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4-07 Ekim 2011 tarihleri aras›nda üniversitemizin Rektörlük Konferans Salonu ile yine 
üniversitemize ba¤l› Ahlat Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirilen “VII. Uluslararas›

Van Gölü Havzas› Sempozyumu - The Seventy International Symposium of Van Lake Region”, Bitlis Eren
Üniversitesi’nin Van Gölü Havzas›’n›n en önemli bilim kurumu oldu¤unu bir kez daha gözler önüne
sermektedir.

Uluslararas› seviyede düzenlenen bu önemli sempozyuma, Türkiye ve yurtd›fl›ndan birçok bilim insan›
ve araflt›r›c› kat›lm›flt›r. Bitlis Bölgesi’nin tarih, arkeoloji, sanat tarihi, co¤rafya, jeoloji, teoloji, dil ve
edebiyat, halk bilimi, iktisat, turizm, geleneksel mutfak kültürü ve yemekleri konusunda bildiri sunan
bilim insanlar›, özellikle Van Gölü Havzas›’n›n mimarl›k tarihi konusunda daha çok bildiri sunmufllard›r.

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’nun en büyük amac› ve özellikle a¤›rl›k verdi¤i konular›n
bafl›nda, Bitlis Bölgesi’nin Orta Ça¤ ve Osmanl› Devleti dönemindeki kent dokusu ile han, hamam,
kervansaray, köprü, çeflme, türbe, mescit, cami, medrese ve geleneksel konut mimarl›¤› gelmektedir.
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VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’na kat›lanlar›n toplu hat›ra foto¤raf›



Tarihin canl› tan›¤› olan askeri, dini ve sivil mimariye ait tafl›nmaz kültür varl›klar›, ne yaz›k ki her geçen
gün biraz daha fazla tahrip ve hatta yok olmaktad›r. Bitlis Eren Üniversitesi’nin en büyük amac›, en
önemli kültürel miras›m›z› oluflturan bu tür de¤erli mimari yap›lar›n korunmas›, gelece¤e aktar›lmas›
ve Bitlis’in yaflayan bir “Aç›k Hava Müzesi” ne dönüfltürülmesidir.

Bu amaç do¤rultusunda düzenledi¤imiz ve bundan sonra da düzenleyece¤imiz uluslararas› sempozyumlar,
Bitlis Bölgesi’nin sahip oldu¤u birbirinden de¤erli tarihi yap›lar›n korunmas›,  yaflat›lmas› ve turistik bir
de¤ere dönüfltürülmesini sa¤layacakt›r.

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’na sunulan bildirilerin yar›s›na yak›n k›sm›n›, Bitlis
Bölgesi’nin tafl›nmaz kültür varl›¤› ve tarihi mimarl›k an›tlar› ile ilgili konular oluflturmufltur. fiimdiye
kadar düzenlenen Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumlar›nda ilk kez Bitlis Bölgesi’nin tarihsel
mimarl›k an›tlar›n›n korunmas›, yaflat›lmas› ve gelece¤imizi yönlendiren en önemli kültürel de¤erler
olarak belgelenmesi, bundan sonra düzenlenecek olan uluslararas› sempozyumlar› da, yönlendirilecektir.

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’nun sekreterya ifllemlerini büyük bir sab›r ve baflar›yla
yürüten Vedat Evren Belli’ye, özverili çal›flmalar›ndan dolay› çok teflekkür ederim. Kendisi ayn› zamanda,
Prof. Dr. Oktay Belli ile birlikte kitab›n editörlük çal›flmalar›n› da, yürütmektedir.

Sempozyum düzenleme komitesi baflkan› ve kitab›n editörü meslektafl›m Prof. Dr. Oktay Belli’ye içtenlikle
teflekkür etmeyi zevkli bir görev sayar›m. De¤erli meslektafl›m Prof. Dr. Oktay Belli’nin özverili çal›flmalar›
sayesinde, Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumlar› düzenlenmifl ve bundan da önemlisi, düzenlenen
her sempozyumun kitab› yay›nlanarak, gelece¤e kaynak eser olarak b›rak›lm›flt›r.

Sempozyumun düzenlenmesine önemli maddi ve manevi katk› sa¤layan ve sunulan bildirilerin kitaba
dönüfltürülmesini gerçeklefltiren Bitlis E¤itim ve Tan›tma Vakf› (BETAV) Baflkan› Say›n Ahmet H.Eren
ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teflekkür ederim.

Bitlis Eren Üniversitesi olarak, bundan sonraki y›llarda da Van Gölü Havzas›’nda benzer sempozyumlar›n
düzenlenece¤ini ve Bitlis Eren Üniversitesi’ni bölgede bir uluslararas› kongre merkezi haline dönüfltürece¤imizi,
özellikle vurgulamak istiyorum.

Bugüne kadar gerçeklefltirmifl oldu¤umuz uluslararas› sempozyumlar ve bu sempozyumlar›n yay›nlam›fl
oldu¤umuz de¤erli kitaplar›, Bitlis Eren Üniversitesi’ni Van Gölü Havzas›’n›n en önemli bilim ve kültür
üniversitesi oldu¤unu gözler önüne sermifltir.
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“VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu - The Seventh International Symposium of Van Lake
Region” held in both the Rektörlük Conference Hall and Ahlat Kültür Merkezi Conference Hall of our
university on October 04-07, in 2011 has one more time revealed that Bitlis University is the most eminent
institute of science in the Van Lake Region.

Many scientists and researchers both from Turkey and abroad has attended to this significant symposium
at the international level.  Scientists who have presented reports on the history, archaeology, history
of art, geography, geology, theology, language and literature, folklore, economy, tourism, traditional
culinary culture and cuisine of Bitlis Region, especially presented more reports on the subject of the
architectural history of Lake Van Region.

One of the most important and most emphasized subjects of 7th International Van Lake Region Symposium
is urban fabric of Bitlis Region in middle ages and in the period of Ottoman Empire, and inns, baths,
caravanserais, bridges, fountains, tombs, mosque, mosques, madrasas and traditional residential architecture.

The living evidence of history, immovable cultural assets of military, religious, and civil architecture,
unfortunately day by day are exposed to more and more erosion and even to destruction. The ultimate
aim of Bitlis Eren University is to protect such precious architectural structures that make up our cultural
heritage, to transfer them to future, and to turn Bitlis into an open-air museum.

Symposiums that we have organized and we are going to organize for this purpose will help to protect
and keep alive the invaluable historic structures, each of which are more valuable than one  another,
of Bitlis Region and turn them into touristic values.

Near to half of the reports presented in the 7th International Van Lake Region Symposium, are on the
subjects related with the immovable cultural assets and historic architectural monuments.
In all International Van Lake Symposiums held up to this time, proving for the first time the fact that
to protect, and to keep alive historic architectural monuments of Bitlis Region are the most important
cultural values will shape the future international symposiums that are going to be organized.
I would like to thank Vedat Evren Belli, who did secretary services of 7th International Van Lake Region
Symposium successfully with patience. He also conducts editorship of the book together with Prof. Dr.
Oktay Belli.

I would be very glad to thank my colleague the editor of the book, and the president of the organizing
committee of symposium Prof. Dr. Oktay Belli. Thanks to the devoted studies of my well-beloved
colleague Prof. Dr. Oktay Belli International Van Lake Region Symposiums could be organized and more
importantly, by publishing books of each symposium a book is left  as a future source work.

I would like to thank to the President of Bitlis Education and Promotion Foundation (BETAV), honoroble
Ahmet H. Eren and to the Board of Directors, who made considerable moral and material contribution
to the organization of symposium and carried out the collection of the presented reports into a book.

On behalf of the Bitlis Eren University, I would like to emphasize that such symposiums will be organized
again in the fallowing years in the Van Lake Region and Bitlis Eren University will become an international
conference centre in the region.

All international symposiums we have organized up to this time and the invaluable books of these
symposiums we have published have flaunted that Bitlis Eren University is the foremost science and
culture university of Van Lake Region.
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arihler boyu medeniyetlere befliklik yapm›fl bir co¤rafyada; Van Gölü Havzas›’nda Uluslararas› bir
sempozyum düzenlemek çok heyecan verici. Üstelik sempozyumu, bu co¤rafyan›n en önemli

parçalar›ndan biri olan Bitlis’te ve yeni kurulmufl Bitlis Eren Üniversitesi’nde hayata geçirmek hem çok
daha anlaml›, hem de heyecan katsay›s›n› art›ran bir olgu.

Bildi¤iniz üzere üniversiteler, düzenledikleri uluslararas› sempozyumlar, yay›nlad›klar› uluslararas›
bildiriler, bilimsel çal›flmalarla de¤erlenirler. Halkla bütünleflebilen, bölgesinin sorunlar›yla ilgilenebilen,
bölge halk›yla dayan›flma içine girerek bölgenin tarihi ve Kültürel miras›n› ortaya ç›kar›p, sunabilen
üniversiteler elbette çok daha baflar›l› olacaklard›r. VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu
da bu amaç do¤rultusunda düzenlenmifl çok önemli bir bilimsel etkinlik. De¤erli bilim adamlar›n›n
sempozyumda sunduklar› her biri di¤erinden de¤erli bildirilerini inceledi¤inizde, ne kadar hakl›
oldu¤umuzu göreceksiniz.

Bitlis Eren Üniversitesi 2007 y›l›nda kurulmufl, ülkemizin en genç üniversitelerinden birisi. Henüz
emekleme ça¤›nda olan üniversitemizin VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’na ev sahipli¤i
yapmas›ndan büyük onur duyuyoruz ve bu sempozyumu geleneksel hale getirip ev sahipli¤ini kal›c›
hale getirmeyi umuyoruz.

Sempozyumun di¤er ev sahiplerinden birisi de baflkan› olmaktan onur duydu¤um k›salt›lm›fl ad› BETAV
olan Bitlis E¤itim ve Tan›tma Vakf›, 1987 y›l›nda kuruldu. Vakf›m›z›n öncelikli kurulufl amac› t›p,
mühendislik v.b dallarda yüksek ö¤renim gören yoksul Bitlisli ö¤rencilere yard›mc› olmakt›. Bugüne
kadar 3500 Bitlisli ö¤renciye burs vererek mezun olmalar›nda katk› sa¤lam›flt›r. fiu andada 800 ö¤renciye
burs vermeye devam etmektedir.

Vakf›m›z, Bitlis’in tarihi ve kültürel miras›na sahip ç›kmak, tan›t›m›nda görev almak üzere baz› sosyal
projelerin içinde de yer alm›flt›r. Bu ba¤lamda yine Eren Üniversitesi’yle ortak “Tarihi ve Kültürel Miras›n
Gelece¤e Tafl›nmas› -Yeniden Bitlis’’ ve “Bilimin Yeni Güneflinin Do¤uflu’’ çal›fltaylar› düzenlenmifltir.
Ayr›ca BETAV, yine Eren Üniversitesi, Bitlis Belediyesi ile ortak Bitlis’le ilgili Tasar›m Fikir Projeleri
haz›rlam›flt›r. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için çaba göstermektedir.

Vakf›m›z›n ve üniversitemizin ev sahipli¤inde düzenlenen bu sempozyumun organizasyonunda en büyük
katk› flüphesiz gerçek bir Bitlis dostu olan Prof. Dr. Oktay Belli hocam›z›nd›r. Kendisine ve ekibine
teflekkürü borç biliyorum. Sempozyuma, gerek kat›larak gerekse de¤erli bildirileriyle destek veren tüm
kat›l›mc›lara da teflekkür ediyor, sempozyumun ilelebet devam›n› diliyorum.

Yay›nlanacak olan VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyum kitab›n›n a¤›rl›k noktas›n›, Bitlis’in
bugüne kadar de¤erlendirilmeyen tafl›nmaz kültür varl›klar›n› oluflturan han, hamam, kervansaray, çeflme
ve özellikle geleneksel konut mimarl›¤› meydana getirmektedir. Çok büyük bir eksikli¤i giderecek olan
bu de¤erli kitap, gelecek için de önemli bir kaynak eser olacakt›r.

Sayg›lar›mla,

ÖNSÖZ

T



4-07 Ekim 2011 Tarihleri aras›nda Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis E¤itim ve Tan›tma Vakf› (BETAV),
Belli E¤itim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi (BEKAM), ve TMMOB Mimarlar Odas› Van

fiubesinin organizasyonu ile “VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu – The Seventy International
Symposium of Van Lake Region” düzenlenmifltir.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlü¤ü Konferans Salonu ile Bitlis Eren Üniversitesi’ne ba¤l›  Ahlat Kültür
Merkezi Konferans Salonunda  gerçeklefltirilen “VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu” na
76’dan fazla yerli ve yabanc› bilim insan› ve araflt›rmac› kat›lm›flt›r.

Sempozyum duyurusunda da aç›kça vurgulad›¤›m›z gibi, bu sempozyumda Van Gölü Havzas› ve özellikle
Bitlis Bölgesi’nin Eski Ça¤’dan bafllamak üzere Orta Ça¤ ve Osmanl› Devleti dönemi’nin an›tsal mimarl›k
an›tlar› ele al›nm›flt›r. Bir çok bilim insan›, araflt›r›c› ve mimar, Orta Ça¤ ve Osmanl› Devleti dönemine
ait kent dokusunu yans›tan, ancak her geçen gün biraz daha tahrip ve hatta yok olan tafl›nmaz kültür
varl›¤›na ait han, kervansaray, çeflme, köprü, hamam, türbe, mescit, medrese,  cami ve konut mimarl›¤›
konusunda çok önemli bildiriler sunmufltur.

Birbirinden de¤erli bilimsel sunumlar›n ard›ndan bafllayan tart›flma bölümlerinde, Bitlis Bölgesi’nin sahip
oldu¤u geleneksel konut mimarl›¤›n›n, di¤er tafl›nmaz kültür varl›klar›yla birlikte korunmas›, gelece¤e
tafl›narak yaflat›lmas› ve havza kalk›nmas›nda kullan›lmas› konusunda, bir dizi yararl› kararlar al›nm›flt›r.

Bitlis yöresinde tümüyle tafltan yap›lan, tasar›m ve infla tekni¤i aç›s›ndan oldukça özgün özelliklere sahip
olan geleneksel konut mimarl›¤› ile di¤er tafl›nmaz kültür varl›klar›, Do¤u Anadolu Bölgesi mimarl›k

XV

SUNUfi

O

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu’na kat›lanlar›n toplu hat›ra foto¤raf›



Vedat Evren BELL‹
Belli E¤itim Kültür Tarih ve Arkeoloji
Araflt›rma Merkezi Müdür Yard›mc›s›

Prof. Dr. Oktay BELL‹
Belli E¤itim Kültür Tarih ve Arkeoloji
Araflt›rma Merkezi Müdürü

XVI

tarihi aç›s›ndan çok ayr›cal›kl› bir konuma sahiptir. Tümüyle tafltan yap›lan Bitlis geleneksel konut
mimarl›¤›, Eski Ça¤’da Van Gölü’nün güneyindeki vadiler içinde tümüyle tafltan yap›lan konutlar›n plan
ve infla tekni¤i aç›s›ndan benzerini oluflturmaktad›r. fiimdilik 2700 y›ll›k bir mimari gelene¤e sahip olan
Bitlis yöresi mimarl›k an›tlar›, bölgenin mimar›k tarihinin geliflim evrelerini yans›tmas› aç›s›ndan son
derece önemlidir.

Sempozyuma kat›lanlara verilen çantalar, TMMOB Mimarlar Odas› Van fiubesi Baflkan› Dr. fiahabettin
Öztürk taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ayn› zamanda sempozyumun Organizasyon ve Yay›n Kurulu üyesi olan
de¤erli dostumuz  Dr.fiahabettin Öztürk’e, özverili ve de¤erli katk›lar›ndan dolay› en içten teflekkürlerimizi
sunar›z.

Sempozyuma kat›lan yerli ve yabanc› bilim insanlar›n› rahat ettirmek için ev sahipli¤i yapan ve ola¤anüstü
bir çaba harcayan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Mahmut Do¤ru’ya içtenlikle teflekkür
etmeyi zevkli bir görev sayar›z.

Bitlis Bölgesi’nin tarihsel ve kültürel de¤erlerinin konuflulup tart›fl›lmas›n› ve gelece¤e aktar›lmas› için
bilimsel sempozyumlar›n düzenlenmesini sa¤layan ve bizleri yönlendiren Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Say›n Prof. Dr. Mahmut Do¤ru’nun maddi ve manevi destekleri olmasayd›, bu önemli sempozyumun
gerçekleflmesi mümkün olmayacakt›.

Bitlis Bölgesi’nin geleneksel mimari dokusunu korumak, yaflatmak, tarihi ve kültürel de¤erlerini gelece¤e
tafl›mak için büyük çaba harcayan ve bu de¤erli düflünceyi Bitlis Eren Üniversite’nin en büyük amac›
haline getiren Say›n Rektör Prof. Dr. Mahmut Do¤ru’ya, sempozyuma kat›lan bilim insanlar› ad›na çok
teflekkür ediyoruz.

Sempozyuma Bitlis ili d›fl›ndan kat›lan bilim insanlar›n›n uçak biletleri, Bitlis E¤itim ve Tan›tma Vakf›
(BETAV) taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. BETAV Vakf› Baflkan› Say›n Ahmet H. Eren ve Yönetim Kurulu’nun
de¤erli üyelerine çok teflekkür ederiz. Ayr›ca, Simge Grup fiirketleri Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n M.
Nezir Gencer ve Say›n Erdo¤an Bilenser’e, Bursa’da göstermifl olduklar› misafirperverlikten dolay› teflekkür
ederiz.

Bitlis Eren Üniversitesi’ne ad›n› veren, yerleflkedeki tüm idari ve sosyal yap›lar› infla eden ve ad›n›
gelece¤e alt›n harflerle yazd›ran Eren Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Ahmet H. Eren’e, bu
anlaml› davran›fl ve engin düflüncelerinden dolay› teflekkürlerimizi sunar›z.

De¤erli dostumuz Hüsnü Ifl›kgör ile Geylani Ad›yaman’›n Bitlis Bölgesi’nin sahip oldu¤u önemli tarihi
eser ve do¤al güzellikleriyle ilgili gönderdi¤i ve kitapta kulland›¤›m›z birbirinden güzel foto¤raflar,
bölgenin daha iyi tan›nmas›na çok büyük bir katk› sa¤lanm›flt›r.

Sempozyuma sunulan birbirinden de¤erli bildirilerin kitap olarak bas›lmas›n› sa¤lamak için elinden gelen
ve her türlü çabay› harcayan, bunu k›sa süre içinde gerçeklefltiren Bitlis E¤itim ve Tan›tma Vakf› (BETAV)
Baflkan› Say›n Ahmet H. Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne kalpten teflekkür etmeyi zevkli bir görev
sayar›z. Gelecek kuflaklara çok de¤erli bir kaynak eser olarak b›rak›lacak olan bu önemli kitap, bundan
sonra yap›lacak bilimsel çal›flmalar için de, bir esin kayna¤› olacakt›r.
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fiAR PAZAR: EARLY IRON AGE NECROPOLIS
NORTH OF LAKE VAN

he burial site in ‹n Mevkii 28 km north of Ercifl on the northern shore of Lake Van and east of the village
of fiar Pazar has not been robbed. It is on a flat hill that is neither very elevated nor very rough. The

reason why it has been spared is most probably that it is considered sacred by the local population; this
type of kurgan has been revered from antiquity to this day. There is no doubt that the veneration of the
burial sites is perpetuated by the traditional culture.

The kurgan in the ‹n Mevkii is around 2290 m above sea level.  Measuring 8 x 10 metres it covers an area
of around 80-90 square metres. Like other Early Iron Age burial sites it is surrounded by row of megaliths
that prevent soil erosion. There are similar such Early Iron Age tumuli encircled by megaliths in East and
Northeast Anatolia and in Nakhchivan. The megaliths here roughly describe an ellipse and these as well as
the large, heavy capstones above the grave were obtained from the nearby stone quarry.

The roughly east-west direction of the grave chamber follows the contours of the land. It is believed that
the narrow mouth of the tomb that has no front entrance faces west like the other Early Iron Age burial sites.
A new burial in the grave chamber of this tomb that appears to be family grave was achieved by lifting the
capstone on the west side. This was also the method employed in the other Early Iron Age burial sites. The
stones covering the graves are very large and heavy. The way these capstones have been roughly cut can
be observed in the other Early Iron Age graves too. Grave robbers appear to have attempted but failing to
excavate the burial site as they were unable to lift the large and heavy capstones.

In Ercifl there are many Early Iron Age necropolises similar to the burial site in fiar Pazar. These include Ernis-
Evditepe, Uncular, Meydan Tepe, Koca Kafir Fortress, Alacahan, Keçik›ran, Musava, Arinkar, ‹t Fortress,
Ganiya Naso Fortress and its necropolis. The largest Early Iron Age fortress, urban centre and necropolis
are Ernis-Evditepe north of Lake Van. Ernis-Evditepe excellently illustrates the stages in the development of
the Early Iron Age necropolises’ layout, and this is why it stands out as a key to the necropolises of East
Anatolia. Ernis-Evditepe was evidently a very important economical and administrative centre in the Lake
Van Plateau in the Early Iron Age.

Nearly all the Early Iron Age fortresses and necropolises in Ercifl are located south of the necropolis in fiar
Pazar (‹n) with Ercifl necropolis being the highest elevated amongst them. fiar Pazar on the southern foothills
of the Alada¤ and Tendürek mountains present a typical example of an Early Iron Age fortress and necropolis.

Located between Alada¤ (3225 m) and Tendürek (3315 m) mountains and Lake Van, Ercifl is rich in water
resources, lush pasture and meadows. Nearly all of the many springs in the foothills of Alada¤ and Tendürek
mountains flow into the closed basin of Lake Van in the south.

The rich water resources, pastures and meadows provide a very good living for the semi nomadic communities
that raise goats and sheep and so account for the dense population of Ercifl during the Late Bronze Age and
the Early Iron Age. The numerous fortresses and necropolises that survive to today throw a light on how
crowded the area was during the Late Bronze Age and especially in the Early Iron Age. Such a multitude
of fortresses, urban areas and necropolises are yet to be found anywhere else in East Anatolia.

Key words: fiar Pazar, Early Iron Age, Lake Van, ‹n Mevki, kurgan, megaliths, Northeast Anatolia, Nakchivan,
family grave, Alada¤ and Tendürek mountains, semi nomadic communities, Late Bronze Age.
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VAN GÖLÜ’NÜN KUZEY‹NDE ERKEN DEM‹R
ÇA⁄I NEKROPOLÜ: fiAR PAZAR

* Vedat Evren BELL‹ (M.A.), Belli E¤itim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi Müdür Yard›mc›s›, ‹stanbul- TÜRK‹YE
e-posta: evrenbelli@gmail.com  -  evrenbelli@hotmail.de

raflt›rmam›za konu olan fiar Pazar Köyü, Van
Gölü’nün hemen kuzey k›y›s›ndaki modern

Ercifl yerleflim merkezinin yaklafl›k olarak 28 km.
kuzeyinde bulunmaktad›r.1

fiar Pazar nekropolü hakk›ndaki ilk bilgi, 2009
y›l›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde bulunan Urartu
Baraj, Gölet ve Sulama Kanallar›n›n Araflt›r›lmas›
konusunda çal›flmalar›n› sürdüren Prof. Dr. Oktay
Belli taraf›ndan yap›lm›flt›r.2 fiar Pazar Köyü’nün
7-8 km. güneydo¤usunda bulunan So¤anl› Ark›,
Tendürek Da¤›’n›n güneybat› ete¤inde bulunan
So¤anl› Yaylas›’ndaki zengin su kaynaklar›n›n
birleflmesinden oluflmaktad›r. fiar Pazar
nekropolünün güneydo¤usunda, da¤lar›n günaybat›
eteklerinden geçirilen So¤anl› Ark›, güneyde Ercifl
‹lçesi’ne kadar uzanan tar›m alanlar›n›n sulanmas›
için kullan›lm›flt›r.3 Say›n Belli yay›nlam›fl oldu¤u
çal›flmas›nda, yörede bulunan Erken demir Ça¤›’na
ait nekropoldeki mezarlar›n halk taraf›ndan yap›lan
kaçak kaz›lar sonucunda soyularak tahrip edildi¤ini,
ancak bu mezarlardan birinin üzerinde bulunan
a¤›r kapak tafllar› nedeniyle flimdilik tahripten
kurtuldu¤unu belirtmifltir.4

2010 y›l›nda Ercifl Bölgesi’nde yapm›fl oldu¤umuz
yüzey araflt›rmas› çal›flmas›nda, daha önce haber
olarak verilen ve halk taraf›ndan tahrip edilmeyen
Erken Demir Ça¤›’na ait fiar Pazar mezar›n›n plan
ve kesitleri yap›larak, ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.5

fiAR PAZAR NEKROPOLÜ
Deniz seviyesinden ortalama 2240 m.
yüksekli¤indeki fiar Pazar Köyü, tipik bir yayla
yerleflimi niteli¤indedir. Van Gölü’nün kuzeyinde
yer alan volkanik Tendürek Da¤›’n›n (3315 m.)
güney eteklerinde bulunan fiar Pazar Köyü’nün
yak›n çevresi, oldukça zengin su kaynaklar› ve
gür otlaklara sahiptir.6 Zengin otlak ve da¤ çay›rlar›,
M.Ö. III. biny›l›ndan itibaren, ekonomik
yaflamlar›nda küçükbafl hayvan besicili¤inin önemli
bir yer tuttu¤u yar› göçebe topluluklar›na, çok
elveriflli bir yaflam ortam› sunmufltur. ‹lginçtir ki,
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günümüzde bile fiar Pazar Köyü çevresindeki
zengin su kaynaklar›, otlak ve da¤ çay›rlar›,
bölgedeki yar› göçebe topluluklar taraf›ndan yaylak
olarak kullan›lmaktad›r.7

Yar› göçebe topluluklar›n yaylak olarak kulland›klar›
Tendürek Da¤›’n›n güney etekleri, en az›ndan
3500-4000 y›ldan beri süregelen geleneksel kültür
konusunda önemli bilgiler vermektedir. Yar› göçebe
topluluklar›n ticari iliflkileri, ekonomik üretimleri
ve özelikle geleneksel yaflam biçimi sayesinde,
Eski Ça¤ kültürlerini anlamak ve bu ilginç kültürü
iliflkilendirmek daha kolay olmaktad›r.

Köyün 1-1,5 km. do¤usunda, Erken Demir Ça¤›’na
ait mezarlar bulunmaktad›r (Resim: 1). Mezarlar
toplu olarak de¤il, arazinin co¤rafi konumundan
dolay› da¤›n›k ve farkl› yerlerdedir. Mezarlar›n
farkl› yerlerde bulunmas›nda, yer seçiminin göz
önüne al›nd›¤›, dere, çay ve sel yataklar›ndan
etkilenmeyen alanlar›n tercih edildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Dere yata¤›n›n güneyinde ve çok
büyük bir kayal›¤›n hemen kuzey ete¤indeki
mezar, ne yaz›k ki halk taraf›ndan kaçak olarak
kaz›lm›fl ve soyulmufltur. Bu yüzden gömü gelene¤i
ve mezar arma¤anlar› konusunda en küçük bir
bilgiye sahip de¤iliz.8

Mezar odas›, arazinin biçimine göre kabaca do¤u-
bat› yönünde yap›lm›flt›r (Çizim: 1). Di¤er Erken
Demir Ça¤› mezarlar› gibi, ön giriflsiz olan mezar›n
dar alan a¤›z k›sm›n›n, bat› yönüne do¤ru yap›lm›fl
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oldu¤u san›lmaktad›r. Bir aile mezar› oldu¤u
anlafl›lan mezar odas›na yeni bir gömü yap›laca¤›
zaman, bat› uçtaki tafl kald›r›larak, mezar odas›na
yeni bir gömü yap›lmaktad›r. Bu yöntem, di¤er
Erken Demir Ça¤› mezarlar›nda da geçerlidir.9
Mezar›n üzerini kapatan tafllar›n çok büyük ve
a¤›r oldu¤u görülmektedir. ‹ri ve kabaca dikdörtgen
biçimli tafllar›n üzerinin ve kenarlar›n›n düzeltildi¤i,
ç›k›nt›lar›n t›raflland›¤› ve bir flekil verildi¤i
görülmektedir. Kapak tafllar›n›n kabaca da olsa
düzeltilmesi yöntemi, di¤er Erken Demir Ça¤›
mezarlar›nda da görülmektedir.10 Öyle
anlafl›lmaktad›r ki, defineciler mezar› kazmak
istemifllerdir, ancak iri ve a¤›r kapak tafllar›n›
kald›ramam›fllard›r.11 (Resim: 2).

Mezar odas›n›n üzerini kapatan büyük tafllar,
kuzey-güney do¤rultusunda enlemesine at›lm›flt›r.
Günümüzde üzerinde topra¤›n bulunmad›¤› bir
kapak tafl›, ortalama 40 cm. kal›nl›¤›nda ve 2.90-
3.10 m. uzunlu¤undad›r. Mezar›n içinin toprak ile
dolmas› yüzünden, ne kadar derinli¤e sahip
oldu¤unu bilemiyoruz. Üst kapak tafllar›ndan
afla¤›ya do¤ru mezar›n derinli¤i flimdilik 75 cm.
ile 1.10 m. aras›nda de¤iflmekteyse de, gerçek
derinli¤inin 1.80- 2 m. kadar oldu¤u san›lmaktad›r.
Mezar odas›n›n yan duvarlar› çok az görülmektedir.
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Di¤er Erken Demir Ça¤› aile mezarlar› gibi, fiar
Pazar (‹n) mezar›n›n yan duvarlar›n›n da, bindirme
tekni¤i ile infla edildi¤i anlafl›lmaktad›r.12

Mezar odas›n›n do¤u-bat› yönünde dikdörtgen bir
plana sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Mezar odas›n›n
ne kadar büyüklü¤e sahip oldu¤unu flimdilik kesin
olarak bilemiyorsak da, 3 x 6.5 m. ölçülerinde
oldu¤u san›lmaktad›r. fiimdilik bilemedi¤imiz bir
baflka önemli konu, mezardaki ölü arma¤anlar›d›r.
Bilindi¤i gibi tunç ve demirden yap›lm›fl çeflitli
arma¤anlar ile çanak çömlekler, mezar›n kesin
olarak tarihlenmesini sa¤layan en önemli buluntular›
oluflturmaktad›r. Ancak mezarlar›n konumu,
mimarisi ve infla tasar›m›, Son Tunç ve Erken
Demir Ça¤›’ndan beri bu tür kurgan türü mezarlar›n
Do¤u Anadolu Yüksek Yaylas›,13 Güney Kafkasya14

ve Nahç›van15 bölgelerinde yayg›n bir gömü
gelene¤i olarak kullan›ld›¤›n› göstermektedir.
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Resim 1: fiar Pazar mezar›n›n (kurgan›n›n) genel görünümü, güneybat›dan



SONUÇ
Ercifl yöresinde, fiar Pazar (‹n) mezar›na benzer
çok say›da Erken Demir Ça¤›’na ait nekropol
bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda Ernis-Evditepe,
Uncular, Meydan Tepe, Koca Kafir Kalesi, Alacahan,
Keçik›ran, Musava, Arinkar, ‹t Kalesi, Ganiya Naso
Kalesi ve nekropolü gelmektedir. Ercifl yöresindeki
Erken Demir Ça¤›, kale, yerleflim merkezi ve
nekropollerinin en büyü¤ü, Van Gölü’nün hemen
kuzey k›y›s›nda bulunan Ernis-Evditepe’dir. Ernis-
Evditepe özellikle Erken Demir Ça¤›
nekropollerindeki mezar planlar›n›n geliflim
evrelerini en iyi bir flekilde yans›tan ve bu yüzden
Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki nekropoller için tipik
bir anahtar olma niteli¤ini tafl›maktad›r. Öyle
anlafl›lmaktad›r ki Ernis Evditepe bu konumu ile
Erken Demir Ça¤›’nda Van Gölü Havzas›’nda çok
önemli bir ekonomik ve yönetim merkezi
durumundad›r.

fiar Pazar Köyü’nün hemen do¤usunda, ‹n Mevkii
olarak isimlendirilen alanda bulunan mezar ise
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soyulmam›flt›r. Mezar›, ya “fiar Pazar” veya “‹n
Kurgan›” olarak adland›rman›n do¤ru olaca¤›na
inanmaktay›z. Fazla yüksek ve engebeli olmayan
bas›k bir tepe üzerinde bulunan mezar›n defineciler
taraf›ndan soyulmamas›nda, yöre halk› taraf›ndan
tepenin kutsal olarak kabul edilip sayg›
gösterilmesinin çok büyük bir etkisi vard›r.
Tendürek Da¤›’n›n do¤u ete¤inde fiehit Tepe adl›
mevkide bulunana kurgan türü bir baflka mezar
da, yine yöre halk› taraf›ndan kutsal kabul edilip,
ziyaret edilmesine karfl›n, ne yaz›k ki defineciler
taraf›ndan kaz›larak, ac›mas›z bir flekilde tahrip
edilmifltir. Bizim için ilginç olan, bu tür kurgan
mezarlar›n Eski Ça¤’dan günümüze kadar kutsal
olarak kabul edilmesidir. Hiç kuflkusuz mezarlar›n
yöre halk› taraf›ndan kutsal alan olarak
benimsenmesinde, geleneksel kültürün süreklili¤i
çok önemli bir rol oynamaktad›r.
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Resim 2: fiar Pazar mezar›, bat›dan



Kurgan niteli¤indeki mezarlar›n bulundu¤u ‹n
Mevkiinin deniz seviyesinden yüksekli¤i, ortalama
2290 m’dir. Kurgan›n, 8 x 10 m. büyüklü¤ünde,
ortalama 80-90 metrekarelik bir alana yap›ld›¤›
görülmektedir. Di¤er Erken Demir Ça¤›
mezarlar›nda oldu¤u gibi, buradaki kurgan›n
üzerindeki topra¤›n ak›p gitmesini önlemek
amac›yla, çevresi bir s›ra iri tafllarla
çevrelendirilmifltir. Benzer kromlekli (tafl çevrimli)
mezarlar, Do¤u ve Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi
ile Nahç›van’daki Erken Demir Ça¤› mezarlar›nda
da görülmektedir. Tafl çevrimli (kromlekli) kurgan,
bu görünümüyle kabaca elips bir plana sahiptir.
Topra¤›n ak›p gitmesini önleyen tafllar ile mezar›n
üzerinde kullan›lan büyük ve a¤›r kapak tafllar›n›n,
yak›n çevrede bulunan yerel tafl yataklar›nda elde
edildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Ercifl yöresindeki Erken Demir Ça¤›’na tarihlenen
kale ve nekropollerin hemen hepsi, fiar Pazar
nekropolü nün güneyinde bulunmaktad›r. fiar
Pazar (‹n) nekropolünün güneyinde bulunmaktad›r.
Ercifl yöresinde Erken Demir Ça¤ nekropollerinin
deniz seviyesinden en yüksekte bulunan›n›
oluflturmaktad›r. Alada¤ ve Tendürek da¤lar›n›n
güney ete¤inde bulunan fiar Pazar (‹n) nekropolü,
Erken Demir Ça¤› kale ve nekropollerinin tipik
bir örne¤ini oluflturmaktad›r.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Alada¤ (3225 m.)
ve Tendürek (3315 m.) da¤lar› ile Van Gölü
aras›nda yer alan Ercifl yöresi, oldukça zengin su
kaynaklar› ile mera, otak ve da¤ çay›rlar›na sahiptir.
Alada¤ ve Tendürek da¤lar›n›n eteklerinden ç›kan
çok say›daki su kayna¤›n›n hemen hepsi, güneyde
bulunan kapal› havzadaki Van Gölü’ne akmaktad›r.

Zengin su kaynaklar›, mera ve otaklar, ekonomik
üretimlerinde küçükbafl hayvan besicili¤inin önemli
bir yer tuttu¤u yar› göçebe topluluklara, çok olumlu
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bir yaflam olana¤› sunmufltur. Bu yüzden Son Tunç
ve Erken Demir Ça¤›’nda Ercifl yöresi çok yo¤un
bir yerleflmeye sahne olmufltur. Günümüze kadar
varl›¤›n› koruyan kale ve nekropoller, Son Tunç
ve özellikle Erken Demir Ça¤› yerleflmelerinin ne
denli yo¤un oldu¤u konusunda bilgi vermektedir.
‹lginçtir ki bu kadar fazla kale, yerleflim merkezi
ve nekropolün varl›¤›na, Do¤u Anadolu Bölgesi’nin
di¤er yörelerinde flimdilik rastlan›lmamaktad›r.
Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki Son Tunç ve özellikle
de Erken Demir Ça¤›’na ait kale, yerleflim merkezi
ve nekropollerinin saptanmas›na, araflt›r›lmas›na
ve incelenmesine devam edilmektedir.
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The Seventh International Symposium of Van Lake Region Vedat Evren BELL‹
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aflkentli¤ini Van Ovas›’nda bugünkü Van 
Kalesi’nin (eski Tuflpa) yapt›¤› Urartu Krall›¤›,

M.Ö. 9. – 7.yüzy›llar aras›nda baflta Do¤u Anadolu
olmak üzere, Güney Kafkasya ve Kuzeybat› ‹ran
Bölgeleri’nde egemenli¤ini sürdürmüfltür. Bugünkü
Türkiye yüzölçümünün yar›s› kadar bir co¤rafi
bölgeye yay›lan Urartu Krall›¤›, hemen her fleyden
önce bir kara devletiydi; ne kuzeyde Karadeniz’e,
ne de güneyde Akdeniz’e ulaflabilmiflti. Deniz
ticaretinden yoksun olan Urartu Krall›¤›’n›n
ekonomisi, bu yüzden fazla geliflememifltir.

