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Prof. Dr. A. ER? EN, Prof. Dr. E. BİLGİÇ, Dr. Y. BOYSAL, Dr. B. ÖĞÜN

i 959 VAN-TOPRAKKALE SONDAJLARI VE BÖLGEDEKİ
ÇALIŞMALAR

I. VAN BÖLGESİNDE VE DOĞU 
ANADOLU’DA BUGÜNE KADAR 
YAPILAN AR AŞTIRM ALAR :

Şimdiye kadar Doğu Anadolu’da 
gerek Tarihöncesi çağları ve Eskiçağ, 
gerekse millî tarih devirleri üzerinde 
Orta ve Batı Anadolu bölgesinde olduğu 
kadar sistemli ve kifayetli araştırmalar 
yapılmamıştır. Bu yüzden Doğu Anado
lu’nun diğer bölgelerle olan arkeolojik 
münasebet ve mukayesesi ve tarihî mese
leleri çok mahdut yerlerdeki araştırma 
ve buluntulara dayanmaktadır. Doğu 
Anadoluda Arkeoloji ve Eskiçağ tarihi 
üzerine yapılan araştırmalar, daha çok, 
19. asrın başlarından beri avrupalı seyyah
ların ve antikite meraklılarının dikkat
lerini bölgedeki çivi yazılı kitabelerin 
çekmesi sebebiyle, Van ve çevresinde 
tekâsiif etmiştir. Daha 1828 de F. E. Schulz 
tarafından kitabeler üzerinde başlıyan 
çalışma1 bilhassa 1879-80 de İngilizlerin2 * •

1 İlk defa F. F. Schulz’un kopye ettiği metinler 
(Journal Asiatic 3. seri 1840) da neşredil
miştir. 1839 da Ch. Texier (Description de 
L ’Armenia, la Perse etc.) ve 1845 de Layard 
(Nineveh and Babelon, 1833, s. 389 v. d.) 
Van’ı ziyaret etmişler ve incelemede bulun
duklarından bahsetmişlerdir.

• Yapıldığından ancak 70 sene sonra R. D. 
Baınett tarafından raporları itmam suretiyle 
Iraq XII (1930) s. 1 v. d. ve Iraq XVI 
(1954) s. 3 v. d. de neşredilen bu araştırma 
ve kazılar Capt. E. Clayton, H. Rassam 
ve Dr. Reynolds tarafından yapılmıştır. 
Lehmann-Fîaupt İngilizlerin esas itibariyle 
Topıakkale’nin mabet sahasında çalışmış 
olduklarını kaydetmektedir (Arménien Einst 
und Jetzt II, 2 s. 455). Iııgilizler tapmak 
planı hakkında hiç bir izahat vermemişler-

ve 1898-99 da da Almanların3 Van-Top- 
rakkale’de arka arkaya ikişer mevsim 
yaptıkları hafriyat ve araştırmalarla de
vam etmiştir. Bir taraftan da bu heyetler 
bölgedeki çivi yazılı kitabeleri kopya 
ederek neşre çalışmışlardır. Daha sonra, 
birinci Dünya Harbinden biraz önce ve bu 
harp içinde Ruslar4 Toprakkale ve

dir. Bu yapı hakkında en geniş bilgi Leh
mann-Haupt tarafından mezkûr eser s. 
458-463 de verilmiş ve plânı da ancak 
1954 de Barnett tarafından izahsız olarak 
yayınlanmıştır (Iraq X V I s. 3-4 şek. 1).

3 Alman VV. Belek ve C. F. Lchman-Haupt’un 
daha sistematik bir şekilde yürüttükleri 
kazılar ise, kendileri Toprakkale’de işe 
başladıkları zamaıı duvarlarını ve kesme 
taşlarını tamamiyle dağılmış ve nakledil
miş buldukları ve burayı rekonstrüe etmek 
bakımından kendi kazıları neticesinde mey
dana çıkan durum ile Reynolds’un bıraktığı 
tek resimden faydalandıkları mabedden 
başka bu yapının kuzeyindeki toprak mabet 
bakiyesi, kalenin doğu yamacının güney 
ucundaki yer altı kaya inşaatı, yine mabedin 
güney batı cephesinin güneyine düşen yer
deki 20-30 küpün bulunduğu tapmak de
posu, Toprakkale kayalığının batı yamacında, 
tapınağın güney batı cephesinin biraz gü
neyindeki ölüler evi, veya ölüler terrası, 
bronzdan ayaklı bir şamdanın ve çeşitli 
hayvan frizleriyle süslü bronz kalkanın 
bulunduğu deponun güneyinde ve ona 
bitişik olan yapı, ve nihayet tapınak ile 
ölüler terrası arasında bulunan ve hiyeroglif 
ve çivi yazılı iki bütün tablet ile diğer par
çaların bulunduğu saha olmak üzere çok daha 
ihatalı ve geniş bir sahayı içine almıştır 
(VBC 1898, s. 580-589; Lehmann-Haupt, 
Armenien Einst und Jetzt 11, 2 s. 463-478, 
523, 588; Materialien s. 69. 84-92, 105-113; 
Barnett, Iraq X V I 1954, s. 17 n. 2. ).

4 Rus bilginlerinden M. Marr 1911 de Top- 
rakkale’yi ziyaret etmiş, 1912 de Orbeli
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TÜRK ARKEOLOJİ DERGİSİ

Van Kalesi’nde kazılar yapmış olmakla 
beraber, bu araştırmaların hepsi de sürek
siz olduğu it;in Urartu Devletinin bu iki 
mühim merkezi hakkında olduğu gibi, 
Urartu tarihine dair de tam ve insicamlı 
bilgiler elde edilmesi mümkün olmamış
tır. Amerikalıların 1937-38 yıllarında 
Tilkitepe ve Van Kalesinde yaptıkları kazı
lar ise birer mevsim devanı etmiş ve 
İkinci Dünya Harbinin çıkması ile tcıke- 
dilen bu kazıların neticeleri hakkında 
sadece iki kısa rapor neşredilcbilmiştir. * 5 * *

Van bölgesi dışında Doğu Anadolu’da 
tarihi çok eskiye varan araştırmalar yapıl
dığım görmüyoruz. Bilindiği üzere, Erzu
rum civarındaki Karaz hafriyatı 1942-44 
seneleri arasında ele alınmış ve bu çalış
maların neticeleri ancak 1959 da neşre
dilmiştir*’. Karaz buluntuları Kalkolitik- 
Bakırçağı malzemesini ihtiva etmekte ve 
bunlar bir çok bakımdan orta Anadolu ve 
Kafkasya’nın muhtelif yerlerindeki bulun
tularla benzerlik göstermektedir.

Doğu Anadolu’da şimdiye kadar üze
rinde durulabilmiş mahdut yerlerden birisi

aynı yerde ve 1916 da Van Kalasiııde ve 
Marr tekrar Toprakkale’de kazılar yap
mışlardır. Kendileri taralından 1922 dc 
Leningrad’da bu kazılar hakkında neşredilen 
raporu görmedik, ancak Schachermeyer 
(RV XIII s. 490) da Tuşpa maddesi altın
da bu kitaba temas etmektedir. Ayrıca bk. 
Piotrowskij, Fortschritte der Forschııng des 
Urartu-Reielı, 1957, s. 122-123.

