MALAZGIRT — TIKIZLI KALESÎ

Nurettin KOÇHANI*)
Dogu Anadolu'da son yillarda birçok ara§tirma ve kaziya karsm1, bunlarm simrh bir alam kapsadigi ve ôzellikle de Van ili ve
çevresinde yogunlastinldiklari dikkati çekmektedir. Bunun yanisira çok kisith da olsa Agri 2 ve Erzurum 3 çevresinde bazi yûzey ara§tirmalan ile Elazig Bôlgesi'nde de k u r t a r m a kazilari 4 gerceklestirilmistir. Mus ve ôzellikle Malazgirt îlçesi'nde ise bugûne degin
kapsamh bir arastirma yapilmami§tir diyebiliriz 5 . Bu nedenle açagida aynntili olarak tanitmaya çahçacagimiz Kale, yôrede antik yerle§imin yogunlugunu ve yeni arastirmalarm sûrdùrûlmesinin gerekliliginin ortaya koymasi açismdan bûyûk ônem tasimaktadir.
(*) Dr. Atatiirk Universitesi Fen-Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji ve S a n a t Tarihi
Bôlumû Ôgretim Gôrevlisi.
1- Bu bôlge ile ilgili toplu bibliyografya için bkz. W.Kleiss - H a u p t m a n n ,
Topographische K a r t e von Urartu. AMI BrgBand 3, 1976; son yillarda' bol- ;
gede gerçeklesirilen ônemli araçtirmalardan bazilan ile ilgili yayinlar ise
§ôyle siralanabilir : V. Sevin, Anadolu Ara§. IV-V 1976-1977, 277-233; M.T.
T a r h a n - V . Sevin, Anadolu Ara§. IV-V 1976-1977, 273-345, 347-365; A. Çilingiroglu, ArkSanDer II 1983, 28-37; ay., AnatSt 34, 1984, 129-139; ay., I. ArasSonTop (1983) 25-29; ay., VIL KaziSonTop (1985)151-162; ay., VIII. KaziSonTop I (1986) 81-94; O. Belli, I. ArasSonTop (1983) 31-39; ay., III. Ara§SonTop (1985) 365-378; V. Sevin, III. ArasSonTop (1985) 287-295.
2- N. Koçhan-C. Basaran, A.Ù. Fen-Ede. Fak. Ara§tirma Dergisi 14.1, 1986,
235-254.
.'. .
3- A.A. Çilingiroglu, AnadoluAra§ VIII 1980, 191 vd.; F. Isik, Belleten 200, 1987,
497-533; ay., AnatSt 37, 1987. 163-178.
4- O.D.T.Û. Keban Projesi Y a y i n l a n serisinden: 1968 Yaz Çaliçmalan (1970);
Keban Projesi 1969 Çalismalan (1971); Keban Projesi 1970 Çaligmalan
(1972); K e b a n Projesi 1971 Çalismalan (1974); K e b a n Projesi 1972 Çalism a l a n (1976); Keban Projesi 1973 Çalismalan (1979).
5- Dana ônceleri yapilan yùzey arastirmalarini saymazsak, bu bôlgede yapilan tek ciddi a r a s t i r m a Kayalidere kazisidir; C.A. Burney, AnatSt 16,
1966, 55-111.
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§ek. 1- Tikizli ve çevresi
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Kale, Malazgirt îlçesi'ne yaklasik 50 km. lik stabilize bir yolla
baglanan Tikizh (eski Fisvan) Kôyù'nûn (§ek. 1) 1 km. kuzeybatismda yerahr (§ek. 2). Dagm ovaya dogru uzanan burun kismma,
«Kale Tepe» mevkiine kurulmus. olan Kale 6 (§ek. 2, Res. 1), ovaya
egemen bir konumdadir. Kuzeybatisi di§mda, tepenin ûç yônû dik
bir egimle bitmektedir (Res. 2).
Tepenin ova ile birle§tigi guney burun kisminda ùç, kuzey ve
kuzeybati yonlerinde ise iki sira halinde gûnûmûze ulasan duvar
kahntilanndan; gùneyde alt alta ûç sira olusturan mimari kalmtilarin en dista bulunan ikisi sur duvari, içteki ise -bùyûk bir ihtimalle- teras d u v a r m a ait temel kalmtilan olmalidir. Ancak, teras
duvari yapmaya gerek olmayan kuzey ve kuzeybatidakileri sur duvari olarak kabul edebiliriz. Kancikli ve Yukari A n z a f d a ' buna
benzer biçimde alt alta yapilmis. sur d u v a r l a n n m olmasi, Tikizli'da
da çift sur duvari yônteminin uygulandigini sôylememiz için yeterlidir saninm.
Kalmtilarm bugûnkû d u r u m u n a gore Kale'nin merkezi kismi
yaklasik 25-30X30-35 m. lik bir alani çevrelemektedir. iç kale'nin
4 m. genisligindeki kuzeydogu (Res. 3) ve kuzey (Res. 4;5) sur duvarlannm 3 yer yer 1,5-2 m. yûkseklige kadar korunabilmisligine
karsm, dis sur d u v a r l a n bazi kisimlarda salt birkaç tas sirasi halinde gûnûmûze gelebilmistir (Res. 6; 7). Bu kahntilara gôre de sur
d u v a r l a n kalenin gùneyinde 15-17 m., kuzeyinde ise 16-18 m. arahklarla arka arkaya yapilanmiçtir. Kalmtilarm korunamamasi nedeniyle, dogu ve bâti yônlerdeki sur d u v a r l a n h a k k m d a herhangi
bir sey sôyleyebilecek durumda degiliz.

