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VAN/KARAGÜNDÜZ
ERKEN DEM~R ÇA~~~NEKROPOLÜ
VEL~~SEV~N* - ERS~N KAVAKLI**
Van Gölü havzas~ ndaki arkeolojik kaz~lar~ n XIX. yüzy~l~ n ortalanna de~in uzanan köklü bir geçmi~i olmas~ na ve son 30 y~ld~ r yap~lan birçok arkeolojik çal~~maya kar~~ n Urartu Krall~~~~öncesi dönem hakk~ nda bildiklerimiz
hâlâ oldukça s~ n~ rl~d~ r. Assur kral y~ ll~ klar~, ~.Ö. XIII. yüzrldan beri bu yörede Ur(u)atri ve Nairi adlar~yla bir tak~ m halklar~ n ya~ad~~~ ndan ve çok say~da kral ve krall~~m varl~~~ ndan söz etmekle birlikte, bugüne de~in bunlarla
ili~kiye sokulabilecek yeterli say~da arkeolojik kal~ nt~ya rastlanabilmi~~de~ildir. Sözgelimi Urartulu Aramu ile hali kentleri Arza.4kunu ve Sugunia'n~ n
varl~~~ n~~yaln~zca yaz~ l~~ belgeler ile Balawat Kap~s~~ kabartmalar~ ndan tan~maktarz (Gunther 104 vdd., lev. la, d). Materyal kültür konusundaki yetersiz
bilgiler nedeniyle ~.Ö. IX yüzy~ l~ n ortalar~ nda, Lutipri o~lu Sarduri'nin
Tu~pa merkez olarak kurdu~u, giderek bir imparatorlu~a dönü~ecek olan
görkemli devletin kökeni konusu hâlâ güvenilir kaynaklarla desteklenen bir
temele kavu~abilmi~~
Bunun yan~ nda, Urartu ülkesinin do~usundaki günümüz Bat~~~ran'~ nda,
özellikle Erken Demir Ça~~ 'ndan ba~layarak zengin nekropollerin varl~~~~ortaya ç~ kar~lm~~t~r. Örne~in bat~da, Urmiye Gölü çevresindeki Dinkha Tepe
(Muscarella 1968; 1974), ortada Khurvin (Vanden Berghe 1964), Sialk
A-B (Ghirsman), kuzeyde, Gilan yöresindeki Marl~ k (Negahban) ve güneyde,
Luristan bölgesindeki Bard-i Bal (Vandan Berghe 1973) bunlardan en taVeli Sevin, ~stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rma Merkezi Müdürü, 34459/~stanbul.
** Ersin Kavakl~, Müze Müdürü, Van.
Belleten C. LX, 1
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n~nm~~lar~d~ r. Bu nekropollerden denenen bulgu ve buluntular yard~m~yla
Orta ve Bat~~~ran Demir Ça~~kültürleri konusunda doyurucu bilgiler edinilebilmi~tir. Buna kar~~l~ k, bu bölgenin hemen bat~s~ndaki Van Gölü havzas~nda
ise bugüne de~in yetersiz bir biçimde incelenmi~~Ernis (Ünseli) (Sevin 1987:
48, not 3; 1996) ile küçük ve biraz da geç Dilkaya (Çilingiro~lu 1985: 153 vd.;
1991: 29 vdd.) d~~~nda, klasik Urartu dönemi öncesine ili~kin bir nekropolün
varl~~~~belirlenebilmi~~de~ildi. Oysa Urartular'~n ~.Ö. VIII.-VII• yüzy~llar süresince yerle~me yerlerinin yak~n~nda büyük mezarl~klar kurduklar~~bilinmektedir~ .
1991 y~l~nda Van il merkezinin 35 km. kuzeydo~usunda, 1890 m. raluml~~
ve sular~~sodal~~ Erçek Gölü'nün kuzeydo~u k~plar~ndaki Karagündüz köyünde bir raslanu sonucunda önemli bir Demir Ça~~nekropolünün varl~~~~
anla~~lm~~~ve bu alanda 1992 y~l~nda kaz~lara ba~lanm~~ ur (Res. 1)2. Kaz~~
alan~~Özalp bölgesinden kaynaklamp do~u-bat~~do~rultusunda akarak sular~ n~~ Erçek Gölü'ne bo~altan Memedik Çay~'n~n olu~turdu~u, günümüzde
"Erçek Düzü" denen vadinin kuzeybat~~uç kesiminde, -en az~ndan ~lk Tunç
Ça~~ n~n erken evrelerinden beri iskân edilmi~, bir höyü~ün yak~n~nda yer
almaktad~r (Burney 1958: 178 vdd.). Van Müze Müdürlü~ü ile ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rma Merkezi
Müdürlü~ü'nce ortakla~a olarak ba~lat~lan kaz~lara neden olan rastlanusal
buluntular höyü~ün 1.5 km. do~usundaki, kuzeyden güneye do~ru hafif
bir tarlada ele geçirilmi~ tir (Res. 2). Höyükten ve köyden uzakta, toprak
üzerinde hiçbir izi olmayan bu yeni nekropol bölge tarih ve kültürünün oldukça karanl~k bir dilimine ~~~ k tutucu nitelikteki zengin veri ve buluntulanyla büyük bir önem ta~~maktad~ r.
Karagündüz Nekropolü'nde 1992-1995 y~llar~~aras~nda sürdürülen kaz~larda ~imdiye de~in 10 mezar (K1-10) incelenmi~tir.
Mimari
Bugünkü tarla yüzeyinden 0.50-1.00 m. kadar derinde bulunan Karagündüz mezarlar~~-basit toprak bir örnek (K9) d~~~ nda- dromoslu oda türündedir. Topra~a kaz~lm~~~çukurlann kaba ta~larla ve çamur harç kullan~larak
Ço~u defineciler ve köyhilerce talan edilen bu mezarhklardan yaln~zca birkaç~nda küçük
çapl~~kaz~lar gerçekle~tirilebilmi~tir. Bk.z. ö~ün 1978;
b ö~ün 1978a; ö~ün 1982; Sevin 1986.
2 Kültür Bakanl~~~, An~tlar ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün sa~lad~~~~izinle gerçekle~tirdi~imiz kaz~ya Van Valili~i ~ l özel ~dare Müdürlü~ü büyük çapta destek olmaktad~r. Ayr~ca bu
çah~ma ~stanbul Üniversitesi Ara~t~rma Fonu'nca desteklenmi~tir. Proje No. 613/210494.
