VAN-KARAGÜNDÜZ HÖYÜ~ü KAZILARI
(1997 YILI ÇALI~MALARI)
VELI SEV~N-AYNUR ÖZFIRAT-ERS~N KAVAKLII
Van Gölü'nün do~u, bat~~ve kuzey k~y~s~ ndaki bereketli k~y~~ovalar~ n~ n
prehistorik dönemlerden beri yerle~melere sahne oldu~u bilinmektedir.
Say~ lar~~çok olmamakla birlikte, Van Ovas~'nda Tilkitepe, Van Kalesi Höri~ii;
Ho~ap Çay~~ Vadisinde Dilkaya, ~remir; kuzeye do~ru, Ad~ r Adas~~kar~~s~ndaki
Ad~ r Höyü~ii; Muradiye Ovas~'nda Ovap~ nar, Erci~~Ovas~ 'nda Çelebiba~~ve
son olarak da bat~~k~y~daki Adilcevaz-Kümbethöyük höyükleri bölgenin tabakala~ma veren belli ba~l~~yerle~me yerleri aras~ ndad~ r. Havzadaki bereketli
ovalardan biri de Erçek Gölü'nün do~usunda uzanan, içinden Memedik
Çay~ n~ n akt~~~~Erçek Düzü'dür. Bunun kuzeybat~~ve güneybat~~ kö~elerinde
Karagündüz ve Hino (Baklatepe), do~u ucunda da, Özalp ilçe merkezi yak~ nlar~ ndaki A~a~~~Mollahasan yörenin prehistorik geçmi~ine tan~ kl~ k eden
en dikkat çekici yerle~me yerleridir (Res. 1).
Bugün -ne yaz~ k ki- bu höyüklerden bir bölümü (Dilkaya, Van Kalesi
Höyü~ü, Çelebiba~~ve Karagündüz) k~smen, giderek yükselen Van ve Erçek
göllerinin sular~~ alt~ nda kalm~~ t~ r. ~imdiye de~in bunlardan yaln~ zca
Tilkitepe, Dilkaya ve Van Kalesi höyüklerinde kaz~lar yap~ lm~~t~ r. Bütün bu
çal~~malara kar~~ n, Kalkolitik Ça~~n erken evrelerinden itibaren yerle~melere sahne olmu~~bulunan Van Göhl havzas~ nda bugüne de~in düzenli bir
stratigrafi de belirlenebilmi~~de~ildir. Sözgelimi Tilkitepe yaln~zca Kalkolitik
Ça~'a ~~~ k tutarken, Dilkaya'dan daha çok ~lk Tunç Ça~~ve k~smen de Erken
ve Orta Demir ça~lar, Van Kalesi Höri~ii'ndense yaln~zca Orta Demir Ça~~
yani Urartu dönemi hakk~ nda bilgiler derlenmi~tir. Bütün bu nedenlerle,
henüz Van Gölü Havzas~ n~ n kültürel dinamikleri ve s~ radüzeni ile kom~u
1 Prof. Dr. Veli Sevin: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan~, ÇANAKKALE.
Dr. Aynur özf~rat: ~stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 34459-~STANBUL.
Ersin Kavakl~: Van Müzesi Müdürü, VAN.
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bölgelerle ili~kileri gibi konular iyi bir biçimde anla~~ labilmi~~de~ildir. Bu
yüzden de özellikle höyükler üzerinde yap~ lacak arkeolojik incelemeler büyük bir önem ta~~maktad~ r. Buna kar~~l~ k 1990'11 y~llar~ n ilk yar~s~ ndan itibaren giderek daha h~ zl~~ bir biçimde yükselmeye ba~layan Van ve Erçek gölleri
özellikle Van, Erci~~ve Erçek gibi k~ y~~ ovalar~~üzerinde bir y~ k~ m felaketi ya~anmas~ na neden olmu~lard~ r. Bu yükselmelerden olumsuz yönde etkilenen
en dikkat çekici yerlerden biri de Karagündüz yöresidir.
Karagündi~z Höyü~il Van il merkezinin 35 km. kuzeydo~usunda, Van
Merkez ilçeye ba~l~~ eski Karagündüz köyiindedir. Üzeri k~smen ve etekleri de
tamamen bu eski köyün kerpiç evleri taraf~ ndan iskan edilmi~tir. Höyük bugün 1.890 n~. rak~ ml~~ ve sular~~ Van gibi sodal~~ Erçek Gölü'nün kuzeydo~u k~y~ lar~~ üzerindedir. ~imdi daha yi~ ksekteki yeni yerine ta~~ nmakta olan modern köy ve höyi~ k Van-Özalp Devlet karayolunun 28. km.'sindeki Erçek sapa~~ ndan bat~ ya do~ru sap~ larak, ~ran'a giden demiryolu a~~ ld~ ktan sonra var~ lan eski bucak merkezi Erçek'in 6 km. kuzeyindedir. Höyük yak~ n bir geçmi~e de~in gölden kilometrelerce uzakta, tatl~~ su kaynaklar~ na sahip bereketli bir ovan~ n içinde yer al~yorken günümüzde bir ada haline dönü~mü~tür.
Varl~~~~1956 y~ l~ nda C.A. Burney'in (1958: 178; Russel 1980: 127, no. 203)
gerçekle~tirdi~i yüzey ara~t~ rmalar~ ndan beri bilinmektedir. Burney'e göre 75
x 50 x 5 in. kadar boyutlar~ ndaki höyük ~ lk Tunç Ça~~'ndan ba~layarak
yerle~melere sahne olmu~tur.
Karagündüz, alüvyonl~~~düzlükleri son derecede s~ n~ rl~~ olan Van bölgesinde insano~lunun yerle~mesine en uygun kö~elerden birini olu~turan olanaklara sahiptir. Denizden 2.000 m. kadar yükseklikteki ova 80 km2 kadar
geni~li~indedir. Do~udan bat~ya do~ru giderek geni~leyerek Erçek Göli~'nde
son bulan bu üçgen biçimli ova, ba~ta Karagündüz ve do~u uçtaki görkemli
A~a~~~Mollahasan höyükleri olmak üzere, güneybanya do~ru Keçanis ve son
olarak da güneydo~u ~~çtaki Akta~~ve Hino yerle~me yerleriyle, tüm havzan~ n
Prehistorik dönemlerden beri en yo~un olarak iskan edilmi~~kö~elerinden
birini olu~turmu~tur. Buras~~ ayr~ca Van havzas~ ndan Kuzey Urmiye k~ y~lar~ na
do~ru uzanan önemli bir karayolun~m üzerindeki konumu nedeniyle de
dikkat çekicidir.
Erçek Gölü k~ y~s~ ndaki Karagiindüz'deki kurtarma kaz~ lar~ na 1992 y~l~ nda bir Erken Demir ça~~nekropolünde ba~lanm~~t~~ (~eyin, Kavakl~~ 1996).
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Ancak bu y~ llarda Erçek Gölü'nün giderek yükselip höyü~ü bir ada durumuna sokmas~~ üzerine çal~~malar~n a~~rl~~~mn buraya kayd~ r~lmas~ n~n uygun
olaca~~~karar~na var~ ld~~ ve Kültür Bakanl~~~, An~ tlar ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü'nün de uygun görmesi üzerine höyükteki çal~~malara 1994 y~l~ nda ba~land~. Van Müzesi ile ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van
Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rma Merkezi'nce ortakla~a yürütülen çal~~malar halen devam etmektedir. Çal~~malar Van Valili~i, ~l Özel ~dare
Müdürlü~t12, ~stanbul Üniversitesi Ara~t~ rma Fonu3, ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu'nun destekleriyle gerçekle~ tirilmektedir. Bu raporda genel bir tan~mlamadan sonra daha çok 1997 y~l~~kaz~lar~ndan söz edilecektir4.
Tabakala~ma durumu
Karagündüz'ün stratigrafisini belirleme amac~yla yapt~~~m~z çal~~malar
~imdiye dek höyü~ün kuzey k~sm~~ boyunca do~u-bat~~do~rultusunda uzanan
10 x 10 m.'lik 4 plankarede gerçekle~tirilmi~ tir. Bu nedenle a~a~~da verilen
tabakala~ma durumunun yaln~zca höyü~ün bu kesimini yans~ tt~~~n~~ dü~ünmekteyiz. ileriki y~llarda kuzey-güney do~rultusunda açmay~~ tasarlad~~~ m~z
2 Kaz~lar~m~z~n gerçekle~tirilmesine katk~da bulunan ba~ta Van Valisi Say~ n Abdülkadir
Sar~~olmak üzere, ~l özel idaresi Müdürlü~ü'ne te~ekkürü bir borç biliriz.
3 Bu çal~~ma ~stanbul Üniversitesi Ara~ t~ rma Fonunca desteklenmi~tir. Proje No.

