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ÖZET

DOLMUŞ, Muhammed. Orta Mezopotamya’nın Geç Neolitik Dönem Boyalı ÇanakÇömlek Geleneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.

Bir coğrafi tanım olarak Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki toprakları
kapsamaktadır. Uygarlığın beşiği olarak kabul edilen Mezopotamya’nın ilk boyalı
çanak-çömlek geleneği olan Hassuna, Samarra ve Halaf hakkında son yıllarda ciddi
tartışmalar

yapılmaktadır.

Bu

çalışmanın

coğrafi

sınırını

oluşturan

Orta

Mezopotamya’da daha çok Samarra türü çanak-çömlek yaygındır. Bölgede yürütülen
çalışmalar geçen yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirilmiş olmasından dolayı son yıllarda
konu yeniden ele alınmaktadır. Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Orta
Mezopotamya’nın Geç Neolitik dönem boyalı çanak-çömlek geleneği özelinden yola
çıkarak, dönemin sosyal, kültürel yapısı hakkında eski bilgilerle günümüz yaklaşımı bir
araya getirilerek bütüncül bir boyut kazandırılmak istenmiştir.
Tez konusunun tarihsel dilimini oluşturan Geç Neolitik dönem üzerine yapılan
araştırmalar ve kronoloji yaklaşımları ayrı başlıklar altında sunulmuştur. Samarra
seramiğinin çekirdek bölgesini oluşturan Orta Mezopotamya yerleşimlerinin pişmiş
toprak boyalı kapların içerik, form ve süsleme bakımından benzerlik ve farklılıkları
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yerleşimlerden elde edilen veriler bir araya getirilerek
Orta Mezopotamya boyalı çanak-çömleğinin Yakın Doğu arkeolojisi içindeki yeri
açıklanmak istenmiştir. Orta Mezopotamya yerleşimleri ile karşılaştırma yapabilmek
adına Büyük Mezopotamya coğrafyasının farklı bölgelerinden Samarra çanak-çömleği
tespit edilen üç anahtar yerleşim seçilmiştir. Böylelikle Samarra boyalı kaplarının
çekirdek bölge dışında kalan yerleşimlerde oransal, teknolojik ve tipolojik verileri tez
konusu çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler
Orta Mezopotamya, Geç Neolitik, Boyalı Çanak-Çömlek, Samarra.
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ABSTRACT

DOLMUŞ, Muhammed. Late Neolithic Painted Pottery Tradition of Middle
Mesopotamia, Master’s Thesis, Ankara, 2019.

As a geographical definition, Mesopotamia covers the lands between the Euphrates and
Tigris rivers. Hassuna, Samarra and Halaf, which are the first painted pottery traditions
of Mesopotamia that is accepted as the cradle of civilization, have been discussed in
recent years. In Middle Mesopotamia, which is the geographical boundary of this study,
Samarra type pottery is common. Since the studies carried out in the region, due to the
first half of the last century, the issue has been discussed in recent years. In this study,
which was prepared as a master thesis, based on the specialties of the Late Neolithic
painted pottery tradition of Middle Mesopotamia, it was desired to bring together an old
dimension with the old information about the social and cultural structure of the period
and today's approach.
The researches on the Late Neolithic period which constitute the historical slice of the
thesis subject and chronology approaches have presented under separate titles. The core
of the Samarra pottery constitutes the similarities and differences of the clay painted
vessels of the Middle Mesopotamian settlements in the region. The data obtained from
the settlements were brought together and the aim of this study is to explain the Middle
Mesopotamian painted pottery in the Near Eastern archeology. In order to make
comparisons with the Middle Mesopotamian settlements, three key settlements with
Samarra pottery from different regions of the Great Mesopotamia were selected. Hence,
Samarra painted vessels outside the core region of the proportional, technological and
typological data is tried to be explained within the framework of the thesis topic. Hence,
the painted vessels of Samarra outside the core region of the proportional, technological
and typological data is tried to be explained within the perspective of the thesis topic.

Keywords
Middle Mesopotamia, Late Neolithic, Painted Pottery, Samarra.
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GİRİŞ

Araştırmacılar tarafından medeniyetlerin beşiği olarak nitelendirilen Mezopotamya,
geniş anlamda Anadolu’nun Toros sıradağlarından başlayarak, Basra Körfezi’ne kadar
devam eden büyük bir coğrafyayı kapsamaktadır. Böylesine büyük bir bölgeyi uzmanlar
daha iyi tanımlayabilmek için Yukarı, Orta ve Aşağı Mezopotamya veya Kuzey, Orta ve
Güney Mezopotamya terimlerini kullanmayı tercih etmektedir. Uzmanlar bu ayırımı
bölgedeki coğrafi farklılıkları ve kültürel materyali dikkate alarak yapmıştır.

Geç Neolitik dönem, tarım ve hayvancılığın bilinçli olarak gerçekleştirildiği bir yaşam
temeli üzerine kurulmuştur. Bu döneme tarihlenen yerleşimlerden saptanan materyaller,
sosyo-kültürel yaşamın yansıması şeklindedir. Örnek olarak; mimari anlayışta yaşanan
gelişmeler, seramik teknolojisinde uzmanlaşma, ihtiyaca yönelik yontma ve sürtme taş
aletlerin varlığı gösterilebilir. Söz konusu gelişmeleri barındıran yerleşimler Büyük
Mezopotamya’nın faklı bölgelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu yerleşimlerden ele
geçen kültür materyali arasında pişmiş toprak kaplar, yapısı gereği parçalar halinde de
olsa

günümüze

yorumlanmasında

kadar

ulaşmaktadır.

çanak-çömlek

Bu

üzerinde

sebeple
yapılan

tarihöncesi

çalışmalar

yerleşimlerin

önemli

bir

rol

oynamaktadır.

Yerleşik yaşamla birlikte pişirme, saklama, depolama gibi gereksinimler pişmiş toprak
kaplarla karşılanmıştır. Bu kaplar Neolitik Çağ’ın son dönemine doğru üzerinde boyalı
bezeklerin yapıldığı bir materyal haline gelmiştir. Önce ihtiyaca yönelik bir meta olarak
kullanımı tercih edilen çanak-çömlek, bilgi birikim aktarımıyla ayrı bir uzmanlık alanı
haline gelmiştir. Orta Mezopotamya’nın Geç Neolitik döneminde baskın olan çanakçömlek boyalı örneklerden oluşmakta olup, bunlar arkeoloji literatüründe buluntu
yerinden hareketle “Samarra Boyalıları” şeklinde adlandırılmaktadır.
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1. BÖLÜM

1.1. AMAÇ

Orta Mezopotamya’nın Geç Neolitik süresince sahip olduğu kültürel birikim ve bunun
diğer coğrafyalara yansımaları hakkında maalesef doyurucu bilgi henüz ortaya
konulmamıştır. Mevcut bilgiler geçen yüzyılın ilk yarısında yürütülen az sayıdaki kazı
ve araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılan yorumlardan ibarettir. Söz konusu
yorumların çoğu bir “kültür tarihçisi” yaklaşımıyla dile getirilmiş olup, günümüz
arkeolojik yöntemlerinde pek tercih edilmemektedir. Bu çalışmada söz konusu
araştırmaların sonuçlarına geniş yer verilerek Orta Mezopotamya Geç Neolitik dönem
boyalı çanak-çömleği farklı bir bakış açısıyla ele alınacak ve bazı sonuçlara ulaşılmaya
çalışılacaktır.

Tez konusu kapsamında incelenen yerleşimlerde tespit edilen Samarra boyalı çanakçömleğinin, diğer seramik grupları içindeki yeri ve oranını belirlemek amaçlarımızdan
biridir. Samarra boyalı kaplarının hamur oluşumlarının içeriği, yüzey işlemleri ve
fırınlanma aşamasına kadar olan değişim süreçlerinin araştırılması hedeflenmiştir. Söz
konusu seramik geleneğinin form özellikleri üzerinden tipolojisi belirlenmek
istenmiştir. Buna bağlı olarak yerleşimlerden ele geçen kapların kategorize edilmesi
amaçlanmıştır. Samarra boyalı çanak-çömleğinin Geç Neolitik dönem mezarlarında ölü
hediyesi/eşyası olarak konulması geleneğinin yerleşimlere göre dağılımı ve yaygınlığı
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Samarra seramik geleneğinin belirleyici özelliği olan boya bezemelerin kaplar
üzerindeki konumları ve bu durumun formlar ile ilişkisi anlaşılmaya çalışılacaktır.
Boyalı

kaplarda

sıklıkla

kullanılan

motiflerin

yerleşimlere

göre

dağılımları

incelenecektir. Geç Neolitik dönem boyalı çanak-çömleğinin bir kısmında görülen
kapların tamir edilmesinin yaygınlığı ve tercih edilme nedenleri araştırılacaktır.
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Orta Mezopotamya’nın Geç Neolitik dönem süresince Yakın Doğu arkeolojisi içindeki
konumu ve oynadığı rolü arkeolojik verilerle ortaya koymak, bu çalışmanın önemli
amaçları arasında yer almaktadır. Özellikle Yukarı Mezopotamya ile kültürel bağları
saptamak ve kültürlerin geçişi konusunda ipuçlarına ulaşmak tezin hedefleri arasındadır.
Bu yapılırken eski yayınlardaki kimi araştırmacıların görüşlerine başvurulmuş ve
günümüz bilgi birikimiyle eski görüşler yeniden gözden geçirilmiştir.

Tez kapsamında incelenen pişmiş toprak boyalı kapların yerleşimler ve bölgeler
arasındaki pozisyonu hamur ve form grupları göz önünü alınarak değerlendirilmiştir.
Samarra boyalı çanak-çömleğinin sosyo-kültürel alandaki önemi açıklanmaya
çalışılmıştır.

1.2. KAPSAM

Bu çalışmanın coğrafi sınırını oluşturan Orta Mezopotamya, Fırat üzerindeki modern
Hit ile Dicle üzerindeki modern Samarra kentleri ile Bağdat’ın hemen altından Dicle
üzerindeki Cemdet-Nasr ve Fırat üzerindeki Babil yönüne çekilecek birer sanal çizgi
arasında kalan coğrafyayı kapsamaktadır. Bölge aynı zamanda Fırat ve Dicle
nehirlerinin birbirlerine en çok yaklaştığı coğrafi alandır. Bu alanda 19. ve 20. Yüzyılda
çok sağlıklı olmayan yöntemlerle yapılmış kazılarda ortaya çıkartılmış veriler, yeni bilgi
ve yaklaşımların ışığı altında yeniden değerlendirilmiştir.

Orta Mezopotamya olarak tanımlanan coğrafyada Geç Neolitik dönem boyalı kapları
içinde Samarra geleneğini; Choga Mami, Samarra, Tell Baghouz, Tell-es Sawwan ve
Tell Songor A referans merkezleri temsil etmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu
çalışmada yukarıda adı geçen yerleşimlerde gün yüzüne çıkartılmış ve yayımlanmış
olan Samarra geleneğinde yapılmış boyalı çanak-çömlek buluntular nitelik ve nicelikleri
bakımından değerlendirilmiştir. Böylece, Orta Mezopotamya’nın Geç Neolitik dönem

4

boyalı Samarra seramiğinin karakteristik özellikleri belirlenmiştir. Söz konusu kapların
iç ve dış yüzeylerini süsleyen boya bezekler figüratif ve dekoratif özelliklerine göre
incelenmiştir.

Samarra boyalı seramik geleneğini yansıtan örnekler Orta Mezopotamya dışında, uzak
coğrafi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada araştırılan referans
merkezlerle karşılaştırma yapabilmek için Samarra boyalı kaplarının ele geçtiği bazı
çevre yerleşimler tez kapsamına dâhil edilmiştir. Özellikle son yıllarda sistemli kazıları
gerçekleştirilen Tell Sabi Abyad ve Hakemi Use merkezleri ile detaylı bir kazı raporu
ve geniş miktarda Samarra seramiği bulunan Tell Shimshara yerleşimi üzerinde
incelemeler gerçekleştirilmiştir.

1.3. YÖNTEM

“Orta Mezopotamya Geç Neolitik Dönem Boyalı Çanak-Çömlek Geleneği” başlıklı tez
çalışmamız, bölgede yapılan kazı ve araştırmaların raporları ve bu araştırmalar
üzerinden yapılan makalelerden elde edilmiş sonuçların derlenmesi ile oluşturulmuştur.

Bu çalışmada öncelikli olarak Samarra boyalı kaplarının ele geçtiği Yakın Doğu
coğrafyası ve bunların alt bölümlerini oluşturan Yukarı, Orta ve Aşağı Mezopotamya
bölgelerinin yer şekilleri, iklim özellikleri ve sınırları açıklanmaya çalışılmıştır.

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan ve kademeli olarak bugünkü yaşam
şeklimizin ilk tohumlarının atıldığı Neolitik Çağ ile boyalı çanak-çömlek üretiminde
uzmanlaşma ile dönemin karakteristik özellikleri konu üzerindeki uzmanların görüşleri
çerçevesinde ele alınmıştır. Dönemin tarım ve hayvancılık ekseninde gelişen yaşam
şekli ve buna bağlı gelişmeler kronoloji örnekleriyle bir arada verilmiştir.
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Yapılan tez çalışmasının ana konusunu oluşturan Samarra boyalı çanak-çömlek geleneği
Orta Mezopotamya yerleşimlerinden ele geçen örneklerle değerlendirilmiştir. Bu
bağlamda bölgede kazısı yapılmış yerleşimlerin yayımlanmış tüm raporları ayrıntılı
olarak incelenmiştir. Merkezlerden ele geçirilen boyalı çanak-çömlek parçalarının
saptandığı tabakalar ve genel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Arkeolojinin
geleneksel yöntemlerine başvurularak çanak-çömlek biçembilim (stilistik) açıdan
incelenmiş ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.

Yerleşimlerin tanımlanmasına girişte; konumuna, kazı tarihçesine ve stratigrafilerine
yer verilmiştir. Bu merkezlerden ele geçen Geç Neolitik dönem boyalı kaplarının;
hamur nitelikleri, form grupları ve üzerinde yer alan boya bezemeleri incelenmiştir.
Samarra kaplarının ayırt edici özelliklerinden biri olan boya bezemeler figüratif (insan
ve hayvan) ve dekoratif (geometrik) olmak üzere iki kategoriye alınarak açıklanmaya
çalışılmıştır. Orta Mezopotamya yerleşimleri dışında farklı coğrafi bölgelerde Samarra
boyalı kaplarının ele geçtiği diğer merkezlerle karşılaştırmalar yapılmıştır.
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2. BÖLÜM:
COĞFAFYA VE NEOLİTİK

2.1. COĞRAFYA

İnsan-doğa ilişkisi sonucu olarak ortaya çıkan her şey kültür tarihimizin parçalarını
oluşturmaktadır. 14.yy’da yaşamış ünlü düşünür İbn-i Haldun’a ait olduğu düşünülen,
“Coğrafya insanın kaderidir” sözü ile bu kültürel birikim dolaylı olarak ifade
edilmektedir. Bu bağlamda insanlık tarihinde pek çok ilkin gerçekleştirilmesine ev
sahipliği yapan Mezopotamya, coğrafi farklılığının yanı sıra kültürel çeşitliliği de içinde
barındıran bir bölgedir. Günümüzde çoğunluğu Irak devleti sınırları içerisinde olan bu
bölge Türkiye, İran ve Suriye’nin belli bölümlerini kapsamaktadır. Kelime anlamı
olarak Mezopotamya, Eski Yunanca Mesos (ara) ve Potamos (ırmak) yani “ırmaklar
arası” anlamına gelen birleşik bir sözcükten oluşmaktadır (Köroğlu, 2006, s. 12).

Mezopotamya antik çağlardan itibaren tarihçilerin, gezginlerin ve yazarların ilgisini
çekmeye başlamıştır. Bu bölge hakkında ilk yazılı bilgilere, MÖ IV-V. yüzyıllarda
yaşamış olan Yunan tarihçi Ksenefon’un “Anabasis” adlı eserinde kısmen de olsa yer
verilmiştir. Ksenefon, Fırat Irmağının doğu yakasında yer alan kesimi “Arabia” olarak
tanımlamış ve bitki örtüsü ile çeşitli av hayvanlarından söz etmiştir (Ksenophon, 1974,
s. 31). Hellenistik ve Roma dönemleri yazılı kaynaklarında “mesopotamia” olarak
adlandırılan bu bölgeye; Iraklı Araplar, Nehirler Ülkesi anlamına gelen “Bilâd al
Rafidan”, Suriyeli Aramiler ise Nehirler Evi anlamında “Beth Nahrain” isimlerini
kullanmışlardır (Tekin, 2017b, ss. 12-13).

Türkiye’nin güneydoğusundaki Toros dağlarından kaynağını alan Fırat ve Dicle
ırmaklarının ana gövdesini oluşturduğu Mezopotamya (Harita 1); kuzeyde Toros
dağları, doğuda Kuzeydoğu Irak ve Batı İran’ın Zagros dağları, batıda Büyük Suriye ve
Arap çölleri, güneyde ise Basra Körfezi’nin suları ile doğal bir çerçeve içinde
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kalmaktadır (Matthews, 2000a, s. 5). Bu geniş topraklar kültürel anlamda farklılıklar
barındırmış olsa da, ortak bir tarihle birbirine bağlıdır. 19. yüzyıldan itibaren çeşitli
amaçlar doğrultusunda Mezopotamya’nın tarihsel serüveni araştırılmaya başlanmış ve
çalışmalar zamanla artarak devam etmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
bölgede yapılan arkeolojik kazıların sistematik hale dönüşmesiyle birlikte tarih öncesi
dönemlerin yorumlanmasında yenilikler ve farklılıklar görülmeye başlanmıştır.
Mezopotamya coğrafyasına olan ilgi yalnızca eski çağ uygarlıklarına olan meraktan
gelmemektedir.

Harita 1. Büyük Mezopotamya haritası.

Bölge özellikle 19. ve 20.yüzyıllarda zengin yeraltı kaynaklarından ve jeopolitik
konumundan dolayı batılı ülkelerin dikkatini çekmiş, siyasi ve ideolojik yaklaşımların
merkezinde yer almıştır. İşte bu noktada bölgeyi tanımlayabilmek adına, kimi zaman
Ortadoğu, kimi zaman Ön Asya veya Yakın Doğu gibi farklı isimlendirmeler
yapılmaktadır. Bu isimlendirmeler ilerleyen dönemlerde arkeologlar ve araştırmacılar
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tarafından bu coğrafyayı tanımlamak adına bilimsel yayınlarında kullanılmaya
başlanmıştır. Öyle ki; bu geniş ve bereketli toprakları tek parça halinde incelemek pek
mümkün değildir. Artan araştırmalar Mezopotamya kültürünü yansıtan, ancak coğrafi
olarak buranın çevresinde yer alan kesimler için yeni bir tanımlama gereğini zorunlu
kılmıştır. Araştırmacılar tarafından özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren bölgeyi
tanımlamak için “Büyük Mezopotamya” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu
tanımlama günümüzde pek çok bilim insanı tarafından kabul görmektedir (Tekin,
2015b, s. 91).

Büyük Mezopotamya’nın sınırlarını kesin olarak çizebilmek pek

mümkün değildir. Bununla birlikte kuzeyde Toros dağlarından, güneyde Basra
Körfezine, doğuda Zagros dağları ve Urmiye Gölü ile batıda Akdeniz kıyılarına kadar
uzanan

kesimin

arasında

kalan

bölge

olarak

tarif

edilebilmektedir.

Büyük

Mezopotamya, bu alanda uzman araştırmacılar tarafından bölgenin daha anlaşılır ve
karşılaştırılabilir olması için kendi içinde belli kısımlara ayrılmıştır (Harita 1). Bu sanal
ayrımlar coğrafi özelliklerin yanı sıra kültürel unsurlarda göz önüne alınarak; Yukarı,
Orta ve Aşağı Mezopotamya olarak yapılmıştır (Tekin, 2015b, ss. 91-92). Yapılan bu
tez çalışmasında bölge için “Büyük Mezopotamya” tanımının kullanılması tercih
edilmiştir.

Büyük Mezopotamya verimli akarsuları, dağları, geniş alüvyon ovaları ve değişik iklim
koşulları ile farklı toprakların bir araya geldiği bir bölgedir. Tarihöncesi dönemlerde söz
konusu bölgenin coğrafi yeterliliğinin yanı sıra iklim koşullarının da elverişli durumda
olması, insanların ilk yerleşimler için burayı tercih etmesinde önemli rol oynamıştır.
Bölgede Neolitik Çağ içinde iki önemli iklim değişikliği yaşanmıştır. Bunlardan ilki
Neolitik Çağ’ı başlatan Erken Holosen GÖ 10.000-6.000 yılları arasında, diğeri ise Orta
Holosen GÖ 6000-4000 yılları arasında gerçekleşmiştir. Erken Holosen ile birlikte
sıcaklıklarda artış yaşanmış, Orta Holosen’e gelindiğinde ise nemli bir iklimin oluştuğu
bilinmektedir. Bu nemli iklimin ardından daha kuru ama sıcak hava koşulları ile
Holosen iklimin istikrarlı devamlılığı günümüzde de devam etmektedir (Wilkinson,
2012, ss. 11-14). Neolitiğin geç evrelerinden itibaren yaşanan iklim koşulları, günümüz
yağış ve sıcaklık verileriyle benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda Mezopotamya
genelinde bazı günümüz yerleşimleri seçilerek yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık ortalama
yağış verileri iki grafik halinde verilmiştir (Grafik 1 ve Grafik 2). Söz konusu grafikler
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oluşturulurken dünya genelinde tüm hava istasyonlarında 1982-2012 yılları arasındaki
verileri analiz eden https://tr.climate-data.org/ sitesinden yararlanılmıştır.

Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri (°C)
30

24,3
22,2

25
20

22,4

22,6

23,8

23,1

19,8
15,6

17,1

Aşağı Mezopotamya

15

Orta Mezopotamya

10

Yukarı
Mezopotamya

5
0

Tablo 1. Mezopotamya’da yer alan bazı yerleşimlerin yıllık ortalama sıcaklık verileri

Yıllık Ortalama Yağış Değerleri (mm)
600

530
446

500
400

Aşağı Mezopotamya

338

Orta Mezopotamya

300

200

180
157
115

152

Yukarı Mezopotamya

170
116

100
0

Tablo 2. Mezopotamya’da yer alan bazı yerleşimlerin yıllık ortalama yağış verileri
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Tarihöncesi dönemlerde Yukarı Mezopotamya’nın dağlık kesimlerinde başlayan kültür
oluşumu, kronolojik olarak devamlılık göstermiştir. Bölgede görülen avcı-toplayıcılık
ekseninde göçebe yaşam tarzının ardından yarı yerleşik ve yerleşik hayata geçiş, pek
çok ilki beraberinde getirmiştir. Neolitik Çağın ilerleyen evreleriyle birlikte Orta ve
Aşağı Mezopotamya’da köy yerleşimleri oluşmaya başlamış, hayvancılık ve çeşitli
tarımsal faaliyetler, insanları bu bölgelerde kalıcı hale getirmiştir (Frangipane, 2002, ss.
33-40).

Yerleşik köy yaşantısında besin ekonomisi iki temel unsur üzerinde şekillenmiştir.
Bunlardan ilki evcilleştirme süreçleri başarıyla gerçekleştirilen tarımsal ürünlerdir.
Yakın Doğu’nun doğal ortamında Pleistosen sonu Holosen başında vahşi olarak yetişen
tahıllar, evcilleştirme ile çok fazla değişikliğe uğramamıştır. Bu bitkilerin biyolojik
özellikleri nasıl evcilleştirildiklerine dair önemli bir rol oynamıştır. Buğday ve arpa gibi
tahılların kendiliğinden tozlaşması, uygun genlerin kolayca gelecek nesillere
aktarılabildiği anlamına gelmektedir (Willcox, 2012, s. 166). Yakın Doğu’da yapılan ilk
tarımsal faaliyetlerin temeli olan 9 bitki türü Tablo 1’de verilmiştir (Willcox, 2012, s.
166, Tablo 9.1).

