ESKI ERÇI~-ÇELEBIBA~I HÖYÜ~Ü TUNÇ VE DEMIR ÇA~I
TABAKALARI ÜZERINE B~ R DE~ERLENDIRME
RAFET ÇAVU~O~LU*
Do~u Anadolu Bölgesi'nde uzun y~llardan beri sürdürülen ara~t~ rmalar, özellilde son
y~llarda h~z kazanm~~t~r. Bunlardan Van Gölü Havzas~nda yap~lan kaz~lar ve yüzey
ara~t~rmalar~, yeni bulg-~dara ula~~lmas~n~~ve buna paralel olarak yeni görü~lerin ortaya
ç~kmas~n~~sa~lam~~t~r. Bu ara~t~ rmalardan Van Gölü'nün do~usundaki Tilkitepe,i Dilkaya,2
Karagündüz3 ve Van Kalesi Höyü~ii4 kaz~lan, bölgenin Kalkolitik ve özellikle ~lk Tunç
Ça~~'ndan itibaren yerle~ime sahne oldu~unu göstermi~tir. Van Gölü'nün kuzeybat~s~nda
bulunan Çelebiba~~~(Mezarl~~~) Höyü~ii'nde yap~lan kaz~lar ise ~lk Tunç Ça~~'na ait yeni bir
yerle~imin varl~~~n~~ortaya koymu~tur.
Çelebiba~~~Höyü~ü, Van Erci~~~lçesi'nin 12 km. güneybat~s~ nda, Çelebiba~~~Beldesi'nin
1 km. güneydo~usunda ve Eski Erci~~Kalesi'nin 1 km. kuzeybat~s~ nda, Zilan Çay~~deltas~nda,
Van Gölü'nün kenannda yer almaktad~r. Buras~, Ortaça~~yerle~mesi olan Eski Erci~~
Kalesi'nin 19 yüzy~l~n ilk yar~s~ nda terk edilinceye de~in5 ve ard~ndan 1992 y~l~na kadar da
Çelebiba~~~Beldesi civannda ya~ayanlar~n mezarl~~~~olarak kullan~lm~~t~r. Düz bir arazide
küçük oval bir tepe ~eklinde yükselen höyük yakla~~k 10 m. yüksekli~inde ve 150x200 m.
ölçülerindedir (Harita 1., Res.1).
Eski Erci~-Çelebiba~~~Höyü~ü kaz~~çal~~malan 1992-1995 y~llar~~aras~nda Prof. Dr. A.
Uluçam ba~kanl~~~nda, ~slami dönem Ortaça~~mezarlan üzerine dört sezon devam etmi~tir.
Höyü~ün yüzeyi tamamen ~slam mezarlanyla kapl~d~r. Bu alamn belirli yerlerinde kaz~~
çal~~malar~~yap~larak Ortaça~~mezarlanmn bir bölümü gün yüzüne ç~kart~lm~~t~r. Çal~~malar
esnas~nda yüzeyden ve sondajlardan elde edilen çok say~daki çanak çömlek malzeme,
mezarl~~~n alt~nda ~lk Tunç Ça~~'na kadar geriye giden bir yerle~im dokusu oldu~una i~aret
etmektedir. Höyükte, ~lk Tunç Ça~~~(Karaz), M.O. II. bin boyaldan, Erken Demir Ça~~~ve
Urartu dönemine ait çanak çömlek parçalan ele geçmi~tir. Bunun yan~~ s~ra Ortaça~'dan
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günümüze kadar uzanan süreçte üretilmi~~pek çok çanak çömlek ve kap parçalar~~ da
bulunmu~tur.
1993 y~l~ ndan itibaren yükselmeye ba~layan Van Gölü sulan, 1994 ve 1995 y~llar~nda
mezarl~~~~tamamen ada ~ekline dönü~türmü~ tür (Çiz.1, Res. 1). Bu dönemde dalgalar
özellikle höyü~ün güneybat~s~ nda büyük tahribata sebep olmu~ tur. Tahribata u~rayan
bölümde tepenin olu~umunu ö~renmek amac~yla 1994 y~ll~ nda 5x5 m. ölçülerinde iki sondaj
(ÇM-94/S-I, II) gerçelde~ tirilmi~ tir (Res.2). Bu sondajlardan ikincisinde 1995 (ÇM 94-95/SII.) y~l~nda da çal~~malar sürdürülmü~tür. ÇM-94/S-I (Çiz.2) ve ÇM 94-95/S-II. (Çiz. 3)
olarak adland~r~lan sondajlardan elde edilen malzemeler, buras~ mn üst bölümlerinin mezarl~k
alt los~mlann~n ise ~lk Tunç Ça~~ na kadar uzanan bir yerle~ime sahne oldu~unu
göstermi~tir6. Bu sondajlardan elde edilen çanak çömlek parçalar~~özellikle Ortaça~, Urartu,
Erken Demir ve Tunç Ça~~ na aittir. Bunun yan~~ s~ ra yüzeyden ve göl seviyesinden toplanan
çok say~daki çanak çömlek parçalar~~bu dönemleri içermektedir.