5 E. B. Reilly, Tilki Tepedeki ilk kazılar 1937 
(Test Excavations at Tilki Tepe 1937),
Türk 'Farili, Arkeologya ve Etnografya 
Dergisi IV s. 145 v. d. s. 156 v. d.; K. Lake, 
Van’da yapılan hafriyat 1938, TTAED 
IV, s. 179 v. d. Amerikalıların Van Kalesi
kazılarının neticeleri ayrıca H. Otto ta
rafından AFO XIV s. Î.I7 v. d. de “ Die 
Amcrikanisclıcn Aıısgrabııngen am Burg- 
l'elsen von Van” başlıklı makalede verilmiştir. 
Von der Osteıı ise Orientalia 21 (1952) 
s. 307 v. d., 22 (1953) s. 329 v. d. da Ameri
kan kazılarında çıkarı seramiği işlemiştir.

® Hamit Ziibeyir Koşay-Kemal Turfan, Eı- 
zurum-Karaz raporu, Belleten 91 (1959) 
s- 349 v- c|.

de Erzincan civarındaki Altmtepe’dir. 
Burada 1938 dc demiryolu inşaatı sırasında 
meydana çıkan madenî eserlerin Von der 
Osteıı tarafından Urartu eserleri olduğu 
tesbit edilmiş", fakat son zamana kadar 
burada bir araştırmaya girişilmemiştir. 
Ancak 1959 da Türk Tarih Kurumu adına 
Prof. Tahsin Özgiiç burada kazılara başla
mıştır. Henüz neşredilmemiş, fakat bir 
konferansta kısmen tanıtılmış ve Ankara 
Arkeoloji müzesinde tarafımızdan görül
müş olan eserlerin büyük bir kısmını zen
gin madenî eşya teşkil etmekte ve ihtiva 
ettiği tasvirler Urartu sarrafının yeni güzel 
örneklerini vermektedirler8,

Şüphesiz Erivan yakınındaki Karmir- 
Blur (Teşebaini) ve Ganlıtepe’de (İrepuni) 
Ruslar tarafından yıllardan beri devam 
ettirilen sistemli kazıların neticeleri Doğu 
Anadolu ve bilhassa Urartu tarihi için 
çok mühim yazılı ve arkeolojik vesikalar 
ortaya koymuştur. Biz burada bu hususa 
sadece temasla yetiniyoruza.

7 Von der Osteıı, Neue Urartacische Bronzen 
aus Erzincan, Bericht über den VI. Inter
nationalen Kongress für Archaeologie, Ber
lin, 1939, s. 225-229. Barnctt-Nuri Gökçe, 
Ehe Find of Urartian Bronzes at Altın 
Tepe near Erzincan, ASt III (1953) s. 
121-129. Ahm Tcpe’de bulunan bir kazan 
üstündeki hieıoglif kitabelerini ayrıca Stein
herr de işlemiştir (Anatolia III 1958 s. 97 
v. d. ).

“ Altın tepe oda mezarlarında ele geçen ma
denî eserler üzerinde, görülen tasvirlerden 
kanatlı karışık varlıklar, kanatlı atlar ve 
bilhassa kanatlı at üzerindeki kanatlı tanrı 
tasvirleri ayrıca dikkati çekmektedir. Bun
lar Urartu tasvirî sanatının zenginliğini 
gösteren yeni örneklerdir.

9 Piotrowskij. Karmir Blur I-IV (1952-56); 
Excavations of the urartean citadel on the 
Karmir-Blur 'Papers presented by the So
viet delegation at the X X III international 
congress of orientalists, Moskova 1954; 
Barneti-Vatson, Iraq X IV  (1952) s. 132 
v. d.: G. R. Meyer, Die Sowjetischen Aus
grabungen in Teschebaini und Ir(e)pûııi, 
Wissenschaftliche Annale V I - 12 (1957) s. 
834-851; Piotrowskij, Fortschritte der Forsch
ung des Urartu-Reich, Vortrag, X X IV.

6



1959 VAN - TOPRAKKALE SONDAJLARI VE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR

Yukarıdaki izahlarımızdan da görül
düğü üzere Doğu Anadolu, memleketi
mizde öteden beri Tarih ve Arkeoloji bakı
mından az araştırılmış bir saha halini 
muhafaza etmektedir. Halbuki yine, aşa
ğıda bölgenin tarihî ehemmiyeti bahsinde 
temas edileceği üzere, Doğu Anadolu bütün 
olarak Kafkasya, İran, Suriye ve Orta 
Anadolu gibi bölgelerle hemen hemen 
aynı tarihî seyri takip etmekte ve bölgenin 
ilk medeniyet izleri ayni şekilde eskiye git
mektedir. Bu sebeplerle Doğu Anadolulum 
Tarih ve Arkeoloji yönünden araştırılması, 
bu saha ile ilgili Türk meslek adamları 
için ehemmiyetli bir vazife olarak kendini 
göstermiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, eksik olduğuna işa
ret ettiğimiz daha önceki Van bölgesi 
araştırmalarının neticeleri ile Urartu 
Devletinin bir eyaletini teşkil eden Erivan 
civarındaki sistemli Rus kazı ve neşriya
tının verimleri, Urartu Devletinin asıl mer
kezini teşkil eden Van bölgesinde ve yayılış 
sahası olan Doğu Anadolu’da ciddî ve 
uzun yıllara şamil araştırmalar yapılması 
halinde tarih, arkeoloji ve müzecilik 
bakımından bize büyük ümitler vermek
tedir. Bu itibarla yukarda isimleri yazılı 
dört meslektaş uzun müzakere ve çalış
malar sonunda bu sahada araştırma ve 
neticelerini yayma faaliyiııe girişmeye karar 
vermişlerdir. Bu çalışmalara, arka arkaya 
Urartu devlet merkezlerini teşkil eden ve 
bu günkü Van şehrinin birisi batısında, 
birisi de kuzey doğusunda bulunan eski 
Tuşpa (Van kalesi) ve eski Rusalıina 
(Toprakkale) de yapılacak araştırmalarla 
başlamayı tabiî bulmuşlardır. Çünkü her 
iki merkezde bulunması beklenen saray ve 
devlet arşivi gibi belli başlı tesisler henüz 
ele geçmemiştir. Diğer taraftan, iiçyüz 
yıl kadar devam ettiğini bildiğimiz bu *

Orient Kong. 1957; Melikischvili, Etudes 
de l’Epigraphie Ourartoue et certaines 
questions de l’Histoire d’Ourartoue, Moscou, 
>957-

devletin bütün hususiyetlerini ve kültür 
katlarını bu iki yerde tesbit etmekle bütün 
Doğu Anadoluya yayılmış olan diğer 
Urartu merkezlerinin kuruluş ve buluntu
larını mukayese için sağlam bir zemin 
hazırlanacağı düşüncesi de onlara hakim 
olmuştur.

Bunlardan başka, Eskiçağ tarihi, arke
olojisi ve filolojisi ile ilgili olan bizler, millî 
tarih devirleri bakımından da az araştı
rılmış olduğunu bildiğimiz Doğu Anadolu 
bölgesinin bu devirler yönünden alâka 
görmesine ve incelenmesine zemin hazır
lamak için bölgedeki gezilerimiz ve çalış
malarımız sırasında, rastladığımız eser
leri tesbit ederek tanıtmaya çalışacağız. 
Heyetimiz Türk ve îslâm sanat tarihçi
lerinin de katılmasını sağlamak suretiyle 
ciddi, İlmî faaliyetlere ve restorasyon 
işlerine girişmeyi lüzumlu bulmaktadır.