Urartu krallar› taraf›ndan Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
kurulan çok say›da baraj, gölet ve sulama kanal›,
küçük ova ve vadi tabanlar›nda yap›lan tar›ma
hayat vermifltir. Sulama tesisleriyle ilgili olarak
infla edilen güçlü ve an›tsal tafl duvarlar, en fliddetli
deprem kufla¤›nda yer almas›na karfl›n, al›nan
bilinçli önlemler sayesinde depremden fazla
etkilenmeden günümüze de¤in varl›¤›n›
korumufltur.

Yaklafl›k olarak 2700 – 2800 y›ldan beri kesintisiz
olarak çal›flan çok say›daki baraj, gölet ve sulama
kanal›n›n benzerine, flimdiye kadar ne Anadolu’da,
ne de dünyan›n öteki ülkelerinde rastlan›lm›flt›r.
Bu yüzden hakl› olarak Urartu Krall›¤›, Eskiça¤’da
Anadolu ve Eski Önasya Dünyas›’n›n en büyük
“Hidrolik Uygarl›¤›” olarak tan›mlanmaktad›r.

Urartu krallar› taraf›ndan Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
yapt›r›lan imar faaliyetleri, Eski Ça¤’da 250 y›l
boyunca bu bölgeye alt›n ça¤›n› yaflatm›flt›r.
Bunlar›n bafl›nda kara ulafl›m a¤› gelmektedir.
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ilk düzenli karayollar›,
bizzat Urartu krallar› taraf›ndan planlanarak
yapt›r›lm›flt›r. Yollar yaln›zca Do¤u Anadolu
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Bölgesi’nin de¤il, ayn› zamanda Anadolu ve Eski
Önasya Dünyas›’n›n da en eski ve düzenli
karayollar›n› oluflturmaktad›r.

Urartu Krall›¤›’n›n Do¤u Anadolu Bölgesi’nin sert
iklim koflullar›na ve engebeli arazi yap›s›na uyum
sa¤layarak 250 y›l boyunca baflar›l› bir flekilde
egemenli¤ini sürdürmesinde, yapt›rm›fl oldu¤u
düzenli yollar›n çok büyük bir etkisi olmufltur.
Do¤u Anadolu’nun ekonomik ve sosyal
etkinliklerine birinci derecede etki eden askeri ve
ticaret yollar›, bölgenin ekonomik ve kültürel
yönden geliflmesinde de çok önemli bir rol
oynam›flt›r.

Urartu Krall›¤›’nda ulafl›m sisteminin merkezini,
Tuflpa (bugünkü Van Kalesi) ve Rusahinili
(bugünkü Toprakkale) gibi iki görkemli baflkentin
bulundu¤u Van Ovas› oluflturmaktad›r. Yani Urartu
Krall›¤›’n›n egemenli¤i alt›nda bulunan Güney
Kafkasya, Kuzeybat› ‹ran ve Do¤u Anadolu
Bölgesi’ne ulaflan bütün yollar, zorunlu olarak
baflkent Tuflpa ve Rusahinili’nin bulundu¤u Van
Ovas›’na aç›lmaktad›r.

Asl›nda Van Ovas›, yollar›n kesiflti¤i bir kavflak
noktas›nda yer alacak elveriflli bir co¤rafi konuma
sahip de¤ildir. Tam tersine, özellik güneyde o
dönemin en süper gücü say›lan ve Urartular›n can
düflman› olan Assur Krall›¤›’n›n çok zor
ulaflabilece¤i bir konumda yer almaktayd›. Bat›s›
Van Gölü taraf›ndan s›n›rland›r›lan ovan›n
do¤usunu, yar›m ay fleklinde çevreleyen 3200 m.
yüksekli¤indeki Varak ve Erek Da¤lar›
kapatmaktad›r. Van Ovas›’n›n güneyini ise, do¤u
– bat› do¤rultusunda uzanan ve yükseklikleri 3000
– 3500 metreye ulaflan Güneydo¤u Toroslar›

G‹R‹fi

Hani Bitlisimin ahen süleri
Hani cane yehin, yokufl yolleri
Hani fiorkileri fiorbulahleri
O güzel Delükli Tafli ne ett›z?

Y›km›fllar bin y›ll›k Deliklitafl’›
Gidenin ard›ndan döker göz yafl›
Bir garip hal alm›fl topra¤›, tafl›
Eyvanlar, bahçeler, ba¤lar bozulmufl

Hüsamettin B‹LGEN



çevrelemektedir. Güneyde Assur Krall›¤› ile Urartu
baflkenti aras›nda do¤al bir duvar gibi yükselen
bu engebeli da¤lar, Urartu Krall›¤›’na çok elveriflli
bir savunma olana¤› haz›rlam›flt›r.

Ortalama 150 km2 geniflli¤indeki Van Ovas›,
yaln›zca kuzeyde Kafkasya ve kuzeydo¤uda da
Kuzeybat› ‹ran içlerine kolayca aç›lan bir co¤rafi
yap›ya sahiptir. Böylece Eski Ça¤’da savunma
yönünden bir avantaj oluflturan Van Ovas›’n›n
co¤rafi yap›s›, Orta Ça¤ ve Yeni Ça¤’da bir
dezavantaja dönüflmüfltür. Örne¤in afla¤›da da
belirtti¤imiz gibi Kuzey Suriye’den gelen ticaret
yolu Bitlis Çay› Vadisi’ni izleyerek Van’a u¤ramadan,
Van Gölü’nün kuzeyinden Kafkasya, kuzeydo¤u
yönünden de Kuzeybat› ‹ran içlerine ulaflmaktad›r.
Bu önemli ticaret yolunun Van’a u¤ramamas›
yüzünden Eski Ça¤’da çok ünlü bir kültür ve
ticaret merkezi olan Van, Orta Ça¤’da ekonomik
ve politik yönden önemini yitirerek sanki küçük
bir kasabaya dönüflmüfltür.

DEL‹KL‹TAfi KAYA TÜNEL‹ VE GÜNEY T‹CARET
YOLU (‹PEK YOLU)
Urartu Krall›¤›’n›n ekonomisi için çok büyük bir
öneme sahip olan Güney Ticaret Yolu’nun izledi¤i
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güzergah; Van Ovas›’n›n kuzeyinde Kalecik –
Derebey – Muradiye Ovas› – Ercifl – Adilcevaz –
Ahlat – Tatvan ve Bitlis Çay› Vadisi’nden Kuzey
Suriye’ye ulaflmaktad›r. Oldukça uzun olan bu
yol, iki günden az olmamak kayd›yla, üç-dört gün
sürmektedir. Asl›nda günümüzde oldu¤u gibi, Van
Gölü’nün güney k›sm›nda geçen ve Bitlis Çay›
Vadisi üzerinden Kuzey Suriye’ye ulaflan yol, kuzey
yolu ile k›yaslanamayacak ölçüde k›sa olmas›na
karfl›n, o dönemdeki da¤l›k arazi geçit vermeyecek
ölçüde s›k orman alanlar› ile kapl›yd›. Orman
alanlar›n›n 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar varl›¤›n›
korudu¤u anlafl›lmaktad›r. Nitekim 17. yüzy›l›n
ortalar›nda Bitlis’e gelen ünlü Türk gezgini Evliya
Çelebi, Bitlis’ten hareket ederken Taht-› Van
(Tatvan), Ahlat-Adilcevaz-Ercifl-Muradiye Ovas›
güzergah›n› izlemek zorunda kalm›flt›r. Bitlis’ten
Van’a ulaflan bu uzun yolun iki gün sürdü¤ünü
belirten Evliya Çelebi, çok k›sa olan Van Gölü’nün
güneyinden geçen yolun da¤l›k, tehlikeli ve s›k
a¤açl› kapl› olmas› yüzünden pek kullan›fll›
olmad›¤›n› yazmaktad›r.

Kuzey Suriye üzerinden gelen bu ünlü ticaret yolu
yaln›zca Urartu Krall›¤›’n›n baflkenti Tuflpa için
de¤il, tüm Do¤u Anadolu, Kafkasya ve Kuzeybat›
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‹ran Bölgeleri için de büyük bir öneme sahiptir.
Do¤uda Afganistan – Hindistan üzerinden gelen
ve Urmiye Gölü’nün güneyinden geçerek Za¤ros
Da¤lar› Geçitleri’nin aflan ticaret yolu, Suriye
üzerinden Do¤u Akdeniz k›y›lar›ndaki liman
kentlerine ulaflmaktayd›. Do¤udan getirilen ve çok
büyük bir k›ymeti olan baflta kalay olmak üzere,
birbirinden de¤erli kolyeler, çeflitli tak›lar, lapis
lazuli, fildifli, su ayg›r› difli, de¤erli ve yar› de¤erli
tafllar, baharatlar ve çeflitli parfümler, ya Akdeniz
yoluyla Anadolu’nun güney k›y›lar›na, ya da kara
yoluyla Kuzey Suriye üzerinden Do¤u Anadolu
Bölgesi’ndeki di¤er kentlere gönderilmekteydi.

Bitlis Çay› Vadisi üzerinden kuzeye ve do¤uya
aç›lan ticaret yolundan tafl›nan mallar, Urartu
Krall›¤›’n›n hem bronz endüstrisi, hem de
ekonominin gereksinime duydu¤u di¤er mallar›
karfl›lad›¤› için büyük bir öneme sahiptir. Büyük
bir bronz endüstrisine sahip olan Urartu
kalelerindeki atölyelerinde kalaya karfl› çok büyük
bir gereksinme vard›. Bilindi¤i gibi bronz yapmak
için gerekli olan kalay, Akdeniz Ülkeleri’nde
bulunmad›¤› gibi, Anadolu, Kafkasya ve Kuzeybat›
‹ran’da da bulunmamaktayd›. Bu yüzden güney
ticaret yolundan getirilen kalay, Do¤u Anadolu,
Kafkasya ve Kuzeybat› ‹ran bölgelerindeki kentlerin
maden endüstrisi için en az›ndan alt›n, gümüfl ve
de¤erli tafllar kadar önemliydi.

Kuzey Suriye üzerinden Bitlis Çay› Vadisi boyunca
devam eden bu ünlü ticaret yolunun önemi Eski
Ça¤ ile s›n›rl› kalmam›fl, Orta Ça¤ ve Osmanl›
Devleti Dönemi’nde de varl›¤›n› sürdürmüfltür.
Örne¤in 16. yüzy›l›n sonunda eserini yazan Bitlis’in
ünlü tarihçisi fieref Han, Bitlis flehrinin çok önemli
bir ticaret yolu üzerinde yer ald›¤›n› ve dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen tacirlerin mutlaka ticaret
yolu üzerinde bulunan “Deliklitafl” tan geçti¤ini
yazmaktad›r. 17. yüzy›l›n ortalar›nda Bitlis flehrine
gelen Evliya Çelebi, Bitlis halk›n›n büyük bir
k›sm›n›n tüccar oldu¤unu, Gürcistan ve Acem
Diyar›’na mal götürüp satt›klar›n› ve kalay ticareti
yapt›klar›n› yazmaktad›r.

Bitlis Çay› Vadisi boyunca devam eden bu ünlü
ticaret yolunun, yaln›z çok büyük bir engeli
bulunmaktad›r; bu engel bugünkü Bitlis flehrinin
10 km. güneyinde yer alan halk taraf›ndan
“Deliklitafl” olarak adland›r›lan mevkidir. Bat›daki
yüksek tepelerden ç›karak do¤uda Bitlis Çay›’na
do¤ru akan kar, ya¤mur ve özellikle kaynak sular›,
kalkerden oluflan büyük bir kayal›k tepe
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oluflturmufltur. Bilindi¤i gibi Urartu yollar› da,
genellikle çay ve derelerin arazide açm›fl oldu¤u
vadiler boyunca gelifltirilmifltir. Vadilerin en elveriflli
yerlerinden geçirilen Urartu yollar›n›n geniflli¤i,
4 – 6 metre aras›nda de¤iflmektedir. Vadilerden
geçirilen yollar da, arazinin e¤imli ve çökük kalan
k›s›mlar›na destek duvarlar› yap›larak ulafl›ma
elveriflli olmayan k›s›mlar düzeltilmifl, dik e¤imli
kesimler asgariye indirilmifl ve daha düzgün bir
yol zemini oluflturulmufltur.

Yolun geçirilmek zorunda oldu¤u kayal›k
kesimlerde ise, kayal›klar oyularak aç›lan dar ve
alçak tüneller, günümüzde modern araçlar›n
yard›m›yla aç›lan büyük kaya tünellerinin ilk
örne¤ini oluflturdu¤u için çok büyük bir önem
tafl›maktad›r; bunlardan biri Tuflpa – Keliflin Geçidi
üzerinde yer alan “Sakaltutan Kaya Tüneli”, di¤eri
de Bitlis’in 10 km. güneyinde yer alan “Deliklitafl
(Semiramis) Kaya Tüneli”dir.

Bilindi¤i gibi, Van Gölü Havzas›’nda güneyde
Kuzey Suriye’ye aç›lan Bitlis Çay› Vadisi d›fl›nda
bir baflka ulafl›m güzergah› bulunmamaktad›r. Bu
yüzden Urartu krallar› çok büyük bir çaba
harcayarak, Bitlis’in 10 km. güneyinde yer alan
kalker kayal›¤› deldirerek, küçük bir tünel
açt›rm›fllard›r. Uçlar› çeliklefltirilmifl demir kazma,
el keskisi ve murçlar ile aç›lan kaya tüneli ortalama
5 – 5.5 m. geniflli¤inde, 4 – 4.5 m. yüksekli¤inde
ve 11 – 12 m.uzunlu¤undad›r. Sakaltutan Kaya
Tüneli’nin benzeri olan Deliklitafl, Urartular›n
özenli kaya iflçili¤ini tüm canl›l›¤› ile yans›tmaktad›r.
Deliktafl, Sakaltutan Kaya Tüneli’nden daha küçük
olmas›na karfl›n, bu görkemli tünel insanlar üzerinde
o kadar büyük bir etki b›rakm›flt›r ki, buradan
geçen tacir kervanlar›n› ve yolcular› hayrete
düflürmüfl ve daha sonraki dönemlerde de kuflaktan
kufla¤a anlat›larak aflk öyküleri ve efsanelere konu
olmufltur.

Bu ünlü kaya tünelinin Urartular Dönemi’nde
hangi kral taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› ve o dönemdeki
ad›n›n ne oldu¤u flimdilik kesin olarak bilemiyoruz.
Ancak afla¤›da da belirtece¤imiz gibi, kaya tünelinin
M.Ö. 9. yüzy›l›n sonlar›nda Urartu Kral› Menua
(810-786) döneminde yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Çok tanr›l› Urartu dininde göller, su kaynaklar›,
ma¤aralar, kayal›klar, yüce da¤lar, da¤ ve kaya
geçitleri gibi, yollar da kutsald› ve onlara güç
veren, koruyan ve kollayan ruh ve tanr›lar›n
oldu¤una inan›l›yordu. Urartu Krall›¤›’n›n resmi
dininde, yüce da¤ ve kayal›klar›n afl›lmas›nda, ç›¤,
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heyelan gibi do¤a olaylar› s›ras›nda insanlar› ve
yolcu kervanlar›n› koruyup kollayan da¤ ve yollar›n
ruh ve tanr›lar›na kurbanlar sunulmaktayd›. Yüce
da¤lar›n, geçit veren kayal›klar›n ve yollar›n tanr›lar›
yaln›zca Urartular›n resmi devlet dini taraf›ndan
de¤il, genifl halk kitleleri taraf›ndan da kutsanmakta
ve onlar›n ruhlar›na saç›lar sunulmaktayd›.

Çivi yaz›l› belgelerin eksikli¤i yüzünden, halk›n
bu tür gizemli kült törenlerini nas›l yapt›klar›n› ve
onlar›n ruhlar›na neler sunduklar›n› flimdilik
bilemiyoruz. Ancak Urartu Krall›¤›’n›n resmi devlet
dini konusunda bilgi veren Van Ovas›’ndaki ünlü
Meher Kap›s› Çivi Yaz›t›’ndan, çok say›daki tanr›
ve tanr›ça ile totem inançlar›n› yans›tan da¤, göl
ve yollar›n tanr›lar›na ne zaman ve kaç adet hayvan
kurban edilece¤ini ö¤renmekteyiz. Örne¤in her
y›l Eylül ay›n›n sonunda veya Ekim ay›n›n ilk
haftas›nda düzenlenen “Ba¤ Bozumu fienlikleri”nde,
tanr›lara sunulan kurban törenlerinde, di¤er tanr›lar
gibi “Yol Tanr›s›”na da, “bir s›¤›r, iki koyun”
kurban edilmekteydi.

Urartu Krall›¤›’n›n M.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›nda
kuzeydo¤u ve do¤udan adeta bir çekirge sürüsü
gibi gelen ‹skitler taraf›ndan y›k›lmas›ndan sonra,
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bölgede yaflayan topluluklar taraf›ndan t›pk› baraj,
gölet ve sulama kanallar›nda oldu¤u gibi, yollar›n
da kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Çünkü çok büyük
bir çal›flma aleti, insan gücü ve organizasyon
isteyen yeni yollar›n yap›lmas›, hemen hemen
olanaks›zd›.

DEL‹KL‹TAfi KAYA TÜNEL‹ KONUSUNDA B‹LG‹
VEREN TAR‹HSEL KAYNAKLAR
M.Ö. 400 y›llar›nda güneyde Kunaksa’dan kuzey
yönüne do¤ru hareket eden ve Bitlis Çay› Vadisi’ni
geçerek Do¤u Anadolu üzerinden Trabzon’a ulaflan
Xenophon ve ordusunun, Deliklitafl’tan geçmedi¤i
anlafl›lmaktad›r. Xenophon ve onun ordusu, Bitlis
Çay› Vadisi’nde kuzey yönüne do¤ru ilerlerken,
tepelerde konufllanan Karduklar ile çat›flmaya
girmifl ve onlar›n sürekli olarak f›rlatm›fl olduklar›
ok ve büyük tafllardan korunmak için, vadi
taban›ndan ç›k›p tepeleri bir bir ele geçirerek
ilerlemeye çal›flm›fllard›r.

Orta Ça¤’da Ermeni yaz›l› kaynaklar›n›n eksikli¤i
yüzünden, Bitlis Çay› Vadisi’nden geçen ticaret
(‹pek) yolu ve bu yol üzerinde bulunan Deliklitafl
Kaya Tüneli hakk›nda anlat›lan öykü ve söylenceleri
flimdilik bilemiyoruz. Ancak Orta Ça¤’dan hemen
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Deliklitafl Kaya Tüneli’nin tahrip edildikten sonraki görünümü, kuzeydo¤udan

sonra Bitlis Bölgesi’nin Osmanl› Devleti’nin
egemenli¤i alt›na geçmesinden sonra, hem bu
ünlü ticaret yolu, hem de ünlü Deliklitafl Kaya
Tüneli ve hakk›nda söylenen efsaneler hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiye sahibiz.

16. yüzy›l›n bafllar›nda ‹dris-i Bitlisî taraf›ndan
yaz›lan Heflt Bihiflt adl› önemli tarihi eserde, ne
yaz›k ki Bitlis’in ünlü Deliklitafl kaya tünelinden
söz edilmemektedir. Bitlis Çay› Vadisi’nden geçen
ünlü ticaret yolu ve Deliklitafl Kaya Tüneli hakk›nda
ilk ayr›nt›l› bilgiyi, Bitlisli tarihçi fieref Han’›n 16.
yüzy›l›n sonlar›nda yazm›fl oldu¤u fierefname,
Kürt Tarihi adl› eserinden ö¤renmekteyiz. fieref
Han, tarihi Bitlis flehri, tacirler, ticaret yolu ve
Deliklitafl Kaya Tüneli’nin oluflumu ve ne zaman
yapt›r›ld›¤› konusunda flu önemli bilgileri
vermektedir:
Bitlis flehri bir yandan Azerbaycan ve Diyarbak›r
vilayetleri, di¤er yandan da Ermenistan ve Rebia
vilayetleri aras›nda bir geçittir. Bunun için, iki
mübarek Haremi ziyarete giden hac›lar›n,
birlefltikleri bir yerdir; bunlar ister Do¤uda
Türkistan, Hindistan, Horasan ve Irak’tan gelip
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‹ran’dan geçenler olsun; ister Cidde ve Zencibar
yoluyla bat›dan gelen seyyahlar olsun… Sözün
özü, Hata ve Haten tacirleri ile Rus, Slav, Bulgar,
göçebe Arap ve Acemler, ve bütün dünyan›n her
taraf›ndan, her cins milletten dünyay› dolaflan ve
ülkeleri gezen di¤er seyyahlar›n, Bitlis’in
“Deliklitafl›”ndan mutlak geçmeleri gerekmektedir.
Bu ünlü kaya, Bitlis’in güneyinde ve bir fersah
uzakl›ktad›r.

Bu Deliklitafl ayn› zamanda bir p›nard›r. Sular›
f›flk›rd›ktan ve yeryüzüne ç›kt›ktan sonra, günlerin
geçmesiyle sular kat›laflarak donar. Böylece kayal›k,
gelip geçenlerin önünde güçlü bir set oluflturur;
art›k yolcular bu seddi çok büyük bir güçlükle
aflabilirler. Ancak Bitlis flehrinde, “Hatun Cami
ve Köprüsü” adlar›yla bilinen bir cami ve köprü
yapt›ran ça¤›n›n hay›rsever bir kad›n›,
kayal›klardan oluflan bu seddi deldirtmifl ve
yolcular›n, kervanlar›n bu delikli kayalardan
geçmesine elveriflli olmas› için deli¤ini
genifllettirmifltir.

Ünlü tarihçi fieref Han’›n da belirtti¤i gibi, Bitlis
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flehri gerçekten de Kafkasya, Orta Asya ve
Mezopotamya’dan gelen ticaret yollar›n›n kesiflti¤i
önemli bir konumda bulunmaktad›r. Bu yüzden
Rus, Slav, Bulgar, Arap, Acem ve Türkistan’dan
gelen tacirlerin, buradan Mezopotamya’ya gitmek
için takip ettikleri ticaret yolu üzerinde geçmek
zorunda olduklar› en önemli geçit, Deliklitafl Kaya
Tüneli’dir.

Bunlardan da önemlisi ilk kez fieref Han, bu kaya
tünelinin oluflumu konusunda bilgi vermifl ve
bunun bir kad›n taraf›ndan açt›r›ld›¤›n› belirtmifltir.
fieref Han böylece Eski Ça¤’dan beri söylenegelen
Deliklitafl Kaya Tüneli’nin Assur Kraliçesi Semiramis
taraf›ndan yapt›r›ld›¤› söylencesini, Orta Ça¤ ve
Osmanl› Devleti Dönemi’ne tafl›makta ve bu ünlü
kaya tünelinin bir kad›n taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n›
vurgulamaktad›r.

Urartu Krall›¤› döneminde açt›r›lan bu kaya tüneli,
yüzlerce y›ldan beri kalkerli suyun kat›lafl›p
sertleflmesi sonucunda tekrar daralm›fl, insanlar›n,
hayvanlar›n, kervanlar›n ve arabalar›n geçmesine
elveriflli olmad›¤› için, hay›rsever bir kad›n
taraf›ndan tekrar genifllettirilmifltir.

Ticaret kervanlar›n›n geçmesini sa¤layan Deliklitafl
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Kaya Tüneli, Bitlis’in sosyal ve ekonomik yaflant›s›na
o denli fazla etki etmifltir ki, 17. yüzy›l›n ortalar›nda
Bitlis’e gelen Evliya Çelebi de, günümüzde Bitlis
Çay› olarak adland›rd›¤›m›z vadiyi, Deliklitafl’a
uygun olarak “Delikli Kaya Deresi” olarak
tan›mlam›flt›r. Ayr›ca Evliya Çelebi’nin Delikli Kaya
hakk›nda verdi¤i bilgiler, fieref Han’›n yazd›¤›
önemli tarihi bilgilerin hemen hemen benzerini
oluflturmaktad›r. Ancak Evliye Çelebi, Deliklitafl’›
çok daha gerçekçi olarak “Delikli Kaya” olarak
adland›rmaktad›r. Evliya Çelebi, Delikli Kaya
konusunda flunlar› yazmaktad›r:
Bu büyük han› ve önündeki eski köprüyü yapt›ran
Huma Hatun Sultan’›n Bitlis flehrine yüzlerce
hayr› vard›r. O bahtl› kad›n›n bir hay›rl› ifli de,
Bitlis flehrinden güneybat› yönüne do¤ru akan
derenin Kefendir Köyü yak›nlar›nda Delikli Kaya
denilen sert kayal›k alandan ç›kan bir su vard›r.
Bütün tüccar ve seyyahlar bu kap›dan
geçemeyince, Bitlis flehrine giremez ve Hazo
Kalesi’ne varamazlar. Ancak bu Delikli Kaya,
köye bafl uzatm›fl çakmak tafl›ndan oluflan demir
gibi sert bir kayal›kt›r. Ad› geçen Huma Hatun,
nice yüz hazine ve paralar harcay›p bu sert kayay›,
üstad da¤ delenlere deldirerek, halk›n geçece¤i bir
yol yapt›rm›flt›r ki, görenin akl› periflan olur. ‹nsan
yapaca¤› de¤il, belki bir ifrit iflidir denilir. Hatta
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Deliklitafl Kaya Tüneli’nin tahrip edildikten sonraki görünümü, güneyden



1929 y›l›nda Bitlis’e gelen otomobillerin Deliklitafl Kaya Tüneli önündeki resmi

bu kap› önünde bir adam huu diye nara atsa,
bütün da¤lardan bir y›ld›r›m gürültüsü duyulur
ki, adam kendinden geçer. ‹nsan bu Delikli Kaya
kap›s›ndan afla¤›ya bakmaya cesaret edemez.
Güya cehennemin gayya deresidir.

Evliya Çelebi ayr›ca, 1647 y›l›nda Osmanl› Devleti’ne
isyan eden Bitlis Beyi Abdal Han’›n, kendisini ayn›
zamanda Diyarbak›r’dan kuflatmaya gelen Osmanl›
Devleti askerlerinin Bitlis’e ulaflmas›n› engellemek
için, Delikli Kaya Tüneli’nin büyük kaya parçalar›
ile kapatt›rarak askerlerin Bitlis’e ulaflmas›n›
engellemeye çal›flt›¤›n› yazmaktad›r.

Deliklitafl Kaya Tüneli hakk›nda Avrupal› seyyahlar
da bilgi vermeye bafllam›fllard›r. Örne¤in 17.yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Bitlis’e gelen Frans›z seyyah ve
tüccar Jean Baptiste Tavernier, Deliklitafl Kaya
Tüneli isminden söz etmese de, yolun kayal›klar
içine oyuldu¤unu ve çok zor ilerledi¤ini
belirtmektedir:
…Halepten Bitlis’e giderken kente yaklafl›ld›¤›nda
tam bir gün boyunca sarp ve yüksek da¤lardan
yürünmektedir. Bu yüksek ve sarp da¤lar kentin
iki mil ilerisine kadar devam etmektedir. Yolun
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her iki yan›nda ya sel yataklar›, ya da da¤ vard›r.
Yol kayal›klar içine oyuldu¤u için, birçok yerde
deve veya kat›r afla¤›daki dereye düflmemek için
aya¤›n› çok dikkatli basmak zorundad›r.

19. yüzy›l›n sonlar›nda bölgede araflt›rma yapan
H.F.B. Lynch, hem ilk kez Deliklitafl’›n foto¤raf›n›
çekmifl, hem de Deliklitafl’› o dönemde anlat›lan
efsanelere dayanarak “Semiramis Kaya Tüneli”
olarak adland›rm›flt›r. ‹lk kez çekilen ve Deliklitafl
Kaya Tüneli’nin tüm görkemiyle gösteren bu bu
önemli foto¤raf, bizim için çok önemlidir.

Semiramis Kaya Tüneli ad› da, t›pk› Van Ovas›’na
su tafl›yan 51 km.uzunlu¤undaki Menua Sulama
Kanal›’na halk›n vermifl oldu¤u Semiramis (fiamran)
Sulama Kanal› ad› gibi bir aflk öyküsüne konu
oldu¤u için verilmifltir. Semiramis Sulama Kanal›
M.Ö.9.yüzy›l›n sonlar›nda Urartu Kral› Menua
(M.Ö. 810-786) döneminde yap›ld›¤›na göre, ayn›
ad› tafl›yan Deliklitafl Kaya Tüneli’nin de M.Ö.
9.yüzy›l›n sonunda yap›lm›fl oldu¤u san›lmaktad›r.
03 Mart 1916 y›l›nda Bitlis’i iflgal eden Ruslar, 10
km. güneyde bulunan Deliklitafl Kaya Tüneli’nin
önlerine kadar gelmifllerdir. Deliklitafl Kaya
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Tüneli’nden güney yönüne do¤ru ise, Osmanl›
Devleti’nin s›n›r› bafllamaktayd›. Ancak Bitlis flehri,
08 A¤ustos 1916 y›l›nda Rus ordusu ve Ermeni
çetelerinin befl ay boyunca süren korkunç ya¤ma
ve y›k›m›ndan kurtar›larak, yeniden vatan
topraklar›na kat›lm›flt›r.

DEL‹KL‹TAfi KAYA TÜNEL‹’N‹N D‹NAM‹TLER
‹LE TAHR‹P ED‹LMES‹
Bitlis Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal yaflant›s›nda
önemli bir rol oynayan Deliklitafl Kaya Tüneli,
1960’l› y›llara kadar kullan›lmaya devam edilmifltir.
1929 y›l›nda Bitlis flehrine gelen ilk otomobilleri
Deliklitafl Kaya Tüneli önünde çiçekler ile karfl›layan
Bitlisliler, burada küçük otomobiller ile birlikte
hat›ra foto¤raf› çektirmifllerdir. Bu foto¤raf,
araflt›rmac› H.F.B.Lynch’ten sonra Deliklitafl Kaya
Tüneli’ni gösteren ikinci önemli belgedir.

Yüzlerce y›ldan beri yaln›zca insan, hayvan ve
ka¤n›lar için kullan›lan, Anadolu ve dünyan›n en
eski Deliklitafl Kaya Tüneli’nden, bundan sonra
art›k motorlu araçlar da geçmeye bafllam›flt›r.
Ancak ne yaz›k ki bu durum, 30 y›l sonra Deliklitafl
Kaya Tüneli’nin tümüyle tahrip edilmesine yol
açacakt›r.

Büyük motorlu araçlar›n Deliklitafl Kaya Tüneli’nden
geçememesi üzerine, 1960’l› y›llar›n bafl›nda,
Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan dinamitler
ile parçalanarak geniflletilmifltir. Üstü ve kenarlar›,
özellikle do¤u taraf› parçalanan Anadolu ve
dünyan›n en eski Deliklitafl Kaya Tüneli,
günümüzde de zorunlu olarak kullan›lmaya devam
etmektedir.

TAHR‹P ED‹LEN KAYA TÜNEL‹’N‹N fi‹‹RLERE
KONU OLMASI
Bitlisin tarihi ve ünlü Deliklitafl Kaya Tüneli’nin
tahrip edilmesinden sonra, de¤erli ozan Hüsamettin
Bilgen, 1978 y›l›nda “Tafli Ne Ett›z?” adl› fliirini
yazm›fl ve tahribattan hemen herkesin suçlu
oldu¤unu vurgulam›flt›r:

TAfi‹ NE ETTIZ ?
Gelin Bitlisliler ses›me gel›n
Söyleyim baheyim, tafl› ne ett›z ?
Muhammet aflk›ne yalan dimey›n
Do¤ru diy›n g›ra, tafli ne ettiz ?

Hani Bitlis›m›n ahen süleri
Hani cane yehin, yokufl yolleri
Hani fiorkileri, fiorbulahleri
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O güzel Delükli Tafli ne ett›z ?

Hani dam üstünden ezan verenner
Hani her ginahe fetva diyenner
Hani çeflit türfli tütenner
fia’r›f, Hoce Hülmi, tafli ne ett›z ?

Ey dört senede bir oyden ç›henner
Kürsidan atende da¤ler y›hanner
Seç›mdan seç›me bir el s›hanner
Ankara’dakiler, tafli ne ett›z ?

Diflci Husam der ki, dogridür sözüm
fiehr›m›n hal›ne, islandi gözüm
Hep›m›z süçliy›z, baflte men özüm
Bitlis’tan göçenner, tafli ne ett›z ?

Deliklitafl Kaya Tüneli’nin tahrip edilmesinden
sonra 1992 y›l›nda da “Bozulmufl” adl› fliirini yazan
Bitlis’in duyarl› ozan› Hüsamettin Bilgen, y›k›lan
bin y›ll›k Deliklitafl’›n, gidenlerin ard›ndan göz
yafl› döktü¤ünü, flu anlam dolu dizeler ile
anlatmaktad›r:

BOZULMUfi . . .
Ç›kt›m Dideban’a, seyran eyledim
Heyhat… Eski güzellikler bozulmufl.
‹ndim düze, bir sual eyledim
Dediler ki, eski haller bozulmufl.

Y›km›fllar bin y›ll›k Deliklitafl’›
Gidenin ard›ndan döker göz yafl›
Bir garip hal alm›fl topra¤›, tafl›
Eyvanlar, bahçeler, ba¤lar bozulmufl.

Bozulmufl bahçeler, dönmüfl tarlaya
Dergahlar çevrilmifl, bir ma¤araya
Da¤ tafl bile batm›fl, yasa karaya
Tepeler, yokufllar, düzler bozulmufl.

Diflçi’yim Bitlis’e kalmam›fl hasret
Yüce Mevlam, sen bu derda derman et
Yerimi alanlar bilmemifl k›ymet
Do¤up büyüdü¤üm, yerler bozulmufl.

Deliklitafl Kaya Tüneli basit bir geçit de¤il, Do¤u
Anadolu’nun kültürel ve özellikle ticari hayat›na
çok büyük bir olanak sa¤layan en önemli tarihsel
belgedir.
Ola¤anüstü bir tarihi de¤er tafl›yan bu önemli
kültür varl›¤›n›n tescil edilerek, gelecek kuflaklara
daha sa¤lam bir flekilde aktar›lmas› ve korunmas›
gerekmektedir.
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DEL‹KL‹TAfi KAYA TUNNEL: B‹TL‹S OLDEST
AND MOST SUBLIME MONUMENT

he public works of the Urartian kings in 
Eastern Anatolia brought about a golden age

in the region 9th -7th century B.C. Their most
outstanding achievement was the road network,
the first proper roads to be planned and built in
Eastern Anatolia. They are not only the oldest and
the best in Eastern Anatolia but throughout the
entire Ancient Asia Minor.

The Urartian Kingdom maintained its supremacy
for 250 years in the harsh climate and rough terrain
of Eastern Anatolia and their success was largely
due to the high standard of the roads they built.
The military- and trade routes had a major impact
on the socio-economic activities in Eastern Anatolia
and as such were very important to the economical
and cultural development of the region.

THE FAMOAUS TRADE ROUTE AND
DEL‹KL‹TAfi KAYA TUNNEL
The famous trade route passing through northern
Syria was not only significant for Tuflpa, the capital
of the Urartian Kingdom, but also for the whole
of eastern Anatolia, Caucasia and north-western
Iran. Beginning in Afghanistan in the east, crossing
India, running south of Lake Urmia, over the
Zagros Mountain passes and through Syria, the
trade route reached the harbour towns on the
eastern Mediterranean shores. Valuable goods
from the east, primarily tin, precious necklaces,
various jewellery, lapis lazuli, ebony, hippopotamus
teeth, precious and semiprecious stones, spices
and perfumes, would be carried either via the
Mediterranean to the southern shores of Anatolia,
or by road across northern Syria to the other cities
in eastern Anatolia.

T

Oktay BELL‹*INTRODUCTION

* Prof. Oktay BELL‹, Director of Belli Education and Culture, History and Archaeology Research Centers, ‹stanbul- TURKEY
e-mail: oktaybelli@oktaybelli.net- obelli@istanbul.edu.tr- obelli@hotmail.com

The merchandise transported along the Bitlis River
Valley trade route north- and eastwards were
crucial both to the Urartian bronze industry as
well as to other goods vital to the economy. The
bronze industry’s requirements of tin for the
workshops in the Urartian fortresses were
enormous. And as we know tin could not be
obtained in either the Mediterranean countries or
in Anatolia, Caucasia or northern Iran. Therefore
the tin brought along the southern trade route
was at least as important to the metal industry as
gold, silver and precious stones in eastern Anatolia,
Caucasia and northwest Iran.