1994 y~l~nda höyü~ün bat~~ k~sm~nda yap~lan 5x5 m. ölçülerindeki ÇM-94/S-I
sondaj~ mn 0,60 m.'den sonra 1,20 m. aras~nda yo~un bir biçimde Müslüman mezar
gömüleni ile kar~da~~lm~~t~ r (Çiz.2 Res.3-4). Bu bölümde Ortaça~~çanak çömlelderiyle birlikte
karaz türü mallarda ele geçmi~tir. Muhtemelen Ortaça~eda gömü yapmak için aç~lan
mezarlar alt katmanlardaki ~lk Tunç Ça~lan yerle~im tabakas~~içine kadar uzand~~~ndan
çanak çömlekler kar~~~ k biçimde ele geçmi~ tir. Bu durumu ikinci sondaj~n sekizinci
seviyesinde görmek mümkün olmu~ tur (Çiz.3). Bu açmada a~a~~~kültür tabakalanna inmek
için yo~un olarak bulunan Müslüman mezarlar~n~n kald~r~lmas~~gerekmekteydi. Ancak
Çelebiba~~~Belde sakinleri ve mezar sahipleri göz önünde tutularak, kaz~~ çal~~mas~~ bu
seviyede b~rak~larak üzeri kapaulm~~t~r.
ÇM-94/S-I sondaj~mn yakla~~ k 10 m. kuzeyinde 5x5m. ölçülerinde (ÇM-94-95/S-II)
yeni bir sondaj çal~~mas~~ ba~lat~lm~~ ur (Çiz.3, Res.2, 5). ~lk sondajda oldu~u gibi 1,20 m.
derinli~e kadar be~~adet Müslüman gömü ile kar~da~~lm~~t~r.7 Bu seviyede yine kar~~~k
durumda birkaç Ortaça~~çanak çömlek parças~, birkaç adet Karaz mal~~ile Müslüman
gömülerin biti~~noktas~na do~ru daha çok Demir Ça~lina ait seramik parçalar~~ele geçmi~tir.
Bu bölümde Demir Ça~lan tabakas~n~~kendi içinde ay~ rmak oldukça zordur. Ancak Erken
Demir Ça~~~ile Orta Demir Ça~-1'11a (Urartu) ait çanak çömlek malzemesi kar~~~k olarak
birlikte bulunmu~ tur. Bu seviyeden (1,20 m.) sonra kal~n bir yang~n tabakas~~ ç~kmaya
ba~lam~~~ve en alt bölüme kadar da izlenebilmi~tir (Çiz.4). ÇM-94-95/S-II sondaj~n do~u
k~sm~nda, muhtemelen bir grup ~slami dönem mezarlar~n~ n moloz ta~lardan örülmü~~çevre
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duvar~n~n hemen alt kö~esinde (1,50-1,80 m.) biri kiremit k~rm~z~~di~eri siyah astarl~~olmak
üzere iki küp, yanlar~nda bazalt ta~tan ö~ütme (ezgi) ta~~, havan, havaneli ile küçük bir kase
içerisinde kömürle~mi~~bu~day taneleri ele geçmi~tir (Çiz.5/1, 7/1-2, 4,6, Res.6). Ayr~ca bu
sondajda (1,80-2,10 m. aras~nda) yanm~~~ ~ekilde kerpiç8 duvann bir kö~esi (Res.7) ile birkaç
çanak çömlek parças~~daha ortaya ç~kar~lm~~t~r. Kerpiç duvar~n geni~li~i 0,65
Bu
seviyenin hemen alt~nda Van Gölü suyunun ortaya ç~kmaya ba~lamas~yla sondaj~n içi çamur
haline dönü~mü~tür. Dolay~s~yla sondaj daha fazla derinle~tirilememi~~ve ayr~ca dalgalar~n
höyü~ü tahrip edece~i endi~esiyle çal~~malar bu seviyede sonland~nlm~~t~r. Ancak, bu sondaj
çal~~mas~na 1995 y~l~nda kald~~~~yerden devam edilmi~tir. 1994 y~l~nda (ÇM-94-95/S-II)
aç~lan, göl seviyesindeki kerpiç duvar yanlann~n temizlenmesi esnas~nda iki adet Nahçivan
kulplu küp daha bulunmu~tur (Res.8). Bunlardan birinin içerisi bo~~di~eri ise tamamen
kömürle~mi~, cinsi belirlenemeyen birbirine kayna~m~~~durumda tohum kümesi ile doludur
(Res.9). Sondaj~n son seviyesinde(2,10-2,40 m.) göl kenar~nda bir Müslüman gömü ortaya
ç~kar~lm~~t~r (Çiz.3). Bu gömü Müslüman mezarlar~n~n Tunç Ça~~~tabakalanm nas~l tahrip
etti~ini aç~kça göstermi~tir.
