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I. VAN KALESI ÇALI~MALARI
OSMAJVLI KULESI: Van Kayal~~~'n~ n bat~~ ucunda Sardur Burcu'nun güneydo~usunda Urartu Devri'ne ait ta~~temel yataklar~~ üzerine
in~a edilmi~tir. Bu kesimin hemen kuzeyindeki etekte Menua'n~ n anakayaya kaz~lm~~~bir depo yaz~ t~~ yer almaktad~ r'.
Düzgün kesilmi~~iri kum ta~~~bloklarla in~a edilmi~tir. Horasan harç
kullan~lm~~t~ r. Bat~~ duvar~~ üzerinde iki mazgal ni~i yer almaktad~r (Resim
1-2). Bu mekan~ n 17. yüzy~l Osmanl~~ minyatüründe "su kulesi" olarak tan~ mlanan yap~~ oldu~unu dü~ünmekteyiz. Nitekim minyatürde de kule bedeninde pencere ~eklinde iki boy mazgal~~ görülmektedir 2.
MENUA SALONU (sirsini'sz): Kaz~s~na 1989 y~l~ nda ba~lanan' bu
krali yap~ n~ n giri~~ aç~ kl~~~ n~~ kapatan kuzey kesimdeki moloz y~~~ n'
tümüyle kaz~ larak temizlenmi~tir. Mekan~ n d~~~ nda giri~in do~usunda, mekan taban kodundan 0.90 m. yükseklikte 2.50-I.50 x 3.50 m. boyutlar~ nda
bir kaya platformu gün ~~~~~ na ç~ kar~lm~~t~ r. Platformun orta kesiminde
o.6o x 0.50 m. boyutlar~nda ve 0.20 m. derinli~inde stel yuvas~~ olmas~~
muhtemel bir oyuntu mevcuttur (Resim 3).
TUKARI S~TADEL: Yukar~~ Sitadel kaz~ lar~~ Van Kalesi'ndeki stratigrafinin saptanmas~~ ve erken Urartu sitadelinin mimari dokusu hakk~nda
bilgi edinilebilmesi amac~yla ba~lat~lm~~t~ r. Büyük bir bölümü özgün
Urartu tahkimat ve destek duvarlanyla çevrili olan bu alanda tabaka veren derin bir dolgunun varl~~~~1974 y~l~ nda Afif Erzen'in yapt~~~~sondajdan da bilinmekteydi 4.
1990 y~ l~~ kaz~ lar~, sitadelin kuzey teras~n~n orta kesiminde -geç devir
yap~~ kal~ nt~lar~ n~n görülmedi~i- düz bir alanda gerçekle~tirilmi~tir (Resim:
4). 15 x 5 m. boyutlar~ ndaki açman~ n 9 x 5 m. lik do~u bölümünde anakayaya kadar inilerek bu kesimdeki tüm tabakala~ma durumu gözden geçirilmi~tir. En üstte Osmanl~~ Dönemi'nin en geç evresine ait, s~k~~t~r~lm~~~
çamurdan bir taban mevcuttur. Herhangi bir mimari ile ili~kisi görülmeyen bu tabakan~ n aç~ k bir alana ait olmas~~ çok mümkündür. Bu alan üze' M. Salvini, Bell~t~n :47 ( 1 973), s. 279 vdd.
Blcz. M.T. Tarhan, IL Ara~t~rma Sonuçlar.: Toplant~s~, s. ~ go, res. ~~ ; ay. yaz.,
Ara~t~rma Sonuçlar: Toplant~s~, s. 327, res. 3.
M.T. Tarhan - V. Sevin, XII. Kaz: Sonuçlar~~Toplant~s~, II, S. 431, res. 2-6.
A. Erzen, Anadolu Ara~t~rmalar~~ IV -V ( 1 97 6-1977), S. 15 vd., res. 13-14.

VAN KALESI VE ESKI VAN ~EHRI

1083

rinde, benzerlerini daha önceki y~ llarda da buldu~umuz, 1915-1918 dönemine ait 200'den fazla demir ~arapnel güllesi, muhtelif çapta tüfek, mermi, çekirdek ve kovanlar~ , tüfek namlu parçalar~~vb. ele geçirilmi~tir 5. Alttaki dolgu içinde bulunmu~~olmakla birlikte, bu kata ait oldu~u kesin
olan küre biçimli, çift kulplu iki demir may~n ise Van Kalesi'nden tan~d~~~m~ z cephane örnelderinin yeni bir türünü olu~turmaktad~r.
Geç evre aç~k alan~n~ n 1.25 m. kadar a~a~~s~ nda, o.6o m. kal~nl~~~ nda,
temellerden
ve dö~eme kal~nt~lar~ ndan olu~mu~~yeni bir yap~~ kat~~
ta~~
görülmektedir. Dolgu tabakas~~ ve mekanlar içinde ele geçirilen çok say~daki -çe~itli teknikler gösteren- keramik parçalar~~ bu yap~~kat~n~n da Osmanl~~ Dönemi'ne ait oldu~unu aç~ kça belirlemektedir.
Bu tabakan~n alt~ nda, herhangi bir mimari iz göstermeyen Loo m.
kadar kal~nl~~~nda bir dolgu tabakas~~ bulunmaktad~ r ki, bu dolgu içinde
küçük buluntu olarak, barbotin tekni~inde yap~lm~~~motiflerle bezeli bir
matara dikkat çekicidir.
Yüzey kodundan 3.00 m. kadar derinde, açman~n bat~~ ucunda, Urartu Dönemi'ne ait an~tsal bir duvar ortaya ç~kar~lm~~t~ r (Resim 5). Kuzeygüney do~rultusunda, ~imdilik 5.00 m. uzunlu~unda bir bölümünü görebildi~imiz bu duvar~n mevcut yüksekli~i 2.20 m. dir. Üst üste üç s~ra halinde, büyük bir özenle i~lenmi~, 1.35 x 1.15 x o.6o m.; o.8o x ~~.00
x o.6o m. boyudar~ndalci kesme kalker bloldarla örülmü~tür.
Mad~ r Burç'taki bloklar Urartu'nun ~imdiye kadar bilinen en büyük
boyutlu ta~~ i~çili~inin temsilcisidirler. Gün ~~~~~na ç~kard~~~m~ z bu yeni
mimari bulgu, boyutlar~~ aç~s~ndan ikinci s~ray~~ almaktad~r ki, bu kan~m~zca yap~n~n krall~~~ n erken dönemlerine tarihlenmesi bak~m~ndan da bir
ipucu olu~turmaktad~r6. Bu duvar~n nas~l bir yap~ya ait oldu~u konusunda henüz aç~k bilgilere sahip de~iliz. Ancak, ister dini ister sivil olsun
görkemli bir yap~n~n varl~~~na i~aret etmektedir. Bu tabakada küçük buluntu olarak -az olmakla birlikte- Biainili türünde keramik parçalar~~ ele
geçirilmi~tir.
Bu mimari, geçen y~llarda ortaya ç~kard~~~ = -çift cella olabilece~ini
dü~ündü~ümüz- kaya mekan~n~n 7 yan~~ s~ra Yukar~~Sitadel içinde saptad~~~m~ z mimari dokunun çarp~c~~ di~er bir kal~nt~s~n~~olu~turmaktad~r.

6

Bkz. M.T. Tarhan - V. Sevin, X/. Kaz~~ Sonuçlar~~Toplant~s~~ I, res. 15-16.
Kr~. M.T. Tarhan - V. Sevin, Anadolu Ara~t~rmalan IV -V ( 1 976-77),s. 284.
M.T. Tarhan - V. Sevin, XI. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~I, res. 8-9.
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II. VA.IV KALESI HÖrüö
Kalenin 70 m. kadar kuzeyinde, do~u-bat~~ yönünde alçak bir s~ rt halinde uzan~ r. Ortalama 70 m. geni~lik ve ~~ km. kadar uzunlu~undaki
höyü~ün en yüksek bölümü bat~~ uçtad~ r; bu kesimde yükseklik 7.00 m.yi
bulmaktad~ r.