6- Tikizh Kalesi, ilk olarak Malazgirt Kaymakamhgi'nin daveti, A.U. FenEdebiyat Fakùltesi Dekanligi'riin gôrevlendirmesi tizerine ilçe çevresinde
7-12.9.1985 tarihleri arasinda Yrd. Doç. Dr. A. Uluçam ile birlikte gerçekle§tirilen incelemeler sirasinda tesbit edilmiçir Bu kalenin yanisira Dolabas
ve Konakkuran Kôyleri'nde de Dogu Anadolu Arkeolojisi için ônemli sonuçlar verebilecek birer hôyûk yeralmaktadir Incelemeler sirasinda bizleri
destekleyen Malazgirt Belediye Baskani Sayin Harbi Gôkçe'ye burada teçekkûrii borç biliriz.
7- C.A. Burney-G.R. Lawson, AnatSt 16, 1960, 179, 189, 191; A. Çilingiroglu,
Urartu Kralhgi'nin erken dôneminde çift sur duvannin kullanildigim belirtir. ArkSanDer 1983, 37.
8- Yukari Anzaf Kalesi sur duvarlan da 4 m. kalinligindadir, bkz. C.A_ Burney, AnatSt 7, 1957, 44.
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îç sur duvarmin kuzeyinde y a n m yuvarlak bir çikmtiya 9 (Res.
8), kuzey di§-sur d u v a n n d a ise dikdôrtgen bir kule'yet?) 1 0 (Res.
9) ait olabilecek kalmtilar yeralmaktadir; dikdôrtgen mimari kalmtinin ko§e ta§lan, sur d u v a n n a oranla daha ôzenli bir i§çilik gôstermektedir.
Sur duvarlari genel olarak 50X100 cm. ôlçûlerinde yontulmamis. iri blok taçlarla ôrûlmûçtûr. Bu taçlarm saglamlaçtinlmasi
amaciyla da aralarda daha kùçùk ta§lar kullanilmi§tir. Yine de
taçlar arasmda bazi boçluklarm varhgi gôzlenir ve iki yùzù dûzgûn ôrùlen d u v a r l a n n arasinm moloz ta§larla dolduruldugu anla§ihr.