1995 y~l~nda, ayr~ca ÇM-94/S-II açmas~mn yalda~~k 2 m. kuzeyine, dalgalann k~smen
y~kt~~i bölümde kültür tabakalanm anlamak amac~yla 10x25 m.'lik bir alan~n t~ra~lanmas~~
gerçelde~tirilmi~tir. T~ra~lama esnas~nda yine göl seviyesinde içi bo~~bir Nahçivan kulplu
ba~ka bir küp daha bulunmu~tur. Bu tra~lama ile göl seviyesinden yakla~~k 1,50 m.
yüksekli~e varan bölümde dalgah hat çizen yang~n tabakas~mn izleri tespit edilmi~tir (Çiz.4,
Res.10). Yang~n tabakas~~ayn~~zamanda Tunç Ça~~'mn sona erdi~i noktay~~göstermektedir.
Tunç Ça~lina ait sa~lam malzemeler de yukar~da belirtildi~i üzere bu bölüm içinde
bulunmu~tur. Göl sular~n~n yükselmesi nedeniyle, yang~n tabakas~n~n alt s~n~r~~bulunamam~~~
ve daha a~a~~~lus~mlara da inilememi~tir. Dolay~s~yla Kalkolitik döneme ait yerle~me izlerinin
bulunup bulunmad~~~~saptanamam~~ur. Ayr~ca yüzeyden toplanan çanak çömlek parçalar~~
aras~nda Kalkolitik döneme i~aret edecek parçalar da ele geçmemi~tir.
ÇM-94-95/S-II sondaj~~ile kültür tabakalann~~ay~rmak için yap~lan kesitten anla~~ld~~~~
üzere yang~n tabakas~n~n üst s~n~r~~ ~lk Tunç Ça~i'nda bitim noktas~n~~göstermektedir.
Dolay~s~yla Çelebiba~~'ndaki ~lk Tunç Ça~~~yerle~mesinin sebebi belirlenemeyen yang~nla
son buldu~u söylenebilir. Bunun hemen üzerindeki kültür tabakas~~Demir Ça~lar~na ait
yerle~melere i~aret etmektedir. Özellikle yüzey buluntular~~aras~nda Urartu dönemine ait çok
say~da depo küpü (pitos) parçalar~n~n ele geçmesi bu dönemde yerle~im oldu~una i~aret
etmektedir. Ortaça~~Müslüman mezarlar~~genelde bu tabakan~n içine ve bunun üzerine
yap~lm~~t~r.
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~lk Tunç Ça~~~Çanak Çömlekleri
Çelebiba~~~Höyü~ü'nde yüzeyden, ÇM-94/S-I ve ÇM-94-95/S-II sondajlarmdan elde
edilen çanak çörnlelderin bir bölümü ~lk Tunç Ça~~'na aittir. Bu evreye ait çanak çömle~in
tamam~, ilk defa Burney tarafindan Erken Transkafkasya Kültürü9 olarak adland~r~lm~~t~r.
Ayr~ca bu kültür bölgede Karaz10, Kura-Aras", Khirbet Kherak12 gibi isimlerle de an~lm~~t~r.
Çelebiba~~~Höyü~ü'nde çanak çömleklerin büyük bölümü k~r~k parçalar halinde ele
geçmesine kar~~n, sa~lam durumda bulunanlar da vard~r (Çiz.5-7, Res.11-12). Bunlar
aras~nda, içerisinde kömürle~mi~~bu~day kal~nt~lar~~bulunan küçük bir çanak da (Çiz.5/1)
sa~lam olarak ele geçmi~tir. Bu döneme ait çanak çömlelderin hepsi el yap~m~d~r. Karaz
kültürünün belirgin özelli~i olarak genelde d~~~yüzleri siyah iç yüzleri hamurunun
rengindedir. Kap yüzeylerinde açk~lama izleri rahatl~kla görülebilmekte ve bu kaplara parlak
bir görünüm kazand~rmaktachr. ~ç yüzeyi hamur~mun renginde, d~~~yüzü siyah olan örnekler
d~~~nda çok az say~da tek renkli parçalar mevcuttur. Hamur kahverengi ve kahverenginin
tonlar~~ile kiremit rengindedir. Kum katk~l~~örnelderin büyük bölümü kötü pi~irilmi~tir.
Parçalar~n birço~unda d~~~yüzde pi~meden dolay~~renk de~i~imleri vard~r (Res.12).