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örülmesi sonucu olu~turulmu~lard~ r. Tümü kuzeydo~u-güneybat~~yönlerine
bakan mezarlar~n, bir örnek d~~~ nda (K4), güneybaudaki dar yüzleri önünde
küçük bir ön giri~~mekân~ na (dromos) yer verilmi~tir (Res. 3-4). Bu ön
mekân bazen topra~a kaz~lm~~~basit bir çukurdan ibaretken, bazen de etraf~~
ta~larla örülmü~~düzenli bir görünüm arzetmektedir. Mezar odas~ ndan daha
yüksek bir düzeydeki dromosun yan yüzlerinden birinde gömü odas~ na
ula~an alçak bir kap~~ bulunmaktad~ r (Res. 5-7). Kap~n~ n boyutlar~~odan~n
geni~li~iyle orant~l~~ olup 0.65 x 0.60 m. ile 0.53 x 0.50 m. aras~nda de~i~mektedir. Yanlar~nda monolit dikmeler, üstte ise büyük bir lento ile örtülmü~lerdir. Gömüler yap~ld~ ktan sonra kap~lar, önlerine dik olarak yerle~tirilmi~~a~~r sal ta~~~levhalarla kapat~lm~~, sonra da dromos, yeni bir gömü
yap~lana de~in, ta~~ve toprakla doldurulmu~tur (Res. 8-9).
Dromostan daha derindeki mezar odalarma kimi örneklerde basamaklarla, kimilerinde de basamaks~z olarak inilmektedir. Kabaca dikdörtgen
planl~~olan odalar, tabanda 2.10 x 4.20 m., 1.75/1.85 x 3.30 m., 1.30/1.50 x
3.20 m. ve 1.25/1.64/1.45 x 4.30 m. gibi boyutlardad~r. Tümü çökmü~~oldu~undan özgün yükseklik aç~ k olmamakla birlikte, mevcut yükseklikleri 1.50
ile 2.50 m. aras~ nda de~i~mektedir.
Mezarlar~n duvarlar~, ön yüzleri hafifçe düzeltilmi~~ta~larla in~a edilmi~;
alttan üste do~ru giderek küçülen ta~lar~n örgüsünde birle~tirici olarak çamur kullan~lm~~t~ r. Tavanlar daha önce Ernis-Ünseli nekropolünden bildi~imiz üzere, sahte-kemer yani a~~ rma-bindirme tekni~iyle örtülmü~tür (Sevin
1987: 36 vdd.). Tümü çökmü~~olmakla birlikte, kimi örneklerde konstrüksiyon günümüze iyi durumda kalabilmi~tir. Örne~in bir mezarda, dik yan duvarlardan sahte kemerin ilk a~~ rtmal~~atk~~ ta~lar~na geçi~~1.95 m. yükseklikte
ba~lat~lm~~, üst üste iki s~ ra a~~rtrnayla kemer kavsi 0.20 m. kadar daralulabilmi~tir. Buna göre tavan aç~ kl~~~ n~ n 1.00 m. ve daha da daralulabildi~i ve
sonuçta bu aç~ kl~~~n ince, yass~~ kapak ta~larlyla örtüldü~ü anla~~lmaktad~ r.
Bu ince kapak ta~lar~~ klasik Urartu mezarlar~n~n a~~r bloldar~ndan ayr~lan en
belirgin özelliktir3 . Bunlar~n üzerine ise küçük m~c~r ta~lar~~serilerek, olas~l~ kla mezar odalar~ na yukar~dan toprak akmas~~ önlenmeye çal~~~lm~~t~r.
Mezar odalar~n~n taban~~daima milli sert toprakur. Yan duvarlar düzdür.
Yaln~zca bir örnekte, güney uzun duvar üzerinde, ortaya gelecek ~ekilde bü3 Dilkaya'da bulunan ve plan aç~s~ndan Karagündüz'dekilerin tam paralelini olu~turan
oda-mezarlardan 1 No'lusu a~~r kapak taslar~yla (Çilingiro~lu 1986: 84, plan 5; 1991: 30) daha
geç bir döneme i~aret etmektedir.
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yük bir ni~e yer verilmi~tir (Res. 3,10). 1.15 x 0.95 x 0.45 m. boyutlar~ndaki
ni~~mezar taban~ ndan 0.80 m. yüksektedir ve tek parçal~~ kumta~~~levhadan
olu~turulmu~~alt tablas~~ odan~ n içine do~ru 0.20 m.'lik bir ç~ k~nt~~yapmaktad~ r. Bu türde ni~ler Urartu mezaf mimarisinin tipik özellikleri aras~ndad~ r
(Sevin 1986 : res. 3; Sevin 1987 : res. 11).
Karagündüz'ün dromoslu oda-mezarlar~, ufak tefek farkl~l~ klar bir yana,
plan aç~s~ndan klasik Urartu dönemindeki ta~~örgü ya da kayaya oyulmu~~örneklerin adeta tam bir paralelini olu~turmaktad~ r.
Benzer özellikler gösteren Karagündüz mezarlar~ ndan biri (K2) farkl~~
karakteristik özellikleriyle ilgi çekicidit (Sevin-Kavakl~~335 vd.) Yüzeyden
1.40 m. derinlikte bulunan bu mezar ilke olarak, ötekiler gibi kuzeydo~ugüneybat~~ yönlüdür; k~sa yüzdeki giri~~de bat~ya bak~naktad~ r (Res. 3, 11).