Tikizli Kalesi'nin sur duvarlarmda izledigimiz, A. Çilingiroglu
tarafmdan «Kiklopik Yôntem11» olarak adlandirilan benzer duvar
ôrgûsùnû Açagi Anzaf12, Y u k a n Anzaf13, Zivistan14, Boztepe/Seyrankale15, Umudum Tepe16 ile Kefir Kale'de" gôrmekteyiz. Bu kaleler'de
de sur duvarlari Tikizh'da oldugu gibi iri blok taçlar arasma daha
kûçûklerinin konmasiyla yûkseltilmiçlerdir. Yazitlari nedeniyle
Içpuini dônemine (I.Ô. 830-810) tarihlenen Zivistan 18 ile Menua'nm
egemenliginde (Î.O. 810-786) yapildigi kabul edilen Y u k a n Anzaf19
9- B u n u n benzeri Muradiye ve Delibag Kaleleri'nin sur d u v a r l a n ûzerinde de
gôrûyoruz; C.A. Burney-G.R.J. Lawson, AnatSt 10, 1960, 183, 185.
10- i r i blok taçlarin kullamldigi A§agi Anzaf Kalesi'nde kule ya da bastion olm a m a k l a birlikte, ayni yôtemle inga edilmiç olan Zivistan'da ise-bir istisna da olsa-sur d u v a n ûzerinde disa ta§an kisimlar izlenmektedir; A. Çilingiroglu. ArkS anDer II 1983, 30 Res. 3.
11- A. Çilingiroglu, AnadoluAras VIII 1980, 192 ve Dn. 1
12- C.A. Burney, AnatSt 7, 1957, 40. 45 Lev. IVa; C.A. Burney-G.R.J. Lawson,
AnatSt 10, 1960, 181; A. Çilingiroglu, ArkSanDer II 1983, 28 Lev. 26.
13- C.A. Burney, AnatSt 7. 1957, 44 Lev. IVb; A. Çilingiroglu, ArkSanDer I I
Lev. 31; Bu yôntem Y u k a n Anzaf Kalesi'nde duzgiin igçilige sahip duvarlarla yan yana uygulanmigtir.
14- C.A. Burney-G.R.J. Lawson, AnatSt 10, 1960, 177; A. Çilingiroglu, ArkSanDer II 1983, 30 Lev. 27/3
15- N. Koçhan-C. Basaran, A.Û. Fen-Edebiyat Fak. Arastirma Dergisi 14.1,
1986, 242 Res. 11
16- A. Çilingiroglu, AnadoluAras VIII 1980, 192 Lev. 3
17- C.A. Burney, AnatSt 7. 1957, 51 Lev. VIIc
18- C.A. Burney-G.R.J. Lawson, AnatSt 10, 1960, 181 vd.; A. Çilingiroglu, AnadoluAras VIII 1980, 192; ay., ArkSanDer I I 1983, 30
19- A Çilingiroglu, AnadoluAras, VIII 1980, 192; Burney-Lawson, age 182.
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ve Asagi Kevenli 20 Kaleleri'nin sur d u v a r l a n uzerinde kule veya
bastionlar'm olmasi ve bunlarm ilk kez Menua doneminde yapilan
kalelerde 21 izlenisi olgusu, bu ozellikteki kalelerin Ispuini-Menua
dônemi, ya da sonrasma tarihlenmesine yardimci olabilecek degerdedir, çùnkù benzer mimari ôgelere Tikizli'da da rastlamamiz, kuskusuz bu kalenin yapim tarihini de belirleyebilecektir.
Yukarida da degindigimiz gibi; sur d u v a r l a n dismda, Kale'deki
yapilar hakkmda kalmtilara degin yeterli bulgularm olmayi§i nedeniyle kesin bir gôrùs ileri sùrebilecek durumda degiliz. Kalenin
giris kapisi konusunda da §imdilik kalmtilara dayanarak somut
gôriisler ileri sùrebilmek oldukça gùçtùr; kuzeyinde, kismen saglam
d u v a r l a n uzerinde kapimn varoldugunu gôsteren bir iz olmamasi,
bunun cografi konumu açismdan ancak bâti yônde aranmasi gerektiginde yol gôstericidir.
Anilan benzer kalelerin ônerilen tarihlerini gôzônùne aldigimizda, Tikizli Kalesi'nin erken Urartu doneminde yapilmis. oldugu
anlasilmaktadir. ilk kurulusun da bu evrede gerçekle§ip gerçeklesmedigini saptayabilmek amaciyla §imdi kisaca yuzeyden topladigimiz keramikleri ve tarihi olaylari incelemek istenm:
Tikizli Kalesi'nde sur d u v a r l a n içinde yok denecek kadar az olmasina keramik, mimari kalmtilarin hemen dismda az sayida da
olsa toplanabilmistir; ve bunlar ilk yerle§im surecini belirleyebilmede ônemlidirler.
Tek renkli keramiklerin egemen oldugu bu yerlesme yerindeki buluntulan dort ana kume altmda degerlendirebiliriz:
I) Kaseler (§ek. 3,1-).
II Agiz k e n a r m m iç kismi ve gôvdesi oyuk ko§ut bandlarla bezeli derin çanaklar (§ek. 4,8-11).
III) Boyunlu kaplar (§ek. 4,12,13; 5,14-17).
IV) Ûzeri çizi bezeli, biçimleri saptanamayan parçalar (§ek. 6,
18-22).
Çarkta biçimlendirilmi§ olan bu keramik parçalari, biri diçmda
genellikle degisik boyutlarda kum tanecikli, kaba hamurlu ve kahn çeperlidir. Niteliksizliklerine kar§m astarh ve perdahli olan bu
buluntular genellikle kahverenginin degisik tonlariyla astarlanmislardir.
20- O. Belli, II. AraçSon Top (1984) 165 Res. 5; 6
