VAN-KARAGÜNDÜZ HÖYÜĞü KAZILARI
(1997 YILI ÇALIŞMALARI)
VELI SEVİN-AYNUR ÖZFIRAT-ERSİN KAVAKLII
Van Gölü'nün doğu, batı ve kuzey kıyısı ndaki bereketli kıyı ovaları nı n
prehistorik dönemlerden beri yerleşmelere sahne olduğu bilinmektedir.
Sayı ları çok olmamakla birlikte, Van Ovası'nda Tilkitepe, Van Kalesi Höriğii;
Hoşap Çayı Vadisinde Dilkaya, İremir; kuzeye doğru, Adı r Adası karşısındaki
Adı r Höyüğii; Muradiye Ovası'nda Ovapı nar, Erciş Ovası 'nda Çelebibağ ve
son olarak da batı kıyıdaki Adilcevaz-Kümbethöyük höyükleri bölgenin tabakalaşma veren belli başlı yerleşme yerleri arası ndadı r. Havzadaki bereketli
ovalardan biri de Erçek Gölü'nün doğusunda uzanan, içinden Memedik
Çayı nı n aktığı Erçek Düzü'dür. Bunun kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde
Karagündüz ve Hino (Baklatepe), doğu ucunda da, Özalp ilçe merkezi yakı nları ndaki Aşağı Mollahasan yörenin prehistorik geçmişine tanı klı k eden
en dikkat çekici yerleşme yerleridir (Res. 1).
Bugün -ne yazı k ki- bu höyüklerden bir bölümü (Dilkaya, Van Kalesi
Höyüğü, Çelebibağ ve Karagündüz) kısmen, giderek yükselen Van ve Erçek
göllerinin suları altı nda kalmış tı r. Şimdiye değin bunlardan yalnı zca
Tilkitepe, Dilkaya ve Van Kalesi höyüklerinde kazılar yapı lmıştı r. Bütün bu
çalışmalara karşı n, Kalkolitik Çağın erken evrelerinden itibaren yerleşmelere sahne olmuş bulunan Van Göhl havzası nda bugüne değin düzenli bir
stratigrafi de belirlenebilmiş değildir. Sözgelimi Tilkitepe yalnızca Kalkolitik
Çağ'a ışı k tutarken, Dilkaya'dan daha çok İlk Tunç Çağ ve kısmen de Erken
ve Orta Demir çağlar, Van Kalesi Höriğii'ndense yalnızca Orta Demir Çağ
yani Urartu dönemi hakkı nda bilgiler derlenmiştir. Bütün bu nedenlerle,
henüz Van Gölü Havzası nı n kültürel dinamikleri ve sı radüzeni ile komşu
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bölgelerle ilişkileri gibi konular iyi bir biçimde anlaşı labilmiş değildir. Bu
yüzden de özellikle höyükler üzerinde yapı lacak arkeolojik incelemeler büyük bir önem taşımaktadı r. Buna karşılı k 1990'11 yılları n ilk yarısı ndan itibaren giderek daha hı zlı bir biçimde yükselmeye başlayan Van ve Erçek gölleri
özellikle Van, Erciş ve Erçek gibi kı yı ovaları üzerinde bir yı kı m felaketi yaşanması na neden olmuşlardı r. Bu yükselmelerden olumsuz yönde etkilenen
en dikkat çekici yerlerden biri de Karagündüz yöresidir.
Karagündiız Höyüğil Van il merkezinin 35 km. kuzeydoğusunda, Van
Merkez ilçeye bağlı eski Karagündüz köyiindedir. Üzeri kısmen ve etekleri de
tamamen bu eski köyün kerpiç evleri tarafı ndan iskan edilmiştir. Höyük bugün 1.890 nı. rakı mlı ve suları Van gibi sodalı Erçek Gölü'nün kuzeydoğu kıyı ları üzerindedir. Şimdi daha yiı ksekteki yeni yerine taşı nmakta olan modern köy ve höyiı k Van-Özalp Devlet karayolunun 28. km.'sindeki Erçek sapağı ndan batı ya doğru sapı larak, İran'a giden demiryolu aşı ldı ktan sonra varı lan eski bucak merkezi Erçek'in 6 km. kuzeyindedir. Höyük yakı n bir geçmişe değin gölden kilometrelerce uzakta, tatlı su kaynakları na sahip bereketli bir ovanı n içinde yer alıyorken günümüzde bir ada haline dönüşmüştür.
Varlığı 1956 yı lı nda C.A. Burney'in (1958: 178; Russel 1980: 127, no. 203)
gerçekleştirdiği yüzey araştı rmaları ndan beri bilinmektedir. Burney'e göre 75
x 50 x 5 in. kadar boyutları ndaki höyük İ lk Tunç Çağı'ndan başlayarak
yerleşmelere sahne olmuştur.
Karagündüz, alüvyonlıı düzlükleri son derecede sı nı rlı olan Van bölgesinde insanoğlunun yerleşmesine en uygun köşelerden birini oluşturan olanaklara sahiptir. Denizden 2.000 m. kadar yükseklikteki ova 80 km2 kadar
genişliğindedir. Doğudan batıya doğru giderek genişleyerek Erçek Göliı'nde
son bulan bu üçgen biçimli ova, başta Karagündüz ve doğu uçtaki görkemli
Aşağı Mollahasan höyükleri olmak üzere, güneybanya doğru Keçanis ve son
olarak da güneydoğu ııçtaki Aktaş ve Hino yerleşme yerleriyle, tüm havzanı n
Prehistorik dönemlerden beri en yoğun olarak iskan edilmiş köşelerinden
birini oluşturmuştur. Burası ayrıca Van havzası ndan Kuzey Urmiye kı yıları na
doğru uzanan önemli bir karayolunım üzerindeki konumu nedeniyle de
dikkat çekicidir.
Erçek Gölü kı yısı ndaki Karagiindüz'deki kurtarma kazı ları na 1992 yılı nda bir Erken Demir çağ nekropolünde başlanmıştı (Şeyin, Kavaklı 1996).
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Ancak bu yı llarda Erçek Gölü'nün giderek yükselip höyüğü bir ada durumuna sokması üzerine çalışmaların ağırlığımn buraya kaydı rılması nın uygun
olacağı kararına varı ldı ve Kültür Bakanlığı, Anı tlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün de uygun görmesi üzerine höyükteki çalışmalara 1994 yılı nda başlandı. Van Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van
Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nce ortaklaşa yürütülen çalışmalar halen devam etmektedir. Çalışmalar Van Valiliği, İl Özel İdare
Müdürlüğt12, İstanbul Üniversitesi Araştı rma Fonu3, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu'nun destekleriyle gerçekleş tirilmektedir. Bu raporda genel bir tanımlamadan sonra daha çok 1997 yılı kazılarından söz edilecektir4.
Tabakalaşma durumu
Karagündüz'ün stratigrafisini belirleme amacıyla yaptığımız çalışmalar
şimdiye dek höyüğün kuzey kısmı boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan
10 x 10 m.'lik 4 plankarede gerçekleştirilmiş tir. Bu nedenle aşağıda verilen
tabakalaşma durumunun yalnızca höyüğün bu kesimini yansı ttığını düşünmekteyiz. ileriki yıllarda kuzey-güney doğrultusunda açmayı tasarladığı mız

2 Kazılarımızın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan başta Van Valisi Sayı n Abdülkadir
Sarı olmak üzere, İl özel idaresi Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz.
3 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araş tı rma Fonunca desteklenmiştir. Proje No.