Yukarıda maksatlarına temas etti
ğimiz heyetimizden Prof. Dr. Afif Erzen 
ve Prof. Dr. Emin Bilgiç 1959 Mayısında 
Millî Eğitim Bakanlığına tafsilâtlı bir 
raporla müraacaat ederek Van bölgesinde 
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdür
lüğü ile müştereken kazı ve araştırmalara 
başlamak ve müteakip yıllarda devam 
etmek müsaadesini istihsal etmişlerdir. 
Diğer üyelerini Dr. Yusuf Boysal, Dr. 
Baki Öğün’iin teşkil ettiği heyetimiz, haf
riyatların Prof. Dr. Afif Erzen’in başkan
lığında yürütüleceğini Eski Eserler ve 
Müzeler Umum Müdürlüğüne bildirmiş ve 
ilk kampanyasına 10 Ağustos 1 9 5 9  da 
Toprakkale’de başlamıştır. Eski Eserler ve 
Müzeler şube müdürü Arkeolog Ahmet 
Dönmez birkaç gün sonra heyete iltihak 
ederek Umum Müdürlük adına kazı ve 
gezilere bir müddet iştirak etmiştir. Iop- 
rakkale sondajları 26 Ağustosa kadar devam 
etmiş ve aşağıdaki ilgili bahiste teferrua
tıyla görüleceği üzere, Haldi mabedinde 
ve A, B, G olmak üzere üç çukurda yürü
tülmüştür. O sırada Van’da bulunan Arke
oloji öğrencisi Sabahattin Türkoğlu da 
hafriyatta çalışmıştır.
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II. VAN ÇEVRESİNİN T A R İH Î I 
EHEM M İYETİ :

M .ö. 3. binden önceki devirde, Van’
daki Tilkitepe'de bir çok obsidien eşya 
arasında mütekâmil bir Tel-Halaf boyalı 
seramiğinin müşahede ve tesbit edilmiş 
olması bu bölgenin haklı olarak daha 
Neolitik-Kalkolitik devirde şimalî Suriye 
ile sıkı münasebetini meydana koymuş
tur10. Diğer taraftan, bölgedeki mahdut 
çalışma ve buluntulara istinaden Filistin- 
deki Kirbet-Kerak seramiği11, Kafkas
ya ve Nalıcivan’m eski devirleri12 ile 
Anadolu’nun Bakır Çağı arasında bağlar 
kurulabileceği de anlaşılmıştır. Doğu Ana
dolu’nun bu bölgesinin eski kültürleriyle 
îç  Anadolu’daki Alaca, Alişar, Alılatlıbel 
v.s. gibi Bakır Çağı kültürlerinin herhangi 
bir şekilde miinasebetli olduğu farkedil- 
miştir13. Hususiyle Tilkitepe’nin üst taba
kasında bir Kapadokya seramiği bulunmuş 
olmasıyle14 her iki Anadolu bölgesi ara
sındaki Tarihöncesi bağların M.ö. üçüncü 
bin sonlarında da devam etmekte olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh, bu şekilde pek

10 E. B. Rcilly, TTAED IV (1940) s. 147. 
Bilindiği üzere Teil-Halaf seramiğinin güzel 
ve mütekâmil örneklerini veren merkezler
den Mıısul yakınındaki Arpaeia, Tell-Hal- 
af’m doğu tarafında ve Tilki Tepe’ye daha 
yakın bulunmaktadır. A. M. Mansel’in, İstan
bul Üniversitesi Van Haftası’ndaki (1943), 
Urartu Tarihi ve Medeniyeti adlı makalesin
de de temas ettiği üzere (s. 114), bu durum 
Teli Halaf kültürünün aslî merkezinin daha 
doğuda olduğuna işaret sayılsa gerektir.

11 K. Bittel (çeviren: H. Çambel), Önasya 
Tarih Öncesi Çağları, Mısır, Filistin-Sııriye, 
( i945) s- 94 i Larub, Iraq XI-2 (1949), s. 
188 v. d.

12 Goetze, Kleinasien (1957), s. 40; ASt. 
IV 1954 s. 21 v.d; Hood, A St. I 1951 s. 115 
v. d .; Schachermeyer, Die Aeltesten Kul
turen Griechenlands, s. 161.

13 A. Goetze, aynı eser, s. 40 ve K. Bittel aynı
eser s. 94.

11 Praehistorische Zeitschrift XIX, s. 289 
ve lev. 33 A - ı ; E. B. Reilly, TTAED IV,
s. 147; A. M. Mansel, L!rartu Tarihi ve 
Medeniyeti, s. 114.

malıdud araştırma vc mukayeseler netice
sinde dahi Tarihöncesi devirlerindeki 
ehemmiyeti meydana çıkmış olan Van 
bölgesiyle birlikte, Doğu Anadolu’nun 
diğer yerlerinde de, benzer istasyonların 
tesbit edileceği kuvvetle ümit edilebilir.

Doğu Anadolu’nun Fırat nehri boy
larından Van Gölüne kadar uzanan saha
larının, M.ö. 2. binde Hurri kavimleri ba
kımından büyük bir ehemmiyet arzettiği 
ve hususiyle 18-14. asırlada bu bölgenin 
Habur merkez olmak üzere, Hurri-Mitanni 
Devletinin merkez sahasını teşkil ettiği15, 
hem Hurri-Mitanni hem Mezopotamya 
ve Hitit kaynaklarından bilindiği halde 
bölgede şimdiye kadar bu bakımdan 
araştırmalara girişilmemiş olması ve Mi- 
tanni Devletinin merkezi olan Vaşşukan- 
ni’nin yerinin dahi hâlâ tesbit edilememiş 
bulunması itibariyle 2. bin yılının bu 
şayanı dikkat kavim ve devleti hakkıııdaki 
bildiklerimizin hayli eksik olduğu meydan
dadır. Doğrudan doğruya Van bölgesinin 
2. bin yıllarındaki durumuna dair ise, ne 
Mezopotamya ve Anadolu kaynaklarında, 
ne de mahallen yapılmış araştırmalara 
dayanan hiç bir bilgi yoktur.

Halbuki Hurri-Mitanni konusunda 
mahallen geniş materiel elde edilmesi, 
ayni zamanda daha öncesi ve daha sonra
sının anlaşılması bakımından çok semereli 
olabilir. Ancak, gerek filolojik mukayese
ler, gerekse Asur kayalıklarından M.ö. 
13. asırdan itibaren aksetmeye başlıyan 
bir takım münferit haber ve bilgiler Hur
ri kavmiyle Nairi-Urartu kavimleri ara
sında sıkı bir münasebetin mevcudiyetine 
işaret etmektedirler16.

Urartular M.ö. 900-600 yılları ara
sında, Van merkez olmak üzere, Urmiye

ir‘ A. Scharff und A. Moortgat, Aegypten und 
Vorderasien im Altertum, s. 340 v. d.; Götze, 
Hethiter, Hurritcr und Assyrer, s. 98 v. d.; 
KJeinasien, 1957, s. 176; Gelb, Hurrians 
and Subarians, s. 50 v. d. ve bilhassa s. 89 
v. d.

