ve 
diyagonal bant bezeme.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1965, 
43, env. 127, res. 21, lev. 30; YALMAN 
1994, 435, res. 20.
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Katalog No. 4 (Müze Env. No:2010/7 E)

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: h: 7.5 cm. kaide ç. 10 cm. 
ağız ç. 32.2 cm.

Durum: Yaklaşık 1/3 oranında 
noksan. Sır ve astarda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan tabak (Tip A). Kiremit rengi, 
homojen ve iyi pişirimli hamurdan, beyaz 
astarlı. İçte renksiz şe ffa f sıraltına 
mavi ve lacivert boya ile yapılmış bir köşk 
tasviri. Köşk ortadaki daha büyük ve daha 
yüksek olmak üzere, içi ince sarmallarla 
dolgulanmış soğan kubbeli üç bölümden 
oluşur. Ortadaki büyük kubbenin
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ortasında üç benek motifi. Orta bölümün 
içi şemse şeklinde. Tabağın merkezine 
gelen bölümde ortası benekli bir daire. 
Soğan kubbeler kafes bezemeli tabanlara 
oturur. Mimari betimlemenin çevresi 
kıvrımlı bir hatla sınırlı. Boşluklarda 
sarmaşık dalları. Kıvrımlı hattın dışında 
kalan dilimli üçgen alanlar ince sarmallarla 
dolgulu. Üçgenlerin ortasında büyük 
kubbenin ortasındakine benzer üç benek 
motifi. Dışa dönük ağız kenarında bordür 
şeklinde ve iki sıra halinde meandr 
bezeme. Dışta kaideye kadar beyaz astar 
ve yeşilimsi sıraltına mavi ve yeşil boya 
ile yapılmış sarmal bezeme.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1994,
550, res. 9.
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Katalog No. 5

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: Kaide ç. 9 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlaklar. İç  
ve dış kenarlarda kireç kalıntıları.

Tanım: Birleştirilmiş iki parçadan 
oluşan tabak kaidesi. Kiremit rengi, 
homojen ve iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı, parlak sırlı. İçte  renksiz 
şe ffa f sıraltına koyu kobalt mavisi ve 
manganez moru ile yapılmış ortadaki 
sarmal motifinden yanlara yayılan ve tüm 
yüzeyi yelpaze şeklinde kaplayan bitkisel 
kompozisyon. Üç adet yelpaze yaprak 
mor, aralarındaki üç adet dal motifi mavi 
boya ile yapılmıştır. İçte  üç-ayak izi; 
dışta kaideye kadar beyaz astar.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1965,
49, env. 187, res. 10.
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Katalog No. 6 (Müze Env. No: 2009/
20 E)

Buluntu Tarihi: 16.04.2008

Plankare ve Tabaka: BVI, 38.35
38.20 m.

Ölçüler: h: 9 cm. kaide ç. 6.6 cm. 
ağız ç. 18.6 cm.

Durum: Astarda çatlaklar; sırda 
matlaşma ve dökülmeler.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Pembemsi kiremit 
rengi, homojen iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İçte  kobalt mavisi ile 
yapılmış tüm yüzeyi yelpaze şeklinde 
kaplayan bitkisel bezeme. Dışta yarıya 
kadar beyaz astarlanmış alanda yeşilimsi 
sıraltına yeşil boyayla diyagonal kafes 
bezeme.
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Katalog No. 7 (Müze Env. No:2009/
34 E)

Buluntu Tarihi: 12.04.2008

Plankare ve Tabaka: B VI, 38.95
38.58 m.

Ölçüler: h: 8.7 cm. kaide ç. 6.6 cm. 
ağız ç. 17.8 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kırmızımsı kiremit 
rengi, homojen, iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İçte renksiz şe ffa f 
sıraltına siyah ve kobalt mavisi ile 
yapılmış beyaz çerçeve içinde üçgen ve 
dairelerden oluşan yıldız kompozisyonu, 
kenarda ışınsal bezeme ve kıvrım dallar. 
İçte üç ayak izi, dışta dibe kadar beyaz 
astar, renksiz şe ffa f sıraltına yeşil boya 
bezeme.

Karşılaştırma: DEMİRSAR-ARLI
2009, 364, res. 13.
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Katalog No. 8

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: h: 9 cm. kaide ç. 5.7 cm. 
ağız ç. 17.4 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlak ve 
dökülmeler.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kırmızımsı kiremit 
rengi homojen ve iyi pişirimli hamurdan; 
beyaz astarlı. İçte  renksiz şe ffa f sıraltına 
kobalt mavisi bezemeler. Merkezde iki 
sıralı bant çerçeve içinde çarkıfelek 
motifi; kenarında ince ışınsal çizgiler. 
İçte üç ayak izi; dışta dibe kadar sarımsı 
astar üzerine ve renksiz şe ffa f sıraltına 
kahverengi kafes bezeme.
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Katalog No. 9 Katalog No. 10 (Müze Env.
No:2009/ 25 E)

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: h: 9.7 cm. kaide ç. 7.7 cm. 
ağız ç. 20.5 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlak ve 
dökülmeler. Boyalarda akmalar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kırmızımsı kiremit 
rengi homojen ve iyi pişirimli hamurdan; 
beyaz astarlı. İçte renksiz şe ffa f 
sıraltına kobalt mavisi ve siyah bezemeler. 
Merkezde rozet ve çevresinde iki sıra 
halinde ışınsal bezeme. İçte üç ayak izi; 
dışta dibe kadar sarımsı astar üzerine ve 
renksiz şe ffa f sıraltına kahverengi kafes 
bezeme.

Karşılaştırma: YALMAN 1982, 231
vd., res. 8.
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Buluntu Tarihi: 11.03.2008

Plankare ve Tabaka: BVII, 38.85
38.65 m

Ölçüler: h: 9.6 cm. kaide ç. 7.5 cm. 
ağız ç. 19.8 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlaklar.

Tanım : Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Pembemsi kiremit 
rengi homojen ve iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İçte renksiz şe ffa f 
sıraltına koyu kobalt mavisi ve siyah 
boyayla yapılmış ortada altı yapraklı 
rozet, yapraklar arasındaki üçgen 
alanlarda üç benek motifleri. İçte  üç 
ayak izi, dışta yarıya kadar beyaz astar 
ve renksiz şe ffa f sıraltına yeşil boyayla 
yapılmış diyagonal bant bezeme.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1965, 
45, env. 148, res. 44; ASLANAPA 1989, 
179, res. 2.
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Katalog No. 11 Katalog No. 12 (Müze Env.
No:2009/ 26 E)

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: Mevcut h 9.3 cm. kaide ç. 
9.4 cm.

Durum: Ağız kenarı noksandır. Sırda 
çatlaklar. İçte astar ve sırda dökülmeler. 
Boyada yer yer dağılmalar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kiremit rengi 
homojen ve iyi pişirimli hamurdan; beyaz 
astarlı; kalın ve parlak sırlı. İçte renksiz 
şe ffa f sıraltına lacivert boya ile yapılmış 
madalyon içinde döner rozet, rozetin dış 
yaprakları lacivert zemin üzerine beyaz 
ve beneklerle belirlenmiş. Madalyon beyaz 
bir bantla sınırlı. Kenarda dönüşümlü 
olarak ışınsal ve benekli kafes bezeme. 
İçte üç ayak izi; dışta yarıya kadar beyaz 
astar ve yeşilimsi sıraltına yeşil boya ile 
yapılmış diyagonal bant bezeme.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1965, 
38, env. 71-72, res. 34-35.
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Buluntu Tarihi: 11.03.2008

Plankare ve Tabaka: BVII, 38.85
38.65 m.

Ölçüler: h: 13 cm. kaide ç. 9.3 cm. 
ağız ç. 27.4 cm.

Durum: Astarda çatlak ve lekeler.

Tanım : Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip B). Pembemsi kiremit 
rengi, homojen ve iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İçte renksiz şe ffa f 
sıraltına koyu kobalt mavisiyle yapılmış, 
ortadaki rozetten yanlara yayılan ve tüm 
yüzeyi yelpaze şeklinde kaplayan bitkisel 
kompozisyon. Dışa dönük ağız kenarında 
iki sıra halinde dizilmiş üçgen bezeme 
vardır. İçte üç ayak izi, dışta yarıya kadar 
beyaz astarlı alanda yeşilimsi sıraltına 
yeşil boyayla diyagonal bezeme görülür.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1965, 
38, env. 73-74, res. 6-7, Lev. 12.
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Katalog No. 13 Katalog No. 14

Buluntu Tarihi: 10.03.2008

Plankare ve Tabaka: CVI, 39.15
38.85 m.

Ölçüler: Kaide ç. 7.5 cm.

Durum: Sırda dökülmeler.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kiremit rengi, 
homojen ve iyi pişirimli hamurdan, beyaz 
astarlı. İçte  şe ffa f firuze sıraltına siyah 
boyayla ve çevre boyama tekniğiyle 
yapılmış madalyon içinde iri palmet motifi. 
Madalyonun çevresinde bir sıra ışınsal; 
ağız kenarında iki sıra üçgen bezeme. İçte 
üç ayak izi, dışta kaideye kadar beyaz 
astar üzerine ve sarımsı sıraltına siyah 
boya ile yapılış diyagonal kafes bezeme.
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Buluntu Tarihi: 11.03.2008

Plankare ve Tabaka: BVII 38.85
38.65 m.

Ölçüler: h: 10 cm. kaide ç. 7.9 cm. 
ağız ç. 19 cm.

Durum: Astar ve sırda, çatlak ve 
lekeler.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase parçası (Tip B). Pembemsi 
kiremit rengi, homojen ve iyi pişirimli 
hamurdan, beyaz astarlı. İçte 
renksiz şe ffa f sıraltına koyu kobalt 
mavisiyle yapılmış, yaprakları kafes 
bezemeli, altı yapraklı rozet. Yapraklar 
arasındaki baklava şeklindeki boşluklar 
ince sarmallarla dolgulanmış. Baklava 
kenarlarını oluşturan kafes bezemeli 
yapraklar arasında bitkisel motifler. Ağız 
kenarında geometrik bant. Dışta beyaz 
astar üzeri şe ffa f sır altına koyu yeşil 
sarmallar, ağız kenarında dalga bezeme.
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Katalog No. 15

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: B V III, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: Kaide ç. 9.6 cm.

Durum: Sır ve astarda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan kase (Tip A). Kiremit rengi homojen 
ve iyi pişirimli hamurdan; beyaz astarlı. 
İçte renksiz şe ffa f sıraltına kobalt 
mavisi ve siyah boya ile yapılmış stilize
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bitkisel bezemeler. Merkezden dört yöne 
ayrılan kobalt mavisi boya ile sınırlanmış 
ve birbirine ince saplarla bağlanmış dört 
adet hatayi. Boşluklarda siyah boya 
ile yapılmış ince spiral dolgular. Dışta 
kaideye kadar beyaz astar ve renksiz 
şe ffa f sıraltına mavi boya ile yapılmış 
spiral bezeme.

Karşılaştırma: ASLANAPA 1989, 
278, env. no. İZN/88 BHD E10 M4.
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Katalog No. 16

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: Mevcut ağız ç. 33.6 cm.

Durum: Astar ve sırda çatlak ve 
dökülmeler.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan büyük kase. Kırmızımsı kiremit 
rengi homojen ve iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İçte renksiz şe ffa f
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sıraltına kobalt mavisi ve siyah bezemeler. 
Merkezde rozet ve çevresinde dilimli 
6 adet yaprak. Yaprakların içleri ince 
çizgilerle detaylandırılmış, boşluklar 
spirallerle dolgulanmış. Dışta, beyaz 
astar üzerine koyu kobalt mavisi ve 
siyah boyayla oluşturulmuş kuşaklarda 
aralarında stilize servi ağaçları yer alan 
nişler. İkinci kuşakta ince spirallerle 
dolgulanmış ortası benekli dilimli 
bezemeler.
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Katalog No. 17 (Müze Env. No: 2010/ 6 E)

Kabın açılım çizimi: Dr. Fuat Y ILM AZ

Buluntu Tarihi: 16.06.2009

Plankare ve Tabaka: B V III, 39.80
39.45 m.

Ölçüler: h: (kulp üzerinden mevcut 
) 16.7 cm. gövde ç. 8 cm. boyun bileziği ç. 
5.1 cm. boyun ç. 4 cm. kulp gen. 2.3 cm.

Durum: Sırda çatlaklar.

Tanım: Birleştirilmiş parçalardan 
oluşan testi boynu. Kırmızımsı kiremit 
rengi, homojen ve iyi pişirimli hamurdan, 
beyaz astarlı. İnce cidarlı. Dışta renksiz 
şe ffa f sıraltına lacivert ve siyah boya ile 
yapılmış bitkisel ve figürlü bezeme. Ağız

kısmında çevre boyama tekniğinde mavi 
zemin üzerine beyaz kıvrım dallar. Geniş 
bir yüzeye sahip olan oval gövde üzerinde 
kıvrım dallar ve çiçekler arasında iki 
ötücü kuş figürü. Figürlerin zemininde 
kıvrım dallı yapraklar ve iki iri çiçekten 
oluşan bitkisel bezeme. Gövdeden boyuna 
geçişte üzeri diyagonal kalın çizgilerle 
doldurulmuş bilezik. Boyun üzerinde mavi 
ve beyaz zigzag sıraları. Kulp üzerinde 
mavi ve siyah boya ile yapılmış dalga 
bezeme. Detaylar ince siyah çizgiler 
ile belirtilmiş. Mavi boyalarda yer yer 
dağılmalar. Boğumlu boyun şişkin bir testi 
gövdesine bağlanıyor olmalıdır.
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Katalog No. 18

Buluntu Tarihi: 17.06.2009

Plankare ve Tabaka: BVIII, 39.45
39.05 m.

Ölçüler: Ağız ç. yakl. 6 cm.

Durum: Birleştirilmiş ve birleşmeyen 
parçalardan oluşur.

Tanım: Testi parçaları. Konik boyunlu 
ve küresel gövdeli. Gövdenin bir tarafında 
şerit şeklinde çıkıntı yapan kulpa ait izler. 
Kırmızımsı kiremit rengi homojen ve iyi 
pişirimli hamurdan; beyaz astarlı. Dışta 
renksiz şe ffa f sıraltına kobalt mavisi, 
yeşil ve siyah boyayla yapılmış geometrik
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ve bitkisel bezemeler. Boşluklar ince 
spirallerle dolgulanmış. İç  kısım astarsız 
ve sırsız.

