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ALTINTEPE'DE URARTU SERAMI~I
KUTLU EMRE
Erzincan'~n zo km. do~usunda, Erzincan-Erzurum yolu üzerindeki Alt~ntepe'de 1959 y~l~ndanberi, Prof. Dr. Tahsin Özgüç
ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan, Türk Tarih Kurumu ve Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na, kaz~lar yap~lmaktad~r 1. Burada bulunmu~~olan serami~i yay~nlamama müsaade
.
buyuran say~n hocam Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e te~ekkürlerim
sunar~m.
Çok eskidenberi, 19. yüzy~l~n son çeyre~inden bu yana, Urartu
serami~inden bahsedilmektedir 2. Fakat bu konu, di~er cazip Urartu
eserleri yan~nda, ciddi bir ara~t~rma niteli~ine eri~ememi~tir. Ancak,
1938 y~l~nda K. Lake'in Van'da yapt~~~~kaz~lardan sonra, Urartu
serami~i müstakil bir ara~t~rma konusu haline geldi. Van kaz~lar~na
kat~lm~~~olan H. H. von der Osten burada bulunan iki türlü serami~i,
yani, tek renklileri ve boya ile nalu~h olanlar~~ne~retti 3. Müellif bu
makalede Urartu serami~i ile ilgili çok esasl~~noktalara dokunmu~tur.
~kinci Dünya Sava~~ndan bu yana Urartu sahas~ndaki ara~t~rmalar
T. ~ozgüç, Alt~ntepe kaz~lar~. Belleten 98 (1961), S. 253'254.
H. H. von der Osten, Die urarfaische Töpferei aus Van und die Möglichkeiten ihrer Einordnung in die anatolische Keramik. I. Orientalia 21 (1952), S.
308; Not. 3.
3 Von der Osten, Orientalia 21 (1952), S. 307-328; Orientalia 22 (1953), S.
329-354.
2
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büyük bir geli~ me göstermi~, önemli Urartu ~ehirlerinde yap~lan
kaz~lar Urartu serami~i hakk~ ndaki bilgilerimizi çok artt~rm~~t~r.
Alt~ ntepe'de Urartu devrine ait iki mimarl~k kat~~tesbit edilmi~tir 4. Bunlardan ilki, yani eski olan~~mâbedi, depoyu, mezarlar~~
ve aç~khava mâbedini içine al~ r ve M. ö. 8. yüzy~l~ n ikinci yar~s~na
tarihlenir. ~ kincisi, yani M. ö. 7. yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olan~~
sütunlu kabul salonunu ve onunla ilgili k~ s~mlar~~kapsar 5. Bu yap~~
katlar~ nda ele geçen seramik belirli bir tekni~e 6 ve ~ekillere sahiptir.
Hamurlar~, genellikle, koyu kiremit rengi veya pas k~rm~z~l~~~ndad~r
ve irice tanelidir. Kaplar çömlekçi çark~nda ~ekillendirilmi~ tir. KarmirBlur'da bir çömlekçi çark~n~ n bulunmu~~oldu~u ifade edilmektedir 7.
Urartu ustalar~~ kaplar~ n hamurundan çok astar ve perdah~ na önem
vererek onlar~~bu yolla cazip bir hale getirmi~lerdir.
I. (Eski) Yap ~~ kat~ na ait olan seramik:
Bunlar, ~~. Mezarlarda ölü hediyesi olarak, 2 Mâbette adak
e~yas~~olarak, 3. Depoda ve mâbedin avlusunda ve mabedin yan
odalar~n~~örten enkaz içinde ele geçmi~tir.