16 Streck, ZA 13, s. 57-71,; A Goetze, Klei
nasien (1957) s. 191.
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Gölünden Malatya’ya, Erivan şimalindeki 
Gökçegöl, Erzurum ve Erzincan havali
sinden Halep’e ve Musul yakınlarına kadar 
yayılan biiyük ve kudretli bir devlet 
kurmuşlardır. Şimdiye kadar Van’da ve 
civarında muhtelif milletlere mensup 
heyetler tarafından yapıldığına I. kısımda 
temas ettiğimiz kazılara ve bunların kıs
men neşredilmiş olan neticeleriyle bugüne 
kadar elde edilmiş ve yayınlanmış olan 
bütün Urartu kıral kitabelerine göre bu 
devlet ve kavim, zamanın çok mütekâmil 
maden işçiliği, yaygın ve muazzam kaya 
ve kale mimarisi ve devrin imkân ve 
ölçülerini aşan büyük çapta kanallar ve 
sun’i göller şeklindeki sulama tesisleriyle 
temayüz etmektedir17. Yalnız daha önce 
Hititlerdc, bilhassa Boğazköyde, son
ra, Urartular’la kısmen muasır olmak 
üzere Frigler’de Kapadokya ve Pafla- 
gonya’da da ayni üstün taş ve kaya işçi
liği görülmektedir. Maden istihsal ve işçi
liğinde de, Alaca ve Horoztepe buluntu
larının, Kapadokya ve Hitit metinlerinin, 
Urartu ve çağdaş Frig mâmulleriyle, 
Asur kaynaklarındaki Haplıu ve Tabal’in 
maden işçiliğine ait haberlerin gösterdiği 
üzere, çok eskiden başlıyarak daha son
raya doğru, Orta Anadolu’dan İran’a 
kadar bir yayılmaya ve üstün bir sevi
yeye ulaşıldığına işaret etmek gerektir,8. 
Hususiyle bu umumî inkişaf içersinde 
yerini alan ve orjinalitesi bulunan maden 
işçiliği, kaya mimarisi, belki de seramik * II,

17 Lelımann-Haupt, Armenien Eins und .Jetzt
II, i s. 35 v. d.; s. i ro v. d.: U a; A. 
M. Maıısel, Urartu tarih ve Medeniyeti, 
s. 131 v. d.; Bittet, Grundzüge der Vor- 
und Frühgeschichte Kleinesiens, s. 79.

1B H. Koşay, Alaca Hüyük Kazısı Raporu, 
1936; T. Özgüç- M. Akok, Belleten, 82 
s. 201; E. Bilgiç, Anadolu’da Maden Eko
nomisi (Sümeroloji Araştırmaları) s. 913 
v. d.; Goetze , Kleinasien (1957), s. 120 ve 
bilhassa s 149-200; Bit tel, Grundzüge, s. 
79 v. d. Uımiye Gölünün güney doğusundaki 
Ziviye’de bulunan güzel madeni eserler 
için bk. H. F. Kantor, JNES X IX -i s. I 
v. d.

bakımından Urartular, yakın komşuları 
Frigiere tesir etmişlerdir19. Aynı za
manda orijinal madenî eserler ve bil
hassa plastik eserler Yunan ve Etrurya’ya

1,1 K. Bittel, Grundzüge, s. 86; M. Kalaç, 
Sümeroloji Araştırmaları, s. 982 v. d. s. 
1002. Zile yakınındaki Maşat’ın bir Frig 
iskân yeri olması, Malatya’da da ken
dine has orijinal boyalı seramik dışında 
Frig seramiği bulunması (E. Akıırgal, 
Flırygische Kunst, s. 8.) ve mühim bir 
Urartu merkezi olan Altıntepe’ııin bunlarla 
yakınlığı ile, Urartu kenar eyaletlerinden 
birinin merkezi olduğu anlaşılan Karmiı- 
Blur (Tcşebaiııi) da Frig seramiğinde görü
len tezyinatı lıavi bir Urartu kabının ele 
geçmesi (G. R. Meyer, Die Sowjetischen 
Ausgrabungen in Testhebaini und Ir(e)- 
puini, Wissenschaftliche Annalen VI r 2, 
1957, s. 845, Abb. 11) aradaki sıkı münase
betin mevcudiyetini ortaya koyar. Binaena
leyh Akurgal’ııı vaktiyle (Bayraklı, s. 43-44 
ve 85-86) Frig sanatının Doğu Yunan’a 
tesiri üzerinde durmuş olmasına ve bu 
görüşünü Samos’da ele geçen vazo parçala
rıyla teyit etmek istemesine karşılık, Phry- 
gisehe Kunst, s. 108-110 da. Frig sanatının 
tamamen Yunan tesiri altında meydana 
gelmiş bir sanat olduğu ve Doğu sanatı ile 
ilgisi bulunmadığı şeklindeki yeni iddiası 
hakikate pek uymamaktadır. Nitekim Goı- 
dion hafitlerinin elde ettiği neticeler de 
Akurgal’ın iddiasının aksini ortaya .koymuş 
bulunmakta ve M. J. Mellink Frig askeri 
mimarisini bir yandan mahalli gelenekle 
VI Troja’ya bağlarken öte yandan Urartu 
kaleleriyle karşılaştırmakta ve bunlarla 
benzerlikler gösterdiğine işaret etmekte, 
sivil mimarideki çatıların Doğu’da Urartu 
(Musasır) ya kadar giden örnekleri bulun
duğundan bahsetmekle ve Frigyanın önemli 
bir madencilik sanatı merkezi olarak Lhartu- 
larla karşılaştırılması gerektiğine işaret et
mektedir. Yine aynı müellif Fıigleıin genel 
olarak Yunanistandan daha çok Batı Ana
dolu geleneğine ve doğuya bağlı olduğuna, 
bu durumun Midas’ın Tabal, Urartu, 
Kue ve Asm la ilgisi dolayısıyla tarihî bakım
dan da teyit edildiğine temas etmekledir 
(Mellink, Phrygian archeology in the light 
of the new Gordion excavations, X X IV . 
Inter. Orient. Congress, s. 173-174). M. Mel
link, Fhe City of Midas (Scientific maga
zine 155 s. 95, 100-109) adlı makalesinde 
de Friglerin Doğu ile münasebeti ve

9
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ithal edilmiş20 ve hattâ Urartu sanatı
nın bu memleketlere tesir icra ettiği ele 
geçen buluntuların mukayesesiyle anla
şılmış bulunmakladır21.

Doğu Yunan’a 8. yüzyıldaki tesirleri üzerinde 
durmakta, ancak Kiımncr istilasından sonra 
Eriglerin lıellenize olmaya başladıklarım 
belirtmekledir.

10 Barneıt, JHS 68 (1948), s. 10 ve Iracj XII 
(1950) s. 39 da Urartularm madencilikte 
iistadlarınııı Asurlıılar olduğunu kabul ve 
Urarlıı sanatının tesirlerinin garp memle
ketlerine Fı iğler vasıtasıyla geçtiğini iddia 
eder. H. Frankforı da The Art and Arclıi- 
tecture of tlıe ancietıt Oıient, s. 186 da aynı 
görüşü müdafaa ile Gaıp’e tesirin Fenikelilerin 
tavassutu ile değil. Frigler yoluyla geçtiğini 
kabul etmektedir. Bununla beraber Urar- 
luların birinci bin yılının maden işçiliğinde 
mahir oldukları umumiyetle kabul edilmiş
tir (meselâ Lehmanıı-Haııpt-Schacherme- 
yer’in R V 13 s. 497 deki Fuşpa makalesi; 
Hcrzfcld, Janus I (1921), s. 152 v. d.; G. 
Karo, AM 45 (1920), s. 144 v. d.). Esasen 
yukarda metin kısmında kaydettiğimiz ve 
Goetze ile birleştiğimiz şekilde, maden 
istihsal ve işçiliği hususu Orta Anadolu’dan 
Iran ve Kafkaslara kadar olan sahada yeni 
değil, eski ve üçüncü binin ortalarına kadar 
varan (bk. yk. n. 18) başarılı bir iştigal 
konusudur. Bu konuda Urartularm Traııs- 
kafkasya ile ne derecede karşılıklı münasebete 
giriştikleri ve tesir icra ettikleri de, üzerinde 
durulması gereken önemli bir noktayı teş
kil eder (F. Hancar, Aus der Problcmatik 
Urarlus, A Or X VII 1-2, s. 307-308).