21- C.A. Burney-G.R.J. Lawson, AnatSt 10. 1960, 182;
Der II 1983, 30
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§ek. 3,1.2.5; 4,12.13; 5,14-17; 6,18.21 p a r ç a l a n siyah ya da siyaha
yakm ôzlùdûr. Bunlar dismda ôzellikle ûzerinde durulmaya deger
olanlardan §ek. 3,6 parçasi digerlerinden farkli olarak ince hamurlu, kiremit kirmizisi ôzlû, parlak kirmizi astarh ve iyi perdahlidir;
Sek. 5,15'in ise iç kismi açik kahverengi, di§i siyah astarhdir 22 ve
bu siyah renk, agiz k e n a r m m hemen iç kismmda biter.
Bu keramiklerin Urartu Kralligi dôneminden olup olmadigmi
anlamak amaciyla iran'daki buluntularla karsilaçtirmamiz gerekmektedir. iran'da 23 Kiz Kalesi24, Livar25, Sangar 26 ve Kale Siah27 gibi
yerleçme yerlerinde bulunan ve Urartu Kralligi'nm erken dônemine tarihlenenlerle, Tikizli Kalesi'nde bulunanlarm biçim, renk ve
iyi pi§irilmemelerinden kaynaklanan siyah ôzùn kalmiçhgi ile nitelik yônùnden birbirine benzememeleri, keramiklerimizin anilan orneklerle ayni dônemden olamiyacaginm da gostergesidir; kaselerin
-az da olsa-Van Dilkaya Hôyùgù'ndekilerle olan benzerlikleri de28
bu gôrù§ù kamtlamaktadir.
«Uzeri çizi bezeliler» olarak kùmelendirdigimiz kap p a r ç a l a n
ise belirli bir profil vermemelerine kar§m, baski (§ek. 6,22) ve çizi
(§ek. 6,18-21) bezekli olmalari yônùnden bûyùk ônem ta§imaktadirlar. Bunlara yakm ôrnekler Keban Bôlgesi'nde bulunmuç, bunlardan Tepecik29 buluntulari genel olarak Demir Çag'a Norçun Tepe'dekiler 30 ise Erken Demir Çag'a tarihlenmiçlerdir.
II. kùmeyi oluçturan keramik parçalarmda gôrdùgûmùz oyuk
paralel bandlarm (§ek. 4,8-11) benzerlerinin Dogu Anadolu'da Erken Bronz Çag'dan bu yana gôrùlmesi gerçegi yanmda 31 , biçim ve
22- Elazig Altmova'da biçim olarak buna benzer, koyu yûzlû açkili buluntular
ortaya çikanlmi§tir: G. Arsebiik, VIII, Turk Tarin Kongresi (1976) 88
Lev. 45,6.7
23- Kroll, Keramik 116 Typ. 13b «10. 8. yy.»
24- Kroll, Keramik 167 Abb. 18, 9.10 «Î.Ô. 9. yy. m ikinci yansi»
25- Kroll, Keramik 167 Abb. 21, 2.3 «Î.O. 8. yy. m baglan»
26- Kroll. Keramik 167 Abb. 3, 18 «Î.O. 10/9. yy.»
27- Kroll, Keramik -67 Abb. 10,13 «i.O. 8. yy. m baglan»
28- A. Çilingiroglu, VIII. KaçiSonTop I .1986), Res. 15.
29- U. Esin. 1968 Yaz Çaligmalan. O.D.T.Ù Keban Projesi (1970) 154 Lev. 7, 6.8
30- H. Hauptmann, Keban Projesi 1972 Çalismalan (1976), 51 Lev. 55,4.
31- C.A. Burney. AnatSt 8, 1958. 164 vd.. Res. 216-219
32- D.H. French, VIII. KaziSonTop I (1986) 207 Res. 4
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hamurlariyla bunlardan farkli bir yapi gôsterdikleri bellidir. Bu
tur bandlarm Tille32, Dilkaya 33 ve Altmtepe 3 " keramiklerinde de kullanimi, bu bezek tùrûnûn uzun bir sûre sevilerek içlendigi olgusuyla açiklanabilir. Çùnkû, h a m u r u n yapisi, renk, astar, perdah ve fir m l a m a ozellikleri bunlarm da Kale'mizde bulunan diger yerel keramiklerle ayni dônemden olduklarim belgelemektedir. Bu buluntu bùtùnlùgûnden ayrilan Res. 12,6'daki tek parça; basit agiz kenari,
hafif di§a ta§km karni, içinde kum ve benzeri olmayan ince kiremit
rengi hamuru, parlak kirmizi astari ve iyi perdahlanmiçhgiyla
Urartu keramiklerine benzeyen tek ôrnektir 35 .
Tikizh'da bu tûrler yanmda yogun biçimde ince kumlu, mat kiremit kirmizisi hamurlu, kahverengimsi kirmizi astarh ve perdahh
keramik parçalari da bulunmu§, bunlari degerlendirebilmek, profil
vermemeleri nedeniyle m ù m k û n olamamiçtir.
Sonuçta, Tikizh Kalesi keramikleri ve ôzellikle kaseler, genellikle keskince omuzlu (§ek. 3, 1-5) yapilanyla, A. Çilingiroglu tarafmdan Erken Demir Çag'a tarihlenen Dilkaya Hôyùgù 36 ôrnekleriyle akrabadir; bu nedenle de onlarla çagda§ bir dônemde yapilmi§ olmalidirlar. Urartu'nun erken donemine verilen iran'daki keramiklerle saptanamayan iliçkileri de, Kale'miz için ônerdigimiz bu
tarihi destekler niteliktedir. Urartu keramiginin -tek ôrnek de olsaburada bulunmasi (§ek. 3,6) ise kalenin, sur duvarlarmm da mimari
bu guçlû Dogu Anadolu Kralligmca da yerlesim gôrdûgù biçimde
yorumlanabilir.