~ ekiller:
A. Yuvarlak a~~zl~, silindir boyunlu vazolar : D~~ar~~çekik a~~z kenarlar~~
kal~ n profillidir. Bunlar hem mezar odalar~na hediye olarak b~rak~lm~~lar, hem de yak~lm~~~insan küllerinin muhafazas~ nda, yani urna
olarak kullan~lm~~lard~ r. Bu maksatla kullan~lm~~~olan 3 vazo, 3 no.lu
mezar amt~mn d~~~duvar~~önünde ele geçmi~ tir. a - Yumurta gövdeli,
b - Yuvarlak gövdeli olmak üzere iki tâll gruba ayr~lmaktad~rlar.
a . Yumurta gövdeli oldu~unu ifade etti~imiz bu kaplar geni~~
ve k~sa boyunludur. Daima geni~~ve düz diplidirler. Boyun dibi ile
kar~n geni~li~i üstündeki iki yatay çizgi aras~~iki dalgal~~hatla süslüdür.
Bu bant içinde bir çift delik, daima, yanyana bulunur. Bu tâll tipin
paralellerine di~er Urartu ~ehirlerinde rastlamamaktay~z.
T. özgliç, Alt~ntepe mimarl~k an~tlan ve duvar resimleri. Ankara 1966, s. 12.
Ayn~~eser, s. 12.
6 Von der Osten, Orientalia 21 (1952), S. 310; M. N. yan Loon, Urartian Art.
Istanbul 1966, S. 32.
7 Ayn~~eser, S. 36, Not. 32.
5
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Alt. a/ ~ . y. 29 cm., g. 22 cm. Koyu portakal k~rm~z~s~~astarl~,
perdahl~. Astar~~k~smen bozulmu~ . 3 no. lu mezar~ n lâhitli odas~ndan
(Res. ~ ).
Alt. a/2. y. 32 cm., g. 24.5 cm. K~rm~z~~astarl~~ve perdahl~. D~~ar~ya do~ru kal~nla~t~r~lm~~~a~~z kenar~~içinde kapak oturtmaya mahsus bir oluk var. Boyun dibinde de üçüncü yatay bir hat yer alm~~.
3 no.lu mezar, lâhitli oda (Lev. I, ~ ).
Alt. a/3. y. 27 cm., g. 21.5 cm. Portakala çalan k~rm~z~~astarl~~
ve parlak perdahl~ . 3 no.lu mezar, ~ . oda (Lev. I, 3).
Alt. a/4. y. 32, cm. g. 22.5 cm. K~rm~z~~astarl~, perdahl~. 3 no.lu
mezar~n d~~~ndan.
Alt. a/5. y. 32.5 cm., g. 22.5 cm. K~rm~z~~ astarl~, perdahl~. 3.
no.lu mezar~n d~~~ ndan. (Lev. I, 2).
b. Bu tâli tipe giren çok yuvarlak gövdeli, dar ve uzun silindir
boyunlu vazolar~ n madeni kaplar~ n tam taklidi oldu~unu ayn~~
mezara b~rak~lan bir tunç vazo 8 ispat etmektedir (Lev. I, 4). Baz~lar~n~n omuzlar~ nda, tunç vazoda da görüldü~ü gibi, yanyana yap~lm~~~
delikler bulunmaktad~r. Astarlar~~daha parlak ve itinal~d~r :
Alt. a/6. y. 36 cm., g. 31.5 cm. Koyu ~arap k~rm~z~s~~astarl~,
çok parlak perdahl~. A~~z kenar~~ d~~ a çekik. Silindir boynunun
dibi kabartma bir ~ eritle takviyeli. Yuvarlak gövdeli, hafif halka
dipli. 3 no.lu mezar, üçüncü odadan (Res. 2).
Alt. a/7. y. 32 cm., g. 27.5 cm. ~arap k~rm~z~s~~astarl~, parlak
perdahl~. K~sa silindir boyunlu, yuvarlak gövdeli. Dip k~sm~~alç~~
tamirli. Omuzunda üç deli~i var. Bunlar~n etraf~na ~ematik bir insan
yüzü çizilmi~~(Res. 3-4). Vazo 3 no.lu mezar~n d~~~nda, içine insan