21 Pallotino, Archeologia Classica VII 2 (1956). 
s. 109-123 deki makalesinde Urartu sanatı
nın Yunan ve Etriisk sanatına olan derin 
tesirini yeni buluntuların ışığında tekrar 
ele almış bulunmaktadır. R. M. Hvslop da 
Iracj X V III 2 (1956) s. 150 v. d. deki ‘Urar
tian Bıoıızes in Etruscan Tombs’ adiı ma
kalesinde bu Urartu tesirini işlemekte ve 
eski yeni mühim literatürü vermektedir. 
E. Akurgal vaktiyle Spaetheıhitisclıe Bild- 
kunsl adlı eserinde (s. 138, n. 282) bütün 
detayları bakımından madencilikte Astır 
üslûbunun Urartu üzerindeki hakim tesirine 
kat’ ı ifadelerle işaret eder, Yazar Urartu 
medeniyeti (Urartaeisc.he Kuııst) adlı ma
kalesinde (Anatolia IV, 1959, s. 67 v. d.) 
ise, Asur tesirini yine de zikrederek üslûp 
tenkidi yoluyla mütecanis bir Urartu si
tilinin mevcudiyeti kanaatine vasıl olarak

Urartu devletinin ne zaman ve ne. 
sebeble çöktüğü, kat’ î olarak tesbit edile-

bunıın safhaları üzerinde durmakta, Urartu 
madenî eserlerinin ve uslûbunun Yunatıisln’a, 
Etıürya’ya doğrudan doğruya Urartular ve 
Il i tiller yoluyla geçtiğini kabul etmektedir. 
Ancak, Erivan civarındaki tabiî büyük 
Gökçe Göl’üıı Keşiş Gölü ile birlikte Uraı- 
tuların meydana getirdiği suıı’î bir göl gibi 
gösterilmesinden (s. 70) ve ayrıca s. 72-73 
de Etrüsk ve Yunan mukaddes mahallerinde 
bulunan Urartu tarzındaki kazanların pro
tondan üzerinde durulurken insan başı 
şeklindeki pıotomlaria griffon ve aslanların 
levha numaralarının ve dolavısıyle izah
larının birbirine karıştırılmış olmasından, 
makalenin acele yazılmış olduğu anlaşılmak
tadır. Aynı şekilde Almanca metinde aynı 
cümle içinde (s. 76) II. Rusas (680-645) 
ile II. İHI. ?) Sardur (760-733) birbirine 
karıştırılmaktadır. Bilhassa 68. sayfada 
Urartu devletinin kuvvetli devri olan 
Mcnuas, Argistis I ve Sardur 111 (810-733) 
zamanlarını, Urartularla Kilitlerin Orta 
Şarkın en mühim merkezlerini ve limanlarını 
ellerinde bulundurdukları ve bu sayede 
onların Orta Şarkın mümessilleri olarak 
Yunanlıların karşısına çıktıkları bir devir 
telâkki etmekledir. Hattâ Urartularm Yu
nanlılarla kurdukları ticari münasebeti dalıa 
sonra bir asır boyunca devam ettirdiklerini 
de iddia etmekledir.

Malum olduğu üzere Halep’e varan 
Urartu Kıralı III. Sardur (76o-733)dur. 
Fakat bunun ayılı zamanda sahilde haki
miyet tesis ettiği belli değildir. Esasen ar
kasından Asur’da yeni yükseliş devrini açaıı 
III. Tiglatpileser 746 da tahta geçmiş ve 
736 da ise Urartuları mağlup ederek Van’a 
kadar gitmiştir. Bu bakımdan 755 yıllarında 
Halep’e gelmiş ve 743 yıllarında oradan ayrıl
mak durumunda burakılmış olan Uıartu- 
larııı, iddia edildiği gibi, uzun uzadıya 
Akdeniz sahillerinde Yunanlılarla temas kur
maları mümkün değildir ve hemen arka
sından II. Sıırgon bir taraftan Şimalî Suriye 
ve Kilikya üzerine yürümüş, diğer taraftan 
ise meşhur sekizinci seferiyle Urartu ülkesini 
istilâ ve tahrip etmiştir. Bunun dışında 
Yunan sanatında orientalizaıı safhanın baş
langıcı olarak kabul edilen tarih genel 
olarak 8. asrın ikinci yarısı, hattâ asrın 
sonlarıdır (Bııschor, Griechische Vaseıı, s. 
20; Schweitzer, AM 43, s. 8; Karo AM 
45, s. i ü 6 :  Haspels (çeviren A. Akarca) 
Eski Yunan Boyalı Seramiği s. 37). Görü

l ü
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memekle ve bir münakaşa konusunu 
teşkil etmekledir. M. ö. 714 de Sargon'un 
Tuşpa’yı istilâsın) kolaylaştıran, Urartu- 
ların diğer düşmanı Kimmerlerden sonra 
gelen İskit dalgası neticesinde mi yoksa 
bundan sonra bir müddet devam ederek 
590 yılından önce Mcdler taralından mı 
ortadan kaldırıldıkları kat’i olarak bilin-

lüyor ki E. Akurgal’ın iddiasının hilâfına, 
Yunan’ın, değil Urartularla, umumiyetle 
Şark’la ilk sıkı münasebeti 8. asrın sonuna 
doğru olmuş ve oıientalizan safha başla
mıştır. Hitit ve Asur unsurlarının Yunan 
aleminde bariz hatlarla görüldüğü Pro- 
tokorinı masnııatı Halep’in Urartular ta
rafından alınma ve terkedilme tarihine 
kadar uzanmamakta ve böylece Uraıtu- 
ların esas parlak devri kabul edilen 8. 
asrın ilk yarısı (Piotrovskij. Akademie der 
Wissenschaften der U. d. SSR, Fortschritte 
der Forschung des Urartu-Reichs, XXIV. 
Internationalen Orientalisten Kongress, Mos
kau 1957 s. 118, 123) arasında uzun bir 
zaman farkı bulunmaktadır. Bu sebeple de 
Urartuların Halep’i ellerinde bulundur
dukları, yukarda hesapladığımız 12 yıl 
gibi kısa bir zaman içerisinde sahil şehir
lerinde Yunanlılarla istikbale şamil bir 
temas kurmaları ihtimali çok zaiflir. Esasen 
Akurgal kendisi de, sonradan fikrini değiş
tirerek ve isabetli bir şekilde Batı’da bu
lunan Uraıtıı ithal eserlerinin 7. asrın başla
rında birden bire ortaya çıktıklarına (Türkçe 
metin s. 74-75). Almanca metin s. 1 10-1 1 t) 
işaret etmektedir. Ayrıca Akıırgal’m Aranı 
tesirindeki Hitit atölyelerinde yapılarak 
Garb’e intikal ettiğini söylediği arslaıı ve 
griffon başlı protondan havi kazanların 
meydana gelişleri hususundaki fikirleri de 
vazıh değildir. Diğer taraftan, Gordion’da 
insan ve hayvan protomlarnıı havi üç 
tane Urartu kazam bulunduğundan bizzat 
bahseden Akurgal (s. 90-91), L'ıartu mas- 
nuatınm Garp’e intikalinde Frigleıirı de 
mühim bir mutavassıt olabileceklerini bir 
tarafa bırakmakta ve vaktiyle Bayraklı, 
s. 86 da ileri sürdüğü ‘Uraıtu bronzlarının 
Fıig merkezlerinden Doğu Yunan atöl
yelerine yayılmış olduğu’ noktai nazarını 
unutmuş bulunmaktadır. Halbuki az yu
karda belirtildiği gibi, Asurlular karşısında 
Urartu ve Frigleıin birleştikleri zamanlar 
olmuş ve 7. asrın başlarından itibaren, 
Urartu tesirlerini Garp’e naklettiklerini

