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NAHÇIVAN'DA B~R ERKEN DEM~R ÇA~I NEKROPOLÜ:
KOLANI
VEL~~B. BAH~AL~VEV*
Nahç~van'da yap~ lan arkeolojik kaz~~ve ara~t~rmalar, bu yörenin, ~.Ö. II•
biny~l~n sonu ve I. biny~l~n ba~lar~nda "Hocal~-Gedebey" ad~~verilen bir kültürün s~n~ rlar~~ içinde kald~~~n~~ ortaya koymu~ tur. Ancak, I. Kültepe ve II.
Kültepe gibi çok tabakal~~höyüklerde bu kültüre ait tabakalar a~~r~~derecede
tahrip oldu~undan stratigrafi konusunda bir sonuca varmak mümkün olmam~~ur. Buna kar~~l~k 1986 y~l~ ndan beri Nahç~ van'da sürdürülen ara~t~rmalar sonucunda bu kültüre ait birçok nekropol ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Bu çal~~ malar ve özellikle de buluntular ise ~imdiye kadar yeterince yay~ nlanm~~~ve
söz konusu kültür hakk~ nda doyurucu bilgi verilebilmi~~de~ildir. Bu sat~rlar~~
kaleme almakta ki amac~m~z, Hocal~-Gedebey kültürü için karakteristik gri
keramik, silah ve süs e~yalar~~ veren Kolan~~ nekropolü buluntular~n~~bilim
dünyas~na tarutmakt~r.
Kolan~~nekropolü Do~u Nahç~van'da, ~ahbuz ilçesine ba~l~~Kolan~~ köyünün do~usunda, yüksek da~~silsilesinin Nahç~van çay~~vadisine inen bir ç~k~nt~s~~ üzerinde kuruludur (Harita). Ta~~sand~ k türü mezarlar yamaçta bulunuduklar~ ndan, toprak örtüleri erozyon sonucunda aç~lm~~~ve büyük boyutlu mezarlann tümü köylüler taraf~ndan talan edilmi~ tir. Kurtarma amac~~
ile yap~lan kaz~lar s~ ras~ nda nekropolde, 1986-1989 y~llar~~ aras~nda, talan
edilmi~~mezarlar da dahil olmak üzere, 16 mezar incelenmi~tir.
Bir bölümü ta~~sand~ k türü olan mezarlar~n yap~s~ nda bir standardizasyon yoktur. Mezarlar topra~a kaz~lm~~~çukurlara yass~~ sal ta~larla olu~turulmu~, duvarlar~ n alçak k~sm~~ kaba ta~ larla örülerek tamamlanm~~t~ r.
Dr. Veli B. Bahsaliyev, Azerbaycan ilimler Akademisi Nahç~van ilim Merkezi emekçisi.
Belleten C. LXII, 1
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Kimilerinin duvarlar~~ birbiri üzerine yerle~tirilmi~~iki s~ ra sal ta~la, kimileri
ise altta sal ta~, üstte ise kaba ta~larla örülerek olu~turulmu~tur. Mezar odalar~ n~ n yap~s~ nda ta~~ nmas~~ çok zor olan büyük sal ta~ lar~ n~ n kullan~ lmas~,
özellikle bunlar~ n ~man Deresi adl~~uzak bir mesafeden getirilmesi ku~ kusuz
ki, eski bir gelenekle ba~lant~l~~olmal~d~ r. Ancak bunun yan~ nda mezarlann
in~aas~ nda kar~~la~~ lan zorluklar nedeniyle baz~~duvarlarda ta~~örgülerin de
kullan~lmas~ na neden olmu~ tur. Üzerleri kural olarak sal ta~~~levhalarla kapaulmakla birlikte kapaks~ z olanlar da vard~ r. Nitekim 1 no'lu ve 5 no'lu mezarlar bu türdendir. Mezarlar kapat~ld~ ktan sonra bunlar~ n üzerinde kaba ta~lardan bir y~~~ n olu~turulmu~tur. Taban~~ toprak olan mezarlar bazen kabaca
dikdörtgen, bazen de yuvarlak biçimlidir. Boyutlar 1 x0,9m., 1,2x0,9 m.,
2,5x1,5 m. aras~ nda de~i~mektedir.
Köylüler taraf~ ndan talan edilen ve tahrip olmu~~7 no'lu mezar~ n yan
duvarlar~ n~~ olu~turan sal ta~lar üzerinde, kar~~ l~ kl~~ yerle~tirilmi~~kaz~ma tekni~inde resimlere rastlanm~~t~r (Res. 1).
Birinci resim, yüksekli~i 103 cm., geni~li~i 82 cm. olan trapez biçimli ta~~
levha üzerine kaz~ lm~~, stilize atl~~insan figürü ile temsil olunmu~ tur. ~nsan
f~gürünün ba~~, ortas~~ noktal~~küçük bir daire biçimindedir. Ba~~ n üst k~sm~ nda yaprak biçimli bir ç~ k~ nt~ya yer verilmi~ tir. Süvari resminin önünde
hilal, s~ rt~nda ise bir y~lan ile dalgal~~ve kesi~en hatlara rastlan~ r.