613/210494.
4 Çal~~ malara bu sat~rlar~ n yazarlar~ ndan ba~ka, arazi sorumlusu olarak Erciyes
Üniversitesi'nden Aras. Gür. (M.A.) Hakan Sivas, Kahire Üniversitesi'nden arkeobotanist Dr.
Hala Barakat, Van Müzesinden Arkeolog Hanifi Biber, Tübingen Üniversitesi'nden doktorant
Jale Velibeyo~lu, ~ stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktorant Margaret Payne
ile yüksek lisans ö~rencileri Erkan Konyar, Z. Nilüfer Ayd~ n ve Süreyya Algül, Sanat Tarihçisi
Nuray Kaygaz, ~ stanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisansiyeri Sabiha Akman, Mimar Sinan
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü lisansiyerlerinden Semra Aldo~an ve Davut
Pa~ayi~it kat~lm~~t~ r. Konservasyon çal~~malar~ n~ n bir k~sm~~ ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Ta~~nabilir Kültür Varl~ klar~ n~~ Koruma Bölümü ö~rencisi Eftal Kiraz taraf~ndan
yürütülmü~tür. Kaz~~ekibimizde, antropolog olarak Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co~rafya
Fakültesi Paleoantropoloji Bölümü'nden Zehra Satar görev alm~~t~r. Foto~raflar~n bir bölümü
~stanbul Foto~raf ve Sinema Amatörleri Derne~i'nden Firdevs Say~lan taraf~ ndan çekilmi~tir.
Arkeobotani çal~~malar~ na ~stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Zeycan Kaya yard~ mc~~

olmu~tur.
Belleten C. LXIII, 54
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yeni karelerle höyük stratigrafisi daha güvenilir bir biçimde ö~renilebilecektir.
Höyükteki tabakala~ma durumu ~öyledir5:
yap~~kat~: Ortaça~~mezarl~~~~
yap~~kat~: Ortaça~~
yap~~ kat~: Geç Demir Ça~~
4c yap~~kat~: Orta Demir Ça~- post-Urartu, "Med"
4b yap~~kat~: Orta Demir Ça~- Urartu
4a yap~~ kat~: Orta Demir Ça~- Urartu
yap~~ kat~: Erken Demir Ça~~
yap~~ kat~: Orta-Son Tunç Ça~~
yap~~ kat~: Erken Transkafkasya Dönemi
Karagündüz kaz~ lar~~ ~imdiye de~in höyü~ün kuzey yamaçlar~~ boyunca
uzanan 4 plankarede sürdürülmü~tür. 1997'de, A, E, F ve G açmalar~ na ek
olarak, E açmas~ n~ n güneyinde 10 x 10 m. borular~ nda H tran~esinin aç~ lmas~yla alan biraz daha geni~letilmi~tir (Res. 2).
Ortaça~~
Höyü~ün özellikle bat~~kesimi yüzeye yak~ n bir mezarl~ k taraf~ ndan kaplanm~~t~ r. Bu mezarl~ k, günümüzden 50 y~l önceye kadar höyü~ün kuzeybat~daki en yüksek noktas~ nda yükseldi~i bilinen Ermeni kilisesinin etraf~ nda
geli~mi~tir. Buraya XIX. yüzy~ l~ n sonlar~ nda gelen C.F. Lehmann-Haupt günümüze temel izleri bile kalmam~~~olan kiliseyi ziyaretini anlat~ r".
5 ~imdiye dek birkaç kez yay~ nlanm~~~olan Karagündüz Höyü~ü stratigrafisi birbirinden
ufak tefek farkl~l~ klar gösterir (Sesin, Kavakl~, Özfirat 1997: 573; Sesin 1998: 715). Bu, höyü~ün
en üst k~sm~ ndaki, kal~ nl~~~~ortalama 2.50 m.'yi bulan Erken Transkafkasya Dönemi öncesi
tabakalar~ n çok kar~~~ k ve birbirini çok tahrip etmi~~olmas~ ndan kaynaklanmaktad~ r. B~~ rada
sunulan yeni tabakala~ma durumu 1998 y~ l~~ kaz~~ sonuçlar~~ gözönünde bulundurularak
yap~lm ~~t~r.
6 Bkz. Co~-pus Inscriptionum Chaldicarl~m , Berlin, Leipzig 1928: 35, No. 15; Armenien
Einst und jetzt II/1, Berlin-Leipzig 1926: 37. Karagündüz ya~l~lar~~ kilisenin küçüklüklerinde
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Karagündüz Höyü~ü'ndeki kaz~larda 1994 y~l~ ndan ba~layarak bu mezarligin temizlenmesi üzerinde durulmu~tur. Ortaça~'~n son evresine (1. yap~~
kat~ ) ait olan mezarl~ k ~imdiye dek A, E, F ve G açmalar~nda incelenmi~~ve
yüzey topra~~n~ n hemen alt~nda 350 kadar mezar aç~~a ç~ kar~lm~~t~ r (Res. 3).
1997 y~l~ nda kazmaya ba~lad~~~ m~z H açmas~ nda söz konusu nekropolün güney uzanus~~ da belirlenmi~tir. Bu yeni plankaredeki çal~~malar s~ras~nda, 0.20
m. kal~nl~~~ ndaki yüzey topra~~n~ n kald~ r~ lmas~ndan sonra 51 adet yeni mezar bulunmu~tur. Böylece mezarl~ktaki gömü say~s~~400'ü bulmu~tur. Önceki
y~llarda oldu~u gibi, burada da mezarlar basit toprak türündedir. Cesetler
ba~~bat~ ya gelecek ~ekilde bat~-do~u yönünde s~ rt üstü yaur~lm~~lard~ r. Eller
genel olarak kad~ nlarda gö~üsleri kapat~r ~ekilde, erkeklerde ise kar~ n üzerinde birle~tirilmi~tir (Res. 4-5) 7. Mezar çukurlar~~üstten alta do~ru geni~leyen oval planl~d~ r; üzerlerinin nas~ l kapat~ld~~~ na ili~kin hiç bir iz yoktur
(Sevin, Kavakl~, Özfirat 1997: 574, res. 2-3). Cesetlerin beyaz renkli bir kuma~a sar~larak gömüldü~ü anla~~lmaktad~ r. H~ ristiyan geleneklerine göre düzenlenen bu mezarl~ ktaki kimi mezarlar~n kaba ta~lardan ba~~~ahideleri oldu~u, bunlardan baz~lar~nda da Ermenice yaz~ tlara yer verildi~i saptanm~~t~r.
Kimi yeti~kin ve özellikle de genç-çocuk mezarlar~ nda cesetler süs e~yalanyla birlikte gömülmü~tür. En s~k rastlanan süs e~yas~, iskeletlerin boyunlar~ nda ele geçirilen, küçük boncuklardan yap~lm~~~kolyelerdir (Res. 6, 8/4-8,
9). Bunlar büyük ço~unlukla mavi, ye~il, sar~, siyah, krem, mor ve turuncu
renkli cam ile kemik, frit, komalin ve tunçtand~ r. El bileklerinde ya dövülerek yass~la~ur~lm~~~tunçtan (Res. 8/9) ya da kolyeler gibi çe~itli boncuklardan
yap~lm~~~bilezikler (Res. 7) bulunmu~tur. Boncuk dizilerinden olu~turulmu~~
halhallar; tunçtan ço~u kez ta~t~~ yüzükler, sarkaçlar, bilezikler ve küpeler ile
camdan bilezikler (Res. 8/11-12) di~er dikkat çekici buluntular aras~ ndad~r.