memekteclir.* 22 Asur ve Urartu devletle
rinin arka arkaya ortadan kalkmalarından 
sonra, bu bölge Med ve onu takiben Pcrs 
hakimiyetine geçmiştir. Yan kalesinin gü
ney taralındaki kayalıklar üzerine Xerxes’in 
üt; dilde çivi yazılı bir kitabe hâkettirmesi 
bunun teyididir.23 * 25

5. Yüz y ı l  sonunda Xenophon’un 
Anabasis isimli eserinde bildirdiği üzere, 
küçük Kyıos 401 de öldükten sonra 10.000'- 
lerin başında Xenophon Mczopolomya’dan 
Trabzon’a giderken bu bölgeden geçmiştir; 
Bu sebeble eserinde Van Gölü havalisi 
hakkında da bilgi vermektedir.21 Van böl
gesi daha sonra, bilhassa Romalılarla Part 
devleti arasında münazaalı bir sahayı 
teşkil etmiştir. 2,>

kabul ettiğimiz Hitit beylikleri de Ajur
luların hakimiyeti altına (bk. bizzat Akurgal, 
ayniyet', s. ı ı ı )  girdiklerinden, tavassutta 
bulunma imkânları daha da azalmış görün
mekledir.

Akurgal tarafından Urartu eserlerinde 
tesbit edilen 8. ve 7. asır üslûplarına gelince, 
klâsik arkeolojide alışılmış olan asırlara göre 
tasnifin, Urartu tarihinin seyrine mutabık 
olmadığına işaret etmek gerekir. Çünkü 
Urartular Tuşpa’dan sonra ve 714 den 
itibaren Toprakkale’yi merkez haline ge
tirmişlerdir. Şimdilik katı olmamakla be
raber, bu dönüm noktasının seramikte de 
bir değişiklik meydana getirdiği kanaatin
deyiz. Nitekim aşağıda, v. d. Osten’in Ori
entaba NS 21 s. 307 v. d. ve 22 s. 329 v. d. 
de işlediği ve daha eski olduğuna işaret 
ettiği Van boyalı seramiği izlerine Top- 
rakkale’dc raslaıımadığı ve bu merkezde 
tek renkli kırmızı boya astarlı seramiğin 
hakim olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh Urartu madenciliğindeki üs
lûp değişikliğinin de bu tarihe istinat ettiril
mesi daha uygun olacağı fikrindeyiz.

22 Ilerodot 1, 74. Heroclot’a göre Kyaxares 
ile Alyaıtes arasındaki Kızılırmak savaşı 5 
sene devam ettiğinden 590 senesinden önce 
Med ler Doğu Anadolu’yu ele geçirmiş 
olmalıdırlar. A. Erzeıı, Kilikien. (1940) 
s. 85, 90 v. d. A. Müfit Manscl, Urartu 
Larihi ve Medeniyeti (İstanbul Üniversitesi 
Van haftası), s. 123.

21 Seloıı Lloyd, Early Anatolia, 1956, s. 28.
21 Xenophon, Anabasis, IV. kitap. 1, 5-21, 

2, 22 - 28 v. dd.
25 Magie, Romaıı Rule in Asia Miııor 11, s. 

482 v. d.
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Orta çağda ise Van çevresi, hususiyle 
Malazgirt meydan muharebesinden itiba
ren Türk ve İslâm tarihleri bakımndan 
ehemmiyet kazanmış ve Ahlat gibi Sel
çuklu merkezleri süratli bir gelişme kay
detmiştir. 2U

Osmanlı devri boyunca da Van ve ha
valisi askeri ve siyasi bakımlardan mühim 
bir yer işgal etmiştir. Ahlat, Van, Bitlis ve 
diğer merkezlerdeki kaleler bunun canlı şa
hitleridir. Bizzat Van kalesi Birinci Dünya 
Harbinin sonuna kadar bölgenin başlıca 
müstahkem mevkii halini muhafaza etmiş
tir. Bu kale Anadolu müstahkem mevkii- 
leri arasında en mahfuz kalmış ve en hey
betli olanlardan birisidir.

III. 1959 TO PR A K K A LE  SON
DAJLARI :

a) IIALDİ T A PIN A Ğ I ÇALIŞM ALARI

1959 yılında Toprakkalc’de yaptığı
mız sondajlara tepenin kuzey tarafında yer 
alan Haldi tapınağını temizlemekle baş
ladık. Tapmaktan bugün, yer yer gözüken 
birkaç blok taşdan başka hemen hiç bir- 
şev kalmamış ve burası Lehmann-Haupt - 
m eserindeki resme nazaran tanınmayacak 
hale gelmiştir.26 27 Duvarlar tamamen kay
bolmuş, faşlar sürüklenmiş, sahayı moloz 
ve toprak doldurmuştur. Bütün bunlara 
rağmen bıı sahanın temizlenmesi ve hiç 
olmazsa tapınağın temel plânının elde 
edilmesi gerekiyordu. İşe, batı tarafta te
mel hissini veren bir kaç taşın etrafını 
açmakla başladık. Yer yer tek sıra halinde 
taşları meydana çıkan bu temelin, kayaya 
oturduğu ve tapınağın batı müştemilâtına 
ait olduğu anlaşıldı.

Fakat bu duvarın kuzey ve güney 
taraflardaki durumu pek belli olmadı. İki

26 Varı için bk. Encyclopédie de L ’ Islam, IV 
s. 1178; İslâm Ansiklopedisi, Ahlat maddesi, 
1 s. 160 v. d.; Erciş maddesi, IV, s. 285 
v. d.: Malazgirt maddesi, VII s. 239 v. d.

27 Bossert, Alıanatolien, n. 1150. Tapmağa 
ait, birkaç yıl sonra çekilmiş fotoğraf için 
bk. King, l’SBA X X IV (ıgi2) Lev. X X V.

tarafta da taşların ve temele ait izlerin 
devam etmediği görüldü. Bu batı duvarı
nın bilhassa kuzey duvarıyla birleşecek 
köşe yapınası lâzım gelen yerde fazla 
araştırma yapmamıza rağmen muntazam 
bir dönüş tesbit edemedik.