Kap formlan Karaz çanak çömle~inin yay~l~m alan~nda da görülebilece~i üzere fazla
çe~itlilik göstermemektedir. Çanaldar genelde basit a~~z kenarl~d~r (Çiz.5/1-4). D~~a çekik
a~~z kenarh (Çiz.5/5) örnelderin yan~nda içte hafif kahnla~tr~lm~~~ a~~z kenarl~~(Çiz.5/6)
çanaldar da vard~r. Çömlekler ise belirgin biçimde d~~a çekilmi~~a~~z kenarl~~ve yüksek
boyunludurlar (Çiz.6/1-6; 7/1-2). Çelebiba~~~ ~lk Tunç Ça~~~çanak çömlelderi içinde
bezemeli parçalar az say~dad~r. Birkaç gövde parças~~üzerinde daha çok kaz~ma tekni~inde
geometrik bezemeler yap~lm~~t~-13 (Çiz.7/3). Ayr~ca di~er bezeme örgeleri ise bölgedeki kaz~~
ve yüzey ara~t~rmalanndan da bildi~imiz, kap yüzeylerindeki çukurluldar ile plastik
kabart~lard~r14. Bu çukur ve kabart~lar hem çanaldarda (Çiz.5/3-6) hem de çömlekler
üzerinde (Çiz.6/4) görülür. Özellikle bir çanak parças~~üzerinde görülen bezeme stilize bir
insan veya hayvan gözü ile burnunu and~r~r niteliktedir15 (Çiz.5/5). Kap gövdeleri üzerindeki
çukurla~t~nlm~~~daireler genelde küçük kabartlarla yap~lm~~t~r (Çiz.5/4,6; 6/4, Res.11).
Kaplarda görülen di~er bir bezeme ise bu kültürde ve bölgedeki yerle~im alanlar~nda, s~ld~kla
9

~o
11
12
13

14

15

Burney-Lang 1971, 44.; Sagona 1984, 15.
Do~u Anadolu Bölgesinde kaz~~sonucu ilk tespit edildi~i yer Erzurum yak~n~ndaki Karaz olmas~ndan dolay~~
bu isimle adland~r~lm~~t~r. Arsebük, 1979, 82.
Sagona 1984, 15; Sagonia-Kiguradze 2003, 38.
Amiran 1965, 165vdd.; Philip-Millard 2000, 279vd.
Kozbe de Dilkaya Höyü~ü'nde ele geçen çanak çömlekler içinde, bezemeli parçalar~n az say~da oldu~unu
belirtmektedir. Kozbe 1990, 537; Marro ve özfirat taraf~ndan bölgede yap~lm~~~olan yüzey ara~t~rmalar~nda,
çok say~da Karaz çanak çömle~i topland~~~~ve bu örnekler aras~nda bezemeli örneklerle nadiren kar~~la~~ld~~~~
belirtilerek, bu durumun Van Gölü'nün kuzeydo~usundaki Kura-Aras mallar~n~n bir özelli~i olabilece~i öne
sürülmü~tür. Marro-opzfirat 2004, 233.
Bumey 1958, 186, Fig.85-86, 88-91,103,108-109; Kozbe 1990, Res. 3b, 4, 9.; 1995, 38-41, Çiz. 8-9, 11, 13,
26.; Ozfirat 2000, 193, Çiz. 2/2; 2005, 326, Pl. VIII/4.
Tarhan-Sevin 1990, 435, Res. 23/1.; Kozbe 1990, Res. 6c.; 2004, 39-40, Fig. 7/a.

ESKI ERÇI~-ÇELEBIBA~I HOYU~O TUNÇ VE DEMIR ÇA~I TABAKALARI

5

görülebilen a~~z kenarlar~ndaki üçgen biçimli çflunt~lard~r16. Bu bezeme eleman' çömlek ve
çanaldann d~~a çekilmi~~ a~~z kenarlannda uygulanm~~t~r (Çiz.5/5; 6/ 3). Karaz çanak
çömle~inin en belirgin özelliklerinden biri ~lk Tunç Ça~~~II için tipik olan Nahçevan tipi
kulplar Çelebiba~~~küplerinde de yayg~n olarak kullan~lm~~t~r-17 (Çiz.7/ 1-2, Res.12). Farkl~~
büyüklükte görülebilen bu kulplar içinde daha küçük yap~lm~~~olanlar~~ ~lk Tunç Ça~~~III
döneminde kullan~lm~~t~r". Yine bölgede Dilkaya'dal° ve nadir olarak da birkaç yerle~imde
görülen üç kulplu örnekler Çelebiba~~~çörnlelderinde kar~~m~za ç~kmaktad~r (Çiz.7/ 1-2 ).
Çelebiba~~~ ~lk Tunç Ça~~~çanak çömle~i form ve hamur özellilderi bak~m~ndan
bölgedeki kaz~~ve yüzey ara~t~ rmalanyla tespit edilmi~~birçok yerle~im alan~ndaki Karaz
çanak çömlekleri ile paralellik göstermektedir. Ortaya ç~kar~lan örnekler içinde
tarihlendirmeye yard~mc~~olacak parçalar s~mrhd~r. Buna kar~~n Çelebiba~~~~lk Tunç Ça~~~
çanak çömle~i bezeme, form ve yap~m tekni~i olarak di~er merkezlerle kar~~la~t~r~ld~~~nda ~lk
Tunç Ça~~~II-III dönemine (MAI 2600-2500 / 2200)20 tarihlendirilebilir. Ayr~ca Çelebiba~~~
Höyü~ü'ndeki ~lk Tunç Ça~~~çanak çömlekleri form ve bezemeleriyle özellilde Do~u
Anadolu ve Transkafkasya'da yayg~n olarak görülenlerin tekrar~~niteli~indedir.