Van kayal~~~ na paralel olarak uzanan söz konusu s~rt~ n -tabakalanma
veren- yap~s~~ 1939 y~l~nda Kirsopp ve Silva Lake'in kaz~ lanyla anla~~lm~~t~ r'. Bu çal~~mada, tepede "modern mezarlar, modem ve Ortaça~~keramik
parçalar~"n~n yan~ nda "k~ rm~z~~ cilal~~ Urartu kerami~i (Vannic sherds)" ile
o zamanlar "pre-Vannic" olarak adland~ r~lan parlak siyah açk~l~~ ~lk Tunç
Ça~~~keramiklerinin bulundu~u rapor edilmi~ti.
Charles Burney 9 1956 y~ l~ nda Do~u Anadolu'da yapm~~~oldu~u geni~~
çapl~~ yüzey ara~t~ rmas~ nda Van Kalesi'nin yan~~ s~ ra bu alan~~ da incelemi~,
"Van Kale flöyti~ü" olarak adland~ rd~~~~bu kesimde yo~un bir ~ lk Tunç
Ça~~iskan~ n~ n varl~~~ n~~ vurgulam~~t~.
Afif Erzen, Emin Bilgiç ve arkada~lar~~ taraf~ndan 1959'da yap~lan bir
ön incelemede ise höyük önem ta~~yan bir "iskan sahas~ " olarak nitelendirilmi~ti. Ayn~~ bilim kurulunun 1963 y~ l~ nda höyü~ün bat~~ ucunda yapt~~~~
-muhtemelen Urartu mezarlar~~ bulmay~~ amaçlayan- küçük çapl~~ kaz~~ çal~~mas~ nda sonuç olarak "2.30 m. derinlikte Urartu bina temelleri ve Urartu
keramik parçalar~"na rastlan~ld~~~~bildirilmi~ti') (Resim 6).
Tabakalanma veren iskan yerlerinin say~ca çok az oldu~u dar alanl~~
Van ovas~ nda, ünlü Tilkitepe'den sonra en önemli höyük durumundaki
Van Kalesi Höyü~ü, ne yaz~ k ki, özellikle son y~ llarda çok a~~ r bir tabiibata sahne olmaya ba~lam~~t~ r: Güneyden geçirilen bir toprak yol bu kesimdeki ete~in uzant~s~ n~~ bütünüyle ortadan kald~rm~~; kerpiç yapmak ve
dam örtüsünde kullanmak amac~yla geli~igüzel yap~lan toprak al~ mlar~~ da
bat~~ uç kesiminin çok kötü bir biçimde yaralanmas~ na neden olmu~tur.
Höyü~ün geçmi~te de a~~r bir tahribat gördü~ü, kuzeybat~~ uçtaki -gölet
görünümlü- büyük çukurdan anla~~lmaktad~ r (Resim: 6). Baz~~ kaynaklar,
" Ayr~ nt~ l~~ bilgi için bkz. M. Korfmann, T~lkii~pe. ~stanbuler Mitteilungen-Beiheft 26
(1982), s. 195 vdd.
Anatolian Studies 8 (1958), S. 178; H.F. Russel, Pre Classico! Pottery of Eastern Anatolia,
BAR Int. series 85 (198o), s. 126, not 195.
Bkz. Türk Arkeoloji Dergisi X-2 (1960) 1961, s. 20; Türk Arkeoloji Dergisi XII-2 (1963)
1965, S. 35.
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Timur'un kaleyi ku~atmas~~ s~ ras~ nda, kuzeydeki -günümüzde hiç
görünmeyen- hende~i doldurup sur bedenlerine ula~ mak amac~ yla büyük
çapl~~ bir toprak hafriyat~~ yapt~ rtt~~~ n~~ bildirmektedir. Höyü~ ün kuzeybat~~
ucunu tümüyle yok etmi~~olan büyük çukurun bu olayla ba~lant~s~~ oldu~u dü~ünülebilir. Ayr~ ca, yukar~~ ve a~a~~~sitadelde Ortaça~~ve sonras~ nda
yap~lan onar~ m, tadilat ve dolgu çal~~malar~ nda gereken topra~~ n bu alandan çekilmi~~olmas~~ da bir di~er ihtimaldir H . Nitekim höyü~ün bat~~ kesimi kaleye ç~ k~~~~ sa~layan, Urartu devrinden kalan ve ça~lar boyunca kullan~lan rampa giri~ ine en yak~ n bir konuma sahiptir.
Yukar~da belirtmi~~oldu~umuz gibi, höyü~ün bölge için tart~~mas~ z
bir ~ekilde önem ta~~ mas~~ ve gördü~ü tahribat~ n gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ula~mas~~ I2 bizim 1989'da bu alanda kaz~~ ve sondaj çal~~malar~ na
ba~lamam~za neden olmu~tur''.
A) L 9 AÇMASL. 1989 y~ l~ nda açt~~~ m~ z to.00 x to.00 m. boyutlar~ ndaki L ~ o plankaresinin kuzeyindedir. L 9 açmas~~ da ayn~~ boyutlarda
olup geçen y~ l ortaya ç~ kar~ lm~~~olan Urartu yap~~ kompleksinin kuzey
uzant~s~ n~~ incelemek amac~ yla aç~ lm~~t~ r (Resim 6).
Ortalama 2.50 m. derinli~e varan bu açmada, üstten 1.74 m. derinli~e ula~ an tabakalanma, geçen y~ l ortaya ç~ kard~~~m~z be~~evreli mezarl~~~ n
kuzey uzant~s~ na aittir. Bunun alt~ nda ise Urartu yap~~ kat~~ yer almaktad~ r.
L 9 açmas~ ndaki üst seviye mezarlar~~ daha çok güney kesimde kümelenmi~ tir. 1.5o m. derinlik içerisinde, üç seviye halinde toplam 46 adet
"kapak-ta~s~ z", "kapak-ta~l~ " ve "kapak-ta~l~~ çift çukurlu" türden ~slami
döneme ait "toprak mezarlar" ortaya ç~ kar~ lm~~t~ r. Ba~~bat~ ya gelecek ~ekilde do~u-bat~~ do~rultusunda uzat~lm~~~ve yüzleri güneye, yani K~ ble'ye
çevrili olan bu gömülerde her hangi bir ölü arma~an~ na ya da küçük buluntuya rastlan~ lmam~~t~ r. Açman~ n kuzey kesiminde, önce yo~ un bir ho" C. Burney (gOsl. yer.) ~lk Tunç Ça~~~keramik parçalar~ na sitadel üzerinde de rastlan~ld~~~n~~ i~aret etmi~ti. Biz de kaz~~ ve ara~t~rmalar~m~z s~ras~nda bu türde az say~ da parça
ele geçirdik. Bunlar kaledeki herhangi bir tabaka ile ba~lant~l~~ olmay~ p, höyükten ta~~nan
toprakla birlikte getirilmi~~olmal~ d~rlar.
12 Tarihi Milli Park Projesi çevre düzeni çal~~malar~m~zda Van ~l
özel idaresi ile olan
koordinasyon noksanl~~~~nedeniyle höyü~ün bütünüyle tel örgü içine al~n~p ön fiziki korunmas~n~n sa~lanmas~~ ne yaz~k ki, gerçekle~tirilernemi~tir.

1989 höyük kaz~lar~~ için bkz. M. T. Tarhan - V. Sevin, X/1.

1 Il, s. 432 vdd.
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rasan moloz, bunun hemen alt~ nda ise iri ta~larla örülmü~~horasan harçl~~
bir Ortaça~~duvar~~ ortaya ç~ kar~lm~~t~ r ".
