CERABLUS C~VAR1NDA YUNUS'TA BULUNAN
TEL HALEF KERAM~KLER~~
SEL~M DIRI/kVA
I. ön söz.
1913 senesinde C. Leonard Woolley idaresindeki British Museum Expedition'u Kargemi~~surunun hemen d~~~ nda, muahhar
Hitit devrine ait bir mezarl~~~~tetkik esnas~nda, civardaki Yunus
( =Eminik ) köyü yak~n~ nda da ara~t~rmalar yapm~~~ve köyün
kurulmu~~oldu~u yüksek arazi k~ sm~n~n yamac~nda baz~~ dikkate
~ayan çanak çömlek parçalar~~ bulundu~undan, 20X 12 m2 eb'ad~nda bir sahay~~kazma~a ba~lam~~t~r. Evvela bir mezarl~ k olaca~~~tahmin edilen bu yerde, çok geçmeden, toprak sath~n~ n hemen alt~nda kerpiçten yap~~ bak~yelerine rastlanm~~~ve kaz~~ bir
az daha derinle~tirilince, bunlar~ n tarihten evveline ait çömlekçi
f~ r~nlar~~ ve bunlarda pi~irilen çanak çömlek parçalar~n~n bütün o
sahaya serpilmi~~olduklar~~görülmü~tür. Woolley bu ara~t~ rma neticelerini IRAQ, Vol. I, Part 2, s. 146-162 de muhtasaran ne~retmi~tir. Müellif bu yaz~s~nda, bir çok parçalar~n birbirine uydu~unu ve a~a~~~yukar~~ tam çanaklardan müte~ekkil bütün bir koleksiyonun terkip suretile elde edilebilece~ini, fakat bu kadar çok
parça ile mahdut vas~tal~~ bir hafriyat kamp~nda u~ra~~lamayaca~~~
için, bilâhara terkip edilmek üzere bütün bu eserlerin sand~ klanarak ~stanbula gönderildi~ini yazmaktad~ r. Ba~ta ilk dünya
harbi olmak üzere bir çok sebeblerden dolay~~ bu tetkikat~~ yapamayan müellif, hafriyat esnas~nda ald~~~~notlar~~ hemen hemen
aynen ne~retmekle iktifa etmi~tir. ~~te mevzuumuzu, bizzat hâfirin
de tetkikini lüzumlu buldu~u ve müzelerimize k~ymetli bir koleksiyon vadeden bu keramik parçalar~~ te~kil etmektedir.
~lk yap~lacak i~, birbirine uyan parçalar~~ bularak terkip etmekti. Müteaddit sand~ klara geli~i güzel doldurulmu~~olan binlerce parçadan birbirine uyanlar~ n bulunmas~~ baz~~ usullere ihtiyaç
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gösteren, vakit yiyici bir i~~oldu~unda ~üphe yoktur. Bu i~~hafriyat yerinde ve aradan bu kadar uzun bir zaman geçmeden çok
daha kolayl~ kla yap~labilirdi. Biz bu terkip i~ini bir dereceye kadar kolayla~t~ rmak maksadile, s~ rasile ~u ~ekilde hareket ettik :
a - Hâfirler taraf~ ndan üzerlerine sabit mürekkeple yaz~ lan
ayn~~ i~areti ta~~yan parçalar gruplara ayr~ lm~~t~ r. Bu i~aretlerin
parçan~ n, Woolley'in makalesinden alm~~~oldu~um planda ( Lev.
LXXXV) hafriyat sahas~ n~ n taksim edildi~i 3.5 metrelik murabbalar~ n hangisinde bulundu~unu gösterdiklerini zannediyorum. Esef
edilecek bir nokta, bu i~aretlerin sabit mürekkeple parçalar~ n d~~~
taraflar~ na yaz~lm~~~olmas~d~ r ki, bunun nekadar çirkin bir manzara arzetti~i mesela Lev. LXVII, 1 de görülmektedir. Bu i~aretler bil~isiz baz~~ amele ba~lar~~ taraf~ ndan yaz~lm~~~olsalar bile, Woolley
gibi tan~nm~~~bir hâfirin nezaretinde yap~lmamalar~~ icab ederdi.
Bu guruplar dahilinde tezyinatl~lar tekrar ayr~lm~~t~ r.
Bunlar da kenar, gövde ve taban parçalar~~ olarak üçe ayr~lm~~lard~ r. Bu suretle. birbirine uyacak parçalar~n adedi kabil oldu~u kadar azalt~ ld~ ktan sonra, as~ l terkip i~ine ba~lanm~~t~ r. Fakat hemen ~unu söyleyeyim ki, Woolley'in yukarda zikretti~im
optimist fikri hilaf~na, bütün dikkatli çal~~malara ra~men, ancak
bir tek vazo tam olarak terkip edilebilmi~tir (Lev. LXVII, 1). Bunun
sebebi noksan parçalar~ n hâfirlerce bulunamam~~~olmas~d~ r. Bu
parçalar belki daha geni~~bir sahaya serpilmi~lerdi ki, mesela O
murabba~ nda bulunan bir parça ile G murabba~ nda bulunan di~er
bir parçan~n, yahut M de bulunanla F de bulunan~ n (Lev. LXVIII, 1)
birbirine uymas~~ buna i~aret eder. Yahut bu noksan parçalar daha
derinde olduklar~ ndan bulunamam~~lard~ r. Zira Woolley "tetkiki
bütün tembelli~imizi giderecek kadar parça bulunduktan sonra
haf riyata nihayet verildi„ ~ini yazmaktad~ r (s. 146). Vaziyet böyle
olmakla beraber, resimlerden de anla~~ld~~~~üzere, bir çok kaplar~ n
~ekilleri do~ru olarak elde edilebilmi~tir.

II. Kap ~ekilleri ve kaplar~n tarifleri .
Tetkikat~ m~z~ n neticesi Woolley'i kap ~ekilleri hakk~ nda yazd~ldar~ nda umumiyetle cerhetmemektedir (s. 153). Ekseriyeti "aç~ k„
tipler ve bunlar~ n en basiti kaseler te~kil etmekte ise de vazolar
da balunmu~tur (Lev. LXVII, 1). Kat'iyetle tesbit edilebilen ~ekiller
~unlard~ r:
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1. Aç~k düz profilli ve düz tabanl~~ çanaklar: Bunlar günlük
hayatta en fazla kullan~ lan ~ekiller olduklar~ndan, çok basit hendesi
tezyinat~~ hamildirler. Hamurlan ve yap~l~~lar~~ da ekseriya kabad~r.
Lev. LXIX, 8 : Kenar~~ ve taban~~ k~smen mahfuz çanak parças~.
D~~~, kenar~ nda ince bir ~erit müstesna, siyah-k~ rm~z~~ parlak boya
ile kâmilen kapl~, iç kenar~nda ayn~~ boya ile ~erit ve girland.
Sath~~ tesviyeli. Hafr. i~. N. y. 5. 5 cm.
Lev. LXIX. 11 : Kenar~~ ve taban~~ k~smen muhfuz çanak parças~.
D~~~ nda parlak kiremidi boya ile iki geni~~ufki ~erit aras~nda zigzag çizgiler. iç kenar~ nda ince bir hat ile dalgal~~ üç çizgi. 4 parça. Hafr. i~. G, env. no. 11614. y. 6. 5 em.
2 . Aç~k münhani profilli ve düz tabanl~~kâseler: Bunlar da basit hendest tezyinatl~d~rlar.
Lev. LXVIII, 6: Kase kenar parças~. Tesviyeli ve pembemsi astarl~~ zemin üzerine, koyu kahverengi parlak boya ile, d~~~nda ~akuli
bir çizgiden itibaren sa~a sola yat~ k çizgilerden müte~ekkil kafes
örne~i. Iç kenar~nda gayri muntazam ince bir ~erit. Hafr. i~. O.