külleri doldurulmu~~olarak, bulundu. Urnalarda insan yüzü tasvirlerine çok farkl~~medeniyetlerde rastlanmaktad~r. Bu genel bir âdettir.
Yaln~z, burada gözlerin Urartular~n di~er eserlerinde görülen gözlerin üslûbunda yap~ld~~~n~~belirtmeliyiz.
Res. 5-6'da görülen iki parça da b. gurubuna giren kaplara ait
olup koyu k~rm~z~~astarl~~ve parlak perdahl~d~ rlar. Malaklu'da
a T. ozguç, Belleten 98 (1961), s. 259.
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bulunmu~~olan urnalar aras~ nda da, teknik ve ~ekilleri bak~m~ndan,
Alt~ ntepe'dekilerin e~ leri olan delikli urnalar vard~r 9.
A grubu kap ~ ekilleri aras~ nda inceleyece~imiz sonuncu vazo,
gövdesinin uzunlu~u ve deliksiz olu~ u ile hususiyet göstermektedir :
Alt. a/8. y. 53.3 cm., g. 31.5 cm. Kahveye çalan k~rm~z~~astarl~,
perdahl~. D~~ a çekik a~~ z kenar~~kal~nla~t~r~ lm~~. K~sa, dar silindir
boyunlu. Düz dipli. 3 no.lu mezar, birinci oda (Res. 7).
B. Çanaklar : Yükseklikleri 3.2-9 cm. aras~nda de~i~ ir. En çok
görülen kap ~ ekillerindendir. Ço~unlukla a~~z kenarlar~~ d~~ar~ya
do~ru kal~nla~t~ r~lm~~t~ r. Bu kal~nl~~~ n alt~ nda derince bir yiv görülür
(Res. 8). Bunlar~ n madeni örneklerine 3 no.lu mezarda, parçalar
halinde, rastlanm~~t~r (Res. 9).
Alt. a/9. y. g. cm., g. 29.1 cm. K~z~ l kahverengi astarl~, iyi
perdahl~. D~~a do~ru kal~nla~ t~r~lm~~~ a~~z kenar~~ alt~~girintili. Düz
dibi hafifçe çukur (Lev. II, ; Res. o). 3 no.lu mezar, üçüncü oda.
Alt. a/~~o. Müz. No. 19378, g. 1027. y. 4.5 cm. g. 18 cm. içi d~~~~
k~rm~z~~ astarl~, iyi perdahl~ . Astar~~ d~~ tan, hafifçe, h~ rpalanm~~ . Çok
hafif halka dipli (Lev. II, 2; Res ~ ). 3 no.lu mezar, 3. oda.
Alt. at~~ . Müz. no. 1028. y. 5 cm., g. 18.3 cm. Içi ve d~~~~
k~z~lkahverengi astarl~, perdahl~ . Yuvarlak dibi içeriye do~ru, hafifce,
çukurla~t~ r~lm~~. 3 no.lu mezar, birinci oda (Lev. II, 3).
Alt. d/3. y. 3 cm., g. 14.8 cm. Içi-d~~~~ k~z~ lkahverengi astarl~,
perdahl~. ~slenmi~. Kal~n cidarl~ . Hafif çukur dipli. Mâbet avlusundan (Lev. II, 4).
Alt. d/4. y. 3 cm., g. 14.4 cm. içi-d~~~~kahverengi astarl~, perdahl~. Kal~n cidarl~ . Hafifce içeriye çekik a~~z kenar~~ d~~dan kal~nla~t~r~lm~~ . Ufak düz dipli. Alç~~tamirli.
Alt, d/5. y. 3.1 cm., g. 15.8 cm. içi-d~~~~k~z~ lkahverengi astarl~,
perdahl~ . Düz dibi hafif çukurca. K~smen alç~~tamirli.
Alt. a/12. Müz . no. ~~o26. y. 5.3 cm., g. 18.3 cm. Içi-d~~~~ k~z~lkahverengi astarl~. ~yi perdahl~. D~~ar~ ya do~ru kal~nla~t~r~ lan a~~z
kenar~~ alt~~yivli. Ufak dibi içeriye do~ru çukurla~t~r~ lm~~~(Res. 12).
9 R. D. Barnett, The Urartian cemetery at Igdyr. Anat. Std. XIII (1963), s.
154 v d., Res. 12.