613/210494.
4 Çalış malara bu satırları n yazarları ndan başka, 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 Velibeyoğlu, İ stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktorant Margaret Payne
ile yüksek lisans öğrencileri Erkan Konyar, Z. Nilüfer Aydı n ve Süreyya Algül, Sanat Tarihçisi
Nuray Kaygaz, İ stanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisansiyeri Sabiha Akman, Mimar Sinan
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü lisansiyerlerinden Semra Aldoğan ve Davut
Paşayiğit katılmıştı r. Konservasyon çalışmaları nı n bir kısmı İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlı kları nı Koruma Bölümü öğrencisi Eftal Kiraz tarafından
yürütülmüştür. Kazı ekibimizde, antropolog olarak Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Paleoantropoloji Bölümü'nden Zehra Satar görev almıştır. Fotoğrafların bir bölümü
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nden Firdevs Sayılan tarafı ndan çekilmiştir.
Arkeobotani çalışmaları na İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Zeycan Kaya yardı mcı

olmuştur.
Belleten C. LXIII, 54
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yeni karelerle höyük stratigrafisi daha güvenilir bir biçimde öğrenilebilecektir.
Höyükteki tabakalaşma durumu şöyledir5:
yapı katı: Ortaçağ mezarlığı
yapı katı: Ortaçağ
yapı katı: Geç Demir Çağ
4c yapı katı: Orta Demir Çağ- post-Urartu, "Med"
4b yapı katı: Orta Demir Çağ- Urartu
4a yapı katı: Orta Demir Çağ- Urartu
yapı katı: Erken Demir Çağ
yapı katı: Orta-Son Tunç Çağ
yapı katı: Erken Transkafkasya Dönemi
Karagündüz kazı ları şimdiye değin höyüğün kuzey yamaçları boyunca
uzanan 4 plankarede sürdürülmüştür. 1997'de, A, E, F ve G açmaları na ek
olarak, E açması nı n güneyinde 10 x 10 m. boruları nda H tranşesinin açı lmasıyla alan biraz daha genişletilmiştir (Res. 2).
Ortaçağ
Höyüğün özellikle batı kesimi yüzeye yakı n bir mezarlı k tarafı ndan kaplanmıştı r. Bu mezarlı k, günümüzden 50 yıl önceye kadar höyüğün kuzeybatıdaki en yüksek noktası nda yükseldiği bilinen Ermeni kilisesinin etrafı nda
gelişmiştir. Buraya XIX. yüzyı lı n sonları nda gelen C.F. Lehmann-Haupt günümüze temel izleri bile kalmamış olan kiliseyi ziyaretini anlatı r".
5 Şimdiye dek birkaç kez yayı nlanmış olan Karagündüz Höyüğü stratigrafisi birbirinden
ufak tefek farklılı klar gösterir (Sesin, Kavaklı, Özfirat 1997: 573; Sesin 1998: 715). Bu, höyüğün
en üst kısmı ndaki, kalı nlığı ortalama 2.50 m.'yi bulan Erken Transkafkasya Dönemi öncesi
tabakaları n çok karışı k ve birbirini çok tahrip etmiş olması ndan kaynaklanmaktadı r. Bıı rada
sunulan yeni tabakalaşma durumu 1998 yı lı kazı sonuçları gözönünde bulundurularak
yapılm ıştır.
6 Bkz. Coı-pus Inscriptionum Chaldicarlım , Berlin, Leipzig 1928: 35, No. 15; Armenien
Einst und jetzt II/1, Berlin-Leipzig 1926: 37. Karagündüz yaşlıları kilisenin küçüklüklerinde
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Karagündüz Höyüğü'ndeki kazılarda 1994 yılı ndan başlayarak bu mezarligin temizlenmesi üzerinde durulmuştur. Ortaçağ'ın son evresine (1. yapı
katı ) ait olan mezarlı k şimdiye dek A, E, F ve G açmalarında incelenmiş ve
yüzey toprağını n hemen altında 350 kadar mezar açığa çı karılmıştı r (Res. 3).
1997 yılı nda kazmaya başladığı mız H açması nda söz konusu nekropolün güney uzanusı da belirlenmiştir. Bu yeni plankaredeki çalışmalar sırasında, 0.20
m. kalınlığı ndaki yüzey toprağını n kaldı rı lmasından sonra 51 adet yeni mezar bulunmuştur. Böylece mezarlıktaki gömü sayısı 400'ü bulmuştur. Önceki
yıllarda olduğu gibi, burada da mezarlar basit toprak türündedir. Cesetler
baş batı ya gelecek şekilde batı-doğu yönünde sı rt üstü yaurılmışlardı r. Eller
genel olarak kadı nlarda göğüsleri kapatır şekilde, erkeklerde ise karı n üzerinde birleştirilmiştir (Res. 4-5) 7. Mezar çukurları üstten alta doğru genişleyen oval planlıdı r; üzerlerinin nası l kapatıldığı na ilişkin hiç bir iz yoktur
(Sevin, Kavaklı, Özfirat 1997: 574, res. 2-3). Cesetlerin beyaz renkli bir kumaşa sarılarak gömüldüğü anlaşılmaktadı r. Hı ristiyan geleneklerine göre düzenlenen bu mezarlı ktaki kimi mezarların kaba taşlardan baş şahideleri olduğu, bunlardan bazılarında da Ermenice yazı tlara yer verildiği saptanmıştır.
Kimi yetişkin ve özellikle de genç-çocuk mezarları nda cesetler süs eşyalanyla birlikte gömülmüştür. En sık rastlanan süs eşyası, iskeletlerin boyunları nda ele geçirilen, küçük boncuklardan yapılmış kolyelerdir (Res. 6, 8/4-8,
9). Bunlar büyük çoğunlukla mavi, yeşil, sarı, siyah, krem, mor ve turuncu
renkli cam ile kemik, frit, komalin ve tunçtandı r. El bileklerinde ya dövülerek yassılaşurılmış tunçtan (Res. 8/9) ya da kolyeler gibi çeşitli boncuklardan
yapılmış bilezikler (Res. 7) bulunmuştur. Boncuk dizilerinden oluşturulmuş
halhallar; tunçtan çoğu kez taştı yüzükler, sarkaçlar, bilezikler ve küpeler ile
camdan bilezikler (Res. 8/11-12) diğer dikkat çekici buluntular arası ndadır.