6,3 x 6, 3 em
Lev. LXIX, 7 : Kenar~~ ve dibi k~smen mahfuz kâse parças~.
D~~~ nda, tesviyeli ve kirli beyaz~ms~~ astarl~~ zemin üzerine, koyu
kahverengi donuk boya ile geni~~ufkl ~eritler aras~nda içIeri kafes örnekli mainler. iç kenar~ nda bir ~erit ile girland örne~i.
Hafr. i~. L. y. 6.9. em.
Lev. LXIX, 9: Yay~k a~~zl~~ ufak kâse parças~. Kenar~~ ve dibi
k~smen mahfuz. D~~~ nda, bej renginde zemin üzerine, alt k~sm~ nda
kiremidi parlak boya ile ufki bir ~erit. Elde yap~lm~~~âdi mal.
Hafr. i~. O. Y. 3. 8 cm.
3. Kapal~~münhani profilli düz tabanl~~ kâseler: Bunlar ~ekil
itibariyle bir tekâmül arzettikleri gibi ( bilhassa kenarlar~~ d~~ar~~
k~vr~lma~a istidatl~~ olanlar: Lev. LXVIII, 2, 4, 9; Lev. LXIX, 1,2, )
teknik ve tezyini örnekleri de bu tekâmülü ifade etmektedir.
Lev. LXVII. 2 : Kase parças~. Tesviyeli aç~k sar~~ zemin üzerine
koyu ve aç~ k tonda kahverengi parlak boya ile yaln~z d~~~ nda
hendesI tezyinat : biri kenar~ nda di~eri alt k~sm~ nda iki ufkl ~erit
aras~ nda içIeri kafes örnekli mainler. Dört parçadan terkip edilmi~~
ve alç~~ ile tamamlanm~~t~ r. Hafr. i~. e
, F. Env. no. 11700. Y.
9. 3 em. A~~z k. 12 cm.
Lev. LXVIII, 1 : Kâse kenar parças~. Tesviyeli bej astarl~~ zemin
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üzerine tarç~ n renginde parlak boya ile ufki dalgal~~ hatlar ve
aralar~~ daha aç~k olanlar~~ birle~tiren ~akuli çizgiler. iç kenar~ nda
ufkl bir ~erit. iki parça. Hamuru aç~ k pembe. Hafr. i~. M. F. Env.
no. 11683. 9. 5x11. 5 em.
Lev. LXVIII, 2 : Kase kenar parças~. Tesviyeli bel zemin üzerine
yan~ k umbra renginde parlak boya ile d~~~ nda dama tahtas~~ örne~i, iç kenar~ nda sark~ k dillerden müte~ekkil bir s~ ra. Hafr. i~. r
Env. no. 11667. 6. 5x6. 2 cm.
Lev. LXVIII, 3 : Kenar~~ ve taban~~ k~smen mahfuz kâse parças~.
Tesviyeli bej zemin üzerine koyu kahverengi boya ile d~~~nda iki
geni~~ufkl ~erit aras~nda birbirini mailen kat'eden çizgilerden müte~ekkil kafes örne~i. iç kenar~ nda ayn~~ renkte bir ~erit. Hafr.
i~. A. y. 8. 8 cm.
Lev. LXVIII, 4 : Kâse kenar parças~. Kirli beyaz astarl~~ tesviyeli
zemin üzerine kiremidi donuk boya ile d~~~ nda, kenar~nda ufki
bir ~erit alt~nda uçlar~~ sa~a do~ru zaviyelerden müte~ekkil ufki
~eritler. Hamuru pembe ve kum kar~~~ k. Hafr. i~. J. Env. no.
11639. 5. 5x7 cm.
Lev. LXVIII, 5: Kâse kenar parças~. Tesviyeli bej astarl~~ zemin
üzerine parlak siyah kahverengi boya ile d~~~ nda noktalardan
müte~ekkil ufki hatlar aras~nda ufki çifte bukranium ile gözlerinde birer nokta bulunan kablo örne~i. D~~~ve iç kenar~ nda ince
bir ~erit. Hafr. i~. L. Env. no. 11621. 5.4 x4.4 em.
Lev. LXVIII, 7 :Kâse kenar parças~. D~~~ nda tesviyeli zemin üzerine donuk kiremidi boya ile kenar~ndaki geni~~di~erleri daha
ince ufki çizgiler. Hafr. i~. O. 5. 3x5 em.
Lev. LXVIll, 8: Küçük kase kenar parças~. Tesviyeli zemin üzerine parlak, aç~ k kahve rengi boya ile d~~~ nda ufki hatlar te~kil
eden noktalar iç ve d~~~kenar~ nda ince bir ~erit. Hafr. i~. O. 3 'X 2.5
em.
Lev. LXVIII, 9: Kase kenar parças~. D~~~nda tesviyeli sütlü kahverengi zemin üzerine koyu kahverengi boya ile iki geni~~ufkI ~erit
aras~nda sa~a ve sola yat~ k çizgiler. Hamuru kur~uni. Hafr. i~. D.
5.6 X 2.5 em.
Lev. LXIX, 1 : Kâse kenar parças~. Tesviyeli bel zemin üzerine
d~~~ nda donuk kahverengi boya ile noktalardan ibaret iki~er ufki
s~ ra aras~ nda muttas~ l iki~er zigzak hat. Hafr. i~. G. Env. no. 11658.
5.7 X 5.3 cm.
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Lev. LXIX, 2 : Ufac~ k bir kase parças~. D~~~kenar~ nda k~rm~z~~bir
çizgi. Hamuru kum kar~~~ k, kaba mal. Hafr. i~. D. 5.6 X 4.9 cm.
Lev. LXIX, 3 : Kâse parças~ . Elde yap~ lm~~~kaba mal, fazla yanm~~~siyah kahverengi donuk boya ile d~~~ nda geni~, iç kenar~nda
ince bir ~erit. Hafr. i~. O. Y. 4.4, cm. K. 8.8 cm.
Bardaklar: Bu tip çok enderdir. Mesela ayn~~ devre ait çok
zengin ke~ifler yap~lm~~~olan Tel Arpaçiyah hafriyat~ nda yaln~z
bir tek bardak bulunmu~tur (IRAQ, Vol. II, Part 1, Fig. 65,2).
Yunus'ta bulunan üç bardaktan yaln~z 5 no. l~s~ n~ n taban~~ k~ smen
mevcut olup, bunun hafifçe mukavves oldu~u anla~~l~yor. Tetkik
edilen yüzlerce taban parças~~ meyan~ nda bu bardaktan ba~ka
mukavves bir tek tabana tesadüf edilmedi~inden, di~er iki barda~~n tabanlar~~ düz olarak gösterilmi~~ise de, di~eri gibi mukavves tabanl~~ olmad~ klar~ n~~ katiyetle iddia edemeyiz. Fakat s~ras~~
gelmi~ken ~unu söylemek isterim ki, eldeki parçalar mukavves
tabanl~~ çanaklar~ n bu hafriyat yeri için yabanc~~ olduklar~ n~~ ve
bulunabileceklerin birer istisna te~kil edebilece~ini göstermektedir.
Woolley de tiplerin ekseriyetle düz tabanl~~ oldu~unu ~öylüyorsa
da, Fig 3 de gösterdi~i gibi, baz~~ tiplerin mukavves tabanl~~ olduklar~ n~~ kabul ediyor (s. 143). Bu üç bardak, ~ekilleri itibarile oldu~u kadar, teknikleri ve tezyini örnekleri itibariyle de kaselere
nispeten yüksek evsafl~d~r.