ALTINTEPE'DE URARTU SERAMI~I

283

Ince cidarl~, basit a~~z kenarl~~bir çanak, yandan ak~taca~~~ve
kulbu ile özellik göstermektedir :
Alt. a/13. Müz. no. ~~o3o. y. 5 cm., g. 18.5 cm. Içi-d~~~~k~rm~z~~
astarl~, parlak perdahl~. Kal~n cidarl~. Keskince omuzlu. Çok hafif
halka dipli. A~~z kenar~n~~omuz keskinli~ine ba~l~yan kulbun yan
taraf~nda, uzun ak~taca~~~yer alm~~. 3 no.lu mezar, üçüncü oda,
taht~n yan~ndan (Lev. II, 5; Res. 13).
Tek sa~lam örnekle temsil edilen di~er çanak basit a~~z kenar~,
yuvarlak dibi bak~m~ndan di~erlerinden ayr~l~r. Derinli~i az olan
bu ufak kab~n kapak olarak kullan~ld~~~n~~dü~ünüyoruz :
Alt. a/14. Müz. No. 1029. y. 3.2 cm., g. 12 cm. Içi.-d~~~~k~z~lkahverengi astarl~, perdahl~. Kal~n cidarl~. 3 no.lu mezar, lâhitli
oda (Lev. II, 6; Res. 14).
Kandil : Urartu ~ehirlerinde bolca görülen bu kap ~eklinem
Alt~ntepe'de de rastlanm~~t~r. Ak~taca~~~küçüktür. Bu kandil ~eklinin
de madeni örneklerin taklidi oldu~unu Toprakkale'de bulunmu~~
olan tunç kandil n do~rulamaktad~r.
Alt. c/ ~ . y. 6.5 cm. Içi-d~~~~kahverengi astarl~, perdahl~. A~~z
kenar~~hafif profilli. Ufak ak~tacakl~. Küçük düz dipli. Içini ikiye
ay~ran bölmesi 6 delikli. Mâbedin tahrip edilen odalar~n~n birinden
(Res.
Yonca a~~zl~~testiler : Alt~ntepe'de tam ve parçalar halinde
temsil edilen bu kap ~ekli hem ölü hediyesi olarak mezarda, hem de
mabede ait odalarda ele geçmi~tir. Benzerleri Toprakkale'de 12,
büyük guruplar halinde Karmir-Blur'un devlet depolar~nda 13,
~~d~r'da 14 bulunmu~tur. M. Ö. III. Binde Bat~~Anadolu'da, II. ve
10

Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt. II, 2. Berlin/Leipzig 1931, S.
563; B. B. Piotrovskii, Karmir-Blur II. Erivan 1952, Res. 13.
°I Ayn~~eser, S. 562.
12 Ayn~~eser, S. 564, 565; A. Erzen-E. Bilgiç-Y. Boysal-B. Ö~ün, Van-Toprakkale sondajlar~~ve bu bölgedeki çal~~malar. Türk Arkeoloji Dergisi X, 2 (1960), S. 17.
13 B. B. Piotrovskii, Karmir-Blur. III. Erivan 1955, Lev. VI, VII, IX.
14 R. D. Barnett, Anat. Std. XIII (1963), Res. 20/2.
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I. Binde Orta Anadolu'da çok görülen yonca a~~zh testilerin 15,
Urartu bölgesinde de madeni örnekleri takliden yap~ld~~~n~, Toprakkale'de bulunmu~~olan tunç testi" ve Alt~ntepe'de 3 no.lu mezarda
ele geçen tunç kulp (Res. ~~6) ortaya koymaktad~r. Daima k~rm~z~~
astarl~~ve çok parlak perdahl~~olan bu testilerin kulplan, madeni
örneklerde oldu~u gibi, d~~dan olukludur :
Alt. a /15. y. 38 cm. Koyu k~rm~z~~astarl~, çok iyi perdahl~.
Yonca a~~zl~, geni~~boyunlu. Boynunun dip k~sm~~kabartma bir
~eritle takviyeli. Geni~, yuvarlak gövdeli. Hafif halka dipli. 3 no.lu
mezardan (Lev. III, ; Res. 17).
Alt. d/ ~ . y. 20.5 cm., g. 21.5 cm. K~rm~z~~astarl~, parlak perdahl~.
Astan k~smen bozuk. A~~z kenar~~ k~r~k. Hafif yuvarlak omuzlu.
Keskince kar~nl~. Gövdenin üst k~sm~, uçlar~~kavislerle süslü yivlerle
bezeli. K~smen alç~~ile tamamlanm~~.
Res. ~ 8'deki a~~z parças~~bu tipe giren bir testiye aittir. K~rm~z~~
astarl~, parlak perdahl~d~r.
E. Kaideli (pedestal) vazolar : D~~ar~ya çekik a~~z kenarli, geni~~
silindir boyunlu, içi bo~~yüksek kaidelidirler. Paralelleri di~er Urartu
~ehirlerinde de boldur 17. Mâbedin cell a's~na da adak e~yas~~olarak
b~rak~lm~~lard~r 18.
Alt. b/~ . Müz. no. 2189. y. 16.8 cm., g. 11.2 cm. K~rm~z~~
astarl~, parlak perdahl~. Boyunla gövdenin birle~imi keskin bir hat
meydana getirmi~. cella'dan (Lev. III, 2).
Alt. b/2. Müz. no. 2190. y. 17 cm., g. 11.4 cm. K~z~lkahverengi astarl~, parlak perdahl~. cella'dan (Lev. III, 3; Res. 19).
Alt. b/3. Müz. No. 2191 y. 22.3 cm., g. 12.7 cm. ~arap k~rm~z~s~~astarl~, parlak perdahl~. Astar~~ve a~~z kenar~n~n bir k~sm~~
zedeli. Omuzu ile kaidesinin ba~lang~c~~aras~ndaki k~s~m, derinli~i
az yivlerin meydana getirdi~i çiçek dilimi motifleri ile bezeli.
cella'dan.
15 T. özgüç-N. özgüç, Türk Tarih Kurumu taraf~ndan yap~lan Kültepe
Kaz~s~~Raporu, T. T. K. Yarnlarmdan, V-I2. Ankara 1953, s. 36-37.
l• Lehmann-Haupt, Armenien II, 2, S. 563.
17 B. B. Piotrovskii, Karmir-Blur, III. Lev. IX.
1s T. özgilç, Alt~ntepe, S. 5, Lev. XXXIII, 3; Res. 7.