Yabani Ataları

Kültür Bitkisi

Bilinen İsimleri

Triticum boeoticum

T. monococcum

Einkorn

Triticum dicoccoides

T. dicoccum

Emmer

Hordeum spontaneum

H. distichon

Arpa

Lens orientalis

L. culinaris

Mercimek

Pisum humile

P. sativum

Bezelye

Cicer reticulatum

C. arietinum

Nohut

Vicia ervilia

V. ervilia

Fiğ/Burçak

?

Vicia faba

Kuru Bakla

Linum bienne

Linum bienne

Keten

Tablo 3. İlk tarımsal faaliyetleri gerçekleştirilen bitki türleri
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Hayvanlar, tarihöncesi çağlardan itibaren insanların en önemli besin kaynağı olmuştur.
Ancak insanlarla havyanlar arasındaki ilişki evcilleştirme süreci ile değişmiştir. Bu
süreçle birlikte besin ekonomisinin bir diğer temel unsuru oluşturulmuştur. Koyun, keçi,
domuz ve sığır gibi evcil hayvanların yer aldığı ekonomiler Neolitik Çağ’ın erken
aşamalarında ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte hayvanların yaygın ve sistemli olarak
yetiştirilmesi Neolitik Çağ’ın geç evrelerinde artmıştır (Arbuckle, 2012, ss. 201-203).

Artan nüfus ve köy yerleşimleri sayısı, zamanla yeni ihtiyaçların doğmasına neden
olmuştur. İnsanlar bilgi aktarımı ve merak duyguları sayesinde bu ihtiyaçlara cevap
vermiş, bulunan çözümler ve icatlarla da gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Köylerde
başlayan kolektif yaşam, zamanla kentleri ortaya çıkarmış ve daha da karmaşıklaşan
sosyal hayat, çeşitli güçler tarafından kurallar getirilerek düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu
bağlamda tarihin ilk devletleşme süreci Sümerler ile bu bölgede filizlenmiş, Akkad,
Assur ve Babil gibi medeniyetlerle ilerleyişini devam ettirmiştir.

2.1.1. Yukarı Mezopotamya

Büyük Mezopotamya’nın yukarı bölgesi, gerek Fırat ve Dicle ırmaklarının kaynağını
oluşturması bakımından, gerekse tarih öncesi döneme ait pek çok yerleşime ev sahipliği
yapmış olmasından dolayı ayrı bir önem arz eder. Bu bölge Mezopotamya’nın diğer
bölgelerine kıyasla daha geniş topraklara ve farklı coğrafi özelliklere sahiptir.

Yukarı Mezopotamya’nın kuzey sınırını, Fırat ve Dicle ırmaklarının kaynağını aldığı
Toros dağları oluşturmaktadır. Güney sınırını ise günümüz Irak devleti içinde yer alan
ve Fırat ırmağının kıyısındaki Hit şehri ile buranın yaklaşık 100 km doğusunda, Dicle
ırmağı üzerinde bulunan Samarra şehri arasına çekilen sanal çizgi oluşturmaktadır
(Tekin, 2015c, s. 3). Fırat ve Dicle ırmaklarının birbirlerine olan uzaklığının yer yer 400
km genişliği bulduğu bu kesim, Mezopotamya’nın bölgeleri arasında en geniş toprakları
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temsil etmektedir. Bu bakımdan bölge kendi içerisinde belli ölçütlere bağlı kalınarak
araştırmacılar tarafından ayrılmıştır. Bunlara örnek olarak; Yukarı Dicle Vadisi, Yukarı
Fırat Bölgesi, Cezire Bölgesi ve Habur Vadisi gibi bölgeler sayılabilir.

Harita 2. Yukarı, Orta, Aşağı Mezopotamya haritası

Toros dağlarının batı yamacından başlayarak güneye doğru Dicle ırmağının Küçük ve
Büyük Zap suları ile beslendiği Büyük Mezopotamya’nın bu bölgesi, bitki örtüsünün
çeşitliliği ve iklimi bakımından yerleşimler için oldukça elverişlidir (Sevin, 1999, s. 2).
Yukarı Mezopotamya’nın doğal sınırlarını oluşturan öğelerden biri dağlardır. Bunlar
Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Fırat ve Dicle’nin kaynağını oluşturan Toros
Dağları, Kuzeydoğu Irak ve Batı İran’da yer alan Zagros dağlarıdır. Yükseltileri
ortalama 2500 m olan bu dağlar Mezopotamya’nın kuzey ve kuzeydoğu sınırını
çizmektedir. Yukarı Mezopotamya’nın dağlık kısımları yıllık ortalama 400 ile 1200 mm
arasında yağış almaktadır. Bölgenin ortalama sıcaklığı kışları -20, yazları ise 40 derece
civarındadır. Dağların güney yamaçları kademeli düşüşle Mezopotamya’nın ovalarına

13

bağlanır. Bu yamaçlar ve yamaçlara komşu vadiler irili ufaklı su kaynakları ile insanlar
tarafından Paleolitik Çağ’dan başlayarak yaşam yeri olarak tercih edilmiştir (Matthews,
2000a, s. 7). Fırat ve Dicle ırmaklarının akış yönleri Yukarı Mezopotamya’nın coğrafi
yapısı nedeniyle zaman içerisinde çok fazla değişiklik göstermemiştir (Sevin, 1999 s.
4).

Tarım pratiğinin, tarihöncesi topluluklar için önemi gittikçe artarken kuzey ve doğu
ovaların bereketli toprakları önem kazanmaya başlamıştır. Yukarı Mezopotamya’da
yıllık yağış miktarı genel olarak yağmurla beslenen tarım etkinliklerinin yapılabilmesi
için yeterli orandadır. Bölgedeki yağış miktarı 300-500 mm arasında değişmektedir.
Yağışlardaki mevsimsel ve yıllık değişimler, ovaların güney ve batı bölgelerinin
çevresindeki yağışlı tarımın kesin sınırlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Düzlüklerin
doğal bitki örtüleri, çok çeşitli çimler ve yem bitkilerinin varlığı; evcil bitkilerin
yetiştirilmesi, evcil hayvanların beslenmesi ve yabani otlayan hayvanların avlanması
için zengin bir yapı oluşturmuştur (Matthews, 2000a, s. 7).

2.1.2. Orta Mezopotamya

Bu tez çalışmasının çekirdek bölgesini oluşturan Orta Mezopotamya ise; Samarra-Hit
hattından başlayarak güneyde Fırat ırmağı üzerinde yer alan önemli arkeolojik
kentlerden biri olan Babil ile Dicle ırmağı yakınında yer alan Cemdet Nasr yerleşimi
arasına çekilen ikinci sanal çizgi arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölge aynı
zamanda iki ırmağın kaynağından çıktıktan sonra birbirine en çok yaklaştığı kesimdir
(Tekin, 2015c, s. 3). Orta Mezopotamya bölgesinde Dicle ırmağına bağlanan iki akarsu
mevcuttur. Bunlar kaynağını Zagros dağlarından alan Adhem ve Diyala ırmaklarıdır.

Orta ve Aşağı Mezopotamya’da ovalar son derece alçak ve düzdür. Bölgede 600
kilometrelik alanda yaklaşık eğim 10 kilometrede bir metre kadardır. Geniş bataklıklar
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bölgenin güney ve doğu bölgelerini kapsamaktadır. İklimsel olarak, bölgede 50o C'ye
çıkan çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Orta Mezopotamya genelinde metrekareye düşen
yağış yıllık ortalama 200 mm'den azdır, bu nedenle yağmurla beslenen tarımı
desteklemek için gereken seviyenin çok altındadır (Matthews, 2000a, ss. 7-8).

Orta Mezopotamya bölgesi yıllık ortalama yağış miktarının az olması, Fırat ve Dicle
ırmaklarının da derin yataklar içinde akmasından dolayı, Yukarı ve Aşağı Mezopotamya
ile karşılaştırıldığında birtakım zorluklar içermektedir. Karşılaşılan zorluklar Neolitik
Çağ’ın erken evrelerinde bölgede yerleşilmeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebeple
ilk yerleşimler tarımsal faaliyetlerin insan hayatında daha yoğun olarak gerçekleştiği
Neolitik Çağ’ın geç evrelerine doğru ortaya çıkmaya başlamıştır. Bölgede tarım
yapabilmek için derin sulama kanallarına ve su bentlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu
gereksinimlerin zamanla baraj ve sulama sistemlerinin geliştirilmesinde etkili olduğu
söylenebilir (Köroğlu, 2006, s. 16). Neolitik Çağ’ın ilk evrelerinde Mezopotamya’nın
güney kesimleri akarsuların devamlı yön değiştirmesi ve Basra Körfezinin kıyı
değişkenliğinden dolayı yerleşim için tercih edilmemiştir. İklim ve coğrafyadan
kaynaklanan bu durumdan dolayı Orta Mezopotamya Geç Neolitik dönemden itibaren
iskân edilmeye başlanmıştır.

Orta Mezopotamya ayrımı oldukça yakın bir tarihe dayanmaktadır. Mezopotamya
üzerinde çalışmalar yürüten araştırmacılar, bölgeyi Aşağı-Yukarı veya Güney-Kuzey
olarak iki kategoride incelemiştir.

Bir araştırma problemi olarak Mezopotamya üzerinde araştırma yapan uzmanların Orta
Mezopotamya’yı kimi zaman Yukarı Mezopotamya, kimi zaman Aşağı Mezopotamya
sınırları içerisinde değerlendirmesi gösterilebilir.
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2.1.3. Aşağı Mezopotamya

Bağdat’ın güneyinde, Fırat ile Dicle ırmakları birbirinden uzaklaşır. Bu alandan itibaren
Basra Körfezine kadar uzanan geniş alüvyon düzlükler ortaya çıkmaktadır. Fırat
kenarındaki Babil ile Dicle kıyısındaki Cemdet-Nasr arasına çekilen ikinci sanal
çizgiden güneyde Basra Körfezine kadar olan bu geniş alüvyon alan Aşağı
Mezopotamya olarak adlandırılan bölgedir. Önceden ayrı ayrı denize dökülen Fırat ve
Dicle ırmakları, günümüzde ise Basra Körfezinin yaklaşık 200 km kuzeyinde birleşerek
Şatt’ül Arap olarak isimlendirilen ırmağı oluşturup denize dökülmektedir (Tekin,
2015b, s. 91). Yukarı Mezopotamya’nın aksine Fırat ve Dicle ırmaklarının akış yönü
Hit-Samarra hattının güneyinde kalan bu bölgede, sık sık yer değiştirip menderesler
çizerek ilerlemektedir. Bu durum Orta ve Aşağı Mezopotamya’nın alüvyonlu ovalara
sahip olmasının başlıca nedenlerinden biridir (Sevin, 1999, s. 4).

Babil ile Cemdet Nasr arasındaki sanal çizginin güneyine doğru indiğimizde Fırat ve
Dicle ırmaklarının birbirinden uzaklaştığı görülmektedir. Mezopotamya genelinde
zaman içinde en çok değişikliğe uğrayan bölge Aşağı Mezopotamya’dır. Deltalar
oluşturarak ilerleyen bu iki ırmak kuzeyden taşıdığı alüvyonları burada yoğun şekilde
biriktirmiştir. Söz konusu ırmaklar bu bölgede Yukarı Mezopotamya’ya oranla daha
düzensiz akmaktadır. Bu da güney kesimin sazlık ve bataklık oluşumuna yol açmıştır.
Coğrafyada görülen değişikliğe bir başka neden olarak da Basra Körfezi’nin kıyı
değişkenliği gösterilebilir. Deniz seviyesinin 150 metreyi geçmediği bu geniş alanda
zamanla değişen deltalar ve kuruyan bataklıklar, tarım yapılmasının önünü açmış ve
bölgeyi bir tahıl deposu haline dönüştürmüştür (Frangipane, 2002, s. 37).
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2.2. MEZOPOTAMYA NEOLİTİĞİ

2.2.1. Neolitik Çağ Araştırmaları

Yakın Doğunun avcı-toplayıcı toplulukların yaşamında, bitki ve hayvan evcilleştirme
etkinlikleri nedeniyle yerleşik bir toplum olmaya giden süreçte görülen sosyo-ekonomik
dönüşüm Neolitik Çağ’ı temsil etmektedir (Maria Di Nocera, 2018, s. 35).
Günümüzdeki yaşam şeklimizin temelleri, Paleolitik Çağ’dan itibaren gelen kültürel
birikimle beraber iklimsel ve sosyal faktörlerle birleşerek, Neolitik Çağ’da atılmıştır.
Atalarımızın tarihsel serüveninde önemli bir yeri olan ve beraberinde pek çok tartışmayı
da içinde barından Neolitik Çağ, günümüzden 12.000 yıl önce başlayıp yaklaşık 7.000
yıllık bir süreyi kapsar. Neolitik, Eski Yunanca néos (yeni) ve líthos (taş) yani yeni taş
anlamına gelen bileşik bir sözcükten oluşmaktadır.

Neolitik tanımı ilk olarak 1865 yılında John Lubbock tarafından ortaya atılmıştır.
Lubbock, bu tanımı, 1810’lu yıllarda Christian Jurgensen Thomsen tarafından ortaya
atılmış olan “Üç Çağ Sistemi”1 içinde yer alan Taş Çağı’nı kendi içinde
detaylandırırken kullanmıştır. Lubbock tarafından Taş Çağı; Eski Taş (Paleolitik veya
Arkheolitik) ve daha sonra gelen Yeni Taş (Neolitik) olmak üzere ikiye ayrılmıştır
(Trigger, 2014, s. 142). Neolitik Çağ’da toplum yapısında ve besin ekonomisinde
meydana gelen gelişmeler kendisini maddi kültür öğelerinde göstermiştir. Ele geçen
maddi kültür öğeleri araştırmacılar tarafından belli ölçütlere bağlı kalınarak dönemin
bakış açıları ve elde olan bilgileriyle yorumlanmaktadır. Bu bağlamda, Neolitik Çağ’ın
nasıl başladığı, yaşanan değişikliler, ortaya çıkan ilkler gibi konular üzerine yapılan
değerlendirmeler 20. yüzyıldan itibaren birçok farklı tanımlamanın ve kuramın parçası
olmuştur. Gordon Childe 1930’lu yıllarda her kültürün çevreye uyma pratiği olduğunu
belirtmiştir. Childe, kültürlerin kendilerine özgü niteliklerini; o kültürü oluşturan
bireylerin, coğrafi ortama, arazi yapısına, yağış miktarına, sıcaklığına, bitki örtüsüne,
minerallere, hayvanlara ve su yollarına yaşamın bütününü kapsayan doğal kaynaklara
1816 yılında Christian Jurgensen Thomsen çağları; Taş, Tunç ve Demir Çağı diye bölümlere ayırmıştır
(Bahn, 2015, s. 317).
1
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borçlu olduğunu görüşünü savunmuştur (Childe, 1994, s. 32; 1995, s. 47). Bu görüşle
beraber Neolitik Çağ’ı insanın doğayla etkin bir ortaklık durumuna sokmasından ötürü
devrim olarak ifade etmiştir. 1950’lerde Neolitik Çağ artık esas olarak kültürel bir
gelişimin safhası olarak değil, daha ziyade keskin bir şekilde resmedilmiş kültürel
gruplardan oluşan bir mozaik olarak görülmüştür (Trigger, 2014, s. 234). 1960’ların
başında Lewis R. Binford’un öncülüğünde Süreçsel Arkeoloji veya Yeni Arkeoloji
olarak adlandırılan yaklaşım biçimi, arkeolojinin başlıca amacının çeşitli çevresel ve
kültürel ortamlarda değişim sürecinin nedenlerini anlamak üzerine yoğunlaşmıştır
(Binford, 1972). Bu düşünceyle geleneksel kültür tarihi yaklaşımına bir alternatif
getirilmek istenmiştir. Yapılan arkeolojik kazılarla ele geçen bulgular analiz edilip,
kronolojik

olarak

sınıflandırılmış,

arazi

üzerindeki

dağılımları

şemalaştırılıp,

kesinleştirildikleri zaman ve mekân sınırları içesindeki kültürlerle ilişkilendirilerek
gruplanmıştır (Sabloff, 2015, s. 267). Bu yaklaşımla birlikte Neolitik toplulukların
kültürel süreçleri arkeolojik bir kavrayışla ele alınarak farklı araştırma stratejileri
geliştirilmek istenmiştir. 1980’lere gelindiğinde Post Süreçsel Arkeoloji, Süreçsel
Arkeolojinin anlam, sembolizm, tarih ve bunun aktörleri yaklaşımlarına yetersiz
kaldığını ifade eden eleştirel tepkilerden doğmuştur (Hodder, 1989). Maddi kültür
öğeleri

toplumdaki

bireylerin

dünya

algılarını

etkilemektedir.

Bu

durumun

araştırmacılar tarafından gözden kaçırıldığı düşünülmektedir (Hodder, 2015, s. 227).
Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde, Neolitik ve yerleşik yaşama geçişin bilişsel bir süreç
olduğunu ifade eden görüşler ortaya atılmıştır. Araştırmacılar bu görüşlerini Homo
Sapiens’in belirli biyolojik sınırları aşması ve artan bilişsel birikimle beraber daha
büyük ve uyumlu toplumsal gruplara dönüştükleri fikirleriyle desteklemiştir (Watkins,
2010, s. 622).

2.2.2. Neolitik Çağ Kronolojisi

Arkeoloji araştırmaları daima ne, ne zaman ve nerede sorularına yanıt aramaktadır. Bu
üç ana sorudan, ne zaman sorusuna cevap olarak kronoloji önerileri gösterilmektedir.
Üzerine yoğun tartışmalar yapılan Neolitik Çağ için önemli bir başka tartışma konusu
ise kronoloji yaklaşımlarıdır. Neolitik yerleşimlerde yürütülen araştırmalar sonucunda
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tespit edilen stratigrafik verilere dayanarak, genellikle yerel veya bölgesel kronoloji
önerileri ortaya atılmıştır. Kronoloji önerileri ortaya atılırken göz ardı edilmemesi
gereken konu ise insan faktörüdür. Tarihöncesi insanı, kendi serüveninin en etkili
değişkenidir. Bazen aynı coğrafya üzerinde yer alan toplulukların yaşam şekilleri
farklılık gösterebilmektedir. Topluluklar aynı tarihsel zaman sürecinde olmalarına
rağmen faklı yaşam biçimlerini sürdürmüş olabilirler. Bu durumda herhangi bir
yerleşimin kronolojisi oluşturulurken yapılan değerlendirmenin ortaya çıkan maddi
kültür materyalleri üzerinde yapıldığı unutulmamalıdır.

Mezopotamya coğrafyasında geçmişten günümüze gerçekleştirilen kazı çalışmalarında
ortaya atılan kronolojik tablolar genellikle ya tipolojik verilere ya da seçici materyale
göre yapıldığı için kapsayıcı bir sonuç elde edilememiştir. Neolitik Çağ’ın kronoloji
yaklaşımları üzerine yürütülen tartışmalarda farklı çözüm önerileri ileri sürülmektedir.
Bunların içinde son dönemlerde dikkat çeken bir çalışma olarak 1990’lı yılların
ortasında gerçekleştirilen ASPRO projesi gösterilmektedir. Bu çalışma ile Yakın
Doğu’nun “Yerleşim Atlası” oluşturulmak istenmiştir (Hours ve diğ., 1994, s. 15). Bu
tez çalışması kapsamında ASPRO kronolojisi temel olarak alınmıştır (Tablo 4).

Arkeolojik Dönemler

Evreler

Ortalama Tarihler

Evre 0

MÖ 14.000-12.000

Geometrik Kebarian,
Moschabian, Zarzian

Evre 1

MÖ 12.000-10.200

Natufian, Late Zarzian

Evre 2

MÖ 10.200- 8.800

PPNA, Proto Neolithic,
Khiamian, Sultanian,
Harifian

Evre 3

MÖ 8800-7600

Early and Middle PPNB

Evre 4

MÖ 7600-6900

Late PPNB

MÖ 6900-6400

DFBW, Çatal Hüyük,
Umm Dabaghiyah, Sotto,
Obeid 0

Evre 5

19

Evre 6

MÖ 6400-5800

Hassuna, Samarra, Halaf,
Obeid I

Evre 7

MÖ 5800-5400

PNA, Late Halaf, Obeid 2

Evre 8

MÖ 5400-5000

PNB, Obeid 3

Evre 9

MÖ 5000-4500

Obeid 4

Tablo 4. ASPRO Kronolojsi (Hours ve diğ., 1994, s. 21)

Son yıllarda Yukarı Mezopotamya’nın Geç Neolitik dönemini araştıran uzmanlar
tarafından,

gelenekselleşmiş

kültür

materyalleri

üzerine

yapılan

kronolojik

değerlendirmeler yerine dönemin bütününe bakılan çalışmalar yürütülmektedir. Bu
durumdan yola çıkılarak Geç Neolitik dönem için çanak-çömleğe dayalı tanımlamadan
vazgeçilerek evrelerden oluşan geliştirilebilir yeni bir kronoloji önerilmiştir (Tekin,
2015b, s. 106).

Geç Neolitik dönem yerleşimleri üzerinde artan araştırmalarla birlikte bu dönem için
ortaya atılan kronoloji verileri bir başka çalışma ile desteklenmiştir. Aslında Yukarı
Mezopotamya için ortaya atılan bu kronoloji, Mezopotamya’nın Geç Neolitik dönemi
için geçerli olabilir. Bu bağlamda bu dönemle ilgili olarak tez çalışmamız için
kullanılacak olan bir diğer kronoloji ise şu şekildedir (Tekin, 2015b, s. 112; 2017b, s.
238):

Evre

C14 Tarihlendirme

Arkeolojik Dönemler

Geç Neolitik 1
Geç Neolitik 2
Geç Neolitik 3
Geç Neolitik 4
Geç Neolitik 5
Geç Neolitik 6

MÖ 7000-6700
MÖ 6700-6300
MÖ 6300-6000
MÖ 6000-5900
MÖ 5900-5300
MÖ 5300-5100

Pre-Proto-Hassuna
Proto-Hassuna
Arkaik Hassuna/ Pre Halaf
Hassuna/Samarra/Proto Halaf
Halaf (Erken-Geç)
Halaf-Ubeyd Geçiş Evresi

Tablo 5. Geç Neolitik Dönem Kronolojisi
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2.2.3. Neolitik Çağ’ın Dönemleri

2.2.3.1. Erken Neolitik Dönem (Çanak-Çömlek Öncesi Neolitik)

Kathleen Kenyon’un Eriha’da yürüttüğü kazılarla birlikte Neolitik Çağ’ın çanak-çömlek
içermeyen ve çanak-çömlek içeren iki farklı süreci tespit edilmiştir (Kenyon, 1954, s.
108). Bu süreçler Neolitik Çağ’ın iki ayrı dönemine işaret etmiştir. Neolitik Çağ’ın
kendi içindeki dönem ayrımları yaygın kullanımı ve tezimiz kapsamında kullanmayı
tercih ettiğimiz Erken Neolitik dönem (Çanak-çömlek Öncesi) ve Geç Neolitik dönem
(Çanak-çömlekli) isimlendirmeleriyle beraber kullanılmıştır.

Çanak-çömlek Öncesi Neolitik dönem araştırmaları Levant Bölgesi’nde yoğunluk
göstermiştir. Dolayısıyla bu döneme ait bilgilerin çoğunluğu Levant bölgesinden elde
edilmiş sonuçlarla göre yapılan karşılaştırmalara dayanmaktadır (Tekin, 2017b, s. 174).
Çanak-çömlek öncesi Neolitik dönem, yaklaşık olarak MÖ 11.bin ile 8.bin yılları
arasında tarımsal ekonomilerin sağlamlaştırıldığı uzun bir kültürel gelişim dönemidir
(Asouti, 2006, s. 88). Natufian toplulukların doğal çevre ortamında yetişen tahılları
kültüre almaya başlamasıyla birlikte yerleşik yaşama geçiş yaptıkları görülmüştür.
Tarihöncesi yaşamına yansıyan bu önemli değişim Neolitik Çağı ifade etmektedir.