Lev. LXIX, 4 : Bardak kenar parças~ . Tesviyeli bei astarl~~ zemin
üzerine muhtelif tonda kahverengi parlak boya ile d~~~nda, geni~çe
ufki iki ~erit aras~ nda biri zigzag bir çizgiden, di~eri bal~ k k~lç~~~~
örne~inden ibaret iki ~erit. Ince cidarl~ . Hafr. i~. O. 5.5'<- 3.7 cm.
Lev. LXIX, 5: Mukavves tabanl~~ bardak dibi parcas~ . Tesviyeli
turund astar!~~ zemin üzerine parlak siyah boya ile d~~~ nda uf ki
iki çizgi ile saka sola yat~ k çizgilerden ibaret kafes örne~i. El ile
yap~lm~~t~ r. Içinde turunci astar. Hamuru kumlu. Hafr. i~. B. 6.8'; 4.8
cm.
Lev. LXIX, 6 : Bardak kenar parças~. D~~~ nda tesviyeli, pembe
astarl~~zemin üzerine kiremidi parlak boya ile, ufki çizgilerle ayr~lm~~~ ~eritler aras~ nda dalgal~~ hatlar ve içIeri kafes örnekli mainler. Iç kenar~nda bir ~erit ile dalgal~~ bir hat. Üç parçadan mürekkeptir. Hafr. i~, O. Env. no. 9818. 10.5x8.5 cm.
Kapak yahut çukur tabaklar: Bu tiplerin esas tezyinat~~
tabanlar~ l~dad~ r. Mümasil eserlere Tel Arpaçiyah'da ( IRAQ, Vol.
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Il, Part 1, Fig. 58,1) ve Tell ~akar Bazar'da ( IRAQ, Vol. III, Part
1, Fig. 25, 1, 3 ) tesadüf eden hâfirler bu hususiyetlerini gözönünde tutarak, bunlar~ n masa yahut kaide olarak kullan~ld~ klar~ n~~ ileri
sürmü~lerdir. Zann~ mca bunlar~ n kapak vazifesini görmü~~olmalar~~ daha muhtemeldir. Tel Halefde de bu tip eserler bulunmu~~
olup Fr. v. Oppenheim, D. Tell Halaf, s. 252, Res. 2,6 da görüldü~ü veçhile, ressam taraf ~ ndan ba~~a~a~~ya, yâni fikrimize uygun
~ekilde resmedilmi~tir.
Lev. LXIX, 10 : Kapak yahut çukur tabak parças~. Kenar~~ ve
taban~~ k~ smen mahfuz. D~~~~kâmilen donuk kahverengi boyal~. Taban~ nda kal~ n bej astar!' zemin üzerine donuk kahverengi boya
ile yat~ k müvazi çizgiler. Hamuru kumlu. Hafr. ~~. N. Y. 3.7 cin.
Lev. LXIX, 12 : Kapak yahut çukur tabak parças~. Kenar~~ ve
taban~~ k~ smen mahfuz. D~~~kenar~ nda pembe zemin üzerine kiremidi parlak boya ile üslübla~t~ r~ lm~~~ a~aç örne~i. Hafr, i~. F. Env.
no. 9768. Y. 2. 9. cin.
Lev. LXIX, 13 : Kapak yahut çukur tabak parças~. Taban~~ kâmilen, kenar~~ k~ smen mahfuzdur. D~~~ nda tesviyeli bej zemin üzerine
kiremidi parlak boya ile kenarlardan ba~lay~ p taban~ n ortas~ nda
birbirini amüden kat'eden iki~er çizgiden müte~ekkil bir haç ~ekli.
Hafr. i~. O. Env. no. 9769. Y. 2, 7 cm. Taban k. 7,8 cm.
6. Çok yay~k profilli çanak: Bunu and~ ran tipler yaln~z Arpaçiyah'da, fakat Ubaid devrine ait tabakalarda bulunmu~tur (IRAQ.
VOL II, Part I, Fig. 32,4). Böyle olmakla beraber bizimkinin kal~ n dudak' ayr~~ bir hususiyet arzetmektedir. Bu çanak, iç taraf ~~ tâ
dibine kadar süslü yegâne Yunus tepe eseridir.
Lev. LXX, 2: Yayik profilli çanak parças~. Kenar~~ ve taban~~
k~ smen mahfuz. Tesviyeli kur~ un-bej zemin üzerine parlak kahverengi boya ile d~~~nda geni~~ufki iki ~erit, içinde kafes örne~i ile
kapl~~ geni~~dilimler aras~ nda ortalar~ ndan geçen bir hatla merbut,
uçlar~~ a~a~~ya do~ru üç müsellesi havi daha ince bir dilim (bak~n~ z: IRAQ, Vol. II, Part I, Fig. 62,4). Iki parça. Hafr. i~. D. Env.
no. 9775. Y. 3,6 cm.
7 . Huni kenarlt çanaklar: Yunus çömlekçilerince çok muteber
oldu~u anla~~ lan bu tipe bilhassa Arpaçiyah'da (IRAQ, Vol. II, Parti,
A 748: Fig. 54,4) ve ~agar Bazar'da (IRAQ, Vol. III, Part I, Fig. 21,2)
tesadüf edilmi~ tir. Lev. LXX,4 Arpaçiyah'da pek çok bulunan ve
"Arpachiyah cream bowl„ namile ayr~~ bir tip te~ kil eden çanaklara
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ziyadesile benziyorsa da, onlar~n ba~l~ ca hususiyetlerini te~kil eden
iç profillerindeki sert ç~k~nt~ ya mâlik olmad~~~ ndan bu gruba dahil
edilmi~tir. Fakat sair evsaf~~"cream bowl„ lerin temamile ayn~d~r.
Lev. LXX, 4: Huni kenarl~~çanak parças~. D~~~~tesviyeli ve Umilen parlak k~rm~z~~ boyal~; iç kenar~ nda bej astarl~~zemin üzerine ayn~~boya ile üfla bir ~eritten sarkan müvazI çizgiler. Hamuru ince denmi~~ve fevkalade iyi pi~mi~tir. (~ekli için bak~n~z :
IRAQ, Vol. II, Part I, Fig. 62, 63). Hafr. i~. A. 4x3, 2 cm.
Lev. LXX, 6: Geni~~huni kenarl~~çanak parças~. Aç~ k "oker„
sar~s~~ tesviyeli zemin üzerine kahverengi parlak boya ile d~~~nda,
boynunda ~akuli "bukranium„ lar, bunlar~n alt~ nda geni~~ufki bir
~erit. Iç kenar~nda ince bir ~erit ile dalgah üç çizgi. Iki parça.
Env. no. 9717. 9x15 cm.
Lev. LXX, 7 : Geni~~huni kenarl~~ çanak parças~ . Perdahl~~ ve
aç~k oker astarl~~zemin üzerine kiremidi parlak boya ile d~~~nda,
kenar~ nda ufkl ince bir çizgi, boynunda ~akuli bukraniumlar ve
bunlar~n boynuzlar~ndan a~aya do~ru noktalardan ibaret birer hat;
omuz k~sm~~kâmilen boyal~ . Iç taraf~nda, kenar~ nda bir s~ ra diller,
boynunda noktalardan müte~ekkil iki~er ufki çizgi ile tahdit edilmi~~iki ~erit iç içe iki~er gözlü birer zincir örne~i. Hamuru iyi
elenmi~~ve iyi pi~irilmi~tir. Dört parçadan terkip edilmi~tir. Hafr.
i~. G, J. Env. 9714. 6, 5x15, 7 cm.
Lev. LXX, 8: Geni~~huni kenarl~~bir çana~a ait iki parça.Tesviyeli bej zemin üzerine koyu kahverengi parlak boya ile d~~~nda, boynunda ~akuli be~er çizgi ile ayr~lm~~~metoplar. Omuzu kamilen boyal~ . Boynunun iç taraf~ nda içIeri kafes örne~i geni~~dilimler. Hafr. i~. E. a: 9, 5x4 cm. b: 6, 4x2 cm.