Dördiindi seznye mezarlar~~ ise gerek tipolojik ve gerekse kronolojik bak~ mdan homojenlik göstermezler. Bunlardan 154 no'lu olan ~~ "kerpiç-sand~ k mezar" türündedir. Burada ba~~bat~da olmak üzere do~ u-bat~~
yönünde uzat~ lm~~~cesedin yüzü yukar~~ bakmakta, elleri ise gö~üs üzerinde çapraz durumda kavu~ turulmu~~bulunmaktad~ r. Bunun bir pareleli
1989 sezonunda L ~~ o açmas~ ndaki dördüncü seviyede saptanan 12 no'lu
mezard~ r I s. Yukar~da sözünü etti~imiz horasan harçl~~ duvar~ n alt~ nda, yine
do~u-bat~~ yönünde uzanan öteki üç mezar ise "ta~-sand~ k" türündedir. Bu
mezarlar~ n yan duvarlar~~ dikine yerle~tirilmi~~düzgün ta~~plakalar, üzerleri
ise sal taslar~yla kapl~~ olup, dikdörtgen planl~d~ rlar. Bunlardan güneydeki
152 no'lu mezar gömü türü bak~ m~ ndan çok ilginç ve ~imdilik üniktir
(Resim 7, ~~ o). Burada, ceset kremasyondan sonra, çift katl~~ deri ile kapl~~
ve semerdam kapakl~~ ah~ap bir tabut içine koyulmu~tur. Ah~ap, kabara
ba~l~~ demir çivilerle çak~ lm~~, tabutu saran derinin üzeri ise -b~ çakla aç~lm~~- çentikli halkalarla bezenmi~ tir. Stratigrafik olarak bu alandaki Urartu
yap~ lar~ ndan daha sonraya ait oldu~u aç~ kça anla~~ lan bu ilginç mezar~ n
tarihlenmesi konusunda sa~l~ kl~~ bir sonuca varabilmi~~de~iliz. Ayr~ca hiç
bir ölü hediyesine rastlan~lmam~~~olmas~~ da bir dezavantajd~ r". Ancak,
kremasyon, büyük bir ihtimalle 155 no'lu "basit toprak" mezarda da kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r (Resim 7, ~~ o). 153 no'lu mezarda ise sanduka ve kremasyona ait hiç bir iz yoktur (Resim 7, ~~ o). S~ rtüstü yat~ r~ lm~~~olan cesedin yan~ nda yaln~zca demir çiviler bulunmu~tur.
Be~inci seznye gömüleri de homojenlik göstermezler: bunlar ~~ 4o ve 151
no'lu iki mezarla temsil olunur. Bunlar bu alandaki en eski tarihli mezarlard~ r. 140 no'lu gömü "basit-toprak mezar" türündedir ve alttaki Urartu
dönemine ait B2 mekan~n~ n do~u duvar~ n~ n ta~~temelleri üzerine yerle~tirilmi~tir (Resim 7, I 1-12). Ceset, ba~~~kuzeye gelecek ~ekilde sol yan~~ üze14 Höyü~ün bu kesiminin, büyük çukuru olu~turan toprak hafriyatlar~~ s~ ras~ nda zarar
görmemi~~olmas~ , çok büyük bir ihtimalle söz konusu mezarl~ k alan~ na -hangi ça~da olursa
olsun- duyulan sayg~dan kaynaklanm~~~olmal~d~ r.
~tur.
I 5 Benzerleri Van-Dilkaya Höyü~ü nekropolünde bulunmu
Aç~ld~ ktan hemen sonra Ara~t~ rma Merkezimizin laboratuvanna kald~ rd~~~m~z bu
e~siz buluntuyu, Il!. Uluslararas~~ Demir Ça~lan Sempozyumu nedeniyle Van'a gelen C.A.
Burney, 0.W. Muscarella, S. Kroll, J. Reid, N. Postgate, D. French, P. Calmayer ve P.
Kuniholm gibi meslekta~lar~= da incelemi~ler ve benzeri bir gömü hat~ rlamad~ klann~~ ifade etmi~lerdir.
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rine hoker tarz~nda yat~nlm~~t~r. Kulak hizas~nda tunçtan üç basit halka
(Ktg. no. 4; Resim 12/5-7), ba~~n arkas~nda ise ölü hediyesi olarak biri k~r~ k iki küçük çanak (Ktg. no. 2-3; Resim 12/3-4) ve bir de vazo biçimli
çift kulplu içki kab~~ (Ktg. no. 1; Resim 12/2) bulunmu~tur. Gömünün
stratigrafik konumu ve buluntulardan özellikle çift kulplu içki kab117 mezar~n Urartu sonras~na, olas~l~kla Hasanlu IIIA ile ça~da~~olabilece~ine tan~kl~ k etmektedir. Böylelikle daha önce, höyükte henüz rastlan~lmad~~~n~~
bildirdi~imiz Med-Akhaimenid-Part dönemlerine ya da daha genel bir deyimle Geç Demir Ça~~'na ili~kin tabakalar~n bir evresini bu gömüyle belirlemi~~bulunmaktay~z 18 .
151 no'lu mezar ise B~~o mekan~n~n içinde ortaya ç~kar~lm~~t~r (Resim
7, 13). Bu bir "pithos gömü” olup odan~n kuzey duvanna biti~iktir. Pithosun a~z~~ geç yap~~ kat~~ Urartu taban~~ hizas~ndad~r. Bu mezar~n stratigrafisi
problemlidir: Çünkü in-situ durumdaki pithos (Ktg. no. 5; Resim 13/1)
büyük bir ihtimalle bir önceki erken Urartu yap~~ kat~na aittir. Geç yap~~
kat~~ evresinde, pithosun, boyun hizas~ndan düzgün bir biçimde k~r~larak,
hoker durumundaki cesedin kolayl~kla yerle~tirilmesine imkan sa~land~~~~
anla~~lmaktad~r. Ceset, pithosun dip losm~na yerle~tirilmi~~olup üzeri ters
çevrilmi~~iri bir çanakla (Ktg. no. 6; Resim 13/2) kapat~lm~~t~r. Böylelikle
erken evrede bir depo kab~~olan pithos, yeri ve pozisyonu hiç de~i~tirilmeden geç evrede bir mezara dönü~türülmü~tür. Ceset yerle~tirildikten ve
üzerine çana~~ n örtülmesinden sonra pithosun içinde-toprak doldurulmas~~
s~ras~nda bir raslant~~ olarak kan~mam~~larsa- ölü hediyesi diyebilece~imiz,
sö~üt yapra~~~biçimli dört demir okucu (Ktg. no. 9-12; Resim 13/5-8) ile
bask~~ yüzünde grifon tasviri bulunan, bordo renkli ta~tan prizmatik bir
damga mühür (Ktg. no. 8; Resim 13/4) bulunmu~turiki okucu pithosun
kar~n bölümünde; mühürle birlikte di~er ikisi ise boyun k~sm~nda ele geçirilmi~tir. ölü hediyeleri aras~ ndaki damga mühür çok tipik bir Urartu
eseri olup gömünün tarihlendirilmesine de yard~mc~~olmaktad~r. Yukar~da
de~indi~imiz, pithosun mezar olarak ikinci kullan~m~ n~~ yans~tan geç evreyi, 1989 kaz~lan s~ras~nda buldu~umuz ve U XII/ ~~~~ - U 12/A tiplerine
'7 Bu türdeki çift kulplu vazolar Hasanlu IV'ten itibaren (T.C. Young, Jr., Iran III,
journa/ 8, 1973, S. 59, Lig.
15/16) Kuzeybat~~Iran'daki pek çok merkezde Akhaimenid dönemi boyunca yo~un bir biçimde ve çe~itlilikte kar~~m~za ç~kmaktad~rlar. M.Ö. 5. veya 4. yüzy~ldan alt~n kaplamal~~
gümü~~bir örnek için bkz. E. Porada, Iran Ancien, 1962, lev. 24.