Orta Tunç Ça~~/II. Bin Boyal~~Çanak Çömlekleri
Çelebiba~~~Höyü~ü'nde M.O. II. bin y~l boyah21 çanak çömlek parçalar~~ço~unlukla
yüzeyden ele geçmi~tir. Büyük oranda kahve ve pembemsi kahve hamurludurlar. Çok az
say~da içi hamurunun renginde olanlar~n yan~~s~ra d~~~~ve a~~z kenar~~içi kiremit astarh olan
örnekler de bulunmaktad~r. Astar yaln~zca d~~~yüzey ve a~z~n iç k~sm~na uygulanm~~t~r. ~nce
kum katk~l~~olan mallar iyi ve orta derecede pi~mi~lerdir. Çanak çörnlelderin tamam~~çark
yap~m~d~r. Bezeme aç~s~ndan hepsi monokrom bezemelidir. Monokrom boyahlarda
geometrik motifler kiremit astar üzerine siyah renkte uygulanm~~t~r. Form olarak küresel
gövdeli çömlekçiklerden olu~maktad~rlar22 (Çiz.8/ 1-5, Res.13).
Höyükte bu döneme ait çanak çömlek parçalar~n~n s~n~rl~~say~da da olsa ele geçmesi son
derece önemlidir. Çünkü M.O. III. biny~l~n sonlar~ndan itibaren, Orta Tunç Ça~~'nda
hemen bütün Do~u Anadolu ve Transkafkasya'da insanlar~n ya~am biçimini etkileyen
de~i~ikler ortaya ç~km~~t~r. Bu yeni düzen, yerle~ik hayattan çok ekonomisi pastoralizme
16
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dayanan, hayvanlar~~için odak alanlar aras~nda göç eder bir yaylac~hk ya~am tarz~na
dönü~mü~tür. Bu yeni ya~am biçimi de, eskiden çanak çömleklerde kullan~lan tek renkli
bezemeler yerini boyal~~çanak çörr~leldere b~rakm~~t~r.23 Çelebiba~~~Höyü~ii'nde yap~lan kaz~,
Ortaça~~islam mezarlanmn ortaya ç~kart~lmasma yönelik yap~lm~~~ve höyük tamamen
kaz~lmam~~t~r. Bu nedenle, her ne kadar kaz~larda göçebe kültürlerin ya~am izlerine ait
bulgulara rastlandmasa da yüzeyden bu döneme ait çanak çömleldefin ele geçmesi, göçebe
kültürlerin höyükte ya~am sürdürmü~~olabileceklerini alda getirmektedir.
Demir Ça~~~Çanak Çömlekleri

Çelebiba~~~Höyiikte Demir Ça~~'na ait çanak çömlek parçalar~~kaz~~çal~~malar~nda,
sondajlarda ve yüzeyden toplananlar aras~nda ele geçmi~tir. Dolay~s~yla höyükte yerle~im
oldu~unu i~aret etmektedir. Van Gölü havzas~nda yayg~n olarak görülen bu döneme ait
çanak çömlelderi burada da görmek mümkündür. Çelebiba~fnda Erken ve Orta Demir
Ça~~'na (Urartu) ait çanak çömlek parçalar~~sondajlarda genelde ayr~l seviyelerde birlikte
bulunmu~tur. Geç Demir Ça~~'na ait çanak çömlek parças~~ne sondajlardan ne de yüzeyden
ele geçmemi~tir.
Erken Demir Ça~~~çanak çömlelderi büyük oranda pembe-devetüyü malla temsil edilir.
Formlar a~~z kenarlar~~hafif d~~a kahnla~t~rdm~~~keskin kar~nl~~ve yivli çanaldar (Çiz.9/ 1-2) ile
alçak boyunlu yuvarlak gövdeli çömlelderden olu~ur (Çiz.9/4-8, Res.1 4-1 5). Çömlekler
içersinde a~~z k~sm~~yivliler ço~unluktad~r (Çiz.9/5-8, Res.1 5). Pembe, aç~k pembe, kiremit,
aç~k kiremit, koyu kahvemsi gri, kahve hamurlu, hamurunun renginde astarh olanlar~n yan~~
s~ra kahve, siyah ve kiremit astarh bu mallar genellikle orta kum nadiren de olsa kaba ta~ç~k
kadul~d~rlar. Açlus~z ya da açk~l~~olan bu parçalar~n tamam~~çark yap~m~d~r. ~yi, orta ve kötü
pi~me özelli~i gösteren kaplardan baz~lar~n~n iç yüzeyinde pi~meden dolay~~alacal~~renkler
olu~mu~tur ve bu mal grubunun tipik özelli~idir. Çanaldar basit, çekik a~~z kenarl~~keskin
kannhlar ve yuvarlak gövdeliler olmak üzere ikiye ayr~l~r. Ço~unlukla yivler ve çentik
dizileriyle bezenmi~lerdir. Boyunlu ve yuvarlak gövdeli çömlekler ayn~~zamanda yivler ve
çentik dizileriyle bezelidir. A~~z kenann~n içinde ya da d~~~ndaki yivler bu dönem çömlelderi
için tipiktir24.