Batı duvarının, daha doğrusu bu 
duvara ait temelin etrafının temizlenmesin
den sonra çalışmamızı yukarı (doğu) tarafa 
doğru yönelttik ve zemini teşkil eden 
kayanın geniş basamaklar halinde düzel
tilmiş olduğunu gördük (Lev. I, 1). Üstten 
gelecek olan bina ağırlığı ve tazyikinin 
meyde uyarak aşağıya doğru kaymaması 
için kaya kademeli bir şekilde işlenmiştir. 
Yalnız bu basamakların üzerinde yahut ta 
önlerinde yük ve ağırlığı bunlara intikal 
ettirecek duvar veya buna benzer izlere 
rastlamadık. Bu basamaklar kayanın 
şekline ve meyline göre yapıldığından 
genişlik ve yükseklikleri değişiktir, ortala
ma olarak yük. 20-30 cm, ve geniş. 1-2 
m arasındadır.

Temizlik işini yukarıya doğru devam 
ettirirken bu kademeli şekilde işlenmiş olan 
yerin ortasında bir kanala rastladık (Lev. I, 
2). Bu kanalı yukarı (doğu) ya doğru 
takip ettik, 4-5 m den sonra güneye doğru 
döndü ve bu taraftaki toprak yığının altın
dan mabede gelmekte olduğu anlaşıldı. Bu 
kısımda kanalı takip ederek başlangıç ye
rini bulmak fazla mesai ve masrafı mucip 
olduğundan bu işten şimdilik sarfı nazar 
etmek mecburiyetinde kaldık. Kanalın 
üzerinin plâka halinde koyu yeşil taşlarla 
örtülü olduğunu yine bu kısımda tesbit 
etmiş bulunuyoruz. Kanal takriben 15 cm 
derinlikte 20 cm (üstten) genişlikte olmak 
üzere basit bir şekilde kayaya oyulmuş ve 
bzı yerleri küçük taşlarla örülerek takviye 
edilmiştir. Kanalın nerede son bulduğu da 
henüz vazıh değildir. Oyma suretiyle 
yapılan kanalın son bulduğu yerde, örme 
suretiyle biraz daha devam edip etmediği 
ve böylece Tapınak sahasından dışarı çıkıp 
çıkmadığı şimdilik tesbit edilememiştir. 
Kanal tapmak dışındaki bir sunaktan 
geliyorsa teras kısmının içerisinde kaybol-
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ması da mümkündür ve boylere, mukaddes 
kurban kanının akmasının temini suretiyle 
tapınağın temellerinin ıslanması düşün
cesinin hakim olduğu akla gelmektedir.

Kanalın bulunduğu kısımdan yukarı 
doğru devam edildiğinde kayanın meylinin 
arttığı, basamakların daha sıklaştığı ve 
bunların kuzey ve güney taraflarda biraz 
muntazamlaştıkları görülür (Lev. II, 3). 
Hattâ kuzey tarafdaki basamakların mun- 
tazamlığına bakarak burada bir merdiven 
ve geçiş yerinden bahsetmek de mümkün
dür. Bu sık basamaklı yer bizi, yukarda 
tapınağın esas kısmı tahmin ettiğimiz 
sahaya ulaştırır (Lev. II, 4).

Burada batıya bakan kısımda yer yer 
kalmış olan temel taşlarına Taşlanmakta
dır. Bunların bir kısmının dışa bakan yüz
lerinde kaba bir rustika görülmektedir 
(Lev. II, 3). Tapınağın esas ve merkez 
kısmını teşkil ettiğini zannettiğimiz bu 
düz sahanın etrafı, kısmen yerinde kalmış 
olan taşlarla çevrilidir ve kuzey duvarı da 
gayet vazıhtır (Lev. II, 4). Halen yerle
rinde durmakta olan 5-6 blok taştan 
bir tanesinin ölçüsü (y. 65 cm,g. 55 
cm, d. 50 cm) şeklindedir. Tapmak 
bu duvardan güneye doğru ölçüldü
ğünde eski araştırıcıların vermiş oldu
ğu ve genişliği ifade ettiğini zannet
tiğimiz 13,5 m. lik mesafe güneyde tapı
nağın hududu olması lâzım gelen temel 
oyuntusuna ve taş bakiyelere tekabül et
mektedir. 28

Tapınak binasının doğusunda, neye 
hizmet ettiğini anlamadığımız, kaya üze
rinde, düzeltilmiş iki yer vardır. Bunlardan 
sağ tarafta olanın, kayaya düzeltmek sure
tiyle meydana getirilen kısmının genişliği 
3.75 m, uzunluğu 5 m dir. Bu düzeltilmiş 
reyden kayanın en yüksek yeri 45 cm yi 
geçmemektedir. Sol taraftaki ikinci yer her 
tarafının tamamen temizlenmemiş olması
na rağmen ölçülerinin sağ taraftakine yakın 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu izahlardan an-

28 Bossert, Altanatolien, n. 1150; Iraq XVI 
(1954) s-3-

laşılacağı gibi bu iki yerin giriş olabile
ceği akla gelirse de, daha önceki araştırı
cılar tapmağın kapısının güney' tarfta 
olduğunu tesbit etmiş bulunuyorlar.28,1

b)  A, B, o  Ç U KU RLARI

Toprakkalede iskân edilen kısmın tak
riben orta yerinde ve Haldi tapınağının 
40-50111 kadar güneyinde tecrübe ve kontrol 
maksadiylc 3 x 6  m ölçüsünde küçük bir 
çukur açtık. A adını verdiğimiz bu kısım 
dolma, yani daha önceki hafirler yalıutta 
defineciler tarafından karıştırılmış toprağı 
ihtiva etmekte olduğu anlaşıldığından 
1 m derinlikten sonra terk edildi.

Heyetimiz Toprakkaledeki tetkikleri 
sırasında, bir kenarı tepenin güney ucun
daki kayalığa bitişik, kuzey tarafı tepenin 
ortasına doğru uzanan ve kalenin hemen 
hemen en yüksek noktasını teşkil eden 
büyük bakiyenin kuzey ve doğu yama
cında kerpiç duvarlar tesbit etti. Böylece 
Tporakkale sırtının en hakim yerinde bu
lunan bu büyük bakiyenin içinde büyük bir 
yapının kerpiçten kalın ve yüksek duvar
larını sakladığı anlaşıldı. Üzerinde ve ya
maçlarında daha önce açılmış bir çok 
çııkurcukların yerleri umumiyetle belli 
oluyordu. Bu kitlenin Haldi tapınağına 
bakan kuzey yamacında, oldukça sağlam 
gibi gözüken kerpiç bir duvarı içine 
alacak şekilde bir sondaj çukuru açılması 
kararlaştırıldı (Lev. III, 5).