Edirne buluntuları, "Milet 
Tipi" seramiklerin Edirne'nin fethi 
ile İstanbul'un fethi arasındaki bir 
döneme, yaklaşık 1370-1450 yıllarına 
tarihlenmesini kesinleştirmektedir. 
Seramiklerin bulunduğu alanın 4 m. 
kuzeyinde tespit edilen sur kapısı, 
seramiklerin nehir yoluyla getirilip şehre 
sevk edilmek üzere burada depolanmış 
olabileceğini düşündürmektedir.
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DERİN SU ARKEOLOJİSİ

Güiner ÖZLER*

Su  a ltın d a k i a rk e o lo j ik  k a lın tıla r ın  

b e lg e le n m e s i, b a ş la n g ıç ta  ka ra ya  

bağlı o la ra k  g e liş t i. K ıy ıdak i b ir  a n t ik  

ke n tin  limanı ve  lim ana bağlı y a p ıla r ı 

a ra ş t ırm a  konusu o ldu . A rk e o lo g la r ,  

E s k iç a ğ  d e n iz c ile r in in  yön  b u lm a kta  

k a rş ıla ş t ık la r ı zo r lu k la r ı ta h m in  

e d iy o r la rd ı. S a d e c e  karan ın  g ö rü le b ild iğ i 

u za k lık la rd a n  k ıy ıla r ın  ta k ip  e d ile re k  

ile r le n ild iğ i düşü n ü lü yord u . Bu n ed en le  

s ığ  s u la rd a  S c u b a  d a lış ı y a p ıla ra k  uzun  

y ılla r  b a t ık la r  a ra ş t ır ı ld ı.  S ü n g e rc i ve  

b a lık ç ıla r ın  d a  k a tk ıs ıy la  k ıy ıla rd a k i 

b irç o k  b a t ık  t e s p it  e d ild i. Ş id d e t l i  

f ı r t ın a  s ıra s ın d a  bazı g e m ile r  k ıy ıla rd a k i 

k a ya la ra  ç a rp a ra k  b a ta rk e n  b a z ıla r ı d a  

k o n tro lü n  ka yb e d ilm e s i sonucu  a ç ık la ra  

sü rü k le n ip  b a tm ış t ı.  A y r ıc a  g id e ceğ i 

ro ta y ı k ısa ltm a k  iç in  a ç ık  d e n iz le rd e  

yol a lan c e s u r  d e n iz c ile r  d e  o lm a lıyd ı. 

A n c a k  ne v a r  ki d a lış  s ın ır ın ın  ü ze r in d e k i 

d e r in lik le r d e  d e  b a t ık  bu lunm a te o r is in in  

doğru lan m ası im kan sız  g ö rü n ü yord u .

D a lış  eğ itim i a lm ış olan a rk e o lo g la r  

su a ltı kazı ve a ra ş t ırm a la r ı y a p tık la r ı 

s ıra d a , Bodrum  Y a lık a va k  a ç ık la r ın d a  

sü n g erc i kangava larına  ta k ıla n  zenci 

ço cu k  h eyke li ve İ s is  h eyk e lc iğ i o ld u k ça  

ilgi u yan d ırd ı. H e r  iki b ro n z  h eyk e lin  aynı
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bö lg eden  ve y a k la ş ık  8 5  m. d e r in lik te n  

e le  g eçm iş  olm ası ilg in çti. Bu durum  

a k ılla ra  a ca b a  yükü h eyk e l olan b ir  b a tık  

mı var sorusunu g e t ird i.  S ö z  konusu  

d e r in liğ e  norm al ş a r t la rd a  b ir  d a lış  

g e rç e k le ş t ir ile m e y e c e k t i.  B ö y le ce  d a lış  

s ın ırın ın  ü ze r in d e k i d e r in  su la rd a  var  

olduğu düşünülen  b a tık la r ı a ra ş t ırm a  

is te ğ i, yeni yö n tem  ve te k n o lo jile r in  

g e liş t ir ilm e s i g e rek liliğ in i o r ta y a  ç ık a rd ı.  

1 964  y ılın d a  "Asherah" isim li iki k iş ilik  

b ir  d e n iz a lt ı,  Pensilvanya Ü n iv e rs ite s i 

ve N a tio n a l G e o g ra p h ic  S o c ie ty  bayrağ ı 

ile ilk d e f a  d e r in  su la rd a k i a rk e o lo jik  

a ra ş t ırm a la rd a  ku llan ılır  ha le  geld i. 

A n ca k , Asherah f o t o ğ r a f  çe k m e k  ve  

fo to g r a m e tr i ö lçü m le ri ya p m aktan  d a h a  

i le r iy e  g id e m e d i1. Bunun ü z e r in e  1 967  

y ılın d a  aynı b ö lg e d e  Yan  T a ra m a lı S o n a r  

ku llan ıld ı2.

Y an  T a ra m a lı S o n a r , "Side Scan 
Sonar" ism i ile  a n ılır . S u  ü s tü n d e k i b ir  

a ra c a  bağlı o la ra k , su y ü zü n e  p a ra le l 

b ir  b iç im d e  ç e k il ir .  Bu a ra ç  te k n ik  

ö z e ll ik le r in e  g ö re  d e n iz  ze m in in e  fa r k l ı  

f r e k a n s la r d a  s e s  s in y a lle r i g ö n d e r ir .  

H e d e f e  ç a rp ıp  g e r i d ö n en  s in y a lle r  

a n a liz  e d i le r e k ,  g ö rü n tü n ü n  u za k lığ ı 

ve şe k li iki b o y u tlu  o la ra k  k o n tro l
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ünitesindeki bilgisayara aktarılır. Bu 
yöntemle yapılan sualtı görüntülemesine 
"Akustik Görüntüleme (ECHO)" adı 
verilmektedir. Batığın deniz zemininde 
kapladığı alan ve yüksekliği, derinliği 
koordinatlarıyla birlikte anlaşılmaktadır. 
Sualtı çalışmalarında Karadeniz gibi 
görüntü mesafesinin kısıtlı olduğu 
yerlerde akustik görüntüleme daha 
çok önem kazanmaktadır. Ancak deniz 
zeminine gönderilen sinyallerin, tek bir 
ticari amphora veya gemi çapası gibi 
küçük boyutlu buluntuların üzerine denk 
gelme olasılığının zayıf olması, ayrıca 
deniz zemininde aniden karşılaşılan 
yükseltilerin veya çukurların bir batık 
olarak algılanması akustik görüntüleme 
yöntemindeki verimliliği kısmen 
düşürmektedir. Derin su arkeolojik

araştırmalarında Yan Taramalı Sonar'ın 
en verimli çalışması çekme işini yapan 
geminin 2 Deniz Mili/Saat hızla 
ilerlemesidir. Aracın deniz zemininden 
yüksekliğinin 30 metre civarında olması 
idealdir (Resim 1). Böylece her iki yana 
150 metre olmak üzere toplam 300 
metrelik bir alan taranmış olur3.

Akustik görüntülemenin yanı sıra, 
derin sulardan optik görüntü alma isteği 
1950 yılında askeri amaçlarla ortaya 
çıkmıştır. ROV (Remotely Operated 
Vehicle) adıverilenbiraraçgeliştirilmiştir. 
ROV'un yaygın kullanımı Hidroelektrik 
santrallerinde, su iletim tünellerinde ve 
köprü i nşaatlarındao lmuştur.Okyanusların 
zemininin haritalanmasında da bu araçtan 
yararlanılmıştır. Yüksek basınca dayanıklı
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Resim 1: Yan taramalı sonar kullanımı.
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Resim 2: ROV'ların kullanımı ve 
gemi ile bağlantısı.

bu aletler su altında binlerce metre 
derinliğe kadar kullanılabilmektedir4. 
ROV çelik bir iskelet üzerine oturmakta, 
çoğunluğu titanyumdan yapılmış olan bir dış 
kap içinde beyin, sonarlar, projektörler, 
fotoğraf ve video çekebilen yüksek 
çözünürlüklü kameralar, hareket etmesini 
sağlayan pervaneler bulunmaktadır. Bir 
fiber optik kablo ile elektrik enerjisine 
bağlı olarak çalışan ROV' un kumandası ve 
yapılan her türlü uygulama gemi üzerindeki 
bir kontrol odasından sağlanmaktadır. Bu 
araç son zamanlarda iklim değişikliği ve 
buna bağlı çevresel kaygılar için yapılan 
derin su çalışmalarında da önemli yararlar 
sağlamaktadır5.

Bu teknolojinin dördüncü aşamasında 
iki farklı ROV kullanılmıştır (Resim 2). ROV 
Argus su altına salındığında daha çok sabit
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kalmaktadır. Genel görüntüler buradan 
alınmaktadır. Ona yaklaşık 20 metre 
uzunluğundaki fiber optik kablo ile bağlı 
olan ROV Hercules'in hareket kabiliyeti 
daha gelişmiştir. ROV Hercules asağı- 
yukarı, sağa ve sola giderek su altında görev 
yapmaktadır (Resim 3). Batığın üzerinde 
dolaşırken 90 derecelik açıyla belli 
aralıklarla çekilen fotoğraflar daha sonra 
düzenlenerek Fotomozaik ve Multibeam 
görüntü elde edilmektedir. ROV Hercules'in 
ROV Argus'dan ayrılan başka özellikleri 
de vardır. Bu özellikler ROV Hercules'in 
şaşılacak boyuttaki hareket kabiliyetini 
ortaya çıkarır. Ön cephesinde bulunan iki 
ayrı kol farklı işlevlere sahiptir. Predatör 
ismi verilen kol kaldırma ve koparma gibi 
ağır işler görebilecek kapasitededir. Diğer 
bir ikinci kol ise çekme, temizleme gibi 
hafif iş yapacak biçimde düzenlenmiştir. 
Her iki kol da 270 derece açı ile dönerek 
iş görmektedir. Çalışma amacına göre 
ROV Hercules'in üzerine farklı ekipmanlar 
eklenebilmektedir. Bu ekipmanlardan 
en önemlisi A irlift ismini verdiğimiz 
emicidir. Bunun haricinde Süpürme, kazma, 
tırmıklama gibi su altında kazı yapılabilecek 
her türlü donanım çalışma amacına göre 
ROV Hercules'in kollarına monte edilerek 
kullanılmaktadır6.

ROV teknolojisinin derin sulardaki 
arkeolojikaraştırmalarda kullanılabileceği 
ilk defa Willard Bascom tarafından 
ortaya atılmıştır7. Bascom, 1976 yılında 
organik maddeleri yiyen ahşap kurtları ve 
bazı yumuşakçaların oksijensiz ortamda 
var olamayacağı teorisinden hareketle 
Karadeniz'in dibinin sağlam kalmış batık 
gemilerle dolu olduğunu da savunmuştur. 
Karadeniz'in oksijensizliği ile ilgili teori 
1993 yılında doğrulanabilmiştir8. Ancak 
bu denizin derinliklerinde batık bulma işi 
o tarihler için imkansız görünüyordu.
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Resim 3: ROV Hercules batık üzerinde.

1980'li yıllardan itibaren bu teknoloji 
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 
emekli Robert Ballard'ın ilgisini çekti. 
Ballard, mesleki niteliğinden dolayı 
genelde yakın dönemde batmış olan savaş 
gemilerini keşfetti. 1913 yılında bir 
buzdağına çarparak batan, filmlere de konu 
olan meşhur Titanik gemisi 1985 yılında 
Robert Ballard tarafından Yan Taramalı 
Sonar yardımıyla keşfedilmiş ve ROV'lar 
yardımıyla görüntülenmiştir. Okyanusun 
3187 metre derinindeki bu batık başka 
çalışmaların da önünü açmıştır9.

Derin sularda antik dönem batıkları 
bulmaya ve onları görüntülemeye 
yönelik araştırmalar Skerki Bank 
projesi ile başladı. 1988-1997 yıllları 
arasında kısa süreli kampanyalarla 
yapılan araştırmalarda yaklaşık 210 
kilometrekarelik bir alan tarandı. Amaç
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Kartaca limanından Sicilya ve Sardunya 
adalarının açıkları takip edilerek Roma'ya 
uzanan deniz ticaret yolunu keşfetmekti. 
M.Ö: 100 - M.S: 400 yılları arasına 
tarihlenen 7 batık keşfedildi. Bunlardan 
en ilginci 800 metre derinlikte Skerki F 
Batığı olarak belgelendi10. M. S: 1. yüzyılın 
ortalarına tarihlenen bu batık, taşıdığı 
seramik malzemenin çeşitliliğinin yanısıra, 
Monolit işlenmiş sütunlar ve dörtgen 
mermer blokların aynı anda gemide olması 
açısından ilginçtir11.

Doğu Akdeniz kıyılarında da derin su 
arkeolojik araştırmaları yapılmıştır. 1997 
yılında Amerikan Deniz Araştırmaları 
Birliği'ne bağlı NR 1 Denizaltısı'nın, 1960 
yılında İsrail açıklarında kaybolan Dakar 
isimli denizaltıyı araması sırasında, 
İsrail'in batısında, açıkta antik batıklar 
olduğunun haberini vermiştir. Burada
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Askhelon Projesi kapsamında bir çalışma 
yapılmıştır12. 1999 yılında bulunan
antik dönem batıkları Medea ve Jason 
isimli ROV'larla görüntülenmiştir. Bu 
batıklardan ikisinin Fenike orijinli olduğu, 
Mısır üzerinden Kartaca'ya şarap taşırken 
fırtına nedeniyle battıkları düşünüldü. Her 
iki batık gemi de 400 m. derinlikte, kıyıdan 
yaklaşık 33 deniz mili uzakta, Mısır-Gaza 
kıyı şeridine paralel bir ticaret rotasına 
işaret eden doğrultudadır. Bunlardan 
Tanit Batığı Demir Çağı'nın bilinen en eski 
batığı olarak M.Ö. 8. yüzyıla tarihlendi. 
Elissa Batığı da taşıdığı ticari amphora 
formu nedeniyle aynı dönemdendir. Her 
iki batık Mısır'daki antik Askhelon limanı 
ile batıdaki Kartaca limanı arasındaki 
bir ticaret rotasını göstermektedir. Bu 
batıklardan ele geçirilen amphora formları 
birbirine çok benzemenin yanısıra İsrail

Derinsuarkeolojisiyleilgiliçalışmalar 
Ege Denizi'nde de gerçekleştirilmiştir. 
Chios Adası'nın doğusunda, yaklaşık 1 
km. açıkta 70 m. derinlikte bulunan bir 
batık taşıdığı amphora tipi nedeniyle 
M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmiştir13. Bu 
batıktaki ticari amphoraların çoğunun 
kırılmış olması trol teknelerinin yaptıkları 
avcılık sırasında verdikleri zarardan 
kaynaklıdır. Adanın batısında bulunan 
bir batık ise 36-42 m. arasında eğimli 
bir zeminde durmaktadır. Dalınabilecek 
bir derinliktedir. Bu batığın taşıdığı 
ticari amphora tipi Dressel 1C olarak 
da adlandırılan ve M.Ö. 2. yüzyıl sonu-1. 
yüzyıl başlarına tarihlendirilen tiptedir14.