ayakta olduğunu ve sonradan taşlarını n sökülerek köy camiiııiıı yapı mında kullanı ldığı nı ifade
etmektedirler.
7 Kazıda çı kan insan iskeletleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Paleoantropoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibince incelenmektedir. Bu
konuda yayı nlanan ilk rapor için bkz. İ. Özer, A. Sevim ve diğ., "Karagüncluz Kazısı'ndan
Çı karı lan iskeletlerin Paleoantropolojik Analizi", X/V. Arkeoınetri Sonuçları Toplantısı, 1998:
75 vdd.

852

VELİ SEVİN-AYNUR ÖZFIRAT-ERSİN KAVAKLI

Karag-ündüz'deki 2. yapı katı yine Ortaçağ'a ilişkindir. Ortaçağ mezarlarının hemen altındaki bu yapı katı çok sayıda tandırla temsil olunur ve çoğu
kez mezarlar tarafından tahrip edilmiştir. Ortaçağ'ın bu erken evresinde höyüğün üst kısmı büyük çapta açık bir pişirme alanı olarak kullanılmıştır.
Yuvarlak planlı ve havalandırma bacalı tandırlardan çoğu gayet basit silindirik bir plan gösterir. 1997 yılı nda bir önceki dönem G karesinde saptanmış
olan üzeri sundurmalı büyük tandı r daha ayrıntı lı olarak incelenmiştir.
Erken Transkafkasya Dönemi tabakaları nın içine açılan 1.60 m. çapındaki
bir çukura inşa edilmiş bulunan bu tandı rı n dışa doğru aşırı derecede kalı nlaştınlmış düz ağız kenarları, hamur yaşken yapılmış parmak baskılarıyla bezelidir. Buna benzer başka büyük bir tandı ra önceki yıllarda F karesinde de
rastlanmıştır. Bu yapı katında 1996 yılı kazıları sırasında ele geçirilen tunçtan
bir anonim Bizans sikkesi ile sgrafıtto türü keramik parçaları söz konusu tabakanın 11. yüzyıl sonlarına tarihlenebileceğine işaret eder. Bunların yanında, genellikle camdan burmalı bilezikler (Res. 8/10) ve çanaklara (Res.
8/1-2) ait parçalara da sı k rastlanır. Ayrıca tunç bilezik parçası (Res. 8/9) ve
kolye sarkacı (Res. 8/13) bu yapı katı= buluntuları arasındadı r.
Geç Demir Çağ
Ortaçağ'ın 2. yapı katının altından, uzun süreli bir hiatııs'u izleyerek,
Geç Demir Çağı tabakası (3. yapı katı ) gelir. Bu, Karagündüz'ün en ilginç
dönemlerinden biridir. Çünkü Urartu Krallığı'nın rkılışı ndan sonraki dönemleri kapsayan bu süreç yalnızca Van Gölü havzası değil ve fakat Kuzeybatı
İran ve Doğu Anadolu'da da çok az bilinmektedir (Sevin 1998); ancak yüzeye
yakın olan bu yapı katı bir yandan 1. yapı katı mezarları, bir yandan da
Ortaçağ ve modern çukurlar tarafından oldukça tahrip edilmiş olup hayli karışık ve zapfur. Çanak çömleklerden bir böli.'linü bu tabaka içine açılmış tahıl
ambarı niteliğinde, dar yuvarlak ağızlı, geniş dipli çukurlardan elde edilmiştir. Adeta bir şişeyi andıran bu çukurların kimilerinde çukurun tabanı ve yan
yüzleri özenli bir biçimde çamur sıvalıdı r (Res. 10). Kimileri oldukça derin
olan bu çukurlarda tabanlar zaman zaman yüzeyden -3.00, bazen de 4.00 m.
derinliğe değin uzanmaktadı r. Zaman zaman içlerinden çanak çömlek parçaları da bulunmakla birlikte bu derin çukurlar alttaki daha erken dönem yapı
katlarının büyük çapta talıribine neden olmuştur. 1997 yılı kazılan sı rasında
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da yeni çukurlar açılmış olmakla birlikte, şimdiye kadar bu evreye ait hiç bir
mimarlı k kalı ntısı na rastlanmamış ur8. Öyle anlaşı lıyor ki, Geç Demir
Çağ'ı nda hiç olmazsa höyüğün bu kesimi açı k bir depo alanı olarak kullanılmıştır. Bu buluntu durumu Kuzeybatı İran'da, Urmiye Gölü'nün doğusundaki Yanıktepe'dekinin tam bir paralelidir (Burney 1962: 147).
Oldukça silik mimari kalıntılarına karşılı k, Geç Demir Çağ yapı katı çanak çömlek malzemesi yönünden tam tersine zengindir. 1997 yılı kazıları sırasında koleksiyonu zenginleştiren çok sayıda yeni malzeme elde edilmiştir.
Bulundukları fiziksel ortamı n tam aksine yüksek bir teknik ve artistik işçiliğin
ürünü olan, özelliklerinden daha önce de söz etmiş olduğumuz (Sevin 1998)
bu kap kacağın biçim repertuvarı oldukça sını rlıdı r. Çömleklere kıyasla çanaklar daha sevilerek kullanılmıştır. Bunlarda en sı k rastlanan formlar, ağız
kenarını n üzeri düzleştirilmiş olanlardır (Res. 12/4-5, 7-9). Literatürde çoğu
kez "tulip bowl" denen omphalos'Iu phiale türünde çok ince mallar az değildir. Bunlardan kimilerinde, karı nları üzerinde adeta içten vurularak yapılmış
yani repotıss tekniği duygusunu uyandı ran kabartmalara yer verilmiştir
(Res. 12/3). Hamurlan daima pembe, kızılımsı kiremit ve pembemsi kahve
gibi renklerdeki bu kaplar aynı renkte astarlı ve iyi açkı lıdı rlar. Yüzeylerine
metalik bir parlaklı k verilmeye çalışı lmışur. Daima bezemesizdirler. Buna
karşı lı k çanak ve çömleklerin büyük bir bölümünde kiremit renkli hamur
üzerine beyazımsı-krem bir astar uygulanmıştı r ki, Orta Demir Çağı'nda hiç
rastlanmayan bu özellik Doğu Anadolu'da Geç Demir Çağı'nı n ayı rdedici
özelliklerinden biridir (Sevin 1998: 716). Bu gruptaki kimi kapların yüzeyi
boya ile bezelidir. Bezemeler açı k zemin üzerine ya yalnızca kı rmızı-kiremit
ya da kahverenginde boya ile ya da siyah ve kı rmızı-kahverengiyle yapılmıştı r.
En sı k rastlanan bezeme ögelerinden biri çanaklann düzleştirilmiş ağız kenarlarını n üzerine uygulanmış kalı n bant dizileri, zig zag ve paralel ya da
eğik çizgi kümeleridir (Sevin 1988: lev. 2; Sevin, Kavaklı 1995: res. 7/8-11;
Sevin, Kavaklı, Özfirat 1997: res. 4/8) (Res. 12/4-5, 8). 1997 yılı kazıları sı ra8 Biz 1994 yılı raporunda (Sevin, Kavaklı 1995: 340) Geç Demir Çağ tabakası nı n "güçlü
bir mimari ile birlikte" temsil olıı nduguna işaret etmiştik. Oysa 1995-1997 yılı kazıları bu güçlü
mimarinin Geç Demir Çağı na değil, 4b yapı katı na yani Orta Demir Çağına (Urartu) ilişkin
olduğunu göstermiştir. Bu su-atigrafik durum Van Kalesi Höyügil'ndekine benzemektedir (Sesin
1988; Sesin, Kavaklı, özfirat 1997: 575.
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smda bu türe giren yeni parçalar elde edilmiş, hatta bu bezeme türünün basit ağız kenarı içe çekik, düz dipli ve derince çanak türlerine de uygulandığı
saptanmıştı r (Res. 12/11).
3. yapı katı nda öncüsilz olarak birden bire ortaya çı kan boya bezemeli
kaplardan en yaygı n olanı dışa çekik ağız kenarlı , keskin karı nlı , yuvarlak
gövdeli ve çoğu kez omphaloslıı çanaklardı r. Doğu Anadolu ve Kuzeybatı
İ ran'dan tanı nan (Sevin 1998) bu yaygı n bezeme anlarşı nda çanakları n geniş ağız kenarları nı n iç yüzü yan yana üçgenlerle dekore edilmiştir. Sı k sı k siyah ve kahverengiyle bikrom olarak yapı lmış olan bu üçgenler bazen diagonal hatlarla taranmış , bazen de boyanarak doldurulmuş tur. "Triangle ware"
olarak adlandı rılan bu türde bezemeli kapları n sayısı her sezon daha da artmaktadı r.
Boya bezemeler arası nda üçüncü bir gurup daha vardı r. Çoğu kez şişkin
karı nlı çömlekler üzerinde karşılaşı lan bu türde bezemede kapları n kahverengi ya da pembemsi tonlardaki hamurları üzerine krem renkte kalınca bir
astar sürülmüş, bezemeler de bunun üzerine bazen tek renkle (kızıl kiremit),
genellikle de çift (siyah ve kiremit, siyah ve kahve vb.) renkle uygulanmıştı r.