~kinci resim, yüksekli~i 64 cm., geni~li~i 83 cm. olan ta~~levha üzerine
kaz~ lm~~ur. Bu resimdeki ba~~figürü iki k~sma bölünmü~~daire ~eklindedir.
Figürün sa~~k~sm~ nda küçük bir nokta, yukans~ nda ise boynuza benzer bir
ç~ k~ nt~~vard~ r. Ba~~ndan çe~itli yönlere do~ru dalgal~~hatlar ç~ kmaktad~r.
Tam benzerleri ~imdiye dek bulunamam~~~olan bu resimlerin mezar~ n
duvanna yap~ lmas~~hiç ku~kusuz ki, insanlar~ n öteki dünyaya olan inanc~~ ile
ilgilidir. Ancak bunlar~ n detaylar~~Transkafkasya ve Sibirya'n~ n kayailstü resimleri ile benzerdir. Yukar~da de~inildi~i gibi, bu duvar resimlerindeki insanlar~ n ba~~k~sm~, içerisi noktal~~ daire ~eklindedir. Bu tür resimler
Kobustan'da, Gemikaya'da, Katunçay'~ n orta akarlarmda, Kyahta bölgesinin
kayasütü resimleri içerisinde yayg~ n olarak görülür. Ara~unc~lara göre, içerisi
noktal~~daireler güne~i sembolize eder. Bu tür güne~~resimleri Kareliya'dan
~skandinavya'ya dek geni~~bir çevreye yay~lm~~ ur. Bu bölgelerde yay~lm~~~güne~~resimleri ço~unlukla antropomorf~ k detaylarla verilmi~ tir. Buna benzer
güne~~kafal~~insan resimlerine Azerbeycan'da Hocal~-Gedebey kültürüne ait
kil kaplar üzerinde rastlanmaktad~ r. Içerisinde nokta olan daire, birçok kül-
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türde görülen ve güne~ i sembolize eden bir figür olup, M~s~ r hiyerogliflerinde ve Orhon-Yenisey yazillar~nda s~kça görülür.
Elde edilen bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki, birinci resimde Güne~~
Tanr~s~~figürüne yer verilmi~tir. ~ kinci resimdeki figürlerin benzerlerine mitolojik varl~ klar içerisinde rastlanmad~~~ ndan, bunun hangi anlamda verildi~ini söylemek zordur. Ancak kafas~~ güne~i simgeledi~inden, bunun mezar~~
kötülülderden koruyacak bir varl~~~~yans~ tu~~n~~söyleyebiliriz.
Kolan~~ mezarlar~~için kollektif gömüler karakteristiktir. ~skeletler bir y~~~n halinde mezarlar~ n kö~esine toplanm~~~halde rastlanm~~t~ r. Kemikler
karma~~ k durumda oldu~undan gömülerin say~s~~ kafataslar~ na göre belirlenmi~ tir. iskeletlerin say~ s~~3'den 17'ye kadar de~i~mektedir. En çok say~ daki
iskelete 10 no'lu mezarda rastlanm~~t~ r. Mezar arma~anlann~n zenginli~i ile
farklanan bu mezarda 6 tane tunç hançer ele geçirilmi~tir. Ara~t~ rmalara dayanarak cesetlerin mezara hoker durumunda yaunld~~~n~, tekrar gömüler s~ ras~ nda ise kemiklerin mezar~ n bir kö~ esine toplanarak bir y~~~ n haline getirildi~ini söylemek mümkündür.
Nekropolün güney kesimindeki 1 no'lu ve 5 no'lu mezarlarda arma~anlar~n bulunmas~ na ra~men iskelet kal~nt~ lar~~ele geçirilmemi~ tir. Bu türe girenlerin törensel veya hat~ra mezarlar~~ oldu~unu söylemekten ba~ka bir yan~ta sahip de~iliz.
Kaz~~ s~ ras~nda mezarlar~ n toprak örtüsünden ve içerisinden çok say~da
kil kap parças~ n~n bulunmas~ , gömü töreninde kil kap k~ rmak gibi bir gelenek oldu~una i~aret etmektedir. Gömü adetini ayd~nlatrnak için 1988 y~ l~nda,
mezarlar~~ çevreleyen 20 m2 lik bir alanda yap~lan kaz~lar s~ ras~ nda, ta~~
levhalardan olu~ turulmu~~küçük bir ta~~sand~ k mezar ile etraf~ nda kil kap
parçalar~~ ve tüm kadehler ortaya ç~ kar~lm~~t~r. Ku~ kusuz ki, buluntular mezarl~ kta yemekli ve içkili bir gömü töreninin düzenlendi~ini göstermektedir.
Kolan~~nelu-opolü mezarlar~~bu dönemde toplum içerisinde bir e~itsizlik
oldu~unu az da olsa göstermektedir. Örne~in mezarlar~ n bir k~sm~~ büyük sal
ta~ lar ve örgülerle düzenli bir ~ekilde olu~ turulmu~ ken, di~erleri küçük ta~~
levhalarla basit çukurlarda yap~lm~~t~ r. Büyük olanlardan birinin duvar~n~ n
mitolojik resimlerle süslü olmas~, bu mezarlar~ n kabile yöneticilerine ait oldu~unu göstermektedir. Sosyal e~itsizli~in varl~~~~mezar arma~anlar~~ile de
kan~ tlanabilmektedir. Çünkü kimi mezarlar arma~anlar aç~s~ ndan zengin,
kimileri ise çok yoksuldur.