'8 Bkz. M. T. Tarhan - V. Sevin, XII. Kat~~Son~tylan Toplant~s~ ll, S. 433.

1963, Lig. 6/3, 7/3, 2/3; O. W. Muscarella, Metropolitan Museurn
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giren 19 iki tunç fibula ve ~skit tipi denen mahmuzlu t~~nç okuçlan yard~m~~
ile M.O. 7. yüzy~la tarihlemekteyiz. Bu alanda ele geçirilen keramikler
üzerindeki de~erlendirme çal~~malar~m~z henüz sonuçlanmam~~~olmakla
birlikte, elde etti~imiz ön sonuçlar da bize ayn~~tarihi vermektedir. Bunlara göre, gün ~~~~~na ç~kart~lm~~~olan bu gömü tarz~, biçim ve intramura/2°
gelenek aglar~ndan Urartular için üniktir.
Ayr~ca höyükte daha önceki y~llarda da rastlanm~~~olan ve bu y~l da
ele geçirilen, ceset örtmede kullan~lm~~~iri çanaldann (Ktg. no. 7; Resim
13/2; Ktg. no. 13-15; Resim 14/1-3) ölü gömme ile de ili~kili olduklar~~
ortaya konulmu~tur.
Urartu yap: katlar:: 1989 y~l~nda L ~~o plankaresinde, Orta Demir Ça~~~
da denen bu döneme ait iki yap~~ kat~~saptam~~t~k21. Bunlardan geç yap~~
kat~~özellikle gömüler nedeniyle a~~r tahribata u~rad~~~ndan, baz~~mimari
izler d~~~nda aç~k bir plan vermemektedir. Bunun hemen alt~nda iki evreli
ve ~imdilik erken Urartu olarak tan~mlad~~~= yap~~kat~~büyük bir bina
kompleksiyle temsil edilmektedir. 1990 sezonunda geç Urartu yap~~kat~na
ait baz~~taban ve birkaç moloz ta~~s~ras~ndan olu~an duvar izleri ile yukanda sözünü etti~imiz 151 no'lu "pithos mezar" d~~~nda herhangi bir mimari buluntuya rasdandmam~~t~r (Resim 7-8).
Benzerleri Çavu~tepe'de bulunmu~~n siyah ta~tan, üzeri kaz~~bezemeli
a~~r~ak, yukar~da belirtti~imiz mezar çömle~inin bir e~i olan iri çanak
(Ktg. no. 14; Resim 14/2), demir b~çak, sivri dipli bir Suriye ~i~esi (Ktg.
no. 19; Resim 15/4), testi (Ktg. no. 16; Resim 15/1), vazo (Ktg. no. 17;
Resim 15/2), ma~rapa (Ktg. no. 18; Res. 15/3) ve çe~itli türde çanaldar
(Ktg. no. 20-23, 25-26; Resim 16/1-4, 6) bu yap~~ kat~n~n dikkat çekici
küçük buluntular~~aras~ndad~r.
19 B. Ö~ün, Archaeologische Mitteilungen aus Iran. Ergiingungsband 6, 1979, s. 184, Abb.
8, s. 185, Abb. g.
2° Bu türde i~~eramural bir tek örne~e Giyimli'de rastlanm~~~olup kronolojik olarak da
bizimkiyle paralellik arzetmektedir: A. Erzen, Bellegen 150 (1974), s. ~ gg vdd.„ res. 22-23.
Van Gölü havzas~nda küp mezar türünde gömüler Adilcevaz yak~nlar~ndaki Harmantepe
nekropolünde 1964 y~l~nda tespit edilmi~ti. Bunlar hakk~nda ~imdiye kadar yaln~zca çok k~sa iki haber yay~nlanm~~t~r: M. Melih*, American journal of Archaeology 69 (1965), s. 142;
H. Alk~m, An~:Saka I (1967), s. 20 vd. Burada mezar küpleri kar~nlar~~üzerine gelecek ~ekilde yat~nl~n~~lard~r. Ancak bunlar~n Urartu dönemine ait olup olmad~~~~konusu aç~k de~ildir. Ayr~ca bkz. M. Karaosmano~lu, &Iken 214 0990, s. 596, res. 3.
21 Bkz. M.T. Tarhan - V. Sevin, XII. Kait Sonuçlar: Toplant~s~~~~, s. 433 vd.
22 Bkz. A. Erzen, Çav~gtepe I, 1978, MS. 23/4.
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~kinci yap~~ kat~n~~ olu~turan erken Urartu bina kompleksi çal~~malanm~z~n odak noktas~n~~ olu~turmu~tur. Çat~s~~ bazalt bir kaideye basan
ah~ap direkle desteklenmi~~merkezi konumlu B2 mekan~n~ n tümü ve bunun çevresindeki B7, B8 ve B ~~o mekanlar~n~n ise büyük bir bölümü incelenerek bu yap~~ kompleksinin geni~~bir alana yay~ld~~~~anla~~lm~~t~r (Resim
7-8)23. Temelleri, çamur-harç ile s~k~~t~r~lm~~~orta ve küçük boyutlu ta~larla örülüdür. Duvar kal~nl~ klan 1.1o/o.8o m. aras~nda de~i~ir. Kerpiç bedenden günümüze çok az bir k~s~m kalabilmi~tir. Bu yap~~ kat~nda kayda
de~er say~da küçük buluntuya rastlan~lmam~~~olmas~~ dikkat çekicidir. Bina
kompleksi terkedilmeden önce adeta büyük çapta bo~alt~lm~~~gibidir.
B) / 11 AÇMASI: Höyü~ün stratigrafisi hakk~nda s~hhatli bir ön bilgi
edinebilmek amac~ yla 1989 sezosunda -toprak çekme yüzünden yo~un
tahrip görmü~~olan- güneybat~~ uçtaki I ii plankaresi içinde ba~lanan 5.00
x 5.00 m. boyudanndaki derinlik sondaj~nda çal~~malara devam olunmu~tur (Resim 6, 9). 1990 y~l~~ çal~~malar~nda sondaj~n boyutlar~~ 6.00 x 6.00
m.ye ç~kar~lm~~t~ r. Ancak bu kesimde taban suyunun çok yüksek olmas~~
nedeniyle fazla derine inme imkan~~ bulunamam~~~ve alan gelecek y~l yeniden ele al~nmak üzere kurumaya terkedilmi~tir. Drenajs~z yap~lan a~~r~~ sulama ya da drene edilmemi~~do~al su kaynaklar~n~n zarryanla taban suyu
seviyesini yükselttikleri konusu bilinen bir gerçektir. Nitekim burada ikinci
faktör etkili olmaktad~r.
Bu alanda höyük zirvesinden itibaren 7.00 m. kadar bir derinli~e inilmi~tir. Kesitte ve açma içinde herhangi bir mimari iz görülmemektedir
(Resim 9). Dikkat çekici tek özellik açman~n orta kesimindeki çöp çukurudur. Bu çöp çukuru içinde, Keban ve Karakaya bölgelerinde Erken Demir
Ça~~ndan itibaren iyi tan~nan oluklu-yivli Demir Ça~~keramikleri 24 ele geçirilmi~tir (Ktg. no. 32-41; Resim 18/1-1o). Bu türde a~~z kenar~~ oluk-yiv
bezemeli çanak ve çömleldere L 9-1 o plankarelerinde inceledi~imiz Urartu
yap~~ katlannda hiç rastlan~lmam~~t~r. Böylelikle, yivli Demir Ça~~kerami~inin, Karmir-Blur ve Urmiye Gölü k~y~s~ndaki Geoy Tepe A'da saptand~~~~
üzere, Van bölgesinde de Urartu dönemi öncesinde kullan~ld~~~~konusun23 Benzer, avlulu örnekler için bkz. T.B. Forbes, Uranian Archikaure 1983, Fig. 67
(Karmir-Blur), fig. 72 (Armavir).