Ancak, burada duvarlar dikine konulmu~~0,50 ila 0,80 m. yüksekli~indeki ta~larla olu~turulmu~; bunlar~n üzerine ise tavan~~örtecek kapak ta~lar~n~n rahatl~ kla oturtulabilmesi amac~yla, yass~~sal ta~~~levhalar yerle~tirilmi~tir. Düz
ve a~~r iki kapak ta~~yla örtülmü~~olan tavan düzdür. D~~~görünü~üyle ve ilk
bak~~ta ta~-sand~ k özelliklerini ta~~yan bu mezar, güneybat~~uçtaki giri~inden
aç~kça anla~~laca~~~üzere, asl~nda çok ilginç ve çok ilkel bir alçak oda-mezar
türüdür. 0.53 m. geni~li~indeki giri~~dik olarak yerle~tirilmi~~sal ta~~~bir levha
ile kapat~lm~~t~r. Tüm uzunlu~u 2.50 - 2.70 m.'yi bulan mezar odas~ na, geni~li~i 0.53 ila 0.65 m. aras~nda de~i~en, 0.70 m. derinli~indeki koridorumsu bir
geçitten girilebilmektedir. Alçak ve dar oda giderek geni~lemekte ve bu geni~lik do~u uçta 2.30 m.'ye ula~maktad~ r. Üzerinde kapak ta~~~bulunmam~~~
olan kuzeydo~u uçta, sert kilden ana topra~a oyulmu~~1.20 m. çap~nda ve
0.45 m. derinli~inde bir çukura yer verilmi~ tir. Bunun içinde kafataslar~, iskeletler ve mezar arma~anlarma, birbirlerinden temiz toprak tabakalanyla
ayr~lm~~~en az~ndan üç s~ ra halinde, rastlanm~~t~ r. Burada adeta giderek dolan mezar odas~ ndaki yer sorununa bu türde bir önlemle çözüm getirilmeye
çal~~~lm~~~gibidir. Bu durum, daha sonra kimi Urartu mezarlar~nda kar~~m~za
ç~ kacak ve fakat i~levleri konusu aç~k bir biçimde anla~~lamam~~~olan ~i~e biçimli derin kuyular~~an~msatmaktad~r4. Ancak mezar~n kuzeydo~u uç kesimi,
ne yaz~ k ki, bir yandan daha geç dönemde in~a edilen bir oda-mezar (K1),
4 Bu türde kuyular klasik Urartu kaya mezar an~tlanndan Varto / Kayal~dere (Burney
1966: 107 vdd., res. 22), Palu I No'lu mezar (Sevin 1994a: res. 5) ve Kuzeybat~~Iran'da Hodar Kale'den (Kleiss 1974: 97, res. 18) tan~ nmaktad~r.
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öte yandan da köylüler taraf~ ndan tahrip edilmi~~oldu~undan iyi bir ~ekilde
incelenebilmi~~de~ildir.
Buna kar~~l~ k, Karagündüz mezarlar~ nda yer darl~~~~sorununu çözümlemeye yönelik kimi giri~ imlerde bulunuldu~u gerçek oda-mezarlardan da
anla~~lmaktad~r. Örne~in bunlardan birinde (K10) arka k~sa duvar~n ortas~na ve zemin seviyesine aç~lan, ni~~görünümlü küçük bir pencere yard~m~yla
oyulabilen basit toprak hücreye, kimi hediyelerle birlikte, 7 kafatas~n~n yerle~tirildi~i saptanm~~t~ r. Bu türde giri~imleri çok odal~~ Urartu örnelderinin
proto-tipleri olarak nitelemek pek yanl~~~say~ lmasa gerektir. Nitekim çok
odal~~ Urartu kaya mezarlar~nda kar~~la~~ lan ve ana gömü mekânlar~ndan
kaba i~çilikleriyle kolayl~ kla ayr~labilen kimi odalann i~levsel aç~dan fazla say~daki iskelet ve arma~anlar~~depolama amac~ na yönelik olduklar~~söylenebilir. Van Kalesi'ndeki Neft Kuyu, ~ç Kale ve Do~u Odalar~~kaya mezar an~ tlann~ n yan mekânlan (Sevin 1987: res. 11-13), Varto/Kayal~dere'nin 4 no'lu
mekân~~ (Burney 1966: res. 22), Palu III mezar~n~n 2. odas~~(Sevin 1994: res.
7) ve Kuzeybat~~Iran'da, Maku yak~n~ ndaki Sangar Kaya mezar~n~n "D" odas~~
(Kleiss 1968: 5 vd., res. 6-7) bu türde depo mekânlan olmal~d~ r.
Yukar~da sözünü etti~imiz Karagündüz mezar~~(K2) gerek mimari ve gerekse buluntular yönünden arkaik bir görünüm sergilemektedir. Asl~nda
oda-mezar olarak kullan~lm~~~olmakla birlikte, ta~-sand~ k ve oda-mezar aras~ nda bir geçi~~dönemini temsil eden bu yap~n~ n daha küçük boyutlu ve biraz
farkl~~bir benzerine Van/Dilkaya Nelu-opolü'nde (No. 1) rastlanm~~t~r'. Aç~l~ r kapan~ r kap~~düzenlen nedeniyle oda-mezar özelli~i ta~~yan bu örnekler,
çok alçak olu~lar~~ve üzerlerinin de iri ta~~levhalarla örtülü olmas~~yüzünden
ta~-sand~ k özelliklerine de sahiptirler. Bu iki farkl~~ örne~i sand~ k-mezarlardan oda-mezarlara geçi~ i temsil eden türler olarak kabul etmek olas~d~r.
Daha önce de belirtildi~i üzere, Karagündüz'dekilere yak~ n ve hemen
hemen ça~da~~oda-mezarlara ~imdiye de~in yaln~zca Van havzas~ndaki Ernis
(Ünseli) ve Dilkaya'da rastlanm~~t~r.
Demir Ça~~ n~n erken a~amalar~ ndan ba~layarak Van Gölü havzas~nda
beliren dromoslu oda-mezar anlay~~~ n~n kökeni konusunda aç~k bilgiler yoktur. Biz, sahte kemerli oda-mezar anlay~~~ n~n bu yöreye yabanc~~ oldu~unu
5 Yanl~~l~ kla "cist-grave" olarak nitelenen bu örnek için bkz. Çilingiroglu 1985: 153 vd., res.
4-5, plan 4; 1991, 30, res. 03.1.

6

VELI SEV~N - ERSIN KAVAKLI

dü~ünmekteyiz (Sevin 1987: 43 vd.). Ancak burada bu geni~~kapsaml~~sorunun tart~~~lmas~~için hiçbir yeni giri~imde bulunmayaca~~z.