2005 yılında Güney Kıbrıs kıyılarında

ve Lübnan'daki kara kazılarından da yoğun
olarak ele geçirilmiş örneklerdendir.
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Resim 5: Sinop ve Kersonessos'un coğrafi konumu.

derin su arkeolojik araştırmaları 
yapılmıştır. Episkopi Körfezi'nde ve 
Kouklia-Paphos kentleri arasındaki 
kıyı şeridinde herhangi bir batık 
bulunamaması, deniz zemininin holosen 
ve sediment dolgusundan kaynaklı olduğu 
sonucuna dayandırılmıştır15. Ayrıca Tell 
Amarna tabletleri, Biblos'dan yola çıkan 
gemilerin Alashiya'nın güney kıyılarına 
uğrayıp Mısır'a gittiği hakkında ipuçları 
veriyordu. Böylece Güney Kıbrıs'dan 
Mısır'a doğru uzanan bir açık deniz rotası 
keşfedilmeye çalışıldı. Aynı rotada deniz 
derinliği yaklaşık 2000 m. civarında 
devam ederken yaklaşık ortalarda bir 
yerde 690 m. ye kadar yükselen bir 
deniz dağı keşfedildi. Deniz içindeki bu 
yükseltinin keşfedilmesi sonucu akla ilk 
gelen, burasının M.Ö. 2. binde gemilerin 
uğradığı bir ada olabileceği ve şiddetli 
bir depremle deniz dibine gömülmüş 
olabileceği idi. Ancak bunu kanıtlayacak 
herhangi bir arkeolojik buluntuya 
rastlanmadı16.
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Derin su arkeolojisiyle ilgili 
çalışmalardan belki de en önemlisi Danaos 
Projesi adı altında gerçekleştirilmiştir. 
2007-2009 yılları arasında kısa süreli 
kampanyalarla Girit ve Mısır arasındaki 
rota araştırılmıştır. Bu projeye Institute 
of Nautical Archaeology (INA), 
Yunanistan'daki Hellenic Centre for 
Marine Research (HCMR) ve Mısır'daki 
Hellenic Institute for Ancient and 
Medieval Alexandrian Studies(HIAMAS) 
da destek vermiştir. M. Ö. 2. binin 
ortalarındaMinos'ludenizciler tarafından 
kullanılan ve Mısır'a doğru uzanan 
bir rota olmalıydı. Çünkü Mısır duvar 
resimlerinden bu iki uygarlık arasındaki 
ilişki bilinmektedir17. Ayrıca Homeros'un 
Odysseia Destanı'nda bu rotanın rüzgarlı 
günlerde yelkenle transit olarak beş 
günde gidilebilir olduğu anılmaktadır18. 
Bu rota Hellenistik Dönemde ve Roma 
İmparatorluk Döneminde de kullanılmış 
olmalıdır19. Hatta Mısır'ın Bizans 
Döneminin sonlarına kadar stratejik
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Resim 6: Kersonessos A Batığı kazısı.

önemi vardır20. Bu tarihi desteklere 
dayanarak yapılan derin su arkeolojik 
araştırmalarında Girit Adası'nın güney- 
güneybatı yönünde, 20-25 deniz mili 
kadar açıkta, toplam 85 kilometrekarelik 
bir alan taranmıştır. Araştırma yapılan 
alanda derinlik 450-3000 m. arasında 
değişmiştir. Burada Klasik Dönem ile Geç 
Roma-Bizans Dönemi arasına tarihlenen 
33 batık bulunmuştur21. Araştırma 
yapılan alanda Uluburun Batığı gibi bir 
batığın bulunamaması ilginçtir.

Derin su arkeolojisiyle ilgili en ilginç 
gelişmeler Karadeniz'de yaşanmıştır. 
Bilindiği gibi Karadeniz 400 km. 
uzunluğunda ve 110 km. genişliğinde 
büyük bir iç denizdir. Diğer büyük 
denizlerle bağlantısı sadece İstanbul 
Boğazı ile sağlanmaktadır. Karadeniz'in 
bu kapalı durumu yaklaşık 150 m. den
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sonraki derinliklerde oksijensiz bir 
ortamın varlığına neden olmuştur (Resim: 
4). Arkeolojik açıdan bakıldığında, Sinop 
Karadeniz'deki en önemli noktadır. 
Aynı zamanda burası bu denizin güney 
yönündeki tek doğal limandır. Sinop'un 
tam kuzeyinde bugün Ukrayna kıyılarına 
denk gelen Kersonessos bulunmaktadır. 
Aradaki mesafe 275 km. (Resim: 5). Bu 
yakınlığın iki merkez arasında ticaretin 
oluşmasına neden olduğunu anlamak zor 
değildir. Kersonessos'da Sinop üretimi 
ticari amphora örneklerine rastlanması 
iki merkez arasındaki ticari alışverişi 
belgelemektedir22. Chersonessos'da 
bulunan bir batık M.S. 11 yüzyıla 
tarihlenmiştir. Burada 2007 yılında 
yapılan derin su araştırmaları Ukrayna 
karasularında olması nedeniyle Devlet 
Başkanı Viktor Andreyeviç Yuşenko
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Resim 7: Sabit ivmeli kaldırma balonu.

tarafından ziyaret edilmiştir. Onun özel 
isteği üzerine Kersonessos açıklarında 
135 m. derinlikte duran bu batık kazılmış 
(Resim: 6), buluntular yine uzaktan 
kumandalı ve sabit ivmeli bir kaldırma 
balonu (Resim: 7) ile su yüzüne taşınmıştır. 
Böylece bu yeni yöntem derin sularda 
sadece görüntüleme amaçlı değil, aynı 
zamanda kazı amaçlı kullanılabilirliğini de 
ispatlamıştır.

Karadeniz araştırmaları sırasında 
Sinop'da Geç Roma (M. S. 2-4 yy. Sinop A 
ve C batıkları), ayrıca M. S. 5-7. yüzyıllar 
arasına tarihlenen (Sinop B batığı) 
batıklar bulundu. Böylece burada deniz 
ticaretinin en yoğun olduğu dönemin 
M.S. 2-7. yüzyıllar arasında var olduğu 
anlaşıldı.

Sinop D batığı (Resim: 8) ise oldukça 
şaşırtıcı bir sonuçtu. Bu batık Karadeniz'de 
325 m. derinlikte, yani oksijensiz bir 
ortamda bulunmuştur. Deniz tabanında 
balçık bir zemin altında durmakta 
olan batığın ahşap kısımları neredeyse 
tümüyle sağlamdır. 11 m. yüksekliğindeki 
yelken direği ayakta durmaktadır. Baş 
bodoslaması omurgadan ayrılmamıştır. 
Dümen yekesi bile görülebilmektedir. 
Geminin kendisi 15 m. uzunluktadır. 
Yüzeyde görülen ve silindir biçimli, üzeri 
yatay yivli formu ile M.S. (410-520) 5. 
yüzyılözelliğigösterenamphoralar,batığın 
Bizans Dönemine ait olduğunu kanıtlar. Bu 
amphoraların ağız kısımları siyah organik 
boya ile boyanmıştır. Kulplardan birine 
de yine siyah boya ile mühür yapılmıştır. 
Bu batık daha sığlarda olsaydı oksijenle 
temas edeceği için amphora üzerindeki 
boya korunmamış olacaktı ve aynı 
zamanda geminin ahşap kısımları daha 
fazla çürüyecekti. Söz konusu batığın, 
oksijenle temas etmemesinden kaynaklı 
bu iyi korunmuşluk durumu, kazısı yapıldığı 
takdirde ele geçirilecek olan organik 
malzeme ile daha da desteklenecektir. 
Geminin taşıdığı yükler bozulmadan kalmış 
olmalıdır. Çürüme neredeyse hiç yoktur. 
Sinop D batığında gerek gemi yapım 
teknolojisindeki değişiklikler, gerekse 
ticaretin politik, sosyal ve ekonomik 
boyutlarını anlatması açısından önemli bir 
batıktır. Hatta geminin mürettebatına 
ait izler bile bulunabileceği tahmin 
edilebilir23. Ancak oksijensiz ortamda 
korunmuş batıklar farklı restorasyon 
problemlerini doğuracaktır.

Yukarıda derin su arkeolojik 
araştırmalarıyla ilgili Akdenizin farklı 
yerlerinden proje örnekleri verilmiştir. 
Bu projeler sayesinde birçok batık 
rahatlıkla tespit edilecek, insan gücü

64 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



Resim 8: Sinop D Batığı.

sadece bilgisayarda iş başında olarak 
sualtıkazıları gerçekleştirilebilecektir. 
Anadolu kıyılarının girintili-çıkıntılı yapısı 
ve adalar da derin su araştırmaları için 
oldukça elverişlidir. Denize dik uzanan 
dağlar ile adalar arasında derin kısımlar 
vardır. Kıta Yunanistan ile Anadolu 
arasındaki deniz ulaşımı bu adalar 
üzerinden sağlanmıştır. Bu nedenle 
ülkemiz karasuları için de projeler 
planlanıp uygulanmalıdır.

Geçmiş yıllarda George Bass Scuba 
dalış teknolojisiyle dünya sularının ancak 
% 5'inin araştırılabileceğini söylemiştir24. 
Bu söylem göz önüne alındığında derin 
su arkeolojik araştırmalarının önemi 
kaçınılmazdır.

Gelişmeler Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi tarafından da yakından takip 
edilmektedir. Çünkü özellikle dalış 
sınırını aşan derinliklerde kullanılan 
bu yöntem, önümüzdeki yıllarda 
teknolojisinin anlaşılmasına dayalı 
olarak ülkemizdeki sualtı arkeolojik 
kazılarında da kullanılacaktır.
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SUMMARY

New Technologies allow 
archaeologists to explore the shipwrecks 
in the depths of the ocean, far beyond 
the some meter depth boundary set by 
Scuba diving. Using robots and advanced 
sensors originally developed for other 
applications, social scientists now are 
following the path of marine scientists, 
adapting deep submergence Technologies 
for their own research. Sidescan Sonar 
and Remotely Operated Vehicles (ROV's) 
allow archaeologists to survey the sea 
floor. The Skerki Bank Project was the 
first interdisciplinary effort to determine 
the importance of the deep water 
Archaeology. From 1988 to 1997, its various 
field programs resulted in the discovery 
of ancient ships found in the deep sea. 
In 1999 west of Israel two shipwrecks 
investigated with the Remotely Operated 
Vehicle from the eighth century B. C.The 
Danaos Project is deep-water survey of 
the ancient sea route between Crete and 
Egypt. In 2008 a combination of sidescan
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sonar andsub-bottom profiling remote
sensing techniques were used for efficiency 
in interpreting the target located. In 1976 
Willard Bascom suggested that the deep, 
anoxic waters of the Black Sea might have 
preserved ships from antiquity. Recent 
Archaeological survey by Sidescan sonar 
and Remotely Operated Vehicles (ROV's) 
resulted in the discovery of one of the best- 
preserved seagoing ships from antiquity in 
the anoxic waters of the Black Sea. The 
11th Century A.D. shipwreck Chersonesos 
A, excavated at 135 meters depth of 
Ukraine. As deep submergence excavation 
technology develops, the depths of Black 
Sea are likely to become one of the most 
significant sources of new information 
about the ancient world, opening up a new 
frontier of archaeological discovery

NOTLAR
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39.

2 Yan Taramalı Sonar su altında ilk defa 
1967 yılında Martin Klein tarafından 
kullanılmıştır. Bakınız. KLEIN., 1967, 
s.24.

3 ADAMS-SING., 2000, s.320.
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aynı teknolojiyle deniz jeolojisi 
çalışmalarında da bulundu. Ardından 
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Okyanus Araştırmaları Vakfı (Ocean 
Exploration Trust) adına değişik 
projeler üretmeye başladı.

10 Ballard-McCann., 2000. s. 1604. Fig. 
8.

11 McCann., 2001. s. 257 vd.

12 Ballard ve diğerleri., 2002. s. 166.

13 Foley., 2009. s. 287. Fig.27.

14 Foley., A.g.e. s.279.

15 Leidwanger-Marshall., 2007 s. 16 ve 
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16 Kempler., 1998. s. 709 ve devamı.

17 Wachsmann., 1997. s. 297.

18 Homeros, 1988. 14. Bölüm, Satır: 252
258. s. 256.

19 Marangaou-Lerat., 1995. s.3.

20 Christides., 1984. s. 1 ve devamı.

21 Wachsmann, 2009. s. 150.

22 Horlings., 2005. s. 33, Fig.15 ve s. 65, 
Fig. 41.

23 Ward-Ballard., 2004. s. 10. Fig. 11
12. Gemi mürettebatının iskelet 
kalıntılarını barındıran bir batık 
M.S. 18. yüzyıla aittir. İngiltere'nin 
batısında bulunmuştur. Bakınız; 
Dobson-Tolson., 2010 s. 3.

24 Bass., 1975. s. 238.
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VAN GÖLÜ HAVZASI'NDA 
ERKEN TUNÇ ÇAĞI VE VAN MÜZESİ’NDE 

BULUNAN BİR GRUP 
KARAZ ÇANAK ÇÖMLEĞİ*

Süleyman CAN*

Doğu Anadolu Bölgesi'nin arkeolojik 
gelişimi son yıllarda yapılan kazılar ve 
yüzey araştırmaları sayesinde arkeolojik 
veriler ve Erken Tunç Çağı (bundan sonra 
ETÇ) ve diğer dönemler için son derece 
önemli veriler ortaya çıkartmıştır1. Van 
Gölü Havzası'nda Erken Tunç Çağı, Doğu 
Anadolu, Kuzeybatı İran, Suriye-Filistin 
Bölgesi ile Güney Kafkasya'yı kapsayan bir 
kültürün parçasıdır. Bulunduğu bölgelere 
göre değişik isimlerle adlandırılan bu 
kültür farklı coğrafyalarda değişik 
araştırmacılar tarafından ilgi odağı haline 
gelmiştir.

Karaz kültürüne dair ilk araştırmalar 
1920'lere kadar dayanır. W.F.Albrigh 
tarafından Filistin'deki Beth Yerah diğer 
adıyla Khirbet Kerak yerleşim yerinde 
ortaya çıktığı için bu kültür Khirbet- 
Kerak adıyla tanınmaya başlamıştır2. 
1940'ların başında B. A. Kuftin, Trialeti 
Kurganları'nda yaptığı kazılarda ele 
geçirilen zengin malzeme arasında 
gördüğü siyah renkli açkılı çanak çömleği 
Trialeti Kültürü'nün öncüsü kabul ederek 
çok uzun zaman diliminde kullanılacak 
olan "Kura-Araks Kültürü" adını verir. Bu 
isim dışında Kuftin kültürü "Aeneolitik" 
adı ile de anar3. Bu aşamada kültüre
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dönük kazılar başlar " Kültepe, Amiramis 
Gora, Şengavit, Baba Derviş vb..."4, gibi 
kazılarla kültüre dönük araştırmalar hız 
kazanır.