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Mezarlara arma~an olarak çok say~da süs e~yalar~, çanak-çömlek ve silah
b~ rak~lm~~t~r. Bunlar içerisinde demir eserlere ve Nahç~van'~n Orta ve Son
Tunç Ça~lar' için karakteristik olan boyal~~kaplara rastlanmam~~t~r.
Ço~unlukla parçalar halinde ele geçirilen çanak-çömlekler pembe ve gri
renkli olmakla iki gruba ayr~labilirler. Say~ca az olan birinci gruptakiler genellikle el yap~m~d~r. Bunlar~ n hamurlarma ince kum kat~lm~~, orta derecede
pi~irilmi~tir. ~ki örnekle temsil edilen çanaklann birinin a~z~ n~ n kenar~~düz,
gövdesi yar~ mküre ~ekillidir (Res. 2/1). ~kinci çana~~n a~z~ n~ n kenar~~yuvarlat~lm~~ur. A~z~n~n alt~~yatay oluklu, conus biçimlidir (Res. 2/2).
Çömlekler biçimine göre iki tipe ayr~labilirler. Birinci tiptekilerin a~~z
kenan d~~a dönük olup kal~ nla~unlm~~, ya da basit ~ekilde biçimlendirilmi~~tir
(Res. 2/3-5, 8-). Üzerleri ise çertmelerle, düz ve dalgal~~ hatlarla kabaca
bezenmi~tir. Küçük boyunlu, küre gövdeli ikinci tip çömleklerin a~~z kenar~~
düzdür. Bu tiptekilerin d~~~yüzü islidir (Res. 2/7). Bu gruba dahil olan silindir boyunlu, a~~z kenarlar~~ d~~a çekik ve küre gövdeli çömlekler çark yap~ m~ d~ r (Res. 2/10). Bunlar~ n hamuruna ince kum kat~lm~~, genellikle iyi pi~irilmi~~ve d~~tan iyice cilalanm~~t~ rlar. Pembe renkli çanak ve çömleklerin
benzerlerine Nahç~van'~ n Son Tunç ve Erken Demir Ça~~~keramikleri aras~ nda özellikle I. Kültepe'de, A. K. Alekperov'un açt~~~~~ahtah~~mezar~ n~ n ve
K~z~lvank mezarlar~ n~ n kompleksleri içerisinde rastlanmaktad~ r. Söylemek
gerekir ki, ~lk Tunç Ça~~~için karakteristik olan, a~z~ n~ n alt~~geni~~yatay
oluklu çanaklara Orta ve Son Tunç Ça~~ nda hiç rastlanmam~~, Erken Demir
Ça~~ nda ise ender kullan~m alan~~ bulmu~tur. Uzun boyunlu, küre gövdeli
küçük çömleklere önceki devirlerde de rastlanm~~t~ r.
Çanak çömleklerin büyük k~sm~~gri keramiklerle temsil olunmu~tur. Bu
grubun kaplan genellikle ince, bazen ise iri kum katk~s~~olan hamurdan yap~ lm~~, orta derecede pi~irilmi~tir. Renk tonlar~~griden siyaha do~ru de~i~mektedir. D~~~yüzeyleri ço~u kez alacal~~olup açk~lanm~~, içeriden ise s~vazlanm~~t~r. Biçim aç~s~ndan daha fazla çe~itlilik gösteren gri kerami~in en tipik temsilcileri çanaklar, çömlekler, tabaklar, testiler ve kadehlerdir.
Çanaklar oldukça de~i~ik formlarda yap~lm~~t~r. Gövde biçimlerine göre
birkaç tip ve alt tipe bölünebilirler. Birinci tipe çift konik göndeli, bazen a~~z
kenar~ nda yatay delikli tutamaklar~~olan çanaklar dahildir (Res. 2/11-16). Bu
türe girenlerden birinin a~~z kenar~~ d~~a çekiktir ve gövdesinin ortas~ nda dikey delikli tutama~~~vard~ r (Res. 2/13). Keskin kar~ nl~~ikinci tip çanaklar~ n
a~z~ n~ n alt~~yatay olukludur (Res. 2/17-22). Kimisinin a~z~~içeri, kimileri ise
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d~~a çekiktir. Üçüncü tip çanaklann gövdesi yar~m küre ~ekillidir. Içeri çekik
a~~z kenarlan yuvarlaulm~~~ya da kahnla~unlm~~ ur (Res. 3/1-5). Kimi çanaklar~n a~z~n~ n kenar~~ düz, alt~~çizme hatlarla bezemelidir (Res. 3/ 4).
Dördüncü tipin gövdesi konik, a~z~n~n kenar~~yuvarlakur. A~z~n~n alt~nda yatay delikli tutama~~~vard~ r (Res. 3/6). Be~inci tipi olu~ turan çanaklann a~~z
kenar~~ile kar~ n keskinlikleri aras~~yatay oluklu yivlerle bezenmi~tir (Res. 3/810). Gövdesi küre ~ekilli, a~~z kenar~~ d~~a çekik örnek yatay tutama~~~ve dikey
deli~i ile farkl~~özellik gösterir (Res. 3/7).