Gömüler
Karagündüz oda-mezarlar~ nda daima çok say~da ceset bulunmaktad~ r
(Res. 12). Bunlar say~~olarak biraz mezar~n boyutlar~yla oranul~~olup bu say~~
20'den 80'e de~in de~i~ebilmektedir. Bununla birlikte, ayn~~ oda içine gömülmü~, ayn~~kültürden, kad~nl~~erkekli cesetler aras~ndaki ili~ki konusunda
fazla bir~ey söylenemez. Bu yüzden de -hiç olmazsa ~imdilik- bunlann birer
aile-sülale mezar~~ m~, yoksa ba~ ka özellikleri nedeniyle bir araya gömülmü~~
ki~ilere ait mezarlar m~~olduklar~~konusuna aç~ k bir yan~t verilemez. Cesetler
mezara ayaklar karna çekik olarak yani hoker durumunda ve belli bir yön anlay~~~~olmaks~z~n, bir yanlar~~üzerine gelecek ~ekilde yat~nlm~~lard~r (Res. 1314)6. Her yeni ceset geldi~inde eskiler geriye do~ru itilerek ya da toplanarak
(Res. 15) odada yer aç~lm~~ , bunun sonucunda da eski iskeletler odalar~n
arka duvarlar~ nda zamanla bir y~~~n haline gelmi~ lerdir. Böylelikle her mezarda yaln~ zca en son gömünün orijinal durumu korunabilmi~tir (Res. 4,
16). Bu, klasik Urartu oda mezarlar~ndan tan~d~~~ m~z bir gömü özelli~i
olup7, ayn~~tür adet Assur oda-mezarlar~ nda Orta Assur Döneminden beri
uygulama alan~~bulmu~tur', Yukar~da da de~inildi~i üzere, baz~~mezar odalar~na biti~ik olarak topra~a oyulan hücrelere fazla kafataslar~~ve kimi arma~anlar~ n b~ rak~ld~~~~saptanm~~ t~ r. Bunu, daha sonra Urartu Krall~~~~
Döneminde kar~~m~za ç~kacak olan çok odal~~mezar anlay~~~n~n ilk örnekleri
olarak nitelemek pek yanl~~~say~lmasa gerek.
Bunlar~n yan~ nda, kimi mezar odalar~ nda, daha az say~ da olmakla birlikte, yak~larak gömülmü~~ki~ilere ili~ kin parçalara da rastlanmaktad~ r. Sözgelimi bir mezarda (K5) yak~ lan cesetlerden arta kalan kemik parçalan odan~n kuzeybat~~kö~esinde, taban~ n hemen üzerinde toplu olarak ele geçiril6 Birkaç örnekte (K2, K5) cesetler ba~lar kuzeye gelecek ~ekilde ve kuzey-güney do~rultusunda yaur~lm~~lard~ r. Hoker gömü Dilkaya I (Çilingiro~lu 1985: 154; 1991: 30) ve Aluntepe III
No'lu (Özgüç 21 vd.) mezardan da bilinir. Tüm ancropolojik malzeme Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Cografya Fakültesi'nden Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibi taraf~ndan de~erlendirilmektedir.
7 Ö~ün. 1978a: 661; 1978b: 62 vd., res. 2. Dilkaya'da bulunmu~~Erken Demir Ça~~'ndan küçük çapl~~bir örnek için bkz. Çilingiroglu 1985: 153 vd., res. 4-5, plan 4; 1991: 30, res. 03.1.
8 A.T. Olmstead, Histoly of Assyria, 1975: 625; B. Hrouda, "Nachtrag", A. Haller, Die
Grüber und Grüfte von Assur, WVDOG 65, 1954: 185; A. Haller, ayn~~eser, 102, res. 136a; M.
Mallowan, Nimrud and its Remains I, 1966: 190.
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mi~tir. Burada, kremasyona u~ram~~~kemikler aras~nda iki adet çocuk di~i
bulunmaktad~r. Bu durum kremasyonun olas~l~kla yaln~zca küçük çocuklara
uygulanm~~~olabilece~ine i~aret etrnektedir9. Nitekim ~imdiye de~in saptanan
yüzlerce iskeletten hiçbirinin çocuklara ait olmamas~~da bu görü~e destek
olmaktad~ r. Yak~ lan cesetlerin kül ve kemik parçalar~n~ n, Urartu örneklerindeki gibi, urnelere yerle~tirildi~ine ili~kin bir iz yoktur.
Ayn~~mezarda yakma ve normal gömünün yan yana olmas~~ Urartu mea 660 vd.; 1978b: 62
zarlar~ndan tan~d~~~m~z ba~ka bir özelliktir (Ö~ün 1978:
vd.)
~skeletler üzerinde yap~ lan antropolojik incemelerden erkekler ve kad~nlar~n ayn~~odalara gömüldükleri ve aralar~nda, gömme biçimi aç~s~ndan
cinse dayal~~bir fark gözetilmedi~i anla~~lmaktad~r.
Gömü töreni s~ras~nda karanl~k oda-mezar~~ayd~nlatmak amac~yla pi~mi~~
topraktan kandiller kullan~lm~~t~ r (Res.17). Ak~tacakl~~ s~~~bir çanak türündeki bu kandiller, Urartular~n daha çok sevdi~i çift hazneli türden farkl~d~ r~ar~o.
Bir kuma~a sar~l~~ya da giyimli olarak gömüldü~ü san~lan cesetlerle birlikte mezara çe~itli arma~anlar b~rak~lm~~t~r. Bunlar aras~ nda de~i~meyenler,
her ceset için bir set olu~turacak türdeki, pi~mi~~topraktan aç~ k a~~zl~~bir çanak ile dar a~~zl~~ve yüksek ya da alçak boyunlu bir çömlektir (Res. 23-24).
Bunlardan ilkinde ço~u kez kuzu-o~lak türü hayvanlara ait omurga parçalan
ele geçirilmi~~(Res. 23/1-3)", di~erine ise s~v~~ kondu~u anla~~lm~~ur. Daha
9 Sesin-Kavakl~~340. Yak~larak ve fakat büyüklerden ayr~~olarak ta~-sand~ k mezarlar ya da
urneler içinde gömülmü~~çocuk di~~ve iskelet kalint~lanna Dilkaya ve Dinkha Tepe II nekropollerinde de rastlanm~~t~r: Çilingiro~lu 1985: 154, res. 6. plan 5; 1987: 232 vd., res. 16; 1991: 30,
lev. 03.1, res. 03.4; Çilingiro~lu, Derin 410; Muscarella 1974: 75 vd.