ALTINTEPE'DE URARTU SERAM~~~~

285

Alt. d/2. y. 12.5 cm., g. 13.4 cm. Kahverengi astarl~, perdahl~.
D~~ar~ya çekik a~~z kenarl~. K~sa boyunlu. Yuvarlak kar~nl~. Kal~n
cidarl~~ (Lev. III, 4). Mâbet sahas~n~~örten enkazdan.
F. Küpler : Di~er Urartu ~ehirlerinde 19 oldu~u gibi, Alt~ntepe'de
de büyük bir depo binas~na rastland~~20. Depo odalar~ nda gövdelerinin yar~s~ na kadar topra~a gömülmü~~iri erzak küpleri bulundu
(Lev. VI). Bunlar üzerinde resim yaz~s~~ da vard~r 21 . KarmirBlur'dakilerin aksine, bu depolarda küçük kaplara rastlanmam~~t~r.
. i için burada üstleKüpler, depo binas~~ ile, ayr~ca ne~redilece~
rinde daha fazla durm~yaca~~z.
Urartu kaplar~n~n a~~z kenarlar~ nda ve omuzlar~~üstünde, Hitit
serami~inde oldu~u gibi, hayvan ba~lar~n~ n ve gövdelerinin bulundu~u bilinmektedir 22. Alt~ntepe'de eski yap~~kat~ nda bir hayvan ba~~~
bulundu (Lev. IV, 4). Koçba~~~biçimindeki bu emzik kahverengi
astarl~, perdahl~d~ r. K. Bittel'in de yazd~~~~gibi 23; bu yerli bir Anadolu
gelene~inin devam~~olmal~d~ r. M. van Loon bo~a ba~lar~~ile süslü
Karmir-Blur vazosu münasebeti ile bunlar~n dekoratif oldu~u kadar
pratik gayeye de hizmet ettikleri kan~s~nda oldu~unu, hakl~~olarak,
bildirmi~tir 24.
Von der Osten, Urartu serami~inin Hitit serami~ine benzedi~ine
i~aret etti 25. Gerçekten, ilk bak~~ ta, astar ve perdah~ n tekni~inde bir
yak~nl~ k görmek mümkündür. Fakat, ~ ekiller birbirinden tamamen
ayr~~oldu~u gibi, hamurlar~ n rengi ve i~leni~ i de farkl~d~ r. Orta Anadolu'da Hitit serami~i M. Ö. 200'den sonra kullan~lmam~~t~ r. Urartu
42 A. Erzen - E. Bilgiç - Y. Boysal - B. Ö~ün, T. A. D. X, 2 (1960), s. 13-14;
K. Balkan, Patnosda ke~fedilen Urartu tap~na~~-Atatürk Konferanslar~-Ankara
1964, s. 240, 241; E. Bilgiç-B. ö~ün, Kef Kalesi kaz~lar~~1964. Anatolia VIII (1964)
s. 69; B. Piotrovskii, Karmir-Blur. I. Erivan 1950, s. 47, 48, Lev. 5, 6.
20 T. özgi~ ç, Belleten 98 (1961), s. 266.
21 T. özgi~ç, Alt~ ntepe'de Urartu mimarl~ k eserleri. Anatolia VII (1963), s. 56.
Lev. XV, ~~; Ancient Ararat. Scientific American 216/3 (1967), s. 41 ve alt resim.
~~
22 M. van Loon, Urartian Art, s. 33,. Res. 2; O. Sümer, Urartu pi~mi
nda.
Anatolia
VI
(1961/62),
LXIV,
LXV.
toprak eserleri hakk~
