VAN KALESI VE ESKI VAN ~EHRI
KAZILARI, 1988
(On Rapor)
Prof. Dr. M. TANER TARHAN - Prof. Dr. VELI SEV~N
Müdürlük görevini yürüttü~üm ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi ad~na, 15.8.198819.9.1988 tarihleri aras~nda sürdürülen Van Kalesi ve Eski Van ~ehri kaz~lar~na, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden, ikinci
ba~kan olarak Prof. Dr. Veli Sevin, yüksek mimar O. Ümit Sirel, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Kemalettin Köro~lu, 100. Y~l Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden Ar.
Gör. Vildan Sekmen, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisansiyeri-Desinatör Aynur Ozf~rat, F~rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Yard. Doç. Dr. Ergünöz Akçora'n~n yan~s~ra,
ö~renci olarak ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Hakan Karadöl, Ufuk Kocaba~, Çi~dem Köksal, Sema Sandalc~~ kat~lm~~, Bakanl~k Temsilcili~i görevini ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü uzmanlar~ndan, Müze Ara~t~r~c~s~~ ~ehymus Menek~e
yapm~~t~r.
Kaz~~ve ara~t~rmalar~m~z Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün; ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin; Türk Tarih Kurumu'nun ve az da olsa Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu'nun maddi katk~lar~yla gerçekle~tirilmi~tir. Ad~~geçen kurum ve kurulu~lara, ayr~ca özverili çal~~malar~~
yürüten kaz~~ekibi üyelerine, Van Müze Müdürlü~ü'ne, Van ~li Muhasebe Müdürlü~ü'ne ve Karayollar~~Bölge Müdürlü~ü ile yard~mlar~n~~bizden esirgemeyen bütün ilgili ve yetkililere te~ekkür etmeyi
zevkli bir görev addederiz. Ayr~ca kaz~m~z~~ziyaret eden Kültür ve
Turizm Bakan~~say~n T~naz Titiz ve Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürü say~n Altan Akat ile di~er yetkililere te~ekkürü zevkli bir
görev sayar~z.
F. 5

66

M. TANER TARHAN — VELI SEVIN

AMAÇLAR - ÇALI~MA ALANLARI
~lk be~~y~ll~k çal~~ma program~m~zda belirtilen ve 1987 döneminde kaz~lar~na ba~lanan "pilot alanlar"da 1988 sezonunda da çal~~malara devam edilmi~tir 1.
1— "YENI SARAY":
Van Sitadelinin bat~~kesiminde uzanan "Yeni Saray"~n kuzeyinde ba~l~ca iki bölümde çal~~~lm~~t~r :
a) Yukar~~alan çal~~malar~~: Temizli~ine 1987 y~l~nda ba~lad~ ~~m~ z ve 12 mekan içeren alan~ n kuzeyinde, 18.00 x 5.50 m. boyutlar~ ndaki sahada çal~~~lm~~t~ r. Bu saha 1 no'lu mekan ile 11 no'lu mekan aras~nda uzanmaktad~r. Bu mekanlar~n duvarlar~na ait, do~ubat~~uzant~s~ ndaki kaya yataklar~n~n uzunlu~u 16.00 m. yi bulmaktad~ r. Adeta bir basamak görünümünde olan bu temel yataklarmda
kademelerin yüksekli~i ortalama olarak 0.30-0.35 m. dir. Bu kesimde anakayan~n olu~umundan kaynaklanan derin çatlak ve yar~klar~ n tipik Urartu blokaj sistemiyle dolduruldu~u ve böylelikle düz alanlar~n devam~n~n sa~land~~~~belirlenmi~ tir (Plan : 1).
1988 y~l~n~n bu alandaki en ilginç buluntular~~Urartu dönemine
ait üç temel ada~~~diskidir. 17 cm. çap~nda ve 2.5 cm. kal~nl~~~ ndaki
tunçtan üç disk, biraz daha geni~çe üç yuva içinde in-situ durumda
ele geçirilmi~tir. 12 no'lu mekan~n güney duvar~, temel yata~~~içine
do~u-bat~~do~rultusunda aç~lm~~~olan bu üç yuvadan ayr~~olarak,
ayn~~mekan~n do~usunda dördüncü bir yuva daha mevcuttur. Ancak bunun içinde olmas~~gereken tunç disk bulunamam~~t~r.