ayakta oldu~unu ve sonradan ta~lar~n~ n sökülerek köy camii~~i~~~yap~ m~nda kullan~ ld~~~ n~~ifade
etmektedirler.
7 Kaz~da ç~ kan insan iskeletleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Paleoantropoloji Anabilim Dal~'ndan Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibince incelenmektedir. Bu
konuda yay~ nlanan ilk rapor için bkz. ~. Özer, A. Sevim ve di~., "Karagüncluz Kaz~s~'ndan
Ç~ kar~ lan iskeletlerin Paleoantropolojik Analizi", X/V. Arkeo~netri Sonuçlar~~Toplant~s~, 1998:
75 vdd.
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Karag-ündüz'deki 2. yap~~ kat~~yine Ortaça~'a ili~kindir. Ortaça~~mezarlar~n~n hemen alt~ndaki bu yap~~kat~~çok say~da tand~rla temsil olunur ve ço~u
kez mezarlar taraf~ndan tahrip edilmi~tir. Ortaça~'~n bu erken evresinde höyü~ün üst k~sm~~ büyük çapta aç~k bir pi~irme alan~~ olarak kullan~lm~~t~r.
Yuvarlak planl~~ve havaland~rma bacal~~tand~rlardan ço~u gayet basit silindirik bir plan gösterir. 1997 y~l~ nda bir önceki dönem G karesinde saptanm~~~
olan üzeri sundurmal~~ büyük tand~ r daha ayr~nt~ l~~ olarak incelenmi~tir.
Erken Transkafkasya Dönemi tabakalar~ n~n içine aç~lan 1.60 m. çap~ndaki
bir çukura in~a edilmi~~bulunan bu tand~ r~ n d~~a do~ru a~~r~~derecede kal~ nla~t~nlm~~~düz a~~z kenarlar~, hamur ya~ken yap~lm~~~parmak bask~lar~yla bezelidir. Buna benzer ba~ka büyük bir tand~ ra önceki y~llarda F karesinde de
rastlanm~~t~r. Bu yap~~kat~nda 1996 y~l~~ kaz~lar~~s~ras~nda ele geçirilen tunçtan
bir anonim Bizans sikkesi ile sgraf~tto türü keramik parçalar~~söz konusu tabakan~n 11. yüzy~l sonlar~na tarihlenebilece~ine i~aret eder. Bunlar~n yan~nda, genellikle camdan burmal~~bilezikler (Res. 8/10) ve çanaklara (Res.
8/1-2) ait parçalara da s~ k rastlan~r. Ayr~ca tunç bilezik parças~~(Res. 8/9) ve
kolye sarkac~~(Res. 8/13) bu yap~~kat~= buluntular~~aras~ndad~ r.
Geç Demir Ça~~
Ortaça~'~n 2. yap~~ kat~n~n alt~ndan, uzun süreli bir hiat~~s'u izleyerek,
Geç Demir Ça~~~tabakas~~(3. yap~~ kat~ ) gelir. Bu, Karagündüz'ün en ilginç
dönemlerinden biridir. Çünkü Urartu Krall~~~'n~n rk~l~~~ ndan sonraki dönemleri kapsayan bu süreç yaln~zca Van Gölü havzas~~de~il ve fakat Kuzeybat~~
~ran ve Do~u Anadolu'da da çok az bilinmektedir (Sevin 1998); ancak yüzeye
yak~n olan bu yap~~ kat~~ bir yandan 1. yap~~ kat~~ mezarlar~, bir yandan da
Ortaça~~ve modern çukurlar taraf~ndan oldukça tahrip edilmi~~olup hayli kar~~~k ve zapfur. Çanak çömleklerden bir böli.'linü bu tabaka içine aç~lm~~~tah~l
ambar~~niteli~inde, dar yuvarlak a~~zl~, geni~~dipli çukurlardan elde edilmi~tir. Adeta bir ~i~eyi and~ran bu çukurlar~n kimilerinde çukurun taban~~ve yan
yüzleri özenli bir biçimde çamur s~val~d~ r (Res. 10). Kimileri oldukça derin
olan bu çukurlarda tabanlar zaman zaman yüzeyden -3.00, bazen de 4.00 m.
derinli~e de~in uzanmaktad~ r. Zaman zaman içlerinden çanak çömlek parçalar~~da bulunmakla birlikte bu derin çukurlar alttaki daha erken dönem yap~~
katlar~n~n büyük çapta tal~ribine neden olmu~tur. 1997 y~l~~kaz~lan s~ ras~nda
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da yeni çukurlar aç~lm~~~olmakla birlikte, ~imdiye kadar bu evreye ait hiç bir
mimarl~ k kal~ nt~s~ na rastlanmam~~ ur8. Öyle anla~~ l~yor ki, Geç Demir
Ça~'~ nda hiç olmazsa höyü~ün bu kesimi aç~ k bir depo alan~~ olarak kullan~lm~~t~r. Bu buluntu durumu Kuzeybat~~ ~ran'da, Urmiye Gölü'nün do~usundaki Yan~ktepe'dekinin tam bir paralelidir (Burney 1962: 147).
Oldukça silik mimari kal~nt~lar~na kar~~l~ k, Geç Demir Ça~~yap~~ kat~~çanak çömlek malzemesi yönünden tam tersine zengindir. 1997 y~l~~ kaz~lar~~ s~ras~nda koleksiyonu zenginle~tiren çok say~da yeni malzeme elde edilmi~tir.
Bulunduklar~~ fiziksel ortam~ n tam aksine yüksek bir teknik ve artistik i~çili~in
ürünü olan, özelliklerinden daha önce de söz etmi~~oldu~umuz (Sevin 1998)
bu kap kaca~~n biçim repertuvar~~oldukça s~n~ rl~d~ r. Çömleklere k~yasla çanaklar daha sevilerek kullan~lm~~t~r. Bunlarda en s~ k rastlanan formlar, a~~z
kenar~n~ n üzeri düzle~tirilmi~~olanlard~r (Res. 12/4-5, 7-9). Literatürde ço~u
kez "tulip bowl" denen omphalos'Iu phiale türünde çok ince mallar az de~ildir. Bunlardan kimilerinde, kar~ nlar~~üzerinde adeta içten vurularak yap~lm~~~
yani repot~ss tekni~i duygusunu uyand~ ran kabartmalara yer verilmi~tir
(Res. 12/3). Hamurlan daima pembe, k~z~l~ms~~ kiremit ve pembemsi kahve
gibi renklerdeki bu kaplar ayn~~ renkte astarl~~ ve iyi açk~ l~d~ rlar. Yüzeylerine
metalik bir parlakl~ k verilmeye çal~~~ lm~~ur. Daima bezemesizdirler. Buna
kar~~ l~ k çanak ve çömleklerin büyük bir bölümünde kiremit renkli hamur
üzerine beyaz~ms~-krem bir astar uygulanm~~t~ r ki, Orta Demir Ça~~'nda hiç
rastlanmayan bu özellik Do~u Anadolu'da Geç Demir Ça~~'n~ n ay~ rdedici
özelliklerinden biridir (Sevin 1998: 716). Bu gruptaki kimi kaplar~n yüzeyi
boya ile bezelidir. Bezemeler aç~ k zemin üzerine ya yaln~zca k~ rm~z~-kiremit
ya da kahverenginde boya ile ya da siyah ve k~ rm~z~-kahverengiyle yap~lm~~t~ r.
En s~ k rastlanan bezeme ögelerinden biri çanaklann düzle~tirilmi~~a~~z kenarlar~n~ n üzerine uygulanm~~~kal~ n bant dizileri, zig zag ve paralel ya da
e~ik çizgi kümeleridir (Sevin 1988: lev. 2; Sevin, Kavakl~~1995: res. 7/8-11;
Sevin, Kavakl~, Özfirat 1997: res. 4/8) (Res. 12/4-5, 8). 1997 y~l~~kaz~lar~~ s~ ra8 Biz 1994 y~l~~ raporunda (Sevin, Kavakl~~1995: 340) Geç Demir Ça~~tabakas~ n~ n "güçlü
bir mimari ile birlikte" temsil ol~~ nduguna i~aret etmi~tik. Oysa 1995-1997 y~l~~kaz~lar~~ bu güçlü
mimarinin Geç Demir Ça~~ na de~il, 4b yap~~ kat~ na yani Orta Demir Ça~~na (Urartu) ili~kin
oldu~unu göstermi~tir. Bu su-atigrafik durum Van Kalesi Höyügil'ndekine benzemektedir (Sesin
1988; Sesin, Kavakl~, özfirat 1997: 575.
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smda bu türe giren yeni parçalar elde edilmi~, hatta bu bezeme türünün basit a~~z kenar~~ içe çekik, düz dipli ve derince çanak türlerine de uyguland~~~~
saptanm~~t~ r (Res. 12/11).
3. yap~~kat~ nda öncüsilz olarak birden bire ortaya ç~ kan boya bezemeli
kaplardan en yayg~ n olan~~ d~~a çekik a~~z kenarl~ , keskin kar~ nl~ , yuvarlak
gövdeli ve ço~u kez omphalosl~~~ çanaklard~ r. Do~u Anadolu ve Kuzeybat~~
~ ran'dan tan~ nan (Sevin 1998) bu yayg~ n bezeme anlar~~ nda çanaklar~ n geni~~a~~z kenarlar~ n~ n iç yüzü yan yana üçgenlerle dekore edilmi~tir. S~ k s~ k siyah ve kahverengiyle bikrom olarak yap~ lm~~~olan bu üçgenler bazen diagonal hatlarla taranm~~ , bazen de boyanarak doldurulmu~ tur. "Triangle ware"
olarak adland~ r~lan bu türde bezemeli kaplar~ n say~s~~ her sezon daha da artmaktad~ r.
Boya bezemeler aras~ nda üçüncü bir gurup daha vard~ r. Ço~u kez ~i~kin
kar~ nl~~ çömlekler üzerinde kar~~la~~ lan bu türde bezemede kaplar~ n kahverengi ya da pembemsi tonlardaki hamurlar~~üzerine krem renkte kal~nca bir
astar sürülmü~, bezemeler de bunun üzerine bazen tek renkle (k~z~l kiremit),
genellikle de çift (siyah ve kiremit, siyah ve kahve vb.) renkle uygulanm~~t~ r.
Yatay dalgal~~hatlar, fistolarg, girlantlar ve çömleklerin omuzlar~~ üzerinden
sarkan üçgenlerin yan~ nda hayvan motifieri de kullan~ m alan~~ bulmu~tur.
Küçük parçalar halindeki bu figürlerde hayvan~n konturlar~~ k~z~l kahve bir
çizgiyle belirlenmi~, iç k~s~m ise aç~ k kiremit renkte boya ile doldurulmu~ tur.
Henüz sa~l~ kl~~ bir stratigrafik düzen içinde ele geçirilememi~~olan bu sonuncu gurubun di~erleriyle ili~kisi de aç~ k de~ildir; ancak Karagündüz'de
Geç Demir Ça~~türünde boyal~~ çanak çömlek veren birden fazla tabaka olmad~~~ n~~-hiç olmazsa kaz~ lan alanlar için- söyleyebilecek durumday~zi°.
Genel görünümüyle bu yap~~kaumn Hasanlu IIIA ile ça~da~~oldu~u anla~~ lmaktad~ r.