Çanaklar Son Tunç kerami~ine k~ yasla tamamen farkl~~özellikler göstermektedir. Bu tür kaplar için karakteristik olan ip delikli tutamaklar
Nahç~van'da Orta Tunç Ça~~'ndan belli olsa da, yaln~zca Son Tunç Ça~~ nda
ender kullan~ m alan~~ bulmu~ tur. Böyle tutamaklara Son Tunç Ça~fn~n, çanak, çömlek, çaydanl~ k ve vazo gibi kaplar~nda rastlanmaktad~r.
Çömleklerin en sevilen türleri d~~a çekik a~~ z kenarl~~ve küre gövdelilerdir (Res. 3/11-12). Bu tiplerden baz~s~n~ n omuzunu çevreleyen kabartma ku~a~~ n üzeri çift çertmelerle bezelidir (Res. 2/6). Kimi örneklerin yatay delikli
tutamaklan vard~ r (Res. 3/12). Bu grubun ince çeperli örnekleri iyi pi~irilmi~~
olu~lanyla farkl~l~ k gösterirler. D~~a çekik a~~z kenarl~ , konik boyunlu, küre
biçimli gövdesi olan bir örnek dikkat çekicidir (Res. 3/13). Küçük boyunlu,
a~~z kenarlar~~hafifçe d~~a çekik çömlekler iki örnekle temsil olunmu~turlar
(Res. 3/14-15). Bu tiplerin ilk örneklerine I. Kültepe'nin boyal~~çömlekleri
aras~ nda rastlanm~~t~ r. Toplu olarak ele al~nd~klar~ nda çömleklerin tüm
tipleri Erken Demir Ça~~~için karakteristik olup, Nahç~van'da Karn~yar~k,
Sandere, Bayahmet, Kuku ve Kuze Azerbaycan'da, Hocal~-Gedebey
kültürüne ait Ku~çu, Haçbulak, Gedebek nekropolünde rastlanmaktad~r.
Kolan~~ içi karakteristik olan çanak türleri Göytepe'nin (Geoytepe) A
tabakas~ ndan da iyi bir ~ekilde tan~ nmaktad~r.
Gri kerami~in en sevilen türlerinden bir de kadehlerdir. Çanak ve çömlekler gibi, bu grubun kaplar~~da biçim aças~ndan çe~itlilik göstermektedir.
Birinci gruba ayakl~~ kadehler dahildir (Res. 4/1-8). Bu türe giren kaplar
gövdelerinin biçimine göre farkl~~özellikler göstermektedirler. Kimileri çift
konik, kimisi yumurta biçimli olup, d~~a çekik a~~z kenarl~d~ rlar (Res. 4/1-3).
Gövdenin merkezine veya alt~na tek kulplar~n yukans~ nda ç~k~ nulan vard~r.
Yumurta gövdeli kadehlerden birinin a~z~n~n kenar~~düz, kulbu çlk~ nus~zd~ r
(4/2). Ancak kadehlerden bir küre gövdeli, halifçe içe çekik a~~z kenarl~d~r
(Res. 4/4). Baz~~kadehlerin a~~z kenar~~d~~a do~ru kal~nla~ur~lm~~ ur. Bu türe
ait çok say~ da dip de bulunmu~ tur (Res. 4/5-8). Benzerlerine Nahç~van nek-
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ropolü, ~ahtaht~, K~z~ lvank, Sar~dere ve Bayahmet'de rastlanan bu tür kaplar
~ ran'da Hurvin, Candar, Tepe Sialk; Güney Azerbaycan'da Geoytepe,
Kordlartepe, Hasanlu ve di~er yörelerden de bilinmektedir.
~kinci grubu olu~ turan kadehlerin iki türü vard~ r. Bir örnekle temsil
olunan birinci tür kadehler hafifçe d~~a çekik a~~z kenarl~ , uzun boylu, yumurta gövdeli olmakla, a~z~n alt~ ndan karma inen ~ekilde kulba sahiptirler
(Res. 4/9). Üç örnekle temsil olunan ikinci tür kadehler d~~a dönük a~~z kenarl~, küre gövdeli, k~sa boyunludurlar. A~~z kenar~~yahut boyundan kar~na
inen, yuvarlak kesitli kulplar~~vard~ r (Res. 4/10-12). Bir örnekte üzeri kaz~~
bezemeli uzun bir kulba yer verilmi~tir (Res. 4/13).
Erken Demir Ça~~~içi karakteristik olan bu türde kaplar Nahç~van'da
Bayahmet nekropolünden, ~ahtaht~ 'ndan ve Güney Azerbaycan'da
Geoytepe'den bilinir. Bunlar~n boyal~~ örnelderine K~z~lvank'da rastlanm~~t~r.
Vazolar boyutlar~ na göre birbirinden farkl~ l~ k gösterirler. Büyük boyutlu
olanlar d~~ a çekik a~~ z kenarl~, k~sa boyunlu, ~i~kin gövdelidirler (Res. 4/14;
5/ 1 -3). Gövdelerin yukar~~k~sm~~birkaç s~ ra çizme hatlarla bezenmi~tir. Bu tür
kaplar Nahç~van'~n Son Tunç Ça~~~için karakteristiktir.