33- A. Çilingiroglu, VIII. KaziSonTop I (1986) 83 vd„ Res. 15
34- K. Emre, Belleten 131, 1969, 280 vd., Res. 1, 10-12. Aev. I-II
35- Bu ozellikleriyle parçamiz, ayrica Toprakkale, Altmtepe ve Van Bôlgesl'nde
bulunan Urartu keramiklerine bûyûk benzerlikler gôsterir. Bu merkezlerin keramikleri için bkz. A. Erzen-E. Bilgiç-Y. Boysal-B. Ôgûn, TùrkAD
X-2, 1960, 16 vd.; Emre, age 280 vd.; M.T. Tarhan-V. Sevin, AnadoluAras
IV-V, 1976-1977, 291 vd. ve Dn. 68; S. Kroll, «Urartaische Keramik» Urartu.
Ein Wiederentdeckter Rivale Assyniens. Kat. der Ausstellung (1976) 62 vd.
36- A. Çilingiroglu, VIII. KaziSonTop I (1986) 85 Res. 15
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Ispuini ve ôzellikle Menua'nm egemenligi dôneminde, DÎAUEHI Kralligi ùzerine seferlerm dùzenlendigini 38 ve ayni zamanda
bazi kentler ve kaleler insa edildigini 39 biliyoruz. Ayrica Menua, ulkesinin sinirlarmi genisletmek amaciyla kuzey ve kuzeydoguya bazi seferler dùzenlemistir' 0 . Urartu'nun ilk baskanlerinden ARZAÇKUN'un 41 da genelde bu bôlgede aranmasi, yorenin yogun yerleçim
gôrdùgùnù, ayrica; Alazlr 2 , Adakoy43, Kotanli"4 ve Bostankaya'da 45
Urartu'nun erken dônemierine ait bazi yazitlann bulunmasi, yorenin Ispuini veya en geç Menua dôneminde Urartu egemenliginde
37