9 Van Kalesi Höyü~ü'nden üzeri bu türde fistolarla bezeli benzer bir kap için bkz. Tarhan,

Sesin 1992: res. 16.
I() Hasanlu'da Urartu dönemine tarihlenen IIIB tabakas~ n~n iki evi-eli oldu~u, bunun geç
esTesinde "classical triangle ware" denen boyal~~ mallar~ n az say~da örnekle ortaya ç~ kt~~~~
belirtilmelde birlikte (Levine 1987: 234; Dyson, Muscarella 1989: 4) Van Gölü hasTas~ ndaki Van
Kalesi Höyü~ü ve özellikle de Karagündüz kaz~lar~~ bu görü~e destek sa~lam~~~de~ildir.
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Henüz Karagündüz'de 3. yap~~ kat~~ hakk~ nda kesin bir tarih yoksa da,
Hasanlu IIIA'ya ait 3 adet kalibrasyonlu C 14 tarihi ~Ö. 400 y~l~~ civar~nda gurupla~m~~ur (Dyson, Muscarella 1989: 4, 8). E~er bu tarih do~ruysa ve
Karagündüz için de geçerli olabilecekse boyal~~ mallar~ n Urartu'nun y~ k~ l~~~ ndan uzun bir süre sonra ortaya ç~ kt~~~~ve arada önemli bir bo~luk bulundu~u
anla~~ l~ r. Nitekim Geç Demir Ça~~ n~ n 3. ve Orta Demir Ça~~'mn-Urartu- 4b
yap~~ katlar~~ aras~ nda böyle bir kesintiyi dü~ündürecek kan~ tlar vard~ r.
Örne~in iki dönem aras~ nda materyal kültür, yerle~me biçimi, sosyal ekonomik düzenler aç~s~ ndan fazla bir ili~ki söz konusu de~ildir.
Her y~ l giderek daha da zengin bir koleksiyon haline gelmeye ba~layan
Geç Demir Ça~~çanak çömlekleri ~imdiye dek inand~ r~c~~ kamtlanyla aç~ klananam~~~olan Kuzeybat~~ ~ran ve Do~u Anadolu Geç Demir Ça~~sorununa ve
hatta bu boyal~~ malzemenin kökeni problemine yepyeni ~~~ klar saçacak türdedir.
Orta Demir Ça~~
(Post-Urartu, "Med")
Yukar~da da belirtildi~i gibi Karagündüz'de klasik Urartu ça~~~ile boya
bezemeli çanak çömleklerle dikkati çeken Geç Demir Ça~~tabakalar~~ aras~ nda uzunca bir zaman geçti~ini dü~ündüren kan~ tlar bulunmaktad~ r.
Nitekim höyükte son y~ llarda geli~tirilen çal~~malar 3 ve 4b yap~~katlar~~aras~ nda zay~f bir tabakan~ n (4c yap~~ kat~ ) bulundu~una ili~kin kan~ tlar sa~lam~~t~ r. Örne~in 1995 y~ l~~ kaz~lar~~ s~ ras~ nda F açmas~nda Urartu yap~s~ n~ n y~k~ nt~lar~~ üzerine yap~lm~~~3 adet mezar ortaya ç~ kar~lm~~t~ r (Sevin, Kavakl~,
Özfirat 1997: 577) (Res. 11, 13). Bunlardan ikisi basit toprak, biri de küp içi
gömil Llrz~ ndad~ r. ~kisi küçük çocuklara ait olan bu mezarlarda ölüler daima
hoker durumundad~ r. Birinin üzeri iri depo kaplar~ n~ n k~ nklanyla örtülmü~tür (Res. 11). Süt di~leri yeni ç~ km~~~bebeklerden biri ise boyunsuz bir çömle~in içine gömülmü~tür (Res. 14). Yanlar~ na arma~an b~ rak~lmam~~, yaln~zca bir mezarda ceset, Urartular'~ n kulland~ klarmdan çok farkl~, küçük ta~lardan birkaç s~ ral~~ bir kolye ile gömülmü~tür (Res. 15).
Karagündüz'de kaz~ lan alanlarda iyi temsil edilmedi~i belirlenen, ~imdilik yaln~zca F açmas~ ndaki 3 toprak mezardan tan~ nan 4c yap~~ kaun~ n mezarlar~ nda tarihlemeye yarayacak arma~an niteli~inde çanak çömlek malzeme
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bulunmu~~de~ildir. Bununla birlikte strataigrafik durum Urartu yap~s~n~n
sona eri~ini izleyen y~llarda kullamM~klar~n~~aç~kça ortaya koymaktad~r. Ayn~~
türde ve ayn~~stratigrafik düzen içindeki inhumasyonlara Van Kalesi
Höyü~ü'nde de rastlanm~~t~r (Tarhan, Sevin 1992: 410; 1994: 848).
Bunlardan birinde (no. 140) cesedin ba~~n~n arkas~nda ele geçirilen çift
kulplu kadeh (Tarhan, Sevin 1994: res. 11-12/2) ile devrik a~~zl~~çanak
(Tarhan, Sevin 1994: res. 12/4) biçim ve mal türü aç~s~ndan Urartu sonras~~
döneme i~aret etmektedir.
Gerek Van Kalesi ve gerekse Karagündüz höyükleri Van Gölü havzas~nda
Urartu Devleti'nin y~k~l~~lyla belirlenen Orta Demir Ça~~ n~n sonu ile boya
bezeme ve krem renkte astarla belirlenen Geç Demir Ça~~ n~n ba~lang~c~~aras~nda bir geçi~~döneminin varl~~~na i~aret eder. Bu Kroll'un (1979) Bastam
için önerdi~i "Med" dönemi, daha ihtiyatl~~bir ~ekilde post-Urartu Ça~~~ile
ça~da~~olabilir (Sevin 1998: not 3) °I. ~imdilik yaln~zca Van Kalesi Höyü~ü ve
Karagündüz'deki birkaç toprak mezarla temsil olunan bu evreye ait çok say~da malzemeye sahip de~iliz. 1997 y~l~~kaz~lar~nda bu tabakaya ili~kin herhangi bir kal~nuya rastlan~lmam~~ur.
Orta Demir Ça~~(Urartu)
Karagündüz kaz~lar~~aynen Van Kalesi Höyü~ü'nde oldu~u gibi, klasik
Urartu Krall~~~~döneminin burada da esasl~~bir biçimde temsil edildi~ini ortaya koymu~tur. ~imdi 4b olarak adland~ r~lan bu tabaka Ortaça~~ve Geç
Demir Ça~~silo çukurlar~~yüzünden büyük y~k~m görmü~~olmakla birlikte, kaz~lan alanlarda Urartu yap~s~n~n dikkat çekici bir mimari kompleks halinde
oldu~u aç~kça anla~~lmaktad~r. Kuzeydo~u-güneybat~~yönlerinde uzanan bu
yap~~kompleksi 1.40 ila 1.00 m. kadar kal~nl~kta ta~tan temel duvarlar~na sahiptir; k~smen ya da tamamen ta~~kaplamal~~aç~k bir avlusu ile kapal~~bölümleri bulunur (Res. 16). Henüz plan~n~n ayr~ nt~lar~n~~anlayamam~~sak da,
daha ~imdiden en az~ndan 400 m2lik bir alana yay~lan bu yap~ n~n,
II Biz daha önce Ye~ilal~ç Il kalesi çanak çömleklerine dayanarak klasik Urartu ile "triangle
ware" ile karakterize olunan Geç Demir Ça~~aras~nda bir geçi~~MCS~~ll ll varl~~~na deginmi~tik:
Sevin 1985: 291. ~imdilik Hasa~du Höyügü'nde böyle bir MC görünmez. Bu nedenle Hasanlu
IIIB ve IIIA yap~~katlan aras~nda bir bo~luk olmal~. Nitekim her iki yap~~kat~na ili~kin C14
tarihleri de böyle bir bo~lu~a i~aret etmektedir: Bkz. Dyson, Muscarella 1989: Tablo 1.
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Urartu'nun klasik kapal~~ ayinin büyük konutlanyla ili~kili oldu~u söylenebiiii-12. 1997 y~l~~ kaz~lar~~ s~ ras~ nda A, E ve F karalerine yay~ lm~~~olan bu büyük
yap~~kompleksinin güneydeki H plankaresine do~ru uzanmad~~~~belirlenmi~,
F açmas~ nda ise yap~n~n toprak taban~~ ortaya ç~ kar~lm~~t~ r. Bu kesimde pi~mi~~
topraktan a~~ r~ak, kornalin ve mavi renkte boncuklar, tunçtan yüzük ve halkalar ile yine tunçtan bir levha ele geçirilmi~ tir. Giyimli adak levhalar~~ türündeki bu son parçan~ n üzerinde cepheden bir insan yüzü betimlenmi~ tir.
Çanak çömlekler aras~ nda parlak k~ rm~z~~ cilal~~ yonca a~~zl~~testiler, yüksek
ayakl~~ kaplara ait parçalar, basit a~~z kenarl~~ (Res. 18/1-2) veya d~~a kal~nla~t~ r~ lm~~~a~~z kenarl~~ (Res. 18/3-6) çanaklar dikkat çekicidir. ~çe dönük a~~z
kenarl~, düz dipli çanaklar, ~i~kin kar~ nl~ , d~~a çekik a~~z kenarl~~ ve boyunsuz
çömlekler yo~unluktad~ r. Bunlardan baz~lar~ n~ n dibe yak~ n bölümlerinde
Urartu çömlekçili~inden tan~ d~~~ m~z i~aretlere yer verilmi~ tir. Çok fazla y~k~ m geçirmi~se de bu kompleks Uratular'~ n büyük kaleler d~~~ nda, höyükler
üzerine kurduklar~~ yerle~meleri tammam~z aç~s~ ndan önem ta~~ r. Bununla
birlikte henüz yap~ n~ n i~levi konusunda aç~ k bir bilgi edinebilmi~~de~iliz.
Ayn~~ ~ekilde, kral ~~puini ve o~lu Minua'n~ n, orijinal buluntu yeri ve durumu
aç~ k olmayan yand~~ bazalt steli ile herhangi bir ili~kisinin bulunup bulunmad~~~ n~~ da bilemiyoruz. 1996 y~l~ nda bulunmu~~olan, biri tunçtan, biri de siyah
ta~tan (diorit) iki mühür yap~ n~ n Urartulu karakterini iyiden iyiye belirler
(Sevin, Kavakl~, Özfirat 1997: 577). Bunlardan, bask~~ mühür formundaki ilki
çan biçimlidir ve bask~~yüzünde, arkal~ kl~~ tahta oturmu~~bir figüre (tanr~~ ?)
yer verilmi~tir (Res. 18/7). K~ r~ k olan ikinci mühür ise bask~-silindir türündedir. K~ r~ k olan bask~~ yüzünde bir at~n (?) ba~~k~sm~~ görülebilmektedir; yan
yüzde ise stilize bir kutsal a~aç motifi yer al~ r (Res. 18/8).
1997 y~l~~ kaz~lar~~ s~ ras~ nda A açmas~ nda Urartu kompleksinin alt~ na inilerek, bu kesimde yine ayn~~ dönemden 10'dan fazla tah~ l çukurum~n varl~~~~
ortaya konmu~tur. Geç devirlerdeki a~~r y~ k~ m nedeniyle bunlardan kaç~~~~~~~
4b yap~~ kat~~ öncesine uzand~~~~kesinlikle saptanamam~~t~ r. Bununla birlikte,
özellikle ta~~dö~emeli taban alt~ ndan ç~ kar~lan baz~ lar~ n~ n Urartu yap~~kompleksinin in~aas~ ndan daha önceye uzand~~~~(4a yap~~ kat~ ) anla~~ lmaktad~ r.
Böylelikle klasik Urartu Ça~~~mimari kompleksinden daha da erkene giden
[2