This famous trade route that followed the Bitlis
River Valley and crossing northern Syria was
extremely important not only in antiquity but also
throughout the Middle Ages and during the
Ottoman period. For example, Bitlis’ famous
historian fieref Han whose book dates back to the
late 16th century writes that Bitlis sits on a very
important trade route and merchants who come
here from all around the world have to pass
through Deliklitafl along the way.

Evliya Çelebi visits Bitlis in the mid-17th century
and he writes that a large proportion of the
population was merchants, that they sell their
wares in Georgia and Persia, and that they trade
in tin.

This famous trade route follows the whole of Bitlis
River Valley, but there is one great obstacle 10
km south of the city of Bitlis in the district locally
known as Deliklitafl. Snow, rain and especially
the springs from the high mountains in the west
flowing down towards the Bitlis River have brought

What happened to Bitlis’ flowing waters
What happened to those gracious mountain roads
Where are the songs, the salt springs
Oh, what have you done to the beautiful Delikli Tafl

They demolished the thousand year-old Deliklitafl
Tears are shed after the lost
The state of the soil and stones is sad
Terraces, gardens and vineyards are spoilt

Hüsamettin B‹LGEN



A view of the Deliklitafl Kaya Tunnel after being destroyed, from the northeast
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about the formation of a gigantic limestone rock.
As we know the Urartians usually built their roads
that were between four and six metres in width
along the river valleys. These roads were reinforced
by walls where the terrain became steep or was
sunken, escarpments were minimized as much as
possible and the road surface was enhanced.

The narrow and low tunnels that were carved in
the rock where the road had to pass were the
predecessors of the large tunnels made today by
modern machinery, and as such are very important.
One is the Sakaltutan Kaya Tunnel on the Tuflpa-
Keliflin Pass, and the other is the Deliklitafl
(Semiramis) Kaya Tunnel.

There is no other passage from the Lake Van
Plateau to northern Syria in the south except
through the Bitlis River Valley. This is why the
Urartian kings invested considerable effort to open
a small tunnel by carving through the limestone
rock located 10 km south of Bitlis. The tunnel is
5-5 1/2 metres wide, 4-4 1/2 metres high and 11-12

m long and it has been cut out with steel pointed
iron pickaxes, hand chisels and broaches. Similar
to Sakaltutan Kaya Tunnel Deliklitafl gloriously
reflects the Urartians’ painstaking rock carving
skills. Although smaller than the Sakaltutan Kaya
Tunnel, the magnificent Deliklitafl tunnel impresses
and amazes the caravans and travellers passing
through it. It has even become the subject of love
stories and legends that are passed down through
the generations.

THE HISTORIAN MENTION FROM THE
DEL‹KL‹TAfi KAYA TUNNEL
The first detailed mention of the famous trade
route through Bitlis River Valley and the Deliklitafl
Kaya Tunnel appears in the late 16th century
fierefname, Kurdish History by fieref Han. fieref
Han provides very important information about
the historical city of Bitlis, the merchants, the trade
route and the building of the Deliklitafl Kaya
Tunnel as well as when it was built.

The distinguished historian fieref Han points out
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that the city of Bitlis is in a truly important spot
at the crossroads of the Caucasian, Central Asian
and Mesopotamian trade routes. Therefore Deliklitafl
Kaya Tunnel is the most important passage along
the trade route for Russian, Slav, Bulgarian, Arabic,
Persian and Turkistan traders travelling to
Mesopotamia.

More to the point, fieref Han is the first to refer
to the making of the tunnel and that it was a
woman who had commissioned it.  Thus fieref
Han corroborates the myth that has been passed
on from antiquity and continued through the
Middle Ages and the Ottoman Era which says that
the Deliklitafl Kaya Tunnel was made by a woman,
namely the Assyrian Queen Semiramis.

Carved in the rock during the Urartian period the
tunnel narrowed once more after centuries of
solidifying limey water and when it became difficult
for people, animals, caravans and cars to pass
through, it was once again a female benefactor
who had it broadened.

Permitting the passage of merchant caravans the
Deliklitafl Kaya Tunnel has played such a big role
in Bitlis’ socio-economic life that Evliya Çelebi
who came to Bitlis in the mid-17th century named
the valley - that we today call Bitlis River - after
Deliklitafl, and called it the “Deliklitafl Kaya River”.
Besides, Evliya Çelebi’s information about Delikli
Kaya largely confirms fieref Han’s important
historical writing, except that Evliya Çelebi more
realistically names Deliklitafl “Delikli Kaya”.

Evliya Çelebi writes that the ruler of Bitlis Abdal
Han who in 1647 rebelled against the Ottoman
State, tried to stop the Ottoman soldiers that came
from Diyarbak›r to besiege Bitlis by closing the
Delikli Kaya Tunnel with large rocks.

European travellers also began to impart knowledge
about the Deliklitafl Kaya Tunnel. The French
traveller and  merchant Jean Baptiste Tavernier
for instance, arrives in Bitlis in the second half of
the 17th century, and while he does not mention
Deliklitafl Kaya Tunnel by name, he does remark
that the road was carved into the rock and very
difficult to pass.

H.F.B. Lynch was carrying out research in the
region in the late 19th century, and he photographed
Deliklitafl for the first time; he even calls it the
Semiramis Kaya Tunnel based on the legends

told about Deliklitafl at the time. This first
photograph showing the Deliklitafl Kaya Tunnel
in all its dignity is very important to us.

The name Semiramis Kaya Tunnel corresponds
to the name of the 51 km Menua Irrigation Canal
in Van Ovas› that was named Shamran Irrigation
Canal by the people; these were based on a love
story. This anecdotal love story involving the
Urartian King Menua and the Assyrian Queen
Semiramis (Shammuramat) has been told for
centuries.

The Semiramis Irrigation Canal was built in the
late 9th century B.C. during the reign of the Urartian
King Menua (810 B.C. – 786 B.C.) and it is believed
that the Deliklitafl Kaya Tunnel that carries the
same name, was built at the same time.

When the Russian Army occupied Bitlis 3 March
1916 they reached all the way to the Deliklitafl
Kaya Tunnel, 10 km in the south where the
Ottoman State border began. But after five months
of unbridled plunder and destruction by the
Russian Army and Armenian gangs, the city was
liberated on 8 August 1916 and reunited with its
homeland.

Playing a significant role in the socio-economic
life of Bitlis, Deliklitafl Kaya Tunnel continued to
be used until the 1960s. When the first cars arrived
in the city of Bitlis in 1929 the people welcomed
them with flowers before the Deliklitafl Kaya
Tunnel and had a photograph taken here as a
souvenir together with the small cars. This
photograph is after that of the researcher H.F.B.
Lynch’s, a second important testimony of the
Deliklitafl Kaya Tunnel.

THE DESTROYED KAYA TUNNEL WITH
DYNAMITED
After centuries of only being used by people,
animals and oxcarts, Anatolia’s and the world’s
oldest carved stone tunnel would now be passed
by motor vehicles. But sadly, thirty years later this
development led to the total destruction of Deliklitafl
Kaya Tunnel.

When large vehicles were unable to pass through
the tunnel it was dynamited by the Regional
Directorate of the Highway Department in the
early 1960s. The top and the sides, especially the
eastern side, were destroyed. The Deliklitafl Kaya
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Tunnel, the oldest carved rock tunnel in Anatolia,
indeed in the world, continues unavoidably to be
used today.

THE DESTROYED DEL‹KL‹TAfi KAYA TUNNEL
IN POETRY
After Bitlis’ historical and famous Deliklitafl Kaya
Tunnel was destroyed, the great poet Hüsamettin
Bilgen, wrote his poem in 1978 “Tafli Ne Ett›z?
(“What have we done to the stone”) and pointed
out that practically everyone was to blame for
destruction.

What happened to Bitlis’ flowing waters
What happened to those gracious mountain roads
Where are the songs, the salt springs
Oh, what have you done to the beautiful Delikli
Tafl

Several years after the Deliklitafl Kaya Tunnel was

blown up, Bitlis’ sensitive poet Hüsamettin Bilgen
wrote the poem called “Destroyed” in 1992
describing the tears shed after the annihilation of
the thousand-year old Deliklitafl in these deep-
felt stanzas.

They demolished the thousand year-old Deliklitafl
Tears are shed after the lost
The state of the soil and stones is sad
Terraces, gardens and vineyards are spoilt

The Deliklitafl Kaya Tunnel is not just a simple
passage; it is the most important historical testimony
to Eastern Anatolia’s cultural and especially
mercantile heritage.

This major cultural asset with its extraordinary
historical status needs to be protected in a much
more substantial way for generations to come.

Bitlis Deliklitafl Kaya Tunnel (IHA)
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THE OLDEST RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN VAN
PROVINCE: YONCATEPE PALACE AND THE LOWER

TOWN RESIDENTIAL AREA

oncatepe Palace lies 1.5 km southwest of 
Yukari Bakraçl› (the old Yedikilise) Village,

which is 9 km southeast of Van Province. The
mountains of Varak (2800 m) and Erek (3200 m)
1.5-2 km east of the palace settlement in the shape
of a crescent prevents the cold and harsh winds
blowing from the east and provides a beter climate.
The mountains of Varak and Erek not only have
the richest water sources of Eastern Anatolia
Region, but also pastures that are easy to climb
and convenient for transportation. Erek Mountain
and its immediate vicinity with fertile pastures and
mountain meadows as well as water sources are
used by nomadic people with thousands of small
cattle every summer as mountain pastures.
Yoncatepe Palace on the southwestern skirts of
Varak and Erek Mountains controls the route that
leads to the Kefliflgöl Pasture. Yoncatepe, being
very strong in defence, continued its function until
the end of the Urartian Kingdom.

700-800 m. north of the palace settlement lies the
earliest hitherto known irrigation facility in Van
Region, Marabe Dam. The way of the rich water
sources coming from the skirts of Varak Mountains
is closed by dams one after another, forming kind
of a large pool. Although the dams of Bakraçl› is
filled and their walls are damaged, the main wall
of Harabe Dam is well preserved. 4-5 m. wide, 2
m. high and 80 m. long wall closes the western
part of the land that has a slope. The dam wall
is built of proper blocks of sandstone.

Unfortunately, the thick earth layer carried by the
water for centuries has filled the entire dam. The
interior of the dam is being used as agricultural
lands in the present. The sluice measuring 35 x
35 cm. on the west side and in the middle of the
wall is by far the smallest sluice found in Urartian
dams. Water, poured towards west, was used for
agricultural areas, orchards and vegetable gardens.

Yoncatepe looks like a compressed hill, on which
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the palace is located at the highest point, civil
settlement on the Yoncatepe Palace lies 1.5 km
southwest of Yukari Bakraçli (the old Yedikilise)
Village, which is 9 km southeast of Van Province.
The mountains of Varak (2800 m) and Erek (3200
m) 1.5-2 km east of the palace settlement in the
shape of a crescent prevents the cold and harsh
winds blowing from the east and provides a beter
climate. The mountains of Varak and Erek not
only have the richest water sources of Eastern
Anatolia Region, but also pastures that are easy
to climb and convenient for transportation. Erek
Mountain and its immediate vicinity with fertile
pastures and mountain meadows as well as water
sources are used by nomadic people with
thousands of small cattle every summer as mountain
pastures. Yoncatepe Palace on the southwestern
skirts of Varak and Erek Mountains controls the
route that leads to the Kefliflgöl Pasture. Yoncatepe,
being very strong in defence, continued its function
until the end of the Urartian Kingdom.

700-800 m. North of the palace settlement lies the
earliest hitherto known irrigation facility in Van
Region, Marabe Dam. The way of the rich water
sources coming from the skirts of Varak Mountains
is closed by dams one after another, forming kind
of a large pool. Although the dams of Bakraçl› is
filled and their walls are damaged, the main wall
of Harabe Dam is well preserved. 4-5 m. wide, 2
m. high and 80 m. long wall closes the western
part of the land that has a slope. The dam wall
is built of proper blocks of sandstone.

Unfortunately, the thick earth layer carried by the
water for centuries has filled the entire dam. The
interior of the dam is being used as agricultural
lands in the present. The sluice measuring 35 x
35 cm. on the west side and in the middle of the
wall is by far the smallest sluice found in Urartian
dams. Water, poured towards west, was used for
agricultural areas, orchards and vegetable gardens.



A general view from the Lower Town and Yoncatepe Palace, from the northeast
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Yoncatepe looks like a compressed hill, on which
the palace is located at the highest point, civil
settlement on the northeastern skirt and a necropolis
on the northern skirt. The civil settlement and the
necropolis is almost one inside another just like
the other castles and settlements dating to the
Early Iron Age. This is mostly caused due to the
lack of utilizable land. The palace settlement 2050
m. high above the sea level is by far the highest
excavation area in Turkey. The southern part of
the palace settlement ends with a steep edge.
Doni Stream, flowing from southwest to the east,
has widely and deeply carved the land. The
northern part of the palace settlement is also steep
but there are terraces towards northeast and
northwest directions.

The palace settlement in the east-west direction
is spread out on area of 2650 square metres. The
most profound buildings of the palace are located
at the west, on an area of 1650 square metres,
because the eastern part of the land is very steep
and has a slope. The height difference between
the eastern and western part of the land exceeds
10 m., causing a major problem for the buildings.
Therefore, buildings on the eastern side were built
on an area of maximum 450 square metres,

excluding the open courtyard. Thus, Yoncatepe
Palace much smaller then the Urartian Palaces.

The strong and high exterior walls of the buildings
in the palace are made of mud brick over stone
foundation. They also function as defence walls.
The walls of the first floor of the buildings in the
palace are built of proper sandstones, while the
second floor is made of mud-brick. In this state,
Yoncatepe resembles Toprakkale (Rusahinili),
which has no fordification wall and lies on the
Z›mz›m Rockies. However, there is a temple
dedicated to the national god, Haldi, in Toprakkale,
while a temple has not been found in Yoncatepe.
As it is well known, most of the Urartian Palaces
are built on high rockies together with one or two
temples.

The only exception for now is Giriktepe Palace,
situated 8 km. southeast of Patnos Aznavurtepe.
For this reason, Yoncatepe Palace are very similar
to the Giriktepe Palace located on a low hill.
During the archaeological excavations conducted
for 8 years, there have been no finds of cuneiform
writings, nor any signs on the storage pits, scales
and hieroglyph. Yoncatepe Palace, together with
its settlement and the necropolis belonged to a



The Lower Town and Yoncatepe Palace, from the north
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local principality that was not subject to the
Urartian Kingdom. Both the Assyrian cuneiform
scripts and the Urartian sources provide profound
information about such principalities; for example
on a small stele found in Van:

Argiflti, son of Rusa, from this palace in front
of Gilurani’s forest To the garden of Ispili,
son of Batu, fired his arrow for 950 (c.485m.)
locats.

In 714 B.C., during the famous 8th expedition
againts the Urartian and its allies, Sargon II., the
Assyrian King, distinguishes the rulers of Urartian
noble class from the representatives of the kings
descendance. As it is usually mentioned in the
Urartian sources, the rulers and commanders of
the Urartian noble class brought their own soldiers
to the battlefield and for no doubt they took man
and women captives as well as cattle and small
cattle is booty.

We do not yet know when the Yoncatepe Palace
was built. However, many gravs at the necropolis
on the northern skirt of the palace settlement were
used since the beginning of the 1st Millenium B.C.
the palace was destroyed together with the other
Urartian castles by the Schytians coming from the
north and the east at the end of the 7th century
B.C. people that could manage to save their lives
from this brutal plundering and looting took refuge
in Erek Mountain with their mobile gear and
weapons. In addition, they took food and pulse.
The lentil pieces on the pavement of the Great
Hall demonstrate that people ran away in a panic
and hurry. After this destruction the palace was
not settled again.

Evidently Yoncatepe Lower Town was not
surrounded by a defence wall. But the thickness
of the outer walls of the residences in block No.
II is 1.5-2 meters like the houses in block No. I,
and as such rather sturdy and therefore they must



The Yoncatepe Palace, from the north
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also have functioned as defence walls.

Like in block No. I the houses in block No. II are
single storey buildings entirely constructed of
sandstone. The thickness of the partition walls
measured a minimum of 50 cm, designed to protect
against the cold. The partition walls of the detached
houses vary between 1.5 and 2 m. This type of
house was apparently occupied by different
families. The present data indicating that the
residences in block No. II consisted of two different
families is conclusive.

Surrounding the large rooms, the corridors provide
entry into the rooms and this shows that the
residences were built according to a plan. Small
rooms were also made when needed.
The rooms of the houses in block No. II are
smaller compared with those in block No. I in the
north. So far no places for domestic animals, such
as stables, have been found in Block No. II. The
tand›r house appears to have existed away from
the houses or in a simpler form adjacent to the
rooms.

The actual entrance doors to the houses in block
No. II open to the north and east where they
would not be affected by the wind. In order to
protect against the very cold and strong western
wind there are no doors to the west.
The walls were built entirely from neatly cut
sandstones and the interior was plastered. Still,
we do not yet know if the broken off plaster had
been whitewashed. The ceilings of the rooms
were flat as the roofs of the houses in the village
of Bakraçl› (Yedikilise) today.

A large number of discarded bones from larger
and especially smaller domestic animals whose

meat has been eaten have been found inside the
rooms. The animal bones have been analyzed by
our archaeological committee member
Archaeozoologist Prof. Dr. Vedat Onar who
concludes that the majority is goat and sheep
bones. There are no bones from wild animals.

Besides the storage vessels in the rooms and the
pots and pans used in the kitchen a very small
amount of red glazed royal Urartu pots and pans
have been found. There are many grinding stones
and pots.

The symbols on a broken handle from a fragment
of a pot are very interesting. Similar symbols
showing the volume of a vessel have also been
found in other Urartu castles. It is the first time
that a fragment of a handle bearing these symbols
has been found in Yoncatepe Palace and the
Lower Town. This small, but by us much valued
handle with its symbols, is very important as it
provides the historical and cultural connection
with other Urartu urban centres.

As in block No. I, no traces of fire have been
found inside the houses of block No. II. When
the Scythians attacked Yoncatepe Palace in the
late 7th Century B.C. the inhabitants of the Lower
Town took all their portable belongings and
escaped into to the high and precipitous mountains.
The rooms in the houses were therefore empty,
and no articles such as unbroken pots and pans,
metal implements, weapons or anything else have
been found. There were only a few willow shaped
arrowheads. The extremely rusty iron arrowheads
resemble Urartu arrowheads. The objects that
people could not take along with them were the
basalt grinding vessels and stones. In any case
most of these are broken.



oncatepe Saray›, Nekropolü ve Afla¤› Kenti,
bugünkü modern Van Kenti’nin 9 km.

güneydo¤usundaki Yukar› Bakraçl› (eski Yedikilise)
Köyü’nün 1.5 km. güneybat›s›nda yer almaktad›r.
Saray yerleflmesinin 1.5 – 2 km. do¤usunda
yükselen Varak (2800 m.) ve Erek (3200 m.)
da¤lar›, tam bir yar›m ay biçimindeki do¤al konumu
ile do¤udan esen sert ve so¤uk rüzgarlar› önlemekte
ve daha elveriflli bir iklim sa¤lamaktad›r. Do¤u
Anadolu Bölgesi’nin en zengin su kaynaklar›na
sahip olan Varak ve Erek da¤lar›, ayn› zamanda
Van Bölgesi’nin ulafl›m yönünden en elveriflli ve
kolay ç›k›labilen yaylalar›na da sahiptir. Su
kaynaklar›n›n yan› s›ra, zengin otlak ve da¤
çay›rlar›na sahip Erek Da¤› ve yak›n çevresi, yaz
mevsiminde onbinlerce küçükbafl hayvan› ile göç
eden yar› göçebe topluluklar taraf›ndan yaylak
olarak kullan›lmaktad›r. Varak ve Erek da¤lar›n›n
hemen güneybat› ete¤inde yer alan Yoncatepe
Saray› ve Afla¤› Kent yerleflmesi, zengin su
kaynaklar› ve otlaklar›na sahip Kefliflgöl Yaylas›’na
giden yolu denetim alt›nda tutmaktad›r. Yoncatepe
Saray›’ndan bak›ld›¤› zaman kuzeyde Van Kalesi
(eski Tuflpa), Van fiehri ve Toprakkale (eski
Rusahinili) çok rahat bir flekilde görülmektedir.
Oldukça elveriflli ve güçlü savunma sistemine
sahip olan Yoncatepe yerleflmesi, bu ifllevini Urartu
Krall›¤›’n›n y›k›l›fl›na de¤in sürdürmüfltür.

Saray yerleflmesinin 700- 800 m. kuzeyinde, Afla¤›
Kentin ise 600 m. kuzeybat›s›nda,  flimdilik Van
Bölgesi’nin en eski sulama tesisi olan Harabe
Baraj› bulunmaktad›r. Do¤uda Varak Da¤›
eteklerinden ç›kan zengin su kaynaklar›n›n önü,
t›pk› büyük bir havuz gibi bir biri ard› s›ra barajlar
ile kesilmifltir. Köyün içinde ve bat› ete¤inde
bulunan Bakraçl› barajlar›n›n içi dolmas›na ve
duvarlar› tahrip olmas›na karfl›n, Harabe Baraj›’n›n
gövde duvar› günümüze de¤in sa¤lam bir flekilde
varl›¤›n› korumufltur. 4- 5 m. geniflli¤inde, 2 m.
yüksekli¤inde ve 80 m. uzunlu¤undaki baraj duvar›,
arazinin e¤imli olan bat› kesimini kapatmaktad›r.
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Baraj duvar›, düzgün kumtafl› bloklardan yap›lm›flt›r.
Ancak ne yaz›k ki yüzlerce y›ldan beri sular›n
tafl›m›fl oldu¤u kal›n toprak tabakas›, baraj›n içini
doldurmufltur. Günümüzde baraj›n içi tarla olarak
kullan›lmaktad›r. Bat› yüzde ve duvar›n ortas›nda
bulunan 35 x 35 cm. büyüklü¤ündeki savak k›sm›,
bugüne de¤in bulunan Urartu barajlar›ndaki
savaklar›n en küçü¤ünü oluflturmaktad›r. Bat›
yönüne do¤ru ak›t›lan sular, tar›m alanlar›n›n,
sebze ve meyve bahçelerinin su gereksinmesini
karfl›lamaktad›r.

Bas›k bir tepe görünümünde olan Yoncatepe’nin
en yüksek kesiminde saray, bunun kuzeydo¤u
ete¤inde sivil yerleflim alan› ve kuzey ete¤inde de
nekropol bulunmaktad›r. Erken Demir Ça¤›’na ait
di¤er kale ve yerleflim merkezlerinde oldu¤u gibi,
Yoncatepe’de sivil yerleflim merkezi ile nekropol
alan› neredeyse iç içedir. Yerleflim merkezi ile
nekropol alan›n›n iç içe olmas›nda, kullan›labilir
arazinin çok az ve yetersiz olmas›n›n büyük etkisi
vard›r. Deniz seviyesinden 2050 m. yüksekli¤inde
olan saray yerleflmesi, flimdilik Türkiye’nin en
yüksek rak›ml› kaz› alan›n› oluflturmaktad›r. Saray
yerleflmesinin güneyi dik ve derin bir uçurum ile
sonuçlanmaktad›r. Güneydo¤udan bat› yönüne
do¤ru akan Doni Çay›, araziyi genifl ve derin bir
flekilde oymufltur. Saray yerleflmesinin kuzey kesimi
de dik olmas›na karfl›n, kuzeydo¤u ve kuzeybat›
yönlerine do¤ru teraslar halinde alçalmaktad›r.

Do¤u- bat› do¤rultusunda uzanan saray yerleflmesi,
yaklafl›k 2.650 m2’lik bir alana yay›lmaktad›r.
Arazinin do¤u kesimi çok dik ve e¤imli oldu¤u
için, saray›n en önemli mimari yap›lar›, bat›da
1675 m2’lik bir alana yap›lm›flt›r. Arazinin do¤usu
ile bat›s› aras›ndaki yükseklik fark›n›n 10 m.’yi
geçmesi, do¤u bölümündeki mimari yap›lar için
çok büyük bir sorun oluflturmufltur. Bu yüzden
do¤u bölümündeki mimari yap›lar, aç›k avlu
d›fl›nda en çok 450 m2’lik bir alanda teraslar
üzerinde yap›lm›flt›r. Bu durumda Yoncatepe

G‹R‹fi



Saray›’n›n, Urartu saraylar› ile k›yaslanmayacak
ölçüde küçük oldu¤u görülmektedir.

Temelleri tafltan ve bunun üzeri de kerpiçten
örülen saraydaki mimari yap›lar›n çok güçlü ve
yüksek d›fl duvarlar›, ayn› zamanda savunma duvar›
görevini görmektedir. Saraydaki mimari yap›lar›n
ilk kat›n›n duvarlar› düzgün kum tafllar›ndan, ikinci
kat›n duvarlar› da kerpiçten yap›lm›flt›r. Bu haliyle
Yoncatepe, Van Ovas›’n›n kuzeydo¤usunda Z›mz›m
Kayal›klar› üzerinde bulunan ve çevresi sur duvar›
ile çevrili olmayan Toprakkale’nin (Rusahinili)
konumuna çok benzemektedir. Ancak
Toprakkale’de ulusal Tanr› Haldi ad›na kurulmufl
tap›nak olmas›na karfl›n, Yoncatepe yerleflmesinde
tap›nak yoktur. Bilindi¤i gibi Urartu saraylar›n›n
çok büyük bir k›sm›, yüksek ve yalç›n kayal›klar
üzerinde, çevresi çok güçlü savunma duvarlar› ile
çevrelenen kaleler içinde bir veya iki tap›nak ile
birlikte planlanarak yap›lm›flt›r.

fiimdilik bu kural›n d›fl›nda kalan tek yerleflme,
Patnos Aznavurtepe’nin 8 km. güneydo¤usunda
bulunan Giriktepe Saray›’d›r. Bu yüzden Yoncatepe
Saray›, alçak bir tepe üzerinde bulunan Giriktepe
Saray›’n›n konumuna çok benzemektedir. Ancak
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son sekiz y›ldan beri akropoldeki sarayda
sürdürdü¤ümüz arkeolojik kaz› çal›flmalar›nda
herhangi bir çivi yaz›s› örne¤i bulamad›¤›m›z gibi,
erzak küpleri üzerinde iflaret, ölçek ve çivi yaz›s›
ile resim yaz›s› da bulunamam›flt›r. Çok büyük bir
olas›l›kla Yoncatepe Saray›, yerleflim merkezi ve
nekropolü, Urartu Krall›¤› egemenli¤ine tabi
olmayan bir yerel beyli¤e ait olmal›d›r. Bilindi¤i
gibi hem çivi yaz›l› Assur kaynaklar›, hem de
Urartu kaynaklar› bu tür beyler konusunda önemli
bilgiler vermektedir; örne¤in Van’da bulunan
küçük bir stel üzerinde flunlar okunmaktad›r:

Rusa o¤lu Argiflti, Gilurani’nin orman›n›n
önü olan bu yerden, Batu o¤lu ‹flpilini’nin
bahçesine kadar, okunu 950 lokat (yaklafl›k
485 m.) att›.

Görüldü¤ü gibi, Urartu Krall›¤›’n›n baflkentli¤ini
yapan Van Ovas›’nda bile ba¤, bahçe ve orman
alanlar›na sahip beylerin varl›¤›ndan söz
edilmektedir. Ayr›ca, Assur Kral› II. Sargon, M.Ö.
714 y›l›nda Urartu ve onun müttefiklerine karfl›
düzenlemifl oldu¤u ünlü sekizinci seferinde, savaflta
yendi¤i Kral I. Rusa’n›n yak›n çevresindeki Urartu
soylu s›n›f›na ait beyleri, özellikle kral soyundan
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gelen temsilcilerden ay›rmaktad›r. Urartu yaz›l›
kaynaklar›n›n da s›k s›k belirtti¤i gibi, savafllara
kendi askerleri ile kat›lan Urartu soylu s›n›f›na ait
beyler ve komutanlar, hiç kuflkusuz savafllardan
erkek ve kad›n tutsaklar ile birlikte büyük oranda
büyükbafl ve küçükbafl hayvanlar› ganimet olarak
almaktayd›lar.

Yoncatepe Saray›’n›n ne zaman kuruldu¤unu
flimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Ancak saray
yerleflmesinin hemen kuzey ete¤inde bulunan
nekropol alan›ndaki birçok mezar, M.Ö. 1. biny›l›n
bafllar›ndan beri kullan›lm›flt›r. Saray, M.Ö. 7.
yüzy›l›n sonlar›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’ne
kuzeyden ve do¤udan bir çekirge sürüsü gibi
giren ‹skitler taraf›ndan di¤er Urartu kaleleri ile
birlikte yak›l›p y›k›lm›flt›r. Bu korkunç y›k›m ve
ya¤madan can›n› zor kurtaran halk, tafl›nabilir
eflya ve silahlar›yla birlikte Erek Da¤›’na s›¤›nm›flt›r.
Ayr›ca saraydaki insanlar kaçarken yanlar›na
yiyecek ve bakliyat almay› da ihmal etmemifllerdir.
Büyük Salon’un döfleme tafllar› üzerine dökülen
mercimek taneleri, kaç›fl›n ne denli acele ve büyük
bir panik içinde oldu¤unu göstermektedir. Bu
y›k›mdan sonra saray kesimi, yeni bir yerleflmeye
u¤ramam›flt›r.
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Orta Avlu
Afla¤›da sivil yerleflim merkezi önlerinden gelen
eski yol, fazla dik olmayan bir rampay› aflarak,
üstü aç›k olan Orta Avlu'ya ulaflmaktad›r. Orta
Avlu'nun taban›n s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›ld›¤›
gözlemlenmifltir. Avlunun bat› duvar›n›n kuzeybat›
köflesinde, sal tafllar›ndan yap›lm›fl bir seki
bulunmaktad›r. Ancak bu sekinin yer yer tahrip
oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca köreltilen kap›n›n
kuzeydo¤usunda, tafl duvar›n büyük kaya
parçalar›n›n üzerinden geçirildi¤i görülmektedir.

Kaya parçalar›n›n görülen do¤u yüzündeki ç›k›nt›lar,
murç ve keskiler ile büyük bir özenle düzeltilmifltir,
öyle ki kaya parças› sanki ifllenmifl bir tafl blo¤u
gibi görünmektedir. Avlunun kuzey k›sm› ise,
topra¤›n dik ve e¤imli arazide kuzey yönüne do¤ru
ak›p gitmesi sonucunda tahrip olmufltur.
Avlunun bat› duvar›n›n orta kesiminde yer alan
ve Büyük Salon'a geçifl sa¤lad›¤› anlafl›lan kap›
girifli köreltilmifl ve 2.80 m. geniflli¤indeki bu giriflin
önünde sal tafllar›ndan yap›lm›fl bir rampan›n
varl›¤› saptanm›flt›r. Avlu içerisinde, bat›daki Büyük
Salon'un do¤u duvar›n›n 10 m. do¤usuna denk
düflen kesimde, kuzey güney do¤rultusunda uzanan
bir duvar ortaya ç›kar›lm›flt›r. fiimdilik toplam 28
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m. uzunlu¤unda olan bu duvar›n geniflli¤i 1.60
m.'dir. ‹ri tafllardan oldukça sa¤lam olarak yap›lan
duvar›n yaln›zca kuzey bölümü arazinin dik ve
e¤imli olmas› yüzünden ak›p gitmifltir. Örne¤in
duvar›n güney ucunda kal›n duvarl› küçük bir oda
bulunmas›na karfl›n, kuzey ucundaki duvarlar›n
tahrip olmas› yüzünden herhangi bir odan›n olup
olmad›¤› belli olmamaktad›r. Ayr›ca duvar›n bat›
yüzünde, yani hücre planl› odalar›n hemen
güneyinde, yer yer tahrip olmas›na karfl›n, sal
tafllardan yap›lm›fl bir sekiye rastlan›lm›flt›r. Bu
duvar›n bat› k›sm›na, kuzeye do¤ru yan yana üç
küçük oda yap›lm›flt›r.

Do¤u duvar›na bitiflik olarak yan yana yap›lan üç
küçük oda, plan ve tasar›m yönünden bat›da yer
alan ve Büyük Depo olarak adland›r›lan mekândaki
üç küçük odaya benzemektedir. Ancak Büyük
Depo Odas›'n›n ve içindeki üç küçük odan›n üstü
kapal› olmas›na karfl›n, buradaki odalar›n üstünün
kapal› olup olmad›¤›n› flimdilik bilemiyorsak da,
üzerlerinin kapal› oldu¤u san›lmaktad›r.
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SARAYIN DO⁄U BÖLÜMÜ
Kuzeydo¤u Kap›s›
Saray›n do¤u bölümünde yer alan odalar
toplulu¤una geçit veren Kuzeydo¤u Kap›s›, 3.18
m. geniflli¤indedir. T›pk› saray›n Bat› Kap›s›'nda
oldu¤u gibi, bu kap›n›n her iki yan›nda da kule
ç›k›nt›lar› bulunmamaktad›r. Kap› giriflinin bat›
duvar›n›n hemen do¤u yüzüne 90 cm. geniflli¤inde
ve 1.70 m. derinli¤inde bir kap› kanad› duvar›
yap›lm›flt›r. Bunun sonucunda kap›n›n geniflli¤i
2.10 m.'ye inmifltir. Kap›n›n çift kanatl› oldu¤u ve
içeriye do¤ru aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 5 m.
derinli¤indeki kap› odas›n›n geniflli¤i, güney
yönüne do¤ru 3.20 m. geniflli¤e ulaflmaktad›r.
Bundan sonra 1.30 m. geniflli¤inde ve 1.90 m.
derinli¤inde bir kap› aç›kl›¤› ile sunakl› ve havuzlu
odaya geçit vermektedir. Kap› odas›n›n taban› sal
tafllar› ile döfleli de¤il, s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.
Yaln›zca kap› efli¤i sa¤lam bir flekilde tafllar ile
döflenmifltir.

Saray›n do¤u bölümünde kuzey güney
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do¤rultusunda oldukça ilginç mimari özellikler
gösteren ve içerisinde odalar toplulu¤unu bar›nd›ran
genifl bir mekân yer almaktad›r. Bu alandaki
odalar›n hemen güneyde bulunan› küçük
say›labilecek, ortalama 3.35 m. x 3.40 m.
büyüklü¤ünde, hücre tipinde ve kare plan
göstermektedir. Arazinin güney ve do¤u yönüne
do¤ru oldukça e¤imli ve dik olmas› yüzünden,
odan›n tafl duvarlar› kal›n yap›lm›flt›r. Buna karfl›n
odan›n bat›, do¤u ve özellikle güney tafl duvarlar›n›n
büyük bir bölümü y›k›larak, tafllar afla¤›ya
sürüklenmifltir. Hatta odan›n do¤usundaki e¤imin
çok dik olmas› yüzünden, odan›n önündeki
kuzeydo¤u bölümündeki arazinin çöküntü
k›sm›nda, do¤u yönüne do¤ru 1.80 m. x 2.60 m.
büyüklü¤ündeki bir alana, tafllardan güçlü bir
blokaj yap›larak, oda duvarlar›n›n akmas›
önlenmifltir.

Oda duvarlar› cas harc› ile s›vanm›fl ve bunun
üzeri de kahverengi bir boya ile badana edilmifltir.
Taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lan odan›n 1.20 m.
geniflli¤inde ve 1.65 m. derinli¤indeki kap› girifli,
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do¤u yönünde bulunmaktad›r. Tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lan kap›n›n içeriye do¤ru aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Ahflaptan yap›lan kap› kiriflleri ile
kap› kanad› ve tavan örtüsünün ç›kan yang›n
sonucunda yanmas› yüzünden, içerde kal›n bir
kül ve kömür tabakas› oluflmufltur. Odan›n
güneydo¤u köflesinde, taban üzerinde orta
büyüklükte iki depolama kab› insitu olarak
bulunmufltur. K›r›lan depolama kaplar›n›n da
gösterdi¤i gibi, bu odan›n da ayn› zamanda
yiyeceklerin depolanmas› ile ilgili kullan›ld›¤›
san›lmaktad›r.

Bu odan›n hemen kuzeydo¤usunda ve 28 m.
uzunlu¤undaki avlu duvar›n›n do¤u yüzüne yap›lan
oda hem daha büyük, hem de mimari yönden
çok ilginçtir. Saray yap›lar›n›n do¤u bölümündeki
k›sm›nda yer alan bu odan›n 9.70 m. uzunlu¤undaki
bat› duvar›, avlu duvar›n›n do¤u yüzünü
oluflturmaktad›r ve tafl duvar›n yüksekli¤i 1.60 -
1.90 m. aras›nda de¤iflmektedir. Ancak bu ilginç
odan›n do¤u duvar› tümüyle y›k›lm›flt›r. Hatta
do¤u yönüne do¤ru e¤imin çok dik olmas›
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yüzünden, oda taban›n›n bir k›sm› da ak›p gitmifltir.
Ayr›ca bu odan›n 3 - 3.5 m. do¤usunda yer alan
bir baflka oda duvar›n›n tafllar›n›n büyük bir k›sm›
da y›k›lm›flt›r. Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Ahflap çat› örtüsü ile birlikte kap›n›n
fliddetli bir flekilde yanmas› sonucunda, oda
taban›nda kal›n bir kül ve kömür tabakas›
birikmifltir. Tafl duvarlar üzerine yine cas harc›
uygulanm›fl ve bunun üzeri de yine kahverengi
bir boya ile badana edilmifltir.