Burney 1950'lerin sonunda 
yaptığı Doğu Anadolu merkezli yüzey 
araştırmasıyla kültürü " Transkafkasya 
ve Doğu Anadolu'nun Erken Tunç Çağı 
Kültürü" olarak adlandıracaktır. Burney 
daha sonra ise bu kültürü kısaca 
"Erken Transkafkasya Kültürü" olarak 
isimlendirmiştir5. Kültüre yönelik bu 
isimlendirmeler dışında Doğu Anadolu'daki 
araştırmacılar arasında kültürün kökenine 
dair en somut öneri Keban Bölgesi'ndeki 
kazılar sırasında gelmiştir. Bu kültür 
çeşitli öğeleri ile Doğu Anadolu'da kazı 
sonucu ilk tespit edildiği yer Erzurum 
yakınındaki Karaz’dır. Koşay, Karaz 
raporunda kültüre Karaz Kültürü adını 
verdiği ve doğal sınır olarak da Karaz ve 
Tilkitepe kazılarının belirlediğini ifade 
eder6.

Kültürün en önemli bölgelerinden 
biride Süriye-Filistin Bölgesi'dir. Albright 
ile başlayan Khirbet-Kerak kültürüne 
sonradan R. Amiran, J. Mellart ve S. Hood 
gibi birçok araştırmacı ciddi anlamda 
katkılar yapmıştır.
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Kültürün bir diğer önemli yayılım 
bölgesi de hiç şüphesiz Doğu Anadolu 
Bölgesi'dir. Kültüre dönük araştırmalar 
her bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu 
genelinde yoğunluk kazanmıştır. 19 
yüzyılın başlarından beri yoğun bir ilginin 
yaşandığı Van Bölgesi başta olmak üzere, 
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde bir 
çalışma yoğunlaşmıştır. 1937 yılında Van, 
Tilkitepe'de yapılan kazılarda kültüre 
yönelik ilk ciddi veriler ortaya çıkmıştır7.

1940'larda Kökten, Doğu Anadolu 
prehistoryasına yönelik bölge genelinde 
yaptığı yüzey araştırması ve sondajlarda 
Karaz çanak çömleğine uyan örneklerin 
varlığından söz edilmektedir8. 1950'lerin 
sonunda C. Burney Doğu Anadolu'nun 
büyük bir kesiminde gerçekleştirdiği 
yüzey araştırması çalışması bölgenin 
arkeolojisine ve kültüre dönük can 
alıcı veriler ortaya koymuştur9. Bunun 
yanı sıra 1970'lerde Elazığ yöresinde 
başlayan Keban Barajı'nın inşası projesi 
kapsamında yöre genelinde çok yoğun 
kurtarma kazıları başlamıştır. Böylece 
bölge kronolojisine ve Karaz kültürüne 
dönük önemli bilgilere ulaşılmıştır10. 
Elazığ yöresi ağırlıklı çalışmalar, kültüre 
önemli katkıda bulunmuştur. Korucutepe 
malzemesi üzerinde çalışan Buccellati, 
kültüre çok tutulmayacak olan "Verimli 
Hilal Dışındaki Kültür" adını vermiştir11.

Amik Ovası'nda araştırmalar yapan 
Braidwood'lar kültüre yönelik keramik 
ağırlıklı yeni bir terminoloji önerirler 
"Kırmızı Siyah Açkılı Keramik Kültürü/ 
Red-and-Black Burnished Ware" terimi 
ile Dyson tarafından İran'daki Yanıktepe 
Kazıları ışığında önerilen "Yanık Kültürü" 
terimini kullanmışlardır. Tek bir merkezle 
bağlantılı olan bu isimler pek fazla rağbet 
görmemiştir12.
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Bulunduğu bölgelere göre değişik 
isimlerle adlandırılan bu kültür, Doğu 
Anadolu içinde araştırmacılar tarafından 
Karaz Kültürüadıylaanılır. Bu çalışmamızda 
bizde Karaz Kültürü adını kullanacağız.

Bu zorlu coğrafyada konumuz olan 
ve kültürün taşıyıcıları kabul gören 
pastoral ve/veya yarı-göçebe halk 
topluluklarına, uygun yaşam alanları 
sunmuştur. Kültürün biçimlenmesinden 
yayılımına kadar en önemli faktör 
şüphesiz bölge coğrafyasıdır. Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde ETÇ'yi karakterize 
eden Karaz Kültürü'nün yayılım gösterdiği 
alan bugünkü Gürcistan, Ermenistan, 
Azerbaycan, Kuzeybatı İran ile bugünkü 
Türkiye sınırı içinde kalan Doğu Anadolu 
Bölgesi'ni kapsamaktadır. Çok geniş bir 
coğrafi alana sahip olan bu kültür birçok 
alt kültür bölgesine ayrılmıştır. Karaz 
Kültürü'nün Doğu Anadolu ölçeğinde 
kültürel yayılım ve gelişim sürecinde 
ele alacağımız alt bölgemiz olan Van 
Gölü Havzası, bu bölgelerden biridir. 
Bölge, bugünkü Van, Ağrı, Bitlis, Muş 
illerini kapsamaktadır. Van Gölü Havzası 
dağlık yükseltiler arasına serpiştirilmiş 
uygun yaşam alanları sunan önemli bir 
havza olmasına rağmen maalesef fazla 
araştırılmamıştır. Van Gölü Havzası 
genel itibariyle Urartu medeniyetinin 
topraklarını oluşturduğundan Karaz 
Kültürü'ne yönelik araştırmalar hep geri 
planda kalmıştır. Bu nedenle bölgeye ve 
kültüre dönük araştırmalar 19. yüzyıldan 
sonra ivme kazanmıştır.

Doğu Anadolu'da M.Ö. IV. binyıldan 
M.Ö. II. binyıl ortalarına kadar süren 
ve iki bin yıl süresince varlık gösteren 
bu kültür kronolojik ve coğrafi açıdan 
Yakındoğu prehistoryasının en büyük 
kültürlerinden biridir. Bu yeniliğin 
yaratıcıları yerleşik düzende yaşayan,
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tarım ile uğraşan ve belki de daha 
öncekilerden farklı bir etnik gruba dahil 
olan insanlardır. Bu dönem kültür, farklı 
türde el yapımı, kazıma ve kabartma 
bezemeli, iyi ölçüde açkılamaya sahip bir 
çanak çömlek geleneği, dikdörtgen, kare 
ve dairesel planlı kerpiç ve/veya çamur 
dal örgü tekniğinde uygulamaları olan 
bir mimari geleneğe ve sabit ocakların 
yanı sıra taşınabilir ocak veya kap altlığı 
olarak düşünülen zengin bir bezeme 
repertuarına sahip pişmiş toprak objeleri 
ile ayırt edilebilmektedir.

Oldukça geniş bir coğrafyaya 
yayılmış olan kültürün biçimlenmesinde 
coğrafya ve sahip olduğu ekolojik 
koşullar önemli bir yer tutmaktadır. 
Kültürü oluşturan unsurlar, onun 
taşıyıcısı olan halk gruplarının göçebe ve/ 
veya yarı göçebe çoban-hayvan besicisi 
topluluklar olabileceğini araştırmacılara 
düşündürmüştür. Zor bir coğrafyaya 
sahip olan bu kültür içinde barındırdığı 
toplulukları belirli bir süre içinde bir 
birlikteliği sağlamıştır13.

Uzun bir zaman sürecini kapsayan 
Karaz Kültürü çok geniş bir alana 
yayılmıştır. Buna bağlı olarak genel 
anlamda ortak özellikler göstermekle 
birlikte farklı çanak çömlek mal grupları 
ve kronoloji görülmektedir. Bu çalışmada, 
Van Müzesi'ne satın alma yoluyla gelmiş 
olan ve Karaz Kültürü'ne ait materyal 
değerlendirilecektir. Satın alma yoluyla 
gelmiş olan malzemede birçok sorunla 
karşılaşmamız olağandır. Satın alma 
yoluyla gelmiş olan malzemenin ne geldiği 
yer hakkında ne de tabakası hakkında 
bilgimiz olmadığından bu malzemeyi 
Van Gölü Havzası ölçeğinde ki kazısı 
yapılan yerleşimler ve son dönemlerdeki 
yüzey araştırmaları esas alınarak 
değerlendirilecektir.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli 
bir yere sahip olan havzaların başında 
Van Gölü Havzası gelmektedir. Doğu 
Anadolu'nun en büyük kapalı havzası 
durumunda olan Van Gölü Havzası, 
tektonik kökenli bir depresyon alanın 
batıda bir lav seti gölü olmayıp bir 
tektonik göldür. En derin yeri 451 m. 
olan göl, deniz seviyesinden 1648 m. 
yükseklikte ve ortalama 3574 km.2 lik 
bir alanı kaplamaktadır. Bu kapalı havza 
bölgedeki en geniş ekolojik nişlerden biri 
durumundadır14. Van Bölümü'nün sınırları 
güneyde kabaca Hakkari yöresinin kuzey 
sınırı olan Güneydoğu Toroslar silsilesi 
belirler. Bölgenin kuzey sınırını Erzurum 
- Pasinler'den Iğdır'a değin uzanan çökelti 
alanları dizisinin güney sınırını oluşturan, 
Karasu - Aras dağları çizerken, batıdaki 
sınırı Muş Ovası'nın ilerisindeki yüksek 
dağlık kesimden geçer. Doğu sınırı ise 
bugünkü İran sınırı ile belirlenmiştir. 
Bu bölümde uygun yaşam alanları sunan 
ekolojik niş-depresyon alanları ile yüksek 
plato ile de düz verimli çöküntü alanları 
ve bunların arasında yer alan volkanik 
yükseltiler oluşturur. Bu bölümün verimli 
yaşam alanları durumunda olan Van 
Gölü'nün doğusunda kalan Van Ovası, Erçek 
havzası, Gürpınar Ovası, Hoşap Ovası ve 
Başkale Ovası sayılabilir. Gölün diğer 
tarafında kalan Murat Nehri havzasının 
sınırları içerisindeki yüksek platolar ve 
verimli çökelti alanları söz konusudur. 
Başta Muş Ovası olmak üzere, Varto, Liz, 
Hınıs, Eleşkirt, Diyadin ve Doğu Beyazıt 
havzaları uygun yaşam alanlarıdır. Ayrıca 
Malazgirt-Patnos, Bulanık ve Karaköse 
havzaları da uygun yaşam alanlarıdır. 
Kısacası yüksek kesimlerde kalan yüksek 
platolar hemen her mevsim taze ot deposu 
durumundadırlar bundan dolayıdır ki 
verimli çayırları bünyesinde bulunduran 
bölge yaylacı göçer toplulukları için
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Bu verimli alanlarda Karaz Kültürü'ne 
ait önemli yerleşim yerleri bulunmaktadır. 
Bu yerleşim alanları Van Gölü Havzası'nda 
kazısı yapılmış beş merkez olan Tilkitepe16, 
Dilkaya17, Karagündüz18, Van Kalesi 
Höyüğü19 ve Çelebibağı Höyüğü'dür20. 
Bunlar içinde sistematik kazısı yapılan 
Karagündüz ve Dilkaya höyükleri bölge için 
oldukça önemli veriler ortaya koymuştur. 
Bunun yanında son zamanlardaki sıklaşan 
yüzey araştırmaları da Van Gölü havzası 
için önemli veriler ortaya çıkartmıştır.

Van Gölü Havzası'ndaki Karaz 
Kültürü'nün taşıyıcısı olan pastoral 
grupları bölgeye çeken faktörler 
arasında zengin otlak alanların varlığı 
önemlidir. Toplumların geçim şekline bağlı 
özelliklerinden biri olan pastoralsim evcil 
hayvanlara dayalı bir ekonomik modeldir21. 
Geçmişte olduğu gibi pastoral bir yaşam 
sürdüren bölgede bugün de hayvancılık 
ekonomisinin getirdiği transhumance ve 
yarı göçebelik hakimdir. Bölgenin coğrafi

bugünde olduğu gibi geçmişte uygun
yaşam alanları olmalıydılar15.

şartları nedeniyle hayvancılık ekonomi için 
oldukça önemlidir22. Söz konusu terime 
Türkçe karşılık olarak "çobanıllık"23 veya 
"çobanlık"24 terimi önerilmiştir. Hayvan 
sürüsüne ve evcil hayvanlara dayanan bu 
türdeki ekonomik modeli göçebe ya da yarı- 
göçebe gruplarda görebiliriz. Kültürün 
temsilcisi halk gruplarının yaşam biçimi, 
günümüz Doğu Anadolu'sunda olduğu gibi 
dağlık yüksek kesimlerde uygulama bulan 
yaylacılıktır. Yaylacılık faaliyetlerinde 
insan gruplarının sürülerine bol ve taze 
ot bulmak, hayvansal ürünler üretmek 
amacıyla, sıcak mevsimlerde sabit 
mekanlarını terk ederek, kıyı düzlükleri, 
ovalar, vadiler, dağ eteklerinden yaylaya 
çıkışını ve gidişini ifade eder25. Yaylacılık 
kavramında mevsim koşullarına bağlı 
hayvan sürülerinin ve belirli insan 
gruplarının yüksek otlak kesimlere 
hareketleri söz konusudur.

Çobanıllığın hayvancılığa dayalı bir 
ekonomik model olarak tanımlanması özel 
mülkiyeti göstermekte ve aynı zamanda 
insanlara bağımlı olan hayvanları da
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içeren karşılıklı bir unsuru içermektedir. 
Çobanıllık, hayvan sürülerinin 
sömürülmesinin olası şekillerinden biridir. 
Karakteristik olarak hayvan sürülerinin 
korunmasını ve yenilebilir ürünlerinin 
sistematik olarak tüketimini içerir.

ETÇ Dönemi öncesinde Van Gölü 
havzasının kültürel gelişimi, bölgenin 
Erken Kalkolitiğini Mezopotamya'nın 
"Halaf Periyodu" ile karakterize eder. 
Halaf çanak çömleğinin en kuzeydeki 
ulaşım noktası olan Van Tilkitepe Höyüğü 
önemli bir obsidyen ticaret merkezidir26. 
Ayrıca sınırlı sayıda Halaf çanak 
çömleği Muş Ovası'nda yapılan yüzey 
araştırmalarında ele geçirilmiştir27. Bu 
evre Amuk C-D evreleri ile paraleldir. 
Tülintepe, Korucutepe ve Halaf çanak 
çömleğinin en kuzeydeki ulaşım noktası 
olan Tilkitepe'dir.