37- Diauehi'nin yeri konusunda araçtirmacilar farkli gôrûsler ileri siirmektedirler. C.A. Burney, AnatSt 16, 1966 Fig. 2, Erzurum-Pasinler arasini;
M. Salvini, Nairi E Ur(u) alrl (1967) 22 vd., Erzurum'un kuzeyl ve Çoruh'un
kaynak bôlgesini; B.B. Piotrovski, Urartu (1969) Haritada, Erzurum'un
kuzeyini; A. Çilingiroglu, Urartu ve Kuzey Suriye. Siyasal ve Kiiltiirel iligkiler (1984) Harita No : I'de K e m a h - E r z u r u m arasini ônerir. Gôrùldiigù
gibl genel olarak Erzurum ve çevresi Diauehi Ûlkesi olarak kabul edilmektedir.
38- A. Çilingiroglu, AarkSanDer II 1983, 32; b u n l a r m en onernlisi Menua donemine tarihlenen yazilitag yazitidir. Bu konuda bkz. F.W. Kônig, Handbuch
der Chaldische Inschriften. Afo. Beih. 8(1967)61 No: 23; M. Pehlivan, En
Eski Çaglardan U r a r t u ' n u n Yikiliçma K a d a r Erzurum ve Çevresi (1984, A.Ù.
Ede. Fak. Yaymlanmig doktora tezi) 26 ve Dn. 53; F. Igik, Belleten 200,
1987, 531
39- B.B. Piotrovski, Urartu (1969) 65 vd.
40- A. Çilingiroglu, ArkSanDer II 1983, 32; Bu seferlerin
duzenlcnmesinde
Divrigi-Erzincan-Erzurum bôîgesinin zengin m a d e n y a t a k l a n da etkili olmustur. Bu konuda bkz. A. Çilingiroglu, AnadoluAras VIII 1980, 193;
O. Belli, III. ArasBonTop (1985, 366 vd.; ay.,I. Anadolu Demir Çaglan Sempozyumu (1987). 91.
41- C.A. Burney, AnatSt 7. 1957, 39 Arzasjmn'un Van goliinun kuzeybatismda;
W.G. Lambert, AnatSt 11, 1961, 155 genellikle Gol'ùn kuzeyinde a r a r ; M.N.
von Loon, Urartian Art (1967)7 «Arza§ku(n), Van goliiniin kuzeyinde
olmali» der; A. Çilingiroglu, Urartu ve Kuzey Suriye. Siyasal ve Kiiltiirel
ilisjkiler (1984), 14» ...en uygun konum Van goliiniin kuzeybati yôresindedir»
der. Bu da kalemizin U r a r t u ' n u n ilk baskentine yakinligiyla ônemli bii
cografi konuma sahip oldugunu gosterir.
42- F.W. Kônig, Hanbuch der Chaldische Inschriften. AFO. Beih. 8 (1967) 66
No. : 28
43- Kônig, age 69 No. . 34
44- Kônig, age 69 No. : 32
45- Kônig, age 70 No : 39
;
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oldugumi kanitlar. Kale, Urartu'lar dôneminde kullanilan VanErci§-Patnos-Agn antik yoluna 46 Tutak ûzerinden baglanabildiginden dolayi da onemli bir noktada konumlanmaktadir.
Sonuçta, Tikizli Kalesi'nin Içpuini veya en geç Menua dôneminde Urartu'la§tigmi soyleyebiliriz; ancak ilk yapimi konusunda bugùnkù verilere dayanarak kesin bir tarih onerebilecek durumda degiliz; bilinen, geçmisinin eskilere, Î.Ô. 2. bin sonlarma dek uzandigidir.