Küçük hacimli vazolar biçimlerine göre farkl~~özellikler göstermektedirler. Birinci tiptekiler küre gövdeli, uzun boyunlu, d~~a çekik a~~ z kenarl~d~rlar (Res. 4/15-16, 18). Bunlar~ n keski pembe renkte olmakla birlikte, her iki
yüzden gri astarla örtülmü~tür. ~ kinci tipe girenler küre gövdeli, k~sa boyunlu, d~~a çekik a~~ z kenarl~d~ rlar (Res. 4/17; 5/4, 6). Üçüncü tip vazolar
çift konik gövdelidirler (Res. 5/8). Kimilerinin üzeri çizme hatlarla bezenmi~tir. ~ki örne~in yuvarlak kesitli kulbu vard~ r (Res. 5/8). Uzun boyunlu,
küre gövdelilerden biri biçimine göre farkl~~özellik göstermektedir (Res.
5/7). Bu tür Erken Demir Ça~~~için karakteristik olup, benzerleri ~ahtaht~,
K~z~ lvank ve Culfa'dan bilinmektedir.
Tabaklar gri keramiklerin en sevilen formlar~ndand~ r (Res. 5/9-14; 6/12). Bu kaplar~ n gövdesi conus biçimli olup, a~~ z kenarlar~n~ n düz, yuvarlat~ lm~~~ve içe do~ru kal~nla~ur~ lm~~~türleri vard~r. Yaln~ zca bir örnekte a~~z
kenar~~ d~~ a dönüktür (Res. 6/ 1 ). Baz~~örneklerde gövdenin merkezi kabartma bir ku~akla çevrelenmi~tir.
Nahç~van'~ n Son Tunç Ça~~~ve Hocal~-Gedebey keramikleri içerisinde
hiç rastlanmayan bu kaplar~n yak~ n benzerleri K~z~ lvank, Culfa, Ta~ark, Zeyve
ve I. Kültepe mallar~~içerisinde bulunmaktad~r.
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Bardaklar öteki kümelerden farkl~~olarak biçim çe~itlili~i göstermi~tir
(Res. 6/3-7). Bunlar silindir gövdeli, yuvarlat~lm~~~a~~z kenarl~d~rlar.
Ço~unlukla a~~z kenarlar~~ele geçen bu kaplar~n dipten yaln~zca bir örnekle
temsil edilmektedir. Nahgvan'~n Erken ve Orta Demir Ça~~~için karakteristik
olan bu kaplara önceki devirlerde rastlanmam~~t~r. Nahç~van'da ~.Ö. II• biny~l~n sonundan ba~layarak geni~~uygulama alan~~bulmu~~olan bu tip kaplar
Karabulak, Sar~dere, Halduhl~k ve O~lankale'den tan~n~r.
Yukar~da betimlenmi~~kümelerin d~~~nda belirgin özellildere sahip kimi
parçalar hakk~nda da baz~~ ~eyler söylemek gerekir. Bunlar~n bir k~sm~~çaydanl~k denen kaplara ait parçalard~ r. Küçük parçalarla ele geçirilen bu kaplar iki örnekle temsil edilmi~tir (Res. 6/10). Nahç~van'~n Son Tunç Ça~~~için
karakteristik olan bu kaplar~ n benzerlerine Transkaflusya'da, Nahç~van çevresinde, Zengezur'da ve Güney Azerbaycan'da rastlamaktad~r. Arkeoloji literatüründe "çaydanl~k" olarak adland~r~lan, bu kaplar~n kandil olarak kulland~ld~~~na inan~yoruz. Bu kandillerde Nahç~van'da Eski Ça~larda üretilmi~~
genegerçek ya~~~(?) (Ricinus Communus) kullan~lm~~t~r. Bu kaplar~n karanl~k mezarlar~~ayd~nlatmak için ya da törenler s~ras~nda kullan~ld~~~~söylenebilir.
Az say~ daki emzikli kaplar (Res. 6/9) büyük ihtimalle içki getirmek için
kullan~lm~~~olmal~d~r. Bu tür kaplara Nahç~van'da Tunç Ça~~'nda hiç rastlanmam~~, iki örnek Erken Demir Ça~~'nda ortaya ç~km~~t~r. Emzikli kaplar
~ran'da Geoytepe, Hasanlu, Tepe Sialk, Hurvin ve di~er yörelerden bilinmektedir.
Biçimleri belirlenmeyen kimi kap parçalar~n~n üzeri konsantrik daireler
ve stampal~~oluklarla bezelidir (Res. 6/8, 11-12). ilginç kap parçalar~na kabartma kemerlerle çevrelenen kulplar da dahildir (Res. 6/13-14).
Silahlar genellikle t~~ nç hançerler ve obsidyen okuçlanyla temsil edilmi~lerdir. Say~s~~7 tane olan hançerler üç tipe ayr~ labilirler. Birinci tipi olu~turan
örne~in sap~~yass~ , namlusu üçgen biçimlidir. Keski dörtgen biçimli olan
namlunun omuzlar~~kö~eli, ucu sivri, a~~zlar~~düzdür. Örneklerden birinin
sap~~tek dörtgen deliklidir (Res. 7/2-3). Biçim aç~s~ndan K~z~lvank'~n Orta ve
Son Tunç Ça~~~hançerlerine benzeyen bu örnekler Güney Azerbaycan,
Transkafkasya ve Kuzey Kafkasya'da geni~~uygulama alan~~bulmu~tur. Çe~itli
dönemlerde kullan~ lan bu hançerler kronolojik aç~dan bir önem ta~~mazlar.