keramikleri için bkz. V. Sevin, IV. Ara~t~rma So24 Malatya-Elaz~~~bölgesi Demir Ça~~
nuçlar~~Toplant~s~, s. 281 vdd., res. 14; ay.yaz., V. Ara~t~ rma Sonuçlar~~Toplant~s~, II, s. ~ l vd.,
res. 45; ay.yaz., VI. Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~, S. 453 vdd., res. 3-5; ay.yaz., Anatolian
Sturüss 41 (1991), s. 87 vdd.

B~llekn C. LVI, 69
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da -Dillcaya nekropolünün yan~s~ra- yeni ve daha güçlü bir kan~t elde
edilmi~tir 25. Pembemsi devetüyü renkte hamurlu, orta kum katk~l~~ ve hamurunun renginde astarl~~ olan bu keramik, teknik ve biçim aç~s~ndan
Bwinili ve di~er klasik Urartu örneklerinden tümüyle farkl~~ özelliklere sahiptir. Kuzeyde, Kafkasya'da Ermenistan, bat~da Malatya-Elaz~~, do~uda
Urmiye Gölü'nün bat~~ k~y~lar~~ aras~nda uzanan geni~~bölgede kar~~la~~lan
bu malzeme gurubu, söz konusu bölgede Urartu Krall~~~~öncesine giden
bir kültür birli~ini kan~tlamakta, tarihsel aç~dan da Urartu'nun "Arka~k
Ça~~" olarak tan~mlad~~~m~z "Ur(u)atri-Nain. Beylikler Birli~i" devrinin arkeolojik kimli~inin ilk habercilerini olu~turmaktad~rlar 26. Bunlar~n yan~s~ra, yine tabaka içinde bulunmamakla birlikte, oluk-yiv bezemeli kaplarla
beraberce ele geçirilen kadeh (Ktg. no. 27; Resim 17/ I) ve çanaklar (Ktg.
no. 28-31; Resim 17/2-7) Urartu kerami~inin ortaya ç~k~~~~ve geli~imi gibi
sorunlara ~~~k tutacak niteliktedirler.
1989'da tipik bir örne~ine rastlad~~~m~z "Urmia ware" de denen 2.
biny~l boyal~lanna ait iki parça yine ayn~~ alanda kar~~~k durumda ele geçirilmi~tir (Ktg. no. 42-43; Resim 19/1-2)27. Henüz bir tabaka halinde olmamakla birlikte, bu üç parça Van bölgesinin iskan tarihine ve 2. biny~l
boya bezemeli keramiklerinin kökeni ve da~~l~m~~ sorunlar~na katk~da bulunacak niteliktedir 28.
Yine önceki y~lki gibi, söz konusu açmada tabakas~z durumda çok say~da ~lk Tunç Ça~~keramik parças~~ elde edilmi~tir. Bunlar~n hemen tümü
parlak siyah astarl~~ ve klasik türdedirler (Ktg. no. 44-48; Resim 19/3-7);
Nahç~van kulbu denilen tipik tutamaklara da bolca rastlan~lm~~t~r28.
C) DO~U I AÇMASI: L,0 açmas~n~n takriben 800 m. do~usunda,
höyü~ün do~u uzant~s~n~n yay~l~m alan~n~~ incelemek amac~yla aç~lm~~t~r.
2.00 x 8.00 m. boyutlar~ndaki bu deneme sondaj~nda 3.40 m. kadar derinlige inilmi~tir. Ön incelemelerimiz sonucu burada iki yap~~ kat~n~n varl~~~~
2 (Karrnir-Blur) V.V. Sorokin Somelska~a Arkeologna (1958), no. 2, res. 7/4,7, 22/ 1-2,
41/ ~ -2; (Geoy Tepe A) T. Burton Brown, Excavat~on: ~n Azerbayan, 1948, f~g. 36/643, 915,
39/23; (Dilkaya) A. A Çilingiroglu, IX. Kaz: Sonuçlar~~Top/anas~~I, s. 234, res. ~~ 9.
Bu erken dönemin tarihsel anahatlar~~için bkz. M.T. Tarhan, Anadolu Ara~t~ rmalar:
VIII ( ~ y8o), s. 70 vdd.; ay.yaz., IX. Turk Tank Kongre:: (1986), s. 285 vd.
27
M.T. Tarhan-V. Sevin, X//. Kaz~~Sonuçlar~~ Toplant~s~~ II, s. 434 vd., res. 23/7.
2' Bu parçalar konusunda görü~lerini bildiren Karen Rubinson ile Stephan Kroll'a te~ekkürlerimizi sunariz.

v M.T. Tarhan - V. Sevin, giit.yer., s. 435, res. 23/1-6.
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görülmü~tür. estteki Osmanl~~ yap~~ kat~~ düzensiz ta~~temeller ile dört tand~ r ve çanak çömlek parçalar~yla temsil olunmaktad~r. Bunun alt~nda ise
-1.20 m. derinlikten itibaren Ortaça~~tabakas~~ ba~lamaktad~ r. Bu tabaka
içinde ilginç buluntular ele geçirilmi~tir: tam plastik tutuma~~~insan ba~l~~
kapak (Ktg. no. 49; Resim 20), ye~il s~rl~~ tepsi (Ktg. no. 57; Resim 22/4),
çömlek (Ktg. no. 54; Resim 22/1), çanaklar (Ktg. no. 55-56; Resim 22/23) Ve kapaklar (Ktg. no. 50-53; Resim 21/1-4).
Ortaça~~tabakas~ n~n alt~ nda ise Urartu döneminin varl~~~ na i~aret
eden baz~~ buluntular elde edilmi~tir. Henüz temiz bir tabaka halinde gelmemekle birlikte, Biainili türü keramik parçalar~~ (Ktg. no. 25; Resim 16/
6) ile bir demir b~çak bu dönemin buluntular~~ aras~ ndad~r.
Sondaj in alt kesimlerinde ise bol miktarda ~lk Tunç Ça~~keramik
parçalar~na rastlan~ lm~~t~r. Ancak bu alanda ~imdilik sa~l~kl~~ bir tabakalanman~n tespit edildi~i söylenemez.
Yukar~da aç~klamas~ n~~ ve yorumlar~n~~ yapmaya çal~~t~~~m~z yeni bulgular~ n yan~s~ ra, höyük çal~~malar~~ baz~~ yeni görü~lerin gündeme gelmesini de sa~lam~~t~ r. Bunlardan ilki Van ovas~ n~ n iskan tarihine ili~kindir: Tilkitepe Kalkoliti~i'ni izleyen ve Van Kalesi Höyü~ü'nde varl~~~~belirlenen
ya da anla~~lan tabakalar (Resim 23) bu yörenin ça~lar boyunca, kesintisiz
olarak yerle~melere sahne oldu~unu ortaya koymu~tur. Böylelikle ~lk
Tunç Ça~~~aç~s~ ndan, olas~l~ kla bir kayaalt~~ s~~~ na~~~olan Kalecik ve Dilkaya Höyü~ü'nün yan~s~ ra, daha verimli ve geni~~boyutlu bir kayna~~n varl~~~~ortaya konmu~; Orta Tunç Ça~~~boyal~~ kerami~inin da~~l~m~~ sorununa
~~~ k tutabilecek malzeme sa~lanm~~; Demir Ça~~'n~n erken a~amalar~ na
ili~kin bir oluk-yiv bezemeli keramik kümesinin bu yörede Urartu ça~~~tabakalar~ nda hiç görülmedi~i kesinlikle saptanm~~~ve böylelikle bu türde
kerami~in ortaya ç~ k~~~tarihi ile ilgili olarak önerilen baz~~ yeni ku~kular~ n 3° -en az~ ndan bölgemiz için- hakl~~ olamayaca~~~konusunda kan~ t elde
edilmi~tir.