1° Kroll 142, Typ. 74-73. Mezar kandillerine Adilcevaz'daki oda-mezarlarda da rastlanm~~t~r: ö~ün 1978a: 662, res. 31-32. Çift hazneli klasik Urartu kandilleri için ayr~ca bkz. R. Merhav,
Urartu. A Metalworking Center in the First Millennium B.C.E. (yay. haz. R. Merhav)1991, 204,
res. 14-15.
't Kuzeybat~~irandalti Dinkha Tepenin Demir I-II dönemlerine ait Dinkha III ve II nekropollerinde koyun/keçi kemiklerinden yiyecek kal~nt~lar~na rastland~~n bildirilmekle birlikte,
yiyeceklerin durumlar~~hakk~nda ayr~ nt~l~~bilgi verilmi~~de~ildir; yaln~zca bir mezarda koyun/keçi kemiklerinin cesedin ayaklar~nda bulundu~u rapor edilmi~tir. Ayn~~yerde s~v~~yiyeceklerin kapal~~ a~~zl~~ kaplara konulmu~~olmas~n~n mümkün bulundu~u bildirilmi~tir: Muscarella
1974: 38, 48, 59, 63. Benzer bir durum Hasanlu V dönemi mezarlan için de geçerlidir: Dyson
1965: 196. Marl~k'ta ise hayvan ve ku~~kemiklerine çanak çömlekler içinde rastlanm~~t~r:
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çok cesedin ba~~taraf~ na gelecek ~ekilde konumland~r~ lan kaplar~n mezar
odas~ na yerle~tirili~i s~ras~nda, içinde s~v~~olan çömle~in a~z~n~n, içinde kat~~
yiyecek bulunan çanak taraf~ ndan bir kapak gibi örtülmesine özen gösterilmi~ tir. Bir mezarda (K6-7) ise kaplara konmu~~yiyeceklerle birlikte, koyuno~lak türü hayvanlara ait alt çene parçalanna da rastlanm~~t~r.
Mezarlardaki bu hayvan kemiklerinin, yaln~zca öteki dünyaya u~urlanan
ölüye b~rak~ lan bir yolluk ya da kesilen kurbandan çok, ya~ayanlar~~da kapsayan bir ölü yeme~i ile ilgili oldu~unu san~ yoruz. Nitekim baz~~mezar odalar~n~ n (K3, K5) yan~nda tand~r ve ocaklar~ n bulunu~u son derecede ilginçtir".
Bu durum cenaze töreni s~ras~ nda kesilen küçük ba~~hayvanlar~n mezarl~ kta
pi~irilmi~~olabilece~ine i~aret etmektedir.
Mezar arma~an Jan
Mezarlara çanak çömleklerle birlikte çok say~da arma~an b~rak~lm~~t~ r.
Ancak, daha sonraki Urartu mezarlar~nda normal duruma girmi~~olan~n aksine, bunlardan hiçbiri k~ r~ l~ p bükülerek kullan~ lmaz duruma sokulmu~~de~ildir. Ayn~~ ~ekilde, klasik örneklerden farkl~~olarak odalara mobilya kondu~una ili~ kin en küçük bir iz yoktur13. Buna kar~~l~ k hemen her mezarda demir ve tunçtan süs e~yalar~~ve silahlarla, akik, komalin, da~~kristali, tunç, firit,
cam ve fayanstan çok say~ da boncuk (Res. 12-20), fayans ve cam a~~r~aklar
(Res.21/4) ile alt~ ndan bir küpe ve iki ta~~mühür ele geçirilmi~tir.
Mezar arma~anlar~~aras~ nda en ilgincini demirden süs e~yalar~~ile törensel silahlar olu~ turur (Res. 21/1-3, 5-6). Bunlar aras~ nda tümü dövme tekni~inde yap~lm~~~bilezikler, halhallar ve yüzükler, gözlü süs i~neleri ile hançerler, m~zrak uçlar~~ (Res. 21/6), irili ufakl~~ b~ çaklar (Res. 21/5; 22/7) ve bir
topuz (?) ile zincir ve olas~l~ kla k~l~ ç olarak nitelendirilebilecek uzun demir
parçalar~~ say~labilir.
Demir bileziklerin yuvarlak kesitli ya da dövülerek ince bir ~erit haline
getirilmi~~iki türü bulunmaktad~ r. Bunlardan ilk türdekiler (Res. 21/3; 22/12) Bat~~ ~ran ve Kafkasya'da ~.Ö. X. yüzrldan IX. yüzy~ l~n ba~lar~na de~in kulNegahban 15. ~ çinde yiyecek kalmulan olan kaplar ~~d~r mezarlar~nda da bulunmu~ tur: Barnett
159.
12 Sevin-Kavakl~~340. Nekropol alan~~içinde bir oca~a Dilkaya'da da rastlamlm~~ur.
13 Urartu mezarlanndaki mobilyalar içir bkz. Burney 1966: 108 vd., res. 23/1-6; Özgüç 13,
22 vdd., res. 18, Lev.
Ögün 1978a; 1978b: 63, res.18-19, 21; 1982: 221, res. 26/a-c;
Esejan 36, res.XV/17-19; Biscione 124, res. 10/17-20.
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'an~ m görmü~ lerdi (Sevin 1987: 39, not 11, res. 5/10, 14; 6/5-6). ~imdilik
yaln~zca Karagündüz'e özgü görünen ikinci guruptaki ~erit biçimli bileziklerin ince ve kal~ n olarak iki türü bulunmaktad~ r (Res.21/1-2; 22/34). Bunlar~ n tunçtan ve biraz farkl~~olanlar~ na Hasanlu IV ve Dinkha Tepe ilde rastlanm~~t~ r (Muscarella 1974: res. 45/1020; 1988: 33, res. 14-15). Ayn~~özellik
yüzükler için de geçerlidir (Res. 22/8-10). Bunlardan üç spiralli olanlar teknik aç~ dan özellikle dikkat çekicidir". Süs i~neleri çokça kullan~lan mezar
arma~anlar~ ndand~ r (Res. 22/6). Burada önce yuvarlak bir çubuk haline getirilmi~~olan i~nenin üst taraf~~dövülerek yass~la~ur~lm~~~ve sonra da buraya
bir delik aç~ lm~~t~ r. Bu türün yak~ n benzerleri Ernis (Sevin 1987: 39, res.
5/5) ve Dilkaya'da (Çilingiro~lu 1985: 154; 1991: 30) bulunmu~tur. Bir örnekte ise i~nenin ba~~k~sm~ na büyük bir akik ta~~yerle~tirilmi~ tir (Res.