~kinci tipe giren dört örne~in her biri farkl~~özelli~e sahiptirler (Res.
7/4-5; 8/1-2) Hançerlerin yaprak biçimli namlusu alugen, tek perçin delikli
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k~sa sap~~yass~~ kesitlidir. Namlunun omuzlar~~ kö~eli, a~~z kenarlar~~düz, ucu
sivridir. Omuzlar~na geçirilmi~, üzeri birkaç delikli ku~aklar, namludan ayr~~
dökülmü~~disk biçimli ba~l~klar~~vard~ r. Ba~l~klar~n içerisi bo~~olup, çeperlerinde dörtgen ya da üçgen delikler bulunur. Hocal~-Gedebey kültürü için
karakteristik olan bu hançerlerin as~l uygulama alan~~Kuzey Azerbaycan olmu~tur. Bunlar~n tipik örnekleri Genceçay havzas~~ve Gedebey nekropolünden bilinir.
Transkafkasya ve ~ran'a bu hançerlerin Hocal~-Gedebey kültürünün etkisi ile yay~ld~~~~bilinmektedir. ~.Ö. II. biny~l~n sonunda üretim merkezi Kuzey Azerbaycan'da olan bu tip hançerler ~.Ö. IX-VII. yüzy~llara de~in kullan~lm~~t~r. Demir namlu ve tunç sapl~~hançerlerin Urartu etkisiyle olu~tu~u da
söylenmektedir.
Üçüncü tipe ait bir hançer bulunmu~tur (Res. 7/1). Yaprak biçimli
' zlan ~evlenmi~~yass~~kenamlusunun sapla birle~ti~i yer kal~nla~ur~lm~~ur. A~~
sitli namlu dörtgen z~rhl~, yiv bezemeli ve sivri uçludur. Disk ba~l~ kl~~silindi rik
sap çerçevelidir. Sap~ n~n çerçevesinde ve ba~l~~~n üçgen deliklerinde ince
ah~ap çevresinin kal~nt~lar~~vard~r. Bu hançerlerin Hocal~-Gedebey ve ÖnAsya tipli hançerlerin özelliklerini birle~tirdi~ini söylemek yanl~~~olmaz.
Kuzey Azerbaycan'da ço~unlukla Hocal~-Gedebey kültürüne ait olan bu türler Nahç~van'da iki örnekle Bayahmet nekropolünde de temsil edilmi~tir.
Transkafkasya hançerlerinin bir grubu ile baz~~ortak özellikleri payla~an bu
tip hançerlerin benzerlerine Hocal~-Gedebey kültürü d~~~ nda hiç rastlanmam~~t~r.
Silahlar~n di~er bir grubunu da obsidyen okuçlar~~olu~turmaktad~r (Res.
7/ 6-8). Bunlar yaprak biçimli ve sap yuvall olmakla üzerleri tamamen retu~lanm~~ur. Nahç~van'da ~lk Tunç Ça~~'ndan beri uygulama alan~~ bulan bu
okuçlar~~farkl~~bir özelli~e sahip de~ildirler.
Mezar arma~anlan içerisinde çok say~da süs e~yalanna rastlanm~~t~r. En
sevilen süs e~yalar~ n' küpeler olu~turmaktad~ r. Oldukça farkl~~özellikler gösteren küpeler kabaca üç tiptirler. Birinci tiptekiler yuvarlak kesitli tunç çubuktan yap~larak uçlar~~sivrile~tirilmi~~basit küpelerdir (Res. 9/1-2). Bunlar
içerisinde aç~ k a~~zl~~ve uçlar~~birbiri üzerine bindirilmi~lere de rastlanmaktad~n
~nce telden yap~lan ikinci tip küpelere bazen yaln~zca dörtgen biçimde
i~lenmi~~bir deniz kabu~u, ya da akik ve alç~~boncuklar talulm~~ur. Küpelerin
uçlar~~sivri, bazen de k~vr~ kur (Res. 9/3-12).
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Çengelli küpeler de denilebilecek üçüncü tûrdekiler ince bir zevki yans~tmaktad~lar. Bunlar~n bir ucu dövülerek ~erit haline sokulmu~~ve çengel
~eklinde luvr~lm~~ur. Kf~pelere deniz kabu~u, akik, alç~~boncuklar, bazen de
tunç zincirler talulm~~ur (Res. 9/14-19). Baz~~kûpelerin kula~a tak~lmas~~için
ayr~ca küçük tunç halkalar kullan~lm~~t~r. Bu gruba dahil olanlardan baz~lar~~
iki parça halindedir, bu yüzden de bir tamir geçirmi~~olduklar~n~~söylemek
olas~d~r. Bu süs e~yalanyla beraber deniz kabu~unun kendisi de bulunmu~tur. Orta Tunç Ça~~.ndan beri tek örneklerle ~ahtahu ve K~z~lvank'tan bilinen bu kûpeler yaln~zca Erken Demir Ça~~ nda geni~~uygulama alan~~ bulmu~tur.