Lev. LXXI, 1 : Yüksek huni kenarl~~çanak boyun parças~. Tesviyeli kur~uni zemin üzerine siyah parlak boya ile d~~~nda, boynunda ~akull bukraniumlar; omuzu kâmilen siyah boyal~. Iç kenar~ nda ufki bir çizgi alt~ nda dalgah dört çizgi. 3 parçadan terkip edilmi~tir. Hafr. i~. G; env. no. 9706. 14, 3x9, 6 cm.
Lev. LXXI, 2 : Huni kenarl~~düz tabanl~~ çanak parças~ . Tesviyeli
kur~uni zemin üzerine siyah parlak boya ile boy nunun d~~~nda
be~er ~akuli çizgiyle ayr~lm~~~metoplar içinde birer bukranium
(?), omuzunda ufki geni~~bir ~erit. Boyas~n~ n ço~u dökülmü~tür.
Hafr. i~. G; env. no. 11612; 14x12 cm.
Lev. LXXI, 3 : Huni kenarl~~ çanak parças~ . Perdahl~~bej zemin
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üzerine tarç~ ni parlak boya ile d~~~ nda, boynunda noktalardan
müte~ekkil ~akuli hatlar aras~ nda ~akuli bukraniumlar. Omuzu ve
gövdesinin üst k~sm~~ kâmilen boyal~ . Boynunun iç taraf~ nda ayn~~
boya ile Malta haç~~ örnekleri ve noktalarla kaplanm~~~dilimler.
Üç parçadan terkip edilmi~ tir (Malta haç~~ örne~i için bak~ n~z:
IRAQ, Vol. II, Part I, s. 113, 114). Hafr. i~. K; env. no. 9702;
8x10 cm.
D~~ar~ya k~ vr~k dudakl~~ çanak: ~imdiye kadar bir çok defa
isimleri geçen buluntu yerlerine temamile yabanc~~ olan bu tip
Yunus'ta pek mebzuldür.
Lev. LXX, 3 : D~~ar~ya k~ vr~ k dudakl~~ çanak parças~ . Tesviyeli
bej zemin üzerine d~~~ nda kiremidi boya ile ufki geni~~bir ~erit.
~ç kenar~ nda daha koyuca pi~mi~~boya ile yat~ k diller. Iki parça.
Hafr. i~. L; env. no. 11633; 14,3 x 6,2 cm.
Huni ~eklinde boyunlu, kar~nl~, dü~iik omuzlu vazolar : Yunus'ta pek çok bulunan ve i~çilik evsaf~~ yüksek olan bu tiplere
Tel Haleften ziyade Tel Arpaçiyal~'da tesadüf edilmi~tir. Bu
vazolar Woolley'in zannetti~i gibi kö~eli de~il, yuvarlak kar~ nl~d~ r
(IRAQ, Vol. I, Pa.rt 2, s. 152, no. 12). Lev. LXXIV, 2 ender bir
boyun ~ekli arzediyor.
Lev. LXVII,1 : Düz tabanl~~ vazo. Tesviyeli pembe zemin üzerine
kiremidi siyah donuk boya ile d ~~~ nda, kenar~ nda ve boynunun
ortas~ nda geni~ çe ufki birer ~erit; gövdesinde, yukarda ve a~ ada
ufki birer ~erit aras~ nda ~akuli çifter ~eritle te~kil edilen muhtelif
ende dört metop içinde basit birer bukranium. Bu ufki taksimat
iyi hesaplanmam~~~oldu~undan, birinci metopun sol çerçevesile
dördüncü metopun sa~~çerçevesi üstüste gelmemi~ tir. Vazonun bu
taraf~ nda yanyana dört ~akuli ~erit vard~ r. ~ ç kenar~ nda ufki geni~~
bir ~erit alt~ nda dalgal~~ bir çizgi. Bir çok parçadan terkip edilmi~tir. Hafr. i~. B. y. 37,5 cm; a~~ z k. 23,2 cm.
Lev. LXXII,1 : K~ sa boyunlu vazo kenar parças~ . Tesviyeli pembe
zemin üzerine kiremidi parlak boya ile boynunun d~~~taraf~~ kâmilen kapl~ ; gövdesinde noktalardan müte~ekkil ufki hatlar aras~ nda
dalgal~~ iki~er hat ve bunlar~ n te~ kil ettikleri gözler içinde birer
nokta; iç kenar~ nda yat~ k olarak birbirini kateden çizgilerden ibaret kafes örne~i. ~ ki parçadir. Hafr. i~.
env. 00. 9829; 6,1 x 9 cm.
Lev. 1.XXII. 3 : Vazo gövde parças~. D~~~ nda tesviyeli, sar~ mtrak
astarl~~ zemin üzerine kahverengi olmas~~ muhtemel boya ile (hali
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haz~rda dökülmü~~olup yaln~ z izleri mahfuzdur) ufkl hatlar aras~nda iki~er s~ ra girland. Sekiz parçadan terkip edilmi~tir. Hafr. i~.
G; env. no. 11634.
Lev. LXXII, 4: Bir vazoya ait be~~parça. Üçü boynuna, ikisi karn~na aittir. D~~~nda perdahl~ , pembe-sar~ mtrak lekeli astarl~~ zemin
üzerine kiremidt parlak boya ile iki~er d~l'~~ mukavves, ~akuli müselles s~ralarile ayr~lm~~, noktalarla kapl~~ dilimler. Alt k~sm~ nda
ufki geni~~bir ~erit. Iç kenar~ nda hafifçe dalgal~~ ufki dört hatt~n
~akult hatlarla birle~tirilmesinden vücuda gelen haneler içinde birer nokta. Hafr. i~. N. O; env. no. 9766, 9767. 4 X 4, 2; 4,5X3,
5X3, 8; 5X7, 7 cm.
Lev. LXXII1,1: Vazo boyun parças~. Perdahl~~ ve bej astarl~~zemin
üzerine parlak siyah boya ile d~~~ nda ufki geni~~bir ~erit alt~ nda
içiçe müstatillerden müte~ekkil ufki bir band. Iç taraf ~nda ince bir
~erit alt~nda dalgal~~ üç çizgi. Hamuru pembemsidir. Üç parçadan
mürekkeptir. Hafr. i~. K; env. no. 2323 ; k. 12,3 cm; y. 6,9 cm.
Lev. LXXIII, 2 : Vazo kar~ n parças~ . Tesviyeli, bej astarl~~ zemin
üzerine koyu kahverengi parlak boya ile, çizgilerle ayr~lm~~~ufki
~eritler içinde girif t zigzag çizgiler ve kablo örne~i. Be~~parçadan
terkip edilmi~tir. Hafr. i~. D; env. no. 9815 ; 12,5X7 cm.
Lev. LXXII1, 4 : Vazo omuz parças~ . Tesviyeli, bej astarl~~zemin
üzerine kahverengi parlak boya ile, dalgal~~ ufki dörder hat ile
bunlar~~ birle~tiren ~akuli çizgiler. Boyas~~ muhtelif tondad~r. üç
parçadan terkip edilmi~tir. Hafr. i~~ 'A ; env. no. 9816 ; 12 X6 cm.
Lev. LXXIV,2 : Vazo boyun parças~. Aç~ k bej astarl~~ zemin üzerine, d~~~ nda parlak koyu kahverengi boya ile noktalardan ibaret
iki s~ ra daire; kenar~nda ve boynun ba~lang~c~ nda uf ki ince birer
çizgi. Boyas~ n~n ço~u dökülmü~~ve yaln~ z izleri kalm~~t~ r. Hafr. i~. F.