23 K. Bittel, Grundzüge der Yor und Frühgeschichte Kleinasiens. 2. Auflage
s. 80.
24 M. N. van Loon, Urartian Art, s. 35.
25 Von der Osten, Orientalia 21 (1952), S. 314.
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bölgesi bu seramik nevinin yay~l~~~sahas~ na dahil de~ildir. Tahsin
~ozgüç'e göre M. Ö. II. Bin y~l~nda Do~u Anadolu'da, Urartu sahas~nda ba~ka bir seramik çe~idi kullan~lm~~~olmal~d~r 26. Kanaat~m~zca,
Urartu serami~inin astar ve perdah~n~ n Hitit serami~ine benzemesinin
nedenini, köklerinin bir olu~ unda, yani, yerli, eski Anadolu gelene~ine
ba~l~~kalm~~~olmalar~ nda aramal~d~ r. K. Bittel, Hitit ananesinin Urartulara, Hurriler üzerinden intikal etmi~~olabilece~ini yazmaktad~r 27.
II. (Geç) Yap ~~ kat ~ na ait seramik:
Tek renkli Urartu serami~i, Alt~ntepe'de bütün Urartu devri
boyunca, yani, eski ve geç yap~~katlarmda kullamlm~~t~r. Sütunlu
salon ve onunla ilgili yap~lar~n temsil etti~i II. katta, bu tek renkli
serami~in yan~~ s~ra, boya ile nak~~!~~bir seramik çe~idi daha bulunmu~tur. Say~lar~~tek renklilere bak~ nca azd~ r. Kiremidi veya devetüyü
rengi hamurlar~ na kum tanecikleri kat~lm~~t~ r. Devetüyü, krem zeminleri koyu kahverengi veya k~rm~z~~ile, içleri doldurulmu~, taranm~~~
üçgenler, baklava dilimleri, kesi~en çizgilerle nak~~lanm~~t~r :
~ ekiller:
Tabak : Kiremidi hamuruna kum kat~lm~~. D~~~~perdahl~;
içi krem boya banyolu. D~~ar~~çekik a~~z kenar~ mn içi, koyu ve k~z~lkahverengi üçgen dizisi ve çiçek motifi ile bezeli (Lev. IV, 3; Res.
20). Bu kap ~eklinin benzeri Van'da bulunmu~tur 28.
Kâse : Devetüyü hamurlu. Hamurunun renginde astarl~.
Hafifce d~~ar~ya çekik a~~z kenar~~içi, içleri diyagonal taral~~üçgenlerle
bezeli (Lev. IV, 2; Res. 21).
Alt. h/5. y. 6.5 cm., g. 13.8 cm. içi ve d~~~~krem astarl~, perdahl~. Basit a~~z kenarl~. Geni~~ve yüksek boynu a~a~~ya do~ru
daralarak, kar~n geni~li~ine içbükey bir kavisle ba~l~. A~~z kenar~~
içi, kontürleri koyu kahverenginde çizilmi~~kelebek ve baklava
dilimleri ile süslü. Bunlar~ n içi pas rengine çalan bir k~rm~z~~ile
doldurulmu~~(Lev. IV, ~ ).
T. Ozgüç, Eski Anadolu Arkeolojisi. Anatolia VII (1963), s. 30.
K. Bittel, Grundzüge, s. 8~ .
28 Von der Osten, Orientalia 22 (1952) Res. III.
26

