VAN-D~LKAYA 1-105YO~O 1988 KAZILARI
Prof. Dr. ALTAN ÇILINGIROGLU
Van-Dilkaya Höyü~ü kaz~lar~~1988 kaz~~sezonunda 23 Haziran8 A~ustos tarihleri aras~nda Prof. Dr. Altan ÇILINGIROGLU ba~kanl~~~nda Ara~t~rma Görevlisi Zafer DERIN ve Uzman Haluk SA~LAMTIMUR'un da kat~ld~~~~bir ekili taraf~ndan yürütülmü~tür. Kaz~~
ekibinde Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Londra Üniversitesinden 15 ö~renci yer alm~~t~r.
Önceki y~llarda çal~~~lan ve genellikle Erken Transkafkasya kültürü veren açmalara ek olarak höyü~ün en üst noktas~nda Demir Ça~~
katlar~n~~bulmak amac~yla iki açma daha aç~lm~~t~r. (HARITA)
N5 AÇMASI : (Resim. 1)
Dikdörtgen ve yuvarlak planl~~evlerin bir arada ortaya ç~kt~~~~
N5 açmas~ndaki önceki y~llarda yap~lan çal~~malar yerle~me yerinin
en erken mimari ve keramik buluntular~ n! vermi~ti. Bu buluntular
Do~u Anadolu Erken Tunç Ça~~II olarak da tan~mla~~abilecek Erken
Transkafkasya II kültürüne aittir. Höyükte bu dönemden önceye
ait olabilecek evrelerin varl~~~n~ n ara~t~r~lmas~~amac~yla N5 açmas~ndaki çal~~ malara yön verildi. Bu amaçla sürdürülen kaz~lar s~ras~nda
açman~n do~usunda yuvarlak planl~~ bir kar çukuru ortaya ç~kart~ld~.
A~~z seviyesi kar çukuru ile ayn~~düzlemde olan bir kül çukurunun
varl~~~~bu alandaki evlerin önünde bir avlunun yer ald~~~ n~~göster~nektedir.
Açman~ n güney bölümünde sürdürülen çal~~ malar -6.73 m'de
0.12 m. kal~nl~~~nda bir kum tabakas~n~n varl~~~n~~göstermi~tir. Yer
yer çak~l ile kar~~~k elegeçen tabakanm alt~nda en kal~n yeri 0.03 em.
olan bir yang~n izi ele geçmi~tir. Sözü edilen yang~n tabakas~n~n alt~nda çok ince bir kültür kat~~vard~r. Ancak bu kattan keramik ele
geçmemi~ tir. Bu alanda -7.00 m. den sonra ana topra~a i~~ilmi~tir.
Anatoprak olarak dü~ündü~ümüz alanda kaz~ lar daha da derinle~tirilmi~~ancak 0.75 n~ . daha derine inilmesine kar~~ n hiçbir kültür izine
rastlan~lmam~~t~r. Böylece N5 açmas~ nda Erken Transkafkasya II dö-
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neminden daha önceye giden bir kal~nt~n~n olmad~~~~kanaatine var~lm~~t~r. Bu konuda kesin sonuç 1989 y~l~~kanlar~yla elde edilecektir.
M5 AÇMASI : (Resim. 2)
N5 açmas~nda önceki y~llarda bulunan dikdörtgen ve yuvarlak
planl~~evlerin devamlar~n~~bulabilmek amac~yla aç~lan M5 açmas~ndaki çal~~malar olumlu sonuç vermi~~ ve açma içinde kuzey-güney
do~rultusunda uzanan birkaç adet dikdörtgen evin varl~~~~saptanm~~t~r. I. No'lu mekan olarak adland~r~ lan alanda -4.27 m. de (1666.93)
üzeri saz has~rla örtülmü~~tabana rastlanm~~t~r. Mekan~n bat~~duvar~nda paralel olarak uzanan bir seki vard~r. Mekan kuvvetli bir yang~n geçirmi~tir. Yang~n içinde elde edilen çanak-çömlekler Erken Transkafkasya II kültürünün ürünüdür.
M5 açmas~n~n "d" plan karesindeki çal~~ malar II. No'lu mekan~~
ortaya ç~karm~~t~r. Mekan içinde ele geçen yo~un kül kal~nt~lar~~ve
f~r~nlar bu alan~n mutfak olarak kullan~ld~~~n~~göstermektedir.
Açman~n bat~~duvar~na paralel olarak uzanan ve IV. No'lu mekan olarak adland~r~lan alan~n yakla~~k 5 m. uzunlu~unda dikdörtgen