10. Huni ~eklinde boyunlu, kar~ nit, düz omuzlu vazolar : Bundan evvelki tipten yaln~ z omuzunun düz olu~ile ayr~ lan bu enmuzeçin (bilhassa Lev. LXXIII, 3) ender olu~u ve ayn~~ devir buluntular~n~~ ihtiva eden di~er ke~if yerlerine de yabanc~~ kalmas~, san'atkânn ~ahsi tahayyülünün bir eseri oldu~u kanaatini vermektedir.
Lev. LXXIII, 3 : Vazo omuz parças~ . Tesviyeli, bej astarl~~ zemin
üzerine parlak koyu kahve rengi boya ile ufki çizgilerle ayr ~lm~~~
~ eritler içinde üçer zigzag çizgiden ve müvazi ~akull çizgilerden
ibaret tezyinat. Boyas~ n~ n ço~u dökülmü~~ve yaln~ z izleri kalm~~t~r.
',; cm.
Hafr. i~. C; env. no. 11595; 1912
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Lev. LXXIII, 5: Vazo boyun ve omuz parças~. Perdahl~~ okr astad~~ zemin üzerine kahve rengi-siyah parlak boya ile, boynunun
d~~~taraf~nda uf ki geni~~bir ~erit alt~ nda gözleri noktalarla kapl~~
ufkt kablo örnekleri. Iç kenar~ nda bir girlanddan sarkan ~akult
çizgiler. Üç parçadan mürekkeptir. Hafr. i~. K, D; env. no. 11618;
11619; 11687. y. 9, 3 cm.
Lev. LXXIV, 1 : Vazo kar~ n ve omuz parças~. Tesviyeli, bej zemin
üzerine donuk kahve rengi-kiremidt boya ile müvazi çizgilerle
ayr~lm~~~ufki ~eritler içinde zigzag ve ~ akull çizgiler. Alt k~sm~ nda
geni~~ufkt bir ~erit. Sekiz parçadan ibarettir. Hafr. i~. G; env. no.
11665; 11674. En geni~~k. 40 cm.
Çok bas~k kar~nl~~vazo: Çizilen ~ekli tahmini olan bu tip
bundan evvelkilerden do~mu~tur.
Lev. LXXIV, 3 : Vazo omuz parças~. D~~~ nda tesviyeli, sar~mtrak
astarl~~ zemin üzerine koyu kahverengi parlak boya ile noktalar
ve noktalarla tahdit edilmi~~daireler içinde, merkezinde bir nokta
bulunan küçük bir daireden ayr~ lan sekizer ~ua. Üç parçadan
mürekkeptir. Hafr. i~. G; env. no. 11649; 4, 7 X 11 cm.
Boyunsuz kar~ nl~~çömlekler: Tell Halef'te mümasilleri bulunmu~sa da, onlar~ n ip geçme~e mahsus kulplar~~ vard~ r (Fr. v.
Oppenheim, D. Tell Halef, s. 252, Res. 2,10). V. Christian, Tell
Halef'te bulunan bu çömle~i ip geçme~e mahsus kulplar~ndan dolay~~ muahhar bir tip olarak kabul etmekte ve Ubaid -11 tesiri alt~ nda bulundu~unu iddia etmektedir (V. Christian, Altertumskunde
des Zweistromlandes, I. Band, s. 96). Bizimkilerden ikincisi tekni~i
ve hamuru itibariyle de bu iddiay~~ teyit etmektedir. Halbuki birinci~i her cihetten tam bir Tell Halef tipidir.
Lev. LXXII, 2: Çömlek kenar parças~. Perdahl~ , bej zemin üzerine yanm~~~sienna renginde parlak boya ile d~~~ nda ufki çizgiler
aras~ nda üçer zigzak hattan ibaret girift tezyinat; a~z~n~ n etraf~~
kâmilen boyal~ . Iç kenar~ nda ufak diller. Hafr. i~. E; env. no. 9820;
5x3, 7 cm.
Lev. LXXII, 5: Çömlek kenar parças~. Kur~un!, tesviyeli zemin
üzerine siyah donuk boya ile d~~~nda, a~z~n~ n etraf~ ndaki ufkt
geni~~bir ~erit alt~ nda dalgal~~ ufki hatlar aras~ nda sola yat~k muvazt çizgiler. Iç kenar~nda geni~~bir ~erit. 8, 7x5 cm
Resimleri yap~ lan bu tiplerden ba~ka Lev. LXXXII de görülen
profiller ( 19-38 ) Yunus çömlekçilerinin bu ana tipler içinde ne

CERABLUS'TA BULUNAN TEL HALEF KERAM~KLER~~

413

kadar serbestiyet ve meharetle çal~~m~~~olduklar~n~~ göstermektedir. Tezyinat ve ~ekil itibariyle birbirinin ayni bir tek keramik
bulunmam~~t~ r. Bu profillerden 19, 20, 23, 29 ve 30 no. l~lar 8 inci
gruba; 24, 26, 27 ve 35 no. l~ lar 12 inci gruba; 37 ve 38 de 7 inci
gruba dahildir. 31-34 ve 36 no. l~ lar Arpaçiyah'da pek çok bulunan ( IRAQ Vol. Il, Part 1, Fig. 59, 2, 3, 5 .... ) d~~ar~ya k~vr~k
dudakl~~ bir vazo tipine nümunelerdir. 39-43 düz olm~ yan yegâne
taban parçalar~d~ r. Bunlar~ n Yunus çömlekçili~inin son devrine ait
oldu~u kanaatindeyim. Arpaçiyah'da bulunan ve Tell Halef devrine ait olan bir tabak müstesna ( Fig. 58, 3 ) ne Bizzat Tell Halefte, ne de ayni devre ait keramikleri ihtiva eden di~er buluntu
yerlerinde, halka kaideli keramiklere tesadüf edilmi~tir. Hamurlar~~
az pi~mi~~olan bu parçalar kaba kaplara aittir. 39 ve 40 her halde yemi~liklere ait ayaklard~ r. Ikisi de gayet kaba olarak el ile
yap~lm~~~olup 39 un d~~~~donuk kiremid1 boyal~d~r.
Lev. LXXV,12 ve Lev. LXXVI,7,12 yukarda bahsedilen tiplerin haricinde kalmaktad~ r. Lev. LXXV,12 nin uzun boyunlu bir
testi parças~~olmas~~ muhtemeldir. Bu tipe Teli Halef devrinde tesadüf edilmez. Halbuki üzerindeki bukranium örne~i Tell Halef
devrine aittir. Lev. LXXVI,7 de görülen kenar parças~~ da profil
ve teknik bak~m~ ndan daha muahhar bir devre aittir. K~rm~z~ms~~ bir hamurdan mamul ve gayet iyi pi~mi~~olan bu parçan~n özü kur~ unimsidir. Iç taraf ~ nda perdahl~ , portakal renginde
parlak astarl~~ zemin üzerine Van Dyk kahverengisi tezyinatl~d~r.
D~~~~ayn~~ kahverengi ile kâmilen kapl~d~ r. Bütün bu evsaf ~~ (Christian, Altertumskunde des Zweistromlandes, Bd. 1, s. 113) ve profili (ayn~~ eser, Bd. I, Tafel 55-19) itibariyle Uruk-kerami~i cinsinden olan bu parçan~ n Yunus tepeye idhal edilmi~~oldu~u anla~~l~ yor.
Lev. LXXVI,12 ise ~ekil itibariyle El Ubaid'de bulunan ve
ayn~~ isimdeki keramiklerin mukaddem cinslerinden olan salçal~klar~~
( Christian, Altert. d. Zweistroml, Tafel 62,4 ) and~ rmakla beraber
hamuru, sat~ h ve boya i~çili~i itibariyle halis bir Tell Halef kerami~idir.