27

ALTINTEPE'DE URARTU SERAM~~~~

287

~ri faydanl~k : En yak~n benzeri Karmir-Blur'da 29 bulunmu~~
olan bu kap ~ekli, Alt~ntepe'de tam veya parçalar halinde, oldukça
bol bir ~ekilde temsil edilmektedir : Urartu sanat~n~n en geç safhas~nda ortaya ç~kan kap ~ekillerindendir. Bunlar, hiç olmazsa ~imdilik,
eski safhada görülmemektedir :
Alt. h/6. y. 18 cm., g. 27.5 cm. K~z~ldevetüyü astarl~~perdahl~.
Basit a~~z kenarl~. Yuvarlak gövdeli. Düz dipli. Omuzu üzerine
yat~k ba~lanan kulbu yuvarlak kesitli. Kar~~t~nda, omuzdan ç~kan
emzi~ini, ufak bir ikinci kulp a~~z kenar~~ alt~na ba~lam~~. Gövdenin üst yar~s~, kontürleri koyu kahverengi, içi pas kirm~z~s~~ile
kesi~en ~eritler ve çiçeklerle nak~~l~~(Lev. V, ~~).
Ayn~~tipe ait olan kap parças~, kiremidi hamurlu, ayn~~renkte
astarl~, perdahl~. Korunan omuz ve kar~n parças~~üstünde siyah ve
çok parlak ~eritlerden meydana gelmi~~çiçek, kafes ve kesi~en hat
motifleri ile bezeli (Lev. V, 2).
ruvarlak a~~zl~~vazolar : Kiremidi hamuru mesamatl~. D~~~mn
kirli devetüyü astar~~perdahl~. A~~z kenar~~ d~~ar~~çekik. Üzeri
siyah ve k~rm~z~~renkli paralel hatlar, içleri noktalarla bezeli üçgen
dizisi, içi taranm~~~üçgenlerle bezeli. K~rm~z~~boyas~, tek renkli
kaplarda oldu~u gibi çok parlak (Lev. V, 3).
Di~er bir parça da bu türlü bir kap ~ekline ait olmal~d~r. Devetüyü hamuru irice kum taneli. Koyu krem boya banyolu. A~~z
kenar~, d~~ar~ya do~ru, hafifçe kal~nla~t~r~lm~~. Boynu, k~z~lkahverenginde yatay çizgilerle, a~~z kenar~~içi, içleri dikine taral~~üçgen
motifleri ile nak~~l~~(Lev. V, 4; Res. 22).
~lk bak~~da da görülece~i gibi, bu örnekler Frig serami~ini
hat~rlatmaktad~r. Von der Osten bunun üzerinde durmu~, "P o s tHi ti t, F r i g" dedi~i seramikle, Urartu boyal~~kaplar= benzerli~ini ifade etmi~tir 30. Urartular~n Friglerle ça~da~~oldu~u, Assur
tehlikesine kar~~~birle~tikleri ve Frig ülkesinde bulunan Urartu men~eli
29 G. R. Meyer, Die sowjetischen Ausgrabungen in Teschebaini und Ir (e)
pilni. Wissenschaftlichen Annalen VI, 12. Res. ii.
80 Von der Osten, Orientalia 21 (1952), s. 314.
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eserlerin varl~~~~3' gözönüne al~n~rsa, bu benzerli~in izah' kolayla~~r.
Ancak, Urartu boyal~lar~~ yerli bir tekni~e sahiptir. Alt~ntepe'de
dalgal~~hat motifi yoktur. Von der Osten'in yay~nlad~~~~Van serami~i
aras~nda, bu motifin, Frig serami~inde oldu~u gibi, sevildi~i görülür.
Di~er motifler her iki Urartu merkezinde de mü~terektir. Bu güne
kadar Karmir-Blur askosu 32 hariç, Urartu boyal~~serami~inde, Friglerin
çok kulland~~~~tek merkezli daire veya di~er tipik motiflerine rastlanmam~~t~r.
Von der Osten, Van'~n güney eteklerinde bulunan bu serami~i
M. Ö. 7 ~ 4'den, yani, devlet merkezinin Toprakkale'ye naklinden
önceki devreye tarihlendirmi~tir 33. Von der Osten, Van'da bulunan
tek renkli Urartu serami~inin, boyal~~Urartu kaplar~ndan daha yeni
oldu~una ve bir süre her iki serami~in de beraber kullan~ld~~~na
i~aret etti. Müellif bu görü~ünü, Toprakkale'de, yani M. Ö. 714
y~l~ndan sonra tesis edilen Urartu ~ehrinde bulunmamas~na, yaln~z,
tek renkli Urartu serami~inin burada kullan~lm~~~olmas~na dayand~rm~~t~r. Halbuki yeni kaz~lar, tek renkle astarlanan Urartu serami~inin bütün Urartu tarihi boyunca kullan~lm~~~oldu~unu ortaya
koymu~tur. Yeni Van ve Patnos kaz~lar~n~n nihai ne~riyat~ndan
sonra, tek renkli ve boya ile nak~~h serami~in ili~kileri daha iyi anla~~lacak ve üstün ço~unlu~un her safhada tek renklilerde oldu~u
görülecektir.
Alt~ntepe'de (Van'~n aksine) boya ile nak~~l~~Urartu serami~inin
son yap~~ kat~na ba~l~~ olarak, M. Ö. 7. yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait
olmas~n~, bunlar~n Van'da eski safhada kullan~lmad~~~~ ~eklinde
anlamamal~d~r. Van serami~ine yak~nl~k gösteren bu boyal~~kaplar,
Bat~~Urartu'da geç safhada devam eden örnekleri temsil etmi~~olabilirler.
Makalemizi bitirmeden önce, bir sonuç olarak, a~a~~daki hususlara de~inmeyi faydal~~buluyoruz :
. Tek renkli Urartu serami~i, bütün Urartu tarihi boyunca
kullan~lm~~t~r.