bir ev oldu~u anla~~lm~~t~r. Iki dar ucunda birer platform ve kuzey
platformu üzerinde bir oca~~n yer ald~~~~ev baz~~onar~m evrelerine
sahiptir. Uzun süre kullan~ld~~~~anla~~lan ev taban~~üzerinden Erken
Transkafkasya II keramikleri ele geçmi~tir. M5 "a" karesine do~ru
uzanan evin kuzey bölümü henüz saptanamam~~t~r. Bu çal~~malara
1989 y~l~nda devam edilecektir. M5 açmas~ndan elde edilen çanak-çömlekler genellikle koyu yüzeyli ve elde yap~lan karekteristik Erken
Transkafkasya II örnekleridir.
06 AÇMASI : (Resim. 3)
Bir önceki y~lda kaz~lan alanlar~n temizli~i yap~ld~ktan sonra ba~lanan 06 açmas~~çal~~malar~~özellikle 06 a ve c karelerinde yo~unla~t~nld~. Açman~n do~u duvarma paralel olarak uzanan kerpiç bir duvar~n varl~~~~önemlidir. Köylülerin höyükten ta~~malzeme sa~lama
giri~imleri gerek 06 açmas~n~~gerekse bu duvar~~yer yer tahrip etmi~tir. Yakla~~k olarak 1.50 m. yüksekli~e sahip duvar~n temelleri ta~tand~r. Ta~~bloklarmda herhangi bir düzeltme yap~lmam~~ t~r. Ta~~
temelin kesin kal~nl~~~~henüz saptanamam~~t~r. Deprem sonucunda
çatlayan duvar~n ne tür bir alan~~çevirdi~i kesin de~ildir. Duvar~n
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kal~nl~~~~ve yüksekli~i bir sur duvar~~ya da bir ihata duvar~~olabilece~ini an~msatmaktad~r. Sözü edilen duvar~n kuzey ve güney yönler
deki devam~n~~bulmak amac~yla yap~lan çah~malar ~imdilik bir sonuç
vermemi~tir. Duvar~n bat~s~ ndaki mekanda ele geçen keramiklerin
hemen hepsi Erken Transkafkasya kültürünün eserleridir. Kar~~~k
bir durumda olas~l~kla y~k~nt~~içinde bulunan bu keramikler genellikle koyu yüzlü küplerdir. Açma içindeki da~~n~k halde bulunan ta~~
bloklar~n~ n konumu köylülerin yapt~~~~tahribat~mn boyutlar~n~~aç~kça göstermektedir.
N7 AÇMASI : (Resim. 4)
Höyü~ün en yüksek noktas~ nda bulunan N7 açmas~~olas~~Demir
Ça~~~kat~n~~bulabilmek amac~yla 1988 y~l~nda aç~lmaya ba~lanm~~t~r. Yüzey topra~~n~n kald~r~lmas~~ s~ras~ nda bol miktarda kar~~~k çanak-çömlek ele geçmi~tir. Ancak, 0.70 m. derinli~e dek herhangi bir
mimari kal~nt~~yoktur. Bu seviyeden sonra ele geçen ta~~duvar parçalar~~yer yer tahrip olmu~tur. Ele geçen çanak-çömlek buluntular
bu ilk evrenin Ortaça~~oldu~unu kan~tlamaktad~r. Yüzey topra~ma
yak~n olmas~~nedeniyle tahribata u~rayan bu kat~n hemen alt~nda yo~un kül kal~nt~lanyla kar~~m~~~bir çak~l tabakasma rastlanm~~t~r. Tüm
açma içinde gözlenen çak~l tabakas~n~n kaz~lmas~yla ortaya yeni bir
evreye ait düzgün ta~~duvarlar ç~kmaya ba~lam~~t~r. Ta~~duvarlar~n
sm~rlad~~~~dikdörtgen mekan kerpiç duvarlar ile bölümlere ayr~lm~~t~r. Bu bölümler içinde ocaklar ve tand~rlar gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r.
Açman~n bat~~yönünde yer alan bir odan~n içinden ç~kan depo
kaplar~~ve kal~nt~lar~~buran~n bir depo mekan~~olabilece~ini göstermi~tir. Bulunan çanak-çömlekler bu tabakan~n Urartu Dönemi'ne
ait oldu~unu kan~tlam~~t~r. Bu tabaka alttaki Erken Transkafkasya
evresinden bir yang~n ile ayr~lm~~t~r. Höyü~ün genel tabakalanmas~na uygun olarak bu açmada da Erken Transkafkasya Kültüründen
sonra Orta Demir Ça~'a kadar bir yerle~me yoktur.