Woolley kulplara tesadüf edilmedi~ini ve ancak ufld delikli bir
tek "Schnuröse„ bulundu~unu yaz~ y orsa da (s. 153) Lev. LXXXIV
de de görüldü~ü gibi, muhtelif kaplara ait ve hepsi de yukardan
a~a~~~delikli alt~~ adet bulunmu~ tur. Hamurlar~~ sat~ h ve boya i~çilikleri muahhar devre ait olduklar~n~~ göstermektetir.
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III. Yap d~~.
Woolley, Yunus'ta bulunan keramiklerin el ile yap~lm~~~olduklar~n~~ ve cömlekçi tornas~ n~ n Kargemi~ te ancak mukaddem tunç
devrinde kullan~ lma~a ba~lad~~~ n~~ yazmaktad~ r (s. 151). Eski devirlerde kerami~e ~ekil vermek için üç usul kullan~lm~~t~ r: Bunlar
ya el ile, yahut el ile döndürülen bir torna ile ve yahut ayakla
döndürülen torna ile yap~l~ rlard~ . Yunus tepe çömlekçilerinin bazen el ile döndürülen torna kullanm~~~olduklar~ nda hiç ~üphe
yoktur. Bu torna Arpaçiyah hâfirlerinin de söyledi~i gibi (s. 175)
belki kendi mihveri etraf ~ nda dönen bir a~açtan ibaretti. Fakat
herhalde Lev. LXXXII da görülen 31-34 ve 36 no.11 profillerle meselü Lev. LXXI. deki çanaklar~ n yap~lmas~~ için yava~~dönen böyle
bir torna kullan~ lm~~t~ r. Tell ~agar Bazar hafirleri de 6-12 inci
tabakada, yani Tell Halef keramiklerinde bazen "slow wheel„
kullan~ ldl ~ n~~ kabul etmektedirler. Bu cins keramikleri ilk defa
bulan Fr. v. Oppenheim de bunlar~ n k~ smen el, k~smen de torna
ile imal edilmi~~olduklar~ n~~ söyler (D. Tell Halef, s. 182).
HarnErlar~~ bak~m~ ndan "kaba„ ve "ince„ diye iki esas guruba
ay~ rabilece~imiz bu keramiklerin umumiyetle parlak boya tezyinathlar~~ ince, donuk boya tezyinathlar ~~ da kaba cinstendir. ~ ncelerin hamuru gayet iyi y~ kanm~~~ve süzülmü~~olup bei yahut
pembemsi bir renk al~ ncaya kadar pi~ irilmi~tir. Baz~lar~~ nerdeyse
t~ nlayan bir sertlik iktisap etmi~lerdir. Kabalar~ n hamurlar~~ okadar
iyi süzülmemi~~olup ekseriya kumla yahut pi~irilme esnas~ nda yanarak ha~ nurda bo~luklar husule getiren otlarla kar~~~ kt~ r. Hamuru ince ve temiz olmakla beraber, o kadar iyi pi~memi~~kur~ uni
renkte baz~~ keramikler ise Woolley'in kanaatince ve kendi tabirile "rudimentery smother- kiln„ lerde pi~irilmi~ tir. Kerami~e bu
kur~ uni rengi, havaland~ rma tertibat~~ noksan olan f~ r~ nda kapal~~
kalan duman ~ n vermi~~olmas~~ muhtemeldir.
IV. Tezylnat.
Keramikleri') ekserisinin sath ~~ ~ekil verme esnas~ nda yahut
~ekil verildikten sonra tesviye edilmi~se de perdah teknigine pek
o kadar tesadüf edilmiyor. Kendi hamurundan ba~ ka renkte astar
nadiren kullan~ lm~~t~ r (Lev. LXIX, 10). Sat~ hlar ekseriya ayni çamuru
daha fazla suland~ rarak üzerine sürmekle yahut ~ slak el ile üzerinden geçmekle tesviye edilmi~ lerdir. Kaplar pi~irilmeden evvel
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boyanm~~~olup, bu boyalar pi~irilince ekseriya parlakla~m~~lard~ r.
Fakat donuk kalanlar~~ da vard~ r. Bunun sebebini kullan~lan boyan~ n terkibinde aramal~d~ r. Donuk boyal~~ keramikler ~ekil ve teknik bak~m~ndan da daha a~a~~d~ r. Tell Halef keramiklerinde parlak boyan~ n daha eski oldu~u tesbit edilmi~tir. Miken keramiklerine k~ yasen "Firnismalerei„ denilen bu mütekâmil usulün ve bu
usulde kullan~ lan boya cinslerinin zamanla unutulmu~~oldu~u anla~~l~yor. Bu tedenninin yava~~yava~~vuku bulup, meselâ yabanc~~ bir kavmin âni bask~ nile yerli ahalinin mahvolmas~ndan ileri
gelmedi~ini, parlak ve donuk boyal~~ keramiklerin ayn~~ yerde birlikte bulunmalar~ ndan anl~yoruz.
Yunus boyal~~keramikleri iki renkli ufac~ k bir parça müstesna (Lev. LXXVI, 13) kâmilen bir renklidir. Fakat bu renklerde baz~~
ton farklar~~ vard~ r ki, buna Arpaçiyah hâfirleri "polytone„ demektedirler (s. 135). Bu farklar boyaya yeni bat~ r~lan f~ rçan~n keramik üzerinde kal~n, boyas~~ azalm~~~bir f~rçan~ n da hafif bir iz
b~rakmas~ ndan ve harareti iyi ayarlanmam~~~ f~ r~nlar da kaplar~n
s~ca~a daha maruz olan taraflar~nda, boyalar~n di~er taraflara
nazaran koyula~mas~ ndan, yani bidayette gayri ihtiyari olarak
meydana gelmi~tir. ~~te ba~lang~ çta bir kusur olan bu muhtelif
tonlar Tell Halef, Arpaçiy ah ve ~agar Bazardaki çömlekçilerde
"polychromie„ fikrini do~urmu~tur (IRAQ, Vol. II, Part I, s. 176).
Yunus çömlekçileri taraf ~ ndan kullan~ lan renkler krom sar~s~pembe-kiremidi-kahverengi-siyah aras~nda de~i~ mektedir. Daima
aç~ k renk zemin üzerine daha koyu renkler kullan~lm~~t~ r. Çizikli
tezyinat~~ hâmil keramiklerin de nadiren bnlundu~unu Woolley
söyliyorsa da (s. 154) ben bir tekine rastlamad~m.
V. TezyinI örnekler.
Bunlar~~ üç gruba ay~ rabiliriz: hendest, tabii ve üslübla~t~ r~lm~~~bukranium örnekleri. Bu grublar bazen yaln~z ba~~ na bazen ise
birlikte (Lev. LXX,7, 6; Lev. LXXI) kullan~lm~~lard~ r. Ekseriyet hendesi örneklerde olup, bunlar~~Lev. LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX
(12 hariç) ve LXXXI (7, 10-13 hariç) de toplu olarak görüyoruz. Tabii
örnekler Lev. LXXV, 2-5, 8-11, Lev. LXIX 12; Lev. LXXXIII, 1-5 de;
bukraniumlarla bundan do~mu~~olan "mouflon„ örnekleri de Lev.
1 - 18; Lev. LXXV,6. 12; Lev. LXXI; Lev. LXX 1,6-8;
Lev. LXVIII,5; Lev. LXXXI,12; Lev. LXXXI,7, 10-13; ve Lev.
6, 7 de görülüyor.
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Bütün bu örnekler umumiyetle ufkl ~ eritler halinde kaplar~ n
etraf~ n~~ dola~ makta ve Tell Halef keramiklerinin hususiyetlerinden
birini te~ kil eden, ilmi tabirile "rotabilitaet„ bu suretle Yunus
tepe keramiklerinde de kendini göstermektedir. Fakat bazen ~akuli
taksimata (Lev. LXXX, 1-10) ve metoplara da (Lev. LXVII, 1) tesadüf
edilmektedir.