Bu önemli odan›n girifli kuzey kesimde olup, orta
avlu ve ana girifl kap›s› ile yak›n iliflki içindedir.
1.40 m. geniflli¤inde ve 1.90 m. derinli¤inde olan
kap› girifli, di¤er kap› girifllerinde oldu¤u gibi
büyük bir özenle yap›lm›flt›r. Tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lan kap› içeriye do¤ru aç›lmaktad›r. Kap›
giriflinin hemen güneyinde ve ayn› hizada, do¤u
bat› do¤rultusunda uzanan havuza benzer bir yap›
yap›lm›flt›r. Ortalama 1.80 m. x 6 m. büyüklü¤ünde
dikdörtgen bir plan gösteren havuz, odan›n kuzey
duvar›ndan 30 cm. uzakl›ktad›r. Yani havuz, kuzey
duvar›na bitiflik olarak yap›lmam›fl, arada 30 cm.
geniflli¤inde bir seki b›rak›lm›flt›r. Havuzun 40 -
45 cm. yüksekli¤indeki yan duvarlar›, küçük sal
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tafllar›ndan çok özenli bir flekilde örülmüfltür.
Taban› sal tafllar›ndan döfleli olan havuzun e¤iminin
do¤u yönüne do¤ru oldu¤u görülmektedir, ancak
havuzun do¤u ucunda herhangi bir kanal
bulunmamaktad›r. Havuzun içine ise bat› yüzde,
yani dar olan k›s›mdan bir basamak ile inilmektedir.
Havuzun içinde çok say›da at iskeletine ait kemikler
ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Odan›n ortas›nda ve taban›n üzerinde ise 38 m.
x 1.40 m. büyüklü¤ünde kare planl› bir sunak
bulunmaktad›r. Çok küçük bir havuza benzeyen
sunak, 15 cm. geniflli¤inde, 30 cm. yüksekli¤inde
dört adet dikdörtgen biçimdeki kalker tafl›n›n
birleflmesinden oluflmaktad›r. Tafllar›n çok büyük
bir özenle ifllendi¤i ve düzeltildi¤i görülmektedir.
Yak›n çevrede kalker yataklar›n›n olmad›¤›n› göz
önüne alacak olursak, sunak tafllar›n›n Van
Bölgesi'ndeki kalker yataklar›ndan getirildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Suna¤›n içinde k›r›k kâse, tabak
ve çömlek parçalar› insitu olarak bulunmaktad›r.
Alan›n kuzeyinde yer alan uzun havuz; orta
kesimdeki sunak ile suna¤›n çevresinde, taban
üzerinde insitu durumda bulunan ve yiyecek ile
ilgili oldu¤u düflünülen çömleklerin, bu mekân›n
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olas›l›kla libasyon amaçl› kullan›lm›fl olabilece¤ini
düflündürmektedir.

SARAYIN KUZEY DUVARLARI
Saray›n bat› bölümünde toplam 50.5 m.
uzunlu¤undaki kuzey duvarlar›, güneye k›yasla
y›k›lmadan daha iyi korunmufltur. Kuzey kesimin
güneye k›yasla fazla dik olmamas›, duvarlar›n
daha az y›k›lmas›nda önemli bir etken olmufltur.
T›pk› saray›n avluya bakan do¤u girifl kap›s›n›n
kuzey ve güneyinde oldu¤u gibi, kuzeydo¤u
duvarlar›n›n önünde de bir seki bulunmaktad›r.
Ancak sekinin yer yer y›k›ld›¤› görülmektedir.
Ortalama 60 cm. derinli¤inde olan seki, sal tafllardan
yap›lm›flt›r. Toprak üzerine yap›lan sekinin, yüksek
tafl duvarlara destek amac›yla yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r, çünkü arazinin en e¤imli oldu¤u
kuzeydo¤u k›s›mdaki tafl duvarlar›n ak›p gitmesi
önlenmifltir.

Kuzey yönüne do¤ru arazi teraslar halinde alçald›¤›
için, saray›n kuzey duvarlar› da düz bir biçimde
de¤il, bastiyon ve rizalitler yaparak devam
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etmektedir. Örne¤in kuzeydo¤u köfleden 12 m.
bat›da ilk bastiyon ç›k›nt›s› bulunmaktad›r. Ortalama
6.60 m. uzunlu¤undaki bastiyonun do¤u ç›k›nt›s›
30 cm. derinli¤inde, bat› ç›k›nt›s› ise 60 cm.
derinli¤indedir. Bastiyon duvar›nda kullan›lan
tafllar, duvar›n di¤er kesimlerinde kullan›lan tafllara
k›yasla çok daha büyüktür. Özenle ifllenmifl
dikdörtgen biçimli tafllar›n, temele do¤ru çok daha
büyük olduklar› görülmektedir. Temelden üste
do¤ru her tafl dizisi 3 - 4 cm. içeriye do¤ru al›narak,
bastiyona bir e¤im verilmifltir. Yani temel k›sm›nda
6.75 m. uzunlu¤unda olan bastiyon duvar›, üst
k›s›mlara do¤ru 6.50 m.'ye kadar daralmaktad›r.
Bundan dolay› bastiyon sanki bir piramide
benzemektedir.

Bastiyonun do¤usunda düz bir biçimde yap›lan
duvar›n d›fl yüzünde ortalama 106 cm. aral›klarla
yan yana dört havaland›rma bofllu¤u görülmektedir.
Her dört havaland›rma bofllu¤u da, güneyde yer
alan kuzeydo¤u depo odas›na aittir. Ortalama 20
x 25 cm. büyüklü¤ünde olan en do¤udaki
havaland›rma bofllu¤unun içi kil ile doldurulmufl
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ve kilin içine de yuvarlak kesitli bir a¤aç sap› ile
ikiflerden yan yana ve üst üste olmak üzere dört
adet delik aç›lm›flt›r. Bunun bat›s›nda yer alan
di¤er üç havaland›rma bofllu¤u biraz daha küçük
oldu¤u için, bunlar›n içine yuvarlak boflluklar
aç›lmam›flt›r.

‹lk bastiyondan 12.20 cm. bat›da bir rizalit ç›k›nt›s›
bulunmaktad›r. 20 cm. derinli¤inde olan bir rizalitin
bat›s›nda ikinci bir rizalitin daha olup olmad›¤›n›
bilemiyoruz. Bastiyon d›fl›nda duvarlarda kullan›lan
tafllar, genellikle dikdörtgen biçimli, irili ufakl›
tafllardan oluflmaktad›r. fiimdilik ortalama 210 -
230 m. yüksekli¤inde olan tafl duvarlar›n asl›nda
3 m.'nin üzerinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Tafl
duvarlar›n üzerinde ikinci kat› oluflturan kerpiçten
yap›lm›fl odalar bulunmaktayd›. Kerpiç duvarlar›n
y›k›lmas› ile tafl duvarlar topra¤›n içinde kalm›fl
ve akropol bir höyük gibi görünmeye bafllam›flt›r.
Uzaktan bak›ld›¤›nda kuzey duvarlar› saray›n
an›tsal görünümü konusunda bir fikir vermektedir.

SARAYIN BATI BÖLÜMÜ
Saray›n bat› bölümünde yer alan odalar toplulu¤una
geçit veren kap› girifli, 2.80 m. geniflli¤indedir.
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Ancak kap› girifli flimdilik bilemedi¤imiz
nedenlerden dolay› bir duvar ile kapat›larak,
köreltilmifltir. ‹çeride kalan kap› bofllu¤unun bat›
yüzü de kapat›larak, içeriye bu¤day konulmufltur.
Saray kompleksine kuzeydo¤udan girildi¤inde,
saray›n bat› bölümünde karfl›m›za öncelikle Büyük
Salon olarak adland›r›lan mekân ç›kmaktad›r.

Büyük Salon
Orta Avlu'nun bat›s›nda ve Küçük Salon'un
do¤usunda yer alan Büyük Salon, yaklafl›k olarak
10.20 x 16.20 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir
plan göstermektedir. Bu büyük alan›n kuzeydo¤u
köflesinde, 2.60 m. x 2 m. ölçülerinde küçük bir
oda yer almaktad›r; ayr›ca odan›n 1.10 m.
geniflli¤inde ve 1.60 m. derinli¤indeki kap› aç›kl›¤›
bat›s›nda yer alan Küçük Salon'a aç›lmaktad›r.

Üstü kapal› olan Büyük Salon'un taban›, t›pk›
bat›daki Küçük Salon'un taban› gibi yass› kum
tafllar›yla döflenmifltir. Büyük bir özenle döflenen
taban döflemesinde, duvarlar›n kenarlar›na herhangi
bir seki yap›lmam›flt›r. Taban döflemesinde, çok
önemli çöküntü, k›r›k ve kaymalar›n görülmemesi,
kalenin tahribinden sonra bölgede s›k s›k oluflan
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depremden etkilenmedi¤ini göstermektedir.

Avlunun döfleme tafllar›n›n aras›nda karbonlaflm›fl
mercimek taneleri bulunmufltur. Ayr›ca, salonun
kuzeydo¤u köflesinde, k›r›lan çanak çömlek
parçalar›, tabanda sanki keramikten yap›lm›fl
döflemeyi and›r›r nitelikte, y›k›lan tafl duvarlar›n
alt›nda kalarak, tabana yap›flm›flt›r.

Salonun kuzeybat› köflesinde, salonun do¤u - bat›
do¤rultusunda uzanan kuzey duvar›na bitiflik
durumda ve tafltan çamur harçla yap›lm›fl, üst kata
ç›kan basamaklardan oluflan bir merdiven ortaya
ç›kar›lm›flt›r. 1.35 m. geniflli¤inde, 37 cm.
derinli¤inde ve yaklafl›k 20 cm. yüksekli¤inde olan
basamaklar do¤u yönüne do¤ru inmektedir.
Merdivenin bitifli¤indeki duvar do¤u-bat›
do¤rultusunda 8.10 m. uzanmakta ve bir kap›
aç›kl›¤› ile son bulmaktad›r. Kuzeydo¤uda yer
alan küçük oda, ayn› zamanda kuzey yönüne geçit
vermektedir. Bu kesimden kuzeye do¤ru devam
edildi¤inde, Kuzeydo¤u Depo Odas› ile
karfl›lafl›lmaktad›r.
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Kuzeydo¤u Depo Odas›
Büyük Salon'un kuzeyinde yer alan do¤u - bat›
do¤rultusundaki duvar›n, do¤usundaki kap›
aç›kl›¤›ndan, saray›n Kuzeydo¤u Depo Odas›'na
geçifl sa¤lanmaktad›r. Ortalama 5 m. x 9.30 m.
ölçülerinde dikdörtgen bir plan gösteren bu
Kuzeydo¤u Depo Odas›'n›n kuzeybat›s›nda bir
destek ç›k›nt›s› bulunmaktad›r. Kuzey yönüne
do¤ru arazi dik ve e¤imli oldu¤u için, kal›n destek
duvarlar›yla güçlendirilmifltir.

Odan›n tafl duvar yüksekli¤i, 1 - 2.10 m. aras›nda
de¤iflmektedir. Di¤er odalardaki sa¤lam kalm›fl
tafl duvar yüksekliklerinin de gösterdi¤i gibi, bu
odadaki duvar yüksekli¤inin 3.5 m.'den fazla
olmas› gerekmektedir. Di¤er odalar gibi, bu odan›n
tafl duvarlar› da s›val› ve badanal›d›r. Kalkerin
ö¤ütülmesi ile yap›lan ve bölgede "Cas Harc›"
olarak adland›r›lan harc›n, nemi alan bir özelli¤e
sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Depo odas›n›n
sa¤lam kalm›fl duvarlar› üzerinde en küçük bir
pencere aç›kl›¤› görülmemektedir. Asl›nda bu
durum akropoldeki tüm bodrum katlar› için de
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geçerlidir. Ayd›nlanman›n kandiller ile yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

Bu depo odas›n›n 1.5 m. geniflli¤indeki kap› girifli,
güneydeki taban› sal tafl döfleli Büyük Salon'a
aç›lmaktad›r. Tümüyle çeflitli yiyecek ve içeceklerin
depo edildi¤i bu odan›n girifl kap›s› önündeki
güney bofllu¤u k›sm›na da çeflitli büyüklükte erzak
kaplar› yerlefltirilmifltir. Girifl kap›s›ndan sonra,
do¤u duvar› önünde 20 cm. yüksekli¤inde ve
ortalama 70 cm. derinli¤inde kerpiç bloklardan
yap›lm›fl bir seki bulunmaktad›r. Bu odada ç›kan
fliddetli yang›n yüzünden sekinin kerpiçleri
tu¤lalaflm›flt›r. Sekinin üzerine herhangi bir
depolama kab› konulmam›fl, yaln›zca giriflin do¤usu
ve sekinin güneydo¤u köflesine bir adet depolama
kab› konulmufltur. Sekinin kuzeybat›s›nda küçük
bir alan ise taban sal tafllar› ile döflenmifltir. Ancak
bu depo odas›n›n taban›, s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r.

Depo odas›n›n bat› duvar›na 2 m. x 2.30 m.
derinli¤inde bir nifl yap›lm›flt›r. Niflin oldu¤u bu
bölüme, tabandan 35 cm. yüksekli¤inde bir seki
üzerine yerlefltirilen çeflitli büyüklükte küpler
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yerlefltirilmifltir. Dairesel ve oval biçimli dört küpün
içine un konuldu¤u san›lmaktad›r.

Ortalama 1 m. çap›nda olan küplerin yüksekli¤i
de 80 cm. ile 1 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Günümüzde Bakraçl› köy evlerindeki depolarda
da benzer biçimli küpler içinde un saklanmaktad›r.
Çuvallardan çok daha kullan›fll› olan küplere fareler
zarar veremedi¤i için, unlar is, duman ya da
nemden de etkilenmemektedir. Ayr›ca odan›n
güneydo¤u ve kuzeybat› köflesi ile di¤er depolama
kaplar› yan›na da 4 adet daha un küpü
konulmufltur. Küplerin alt› ve çevresinin ›s›y› belirli
bir düzeyde tutmas› için kal›n bir tabaka halinde
küçük ponza tafllar›yla desteklenmifltir.

Kuzeydo¤u depo odas› olarak adland›rd›¤›m›z bu
odan›n güney, bat› ve kuzey duvarlar›na yak›n
yere toplam 29 adet depolama kab› yerlefltirilmifltir.
Çeflitli büyüklükte olan depolama kaplar›n›n yan
yana çok düzenli olarak yerlefltirildi¤i görülmektedir.
Kaplar›n e¤ilmemesi ve düflmemesi için, yanlar›na
dikey olarak yass› sal tafllar› konulmufltur. Ayr›ca
depolama kaplar›n›n alt› ve çevresinin yine ›s›y›
belirli bir düzeyde tutmas› için küçük ponza
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tafllar›yla desteklendi¤i görülmüfltür. Yaln›zca
odan›n orta k›sm›, insanlar›n bu kaplara çeflitli
yiyecek koymas› veya almas› için bofl b›rak›lm›flt›r.
Depolama kaplar›n›n ço¤unlukla a¤›z k›s›mlar›,
duvarlar›n ve tavan›n çökmesi yüzünden k›r›lm›flt›r.
Bir depolama kab› üzerinde ise y›lan ve bafl›
kabartma tekni¤inde baflar›l› olarak yap›lm›flt›r.
fiimdilik tek örnek olan bu kap üzerindeki y›lan
figürünün dinsel veya baflka bir anlam›n›n olup
olmad›¤›n› bilemiyoruz. Depolama kaplar›n›n
içinde, a¤›zlar›na kadar dolu bir flekilde bu¤day
ve di¤er bakliyat türleri bulunmaktad›r. Bir kap
içinde ise bulgur bulunmaktad›r. Bulgurun küçük
ve ince olarak çekildi¤i görülmüfltür. Bu¤day ve
di¤er bakliyat türleri kalenin y›k›lmas› ve tahrip
edilmesinden sonra karbonlaflm›flt›r. Akropolün
di¤er odalar›nda oldu¤u gibi, burada da büyük
miktarda bulgur ve bu¤day›n bulunmas›, kaleye
düzenlenen sald›r›n›n, ekinlerin tarlalardan biçildi¤i,
saplar›ndan ayr›ld›¤› ve depolara konuldu¤u Eylül
ay›n›n ikinci yar›s›nda yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Bu
sald›r›n›n, Van Bölgesi'nde di¤er Urartu kalelerini
yerle bir eden ‹skit ordusu taraf›ndan yap›ld›¤›n›,
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akropolün eteklerinde bulunan tunçtan yap›lm›fl
‹skit ok uçlar› da kan›tlanmaktad›r.

Kuzeydo¤u Depo Odas›'nda amorf durumda
demirden yap›lm›fl ok ve karg› uçlar› ile topuz
bafllar› da ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n yukar›dan,
ikinci kattan düfltü¤ü san›lmaktad›r. Oval ve elips
biçimli topuz bafllar›n›n ortas›ndan, a¤aç sap
geçmektedir. Baz› topuz bafllar›n›n üzerinde, a¤aç
sapa perçinlenen çiviler de insitu olarak
bulunmufltur. Topuz bafllar›ndan biri di¤erlerinden
farkl›d›r, her iki uç k›sm› boru biçiminde ç›k›nt›l›d›r.
Demirden dövme tekni¤i ile yap›lan topuz bafllar›,
oksitlenmeden dolay› yer yer afl›nm›flt›r.

Küçük Salon
Büyük Salon'un bat› duvar›n›n kuzeybat› kesiminde,
geniflli¤i 2.91 m. ve 3.20 m. derinli¤inde olan ve
do¤u yönde, her iki yanda yaklafl›k 25 cm. iç
k›sma do¤ru dönerek devam eden, bat›daki
mekânlara geçifli sa¤layan bir kap› aç›kl›¤›
bulunmaktad›r. Büyük olas›l›kla çift kanatl› bir
kap›ya sahip olan bu kap› aç›kl›¤›ndan girildi¤inde,
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kuzey-güney yönlü, 14.30 x 8 m. ölçülerinde,
dikdörtgen planl› Küçük Salon karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Taban k›sm› oldukça özenli bir flekilde
yerlefltirilmifl 142 x 107, 69 x 88, 50 x 47, 34 x 35
cm. ölçülerinde ve aralar› küçük kama tafllar›n›n
konuldu¤u ve muhtemelen birleflme yerlerindeki
aç›kl›klar›n çamur harçla dolduruldu¤u, ayn›
seviyede giden büyüklü, küçüklü sal tafl› levhalarla
oluflturulmufltur. Kum tafl›ndan oluflan ince sal tafl›
levhalarla taban döflemesi düzenlenmifl olan üstü
kapal› salonun kuzey ve bat› duvar diplerinde
tafltan ve s›vanm›fl kerpiç bloklardan yap›lm›fl
sekiler ortaya ç›kar›lm›flt›r. Zeminden yaklafl›k 45
cm. yükseklikte olan sekilerden kerpiç olanlar›n
47 x 47 cm. ölçülerindeki kerpiç bloklar›n üst üste
iki s›ra halinde dizilerek yap›ld›¤› ve üç s›va evresi
geçirdi¤i saptanm›flt›r. Kuzey k›sa duvar› ve do¤u
duvar› dibinde, ana girifl kap›s›n›n kuzeyindeki
bölümde ise sal tafllar›ndan yap›lm›fl seki
uzanmaktad›r. Kuzey duvar› dibindeki tafl sekinin
derinli¤i 37 cm, yüksekli¤i 23 cm. ve uzunlu¤u
ise 3 m.'dir. Do¤u duvar› dibine yap›lm›fl olan tafl
seki 37 cm. derinli¤inde, 23 cm. yüksekli¤inde ve
1.154 cm. uzunlu¤undad›r.
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Duvarlar›n mevcut yüksekli¤i tabandan, güney
duvar› önünde 2.26 m., orta k›s›mda 2.60 aras›nda
de¤iflmektedir. Ancak di¤er odalarda tahrip olmayan
duvar yüksekliklerinin de gösterdi¤i gibi, bu
avlunun duvarlar›n›n da 3 m. oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Yine sal tafllar›ndan çamur harç
ile örülmüfl duvarlar›n iç k›s›mlar›n›n krem renginde
bir s›va tabakas› ile s›vand›¤› anlafl›lm›flt›r. Salonun
taban›nda sütun kaidesi olabilecek herhangi bir
buluntu ile karfl›lafl›lmamakla birlikte, baz› döfleme
tafllar›n›n bu amaçla kullan›ld›¤› tahmin
edilmektedir.

Salonun kuzey k›sa duvar› üzerinde, 1.25 m.
geniflli¤inde ve 1.75 m. derinli¤inde bir kap› geçidi
bulunmaktad›r. Taban› sal tafllar› ile oluflturulmufl
kap› geçiflinden sonra geçilen alan›n bat›s›nda
yine 1.25 m. geniflli¤inde ve 1.55 m. derinli¤inde,
taban› sal tafllar› ile oluflturulmufl bir kap› aç›kl›¤›
ile ulafl›labilen, 2.25 x 2.10 m. ölçülerinde, kare
planl›, oldukça küçük bir oda ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Taban› avlu k›sm›nda oldu¤u gibi ince sal tafl›
levhalarla kaplanm›fl olan odan›n tabandan mevcut
duvar yüksekli¤i 2.20 m. ile 2.50 m. aras›nda
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de¤iflmektedir. Bu küçük odan›n, çeflitli malzeme
ve yiyeceklerin konuldu¤u bir depo odas› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Odan›n kuzey duvar›, yan duvarlara
oranla daha alçakt›r. Kuzey k›sm›n dik olmas›
yüzünden, duvarlar›n daha çok tahrip oldu¤u
görülmektedir. Bu alan›n kuzeyindeki alan oldukça
ilginç mimari özellikler göstermektedir.

Sal tafllar› ile oluflturulmufl ve üst düzlemleri ayn›
seviyede küçük odan›n kuzeyinde ve do¤usundaki
üst düzlemleri çok iyi düzenlenmifl olan bu
alanlar›n, yap›lar›n ikinci katlar› ile iliflkili teras
veya platform yükseltileri olmas› da mümkündür.
Odan›n do¤usundaki bir platform veya teras
niteli¤inde olan alana do¤u yönden, Büyük Salon
kuzeybat› köflesinden ç›kan basamaklar buran›n
ikinci kattan ulafl›lan bir bölüm oldu¤u ve ikinci
kat›n seviyesini gösterdi¤ini de düflündürmektedir.

Salonun bat› uzun duvar› bölümünde, bat›da yer
alan, bat› ve kuzey kesimlere geçifli sa¤layan ön
girifl niteli¤inde üç oda bulunmaktad›r. Geçiflleri
sa¤layan bu mekânlar›n kap› önlerinde, orta
k›s›mlara kadar uzanan bir yang›n döküntüsü
saptanm›flt›r. Söz konusu odalardan kuzeyde yer
alan oda, kuzey-güney yönlü, 3 x 6.10 m.
ölçülerinde, dikdörtgen plan vermektedir.

Odan›n do¤u duvar› yaklafl›k 2.90 m. kal›nl›¤›ndad›r.
Küçük Salon'a 1.25 m. geniflli¤inde ve 1.50 m.
derinli¤inde ba¤lanan kap› geçiflinin güney yan
duvar›nda di¤er geçifllerde oldu¤u gibi kap›
ba¤lant›s›n›n yap›ld›¤› aç›kl›k mevcuttur. Duvarlar›
di¤er odalarda oldu¤u gibi krem renginde bir s›va
ile s›vanm›flt›r. Taban› s›k›flt›r›lm›fl kil ile
oluflturulmufl olan odan›n duvarlar›n›n tabandan
mevcut yüksekli¤i yaklafl›k 3 m.'yi bulmaktad›r.
Odan›n kuzey k›sa duvar› üzerinde 1.40 m.
geniflli¤inde ve mevcut derinli¤i 1.50 m. olan bir
aç›kl›k mevcuttur.

Küçük Salon'un bat›s›nda, geçifli sa¤layan bir di¤er
mekân›n ise do¤usunda yer alan salon veya
depolara geçifli sa¤layan bir ön girifl olmas›
muhtemeldir. Odan›n bat› duvar›na aç›lm›fl 1.45
m. geniflli¤inde ve 2.45 derinli¤inde bir kap› aç›kl›¤›
ile E6 I salonuna geçifl sa¤lanmaktad›r. Yine bu
oda, bahsedilen önceki oda gibi, do¤usunda yer
alan Küçük Salon'a 1.40 m. geniflli¤inde ve 1 m.
derinli¤inde bir kap› aç›kl›¤› ile ba¤l›d›r. Bu
mekân›n duvarlar›n›n mevcut yüksekli¤inin 2.95
m. ye kadar yükseldi¤i saptanm›flt›r. Bodrum kat›
oluflturan di¤er odalarda oldu¤u gibi, bu odan›n
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duvarlar›nda da herhangi bir pencere aç›kl›¤›
bulunmamaktad›r.

Kap› aç›kl›¤›n›n bat› yan duvar›nda, dikine aç›lm›fl,
dikdörtgen formlu 20 x 22 cm. ölçülerinde bir
boflluk yer almaktad›r. Kap› pervazlar›n›n
oturtuldu¤u ve mentefle mekanizmas›n›n bulundu¤u
bu bölümde, ahflap kal›nt›lar› ile bu ahflap
kal›nt›lar›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas› ve oynamamas›
için kullan›ld›¤› anlafl›lan kil kal›nt›lar› saptanm›flt›r.

Yine kap› efli¤inin bulundu¤u noktan›n hemen
alt›nda kare formunda her iki yan duvara aç›lm›fl
girintiler bulunmaktad›r. Bu boflluklarda yanm›fl
ahflap izlerine rastlanm›flt›r ki, bu bölümün kap›
pervaz› ile ilgili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bütün
kap› aç›kl›klar›nda rastlanan bu bölümlere ahflap
bir eflik k›sm›n›n yerlefltirilmifl olmas› veya kap›
dönüfl veya kilit aksam› ile ilgili bir düzenleme
olabilece¤i, ön gözlemlerimize ve bilgilerimize
dayan›larak söylenebilir.

Kap› ile ba¤lant›n›n saptand›¤› bu bölüm çevresinde
bol miktarda yanm›fl ahflap parças›na rastlanm›flt›r.
Di¤er odalar›n tabanlar› gibi, bu odan›n taban› da
s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Duvarlar di¤er
odalarda oldu¤u gibi, krem renginde bir s›va
tabakas› ile s›vanm›flt›r. Tabandan amorf durumda
demir parçalar› ile k›r›k durumda yine
tümlenemeyen çanak çömlek parçalar› toplanm›flt›r.

Bu mekân›n bat›s›nda yer alan ve bat›ya geçifli
sa¤layan koridorunun kuzey ve güney duvarlar›n›n
krem renkte s›va üzerine bordo boya ile bezendi¤i
saptanm›flt›r. Birbirine paralel uzanan bordo renkte
bantlar›n üzerinde ve alt k›sm›nda baklava dilimi
biçiminde motiflerle süsleme yap›lm›flt›r. Krem
renkte s›van›n elde edildi¤i kil yataklar›, Bakraçl›
Köyü yak›nlar›nda bulunmakta ve günümüzde de
köy halk› evlerine ayn› renkte s›va yapmaktad›rlar.
S›va üzerine bordo renkte yap›lan bantlar ve basit
geometrik motifler, Yoncatepe konut duvarlar›ndaki
desenlerle büyük bir benzerlik göstermektedir.

Bu kesimdeki son mekân ise bat›da bulunan
Güneybat› Pithoslu Depo Odas› ile Küçük Salon
aras›nda bir geçifli sa¤layan ön girifl niteli¤indeki
mekând›r. Bu küçük odan›n ayn› zamanda,
güneyindeki mekânlara geçifli sa¤layan bir baflka
kap› aç›kl›¤› da mevcuttur.

Kuzey Mutfa¤›
Akropoldeki saray›n bat› bölümünde ve kuzey
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duvar›na bitiflik olarak yap›lan mutfak odas›, 4.80
x 6 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir.

Mutfak odas›na hemen güneyinde bitiflik olan
taban› tafl döfleli olan sekili salondan 1.10 m.
geniflli¤indeki bir kap›dan girilmektedir.
Ayr›ca mutfak odas›n›n bir baflka kap›s› da,
do¤usunda bulunan küçük kare planl› bir odaya
aç›lmaktad›r. 90 cm. geniflli¤inde küçük bir kap›dan
girilen hücre planl› oda, baflka bir oda ile ba¤lant›l›
de¤ildir. Kap› aç›kl›klar›nda, ahflap kap›ya ait
herhangi bir kal›nt›ya rastlan›lmam›flt›r.

Bir saray mutfa¤›n›n tüm özgün donan›m›na sahip
olan mutfak odas›n›n, infla edilmeden önce en
ince ayr›nt›s›na de¤in planlanarak yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Planl› ve özenli uygulamalardan
dolay›, mimarlara hayranl›k duymamak olanaks›zd›r.
Güneydeki kap›dan mutfa¤a girildi¤inde, 22 cm.
çap›nda bir sütun altl›¤›n›n yeri görülmektedir.
S›k›flt›r›lm›fl kilden oluflan tabana aç›lan sütun
altl›¤›, alt›gen bir biçim göstermektedir. ‹lginçtir
ki sütun, hem güney, hem de do¤u kap› girifline
yak›n bir yerde oldu¤undan, girifl ve ç›k›fllar›
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zorlaflt›rmaktad›r. A¤açtan yap›lan sütun dire¤i,
tavan› tafl›yan di¤er ahflap malzeme gibi yand›¤›
için, tabanda kal›n bir kül ve kömür tabakas›
birikmifltir. Bu sütunun kuzey do¤rultusunda
bulunan sütun kaidesi, büyük bir sal tafl› olarak
tabana gömülmüfltür. Kuzey duvar›n›n 50 cm.
güneyinde bulunan sütun kaidesi, ortalama 48 x
68 cm. büyüklü¤ünde olup, oldukça düzgün bir
biçim göstermektedir. Karfl›l›kl› olan bu iki sütun
kaidesindeki direkler, çat›y› tafl›maktayd›lar.

Sütun kaidesinin kuzeyinde ve odan›n do¤u
duvar›n›n 85 cm. bat›s›nda, s›k›flt›r›lm›fl kil tabana
aç›lm›fl dikdörtgen biçimli bir nifl bulunmaktad›r.
72 x 84 cm. büyüklü¤ünde ve 15 cm. derinli¤inde
olan havuz biçimli bir niflin taban› da, büyük bir
özenle sal tafllardan döflenmifltir. Niflin dört bir
kenar›, küçük ve düzgün sal tafllar› ile yap›lm›flt›r.
Mutfa¤›n kuzeybat› köflesine yak›n bir baflka nifl
içinde oldu¤u gibi, bunun içinde de k›r›k çanak
çömlek parçalar›n›n olmas›, buraya kaplar›n
konuldu¤unu göstermektedir.

Mutfak odas›n›n kuzey duvar›n›n hemen önünde
ve taban üzerinde bulunan demir keski, nemden
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dolay› afl›r› bir flekilde oksitlenmifltir. Demirden
dövme tekni¤i ile yap›lan keski, di¤er Urartu
kalelerinde bulunan demir keskilere benzemektedir.
Kuzeydo¤u köfleye yak›n ve taban üzerinde
bulunan 75 cm. uzunlu¤undaki demir de, afl›r› bir
flekilde oksitlendi¤i için parçalara ayr›lm›flt›r. Bir
çengele ait oldu¤u san›lan demir, yuvarlak kesitlidir.
Demir çengelin bat›s›nda ve taban›n üzerinde,
tafltan yap›lm›fl bir dibek ile bile¤i tafl› bulunmufltur.
Ancak yukar›da ikinci kat›n çökmesi yüzünden,
dibek tafl› ters dönmüfltür. Andezit tafl›ndan büyük
bir özenle oyularak yap›lan dibek tafl›, yang›ndan
dolay› çatlam›flt›r. ‹nce ve dikdörtgen biçimli bile¤i
tafl› ise, sanki günümüzde kullan›lan bile¤i tafllar›na
benzemektedir.
Bu oca¤›n hemen güneyine bitiflik olarak yap›lm›fl
ikinci bir ocak daha bulunmaktad›r. A¤›z k›sm›
do¤u yönüne do¤ru bakan ocak 50 cm.
yüksekli¤inde, 70 cm. derinli¤inde ve 68 cm.
geniflli¤indedir. Bu oca¤›n içinde ise çömle¤in
üzerine oturtuldu¤u yükselti bulunmamaktad›r.

Kuzey duvar›n›n hemen kenar›nda çok say›da kap
ve çömlek insitu olarak bulunmufltur. Bu kaplardan
biri oldukça ilginç sonuçlar vermifltir. Bir taba¤›n
üzerine ters kapat›lan daha büyük bir taba¤›
kald›rd›¤›m›zda, alt›nda daha küçük bir taba¤›n
içinde karbonlaflm›fl bir yiyecek kal›nt›s›n›n oldu¤u
görülmüfltür. Yiyece¤i koruyan ters çevrilmifl büyük
tabak çatlam›flt›r. Bu ilginç buluntu bize, daha
önceki y›llarda da s›k s›k vurgulad›¤›m›z gibi,
akropole yap›lan düflman sald›r›s›n›n çok ani
oldu¤unu ve sarayda yaflayan insanlar›n tabaktaki
haz›r yiyece¤i bile alamadan canlar›n› zor
kurtard›¤›n› bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Mutfa¤›n kuzeybat› köflesine do¤ru ve kuzey
duvar›n›n hemen önüne 15 cm. derinli¤inde ve
28 cm. yüksekli¤inde küçük bir seki yap›lm›flt›r.
Kerpiçten yap›lan seki, odan›n içinde ç›kan
yang›ndan dolay› yer yer tu¤lalaflm›flt›r. Sekinin
hemen üzerinde demirden yap›lm›fl üç ç›k›nt›s›
olan dirgen, insitu olarak bulunmufltur, ancak
ç›kan yang›n ve daha sonra da nemden dolay›
afl›r› bir flekilde korozyona u¤rayarak parçalara
ayr›lm›flt›r. Sekinin bat›s›nda 30 cm. geniflli¤indeki
kare biçimli bir bofllu¤a yonca a¤›zl› testi ve üst
üste gelecek flekilde tabaklar iç içe konulmufltur.
Mutfa¤›n küçük olmas›ndan dolay›, tüm eflya ve
kaplar›n çok özenli bir flekilde yerlefltirildikleri
görülmektedir. Tabaklar›n içi karbonlaflm›fl
mercimek tohumlar›, testinin içi ise bu¤day ve
ya¤ bitkisi ile doldurulmufltur. Ancak yukar›daki
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ikinci kat›n çökmesi yüzünden, testi ve tabaklar
k›r›lm›flt›r. ‹çinde yiyecek bulunan tabak ve testilerin
nemden etkilenmemesi için, alt k›sm› ve çevresi
kal›n bir ponza tafl› tabakas› ile desteklenmifltir.

Mutfa¤›n güneybat› köflesine, kabaca at nal› biçimli
küçük bir ocak yap›lm›flt›r. Piflirilmifl kerpiç
tu¤lalardan yap›lan oca¤›n elips biçimli iç k›sm›
65 cm. geniflli¤inde, 71 cm. derinli¤inde ve ortalama
50 cm. yüksekli¤inde olup, do¤u yönüne bakan
a¤›z k›sm› da 35 cm. geniflli¤indedir. ‹çeride yak›lan
ateflten dolay› kül birikmifl ve duvarda siyah bir
renge dönüflmüfltür. Oca¤›n içinde çömle¤in
üzerine oturtuldu¤u daire biçimli ç›k›nt› üzerinde
insitu olarak bulunan çömlek, k›r›larak da¤›lm›flt›r.
Yani akropoldeki saraya ani düflman sald›r›s›
yap›ld›¤› zaman, oca¤›n üzerinde piflirilmekte olan
yeme¤in oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu durumda
insanlar çömle¤i oca¤›n üzerinden alamadan
canlar›n› zor kurtarm›fllard›r.