Yatay dalgalı hatlar, fistolarg, girlantlar ve çömleklerin omuzları üzerinden
sarkan üçgenlerin yanı nda hayvan motifieri de kullanı m alanı bulmuştur.
Küçük parçalar halindeki bu figürlerde hayvanın konturları kızıl kahve bir
çizgiyle belirlenmiş, iç kısım ise açı k kiremit renkte boya ile doldurulmuş tur.
Henüz sağlı klı bir stratigrafik düzen içinde ele geçirilememiş olan bu sonuncu gurubun diğerleriyle ilişkisi de açı k değildir; ancak Karagündüz'de
Geç Demir Çağ türünde boyalı çanak çömlek veren birden fazla tabaka olmadığı nı -hiç olmazsa kazı lan alanlar için- söyleyebilecek durumdayızi°.
Genel görünümüyle bu yapı kaumn Hasanlu IIIA ile çağdaş olduğu anlaşı lmaktadı r.

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

Sesin 1992: res. 16.
I() Hasanlu'da Urartu dönemine tarihlenen IIIB tabakası nın iki evi-eli olduğu, bunun geç
esTesinde "classical triangle ware" denen boyalı malları n az sayıda örnekle ortaya çı ktığı
belirtilmelde birlikte (Levine 1987: 234; Dyson, Muscarella 1989: 4) Van Gölü hasTası ndaki Van
Kalesi Höyüğü ve özellikle de Karagündüz kazıları bu görüşe destek sağlamış değildir.
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Henüz Karagündüz'de 3. yapı katı hakkı nda kesin bir tarih yoksa da,
Hasanlu IIIA'ya ait 3 adet kalibrasyonlu C 14 tarihi İÖ. 400 yılı civarında guruplaşmışur (Dyson, Muscarella 1989: 4, 8). Eğer bu tarih doğruysa ve
Karagündüz için de geçerli olabilecekse boyalı malları n Urartu'nun yı kı lışı ndan uzun bir süre sonra ortaya çı ktığı ve arada önemli bir boşluk bulunduğu
anlaşı lı r. Nitekim Geç Demir Çağı nı n 3. ve Orta Demir Çağı'mn-Urartu- 4b
yapı katları arası nda böyle bir kesintiyi düşündürecek kanı tlar vardı r.
Örneğin iki dönem arası nda materyal kültür, yerleşme biçimi, sosyal ekonomik düzenler açısı ndan fazla bir ilişki söz konusu değildir.
Her yı l giderek daha da zengin bir koleksiyon haline gelmeye başlayan
Geç Demir Çağ çanak çömlekleri şimdiye dek inandı rıcı kamtlanyla açı klananamış olan Kuzeybatı İran ve Doğu Anadolu Geç Demir Çağ sorununa ve
hatta bu boyalı malzemenin kökeni problemine yepyeni ışı klar saçacak türdedir.
Orta Demir Çağ (Post-Urartu, "Med")
Yukarıda da belirtildiği gibi Karagündüz'de klasik Urartu çağı ile boya
bezemeli çanak çömleklerle dikkati çeken Geç Demir Çağ tabakaları arası nda uzunca bir zaman geçtiğini düşündüren kanı tlar bulunmaktadı r.
Nitekim höyükte son yı llarda geliştirilen çalışmalar 3 ve 4b yapı katları arası nda zayıf bir tabakanı n (4c yapı katı ) bulunduğuna ilişkin kanı tlar sağlamıştı r. Örneğin 1995 yı lı kazıları sı rası nda F açmasında Urartu yapısı nı n yıkı ntıları üzerine yapılmış 3 adet mezar ortaya çı karılmıştı r (Sevin, Kavaklı,
Özfirat 1997: 577) (Res. 11, 13). Bunlardan ikisi basit toprak, biri de küp içi
gömil Llrzı ndadı r. İkisi küçük çocuklara ait olan bu mezarlarda ölüler daima
hoker durumundadı r. Birinin üzeri iri depo kapları nı n kı nklanyla örtülmüştür (Res. 11). Süt dişleri yeni çı kmış bebeklerden biri ise boyunsuz bir çömleğin içine gömülmüştür (Res. 14). Yanları na armağan bı rakılmamış, yalnızca bir mezarda ceset, Urartular'ı n kullandı klarmdan çok farklı, küçük taşlardan birkaç sı ralı bir kolye ile gömülmüştür (Res. 15).
Karagündüz'de kazı lan alanlarda iyi temsil edilmediği belirlenen, şimdilik yalnızca F açması ndaki 3 toprak mezardan tanı nan 4c yapı kaunı n mezarları nda tarihlemeye yarayacak armağan niteliğinde çanak çömlek malzeme
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bulunmuş değildir. Bununla birlikte strataigrafik durum Urartu yapısının
sona erişini izleyen yıllarda kullamMıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Aynı
türde ve aynı stratigrafik düzen içindeki inhumasyonlara Van Kalesi
Höyüğü'nde de rastlanmıştır (Tarhan, Sevin 1992: 410; 1994: 848).
Bunlardan birinde (no. 140) cesedin başının arkasında ele geçirilen çift
kulplu kadeh (Tarhan, Sevin 1994: res. 11-12/2) ile devrik ağızlı çanak
(Tarhan, Sevin 1994: res. 12/4) biçim ve mal türü açısından Urartu sonrası
döneme işaret etmektedir.
Gerek Van Kalesi ve gerekse Karagündüz höyükleri Van Gölü havzasında
Urartu Devleti'nin yıkılışlyla belirlenen Orta Demir Çağı nın sonu ile boya