22/5) '5.
Kabzas~ , dövülerek konveks bir ~erit haline getirilmi~~iki ayr~~ parçadan
olu~turulmu~, sap-demirsiz ve namlusu tek omurgal~~ hançer benzersizdir'6.
Namlusunun geni~~üst k~sm~ nda iki delik bulunan sap-demirsiz örneklerin
benzerleri Kuzey Iran'da Gilan bölgesi Erken Demir Ça~~ nda (Haerinck 69,
lev. 61/9) görülebilir. Yaln~zca K2 mezar~nda ele geçirilmi~~olan demir zincir
kümelerinin benzerlerine Hasanlu IV (Lamberg-Karlovsky 291, lev. XXIV),
Dinkha Tepe II (Muscarella 1974: res. 45/1034-35, 1041) ve Sialk B
(Ghirsman 80, lev. LXXV/924, XXV/1) nekropollerinde rastlanm~~; ~~d~r'da
kremasyon gömülerle birlikte bulundu~u rapor edilmi~tir (Bamett 159).
~ster meteorik, ister izabe edilmi~~olsun, demirin ba~lang~çta süs ve olas~l~ kla simgesel önem ta~~yan de~erli bir metal oldu~u bilinmektedir. Karagündüz oda-mezarlar~ n~n demir madeninin yaln~zca törensel silah ve ziynet

14 Dinkha Tepe ildeki benzerler için bkz. Muscarella 1974: res. 26/413, 419, 36/426,
48/218. Van/Toprakkale'den bulundu~u bildirilen ve fakat asl~ nda Karagündüz türünde daha
erken bir mezardan ç~ kar~lm~~~olmas~~ olas~, Berlide sat~n alma yoluyla giden demir bir yüzük
için bkz. R.-B. Wartke, Toprakkale-Untersuchungen zu den Metallobjekten im Vorderasiatischen Museum zu Berlin, 1990: 118, res.27/e.
15 Biraz daha farkl~~ olmakla birlikte, Hasanlu IV ve Geoy Tepeden biraz daha erken, akik
ba~l~~birer örnek için: Muscarella 1988: 40, No. 39; H. Crawford, Banica Antiqua XI, 1975: 13,
res. 3c.
~ t' Çok farkl~~ teknikte olmakla birlikte, bizim örne~imizi and~ran Hasanlu IVten kimi örnekler için bkz.: Lamberg-Karlovsky 297, lev. 1/1-2.
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e~yas~~olarak, kullan~ld~~~~erken bir döneme ait olduklar~~ ku~kusuzdur°7. Nitekim yukar~da sundu~umuz kar~~la~t~rmalar nekropoldeki erken mezarlar~n
Hasanlu IV ve Dinkha Tepe II'nin ba~lanyla ça~da~~olabilece~ine i~aret etmektedirler. Bu dönem, Anadolu arkeolojisinde kullan~lan biçimiyle "Erken
Demir Ça~"; Dyson'~n Kuzeybat~~ ~ran terminolojisiyle de "Demir II" (~.Ö.
1000 - 800) olarak tammlanmaktad~r. Bir ba~ka deyi~le, Karagündüz Mezarl~~~~Urartu Krall~~~'n~n, Tu~pa ba~kent olarak kurulu~undan (~.Ö. IX. yüzy~l~ n ortalar~) önceye giden bir döneme aittir.
Karag-ündüz'deki tunç eserler demire luyasla son derecede azd~ r ve daha
çok geli~kin dromoslu oda-mezarlarda görülürler. Küçük bir disk, mekik biçimli tel sarg~~boncuk, f~ç~~biçimli boncuklar, firit boncuklu bir çift küpe ve
çe~itli türde yüzüklerin yan~nda en ilginç buluntular süs i~neleridir. Ba~lar~~
ha~ha~, s~rt s~ rta vermi~~çift horoz ya da kartal (Res. 21/7) veya tomurcuklu
olan bu i~nelerin paralellerine Urartu Krall~~~~döneminde s~kça rastlan~lmaktad~rls.
Karagündüz Nekropolü'nde çok say~da çanak çömlek ele geçirilmi~tir.
Bunlar teknik, biçim ve bezeme anlay~~lar~~ aç~s~ndan iki büyük guruba ayr~labilirler. Say~ca daha fazla örnekle temsil edilen ilk guruptakiler ço~unlukla
pembe, az~nl~ kla da kahverengi ve kiremit renk hamurludurlar. Ço~unlukla
çarkta, daha az olarak da elde yap~lm~~~olan kaplar~n astarl~~yüzeylerinde, f~r~ n ~s~s~n~ n dengesiz da~~l~m~~nedeniyle alacalanma görülür ki, bu en belirgin teknik özellik durumundad~r. En sevilen formlar, içe çekik a~~z kenarl~,
a~~z kenanmn alt~~yatay oluk bezemeli, keskin profilli ve tutama~~~dikey delikli çanaklar (Res. 23/5, 7; 25/1-4) ile d~~a çekik a~~z kenarlar~n~n içinde
ço~u kez birer oluk bulunan, bas~k gövdeli, S profilli ve düz dipli küçük çömleklerdir (Res. 24/3-5; 25/9-12). Bunlar~n yan~nda, basit a~~z kenarl~, keskin
profilli, tutamakh ya da tutamaks~z ve düz dipli çanaklar (Res. 23/1,8; 25/58) ile ve dar ve yüksek boyunlu vazolar (Res. 24/1-2) da dikkat çekicidir.
Çömleklerin omuzlar~~üzerinde dekorasyon ögesi olarak küçük kabarc~ klara
s~k rastlan~ r (Res. 24/4,6; 25/12). Kimi kaplar kaz~ma (Res. 23/4), çok az sa17 R. Pleiner, Annals of the IN.Uptstek Museum, 6, 1967: 16 vdd.; R. Pleiner, J.K. Bjorkman,
Proceedings of the American Philosophical Society 118/3, 1974, 283; P.R.S. Moorey,
Archaeologica Iranica et Orientalis. Miscallanea in Honorem L. Vanden Berghe, 1989: 277 vd.
18 Ö~ün 1978b:
res. 17; Burney 1966: lev. XIc. Y~ld~r~m (34 vdd., lev. 11/17-27) bu türde
tunç i~neleri genel olarak ~.Ö. VII, yüzy~la tarihlemekle birlikte, Karagündüz'deki mezarlar~n bu
denli geç bir tarihe de~in kullan~ld~~~na i~aret eden en ufak bir kan~t yoktur.