Oca¤›n hemen güneyinde, çok say›da kap, kase
ve çömlekçik insitu olarak bulunmaktad›r. Ancak
bunlar›n bir k›sm›, yukar›da ikinci kat›n çökmesi
yüzünden k›r›lm›flt›r. Baz› çömlekler ise a¤›z k›sm›
tabana gelecek biçimde ters b›rak›lm›flt›r. Bu arada
bulunan karbonlaflm›fl kumafl parçalar›n›n, içinde
yiyecek olan çömleklerin a¤›zlar›n› kapatmakta
kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bat› duvar›n›n 85 cm. do¤usunda s›k›flt›r›lm›fl kil
tabana aç›lm›fl bir baflka dikdörtgen biçimli nifl
bulunmaktad›r. Di¤er nifl gibi 72 x 84 cm.
büyüklü¤ünde ve 15 cm. derinli¤inde olan havuz
biçimli niflin taban› da, sal tafllardan özenli bir
flekilde döflenmifltir. Niflin kenarlar›, küçük ve
düzgün sal tafllar› ile büyük bir özenle yap›lm›flt›r.
Bu niflin içinde de birçok tabak, kase ve çömlekçik
insitu olarak bulunmufltur. Ayr›ca mutfa¤›n do¤u
duvar› önünde, birçok kap ve yonca a¤›zl› testi
insitu olarak durmaktad›r.

Mutfa¤›n bir baflka ilginç buluntusunu, küvet
oluflturmaktad›r. Mutfa¤›n güneybat› köflesi önünde
küçük bir platform yap›lm›fl ve bunun do¤u ve
kuzeyi 1.70 x 2.20 m. uzunlu¤unda dikdörtgen
biçimli bir kerpiç duvar ile kapat›lm›flt›r. Ortalama
20 cm. geniflli¤inde olan kerpiç duvar›n tabandan
olan yüksekli¤i de 85 cm.'dir. Kerpiç duvar›n iç
ve d›fl k›sm›n›n büyük bir özenle s›vand›¤› ve aç›k
kahverengi bir boya ile badana edildi¤i
görülmektedir. ‹çerde küvetin bulundu¤u bu
bölüme, kuzeybat› köflede aç›k b›rak›lan 50 cm.
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geniflli¤indeki kap› bofllu¤undan bir basamak ile
girilmektedir.

Kap› giriflinin hemen güneybat›s›nda, kilden
s›k›flt›r›lm›fl tabana gömülmüfl 10 cm. yüksekli¤inde
ve 20 cm. çap›nda daire biçimli bir tafl
bulunmaktad›r. Üzeri ve kenarlar› büyük bir özenle
düzeltilen, küvetten su almak için kullan›lan
kaplar›n toprak ve çamur tutmamas› için konuldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Oluflturulan bu platformun güney
duvar› önüne, söz konusu küvet tabana
gömülmüfltür. Küvet güney duvar› önüne
konuldu¤undan çevresinde su almak ve çal›flmak
için genifl bir alan b›rak›lm›flt›r. Küvetin a¤›z k›sm›,
taban seviyesi ile ayn› hizadad›r. Ortalama 1.20
m. uzunlu¤unda, 52 cm. derinli¤inde ve 55 cm.
yüksekli¤inde olan küvet, birkaç çatla¤›n d›fl›nda
insitu olarak durmaktad›r. Küvetin bulundu¤u
platformu çeviren kerpiç duvar›n güneydo¤u alt
k›sm›n›n geniflçe aç›ld›¤› ve taban›n›n k›r›k çömlek
parçalar› ile döflendi¤i görülmektedir. Yani küvetten
al›nan su ile y›kanan kaplar›n at›k sular›, buradan
do¤u yönüne do¤ru ak›t›lmaktad›r. Bunlardan da
önemlisi küveti çevreleyen do¤u duvar›n›n 1.40
m. do¤usuna ve güney duvar›n›n 16 cm. kuzeyine,
odan›n taban›na at›k sular›n gidece¤i bir kanal
yap›lm›flt›r. Ortalama 16 cm. geniflli¤inde olan
kanal›n çevresi ve alt k›sm›, büyük bir özenle sal
tafllar›yla döflenmifltir. Ayr›ca kanal›n a¤›z k›sm›n›n
üstü, daha büyük bir sal tafl› ile kapat›lm›flt›r.
Mutfak infla edilmeden önce at›k sular›n gidece¤i
kanal›n tasarlanarak yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Küveti çevreleyen kerpiç duvar›n do¤u yüzü
yak›n›nda ve at›k su kanal›n›n 25 cm. kuzeyinde,
taban üzerinde demir bir kürek bulunmufltur.
Ç›kan yang›n s›ras›nda küre¤in a¤aç sap› yanm›flt›r.
Demirden dövme tekni¤i ile yap›lan kürek,
yang›ndan ve özellikle nemden afl›r› bir flekilde
etkilendi¤i için oksitlenmifltir. A¤›z k›sm›n›n çok
k›sa olmas›, bunun biçilecek y›¤›n yap›lan otlar›n
fazlal›klar›n› kesmek ifli için kullan›lm›fl olabilece¤ini
göstermektedir.

Mutfak odas›n›n duvarlar›nda herhangi bir
ayd›nlatma ve havaland›rma bofllu¤u
görülmemektedir. Saray›n di¤er depo odalar› gibi,
mutfa¤›n duvarlar› da s›val› ve aç›k kahverengi
boya ile badana edilmifltir.

Kuzey Banyo Odas›
Kuzey mutfa¤›n›n hemen bat›s›nda banyo odas›
yer almaktad›r. Kuzey mutfa¤› ile banyo odas›
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aras›na 1.20 m. kal›nl›¤›na bir tafl duvar
bulunmaktad›r. Banyo odas›na ikinci kattan
basamaklar ile inilmektedir. Yani saray›n içinden
hiç d›flar›ya ç›kmadan, banyo odas›na inilmektedir.
Banyo odas›n›n kuzey duvar›na bitiflik olarak
yap›ld›¤›n› göz önüne alacak olursak, so¤uk ve
rüzgardan korunmak için en iyi çözümün üretildi¤i
görülmektedir. Çok büyük bir olas›l›kla ikinci katta
harem odalar› olmal›yd›. Düzgün sal tafllar› ile
özenli bir biçimde örülen ve üzeri s›vanarak
kahverengi bir boya ile badana edilen basamaklar,
yukar›da 1.20 m., afla¤›da ise 1.30 m. geniflli¤e
sahiptir. Toplam 8 adet olan basamaklar›n boylar›
da farkl›l›k göstermektedir; en üstteki ilk basamak
14 cm. yüksekli¤inde, di¤er basamak boylar› da
ortalama 24 - 26 cm. aras›nda de¤iflmektedir.

Basamaklar›n bat›s›nda küçük hücre planl› bir oda
bulunmaktad›r, bu oda ile basamaklar› 1.60 m.
geniflli¤inde bir tafl duvar ay›rmaktad›r. Ortalama
1.70 x 2.03 cm. büyüklü¤ünde olan bu oda, kareye
yak›n bir plan göstermektedir. Duvarlar› s›val› olan
bu odan›n taban› da s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.
Odan›n içinde yass› bir biçime sokulmufl demir
bir kafl›k d›fl›nda, herhangi bir çanak çömlek,
tabak, eflya veya silah bulunmam›flt›r. Çok büyük
bir olas›l›kla bu oda, banyonun so¤ukluk k›sm›n›
oluflturmaktad›r.
So¤ukluk odas›n›n hemen bat›s›nda, as›l banyo
odas› bulunmaktad›r. Banyo odas› ile so¤ukluk
k›sm›n› 2 m. kal›nl›¤›nda bir ara duvar ay›rmaktad›r.

Bu ara duvar›n güneyi, ayn› zamanda karfl›s›ndaki
duvar ile birlikte kap› giriflini oluflturmaktad›r.
Kap› girifli 1.30 m. geniflli¤inde ve 2 m.
derinli¤indedir. Kap›n›n tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Kap› kanad›n› sa¤lamlaflt›rmak
için, tafl duvara ahflap hat›llar›n konuldu¤u yuvalar
aç›lm›flt›r. Böylece banyoda ›s› kayb›n›n önüne
geçmek için azami çaba harcanm›flt›r.

Banyo odas›, di¤er depo odas› ve mutfaktan farkl›
bir plan göstermektedir. Normalde 6.80 x 2.50 m.
büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösterirken,
bat› k›sm›na eklenen büyük bir nifl ile çok farkl›
bir plana dönüflmüfltür. 2 m. derinli¤indeki kap›
giriflinin hemen kuzeydo¤u köflesine büyük bir
havuz yap›lm›flt›r. Ortalama 2.30 x 3.60 m.
büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösteren
havuzun güney ve bat› kenarlar›, küçük sal tafllardan
özenli bir biçimde örülmüfltür. Taban› s›k›flt›r›lm›fl
kilden yap›lan havuzun yüksekli¤i de 40 - 50 cm.
aras›nda de¤iflmektedir. Havuzun güney duvar›,
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hemen hemen kap› girifli ile ayn› do¤rultudad›r.
Havuzun kenar duvarlar› da, t›pk› odan›n duvarlar›
gibi büyük bir özenle s›vanarak, aç›k kahverengi
bir boya ile badana edilmifltir. Kaz› s›ras›nda ikinci
kat›n yan›p çökmesi yüzünden kal›n bir kül ve
kömür tabakas› ile karfl›lafl›lm›flt›r. Havuzun içinde
ise yaln›zca piflirilerek yenilen küçükbafl hayvanlara
ait kemikler bulunmufltur.

Havuzun 55 cm. bat›s›nda ve kuzey duvar› üzerinde,
54 cm. x 1.10 m. büyüklü¤ünde küçük bir nifl
yap›lm›flt›r. Tabandan 1 m. yüksekli¤inde olan bu
niflin içine, çeflitli eflyalar›n konuldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Odan›n kuzeybat› köflesine ise,
banyo küveti yerlefltirilmifltir. Banyo küveti direkt
taban›n üzerine de¤il, 17 - 18 cm. yüksekli¤indeki
bir sekinin üzerine konulmufltur. Yükselti, 1.10
m. x 1.75 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir biçim
göstermektedir. Küvet bu yükseltinin ortas›na
de¤il, kuzey duvar›na bitiflik olarak konmufltur.
Ortalama 82 cm. derinli¤inde ve 1.20 m.
uzunlu¤undad›r. Küvetin derinli¤i ise 48 cm.'dir.
Günümüzdeki banyo küvetlerinin ilk örne¤ini
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oluflturan bu küvet, keramikten büyük bir özenle
yap›lm›flt›r. Banyo küveti, do¤usunda yer alan
mutfak odas›ndaki küvetten biraz daha büyüktür.
Ancak, ikinci kat›n çökmesi yüzünden, tafl ve
toprak alt›nda kalan küvetin güney kenar› k›r›lm›fl
ve içi de çatlam›flt›r.

Banyo küveti sekinin içine aç›lan bofllu¤a
gömülmüfl ve kenarlar› sekinin üst seviyesinin
biraz üstüne taflm›flt›r. Sekinin ve küvetin kenarlar›na
ise düzeltilmifl ahflap serilmifltir. Düzgün bir biçimde
kesilmifl ahflap parçalar›n›n yan yana konulmas›n›n
nedeni, suya girerken insanlar›n ayaklar›n›n toz
ve çamur olmamas› ve suyun k›sa sürede
kirlenmesini önlemek içindir. Hatta ahflap parçalar›
direkt kilin üzerine serilmemifl, bir ceviz
büyüklü¤ünde kilden piflirilen kübik parçalar›n
üzerine yatay olarak konulmufltur. Bunun
yap›lmas›n›n nedeni, ahflap parçalar›n›n
kenarlar›ndan s›zan suyun, direkt kili etkilememesi
içindir. Ortalama 2 - 2.5 cm. kal›nl›¤›nda oldu¤u
anlafl›lan düzgün kesilmifl ahflap parçalar›n›n hemen
hepsi karbonlaflm›flt›r. Sekinin kenarlar› da, t›pk›
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Yoncatepe Saray›, büyük depo odas›, bat›dan



odan›n duvarlar› gibi s›vanm›fl ve aç›k kahverengi
bir boya ile badana edilmifltir.

Banyo odas›n›n bat› duvar› içine ise büyük bir nifl
yap›lm›flt›r. Ortalama 2.55 x 2.72 m. büyüklü¤ünde
olan nifl, kare bir plan göstermektedir. Niflin
yüksekli¤i de odan›n yüksekli¤i ile ayn›d›r. Niflin
taban› odan›n taban› ile ayn› seviyede de¤il, 23
cm. yükseltildikten sonra yap›lm›flt›r. Niflin
yükseltilen do¤u ucu, sal tafllar› ile örülmüfltür.
Niflin taban› da s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.
Duvarlar›, odan›n di¤er duvarlar› gibi, s›vanm›fl
ve aç›k kahverengi bir boya ile badana edilmifltir.
Niflin içinde herhangi bir çanak çömlek, eflya veya
silah bulunmam›flt›r. Çok büyük bir olas›l›kla niflin
taban›na has›r ya da kilim serilmekte ve insanlar
küvetten ç›kt›ktan sonra burada oturup giysilerini
giymekte veya sohbet etmekteydiler.

Banyo odas›n›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.
Duvarlar ise kal›n bir kil tabakas› ile s›vand›ktan
sonra, büyük bir özenle aç›k kahverengi bir boya
ile badana edilmifltir. Odan›n tavan›, di¤er odalar›n
tavanlar›na k›yasla oldukça alçakt›r. Banyo odas›n›n
kuzey ve güney duvarlar› üzerinde ahflap hat›llar›n
konuldu¤u yerler oldu¤u gibi durmaktad›r. Tafl
dizisi 8 - 10 cm. geriye al›narak, ahflap hat›llar›n
b›rak›ld›¤› yuvalar oluflturulmufltur. Tabandan
ortalama 1.65 - 1.70 m. yüksekli¤inde olan tavan,
di¤er odalara k›yasla oldukça alçak tutulmufltur.
Tavan›n alçak tutulmas›n›n nedeni, banyo odas›n›n
daha çabuk ›s›nmas›n› sa¤lamak içindir. Banyonun
kilden yap›lm›fl tafl›nabilir mangalar ile ›s›t›ld›¤›
san›lmaktad›r.

Kuzeybat› Depo Odas›
Kuzeybat› Depo Odas›, 3.90 x 4.15 m.
büyüklü¤ünde kare bir plan göstermektedir. Odan›n
kuzey duvar›n›n, tafl temel üzerine kerpiç duvar
ile örüldü¤ü görülmektedir. Kerpiç duvar›n üzerine
cas harc› ile s›va yap›lm›fl ve bunun üzerine de
aç›k kahverengi bir badana çekilmifltir. Akropoldeki
birinci kat› oluflturan odalar›n duvarlar› hep tafltan
örülmüfl iken, ilk kez burada ilk kat› oluflturan
odan›n duvar› kerpiçten yap›lm›flt›r. ‹lk kat›
oluflturan di¤er odalarda oldu¤u gibi, bu odan›n
duvarlar›nda da pencere bofllu¤u görülmemektedir.

Odan›n bat›, kuzey ve do¤u duvarlar› önüne
tabandan 25 cm. yüksekli¤inde ve 70-90 cm.
derinli¤inde kerpiçten bir seki yap›lm›flt›r. Odan›n
yaln›zca güneye aç›lan kap› girifli ve orta k›sm›
bofl b›rak›lm›flt›r. Kap›n›n kuzey k›sm› ile odan›n
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ortas›n›n bofl b›rak›lmas›n›n nedeni, görevli
insanlar›n bu kaplar›n içine çeflitli yiyecek ve
içecek gibi g›da maddelerini b›rakmalar› veya
almalar› içindir. Sekilerin üzerine yan yana ikifler
s›ra depolama kaplar› b›rak›lm›flt›r. Ortaya
ç›kard›¤›m›z depolama kaplar›n›n say›s› flimdilik
19 adet ise de, bunlar›n say›s›n›n 28'den fazla
olmas› gerekmektedir. Zira odan›n kuzeybat›
köflesindeki duvarlar› kaleden tafl çeken insanlar
taraf›ndan tahrip edildi¤i için, buradaki kaplar da
tahrip edilmifltir. Kaplar›n hemen hepsi, oldukça
kal›n bir ponza tafl› tabakas› içine gömülmüfltür.

Di¤er silo odas›n›n içindeki depolama kaplar›n›n
çevresinde oldu¤u gibi, küçük ponza tafllar› ›s›y›
belirli bir düzeyde tutmas› için konulmufltur.
Duvarlar›n ve üstteki ikinci kat›n çökmesi
sonucunda, kaplar›n a¤›z ve gövde k›s›mlar›
k›r›lm›flt›r. Buradaki depolama kaplar›n›n içinde
herhangi bir bakliyat türünün bulunmay›fl›, kaplara
flarap ya da susam ya¤› gibi s›v› yiyecek ve
içeceklerin konulabilece¤ini de göstermektedir.

Depo odas›n›n taban› ise s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Ayr›ca ikinci kat›n çökmesi sonucunda,
çok say›da tabak ve kâse depolama kaplar›n›n
üzerine düflmüfltür. 60'dan fazla oldu¤u san›lan
tabak ve kâselerin büyük bir k›sm› da, taban›n
üzerine düflmüfltür. Tabak ve kâselerin büyük bir
k›sm› ilk düfltü¤ü biçimde birbirinin üstüne gelecek
flekilde ortaya ç›kar›lm›flt›r. Düflme sonucunda
tabak ve kâselerin çok büyük bir k›sm› k›r›larak
parçalara ayr›lm›flt›r.

Bu odada ikinci kattan düfltü¤ü anlafl›lan bronzdan
yap›lm›fl çok say›da bronz kemer tokas›, çekiç
bafll› demir balta, bronz kaplama levhalar› ve
özellikle çeflitli büyüklükte kalkan umbolar›
bulunmufltur. Çekiç bafll› demir balta ve bronz
kalkan umbolar›n›n da gösterdi¤i gibi, ikinci kat›n
akropolün önemli bir silah deposu oldu¤unu
kan›tlamaktad›r.

Büyük Depo Odas›
Pithoslu Depo Odas›'n›n hemen kuzey bitifli¤inde
yer alan ve güneydo¤u kesiminden bir kap› aç›kl›¤›
ile Küçük Salon'a ba¤lanan bir di¤er mekân ise
Büyük Depo Odas›'d›r. Odan›n güneyindeki
Pithoslu Depo Odas›'ndan çok daha büyüktür.
Özellikle her iki odan›n uzunluklar› hemen hemen
ayn› olmas›na karfl›n, bu mekân›n geniflli¤inin
depo odas›na k›yasla iki kat daha fazla oldu¤u
görülmüfltür.

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu
The Seventh International Symposium of Van Lake Region Oktay BELL‹



43

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu
The Seventh International Symposium of Van Lake RegionOktay BELL‹

Büyük depo odas›ndaki mahzenler, kuzeyden



Depo Odas›n›n do¤u duvar›na bitiflik olarak yan
yana üç küçük depo odas›n›n yap›ld›¤› saptanm›flt›r.
Bu küçük odalardan güneyde olan› 2.30 m.
uzunlu¤unda ve 2.40 m. geniflli¤inde kare bir plan
göstermektedir. Do¤u bat› do¤rultusunda uzanan
duvar 35 cm., kuzey güney do¤rultusunda uzanan
duvar ise 50 cm. geniflli¤inde kerpiçten yap›lm›flt›r.
Odan›n do¤u duvar›n› ise mekan›n 3.5 m.
yüksekli¤indeki sal tafllardan yap›lm›fl duvar›
oluflturmaktad›r. Odan›n 70 cm. geniflli¤indeki
küçük kap›s›, duvar›n bat› yüzünde ve tam orta
k›sm›nda yer almaktad›r. fiiddetli yang›n yüzünden
kerpiç duvarlar tu¤lalaflm›flt›r. Duvarlar›n iç ve d›fl
k›sm›n›n aç›k kahverengi bir s›va ile s›vand›¤› ve
bunun üzerine de koyu bordo renkli bir boya ile
kal›n yatay bantlar yap›ld›¤› görülmüfltür. Kap›
bofllu¤unun iç k›sm›nda ve güney köflesinde
bulunan kumtafl›ndan yap›lm›fl kap› alt mili, kap›n›n
içeriye do¤ru aç›ld›¤›n› ve bunun tek kanatl›
oldu¤unu göstermifltir. Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl
kilden yap›lm›flt›r. Odan›n güney ve bat› duvar›
önüne 40 cm. geniflli¤inde ve 30 cm. yüksekli¤inde
bir seki yap›lm›flt›r. Kerpiçten yap›lan sekinin d›fl
yüzü de t›pk› duvar yüzü gibi aç›k kahverengi bir
s›va ile s›vanm›flt›r. Bu küçük odan›n tümüyle
depo odas› olarak kullan›ld›¤›n›, sekilerin üzerinde,
duvarlar›n dibinde ve taban›n üstünde bulunan
çeflitli büyüklükte kap ve testi ile depolama kaplar›
do¤rulamaktad›r. Güney duvar› önüne yap›lan
sekinin üzerine orta büyüklükte ve yan yana befl
adet depolama kab› konulmufltur. Hatta yer
darl›¤›ndan dolay› daha k›sa boylu kaplar›n üzerine
bir s›ra daha kap yerlefltirilmifltir. Taban üzerindeki
tabak, kâse, testi ve depolama kaplar›n›n oldukça
kaliteli yap›ld›¤› ve k›rm›z› astarl› oldu¤u
görülmüfltür.

Duvarlar›n y›k›lmas›ndan dolay› baz› fliflkin gövdeli
kaplar k›r›lm›fl ve içlerinde bulunan bu¤daylar
yerlere dökülmüfltür. Yaln›zca yonca a¤›zl›, tek
kulplu ve k›rm›z› açk›l› bir testi yere düflerek yan
yatm›flt›r. Di¤er kâse ve depolama kaplar›n›n
hemen hepsi son yerlefltirildi¤i biçimde insitu
olarak ortaya ç›kar›lm›flt›r. Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi yer darl›¤›ndan dolay› bu küçük depo odas›na
tabak, kâse, testi ve depolama kaplar› o denli
düzenli bir flekilde yerlefltirilmifltir ki, insan o
dönemdeki görevlilerin düzen ve kullan›m
yöntemine hayran kalmaktad›r. Ani düflman sald›r›s›
yüzünden ç›kan yang›n s›ras›nda ahflap kap›, kap›
kiriflleri ve tavan örtüsü ile birlikte depoda bulunan
susam ya¤› gibi yan›c› maddeler yanm›fl ve her
taraf kal›n bir is ve kömür tabakas› ile kaplanm›flt›r.
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Bu depo odas›n›n bir baflka ilginç özelli¤i, tavan›n
çok alçak olmas›d›r. Örne¤in oday› çevreleyen
kerpiç duvarlar›n mevcut yüksekli¤i 1.30 m. ise
de, bunun ilk yap›ld›¤› s›radaki yüksekli¤inin 1.80
- 1.90 m. kadar oldu¤u, duvardaki tavan örtüsü
izlerinden anlafl›lmaktad›r. Hatta kerpiç duvar›n
güneybat› köflesi içine yerlefltirilen ahflap bir direk
ile bat›da yer alan basamaklar›n en üst k›sm›, çat›
örtüsünün tafl›nmas›na yard›mc› olmaktad›r.

Küçük depo odas›n›n iki katl› oldu¤unu kan›tlayan
bir baflka mimari buluntu da, bat› duvar›na bitiflik
olarak yap›lan basamaklard›r. Kerpiçten yap›lan
basamaklar 70 cm. geniflli¤inde, 20 cm.
yüksekli¤inde ve 20 cm. derinli¤indedir. Toplam
befl basamak günümüze de¤in sa¤lam olarak
varl›¤›n› korumuflsa da, en üstteki alt›nc› basamak
çat› örtüsünün kapanmas›n› sa¤layan ahflap
hat›llar›n konuldu¤u k›s›md›r. Bu basamaklar
sayesinde küçük depo odalar›n›n üstüne de çeflitli
eflya ve çanak çömle¤in yerlefltirildi¤i san›lmaktad›r.
Basamaklar da t›pk› duvarlar›n iç ve d›fl k›sm› gibi
aç›k kahverengi bir s›va ile s›vanm›fl ve bunun
üzerine de yine koyu bordo renkli kal›n yatay
bantlardan oluflan bezemeler yap›lm›flt›r.

Bunun hemen yan›na yap›lan ortadaki küçük depo
odas› da, 2.50 m. uzunlu¤unda ve 2.70 m.
geniflli¤indedir. Di¤er depo odalar› gibi, bunun
kap›s› da bat› duvar› üzerinde ve ortada yer
almaktad›r. Duvarlar kerpiçten yap›lm›flsa da, bu
odan›n duvarlar› daha fazla tahrip olmufltur. Bu
odan›n içinde de k›r›lm›fl depo kaplar› ile yanm›fl
bir yük tafl›ma sepeti insitu olarak bulunmufltur.
Odan›n güneydo¤u köfle duvar›n›n önüne aç›lan
boflluk, çat›y› tafl›mak için konulan ahflap dire¤e
aittir, ancak direk yanm›flt›r.

Bu odada bulunan küçük buluntular›n say›s› ve
çeflitlili¤i oldukça fazlad›r. Örne¤in tunçtan yap›lm›fl
iki küçük fibula, tunçtan yap›lm›fl at koflum tak›m›na
ait umbolar, kabara bafll› çiviler, çeflitli tafllardan
yap›lm›fl kolyeler ve kumafl parçalar›. Kabara bafll›
k›sa çivilerin, ahflap ya da deri kaplamas›nda
kullan›ld›¤› san›lmaktad›r. Bulunan tunç eflya ve
kolyelerin çok büyük bir olas›l›kla üst kattan, yani
deponun üstünden düflmüfl oldu¤u san›lmaktad›r.
Fibulalar gibi birçok çanak çömlek, tabak, testi ve
depolama kaplar› da, M. Ö. 7. yüzy›la aittir.

Bu odan›n hemen kuzeyine bitiflik olarak yap›lan
üçüncü depo odas›, 2.15 m. uzunlu¤unda ve 2.30
m. geniflli¤indedir. Bat› duvar› üzerinde ve ortada
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bulunan 1.20 m. geniflli¤indeki kap› aç›kl›¤›, di¤er
iki depo odas›n›n kap›s›na k›yasla daha genifltir.
Bu odan›n güney ve do¤u duvar› üzerine kerpiçten
seki yap›lm›flt›r. Ortalama 40 cm. geniflli¤indeki
sekinin üzerinde herhangi bir depolama kab›
konmam›flt›r. Odan›n kuzeydo¤u köflesi önüne
kerpiçten yap›lan dikey eklenti, ahflap çat›
direklerinin üzerine konulmas› içindir. Di¤er odalar
gibi bu küçük odan›n da depo amaçl› olarak
kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Büyük Depo Odas›, 12.5 m. uzunlu¤unda ve 9.5
m. geniflli¤indedir ve yaklafl›k 118 m2.'lik bir alan
kaplamaktad›r. Büyüklü¤ünden de anlafl›laca¤›
gibi bu yap›n›n flimdilik akropolün en önemli
yap›lar›ndan biri oldu¤u san›lmaktad›r.
Odan›n içindeki üç küçük depo odas›n›n 2.70 m.
bat›s›nda ve hemen hemen odan›n ortas›nda 1.68
x 1.65 m. büyüklü¤ünde kare biçimli bir sunak
bulunmaktad›r. Tabana yerlefltirilen sunak 18 cm.
geniflli¤inde ve 30 cm. yüksekli¤inde dört adet
kalker tafl›n›n birleflmesinden oluflmaktad›r. Tafllar›n
çok büyük bir özenle ifllendi¤i ve birlefltirildi¤i

görülmektedir. Kare biçimli suna¤›n taban›
s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.

Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flsa da,
bunun alt›na nem çekmesi için çak›l tafl›
büyüklü¤ünde ponza tafllar› serilmifltir. 9.5 m.
geniflli¤indeki bu odan›n tavan›n› kapatmak için,
tabana direk altl›klar› yerlefltirilmifltir. Kap› giriflinin
hemen 2.5 m. do¤usunda yer alan altl›klar›n biri
ortada, di¤er ikisi de bunun kuzeyinde ve
güneyinde yer almaktad›r. Büyük, yass› ve kal›n
kumtafl› bloklar kabaca elips biçimli olup, üstü ve
alt› düzdür. Tavan› tafl›yan ahflap kirifller ile birlikte
direklerin de yanm›fl oldu¤unu, yar› yanm›fl direk
parçalar› ve ahflap kiriflleri do¤rulamaktad›r. Bu
odan›n içinde demir ve bronzdan yap›lm›fl çok
say›da bronz ok ucu, demir silah parçalar›, at
koflum tak›m›na ait disk parçalar›, bronz mi¤fer
yanakl›k parçalar›, kabara biçimli bronz çiviler,
kesin olarak hangi tür eflya ve silaha ait oldu¤u
belli olmayan demir ve bronz parçalar ile kemikten
yap›lm›fl ok uçlar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Metal eflya
ve silahlar›n yang›ndan sonra nemli bir ortamda

Depo odas›nda ikinci kat merdivenleri ve duvar boyalar›
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kalm›fl olmalar›, afl›r› derecede korozyona
u¤ramalar›na ve k›r›lmalar›na neden olmufltur.

Hiç kuflkusuz bu buluntular›n en ilgincini, kemikten
yap›lan ok uçlar› oluflturmaktad›r. Büyük bir özenle
kemikten yap›lan ok uçlar›, özellikle sö¤üt yapra¤›
biçiminde olan çift mahmuzlu ok uçlar›n›n bir
kopyas› durumundad›r. T›pk› bronz ok uçlar› gibi,
sap k›sm› bo¤umludur. Bu tür ok uçlar›n›n av›n
yan› s›ra savaflta da kullan›lm›fl oldu¤u
san›lmaktad›r. Çok büyük bir özenle kemikten
yap›lan ok uçlar›, kalenin tahribi s›ras›nda ç›kan
yang›ndan afl›r› derecede etkilenmifltir.

Bu büyük odan›n bat› duvar›n›n ortas›, 4 m.'lik
bir kap› aç›kl›¤› ile bat› yönündeki odalar
toplulu¤una aç›lmaktad›r. Bat›dan bu odaya iki
basamakla inilmektedir. fiimdilik saray
yerleflmesindeki odalar›n en genifl kap› giriflini
oluflturan bu alanda yapt›¤›m›z kaz› çal›flmalar›nda,
her iki duvarda da herhangi bir kap›n›n olmad›¤›
anlafl›lm›flt›r. Kap› derinli¤i 2.70 m.'dir. Kap› bofllu¤u
duvarlar›n›n kuzeyinde ve güneyinde duvarlar›n
içine kare biçimli ikiflerden toplam dört nifl
yap›lm›flt›r.

Tabandan 2.5 m. yüksekli¤inde olan nifller 55 x
55 cm. yüksekli¤inde ve 25 cm. derinli¤indedir.
Dikdörtgen biçimli nifllere çeflitli eflyalar›n
konuldu¤u san›lmaktad›r. Kap› bofllu¤unun 1.20
m. bat›s›na, 2.30 m. geniflli¤inde ve 7.60 m.
uzunlu¤unda an›tsal bir duvar yap›lm›flt›r. ‹ri
tafllardan özenli bir flekilde örülen duvar, oldukça
sa¤lam bir flekilde infla edilmifltir. Bu duvar›n
kuzeyinde ve güneyinde 1.20 m. geniflli¤inde ve
1.80 m. derinli¤indeki boflluk, ayn› zamanda
kuzeyde ve güneyde bulunan odalara girifli
sa¤lamaktad›r.

Güneydeki odaya girifli sa¤layan duvar›n üzerinde
tek kanatl› oldu¤u anlafl›lan kap›n›n eflik alt› ve
yan ba¤lant› yerleri görülmektedir. Ancak ç›kan
yang›nda kap› direkleri ve ahflap kap› kanad›
yanm›flt›r. Ayr›ca bu duvar›n bat›s›na bitiflik olarak
2.60 m. geniflli¤inde ve 18 m. uzunlu¤unda an›tsal
bir duvar daha örülmüfltür. Duvar›n üzerindeki
tafllar, ne yaz›k ki 1995'li y›llarda kaleden tafl çeken
insanlar taraf›ndan tahrip edilmifltir. Bu iki an›tsal
duvar, bat› yönüne do¤ru dik ve e¤imli bir flekilde
uzanan arazide yap›lan odalar toplulu¤unu sa¤lam
bir platform olarak güçlendirdi¤i gibi, özellikle
bat›dan fliddetli bir flekilde esen sert ve so¤uk
rüzgârlar› da önlemektedir.
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Güneybat› Pithoslu Depo Odas›
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Küçük Salon
olarak adland›r›lan mekan›n güney duvar›
üzerindeki bir ön giriflten, 2.5 x 3.5 m. geniflli¤indeki
bir kap› aral›¤› ile saray›n Güneybat› Depo Odas›'na
geçilmektedir.

Oda, 12.30 x 4.70 m. ölçülerinde, bat› yönüne
do¤ru hafifçe geniflleyerek dikdörtgen bir plan
vermektedir. Odan›n do¤u kesiminde 1.35 m.
geniflli¤inde bir kap› aç›kl›¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r;
kap›n›n tek kanatl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Odan›n içerisinde, birbirine paralel üç s›ra halinde,
toplam 13 adet pithos ortaya ç›kar›lm›flt›r;
omuzlar›na kadar topra¤a gömülü vaziyette
ç›kart›lan pithoslar›n a¤›z çaplar› 35-68 cm.;
yükseklikleri ise 85 - 100 cm. aras›nda
de¤iflmektedir. Pithoslar›n çevresinde de, büyük
bölümü pithoslar›n gövdelerine yaslanm›fl, çok
say›da dikey kulplu, yonca a¤›zl› testi ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Küplerin ve testilerin boyun ve omuz
k›s›mlar›nda yivli bezeme uygulanm›flt›r. Taban›
s›k›flt›r›lm›fl kille oluflturulan odan›n duvarlar›n›n
iç k›sm›nda 3 mm. kal›nl›¤›nda s›va tabakas›na
rastlanm›flt›r. Oda taban›nda bulunan tabakas› da
olas›l›kla ilk kat› tafl›yan ahflap hat›llara aittir. ‹kinci
kat›n çökmesi sonucunda, deponun orta
kesimlerindeki küp ve testiler daha fazla; duvarlar›n
kenarlar›nda bulunanlar ise daha az hasar
görmüfllerdir. Oda içinde rastlanan ve yaklafl›k 2
m. kal›nl›¤›ndaki sal tafl› y›¤›n› ve kerpiç parçalar›n
oluflturdu¤u dolgu, di¤er odalar gibi yap›n›n iki
katl› oldu¤una iflaret etmektedir. Yoncatepe'nin
içinde bulundu¤u bugünkü Bakraçl› Köyü'ndeki
geleneksel konut mimarisinde de benzer biçimli
konutlar›n iki katl› olduklar› görülmektedir. ‹lk
kat duvarlar›n›n sal tafllar›ndan, ikinci kat
duvarlar›n›n ise kerpiçten yap›ld›¤› gözlenmektedir.
Yak›n çevrede zengin kil yataklar›n›n bulunmas›,
hem kerpiç yap›lar›n, hem de çanak çömlek ve
küp yap›m›n› kolaylaflt›rm›flt›r.

D7 Odas›
Akropoldeki saray›n güneybat› köflesinde yer alan
D7 Odas›, 5.75 x 5.80 m. büyüklü¤ünde kare bir
plan göstermektedir. Bu oda hemen do¤usunda
bulunan E8 Odas›'na, 1.20 m geniflli¤inde ve 1.60
m. derinli¤inde bir kap› ile aç›lmaktad›r. Kap›
giriflinin taban›, büyük bir özenle düzgün sal tafllar›
ile döflenmifltir. Ne yaz›k ki bu odan›n bat› ve
güneybat› köflesindeki duvar›n tafllar›, 1995'li
y›llarda kalede kaçak kaz› yapan kifliler taraf›ndan
temellerine var›ncaya kadar tahrip edilmifltir.
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Saray›n di¤er depo adalar›nda oldu¤u gibi, bu
odada da akropole yap›lan ani düflman bask›n›
s›ras›nda ç›kan yang›n s›ras›nda hemen her fley
yanm›fl ve kerpiç sekiler tu¤lalaflm›flt›r. Odan›n
bat› ve kuzey duvarlar›n›n kenar›na ortalama 60
cm. derinli¤inde ve tabandan 40 cm. yüksekli¤inde
kerpiçten sekiler yap›lm›flt›r. Güney duvar›n›n
önündeki sekiler kaçak kaz› yapan kifliler taraf›ndan
tahrip edilmifltir. Ayr›ca do¤u duvar›nda, kap›
giriflinin kuzey ve güneyine de sekilerin yap›ld›¤›
görülmüfltür. Bu sekilerin üzerine çeflitli büyüklükte
yiyecek kaplar› ile çömlek ve tabaklar›n konuldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Ancak bunlar›n çok büyük bir
k›sm› defineciler taraf›ndan tahrip edilmifltir.