32

R. Young, The Gordion Campaign of 1957. AJA 62 (1958), s. 151-152.
Bak~n~z not 29.

33

Von der Osten, Orientalia 21 (1952), S. 310.

31

ALTINTEPE'DE URARTU SERAMI~I
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Bu serami~in Hitit serami~i ile olan benzerli~i eski (yerli),
mü~terek Anadolu gelene~ine dayanmaktad~r.
Bu serami~in esas ~ekilleri madeni örneklere dayanmaktad~r 34 .
Urartu kalelerinde, evlerde ve mezarlarda bulunan serami~in
~ekil ve tekni~inde fark yoktur.
Bu seramik, Urartular tarih sahnesinden çekildikten sonra,
ba~ka kavimlerce kullan~lmam~~t~r.
Yukarda ifade etti~imiz gibi, Altintepe'de kap ~ekilleri mahduttur. Bunun nedenini, Alt~ntepe'de, yaln~z, resmi binalar~n aç~~a
ç~kar~labilmi~~ve bunlara ait mutfak-kiler gibi hizmet yerlerinin
tahrip sahas~na rastlam~~~olmas~nda aramal~d~r. Kiler ve mutfak
e~yas~n~n yay~nlanmas~~Urartu seramik repertuar~n~n gerçek yönünü
ö~renmemizi sa~l~yabilir. Bu konuda en kuvvetli kayna~~n da Patnos
oldu~undan ~üphe etmemek lâz~md~r.

34 Lehmann-Haupt, Armenien II, 2. s. 562'de de belirtti~i gibi, bunun için
örnekler az de~ildir. Serami~e tatbiki zor olsa dahi, bir çok kap ~ekli madeni kap
~ekillerini tekrar etmektedir.
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