Orta Demir Ça~~~çanak çömle~i klasik Urartu k~rm~z~~açk~l~~ mal~m~~(Çiz.1 O/ 1-5,
Res.1 6), d~~~nda kahve-kiremit (Çiz.1 0/6-7) rengi maldan da yap~lm~~t~r. Büyük oranda
kahve-kiremit hamurlu ve hamurunun renginde astarh ve açk~l~d~rlar. Genellikle ince kum
katk~l~~olan bu çanak çömlek parçalar~~iyi, orta ve kötü pi~mi~lerdir. Çanaldar kabaca keskin
kannhlar ve yuvarlak gövdeliler olmak üzere ikiye aynlabilirler. Keskin kannh çanaldar
ço~unlukla aç~k a~~zl~~ve a~~z kenarlar~~ d~~a do~ru çekilmi~lerdir. Yuvarlak gövdeli çanaldar
23
24

Özfirat 2001a, 108vdd.
özfirat 2005, Lev. II/7.Van/Yoncatepe örnekleriyle biçim olarak benzerleri bulunmamalda beraber Erken
Demir Ça~~~için tipik olan çentik bezeme kullan~m~, hem çömlelderin a~~z kenar~~ içi ve d~~~nda bulunan
yivler aç~s~ndan hem de mal olarak benzerlik arz ederler. Belli-Konyar 2001, Fig. 38-39.
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ise kapal~~a~~zl~~ve basit a~~z kenarlar~~kalmla~t~nlm~~t~ r. Kahve-kirernit mal grubu içerisinde
depo küplerine (Pitos) ait olan gövde parçalar~n~n d~~~yüzleri kabartma tekni~inde bezelidir25
(Res.9). Urartu dönemine ait k~rm~z~~açk~l~~mallar Urartu merkezleri içinde s~khlda rastlanan
mal ve formlarm tekrand~r26. Höyiikte bulunan özellikle depo küp parçalar~~yerle~imin
önemli göstergeleridir. Ayr~ca bu dönemde ya~am~~~Urartulann mezarl~k alan~~muhtemelen,
höyü~ün hemen 1,5 km. güneybat~s~nda Madavank denen kayahldann ete~inde, Van
gölünün kenar~nda yer almaktad~r.27
Çelebiba~~~Höyü~ü, Erken ve Orta Demir Ça~~~(Urartu) çanak çömlelderinin benzer
örnekleri Van Gölü havzas~nda bu dönem yerle~melerinde hem yüzey ara~t~rmalar~nda hem
de kaz~s~~yap~lan merkezlerde (Karagündüz, Dilkaya gibi) bulunmu~tur.
Çelebiba~~~sakinleri yerle~im için Dilkaya, Karagündüz'de oldu~u gibi, nehir kenar~~
tar~ma müsait düz ovalan tercih etmi~lerdir. Çelebiba~~~Höyü~ünde yap~lan kaz~~çal~~malar~~
ve elde edilen malzemelerin de~erlendirilmesi sonucunda tepenin üst kesimlerinin Ortaça~a
kadar uzanan ~slami dönem mezarl~~~, alt lus~mlanmn ise özellikle ~lk Tunç Ça~~~ve Demir
Ça~lannda yerle~ime sahne oldu~unu göstermi~tir. Sondajlar ~lk Tunç Ça~~~tabakalar~n~n
yang~nla son buldu~una i~aret etmektedir. M.O. 2. bin y~la ait az say~da boyal~~çanak çömlek
parças~n~n bulunmas~, bu dönemde kesin olmamakla beraber ya~am~n devam etti~inin kan~t~~
gibidir.
Çelebiba~~~Höyü~ii, özellikle Urartululann büyük kalelerin yan~nda Giriktepe,
Karagündüz gibi düz alanlarda da yerle~tilderini göstermesi aç~s~ndan önemlidir. Çelebiba~~~
Höyü~ü'nden elde edilen özellikle çanak çömlek malzemeler, Van Gölü havzas~nda ~lk Tunç
Ça~-lindan Urartu döneminin sonuna kadar geçen sürede üretilen eserlerle paralellik gösterir.