En yayg~n kullan~m alan~~görmü~~süs e~yalar~~bileziklerdir (Res. 10).
Farkl~~özellikler gösteren bilezilderin iki türü vard~r. Kesideri yuvarlak, yar~m
yuvarlak ve dörtgen olan birinci gruptakilerin a~~zlar~~aç~k, birbirine dokunan ve birbiri üzerine bindirilmi~~olarak grupland~nlmaktad~rlar.
Bileziklerin kimisinin uçlar~~ k~vr~larak çengel haline sokulmu~~ve birbirine
geçirilmi~tir. Bir örnekte uçlar birbirine sanlm~~ur (Res. 10/8). Baz~~örneklerin a~z~~aç~kt~r ve uçlar~~da d~~ar~ya luvr~lm~~ur. Uçlar~~bazen oyuk çizgilerle
bezeklidir (Res. 10/6). Bilezik ya da halhal denilebilecek halkalar~ n
kimisinin bir ucu dövülerek ince ~erit haline sokulmu~, uçlar~~d~~ar~ya do~ru
k~vr~lm~~ur (Res. 10/10).
Say~ca az olan al~nl~klar dört örnekten olu~maktad~rlar. Bunlar dövülerek ince ~erit haline sokulmu~, uca do~ru daralarak d~~a, ya da içeri k~vr~lm~~~
basit bantlardan meydana gelmi~lerdir. Bir örne~in üzeri çizme, düz hatlar
ve noktalarla bezenmi~tir (Res. 11/1).
Süs e~yalar~n~n en ilginç türlerinden biri de tasmalard~r. ~nce tunç çubuktan yap~lan bu eserlerin bazen bir ucu, bazen de her iki ucu dövülmü~~ve
spiral ~eklinde k~vr~lm~~t~r. Bunlar~n bir ucu sivri, di~er ucu ise çengel ~eklindedir. üzerlerine tunç, akik, alç~~boncuklar, dörtgen biçimde i~lenmi~~
deniz kabuklar~~geçirilmi~tir (Res. 11/2; 12/4).
Tunç yûzüklerin iki türü vard~r. ~lk tûrdekiler aç~k a~~zl~, uçlar~~birbirine
dokunmu~~ve birbiri Üzerine bindirilmi~~olup, yuvarlak veya dörtgen kesitlidirler, ayr~ca 3 veya 4 spiralli, yuvarlak kesitli yüz~lklere de rastlan~r. (Res.
11/4-7, 10). ~kinci türdekiler ise dövülerek ince ~erit haline sokulmu~lard~r
(Res. 11/8-9). W~züklerin biri conus kabu~undan yap~lm~~t~r (Res. 12/20).
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Yayg~n kullan~ m görmü~~süs e~yalarmdan biri de dü~melerdir (Res.
11/11-17). Çap~~0,5 cm'den 6 cm'e dek de~i~mekte olan dü~meler biçim aç~s~ndan fazla çe~itlilik göstermezler. Kesitleri ço~u kez yar~m küre ~ekilli, bazen de disk biçimlidir. Arka taraf~na yerle~tirilen ip delikleri ~erit haline sokulmu~~ç~k~nularla olu~turulmu~tur. Bunlar bazen dü~melerin a~~z kenarlar~n~~ birle~tiren düz çubuk ~eklindedir (Res. 11/17). Kimi örnelderin üzeri
üçgen delikler, kimileri ise yivlerle bezemelidir. Dü~melerin biri deniz hayvanlar~n~n kabuklar~ndan yap~lm~~t~r (Res. 12/20).
Çift spiraller dört tanedir (Res. 11/3). Yuvarlak kesitli tunç telden yap~lan bu e~yalar~n bir süs e~yas~~gibi ta~~nmas~~o kadar da elveri~li de~ildir. Bu
nedenle törensel bir karakter ta~~d~klarm~~söyleyebiliriz. Bu tür spiraller
Nahç~van'da Ort Tunç Ça~~'ndan ba~layarak uygulama alan~~bulmu~; benzerleri de K~z~lvank'ta, ~al~tahtfda ve Sar~dere'de rastlanm~~t~r. ~lk Tunç Ça~~~
keramikleri üzerinde kar~~la~~lan spirallerin y~lan ba~~~ile sonuçlanmas~~ nedeniyle bu figürlerin k~vr~k y~lanlar~~yans~tt~~~~söylenebilir.
Bir amulet olarak kullan~labilecek ku~~figürleri üç örnekle temsil olunur
(Res. 12/1-3). Ku~~figürlerinin üzeri dörtgen ve trapez deliklerle süslüdür ve
s~rtlar~nda ask~~ delikleri vard~ r. Örneklerin biri k~ r~l~p zedelenmi~tir.
K~z~lvank'ta, ~ahtahu'da, Sar~dere'de mezar arma~anlar~~içerisinde s~k s~k
rastlanan figürlerin ku~~inanc~~ile ili~kili oldu~unu söylemek yanl~~~say~lmaz.