VAN/KARAGÜNDÜZ NEKROPOLC

11

y~da parça da bask~~ tekni~inde (Res. 24/4) yap~ lm~~~motiflerle dekore
edilmi~tir.
Genel olarak ele al~nd~~~nda, a~~r dönen bir çarkta ve hatta k~smen elde
biçimlendirilmi~, ço~u kez hamur ya~ken yap~lm~~~kaz~ma diagonal çizgiler
ya da a~~z kenarlanmn alt~ndaki yatay oluklarla bezenmi~~olan bu grup çanak çömleklerin gerek teknik ve gerekse biçim aç~s~ndan, bat~da Elaz~~-Bingöl yöresinden do~uda Urmiye Gölü'nün bat~~ k~y~lar~na de~in yay~lm~~~Demir Ça~~mallanyla ayn~~gruba girdikleri söylenebilir (Sevin 1991; 1994b: 222,
res. 21.5; Pecorella, Salvini, res. 24, 26, 30, 33, 62; kr~. Summers 246). Ancak
en yak~n akrabalar, tümü Van Gölü havzas~ ndaki Ernis (Sevin 1996), Ahlat
(Özf~rat 362, res. 7, çizim 3), Van Kalesi Höyü~ü (Sevin 1994b: 222, res.
21.5) ve biraz daha geç olmakla birlikte Dilkaya Nekropolü'nde (Çilingiro~lu
1992: 475 vd., res. 12-17) görülmektedir.
~kinci gruba giren kaplar ilkine k~yasla daha az say~dad~r. Tümü çarkta
biçimlendirilmi~ tir. En dikkat çekici özellik, yüzeylerinin kal~n ve parlak cilal~~
k~rm~z~-kahverengi bir astarla kaplanm~~~olu~udur. En sevilen biçimler basit
a~~z kenarlar~~ d~~a çekik, omurgal~~çanaldar (Res. 23/6) ile keskin silmeli,
kimileri basit kanall~~ halka ve düz dipli çömlekçiklerdir. ~nce kulplu ve
omuzlar~~kabar~k silmeli yonca a~~zl~~testiler de bu guruba dahildir (Res. 2627). Bunlar, bas~k ve kal~ n boyunlan, bodur gövdeleri ve maden örnelderin
upa t~ p taklidi denilebilecek kulplanyla türünün en erken temsilcileri durumundad~ r. Küresel gövdeli ve zarif boyunlu bir örnek biçimsel aç~dan bu
türün klasik Urartu'dakilere en yak~ n olan~d~r (Res. 27). Anla~~laca~~~üzere
maden prototiplerle ili~ kileri gayet belirgin olan bu gruptaki kaplar~n tümü,
gerek teknik ve gerekse biçim aç~s~ ndan klasik Urartu serami~inden tan~nan
özellikleri yans~tmaktad~ rlar. ~lk guruptaki geni~~bir bölgeye yay~lm~~~mallar~n aksine, Ernis (Ünseli) Mezarl~~i'ndan da tan~nan parlak k~rm~z~~cilal~~serami~in Erken Demir Ça~~ 'nda yani Urartu Krall~~~~öncesinde yaln~zca Van
havzas~na özgü oldu~u söylenebilir (Sevin 1996).
Karagündüz'deki dromoslu oda-mezarlar gerek mimari, gerek ölü
gömme tarz~~ve gerekse kimi arma~anlar aç~s~ ndan Urartulannkine oldukça
yak~ n özellikler gösterir. Aynnulan iyi bilinmemekle birlikte, benzer durumun Ernis (Ünseli) için de geçerli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Böylelikle Urartu
Krall~~~~öncesi dönemde Erçek Gölü ile Van Gölü'nün kuzey, hatta do~u ve
bat~~k~y~lar~~aras~nda bir kültür birli~inin varl~~~ , yani materyal kültür aç~s~ ndan söz konusu havzan~ n ortak bir bölgenin s~n~rlar~~içinde oldu~u ortaya
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ç~kmaktad~r. Buna kar~~l~k ayn~~dönemde Bat~~ve Güney Urmiye bölgesinde
oldukça farkl~~bir kültür sürecinin ya~and~~~~belirgindir. Sözgelimi, Van havzas~ n~n kalabal~k grup mezarlarma kar~~l~ k, Kuzeybat~~Iran'da, üst üste gömü
içeren Geoy Tepe K (Burton-Brown 142 vdd.; Dyson 196) ve Dinkha Tepe IV
(Rubinson 1991) mezarlar~~d~~~nda, daima tek ki~ilik inhumasyonlar söz konusudur (Muscarella 1968: 189 vdd., 194; 1974). Bat~~ ~ran Demir Ça~fn~n
erken a~amalar~~için çok sevilen gri mal ve bununla ilgili biçim repertuvar~na
Van Gölü havzas~nda hiç rastlanmaz.
Bütün bunlardan sonra ~unu rahatl~kla belirtebiliriz ki, Ernis ve Karagündüz nekropol kültürleri büyük çapta Urartu kültürünün öncüleridir, bir
ba~ka deyi~le klasik Urartu kültürünün kökeni Van bölgesinde aranmal~d~r.

KATALOG'
Resim : 17
1) Çap: 13 cm., aç~ k kahverengi (5YR 5/6) hamurlu, kiremit (10R 4/6)
astarl~, orta kum katk~l~, iyi pi~irilmi~, el yap~m~ , açk~ l~, ak~ taca~~~isli. Env. No:
K1.1/92.1.
Resim : 23
Çap: 24 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, gri-kiremit alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~l~ , nemliyken s~vazlanm~~. Env. No: K6-7.68/93.76.
Çap: 9 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, kiremit (10R 4/6) alacal~~
astarl~ , orta kum katk~l~ , orta pi~irilmi~, el yap~ m~, açk~ l~, isli. Env. No:
1(8.40/93.92.
Çap: 19.5 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde
astarl~, orta kum katk~l~ , iyi pi~irilmi~, açk~l~, nemliyken s~vazlanm~~. Env. No:
K7.73/93.75.