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

Eldeki veriler ışığında en azından 
bölgenin büyük bir kısmının Erken 
Kalkolitik dönemde hammadde potansiyeli 
açısından Mezopotamya olduğunu 
söylememize imkan tanır. Van Gölü 
havzası, Karaz Kültürü öncesine dair 
verilerimiz eski tarihli kazılara ve bazı 
yüzey araştırmalarına dayanmaktadır. 
Kazı boyutundaki tek çalışma Tilkitepe 
Höyüğü'nde gerçekleşmiştir. 1899 yılında 
Alman W. Belck ile başlayan Tilkitepe 
kazılarını 1937 yılında E. B. Reilly ve 1939 
yılında K. Lake ve S. Lake devam ettirir. 
1982 yılında ise Korfmann, Tilkitepe 
malzemesini tekrar değerlendirir29. Reilly 
höyükte üç tabakanın varlığından söz eder 
I I I  ve I I  tabakayı Kalkolitik Döneme 
tarihler. Hemen devamındaki kazıları 
sürdüren Lake'ler ise höyükte dört kültür 
katının varlığını ileri sürer ve iki kat olan 
III. ve IV. katları Kalkolitik Döneme
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tarihler. Malzemeyi tekrar değerlendiren 
Korfmann ise çanak çömlekten yola 
çıkarak yukarıdaki tabakalanmaya bağlı 
kalarak Kalkolitik katların ilkini Halaf 
Dönemine sonrasını ise Geç Ubaid Periyodu 
ile paralel kabul eder30. Son yıllarda
yapılan Van ve Muş bölgelerinde yapılan 
yüzey araştırmaları söz konusu bölgenin 
Kalkolitik Dönemden itibaren yerleşimler 
ve Yukarı Mezopotamya ile ilişki 
içerisinde olduğunu ortaya çıkartmıştır. 
Bu yüzey araştırmaları sırasında ele 
geçen Kalkolitik Döneme tarihlendirilen 
Halaf ve Amuk F evresi ile paralel kabul 
edilen "saman yüzlü açkılı mallar (chaff 
faced burnished ware)" örnekleri Van, 
Muş, Iğdır ve Ağrı bölgelerinde de ele 
geçirilmiştir31.

Van Gölü havzası için Karaz kültürel
dokusu hakkında bizi bilgilendiren,
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diğer grup arkeolojik çalışmaları, yüzey 
araştırmaları oluşturmaktadır. Bölgede 
ilk yüzey araştırması 1940 yıllarda K. 
Kökten Muş yüresinde yapar. Ovada 
araştırma yapan Kökten toplam 16 höyük 
tespit ettiğini rapor eder32. Bunlardan bir 
kısmı daha sonra Burney ve Rothmann'ın 
gezeceği höyüklerdir. Bu tip çalışmaların 
en önemlisi Doğu Anadolu geç dönem 
prehistoryasının şekillenmesinde
tartışmasız önemli bir yeri olan Burney'in 
1950'lerin sonunda kapsamlı yüzey 
araştırmasıdır. Burney sınırlı yüzey 
araştırması sonuçlarına dayanarak, Van- 
Muş Bölgesi'nde olası gelişkin obsidyen 
ticaretine rağmen yoğun bir Kalkolitik 
Dönem yerleşim dokusunun varlığından 
söz etmenin kolay olmadığını ifade eder. 
Kültürün taşıyıcılarını söz konusu bölgeye 
geldiklerinde, onları cılız bir Geç Kalkolitik
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Dönem süreci yaşayan ekolojik nişler 
karşılayacaktır.. Van-Muş Bölgesi yüzey 
araştırmalarında ele geçirilen malzeme 
arasında ETÇ'ye. tarihlenebilecek 
malzemenin sınırlı olduğunu ifade eder.

1990'ların başında M. Rothmann 
tarafından Muş yöresinde yapılan yüzey 
araştırmaları çalışmaları bölgenin 
arkeolojik dokusu açısından önemlidir. 
1991 yılında tek sezon gerçekleştirilen 
yüzey araştırması Muş Ovası, Varto ve 
Bulanık ilçelerinde yapılmıştır. Bölgenin, 
M.Ö. VI. binyıldan itibaren bölgenin 
yerleşime açık olduğunu rapor eder. 
Rothmann ilk yıl raporlarında, bölgenin 
kuzey dağlık kesimi olan Bulanık civarında 
tespit edilen 14 yerleşimde, bilinen tipik 
Karaz özelliklerinden farklı niteliklerin 
gözlendiği, lokal bir ETÇ malının 
bulunduğundan söz etmektedir33. Muş 
Bölgesi Rothmann'a göre daha çok ETÇ. 
I I  ve ağırlıklı olarak ETÇ I I I  süreci daha 
yoğun bir yerleşim dokusu olan bir tablo 
sunar. Muş Bölgesi Karaz çanak çömleğinde 
hakim renkler siyah, gri, kahverengi, 
devetüyü ve kahverengimsi kırmızıdır. 
Koyu dış yüz açık renk iç yüz, renk kontrası 
özelliği bölgesel ölçekte yaygın olarak 
gözlenmektedir34. Muş bölgesinin form 
repertuarının örnekleri ise derin çanaklar 
ve çömlekler söz konusudur. Bölge çanak 
çömleğinde dikkat çeken unsur bezemedir. 
Büyük oranda bölgesellik gösteren "oluk", 
"dairesel oluk", ve "baskı oluk" Muş yöresi 
Karaz Kültürü için tarihlemede en önemli 
unsurdur.

Rothmann'ın bölgedeki çalışmalarını 
Özfırat'ın farklı dönemlerde yürüttüğü 
yüzey araştırması çalışmaları izler. 
Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van illeri ve 
ilçelerinde değişik dönemlerde yüzey 
araştırması gerçekleştirmiştir. Bu yüzey 
araştırmasında toplamda 33 yerleşim
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yeri tespit edilmiştir. Özfırat. 1995
1999 yıllarında Muş ve Bitlis illerinde 
çalışılmıştır. Bu araştırmalarda ETÇ'ye 
ait 8 merkez belirtilmiştir. Bunlar Süphan 
Dağı'nın eteğindeki Yuvadamı Mezarlığı, 
Muş Ovası'nda Nurettin Höyüğü35, Harebe 
Hulik yerleşimi, Kümbet/Adilcevaz 
Höyüğü36, Bulanık Ovası'nda Gümüşpınar/ 
Pulur Höyüğü37, Murat Nehri'nin sağ 
kıyısındaki Konakkuran/Bayraktepe 
Höyüğü, Malazgirt Ovası'nın içinde Adalar 
Irmağı'nın sağ kıyısında yer alan Adalar 
Höyüğü ile Adaksu Beldesi'nde yer alan 
Adaksu Höyüğü'dür38.

Özfırat, 2002 yılından başlayarak 
Van, Ağrı ve Iğdır illerinde araştırmalara 
devam etmektedir. Bu araştırmalarda 
ETÇ'ye ait 25 adet merkez belirlenmiştir. 
Bunlar kuzeyde Erciş havzasında 
Çelebibağ, Evditepe, Tepe Şurki, gölün 
doğu sahilindeki Yaylıyaka höyükleri39 
Toptepe, Aşağı Karacay, kale tipi 
yerleşimleri Erçek Gölü'nün doğu ve 
kuzey sahilleri boyunca uzanan hatta 
Kıratlı, Baklatepe, Aktaş, Kilisetepe/ 
Keçanis, Şehirtepe, kale tipi yerleşimler 
Kalecik Kalesi merkezleridir40. Patnos 
Ovası'nda Zali, Giriktepe, Dorukdibi 
höyükleri, Muradiye Ovası'ndaki Köskköy 
ve Üzerliktepe/Bisikümbet höyükleri, 
Boztepe/Zülfübulak, Umuttepe/Sint I I  
höyükleri, Hacı Hatun ve Şehitlik kaleleri 
ile Karasu Vadisi'nde Aşağı Mollahasan 
Höyüğü, Gürpınar Ovası'nda Otbiçer/ 
İremir Höyüğü41, Çaldıran Ovası'nda 
Abidetepe/Çaldıran Kalesi, Çavuşbaşı 
Kalesi, Saray ilçe merkezinde Şehitlik/ 
Usibiti Höyüğü merkezleridir42.

Özfırat bu araştırmalarda ele 
geçirilen malzemenin dik boyunlu, pervaz 
ağız kenarlı ve olasılık düz ve yuvarlak 
dipli çömleklerin ağırlıklı olarak ana formu 
oluşturduğuna dikkat çeker. Genelde orta
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ve kaba derecede kum-taşçık katkılı olan 
örnekler söz konusudur. Renkler genelde 
siyah ve koyu gri renklerde, hamur 
renkleri ise kremden koyu kahverengiye 
değişen renklere sahiptir. Özfırat, yüzey 
araştırmasında ele geçirilen malzemenin 
Dilkaya, Karagündüz ve Van Kalesi 
Höyüğü malzemesi ile olan benzerliğine 
dikkat çeker43. Özfırat ve Marro Ağrı- 
Iğdır bölgesinde sürdürdükleri yüzey 
araştırmasıyla sadece kültüre dönük 
önemli ipuçları vermekle kalmamış, aynı 
zamandabölgeninazbilinenkültürelgelişim 
silsilesine dair önemli ipuçları sunmuştur. 
Bu süreçte iki höyükte Kalkolitik Döneme 
tarihlenebilecek malzeme bulunduğu 
görülmektedir. Bunlar ilki Ağrı Dağı'nın 
lav akıntılarının ovaya yayıldığı etekte 
bulunan Hazinetepe Höyüğü'dür. Diğeri 
ise aynı isimle anılan Hazinetepe'nin 5 
km. güneyinde bulunan Gıcık Mevkii'nde 
yer alan Hazinetepe Höyüğü'dür. Özfırat 
ve Marro, Iğdır Ovası'ndaki bu Geç 
Kalkolitik malzemenin büyük oranda Amuk 
F Evresi'nin karakteristik malzemesi 
olan "Saman Yüzlü Basit Mallar (Chaff 
Faced Simple Ware)" ile yakın benzerliği 
olduğu düşünülmektedir. Çanak çömlek 
formlarının ağırlıkta olduğu Iğdır Ovası 
Saman Yüzlü Malları'nın benzerlerine 
Kuzey Mezopotamya'da Tell Afis, Hamam 
et-Turkman ve Tell Leilan yerleşimlerinin 
ilgili katlarında rastlanmaktadır. Saman 
yüzlü malların kuzeydeki dağlık yüksek 
kesimlerde varlığı şaşırtıcı olmakla 
beraber daha önceki araştırmalarda 
da varlığı bilinmekteydi.44 Nitekim
Rothmann ve Kozbe'nin de Muş yöresinde 
benzeri saman katkılı keramik parçaları 
buldukları bilinmekteydi45. Ağrı, Iğdır 
ve Doğubeyazıt ovalarında bulunan ve 
höyüklerden toplanan malzeme Karaz tipi 
çanak çömlek el yapımı, siyah açkılı, dış 
yüz, gri tonlarında iç yüz rengine sahiptir
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Sonuç olarak bakir sayılması gereken 
Ağrı-Iğdır Bölgesi'nde Özfırat ve Marro 
tarafından yapılan yüzey araştırması, 
bölgesel ölçekte önemli sonuçların ortaya 
konulmaya çalışıldığı ilk çalışma özelliği 
taşımaktadır. Bu çalışmalar sürecinde 
Karaz öncesi süreç olan Kalkolitik bilhassa 
Geç Kalkolitik sürece dair, önemli ipuçları 
yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarla, 
Yukarı Mezopotamya-Transkafkasya 
ve onun civarındaki dağlık yüksek 
kesim arasındaki, hammadde merkezli 
ekonomik-kültürel nitelikli ilişki ağına 
dair bir dizi bulgular ortaya koyulmuştur. 
Araştırmacılara göre yüzey araştırması 
malzemesi ETÇ. I I  ağırlıklı olarak ETÇ. 
I I I  nitelikleri göstermektedir. Daha çok 
bezeme kriterlerine dayandırılarak bir 
tarihlendirme yapılmaktadır.

Kökten, Burney ve Rotmann'ın 
Van Gölü havzasında yaptıkları yüzey 
araştırmalarında ETÇ'ye ait yalnızca 
höyükler belirlenmiştir. Özfırat'ın yaptığı 
yüzey araştırmalarında ki son bulgular 
tüm bölgede büyük çapta ovalardaki 
höyüklerden tanıdığımız ETÇ yerleşim 
sisteminin dağ eteklerindeki kayalık 
tepelerin üzerinde yer almasının bölgede 
bu dönem yerleşim sistemini oluşturduğu 
konusundaki bilgilerimize yeni sonuçlar 
eklemiştir

Van Gölü havzası ölçekli Karaz 
Kültürü yayılım ve gelişim sürecine dair 
bölgesel analizimiz sistemli kazıları 
yapılmış olan ana yerleşimler ile yüzey 
araştırmalarında ortaya çıkan bilgiler 
yukarıdaki gibidir. Arkeolojik anlamda 
araştırmaların az olduğu bu bölgede 
kazılara oranla yüzey araştırmaları 
daha ağırlıktadır. Yakındoğu kültür

ve bol kum katkılıdır. Genellikle ETÇ. I I
ve ETÇ. I I l 'e  tarihlendirmekteler.
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coğrafyasında, kuzey ile güney arasında 
doğal sınır kabul edilen, Güneydoğu 
Toroslar'ın doğu devamı olan Van Gölü'nün 
güneyindeki "Dağlık Hakkari yöresi" 
şimdiki veriler ışığında Karaz Kültürü'nün 
görülmediği zorlu coğrafyalardan biri 
görülmektedir.

Arkeolojik anlamda araştırmaların 
az olduğu bu bölgede kazılara oranla 
yüzey araştırmaları daha ağırlıktadır. 
Kültürün Suriye-Levant kesimindeki 
"Khirbet-Kerak" süreci göz ardı edilirse, 
Toros silsilesinin oluşturduğu doğal engel, 
Doğu Anadolu için kültürün kabaca güney 
sınırını oluşturmaktadır46. Kültürün yarı 
göçebe yaylacı pastoral niteliği göz önüne 
alındığında, zengin otlak potansiyeline 
sahip zengin bu yüksek kesimlerin, söz 
konusu hayvancı ve çoban grupları için 
güçlü çekim merkezleri olarak görülmesi 
kaçınılmazdır47. Kültürün genel hatlarını 
analiz ettiğimizde gördüğümüz gibi, 
başta Transkafkasya toprakları olmak 
üzere, özellikle yüksek otlak alanlarda, 
güçlü depozitlerle temsil edilmeyen ve 
çoğu kez mevsimlik yerleşimler olarak 
nitelendirilen, yerleşimlerin varlığı 
bilinmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi 
genelinde bu alanlardaki araştırmaların 
son zamanlarda hız kazanmasıyla bu 
tip yerleşimler ortaya çıkarılmaktadır. 
Yüzey araştırmalarındaki yerleşmelerin 
%76'sı höyük olarak karşımıza 
çıkmaktaydı. %20'si ise kale tipi 
yerleşmeler olarak görülmektedir. %4 
ise nekropol alanı olarak karşımıza 
çıkar. İlerleyen yıllarda yapılacak olan 
araştırmalar ile bu oranın Van Gölü 
havzası ölçeğinde daha da yoğun bir 
hal alacağını düşünmekteyiz. Ayrıca 
bölgenin izole bir bölge olmadığı ve kısıtlı 
araştırmalar sebebiyle izole bir bölge 
görüntüsü verdiğini düşünmekteyiz48.
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Kültürün günümüzde de halen 
tartışılan belli başlı kronikleşen 
problemleri vardır. Kültürün köken, 
kronoloji ve yayılım süreci en başta gelir. 
1900'lerin başında kültürün ilk tespit 
edilmesinden sonra kültürün kronolojisinin 
nereye oturtulacağı araştırmacılar 
arasında tartıma konusudur. Yapılan 
çeşitli önerilere rağmen genelde kültürün 
Koridze M.Ö. IV. binyıl sonundan - III. 
binyıl sonuna Abibulaev, Munchayev, 
İsmailov, Khanzadyan ve Martirosyan 
M.Ö. I I I  binyıla Japaridze önce M.Ö. 
3200-2400 yılları arasına tarihlemeyi 
tercih ederler49.