bezeme ve krem renkte astarla belirlenen Geç Demir Çağı nın başlangıcı arasında bir geçiş döneminin varlığına işaret eder. Bu Kroll'un (1979) Bastam
için önerdiği "Med" dönemi, daha ihtiyatlı bir şekilde post-Urartu Çağı ile
çağdaş olabilir (Sevin 1998: not 3) °I. Şimdilik yalnızca Van Kalesi Höyüğü ve
Karagündüz'deki birkaç toprak mezarla temsil olunan bu evreye ait çok sayıda malzemeye sahip değiliz. 1997 yılı kazılarında bu tabakaya ilişkin herhangi bir kalınuya rastlanılmamışur.
Orta Demir Çağ (Urartu)
Karagündüz kazıları aynen Van Kalesi Höyüğü'nde olduğu gibi, klasik
Urartu Krallığı döneminin burada da esaslı bir biçimde temsil edildiğini ortaya koymuştur. Şimdi 4b olarak adlandı rılan bu tabaka Ortaçağ ve Geç
Demir Çağ silo çukurları yüzünden büyük yıkım görmüş olmakla birlikte, kazılan alanlarda Urartu yapısının dikkat çekici bir mimari kompleks halinde
olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde uzanan bu
yapı kompleksi 1.40 ila 1.00 m. kadar kalınlıkta taştan temel duvarlarına sahiptir; kısmen ya da tamamen taş kaplamalı açık bir avlusu ile kapalı bölümleri bulunur (Res. 16). Henüz planının ayrı ntılarını anlayamamışsak da,
daha şimdiden en azından 400 m2lik bir alana yayılan bu yapı nın,
II Biz daha önce Yeşilalıç Il kalesi çanak çömleklerine dayanarak klasik Urartu ile "triangle
ware" ile karakterize olunan Geç Demir Çağ arasında bir geçiş MCSİ ll ll varlığına deginmiştik:
Sevin 1985: 291. Şimdilik Hasaıdu Höyügü'nde böyle bir MC görünmez. Bu nedenle Hasanlu
IIIB ve IIIA yapı katlan arasında bir boşluk olmalı. Nitekim her iki yapı katına ilişkin C14
tarihleri de böyle bir boşluğa işaret etmektedir: Bkz. Dyson, Muscarella 1989: Tablo 1.

VAN-KARAGÜNDÜZ HÖYCJĞÜ KAZILAR1

857

Urartu'nun klasik kapalı ayinin büyük konutlanyla ilişkili olduğu söylenebiiii-12. 1997 yılı kazıları sı rası nda A, E ve F karalerine yayı lmış olan bu büyük

yapı kompleksinin güneydeki H plankaresine doğru uzanmadığı belirlenmiş,
F açması nda ise yapının toprak tabanı ortaya çı karılmıştı r. Bu kesimde pişmiş
topraktan ağı rşak, kornalin ve mavi renkte boncuklar, tunçtan yüzük ve halkalar ile yine tunçtan bir levha ele geçirilmiş tir. Giyimli adak levhaları türündeki bu son parçanı n üzerinde cepheden bir insan yüzü betimlenmiş tir.
Çanak çömlekler arası nda parlak kı rmızı cilalı yonca ağızlı testiler, yüksek
ayaklı kaplara ait parçalar, basit ağız kenarlı (Res. 18/1-2) veya dışa kalınlaştı rı lmış ağız kenarlı (Res. 18/3-6) çanaklar dikkat çekicidir. İçe dönük ağız
kenarlı, düz dipli çanaklar, şişkin karı nlı , dışa çekik ağız kenarlı ve boyunsuz
çömlekler yoğunluktadı r. Bunlardan bazıları nı n dibe yakı n bölümlerinde
Urartu çömlekçiliğinden tanı dığı mız işaretlere yer verilmiş tir. Çok fazla yıkı m geçirmişse de bu kompleks Uratular'ı n büyük kaleler dışı nda, höyükler
üzerine kurdukları yerleşmeleri tammamız açısı ndan önem taşı r. Bununla
birlikte henüz yapı nı n işlevi konusunda açı k bir bilgi edinebilmiş değiliz.
Aynı şekilde, kral İşpuini ve oğlu Minua'nı n, orijinal buluntu yeri ve durumu
açı k olmayan yandı bazalt steli ile herhangi bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı nı da bilemiyoruz. 1996 yılı nda bulunmuş olan, biri tunçtan, biri de siyah
taştan (diorit) iki mühür yapı nı n Urartulu karakterini iyiden iyiye belirler
(Sevin, Kavaklı, Özfirat 1997: 577). Bunlardan, baskı mühür formundaki ilki
çan biçimlidir ve baskı yüzünde, arkalı klı tahta oturmuş bir figüre (tanrı ?)
yer verilmiştir (Res. 18/7). Kı rı k olan ikinci mühür ise baskı-silindir türündedir. Kı rı k olan baskı yüzünde bir atın (?) baş kısmı görülebilmektedir; yan
yüzde ise stilize bir kutsal ağaç motifi yer alı r (Res. 18/8).
1997 yılı kazıları sı rası nda A açması nda Urartu kompleksinin altı na inilerek, bu kesimde yine aynı dönemden 10'dan fazla tahı l çukurumın varlığı
ortaya konmuştur. Geç devirlerdeki ağır yı kı m nedeniyle bunlardan kaçıııııı
4b yapı katı öncesine uzandığı kesinlikle saptanamamıştı r. Bununla birlikte,
özellikle taş döşemeli taban altı ndan çı karılan bazı ları nı n Urartu yapı kompleksinin inşaası ndan daha önceye uzandığı (4a yapı katı ) anlaşı lmaktadı r.
Böylelikle klasik Urartu Çağı mimari kompleksinden daha da erkene giden
[2