Çap: 8.8 cm., pembe (5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, kiremit (10R 4/8) renkte ikinci bir boya astar vurulmu~, orta kum katk~l~, iyi pi~irilmi~, açk~l~. Env. No: K5.44/93.73.
Çap: 25 cm., kiremit (2.5YR 5/6) renkte hamurlu, hamurunun renginde astarl~, gri-kiremit alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~l~, nemliyken s~vazlanm~~. Env. No: K6.18/93.33.
Çap: 9.5 cm., aç~ k kahverengi (5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, kiremit (10R 4/8) renkte ikinci bir boya astar vurulmu~, orta
kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~l~. Env. No: 1(5.18/93.17.
Katalog burada yay~ nlanan Karagiindilz Mezarhg~~çanak çö~nleklerini kapsamaktad~r. Katalogda elde yap~lm~~~oldu~u belirtilenler d~~~ nda kalanlar çark yap~m~d~ r. Kum içindeki taneler
1 mm3'den küçükse "ince"; 1-2 mm3 kadarsa "orta"; 2 mm3'den büyükse "kaba" kum katk~l~; kap
çeperi~~i~~~iç ve d~~~yüz
' leri kiremit, ortas~~siyah renkteyse "orta"; tümüyle kiremit rengindeyse
"iyi"; siyahsa "kötü" pi~irilmi~~terimleri kullan~lm~~t~r. Renkler için Munsell Soil Colo~- Charts
(Baltimore 1975) skalasmdan yararlan~lm~~t~r.
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Çap: 25 cm., aç~ k kahverengi (2.5YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, krem-kiremit alacal~, orta kum katk~l~, iyi pi~irilmi~, nemliyken
s~vazlanm~~. Env. No: K6.9/93.37.
Çap: 12.2 cm., aç~ k kahverengi (5YR 5/6) hamurlu, kiremit (10R
4/6) renkte alacal~~astar'', orta kum katk~l~ , orta pi~irilmi~, nemliyken s~vazlanm~~. Env. No: K8.4/93.101.
Resim : 24
Çap: 7 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, hamurun renginde astarl~ ,
gri-kiremit alacal~ , orta kum katk~ l~, orta pi~irilmi~, el yap~m~. Env. No:
K6.61/93.68.
Çap: 6 cm., pembe (10R 6/6) hamurlu, hamurun renginde astarl~,
gri-kiremit alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, el yap~ m~. Env. No:
K7.98/93.85.
Çap: 8.2 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, k~z~ l kiremit (10R 4/8)
astar'', alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, el yap~ m~, açk~l~. Env. No:
K8.14/93.98.
Çap: 8 cm., aç~ k kahve (5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', gri-kiremit alacal~ , orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, nemliyken s~vazlanm~~. Env. No: K7.75/93.67.
Çap: 8.2 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~ , gri alacal~ , orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~. Env. No: K7.96/93.82.
Çap: 11.5 cm., aç~ k kahverengi (5YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, kiremit-siyah alacal~, orta kum katk~l~ , orta pi~irilmi~, d~~~~isli, el
yap~m~, nemliyken s~vazlanm~~, ack~l~. Env. No: K5.16/ 93.30.
Resim : 25
Çap: 14.5 cm., kiremit (10R 3/4) renkte hamurlu, hamurunun renginde astar'', orta kum katk~l~, iyi pi~irilmi~. Env. No: Kg.25.
Çap: 19 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~ , yüzey siyah alacal~, orta kum katk~ l~ , kötü pi~irilmi~. Env. No:
K8.114/94.89.
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Çap: 20 cm., kiremit (10R 4/8) renkte hamurl~~, hamurunun renginde astarl~ , orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~, açk~ l~ . Env. No: Kg.20 (Müze
Env. No: 8.6.92).
Çap: 21 cm., kahverengi (5YR 4/6) hamurl~~, hamurunun renginde
astarl~, d~~~~hafif alacal~ , orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~. Env. No: Kg.17 (Müze
Env. No: 8.4.92).
Çap: 11 cm., aç~ k kahverengi (5YR 6/6) ham~~ rl~~ , hamurunun renginde astar'', orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~, açk~ l~. Env. No: Kg.1 (Müze Env.
No: 8.11.92).
Çap: 13 cm., aç~ k kahverengi (5YR 6/6) hamurlu, hamurun~~ n renginde astarl~ , d~~~~alacal~ , orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~. Env. No: Kg.2 (Müze
Env. No: 8.10.92).
Çap: 15 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurl~ i, hamurunun renginde astar'', alacal~ , orta kum katk~ l~ . Env. No: Kg.6 (Müze Env. No: 8.8.92).
Çap: 22 cin., pembe (2.5YR 6/8) hamurlu, hamurunun renginde astar'', alacal~ , orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~. Env. No: Kg.18 (Müze Env. No:
8.5.92).
Çap: 11 cm., kahverengi (5YR 4/6) hamurIt~ , hamurunun renginde
astarl~, d~~~~siyahla~m~~, kaba kum katk~ l~ , kötü pi~irilmi~, el yap~ m~ , açk~ l~ .
Env. No: Kg.8.108/93.86.
Çap: 13 cm., aç~ k kahverengi (5YR 6/6) han~ tirl~~, hamur~mun renginde astarl~ , alacal~ , orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~. Env. No: Kg.13 (Müze
Env. No: 8.12.92).
Çap: 11.5 cm., aç~ k kahverengi (5YR 5/6) hamurlu, hamurunun
renginde astarl~ , alacal~, orta kum katk~l~ , orta pi~irilmi~. Env. No: Kg.12
(Müze Env. No: 8.13.92).
Çap: 9.5 cm., kahverengi (5YR 5/6) hamurlu, hamun~ m~ n renginde
astarl~ , alt k~sm~~ alacal~ , orta kum katk~ l~ , orta pi~irilmi~, nemliyken s~vazlanm~~. Env. No: Kg.21.
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Resim : 26
Yük: 16 cm., luz~lkahve (2.5YR 5/6) hamurlu, k~z~l kiremit (10R 5/6) astan ~, alacal~, ince kum katk~ l~, iyi pi~irilmi~, açk~ l~ . Env. No: K3-2/93.64
(Müze Env. No: 3.64.93).

Resim : 27
Yük: 25 cm., pembe (2.5YR 6/6) hamurlu, a~z~n~ n içi ve d~~~~kiremit
(10R 4/8) astarl~, alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, adul~. Env. No: K94/94.108.
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