~kinci görü~~ise Urartu Krall~~~'n~n ba~kenti Tu~pa'n~ n a~a~~~kent sorununa ili~kindir: Kirsopp ve Silva Lake'in güney etekteki Eski Van ~ehri
içinde yapt~~~~sondajlarda, bir tabakaya ba~l~~ olmamakla birlikte Urartu
keramikleri ortaya ç~kar~ lm~~t~~ ve buna dayan~larak da a~a~~~kentin sitadelin güneyinde oldu~una inan~llyordu. Buna kar~~ n Urartu ~ehrinin yeri ve
3° Bkz. D.H. French, VIII Kaz: Sonuçlar: Toplant~n I, S. 206; S.R. Blaylock - D.H.
French - G. Summers, Analol~an Stud~es 4o (1990), S. 110, 11 2.
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yay~l~m~~ konulannda esasl~~ verilere dayanan bilgilere sahip de~ildik. Bu
konudaki ilk veriler 1979 y~l~ nda, iller Bankas~~ taraf~ndan yapt~r~lan geni~~
çapl~~ alt yap~~ çal~~malar~nda ortaya ç~kar~lm~~t~. Bu hafriyat s~ras~nda tahrip edilmi~~olan mimari ve küçük buluntular31, kentin sitadelin kuzeydo~usundan kuzeye do~ru -en az~ndan ~~ kilometre kadar- uzand~~~n~~ belirlemekteydi. Höyüktelci kaz~lan= ise bu yay~l~m~ n sitadelin kuzey taraf~ n~~
da bütünüyle kapsad~~~n~~ aç~k bir biçimde ortaya koymu~tur (Resim 24).
Tüm Yak~n Do~u ba~kentleri ve önemli yerle~melerinin yan~s~ra, Patnos/Aznavurtepe ve Karmir-Blur'dan görüldü~ü üzere, geni~~yay~l~m alan~~
konusunda baz~~ veriler elde etti~imiz a~a~~~kentin surlarla ku~at~lm~~~oldu~u da belirgin de~ildir. Yüzey ara~t~rmalanm~za ve höyük dahil yak~n çevreyi kapsayan hava foto~raf~~ incelemelerine kar~~n, toprak üstünde böyle
bir kal~nt~ya ait hiçbir iz belirleyebilmi~~de~iliz. Ancak 1989-90 y~llar~nda
eski ~ehrin güneydo~u ucunda, Osmanl~~ surlar~n~n hemen d~~~ nda Belediye taraf~ndan yapt~r~lan bir kanal kaz~s~nda d~~~suni çevreleyen hende~in
4.00-5.00 m. kadar alt~nda -tam olmamakla birlikte- dokusu Urartu özelliklerini and~ran, ye~ilimsi kumta~~~bloldardan örülü, do~u-bat~~ yönlü bir
duvar/temel parças~~ dikkatimizi çekmi~tir. Ortaça~~ve Osmanl~~ d~~~suninun derindeki bu ta~~temeller üzerine oturdu~u izlenimini edinmi~~bulunmaktay~z. Bu duvar gerçekten Urartu dönemine aitse, Tu~pa a~a~~~kentinin de ta~~temelli bir surla çevrildi~i söylenebilir. Ancak, kanal sondaj~ ndan da aç~kça görüldü~ü üzere, sulak ovadalci yo~un alüvyonla~ma bu sorunla ilgili izleri -yaz~k ki- tümüyle örtmü~tür.

Bu alt yap~~ çal~~malar~nda ortaya ç~kar~lan ve Van Müzesi'ne nakledilen bir toplu
buluntu gurubu için bkz. O. Belli, Anadolu Ara~t~rma/an IX (1983) s. 361 vdd.

1990 BULUNTU KATALO~U (Ktg)
~~ — (Resim: 12/2) Kadeh / çap 8 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (2.5 YR
6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/
orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / ~Ö. 6. yy. / Van Kalesi Hoju~u, AIr-140
No'lu mezardan / VK.9o. ~~ 57/15
2 - (Resim: 12/3) Çanak / çap 15 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (2.5 YR
6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/
orta kum katk~l~~ / ~Ö.6.yy. / Van Kalesi Hyu~u, Alr-140 No'lu mezardan /VK.9o. ~~ 44/(2)
3 — (Resim: 12/4) Çanak p. / çap 18 cm. / çark yap~ m~~ / koyu krem (5
YR 7/4) renkte hamurlu / kiremit ( ~ o R 4/6) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / 1.Ö.6.yy. / Van Kalesi 1163~i~~ii,
Alr-140 No'lu mezardan / VK.9o.143
4 — (Resim: 12/5-7) Küpeler / ortalama çap 3 mm. / tunç / ~. Ö. 6.».
Van Kalesi
/ VK.9o. 9 ~~
5 — (Resim: 13/1) Pithos / çap 38 cm. / çark yap~ m~~ / kiremit (5 YR
6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~
/ kaba kum katk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Ildyii~~i, A3A-151 No'lu mezar / VK.9o. 138
6 — (Resim: 13/2) Çanak / çap 5o cm. / çark yap~ m~~ / pembe (2.5 YR
6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~
/ orta kum katk~l~~ / d~~~~ açk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Ilbyil~~i, Aj A151 No'lu mezardan / VK.9o. ~~ 74/ ~~ o
7 — (Resim: 13/3) Çanak p. / çap 25 cm. / çark yap~ m~~ / kiremit (~~ o
R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ ince kum katk~ l~~ / açk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Hdyi~~ii, Aj A151 No'lu mezardan / VK.9o. ~~ 67
8 — (Resim: 13/4) Mühür / boy 2.3 cm. / bordo ta~~/ Urartu / Van Kalesi HOYii~it, AY A-151 No'lu mezardan / VK.90.188/
9 — (Resim: 13/5) Okucu / boy 7 cm. / demir / Urartu / Van Kalesi
116)~i~~~i A3A-151 No'lu mezardan / VK. 90.220
10 - (Resim: 13/6) Okucu / boy 7.2 cm. / demir / Urartu / Van Kalesi
A3A-151 No'lu mezardan / VK.9o. ~~ 94
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~~~— (Resim: 13/7) Okucu / boy 9.1 cm. / demir / Urartu / Van Kalesi
AjA-151 No 'Iu mezardan / VK.9o. t 90
12 - (Resim: 13/8) Okucu / 'soy 9.5 cm. / demir / Urartu / Van Kalesi
90.193
Flöyü~ii, A jA-151 No'lu meza,
13 — (Resim: 14/1) Çanak p. / çap 38 cm. / çark yap~ m~~ / aç~ k kahve (5
YR 6/4) renkte hamurlu / kiremit (to R 4/4) renkte astarl~~ / kötü
pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / açk~l~~ / Urartu-Biainili kerami~i / Van
Kalesi lkyi~~ii, AjA-B10 mekan~ndan / VK.9o. t 66
14 — (Resim: 14/2) Çanak / çap 54 cm. / çark yap~ m~~ / aç~ k kahve (I o
R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ orta kum katk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Hbyü~ü, AjA-B10 mekan~ndan / VK.go.179/9
— (Resim: 14/3) Çanak p. / çap 33 cm. / çark yap~ m~~ / pembe ( ~ o
R 6/6) renkte hamurlu / krem 7.5 YR 8/3) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ kaba kum katk~l~~ / aç~ kl~~ / Urartu / Van Kalesi HOYi~~ii,
AjA-B10 mekan~ndan / VK.9o.172
16 — (Resim: 15/1) Testi p. / çark yap~ m~~ / pembe (2.5 YR 6/6) renkte
hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ kaba kum
katk~l~~ / açk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Ilöyü~ii, B7 mekan:, güney-bat~~
kö~eden / VK.90.86
17 — (Resim: 15/2) Vazo / çap 6 cm. / çark yap~ m~~ / aç~ k kahve (5 YR
6/4) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~ /
orta kum katk~l~~ / hafif açk~l~~ / Urartu / Van Kalesi flöyü~ii, AjAB10 mekan~ndan / VK.9o. t 6o
— (Resim: 15/3) Ma~rapa / çap 5 cm. / el yap~ m~~ / kiremit (io
R 6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ kaba kum katk~l~~ / hafif açk~ l~~ / Urartu / Van Kalesi Ilöyü~ii,