Bu türde ayinin Urartu konutlar~~ için bkz. Forbes 1983: 115 vdd., f~g. 63, 67, 72.
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-zay~f da olsa- bir Urartu yerle~mesi oldu~u belirlenmi~tir. A açmasm~ n bat~~
yüzü önünde ortaya ç~ kanlan ve fakat 4a ve 4b yap~~ katlar~ ndan hangisine ait
oldu~u aç~ kça saptanamayan 1.40 m. çap~ ndaki bir çukurda çok say~da
Urartu çanak çömlek parças~yla birlikte, tunçtan bir halka (yüzük), demirden
bir b~çak ve yine tunçtan bir m~zrak bulunmu~tur. Bunlardan sonuncusu
73.5 cm. uzunlu~unda bir sapa sahiptir. Sö~üt yapra~~~formundaki m~zra~~n
yuvarlak kesitli sap~~ uç k~sm~ nda dörtgendir (Res. 18/9). ~imdilik Urartu için
iinik bir biçim olan bu parça simgesel bir i~lev yüklenmi~~olabilir.
Erken Demir Ça~~
1997 y~l~~ kaz~lar~ mn en ilginç sonuçlar~ ndan biri, Urartu tabakas~ n~ n alt~ nda Erken Demir Ça~~'lla ait, günümüze çok silik olarak ula~abilmi~~bir
yap~~ kaun~ n (5. yap~~ kat~ ) varl~~~n~ n iyiden iyiye belirlenmi~~olu~udur. 4b yap~~
kat~n~ n geni~~kapsaml~~ in~aatlar~~ s~ ras~ nda büyük çapta tahrip edildi~i anla~~lan bu tabaka Karagündüz Erken Demir Ça~~Nekropolü ile ça~da~ur.
Kaz~ lan alanlarda henüz herhangi bir düzenli mimari kal~ nt~~ ile temsil
olunmayan bu tabakaya ili~kin kimi tah~ l ç~~ kurlar~ na A, F ve G açmalar~ nda,
4b yap~~ kat~ na ait Urartu mekan~ n~ n sökülerek kald~ r~ lmas~~ s~ ras~ nda rastlanm~~t~ r. Tabanlar~ nda saman izleri saptanan bu çukurlardan birinin etraf~~
kerpiç bloklarla çevrilidir. F açmas~ nda bir tabanla ili~kili olarak, yüzeyden
-2.84 m. derinlikte belirlenen bu çukur 1.25 m. çap~ ndad~ r.
5. yap~~ kat~~ çanak çömlekleri büyük bir ço~unlukla çark yap~ m~d~ r.
Kaplar hemen daima pembe-kiremit renkte hamurl~~, hamur~mun renginde
astarl~~ve açk~ l~d~ r. Orta ve iyi derecede pi~irilmi~~olan kaplar~ n yüzeyi ço~u
kez, f~ r~ n ~s~sm~ n iyi ayarlanmam~~~olmas~~ yüzünden alacal~d~ r. En sevilen
form içe dönük basit a~~z kenarlarm~ n alt~~ birkaç s~ ra oluklu çanaklard~ r.
Bunlardan baz~ lar~ nda a~~z kenar~ na kulakç~ klar oturtulmu~tur. Basit a~~z
kenar~~ d~~a çekik, bas~ k gövdeli ve S profilli çömlekler yayg~ nd~ r. Madeni kaplar~~ taklit eden yonca a~~zl~~ testi parçalar~ na da rastlanm~~ t~ r. Bu teknik ve biçim özellikleri Van Gölü havzas~ ndaki Erken Demir Ça~~~nekropollerinde ele
geçirilen çanak çömleklerin tümüyle ayn~d~ r (Sevin 1996: 441; Sevin, Kavakl~~
1995: 345, res. 15; 1996: 44 vdd.)
Kal~ nt~lar~~ günümüze iyi bir biçimde gelmemi~~olmakla birlikte, Erken
Demir Ça~~'n~ n höyükte bir yap~~ kat~~ ile temsil olunmas~~ son derecede önem-
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lidir. Bu, Van Gölü havzas~nda ~Ö. II. biny~l ba~lar~ndan beri sürüp giden
pastoral ya~am~n~n Urartu Krall~~~~öncesi dönemde son bulmaya ba~lad~~ma
ve giderek yerle~ik düzene geçildi~ine ili~kin ilk kan~t~~olu~turur ve Assur
belgelerinde ~Ö. XIII. yüzy~l~n ortalar~ndan beri verilmeye ba~lanan yerle~me
yerleriyle ilgili bilgileri de do~'rular.
Orta-Son Tunç Ça~~~
Höyü~ün kaz~lan kuzey bölümündeki 6. yap~~kat~~Orta-Son Tunç ça~lar~na ili~kindir. Yüzey buluntular~~ve önceki kaz~lardan varl~~~~bilinen bu dönemin son derecede silik bir durumda oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim
~imdiye de~in çal~~~lan 400 m2'lik alanda (A,E-G plankareleri), büyük çapta
sökülüp kald~r~lan Urartu mimari komplelksinin alt~nda ~Ö. II. biny~la ait
dikkat çekici her hangi bir kal~nt~ya rasdayabilmi~~de~iliz. Öyle anla~~l~yor ki,
bu dönem, hemen hemen tüm (Nahç~van'da üzerliktepe, II. Kültepe ve
~ahtaht~; Kuzeybat~~ Iran'da Haftavantepe ve Geoytepe d~~~ nda)
Transkafkasya ve Kuzeybat~~ ~ran höyüklerinde oldu~u gibi Van Gölü havzas~nda da çok zay~f tabakalarla temsil olunmaktad~r. Nitekim gerek Dilkaya ve
gerekse Van Kalesi Höyü~ü kaz~lar~~s~ras~nda Orta Tunç Ça~~~ile ~lk Tunç
Ça~~~aras~nda zengin bir Orta-Son Tunç tabakas~n~n varl~~~~konusunda en
küçük bir iz belirlenebilmi~~de~ildir. ~lk Tunç Ça~~~boyunca sûregiden yerle~ik ya~am adeta kesintiye u~ram~~~gibidir. Bugün Gürcistan, Ermenistan,
Azerbaycan, Nahç~van ve Kuzeybat~~ ~ran'~n dahil oldu~u bu geni~~bölgede
söz konusu döneme ait daha çok, odak aç~s~ndan zengin yaylalarda yer alan
ve yüzlerce mezar~~kapsayan büyük nekropoller söz konusudur. Bunlar aras~nda Trialeti, Meshed, Verin Naver, Ariç, Metsamor, ~ahtahu ve K~z~l Vank
say~labilir. Bu verilerden yola ç~k~larak ~Ö. III. biny~l~n sonlar~nda yerle~ik
kültürlerin son buldu~u ve daha çok pastoral bir ya~ama geçildi~i görü~ü genellikle kabul edilir.
Bilindi~i üzere bu dönemin en belirgin özelli~i, Erken Transkafkasya
Dönemi'ndekilerden tümüyle farkl~~boya bezemeli çanak çömlekleridir. 1997
y~l~~kaz~lar~nda bir tabakaya ba~l~~olmaks~z~ n ele geçirilen ve hemen tümü
13 Djaparidze 1969: 274; Edwards 1986: 73; Lordkipanidze 1991: 55, 69 vd.; Kusnareva
1993: 92 vdd.; Khanzadyan 1995: 5; Simonyan 1995: 43 vd.
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Van-Urmiye kümesi içine sokulabilecek olan parçalar say~ ca çok azd~ r.
Kiremit-kahverengi hamurlu, hamurunun renginde ya da koyu kiremit
renkte astarl~~ olan bu parçalar monokrom ve polikrom türde boyal~d~ r.
Bunlardan ilkinde motifler siyah renkte, do~rudan kab~ n kendi astar~ n~ n
üzerine, zigzag ve kafes motifiyle yap~lm~~t~ r (Res. 17/2-3). ~kinci gurubu
olu~turan polikrom boyal~larda ise bezemeli k~s~m aç~ k krem bir astarla bir
kez daha kaplanm~~~ve motifler bu zemin üzerine bazen tek, ço~unlukla da
siyah ve kiremit olmak üzere çift renkte uygulanm~~t~ r. Bu motifler de, al~~~lm~~~~ekilde kafes ve düz ya da dalgal~~ hatlard~ r. Bir parça üzerinde, kar~~l~ kl~~durumda iki da~~keçisi görülmektedir (Res. 17/1, 19). Karagündüz'de