D7 Odas›'ndaki küçük buluntular oldukça ilginçtir.
Örne¤in çeflitli büyüklükteki a¤›rflaklar›n hemen
hepsi, aç›k renkli tafllardan yap›lm›flt›r. A¤›rflaklar›n
yan› s›ra, karbonlaflm›fl kumafl parçalar› da
bulunmufltur. Çok büyük bir olas›l›kla bu odan›n
üzerinde bulunan ikinci katta, dokuma tezgahlar›
olmal›yd›. Ayr›ca kap› giriflinin çevresinde bulunan
boncuk taneleri de, büyük olas›l›kla dokuma
tezgahlar›nda çal›flan kad›nlara aittir. Kad›nlara ait
olan bir baflka eflya, bronzdan yap›lm›fl saç ve
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Banyo odas›na inen merdivenler, güneyden

giysi i¤neleridir. Bronz i¤neler afl›r› derecede
okside olmufltur. Kaleye yap›lan ani düflman
sald›r›s› s›ras›nda, bronz i¤neler ve kolyeler, panik
içinde kaçan kad›nlar taraf›ndan düflürülmüfl
olmal›d›r.

D7 Odas›'n›n bir baflka ilginç buluntusunu a¤aç
baston parças› oluflturmaktad›r. Üçte ikisinden
fazlas› sa¤lam olan baston, günümüzdeki
bastonlar›n ilk örne¤ini oluflturmaktad›r. ‹kinci
kattan düfltü¤ü san›lan baston da, panik s›ras›nda
yafll› insan taraf›ndan al›nmadan b›rak›lm›flt›r.

Demirden yap›lan eflya ve silahlar›n birço¤u, afl›r›
nemden dolay› korozyona u¤ram›flt›r. Demirden
dövme tekni¤i ile yap›lan b›çak, iki parçaya
ayr›lm›flt›r. Demir silahlar aras›nda en ilgincini,
topuz bafl› oluflturmaktad›r. Elips bir biçim gösteren
topuz bafl›n›n her iki taraf›, boru biçimli birer
ç›k›nt› ile sonuçlanmaktad›r. Ortas› delik olan
boflluktan, a¤aç sap geçmektedir. Benzer biçimli
bir baflka topuz bafl›, 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda,
saray›n kuzeydo¤usunda yer alan depo odas›nda
da bulunmufltur.
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Saray›n di¤er depo odalar›nda oldu¤u gibi, bu
odan›n duvarlar› da büyük bir özenle s›vanm›fl ve
üzerine kahverengi bir badana yap›lm›flt›r. Odan›n
taban› ise s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.

E8 Odas›
Akropoldeki saray›n güneybat› ucunda yer alan
E8 odas›, dikdörtgen bir plana sahiptir. Bu oda,
1.20 m. geniflli¤inde bir kap› aç›kl›¤› ile bat›da yer
alan odalar toplulu¤una, 1.30 m. bir kap› aç›kl›¤›
ile de do¤uda ve kuzeydo¤uda yer alan odalar
toplulu¤una aç›lmaktad›r. 1.90 m. derinli¤indeki
do¤u kap› giriflinin taban›, çok büyük bir özenle
sal tafllar› ile döflenmifltir. Odan›n kuzey duvar›n›n
kal›nl›¤› 1.70 m., güney duvar›n›n kal›nl›¤› ise 2.60
m.'dir. Yaklafl›k olarak 4.5 m. x 13 m. büyüklü¤ünde
olan bu odan›n da içi, ikinci kat›n y›k›lmas› ile
kal›n bir tafl ve toprak tabakas› ile doludur. Odan›n
sal tafllardan örülen kuzey duvar› daha yüksek,
güney duvar› ise daha alçakt›r. Tafl duvarlar›n
yüzü s›va ile s›vanm›fl ve bunun üzeri de aç›k
kahverengi bir boya ile badana edilmifltir.

Arazinin güney yönüne do¤ru dik ve e¤imli olmas›
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yüzünden, güney duvar›n›n tafllar› hem odan›n
içine, hem de d›fl›na y›k›lm›flt›r. Odan›n güneydo¤u
köflesinde ise 50 cm. derinli¤inde ve 1.5 m.
geniflli¤inde küçük bir nifl bulunmaktad›r.

Yap›lan kaz› çal›flmalar› sonucunda, saray›n
do¤usunda ve bat›s›nda yer alan birçok bodrum
odas› gibi, bu odan›n da depo amaçl› olarak
kullan›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bat› kap›s›ndan girildikten
hemen sonra, odan›n güneybat› köflesinde
gövdelerine kadar tabana gömülmüfl birkaç küpün
yan yana durduklar› görülmektedir. ‹kinci kattaki
odan›n y›k›lmas› yüzünden, küplerin a¤›zlar›
k›r›lm›flt›r. Küplerin alt› ve çevresi, ›s›y› belirli
düzeyde tutmas› ve nemi önlemesi için, ponza
tafllar›yla doldurulmufltur. Hatta topra¤›n üstünde
kalan küplerin üzerinin bile bir s›va tabakas› ile
s›vand›¤› görülmektedir. Böylece küplerin
sa¤lamlaflt›rd›¤›, ›s›ya ve neme karfl› yal›t›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Orta boy bir çömle¤in ve testici¤in
içinde ise karbonlaflm›fl bulgur bulunmufltur.
Bulgurun içinde ö¤ütülmemifl bu¤day taneleri de
görülmektedir. Küplerin çevresinde ise çok say›da
küçük çömlek bulunmaktad›r. Çömleklerin ve

Banyo odas› ve tabana gömülü küvet, do¤udan
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di¤er küçük kaplar›n, küpler aras›ndaki boflluklara
düzenli olarak konuldu¤u görülmektedir. Çok
büyük bir olas›l›kla bu küçük kaplar, küplerin
içinde bulunan yiyecekleri almak için ölçek kab›
olarak kullan›lm›flt›r. Küplerin içinde hangi tür
yiyecek ve içece¤in bulundu¤unu ise flimdilik
kesin olarak bilemiyoruz. Ancak ezgi tafllar›n›n ve
ö¤ütme tafllar›n›n da gösterdi¤i gibi, küplerin
içinde ö¤ütülmüfl bakliyat, bulgur ve un oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Bat› giriflinin hemen do¤usunda ve taban üzerinde
bulunan küçük bir küpe, afl›r› bir flekilde
oksitlenmifltir. Daire biçimli küpenin gümüflten
yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Küçük bir k›z çocu¤una
ait oldu¤u anlafl›lan küpenin ortas›nda, üzüm
salk›m› biçiminde bo¤umlar bulunmaktad›r.

Büyük küplerin hemen kuzeybat› ete¤inde bulunan
bronz flerit parças›n›n bir kemere ait oldu¤u
san›lmaktad›r. Nemden okside olan ve bu yüzden
k›r›lan kemer parças›, ortalama 6 cm. eninde ve
30 cm. uzunlu¤undad›r. ‹nce bir levhadan dövme
tekni¤i ile yap›lan kemer parças›n›n, ikinci kattan
düfltü¤ü san›lmaktad›r.

Büyük küplerin hemen do¤usunda ve güney
duvar›n›n ete¤inde bulunan bronz bir lenger ise,
y›k›lan tafl duvar›n alt›nda ezilmifl ve daha sonra
da nemden etkilenerek afl›r› bir flekilde oksitlenerek
parçalara ayr›lm›flt›r. Tek parça bronz bir levhan›n
dövülmesi ile yap›lan lengerin kulp tutamaklar›
görülmedi¤i gibi, üzerinde herhangi bir bezemenin
olup olmad›¤› da flimdilik anlafl›lamamaktad›r.

Bat› kap› giriflinin kuzeybat› köflesinde de yine
kase ve yonca a¤›zl› testi bulunmaktad›r. Duvar›n
y›k›lmas› ile kaplar da k›r›lm›flt›r. Kaplar›n hemen
do¤usunda ve kuzey duvar›n›n hemen önünde
54 x 77 cm. ve 65 x 65 cm. büyüklü¤ünde yan
yana iki tafl bulunmaktad›r. Tafllar›n üzeri oldukça
düzgündür ve sürekli üzerinde ifl yap›lmaktan
dolay› cilalanm›fl gibidir. Bu tafllar›n hemen
do¤usunda ve duvar›n güney kenar›nda, do¤u
bat› do¤rultusunda konulmufl büyük bir ezgi kab›
bulunmaktad›r. Büyük bir özenle içbükey yontulan
ezgi kab›, bazalt tafl›ndan yap›lm›flt›r. Dibek
tafllar›n›n da gösterdi¤i gibi çeflitli bakliyat burada
ö¤ütüldükten sonra, küplerin içine konulmaktayd›.
Tafllar›n do¤usunda ve yine kuzey duvar›n›n
önünde ise befl adet çömlek ve yonca a¤›zl› testi
bulunmaktad›r, bu kaplar da ikinci kat›n y›k›lmas›
yüzünden k›r›lm›flt›r.
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Odan›n kuzeydo¤u köflesinde 1.50 x 1.90 m.
büyüklü¤ünde ve tabandan 21 cm. yükseklikte
kilden yap›lm›fl bir seki bulunmaktad›r. Sekinin
güney ucu do¤u kap› giriflinin hizas›na kadar
uzanmaktad›r. Sekinin üzerinde çeflitli kaplar
oldu¤u gibi, kuzeydo¤u köfleye de orta büyüklükte
ve dar a¤›zl› bir küp gömülmüfltür. Ayr›ca
güneydo¤u nifl içine bir kap yerlefltirilmiflse de,
bunun k›r›ld›¤› ve parçalara ayr›ld›¤› görülmüfltür.

Do¤u kap› giriflinin 1.5 m. bat›s›nda ve odan›n
orta k›sm›na do¤ru tabana gömülmüfl bir çömle¤in
bofllu¤u bulunmaktad›r, ancak içinde çömlek
yoktur. Çömle¤in çevresi dairesel bir biçimde sal
tafllar› ile çevrilmifltir. Çömlek bofllu¤unun içi,
kal›n bir ponza tabakas› ile doldurulmufltur. Bunun
d›fl›nda depo odas›n›n taban›, birçok odada oldu¤u
gibi s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Taban üzerinde,
ahflap tavan›n yan›p çökmesi yüzünden, kal›n bir
kül tabakas› bulunmaktad›r.

F8 Odas›
E8 Odas›'n›n hemen do¤usunda yer alan F8 Odas›,
kabaca dikdörtgen bir plan göstermektedir. Ancak
bu oda akropolün güney ete¤inde oldu¤u için,
özellikle odan›n güney duvarlar› y›k›lm›flt›r. Daha
önce de s›k s›k belirtti¤imiz gibi, güney kesiminin
çok dik olmas›, oda duvarlar›n›n daha çabuk
y›k›lmas›na ve tahrip olmas›na neden olmufltur.
Bu yüzden güney duvar›n›n y›k›k olmas› nedeniyle,
odan›n geniflli¤i kesin olarak anlafl›lamamaktad›r.

Bu odan›n görülen iki kap›s› bulunmaktad›r;
bunlardan bat›da olan E8 Odas›'na, kuzeyde olan›
ise pithoslu depo odas›n›n do¤usunda yer alan
hücre planl› oda arac›l›¤› ile sekili salona
aç›lmaktad›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, 1.30
m. geniflli¤inde ve 1.90 m. derinli¤inde olan bat›
kap› giriflinin taban›, sal tafllar› ile döflenmifltir.
Yaklafl›k olarak 5.30 x 12.60 m. büyüklü¤ünde
olan bu odan›n plan› ve özellikle ortaya ç›kar›lan
eflya ve aletler, bu depo odas›n›n hangi amaçla
kullan›lm›fl oldu¤u konusunda önemli bilgiler
vermektedir.

Odan›n kare plan gösteren ve ayr›ca kuzey ve
bat› kap›lar›n›n oldu¤u 5.20 x 5.35 m.
büyüklü¤ündeki bat› bölümünün taban›, bat›s›nda
ve kuzeyinde yer alan odalar›n taban› ile ayn›
seviyededir.

S›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lan taban›n üzerinde, kap›
ve çat›y› tafl›yan ahflap malzemenin yanmas›



yüzünden, kal›n bir kil ve kömür tabakas›
birikmifltir. Bu bölümün kuzeybat› köflesi ile kuzey
duvar›n›n önünde, yani taban üzerinde ve kuzey
duvar›n›n güney kenar›nda yonca a¤›zl› bir testi
ile çok say›da tabak yan yana konulmufltur. Testi
ve tabaklar duvar›n kenarlar›na konuldu¤u için,
üst kat›n y›k›lmas› s›ras›nda fazla zarar görmemifltir.

Kuzey duvar›ndan 1.60 m. güneyde ve tabana ters
kapat›lan bir tabak çatlam›flt›r. Tabak kald›r›ld›¤›nda,
taban üzerine konulan ve olas›l›kla otlardan
örüldü¤ü san›lan karbonlaflm›fl bir nesne ile
karfl›laflt›rm›flt›r. Taba¤›n biçimini alan ve dairesel
bir biçim gösteren bu nesnenin neye ait oldu¤u,
ancak yapt›r›lacak analizlerden sonra kesin olarak
belli olacakt›r.

Kuzey kap›s›n›n ortalama 1.60 x 1.80 m. güneyinde
ve taban üzerinde çok say›da demir nesne ve iki
bronz obje bulunmufltur. Yang›ndan ve nemden
etkilenen metal eflya ve silahlar, afl›r› bir flekilde
oksitlenmifltir. Özellikle belirli bir biçim vermeyen
amorf durumdaki küçük demir objelerin, hangi
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tür eflya ve silaha ait olduklar› kesin olarak belli
olmamaktad›r.

Ortalama 5-5.5 cm. geniflli¤inde ve 21.5 cm.
uzunlu¤unda olan bronz objelerden biri, bir
levhan›n dövülüp, ince bir kutu gibi birlefltirilmesi
için yap›lm›flt›r. Üst üste getirilerek birlefltirilen
bronz levha, demirden yap›lan k›l›ç k›n›n›n bir
parças›na benzemektedir. Bir baflka bronz obje,
daire biçimli derin bir kapa¤a benzemektedir.
Kenarlar› k›r›k olan bu objenin ortas›nda, uzun
bir bronz çivi bulunmaktad›r. Objenin kenarlar›
k›r›k olmas›na karfl›n, biçimi konusunda kesin bir
bilgimiz bulunmaktad›r.

Kuzey duvar›n›n 90 cm. güneybat›s›nda ve ikinci
bölümü oluflturan kerpiç duvar›n hemen bat›
kenar›nda bulunan bir baflka demir obje, nispeten
biraz daha az oksitlenmifltir. Elips bir biçim gösteren
demir objenin, büyük bir topuz bafl›na ait oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Topuz bafl›n›n üst k›sm› sivri, alt
k›sm› ise a¤aç sap›n geçmesi için deliktir, ancak
a¤aç sap› yanm›flt›r.

D 7 odas›, bat›dan
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Kerpiç duvar›n hemen güney ete¤inde bulunan
demirden yap›lm›fl bir k›l›ç, tafl ve topra¤›n etkisiyle
ezilmifl ve okside olmufltur. Demirden dövme
tekni¤i ile yap›lan k›l›ç, dört parçaya ayr›lm›flt›r,
en çok okside olan ve zarar gören yeri sap k›sm›d›r.
Omurgal› olan k›l›c›n uç k›sm› sivridir. Sap
k›sm›ndaki kemik ya da ahflap parças› çürümüfltür.
Çok büyük bir olas›l›kla demirden yap›lm›fl di¤er
silahlar gibi, bunun da ikinci kattan düfltü¤ü
san›lmaktad›r.

Kuzey kap›s›n›n önünde ve do¤udaki platformun
üzerinde bir baflka ilginç buluntuyu, bronz saç
halkalar› ve boncuk taneleri oluflturmaktad›r.
Akropoldeki saraya ani düflman sald›r›s›nda, büyük
bir panik içinde kaçan kad›nlar taraf›ndan düflürülen
kolyenin boncuk taneleri, çevreye da¤›lm›flt›r.

Odan›n do¤u bölümünün güney duvar› önüne,
2.10 x 6 m. büyüklü¤ünde bir platform yap›lm›flt›r.
Tabandan ortalama 70 cm. yüksekli¤indeki bu
platformun bat› duvar› kerpiçten, güney duvar›
da sal tafllardan özensiz bir biçimde örülmüfltür.
Kerpiç bloklar›n 32 x 43 cm. büyüklü¤ünde ve 11
cm. yüksekli¤inde oldu¤u görülmektedir. Sal
tafllardan yap›lan 50 cm. geniflli¤indeki duvar›n
güneydo¤u köflesi yer yer y›k›lm›flt›r. Platformun
taban› da, t›pk› odan›n taban› gibi s›k›flt›r›lm›fl
kilden yap›lm›flt›r.

Oda içinde ç›kan yang›n s›ras›nda, platformun
kerpiçten yap›lan bat› duvar› tu¤lalaflarak k›rm›z›
bir renge dönüflmüfltür. Platformun kuzeydo¤u
köflesinde ve duvar›n güney kenar›nda iki dibek
tafl› bulunmufltur. Andezit tafl›ndan yap›lan dibe¤in
bat›s›nda olan dikdörtgen biçimli dibek büyük bir
kap biçiminde, di¤erinin de içi içbükey biçiminde
yap›lm›flt›r. Dikdörtgen biçimli derin kab›n kenarlar›
çok özenli bir flekilde ifllenmifltir. Dibek kaplar›n›n
çevresinde bir ezgi ve ö¤ütme tafl› daha
bulunmufltur. Dibek tafllar› gibi, bunlar da bazalt
tafl›ndan yap›lm›flt›r.

Dibek tafllar›n›n hemen do¤usunda ve sekinin
üzerinde çok say›da irili ufakl› kap ve çanak bir
arada insitu olarak bulunmaktad›r. Derin ve oldukça
genifl çanaklar›n yan› s›ra, çok say›da tabak bir
arada durmaktad›r. ‹kinci kat›n çökmesi yüzünden
baz› çanaklar ters dönmüfl, baz› çanak ve kaplar
ise neredeyse birbirinin içine geçmifltir. Bu tür
genifl ve derin çanaklar›n içine hangi tür
yiyeceklerin konuldu¤unu flimdilik kesin olarak
bilemiyoruz. Saray›n depo odalar›nda ilk kez bu
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kadar derin ve genifl çanak bulunmufltur.
Platformun kuzeydo¤u köflesinde de çok say›da
çanak ve büyük kap bulunmaktad›r.

Tozdan ve topraktan etkilenmemesi için platformun
üzerindeki derin ve genifl çanaklar ile tabak,
çömlek ve kaselerin içine çeflitli yiyecek
maddelerinin konuldu¤u anlafl›lmaktad›r. Özellikle
dibek tafllar› ile ezgi ve ö¤ütme tafllar›n›n da
gösterdi¤i gibi, çeflitli baklagiller burada ö¤ütülerek,
derin ve genifl çömleklere konulmufl olmal›yd›.
Bu tür ö¤ütme ifllemlerinin odan›n taban› üzerinde
de¤il de, platformun üzerinde yap›lmas›, hem çok
daha rahat, hem de temiz ve kullan›fll› olmas›yd›.

AfiA⁄I KENT YERLEfiMES‹
Afla¤› kent yerleflmesi, Yoncatepe Saray›’n›n yaklafl›k
olarak 160 m. kadar kuzeydo¤usunda yer
almaktad›r. Yayvan ve bas›k bir tepenin kuzey
ete¤inde bulunan kent yerleflmesinin deniz
seviyesinden yüksekli¤i, ortalama 1960 m.’dir.
Yayvan tepenin güneyi daha yüksek, kuzey k›sm›
ise daha alçakt›r. Kentin tepenin kuzey ete¤inde
yap›lmas›n›n nedeni, güneyde Doni Deresi
Vadisi’nden esen sert ve so¤uk rüzgarlar›n
etkisinden korunmas› içindir.

Kent yerleflmesi hakk›nda toprak üzerinde yok
denecek kadar az iz görülmektedir. Y›k›lan konut
duvarlar›n›n tafllar›, 2700 y›l boyunca toprak
tabakas› alt›nda kalm›flt›r. 2005- 2008 y›llar›nda
kaz› bilim kurul üyemiz Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet
Yüksel ve ekibinin manyetik ve jeoelektrik
yöntemiyle yapt›¤› çal›flma sonunda, kent
yerleflmesinin varl›¤› kesinlik kazanm›flt›r. Yerleflme
alan›n›n s›n›rlar›n›n nereye kadar yay›ld›¤›n›
bilemiyoruz, ancak bu konudaki çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Çal›flmalar›n sonuçlanmas› ile
kentin kaç dönümlük bir alana yay›ld›¤›
ö¤renilecektir.

Yayvan tepenin kuzey eteklerine kadar uzanan
kent yerleflmesi, bugünkü Bakraçl› (eski Yedikilise)
Köyü’nün konumu ile çok büyük bir benzerlik
göstermektedir. Kent yerleflmesinin kuzeyinde,
do¤udan bat› yönüne do¤ru alçalan arazi, genifl
ve yayvan teraslar halinde uzanmaktad›r. Kent
yerleflmesinin do¤usunu Varak (2800 m.) ve Erek
Da¤lar› (3200 m.) tam bir yar›m ay biçiminde
çevrelemekte ve do¤udan esen sert ve so¤uk
rüzgarlardan korumaktad›r. Bu da¤lar›n
eteklerinden ç›kan çok say›daki güçlü su kayna¤›,
güneybat› ve bat› yönlerine do¤ru akmakta, meyve
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ve sebze bahçeleri ile tar›m alanlar›n›n su
gereksinmesini karfl›lamaktad›r. Ayr›ca bat› yönüne
do¤ru akan kaynak sular›n›n önü kesilerek ünlü
Harabe Baraj› yap›lm›flt›r. Kent yerleflmesinin 700
m. kuzeybat›s›ndaki Harabe Baraj›, bat›s›nda yer
alan tar›m alanlar›na hayat vermektedir. Sulamaya
dayal› olarak yap›lan modern tar›m, hayvan
besicili¤inden çok daha fazla önem tafl›maktad›r.
Konut odalar›n›n yap›lmas›nda ve ifllevsel olarak
kullan›lmas›nda, elde edilen tar›m ürünlerinin çok
büyük bir etkisi vard›r.

Yörede bitki örtüsünün gür olmas›, büyükbafl ve
küçükbafl hayvan besicili¤inin geliflmesini
sa¤lam›flt›r. Varak ve Erek Da¤lar› aras›ndaki
Cehennem Deresi Vadisi, Doni Deresi Vadisi ve
özellikle Erek Da¤› üzerindeki Kefliflgöl Yaylas›,
yaz aylar›n›n sonunda bile çok gür çay›r ve zengin
otlaklara sahiptir. Bu yüzden Eski Ça¤’dan
günümüze de¤in yöre halk›n›n ekonomik geçim
kaynaklar›n›n bafl›nda, hayvan besicili¤i çok önemli
bir yer tutmaktad›r. Yüksekli¤in fazla olmas›,
zengin su kaynaklar› ile da¤ çay›rlar› ve otlaklar›n
gür olmas›, yöreyi çok elveriflli bir yayla ortam›na
çevirmifltir. Bu yüzden yöre, Van Bölgesi’nde en
fazla büyükbafl ve küçükbafl hayvan besicili¤inin
yap›ld›¤› yerler aras›nda yer almaktad›r. Hayvan
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Sivil yerleflim alan›n›n genel görünümü, kuzeydo¤udan

sürülerini korumak için yap›lan savunma duvarlar›
ve k›fl mevsiminde bar›nmalar› için yap›lan ah›rlar,
kent yerleflmesindeki konutlar›n en önemli
bölümlerinden birini oluflturdu¤u san›lmaktad›r.

Yöre a¤aç çeflitleri yönünden de oldukça zengindir.
Özellikle Varak ve Erek Da¤lar› aras›nda bulunan
ve kuzey-güney do¤rultusunda uzanan derin ve
genifl vadi “Cehennem Deresi Vadisi” olarak
isimlendirilmektedir. Bu vadiye bu ismin
verilmesinin nedeni, 19. yüzy›l›n sonlar›nda bölgede
araflt›rma yapan yabanc› seyyahlar›n bu vadideki
yabani meyve a¤açlar› ve s›k bitki toplulu¤u
yüzünden, bu vadiden at ile geçememeleri
yüzündendir. Yörede yetiflen a¤aç türleri aras›nda
mefle, çam, kavak ve karaa¤aç türleri gelmektedir.
A¤aç türlerinin zenginli¤i, tafltan yap›lan konutlar›n
kap› ve çat› örtüsünün temin edilmesi ve k›fl›n
yakacak gereksinmesinin karfl›lanmas› aç›s›ndan
son derece önemlidir.

Ayr›ca s›k bitki toplulu¤u ile kapl› bulunan Varak
ve Erek Da¤lar› çevresi ile Cehennem Deresi Vadisi
ve Doni Deresi Vadisi, kara av hayvanlar›na da
çok olumlu bir yaflam olana¤› sunmufltur. Bölgede
av hayvanlar› o kadar çeflitli ve çoktur ki, avc›l›k
halk›n en önemli u¤rafllardan birini oluflturmaktad›r.



Eskiden yak›n çevrede da¤ keçisi, yaban koyunu,
Kafkasya ceylan›, ay›, domuz, tilki, kurt, tavflan
ve keklik yaflamaktad›r. Ancak afl›r› avlanma
yüzünden birçok av hayvan›n›n soyu tükenmifltir.

Yoncatepe Saray›’ndaki konutlar›n duvarlar›, sur
ve teras duvarlar›, mezar odalar›n›n yan duvarlar›,
afla¤› kentin konut duvarlar›n›n tümü de, düzgün
ifllenmifl yass› kum tafl›ndan yap›lm›flt›r. Yak›n
çevrede oldukça kaliteli ve zengin kum tafl› yataklar›
bulunmaktad›r. ‹lginçtir ki bugünkü Bakraçl›
(Yedikilise) Köyü’nün geleneksel konut yap›lar›n›n
duvarlar› da, benzer infla tekni¤inde kum tafl›ndan
yap›lm›flt›r. Tafllar aras›nda birlefltirici malzeme
olarak, kil kullan›lm›flt›r. Çimento ve kireçten çok
sa¤lam olan kil, t›pk› kum tafl› gibi bu yörenin
geleneksel konut mimarisinin infla malzemesini
oluflturmaktad›r.

I NO’LU ADA
Afla¤› Kent Yerleflmesi’ndeki konutlar›n adalar
halinde planlanarak yap›ld›¤› sonucu ortaya
ç›kmaktad›r. Örne¤in kentin kuzeyinde yer alan
ve baz› odalar› yeni yap›lan kara yolu çal›flmalar›
ile tahrip edilen odalar›n müflterek bulundu¤u
aday›, flimdilik geçici olarak I no’lu konut alan›
olarak adland›rd›k. Toplam 1000 m’lik bir alan›
kapsayan bu adada, büyüklü-küçüklü 13 oda
bulunmaktad›r. Odalar›n kullan›m amac›na göre,
büyük bir titizlikle planlanarak yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. 2007 ve 2008 y›llar›nda yapm›fl
oldu¤umuz kaz› çal›flmalar›nda, ortaya ç›karm›fl
oldu¤umuz 13 oday›, bir bütün içinde
de¤erlendirme olana¤›na sahip olabildik.

I no’lu adan›n en kuzey ucunda bulunan oday›,
1 no’lu mekan olarak adland›rd›k.  Bu büyük
odan›n güney duvar› 27 m. uzunlu¤unda olmas›na
karfl›n, kuzey duvarlar› arazinin e¤imli olmas›ndan
dolay› y›k›lm›fl ve daha sonra da özellikle yeni
yap›lan kara yolu taraf›ndan tahrip edilmifltir. Bu
yüzden odan›n kaç metre büyüklü¤ünde oldu¤unu
bilemiyoruz. Kabaca dikdörtgen bir plan gösteren
bu büyük odan›n do¤u duvar›, kuzey yönüne
do¤ru ancak 9 m. kadar varl›¤›n› koruyabilmifltir.
Bat› duvar› ise tümüyle tahrip olmufltur. Odan›n
bat›s›n›n bir baflka ilginç özelli¤i, kuzey-güney
do¤rultusunda uzanan duvar›n, yass› ve düzgün
ana kaya üzerinde bulunmas›d›r. Ayn› düzgün ana
kaya, güneyinde bulunan 2 no’lu oda  da
bulunmaktad›r. Kum tafl›ndan yap›lan duvar
yüksekli¤i, ancak 40-60 cm. kadar varl›¤›n›
koruyabilmifltir. Odan›n içinde ise herhangi bir
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ara bölme bulunmamaktad›r.

1 no’lu büyük odan›n iki kap›s› bulunmaktad›r;
bunlardan biri do¤uda, di¤eri ise güneydedir.
Do¤u duvar› üzerinde bulunan kap›, d›flar›da
olas›l›kla aç›k bir alana do¤ru aç›lmaktad›r. Ortalama
75 cm. geniflli¤inde ve 1.20 m. derinli¤inde olan
kap›, içeriye do¤ru aç›lmaktad›r. Tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lan kap›n›n ahflaptan yap›ld›¤› bilinmekteyse
de, herhangi bir ahflap kal›nt›s› günümüze de¤in
ulaflmam›flt›r. Odan›n ikinci kap›s› ise, güney duvar›
üzerinde 2 no’lu odaya aç›lmaktad›r. Ortalama 80
cm. geniflli¤inde ve 1.30 m. derinli¤inde olan kap›
girifli, kum tafl›ndan oldukça özenli bir flekilde
örülmüfltür.

Bu büyük odan›n güneybat›s›nda bulunan 2 no’lu
oda, ikinci büyük mekan› oluflturmaktad›r. 11 x
12.60 m. ölçülerinde kabaca dikdörtgen plan
gösteren bu odan›n duvar uzunluklar› eflit de¤ildir.
Ortalama 13.8 m. bu odan›n içinde de herhangi
bir ara bölme yoktur. Odan›n kuzey ve güney
duvarlar› 80 cm., do¤u ve bat› duvarlar› ise 90 cm.
geniflli¤indedir. Kumtafl›ndan büyük bir özenle
örülen oda duvarlar›n›n yüksekli¤i de, de¤iflkenlik
göstermektedir. Örne¤in arazinin e¤imli olan kuzey
duvar› ortalama 40 cm., güney duvar› ise 1 m.
yüksekli¤indedir. ‹lk yap›ld›¤› s›rada oda
duvarlar›n›n 2 m. üzerinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Duvarlar›n y›k›lmas› ile odan›n içi ve d›fl› tafl ve
toprak ile dolarak, kapanm›flt›r.

Bu odan›n bir baflka ilginç özelli¤i, t›pk› bitifli¤inde
ve kuzeyinde bulunan oda gibi, bat› duvar›n›n
tümüyle ana kaya üzerinden geçirilmifl olmas›d›r.
Ancak duvar›n tafllar›n›n büyük bir k›sm› tahrip
olmufltur. E¤imli ve düz olan ana kaya, odan›n
bat› duvar›n›n do¤usunda, kuzey-güney
do¤rultusunda uzanmaktad›r. E¤er istenilse idi,
kumtafl›ndan oluflan ana kaya kolayl›kla demir
murçlar ile kesilip düzeltilebilirdi. Oda taban›n›n
s›k›flt›r›lm›fl kil ile yap›ld›¤› gözlenmifltir. Bu büyük
odan›n güneyindeki di¤er odalar ile ba¤lant›s›n›
sa¤layan, bir baflka oda bulunmaktad›r. Ortalama
80 cm. geniflli¤inde ve 1.10 m. derinli¤indeki kap›
girifli odan›n güneydo¤u köflesine yak›nd›r. Tek
kanatl› oldu¤u anlafl›lan kap›n›n içeriye do¤ru
aç›ld›¤› anlafl›lmamaktad›r.

2 no’lu büyük odan›n hangi amaçla kullan›lm›fl
oldu¤unu flimdilik kesin olarak bilmiyoruz. Kaz›
s›ras›nda ortaya ç›kan küçük buluntular da, bu
konuya yard›mc› olmamaktad›r. Çok büyük bir
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olas›l›kla, depo amaçl› olarak kullan›lm›fl olmal›d›r.

Bu odan›n do¤usunda ve bitifli¤inde bulunan
odalar toplulu¤unun, bir plan dahilinde birbiri ile
ba¤lant›l› olarak yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak
odalar toplulu¤unun, bat›daki dikdörtgen planl›
oda ile herhangi bir ba¤lant›s› yoktur. Bu alandaki
odalar toplulu¤unun hem güneyine bitiflik olarak
yap›lan odalar ile, hem do¤u yönündeki aç›k alana
birer kap› ile aç›ld›¤› görülmektedir (Resim: 10).
Bat›daki odan›n bitifli¤inde ve do¤usunda ortalama
6.30 x 7 m. büyüklü¤ündeki kare planl› bir oda,
ara duvarlar ile üçe bölünmüfltür. Bunun
kuzeyindeki 3 no’lu oda, do¤u-bat› do¤rultusunda
6.20 x 4.5 m. ölçülerinde dikdörtgen plan
göstermektedir. Odan›n taban›, s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Odan›n kuzey duvar›n›n önünde bir
çocuk iskeleti bulunmufltur. Normal bir gömüyü
yans›tmayan bu iskeletin, binay› terk edifl s›ras›nda
orada kald›¤› san›lmaktad›r.

Bu odan›n güneyindeki alan ortadan bölünerek,
küçük iki ayr› odaya dönüfltürülmüfltür. Bat›da
3.90 x 3 m. büyüklü¤ünde kare plan gösteren 4
no’lu odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›fl,
ancak odan›n güney duvar›n›n önüne sal tafllardan
bir seki yap›lm›flt›r. Ortalama tabandan 30 cm.
yüksekli¤indeki sekinin geniflli¤i de 40 cm.’dir.
Sekinin do¤u ucuna, yine düzgün biçimli iki kum
tafl› blok dikey olarak yerlefltirilerek, bir nifl
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yap›lm›flt›r. Topraktan ve nemden etkilenmemesi
için tafl sekinin üzerine çeflitli g›da maddeleri,
tar›m ve bakliyat ürünlerinin konuldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bulunan kandil parças›, odan›n
kandiller ile ayd›nlat›ld›¤›n› göstermektedir.
Bu odan›n bitifli¤inde ve do¤usunda yer alan 1.75
x 2.60 m. ölçülerindeki 5 no’lu küçük odan›n
taban› da, düzgün sal tafllar› ile döflenmifltir. Ancak
y›k›lan çat›n›n ve yan duvar tafllar›n›n etkisi ile
taban tafllar›n›n kayd›¤› görülmektedir. Bu odan›n
güneybat› köflesine de, sal tafllar›ndan bir nifl
yap›lm›flt›r. Odalarda bulunan ezgi tafllar› ve ö¤ütme
kaplar›n›n da gösterdi¤i gibi, bu kompleksteki
odalar›n tar›m ürünlerinin ifllendi¤i ve
de¤erlendirildi¤i yerler oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

5 no’lu odan›n bir baflka ilginç özelli¤i, do¤usunda
7 no’lu odaya geçit veren kap› giriflinin daha sonra
örülerek köreltilmesidir. 75 cm. geniflli¤inde ve
ortalama 1 m. derinli¤inde olan kap› girifli, büyük
tafllar ile örülerek kapat›lm›flt›r. Ayr›ca 6 no’lu
odadan 12 no’lu odaya geçit veren kap› girifli de,
sonradan örülerek, bir nifle dönüfltürülmüfltür.
Kap› girifllerinin ne zaman ve hangi nedenlerden
dolay› köreltildi¤ini bilemiyoruz.

Bu iki odan›n güneyinde bulunan 6 no’lu oda ise,
3.25 x 5.75 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir. Oda, do¤u bat› do¤rultusunda
uzanmaktad›r. Bu odan›n güney duvar›n›n mevcut

VII. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu
The Seventh International Symposium of Van Lake Region Oktay BELL‹

I nolu adada bulunan 11 ve 12 nolu odalar, güneybat›dan



yüksekli¤i, 1.60 m.’dir. ‹lk yap›ld›¤› s›rada tafl
duvar yüksekli¤inin 2 m.’nin üzerinde oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Birçok oda gibi, bu odan›n
taban›nda s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Odan›n
içinde bulunan birçok depolama kab›n›n hemen
hepsi, çat›n›n ve yan duvarlardaki  tafllar›n y›k›lmas›
sonucunda k›r›larak küçük parçalara ayr›lm›flt›r.

Depo amaçl› kullan›lan bu odan›n en ilginç özelli¤i,
güneydo¤u köflede duvar içine yap›lm›fl bir
ayd›nlanma bofllu¤unun olmas›d›r. Asl›nda bu
ayd›nlanma bofllu¤u, 12 no’lu odaya geçit veren
bir kap› giriflidir. Ancak daha sonra örülerek
köreltilmifl ve bir nifl biçimine dönüfltürülmüfltür.
Ortalama 70 cm. geniflli¤inde ve 85 cm. derinli¤inde
olan ayd›nlanma bofllu¤unun tabandan yüksekli¤i
ise 60 cm.’dir. Ayd›nlanma bofllu¤unun ayn›
zamanda içine çeflitli eflyalar›n konuldu¤u bir nifl
olarak kullan›ld›¤› da anlafl›lmaktad›r. Ayd›nlanma
bofllu¤unun üç kenar› gibi, alt k›sm› da büyük bir
özenle kum tafl›ndan örülmüfltür. Tabana do¤ru
daralan ve kabaca piramite benzeyen boflluk, ›fl›¤›
tavandan almaktad›r. Benzer biçimli ayd›nlanma
boflluklar›, 700 m. kadar kuzeyde yer alan Bakraçl›
(Yedikilise) Köyü’nde geleneksel mimariye sad›k
olarak yap›lan konutlarda da bulunmaktad›r. 6
no’lu bu oda, do¤u duvar› üzerinde bulunan 60
cm. geniflli¤inde dar bir kap› ile do¤usundan
bulunan 7 no’lu odaya aç›lmaktad›r.