AjA-B10 mekan~ndan / VR.9o. 4o/( ~~)
— (Resim: 15/4) ~i~ecik / çark yap~ m~~ / aç~ k krem (2.5 Y 8/2) renkte
hamurlu / kahve (5 YR 4/3) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince
kum katk~ l~~ / hafif açk~l~~ / Orta Demir Ça~~/ Van Kalesi Ilöyü~ii,
AjA-B10 mekan~ndan / VK.9.3.1 28/(6)
20 - (Resim:16/1) Çanak p. / çap 16.5 cm. / çark yap~ m~~ / kahve (5 YR
6/6) renkte hamurlu / kiremit (to R 4/8) renkte astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~ l~~ / açk~l~~ / Urartu-Biainili kerami~i / Van KaAjA-B10 mekan~ ndan / VK.9o.164
19
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21 — (Resim: 16/2) Çanak p. / çap 16 cm. / çark yap~m~~ / pembe (2.5
YR 6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / hafif açk~l~~ / Urartu / Van Kalesi hiiy ~ii,
AES-L10 açmas~ndan / VK.go. I 65
22 — (Resim: 16/3) Çanak p. / çap 22 cm. çark yap~m~~ / kahve (5 YR
6/4) renkte hamurlu / kiremit (ro R 4/6) renkte astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / Urartu-Biainili keram~~i / Van Kalesi flöyii~ii, AIZ-L9 açmas~~ / VK.90.183
23 — (Resim: 16/4) Çanak p. / çap 20 cm. çark yap~m~~ / pembe (lo
R 6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / pi~me nedeniyle siyahl~klar var /
Urartu / Van Kalesi Höyu~u, AIM-Ili açmas~~ / VK.90.126
24 — (Resim: 16/5) Çanak p. / çap 20 cm. ~~çark yap~m~~ / pembe (io
R 6/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / pi~me nedeniyle siyahl~klar var / Urartu /
Van Kalesi Höyti~ii, AIM-Il 1 açmas~~ / VK.go. r 25
25 — (Resim: 16/6) Çanak p. / çap 20 cm. ~~çark yap~m~~ / kahverengi
(ro R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / Urartu-Biainili Iceram~~i / Van Kalesi Höyti~~i, AIU-Do~u I açmas~~ / VK.9o.159
26 — (Resim: 16/7) Çanak p. / çap 14 cm. / çark yap~m~~ / aç~k kahve
(I o R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / Urartu / Van Kalesi Höyti~ii,
AJA-B10 mekan~ndan / VK.93.171
27 — (Resim: 17/1) Kadeh / çap 8 cm. / çark yap~m~~ / pembe (5 YR
7/4) renkte hamurlu / kiremit (2.5 YR 5/3) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / açk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi
AIM-Il 1 açmas~ndan / VK.949.123/ r 6
28 — (Resim: 17/2) Çanak p. / çap 14 cm. / çark yap~m~~ / aç~k kahve
(2.5 YR 6/4) renkte hamurlu / kiremit (lo R 6/6) renkte astarl~~ /
iyi pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van
Kalesi Hy~~~ , AIM-Ill açmas~ndan / VK.go. r 37
29 — (Resim: 7/3) Çanak p. / çap 18 cm. / çark yap~m~~ / Kiremit (2.5
YR 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / kötü pi~irilmi~~/ orta kum katk~ l~~ / pi~me nedeniyle d~~~yüzde siyahl~klar var
/ Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi Hyu~ti, AIM-Il 1 açmas~ndan /
VK.go.133
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30 — (Resim: 17/4) çanak p. / çap 20 cm. çark yap~ m~~ / pembe (5 YR
7/4) renkte hamurlu / koyu pembe ( ~~ o R 5/4) renkte astarl~~ / orta
pi~irilmi~~/ orta kum 4:2tk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi Hdyi~~ii,
AIK-Ili açmas~ndan / VK.on
— (Resim: 17/5) Çanak p. ~' çap 20 cm. ~~çark yap~ m~~ / kahverengi (5
YR 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi 116Yz~~ii,
AIK-Ili açmas~ndan / VK.913.4
32 — (Resim: 18/1) Çanak p. / çap 22 cm. ~~çark yap~ m~~ / kiremit (2.5
YR 5/8) renkte hamurlu / koyu krem (7.5 YR 8/6) astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / d~~~~açk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi Höyz~~ii, AIK-Ili açmas~ndan / VK.9o.43
33 — (Resim: 18/2) Çanak p. / çap 18 cm. / çark yap~m~~ / pembe (5 YR
8/3) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~ /
ince kum katk~ l~~ / d~~~~ açk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi 1-kyl~~ti,
AIK-111 açmas~ ndan / VK.90.57
34 — (Resim: 18/3) Çanak p. / çap 15 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (5 YR
7/4) renkte hamurlu / koyu pembe (5 YR 7/6) renkte astarl~~ / orta
pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / d~~~~ açk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van
Kalesi Hiiyi~~ii, A1K-Il? açmas~ndan / VK.9o.58
35 — (Resim: 18/4) Çanak p. / çap 14 cm. / çark yap~ m~~ / koyu pembe
(i o R 6/6) renkte hamurlu / koyu krem (7.5 YR 8/4) renkte astarl~~
/ orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / d~~~~ açk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/
Van Kalesi Hiiyzi~ii, AIK-Ili açmas~ndan / VK.90.3
36 — (Resim: 18/5) Çanak p. / çap 18 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (to
R 6/3) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / kötü pi~irilmi~~/ kaba kum katk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi Höyt~~ii,
AIK-111 açmas~ndan / VK.90.68
37 — (Resim: 18/6) Çanak p. / çap 12 cm. çark yap~ m~~ / kiremit (I o
R 5/8) renkte hamurlu / içi hamurunun renginde-d~~~~ aç~ k krem
( ~~ o YR 8/2) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / d~~~~
açk~ l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi Hoyii~u, AIK-Ili açmas~ndan /
VK.go.38
38 — (Resim: 18/7) Çanak p. / çap 16 cm. / çark yap~m~~ / kiremit (1 o
R 5/8) renkte hamurlu / aç~ k krem (io YR 8/4) renkte astarl~~ / iyi
pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi lkyt~~li,
A IK-111 açmas~ ndan / VK.9o.8
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39 — (Resim: 18/8) Çanak p. / çap ~ o cm. / çark yap~m~~ / koyu pembe
(2.5 YR 6/4) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta
pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / açk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi
Höyti~~t, AIK-Ili açmas~ ndan / VK.9o.3
40 — (Resim: 18/9) Çanak p. / çap 12 cm. çark yap~ m~~ / kiremit (I o
R 5/8) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ kaba kum katk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi
AIK-Ili açmas~ndan / VK.9o.66
— (Resim: 18/ ~ o) Çanak p. / çap ~ o cm. / çark yap~m~~ / pembe (2.5
YR 6/4) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~orta kum katk~l~~ / Erken Demir Ça~~/ Van Kalesi 116Yii~~t, AIK111 açmas~ndan / VK.90.41
42 — (Resim: 19/1) Çanak p. / çap 22 cm. çark yap~m~~ / aç~ k kahve (5