Bu örnekler, kaplar~ n ~ ekilleri göz önünde tutularak tertiplenmi~tir. Kaplar~ n kapal~~ kalan k~s~ mlar~~ ya tezyinats~ z b~ rak~ lm~~~
yahut buralarda ufki geni~~bir ~eritle iktifa edilmi~ tir. (Mesela:
Lev. LXX; Lev. LXXI). Buna mukabil vazolar~ n omuz ve kar~ nlar~,
çanaklar~ n huni ~ eklindeki yüksek boyunlar~ n~ n içi ve d~~~~ve kapal~~
profilli kaselerin d~~~~gibi, kaplar~ n en çok göze çarpan yerlerinde
en mütekâmil örnekler kullan~lm~~t~ r. Bilhassa Lev. LXX, 2 de görülen çok yay~ k kenarl~~ kâse bu kaideye iyi bir misaldir. Bu kasenin yay~ k a~z~~ taraf~ ndan gizlenen d~~~ nda basit iki ~eritle iktifa
edilmi~~ve as~ l emek iç tezyinat~ na sarfedilmi~ tir. Kaplar~ n d~~~
taraflar~ ndaki tezyinat m~ ntakas~~ bir kaide olarak yukarda ve
a~ada birer ufkl• ~ eritle tahdit edilmi~tir.
Yunus tepe keramiklerinde, ~ imdiye kadar Tell Halef keramiklerinde rastlanmayan ~ u yeni tezyini örnekler tesbit edilmi~tir:
Hendesi örneklerden Lev. LXXII, 5; Lev. LXXVI, 4, 11; Lev.
LXXVIII, 22-29; Lev. LXXIX, 12-14; 16, 18, 20-30; Lev. LXXX, 9,
10, 19; Lev. LXXXI, 3, 4, 9; Lev. LXXXIII, 8.
Lev. LXXV, 2; Lev. LXXIX, 27-30; Lev. LXXX, 9, 10, 19daki
örneklere Samarra'da pek çok tesadüf edilmi~tir.
Lev. LXXIX, 17 daha ziyade Arpaçiyah'~ n Ubaid örneklerindendir. Tell Halef çömlekçileri taraf ~ndan kullan~ lan ve "belki en
karakteristik ve ay ~ r~c~~ bir örnek olan„ noktal~~ tezyinat~~ Yunus
tepe çömlekçileri de pek çok ve bilhassa bo~~kalan sahalar~~ doldurmak maksadile kullanm ~~lard~ r (Lev. LXXIX, 10, 11, 26; Lev. LXXX,
11; Lev. LXXV, 6, 9; Lev. LXXVI, 12; Lev. LXXII, 4; Lev. LXX,
1; Lev. LXXI, 3; Lev. LXXXIII, 2, 3, 7). Çok calibi dikkat bir hendesi örnek Lev. LXXVI, 11 ile Lev. LXXXIII, 8 de görülen "Malta
haç~ „ ~eklidir. Samarran ~ n mukaddern mezarl~~~ nda (E. Herzfeld,
Die Ausgrabungen von Samarra, 52. Taf. XXIII), Susa 1 in "fur~eraire„ kerami~inde (D. P. M., tome 13, pls. XVI-XVIII) ve hatta
tâ Belucistanda "Shahi Tump„ mezarl~~~ nda (Memoirs of Archaeological Survey of India, No. 43, pl. XV) ve daha sonralar~~ Ana-
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doludaki Frig keramiklerinde tesadüf edilen bu örne~i Arpaçiyah'da tabaklar~n dib k~sm~ n~~süslemek için kullanm~~ lard~r.
Bukranium örneklerinden: Lev. LXX, 6, 7 ; Lev. LXXI, 1, 3 ; Lev.
LXXV, 1, 6, 12; Lev. LXXXII, 4, 10-17 ; Lev. LXXXIII, 6. Tell Halef
keramiklerinin bu en karakteristik örne~inin umumt tekâmülü hakk~ nda IRAQ, Vol. II, Parti, s. 154, Chap. 11 de uzun tafsilât verilmi~tir. Kalk~ k boynuzlu bo~a ba~~n~~ and~ ran ~ekilleri "bukranium„
dü~ük boynuzlu hayvan ba~lar~n~~ and~ ranlara da "mouflon„ denilmektedir. Bu örneklerin biz burada yaln~z Yunus tepe keramiklerinde görülen inki~af m ~~ gözden geçirece~iz. Bunlar~n esas~n~~
te~kil eden en eski bo~a ba~~~resmini Arpaçiyah'~ n en alt tabakas~ nda bulunan bir çanak parças~~ üzerinde (Fig. 73) ve ~agar
Bazar'da Fig. 29, 1, 2 de görüyoruz. Bunlar kadar realist resimler
Yunus'ta bulunmam~~t~ r. ()nden resmedilmi~~olan bu realist bo~a
ba~~n~n yüz k~sm~~ gitgide incelmi~~ve nihayet bir sap haline gelerek, tabiattaki aslile benzerli~i kaybolan tezyint bir örnek meydana gelmi~tir ki, Yunus çömlekçisi bunu bazen tek ba~~ na metoplar içinde, bazen ise yanyana bir s~ ra halinde kullanm~~t~ r. Lev.
LXXXIII, 1,9 da görülen vazo parças~n~~ yapan çömlekçi ise bu üsIiibla~t~r~lm~~~örne~in aslen bir hayvan ba~~~oldu~unu hat~rlad~~~~
halde, geçirdi~i inki~af~~ nazar~~itibare almam~~~olacak ki, s~rf tezyini bir örnek olan bukraniumu tekrar ve bu sefer yandan bir
bo~a ba~~~olarak resimde kullanm~~t~ r. Lev. LXXI, 1, 3, Lev. LXXV,
6, 12 ve Lev. LXXXII, 8 de yüz k~sm~ n~n gitgide bir sap ~eklini almasile beraber ~akaklara delâlet eden bir ~i~kinli~in henüz mevcut
oldu~unu görüyoruz. Lev. LXXXII, 11 de yüz ve belki yaln~z gözler
kulaklar~n alt~ nda ufak bir daire ile ifade edilmi~tir. Lev. LXXXII,
2-7 de bo~an~ n yüzü art~ k tam bir sap haline gelmi~tir. Lev. LXXXII,
1 ve Lev. LXVII, 1de art~ k kulaklar da gösterilmemi~tir. Lev.LXXXII,
12 de üslübla~t~ rma son haddine vararak, asl~ na benzerlik hemen
hemen tamamen kaybolmu~ tur. Lev. LXXXII, 13 ise bo~a ba~lar~ ndan
ziyade a~açlar~~ and~rmaktad~ r. Lev. LXXXII, 14 de ~akuli bir saptan
bir çok boynuzlar ayr~lmaktad~ r ki, yaln~ z Yunus'a mahsus bir bulu~tur.
Lev. LXXXII, 5 de ise kulaklar ve gözler boynuzlar~ n üst taraf~nda
gösterilmi~tir. Bu gayri tabiili~i resmi ba~~a~aya çevirerek giderirsek,
bunun dü~ ük boynuzlu bir hayvan ba~~~olabilece~ini görürüz.
Mouflon dedi~imiz bu örnekler Lev. LXXV, 1 de görüldü~ü üzere
bazen ba~~a~a~~ya tasvir edilmi~lerdir. Mouflonlar~ n bukraniumlardan
Belleten : C. VIII, F. 27
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ne~'et etmi~~bir örnek oldu~u kabul edilebilece~i gibi, bunlar~ n tabiattaki modelini kalk~k boynuzlu bo~alar~ n de~il de, dü~ük boynuzlu
bir hayvan~n te~kil etmi~~olmas~~ da muhtemeldir. Lev. LXX, 1 de bu
mouflon'lar~ n aralar~~ noktalarla doldurulmu~tur. ~agar Bazar hafriyat~ nda bukraniumlar~ n mouflon'lardan daha eski bir örnek
Oldu~u kat'iyetle tesbit edilmi~ tir.