Bu türde ayinin Urartu konutları için bkz. Forbes 1983: 115 vdd., fıg. 63, 67, 72.
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-zayıf da olsa- bir Urartu yerleşmesi olduğu belirlenmiştir. A açmasmı n batı
yüzü önünde ortaya çı kanlan ve fakat 4a ve 4b yapı katları ndan hangisine ait
olduğu açı kça saptanamayan 1.40 m. çapı ndaki bir çukurda çok sayıda
Urartu çanak çömlek parçasıyla birlikte, tunçtan bir halka (yüzük), demirden
bir bıçak ve yine tunçtan bir mızrak bulunmuştur. Bunlardan sonuncusu
73.5 cm. uzunluğunda bir sapa sahiptir. Söğüt yaprağı formundaki mızrağın
yuvarlak kesitli sapı uç kısmı nda dörtgendir (Res. 18/9). Şimdilik Urartu için
iinik bir biçim olan bu parça simgesel bir işlev yüklenmiş olabilir.
Erken Demir Çağ
1997 yılı kazıları mn en ilginç sonuçları ndan biri, Urartu tabakası nı n altı nda Erken Demir Çağı'lla ait, günümüze çok silik olarak ulaşabilmiş bir
yapı kaunı n (5. yapı katı ) varlığını n iyiden iyiye belirlenmiş oluşudur. 4b yapı
katını n geniş kapsamlı inşaatları sı rası nda büyük çapta tahrip edildiği anlaşılan bu tabaka Karagündüz Erken Demir Çağ Nekropolü ile çağdaşur.
Kazı lan alanlarda henüz herhangi bir düzenli mimari kalı ntı ile temsil
olunmayan bu tabakaya ilişkin kimi tahı l çıı kurları na A, F ve G açmaları nda,
4b yapı katı na ait Urartu mekanı nı n sökülerek kaldı rı lması sı rası nda rastlanmıştı r. Tabanları nda saman izleri saptanan bu çukurlardan birinin etrafı
kerpiç bloklarla çevrilidir. F açması nda bir tabanla ilişkili olarak, yüzeyden
-2.84 m. derinlikte belirlenen bu çukur 1.25 m. çapı ndadı r.
5. yapı katı çanak çömlekleri büyük bir çoğunlukla çark yapı mıdı r.
Kaplar hemen daima pembe-kiremit renkte hamurlıı, hamurımun renginde
astarlı ve açkı lıdı r. Orta ve iyi derecede pişirilmiş olan kapları n yüzeyi çoğu
kez, fı rı n ısısmı n iyi ayarlanmamış olması yüzünden alacalıdı r. En sevilen
form içe dönük basit ağız kenarlarmı n altı birkaç sı ra oluklu çanaklardı r.
Bunlardan bazı ları nda ağız kenarı na kulakçı klar oturtulmuştur. Basit ağız
kenarı dışa çekik, bası k gövdeli ve S profilli çömlekler yaygı ndı r. Madeni kapları taklit eden yonca ağızlı testi parçaları na da rastlanmış tı r. Bu teknik ve biçim özellikleri Van Gölü havzası ndaki Erken Demir Çağı nekropollerinde ele
geçirilen çanak çömleklerin tümüyle aynıdı r (Sevin 1996: 441; Sevin, Kavaklı
1995: 345, res. 15; 1996: 44 vdd.)
Kalı ntıları günümüze iyi bir biçimde gelmemiş olmakla birlikte, Erken
Demir Çağı'nı n höyükte bir yapı katı ile temsil olunması son derecede önem-
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lidir. Bu, Van Gölü havzasında İÖ. II. binyıl başlarından beri sürüp giden
pastoral yaşamının Urartu Krallığı öncesi dönemde son bulmaya başladığma
ve giderek yerleşik düzene geçildiğine ilişkin ilk kanıtı oluşturur ve Assur
belgelerinde İÖ. XIII. yüzyılın ortalarından beri verilmeye başlanan yerleşme
yerleriyle ilgili bilgileri de doğ'rular.
Orta-Son Tunç Çağı
Höyüğün kazılan kuzey bölümündeki 6. yapı katı Orta-Son Tunç çağlarına ilişkindir. Yüzey buluntuları ve önceki kazılardan varlığı bilinen bu dönemin son derecede silik bir durumda olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim
şimdiye değin çalışılan 400 m2'lik alanda (A,E-G plankareleri), büyük çapta
sökülüp kaldırılan Urartu mimari komplelksinin altında İÖ. II. binyıla ait
dikkat çekici her hangi bir kalıntıya rasdayabilmiş değiliz. Öyle anlaşılıyor ki,
bu dönem, hemen hemen tüm (Nahçıvan'da üzerliktepe, II. Kültepe ve
şahtahtı; Kuzeybatı Iran'da Haftavantepe ve Geoytepe dışı nda)
Transkafkasya ve Kuzeybatı İran höyüklerinde olduğu gibi Van Gölü havzasında da çok zayıf tabakalarla temsil olunmaktadır. Nitekim gerek Dilkaya ve
gerekse Van Kalesi Höyüğü kazıları sırasında Orta Tunç Çağı ile İlk Tunç
Çağı arasında zengin bir Orta-Son Tunç tabakasının varlığı konusunda en
küçük bir iz belirlenebilmiş değildir. İlk Tunç Çağı boyunca sûregiden yerleşik yaşam adeta kesintiye uğramış gibidir. Bugün Gürcistan, Ermenistan,
Azerbaycan, Nahçıvan ve Kuzeybatı İran'ın dahil olduğu bu geniş bölgede
söz konusu döneme ait daha çok, odak açısından zengin yaylalarda yer alan
ve yüzlerce mezarı kapsayan büyük nekropoller söz konusudur. Bunlar arasında Trialeti, Meshed, Verin Naver, Ariç, Metsamor, şahtahu ve Kızıl Vank
sayılabilir. Bu verilerden yola çıkılarak İÖ. III. binyılın sonlarında yerleşik
kültürlerin son bulduğu ve daha çok pastoral bir yaşama geçildiği görüşü genellikle kabul edilir.
Bilindiği üzere bu dönemin en belirgin özelliği, Erken Transkafkasya
Dönemi'ndekilerden tümüyle farklı boya bezemeli çanak çömlekleridir. 1997
yılı kazılarında bir tabakaya bağlı olmaksızı 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 sayı ca çok azdı r.
Kiremit-kahverengi hamurlu, hamurunun renginde ya da koyu kiremit
renkte astarlı olan bu parçalar monokrom ve polikrom türde boyalıdı r.
Bunlardan ilkinde motifler siyah renkte, doğrudan kabı n kendi astarı nı n
üzerine, zigzag ve kafes motifiyle yapılmıştı r (Res. 17/2-3). İkinci gurubu
oluşturan polikrom boyalılarda ise bezemeli kısım açı k krem bir astarla bir
kez daha kaplanmış ve motifler bu zemin üzerine bazen tek, çoğunlukla da
siyah ve kiremit olmak üzere çift renkte uygulanmıştı r. Bu motifler de, alışılmış şekilde kafes ve düz ya da dalgalı hatlardı r. Bir parça üzerinde, karşılı klı durumda iki dağ keçisi görülmektedir (Res. 17/1, 19). Karagündüz'de
bu döneme ait boyası z tek bir parça vardı r (Res. 17/4). Karagündüz'de şimdiye değin yalnı zca 1996 yılı nda saptanmış bir tahıl çukuruyla temsil edilen
bu döneme ait karışı k çanak çömlek malzemesi her yıl biraz daha zenginleşmektedir.
İlk Tunç Çağı/Erken Transkafkasya Dönemi
Karagündüz Höyüğü'nün en kalı n tabakaları Erken Transkafkasya
Dönemine ilişkindir. Yaklaşı k 8-9 m. yüksekliğindeki höyüğün en üstteki sekiz yapı katı nı n toplam kalı nlığı ancak 2.50 m.'yi biraz aşmaktadır; geri kalan
6-7 m. kalı nlığı ndaki kültür tabakaları ise -eğer Kalkolitik Çağ iskanı yoksatümüyle İÖ. III. binyıldandı r. 1997 yı lında bu döneme ait çalışmalar A, E, F
ve G açmaları nda sürdürülmüştür. 7. yapı katı olarak adlandı rdığı mız en geç
evrede taş temelsiz, tümüyle kerpiç duyarlı yapı lardan bir mimari ortaya çıkarı lmaya başlamıştı r. Tüm açmalara yayılan bu mimari düzenli bir plan gösterir. Olası lı kla bir sokağa bakan birbirine paralel mekanların oluşturduğu
bu mimaride duvarları n kalı nlığı 0.32, 0.45, 0.60 ve 0.70 m. arası nda değişmektedir (Res. 20-21). Mekan boyutları 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. kadardı r.
Kimilerinde duvara bitişik olarak yan yana iki ocak bulunmuştur (Res. 22);
bir odanı n köşesinde de, parlak siyah açkılı iri bir depo kabı durmaktadı r
(Res. 23). Sokağa ya da birbirine geçit vermeyen bu mekanlara giriş tavandan
yapı lmış olabilir. Henüz yalnızca E ve G açmalarını n doğu kesiminde, tümüyle kerpiç bloklardan yuvarlak bir yapı nı n varlığı belirlenmiştir (Res. 21,
24). Bu yapı en azı ndan 7.5 m. kadar çapı ndadı r. Şimdilik çok küçük bir par-
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çası açılabilmiş bulunan bu büyük ve merkezi yapı hakkı nda birşey söyleyebilecek durumda değiliz.
Erken Transkaflusya Dönemi çanak çömlekleri biçim ve teknik açısı ndan Doğu Anadolu ve Kür-Aras bölgelerinden çok iyi tanı nan örneklerin
adeta birer kopyasıdır. En sevilen biçim S profilli, boynu üzerinde bir yiv bulunan, çoğu kez yuvarlak ve kimi zaman da düz dipli çömlek ve çömlekçiklerdir (Res. 25-26). Bunlarda en sevilen motifi, kabı n omuz ve karı n kısmı