YR 2/2) renkte hamurlu / içi hamurunun renginde-d~~~~ krem (lo
YR 7/4) renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / d~~~~
hafif açk~l~~ / M. Ö. IL biny~ l / Van Kalesi HöYti~ii, AIK-111 açmas~ndan
/ VK.90. o6
43 — (Resim: 19/2) Gövde p. / çark yap~ m~~ / aç~ k kahve (5 YR 6/6)
renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / d~~~~ hafif açk~l~~ / M. Ö. II. biny~ l / Van Kalesi
Hilyti~d A IK-111 açmas~ndan / VK.9o. o4
44 — (Resim: 19/3) Çömlek p. / çap 16 cm. / el yap~m~~ / gri (5 YR 5/1)
renkte hamurlu / içi hamurunun renginde-d~~~~ aç~k gri (i o YR 5/1)
renkte astarl~~ / kötü pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / d~~~~ açk~l~~ /
M. Ö. III biny~l! Van Kalesi Ilöyt4ü AIK-~li açmas~ndan / VK.90.54
45 — (Resim: 19/4) Çanak p. / çap ii cm. / el yap~ m~~ / siyah (2.5 YR
N2 renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / kötü pi~irilmi~~
/ orta kum ve saman katk~l~~ / MÖ. 111. biny~l / Van Kalesi Ildyi~~ii
A IK-111 açmas~ndan / VK.9o. 86
46 — (Resim: 19/5) Çanak p. / çap 12 cm. ~~el yap~ m~~ / gri (io YR 5/1)
renkte hamurlu / siyah (5 Y 2.5/1) renkte astarl~~ / kötü pi~irilmi~~/
orta kum katk~l~~ / M. Ö. 111 biny~l / Van Kalesi Ilöyti~t2 AIK-111 açmas~ndan! VK.9o.33
47 — (Resim: 19/6) Bardakç~ k / çap 2 cm. ~~el yap~ m~~ / pembe (5 YR
7/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~ /
ince kum katk~l~~ / açk~l~~ / M. Ö. III. biny~l / Van Kalesi HOyu~zi AIK111 açmas~ndan / VK.9o.162/13
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48 — (Resim: 19/7) Bardakç~k / çap 3 cm. / el yap~m~~ / gri (5 YR 4/1)
renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / kötü pi~irilmi~~ /
ince kum katk~l~~ / açk~l~~ / M. Ö. 111 biny~l / Van Kalesi Höyti~ii AIK111 açmas~ndan / VK.90.161/12
49 — (Resim: 20) Kapak / çap 33 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (55 YR
7/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/
orta kum katk~l~~ / hafif açk~l~~ / kaz~ ma bezekli ve kiremit (ro
R 5/6) renkte boyal~~ / Ortaça~~/ Van Kalesi Ilöyti~ii, AIU-Do~u I açmas~ndan / VK.9o. ~~ 6/ ~~8
50 — (Resim: 21/1) Kapak p. / çap 25 cm. / çark yap~ m~~ / k.krem (7.5
YR 7/4) renkte hamurlu / kiremit (ro R 6/6) renkte astarl~~ / orta
pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / hafif açk~l~~ / kaz~ma bezekli / siyahl~klar var / Ortaça~~/ Van Kalesi Höyu~u, AIU-Do~u I açmas~ndan /
VK.go . I 7 3/ (15)
51 — (Resim: 21/2) Kapak p. / çap 25 cm. / çark yap~m~~ / kahve (ro
R 5/4) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / kaz~ ma bezekli / Ortaça~~/ Van Kalesi
AIU-Do~u I açmas~~ / VK.9o. 103
52 — (Resim: 21/3) Kapak p. / çap 25 cm. /çark yap~ m~~ / kiremit (I o
R 6/6) renkte hamurlu / içi hamurunun renginde-d~~~~krem (I o YR
8/4) renkte astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / kaz~ma bezekli / Ortaça~~/ Van Kalesi Ilöyzi~ii, AIU-Do~u I açmas~ndan /
VK.90.163/(5)
53 — (Resim: 21/4) Kapak p. / çap 24 cm. / el yap~ m~~ / kahve (~~o
R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / orta pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / kaz~ma bezekli / siyahl~ klar var / Ortaça~~/
Van Kalesi 116y~4~ii, AIU-Do~u I açmas~ndan / VK.9o. ~~ 48/(4)
54 — (Resim: 22/1) Çömlek / çap 30 cm. / çark yap~m~~ / kahve (ro
R 4/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarl~~ / kötü pi~irilmi~~/ orta kum katk~l~~ / hafif açk~l~~ / kaz~ma ve açk~~ bezekli / Ortaça~ / Van Kalesi Ilöyti~ii, AIU-Do~u I açmas~ndan / VK.9o. 56/14
55 — (Resim: 22/2) Çanak p. / çap 24 cm. / çark yap~ m~~ / pembe (2.5
YR 6/6) renkte hamurlu / beyaz (5 Y 8/ ~ ) renkte astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / sar~~ ve kahve renklerde s~ rl~~ / Ortaça~~/
Van Kalesi Ilöyti~ii, AIU-Do~u I açmas~ndan / VK.9o.2o1
56 — (Resim: 22/3) Kase p. / çap 13 cm. / çark yap~ m~~ / koyu pembe
(~~ o R 5/8) renkte hamurlu / beyaz (5 Y 8/1) renkte astarl~~ / iyi pi-

VAN KALESI VE ESKI VAN ~EHRI

~irilmi~~/ ince kum katk~l~~ / ye~il s~rl~~ / Ortaça~~/ Van Kalesi Flöyti~ii,
AIU-Do~u I açmaszndan / VK.90.2o4
57 — (Resim: 22/4) Tepsi / çap 30 cm. / çark yap~m~~ / pembe (2.5 YR
6/6) renkte hamurlu / beyaz (5 Y 8/ ~ )astarl~~ / iyi pi~irilmi~~/ ince
kum katk~l~~ / ye~il s~rl~~ / Ortaça~~/ Van Kalesi lkyit~~i, AIU-Do~u
I açmas~ndan / VK.go. ~~ 58/ ~~7

M. Taner Tarhan - Veli Sevil'

Resim ~~ — Mezarl~ k alan~n~ n genel görünümü, kuzeybat~dan.

Resim

2 -

Mezarl~ k alan~n~n genel görünümü.
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M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim 4 — G7 ve G8 plan kareleri. Restorasyon ve çevre düzeninden sonra.

Resim 5 — G7 palan karesinden bir görünüm.

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim 6 — o6~~ ve 065 nolu çocuk sandukalann~ n bulunu~~durumu.

Resim 7 — 061 ve 065 nolu sandukalar, düzenlemeden sonra.
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Resim 8 — Go65 nolu çocuk sandukas~ n~ n rölövesi.
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Resim 9 — Go61 no'lu çocuk sandukas~ n~ n rölövesi.

30cm

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim ~~ o — Kuzey kanat pilot alan~ ndan bir görünüm.

Resim ii — G9 128 nolu mezar.

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

O 30cm

Resim

12 -

Go29 nolo mezar~n rölövesi.

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim 13 — Medrese (?) kaz~~ alan~ndan genel görünüm.

Resim 14 — Kuzey kanat sondaj~.

Resim 15 — Bat~~ sondaj~.

M. Tan~r Tarhan - Veli S~vin

Resim 16 — Kümbet in~a yaz~n.

Resim 17 — Yazittan detay.
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Resim 18 — Go34 no'lu mezar~n rölövesi.

Sevin

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim

Resim

21 -

20 -

Restorasyon çal~~malar~ ndan bir görünüm.

Go6o no'lu sanduka. Restorasyon ve çevre düzeninden sonra.

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim

22 -

Kümbet kaidesinin restorasyon öncesi görünümü.

Resim 23 — Restorasyon sonras~.

M. Taner Tarhan - Veli Sevin

Resim 24 — Stilize insan yüzlü mezar ~ahidesi. Osmanl~.

Resim 25 — Çocuk sandukalann~ n Van Müzesindeki te~hiri.

M. Taner Tarhan - Veli Se~nn