PPNA yapıları taş temelli yuvarlak veya oval çukur evlerdir. Evlerin duvarları kerpiçten
yapılmıştır. Çatılar düz olup ahşap direklerle desteklenmiştir. Yapılar öğütme taşlarının
ve ocakların yer aldığı avlulardan, kerpiçler ile inşa edilmiş silolarla bir bütünü
oluşturmaktadır. Mimaride “kiva-type” olarak isimlendirilen yarı yere gömülü olarak
inşa edilen bulgulara Mureybet III, Jerf el-Ahmar, Tell Abr 3 gibi yerleşimlerde
rastlanmıştır. Bu alanların küçük çaplı olmaları nedeniyle depolama amaçlı
kullanılmasının yanı sıra bazı etkinlikler için toplanma alanları da olabileceği
düşünülmektedir (Bar Yosef, 2014, ss. 1417-1420).
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Yerleşimlerde ele geçen bitki tohumları arasında; çavdar (Secale cere-ale), Einkorn
(Triticum boeoticum), Emmer buğdayı (Triticum dic-occoides), arpa (Hordeum
spontaneum) ve yulaf (Avena sterilis) yer almaktadır. Bunlarla birlikte sakal otu
(Aegilops) ve sorguç otu (stipa) ile yerleşimlerden ele geçen çim türü diğer bitkilerdir.
Mercimek (Lens culinaris), bezelye (Pisum sativum), ot bezelye (Lathyrus), Acı fiğ
(Vida ervilia) ve Ortak fiğ (Vida sativa) gibi bakliyatların varlığı PPNA bağlamında iyi
bir şekilde kaydedilirken, nohut (Cicer arietinum) ve Faba fasulyesi (Viciafaba),
PPNB'de ilk kez ortaya çıkmıştır (Bar Yosef, 2014, s. 1417).

Toplayıcılık ve hasat amaçlı ekimin yanı sıra avlanma, tuzak ve balıkçılık aktiviteleri
Paleolitik Çağ’da olduğu gibi bu dönemde de devam etmiştir. Bu dönemde sıklıkla
avlandığı tespit edilen memeliler arasında; ceylan, yaban eşeği, yaban öküzü, yabani
keçi ve koyun, yaban domuzu ve tilki yer almaktadır. Ayrıca çeşitli sürüngenlerin
toplandığı gibi çok sayıda su kuşu tuzağa düşürülmüştür (Bar Yosef, 2014, s. 1419).

PPNA yerleşimlerinde insan mezarları zaman zaman yerleşim içinde zemin altında ele
geçmiştir. Çocuk ve

bebek mezarları bozulmadan korunurken,

yetişkinlerin

kafataslarının alınıp yerleşimde bulunan yapıların içine alındığı örnekler de
bulunmaktadır. PPNA topluluklarının sosyal organizasyonu iyi bilinmemektedir.
Eşitlikçi ilişki sürdürme çabası göstermişlerdir. Ancak kadın ve erkeklerin farklı roller
üstlendiği düşünülmektedir. PPNA toplulukları arasında bölgesel düzeyde bilgi akışının
sağlandığı bir etkileşim alanına sahip olmuştur. Bu durum doğaya karşı yakın çevreye
yönelik tutumların değişmesine de katkı sağlamıştır (Bar Yosef, 2014, ss. 1420-1421).

Levant bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarından elde edilen sonuçlar üzerinden
Mezopotamya genelinin Neolitik Çağ yaşam biçimi açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak
son yıllarda Yukarı Mezopotamya bölgesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları Yakın
Doğu coğrafyasının Neolitikleşme süreci üzerine yapılan değerlendirmelere yeni bir
ivme kazandırmıştır. Bu bağlamda Yukarı Dicle Vadisinde yer alan Körtik Tepe’den
(Özkaya & Coşkun, 2011) ele geçen buluntular, yerleşim sakinlerinin avcı-toplayıcı
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yaşam biçiminin son temsilcileri olduğunu göstermektedir. Körtik Tepe ile aynı bölgede
yer alan Gusir Höyük (Karul, 2011) ve Hasankeyf Höyük (Miyake, Maeda, Tanno,
Hongo, & Gündem, 2012)

yerleşimleri PPNA döneminin erken evresini

yansıtmaktadır. Anıtsal nitelikteki yapıları ve muazzam taş işçiliği ile tarihöncesi
dönemde Mezopotamya için ayrı bir konumda olan Göbekli Tepe (Schmidt, 2007)
Neolitik Çağ’ın sosyo-kültürel anlamda yeniden yorumlanmasını zorunlu kılmıştır.

PPNB Dönemi, genel olarak Erken, Orta, Geç ve Son PPNB (EPPNB, MPPNB,
LPPNB, FPPNB) evrelerine ayrılmaktadır. Rollefson’un Ain Ghazal kazılarında PPNB
yontmataş endüstrileri içerisinde belirgin bir farklılık barındırdığını düşündüğü evre
PPNC olarak adlandırılmıştır (Rollefson, Zeidan, & Simmons, 1990, s. 97). Tüm PPNB
dönemi

boyunca

iklim

koşulları

olumlu

geçmiş

ve

tarım

aktivitelerinin

gerçekleşmesinde kolaylık sağlamıştır. PPNB yerleşimlerinde açığa çıkarılan mimaride,
yuvarlak/oval planlı yapıların yerini yavaş yavaş dikdörtgen planlı yapılara bıraktığı
tespit edilmiştir. Ancak dörtgen planlı bu yapılar daha öncesinde Jerf el-Ahmar
yerleşiminden de bilinmektedir. Evler çoğunlukla taş temeller üzerine, kerpiç duvarlar
kullanılarak yapılmıştır. Bu dönemde inşa edilen iki katlı evlerde üst kat duvarlarda
ahşap, sıva ve kerpiç kullanıldığı tespit edilmiştir. Dönemin evlerinde sıvalı zeminler ve
kaplanmış duvarlar dikkat çeken bir başka ayrıntıyı temsil etmektedir (Bar Yosef, 2014,
s. 1421). Mimari ve yapım tekniklerindeki değişiklere ek olarak PPNB köylerinin alan
büyüklükleri de önemli ölçüde artmıştır. PPNB evresinin sonunda ortadan kalkacak
büyük yerleşimler ortaya çıkmıştır. Merkezi, kutsal, tören alanı olabilecek özel alanlar
bu dönemin bir başka dikkat çeken özelliğidir. Bu evrenin bir başka özelliği ise sıvalı
kafataslarının yapıların içinde belirli yerlerde saklanmasıdır. PPNA’dan bilinen
kafatasının kaldırılması geleneği PPNB’de de devam etmiştir. Ancak yerleşimlerde
artan nüfusa bağlı olarak ölüm uygulamaları farklılaşmıştır. Ölüler zeminlerin altına,
açık avlulara veya Kefar HaHoresh ile Çayönü ’deki gibi merkezi yerlere gömülmüştür
(Bar Yosef, 2014, s. 1423). Bu dönemin bir başka yeniliği yontmataş bulgularda usta
yontucular

tarafından

şekillendirilmiş

naviform

çekirdek

tekniğinin

gelişim

göstermesidir. Yerel olarak üretilen dilgilerin beraberinde bu üretim tekniği dönemde
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geniş bir yayılım alanı göstermiştir. PPNB sürecinde çoğunlukla evcilleştirilmiş tahıl
türlerinin ekimi görülmektedir ve temel gıdaları bezelye, bakla, nohut gibi baklagiller
oluşturmuştur. Bu insanların evlerinde bulunan bir diğer bitki türü ise ip üretiminde
sıklıkla tercih edilen ketendir. Sepet yapmak için yabani hububatlar da kullanılmıştır.
Toplayıcılık geleneği gibi avlanma da bu dönemde devamlılığını sürdürmüştür.
Evcilleştirilen hayvanlar arasında keçi, koyun, sığır ve domuzlar yer almaktadır (Bar
Yosef, 2014, ss. 1425-1426).

2.2.3.2. Geç Neolitik Dönem (Çanak-Çömlekli Neolitik)

Mezopotamya’da yer alan Geç Neolitik dönem yerleşim yerlerine baktığımız zaman,
genellikle akarsu kaynaklarına yakın ve tarımsal faaliyetlerin yapılmasına uygun bir
konumda olduğu dikkati çekmektedir. Bu dönemde, öncülüne nazaran daha kalabalık
bir nüfus görülmektedir. Nüfus, Erken Neolitik dönem yerleşimlerinde olduğu gibi
büyük merkezlerde değil, küçük ölçekli fakat daha fazla sayıda yerleşim yerlerinde
toplanmıştır (Tekin, 2017b, s. 23).

Geç Neolitik dönemde, insanların yaşamında köklü yapısal değişiklikler tarımsal üretim
etrafında şekillenmiştir. Bununla birlikte tarımın ve hayvancılığın yer aldığı köy
yerleşimlerinde yeni beslenme alışkanlığı ortaya çıkmış, beraberinde sosyal hayatta bir
dizi değişiklilere yol açmıştır. Bu değişiklikler ve yeni ihtiyaçlara cevap olarak kimi
zaman geçmişten gelen kültürel birikim değerlendirilirken kimi zaman yeni kültür
öğeleri insan hayatına yavaş yavaş girmiştir. Kil kullanımının yaygınlaşması ve günlük
yaşantının çoğu noktasında kullanılması buna örnek olarak gösterilebilir.

Yakındoğu coğrafyasında kil farklı alanlarda hammadde olarak kullanılmıştır. Doğal
ortamda kolay olarak temin edilen ve elastik yapısından dolayı biçimlendirmesi oldukça
basit olan kil; takı, figürin, kap ve mimari unsurların yapımında kullanılmıştır.
Binalarda kil kullanımının ilk örnekleri Natufian döneminde görülmektedir (Le Mière &
Picon, 1998, s. 6).
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İnsanların kilin ateşle girdiği tepkimeyi keşfetmeleri uzun zaman almamıştır. Ateşin
kilden yapılan nesneleri sertleştirmesi ve daha sağlam hale getirmesinin anlaşılmasıyla
birlikte günlük hayatta kullanılan sepet, taş kap gibi nesnelerin yerini kilden üretilen
kaplar almaya başlamıştır. Elbette bu süreç Yakındoğu’nun her yerinde ve aynı
tarihlerde ortaya çıkmamıştır. İlk örneklerine Ganj Dareh ve Tepe Guran gibi
yerleşmelerde rastlanan kil kaplar, MÖ 8. bin yılın ikinci yarısından itibaren zamanla
Abu Hureyra, Tell Mureybet ve Çayönü gibi Yakın Doğu’nun farklı bölgelerinde
birbirinden bağımsız şekilde görülmeye başlar (Le Mière & Picon, 1998, s. 10).

Kil kapların temel kullanım amaçları genellikle besin ekonomisiyle alakalıdır. Elde
edilen yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve servis edilmesinin yanı sıra yiyeceklerin
saklanıp korunmasında da kil kaplardan yararlanılmıştır (Le Mière & Picon, 1998, s.
22).

Geç Neolitik dönemin erken evresinden itibaren görülmeye başlayan “Koyu Yüzlü
Perdahlı Kaplar” (Dark Faced Burnished Ware) ilk olarak Amik ovasında yer alan Tell
el-Judaidah yerleşiminde saptanmış ve adlandırılmıştır (Braidwood & Braidwood, 1960,
s. 49). Braidwood tarafından bu tanımlama yapılırken, seramiğin rengi ve yüzey işlemi
göz önüne alınmıştır.

Kuzey Suriye, Amik Ovası ve Kilikya başta olmak üzere Yukarı Mezopotamya’nın
genelinde görülen bu kap türünün yayılımı ve çıkış noktası hakkında çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Konuya dair önemli araştırmalar gerçekleştiren Le Miere’e göre; Koyu
Yüzlü Perdahlı Kaplar’ın hamur ve yüzey renginin koyu olması, bu seramiğin kil
içeriğinden kaynaklanmaktadır. Çok düşük oranda kalsiyum ve çok yüksek oranda
demir içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca bu seramik grubunun kimyasal içeriği, tam
olarak Kuzeybatı Suriye ve Kilikya’nın içinde bulunduğu belirli bir ofiyolitik alanı
gösterdiği söylenmektedir (Le Mière, 2001, ss. 180-181). Kuzey Suriye’de yer alan Tell
El Kerh 2 yerleşiminde söz konusu kaplara rastlanmış “Kerkh Ware” olarak
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adlandırılmıştır (Tsuneki & Miyake, 1996, ss. 109,123). Konu üzerine detaylı çalışmalar
gerçekleştiren bir başka bilim insanı Francesca Balossi-Restelli, Koyu Yüzlü Perdahlı
Kaplar’ın kültürel çevrenini Amik Ovası, Rouj Basin Vadisi ve Yukarı Mezopotamya
olarak belirtmiştir (Balossi, 2004, ss. 111-112).

Büyük Mezopotamya’nın geneline baktığımızda Geç Neolitik dönemin bu evresinde
yerleşim sayılarının arttığını görürüz. Bu artışa paralel olarak sosyo-ekonomik anlamda
öncül dönemde ortaya çıkan yenilikler köy yaşantısına tam olarak yerleştiği
söylenebilir. Çanak-çömlek yapımının yaygınlaşması, tarım ve hayvancılık bağlamında
oluşan besin ekonomisinin ortaya çıkardığı gereksinimlerine duyulan ihtiyacın
karşılanmasından biri olarak gösterilebilir. Ayrıca silo benzeri ve depo niteliğindeki
yapıların kullanımı artmış, kil kapamalar ve mühürler yapılan kazılarda tespit edilmiştir.

Geç Neolitik dönemin erken safhalarında kullanımı yaygınlaşan kil kaplar, ilerleyen
süreçle birlikte yapımında uzmanlaşılan birer zanaat haline dönüşmüştür. Çanak-çömlek
yapımında ortaya çıkan bu gelişmişlik duraksamaksızın devam etmiştir. Seramiğin
üretim aşamasında daha bilinçli seçimler yapılmış, kilin pişirilme süreleri ve ısı
derecelerine özen gösterilmiştir. Özellikle kaplar üzerine yapılan boya bezemeler
seramik teknolojisinde önemli bir dönemeç olmuştur. Bu dönemde yapılan çanakçömlek sadece ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmayıp üzerine yapılan boya
bezemeleriyle adeta bu dönemin duvar resimlerine dönüşmüştür. Boyalı çanak-çömlek
yapımında Hassuna seramiği çıraklık aşamasını temsil etmektedir. Samarra seramiği ile
kalfalık Halaf boyalı kaplarıyla da ustalık eserleri ortaya konmuştur.

Mezopotamya’nın ilk boyalı çanak-çömlek geleneği olarak kabul edilen Hassuna
seramiği adını, 1945 yılında Musul yakınlarında İngiliz ve Iraklı uzmanlarca kazısı
gerçekleştirilen “Tell Hassuna” yerleşiminden almaktadır.

Her ne kadar adını bu

yerleşimden almış olsa da ilk kez gün yüzüne çıkarıldığı yer 1911 yılında TürkiyeSuriye sınırında yer alan “Karkamış” kazısıdır. Kazı başkanı Leonard Woolley
tarafından höyüğün etek kısımlarında yapılan derin sondaj ile prehistorik döneme ait
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buluntular açığa çıkarılmıştır. Hafiri tarafından Neolitik Çağ’a ait olduğu söylenen
çakmaktaşı, obsidiyen ve taş aletlerin yanı sıra boyalı ve boyasız çanak-çömleğe
rastlanılmıştır. Burada ele geçen seramiğin çoğunun açık ağızlı çanaklardan oluştuğu
belirtilmiştir (Woolley, 1934, ss. 151-154).

Tell Hassuna’da bulunan çanak-çömlek, kazı heyeti tarafından dönemin arkeolojik bakış
açısı ile değerlendirilmiştir. Ele geçen seramik; Proto-Hassuna Ware, Archaic Hassuna
Painted Ware, Standart Hassuna Painted Ware ve Standart Incised Hassuna Ware
olarak alt gruplara ayrılmıştır. İlerleyen yıllarda Mezopotamya’da gerçekleştirilen
kazılarla birlikte Hassuna çanak-çömleği üzerine yapılan çalışmalarda derinleşmiştir.
Tell Hassuna’nın güneyinde yer alan Umm Dabaghiyah kazısı ve Musul‘un
kuzeybatısında bulunan Tell Sotto kazılarından ele geçen kaplar Proto-Hasssuna çanakçömleğiyle benzerlik göstermektedir. Yerleşimlerde tespit edilen yalın kaplar için
uzmanlar, Proto-Hassuna tanımlaması yerine Dabaghiyah-Sotto adlandırmasını tercih
etmiştir (Tekin, 2017b, s. 368).

Yarim Tepe 1 yerleşiminde açığa çıkarılan Hassuna çanak-çömleğinin bir kısmı
üzerinde kil analizleri gerçekleştirilmiştir ve 7 farklı tip kil kullanıldığı görülmüştür. Bu
hammadde yataklarının 4‘ü yerleşim yakınında olup kapların toplam %85’lik bir
kısmını temsil ederken, yerleşime özgü olmayan 3 farklı kil tipi %15’lik bir kısmı
oluşturur (Petrova, 2012, s. 76).

İlk zamanlarda Musul civarı ve Sincar Vadisi etrafında bulunan yerleşimlerde tespit
edilen Hassuna seramiğinin yayılımı aslında daha geniş sınırlara kadar sürmektedir. Bu
seramik grubunun açığa çıkarıldığı bir başka yerleşim Kuzey Suriye’de yer alan Tell
Sabi Abyad’dır (Akkermans, 1987, s. 29).
Son yıllarda artan baraj inşaatları arkeoloji bilimi için bir fırsata dönüşmüş, kurtarma
kazıları kapsamında pek çok yeni bilgi elde edilmiştir. Türkiye’nin güneydoğunda
yapılan Atatürk, Karkamış ve Ilısu Baraj projeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Adıyaman’da,

Gritille (Voigt & Ellis, 1981), Kumartepe (Roodenberg, Wilkinson, &
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Bayri-Baykan, 1984), Levzin Höyük(Yener, 1993) ve Sürük Mevkii (Stein, 1992)
kazılarında, Şanlıurfa’da Mezraa Teleilat (Özdoğan, 2007) ile Akarçay Tepe (Özbaşaran
& Molist, 2007) yerleşimlerinde, Diyarbakır’da ise Hakemi Use (Tekin, 2005) ve Salat
Camii Yanı (Miyake, 2010) kazılarında Hassuna çanak-çömlek geleneğinin varlığı
tespit edilmiştir. Yapılan bu kazı çalışmalarıyla birlikte Hassuna seramiğinin sadece
Musul ve Sincar bölgesi civarında olmadığı anlaşılmış, köken ve çekirdek bölge
kavramları yeniden tartışılmaya açılmıştır (Tekin, 2017b, ss. 250-267).

Orta Mezopotamya’da günümüz Irak devletinin iç kesiminde yer alan Samarra şehrinde
1911 yılında Alman arkeolog Ernst Herzfeld başkanlığında bir dizi kazılar
gerçekleştirilmiştir. Abbasi dönemine tarihlenen Halife sarayında çalışmalar yapan
Herzfeld buraya yaklaşık 5 km uzaklıkta Dicle’nin sol yakasında yer alan bir mezarlık
alanını da kazmıştır. Burada ele geçen malzemeler dönemin arkeolojik bakış açısıyla
değerlendirilip 1930 yılında yayımlanan Die Ausgrabungen Von Samarra kitabı ile
bilim dünyasına tanıtılmıştır (Herzfeld, 1930).

Alman arkeolog Ernz Herzfeld tarafından gerçekleştirilen Samarra mezarlık alanı
kazısından ele geçen çanak-çömlek, arkeoloji literatürüne “Samarra” seramiği olarak
geçmiştir. 1911 yılında yapılan kazılarda ele geçen materyaller dönemin arkeoloji bakış
açısıyla toplanmış ve değerlendirilmiştir. Özellikle boyalı çanak-çömlek varlığı,
hafirinin bu konuda seçici davranmasını sağlamıştır (Tekin, 2017b, s. 269).

Samarra çanak-çömlek geleneğinin sadece Orta Mezopotamya’da değil Büyük
Mezopotamya’nın genelinde oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu seramik grubuna
Yukarı Mezopotamya’da bulunan Hakemi Use (Tekin, 2008, s. 274) yerleşiminden,
Güney Mezopotamya’daki Tell el-Oueilli (Huot, 1992, s. 189) yerleşimine kadar olan
geniş bir coğrafyada rastlanılmaktadır (Harita 3).
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Harita 3. Hassuna ve Samarra yerleşimleri

1908 yılında Gaziantep yakınlarında yer alan ve John Gastrang tarafından kazısı
gerçekleştirilen Sakçagözü yerleşiminin en eski tarihli katmanlarında Samarra çanakçömleği tespit edilmiştir. Ele geçen seramik Samarra türevi olarak değerlendirilmiştir.
Habur Vadisi’nde yer alan Tell Chagar Bazar’da Max Mallowan tarafından “Prehistorik
çukur” olarak tanımlanan, yerleşimin 13-15. tabakalarında Samarra çanak-çömleğinin
benzerlerine rastlanılmıştır (Cruells, 2008, s. 677).

Yukarı Mezopotamya’da Fırat Nehri üzerinde yer alan Tell Baghouz’da (Du Buisson,
1948) 1936 yılında yapılan çalışmalarda Samarra çanak-çömleğinin varlığı tespit
edilmiştir. Balikh Vadisi’nde bulunan ve 1988’den beri Hollandalı bir grup uzman
tarafından araştırılan Tell Sabi Abyad, Geç Neolitik dönemin bütün evrelerini
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kapsamasından ve zengin çanak-çömlek repertuvarından dolayı ayrı bir öneme sahiptir.
Bu yerleşimin 7-4. tabakaları arasında Samarra türevi olarak değerlendirilebilecek
çanak-çömlek ele geçmiştir (Akkermans, 1987).

Geç Neolitik dönemde iklim şartları ve çevresel faktörlerin elverişli hale gelmesiyle
birlikte Orta Mezopotamya’da yeni yerleşim yerleri görülmeye başlar. Samarra, Choga
Mami, Songor (A) ve Tell es-Sawwan gibi yerleşimlerde, gerek mimari anlayışlarında
gerekse çanak-çömlek geleneklerinde Yukarı Mezopotamya’ya göre bir takım
farklılıklar görülür. Samarra yerleşimleri kuru ve verimsiz ancak ırmak yakını
konumlarda yer alır. Orta Mezopotamya yıllık yağış ortalamasının 200 milimetrenin
altında olması buğday ve iri keten gibi kuru tarım tohumlarının yetişmesi için yeterli
değildir. Choga Mami de ortaya çıkarılan ilkel su kanalları ilerleyen dönemlerde Güney
Mezopotamya sulu tarım anlayışının temelleri niteliğindedir. Tell es-Sawwan’da hayvan
yetiştiriciliği koyun ve keçi ağırlıklı iken Choga Mami’nin geç evreleriyle birlikte sığır
ve domuz besiciliği de görülmeye başlar. İnsanlar bir yandan evcilleştirilmiş hayvanları
beslemiş, bir yandan da; alageyik, yabani sığır, ceylan ve yabaneşeği gibi bölgede
bulunan yabani hayvanları avlamaya devam etmiştir (Frangipane, 2002, ss. 109-114).

Tell es-Sawwan yerleşiminin mimari yapıları Fransız araştırmacı Catherine Breniquet
tarafından kronolojik açıdan ve çağdaşı çevre yerleşimleriyle karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır. Özellikle “T” biçimli yapıların yaygın kullanımı ve referans merkezi olarak
kabul edilen Tell es-Sawwan yapılarının Ubeyd dönemi mimari anlayışının temelleri
olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Choga Mami ve Songor A yerleşimlerinde bulunan
evlerde geniş payandaların saptanması, bu yerleşimlerde binaların iki katlı olup alt
kısımlarının tarımsal ürünleri depolama niteliğinde olduğunu düşündürtmektedir
(Breniquet, 1991, s. 87).