Yap~~temellerine adak levhas~~yerle~tirme gelene~inin Urartular'daki varl~~~~ilk defa 1961 y~l~nda Toprakkale'de yap~lan Haldi
Tap~na~~~kaz~lar~~ s~ras~nda ortaya ç~kar~lm~~t~ r 2. Yeni Saray'da bulunan tunç diskler ise ayn~~gelene~in sunu olarak de~i~ ik bir örne~ini olu~ turmaktad~ r ve bu nedenle de~er ve önemleri çok fazlad~ r. Ara~t~rma Merkezinin laboratuvarmda ön çal~~ma olarak fiziki temizliligi Prof. Dr. Veli Sevin taraf~ndan yap~lm~~, ancak bu çal~~ malar
1. Ayr~nt~l~~bilgi için bk. M.T. TARHAN, "Van Kalesi ve Eski Van ~ehri Kaz~lan, 1987". X. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~ I, Ankara 1989, s. 369 - 428.
2 Bk. A. Erzen, "Untersuchungen in der urartaischen Stadt Toprakkale bei Van
in den Jahren 1959-1961", Archaologischer Anzeiger 1962, s. 383 vdd.
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s~ras~nda üzerlerinde —ümit etti~imiz— herhangi bir ~ekil ya da yaz~.
ta ~imdilik rastlan~lmam~~t~r.
10 ve 12 no'lu mekanlar~n kuzeyindeki alanda 1.00 m. kadar
kahnl~~~ndaki döküntü moloz ve toprak tabakas~~hafredilmi~~olmakla birlikte henüz anakayadan i~lenmi~~olan temel yataklar~na ula~~lamam~~t~r. Bu kesimdeki çal~~ malarda küçük buluntu olarak Urartu dönemine ait çanak-çömlek parçalar~, geçen seneye oranla daha
bol miktarda ele geçirilmi~tir. Taraf~m~zdan "Biainili serami~i" olarak adland~r~lan bu parçalar, M. Ö. 8.-7. yüzy~la ait di~er Urartu merkezlerinden tan~nan türdedirler. Bunlardan ço~u yonca a~~zl~~testilere ait kulp parçaland~r.
6) A~a~~~alan çal~~malar~, : Yeni Saray'~n 24 m. kadar kuzeyinde —yukar~~alandaki taban kodundan yakla~~k olarak 9.00 m. kadar a~a~~da— anakayaya oyulmu~, teras destek duvar~~görünümündeki kaya mimarisi ikinci çal~~ma alan~m~z~~olu~turmu~tur (Plan :
1). Do~u-bat~~do~rultusunda uzanan ve kaleye giri~i sa~layan rampah
yol ve bunun güneyini s~n~rlayan duvar~n hemen hemen bütünüyle
1960 y~l~nda Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~ndaki ekip taraf~ndan
aç~lm~~~oldu~u, sözü edilen y~la ait k~sa çal~~ma raporunda belirtilmekt e dir 3.
Bu alanda geçen y~l ba~lad~~~m~z çal~~mada duvar~n plan~~al~nm~~~ve üstteki saray ile ba~lant~s~~kurularak, ilk ölçmeleri gerçekle~tirmi~tik. 1988 yaz~nda alan~n geni~~çapl~~temizli~i~~e ba~lanm~~t~r.
~imdilik 60-70 m. kadar uzunlu~undaki bir bölümü incelenebilen
bu alan~n bat~~kesiminde yo~unla~t~rd~~~= kaz~~ve temizlik çal~~malar~nda, anakayadan oyulmu~~yeni mimarl~k elemanlar~~ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu kesimde "d" kodu verdi~imiz yeni bir ç~k~nt~~daha tespit edilmi~tir. Burada ortaya ç~kar~lan mimari elemanlar duvar~n di~er kesimindeki görünümüyle bir hayli farkl~l~k göstermektedir. ~öyle ki, bu alan~n do~usunda uzanan ana kesim kompartmanlar halinde düzenlenmi~~olup, girinti ve ç~k~nt~lar mimarinin tek düzeli~ini
hareketlendiren ögeleri olu~turmaktad~r. Burada "b-c" ve "e-d" ç~k~nt~lar~~aras~nda kalan kompartmanlarda oturma bank~~ ~eklinde
i~lenmi~~sekiler dikkat çekmektedir. Ayr~ca düzle~tirilmi~~anakaya3 A. Erzen—E. Bilgiç—Y. Boysal—B. ö~ün, "Van Toprakkale Kaz~~Heyetinin