Henüz kazının ilk gününde, bir 
taraftan çukurun güney tarafında, daha 
önce teşhis ettiğimiz duvar ortaya çıkarı
lırken, öte yandan çukurun kuzey tarafında 
büyük küpler görülmeğe başladı, buraya 
1 No. lu oda adı verildi. Bilhassa odanın 
orta yerinde ve küplerin etrafında şiddetli 
bir yangın tahribatı gözüküyordu. Zaten 
odanın kuzey doğusunda bu yangın taba
kası satıhtan itibaren görülüyordu. Oda
nın ortasında, küplerin etrafında ve bil
hassa küplerin doğu ve kuzey taraflarında 
kazılan topraklar yangının tesiriyle kızar-

Lehmann-Haupt. Armenien II 2, s. 458 v. d.
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mış, kırmızı bir renk almışlardı. Odanın 
doğusundaki duvarla küpler arasında 
kalan alanda yanlamasına yıkılmış duvar 
kalınlıları ve diğer yıkıntı toprak, kiil, 
kömür v. s. den müteşekkil ve ateşin tesi
riyle kızarmış bir renk alan yıkıntı tabakası 
döşemeye kadar inmekte ve kalınlığı bazı 
yerlerde iki metreyi geçmekteydi. Odanın 
kuzey batısında yani küplerin batısında 
ana kaya üzerinde yıkıntı tabakasının 
kalınlığı 20-30 cm.yi geçmiyordu. Bu 
yönden batı tarafta bulunması gereken 
küplerden eser kalmamıştı. Bu tarafta 
yalnız iki küpün kaide yerini tespit etmek 
mümkün olmuştur. Odanın ve umumi
yetle kazılan sahanın batı kısmında ana 
kaya üstündeki toprak tabakası çok azdır. 
Hattâ bir çok yerde ana kaya zemini 
teşkil etmiştir. Buna karşılık kazılan yerin 
güney ve doğusunda bulunan ve asıl 
yapının önemli bir kısmını içinde sak
ladığı anlaşılan kitlenin yüksekliği 7-8 
metreden fazladır. Açılan alan doğuya 
doğru 4 metre ve güneye doğru 2.5 metre 
genişletilmiştir. Böylece çukurun boyut
ları t o X 17.5 in olmuştur (plân 1). 
Küplerin doğu ve kuzey batı yönlerinde 
duvar bulunmamıştır. Güney taraftaki 
duvarın da küplerin içinde bulunduğu 
odaya ait bir duvar olması şüphelidir. 
Zira bu duvar küp sıralarına tam paralel 
bir istikamette değildir.
Ayrıca bu duvarın planında görüldüğü 
şekilde güneye doğru uzanan ikinci 
bir duvarla batıda bir köşe teşkil etmesine 
rağmen kuzeye doğru uzanan veya uzan
ması gereken herhangi bir başka duvarla 
ilgisi tesbit edilememiştir. Esasen duvarı
mız doğuya doğru da devam etmekle 
beraber, doğu ucu da tahrip edilmiştir. 
Burada büyük bir dikkatle boşu boşuna bir 
kapı aranmıştır. Duvarın ortaya çıkarılan 
mevcut uzunluğu 7.25 m kalınlığı 2.20 m 
dir29. Bu duvarın, kuzey-batı köşesi

20 Tcişebaini’deki yapının dış duvarları 3.50
m, iç duvarları 2.10 in kalınlıktadır (Wis
senschaftliche Annalen I (1950) s. 410.

önünde ana kaya üzerinde başlangıç 
olarak alınmış (o) noktasına nazaran 
yüksekliği 1.85 metre ilâ 2.70 m arasında 
değişmektedir. Bu duvar en büyüğü 0.35
0.40 X 0.25 X 0.20 m boyutlarında ve daha 
küçük boydan gayrı muntazam taşlar
dan meydana gelen 0.50 m-0.70 m yük
sekliğindeki taş temel üzerine, içine ince 
elenmiş saman karıştırılmış 0.52 m X o.33 
0.14 m boyutlarındaki kerpiçlerden 30 yapıl
mıştır (Lev. III, 6). Batı ucunda bu duvar
la köşe teşkil ederek güneye doğru uzanan 
duvarın bu mevsimde ancak üç m. lik bir 
kısmı açığa çıkarılabilmiştir. Bu iki duva
rın meydana getirdiği oda içinde küçük 
alanda satıhtan itibaren ancak bir metre 
kadar derine inilmıştir. Duvarın kuzeyinde 
kalan saha ana kayaya kadar kazılmıştır. 
Ayrıca iki küp yeri tesbit edilmiş, bunlar
dan yalnız biri plânda gösterilmiştir. Bura
da vanyana dizilmiş 14 tane küp açığa çıka
rılmıştır. (Lev. IV, 7) Tesbit edilen küp
lerden birisi belirsiz bir durumda idi. Bu 
küplerden doğudaki üç tanesi hemen he
men ağızlarına kadar, diğerleri batıya ve 
kuzeye doğru gittikçe alçalan satıh seviye
sine uyarak yarısı veya yarıdan azı sağ
lam olmak üzere meydana çıkarılmıştır. 
Orijinal boylan 1.60 m civarında olması 
lâzım gelen bu küplerin omuzları üzerinde 
Urartulara has helezoni malûm süs var
d ır31. Bir iki ağız kenarı üzerinde (Lch- 
ınann-Haupt, Armenien, II 2, s. 475) 
de görüldüğü üzere, hacmini belirlen nok
talara benzer işaretlere tesadüf edilmiştir 
(Lev. IV, 8a,b). Bu küplerle duvar arasın
da kalan sahada ana kaya kuzeydoğudan 
güneybatıya doğru 0.40 m-0.50 m alçal- 

maktadır. Bu odada döşeme (o) nok-

'M Evcice Alman heyetinin kazılarında tesbit 
edilen en büyük keıpiçiıı boyutları: 0.55 
X0.32 m XO.16 m dir. (VBG 189t! s. 585): 
Teişebaini’deki yapılılarda kullanılan kerpiç
ler: 0.53 m X 0.35 m X o. 14 m (WA I 1952 
s. 410) veya 0.52 m X 0.39 m X 0,14 m 
(Iraq X IV  1952 s. 135) dir.

31 Lehmann-Haupt, Materialien s. i t i ,  şek. 
85; Armenien II-2 s. 560 alttaki şekil.

14



M. A kok Lev. XXXIX

AĞRI -  DOĞUBAYAZ1T İSHAKPASA SARAYI POLOVESİ
Cotnı K esiti -mikyas 25
é rn m A ,  ' ^

.. j ............ ..

'•wwM,f m m

■Şm

ÊÊSBÊÊm m w M

______

' ; f
— t •

" ..."E vffly/y£

RÖLOVE MAHMUT AKOH 

Ç İ Z E N  TEVFİK  KÖLUK

Plans No 9 
Plans Adedi Z8



A Ğ R I -  D O Ğ U B A Y A Z IT  İS H A K P A S A  SAR A YI R O L.O V E S I
Camii 0 6 eş iti 'TTlikyas, 1 / 2 5

—

fm m m

¡¡¡§|lpmm

ROLÖVE MAHMUT AKOK 

Ç İZ E N :  TE V FIK  KÖLÜK

2 â l- M 9 y  A n ko rg
Plan* No 10 
Plans Adedi

Lev. X
L 

M
. A kok



Al. Akok Lev. X U

T

. K......
AĞRI -  DOĞUBAYAZIT ... ISHAKPASA SARAYI ROLOVESI

Camı c4vh> Caphest ITlikyas 1/25

Plan$ No 11 
P.o** ûoed- 28

1Q-1Q-195? ¿ n fg r f l



AĞRI - DOGl IBAYAZIT ISHAKPASA SARAYI ROLOVESI
ctbdipaşa Türbesi PLân ve ¿kesitleri 7/ukyas 1 /25

P la n s  hto 1? 
P to*s  A ded i 28

ROLOVE ■ M A H M U T  AKOK 

Ç İ Z E N  T E V F Ik  K 0 1 U K

16 -  H g g ırp n  -1937 A n h a ra



AĞRI - DOGUBAYAZIT İSHAKPAŞA SARAYI RÖLÖVESİ
Uleras'tm Şatonu, 'Atamam v<? ci$hane /Plâm 'Tîî'tkyas■ 1 / 5 0
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