Bernbeck ve Oates gibi uzmanlar, Geç Neolitik dönem çanak-çömlek stillerinin farklı
geçim

uygulamalarının

yansımaları

olarak

değerlendirmiştir.

Örneğin;

Orta

Mezopotamya’da yoğunlaşan Samarra yerleşimlerinin sulu tarım yapmasından dolayı

30

daha organize ve karmaşık bir süreci yansıttığı, Yukarı Mezopotamya’da yer alan
Hassuna ve Halaf geleneklerinin ise yarı göçer ve daha pastoralist bir adaptasyonu
yansıttığını belirtmişlerdir. Bu yaklaşımlar besin ekonomisinin toplumlar üzerindeki
etkileri temelinde yapılmıştır (Nieuwenhuyse, 2009, s. 83).

Hassuna ve Samarra çanak-çömlek gelenekleri birbirine tipolojik ve teknik açıdan çok
benzemektedir. Hassuna çanak-çömleğinde ince kum ve pembe kil katkısı Samarra
seramiğinin de büyük çoğunluğunu oluşturur. Kapların üzerine yapılan boya
bezemelerin çoğunluğu kırmızı, kahverengi ve siyah tonlardadır. Bu iki seramik
anlayışının arasındaki en büyük farklılık kapların boya bezeme stilleridir. Samarra
çanak-çömleği Hassuna kaplarına oranla daha kompakt tasarlandığı görülmektedir
(Campbell, 1992, ss. 20-21).

Daha özel olarak, Suriye ve Yukarı Mezopotamya’da Hassuna / Samarra evresi, Halaf
öncesi ve Erken Halaf arası “geçiş” evresini temsil etmektedir. Hassuna / Samarra
dönemi (yaklaşık MÖ 6150 / 5900) insanlar arası fikir alışverişinin, ticaretin ve
etkileşimin yoğunlaştığı dönemi işaret etmektedir (Nieuwenhuyse, Jacobs, Van As,
Broekmans, & Adriaens, 2001, s. 148).

Yakın Doğu Geç Neolitik dönem çalışmalarının genellikle kültür tarihçiliği kapsamında
yapıldığı ve seramik gelenekleri temel alınarak Proto-Hassuna, Hassuna, Samarra ve
Halaf şeklinde kronolojik sıralama yapıldığı görülmektedir. Bu ayrımlar yalnızca
dönem sıralamasıyla kalmamış keskin bicimde coğrafya sınırlaması da getirilmeye
çalışılmıştır. Zamanla kazısı yapılan yerleşim sayılarının artması ve en önemlisi
arkeolojik bakış açısının değişmesiyle bu bölgesel ve kronolojik sınırlamalar ciddi
anlamda değişmiştir (Nieuwenhuyse, 2009, s. 84).

Orta Fırat bölgesinde günümüz Suriye-Irak sınırına yakın bir noktada yer alan Tell
Baghouz, Samarra çanak-çömleği tespit edilen bir başka merkezdir. 1936 yılında Le
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Conte du Mesnil du Buisson başkanlığında kazılan ve oldukça küçük boyutlara sahip
olan yerleşimde açığa çıkarılan seramiğin bir kısmı Louvre Müzesi’ne, bir kısmı da
Amerika’ya götürülmüştür. Bu çanak-çömleğin Amerika’da olan kısmı R. J. Braidwood
tarafından, Louvre Müzesinde olan kısmı ise Oliver Nieuwenhuyse tarafından
incelenerek yayımlanmıştır (Nieuwenhuyse, 1999). Nieuwenhuyse Tell Baghouz’da
bulunan kaplar “Klasik Samarra” olarak tanımlamış ve Tell Sabi Abyad’ın 4-6.
tabakaları seramiği ile yakın benzerlik gösterdiğini belirtmiştir (Nieuwenhuyse, 1999, s.
4).

Güney Mezopotamya’da Sumer yerleşimi olan Larsa ‘nın 3,5 kilometre uzağında yer
alan Tell Oueili yerleşiminde yapılan çalışmalarda Samarra geç evresine tarihlenen
çanak-çömlek bulunmuştur (Huot, 1992, s. 193). Yerleşimin “Ubeyd 0” olarak
tanımlanan ilk evresinde bulunan Ubeyd erken evre kapları ile Samarra seramiği hamur
ve boya bileşiminde birbirine çok benzer olduğu görülmektedir (Blackham, 1996, s. 13).

Yapılan tez çalışmasının ana hatlarını Samarra seramiği oluşturmaktadır. Tezin sonraki
bölümlerinde Orta Mezopotamya başta olmak üzere bazı çevre bölgelerde ele geçen
Samarra çanak-çömleği detaylı şekilde anlatılmaya çalışılacaktır.
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3. BÖLÜM

:

ORTA MEZOPOTAMYA GEÇ NEOLİTİK YERLEŞİMLERİ

Orta Mezopotamya bölgesinde Geç Neolitik dönemde Samarra, Tell es-Sawwan, Choga
Mami, Tell Songor A ve Tell Baghouz boyalı çanak-çömlek geleneğinin görüldüğü
merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan Samarra ve Tell es-Sawwan
birbirine oldukça yakın bir noktada ve Dicle Nehri kıyısında yer alır. Choga Mami ile
Tell Songor A yerleşimleri Dicle Nehri’nin doğusunda, Hamrin bölgesi olarak
adlandırılan Irak-İran sınırına yakın bir noktada konumlanmıştır. Tell Baghouz
yerleşimi ise Orta Fırat bölgesinde Suriye-Irak sınırında yer almaktadır (Harita 4).

Harita 4. Orta Mezopotamya Geç Neolitik dönem yerleşimleri
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3.1.Choga Mami

Bağdat’ın 120 kilometre kuzeydoğusunda Mandali şehri yakınlarında yer alan Choga
Mami yerleşimi deniz seviyesinden 135 metre yükseklikte yer alır. Bölge için ana su
kaynağı Mandali şehrinin kuzeyinde alüvyon alanın oluşmasını sağlayan Gangir
Çayı’dır. Höyük 350x100 metrelik bir alana sahip olup 6 metre yüksekliğindedir
(Matthews, 2000b, s. 79).

1966 yılında Joan Oates başkanlığında Mandali ve Badra Bölgelerinde yüzey
araştırması gerçekleştirilmiştir (Harita 5). Aralarında Choga Mami’nin de bulunduğu
tarihöncesi dönemlere ait malzeme sunan pek çok yerleşim keşfedilmiştir (Oates, 1968,
s. 1).

Harita 5. Mandali ve Badra bölgesi (Oates, 1968, ss. 2, fig. 1)
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1967 yılı Aralık ayında Joan Oates başkanlığında başlayan arazi çalışmalarında Uruk,
Ubeyd ve Samarra dönemlerine ait materyal kültür öğeleri tespit edilmiştir. Uruk ve
Ubeyd dönemlerine ait tabakaların yoğun tahribata uğradığı belirtilmiştir. Yerleşimden
alınan bazı örneklere radyokarbon analizi yapılmış, höyüğün genel olarak MÖ 6.
binyılın ortalarına doğru iskân edilmeye başladığı anlaşılmıştır (Oates, 1972, ss. 50,51).

Choga Mami’nin ilk iskânını temsil eden III. tabakada Samarra türü boyalı kaplar ele
geçmiştir. Söz konusu kaplar ince kum katkılı ve iyi pişmiş çanak-çömlekten
oluşmaktadır. İlk kazı sezonunda yerleşimde 840 parça yalın, 660 parça kaba, 510 parça
boyalı ve 65 parça kazı/çizi bezemeli Samarra çanak-çömleği açığa çıkarılmıştır (Oates,
1969, s. 133). Kazı başkanı J. Oates tarafından değerlendirilen Samarra seramiğinin
yerleşimdeki oranı şu şekildedir;

Yalın Kaplar
3%
25%

32%

40%

Kaba Kaplar
Boyalı Kaplar
Kazı/Çizi Bezemeli
Kaplar

Tablo 6. Choga Mami 1967-68 kazı sezonu çanak-çömlek dağılımını gösteren grafik

Choga Mami yerleşiminin en yaygın boyalı kap türü, geometrik motiflerle süslenmiş
derin çanaklardır. Hemen hemen her örnekte kafes tarama motifi görülmektedir.
Bunların yanı sıra boyalı seramiğin üzerinde bazı yeni geometrik bezemeler de
karşımıza çıkar. Yatay şekilde zikzaklar oluşturularak yapılan merdiven motifi bu yeni
tip bezemeye örnek olarak gösterilmektedir. Choga Mami yerleşiminde Samarra, Tell
es-Sawwan ve Tell Baghouz gibi yerleşimlerinden bilinen “meander” (menderes)
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motifinin farklı varyasyonlarına rastlanmıştır. Burada görülen meander motifi örnekleri
sekiz yerine on altı tane gelecek şekilde, birbirine oldukça yakın ve ince çizilmiştir.
Samarra çanak-çömleğinde görülen bu bezeme genellikle kapların ağız kısmında yatay
bir bant halinde yapılmıştır. Yerleşim yerinde kazı heyeti tarafından J7 olarak
tanımlanan alanın kuzey tarafında Samarra geleneğinde yapılmış boyalı kaplar açığa
çıkarılmıştır. J7 alanında üzeri geometrik motiflerle bezenmiş ayaklı çanaklar bol
miktarda ele geçmiştir. Bunların yanı sıra üzeri özenli bir şekilde taranarak bezenmiş,
gövdesinde ve ağız kenarında karşılıklı gelecek şekilde üçgen motiflerinin yer aldığı
(Şekil 1) tabak örnekleri de bulunmuştur (Oates, 1969, s. 135).

Şekil 1. Choga Mami Samarra gelenekli boyalı seramik örneği (Oates, 1969, ss. 137,Lev.
XXXII, Fig. 1)
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Choga Mami’nin Samarra tabakalarındaki pişmiş toprak kaplar; yalın, kaba, kazı
bezemeli ve boyalı kaplardan oluşmaktadır. Yerleşimin bu evresinde farklı boyutlarda
ve tiplerdeki çanak-çömleğin yüzeyinde boya bezeme yoğun olarak kullanılmıştır. Bu
bezekler içinde hayvan motifleri dikkat çekicidir. Günümüzde Mandali bölgesinde
yoğun olarak yaşayan akrepler (Levha Ia) Choga Mami’den ele geçen Samarra boyalı
çanak-çömleğinde sıklıkla resmedilmiştir (Oates, 1969, s. 134).Choga Mami boyalı
kapları üzerinde görülen hayvan betimlemelerine bir başka örnek olarak dağ keçileri
gösterilebilir (Levha Ib). Dağ keçisi motifi bazen tek başına bazen hem kırkayak hem de
gamalı haç motifleri ile birlikte işlenmiştir (Oates, 1969, s. 134). Choga Mami’de
kapların üzerindeki dağ keçilerinin “fiyonk” motifi şeklinde işlendiği, bu haliyle sonraki
dönemlerin habercisi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Devetüyü renkli hamura sahip
olan seramik parçası iyi pişmiş olup üzeri yeşilimsi ve siyah boya kullanılarak
bezenmiştir (Oates, 1969, s. 134). Üzeri boya bezekli kapların bazılarında matkapla
düzenli açılmış izlenimi veren delikler mevcuttur. Bu dönemin Mezopotamya boyalı
kaplarında bu türden delikler yaygın olup, onarım amaçlı yapıldığı düşünülmektedir
(Levha Ic).

Mandali bölgesinde yer alan Choga Mami yerleşiminden ele geçen Samarra çanakçömleğinin benzerleri Tell es-Sawwan (Abu es-Soof, 1968), Tell Hassuna (Lloyd,
Safar, & Braidwood, 1945), Tell Mattarah (Braidwood, Braidwood, Smith, & Leslie,
1952) ve Tell Baghouz (Du Buisson, 1948) gibi yerleşimlerde görülmektedir. Choga
Mami’de kazılarında Tell Mattarah’ta olduğu gibi kazı bezekli çömlekler, yalın ve kaba
çanak-çömlek ele geçmiştir ancak dairesel kazı bezeklere rastlanılmamıştır. Tell esSawwan ve Tell Matarrah kazılarında ele geçen “husking tray” parçalarının Choga
Mami’de bulunmaması aralarındaki farklılık olarak not edilebilir. Choga Mami’de
kaideli kaplara ait parçalar bulunmuştur. Bu kapların tam korunmuş örnekleri Tell esSawwan yerleşiminde açığa çıkarılmıştır. Kapların üst kısımları ayrıntılı geometrik
tasarımlar ve çaprazlama yapılan malta haç bezemeleri içermektedir (Oates, 1969, s.
134).
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Choga Mami yerleşiminde açığa çıkarılan çanak-çömleğin bir kısmı Güney
Mezopotamya’nın Ubeyd malzemesi ile ilişkilidir. Bu durum Joan Oates’u yerleşimde
kazı yapmaya yönlendiren temel etmenlerden birisi olarak gösterilmiştir (Oates, 1969, s.
136).

Choga Mami malzemesinin en önemli özelliği Samarra çanak-çömlek geleneğinin geç
safhasına ait ve Güney Mezopotamya’nın Erken Ubeyd seramik örnekleriyle benzer
parçaların ele geçmesi olarak gösterilmektedir. Bu seramik grubu “Choga Mami
Transition Period” (Choga Mami Geçiş Evresi) şeklinde adlandırılmıştır (Matthews,
2000b, s. 80).

Yerleşimde ele geçen yaklaşık 70 boyalı parçanın kil ve ince kesit analizi yapılmıştır.
Elde edilen sonuca göre Samarra, Geçiş Evresi ve Ubeyd dönemleri boyalı çanakçömleğinde hem malzeme hem de yapılış bakımından aynı teknolojik geleneğin
sürdürüldüğü görülmüştür (Oates, Young, Smith, & Mortensen, 1983, s. 256). Choga
Mami çömlekçilerinin boyalı ve yalın kaplar için kullandıkları killerin farklı şekilde
hazırlandığı yapılan analiz çalışmaları ile ortaya çıkmıştır (Oates, 2013, s. 411). Çanakçömlek üzerine yapılan bu analiz çalışması Choga Mami seramik teknolojisinin son
derece gelişmiş olduğunu açıkça göstermektedir.

Geçiş Evresi çanak-çömleği üzerinde en sık rastlanan boya bezekler diyagonal dış
desenler ve ince çapraz taramalardır (Şekil 2). Söz konusu bu seramiğin en yakın
benzerlerine Eridu yerleşiminin XVII-XVIII seviyelerinde rastlanır. Yerleşimde ele
geçen boyalı kaplarda görülen içi yatay çizgili üçgen motifleri Geçiş Evresi seramiğine
oldukça yakındır (Oates, 1969, s. 137).
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Şekil 2. Choga Mami Geçiş Evresi boyalı çanak-çömlek örnekleri (Oates, 1969, ss. 137,Lev.
XXXII, Fig.2,3,4)

Samarra geleneğinde yapılmış derin çanakların ağız kısmında görülen kafes tarama
motifinin Geçiş Evresi seramiğinde de devam ettiği belirtilmiştir (Şekil 3). Geçiş Evresi
çanak-çömleğinde genel boyama eğilimi az olmakla birlikte kapların daha iyi pişirildiği
ve bundan dolayı daha sert dokuya sahip olduğu anlaşılmıştır (Oates, 1969, s. 136).

Şekil 3. Choga Mami Geçiş Evresi boyalı çömleği (Oates, 1969, ss. 137,Lev. XXXII, Fig. 5,10)
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Geçiş dönemi boyalı çanak-çömleği ince kum katkılı devetüyü renkli hamura sahiptir.
Bazı örneklerin dış yüzeyinde perdah izlerine rastlanmıştır. Samarra seramiğinde
görülen kapların iç ve dış yüzeylerini boyama geleneği Geçiş Evresi çanak-çömleğinde
de devam etmektedir.

Choga Mami Geçiş Evresi seramiğinde geometrik ve hayvan motiflerinin yanı sıra bazı
örneklerde insan motifleri görülmektedir. Aşağıda gösterilen boyalı kap parçasında
üstten ve alttan yatay şeritler içerisine yerleştirilmiş yan yana insanlar resmedilmiştir
(Levha Id). Vücutları ve başları üçgen görünümlü olup ortadaki figürin erkek dansçıyı
betimlerken yanlardaki figürlerin ise kadın dansçıların betimlendiği söylenmektedir
(Oates, 1969, s. 134).

Yukarı Mezopotamya’da yer alan Tel Sabi Abyad yerleşiminde ele geçen Samarra
ilişkili kaplar “Geçiş” veya “Geçici” Halaf olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kaplar
Samarra çanak-çömlek geleneğinden gelen birçok özelliği sürdürürken Choga Mami
Geçiş evresi ile de yakın benzerlik gösterir. Hem Tell Sabi Abyad hem de Choga Mami
Geçiş Evreleri Samarra özellikleri ile yerel özellikleri bir arada barındırmaktadır.
Benzer durum Songor A yerleşiminden ele geçen Geç Samarra malzemesinde de
görülür ancak bu materyallerin Ubeyd 0 olarak adlandırılan Güney Mezopotamya’nın
maddi kültür öğeleriyle yakın bağlantıları bulunur (Oates, 2013, ss. 407,408).

Öte yandan, bu çanak-çömlek geleneğinin bölgenin doğusunda günümüz İran sınırları
içinde de var olduğu bilinmektedir. İran’ın güneybatı kesimindeki Khuzistan
Bölgesinde yer alan Choga Sefid yerleşimi 5. seviyesini temsil eden devetüyü-siyah
seramik, Choga Mami Geç Samarra seramiği ile birebirdir (Oates & Curtis, 1982, s.
28).Coğrafi olarak birbirine çok da uzak olmayan bu iki yerleşimin seramik geleneğinde
benzerlik bulunması şaşırtıcı değildir.
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Güney Mezopotamya’nın tarihöncesi dönemini temsil eden Tell Oueili yerleşimi genel
olarak Ubeyd döneminin tüm evrelerini sunarken, özellikle “Ubeyd 0” ve “Ubeyd 1”
evrelerinden ele geçen malzemeler Choga Mami Geçiş Evresi ile paralellik
göstermektedir (Oates, 2013, s. 412). Orta Mezopotamya da yer alan Choga Mami
yerleşiminin hem Yukarı Mezopotamya yerleşimleri hem Khuzistan bölgesi
yerleşimleri hem de Aşağı Mezopotamya yerleşimleri ile olan benzerlikleri açıkça
ortaya konmuştur.

3.2.Samarra

Orta Mezopotamya bölgesinde Bağdat’ın 120 kilometre kuzeyinde yer alan Samarra,
Dicle’nin akış yönüne göre sol kıyısında ve deniz seviyesinden 65 metre yükseklikte yer
almaktadır (Harita 6). Samarra’da kazılar 3 açmada (3 metre genişlikte, yaklaşık 50
metre

uzunlukta)

gerçekleştirilmiştir.

Tüm

alanın

yaklaşık

8500

metrekare

büyüklüğünde ve Dicle’nin taşkın alanının kıyısını oluşturan konglomeralardan 15
metre yükseklikte yer almaktadır. Araştırma sonucunda yalnızca yaklaşık 150
santimetre derinlikte mezarlardan oluşan bir tabakanın varlığı tespit edilmiştir. Ele
geçen buluntuların benzerliği dolayısıyla aynı tabakaya ait olabilecekleri belirtilmiştir
(Herzfeld, 1930, s. 1).
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Harita 6. Samarra mezarlık alanının konumu (https://oi.uchicago.edu)

Önemli bir Abbasi yerleşimi olan Samarra, 19.yüzyıldan itibaren gezginlerin ve
araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bölgede yapılan bilimsel araştırmalar Alman
akademisyenler Friedrich Sarre ve Ernst Emil Herzfeld tarafından yürütülmüş, elde
edilen bilgiler altı ciltlik bir seri ile bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu serinin beşinci cildi
tarihöncesi Samarra mezarlık alanı çalışmasının sonuçlarını içermektedir (Northedge,
1991, ss. 82-83). 1911 yılında yapılan kazılarda İslami dönem şehrinin altında
tarihöncesi bir mezarlığın varlığı keşfedilmiştir. Bu alanda su ve rüzgâr erozyonu ile
yüzeye çıkmış pişmiş toprak kapların yoğunluğu dikkat çekmiştir. Kazı başkanı
tarafından burada ele geçen örnekleri karşılaştırabilecek yerleşim sayısının az olduğu
belirtilmiştir (Herzfeld, 1930).
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Samarra’da yapılan kazılarda mezarlar haricinde yerleşime dair herhangi bir ize
rastlanılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Orta Çağ dönemine ait yerleşiminin
tarihöncesi tabakaları tahrip etmesidir. Mezarların bir kısmı basit-sığ gömülerden, bir
kısmı ise bir dizi kerpiç ve kil sıva ile şekillendirilen alan içine yerleştirilmiş
gömülerden oluşmaktadır. Birbirine oldukça yakın konumlanan mezarlarda herhangi bir
yön birliği bulunmamaktadır. Çoğu gömünün üst üste yapılmış olması nedeniyle
bireysel bir mezarla nadiren karşılaşıldığı belirtilmiştir. Samarra mezarlarında ele geçen
kapların çoğunlukla kırık ve parçaların düzensiz olması mezarlığın bu durumuyla
ilişkilendirilmiştir (Herzfeld, 1930, ss. 1-2). Kazı raporunda yalnızca beş mezarın
bozulmadan günümüze ulaştığından söz edilmektedir. Söz konusu mezarlarda pişmiş
toprak kapların yanı sıra; madeni parçalar, boncuklar, deniz kabuğu takılar, alabaster
kaplar, çakmaktaşı uç ve taştan yapılmış topuz gibi farklı buluntular bir arada ele
geçmiştir (Herzfeld, 1930, s. 1).

Samarra mezarlarından elde edilen pişmiş toprak kaplar, Herzfeld tarafından 8 farklı
form grubuna ayrılarak incelenmiştir. Kazı raporunda Almanca olarak kategorize edilen
formların olası Türkçe karşılıkları şu şekildedir;

1. Schüsseln (Herzfeld, 1930, s. 10): Çanaklar (Şekil 4-1),
2. Fuszchalen (Herzfeld, 1930, s. 37): Yüksek Kaideli Çanaklar (Şekil 4-2),
3. Näpfe (Herzfeld, 1930, s. 49): Derin Küçük Çanaklar (Şekil 4-3),
4. Flache Töpfe (Herzfeld, 1930, s. 57): Sığ Çömlekler (Şekil 4-4),
5. Tiefe Töpfe (Herzfeld, 1930, s. 64): Derin Çömlekler (Şekil 4-5),
6. Becher (Herzfeld, 1930, s. 78): Bardaklar (Şekil 4-6),
7. Flaschen mit Hohem Hals (Herzfeld, 1930, s. 84): Uzun Boyunlu Çömlekler
(Şekil 4-7),
8. Töpfe mit Kurzem Hals (Herzfeld, 1930, s. 80): Kısa Boyunlu Çömlekler (Şekil
4-8).
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Şekil 4. Samarra Kazısında Ele Geçen Kap Formları (Herzfeld, 1930)

Samarra mezarlık alanında açığa çıkarılan çanak formlu kaplar alt gruplarıyla birlikte
temsil edilmektedir. Söz konusu örnekler arasında bazı iyi korunmuş çanaklarla birlikte,
bu tipolojiye uygun çok sayıda kırık parça yer almaktadır. Kazı başkanı tarafından bu
kaplar genişlik ölçülerine göre üç alt gruba ayrılmıştır (Herzfeld, 1930, s. 10).