1970 yılında Kuşnereva ve 
Çubinişvili tarafından en kapsamlı 
kronoloji değerlendirmesi yapılır. Kura- 
Araks Kültürü adı altında yapılan bu 
değerlendirmeye göre;

Kura-Araks (Evre I)

M.Ö. 3000-2700/2600

Kura-Araks (Evre II)

M.Ö. 2700/2600-2400/2300

Kura-Araks (Evre II I)

M.Ö. 2400/2300 - 2000

Daha çok Transkafkasya 
yerleşimlerinden alınan C14 sonuçlarına 
dayanmaktadır. Bunun yanında 1950 
yıllarda C. Burney tarafından kendisinin 
yaptığı Doğu Anadolu Bölgesi yüzey 
araştırmalarına dayalı bir kronoloji 
oluşturmuştur. Erken Transkafkasya 
Kültürü olarak isimlendirdiği kültürün alt 
ve üst sınırını M.Ö. 3250 - 1750 tarihleri 
arasına yerleştir50. Bu tarihlemede ele 
aldığı yerleşim yerleri Transkafkasya'daki 
Amiramis Gora, Kültepe II , Şengavit 
ve Yanıktepe'deki bir dizi radyo karbon 
sonuçlarını göz önüne alır. C. Burney'in 
önerisi şu şekildedir;
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Erken Transkafkasya I. Evresi

M.Ö. 3250 - 2650

Erken Transkafkasya II. Evresi

M.Ö. 2650 - 2300/2200

Erken Transkafkasya III . Evresi

M.Ö. 2300/2200 - 1800/1750

Son olarak ele alacağımız A. 
Sagona'nın kronoloji önerisidir. A. Sagona 
Kura-Araks Kültürü adı altında ele aldığı 
kültürü M.Ö. 3600/3500 - 2000 gibi çok 
uzun bir zaman dilimine verir. Bu öneriyi 
Elazığ-Malatya Bölgesi'nin ve Suriye- 
Filistin Bölgesi'nin iyi stratigrafi veren ve 
tarihlendirmesinde problem olmayan bazı 
yerleşimlerine dayandırır51.

Kura-Araks (Evre I)

M.Ö. 3600/3500 - 3300/3200

Kura-Araks (Evre II)

M.Ö. 3300/3200 - 2400

Kura-Araks (Evre II I)

M.Ö. 2400 - 2000

Bölge genelinde anahtar yerleşim 
olarak Erzurum Bölgesi'nde bulunan 
Sos Höyüğü göz önüne aldığımızda tüm 
Kuzeydoğu Anadolu için bölgesel bir 
kronoloji önerisi niteliğindedir. Sos Höyük 
yerleşiminde Orta Çağ'dan Geç Kalkolitik 
Çağ'a değin kesintisiz bir yerleşim silsilesi 
sunar52.

Sonuç olarak Doğu Anadolu 
Bölgesi ölçeğinde ele aldığımız Van Gölü 
havzası düşük yoğunluklu bir araştırma 
potansiyeline sahiptir. Bölgede yürütülen 
arkeoloji çalışmalarının büyük bir kısmı 
M.Ö. I. binyılın önemli uygarlığı olan 
Urartu Kültürü üzerine yoğunlaşmıştır. 
Bu kültür öncesi dönem ETÇ, bir diğer 
deyişle Karaz Kültürü hak ettiği nasibini 
alamamıştır.
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Bölgegenelindesistemlisayılabilecek 
ilk çalışma 1930'lu yıllarda Tilkitepe 
Kazıları olmuştur. Bu kazılar Van havzası 
merkezli topraklar için değil tüm Doğu 
Anadolu Bölgesi için ve Karaz Kültürü 
için önemli bir kazı olması bakımından 
önemliydi ne yazık ki Tilkitepe kazıları 
bölgesel ölçekte veriler yerine lokal veriler 
sunmuştur. Daha sonraki yıllarda başlayan 
sistematik kazılar Dilkaya, Karagündüz, 
Van Kalesi Höyüğü gibi yerleşmeler Karaz 
Kültürü ve bölge arkeolojisi için can 
alıcı bilgiler sunmuştur. Nitekim bunun 
yanında bölgede yapılan kazılar ve yüzey 
araştırmaları kültüre önemli veriler 
sağlamıştır.

Sistemli kazılarda Karaz Kültürü 
öncesi Kalkolitik Döneme dair hiçbir 
veriye ulaşılamamıştır.

Van Havzasında yürütülen yüzey 
araştırmalarında "Muş, Bitlis, Ağrı ve 
Iğdır illerini ve ilçelerini kapsayan" önemli 
bilgilere ulaşılmıştır. Muş yöresinde Halaf 
tipi çanak çömlek parçalarının varlığı söz 
konusudur.

Van Havzası genelinde Karaz 
Kültürü'nün yayılım ve kültürel gelişim 
sürecine dair en önemli verileri bize 
sistematik kazılar olan Dilkaya ve 
Karagündüz höyükleri verir. Bölge 
genelinde yürütülen kazılar ve yüzey 
araştırmalarından ortaya çıkan sonuç 
kültürün varlık bulduğu tarih aralığı ETÇ 
I I  ve ağırlıklı olarak ETÇ I I I  sürecine 
aittir. M.Ö. 2700/2650 - 1800 olarak 
ortaya çıkmaktadır53.

KARAZ ÇANAK ÇÖMLEĞİ

Karaz Kültürü için en önemli 
karakteristik unsur çanak çömlektir. 
Karaz çanak çömleğinde her hangi bir
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üretim tekniğinin kullanıldığına dair 
veriye rastlanılmamıştır. Karaz çanak 
çömleğinde el yapımı üretim yaygın 
olduğunu görmekteyiz.

Karaz Kültürü'nün en belirgin özelliği 
hemen her prehistorik kültürde olduğu 
gibi çanak çömlektir. Karaz Kültürü'nün 
belirgin özelliği olan bölgesel çeşitlilik, 
diğer kültür unsurlarında olduğu gibi 
çanak çömlekte de çok belirgindir. 
Üzerinde çalıştığımız malzeme, 1 
çömlekçik, 4 çömlekten ve 2 derin 
çanaktan oluşmaktadır. Van Müzesi'nde 
satın alma yoluyla gelmiş olan 100'e 
yakın tüm kaplardan oluşan çanak çömlek 
vardır. Bu makalede bunlardan 7'sine yer 
verilmiştir.

Malzememizin en önemli özelliği olan 
ve kültür içinde karakteristik özelliği son 
derece kaliteli örneklerin görüldüğü astar 
ve açkı uygulamasıdır. Karaz Kültürü için en 
önemli özellik siyah açkılı çanak çömlektir 
(Resim: 1). Siyah açkı ve renk kültürün 
en önemli karakteristik özelliğidir. 
"Siyah, açık ve koyu kahverengi, gri ve 
koyu gri, Karaz çanak çömleğinin dış 
yüzeyinde en çok rastlanılan renklerdir. 
İncelenen bölge genelinde içinde siyah 
rengin %26'lik bir orana sahip olduğunu 
görülmektedir. Elimizde bulunan ve Van 
Müzesi'ne daha çok satın alma yoluyla 
gelmiş olan malzemede de açık bir 
şekilde görülmektedir. Özellikle Van Gölü 
Havzası ETÇ merkezlerinde ele geçirilen 
çanak çömlekte ikinci önemli mal grubu 
siyah maldır54. Tipik Karaz Kültürü'nün 
parlak siyah renginin kültürün metal 
taklidi özelliği ile bağlantılı olabileceği, 
önceleri Transkafkasyalı araştırmacılar 
arasında yaygın görüştür55. Ayrıca dış 
yüzün siyah iç yüzün ise açık kahverengi 
veya devetüyü renginde olması (Resim: 7) 
(renk kontrastı) erken ve karakteristik
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bir özelliktir. Genelde iki renkte olan 
renk alacalanmaları da sıkça görülen bir 
durumdur (Resim: 5-6). Kültürün yayılım 
gösterdiği coğrafi alanda en çok rastlanan 
mal grubu olan ç ift  renkli mal grubudur. Ele 
aldığımız Van Gölü havzası merkezlerinde 
ele geçirilen malzeme arasında birinci 
mal grubunu oluşturmaktadır. %59'luk 
bir oranı temsil eden ç ift  renkli mal 
grubu özellikle Doğu Anadolu ölçeğinde 
daha yaygın ve erken bir özellik olarak 
karşımıza çıkmaktadır56. Son dönem 
Arslantepe bulguları ışığında siyah- 
kırmızı renk kontrastının Doğu Anadolu 
geneline ait ve en erken örneklerinin 
görüldüğü bu bölgede çarpıcı sonuçlar 
ortaya koymuştur57.

Kapların dış yüzlerinde gözlenen 
bu renk alacalanmasının söz konusu 
dönemdeki fırınlamada var olan teknik 
yetersizlikten çok bilinçli yapılmış bir 
süsleme unsuru olduğu vurgulanmaktadır. 
Tümüyle el yapımı olan malzememizin 
hamuru çok özenli arıtılmamıştır. Kum, 
taşçık ve mika en yaygın karşılaşılan 
katkılardır. Özellikle açkı kalitesi 
acısından çeşitlilik söz konusudur. Karaz 
çanak çömlek örneklerinde genelde orta 
kalitede açkılama gözlenirken kaliteli 
açkılama örnekleri sınırlı kalmaktadır. 
Elimizde bulunan çanak çömlekte de 
aynı durum hakimdir. Genelde iyi ve orta 
derecede pişmeye sahip olan örneklerinde 
renk özelliklerine bağlı olarak ve kesit 
incelemeleri ışığında kontrollü fırınlama 
söz konusudur.

Karaz çanak çömleğinde bölgesel 
özellik gösteren bir unsur da, çanak 
çömleğin hamurunda kullanılan katkı 
maddeleridir. Bu katkı maddeleri, taşçık, 
bitkisel katkılar, mika kırıntıları genel 
anlamda bu çanak çömlek türünde kullanılan 
belli başlı katkı çeşitleridir. Van Gölü
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Karaz çanak çömleğinde form 
açısından genel anlamda çok da sofistike 
(hareketli) sayılamayacak, monoton bir 
çömlekçilik olduğu söylenebilir. Tüm Karaz 
coğrafyasında görülen formlar çanaklar, 
çömlekler, kaseler, tabaklar, bardak ve 
küp ağırlıklıdır59.

Karaz çanak çömleğinde asıl 
karakteristik unsur bezemedir. Bu çanak 
çömlek geleneğinde üç ana tipte bezeme 
söz konusudur; "kabartma bezeme" , 
"kazıma bezeme ( Çizim: 1)" ve "baskı-oluk 
bezeme" (Çizim: 2-6) ana bezemelerdir60. 
Bezeme unsurunda bölgesellikten söz 
edilebilir. Erken dönemim tipik özelliği 
olarak görülen, zengin ve kalın kabartma 
bezemenin en güzel örnekleri Kuzeydoğu 
Anadolu, Gürcistan ve Ermenistan'daki 
birçok merkezde görülmektedir. 
Malzememiz ve Van Gölü havzası genelinde 
ise bu tip bezemede en çok görülen bezeme 
örnekleri ise kıvrımlı ç ift  spiraller (Çizim: 
7), köşeli sarmallar, paralel doğrular 
arasında geometrik bezeme (Çizim: 1) 
örnekleri kültür için tipik bir uygulamadır. 
Kabartma ve kazıma bezeme Karaz çanak 
çömleğinin en özel bezeme türleridir. 
Karaz çanak çömleğinde bir diğer önemli 
bezeme tekniği "kazıma bezeme" (Çizim: 
1) hemen hemen tüm Karaz coğrafyasında 
karşımıza çıkan bir tekniktir. Kültürün 
daha çok geç evresinde yaygınlaştığı 
düşünülen bu tip bezemeye malzememiz 
arasında ve kültürün yayılım gösterdiği 
Kuzeybatı İran'daki yerleşimlerde ve 
Van Gölü havzası yerleşimlerinde, Elazığ 
ve Malatya yöresi yerleşimlerinde 
görmemiz mümkündür. Bir diğer bezeme 
tekniği ise "baskı-oluk" bezemesidir. 
Baskı oluk bezeme ETÇ I'den ETÇ I I l'e  
kadar karşımıza çıkmaktadır. Dairesel

havzası çanak çömleğinde "kum ve taşçık"
katkı yoğun olarak kullanılmıştır58.
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oluk ve oluk bezeme, bu bezeme türünün 
ilk çeşitlenmesidir. Van ve Muş Bölgesi 
yerleşimlerinde bu tekniğin yaygın olarak 
kullanıldığını görmekteyiz.

Bezeme repertuarında iki ana şablon 
öne çıkmaktadır. Birincisi stilize olmuş 
doğal motiflerden oluşan bezeme, diğeri 
ise geometrik motiflerdir. Geometrik 
şekillerde paralel düz ve dalgalı hatlar, 
spiraller, konsatrik daireler ve karmaşık 
geometrik şekillerden oluşmaktadır. 
Doğal motiflerde ise bitki ve hayvan 
motifleri yer almaktadır. Van Gölü havzası 
genelinde ve malzememiz içerisinde 
doğal motiflere pek rastlanılmamıştır. 
Geometrik motiflere en güzel örnekler 
ise Yanıktepe, Godintepe, Şengavit, 
Baba Derviş II , Pulur/Sakyol, Karaz gibi 
yerleşim yerlerinde görmekteyiz61. Karaz 
Kültürü çanak çömlek dışında ağırlıklı 
olarak pişmiş toprak obje repertuarında 
ayrıca kapaklar, sabit ve taşınabilir 
ocaklar, kap altlıkları ve figürler 
bulunmaktadır.