1960 Y~l~~K~sa Çal~~ma Raporu", Türk Arkeoloji Dergisi XI-2 (1961), s. 35.
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n~n üzerine serilen tipik Urartu m~c~r-harçh dö~eme tabakas~~kaleye
ula~~m sa~layan rampah yolun alt yap~s~~hakk~nda aç~k bir fikir vermektedir. Buna kar~~l~k "d" ç~kmas~n~~izleyen kompartmanda ise taban kodu adeta bir platform ~eklinde yükselmekte ve bunun önünde
de 0.90 x 1.40 m. boyutlar~nda ve 0.41 m. derinli~inde, anakayaya
oyulmu~~bir havuzcuk yer almaktad~r. Bundan ba~ka duvar üzerinde
anakaya içine vazedilmi~~olan, —muhtemelen-ah~ap konstrüksiyona
ait yuvalar dikkat çekmektedir. Ortaya ç~kar~lan bu elemanlar~n
fonksiyonlar~n~~ saptamak ~imdilik mümkün de~ildir.
Yeni Saray kaz~~ ve ara~t~rmalar~nda açma ba~kan~~olarak Aynur Ozf~rat görev yapm~~t~r.
II — "SÜLEYMAN HAN CAM~~"
Kaz~s~na 1987 y~l~nda ba~lanan Süleyman Han Camii'nde, ana
mekan içindeki çal~~malar tamamlanm~~t~ r (Plan : 2). Bu y~lki çal~~mam~zda 11.60 x 10.40 m. boyutlar~ndaki ana mekan~n, alt~gen levhalarla kapl~~erken evreden sonra gelen toprak tabanl~~kullan~m~~ s~ras~nda tavan~n ah~ap direklerle desteklendi~i yolunda baz~~kan~tlar elde edilmi~tir. Buna göre mekamn ortas~nda iki s~ra halinde dört
direk mevcuttu. ~n-situ durumda ele geçirilen direk altl~klar~mn taban üzerindeki dizili~leri bu intibal uyand~ rmaktad~r. Ayr~ca mihrab~n 1.00 m. kadar bat~s~nda, iki adet ah~ ap mimber altl~~~~yine in-situ
durumda ele geçirilmi~tir. Bunlar~n da geçen y~lki ah~ap buluntularda oldu~u gibi, mekamn geçirdi~i yang~n s~ras~ nda yanarak kömürle~ti~i belirlenmi~tir.
Mekan~ n mimarisini tamamlayan kap~~ giri~i de bu y~lki çal~~malarda ortaya ç~kar~lm~~t~r. Giri~, minare duvar~n~ n uzant~s~nda olup,
do~uya bakmakta ve minare önündeki, taban~~ sal ta~lanyla dö~eli
sahanl~~a aç~lmaktad~r (Plan : 2). 1.20 m. geni~li~indeki kap~~geçidinde, e~i~in iç ve d~~~yüzünün birer ta~~s~ras~yla takviye edildi~i
görülmü~ tür. Bunun üzeri muhtemelen ah~apla dö~eliydi. 8.70 x
5.30 m. boyutlar~ndaki sahanl~~ a kuzeyden dar bir rampa ile ç~k~lmaktad~r. Rampa sitadel giri~~kap~s~n~ n önündeki aç~k avluya ba~l~d~r.
Geçen y~lki raporumuzda da de~indi~imiz üzere, caminin yer
ald~~~~yiikselti topografik bir özellik olarak dikkat çekicidir. Bu yükseltinin niteli~i ve iç yap~s~n~~incelemeye yönelik bir sondaj çal~~ma-
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s~~da yap~lm~~t~r. Ana mekan~n kuzeybat~~kö~esine yak~n olarak, 6.00
x 4.00 m. boyutlar~nda ve sahanl~~k kodundan -2.80 m. kadar a~a~~da açt~~~m~z sondajda, 0.60 m. kahnl~~~nda ta~~duvarlar~~olan bir mekan~n varl~~~~ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu mekan~n cami ile ba~lant~s~~
ve fonksiyonu konusunda ~imdilik kesin bir kan~ya var~labilmi~~de~ildir.
Mekan içinde yapmay~~planlad~~~= derin sondaj çal~~malar~ndan ~imdilik vazgeçmi~~durumday~z. Çünkü minare ve kaidesi ciddi
bir ~ekilde restore edilmedikçe bu gibi çal~~malar~~sak~nca!' bulmaktay~z. Nitekim geçen y~l yapt~~~m~z onar~ma ra~men temel kesimi
eski eser merakhlarmea tehlikeli bir ~ekilde oyulmu~~bulunan ana
mekan~n bat~~ duvar~, yo~un k~~~ ~artlar~na dayanamayarak k~smen
mekan içine, k~smen de mekan d~~~na göçmü~tür.