Kazı raporunda farklı formlardaki Samarra çanak-çömleğinin çoğunlukla boya bezekli
örneklerine yer verilmiştir. Boya bezekler ile kap formları arasında bir bağlantının var
olduğu hissedilmektedir (Herzfeld, 1930, s. 11). Kapların üzerindeki boya bezeklerin
formlara göre özel tercihler olduğu, bazılarının ana unsur olarak yer almalarına karşın
bazı motiflerin yan unsur özelliği gösterdiği belirgindir (Şekil 4). Söz konusu kapların
ana bezemeleri iç kısımda, dekoratif süslemeleri ise dış kısımda işlenmiştir (Levha II).
Genellikle tercih edilen süslemeler arasında; “demon”2, akrep, dağ keçisi ve geyik gibi
hayvanlar ile çapraz ve anafor oluşturacak şekilde bezenmiş bitkiler, yıldırımlar yer
almaktadır. Ayrıca tabanlarda dar açılı köşeli üçgenler veya gamalı haç motifinin yer
aldığı örnekler de bulunmaktadır. Çanakların dış yüzeyi, ağız kenarı ve iç yüzeyindeki

2

Kadın figürleri araştırmacı tarafından “demon”a benzetilmiştir.
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boya bezemeler genellikle farklılık göstermektedir (Şekil 5). Bu kapların yüzeyinde
sınırlı alanlarda ince basit süslemeler yapıldığı görülmektedir (Herzfeld, 1930, s. 12).

Şekil 5. Samarra çanakları üzerinde görülen süslemeler ((Herzfeld, 1930)

Herzfeld tarafından tanımlanan bir diğer kap formu ise kaideli çanaklardır. Bu kaplar
çanaklarla benzer formda olmakla birlikte, tek parça üretilmiş uzun kaidenin üzerine
yerleştirilmiş bir çanak şeklindedir. Yapılan kazılarda söz konusu kapların tam örneğine
rastlanılmamıştır. Kaide kısımları farklı geometrik tasarımlara sahip deliklerle
donatılmıştır (Şekil 6). Bu form grubunda yer alan örnekler, kaide kısmındaki deliklerin
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farklılıklarına göre dört alt tipe ayrılmıştır (Herzfeld, 1930, s. 37). Kaideler üzerinde yer
alan bu delikler oldukça küçük ölçeklerde yapılmış ve bunların hangi amaca hizmet
ettiği ise tam olarak anlaşılmamıştır (Herzfeld, 1930, s. 38).

Şekil 6. Samarra kazısından ele geçen geometrik delikli kaideler (Herzfeld, 1930)

Kaideli çanakların iç tabanı için tercih edilen desenler genellikle yatay şeritler ve
köşebent üçgenlerle birlikte yapılan çapraz taramalardır. Bu model her zaman çok
renkli, dairesel çizgilerden oluşan bir çerçeveye sahiptir. Şeritler ve çapraz taramalardan
oluşturulan geometrik desenler, yalın örneklere oranla daha zengin ve yoğundur (Şekil
7). Bu bezemelerin yanı sıra çanakların ağız kenarının iç ve dış yüzeyleri de çeşitli
motiflerle süslenmiştir. Çanak kısmının aksine bu kapların kaide bölümlerinde figüratif
unsurlara daha az rastlanılmıştır (Herzfeld, 1930, s. 39).
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Şekil 7. Samarra kaideli çanakların iç yüzey boya bezekleri (Herzfeld, 1930)

Çanak formlu kapların alt gruplarından bir diğeri “derin küçük çanak” olarak
tanımlanan kaplardır. Herzfeld tarafından Samarra’nın “en istikrarlı formu” olarak
nitelenen bu kap türü kendi içinde altı farklı şekilde görülebilmektedir (Şekil 8).
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Şekil 8. Samarra’dan ele geçen derin küçük çanak örnekleri (Herzfeld, 1930)

Bu derin küçük çanakların dış yüzeyinin alt kısımları boyasızken, gövdeleri genellikle
geometrik motiflerle bezenmiştir. Ana kompozisyon kapların iç kısmında yer
almaktadır. Bu ana kompozisyon büyük çanaklarda görülen süslemelerle benzerlik
taşımaktadır. Ayrıca sığ çanak formunda iç yüzeylerde birbirini tekrar eden motifler yer
almaktadır (Levha III). Sadece çanakların bu örneklerinde dekoratif unsurlar tekrarlanan
özel kompozisyon stili oluşturmaktadır. Bu kompozisyon kapların merkezinde küçük
haç, “horozayağı” gibi desenler ve bunlar etrafında birbirini tekrar eden figürlerden
oluşmaktadır (Şekil 9). İç yüzeyde yer alan motifi sınırlandıran çerçeve ve yan desenler
diğer süslemelere oranla basit bir şekilde yapılmıştır (Herzfeld, 1930, s. 49).
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Şekil 9. Samarra’dan ele geçen derin küçük çanakların iç bezeme örnekleri (Herzfeld, 1930)

Samarra mezarlarında açığa çıkarılan bir başka kap formu ise sığ çömleklerdir. Bu
kaplar derin çömlekler ile oldukça benzer görünümdedir. Genellikle kırık parçalar
halinde ele geçmesinden dolayı bütüncül tanımlanması zordur. Söz konusu bu iki kap
formunu birbirinden ayıran özellik kap çapının yüksekliğine olan oranıdır. Başka bir
farklılık ise derin çömleklerin ağız kısmının belirgin bir şekilde dar olmasıdır. Ayrıca bu
iki çömlek formunun grupları ayrılırken, üzerlerinde yer alan dekoratif bezeme
çeşitliliği kolaylık sağlamıştır (Herzfeld, 1930, s. 57). Sığ çömleklerin ağız kenarının iç
kısımlarının saçak veya dans eden kadınlar motifi, ters üçgenler ve yatay dalga motifleri
ile süslendiği görülmektedir (Şekil 10).
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Şekil 10. Samarra’dan ele geçen sığ çömleklerin iç bezeme örnekleri (Herzfeld, 1930)

Samarra’da açığa çıkarılan sığ çömleklerin üzerinde yer alan boya bezekler yukarıda
bahsettiğimiz gibi çanaklardan oldukça farklı özellikler göstermemektedir. Bu kapların
neredeyse tamamının dış yüzeyleri boya bezemelidir. İç kısımlarda ise su dalgaları,
fiyonklar, saçaklar ve nadiren “Z” biçimli şekiller gibi küçük süslemeler yer almaktadır
(Şekil 10). Çömleklerin dış yüzeyinde ise her zaman ana desen olarak vurgulanan geniş
bir bant ve beraberinde basit çizgilerle bezenmiş dar şeritler bulunmaktadır (Şekil 11)
(Herzfeld, 1930, s. 58).

Şekil 11. Samarra’dan ele geçen sığ çömlek örnekleri (Herzfeld, 1930)
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Derin çömlekler Samarra mezarlarından ele geçen kap örnekleri içinde en kalabalık olan
grubu oluşturmaktadır (Levha IV). Bu form grubu ağız çapının genişliğine göre iki alt
tipe ayrılmıştır.

Derin çömleklerin boya bezemeleri yalnızca dış yüzlere yapılmıştır. Çömleklerin tabanı
ile alt kısımlarında herhangi bir boya bezeme yer almamaktadır. Kapların ağız kenarının
iç kısımları; dalgalı hatlar, menderes gibi sığ çanaklardan da bildiğimiz motifler ile
bezenmiştir. Dış yüzeylere yapılan bezemeler çok fazla değişkenlik göstermemektedir.
Her zaman aynı prensiple yapılmış dar bir bant şeridinin varlığı görülmektedir. Bu
bantlar üzerinde Samarra’nın karakteristik bezemesi olarak da nitelendirilen hasır motifi
dikkat çekmektedir. Bu bandın altında çapraz taranan kolonlardan oluşan, basit
desenlere sahip dar şeritler yer almaktadır. Kapların çapının en şişkin olduğu gövde
kısmı geniş bir bantla çevrelenmektedir. Bu forma ait kaplarda bezeme olarak daima
geometrik motifler tercih edilmiştir (Şekil 12) (Herzfeld, 1930, ss. 64-65).
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Şekil 12. Samarra derin çömlek örnekleri (Herzfeld, 1930)

Samarra mezarlarında tanımlanmış bir diğer form grubu ise az sayıda örnekle temsil
edilen bardaklardır (Levha V). Tek düze olan bu formun yüksekliği ile en geniş çapı
birbirine eşittir. Bardakların ağız kısımları hariç iç yüzeyleri boyanmazken, dış
yüzeyinde yoğun boya bezek görülmektedir.

Söz konusu kapların dış yüzeylerini süsleyen motifler çömleklerden farklılık
göstermektedir. Ana desen üzerinde güçlü bir vurgu olmadan yoğun olarak bezenmiştir.
Kapların üst kısımlarda ise Samarra’da iyi bilinen hasır motifi sıklıkla resmedilmiştir
(Şekil 13) (Herzfeld, 1930, s. 78).
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Şekil 13. Samarra kazılarından ele geçen bardak örnekleri (Herzfeld, 1930)

Samarra’da tanımlanan bir başka kap formu kısa boyunlu çömleklerdir. Bu kapların alt
kısmı derin çömleklerle oldukça benzerdir. Üst kısmında ise kısa bir boyun ve dışa
kıvrık ağız kenarı yer almaktadır (Şekil 14).
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Şekil 14. Samarra’dan ele geçen kısa boyunlu çömlek örnekleri (Herzfeld, 1930)

Söz konusu kaplar, üzerinde yer alan dekorasyon motiflerine göre iki gruba
ayrılmaktadır. Bunlardan ilki sığ çömleklerle benzerlik gösterirken (Levha VI), diğeri
Samarra’ya özgü olarak nitelendirilmiştir. Bu özgünlük dış yüzeyi kaplayan ve birbirini
tekrar eden motiflerin oluşturduğu kompozisyonla ilişkilendirilmiştir (Levha VII).
Boyun kısmının hemen altında yer alan boyanmamış bölge küçük noktalar yer
almaktadır. Kazı/çizi bezemeyi andıran noktalar boya bezeme ile bir arada yapılmıştır.
Aynı süsleme stili uzun boyunlu çömleklerde de görülmektedir (Herzfeld, 1930, s. 80).

Samarra’da varlığı saptanan formlardan uzun boyunlu çömleklerin gövdeleri
bardaklardaki gibi küreseldir. Gövdenin bitiminden itibaren düz bir şekilde yapılan uzun
bir boyun görülmektedir. Yassı bir balkabağını andıran bu derin çömleklerin hafif dışa
kavisli olan boyun kısmı sonradan eklenerek oluşturulmuştur(Şekil 15). Söz konusu
kapların gövdesi ile boynunun yüksekliği hemen hemen eşittir.
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Şekil 15. Samarra Uzun boyunlu çömlek örnekleri (Herzfeld, 1930)

Uzun

boyunlu

çömleklerin

bezemeleri

genellikle

doğrusal

süslemelerden

oluşmaktadır(Levha VIII). Boyun kısmının hemen bitiminde boyalı kazı/çizi bezek yer
almaktadır. Bu kapların gövde kısmının üzerinde bant şeklinde basit bir bezeme
mevcuttur. Diğer formlarında olduğu gibi bu bant bezemeye eşlik eden şeritler
bulunmaktadır (Herzfeld, 1930, s. 84).

Kazılarda ortaya çıkartılan kaplar incelendiğinde üzerinde motiflerden bağımsız bazı
işaretlerin olduğu görülmüştür. Herzfeld bunları çeşitli şekillere benzetmiş ve bunların
çömlekçilere ait işaretler olabileceğini belirtmiştir (Şekil 16). İşaretler arasında; üç
ayaklı bir hayvan, küçük bir kuş, iki kesişen kanca, balık, baş, boyun ve ön bacaklar,
dışı hazır işlemeli çapraz çizgili şerit, içi düğümlü saçak, kabuklu deniz hayvanları,
akrep, yılan, köşelere tutturulmuş üçgenden oluşan bir kare, çift uzun kuş ya da insan
bacağı, çapraz eksenler gibi şekiller tespit edilmiştir (Herzfeld, 1930, ss. 95,97).
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Şekil 16. Samarra çömlek işaretleri (Herzfeld, 1930, s. 96)
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3.3.Songor A

Bağdat’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda, Hamrin yakılarında bulunan Tell
Songor yerleşimi A, B ve C olmak üzere küçük ölçekli üç tepeden oluşur (Şekil 17). A
höyüğü Samarra malzemesi ile ön plana çıkmaktadır. Yerleşim 190x140 metre
boyutlarında ve deniz seviyesinden 90 metre yüksekliktedir. Tell Songor yerleşimi
1978-1980 yılları arasında, Prof. Dr. Hiedo Fujii başkanlığında bir ekip tarafından
araştırılmıştır (Kamada, Ohtsu, & Fujii, 1981, s. 164).

Şekil 17. Tell Songor A, B ve C yerleşimleri (Kamada ve diğ., 1981, s. 51).

Songor A yerleşiminde saptanan çanak-çömlek Samarra, Halaf ve Ubeyd geleneğinde
yapılmış olup, Mezopotamya’nın ilk boyalı çanak-çömlek geleneğinin kesintisiz
örneklerini sunmaktadır. Yerleşimde açığa çıkarılan Samarra boyalı çanak-çömleği
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gerek form gerekse boya bezemeleri bakımından genel olarak Geç Samarra dönemi
seramik geleneğini yansıtmaktadır (Matthews, 2000b, s. 78).

Kazı heyeti ilk sezon çalışmasında yerleşimde ele geçen Samarra çanak-çömleği; Boyalı
Kaplar, Çizi/Kazı Bezekli Kaplar, İnce Sade (Bezemesiz) Kaplar ve Kaba Kaplar
olmak üzere dört grup altında toplamıştır. Sonraki kazı sezonunda elde edilen bilgiler
ışığında, bu gruba “Kaba Çizi/Kazı Bezekli” seramik de eklenmiştir (Kamada & Ohtsu,
1995, s. 280). Kaba seramik saman katkılı olup genellikle büyük boyutlu ve kalın cidarlı
çanak-çömlekten oluşur. Bu kapların üretiminde çoğunlukla şerit tekniği uygulanmıştır
(Fujii, 1981, s. 173). Songor A çanak-çömleğinin özellikle şişkin gövdeli ve yuvarlak
tabanlı bazı örneklerin kalıp yardımıyla şekillendirildiği belirtilmektedir (Kamada &
Ohtsu, 1995, s. 281).

Yerleşimde gün ışığına çıkartılan mimari kalıntıların arasındaki boş alanlarda veya
binaların içinde parçalar halinde bulunan örnekler ile mezarlarda tam kap olarak ele
geçen Songor A seramiği Samarra boyalılarının temsilcileridir (Şekil 18).
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Şekil 18. Tell Songor A Samarra dönemi mezar çizimi (Kamada & Ohtsu, 1996, ss. 65, fig. 6)

Samarra boyalı seramiği form olarak çanak, çömlek ve tabaklardan oluşan geniş bir
yelpazede karşımıza çıkar. Ayrıca bu formların uzun boyunlu çömlekler, geniş ağızlı
çanaklar, oval ve standart çanaklar gibi pek çok alt grupları mevcuttur. Boyalı çanakçömleğin hamur özelliklerine bakıldığında oldukça ince kum katkılı oldukları
görülmektedir. Kapların şekillendirme işlemi yapıldıktan sonra yüzeyleri pürüzsüz hale
getirilmiş ve nadiren perdahlama uygulanmıştır. Geç Neolitik dönemde seramik
teknolojisinde görülen kapların yüksek ısıda fırınlaması Songor A yerleşimi çanakçömleği için de geçerlidir.

Yerleşimde bulunan Samarra çanak-çömleği genellikle

devetüyü renkli hamura sahiptir. Seramik üzerinde görülen boyalar ise çeşitlilik
gösterir.

Bunlar kabaca kırmızımsı, kahverengimsi,

grimsi,

yeşilimsi

olarak

sınıflandırılabilir. Boya bezemeler ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşilin türevlerinden
oluşmaktadır. Kapların yüzeyi farklı tasarımların uygulandığı süsleme bölümlerine
ayrılmıştır ve üzerine yapılan boya bezemelerin tasarımları genellikle belirsizdir. Sadece
tek renk kullanılarak boyanan kaplar çoğunlukla geometrik motiflidir. Temel olarak

59

basit bir tasarıma sahip olan geometrik motiflerde en sık kullanılan desen ise yatay
çizgilerdir. Choga Mami yerleşiminde sıklıkla görülen kafes tarama motifi (Şekil 19)
Songor A boyalı seramiğinde de karşımıza çıkar (Kamada ve diğ., 1981, ss. 173-174).

Şekil 19. Tell Songor A kafes tarama motifi (Kamada ve diğ., 1981, ss. 62, Lev. 32, Fig.2-6)

Geometrik motiflerle bezenmiş kaplarda paralel kısa eğik çizgiler ve yatay zikzaklar
yoğun olarak kullanılmıştır. Songor A yerleşiminde görülen menderes motifli (Şekil 20)
kap parçaları geometrik desenlere başka bir örnektir.

Şekil 20. Tell Songor A menderes motifi (Kamada ve diğ., 1981, ss. 62, Lev. 32, fig. 23) ve
(Kamada & Ohtsu, 1995, ss. 331, Lev. 30, fig. 344)
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Çoğunluğu geometrik bezeklerden oluşan Songor A yerleşimi Samarra boyalı
parçalarının temel tasarım unsuru üçgen motiflerdir. Bu motifler için kazı heyeti
tarafından “plane designs” terimi de kullanılmaktadır. Üçgen motifin dört farklı çeşidi
vardır (Şekil 21).
1) Üstleri dik bir çizgi üzerinde olan bir dizi üçgenler (a series of triangles whose tops
are on a perpendicular line),
2) İçlerinde çapraz çizgiler bulunan üçgenler (the triangles whose inside is filled with
cross-hatches),
3) İçinde çizgiler bulunan üçgenler (the triangles whoseinside is filled with hatches),
4) Tam üçgenler (the solid triangles).
Bu üçgen motiflerinden iki veya daha fazla tasarım aynı anda asla kullanılmamaktadır
(Kamada ve diğ., 1981, s. 174).

Şekil 21. Tell Songor A üçgen motifleri (Kamada ve diğ., 1981)
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Tell Songor yerleşiminde araştırmalar Hamrin Barajı kurtarma kazıları kapsamında
yapılmıştır. Bundan dolayı çalışmalar kısa sürede tamamlanmak zorunda kalmıştır.
Japon kazı ekibi yerleşimden elde edilen buluntuları ilerleyen yıllarda ayrıntılı olarak
değerlendirmiştir. Samarra dönemi çanak-çömleği bu bağlamda incelenmiş ve oldukça
fazla tipolojik değerlendirme yapılmıştır (Şekil 22). Kamada ve Othsu tarafından
incelenen Samarra boyalı seramik tipolojisi şu şekilde belirlenmiştir;

a) Uzun boyunlu, büyük boy, çanak ve çömlek
b) Kısa boyunlu, büyük boy, açılı omuzlu çanak ve çömlek
c) Kısa boyunlu, büyük boy, çömlekler
d) Küresel gövdeli, orta boy, çömlekler
e) Boyunsuz, büyük boy, çömlekler
f) Boyunsuz, küçük boy, çömlekler
g) Şişkin gövdeli, çömlekler
h) Şişkin gövdeli, çanaklar
i) Basık/bodur gövdeli, küçük boy çömlekler
j) Oval gövdeli, iki kulplu, çanaklar
k) Açık ağızlı, çanaklar
l) Tabaklar
m) Ayaklı çanaklar
n) Sivri tabanlı çömlekler
o) Köşeli kaplar
p) Düzensiz tabanı olan çanak ve çömlek (Kamada & Ohtsu, 1995, ss. 281-282).
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Şekil 22. Tell Songor A boyalı çanak-çömlek formları (Kamada & Ohtsu, 1995)

Songor A yerleşimi Samarra boyalı kapları tipolojik çalışmalarının yanı sıra üzerinde
yer alan boya bezemeler türlerine göre değerlendirilmiş ve çeşitli sınıflara ayrılmıştır
(Şekil 23).

1) Yatay çizgiler
2) Izgara düzeni, genellikle kapların ağız kısmına yapılmıştır
3) Şevron dizisi
4) Yatay zikzaklar
5) Dikey zikzaklar
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6) Eğik çizgi
7) Eğik çizgiler grubu
8) Çapraz taramalar ve şevron grubu
9) Üçgenler
10) Üstten ve alttan sıralı üçgenler
11) Dalga motifi
12) Kelebek motifi
13) Baklava motifi
14) Çapraz tarama motifi
15) Menderes motifi
16) Akrep motifi
17) İç kenardaki noktalar ve kısa eğik çizgiler (Kamada & Ohtsu, 1995, ss. 282-283).

Şekil 23. Tell Songor A boyalı çanak-çömleği üzerinde görülen bezeme türleri (Kamada &
Ohtsu, 1995)
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3.4.Tell Baghouz

Tell Baghouz Suriye-Irak sınırında yer alan Abu Kemal (Abu Kamal) şehri
yakınlarında, Fırat Nehrinin akış yönüne göre sol yakasında bulunan, 100x60 metre
boyutlarında küçük çaplı bir höyüktür (Harita 7). Yerleşim 1935 yılında Yale
Üniversitesi adına bölgede çalışmalar yürüten Robert du Mensil du Buisson tarafından
keşfedilmiştir. Aynı kişi tarafından 1936 yılında höyük üzerinde kısa süreli kazı
çalışması gerçekleştirilmiştir (Du Buisson, 1948).

Harita 7. Tell Baghouz ve çağdaşı çevre yerleşimler (Odaka, 2003, ss. 26, fig. 1)

Yapılan kazı çalışmasında ana toprak üzerinde iki veya üç tabaka bulunmuş ve bu
tabakalara ait bazı mimari kalıntılar tespit edilmiştir. Arazinin yüzeyinden ve
tabakalardan ele geçen boyalı çanak-çömlek üslup olarak birbirine benzemektedir.
Seramikteki benzerlik ve tespit edilen az sayıda mimari kalıntıdan dolayı yerleşimin
kısa süreli iskân edildiği düşünülmektedir (Nieuwenhuyse, 1999, s. 2) .
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Kazı başkanı Du Mensil du Buisson, ele geçen çanak-çömlek parçalarının
toplanmasında oldukça seçici davranmıştır. Bu yaklaşım yerleşiminin genel çanakçömlek yapısını tam olarak anlamamızı güçleştirmektedir. Toplanılan parçaların
tamamına yakını boya bezekli kaplardan oluşmaktadır. Söz konusu boyalı parçalar; bir
kısmı Louvre Müzesine, bir kısmı Halep Ulusal Müzesine, bir kısmı ise Yale
Üniversitesi’ne gönderilmek üzere üç farklı koleksiyona ayrılmıştır. Bu koleksiyonlarda
yer alan parça sayıları birbirine yakındır.

Yale Üniversitesi koleksiyonu toplam 53 parça boyalı seramikten oluşmaktadır. Söz
konusu çanak-çömlek Amik Ovasında tespit edilen bazı Roma dönemi eserleri
karşılığında

incelenmek

üzere

Chicago

Üniversitesine

gönderilmiştir.

Robert

Braidwood ve ekibi tarafından incelenen Tell Baghouz boyalı kapları 1944 yılında
yayımlanmıştır (Braidwood, Braidwood, Tulane, & Perkins, 1944). Braidwood ve ekibi
bu çalışmayla ilk defa Samarra seramiğinin genel tanımlamasını yapmıştır.

Koleksiyonda yer alan 53 parça seramiğin tamamı boyalı Samarra geleneğini
yansıtmaktadır. Yapılan analizlerden kapların aynı kilden üretildiği anlaşılmıştır.
İncelenen seramik parçaları yeşilimsi ve devetüyü tonlarından koyu yeşilimsiye uzanan
hamur renklerine sahiptir. Birkaç örnek aşırı fırınlanmaya maruz kaldığından dolayı
koyu renk almıştır. Kaplar genellikle orta ve yüksek ateşte pişirilmiştir. İnce ve orta
taneli mineral katkı içeren kaplar çoğunlukla pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Seramiğin
yüzey boyaları mat kırmızı, turuncu, yeşil ve siyahın tonlarında yapılmıştır. Boyalı
parçaların

hiçbirinde

bilinçli

olarak

yapılmış

iki

farklı

renk

kullanımına

rastlanılmamıştır. Tell Baghouz boyalı parçalarının form çeşitliliği Samarra kazı
buluntularıyla benzerlik göstermektedir (Braidwood ve diğ., 1944, ss. 51-52).