Bugüne kadarki yay~nlarda Çelebiba~~~Mezarl~~~~olarak geçen alan~n, tepe üzerinde
farkl~~alanlarda yap~lan sondajlarda elde edilen materyallerin incelenmesi sonucunda büyük
bir höyük oldu~u tespit edilmi~tir.

25
26
27

Urartu yerle~melerinde depo küpleri ortaya çilcartilm~~ ur. Benzer örnekler için blcz. Burney 1966, Lev.XI,
XIV, XV, Res.15; Belli-Salvini 2006, 59vdd. Fig.4-14.
Benzerleri Karagündüz'de mevcuttur. Bkz. Sevin ve di~., 2000, Res. 18/1.
Çavu~o~lu 2003, 136vdd., Res.3-18.
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KATALOG*
Ç~Z~M 5. (~lk Tunç Ça~lar~)
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Çanak, çap 10 cm., kahverengi (5 YR
5/4) hamurlu, hamurunun renginde astar'', ince kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 18 cm., koyu gri (5 YR
3/1) hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum katk~l~, kötü
pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/5, Sondaj buluntusu, Çanak p., Çap?, kahverengi (5 YR
5/4) hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astar'', kum katk~l~, kötü
pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/8, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 42 cm., koyu kahve (5
YR 4/6) hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum katk~l~, kötü
pi~mi~, d~~~~açk~h, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/4, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 40 cm., kahve (5 YR
5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, içte pi~meden dolay~~
siyaha de~in renk de~i~imi var, kum katk~l~, kötü pi~mi~, d~~~~açk~h, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/8, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 44 cm., kahve (5 YR
5/6) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, d~~ta pi~meden dolay~~siyaha de~in renk de~i~imi
var, kum katk~l~, kötü pi~mi~, d~~~~açk~l~, el yap~m~.

Ç~Z~M 6. (~lk Tunç Ça~lar')
ÇM-94-95/S-1I, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 18 cm., koyu kahve
(7,5 YR 4/5) hamurlu, içi hamurunun renginde ancak pi~meden dolay~~siyaha de~in renk
de~i~imi var, d~~~~siyah 5 YR 2,5/1) astar'', ince kum katk~l~, kötü pi~mi~,
açk~l~,
el
yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çömlek p., çap 22 cm., koyu kahve (7,5 YR 4/5) hamurlu, içi
hamurunun renginde ancak pi~meden dolay~~siyaha de~in renk de~i~imi var, d~~~~siyah 5 YR
2,5/1) astarh, ince kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.

Katalogda sunulan mallar çark ve el yap~m~d~r. Kum içindeki taneler 1 mm3'den küçükse 'ince'; 1-2 mm3
kadarsa 'orta'; 2 mm3'den büyükse 'kaba' kum katk~l~ , kap çeperinin iç ve d~~~yüzleri kiremit, ortas~~siyah
renkteyse 'orta'; tümüyle kiremit rengindeyse `iyi'; siyahsa 'kötü' pi~irilmi~~terimleri kullan~lm~~t~r.
Renkler için Munsell Soil Color Charts (GretagMacbeth 2000) skalas~ndan yararlan~lm~~t~r.
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ÇM-94-95/S-II, Seviye/7, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap?, kahve (5 YR 5/6)
hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum katk~l~, kötü pi~mi~,
d~~~~açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/8, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 40 cm., kahve (5 YR
5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde, d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarh, ta~ç~k ve kum katk~l~,
kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/8, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 33 cm., pembemsi
kahve (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum
katk~l~, orta pi~mi~, d~~~~açk~h, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/7, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 48 cm., pembemsi
kahve (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum
katk~l~, orta pi~mi~, d~~~~açk~l~, el yap~m~.

Ç~Z~M 7. (~lk Tunç Ça~lar')
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Çömlek, çap 16 cm., kiremit (2,5 YR
5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarh, pi~meden dolay~~yer yer siyahlanmalar var, orta
kum katk~l~, orta pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Çömlek, çap 18 cm., kiremit (2,5 YR
5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarh, pi~meden dolay~~yer yer siyahlanmalar var, orta
kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., pembemsi kahve ((2,5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun
renginde d~~~~siyah (5 YR 2,5/1) astarl~~ancak pi~meden dolay~~iç k~s~mda siyaha de~in renk
de~i~imi vard~r, ince kum katk~l~, kötü pi~mi~, d~~~~açk~l~, çark yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Bazalt Ta~tan Havan, üstten uzun
yönde geni~li~i 32 cm., dar yönde ise 22 cm. dir. Alt k~sm~n~n yan çap~~15 cm. dir. Havan~n
uzun yöndeki üst k~sm~~k~nkt~r. Bazalt Ta~tan Havan Eli, geneli sa~lam olan havan elinin
uzunlu~u 16 cm., üstten düzle~tirilmi~~bölümün yan çap~~8 cm. dir.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Kutsal ocak (?), Kahve (5 YR 6/8)
hamurlu, hamurunun renginde astarh, siyahtan griye de~in alacalanmalar var, orta kum
katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/6, Sondaj buluntusu, Bazalt Ta~tan Ezgi Ta~~, uzunlu~u
30cm., geni~lik 12 cm. kahnl~k 5 cm.dir.