Odan›n hemen do¤usunda ortalama 5.90 x 5.70
m. büyüklü¤ündeki 7 no’lu oda, kabaca kare
planl›d›r. Odan›n taban› sal tafllar› ile döflenmiflse
de, çat›n›n ve özellikle yan duvarlar›ndaki tafllar›n
y›k›lmas› sonucunda bunlar›n kayd›¤› ve e¤ildi¤i
görülmektedir. Odan›n güney duvar› önüne,
tabandan 40 cm. yüksekli¤inde ve 50 cm.
geniflli¤inde sal tafllardan bir seki yap›lm›flt›r. Tafltan
örülen benzer sekiler geleneksel konut mimarisinde
de görülmektedir. Sekinin üzerine, topraktaki
nemden etkilenmeyecek çeflitli tar›m ürünlerinin
konuldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Odan›n güneydo¤u köflesine yak›n bir kap› bofllu¤u
bulunmaktad›r. Ortalama 75 cm geniflli¤inde ve
1.30 m derinli¤indeki kap› bofllu¤u, güneyde bitiflik
olarak yap›lan 8 no’lu odaya aç›lmaktad›r. Kap›
giriflinin hemen güneydo¤u k›sm›nda, tabana
gömülmüfl ve in-situ durumunda bir kap› sövesi
alt mili tafl› bulunmufltur. Tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lan kap›n›n içeriye do¤ru aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Kap› sövesi alt mili tafl›n›n uzun
süre kullan›mdan dolay› afl›n›p daire biçimli bir
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çukurluk yapt›¤› görülmektedir. Ahflaptan yap›lan
kap› ve sövesinden günümüze de¤in en küçük
bir kal›nt› kalmam›flt›r.

Tar›m ürünlerinin konuldu¤u ve de¤erlendirildi¤i
bu oda hem güneyinde, hem de kuzeyinde bulunan
odalara birer kap› ile ba¤lant›l›d›r. Ara duvar›n
kuzeydo¤u köflesine yak›n 80 cm. geniflli¤inde ve
1.20 m. derinli¤indeki kap› bofllu¤u, güneyindeki
odaya geçit veren kap› bofllu¤unun tam simetrisi
durumdad›r. Bu iki oday› ay›ran 1.20
yüksekli¤indeki tafl duvar, arazinin kuzey yönüne
do¤ru e¤imli olmas› yüzünden, kuzeye do¤ru
e¤ilmifltir.

Ortalama 4.30 x 6.20 m. büyüklü¤ündeki 8 no’lu
oda kabaca dikdörtgen planl›d›r. Odan›n taban›n›n
s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›ld›¤› görülmüfltür. Bu odan›n
do¤u duvar› üzerinde bulunan 70 cm. geniflli¤indeki
kap› bofllu¤u, d›flar›da avlu gibi aç›k bir alana
aç›lmaktad›r. Depo amaçl› olarak kullan›ld›¤›
anlafl›lan bu odan›n kuzey duvar›n›n orta k›sm›nda
bulunan 90 cm. geniflli¤inde ve 90 cm.
derinli¤indeki kap› bofllu¤u, ayn› zamanda
kuzeyinde bulunan 9 no’lu oda ile ba¤lant›y›
sa¤lamaktad›r.

Kuzeyindeki 9 no’lu oda, 2.95 x 6.25 m.
büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan göstermektedir.
Oda do¤u-bat› do¤rultusunda uzanmaktad›r. Kap›
giriflinin do¤u köflesinde  in-situ  olarak bulunan
kap› alt mili söve tafl›, kap›n›n içeriye do¤ru
aç›ld›¤›n› göstermektedir. Tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lan ahflap kap›dan en küçük bir kal›nt›
kalmam›flt›r. Kap›n›n çürüdü¤ü anlafl›lmaktad›r.
Kap› giriflinin ön ve arkas› ile iç k›sm›n›n sal tafllar›
ile döflendi¤i görülmektedir. Odan›n taban›,
s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flsa da, ancak tabana
yer yer sal tafllar› da konulmufltur. Birçok odada
oldu¤u gibi, bu oda içinde bulunan yuvarlak
biçimli bazalt ezgi tafllar›, tar›m ve bakliyat
ürünlerinin ö¤ütülmesi iflleminde kullan›lm›flt›r.

Güneybat› köflede yer alan 10 no’lu oda, 3.70 x
9.20 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir. Bu odan›n da, t›pk› kuzeyinde ve
ayn› do¤rultuda bulunan 1 ve 2 no’lu odalar gibi,
do¤u duvar› ana kaya üzerinden geçirilmifltir.
Odan›n taban›, s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Bu
odan›n do¤usunda bulunan mekanlar ile
ba¤lant›s›n› sa¤layan iç kap› girifli,  11 no’lu odaya
aç›lmaktad›r. Kap› sövesi alt mili tafl›, yerinden
ç›km›flt›r. Tek kanatl› kap›, içeriye do¤ru
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aç›lmaktad›r.
11 no’lu oda, 6.90 x 9.5 m. büyüklü¤ünde
dikdörtgen bir plan göstermektedir. Bu iki oday›,
ortalama 1 m. geniflli¤indeki bir ara duvar
ay›rmaktad›r. Tafl duvarlar›n içeriye do¤ru y›k›lmas›
ile, di¤er odalar gibi bu oda da tafl ve toprak ile
dolmufltur. Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Bu odan›n iki kap› girifli bulunmaktad›r;
bunlardan kuzey duvar›nda olan› 2 no’lu mekana,
do¤u duvar› üzerinde bulunan› da, 12 no’lu mekana
aç›lmaktad›r. Odan›n güney duvar› üzerinde ise
d›flar›ya aç›lan herhangi bir kap› girifli yoktur. Kap›
sövesi alt mili tafllar›, yerlerinden ç›km›flt›r. Odan›n
taban›, di¤er odalar gibi s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Odan›n hangi amaçla kullan›ld›¤›n›
flimdilik kesin olarak bilemiyoruz.

11 no’lu odan›n hemen do¤u bitifli¤inden bulunan
12 no’lu mekan, 9.75 m. x 9.65 m. büyüklü¤ünde
kare bir plan göstermektedir. Buras›, 1 ve 2 no’lu
mekandan sonra, üçüncü büyük oday›
oluflturmaktad›r. Odan›n içinde herhangi bir ara
bölme yoktur. Odan›n kuzey duvar› üzerinde
bulunan ve 6 no’lu mekana geçit veren kap› girifli,
6 no’lu oda yönünde köreltilerek, bir nifle
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dönüfltürülmüfltür. 13 no’lu odaya geçit veren kap›
ise, 1 m. derinli¤inde ve 90 cm. geniflli¤indedir.
Tek kanatl› olan kap›, içeriye do¤ru aç›lmaktad›r.
Kap› sövesi alt mil tafl› ise, yerinden ç›km›flt›r.

11 no’lu odan›n 1.60 - 1.80 m. yüksekli¤inde olan
güney duvar›, arazinin e¤iminden dolay› kuzey
yönüne do¤ru kaym›fl ve yer yer y›k›lm›flt›r. Oda
içinde bulunan bazalt tafl›ndan yap›lm›fl k›r›k ezgi
kaplar› ve tafllar›, tar›m ürünlerinin ö¤ütüldü¤ünü
göstermektedir.

Do¤uda bitiflik olarak bulunan 13 no’lu oda, küçük
bir avlu niteli¤indedir. 2.30 m. x 4.90 m.
büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösteren ana
girifl odas›, günümüzde Bakraçl› (eski Yedikilise)
köyü konutlar›n›n girifl odas›n›n plan› ile çok
büyük bir benzerlik göstermektedir. Girifl odas›n›n
do¤usunda bulunan ve d›flar›ya aç›lan as›l kap›
girifli, 105 cm. geniflli¤inde ve  1 m. derinli¤indedir.
Bu kap› bofllu¤u, flimdiye kadar I no’lu adada yer
alan konutlardaki en genifl kap› giriflini
oluflturmaktad›r. Girifl odas›, hem bat›s›nda bulunan
12 no’lu odaya, hem de kuzeyinde bulunan 7
no’lu odaya geçit vermektedir. Kap› sövesi alt mili
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tafl›, yerinden ç›km›flt›r. Girifl odas›n›n taban›
düzgün biçimli sal tafllar› döflenmiflse de, büyük
bir k›sm› kaym›fl ve y›k›lm›flt›r.

I no’lu adada yer alan odalar›n as›l girifl kap›lar›,
rüzgardan etkilenmeyen hep do¤u yönüne
aç›lmaktad›r. Bat› kesimde ise herhangi bir kap›
girifli bulunmamaktad›r. Bat› yönünde girifl kap›s›n›n
bulunmamas›n›n nedeni, bat›dan esen so¤uk ve
fliddetli rüzgardan korunmak içindir.

Tümüyle düzgün ifllenmifl kum tafllar›ndan yap›lan
konut duvarlar›n›n iç k›s›mlar›n›n s›vand›¤›
anlafl›lmaktad›r. Ancak dökülen s›valar›n beyaz
kireç ile badana edilip edilmedi¤ini flimdilik
bilemiyoruz. Odalar›n üst örtüsünün, t›pk›
günümüzdeki Bakraçl› (Yedikilise) Köyü
konutlar›nda oldu¤u gibi, düz dam biçiminde
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Odalar›n içinde çok say›da yenilerek at›lan
büyükbafl ve özellikle küçükbafl hayvan kemikleri
bulunmufltur. Ancak flimdiye kadar kaz›s› yap›lan
odalar›n içinde, herhangi bir tand›r ve ocak yerine
rastlan›lmam›flt›r. Odalar›n içinde bulunan depolama
kaplar›n›n yan› s›ra, k›rm›z› açk›l› Urartu saray
çanak çömlek parçalar› da bulunmufltur. Yoncatepe
Saray›’nda benzerleri bulunmayan kaliteli Urartu
saray çanak çömlek parçalar›n›n bulunmufl olmas›,
burada oturan insanlar›n refah düzeylerinin çok
yüksek oldu¤unu göstermektedir.

Konutlar›n nas›l terk edildi¤ini ve tahrip oldu¤unu
bilemiyoruz. fiimdiye kadar ortaya ç›kard›¤›m›z
konutlar›n içinde herhangi bir yang›n tabakas›na
rastlan›lmam›flt›r. Öyle anlafl›lmaktad›r ki, M.Ö. 7.
yüzy›l›n sonunda Yoncatepe Saray›’na ‹skitler
sald›rd›¤›nda, konutlarda yaflayan insanlar tafl›nabilir
eflyalar› ile birlikte do¤uda bulunan sarp ve yüksek
da¤lar›n koyaklar›na kaçm›flt›r.

II NO’LU ADA
I no’lu adan›n yaklafl›k olarak 18 m.
güneydo¤usunda, bir baflka konut alan›
bulunmaktad›r. Bu alandaki konut alan›n›, flimdilik
geçici olarak II no’lu ada olarak adland›rd›k. I ve
II no’lu ada aras›nda ise, cadde ve sokaklar
bulunmaktad›r. Nitekim Manyetik ve Jeoelektrik
ölçüm de¤erlendirmeleri de, bu görüflü do¤rular
niteliktedir.

T›pk› I no’lu adadaki odalarda oldu¤u gibi, II no’lu
adada bulunan odalar toplulu¤unu çevreleyen
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duvarlar›n d›fl k›sm›, iri kum tafllar›ndan oldukça
sa¤lam bir flekilde yap›lm›flt›r. Öyle anlafl›lmaktad›r
ki, önce adan›n d›fl duvarlar› ana girifl kap›s› ile
planlanarak yap›lm›fl, daha sonra içerideki ana
bölmeler, koridorlar ve odalar eklenmifltir.

1 no’lu Oda
II no’lu adan›n kuzeydo¤u köflesinde bulunan 1
no’lu oda, ortalama 2.75 m. x 3.15 m. büyüklü¤ünde
dikdörtgen bir plan› göstermektedir. Bu oda, II
no’lu adada bulunan odalar toplulu¤una geçifli
sa¤layan ana mekan niteli¤indedir. Bu yüzden
düzgün ifllenmifl iri kumtafl› bloklardan yap›lan
odan›n duvarlar›, ortalama 75 cm. geniflli¤indedir.

Kuzeydo¤u yönüne aç›lan kap›, 1 m.
geniflli¤indedir. Tek kanatl› oldu¤u anlafl›lan kap›,
içeriye do¤ru aç›lmaktad›r. Kap› alt mili söve tafl›,
bat› köflede bulunmaktad›r. Kap›n›n aç›ld›¤› küçük
eflik ard› bofllu¤u, özenle planlanm›flt›r. Kap›,
kuzeyde yer alan I no’lu ada ile ba¤lant›l› olarak
caddeye aç›lmaktad›r.

Odan›n içi, y›k›lan yan duvarlar›n tafllar› ile
dolmufltur. Odan›n taban› ise, s›k›flt›r›lm›fl kilden
yap›lm›flt›r. Bu oda, hem bat›s›na bitiflik olarak
yap›lan 5 no’lu odaya, hem de güneyinde bulunan
2 no’lu odaya birer kap› ile aç›lmaktad›r.
Güneydo¤u uç k›sm›nda 95 cm. geniflli¤inde ve
70 cm. derinli¤indeki kap› bofllu¤u, 2 no’lu odaya
geçit vermektedir.

2 no’lu Oda
2 no’lu oda, ortalama 3.30 m. x 3.90 m.
büyüklü¤ünde kareye yak›n bir plan
göstermektedir. Duvarlar›n mevcut yüksekli¤i de,
1.20 m. ile 1.60 m. aras›nda de¤iflmektedir. Odan›n
taban› düzgün sal tafllar› ile döflenmifltir, ancak
y›k›lan tafl duvarlar›n a¤›rl›¤› taraf›ndan tahrip
edilmifltir. Bu odan›n iki kap› girifli bulunmaktad›r,
bunlardan ilki kuzeydo¤u köflede yer almaktad›r.
90 cm. derinli¤inde olan kap› girifli, kuzeyinde
bitiflik olan bir baflka odaya aç›lmaktad›r. Tek
kanatl› oldu¤u anlafl›lan kap›n›n içeriye do¤ru
aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca bu odan›n
kuzeybat›s›nda bulunan 60 cm. geniflli¤indeki
ikinci kap› girifli, 5 no’lu odaya geçit vermektedir.

3 no’lu Oda
II no’lu adan›n güneydo¤u ucunda ve 2 no’lu
odan›n güneyinde bulunan 3 no’lu oda, ortalama
5.40 m. x 5 m. büyüklü¤ünde kare bir plan
göstermektedir. Odan›n güney duvar›, dik, e¤imli
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ve yüksek olan arazinin bas›nc› yüzünden, kuzey
yönüne do¤ru kaym›flt›r. Odan›n içi, çok kal›n bir
tafl ve toprak tabakas› ile doludur. Odan›n mevcut
duvarlar›n›n yüksekli¤i 1.40 m.- 1.60 m.
yüksekli¤indeyse de, ilk yap›ld›¤› s›radaki tafl
duvar yüksekli¤inin 2 m.’nin üzerinde oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Odan›n taban› yass› ve düzgün kum tafllar›ndan
döflenmiflse de, y›k›lan çat›, toprak ve tafl duvarlar›n
bas›nc› yüzünden yerlerinden oynam›fl ve büyük
oranda tahrip olmufltur. Odan›n girifl kap›s›,
güneydo¤u köfleye yak›nd›r. 80 cm. geniflli¤inde
ve 75 cm. derinli¤inde olan kap› girifli, I no’lu
adadaki birçok odan›n kap›s› gibi, yine rüzgar
almayan do¤u yönüne aç›lmaktad›r. Tek kanatl›
oldu¤u anlafl›lan ahflap kap›n›n, kap› sövesi alt
mil tafl› bulunamam›flt›r.

3 no’lu odan›n ikinci kap› girifli, kuzeydo¤u köfleye
yak›nd›r. 70 cm. geniflli¤inde ve   1 m. derinli¤indeki
kap› girifli, kuzeyinde bitiflik olarak bulunan 2
no’lu odaya aç›lmaktad›r. Odan›n içinde bulunan
bazalt tafl›ndan yap›lm›fl k›r›k ezgi tafl› ile ö¤ütme
tafllar›, bu odan›n tar›m ürünlerinin de¤erlendirildi¤i
bir yer oldu¤unu göstermektedir.

4 no’lu Oda
3 no’lu odan›n bat›s›nda ve bitifli¤inde yer alan
mekan›, 4 no’lu oda olarak adland›rd›k. Bu iki
oday›, 2 m. kal›nl›¤›nda bir ara duvar ay›rmaktad›r.
Duvar›n tam orta k›sm›nda 70 cm. geniflli¤inde ve
2 m. derinli¤inde bir kap› bofllu¤u bulunmaktad›r.
4 no’lu oda, ortalama 2.50 m. x 4.90 m.
büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan göstermektedir.

Odan›n güneydo¤u duvar› 1.70 m. yüksekli¤inde
iken, kuzey duvar› 60 cm. yüksekli¤indedir.
Güneyden kuzeye do¤ru arazanin e¤imli ve bas›nçl›
olmas› yüzünden, güney duvar›n›n çok büyük bir
k›sm› içeriye do¤ru göçmüfltür. Odan›n taban› da,
y›k›lan duvarlar›n tafllar›ndan tümüyle tahrip
olmufltur. Bu odan›n hangi amaçla kullan›lm›fl
oldu¤u ise anlafl›lamam›flt›r.

Odan›n kuzeybat› köflesine yak›n duvarda, 50 cm.
derinli¤inde ve 1.45 m. uzunlu¤unda bir seki
yap›lm›flt›r. Sekinin tabandan yüksekli¤i, ortalama
30 cm. kadard›r. Odalar içine yap›lan benzer
sekiler, I no’lu adada bulunan odalarda da
görülmektedir. ‹lginçtir ki 4 no’lu oda, do¤usundaki
3 no’lu mekan›n d›fl›nda, bir baflka odaya geçit
vermemektedir.
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5 no’lu Oda
1 no’lu odan›n bat›s›nda ve hemen bitifli¤inde
bulunan mekan›, 5 no’lu oda olarak adland›rd›k.
‹ki oday›, 1.20 m. geniflli¤inde bir ara duvar
ay›rmaktad›r. Ortalama 2.5 x 5.80 m. büyüklü¤ünde
dikdörtgen bir plan gösteren oda, kuzey-güney
do¤rultusunda uzanmaktad›r.

Kum tafl›ndan yap›lan duvarlar›n mevcut yüksekli¤i
de, 1.30 m. ile 1.70 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Ancak ilk yap›ld›¤› s›rada, duvar yüksekli¤inin 2
m.’nin üzerinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yass› kum
tafllar›ndan döflenen taban, y›k›lan duvar tafllar›
taraf›ndan tahrip edilmifltir. Tafl duvarlar›n s›val›
oldu¤u, ancak badana edilip edilmedi¤i henüz
anlafl›lmam›flt›r.

Bu odan›n iki kap› girifli bulunmaktad›r; kuzeybat›
köflede bulunan 60 cm. geniflli¤indeki kap› aç›kl›¤›,
bat›da yer alan 6 no’lu odaya geçit vermektedir.
Do¤uda bulunan 70 cm. geniflli¤indeki kap› aç›kl›¤›
da, 1 no’lu odaya geçit vermektedir.

Do¤uda 1 no’lu odaya geçit veren kap› giriflinin
çok daha özenli bir flekilde yap›ld›¤› görülmektedir.
‹çeriye do¤ru aç›lan kap›n›n dire¤i ve söve mili
alt tafl›, kuzeyde köflede yer almaktad›r. T›pk› 1
no’lu kap› giriflinde oldu¤u gibi, burada da kap›
sövesi alt mili tafl› ile dire¤in, kuzey köflede yap›lan
20 cm.’lik bofllu¤a yerlefltirildi¤i görülmektedir.
Ancak di¤er odalar›n kap›lar› gibi, burada da ahflap
kap› dire¤i ve kap› çürümüfltür.

6 no’lu Oda
Bu odan›n hemen bat›s›nda bulunan mekan›, 6
no’lu oda olarak adland›rd›k. ‹ki oday›, yine 1.20
m. geniflli¤inde bir ara duvar ay›rmaktad›r. Ortalama
5.40 m. x 5.60 m. büyüklü¤ündeki oda, kare plan
göstermektedir. Tafl duvarlar›n mevcut yüksekli¤i
de, 1.40 m. ile 1.70 m. aras›nda de¤iflmektedir.

Odan›n güney duvar›, arazinin kuzey yönüne
do¤ru yapt›¤› a¤›r bas›nçtan dolay› daha çok tahrip
olmufltur.

6 no’lu odan›n iki kap› girifli bulunmaktad›r;
bunlardan biri bat› duvar›n›n ortas›nda, di¤eri de
kuzeydo¤u duvar›n›n köflesine yak›nd›r. Bat›ya
aç›lan kap› aç›kl›¤› 2.20 m., kuzeydo¤uya aç›lan
kap› girifli de, 70 cm. geniflli¤indedir. Ancak her
iki kap› aç›kl›¤›nda da, kap›n›n olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bu aç›kl›klar yaln›zca odalar
aras›ndaki geçifli sa¤lamaktad›r.
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Bat›ya aç›lan kap› giriflinin önünde bulunan düzgün
kum tafllar›ndan yap›lm›fl basamaklar, bu odaya
ç›k›ld›¤›n› ve inildi¤ini göstermektedir. Odalara
basamaklar ile ç›k›lmas› ve inilmesi, I no’lu adada
bulunan odalarda da görülmektedir. Odalar›n
yap›ld›¤› arazinin ayn› seviyede olmamas›
yüzünden, böyle bir uygulaman›n yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Asl›nda arazinin güneyden kuzey
yönüne do¤ru e¤imli olmas› yüzünden, teraslamaya
dayal› konut yap›m›n› zorunlu k›lm›flt›r. Benzer
uygulama, Yukar› Bakraçl› (eski Yedikilise) Köyü
konutlar›nda da görülmektedir.

7 no’lu Oda
Bu odan›n hemen bat› bitifli¤indeki mekan›, 7
no’lu oda olarak adland›rd›k. Bu odan›n girifli,
do¤uda 6 no’lu odaya aç›lmaktad›r. 2.20 m.
geniflli¤indeki giriflte, herhangi bir kap›n›n olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Ortalama 2.20 m. x 2.90 m.
büyüklü¤ündeki bu küçük oda, kabaca dikdörtgen
bir plan göstermektedir. Odan›n yan duvarlar›,
çok özenli olarak fazla büyük olmayan
kumtafllar›ndan örülmüfltür.

Duvarlar›n mevcut yüksekli¤i, 1- 1.40 m. aras›nda

60

de¤iflmektedir. Duvarlardaki s›van›n döküldü¤ü
görülmektedir. Taban ise büyük yass› sal tafllardan
özenli bir flekilde döflenmifltir. 7 no’lu oda bu
konumu ile küçük bir nifle de benzemektedir.
‹çine çeflitli küplerin konuldu¤u benzer planl› nifl,
Yoncatepe Saray›’nda Büyük Salon’un
kuzeydo¤usundaki depo odas›nda da
görülmektedir.  Yoncatepe Saray› ile Afla¤› Kent
mimari uygulamalar› aras›nda benzerliklerin oldu¤u
ve benzer tasar›m›n her iki yerleflim için de geçerli
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

8 no’lu Oda
7 no’lu küçük oda, 50 cm. geniflli¤inde ve 1.30
m. derinli¤inde bir kap› aç›kl›¤› ile güneyinde
bulunan 8 no’lu odaya geçit vermektedir. Bu oday›
kapatan herhangi bir kap›n›n olup olmad›¤›
anlafl›lamam›flt›r. Ancak çok büyük olas›l›kla çeflitli
eflyalar›n konuldu¤u bu küçük odada, herhangi
bir kap›n›n olmamas› gerekmektedir. Bu oda 2.20
m. x 2.90 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir. ‹lginçtir ki bu oda bir baflka odaya
geçit vermemektedir. Taban, düzgün ifllenmifl sal
tafllardan döflenmiflse de, içeriye y›k›lan duvarlar›n
tafllar›ndan yer yer tahrip olmufltur. Mevcut duvar
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yüksekli¤i 1.20- 1.40 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Bu odan›n da depo amaçl› olarak kullan›lm›fl
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

9 no’lu Oda
8 no’lu odan›n güneyinde, 9 no’lu oda yer
almaktad›r. Bu iki oday› birbirinden 1.15 m.
geniflli¤inde bir ara duvar ay›rmaktad›r. Do¤usunda
bulunan 4 no’lu oda ile aras›nda ise, 2 m.
geniflli¤inde bir ara duvar bulunmaktad›r. ‹lginçtir
ki 9 no’lu odan›n do¤usunda ve kuzeyinde yer
alan toplam 8 oda ile herhangi bir ba¤lant›s›
yoktur. Bundan sonraki odalar toplulu¤u, kuzeybat›
ve güneyinde bulunan odalar ile ba¤lant› içindedir.
Bu durum bu adada iki ayr› ailenin oturdu¤unu
göstermektedir.

Do¤u- bat› do¤rultusunda uzanan 9 no’lu oda,
3.50 x 6.50 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir. Bu odan›n do¤u ucunda 1.30 x
2.30 m. büyüklü¤ündeki girinti, bu mekan› kabaca
“L” biçimine dönüfltürmüfltür. Odan›n duvar
yüksekli¤i, 1.20 – 1.60 m. aras›nda de¤iflmektedir,
güney duvar› daha yüksektir. Bu yüzden arazinin
e¤imli olmas› yüzünden, duvarlar kuzey yönüne
do¤ru daha fazla y›k›lm›flt›r. Odan›n içi, yan
duvarlardan y›k›lan tafllar ile dolmufltur. Taban
döflemesi de, y›k›lan duvar›n büyük tafllar›ndan
dolay› tahrip olmufltur. Çok büyük bir olas›l›kla
bu odan›n da depo amaçl› olarak kullan›lm›fl
oldu¤u san›lmaktad›r.

9 no’lu odan›n kap› girifli, bat› yönündedir. Ortalama
1 m. uzunlu¤unda ve 50 cm. geniflli¤indeki kap›
aç›kl›¤›, güney yönüne do¤ru 40 cm. derinli¤inde
bir nifl yaparak, 90 cm. geniflli¤ine ulaflmaktad›r.
Çok büyük bir olas›l›kla bu nifl içinde kap› dire¤i
bulunmaktayd› ve kap› d›flar›ya, yani bat›ya do¤ru
aç›lmaktayd›.

10 no’lu Oda
9 no’lu odan›n kap› giriflinden sonra, bat› yönüne
do¤ru devam eden 1 m. uzunlu¤unda ve 90 cm.
geniflli¤indeki küçük koridor, kuzey yönünde 50
cm. geniflli¤indeki kap› bofllu¤u ile 10 no’lu odaya
aç›lmaktad›r. Bu oday› do¤usunda bulunan 9 no’lu
odadan 1.30 m. geniflli¤indeki bir ara duvar
ay›rmaktad›r. Ortalama 2 x 3 m. büyüklü¤ünde
dikdörtgen bir plan gösteren bu küçük odan›n
güneyindeki odalar›n d›fl›nda, bir baflka oda ile
herhangi bir ba¤lant›s› yoktur. Odan›n kap›s›n›n
olup olmad›¤› anlafl›lamam›flt›r. Odan›n  mevcut
duvar yüksekli¤i, ortalama 90 cm. kadard›r. Taban›
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s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r, ancak y›k›lan yan
duvarlar›n tafllar›, taban› tahrip etmifltir. Bu odan›n
da hangi amaçla kullan›lm›fl oldu¤u
anlafl›lamam›flt›r. Odalar›n hangi amaçla kullan›lm›fl
oldu¤unun anlafl›lamamas›nda, içinde herhangi
bir eflyan›n bulunamamas›n›n büyük etkisi olmufltur.

11 no’lu Oda
9 no’lu odadan bat› yönüne do¤ru devam eden
90 cm. geniflli¤indeki küçük koridor, 11 no’lu
odaya aç›lmaktad›r. 11 no’lu oda , do¤usunda ve
bat›s›nda bulunan odalar aras›nda kalan bir oda
niteli¤indedir. Bu yüzden do¤usunda ve bat›s›nda
bulunan odalar ile aras›nda herhangi bir kap›
yoktur. 11 no’lu oda bu konumu ile en çok
kullan›lan odalardan birini oluflturmaktad›r.

Kuzey- güney do¤rultusunda uzanan oda, 3 x 3.80
m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plana sahiptir.
Odan›n mevcut kuzey duvar› 1 m., güney duvar›
da 1.30 m. yüksekli¤indedir. Arazinin e¤imli ve
kuzey yönüne do¤ru bas›nç yapmas› yüzünden,
güney duvar› bombeli olmufltur. Odan›n taban›
s›k›flt›r›lm›fl kilden özenli bir flekilde yap›lm›flt›r,
ancak taban y›k›lan yan duvarlar›n tafllar› taraf›ndan
tahrip edilmifltir.

12 no’lu Oda
Kabaca kuzey- güney do¤rultusunda uzanan 12
no’lu oda, 4.35 x 4.70 m. büyüklü¤ünde kareye
yak›n bir plan göstermektedir. Bir ara oda
niteli¤inde olan bu mekan, hem do¤u, hem de
güneybat›da bulunan odalara küçük koridorlar ile
geçit vermektedir. Bu odada çok kullan›lan
odalardan biridir. Odan›n mevcut kuzey duvar›
75 cm., güney duvar› da 1.10 m. yüksekli¤indedir.

Odan›n taban›, büyük bir özenle s›k›flt›r›lm›fl ve
düzeltilmifl kilden yap›lm›flt›r, ancak duvar diplerine
y›k›lan tafllardan dolay› yer yer tahrip olmufltur.
Odan›n kuzey duvar› önüne ve kilden yap›lm›fl
tabana, orta büyüklükte iki küp gömülmüfltür.
Küplerin omuz k›sm›nda herhangi bir ölçek iflareti
bulunmamaktad›r. Her iki küpün a¤›z k›sm› da,
y›k›lan duvar›n tafllar› taraf›ndan tahrip edilmifltir.
Kaplar›n içleri bofltur, ancak içlerine bakliyat veya
tar›m ürünlerinin konuldu¤u san›lan bu küplerin
de gösterdi¤i gibi, bu odan›n depo amaçl› olarak
kullan›lm›fl olabilece¤ini göstermektedir.

Ayr›ca bu odan›n kuzeybat› köflesi yan›nda küçük
bir çocu¤a ait iskelet bulunmufltur. Ancak iskelet
y›k›lan kuzey duvar›n›n tafllar› taraf›ndan ezilmifltir.
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Benzer çocuk iskeleti, I no’lu adada yer alan 8
no’lu konutun duvar kenar›nda da ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Normal bir gömüyü yans›tmayan bu
iskeletin, ‹skit sald›r›s› s›ras›nda konutlar› acilen
terk edifl s›ras›nda orada kalan hasta bir çocu¤a
ait oldu¤u san›lmaktad›r.

13 no’lu Oda
Bat› yönüne do¤ru devam eden dar koridor, 13
no’lu odaya aç›lmaktad›r. Koridorun do¤u taraf›
55 cm. geniflli¤inde iken, güney taraf›na yap›lan
50 cm. büyüklü¤ünde bir nifl ile 105 cm. geniflli¤e
ulaflmaktad›r. Do¤u- bat› do¤rultusunda uzanan
bu küçük koridorun uzunlu¤u da, 2.75 m.’dir.
Niflin yap›ld›¤› yerde kap› dire¤inin ve kap›n›n
oldu¤u ve içeriye do¤ru aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

13 no’lu oda, ortalama 3 x 3.5 m. büyüklü¤ünde
kareye yak›n bir plan göstermektedir. Odan›n bat›
duvar›, ana kayan›n üzerinden geçirilmifltir. Bu
oda, II no’lu adan›n bat› yönündeki en son odas›n›
oluflturmaktad›r. Bat›dan esen sert rüzgarlar›
önleyen odan›n duvar›, ortalama 70 cm.
geniflli¤indedir. Bu oda hem kuzeybat›da, hem de
güneyinde bulunan oda ile ba¤lant›l›d›r ve bu
yüzden çok kullan›fll›d›r. Taban› kilden yap›lan
odan›n duvarlar›, daha fazla y›k›lm›flt›r. Odan›n
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güney duvar› önünde bir seki yap›lm›flt›r. Düzgün
sal tafllardan özenli bir flekilde yap›lan sekinin
tabandan yüksekli¤i, ortalama 20 cm. kadard›r.
65 cm. geniflli¤indeki seki, do¤uya geçit veren
kap› giriflinin hizas›na kadar gelmektedir. Üzerine
çeflitli eflyalar›n konuldu¤u benzer biçimli sekiler,
I no’lu adadaki odalarda da görülmektedir.

14 no’lu Oda
13 no’lu odan›n kuzeyinde bulunan 80 cm.
geniflli¤indeki kap› girifli, 14 no’lu odaya
aç›lmaktad›r. Kap›n›n olup olmad›¤›
anlafl›lamam›flt›r. Ortalama 2.10 x 2.40 m.
büyüklü¤ündeki bu odan›n bat› duvar›, ana kaya
üzerinden geçirilmifltir. Kum tafl›ndan oluflan ana
kayan›n oldukça yüksek oldu¤u görülmektedir.
Kuzey- güney do¤rultusunda uzanan ana kaya,
kuzeyde bulunan I no’lu adadaki odalar›n bat›s›n›
da benzer flekilde s›n›rland›rmaktad›r.

Ana kaya üzerinden geçirilen bat› duvar›, tümüyle
y›k›lm›flt›r. Kuzeybat› köflede yer alan bu küçük
odan›n di¤er duvarlar›n›n da, tahrip oldu¤u
görülmektedir. Duvarlar›n y›k›lmas›nda, güneyden
kuzeye do¤ru arazinin e¤iminin dik olmas› ve
bat›dan esen sert rüzgarlar›n büyük etkisinin
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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15 no’lu Oda
14 no’lu mekan›n kuzeyinde bulunan 15 no’lu
oda, 2.25 x 2.30 m. büyüklü¤ünde kareye yak›n
bir plan göstermektedir. Bu odan›n di¤er odalar
ile flimdilik herhangi bir ba¤lant›s› saptanamam›flt›r.

Kuzeybat› köflede bulunan 56 cm. geniflli¤indeki
kap› girifli, d›flar›ya aç›lmaktad›r. Kap› içeriye do¤ru
aç›lmaktad›r. Bu küçük odan›n duvarlar› da, kuzey
yönüne do¤ru arazinin e¤iminin dik olmas›
yüzünden y›k›lm›flt›r, duvarlarda ancak bir s›ra tafl
dizisi varl›¤›n› koruyabilmifltir.

16 no’lu Oda
Mekanlar›n ortas›nda yer alan 12 no’lu odadan
do¤u yönüne do¤ru devam eden 4.55 m.
uzunlu¤undaki büyük koridor, 16 no’lu oday›
oluflturmaktad›r.
Koridorun 12 no’lu odaya yak›n olan bat› k›sm›
75 cm. geniflli¤inde iken, do¤u k›sm› 1.5 m.
geniflli¤indedir. Asl›nda bu genifl koridor hem 17
no’lu odaya, hem de bir baflka odaya aç›lmaktad›r.
Kabaca “L” biçimindeki koridorun güneydo¤u
duvar› üzerinde bulunan 50 cm. geniflli¤indeki
kap› girifli, do¤uda yer alan yeni bir odaya geçit
vermektedir.

17 no’lu Oda
16 no’lu genifl koridor, güneydo¤u yönüne do¤ru
devam ederek, 55 cm. geniflli¤inde bir kap› aç›kl›¤›
ile bat›da bir baflka odaya geçit vermektedir. 17
no’lu oda olarak adland›rd›¤›m›z bu oda, 4.50 x
7.30 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir.

Odan›n duvarlar› genifl, sa¤lam ve yüksektir, kuzey
duvar› ortalama 80 cm., güney duvar› da 1.20 m.
yüksekli¤indedir. ‹lk yap›ld›¤› zaman tafl duvarlar›n
2 m.’nin üzerinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Kap›n›n güney köflesinde bulunan kap› dire¤i alt
mili tafl›, kap› dire¤inin burada oldu¤unu ve kap›n›n
içeriye do¤ru aç›ld›¤›n› göstermektedir. Kap›
bofllu¤unun içinde, bronzdan yap›lm›fl bir at koflum
parças› (umbo) bulunmufltur, ancak parça nemden
afl›r› derecede oksitlenmifltir.