Louvre Müzesi’ndeki koleksiyona ait parçalar O. Niuwenhuyse tarafından incelenmiştir.
44 parçadan oluşan bu koleksiyonun büyük bir kısmı Samarra boyalı kaplarından
oluşmaktadır. İncelenen parçaların yapısı genel olarak Braidwood ve ekibinin
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tanımladığı Tell Baghouz Samarra seramiği tarifine uymaktadır (Nieuwenhuyse, 1999,
s. 4).

Louvre koleksiyonunda yer alan boyalı seramik parçalarının yapım tekniği ve içeriğini
anlamak için çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu parçalar hamur niteliğine
göre beş gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan ilk üçü birbine oldukça yakın özellikler
gösterir. Küçük ve orta boyutlu, yoğun mineral katkılı olan ilk üç grup ”Klasik
Samarra” hamur özellikleri yansıtmaktadır. Dördüncü hamur grubu tek bir parça ile
temsil edilir. Bu grubun hamur içeriğinde yüksek oranda kireçtaşı ve çamurtaşı
mevcuttur. Söz konusu boyalı parça hamur özelliğiNitelikli Turuncu Kaplar’a(Orange
Fine Ware)oldukça yakındır. Beşinci hamur grubu ise yoğun bitkisel katkı içermekte ve
tek bir parça ile temsil edilmektedir.

Bu parça Yukarı Mezopotamya ve Cezire

Bölgesi’nde yer alan Geç Neolitik dönem yerleşimlerinin bitki katkılı kaba seramiğe
benzemektedir (Nieuwenhuyse ve diğ., 2001, ss. 151-153).

Tell Baghouz'dan ele geçen Samarra türü kapların dip kısmı, gövdesi ve ağız kenarı;
kemik, ahşap veya seramikten yapılmış bir çömlekçi aletiyle düzeltilmiştir. Bu sayede
dış yüzeyi pürüzsüzleşen kap, boyama için uygun hale gelmiştir. Yapılan analizler
sonucunda boyamada hammadde olarak hematit kullanıldığı ve boyaların yüksek oranda
demir oksit içerdiği anlaşılmıştır (Nieuwenhuyse ve diğ., 2001, s. 158).

Boya bezekli kapların en sık görülen formları “Klasik Samarra” yerleşimlerinde bilinen
formlar ile paralellik göstermektedir. Yerleşimde en çok görülen kap formları; yarı
küresel çanaklar, şişkin gövdeli çanaklar, “S” profilli çanaklar ile uzun ve kısa boyunlu
çömleklerdir (Şekil 24).

67

Şekil 24. Tell Baghouz çanak-çömlek formları (Nieuwenhuyse, 1999)

Tell Baghouz’un Samarra türü kapları üzerinde görülen boya bezekler çeşitlilik
göstermektedir. Kapların ağız kenarı ve boyun ile gövde kısımlarına yapılan bezemeler
farklılıklar barındırır (Şekil 25). Boyun kısımlarında genellikle dikey konik çizgiler
görülürken kabın gövde kısımlarına doğru daha karmaşık motiflerle karşılaşılmaktadır.
Gövde kısımlarında üçgen şekiller, basamaklı şekiller, paneller ve fiyonk motifi yer
almaktadır (Nieuwenhuyse, 1999, s. 5).

Şekil 25. Tell Baghouz boya bezeme örnekleri (Nieuwenhuyse, 1999)
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Tell Baghouz örneklerinde özellikle iç ağız kenarına yapılan motifler arasında “Dans
Eden kadınlar” (Dancing Ladies) olarak adlandırılan saçak motifleri bulunur (Şekil 26).
Düzensiz işlenmiş bu motifler bazen üç bazen dört çizgiden oluşmaktadır (Odaka, 2003,
s. 31).

Şekil 26. Tell Baghouz- Dans eden kadınlar motifi (Odaka, 2003)

Yerleşimden ele geçen bazı kapların iç yüzeylerinin süslendiği görülmektedir (Şekil
27). Özellikle sığ çanak ve tabak formlu kapların iç taban süslemelerinde anafor
oluşturan keçi ve merkeze işlenmiş fiyonk gibi motifler yer almaktadır.
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Şekil 27. Tell Baghouz iç yüzey süslemeleri (Nieuwenhuyse, 1999)

Tell Baghouz’da ele geçen “S” profilli kapların bazılarının delindiği tespit edilmiştir
(Şekil 28). Muhtemelen bu deliklerden daha sonra ip geçirilmiş ve bitümen kullanılarak
kap tamir edilmiş olmalıdır.

Şekil 28. Tell Baghouz onarım delikli kap örneği (Nieuwenhuyse, 1999, ss. 9, fig. 3:7)
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Japon arkeolog Takahiro Odaka, Halep Ulusal Müzesinde yer alan bir grup seramik
içerisinden Tell Baghouz’a ait olabilecek 44 adet boyalı çanak-çömlek parçasını
incelemiş ve büyük bir kısmının Samarra geleneğini yansıttığı belirtmiştir (Odaka,
2003, s. 28).

İlk grup içerisinde yer alan 12 boyalı parça kum katkı içeren ince hamurdan yapılmış ve
genellikle yüksek ısıda pişirilmiş kaplardır. Bu parçaların büyük çoğunluğunun “S”
profilli çanak ve çömlek formunda olduğu belirtilmiştir. Söz konusu boyalı kapların
üzerinde çapraz tarama, doldurulmuş üçgenler ve paralel zikzaklar gibi geometrik
motifler yer almaktadır. Birinci grup genel olarak yüksek kalitede yapılmış Samarra türü
kaplardan oluşmaktadır (Şekil 29). Bu grup Orta Mezopotamya’da Dicle üzerinde yer
alan Samarra (Herzfeld, 1930) ve Tell es-Sawwan (Ippolitoni, 1970) kazı
buluntularından bilinen boyalı seramik ile benzerlikler göstermektedir (Odaka, 2003, s.
32).
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Şekil 29. Tell Baghouz Birinci Grup boyalı seramiği (Odaka, 2003, ss. 28, fig. 2)

Odaka tarafından belirlenen ikinci grup 29 parçadan oluşmakta ve ilk gruptakilere
benzemekle birlikte biraz daha kaba görünümdedir. Bunların yanı sıra boya bezeklerde
bazı farklılıklar göze çarpar. Örneğin, kap yüzeyinde geniş yatay bant ve dikey
çizgilerle bezenen paneller birinci grup örneklerinden farklılığı göstermektedir (Şekil
30). “Klasik Samarra” türü örneklerin ele geçtiği diğer yerleşimlerde bu tasarımın
nadiren yapıldığı görülmektedir. Genel olarak ikinci grup yerel özelliklerin baskın
olduğu Samarra türü çanak-çömlek olarak değerlendirilmektedir (Odaka, 2003, s. 31).
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Şekil 30. Tell Baghouz İkinci grup boya bezeme örneği (Odaka, 2003, ss. 29, fig. 3:7)

Her ne kadar kap parçalarının boya bezekli olmalarına göre “seçici” bir yöntemle
toplanmış olsa da eldeki bulgular Tell Baghouz örneklerinin “Klasik Samarra” olarak
nitelenmesine imkân vermektedir. Tell Baghouz’un “Klasik Samarra” türü seramği
içeren

ve

çağdaşı

olan

komşuları;

doğusunda

Tell-es-Sawwan,

Samarra,

kuzeydoğusunda Yarimtepe 1, Tell Hassuna ve Ninive (Ninova) ile kuzeybatısında yer
alan Tell Sabi Abyad’dır. Coğrafi açıdan Tell Baghouz, bu merkezlere yaklaşık olarak
eşit mesafededir (Nieuwenhuyse ve diğ., 2001, s. 148). Örneğin dışa çekik boyunlu bazı
kaplarda görülen çapraz çizgiler, Balih Vadisinde yer alan Tell Sabi Abyad’ın geçiş
evresi seramiğinde oldukça yaygındır (Le Mière & Nieuwenhuyse, 1996).

Tell Baghouz seramiği genel anlamda “Klasik Samarra” olarak tanımlansa da, Louvre
Müzesi koleksiyonunda yer alan iki parça Samarra çanak-çömleğinden ayrılmaktadır.
Bu iki kap parçası form ve süslemeleriyle Tell Sabi Abyad Geçiş döneminde görülen
“Orange Fine Ware” seramiğine benzemektedir (Şekil 31) (Nieuwenhuyse, 1999, s.
32).
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Şekil 31. Tell Baghouz Orange Fine Ware örneği (Nieuwenhuyse, 1999, ss. 13, fig. 5:11)

Üç farklı koleksiyona bölünmüş Tell Baghouz seramiği farklı araştırmacılar tarafından
birbirinden bağımsız olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Tell Baghouz
boyalı

kaplarının

büyük

bir

kısmının

Klasik

Samarra

geleneğinde

olduğu

anlaşılmaktadır.

3.5.Tell es Sawwan

Tell es Sawwan, Bağdat’ın 110 kilometre kuzeyinde Dicle’nin akış yönüne göre sol
kıyısında yer almaktadır. Yerleşim 230 metre uzunlukta, 100 metre genişlikte, 3,5 metre
yükseklikte birbirine bağlı A, B ve C olarak isimlendirilen üç alçak tepeden
oluşmaktadır (Şekil 32).
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Şekil 32. Tell es-Sawwan A, B ve C tepeleri (Breniquet, 2016, ss. 139, fig. 1)

Yerleşim ilk olarak Alman arkeolog Ernst Herzfeld tarafından 1911 yılında Samarra’da
yürütülen çalışmalar esnasında keşfedilmiştir. Iraklı bir grup uzman tarafından 1964
yılında başlayan arazi çalışmaları aralıklarla on sezon sürmüştür (El-Wailly & al-Soof,
1965, s. 17). 1988 ve 1989 yıllarında ise Fransız arkeologlar tarafından yerleşimde iki
sezon daha çalışılmıştır. Tell es-Sawwan ikinci dönem kazılarında arazide temizlik ve
sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı heyeti yayımladıkları raporda höyüğün
yoğun şekilde tahribata uğradığını ve bu nedenle çalışmaların istenilen sonuçları tam
olarak vermediğini belirtmiştir (Breniquet, 1992, s. 12).

Tell es-Sawwan’da toplam beş tabaka tespit edilmiştir. I ve II. tabakalar Samarra’nın
erken evresini temsil etmektedir. III ve IV. tabakalar gelişmiş Samarra geleneğini, V.
tabaka ise Samarra ile birlikte Halaf kültürlerini yansıtmaktadır. Tell es-Sawwan'ın beş
tabakası ve mezarlarının iki ayrı kültürel seviyeye ayrıldığı arkeolojik materyallerden

75

anlaşılmaktadır. I ve II. tabakaların sonraki üç seviyeden farklı kültürel nitelikler
gösterdiği belirtilmiştir (Abu es-Soof, 1971, s. 5).

Tell es-Sawwan yerleşiminin ilk kazı sezonunda açığa çıkarılan I. tabaka çanakçömleğinin Tell Hassuna Ib ve-II. tabakalarında (Lloyd ve diğ., 1945) tespit edilen
arkaik kaplar ile benzer olduğu ifade edilmiştir. Tell es-Sawwan II. tabakasında
kazı/çizi bezemeli Hassuna seramiğine rastlanılmıştır. Belirtilen her iki seviyede
bulunan kapl parçaları düşük ısıda fırınlanmıştır. Bunların hamurları genellikle
devetüyü ve açık kahverengi tonlarındadır.

Söz konusu tabakaların pişmiş toprak

kapları bazen kendinden astarlı bazen de perdahlı olarak karşımıza çıkmaktadır (ElWailly & al-Soof, 1965, s. 21). 1988 ve 1989 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda I ve
II. tabakalarda tespit edilen kapların “Arkaik Hassuna” olarak tanımlanmasının doğru
olmadığı belirtilmiştir (Breniquet, 1992, s. 5). Tell es-Sawwan I. ve II. tabakalarından
ele geçen çanak-çömlek kesin bilgi sunmamaktadır. Bazı parçalar ilk bakışta “Arkaik
Hassuna” özelliği gösteriyor olsa da, yerleşimin bu tabakalarındaki mimari özellikler
Samarra döneminin erken evrelerini yansıtmaktadır (Matthews, 2000b, s. 74).
Yerleşimin III, IV ve V. tabakalarının çanak-çömlek üzerinde herhangi bir tartışmaya
yer verilmeyecek kadar belirgindir. Bu durum I ve II. tabakalar için geçerli değildir
(Breniquet, 2016, s. 140).

Tell es-Sawwan’da II ile V. tabakaları arasında açığa çıkarılan pişmiş toprak kaplar
İtalyan arkeolog Fiorella Ippolitoni tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Söz
konusu tabakalardan ele geçen çanak-çömleğin yaklaşık üçte birini (yaklaşık 1000 adet)
boya bezekli kaplar oluşturmaktadır. Yerleşimde II ve IIIA tabakalarında yalnızca dört
parça “Arkaik Hassuna” ile IV ve V. tabakalarda ele geçen az sayıdaki Halaf seramiği
dışında tüm boyalı parçalar Samarra geleneğinde yapılmıştır (Ippolitoni, 1970, s. 126).
Tell es-Sawwan’da tespit edilen Samarra boyalı seramiğinde en sık görülen kap
formlarının tabakalara göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.
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Tabakalar

Ayaklar /
Kaideler

Çanaklar

“S” Profilli

Çömlekler

II

1

1

18

2

IIIA

38 / 12

7

27

15

IIIB

80 / 20

45

75

35

IV

80 / 35

75

95

35

V

30 / 13

25

23

8

Tablo 7. Tell es-Sawwan boyalı Samarra seramik formları (Ippolitoni, 1970, ss. 144, Table IV)

Tell es-Sawwan’da ele geçen boyalı kapların çoğunluğu, bir seviyeden diğerine; hamur,
bezeme ve stilde çok az farklılık gösteren Samarra geleneğinde yapılmıştır (Şekil 33).
Yerleşimin II ve IIIA tabakası bir kısmı Erken Samarra, IIIA geç bölümleri ile IIIB
tabakası “Klasik Samara”olarak tanımlanmıştır. Yerleşimin IV ve V. tabakalarına ait
olan boyalı kapların Geç Samarra özelliği gösterdiği belirtilmiştir (Ippolitoni, 1970, s.
126). Tell es-Sawwan yerleşimi V. tabakasının aşınmış olduğu ve tahribata uğradığı
belirtilmiştir. Bu seviyeden ele geçen boyalı kapların çoğu Samarra geleneğinin devamı
niteliğindedir (Al-A'dami, 1968, s. 58).

Yerleşimin II ve V. tabaka pişmiş toprak kapların hamur özelliklerinde, cidar
kalınlıklarında ve fırınlama derecelerinde bazı değişikliler ve iyileşmeler meydana
gelmiştir (Ippolitoni, 1970, ss. 108, 109). Samarra boyalı kapları genellikle devetüyü
renkli, iyi yıkanmış ince kum katkılı ve ender de olsa çok ince saman katkılı bir hamura
sahiptir. Kapların yüzeylerinin pişirilmeden önce pürüzsüz hale getirildiği ve bazı
örneklerde perdahlandığı gözlemlenmiştir. Boya bezeklerde koyu yeşil, kahverengi,
kırmızı ve siyah renk tonları kullanılmıştır (Ippolitoni, 1970, s. 126).
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Şekil 33. Tell es-Sawwan tabakaları Samarra kap örnekleri (Ippolitoni, 1970)
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Tell es-Sawwan IIIA ve IIIB tabakalarında tespit edilen Samarra örnekleri, toplam
seramiğin yaklaşık üçte birini oluşturur. Yerleşimin III. tabakasında ele geçen boyalı
kapların formları hafiri tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “…derin ve sığ çanaklar,
armut biçimli çömlekler, uzun ve kısa boyunlu çömlekler, küçük/minyatür kaplar…”
(Yasin, 1970, s. 8). Samarra yerleşimlerinin çoğunda görülen kapların form çeşitliliği
Tell es-Sawwan için de geçerlidir.Kap formları çoğunlukla çanaklardan oluşmakta olup,
bunlar arasında “S” profilli derin veya sığ olanların yanında yarım küre örnekler de
mevcuttur (Şekil 34).

Şekil 34. Tell es-Sawwan boyalı çanak formları (Ippolitoni, 1970)

Söz konusu çanakların dış yüzeylerinde iki veya üç bant boya bezekli alan yer alır. Sığ
çanaklarda ana dekorasyon alanı her zaman kap gövdesinin en geniş bölümüne
yapılmıştır. Ağız kenarının iç kısmı ise basit saçak motifleri ile süslenmiştir (Şekil 35).
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Şekil 35. Tell es-Sawwan saçak motifli çanak örnekleri (Ippolitoni, 1970)

Çömlek formundaki kaplarda ise; uzun boyunlu, kısa boyunlu, şişkin gövdeli ve
boyunsuz gibi formlarda alt gruplarıyla birlikte karşımıza çıkmaktadır (Şekil 36). Söz
konusu kapların çoğunun agız kenarı dans eden kadınlar veya saçak motifi olarak
bilinen bezeme ve dalga motifi ile süslüdür. Gövde yüzeyleri ise çapraz tarama,
üçgenler, yatay zikzaklar ve farklı geometrik tasarımlarla bezenmiştir (Ippolitoni, 1970,
s. 135).

Şekil 36. Tell es-Sawwan boyalı çömlek formları (Ippolitoni, 1970)
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Tell es-Sawwan IIIA tabakasında açığa çıkarılan çift ağızlı çömlekler (double rim) bu
tür kapların Mezopotamya’da bulunan en eski örneklerini temsil etmektedir (Şekil 37).
Ayrıca çift ağızlı çömleklerin bazılarında muhtemelen onarım için matkap yardımıyla
açılmış delikler mevcuttur (Yasin, 1970, s. 11).

Şekil 37. Tell es-Sawwan çift ağızlı çömlek (Yasin, 1970 Lev. VIII, fig: 7-8)

Tabak ve sığ çanak formundaki bazı kapların dış kısmının yanı sıra iç kısımları da boya
bezekli olarak yapılmıştır (Şekil 38). Bu kapların dış yüzeyinde, ağız kenarından
başlayarak boya bezekli geniş bir alan yer alır. Benzer durum kapların iç yüzeyleri için
de geçerlidir. Tabak ve sığ çanakların merkezinde bulunan motifleri ön plana çıkarmak
için ağız kenarına doğru bant bezeklere yer verilmiştir (Ippolitoni, 1970, s. 129).
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Şekil 38. Tell es-Sawwan içi ve dışı boya bezekli Samarra kapları (Ippolitoni, 1970 Fig. L : 1-4)

Kaideli çanaklar Tell es-Sawwan’ın III. tabakasından itibaren oldukça yaygın olarak
görülmeye başlayan kap formlarıdır. Üzerinde yoğun boya bezek bulunan bu kaplara ait
gövdesi bütün bir örnek ele geçmemiştir. Söz konusu kapların bazılarının kaide
kısımlarında, gözleri kahve çekirdeğini andıran, burunları ise sivri uç görünümünde
olan insan yüzü betimlemeleri yer almaktadır (Yasin, 1970, s. 11).

Tell es-Sawwan’da bazı kaideler üzerinde görülen insan yüzlerinin ağırlıklı olarak
boyun ve göğüs kısımlarının altları ile kaşlarının üst kısımlarının boyandığı
anlaşılmaktadır (Şekil:39-1). Bu kaidelerin benzerine, Joan Oates tarafından Mandali
Bölgesi’nde yürütülen yüzey araştırmasında keşfedilen Serik yerleşiminin (Oates, 1968)
yüzey malzemesinde rastlanılmaktadır (Şekil:39-2) (Strika, 1998, s. 2).
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Şekil 39. Serik yerleşimi insan bezekli kaide parçası (Oates, 1968 Lev. II, Fig. b) ve Tell esSawwan yerleşimi insan bezekli kaide parçası (Strika, 1998, ss. 5, Lev. 1a, Fig. 1)

Tell es-Sawwan boyalı çanak-çömleği üzerinde yer alan hayvan motifleri Choga Mami,
Samarra ve Tell Songor A gibi yakın çevrede yer alan ve çağdaşı olan merkezlerden
bilinmektedir. Tell es-Sawwan Samarra boyalı çanak-çömleğinde görülen kuş, geyik,
keçi ve akrep gibi hayvan motifleri (Şekil 40) yerleşimin geç tabakalarına doğru ortaya
çıkmıştır. Söz konusu hayvan motiflerinin bazı örnekleri gerçeğe yakın işlense de
çoğunlukla stilize olarak betimlenmiştir (Ippolitoni, 1970, s. 130).
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Şekil 40. Tell es-Sawwan çanak-çömleğinde görülen hayvan motifleri (Ippolitoni, 1970)

Pişmiş toprak kapların üzerinde yer alan geometrik bezekler bazen kabın tamamına
bazen de belli kısımlarına yapılmıştır. Seramiğin dış kısmında yer alan bantlı alan içine;
çapraz tarama, menderes (meander), zikzak ve ters üçgen gibi geometrik motifler
oldukça yaygın işlenmiştir (Şekil 41).

Şekil 41. Tell es-Sawwan- Çapraz tarama, menderes zikzak ve ters üçgen motifleri (Ippolitoni,
1970)
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Boyalı çanak-çömleğin iç ağız kenarına saçak veya dans eden kadınlar motifi olarak
tanımlanan bezeme türü Tell es-Sawwan örneklerinde sıklıkla kullanılmıştır (Şekil 42).
Saçak motifinin sarkan kısımları iki, üç veya dört çizgiden oluşmaktadır.

Şekil 42.Tell es-Sawwan dans eden kadınlar motifi (Ippolitoni, 1970)

Tell

es-Sawwan’da

tespit

edilen

Samarra

boyalı

kapların

benzerlerine,

yerleşiminbatısında yer alan Tell Baghouz ve bu kapların tanımlandığı ilk merkez olan
Samarra’da rastlanılmaktadır (Ippolitoni, 1970, s. 110). Yerleşimin III. tabakasında
açığa çıkarılan taban altı mezarlarında bir veya daha fazla boyalı Samarra kabı tespit
edilmiştir. Söz konusu bu durum Samarra yerleşimi mezarlık alanı ile olan paralelliği
yansıtmaktadır (Helwing, 2016, s. 134).
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4. BÖLÜM:
ÇEVREKİ BAZI YERLEŞİMLER

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehri kenarında yer alan Tell Halula ve Balikh Vadisinde
bulunan Tell Sabi Abyad yerleşimlerinden Samarra ve Samarra benzeri boyalı kaplar
ele geçmiştir. Ayrıca Ilısu Baraj kazıları kapsamında çalışmaları gerçekleştirilen
Hakemi Use yerleşiminden ve Kuzey Irak bölgesinde yer alan Tell Shimshara
kazılarından ele geçen söz konusu kaplar tez dâhilinde incelenmiştir (Harita 8).

Harita 8. Tez kapsamında çevre bölgelerde incelenen yerleşimler
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4.1. Hakemi Use

Yukarı Dicle vadisinde yer alan Hakemi Use yerleşimi, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin
12 kilometre güneydoğusunda konumlanmaktadır. Yerleşim Dicle Nehrinin akış yönüne
göre sağ yakasında yer almaktadır (Harita 9).

Harita 9. Hakemi Use konumu ve çevresinde yer alan bazı Neolitik yerleşimler (Tekin, 2010,
fig:1)

Höyük, yaklaşık 120 metre çapında ve 4 metre yüksekliğinde yayvan bir görünümdedir.
Hakemi Use’de 2001 yılında Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığındaki bir ekip tarafından
başlatılan sistemli kazılar, 2013 yılında tamamlanmıştır (Tekin, 2017a, s. 231). Yapılan
çalışmalar neticesinde yerleşimde iki tabaka tespit edilmiştir (Tablo 8).