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ÇIZIM 8. (Orta Tunç Ça~~=M.Ö.II. Bin Y~l Boyahlar)
Yüzey buluntusu, Çömlekçik p., çap 16 cm., kahve (5 YR 5/5) hamurlu, içi
hamurunun renginde d~~~~kiremit (10 R 5/6) astarl~, bezeme siyah (10 R 4/ 1), ince kum
katk~l~, iyi pi~mi~, d~~~~hafif açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çömlekçik p., çap 14 cm., pembemsi kahve (2,5 YR 7/4) hamurlu,
d~~~~ve a~~z kenar~~içi kiremit (2,5 YR 5/6), içi hamurunun renginde astarl~, bezeme siyah (10
R 4/1), ince kum katk~l~, iyi pi~mi~, d~~~~hafif açluli, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., kahve (5 YR 5/5) hamurlu, hamurunun renginde astarl~,
bezeme siyah (10 R 4/1), ince kum katk~l~, orta pi~mi~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., kahve (7,5 YR 4/4) hamurlu, içi hamurunun renginde
d~~~~kiremit (2,5 YR 4/5) astarl~, bezeme siyah (2,5 YR 2,5/), ince kum ve ta~ç~k katk~l~, iyi
pi~mi~, d~~~~hafif açluli, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., pembemsi kahve (2,5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun
renginde astarh, bezeme siyah (2,5 YR 2,5), ince kum katk~l~, orta pi~mi~, çark yap~m~.
ÇIZIM 9. (Erken Demir Ça~~)
ÇM-94-95/S-II, Seviye/4, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 18 cm., pembemsi kahve
(5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarli, kaba kum katk~l~, iyi pi~mi~, çark yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/2, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 254 cm., kiremit (2,5
YR 5/8) hamurlu, kahve (5 YR 5/6) astarl~, orta kum ve az say~da mika katk~l~, orta pi~mi~,
açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., kahverengi (5 YR 6/8) hamurlu, hamurunun renginde
astarl~, orta kum ve bitki katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, el yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/3, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 32 cm., kiremit (2.5 Y
5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, orta kum ve ta~ç~k katk~l~, kötü pi~mi~, açluli,
çark yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/3, Sondaj buluntusu, Çömlek p., çap 14 cm., kiremit (10 R
5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarl~, orta kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çömlek p., çap 36 cm., koyu kahvemsi gri (5 YR 4/2) hamurlu,
siyah (5 YR 2,5/1) astarl~, kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çömlek p., çap 39 cm., pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu,
hamurunun renginde astarl~~ancak içte pi~meden dolay~~griye de~in renk de~i~imi var, orta
kum ve ta~ç~k katk~l~, orta pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
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Yüzey buluntusu, Çömlek p., çap 44 cm., aç~k kiremit (2,5 YR 5/8) hamurlu, kiremit
(10 R 4/8) astarl~, ince kum katk~l~, iyi pi~mi~, açk~l~, çark yap~m.
Ç~Z~M 10.(Orta Demir Ça~t=Urartu)
ÇM-94-95/S-II, Seviye/4, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 16 cm., kahverengi (5
YR 5/6) hamurlu, kiremit (2,5 YR 4/4) astarl~, ince kum katk~l~, iyi pi~mi~, açk~l~, çark
yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/3, Sondaj buluntusu, Çanak ., çap 13 cm., kahverengi (5 YR
5/6) hamurlu, kiremit (2,5 YR 4/4) astarl~, ince kum katk~l~, iyi pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
ÇM-94-95/S-II, Seviye/4, Sondaj buluntusu, Çanak p., çap 17 cm., kahve (5 YR
5/6) hamurlu, koyu k~rm~z~~(2,5 YR 4/8) asarh, ince kum katk~l~, iyi pi~mi~, açluh, çark
yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çanak p., çap 24 cm., kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, kiremit (2,5
YR 4/4) astarl~, orta kum katk~l~, orta pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Çanak p., çap 24 cm., aç~ k kahve (5 YR 6/8) hamurlu, k~z~l kiremit
(10 R 4/8) astarh, orta kum katk~l~, orta pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., çap?, koyu kahve (5 YR 4/4) hamurlu, içi hamurunun
renginde astarl~~ancak pi~meden dolay~~siyaha de~in renk de~i~imi var d~~~~k~z~l kiremit (10 R
4/8) astarl~, kum ve ta~ç~k katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
Yüzey buluntusu, Gövde p., çap?, k~rm~z~~ kiremit (2,5 YR 4/8) hamurlu,
hamurunun renginde astarl~ , kum katk~l~, kötü pi~mi~, açk~l~, çark yap~m~.
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