Sar~dere nekropolünde ta~~sand~k türü mezarlardan birinin kapak ta~~~üzerinde ku~~resminin kaz~lmas~~ku~kusuz ki, bu inançla ba~lanul~d~r.
Bir örnekle temsil olunan i~ne yuvarlak kesitli olup, uca do~ru daralmaktad~r. Ba~~~dövülerek ~erit haline sokulmu~~ve k~vr~lm~~ur (Res. 12/12).
Ku~kusuz ki, i~nelere mezar arma~anlar~~içerisinde rastlanmamas~, dü~melerin geni~~çapta kullan~lmas~~ile ili~kilidir.
~nce tunç levhadan yap~lm~~~iki disk vard~r. Bunlardan biri ip deliklidir
ve üzeri üçgen deliklerle süslüdür (Res. 12/10). Bu tür e~yalar~n boyun ya da
gö~üs süsü gibi kullan~lmas~~olas~d~r. ~ki perçin delikli ikinci levhan~n uçlar~~
üzerine katlanm~~, d~~~çeperi noktalarla süslenmi~tir (Res. 12/11). Bu tür
levhalar~n saç süsü olarak kullan~m~~Hocah-Gedebey kültürüne ait mezarlardan iyi bir biçimde bilinmektedir.
Boncuklar ço~unlukla akikten yap~lm~~t~r. Bunlar~n küre, disk, silindirik
ve çift konik olmak üzere çe~itli türleri vard~r. Basit ta~tan ve alç~~ta~~ndan
yap~lm~~~boncuklar da yok de~ildir. Dentalium, cyprea conus türü deniz hayvanlar~mn kabu~undan yap~lm~~~boncuklar özellikle dikkat çekicidir (Res.
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12/5-9). Ço~unlu~u olu~turan conuslar~ n kimisi as~ l halinde, yaln~zca sap~~
boyunca delik aç~ larak kullan~lm~~; kimisi ise i~lenerek kaba dörtgen biçime
sokulmu~tur. Baz~lar~~ üzerine konsantrik daireler kaz~lm~~ ur. Tunçtan yap~ lan boncuklar az say~dad~ r (Res. 12/13-14, 17-18, 23). Süs e~yalar~~ içerisinde
yass~~ tunç çubuktan yap~lm~~~spiraller de vard~ r (Res. 12/16).
Sonuç
Kolan~~ nekropolünde bulunan çanak çömlekler Nahç~ van Son Tunç
Ça~~~keramiklerinin kimi ortak özelliklerini payla~sa da, gerek teknik gerekse
biçim aç~s~ ndan farkl~ l~ klar göstermektedir. Bu dönemde, Son Tunç Ça~~~
malzemesi içerisinde hiç rastlanmayan tabaklar, bardaklar, emzikli kaplar
ender kullan~ m alan~~bulmu~tur.
Gerek mimari, gerek ölü gömme biçimi, gerek de mezar arma~anlar~~
aç~s~ ndan Kolan~~ nekropolünün ta~~sand~ k mezarlar~ , Hocal~-Gedebey kültürünün Gedebey grubu ile benzer özelliklere sahiptir. Bu aç~dan silahlar ve
süs e~yalar~~ ayn~~ özellikleri ta~~maktad~ r; ancak Hocal~-Gedebey kültürünün
Genceçay havzas~~ için karakteristik olan zengin bezemelerine Kolan~~ nekropolü çanak çömle~inde hiç rastlanmam~~t~ r. Öte yandan çanak çömlekler biçim aç~s~ ndan, özellikle ayakl~~kadeh, tabak, bardak ve emzikli kaplar~ n ender
kullan~ m~~ile Hocal~-Gedebey kültüründen farkl~~özellikler göstermektedir.
Kolan~~ çanak çömle~inin kimi örnekleri Orta Demir Ça~~keramiklerinin
prototiplerini yans~ tsa da, Kuzeybat~~Iran terminolojisiyle Demir III olarak
adland~ r~lan dönemin karakteristik formlar~ na burada hiç rastlanmam~~t~ r.
Bu aç~dan Kolan~~ nekropolünü ~.Ö XI-X. yüzy~ llara ya da ~.Ö. I. biny~l~ n ba~lar~ na tarihlenmek pek yanl~~~say~lmaz.
Toplu olarak ele al~ nd~~~ nda Kolan~~ nekropolünün Hocal~-Gedebey kültürüne ait bir kabileye ait oldu~u söylenebilir. Son Tunç Ça~~'nda Kuzey
Azerbaycan'da ortaya ç~ kan bu kültürün ~.Ö. I. biny~ l öncesinde güneye
do~ru yay~ lmas~, olas~ l~ kla Orta Do~uda Assur ve Urartu gibi devletlerin güç
toplamas~, Urmiye havzas~ nda i~gal tehlikesinin artmas~~ ve di~er siyasal olaylara ili~kili olmal~d~ r. Hasanlu vazosu üzerinde Hocal~-Gedebey tipi hançerlerin resmedilmesi ku~kusuz ki bununla ba~lanul~d~ r. Ara~t~ rmalar Hocal~ Gedebey kültürünü ta~~yan kabilelerin Nahç~ van'da uzun süre ya~ad~~~ n~~
göstermektedir.
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