İncelediğimiz malzeme içerisinde 
iki mal olan "ç ift renkli mal ile gri 
mal" grubuyla temsil edilen çanak 
çömleğe Van Gölü havzası Erken Tunç 
Çağı merkezlerinde ise üç mal grubu 
görülmektedir. Bunlar ç ift  renkli mal, 
gri mal ve kiremit-kahve mal grubu ile 
bölgede görülmektedir. Ç ift renkli mal 
grubu el yapımı ve iyi derecede açkılı ve 
astarlıdır. Çömleklerde dik ağızlı, uzun 
boyunlu ve oval gövdeli çömlekler en 
yaygın formdur. Dışa dönük ağız kenarlı 
çömleklerde boyun kısımları yüksek 
boyunlular ile alçak boyunlular olarak 
ayrılır. İkinci mal grubumuz olan gri mal, 
siyah ve gri renktedir. Van Gölü havzası 
Erken Tunç Çağı merkezleri ile Van 
Müzesi'nde bulunan ve satın alma yoluyla
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Karaz Kültürü'ne ait buluntuların 
özellikleri, birbirine göre büyük 
farklılıklar göstermezler. Bu Yakındoğu 
kültürünün başlıca özellikleri, bezemeli 
bezemesiz, açkılı çanak çömlekler, kerpiç 
veya taş yapımı yuvarlak ev mimarisi, 
obsidyen ve kemik aletler, Transkafkasya 
dışında pek ele geçirilmeyen maden 
eritme kapları, körük başları ve kalıpları 
gibi metalürjiye ait araçlar silahlar ile 
aletlerdir. Ortaya çıkartılan bu özellikler 
Karaz Kültürü'ne ait buluntular, güney 
Kafkasya'dan Doğu Anadolu'ya, Amuk 
Ovası'na ve daha sonraları güneye Suriye 
ve Filistin'e gerçekleştirilen, beraberinde 
sahip oldukları kültürü de götüren 
yoğun bir insan göçünün var olduğunu 
düşündürmektedir. Kültürün yayılım 
alanı içinde kalan bölgelerde başta çanak 
çömlek olmak üzere kültür varlıkları 
arasında bir ilişki varsa bu, bölgeler 
üzerinde benzer etkileşimi sağlayan aynı 
etnik hareketin sonucu olmalıdır63.

Van Gölü Havzası ölçeğinde
Karaz Kültürü izole bir bölge olmaktan 
çok kültürün yayılım alanı içinde 
erken evresinden geç evresine kadar 
görülmektedir. Ayrıca göl sularının 
yükselmesinden dolayı birçok yerleşim 
alanının sular altında kalmış olabileceği 
düşünülmektedir. Buna örnek olarak, 
Çelebibağı ile Dilkaya Höyüğü'nü
verebiliriz. Van Gölü havzası Erken Tunç 
Çağı I  den itibaren yerleşimlere sahne 
olduğunu düşünüyoruz.

Van Gölü havzası yerleşimlerinin, 
kültürün gelişim sürecinin her 
aşamasına sunabileceği kanıtlar
yetersizdir. Bu yetersizlik bölgede 
yapılan araştırmaların yetersizliğinden

gelmiş olan bu mal grubu ise %26'lık bir
bölümü kapsar62.
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kaynaklanmaktadır. Van Gölü havzası 
için daha çok kültürün ikinci ve üçüncü 
evresinde iskan görmüş bir bölge olduğu 
görülmektedir. Bölgede yürütülen 
kazılardan yola çıkarak stratigrafik 
kanıtların azlığı ve bölgenin dış ilişkiler 
açısından tutucu ve izole bir bölge 
olması da bu olumsuz tabloda etkili 
faktördür. Bölgenin iki önemli kazısı 
olan Karagündüz ve Dilkaya verileri de 
bu tabloyu değiştirmemiştir.

DEĞERLENDİRME

İncelediğimiz malzeme Van 
Müzesi'ne satın alma yoluyla gelen Karaz 
materyalidir. Bu grupta dikkati çeken en 
önemli özellik malzemenin sadece çanak 
çömlekten oluşmasıdır. Bu materyali 
değerlendirirken Van Gölü havzasındaki 
sistematik kazılar ve yüzey araştırmaları 
ele alınmıştır. Bu çanak çömleği kültürün 
yayılım gösterdiği çok geniş bir havzada 
görmekteyiz. Kuzeybatı İran'da, Doğu 
Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da 
ve en son yıllarda ise Amik Ovası ile 
Filistin'de görülmektedir. M.Ö. IV. 
binyılın ortalarından itibaren görülmeye 
başlayan bu kültürün topluluklarının 
bugüne kadar elde edilen arkeolojik 
veriler ışığından yola çıkarak Kafkaslar 
üzerinden Doğu Anadolu'ya (Van, Muş, 
Erzurum, Elazığ, Malatya), Kuzeybatı 
İran'da (Godin Tepe, Yanık Tepe, 
Haftavan Tepe, Geoy Tepe, Hasanlu) ve 
sonra da daha güneyde Amik Ovası (Çatal 
Höyük, Tell el Cüdeyde, Tell Tainat, 
Tell Dhahad vb.) ile Filistin'e (Khirbet 
Kerak/Beth Yerah, Beth Shan, Affula) 
kadar ulaştıkları kabul edilmektedir64.

Malzeme grubumuz içerisinde en çok
parçayı çömlekler oluşturmaktadır. Bölge
genelinde, siyah açık ve koyu kahverengi,
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gri ve koyu gri, kızıl kahverengi, 
devetüyü görülen Karaz çanak çömleğinin 
dış yüzünde rastlanan renklerdir. Bu 
renklerden en hakim olanı ise siyah ile 
kahverengidir. Çanak çömleklerde iç ve dış 
yüzler arasında renk farkları vardır. Dış 
yüzünde genelde siyah renk hakimken iç 
yüzünde ise açık kahverengi ve devetüyü 
gibi açık renkleri içermektedir. Kapların 
ağız kenarlarında ve gövde kısımlarında 
alacalanmalarvardır.Renklerinbirbiriiçine 
girmesi genelde iki renk ile olmaktadır. 
Buda malzeme grubumuz içinde sıkça 
rastladığımız bir durumdur. Elimizdeki 
çanak çömleklerin tümü el yapımıdır. Hiç 
birinde çark yapımı olduklarını gösteren 
herhangi bir iz bulunmamaktadır. Kaplar 
pişme derecelerinde bir birliktelikten 
söz edilemez. En yaygın olanları iyi ile 
orta derecede pişme oranlarıdır.

Van Gölü havzasındaki 
yerleşimlerden ele geçirilen verilerden 
kültürün gelişimi için son derece sınırlı 
bilgiler ortaya koymaktadır. Ortaya konan 
yaklaşıma göre Van Gölü havzası daha 
çok ETÇ kültürünün I I  ve I I I  evrelerini 
yaşayan bir bölge olarak görülmektedir. 
Burney özellikle Ernis malzemesine 
dayanarak bölge için ETÇ II'ye (M.Ö. 
2700 - 2300), tarihlemektedir.
Özellikle stratigrafik kanıtların 
sınırlı olması ve bölgenin dış ilişkiler 
açısından daha tutucu ve izole bir bölge 
olmasından dolayı bu olumsuz tabloyu 
etkilemektedir. Son dönemdeki ana 
yerleşimler olan Karagündüz ve Dilkaya 
höyükleri de bu tablonun değişmesine 
katkı sunmamışlardır. Çilingiroğlu'na göre 
Dilkaya'da kültürün I I  ve I I I .  evresini 
rapor eder. Diğer önemli ana yerleşim 
olan Karagündüz'ün tabakalaşmasına 
göre ise tıpkı Dilkaya'da olduğu gibi ETÇ 
I I  ve I I I  süreçlerinde yerleşim gördüğü
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anlaşılmaktadır65. Van Gölü Havzasıyla 
ilgili son olarak tartışmalı olan Ernis 
malzemesidir. Van Müzesi'ne geliş şekli 
problemli olan malzeme için malzemeyi 
getiren köylüler, bu çanak çömleğin 
taş sanduka mezarlar içerisinden bir 
arada ele geçirildiğini bildirmektedirler. 
Tipik Erken Demir Çağ çanak çömleği 
ile ETÇ çanak çömlek örneklerinin bir 
arda ele geçirilmesi ciddi bir problem 
oluşturmaktadır. Bilgilerin doğruluğu 
kabul edildiği takdirde Karaz'ın bazı 
bölgeleri gibi tutucu bir bölge özelliği 
taşıyan Van Bölgesi'nde Karaz etkilerinin 
tahmin edilenden daha uzun varlığını 
devam ettirdiği düşünülmektedir. Karaz 
coğrafyasını göz önüne aldığımızda eldeki 
radyo karbon tarihlemeler ve stratigrafik 
veriler ışığında kültürün ortaya çıkış 
süreci, M.Ö. IV  bin yılın ortalarıdır 
(M.Ö. 3500 civarı). Bu erken kanıtlardan 
sonra Van Bölgesi için kültürün varlık 
gösterdiği dönem ise M.Ö. 2700-2200 
civarı olarak görülmektedir.

Karaz Kültürü'nden sonra bölgede 
boyalı bir çanak çömlek geleneğinin 
yer aldığını görmekteyiz. Bölgesel 
ölçekte "Van Urmiye Boyalıları" olarak 
ta isimlendirilen bu boyalılar büyük 
oranda Transkafkasya OTÇ sinde farklı 
gelenekler karşımıza çıkan boyalılarla 
Kuzeybatı İran, Elazığ - Malatya gibi 
belli başlı höyüklerden ele geçirilen 
ve "Urmiye Boyalıları" olarak bilinen 
keramik grubu ile yakından ilişkilidir. 
M.Ö. II. binyıl başlarında ortaya 
çıkan bu boyalı geleneğin yayılım alanı, 
kuzeyde Kafkaslar, doğuda Mil stepleri, 
güneydoğuda Urmiye havzası toprakları 
ile güneybatıda Hakkari dağlık bölgesi 
ve Van havzası toprakları batıda Muş 
ErzurumArtvinboyuncaçizilecekbirhatla 
sınırlandırılmaktadır66. Karaz Kültürü'yle
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aynı coğrafya içerisinde örtüşen bu 
kültür büyük oranda nekropol alanları 
ile daha çok kurganlardan gelmesi, bu 
kültürün göçebe bir kültür olabileceğini 
araştırmacılara düşündürmektedir. 
Geniş bir coğrafyada yayılım gösteren 
kültürün halk gruplarının farklı coğrafi 
koşullar gereği farklı yapılanma ve düzen 
içerisinde olmaları mümkün olabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi ölçeğinde 
düşük yoğunluklu araştırma potansiyeline 
sahip olan Van Gölü havzasındaki 
çalışmalar, özellikle M.Ö. I. binyılın önemli 
uygarlığı olan Urartu kültürü üzerine 
yoğunlaşmıştır. Urartu öncesi dönem ve 
özellikle konumuz olan ETÇ süreci bir 
diğer deyişle Karaz Kültürü'ne dair olan 
süreç bu arkeolojik ilgiden hak ettiğini 
bulamamıştır. Bölgesel ölçekte ortaya 
konulabilecek sonuçlar, büyük oranda bu 
kazılara ve bir dizi yüzey araştırması 
çalışmasına dayanmak zorundadır.

Bu çalışmamızda ortaya koyduğumuz 
ve Van Müzesi'ne satın alma yoluyla gelmiş 
olan keramiktir. Bu malzemenin geliş 
yeri, tabakası belli olmadığından sağlıklı 
verilere ulaşmamız tabii ki beklenemez 
bölge genelinde yapılan kazı ve yüzey 
araştırmalarından yola çıkarak ve kültürün 
karakteristik özellikleri genel ve bölge 
ölçeklerinden yola çıkılarak bu malzemeyi 
kültürün içinde bir yere oturtmaya 
çalıştık.
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KATALOG1*

A- Çömlekçik: Malzememiz arasında 
1 adet Erken Tunç Çağı çömlekçiği 
vardır.

1. Van Müzesi, Satın Alma, 
Envanter No: 4.79.80, Resim: 1, Çizim
No: 1, çap 12 cm., yükseklik 10 cm., dip 
çapı ise 2 cm., siyah (10 YR 2/1) hamurlu, 
hamurunun renginde astarlı, orta kum 
katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı, 
bezeme çizi.

Resim 1: Van Müzesi, satın alma, gri mal, 
kazıma bezeme.

0 10 cm
I

Çizim 1: Karaz kültürüne ait çömlekçik.

Tanımı: Şişkin karınlı çömlekçik
yuvarlak geniş gövdeli geniş ağızlı, kabın
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dış yüzü metalik görünümlü parlaklığa 
sahiptir. Basit yuvarlatılmış ağız kenarına 
sahip çömlekçik boyunu kısadır. Boyundan 
şiş karın kısmına geçiş çok keskin 
değildir. Geniş ve şiş karın kısmı yayvan 
görünüme sahiptir. Dış yüzünde kaliteli 
açkılama varken iç yüzde kaba hamurunun 
renginde bir açkı uygulanmıştır. Bu 
tip çömlekçiklere ETÇ I I  den itibaren 
rastlanılmakta ve Orta Tunç Çağı 
sürecine kadar görülmektedir. Boyunla 
gövdenin birleştiği yerde ETÇ II'nin 
karakteristik özelliği olan karşılıklı birer 
stilize olmuş Nahcıvan kulp uygulaması 
vardır. Kültürün sonlarına doğru 
küçülerek işlevselliğini kaybetmiştir. 
Çömlekçiğin gövdesinde ise kültürün 
hemen hemen tüm Karaz coğrafyasında 
karşımıza çıkan "kazıma bezeme" tekniği 
uygulanmıştır. Basit bazı aletler yardımı 
ile kap yüzeyinin belirli bir sertlikte iken 
uygulandığı düşünülmektedir. Kazıma 
tekniğinde olan bezeme tekniği özenli 
bir işçilik göstermemektedir. Birbirine 
paralel hatlar geometrik motiflerden 
oluşan bezeme Kültürün daha geç 
evresinde kullanım gördüğü ve kültürün 
yayılım gösterdiği Kuzeybatı İran, Van 
Gölü Havzası yerleşimlerinde görmemiz 
mümkündür. Ayrıca gövde üzerinde 
parmak baskı çukurluklardan oluşan 
baskı-oluk teknikte uygulamalar vardır. 
Bu teknikte kültürün alt bölgesi olan 
Erzurum Bölgesi ile Van Gölü Havzası 
bölgeleri yerleşimlerinde sıkça rastlanır.
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2. Van Müzesi, Satın Alma Ernis 
Grubu, Envanter No: 35.11.1, Resim: 
2, Çizim No: 2, çap 12,5 cm., yükseklik 15. 
cm., dip 5 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, 
hamurunun renginde astarlı, pişme 
nedeniyle dışında siyah alacalanma var, 
orta kum-taşçık katkılı, kötü pişirilmiş, 
açkılı, el yapımı.