46- O. Belli, Anadolu Uygarliklan I (1982) 183 vd.
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MALAZGIRT-TIKIZLI KALESÎ

KATALOG(*)
1 Kase : S-profilli, di§a dônûk agiz kenarli, hafif keskin omuzlu;
ince kum tanecikli, siyah ôzlù; açik kahverengi astarh.
2 Kase : S-profilli,

di§a dônûk

agiz kenarli,

hafif keskin omuzlu;

3 Kase : S-profilli, di§a dônûk agiz kenarli, keskin omuzlu; ince
kum tanecikli; ince açik kahverengi astarh, perdahh.
4 Kase : S-profilli, disa dônûk basit agiz kenarli; ince kum
cikli hamurlu; açik kahverengi astarh, perdahh.
5

tane-

: S-profilli, di§a dônûk agiz kenarli; ince elenmis. kum katkih hamurlu; m a t kiremit kirmizisi astarh, siyah ôzlû.

6 Kase : Basit agiz kenarli, di§a ta§km kenarli; ince elenmis, hamurlu; parlak kirmizi astarh, gùzel perdahh.
7

: Basit agiz kenarli; ince elenmis. hamurlu; ince açik kahverengi astarh.

8 Kase : Basit agiz kenarli; içte tek, omuzda iki yivli; ince kum tanecikli hamurlu; açik kahverengi astarh.
9 Kase : Agiz k e n a n di§a kivrik; içte ve omuz kismmda iki§er yivli;
ince hamurlu; kirmizi kahverengi astarh, perdahh.
10

: Açik kahverengi hamurlu;
oyuk paralel çizgi bezekli.

hafif koyu kahverengi ôzlù;

11

: ince kum katkih, disi kirmizi, ici mat kiremit kirmizisi renginde; astarh, iyi perdahh; paralel genis. çizgi bezemeli.

12 Boyunlu kap : Di§a dônûk agiz kenarli; ince hamurlu; kirmizimsi
kahverengi astarh, perdahh; siyah ôzlû.
13

: Di§ta kalmlas/tirilmis. agiz k e n a n oyma bezemeli, dudak
alti yivli; kaba kum tanecikli, açik kahverengi hamurlu;
siyah ôzlù.

14

: Dicta kahnla§tinlmi§ basit agiz kenarli; iri kum tanecikli;
kiremit kirmizisi hamurlu, siyah ôzlû.

15

: Disa dônûk agiz kenarli; ince kum katkih; di§i parlak
siyah astarh ve perdahh, ici açik kahverengi; siyah ôzlù.

(*) Keramikler Erzurum Mùze Mùdùrlùgù'ne teslim edilmi§tir. Ayrica çizimlerde yardimci olan Ar§. Gôr. Dr. C. Baçaran ile Ar§.
Gôr. A. Diler'e te§ekkùr ederim.
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16

: Dicta kalmla§tinlmi§ basit agiz kenarli;
kahverengi astarli; siyah ôzlù.

mat kirmizimsi

71

: Di§ta kalmla§tinlmi§ basit agiz kenarli; iri kum ^anecikli
hamurlu; kirmizimsi kahverengi astarli, perdahh; siyah
ôzlù.

18

: Kaba kum tanecikli; kahverengi astarli;
ku§akla smirlandiriimis. egik çizgi bezeli.

19

: Ince kum katkih; devetùyûne yakm renkte hamurlu:
bandlarla smirlandirilmifj, eksen çizgisine bagh bahk
kilçigi dizisi bezekli.

20

: ince kum katkih; di§ta mat kiremit kirmizisi renkli hamurlu; alt alta bahk kilçigi dizisi bezekli.

21

.- Mat kirmizimsi kahverengi hamurlu; siyah ôzlù; genis,
eksen çizgisine bagh bahk kiiçigi bezemeli.

22

: Kum katkih, mat kiremit kirmizisi hamurlu; kademeli
yùkselen yatay çizgiler arasmda baski bezekleri.

siyah ôzlù.

Bir

Erzurum -1988

KISALTMALAR

Alman Arkeoloji Enstitûsù'nce
ki kisaltmalar kullanilmi§tir.

kabul edilenler di§mda açagida-

Kroll, Keramik

Ara§tirma Sonuçlari Toplantisi

AraçSonTop

Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi

ArkSanDer

Kazi Sonuçlari Toplantisi

KaziSonTop

S. Kroll, Keramik urartàischer Festungen in Iran.
AMI Erg. Band 2 (1976)
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