M7 AÇMASI : (Resim. 5)
Höyü~ün en yüksek yerinde yer alan N7 açmas~nda gün ~~~~~na
ç~kart~lan Orta Demir Ça~~na ait yap~lar~n devam~n~~bulabilmek amac~yla M7 açmas~nda çal~~malara ba~land~. Yüzey topra~mm hemen
alt~nda tahrip olmu~~olarak ele geçen duvarlar Ortaça~'a aittirler.
Ortaça~~tabakas~~Demir Ça~'dan yakla~~k 0.30 m. kal~nli~~ndaki bir
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yangm tabakas~~ile ayr~l~r. Yang~n tabakas~n~n alt~nda 3 adet çocuk
iskeletinin bulunmas~~ilginçtir. Bu seviyeden sonra çanak-çömlek buluntulardaki de~i~iklik hemen gözlenmektedir. Orta Demir Ça~~~döneminin özelliklerini ta~~yan çanak-çömlekler genellikle devetüyü ve kahverengidir. Bu açmadaki çal~~malar 1989 y~l~nda yo~unla~t~r~lacakt~ r.
MEZARLIK : (Resim. 6)
1988 y~l~nda mezarl~k alan~ nda DD-14, DD-15, EE-14 ve EE-15
açmalar~nda 1663.69/-7.31 m. ile 1664.91/6.09 m. leri aras~nda çal~~~ld~.
Bu y~l mezarl~k alan~ndaki çal~~ malarda kuzey-bat~, güney-do~u
yönünde uzanan 62 adet iskelet ele geçti. Iskeletlerden 13 tanesi
çocuk iskeleti, geri kalanlar ise yeti~kinlere aittir. Kum gömü iskeletler içerisinde EE-15 açmas~ ndaki 1114 (88) nolu iskelet di~erlerine
göre ayr~cal~ k göstermektedir. Ortaya ç~kart~lan di~er iskeletler s~rt
üstü yat~r~lm~~~iken, bu iskelet hocker durumda bulunmu~tur. Önceki
y~llarda bol olarak ortaya ç~ kart~lan üzeri plaka ta~la örtülü kum
gömülerden 1988'de yaln~ zca bir adet (11.41. (88) nolu iskelet) ele
geçmesi ilginçtir. DD-14 açmas~nda 11.56 (88) ve 11.57 (88) nolu
iskeletleri üç yandan çevreleyen plaka ta~lar~n ve duvarlar~n, bozulmu~~küçük bir oda mezara ait olmas~~gerekir. DD-15 açmas~ ndaki
11.40 (88) nolu iskelet üzerinde birbirine paralel olarak ele geçen ah~ap hat~llar yeni bir tür kum gömü ~eklinin varl~~~n~~göstermektedir.
Kum gömülerle birlikte çok say~da küçük buluntu da ele geçmi~tir. Sözü edilen buluntular~, çocuk iskeletleriyle bulunmu~~boncuklar, bronz bilezikler, küpeler, yüzükler, deniz hayvan kabu~undan yayap~lm~~~tak~lar, ta~~a~~r~ak, minyatür pi~mi~~kap, amorf demir objeler ve üzeri okunamayan bir adet sikke olarak tammlayabiliriz.
Mezarl~k alan~nda 62 adet iskeletle birlikte bu y~l 6 adet Urartu
urnesi ortaya ç~kart~lm~~t~ r. Bunlardan 5 tanesi in situ, bir tanesi ise
topra~~n içerisinde tahrip olmu~~ ~ekilde bulunmu~tur. Urnelerin içerisinden küçük buluntu olarak bir adet mühür, ta~~boncuk, y~lan ba~h bilezik, bronz yüzük, i~neler ve (IV. 1. (88) nolu) urnenin d~~~ nda
in situ durumda bronz bir kemer ele geçmi~ tir.
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Res. I - Van-Dilkaya Höyü~ü N5 Açmas~.

Res. 2 - M5 Açmas~ nda Erken Transkafkasya II evresi evleri.

Altan Çilingiro~lu

Res. 3 - Van-Dilkaya: 06 Açmas~ndaki tas temelli kerpiç sur duvar~ .

Res. 4 - N7 Açmas~: Orta Demir Ça~~kal~ nt~lar~.

Altan Çaingiro~lu

Res. 5 - M7 Açmas~nda Orta Demir Ça~~kal~nt~lar~ .

Res. 6 - Van-Dilkaya mezarl~ k alan~ nda kum gömüler.

Altan Çilingiro~lu

Res. 7 - Van-Dilkaya Mezarl~k alan~: Urart~~uz-nesi ve kemeri.