87

Arkeolojik Dönemler

Tabakalar
I.

Tabaka

Erken Demir Çağı / Geç Asur dönemi

II.

Tabaka

Geç Neolitik dönem / Hassuna- Samarra

Tablo 8. Hakemi Use tabakaları ve dönemleri

Geç Neolitik döneme tarihlenen seviyelerden elde edilen arkeolojik veriler ile radyo
karbon analiz sonuçları, yerleşimin II. tabakasının M.Ö 6100-5950 yılları arasında iskân
edildiğini göstermektedir (Tekin, 2013, s. 114). Hakemi Use’de Geç Neolitik dönem
toplam beş yapı katı ile temsil edilmektedir. Bu seviyelerde açığa çıkarılan kaplar;
Standart Kaplar (Standard Ware), Koyu Yüzlü Perdahlı Kaplar (Dark Faced Burnished
Ware), Nitelikli Turuncu Kaplar (Orange Fine Ware) ve Nitelikli Kaplar (Fine Ware)
olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır (Tekin, 2012, s. 495).

Nitelikli
Turuncu
Kaplar
%13

Nitelikli
Kaplar

Toplam %

%69

Koyu Yüzlü
Perdahlı
Kaplar
%11

%7

%100

Seviye 2

%70

%12

%13

%5

%100

Seviye 3

%72

%11

%13

%4

%100

Seviye 4

%73

%10

%13

%4

%100

Seviye 5

%76

%9

%12

%3

%100

Seviye

Standart
Kaplar

Seviye 1

Tablo 9. Hakemi Use Geç Neolitik dönem seviyeleri çanak-çömlek grupları ve oranları (Tekin,
2012, s. 496).

Hakemi Use çanak-çömlek grupları içinde en az orana sahip olan Nitelikli Kaplar,
yüzey işlemleri ve hamur içerikleri bakımından dört alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
Nitelikli Basit Kaplar (Simple Fine Ware), Nitelikli Boyalı Kaplar (Painted Fine Ware),
Nitelikli Kazı/Çizi Bezekli Kaplar (Incised Fine Ware) ve Samarra Kapları olarak
karşımıza çıkmaktadır (Tablo 9) (Tekin, 2011b, s. 155).
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Yerleşimde yapılan kazı çalışmalarının ilk yıllarından itibaren Geç Neolitik dönem 1 ve
2. yapı katlarında Samarra çanak-çömleği tespit edilmiştir. Hakemi Use kazılarında
Samarra geleneğinde yapılmış çanak-çömlek parçalarının toplam sayısı yaklaşık 150
civarındadır (Levha IX) (Tekin, 2017b, s. 278).

Samarra kapları devetüyü renkli ve organik katkı içermeyen hamura sahiptir. Cidar
kalınlığı 5 mm‘yi geçmeyen inceliği olan Samarra kapları, iyi pişmiş ve yüksek ısıya
maruz kalmasından dolayı sıkı bir yapıdadır. Kaplar üzerinde görülen en yaygın boya
bezek, kabın gövdesini saracak şekilde yapılan kırmızı boyalı geometrik motiflerdir
(Levha X), (Tekin, 2012, s. 497). Kazılarda seramik fırını veya açık pişirme alanları
tespit edilemediğinden dolayı, Hakemi Use çanak-çömleğinin yerel üretim olup
olmadığı belirlenememiştir.

Samarra seramiği farklı formlarda görülmekle beraber yerleşimde en yaygın karşılaşılan
form tabaklardır (Levha XIa). Söz konusu kapların iç kısmında boya bezek yapıldığı
belirtilmiştir. Bazı örneklerde ise kabın dış yüzeyinde boya bezek ile beraber bitümen
kullanılarak yapılmış noktalar görülmektedir (Levha XIb).

Yerleşimde sık rastlanan bir diğer form olarak “S” profilli çanaklar gösterilmektedir. Bu
çanakların ağız kenarından başlayarak gövdenin en geniş noktasına kadar boya bezek
yapılmıştır. Pişmiş toprak kapların dış süslemeleri genellikle geometrik motiflerden
oluşmaktadır (Şekil 43). Süslemelerde kullanılan boyalar ağırlıklı olarak kahverengi ve
kırmızı tonlarındadır (Tekin, 2011a, s. 578).
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Şekil 43. Hakemi Use Samarra çanak-çömleği (Tekin, 2011a, s. 604, Şekil: 25)
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Hakemi Use yerleşiminde ele geçen Samarra boyalı kapları üzerinde en yaygın görülen
motifler; iç içe açılar (chevron), yatay banlar arasında dalgalı çizgiler ile taranmış veya
doldurulmuş üçgenlerdir (Levha XII), (Tekin, 2012, s. 498).

Yerleşimde Samarra çanak-çömleği sadece dolgu topraktan veya mimariden ele geçen
örneklerden oluşmaz. Hakemi Use Geç Neolitik döneme tarihli bir mezarda, hocker
tarzda gömülmüş çocuk iskeletinin yanında küçük boyutlu Samarra boyalı vazo yer
almaktadır (Levha XIII), (Tekin, 2015a, s. 34).

Hakemi Use Geç Neolitik seviyelerinde Hassuna ve Samarra çanak-çömleği aynı
kontekst içinde tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle Kuzey Suriye ve Amik Ovası
yerleşimlerinden bilinen Koyu Yüzlü Perdahlı Kaplar, Samarra seramiği ile aynı
seviyelerde benzer oranlarda ele geçmiştir (Tekin, 2015, s. 34). Yerleşimde ele geçen
Samarra çanak-çömleğinin bir kısmı Orta Mezopotamya yerleşimlerinden Tell esSawwan, Choga Mami ve Tell Baghouz ile benzerlikler göstermektedir. Öte yandan
bazı Samarra parçaları ise “kuzey stili” olarak bilinen ve Balikh Vadisi ile Orta Habur
bölgesinde rastlanan örneklerle ilişkili görünmektedir (Tekin, 2008, s. 759).

Hakemi Use’de yapılan kazılar pek çok bakımdan Geç Neolitik dönem araştırmalarına
yeni bir soluk getirmiştir. Yerleşim, Mezopotamya’da geniş bölgelere yayılan Hassuna
ve Samarra seramiğinin tespit edildiği en kuzey sınırı oluşturması bakımından ayrı bir
öneme sahiptir (Tekin, 2011a, s. 581).

4.2. Tell Sabi Abyad

Tell Sabi Abyad, Suriye’nin kuzeyindeki Balikh Vadisinde, modern Hammam etTürkmen köyü yakınlarında yer almaktadır (Harita 10). Yerleşim, aynı bölgede bulunan
toplam dört höyükten oluşmaktadır. Höyük üzerinde yapılan kazı çalışmaları 1986
yılında Peter M. M. G. Akkermans başkanlığındaki bir ekip tarafından başlatılmıştır
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(Akkermans, 1989, s. 11). Kazılar sonucunda yerleşimde toplam 11 tabaka saptanmıştır
(Şekil). Bunlardan 4-7 tabakalar arasında Samarra çanak-çömleği ele geçmiştir. Söz
konusu tabakalar kazı ekibi tarafından “Geçiş dönemi” veya “Balikh IIIA” olarak
adlandırılmıştır (Le Miere & Nieuwenhuyse, 1996, s. 144).

Harita 10. Tell Sabi Abyad konumu (Plug, van der Plicht, & Akkermans, 2014, s. 544 Fig:1)

Yerleşimin Geç Neolitik dönem tabakalarında “Samarra” veya “Samarra-ilişkili”
(Samarra-related)seramiğin varlığı ilk kazı sezonundan itibaren tespit edilmiştir. Geç
Neolitik seviyelerde “Samarra-ilişkili” çanak-çömlek zaten mevcutken, daha sonraki
aşamada Erken Halaf seramik örnekleriyle birlikte bulunmuştur (Şekil 44), (Akkermans,
1987, s. 29).
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Şekil 44. Tell Sabi Abyad tabakaları (Nieuwenhuyse, Roffet-Salque, Evershed, Akkermans, &
Russell, 2015, s. 56 Fig:2)

Tell Sabi Abyad ekibi, yerleşimin 4-7 arası tabakalarından ele geçen seramik; Standart
Nitelikli Kaplar (Standard Fine Ware), Turuncu Nitelikli Kaplar (Orange Fine Ware)
ve Nitelikli Boyalı Kaplar (Painted Fine Ware) olmak üzere üç grupta toplamıştır.
Turuncu Nitelikli Kaplar ile Boyalı Nitelikli Kaplar hamur, yüzey işlemleri, pişirme ve
süsleme çeşitlerine göre ayırt edilmiştir. Söz konusu çanak-çömlek farklı seramik
atölyelerinin veya farklı üretim bölgelerinin ürünü olarak görülmektedir. Diğer bir
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deyişle bu kapların yerleşime ticaret veya takas yoluyla gelmiş olabileceği belirtilmiştir.
Geçiş dönemi seramiğinin büyük bir kısmı Orta ve Yukarı Mezopotamya
yerleşimlerinden bilinmektedir. Pişmiş toprak kaplar üzerinde yer alan bazı süslemeler
Samarra yerleşimlerden bilinen örneklere benzemektedir (Şekil 45), (Le Miere &
Nieuwenhuyse, 1996, ss. 160-161) .

Şekil 45. Tell Sabi Abyad Samarra seramiği örnekleri (Akkermans, 1993 Fig: 3.17: 7-9, 3.18:
15)

İlerleyen yıllarda kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler geniş bir bakış açısıyla
değerlendirilmiş, Geçiş Evresi özelliklerinin 4-7 tabakalar arasında temsil edildiği
belirlenmiştir. Ayrıca bu tabakaların seramik topluluğu “Proto Halaf” dönemi olarak
adlandırılmıştır (Cruells & Nieuwenhuyse, 2004, s. 48).

Tell Sabi Abyad Geçiş dönemi seramiğinin yaklaşık yarısı “fine ware” olarak
adlandırılan Nitelikli kaplardan oluşmaktadır. Yerleşimin 6. tabakasında boyalı Nitelikli
kaplar toplam seramiğin %2’den daha az bir kısmını oluştururken bu oran 5. tabakada
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%5’in üzerine çıkmaktadır. Geçiş döneminin son tabakası olan 4. tabakada ise boyalı
Nitelikli kapların oranı %25 gibi ciddi bir artış göstermektedir (Tablo 10), (Akkermans,
1993, s. 71).

Seramik
Grupları

6. Tabaka

5. Tabaka

4. Tabaka

Karışık

Toplam

Nitelikli
Standart Kaplar

48
%57.8

93
%91.9

278
%95.5

90
%84.1

509
%87.8

Nitelikli
Turuncu Kaplar

23
%27.7

5
%5.1

8
%2.7

13
%12.1

49
%8.4

Nitelikli Boyalı
Kaplar

12
%14.5

1
%1.0

5
%1.7

4
%3.7

22
%3.8

Sütun Toplamı

83
%13.3

99
%17.1

291
%50.2

107
%18.4

580
%100.0

Tablo 10. Tell Sabi Abyad Geçiş dönemi çanak-çömlek grupları (Le Miere & Nieuwenhuyse,
1996, ss. 160, Tablo: 3.30)

Bu çanak-çömlek grubu özenli seçilmiş bir hamura ve iyi işçiliğe sahiptir. Söz konusu
seramiğin en yakın benzerlerine Orta Mezopotamya’da yer alan Samarra, Tell esSawwan ve Orta Fırat Bölgesinde bulunan Tell Baghouz yerleşiminde rastlanılmaktadır
(Le Miere & Nieuwenhuyse, 1996, ss. 170-172). Suriye'nin kuzeyindeki yerel 6. binyıl
toplulukları ve daha doğuda bulunan Samarra yerleşimleri arasında seramik geleneğinde
bir çeşit etkileşim olabileceği belirtilmiştir (Akkermans & Le Miere, 1992, s. 10).

Geçiş dönemi seramiğini yerleşimin önceki seviyelerinden ele geçen çanak-çömlekten
ayıran en önemli unsur yenilikçi pişirme teknikleridir. Yapılan analizler sonucu kapların
üzerinde kullanılan boyaların demir oksit içerdiği anlaşılmıştır. Söz konusu boyaların,
kaplara uygulanan farklı fırınlama teknikleri sayesinde istenilen koyulukta ve
parlaklıkta olması sağlanmıştır (Nieuwenhuyse, 2009, s. 85). Yerleşimde tespit edilen
Samarra seramiğinin ince kum katkılı hamuru 800 derecede fırınlanmış ve önceki
dönem kaplarına göre daha karmaşık dekore edilmiş bir yüzeye sahiptir. Çanakçömleğin süslenmesinde mat kırmızı, kahverengi ve koyu renk boyalar tercih edilmiştir
(Akkermans & Le Miere, 1992, s. 6).
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Nitelikli boyalı kaplar genel olarak çanak ve çömlek formlu olup alt türleriyle birlikte
temsil edilmektedir. Çanaklar dört alt form grubunda toplanmıştır (Şekil 46). Bunlar;
yarım küre şeklinde çanaklar, oldukça geniş ve dışa eğik ağızlı çanaklar, “S” profilli
derin çanaklar ve şişkin gövdeli çanaklardır. Söz konusu kapların dış yüzeyleri
genellikle basit motiflerle süslenmiştir. En sık rastlanan tasarımlar, büyük zikzak
bantların oluşturduğu “balıksırtı” motifi (Şekil 46-c) ve tekrar eden iç içe açılardan
oluşan “chevron” motifidir (Şekil 46-d). Çanaklar üzerinde görülen süslemelerden bir
diğeri dalgalı çizgilerden oluşan boya bezemedir. Bunlar bazen ağız kenarından
gövdeye doğru dik bir şekilde yapılırken bazen de ağız kenarında yatay olarak
yapılmıştır (Şekil 46 a ve b), (Akkermans, 1989, s. 95).

Şekil 46. Tell Sabi Abyad çanak formları (Akkermans, 1989, ss. 174, Fig. IV. 7 )

Yerleşimde tespit edilen Samarra boyalı çömleklerinin tamamı boyun ve omuz arasında
bir bağlantı olduğunu belirten “açılı boyun” formundadır. Bu kaplar yuvarlak veya
şişkin gövdelidir. Ele geçen çömleklerin tamamı boya bezekli örneklerden
oluşmaktadır. Kap üzerinde yer alan motiflerin dikkatli ve ustaca yapılmış olduğu
anlaşılmaktadır. Dekorasyon alanı olarak boyun ve gövde yüzeyleri tercih edilmiş, alt
kısımları ise genellikle boş bırakılmıştır. Çömleklerin şişkin gövdesinin alt sınırı ve üst
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kısmı, içinde motifler yer alan yatay bantlarla sınırlandırılmıştır. Kapların ağız kenarı
ince bir bant halinde boyanırken boyun kısımları ise genellikle basit çapraz tarama veya
tekrarlanan dikey çizgilerden oluşan motiflerle süslenmiştir (Şekil 47). Ayrıca
çömleklerin üzerinde içi taralı üçgen motifi ve paneller arasına düzensiz çizilmiş
bezeklere de rastlanılmaktadır (Akkermans, 1989, s. 94).

Şekil 47. Tell Sabi Abyad çömlekleri üzerinde yer alan bazı motifler (Akkermans, 1989)

Kapların ağız kenarının iç kısımlarında küçük eğik çizgilerden oluşan saçak motifi ile
dalgalı yatay çizgilerden oluşan bezekler yer almaktadır. Bazı örneklerde bu kısımlar,
dans eden kadınlar motifi ile bezenmiştir (Şekil 48).
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Şekil 48. Tell Sabi Abyad iç yüzey süslemeleri (Le Miere & Nieuwenhuyse, 1996, ss. 250-252,
Fig:3.26-17, 3.28-3)

Samarra çanak-çömleği saptanan hemen tüm kazılarda açığa çıkarılan boyalı kapların
bazılarında onarım delikleri olduğu bilinmektedir. Samarra boyalı çanak-çömleğinin
tamir edilip kullanılmaya devam edilmesi durumu Tell Sabi Abyad yerleşimi
örneklerinde de karşımıza çıkmaktadır (Şekil 49).

Şekil 49. Tell Sabi Abyad üzerinde onarım delikleri bulunan boyalı Samarra seramiği (Le Miere
& Nieuwenhuyse, 1996, s. 248, Fig. 3.24: 4)

98

“S” profilli kapların yuvarlatılmış gövdeleri üzerinde yer alan çapraz tarama ve üçgen
motifi gibi bezemeler Tell Baghouz (Braidwood ve diğerleri, 1944, Pis. 1-2) ve Tell esSawwan (Ippolitoni, 1970-71, Şekil T-V) örneklerine oldukça benzemektedir (Le Miere
& Nieuwenhuyse, 1996, s. 165).

Tell Sabi Abyad Geçiş dönemi kap formlarının çoğu Samarra yerleşimlerinden
bilinmektedir. Örneğin; şişkin gövdeli derin çanaklar Herzfield tarafından “schüsseln”
olarak adlandırılan kap formuyla aynıdır. Bu kaplarda bulunan tasarım desenleri
genellikle Tell Sabi Abyad'da bulunan örneklerle karşılaştırılabilir. Samarra ve Tell esSawwan ‘da bazı kapların iç ve dış yüzeyleri boyama geleneği Tell Sabi Abyad Geçiş
dönemi seramiğinde görülmemektedir (Le Miere & Nieuwenhuyse, 1996, s. 172).
Samarra benzeri çanak-çömlek, Tell Sabi Abyad Geçiş döneminden sonraki tabaka olan
erken Halaf veya Balikh IIIB seviyesinde az miktarda da olsa görülmeye devam
etmektedir. Tell Sabi Abyad yerleşimden ele geçen pişmiş toprak kaplar, Halaf
geleneğinin erken evrelerinde önemli ölçüde Samarra etkisinin hissedildiğini
göstermektedir (Akkermans, 1993, s. 223).

Tell Sabi Abyad’da ele geçen Samarra seramiği ilk incelemelerde ithal olabileceği
izlemini uyandırmıştır. Ancak, kil bileşenlerinde boyalı Halaf ve Samarra benzeri
çanak-çömlek arasında hiçbir fark bulunmadığı anlaşılmıştır. Her iki seramik de aynı
kaynaktan elde edilen kilden yapılmış gibi görünmektedir (Akkermans, 1993, s. 279).
Erken Halaf dönemi ait bazı kaplarda, karakteristik Samarra motifleri olan dans eden
kadınlar veya meander gibi süslemelerin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu dönemin
kaplarının form özellikleri de aynı şekilde benzerlikler taşımaktadır (Akkermans, 1993,
s. 128).
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4.3. Tell Shimshara

Tell Shimshara, günümüz Irak topraklarının kuzeyindeki Erbil şehrinin yaklaşık 80 km
doğusunda, Küçük Zap ırmağının akış yönüne göre sağ yakasında yer almaktadır
(Harita 11). Raniya Ovası’nda konumlanan merkez, aşağı ve yukarı höyük olarak iki
tepede iskân görmüştür. Alan üzerinde 1957 ile 1959 yılları arasında Danimarkalı ve
Iraklı uzmanlar tarafından kazılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda
yerleşimde 16 tabaka tespit edilmiştir. Bunlardan 1-8 arasında bulunan tabakalar Hurri
ve İslami döneme 9-16 arasındakiler ise Hassuna ve Samarra dönemlerine
tarihlendirilirmiştir (Mortensen & Friis, 1970).

Harita 11. Tell Shimshara konumu (Mortensen & Friis, 1970, ss. 5, Fig:1)

Tell Shimshara 13-9. tabakaları Geç Neolitik dönem seramik geleneğini yansıtmaktadır.
Yerleşimin çanak-çömlek tipolojisinde ve tanımlanmasında Tell Hassuna’da Braidwood
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tarafından oluşturulan terminoloji kullanılmıştır. Pişmiş toprak kapların benzerlerine
Yukarı Mezopotamya yerleşimlerinden Tell Hassuna ve Tell Matarrah ile Orta
Mezopotamya’da yer alan Tell es-Sawwan’da rastlanılmıştır (Mortensen & Friis, 1970,
s. 62). Tell Shimshara seramik topluluğu kaba, nitelikli ve standart kaplar olmak üzere
üç grupta incelenmiştir. Bunlardan nitelikli ve standart kap grupları, Samarra ve
Hassuna seramik geleneğinde yapılmış örneklerden oluşmaktadır (Tablo 11).

Seramik
Grupları

Tell Hassuna
Tabaka I-VI

Tell Shimshara
Tabaka 9-13

Halaf Kapları
Nitelikli
Kaplar

Samarra Boyalı Kapları

Nitelikli Samarra Boyalı
Kapları

Samarra Kazı/Çizi Bezemeli
ve Boyalı Kapları
Nitelikli Yalın Kaplar

Standart
Kaplar

Standart Hassuna Boyalı
Kapları

Standart Hassuna Boyalı
Kapları

Hassuna Kazı/Çizi Bezemeli
Kapları

Hassuna Kazı/Çizi Bezemeli
Kapları

Hassuna Boyalı ve Kazı/Çizi
Bezemeli Kapları

Hassuna Boyalı ve Kazı/Çizi
Bezemeli Kapları
Standart Samarra Boyalı
Kapları
Samarra Kazı/Çizi Bezemeli ve
Boyalı Kapları
Standart Yalın Kaplar

Kaba
Kaplar

Arkaik Hassuna Boyalı Kapları

Arkaik Boyalı Kaba Kaplar

Arkaik Hassuna Perdahlı
Kapları

Perdahlı Kaba Kaplar

Arkaik Hassuna

Yalın Kaba Kaplar

Tablo 11. Tell Hassuna ve Tell Shimshara yerleşimleri Geç Neolitik dönem tabakalarının
seramik karşılaştırması (Mortensen & Friis, 1970, ss. 63, Fig:53)
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Yapılan kazılarda Geç Neolitik döneme tarihlendirilen 13-9. arası tabakalarda Nitelikli
Seramik grubuna ait (Fine Ware) 215 parça açığa çıkarılmıştır. Nitelikli seramik
topluluğu Samarra Painted Fine Ware ve Undecoreted Fine Ware olmak üzere iki
gruba ayrılmıştır. Boyalı Samarra seramiğinin çoğunluğu çanak ve çömlek formlarından
oluşmaktadır. Söz konusu kapların hamuru; ince kum, az oranda kireç ve mineral
katkılıdır. Genellikle devetüyü renginde hamura sahip olan bu kapların yüzeyi
fırınlanmadan önce düzeltilerek pürüzsüz hale getirilmiş ve daha sonra yüksek ısıda
pişirilmiştir (Mortensen & Friis, 1970, s. 63). Nitelikli kaplar grubunda yer alan boyalı
Samarra seramiğini süsleyen renkler pişirilme durumuna bağlı olarak değişmektedir.
Genellikle krem renkli zemin üzerinde siyah, kırmızı, kahverengi ve koyu mor renk
tonlarında karşımıza çıkmaktadır (Levha XIV).

Yerleşimde açığa çıkarılan Nitelikli Boyalı Samarra Kapları’nın (Painted Fine Ware)
dört farklı formu tespit edilmiştir (Şekil 50). Bunlar;
a. Samarra mezarlık alanında Herzfeld tarafından Schüsseln olarak tanımlanan
kaplarla karşılaştırılan çanaklar,
b. Samarra mezarlık alanında Herzfeld tarafından Flache Töpfe olarak tanımlanan
kaplarla karşılaştırılan sığ çömlekler,
c. Samarra mezarlık alanında Herzfeld tarafından Tiefe Töpfe olarak tanımlanan
kaplarla karşılaştırılan derin çanaklar,
d. Samarra mezarlık alanında Herzfeld tarafından Flaschen mit Hohem Hals ve
Töpfe mit Kurzem Hals olarak tanımlanan kaplarla karşılaştırılan uzun ve kısa
boyunlu çömleklerdir (Mortensen & Friis, 1970, ss. 64-66).
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Şekil 50. Boyalı Nitelikli Samarra grubunda yer alan kap formları (Mortensen & Friis, 1970)

Tell Shimshara yerleşiminde açığa çıkarılan Samarra boyalı kapları pek çok dekoratif
motifle süslenmiştir. Bu motifler kazı heyeti tarafından ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
Söz konusu motifler geometrik tasarımlardan oluşmakta ve birbirine benzemektedir.
Nitelikli seramik grubuna ait Samarra çanak-çömleğinin dış yüzeyini süsleyen motifler
özenle boyanmıştır. Çömlekçi ustası tarafından kullanılan yumuşak fırçadan dolayı
paralel çizgilerin kalınlığının ve birbirine yakınlığının değiştiği düşünülmektedir. Pişmiş
toprak kapların iç kısımlarında boya bezek kullanımı oldukça azdır. Tüm parçalar
içerisinde sadece yedi parça seramikte bu duruma rastlanılmıştır (Mortensen & Friis,
1970, s. 70).