bu döneme ait boyas~ z tek bir parça vard~ r (Res. 17/4). Karagündüz'de ~imdiye de~in yaln~ zca 1996 y~l~ nda saptanm~~~bir tah~l çukuruyla temsil edilen
bu döneme ait kar~~~ k çanak çömlek malzemesi her y~l biraz daha zenginle~mektedir.
~lk Tunç Ça~~/Erken Transkafkasya Dönemi
Karagündüz Höyü~ü'nün en kal~ n tabakalar~~ Erken Transkafkasya
Dönemine ili~kindir. Yakla~~ k 8-9 m. yüksekli~indeki höyü~ün en üstteki sekiz yap~~ kat~ n~ n toplam kal~ nl~~~~ancak 2.50 m.'yi biraz a~maktad~r; geri kalan
6-7 m. kal~ nl~~~ ndaki kültür tabakalar~~ise -e~er Kalkolitik Ça~~iskan~~yoksatümüyle ~Ö. III. biny~ldand~ r. 1997 y~ l~nda bu döneme ait çal~~malar A, E, F
ve G açmalar~ nda sürdürülmü~tür. 7. yap~~ kat~~olarak adland~ rd~~~ m~z en geç
evrede ta~~temelsiz, tümüyle kerpiç duyarl~~ yap~ lardan bir mimari ortaya ç~kar~ lmaya ba~lam~~t~ r. Tüm açmalara yay~lan bu mimari düzenli bir plan gösterir. Olas~ l~ kla bir soka~a bakan birbirine paralel mekanlar~n olu~turdu~u
bu mimaride duvarlar~ n kal~ nl~~~~0.32, 0.45, 0.60 ve 0.70 m. aras~ nda de~i~mektedir (Res. 20-21). Mekan boyutlar~~ ise 2.50 x 2.00 m., 3.00 x 2.75 m.,
3.50 x 2.08 m., 3.10 x 1.50 m., 4.60 x 2.40 m., ve 4.50 x 1.95 m. kadard~ r.
Kimilerinde duvara biti~ik olarak yan yana iki ocak bulunmu~tur (Res. 22);
bir odan~ n kö~esinde de, parlak siyah açk~l~~ iri bir depo kab~~ durmaktad~ r
(Res. 23). Soka~a ya da birbirine geçit vermeyen bu mekanlara giri~~tavandan
yap~ lm~~~olabilir. Henüz yaln~zca E ve G açmalar~n~ n do~u kesiminde, tümüyle kerpiç bloklardan yuvarlak bir yap~ n~ n varl~~~~belirlenmi~tir (Res. 21,
24). Bu yap~~ en az~ ndan 7.5 m. kadar çap~ ndad~ r. ~imdilik çok küçük bir par-
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ças~~ aç~labilmi~~bulunan bu büyük ve merkezi yap~~hakk~ nda bir~ey söyleyebilecek durumda de~iliz.
Erken Transkaflusya Dönemi çanak çömlekleri biçim ve teknik aç~s~ ndan Do~u Anadolu ve Kür-Aras bölgelerinden çok iyi tan~ nan örneklerin
adeta birer kopyas~d~r. En sevilen biçim S profilli, boynu üzerinde bir yiv bulunan, ço~u kez yuvarlak ve kimi zaman da düz dipli çömlek ve çömlekçiklerdir (Res. 25-26). Bunlarda en sevilen motifi, kab~ n omuz ve kar~ n k~sm~~
üzerine frontal olarak yerle~tirilmi~~çiftli spiral bezeme olu~turur. Kimi kaplar~ n üst k~s~ mlar~~ daha ince çizgili motiflerle dekore edilmi~ tir.
Kabartmalarla bezeli kaplar enderdir (Res. 7). Burada özellikle oluk ve kaz~~
bezemeli kaplara büyük bir e~ilim oldu~u aç~ kt~r. Karagündüz bu özelli~iyle
Van bölgesinin Ernis ve Dilkaya gibi merkezlerinden farkl~ l~ k gösterir.
Karagündüz Höyü~ü Erken Transkafkasya Dönemi tabakalar~~oldukça zengin görünmektedir. Bu sayede III. biny~lda Van Gölü havzas~ nda ortaya ç~ kan
geli~meler daha iyi bir ~ekilde anla~~labilecektir.
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KATALOG
Res. 6: 195 no'lu mezardan. Cam boncuklardan 2 dizi kolye; toplam 83
boncuk: 10 mavi, 38 beyaz, 1 siyah, 24 kahverengi. Env. no. Kg. Höy.
498/95.37; müze env. no. 10.37.95.
Res. 7: 20 no'lu mezardan. Cam boncuklardan bilezik; toplam 406 boncuk: 172 mavi, 56 aç~ k mavi, 128 siyah, 20 beyaz, 9 ye~il, 21 eflatun. Env. no.
Kg. Höy. 434/95.4; müze env. no. 10.4.95.
Res. 8:
Kahverengi cam çanak p. Çiz. no. Kg. Höy. 756.
Ye~il cam çanak p. Çiz. no. Kg. Höy. 757.
373 no'lu mezardan. Tunç kolye boncu~u, deli~inde ipli~iyle birlikte
bulunmu~tur. Çiz. no. Kg. Höy. 999.
272 no'lu mezardan. Cam boncuklardan kolye; toplam 111 boncuk: 2
sar~ , 28 mavi, 40 lacivert, 41 siyah. Env. no. Kg. Höy. 1225/97.23; müze env.
no. 13.23.97.
335 no'lu mezardan. Akik, tunç ve cam boncuklardan kolye; toplam
64 boncuk: 5 akik, 2 tunç, 3 mavi, 2 sar~~ve 52 siyah cam. Env. no. Kg. Höy.
988/97.7; müze env. no. 13.7.97.
331 no'lu mezardan. Kemik ve cam boncuklardan kolye; toplam 87
boncuk: 16 kemik, 47 mavi,13 ye~il, 4 sar~~ve 7 siyah cam. Env. no. Kg. Höy.
970/97.3; müze env. no 13.3.97.
221 no'lu mezardan. Cam boncuklardan kolye; toplam 87 boncuk: 39
beyaz, 48 siyah. Env. no. Kg. Höy. 755/96.5; müze env. no. 18.5.96.
349 no'lu mezardan. Cam ve tunç boncuklardan kolye; toplam 14
boncuk: 1 tunç, 5 ye~il, 5 sar~~ ve 3 krem cam. Etüd no. Kg. Höy. 981 (97.1).
Tunç bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1114.
Ye~il cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1078.
B açmas~, 33 no'lu mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy.
1079.
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53 no'l~~~mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1077.
Tunç kolye sarkac~. Çiz. no. Kg. Höy. 1000.
Res. 9: 60 no'lu mezardan. Cam ve akik boncuklardan kolye; toplam 519
boncuk: 13 mavi, 261 siyah, 27 beyaz, 96 ye~il, 102 eflatun ve 20 sar~~cam, 1
akik; env. no. Kg. Höy. 475/95.22; müze env. no. 10.22.95.
Res. 12:
Çanak p.; aç~ k kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', pi~me nedeniyle griye do~ru renk de~i~imi, ince kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~l~, çark yap~m~, bezeme kahverengi (5 YR 5/6). Çiz. no. Kg. Höy.
1126.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 'YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~ , pi~me nedeniyle krem alacal~, çok ince kum katk~l~, iyi pi~irilmi~, açk~l~, çark yap~m~; çiz. no. Kg. Höy. 1070.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', çok ince kum katk~l~, iyi pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~ m~. Çiz. no.
Kg. Höy. 1064.
Çanak p.; koyu krem (7.5 YR 7/4) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, çok ince kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~ m~, bezeme bordomsu kiremit (10 R 3/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1052.