Çevre düzeniyle ilgili olarak sitadele giri~~kap~s~n~n önündeki
avluda temizlik çal~~malar~~yürütülmü~~ve bu alan~n da ta~la kapl~~
oldu~u ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Buluntular :
Geçen y~l ele geçirilen buluntu topluluklar~~bu y~l da aynen devam etmi~tir. 4. Ordu 8. F~rka Van Alay~~Van Kalesi Topçu Bölü~ii'ne ait mübayaa ve revir kay~tlar~~ bu y~l~n en dikkat çekici ve de~erli buluntular~n' olu~turmaktad~r Ayr~ca, muhtelif çapta demir güllelerden olu~an ~arapnel çekirdekleri, çok say~da havan mermisi çekirde~i, ayar tapalar~, imla hakk~~parçalar~, fünyeleri, tüfek mermileri,
kovan ve çekirdekleri, kasatura k~nlar~, demir kirpiler, demir tabanca
kabzas~, palaska tokalar~~gibi buluntular da elde edilmi~tir. Ana
mekan~n temizlenmesi s~ras~nda ayr~ca Selçuklu, Beylikler ve Osmanl~~
dönemlerine ait çe~itli seramik parçalar~~da tespit edilmi~tir.
Süleyman Han Camii kaz~~ ve ara~t~rmalar~nda açma ba~kan~~
olarak Ar. Gör. Kemalettin Köro~lu görev yapm~~t~r.
III — "YUKARI S~TADEL"
Van kayal~~~n~n en yüksek kesimini olu~turan Yukar~~Sitadel'deki binlerce y~ll~k yo~un yap~la~ma nedeniyle, geçen y~lki raporumuzda da de~indi~imiz üzere, Urartu devrine ait dini ya da krali yap~lar~n tespiti bir hayli güçtür. Yapt~~~m~z yo~un bir yüzey ara~t~rmas~~sonucu, sitadelin güneydo~u kesiminde en erken yap~lar~ndan
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birine ait izler tespit edilerek, ön çal~~malarda bulunmak üzere bir
açma çal~~mas~na ba~lanm~~t~r : Bu çal~~malar sonucunda kuzey-güney do~rultusunda uzanan bir kaya mimarl~~~~ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Arka arkaya iki mekandan olu~an bu yap~da taban ve yan duvarlar~n temel kesiminin bütünüyle anakayan~n oyulmas~~suretiyle meydana getirildi~i ortaya ç~kar~lm~~t~r (Plan : 3). Kap~~geçitleri ayn~~
eksen üzerinde yer alan bu iki mekan sitadeldeki Urartu dönemine
ait ilk yap~p olu~turmaktad~r.
Kuzeyden di~li çerçevesi olan, 1.20 m. geni~li~indeki bir kap~~
geçidiyle girilen ilk mekan kabaca 4.80 x 3.80 m. boyutlar~ndad~r.
Kap~ya ait mil yata~~~yuvas~~geçidin hemen bat~~iç kö~esine, tabana
oyulmu~tur. Bu mekandan, güney duvar~na aç~lm~~~ di~li çerçeveli
ve 0.90 m. geni~li~indeki ba~ka bir geçitle ikinci odaya girilir. Uçuruma aç~lan yamaçtaki konumu nedeniyle bu odan~n ancak küçük
bir bölümü günümüze kalabilmi~tir.
~imdiki görünümüyle arka arkaya iki odadan olu~an bu tür mimarinin benzerlerine ba~ka Urartu merkezlerinde rastlanabilmi~~de~ildir. Bu nedenle yap~n~n fonksiyonu konusunda da ~imdilik fazla
bir ~ey söylenemez. Ancak 1.70 m. geni~li~indeki duvarlar yüksek
bir yap~n~n söz konusu oldu~unu aç~kça belgelemekte; ayr~ca di~li
çerçevelerle 4 belirlenen kap~~geçitlerinin cepheleri ve kare planl~~ tipik Urartu tap~naklar~n~~ an~msatan mekan boyutlar~~ve bütünüyle
anakayadan olu~turulan temel plan~~dü~ündürücüdür.
Gelecek y~l bu kesimdeki çal~~malar~n geni~letilmesi planlanm~~t~r.

4 Bk. M. T. Tarhan —V. Sevin, "Urartu Tap~nak kap~lanyla An~tsa Kaya Nisleri Aras~ndaki Ba~~nt~", Belleten XXXIX/155 (1975), s. 396 vd., res. 1.
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