Kapların dış yüzeylerinde; zikzak, iç içe açı (chevron), çapraz tarama, merdiven ve
menderes motifleri tercih edilen başlıca süslemelerdir (Levha XV). Yerleşimdeki
Nitelikli Samarra kaplarının dış yüzey süslemelerinde tercih edilen diğer motifler; ağız
kısmından gövdeye doğru dikey olarak çizilmiş dalga motifi, sepet örgü motifi, içi
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noktalarla süslenmiş “V” motifi ile ağız kenarından gövdeye sütun halinde çizilen
tasarımlardan oluşmaktadır (Şekil 51).

Şekil 51. Boyalı Nitelikli Samarra çanak-çömleği üzerinde görülen bazı motifler (Mortensen &
Friis, 1970)

Tell Shimshara kazılarında açığa çıkarılan bir diğer seramik grubunu “Standard Ware”
olarak adlandırılan Standart kaplar oluşturmaktadır. Söz konusu seramik, yerleşimin 139. tabakaları arasından ele geçen toplam 887 parça ile temsil edilmektedir. Bu grup
yoğun miktarda kireç ile kuvarsın yanı sıra siyah ve kırmızı mineral katkılar içeren
hamura sahiptir. Nitelikli kaplardan farklı olarak Standart kapların hamurunda mineral
katkının yanı sıra saman katkısı da kullanılmıştır. Saman katkı seramiğin hamuruna
dâhil edilmeden önce inceltilmiştir. Bu çanak-çömlek grubuna ait mallar fırınlama
aşamasına gelmeden önce yüzeyi düzeltilmiş ve tamamı astarlanmıştır (Levha XVI).
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Standart kaplar kendi içinde hamur ve dekor özelliklerine göre altı gruba ayrılmıştır
(Mortensen & Friis, 1970, s. 76).
1-Hassuna boyalı kapları,
2-Hassuna kazı bezekli kapları,
3-Hassuna boyalı ve kazı bezekli kapları,
4-Samarra boyalı kapları,
5-Samarra kazı bezekli ve boyalı kapları,
6-Standart yalın kaplar.

Boyalı Standart kaplar Hassuna ve Samarra geleneklerinde karşımıza çıkmaktadır.
Standart Samarra boyalı kapları ile Samarra Painted Fine Ware arasında hamur
özelliklerinin yanı sıra boya kullanımında da farklılıklar görülmektedir. Örneğin;
Standart kaplarda Nitelikli gruba oranla boyaların daha düşük kalitede ve sınırlı sayıda
renk kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 12), (Mortensen & Friis, 1970, s. 76).

KAHVERENGİ

2%
Mat Siyah

GRİMSİ SİYAH

Kırmızı

12%

Grimsi Siyah
KIRMIZI

MAT SİYAH

Kahverengi

4%

82%

Tablo 12. Tell Shimshara Standart boyalı Samarra seramiği üzerinde kullanılan boyalar ve
oranları
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Tell Shimshara kazılarında açığa çıkarılan Boyalı Samarra Standart Kapları dört form
grubu ile temsil edilmektedir(Şekil 52). Bunlar; geniş ağızlı çanaklar, derin çanaklar,
küresel gövdeli çömlekler ve tabaklardır (Tablo), (Mortensen & Friis, 1970, s. 77).

Şekil 52. Tell Shimshara Standart Boyalı Samarra kap formları (Mortensen & Friis, 1970)

Tabaka

Toplam
Sayı

Kap Formları
16

15 14

13

12

Tabak

11

10

1

1

9

Karışık
1

3

Geniş Ağızlı Çanaklar

21

12

9

16

5

25

87

Derin Çanaklar

2

4

2

5

3

7

23

Küresel Gövdeli
Çömlekler

4

8

5

14

4

13

48

Form Vermeyen
Parçalar

17

16

33

41

8

52

167

Toplam Sayı

44

39

50

77

20

98

328

Tablo 13. Tell Shimshara Standart boyalı Samarra seramiği form dağılımı (Mortensen & Friis,
1970, ss. 89, Fig:79)
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Standart Samarra boyalı kaplarının süslemeleri, Nitelikli kaplarda olduğu gibi
geometrik tasarımlardan oluşmaktadır. Bu grupta yer alan kaplar üzerinde en sık
görülen motifler; dikey ve yatay çizgiler, iç içe açı (chevron), merdiven ve menderes
desenleridir. Bunların yanı sıra bazı örneklerde Orta Mezopotamya yerleşimlerinde
sıkça görülen, dans eden kadınlar veya saçak motifi olarak adlandırılan tasarımlar
kapların iç yüzeylerini süslemektedir (Şekil 53).

Şekil 53. Standart Samarra Boyalı çanak-çömleği üzerinde görülen bazı motifler (Mortensen &
Friis, 1970)

Tell Shimshara Geç Neolitik tabakalarında tespit edilen Standart Boyalı Samarra
Seramiği içinde, üzerinde hem kazı/çizi bezeme hem de boya bezeme bulunan kap
örnekleri mevcuttur(Şekil 54). Bunların tamamı küresel gövdeli, uzun ve kısa boyunlu
çömlek formundadır.
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Şekil 54. Kazı/çizi ve Boya bezeme bir arada bulunan Samarra çömlek örnekleri (Mortensen &
Friis, 1970)

Tell Shimshara Standart boyalı Samarra kapları yerel üretim izlenimi verirken Nitelikli
boyalı kapların ithal edilmiş olabileceği belirtilmiştir. Nitelikli boyalı Samarra çanakçömleği Orta Mezopotamya bölgesi yerleşimlerinden bilinen örneklere oldukça
benzemektedir. Bununla beraber genel seramik teknolojisi bakımından Tell Shimshara
çanak-çömleği ile paralellik gösteren örnekler Yukarı Mezopotamya’da yer alan Tell
Hassuna ve Tell Matarrah yerleşimlerinden bilinmektedir (Mortensen & Friis, 1970, ss.
119-120).
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SONUÇ

Mezopotamya’nın Tarihöncesi çanak-çömleği hakkında geleneksel yaklaşımlarda
Samarra seramiğinin çekirdek alanının Orta Mezopotamya bölgesi olduğu kabul
görmektedir. Bu bölgede yer alan yerleşimlerde tespit edilen boyalı kapların, çanakçömlek topluluğu içindeki oranları bu durumu doğrular niteliktedir. Samarra boyalı
çanak-çömleği Choga Mami yerleşimi toplam seramiğinin yaklaşık %25’ini
oluştururken, Songor A höyüğünde %20’lik bir oranla karşımıza çıkmaktadır. Bir başka
Orta Mezopotamya yerleşimi olan Tell es-Sawwan’da ise bu oran %33 civarındadır.
Samarra mezarlık alanı ve Tell Baghouz çanak-çömleği, hafirleri tarafından seçici
davranılarak toplandığı için boyalı kapların oranı hakkında herhangi bir bilgi mevcut
değildir. Elde edilen verilere göre söz konusu bölgede yer alan Geç Neolitik dönem
merkezlerinde ortalama her dört seramikten birinin boya bezekli olduğu söylenebilir.

Tez kapsamında incelediğimiz Orta Mezopotamya yerleşimlerinde açığa çıkarılan
Samarra geleneğindeki boyalı kaplar, özenle seçilen katkı maddelerinden oluşan bir
hamura sahiptir. Söz konusu kapları dönemin diğer seramik gruplarından (Coarse Ware,
Orange Ware gibi) ayıran en temel özellikler; özenle seçilen kil, yüksek ısıda dikkatli
bir fırınlama işlemi ve bunları birer sanat eserine dönüştüren boya bezemeleridir.
Bölgedeki Geç Neolitik dönem merkezlerin incelenen Samarra seramiği, pek çok
bakımdan birbiriyle benzerlikler göstermektedir. Kapların hamur niteliklerinde görülen
ince kum ve yoğun mineral katkı bu benzerliklerin başında yer almaktadır. Bir diğer
önemli benzerlik ise, söz konusu kapların çoğunlukla devetüyü hamur rengine ve
pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasıdır. Yoğun mineral katkılı hamurlar çömlekçi ustaları
tarafından elde şekillendirilmiş, daha sonra ise kap yüzeyi pürüzsüz hale getirilmiştir.
Yapılan bu işlemlerden sonra bir çeşit cetvel yardımıyla panellere ayrılan alanlar
çömlekçiler tarafından incelikleri değişen fırçalar ile özenle bezenmiştir.

Son yıllarda seramik kil analizi ve pişirilme dereceleri üzerine gerçekleştirilen deneysel
çalışmalar, Samarra boyalı kaplarının en az 800°C’de fırınlama işlemi yapıldığını
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göstermektedir (Nieuwenhuyse ve diğ., 2001, s. 160). Dönem için oldukça yüksek ısıda
gerçekleşen bu işlem çanak-çömleğin hem dokusunu hem de renk oluşumunu
etkilemektedir. Kapların pişirilme tekniklerinde yapılan ufak değişiklikler boyaların
renklerinde farklı tonlamaları ortaya çıkarmıştır. Samarra çanak-çömleği için ortak renk
kullanımı olmamakla beraber genellikle bezemeler mat kırmızı, yeşil ve siyah
tonlarında karşımıza çıkmaktadır.

Boyalı Samarra kaplarının form açısından oldukça zengin bir repertuara sahip olduğu
görülmektedir. Bu seramik geleneğine adını veren Samarra mezarlık alanı, form
çeşitliliği bakımından diğer yerleşimler için bir referans merkez olarak karşımıza
çıkmaktadır. Pişmiş toprak boyalı kap formları genel olarak çanak ve çömlekten oluşur.
Bu ana formların özelliklerine göre alt grupları yer almaktadır. Örneğin; çanakların alt
formları; kaideli ve kaidesiz çanaklar, derin ve sığ çanaklar ile “S” profilli çanaklar
olarak ayrılırken, çömlekler ise; uzun ve kısa boyunlu çömlekler, derin ve sığ çömlekler
ile “S” profilli şişkin gövdeli çömlekler şeklinde gruplandırılmıştır. Söz konusu formlar
tez kapsamında araştırılan Orta Mezopotamya yerleşimlerinin tamamında tespit
edilmiştir.

İncelenen yerleşimlerin boyalı çanak-çömleğinin form ve nitelikleri bakımından görülen
benzerliklerin yanı sıra kaplar üzerinde yer alan bezemelerde de bazı ortak noktalar
bulunmaktadır. Samarra boyalı kapları üzerinde figüratif ve geometrik olmak üzere iki
tür süsleme yer almaktadır. Figüratif bezemeleri oluşturan insan ve hayvan motifleri
bazen gerçekçi bazen stilistik olarak resmedilmiştir. Boyalı kaplar üzerinde insan
betimli olanlar Tell es-Sawwan, Samarra ve Choga Mami yerleşimlerinde az miktarda
ele geçmiştir. Örnekler üzerinden karşılaştırma yaptığımızda söz konusu bezemelerde
yerleşimler arasında yakın benzerlik görülmektedir.

Bu geleneğe ait kaplarda hayvan motifleri insan motiflerine oranla daha yaygındır.
Hayvan motifleri sığ çanakların iç yüzeyinde anafor oluşturacak şekilde ana sahne
olarak işlenmektedir. Ayrıca bu motiflerin çanak-çömleğin dış yüzeyinde yer alan
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geometrik süslemelerle bir arada kullanıldığı örnekler de mevcuttur. Orta Mezopotamya
yerleşimlerinde kaplar üzerinde en sık resmedilen hayvan akrep ve dağ keçisidir. Bunun
yanı sıra yengeç, çeşitli kuşlar, kırkayak ve balık motifleri çanak-çömlek yüzeylerini
süslemektedir. Samarra mezarlık alanında ele geçen kaplar üzerinde hayvan motiflerinin
bütün örnekleri yer alırken bu durum bölgenin diğer merkezleri için geçerli değildir

Choga
Mami

Tell esSawwan

Songor
A

Tell
Baghouz

Akrep











Dağ
Keçisi







Yengeç

Hayvan
Motifleri









Kırkayak

Samarra

Kuş

(Tablo 14).









Balık











Tablo 14. Orta Mezopotamya Samarra yerleşimlerinde kaplar üzerinde görülen hayvan
motifleri

Samarra boyalı çanak-çömleği üzerinde en sık yapılan bezeme türü geometrik
süslemelerdir.

Özellikle

bazı

motifler

Samarra

seramik

geleneği

ile

özdeşleştirilmektedir. Bunlara örnek olarak kapların ağız kenarlarının iç kısımlarını
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süsleyen saçak motifi (veya dans eden kadınlar motifi), iç merkezde yer alan anafor
motifi ve gamalı haç motifi (swastika) gösterilebilir (Şekil 55). Orta Mezopotamya
yerleşimlerinin tamamında saçak motifi görülürken, kapların iç merkezinde süsleme yer
alan örnekler sadece Samarra, Tell es-Sawwan ve Tell Baghouz’dan bilinmektedir.

Şekil 55. Samarra çanak-çömleği ağız kenarı ve iç merkez süslemeleri3

Samarra geleneğinde kapların dış yüzey süslemeleri oldukça çeşitlilik göstermektedir.
Çanak-çömlek formunda olan kapların gövdelerinin büyük bir bölümü geometrik
motiflerle bezenmiştir. Bu alanda en sık görülen motifler; çizgiler (paralel, yatay,
dikey), merdiven motifi, iç içe açıla, zikzak motifi, dalga motifi, menderesler, fiyonk,
çapraz tarama, kare(dört köşeli yıldız) ve üçgen motifi başlıca süslemeleri
oluşturmaktadır (Şekil 56). Söz konusu motifler tez kapsamında incelenen yerleşimlerin
tamamında olmakla beraber bazen farklı üsluplarda da karşımıza çıkmaktadır.

(Braidwood ve diğ., 1944; Herzfeld, 1930; Ippolitoni, 1970; Matsumoto, 1987)
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Şekil 56. Samarra çanak-çömleği üzerinde en sık görülen geometrik süslemeler4

Yukarıda özellikleri sıralanan Samarra seramiğinin boya bezemeli bazı örnekleri
üzerinde farklı bir uygulamanın varlığı görülmektedir. İncelenen yerleşimlerde ele
geçen kırık veya çatlamış kapların tamir edilerek tekrar kullanılmaya devam edildiği
anlaşılmaktadır. Uzmanların ortak görüşü, bu kapların matkap benzeri bir alet
yardımıyla kırık bölgenin her iki tarafına açılan deliklerden ipler geçirilerek
sağlamlaştırılmış olduğudur (Şekil 57). Bu sağlamlaştırma işleminde zaman zaman
bitümen kullanımı da tercih edilmiştir. Her ne şekilde yapılmış olursa olsun tamir
edilerek tekrar kullanılmaya devam eden bu kapların zor elde edildiği veya bu kaplara
manevi olarak değer atfedildiği şeklinde yorumlanabilir.

(Braidwood ve diğ., 1944; Herzfeld, 1930; Ippolitoni, 1970; Matsumoto, 1987)
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Şekil 57. Samarra boyalı kapları onarım görmüş örnekler

Balikh Vadisinin önemli Neolitik Çağ yerleşimlerinden biri olan Tell Sabi Abyad,
devamlılık gösteren çanak-çömlek geleneğiyle karşımıza çıkmaktadır. Samarra boyalı
kapları yerleşimin 7. ve 6. tabakalarında Hassuna kapları ile bir arada görülürken 4.
tabakada ise Halaf boyalılarının erken örnekleriyle iç içe yer almaktadır. Bu durum
Samarra kaplarının dönemin diğer boyalı çanak-çömleğiyle aynı zaman diliminde
varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Ayrıca söz konusu yerleşimde ele geçen
Samarra seramiğinin büyük bir kısmının yerel üretim olduğu ispatlanmıştır.

Son

yıllarda gerçekleştirilen sistemli kazılardan Yukarı Dicle Vadisinde yer alan bir diğer
merkez Hakemi Use’dir. Yerleşimde açığa çıkarılan çanak-çömlek gruplarına oranla az
miktarda Samarra boyalıları ele geçmiştir. Burada ele geçen örnekler Orta
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Mezopotamya yerleşimlerinden yaklaşık 800 kilometre kuzeyde tespit edilmesi
bakımından oldukça önem taşımaktadır. Hakemi Use’nin Geç Neolitik dönem
seviyelerinde, aynı Tell Sabi Abyad örneğinde olduğu gibi Hassuna ve Samarra boyalı
kapları bir arada ele geçmiştir. Yerleşimde açığa çıkarılan Samarra çanak-çömleği
üzerinde iki farklı stil görülmektedir. Bunlardan ilkini Kuzey Suriye ve Kuzey Irak
bölgelerinden bilinen ve genellikle yerel üretim olan “Kuzey Stili” oluşturmaktadır. Bir
diğeri ise Orta Mezopotamya yerleşimlerinden bilinen, aynı zamanda ithal olabileceği
düşünülen “Klasik Samarra” etkili örneklerdir. Bu iki stilin Hakemi Use’de bir arada
görülmesi yerleşim ile çevre bölgeler arası ilişki bakımından yaygınlık olarak
gösterilebilir. Kuzey Irak bölgesinde yer alan Tell Shimshara yerleşiminde tıpkı Hakemi
Use ve Tell Sabi Abyad’da olduğu gibi Hassuna ve Samarra boyalı kapları aynı
seviyelerde bir arada ele geçmiştir. Bunun yanı sıra Nitelikli Samarra (Klasik Samarra)
boyalı kapları ithal edilmiş izlenimi verirken, Standart grup içerisinde bulunan Samarra
boyalı kapları yerel üretim “Kuzey Stili” olarak değerlendirilmiştir.

Orta Mezopotamya yerleşimlerinde tespit edilen ve “Klasik Samarra” olarak
nitelendirilen çanak-çömlek ile özellikle Yukarı Mezopotamya yerleşimlerinden ele
geçen, Samarra seramiğinin yerel üretimleri olarak gösterilen “Kuzey Stili” çanakçömleği arasında bazı farklılıklar mevcuttur (Tablo 15).

Klasik Samarra
Seramik Grubu

Nitelikli Kaplar

Hamur İçeriği

Mineral Katkılı

Pişme Dereceleri
Bezeme Özellikleri
Renk Dağılımı
Kap Formları

Kuzey Stili
Standart Kaplar
Mineral ve Organik Katkılı

En az 800C°

800C°‘den Daha Düşük

Yoğun ve Karmaşık

Kısmi ve Daha Basit

Mat Kırmızı, Siyah, Yeşil
Çanak ve Çömlek Ağırlıklı Tüm Formlar

Tablo 15. Klasik Samarra ile Kuzey Stili arasında bazı benzerlik ve farklılıklar
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Geç Neolitik dönem yerleşimlerinden elde edilen materyaller incelendiğinde
toplulukların genel anlamda içine kapanık değil tam aksine birbiri ile ilişkili oldukları
anlaşılmaktadır. Genel anlamda çekirdek bölgesi Orta Mezopotamya olarak düşünülen
Samarra boyalı kaplarının geniş coğrafi alanlara yayıldığı görülmektedir. Örneğin
Choga Mami Geçiş evresi seramiği yani Geç Samarra kapları hem Mezopotamya’nın
güneyi, hem Batı İran, hem de Kuzey Suriye’de yer alan bazı yerleşimlerle yakından
ilişkilidir. Bu durum Orta Mezopotamya genelinde gelişmiş olan Samarra seramik
geleneğinin farklı coğrafyalarda yer alan topluluklarda kabul gördüğünü göstermektedir.
Elbette dönem şartları içerisinde bölgeler arasında etkileşim yaşanmıştır. Bu etkileşim
mal hareketi benzeri gerçekleşmiş olabileceği gibi akrabalık bağları ile de sağlanmış
olabilir. Samarra boyalı seramiğinin başlangıçta dönem toplulukları açısından bir
saygınlık ürünü olarak değer gördüğünü; hediye, değişim veya çeyiz yoluyla yayıldığını
düşünmekteyiz. Kurulan ilk temastan sonra gittiği bölgenin çömlekçi ustaları tarafından
yerel kilden hazırlanan hamurla benzer üsluplara öykünerek veya taklit edilerek
üretilmiş olmalıdır.

Başta Samarra mezarlık alanı olmak üzere; Tell es-Sawwan, Choga Mami ve Songor A
yerleşimlerinde gün yüzüne çıkarılan mezarlarda ölü hediyesi/eşyası olarak Samarra
seramiği yer almaktadır. Söz konusu durum Samarra kaplarının ele geçtiği en kuzey
sınırı oluşturan Hakemi Use yerleşiminde de görülmektedir. Geç Neolitik dönemde
farklı bölgelerde karşımıza çıkan Samarra çanak-çömleğinin mezarlarda ele geçmesi, bir
statü göstergesi veya inanç durumuyla alakalı olabileceğini düşündürmektedir. İlerleyen
yıllarda yapılacak kazılar daha fazla veriye ulaşılmasına ve bu kaplar ile mezarlar
arasındaki ilişkinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

Geç Neolitik dönemin boyalı seramik anlayışının öncül bakış açısı Samarra ile
başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde ele geçen Yukarı Mezopotamya’ya özgü Halaf ve
Güney Mezopotamya geleneğinden gelen Ubeyd kapları; hamur, teknik ve bezeme
tarzlarında Samarra boyalılarıyla oldukça benzerlik taşımaktadır. “Ubeyd 0” olarak
adlandırılan evrede görülen boyalı seramiklerin hamur ve yapım tekniği Samarra
kaplarıyla nerdeyse aynıdır. Benzer durum Geç Neolitik dönemin son evresinde Yukarı
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Mezopotamya’nın genelinde hâkim olan Halaf boyalılarında görülen bazı motifler için
geçerlidir. Samarra kaplarında sıklıkla rastlanan “dans eden kadınlar” motifi, Halaf
boyalılarında farklı form ve üsluplarla devam etmektedir. Halaf ile Samarra boyalıları
arasında bir başka benzerlik bazı hayvan motiflerinde görülür. Söz konusu kapların
formları ihtiyaca göre değişmiş, bezemeleri ise coğrafyanın etkisi ve çömlekçinin
kullandığı tekniğe göre farklılık göstermiştir. Tez çalışmamız kapsamında yapmış
olduğumuz gözlemlere göre boyalı kapların kullanım alanı, değeri ve insan hayatındaki
yerinde herhangi bir değişiklik olduğu söylenemez.

Samarra boyalı kaplarının geniş bölgelerde görülen genel özellikleri en azından
çömlekçilik anlamında ortak bir kültürel birikimin olduğunun ispatı niteliğindedir.
Yapılan bu tez çalışmasına konu olan Orta Mezopotamya Geç Neolitik dönem
yerleşimlerinin disiplinler arası çalışmadan yoksun, günümüz arkeoloji anlayışından
uzak bir yaklaşımla kazıldığı unutulmamalıdır. Bölgedeki yerleşimlerde kazılar hem çok
eski tarihli hem de kısa süreli yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan kısıtlı verilerin elde
edilmiş olması, bu çanak-çömlek grubu üzerine yapılan değerlendirmelerin çerçevesini
daraltmaktadır. Yakın Doğu’da farklı bölgelerde yürütülecek sistemli kazılar Samarra
seramiği üzerine yapılan yorumlamalara yeni bir soluk getirecektir.
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