B. Çömlekler: Malzememiz arasında
4 adet çömlek bulunmaktadır.

Resim 2: Van Müzesi, satın alma, 
ç ift  renkli mal. Baskı oluk.

Çizim 2: Karaz kültürüne ait çömlek.

Tanımı: Geniş ağız kenarlı boyunlu 
çömlek dışa dönük hafif kalınlaştırılmış
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ağız kenarı profillidir. Ernis grubunda 
bulunan dik boyunlu ve yuvarlak karınlı 
çömlek. Dışa çekik ağız kenarlı yüksek 
ve düz-dik boyunlu çömlektir. Boyundan 
gövdeye geçişte keskinlik bulunmaktadır. 
Kahverengi hamurlu hamurun renginde 
astarlıdır. Şişkin karınlı çömlek düz 
diplidir. Formu, mal ve teknik özellik 
olarak tipik Karaz çömleğidir. Tek 
taraflı Karaz Kültürü'nün I I  evresinin 
karakteristik özelliği olan Nahcıvan Kulp 
uygulaması da görülmektedir. Özellikle 
form acısından ilk tip olan uzun, düz- 
dik boyunlu çömlekler dikkat çekicidir. 
Erken özellikler yansıtan bu formun yakın 
benzerlerine Karaz, Sos Vc, Pulur X, Amuk 
G-H, Değirmentepe IV, Arslantepe VIB1, 
görülmektedir. Uzun boyunlu, boyundan 
karına geçişin keskin olduğu formlar 
kültürün erken dönemden itibaren yayılım 
gösterdiği geniş coğrafyada yaygın olarak 
kullanılması önemlidir. Gövde üzerinde 
çukurluklardan oluşan "parmak baskı-oluk 
bezeme" görülmektedir. Kültürün erken 
evresinde görülen memecik uygulaması 
da dikkat çekmektedir. Bu çömleğin form 
ve mal özellikleri açısından kültürün I I  
evresine tarihlendirmek daha doğru 
olacaktır.

3. Van Müzesi, Satın Alma Ernis 
Grubu, Envanter No: 35.11.7, Resim
3, Çiz No: 2, çap 16.5 cm., yükseklik 18 
cm., dip ise 5 cm. dir. Gri (7.5 YR 3/1) 
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
orta kum-taşçık katkılı, kötü pişirilmiş, 
açkılı, el yapımı.

Resim 3: Van Müzesi, satın alma, gri mal. 
Baskı oluk.

Çizim 3: Karaz kültürüne ait çömlek.
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Tanımı: Geniş ağızlı boyunlu
çömlek dışa dönük hafif kalınlaştırılmış 
ağız kenarı profillidir. Ernis grubunda 
bulunan dik boyunlu ve yuvarlak karınlı
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çömlek. Dışa çekik ağız kenarlı yüksek 
ve düz-dik boyunlu çömlektir. Boyundan 
gövdeye geçişte keskinlik bulunmaktadır. 
Siyah hamurlu hamurun renginde 
astarlıdır. Şişkin karınlı çömlek düz 
diplidir. Formu, mal ve teknik özellik 
olarak tipik Karaz çömleğidir. Tek 
taraflı Karaz Kültürü'nün I I  evresinin 
karakteristik özelliği olan Nahcıvan Kulp 
uygulaması da görülmektedir. Özellikle 
form acısından ilk tip olan uzun, düz- 
dik boyunlu çömlekler dikkat çekicidir. 
Erken özellikler yansıtan bu formun yakın 
benzerlerine Karaz, Sos Vc, Pulur X, Amuk 
G-H, Değirmentepe IV, Arslantepe VIB1, 
görülmektedir. Uzun boyunlu, boyundan 
karına geçişin keskin olduğu formlar 
kültürün erken dönemden itibaren yayılım 
gösterdiği geniş coğrafyada yaygın olması 
önemlidir. Gövde üzerinde çukurluklardan 
oluşan "parmak baskı-oluk bezeme" 
görülmektedir. Kültürün erken evresinde 
görülen memecik uygulaması da dikkat 
çekmektedir. Bu çömleğin form ve mal 
özellikleri açısından kültürün I I  evresine 
tarihlendirmek daha doğru olacaktır.

4. Van Müzesi, Satın Alma, 
Envanter No: 15.18.77, Resim 4, Çiz
No: 4, çap 8.5 cm., yükseklik 12 cm., dip 
çapı ise 6 cm., kahve (5 YR 6/6) hamurlu, 
hamurunun renginde astarlı, pişme 
nedeniyle dışı tamamen siyah görünümlü, 
orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el 
yapımı.

Resim 4: Van Müzesi, satın alma, gri mal.
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Çizim 4: Karaz kültürüne ait 
şerit kulplu çömlek.

Tanımı: Dik boyunlu ve yuvarlak 
karınlı çömlek. Omuzdan boyuna geçişin 
keskin olduğu boyunlu çömlektir. Ernis
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Grubu örnekleriyle form acısından çok 
yakın benzerlikler gösterir. Özellikle 
form acısından ilk tip olan uzun, dik 
boyunlu çömlekler dikkat çekicidir. Dış 
yüz siyah iç yüz ise devetüyü rengindedir. 
Dış yüzeyde oldukça kaliteli açkılama 
vardır. İç kısımda hamurun renginde 
astarlıdır. Şişkin karınlı çömlek düz 
diplidir. Formu, mal ve teknik özellik olarak 
tipik Karaz çömleğidir. Tek taraflı Karaz 
Kültürü'nün I I  evresinin karakteristik 
özelliği olan Nahcıvan Kulp uygulaması da 
görülmektedir. Bu çömleğin benzerlerine 
Karaz, Sos Vc, Pulur X, Amuk G-H, 
Amiramis Gora, Yanıktepe, Kütepe I, Geoy 
Tepe, Norşuntepe, Yaylıyaka, Şehirtepe, 
Korucutepe gibi yerleşimlerinde 
görülmektedir. Uzun boyunlu, boyundan 
karına geçişin keskin olduğu formlar 
kültürün erken dönemden itibaren yayılım 
gösterdiği geniş coğrafyada yaygın olması 
önemlidir. Gövde üzerinde çukurluklardan 
oluşan "parmak baskı-oluk bezeme" 
görülmektedir. Bu çömleğin form ve mal 
özellikleri açısından kültürün I I  evresine 
tarihlendirmek daha doğru olacaktır.
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5. Van Müzesi, Satın Alma, 
Envanter No: 74.34.70, Resim 5,
Çiz No: 5, Çap 19,5 cm., yükseklik 18,5 
cm., dip çapı ise 8,5 cm., açık kahve (7.5 
YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde 
astarlı, pişme nedeniyle dışı siyah alacalı, 
orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el 
yapımı, ç ift  başlı sarmal motifi ile baskı- 
oluk bezeme.

Resim 5: Van Müzesi, satın alma, 
ç ift  renkli mal. Spiral bezeme.

o 10 cm

Çizim 5: Karaz kültürüne ait çömlek.

Tanımı: Yüksek ve düz boyunlu 
çömlektir. Karaz Kültürü'nün erken 
evresinin karakteristik özelliği olan 
ve malzememiz arasında tek örnekle
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temsil edilen "pervaz ağız kenar", (rail 
rim) özelliği gözlenmektedir. Boyundan 
gövdeye geçişte keskinlik söz konusudur. 
Omurga kısmı gövdenin aşağısında 
kaldığından gövde üst kesimi daha geniş 
durumundadır. Bu geniş kısım cepheden 
görünümlü büyük bir ç ift  spiral bezemeye 
ev sahipliği yapmaktadır. Bir diğer 
bezeme dik boyun kısmında yuvarlak 
çukurluklardan oluşan parmak- baskı oluk 
tekniğindedir. Zengin bezeme ve kaliteli 
açkılamaya sahiptir. Van yöresi yüzey 
araştırması merkezlerinde yaygın olarak 
da gözlenen pervaz ağız kenarlı çömlekler 
kültürün ilk evresinin bir özelliğidir. 
Form olarak Ernis grubuna benzeyen 
fakat Ernis grubu arasında pervaz ağız 
kenarlı çömleklerin olmayışıyla farklılık 
gösterir. Ç ift renkli mal grubunda olup, 
oluk baskı bezemenin yaygınlığı gerekse 
erken özellik olan pervaz ağız kenar 
uygulamasının olması bu çömleğin ETÇ I'e 
ait olduğunu gösterir. Standart Karaz 
çömleğinin zengin bezemeli bir örneğidir. 
Karaz Kültürü malzemesi içinde en çok 
bilinen formdur. Form dışında bezeme 
açısından ç ift  spiralli ve baskı-oluk bezeme 
tekniklerinin bir arada kullanılması ile de 
önemlidir. Bölge genelinde ve malzememiz 
arasında önemli bir grubu oluşturan 
boyunlu çömleklerin büyük boyutlu bir 
örneğidir. Van Gölü Havzası genelinde 
sıkça görülen ve erken özellik olan ç ift 
renk kontrastının en güzel örneklerinden 
biridir. Form, mal ve teknik özelliklerle 
kültürün erken evresine tarihlendire 
biliriz.
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C. Derin Çanaklar

6. Van Müzesi, Satın Alma, 
Envanter No: 55.98.74, Resim 6, Çiz
No: 6, Çap 27.5 cm., yükseklik 10 cm., dip 
çapı ise 13.5 cm., açık kahve (7.5 YR 6/6) 
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
pişme nedeniyle dışta ağız kenarının 
altı tamamen siyah görünümlü, orta kum 
katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı.

Resim 6: Van Müzesi, satın alma, 
ç ift  renkli mal.

Çizim 6: Karaz kültürüne ait çanak.

Tanım: Omurgalı, alçak düz-dik
boyunlu yuvarlak gövdeli çanak. Çift renkli 
olan derin çanağın ağız kısmı dışa dönük 
kısa boyunlu, boyundan gövdeye geçişte 
yuvarlatılmıştır. Gövdenin hemen başladığı 
yerde baskı-oluk teknikte dairesel 
çukurluklar mevcuttur. Ayrıca bu dairesel 
çukurlukların arasında ise memecik yani 
tutamak uygulanmıştır. Bu tip uygulamalara 
bezeme açısından Ernis, Sos Höyük, Karaz 
gibi kültürün yayılım gösterdiği birçok 
bölgede karşımıza çıkmaktadır. Büyük 
boyutlu olan bu kaplar muhtemelen mutfak 
kapları olarak kullanılmıştır. Bu tip omurgalı 
derin çanaklara malzememiz arasında ve 
Van Gölü havzası geneli yerleşmelerinde 
sıkça rastlamaktayız.
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7. Van Müzesi, Satın Alma, 
Envanter No: 74.34.69, Resim: 7, 
Çizim: No: 7, çap 22,7 cm., yükseklik 
13 cm., dip çapı ise 12 cm., kahve (7.5 
YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde 
astarlı, pişme nedeniyle dışı siyah alacalı, 
orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el 
yapımı.

Tanım: Şişkin karınlı dik ağızlı 
yuvarlak gövdeli derin çanak dışa doğru 
kalınlaştırılmış ağız kenarlıdır. Bu tip 
omurgalı derin çanaklara malzememiz 
arasında ve Van Gölü havzası genelindeki 
yerleşimlerde bol miktarda vardır. İyi 
derecede açkılı ve astarlıdır. Dış yüz ç ift 
renk iç yüz ise devetüyü rengindedir. İç 
yüz hamurunun renginde astarlıdır. Gövde

Resim 7: Van Müzesi, satın alma, 
ç ift  renkli mal.
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üzerinde bir adet memecik ve iki yanında 
çukurluklardan oluşan parmak-baskı oluk 
tekniğinde bezeme vard ır. Orta derecede 
pişirilmiş olan çanakta kum ve taşçık 
katkılıdır. Bölge genelinde kültürün çanak 
çömlek form repertuarı için pek fazla 
bir hareketlilikten söz edemeyiz. Daha 
çok çömlek ve çanaklardan oluşur. Bu tip 
çanaklara kültürün hemen her döneminde 
rastlamaktayız. Boyundan gövdeye geçişin 
keskinolduğuçanaktagövdeüzerindebaskı 
- oluk teknikte bezeme uygulanmıştır. 
Ç ift renkli mal grubuna giren derin 
çanağın benzerlerine; Geoy Tepe, Pulur, 
Sos, Tepecik, Norşuntepe ile Van Bölgesi 
merkezlerinde rastlanmaktadır. Baskı 
-oluk bezeme tekniği uygulanmıştır

Resim 7: Karaz Kültürü'ne ait çanak.
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SUMMARY

The Karaz culture, which had existed 
in a wide part of Near East geography, has 
been one of the most important cultures 
of Near East prehistory, chronologically 
and geographically. The men of this 
culture whose settled and agricultural 
life, and maybe possibility of their 
belonging to another ethnicity different 
from the preceding people, have kept 
the researchers have been thinking 
on. This culture contains a number of 
peculiarities in his structure which have 
inspired the researchers thinking on the 
possibilities that people of this culture 
could be nomadic and/or semi-nomadic 
shepherds/breeders. Karaz culture 
has got a hand-made, scrape and relief 
decorated, a tradition of high quality 
polishing, an architectural tradition of 
the technique of rectangular, square and 
round planned adobe and/or mud brunch- 
braid application, and a rich adornment 
repertoire for fixed and mobile oven and 
pot-pads.

Covering a long period of time, Karaz 
culture has spread onto a wide area. East 
Anatolian Karaz culture involves today's 
Azerbaijan, Nahcivan, Georgia, Armenia, 
North-west Iran and East Anatolia lands. 
In such a wide geography, Karaz culture 
possesses various sub-cultures. Region 
of Lake Van is one of these sub-cultural 
areas. Related to this, the area indicates 
generally common features but at the 
same time there are also different 
pots and pans groups and chronology. 
Under "Early Bronze Age in the Region 
of Lake Van; Under the Light of the 
Finds of Van Museum" title, as one of 
these sub-cultural areas Region of Lake 
Van is studied. Mentioned objects are 
Karaz pots and pans from Van museum.
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The most significant feature for Karaz 
culture is black-polished pot. Black- 
polish and colour is the most important 
characteristic feature of the culture. 
The most significant three types of Karaz 
pots and pans are ’relief adornment', 
’scrape adornment' and ’press and groove 
adornment'. In terms of adornment 
regional peculiarities should be taken 
into consideration.

As a result, the aim of this study is 
to evaluate pots and pans of Karaz in its 
wide-spread area, on a scale of Lake Van 
Region as a sub-cultural phase.
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