5-Çanak p.; pembe hamurlu (10 R 6/4), aç~ k krem (10 YR 8/3) astarl~,
ince kum katk~l~ , iyi pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~m~, bezeme k~z~l kiremit (10 R
4/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1198.
Çanak p.; k~z~l~ ms~~ pembe hamurlu (10 R 5/8) ham~~rlu, aç~ k k~~ em
(10 YR 8/2) astar'', pi~me nedeniyle kiremit ve gri alacal~, orta kum katk~ l~,
orta pi~irilmi~, hafif açk~l~, çarkyap~m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1157.
Çanak p.; kahvemsi pembe (2.5 YR 6/4) hamurlu, hamurunun renginde astar'', pi~me nedeniyle krem ve gri alacalar, orta kum katk~ l~, orta pi~irilmi~, açk~l~ , çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1046.
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Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyaz~ms~~ krem (10 'YR 8/2)
astarl~, orta kum katk~ l~, orta pi~irilmi~, açk~l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy.
1150.
Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyaz~ ms~~krem (10 YR 8/2)
astarl~, pi~me nedeniyle krem ve gri alacak, ince kum katk~l~, orta pi~irilmi~,
açk~l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1104.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, pi~me nedeniyle hafif siyah alacal~, orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açlul~, çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1028.
Çanak p.; koyu krem (5 YR 6/4) hamurlu, aç~ k krem (10 YR 8/3) astarl~, ince kum katk~ l~, orta pi~irilmi~, açk~l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy.
1103.
Çömlek p.; kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde
d~~~~ise krem (5 YR 7/4) astarl~, siyah alacal~~ ve d~~~~isli, orta kum katk~l~, açk~l~, çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1170.
Çömlek p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, içi hamurum~ n
renginde a~z~n~ n içi ve d~~~~ise kahvemsi gri (5 'YR 4/2) astarl~, çok ince kum
katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1151.
Res. 15: Cam, akik, frit ve kornalin boncuklardan kolye; toplam 513
boncuk: 1 kornalin, 1 akik, 1 frit, 1 ye~il, 11 mavi, 60 lacivert, 4 krem, 28 sar~,
8 kiremit ve 277 siyah cam boncuk, orijinal rengini kaybetmi~~171 boncuk.
Env. no. Kg. Höy. 751/96.1; müze env. no. 18.1.96.
Res. 17:
Çömlek p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde bezemeli k~s~ m ise aç~ k krem (10 YR 8/4) astarl~, orta kum katk~l~, iyi
pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~m~, bezeme kahvemsi kiremit (2.5 YR 4/6) ve siyah
(10 R 2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 946.
Gövde p.; kiremit (10 R 4/8) hamurlu, hamurunun renginde astarl~,
orta kum katk~ l~, iyi pi~irilmi~, hafif açk~l~, çark yap~m~, bezeme siyah (10 R
2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 1030.
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Gövde p.; pembemsi kiremit (10 R 5/6) hamurlu, koyu kiremit (10 R
4/6) astarl~, orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~, açk~ l~ , çark yap~ m~, bezeme siyah
(10 R 2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 957.
Çanak p.; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hamurunun renginde astarl~,
orta kum katk~l~ , kötü pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~ m~ . Çiz. no. Kg. Höy. 954.
Res. 18:
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, k~ rm~z~ ms~~ kiremit (10 R 4/6)
astarl~, ince kum katk~ l~ , kötü pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy.
623.
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, k~ rm~z~ ms~~ kiremit (10 R 4/6)
astar'', ince kum katk~ l~ , kötü pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy.
1005.
Çanak p.; kahve (5 YR 5/4) hamurlu, koyu kahve (5 YR 5/6) astar'',
orta kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~, açk~l~, çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy. 897.
Çanak p.; kahve (5 YR 4/6) hamurlu, k~ rm~z~ ms~~ kiremit (10 R 4/6)
astar'', orta kum katk~l~, orta pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy.
906.
Çanak p.; kahve (2.5 YR 4/6) hamurlu, k~ rm~z~ ms~~ kiremit (10 R 4/6)
astarl~, ince kum katk~ l~, orta pi~irilmi~, açk~ l~ , çark yap~ m~. Çiz. no. Kg. Höy.
544.
Çanak p.; aç~ k kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hammunun renginde astar'', ince kum katk~ l~ , iyi pi~irilmi~, açk~ l~, çark yap~ m~ . Çiz. no. Kg. Höy. 537.
7-Siyah ta~~mühür. Eni'. no. Kg. Höy. 824/97.1; müze env. no. 13.1.97.
8- Siyah ta~~mühür. Etüd no. Kg. Höy. 768 /97 (1).
9-Tunç m~zrak. Eni'. no. Kg. Höy. 1117/97.8; müze env. no. 13.8.97.
Res. 25:
Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hammunun renginde astarl~, kaba
kum katk~ l~, kötü pi~irilmi~, açk~l~, el yap~ m~. Env. no. Kg. Höy. 1116/98.3.
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Res. 26:
Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, içi gri d~~~~ise hamt~ rt~nun renginde astarl~ , orta kum katk~l~, kötü pi~irilmi~, açk~ l~, el yap~ m~. Eni'. no. Kg.
Höy. 1216/97.14.
Res. 27:
Çömlek; kiremit (10 R 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde d~~~~ise
siyah astarl~ , pi~~ne nedeniyle d~~~yüzde kahverengi alacal~ , kaba kum katk~ l~,
kötü pi~irilmi~, açk~l~ , el yap~m~. Çiz. no. Kg. Höy. 1204.
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Res. 1 — Van bölgesi höyükleri.
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Res. 2 — Açma anahtar~.
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Res. 3 — F açmas~~Ortaçag mezarlar~~(1. yap~~kat~).