üzerine frontal olarak yerleştirilmiş çiftli spiral bezeme oluşturur. Kimi kapları n üst kısı mları daha ince çizgili motiflerle dekore edilmiş tir.
Kabartmalarla bezeli kaplar enderdir (Res. 7). Burada özellikle oluk ve kazı
bezemeli kaplara büyük bir eğilim olduğu açı ktır. Karagündüz bu özelliğiyle
Van bölgesinin Ernis ve Dilkaya gibi merkezlerinden farklı lı k gösterir.
Karagündüz Höyüğü Erken Transkafkasya Dönemi tabakaları oldukça zengin görünmektedir. Bu sayede III. binyılda Van Gölü havzası nda ortaya çı kan
gelişmeler daha iyi bir şekilde anlaşılabilecektir.
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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 açı k mavi, 128 siyah, 20 beyaz, 9 yeşil, 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.
Yeşil cam çanak p. Çiz. no. Kg. Höy. 757.
373 no'lu mezardan. Tunç kolye boncuğu, deliğinde ipliğiyle birlikte
bulunmuştur. Çiz. no. Kg. Höy. 999.
272 no'lu mezardan. Cam boncuklardan kolye; toplam 111 boncuk: 2
sarı , 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 sarı 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 yeşil, 4 sarı 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 yeşil, 5 sarı ve 3 krem cam. Etüd no. Kg. Höy. 981 (97.1).
Tunç bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1114.
Yeşil cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1078.
B açması, 33 no'lu mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy.
1079.
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53 no'lıı mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1077.
Tunç kolye sarkacı. 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 yeşil, 102 eflatun ve 20 sarı cam, 1
akik; env. no. Kg. Höy. 475/95.22; müze env. no. 10.22.95.
Res. 12:
Çanak p.; açı k kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', pişme nedeniyle griye doğru renk değişimi, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme kahverengi (5 YR 5/6). Çiz. no. Kg. Höy.
1126.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 'YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı , pişme nedeniyle krem alacalı, çok ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı; çiz. no. Kg. Höy. 1070.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', çok ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkı lı, çark yapı mı. Çiz. no.
Kg. Höy. 1064.
Çanak p.; koyu krem (7.5 YR 7/4) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, çok ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkı lı, çark yapı mı, bezeme bordomsu kiremit (10 R 3/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1052.
5-Çanak p.; pembe hamurlu (10 R 6/4), açı k krem (10 YR 8/3) astarlı,
ince kum katkılı , iyi pişirilmiş, açkı lı, çark yapımı, bezeme kızıl kiremit (10 R
4/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1198.
Çanak p.; kızılı msı pembe hamurlu (10 R 5/8) hamıırlu, açı k kı em
(10 YR 8/2) astar'', pişme nedeniyle kiremit ve gri alacalı, orta kum katkı lı,
orta pişirilmiş, hafif açkılı, çarkyapımı. Çiz. no. Kg. Höy. 1157.
Çanak p.; kahvemsi pembe (2.5 YR 6/4) hamurlu, hamurunun renginde astar'', pişme nedeniyle krem ve gri alacalar, orta kum katkı lı, orta pişirilmiş, açkılı , çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy. 1046.
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Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyazımsı krem (10 'YR 8/2)
astarlı, orta kum katkı lı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy.
1150.
Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyazı msı krem (10 YR 8/2)
astarlı, pişme nedeniyle krem ve gri alacak, ince kum katkılı, orta pişirilmiş,
açkılı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy. 1104.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle hafif siyah alacalı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açlulı, çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy. 1028.
Çanak p.; koyu krem (5 YR 6/4) hamurlu, açı k krem (10 YR 8/3) astarlı, ince kum katkı lı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy.
1103.
Çömlek p.; kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde
dışı ise krem (5 YR 7/4) astarlı, siyah alacalı ve dışı isli, orta kum katkılı, açkılı, çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy. 1170.
Çömlek p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, içi hamurumı n
renginde ağzını n içi ve dışı ise kahvemsi gri (5 'YR 4/2) astarlı, çok ince kum
katkılı, orta pişirilmiş, açkı lı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy. 1151.
Res. 15: Cam, akik, frit ve kornalin boncuklardan kolye; toplam 513
boncuk: 1 kornalin, 1 akik, 1 frit, 1 yeşil, 11 mavi, 60 lacivert, 4 krem, 28 sarı,
8 kiremit ve 277 siyah cam boncuk, orijinal rengini kaybetmiş 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 kısı m ise açı k krem (10 YR 8/4) astarlı, orta kum katkılı, iyi
pişirilmiş, açkı lı, çark yapımı, 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 astarlı,
orta kum katkı lı, iyi pişirilmiş, hafif açkılı, çark yapımı, 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) astarlı, orta kum katkı lı , iyi pişirilmiş, açkı lı , çark yapı mı, bezeme siyah
(10 R 2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 957.
Çanak p.; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hamurunun renginde astarlı,
orta kum katkılı , kötü pişirilmiş, açkı lı, çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 954.
Res. 18:
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kı rmızı msı kiremit (10 R 4/6)
astarlı, ince kum katkı lı , kötü pişirilmiş, açkı lı, çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy.
623.
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kı rmızı msı kiremit (10 R 4/6)
astar'', ince kum katkı lı , kötü pişirilmiş, açkı lı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy.
1005.
Çanak p.; kahve (5 YR 5/4) hamurlu, koyu kahve (5 YR 5/6) astar'',
orta kum katkı lı , iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy. 897.
Çanak p.; kahve (5 YR 4/6) hamurlu, kı rmızı msı kiremit (10 R 4/6)
astar'', orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkı lı, çark yapımı. Çiz. no. Kg. Höy.
906.
Çanak p.; kahve (2.5 YR 4/6) hamurlu, kı rmızı msı kiremit (10 R 4/6)
astarlı, ince kum katkı lı, orta pişirilmiş, açkı lı , çark yapı mı. Çiz. no. Kg. Höy.
544.
Çanak p.; açı k kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hammunun renginde astar'', ince kum katkı lı , iyi pişirilmiş, açkı lı, çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 537.
7-Siyah taş mühür. Eni'. no. Kg. Höy. 824/97.1; müze env. no. 13.1.97.
8- Siyah taş mühür. Etüd no. Kg. Höy. 768 /97 (1).
9-Tunç mızrak. Eni'. no. Kg. Höy. 1117/97.8; müze env. no. 13.8.97.
Res. 25:
Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hammunun renginde astarlı, kaba
kum katkı lı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapı mı. Env. no. Kg. Höy. 1116/98.3.
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Res. 26:
Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, içi gri dışı ise hamtı rtınun renginde astarlı , orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkı lı, el yapı mı. Eni'. no. Kg.
Höy. 1216/97.14.
Res. 27:
Çömlek; kiremit (10 R 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı ise
siyah astarlı , pişıne nedeniyle dış yüzde kahverengi alacalı , kaba kum katkı lı,
kötü pişirilmiş, açkılı , el yapımı. Çiz. no. Kg. Höy. 1204.
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Res. 1 — Van bölgesi höyükleri.
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Res. 2 — Açma anahtarı.
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Res. 3 — F açması Ortaçag mezarları (1. yapı katı).