Tabii resimlerde nebati örneklerden (Lev. LXIX, 12; Lev. LXXV,
8, 11 ) ba~ ka bilhassa boynuzlu ( Lev. LXXV, 3, 4 ; Lev. LXXVI,
1, 3 ve Lev. LXXXIII, 1, 9 ) ve boynuzsuz muhtelif hayvanlarla (Lev.
LXXV, 5; Lev. LXXXIII, 2-4) insan tasvirlerine ( Lev. LXXV, 10; Lev.
LXXVI 2; Lev. LXXXIII, 5) tesadüf ediyoruz. Lev. LXXVI, 2deki elele
vermi~~üslüpla~t~ r~lm~~~insanlar daha ziyade Arpaçiyah ve ~agar
Bazar'~ n Samarra keramikleri için karakteristiktir. Lev. LXXV,
8 de Karakteristik bir Samarra örne~idir. Di~er insan ve hayvan
resimlerinde dikkate ~ayan olan husus el ve ayaklar~ n daima dairelerle gösterilmi~~ve insanlar~n yurür, hayvanlar~ n ise dört nala
ko~ar vaziyette tasvir edilmi~~olmalar~d~ r.

VI. Kronologya ve Yay~l~~.
Yunus keramiklerinin umumiyetle ~ekil, teknik ve tezyini örnek bak~ m~ ndan Tel Halef keramikleri gurubuna dahil oldu~unda
hiç ~üphe kalmam~~ t~ r. Tel Halef keramiklerinin devri Tel Arpaçiyah ve ~agar Bazar stratifikasiyonlar~ na nazaran M. ev. 4 üncü
binin 1 inci yar~s~d~ r. Yine bu hafriyatlarda Tel Halef keramiklerinin tekâmülü için ~u kaideler vazedilmi~tir: Parlak boya tezyinat
donuk boyal~ dan evvel gelmektedir. Çok renkli tezyinat bu keramiklerin son tekâmül safhas~n~~ te~ kil etmektedir. Kulp, emzik ve
halka kaideler muahhar bulu~lard~ r. Ayakla döndürülen süratli
torna henüz meçhuldür. Kil hamurun evsaf ~~ gitgide bozulmaktad~ r.
Yunus hafriyat~ nda tabakalara maalesef ehemmiyet verilmemi~ tir. Woolley bütün buluntular~n ayn~~ iskân tabakas~ na ve ayn~~
devre ait oldu~unu kabul etmektedir. Bunun do~ru oldu~unu kabul ederek, Yunus keramiklerinde görülen hususiyetleri Tell Halef keramiklerinin tekâmülünde tesbit edilen esaslarla kar~~la~t~r~ rsak, Yunus'un Tell Halef keramikleri yay~lma sahas~ na nazaran
bir kenar buluntu yeri te~ kil etti~i ve burada bulunan keramiklerin de muahhar Tell Halef devrine ait olduklar~~ anla~~l~ r. Yunus
keramiklerinde görülen hususiyetler ~unlard~ r: Parlak boya ile do-
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nuk boya birlikte kullan~lm~~t~ r. Çok renkli keramikler ( bir
tek parça müstesna) bulunmam~~ t~ r. Ip geçme~e mahsus gözlü
kulplar ve halka kaideler nadir olmakla beraber mevcuttur. Arpaçiyah'~ n Ubaid tesirleri tesbit edildi~i gibi, Ubaid ~eklinde bir
çanak parças~~ (salçal~ k) Tell Halef tekni~ile tezyin edilmi~ tir.
lp geçme~e mahsus gözlü kulplar~ n ve halka kaidelerin Tell
Halef keramiklerinin muahhar tezahürlerinden olabilece~ini görmü~tük. Böyle olunce, Tell Halef çömlekçili~inin son tekâmülünü
te~ kil eden çok renkli tezyinata Yunus'ta neden tesadüf edilmemi~ tir? Bunun sebebini hafriyatm mahdut bir sahada ve natamam
olarak yap~lm~~~olmas~ nda görmek kabildir. Fakat as~ l merkezi
çok daha ~arkta, hatta Dicle'nin bile ~ark~ nda olan Tell Halef
çömlekçili~inin bu ileri tekni~inin Kargemi~~havalisine kadar nüfuz edememi~~olmas~~ da muhtemeldir. Buna mukabil Ubaid tesirlerinin parlak tek renkli çanaklar, bukranium ve "mouflon„ örnekleri
ve tabi! hayvan resimleri gibi daha eski ve halis Tel Halef tekni~i
ve örneklerile ayni zamanda görülmesi, eskiye merkezden daima
daha fazla ba~l~~ kalan kenar buluntu yerlerine mahsus umumi bir
tezahürdür ki, mesela Tell Halef keramiklerinin yay~l~~~sahas~ na
nazaran keza bir kenar buluntu yeri olan Ras ~amra'da da tesbit
edilmi~tir.
Tell Halef keramik tekni~inin men~ei hakk~ nda alimlerce henüz kat'i bir karara var~lm~~~de~ildir. ~agar Bazar hâfiri Monowan prehistorik boyal~~keramiklerin men~e mes'elesini incelemi~~
olup, bu tekni~in ~imaldeki Anadolu da~lar~ ndan münbit Habur
ve Yukar~~Dicle havalisine inen kabileler taraf ~ndan getirilmi~~ve
buradan garba ve ~arka yay~lm~~~oldu~unu kabul etmektedir. Yaln~z, bu tekni~in Sakçegözü'ne Habur yolile gelmeyip, do~rudan
do~ruya Anadolu da~lar~ ndan girdi~ini de ilave etmektedir. Bu nazariyenin tenkidi mevzuumuz haricinde kalmakla beraber bu husustaki
~üphemi bir sualle izhar etmeden geçmeyece~im. Yukar~~ Habur
havâlisinin kendisi bu tekni~in meydana geldi~i bölge olarak kabul edilemiyorsa(?) bizzat Anadolu'da ~imdiye kadar Teli Halef tipinde tektük çanak parças~ na tesadüf edilmi~~olmas~na mt.kabil
~arkta tâ Belucistân'a kadar yer yer bu keramiklerin bulunmas~,
bu tekni~in daha ziyade Iran yolile ~arktan gelmi~~oldu~una delâlet
etmez mi?
Ghirshman'~ n Iran'da Sialk hafriy at~~ hakk~ nda "Muse du Lou-
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vre-Dpartement des Antiquits Orientales, srie arch&dogique,
Tome IV, 1938„ de (Fouilles de Sialk prs de Kashan, 1933, 34,
37) ismile ç~ kan eserini "Deutsche Literaturzeitung 1942, Heft 5-6,
s. 118„ de tenkid eden V. Christian bu hafriyat~ n k~ymetini M.
ev. 3 üncü binin ba~lang~c~ na kadar olan mukaddem devir hakk~nda hemen hemen noksans~z bir kronologya vermi~~olmas~ nda
görmektedir. Bu kronologyaya göre ~imali Mezopotamyada Tell
Halef ve Samarra kültüründen sonra, ki bunlar~~ Ghirshman Sialk
II ile bir tutmaktad~ r, Ubaid tipinde kaplar gelmektedir. Christiana göre Susa I bis ve Ubaid kültürünün ba~lang~c~~ Sialk Il
dir. Tell Halef ve Samarra ise —Sialk I dir. ~u halde Yunus keramiklerinin ~imali Mezopotamyan~ n umumt kronologyas~~ içindeki
yeri ~öyledir : Sakçegözü, Tell Halef ve Samarra, Arpaçiyah TT
6, Yunus-Ubaid Il.