Res. 4 — Bir Ortaça~~çocuk mezar~.
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Rs. 5 - Ortaça~~mezan.

Res. 6 - Kolye.

Res.7 - Boncuk bilezik.

Veli Sevh~-Aynur Özfirat-Ersin Kavakl~~

;9

Res. 8 — Ortaça~~yap~~ katlar~ ndan çe~itli buluntular (1-2. yap~~ katlar~ ).

Res. 9 — Kolye.
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Res. 10 — F açmas~~Geç Demir Ça~~silosu (3. yap~~kat~).

Res. 11 — F açmas~~Orta Demir Ça~~mezan (4 c yap~~kat~).
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Res. 12 — Geç Demir Ça~~çatlak çömlekleri (3. yap~~ kat~ ).
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Res. 13 — F açmas~~ Orta Demir Ça~~mezar~~(4 c yap~~ kat~ ).

Res. 14 — F açmas~~ Orta Demir Ça~~mezar~~ (4 c yap~~kat~ ).

Res. 15 — F açmas~~Orta Demir Ça~~(4 c) mezarmdan kolye.
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Res. 16 - 4b yap~~kat~~durum plan~.
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Res. 17 - Orta Tunç Ça~~çatlak çömlekleri.
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Res. 18 — Urartu (4a-b yap~~kat~ ) buluntular~.
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Res. 19 — Orta Tunç Ça~~polikrom boyal~~çömlek parças~.

Res. 20 — Erken Transkafkasya Dönemi mimarisi (7. yap~~kat~).
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Res. 21 — Erken Tra nskafkasya Dönemi durum plan~~( 7. yap~~kat~).
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Res. 22 — A açmas~~Erken Transkafkasya Danemi oca~~.

Res. 23 — A açmas~~Erken Transkafkasya Dönemi mekam.
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lte,. 24 — E-G aç n~alan E~~

Transkafkasya Dönemi yuvarlak yap~.

Res. 25 — Erken Transkafkasya Dönemi çömlek.
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Res. 26 — Erken Transkafkasya Dönemi çömlek.

Res. 27 — Erken Transkafkasya Dönemi kabartmal~~ kap parçalar~.