Res. 4 — Bir Ortaçağ çocuk mezarı.
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Rs. 5 - Ortaçağ mezan.

Res. 6 - Kolye.

Res.7 - Boncuk bilezik.
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Res. 8 — Ortaçağ yapı katları ndan çeşitli buluntular (1-2. yapı katları ).

Res. 9 — Kolye.
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Res. 10 — F açması Geç Demir Çağ silosu (3. yapı katı).

Res. 11 — F açması Orta Demir Çağ mezan (4 c yapı katı).
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Res. 12 — Geç Demir Çağ çatlak çömlekleri (3. yapı katı ).
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Res. 13 — F açması Orta Demir Çağ mezarı (4 c yapı katı ).

Res. 14 — F açması Orta Demir Çağ mezarı (4 c yapı katı ).

Res. 15 — F açması Orta Demir Çağ (4 c) mezarmdan kolye.
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Res. 16 - 4b yapı katı durum planı.
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Res. 17 - Orta Tunç Çağ çatlak çömlekleri.
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Res. 18 — Urartu (4a-b yapı katı ) buluntuları.
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Res. 19 — Orta Tunç Çağ polikrom boyalı çömlek parçası.

Res. 20 — Erken Transkafkasya Dönemi mimarisi (7. yapı katı).
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Res. 21 — Erken Tra nskafkasya Dönemi durum planı ( 7. yapı katı).
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Res. 22 — A açması Erken Transkafkasya Danemi ocağı.

Res. 23 — A açması Erken Transkafkasya Dönemi mekam.
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lte,. 24 — E-G aç nıalan Eı

Transkafkasya Dönemi yuvarlak yapı.

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

Res. 27 — Erken Transkafkasya Dönemi kabartmalı kap parçaları.