Odan›n taban› özenle s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flsa
da, y›k›lan duvarlar›n tafllar› taraf›ndan yer yer
tahrip edilmifltir. Ayr›ca bu odan›n güneydo¤u
köflesine yak›n 50 cm. geniflli¤indeki kap› aç›kl›¤›,
güneyde bulunan bir baflka odaya geçit
vermektedir.
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18 no’lu Oda
13 no’lu odan›n güneyinde, 18 no’lu oda yer
almaktad›r. Bu odaya, 13 no’lu odadan
geçilmektedir. 13 no’lu odan›n do¤u duvar›
üzerinde bulunan 55 cm. geniflli¤inde kap› aç›kl›¤›
önce do¤uya, daha sonra da 60 cm. geniflli¤indeki
dar bir koridor ile güney yönüne devam ederek,
18 no’lu odaya ulaflmaktad›r.

Ortalama 3.20 x 5 m. büyüklü¤ündeki oda,
dikdörtgen bir plan göstermektedir. Bu odan›n
bat› duvar›, t›pk› kuzeyde bulunan 14 no’lu odan›n
duvar› gibi ana kaya üzerinden geçirilmifltir, ancak
duvar tümüyle y›k›lm›flt›r. Odan›n taban› da, di¤er
odalar›n tabanlar› gibi s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r.

GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Yoncatepe Afla¤› Kent yerleflmesinin savunma
duvar› ile çevrili olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak
I no’lu adadaki konutlar gibi, II no’lu adada
bulunan konutlar›n d›fl duvarlar›n›n 1.5- 2 m.
kal›nl›¤›nda ve oldukça sa¤lam olarak yap›lm›fl
olmas›, ayn› zamanda savunma görevini de yerine
getirmifl olmal›d›r.

T›pk› I no’lu adadaki konutlar gibi, II no’lu adadaki
konutlar da tümüyle kum tafl›ndan tek katl› olarak
yap›lm›flt›r. Ara duvarlar›n›n en az 50 cm.
kal›nl›¤›nda olmas›, k›fl›n so¤uktan korunmak
içindir. Ayr›ca birbirinden ba¤›ms›z olarak yap›lan
konutlar›n ara duvarlar› da, 1.5 –2 m. aras›nda
de¤iflmektedir. Birbirinden ba¤›ms›z olarak yap›lan
bu tür konutlarda, ayr› ayr› ailelerin oturdu¤u
anlafl›lmaktad›r. fiimdiki verilere göre, II no’lu
adadaki konutlarda iki ayr› ailenin oturdu¤u kesinlik
kazanm›flt›r.

Konutlar›n daha önce planlanarak yap›ld›¤›n›,
büyük odalar›n çevresinde yer alan odalara geçifli
sa¤layan koridorlar göstermektedir. Ancak ihtiyaca
göre küçük odalar›n yap›ld›¤› da anlafl›lmaktad›r.
II no’lu adadaki odalar, kuzeyde yer alan I no’lu
adadaki konutlara k›yasla daha küçük odalardan
oluflmaktad›r. Hayvanlar›n yaflad›¤› ah›r gibi
mekanlara, flimdilik II no’lu adada rastlan›lmam›flt›r.
Tand›r evinin de konutlar›n d›fl›nda veya odalara
bitiflik olarak daha basit biçimde yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

II no’lu adada bulunan konutlar›n as›l girifl kap›lar›,
rüzgardan etkilenmeyen kuzey ve do¤u yönüne
aç›lmaktad›r. Bat› yönüne herhangi bir kap› giriflinin
bulunmamas›n›n nedeni, bat›dan esen so¤uk ve
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fliddetli rüzgardan korunmak içindir.

Tümüyle düzgün ifllenmifl kum tafllar›ndan yap›lan
konut duvarlar›n›n iç k›s›mlar›n›n s›vand›¤›
anlafl›lmaktad›r. Ancak dökülen s›valar›n beyaz
kireç ile badana edilip edilmedi¤ini flimdilik
bilemiyoruz. Odalar›n üst örtüsünün, t›pk›
günümüzdeki Bakraçl› (Yedikilise) Köyü
konutlar›nda oldu¤u gibi, düz dam biçiminde
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Odalar›n içinde çok say›da yenilerek at›lan
büyükbafl ve özellikle küçükbafl hayvan kemikleri
bulunmufltur. Hayvan kemikleri, kaz› bilim kurulu
üyemiz arkeozoolog Prof. Dr. Vedat Onar taraf›ndan
incelenmifltir; buna göre küçükbafl hayvan say›s›
çok fazlad›r. Yabani hayvan kemi¤ine ise
rastlan›lmam›flt›r.

Odalar›n içinde depolama kaplar›n›n ve mutfakta
kullan›lan çanak çömleklerin d›fl›nda, çok az olarak
k›rm›z› açk›l› Urartu saray çanak çömlek parçalar›
da bulunmufltur. Bazalt tafl›ndan yap›lm›fl ezgi
tafllar› ile kaplar› ço¤unluktad›r.
Bir çömlek parças›nda ait k›r›k bir kulp üzerindeki
iflaretler, oldukça ilginçtir. Kab›n kaç ölçek alaca¤›n›

64

gösteren bu iflaretlerin benzerleri, di¤er Urartu
kalelerinde de bulunmufltur. ‹lk kez Yoncatepe
Saray› ve Afla¤› Kent Yerleflmesi’nde, üzerinde
ölçek iflaretleri bulunan bir kulp parças› ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Bu küçük, ancak bizim için çok büyük
bir de¤ere sahip olan bu ölçekli kulp, di¤er Urartu
yerleflim merkezleri ile tarihsel ve kültürel bir
bütünlük sa¤lad›¤› için çok büyük bir önem
tafl›maktad›r.

I no’lu adada oldu¤u gibi, II no’lu adadaki
konutlar›n içinde de herhangi bir yang›n izine
rastlan›lmam›flt›r. M.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›nda
Yoncatepe Saray›’na ‹skitler sald›rd›¤›nda, Afla¤›
Kent Yerleflmesinde  oturan halk tafl›nabilir eflyas›n›
yanlar›na alarak, yüksek ve sarp da¤lara kaçm›flt›r.
Bu yüzden konutlardaki odalar boflalt›ld›¤› için,
sa¤lam kalm›fl çanak çömlek, çeflitli metal eflya ve
silah ile di¤er eflyalar bulunamam›flt›r. Yaln›zca
demirden yap›lm›fl sö¤üt yapra¤› biçiminde birkaç
ok ucu bulunmufltur. Afl›r› bir flekilde oksitlenen
demir ok uçlar› da, Urartu ok uçlar›n›n benzerini
oluflturmaktad›r. Bulunan eflyalar, insanlar›n
yanlar›nda götüremedi¤i bazalt tafl›ndan yap›lm›fl
ezgi kaplar› ve tafllar›d›r. Zaten bunlar›n çok büyük
bir k›sm› da k›r›lm›flt›r.
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982 y›l›ndan beri Van Gölü’nün güneyi’nde yer
alan da¤l›k bölgede sürdürmüfl oldu¤umuz

arkeolojik yüzey araflt›rmas› sonucunda, tümüyle
tafltan yap›lm›fl yüzlerce an›tsal mimari yap›n›n
varl›¤› saptanm›flt›r. Saptanan mimari yap›lar hem
bölgenin siyasal tarihini ayd›nlatm›fl, hem de tafltan
infla edilen geleneksel konut mimarisinin ne denli
zengin bir geçmifle sahip oldu¤unu gözler önüne
sermifltir.

Van Gölü’nün güneyinde do¤u-bat› do¤rultusunda
uzanan Güneydo¤u Toros Da¤lar›’n›n kuytu
vadilerinde bulunan yüzlerce mimari kal›nt›, M.Ö.
I. biny›l›n ilk yar›s›nda bu bölgede yaflanan uygarl›k
düzeyinin çok yüksek bir seviyeye ulaflt›¤›n› aç›k
bir flekilde kan›tlamaktad›r. Günümüzde bile büyük
bir coflku ve hayranl›k ile izlenen tafltan yap›lm›fl
an›tsal mimarl›k an›tlar› bölge halk› üzerinde
öylesine olumlu bir etki yaratm›flt›r ki, bu yap›larda
kullan›lan büyük tafllar›n ancak devler taraf›ndan
kald›r›larak konutlar›n yap›labildi¤ini söylencesel
bir ifadeyle anlatmaktad›rlar. Bu yüzden görkemli
mimarl›k an›tlar›na ve bunlar› yapanlara karfl›
duyulan gizemli korku ve sayg›dan dolay›, yap›lar
do¤a tahribat› d›fl›nda oldu¤u gibi kalm›flt›r.

Gerçekten de Van Gölü’nün güneyi ile Bitlis
Bölgesi’ndeki da¤l›k bölgede bulunan ve insanlar›
etkileyen an›tsal tafl yap›lar, Anadolu uygarl›¤›n›
zenginlefltirmesinin yan› s›ra, mimarl›k tarihinin
geliflimine de büyük katk›lar sa¤lamaktad›r.

Van Gölü Havzas›’nda tafltan infla edilen ilk mimari
yap› örnekleri, günümüzden yaklafl›k olarak 2850
y›l önce bölgede çok güçlü bir devlet kuran Urartu
Krall›¤›’na aittir. Özellikle Van Gölü’nün
güneyindeki vadiler içinde tümüyle tafltan infla
yap›lan çok say›daki konut kal›nt›s›n› da, y›llardan
beri bölgede yapm›fl oldu¤umuz arkeolojik yüzey
araflt›rmas› sonuçlar›na göre, M.Ö.7. yüzy›la
tarihlemifltik.

ESK‹ ÇA⁄’DA VAN GÖLÜ’NÜN GÜNEY‹NDE
BULUNAN TAfiTAN YAPILMIfi B‹TL‹S GELENEKSEL

KONUT M‹MARLI⁄ININ KÖKEN‹NE A‹T
YAPI KALINTILARI

Van Gölü’nün güneyinde bulunan tafltan infla
edilmifl mimarl›k an›tlar›, ilginçtir ki Orta Ça¤ ve
Osmanl› Devleti döneminde Bitlis ve yak›n
çevresinde tafltan infla edilen askeri, dini ve sivil
mimariye ait yap›lar›, tasar›m ve infla tekni¤i
aç›s›ndan geleneksel olarak etkilemifltir. Bitlis
flehrindeki konutlarda kullan›lan tafllar, Eski Ça¤’da
infla edilen konutlarda kullan›lan tafllara k›yasla
daha küçük ve çok özenli bir flekilde ifllenmifltir.
Bitlis sivil mimariye ait yap›larda kullan›lan tafllar›n
cam gibi özenli bir flekilde ifllenmesinde, Orta Ça¤
ve Osmanl› Devleti döneminde Bitlis flehrinde
bulunan ünlü demirci atölyelerinde üretilen
demirden yap›lm›fl çal›flma aletlerinin fazlal›¤› ve
çeflitlili¤i çok büyük bir rol oynam›flt›r.

Do¤u Anadolu yüksek yaylalar›n› güneyden kuflatan
Güneydo¤u Toros Da¤lar›, kuzeyde Mufl-Van
kapal› havzalar›ndan, güneyde ise Diyarbak›r-Siirt
platolar›ndan önemli farkl›l›klar gösterir.
Do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan ve Güneydo¤u
Toroslar’›n d›fl yay›n› oluflturan bu yüksek ve s›k
k›vr›ml› da¤lar, kuzeyde Van Gölü Havzas› ile
güneyde Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bölgeleri
aras›nda do¤al bir duvar gibi yükselir. Yükseklikleri
yer yer 3000-4000 m. aras›nda de¤iflen bu s›k
k›vr›ml› da¤lar, bu bölgelerde geliflen uygarl›klar›
birlefltirici olmaktan çok, ay›r›c› bir özellik tafl›m›flt›r.
Güneyde geliflmifl bir tar›m uygarl›¤›, kuzeyde ise
ekonomik üretimlerinin temelinde maden
üretiminin çok geliflti¤i bir uygarl›k
bulunmaktad›r.

YOLLAR
Van Gölü’nün güneyindeki bölgenin orman
alanlar›yla kapl› olmas›n›n yan› s›ra, k›fl›n da en
az 3.5-4 ay karlarla kapl› olmas›, ulafl›m sisteminin
geliflmesini zorlaflt›rm›flt›r. Bu bölgedeki kara
yollar›, kuzeyden güneye do¤ru akan çok say›daki
çay, dere ve ›rmaklar›n arazide açm›fl oldu¤u dikey
vadiler boyunca geliflmifltir. Ancak tüm olumsuz
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topografik ve iklimsel özelliklere karfl›n Van
Gölü’nün güneyine aç›lan ulafl›m a¤›, Eski Ça¤’da
Urartu Krall›¤›’n›n di¤er bölgelere aç›lan ulafl›m
a¤›ndan çok daha fazla geliflmifltir. Çünkü bu
bölgedeki ulafl›m sistemi, zengin olarak bulunan
hammadde kaynaklar›n›n iflletilmesi ve maden
üretimiyle yak›ndan ilgili oldu¤undan, Urartu
Krall›¤› için hayati önem de tafl›maktad›r. Örne¤in
do¤al geçit ve vadilerden geçen yollar›n Eski
Ça¤’dan günümüze de¤in çok büyük bir de¤iflikli¤e
u¤ramadan kullan›la gelmesinde, bölgede yap›lan
gümüfl, kurflun, simli kurflun, bak›r, demir, arsenik,
kükürt ve kaynak tuzu üretiminin birinci derecede
etkisi olmufltur.

Oldukça engebeli bir co¤rafi yap›ya sahip olan
Van Gölü’nün güneyindeki ulafl›m, çay ve
›rmaklar›n arazide dikey olarak açm›fl oldu¤u
güzergahlar boyunca geliflmifltir. Do¤u-bat›
do¤rultusunda uzanan Güneydo¤u Toros Da¤lar›n›n
bir duvar gibi uzanmas› yüzünden, güneyde
Mezopotamya’ya aç›lan yollar, ancak kuzeyden
güneye do¤ru akan ›rmaklar›n güneydo¤u
Toroslarda açm›fl oldu¤u vadiler boyunca
yap›labilmifltir. Bunlardan en önemlisi bat›da olan›
Bitlis Çay› Vadisi, do¤uda olan› da Küçük Zap

68

Irma¤› Vadisi’dir.

Van Gölü Havzas› ve Do¤u Anadolu Bölgesi’nden
güneyde Kuzey Suriye ve Mezopotamya’ya giden
en k›sa güzergah, Bitlis Çay› Vadisi boyunca giden
yoldur. Bu önemli yol, M.Ö.9. yüzy›l›n sonlar›nda
Urartu Kral› Menua taraf›ndan planlanm›fl ve Bitlis
flehrinin 10 km. güneyinde bulunan ünlü Semiramis
(Deliklitafl) Kaya tüneli’ni açt›rm›flt›r. Kuzey Suriye
üzerinden gelen bu ünlü Ticaret Yolu, yaln›zca
Urartu Krall›¤›’n›n baflkenti Tuflpa (Van Kalesi)
için de¤il, tüm Do¤u Anadolu, Kafkasya ve
Kuzeybat› ‹ran bölgeleri için de çok büyük öneme
sahiptir.

Do¤uda Afganistan-Hindistan üzerinden gelen ve
Urmiye Gölü’nün güneyinden geçerek Zagros
Da¤lar› Geçitleri’ni aflan Ticaret Yolu, Suriye
üzerinden Do¤u Akdeniz k›y›lar›ndaki liman
kentlerine ulaflmaktayd›. Do¤udan getirilen de¤erli
mallar, kara yoluyla Kuzey Suriye ve Bitlis Çay›
Vadisi boyunca Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki di¤er
kentlere gönderilmekteydi.

Bitlis Çay› Vadisi boyunca Kuzey Suriye ve
Mezopotamya’ya giden bu ünlü ticaret yolunun
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önemi yaln›zca Eski Ça¤ ile s›n›rl› kalmam›fl, Orta
Ça¤ ve Osman Devleti döneminde de varl›¤›n›
sürdürmüfltür.

B‹TK‹ ÖRTÜSÜ
Tarihöncesi dönemden beri Van Gölü’nün
güneyindeki bölge, orman alanlar›yla kapl›d›r. Her
ne kadar çivi yaz›l› Urartu kaynaklar› di¤er
konularda oldu¤u gibi, bu konu hakk›nda da bilgi
vermiyorsa da, di¤er kaynaklar bilgi vermektedir.
Assur Kral› II. Sargon, M.Ö.714 y›l›nda Urartu
Krall›¤›’na karfl› düzenlemifl oldu¤u ünlü
8. seferinde, Van Gölü’nün güneydo¤usunun geçit
vermez sedir a¤açlar›yla kapl› oldu¤unu ve
gökyüzünün bile zor göründü¤ünü anlatmaktad›r.

Orta Ça¤ ve Osmanl› Devleti dönemi yaz›l›
kaynaklar› da, bu bölgedeki orman alanlar›
hakk›nda ayr›nt›l› ve çok de¤erli bilgiler
vermektedir. Örne¤in 10. yüzy›lda eserini yazan
Ermeni tarihçi Thomas Arcruni, Van Gölü’nün
güneyindeki Güneydo¤u Toros Da¤lar› ile özellikle
Müküs Bölgesi’nin s›k orman alanlar› ile kapl›
oldu¤unu bildirmektedir. 8. ve 9. yüzy›llar hakk›nda
bilgi veren Glag’l› Zenop ise, Mufl Bölgesi’nin
say›s›z a¤aç türleri ile kapl› oldu¤unu yazmaktad›r.
10. yüzy›l›n bafllar›ndan beri Arap tarihçi ve
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co¤rafyac›lar da çok de¤erli bilgiler vermektedirler.
Arap tarihçi îbn al-Fakih, Do¤u Anadolu
Bölgesi’ndeki ormanlarda 20 çeflit a¤ac›n
bulundu¤unu ve a¤açlar›n çok de¤erli bir ticaret
kayna¤› oldu¤unu yazmaktad›r. Bölgedeki s›k
orman örtüsünün 17. yüzy›l›n ortalar›na de¤in
varl›¤›n› sürdürdü¤ünü, ünlü Türk gezgini Evliya
Çelebi de yazmaktad›r. Evliya Çelebi Tatvan’dan
Van’a gelmek için, Van Gölü’nün kuzeyini dolaflmak
zorunda kald›klar›n›, oysa Van Gölü’nün
güneyindeki yolun çok k›sa olmas›na karfl›n,
ormanlarla kapl› olmas› yüzünden gidilemedi¤ini
belirtmektedir.

Van Gölü’nün güneyinde yer alan da¤l›k bölge-
nin s›k bitki toplulu¤u ile kapl› olmas›, kara av
hayvanlar›na da çok olumlu bir yaflam olana¤›
sunmufltur. Bölgede kara av hayvanlar› o kadar
çeflitli ve çoktur ki, avc›l›k halk›n en önemli
u¤rafllar›ndan birini oluflturmaktad›r. Eski Ça¤’da
kara av hayvanlar ve avc›l›k faaliyetleri, bölgede
yaflayan insanlar›n sanat›na da yans›m›flt›r. Avc›lar,
avlar›n›n baflar›l› geçmesi için, avlayacaklar›
hayvanlar›n resimlerini kaya yüzeylerine çizmifltir.
Örne¤in Tiriflin Yaylas› ve Gevaruk Vadisi’nde
binlerce kaya parças› üstüne çizgi ve vurgu tekni¤i
ile çizilen çeflitli av hayvan› resmi, bölgede avc›l›¤›n
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ne denli yayg›n oldu¤unu göstermektedir. Eskiden
bölgede da¤ keçisi, yaban koyunu, Kafkasya
ceylan›, bizon, ay›, panter, domuz, tilki, kurt,
tavflan ve keklik yaflamaktad›r. Ancak afl›r› avlanma
yüzünden ne yaz›k ki bir çok hayvan›n soyu
tükenmifltir. Ayr›ca bu bölgedeki orman alanlar›n›n
varl›¤› hem mimari yap›larda a¤açlar›n kullan›lmas›,
hem de maden ergitilmesinde gereksinme duyulan
odun kömürünün sa¤lanmas› aç›s›ndan büyük bir
önem tafl›maktad›r. Örne¤in 1 ton demir cevherini
ergitmek için 8 ton odun kömürüne gereksinme
duyuldu¤unu göz önüne alacak olursak, yap›lan
büyük maden üretiminde orman alanlar›n›n ne
denli önemli bir rol oynad›¤› kolayca anlafl›l›r.

Ancak yüzlerce y›ldan beri a¤açlar›n yap›
malzemesi ve maden ergitilmesi iflleminde
kullan›lmas›n›n yan› s›ra, k›fl mevsiminin çok uzun
ve so¤uk geçmesi nedeniyle yak›t gereksinmesi
ve çobanlar›n sorumsuzca atefl yakmalar›
sonucunda orman alanlar›, içinde yaflayan av
hayvanlar› ile birlikte ortadan kalkm›flt›r.

Orman alanlar›n›n yavafl yavafl ortadan kalkmas›na
koflut olarak, çay›r ve otlaklar daha da geliflmifltir.
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Zengin da¤ çay›rlar› ve gür otlaklar, küçükbafl
hayvan besicili¤inin geliflmesini isteklendirmifltir.

BÖLGEN‹N S‹YASAL TAR‹H‹
Van Gölü’nün güneyindeki da¤l›k bölgede
yapm›fl oldu¤umuz yüzey araflt›rmas› s›ras›nda
saptam›fl oldu¤umuz mimari kal›nt›lar›n›n yay›l›m
alan›na göre, Van Gölü’nün güneyinin M.Ö. 9.
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren çivi yaz›l› Assur
kaynaklar›nda Hubuflkia Ülkesi olarak geçen bölge
oldu¤u kan›s›na vard›k. Oysa daha önce kaynak
analiziyle Hubuflkia Ülkesi’nin co¤rafi konumu
harita üzerinde ç›kar›lmak istenmifltir. Ancak daha
önce bölgede herhangi bir arkeolojik yüzey
araflt›rmas›n›n yap›lmam›fl olmas›, getirilen önerilerin
bir varsay›mdan öteye gidemedi¤ini göstermifltir.

Türkiye topraklar› içinde yapt›¤›m›z araflt›rmaya
göre Hubuflkia Ülkesi’nin s›n›rlar› bat›da Pervari
(Siirt), güneyde bugünkü Türkiye-Irak s›n›r›,
kuzeyde Van’›n 64 km. güneyi, do¤uda da bugünkü
Türkiye-‹ran s›n›r› çevresine de¤in uzanmaktad›r.
Ayr›ca Kuzeybat› ‹ran’da araflt›rma yapan
meslektafl›m W. Kleiss, bugünkü Türkiye-‹ran
s›n›r›n›n ‹ran topraklar› içinde kalan k›sm›nda,
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Van Gölü’nün güneyindeki mimari kal›nt›larla çok
büyük benzerlik gösteren iki yerleflim merkezinin
varl›¤›n› saptam›flt›r. Kuzey Irak Bölgesi’nde benzer
mimari kal›nt›lar›n bulunmad›¤›n› ise, Alman
meslektafllar›m bildirmifltir.

Hubuflkia ad›, t›pk› Uruatri, Nairi ve Habhi gibi
Assur Krall›¤›’na vermifl oldu¤u bir isimdir.
Hubuflkia, Assur Kral› II. Tukulti Ninurta
(M.Ö. 890-884) döneminden, Assarhaddon
(M.Ö. 681-669) dönemine kadar çivi yaz›l› Assur
kaynaklar›nda geçmektedir. Urartu Krall›¤›'n›n bu
bölgeyi hangi isimle adland›rd›¤›n› ise flimdilik
bilemiyoruz. Bölgede yapm›fl oldu¤umuz araflt›rma
s›ras›nda da, ne yaz›k ki herhangi bir çivi yaz›l›
belgeye flimdilik rastlan›lmam›flt›r.

Güneyde Assur Krall›¤› ile kuzeyde Urartu Krall›¤›
aras›nda tampon bir bölge durumunda olan
Hubuflkia Ülkesi’ne, Assur Krall›¤› t›pk› Urartu’ya
yapm›fl oldu¤u gibi s›k s›k askeri seferler
düzenlemifltir. Hubuflkia Ülkesi önemli co¤rafi
konumunun yan› s›ra, özellikle sahip oldu¤u
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zengin gümüfl, kurflun, simli kurflun, bak›r ve
demir gibi maden yataklar› aç›s›ndan hem Assur,
hem de Urartu Krall›¤› için hayati önem tafl›m›flt›r.
Assur krallar› her ne kadar M.Ö.9. yüzy›l›n son
çeyre¤inden önce bu ülkeye yapt›klar› ya¤ma
seferleriyle maden vergisi alm›fllarsa da, durumun
daha sonra Urartu Krall›¤›’n›n lehine de¤iflti¤i de
bir gerçektir. Örne¤in, 9. yüzy›l›n son çeyre¤inde
Urartu krallar›ndan ‹flpuini ve o¤lu Menua’n›n
ortak krall›klar› döneminde, Hubuflkia Ülkesi’nin
Urartu Krall›¤›’n›n denetimi alt›na girmifl
oldu¤unu, Urmiye Gölü’nün güneybat›s›nda bu
iki krala ait çok say›da çivi yaz›l› yap› ve zafer
yaz›t› da kan›tlamaktad›r. Bat›s›nda yer alan fiupria
Ülkesi’yle birlikte önceleri Assur Krall›¤›’na gümüfl,
kurflun, bak›r ve demir gibi metalleri haraç olarak
veren Hubuflkia, Urartu Krall›¤›’n›n 9. yüzy›l›n
ortalar›nda kurulmas›ndan sonra, art›k Assur
Krall›¤›’na maden harac› vermemeye bafllam›flt›r.

Bölgedeki topluluklar›n ekonomik üretimlerinde
önceleri küçükbafl hayvan besicili¤i ve özellikle
maden üretiminin ön planda oldu¤u
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anlafl›lmaktad›r. Ancak bölgenin Urartu Krall›¤›’n›n
egemenli¤i alt›na girmesinden sonra tar›m,
hayvanc›l›k kadar önem kazanm›fl olmal›d›r. T›pk›
kuzeyde Urartu Krall›¤›’n›n merkezini oluflturan
Van Bölgesi’nde oldu¤u gibi, burada da sulamaya
dayal› tar›m yap›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak sulama
tesislerinin Urartu Krall›¤›’n›n s›n›rlar›ndan güneye
do¤ru uzaklaflt›kça azald›¤› görülmektedir.
Örne¤in Hubuflkia Ülkesi’nin kalbi say›lan Van
Gölü’nün güneyi ile Hakkari Bölgesi kuzeyi
aras›ndaki da¤l›k bölgede çok az say›da baraj ve
gölet bulunmaktad›r.

Tar›ma elveriflli topraklar›n azl›¤›n›n yan› s›ra,
karasal iklimsel özellikler de, tar›m kültürünün
da¤l›k bölgede geliflmesini engellemifltir. Ancak
Van Gölü’nün güneydo¤usunda yer alan Baflkale
Bölgesi’ndeki baraj, gölet ve sulama kanallar›n›n
fazl›l›¤›, bu iki bölge aras›ndaki ekonomik üretim
farkl›l›¤›n› gözler önüne sermektedir. Elde edilen
tar›m ürünlerinin, kale, Dev Evleri ve özellikle
Yayla Kentleri’nde oturan insanlar›n besin
gereksinmesini karfl›lad›klar› anlafl›lmaktad›r. Urartu
Krall›¤›’n›n y›k›lmas›ndan sonra, bölgedeki sulama
tesisleri yap›lan küçük onar›mlar ile uzun bir süre
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daha çal›flm›flt›r. Ancak sulama tesislerinin
çal›flmamas›ndan sonra, bölgedeki insanlar›n tar›m
ürünlerine duyduklar› gereksinme, Van
Bölgesi’nden karfl›lanm›flt›r.

HURR‹LER‹N YÖNET‹M‹
Arkeolojik belgelerden ö¤rendi¤imize göre,
Kafkasya ve Do¤u Anadolu Bölgesi M.Ö. III. bin
y›l› bafllar›ndan itibaren Hurrilerin egemenli¤i
alt›na girmifltir. Yar› göçebe bir yaflam biçimi
sürdüren Hurriler, tarihte ilk kez Kafkasya ve Do¤u
Anadolu Bölgesi’nde “Kültür Birli¤i”ni
sa¤lam›flt›r. Kültür Birli¤i’nin karakteristik özelli¤inin
bafl›nda, çad›r biçimli yuvarlak planl› konut
kal›nt›lar› ile kulland›klar› çanak çömleklerdeki
benzerlikler gelmektedir.

Bilindi¤i gibi Kafkasya kökenli olan Hurrilerin
dilleri, kökten türetilen Assianik Dil Grubuna’na
aittir. Yani Hurrilerin ve onlar›n torunu olan
Urartu ve Hubuflkiyal›lar›n dilleri Hint-Avrupa ve
Sami Dilleri ile iliflkisi olmayan Do¤u Kafkasya
Dil Ailesi’ne mensuptur. Urartu ve Hubuflkiyal›lar›n
dilleri, günümüzde Kafkasya’da yaflayan Çeçen,
Abhazya ve ‹ngufl Dilleri ile yak›n bir akrabal›k
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iliflkisi içindedir. Urartu Krall›¤›’n›n M.Ö. 7. yüzy›l›n
sonlar›nda y›k›lmas›ndan sonra, Do¤u Anadolu
Bölgesi’ne gelip yerleflen Ermenilerin dilleri ise,
Hint-Avrupa Dil Ailesi’ne aittir.

Yar› göçebe bir yaflam sürdüren Hurriler, Van
Gölü’nün güneyinde yer alan yaylalar› yo¤un bir
flekilde kullanm›fllard›r. Hurrilerin besledikleri
binlerce küçükbafl hayvan sürüsü için, Van
Gölü’nün güneyinde yer alan zengin su kaynaklar›
ile otlaklar, çok elveriflli bir yaflam ortam› sunmufltur.
Bölgedeki Erken Demir Ça¤›’na ait kale ve
nekropollerin fazlal›¤›, Hurrilerin nüfus yo¤unlu¤u
konusunda bilgi vermektedir.

Birçok dilbilimcinin de kabul etti¤i gibi, çivi yaz›l›
Assur belgelerinde geçen Hubuflkia Ülkesi
yöneticilerinden Kaki, Puhame ve Datana
(Dataya, Dadi) tipik Hurri adlar›d›r. Hubuflkia
Ülkesi’nin Hurri adlar› tafl›yan krallar›n buyru¤unda
örgütlenmesi, Urartu Krall›¤›’n›n erken dönem
tarihi için büyük bir önem tafl›maktad›r. Çünkü
M.Ö. I. biny›l›n ilk yar›s›nda Güneydo¤u Anadolu
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Bölgesi’nde Hurri dili ve kültürünü devam ettiren
Hubuflkia ve bunun bat›s›nda yer alan fiupria
Ülkesi’dir.

Etnik olarak Hurri kökenli boy ve budunlar›n Van
Gölü’nün güneyindeki da¤l›k bölgede ekonomik
ve politik yönden etkinliklerini sürdürmüfl
olduklar›n›, günümüze de¤in varl›¤›n› koruyan
çok say›daki yerleflim merkezine ait tümüyle tafltan
yap›lm›fl mimari kal›nt› da do¤rulamaktad›r.

Da¤l›k bölgede tümüyle iri tafllardan infla edilen
mimarl›k an›tlar›, daha önce varsay›lan görüfllerin
aksine, bu bölgedeki yerleflimin göçebe ve yar›
göçebe topluluklar›n geçici yerleflmelerine ait
olmad›klar›n› aç›k bir flekilde kan›tlamaktad›r. Tafl
ifllemede ve demir iflçili¤inde oldukça ileri bir
düzeyde olan Hurriler’in, Urartu tafl iflçili¤ini ve
demircilik sanat›n› etkiledikleri anlafl›lmaktad›r.

Orta Ça¤ ve Osmanl› Devleti döneminde tafl iflleme
ve demircilik iflçili¤ini, Bitlis flehrindeki zanaatkarlar
devam ettirmifltir.

Yayla Kenti Kal›nt›s›, fieyh Hasan



TAfiTAN ‹NfiA ED‹LEN ANITSAL M‹MAR‹
YAPILAR
Van Gölü’nün güneyi’ndeki da¤l›k bölgede, oldukça
genifl bir alana yay›lan ve günümüze de¤in çok
az y›k›lan yüzlerce yerleflim merkezine ait mimari
kal›nt› bulunmaktad›r. Saptad›¤›m›z yap›
kal›nt›lar›n›n karakteristik özelli¤i, d›fl yüzleri
kabaca düzeltilerek büyük tafllardan infla edilen
yap›lar›n tekdüze ve an›tsal olufludur. Kerpiç
malzemenin ve duvarlar aras›nda ahflap hat›llar›n
kullan›lmad›¤› yap› duvarlar›, iri tafllardan kyklopik
olarak yap›lm›fllard›r. Arazinin sarp ve engebeli
olmas› nedeniyle bölgedeki yerleflim merkezleri
oldukça genifl bir alana yay›lmas›na karfl›n, da¤›n›k
ve seyrektir. Toplu bir planlamadan söz edilmezse
de, kalker yataklar›ndan tonlarca a¤›rl›ktaki tafllar›n
ç›kar›lmas›, tafl›nmas› ve an›tsal yap›lar›n inflas›n›
gerektiren birleflik organizasyona karfl› duyulan
gereksinme, oldukça yayg›n ve ciddi bir tehlikenin
varl›¤›n› da kan›tlamaktad›r. Bu tehlikenin ise
topluluklar›n kendi aralar›nda otlak, mera, hayvan,
su kaynaklar› ve zengin maden yataklar›, üretimi
ve ticareti yüzünden s›k s›k yapt›klar› kavgalardan
çok, güneyde as›l düflman olan Assur Krall›¤›’n›n
düzenledi¤i ya¤ma seferleri oldu¤u kuflkusuzdur.
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Yap›larda kullan›lan milyonlarca metreküp tafl,
genellikle mimari yap›lar›n çok yak›n›nda bulunan
ve oldukça sert bir bileflime sahip olan kalker
kayal›klar›ndan ç›kar›larak elde edilmifltir. Tonlarca
a¤›rl›ktaki tafllar›n ç›kar›lmas› ve kullan›lacak
yap› için engebeli arazide nakledilmesi, ola¤anüstü
bir baflar›yla gerçeklefltirilmifltir. Bölgedeki
maden kaynaklar›n›n bol ve çeflitli olmas› ve
demirden yap›lm›fl geliflmifl el aletleri an›tsal
yap›larda kullan›lan büyük tafllar›n ifllenmesini
önemli ölçüde kolaylaflt›rm›flt›r. Nitekim tafllar›n
ifllenifl biçimiyle duvar örgüsünün tüm bölgede
hemen hemen benzer teknikte yap›lm›fl olmas›,
elde edilen demir araç ve gereçlerin türüyle, teknik
yeteneklerin geliflimine dayanmaktad›r. Ayr›ca bu
bölgedeki topluluklar›n ekonomik üretimlerinin
temelini küçükbafl hayvan besicili¤i ve tar›mdan
çok madencili¤in oluflturdu¤unu, bulmufl
oldu¤umuz madenlerin ergitilmesiyle oluflan
yüzlerce cüruf deposu da do¤rulamaktad›r.

Bölgede saptam›fl oldu¤umuz mimari kal›nt›lar
güneyde Kuzey Irak ve Kuzey Suriye, kuzeyde
ise Urartu Krall›¤›’n›n mimarl›k an›tlar›yla gerek
plan, gerekse infla tekni¤i aç›s›ndan önemli

Dirhe, Beflan Gedi¤i



farkl›l›klar gösterir. Arkeolojik yüzey araflt›rmas›
s›ras›nda bulmufl oldu¤umuz çok az say›daki çanak
çömlek parças›, ne yaz›k ki flimdilik mimari
kal›nt›lar›n kesin olarak tarihlendirilmesine yard›mc›
olamamaktad›r. Ancak daha önce de belirtti¤imiz
gibi mimari yap›lar›n büyük bir k›sm› M.Ö. 9.
yüzy›la aittir.

Ayr›ca bu bölgede bulunan ve halk taraf›ndan
kaçak olarak kaz›lan Erken Demir Ça¤›’na ait oda
mezarlar da, M.Ö. 10.-9. yüzy›llara tarihlenmektedir.
Bindirme tekni¤i ile iri tafllardan yap›lan mezarlar
ön giriflsizdir ve klasik Urartu mezarlar›ndan ayr›ml›
olarak, içeride arma¤anlar›n konuldu¤u nifller ve
sekiler bulunmamaktad›r. Erken Demir Ça¤›’na
tarihlenen bu mezarlar›n bafl›nda, Müküs, Bohanis,
Ar›han, Kaletepe, Avzini ve Hakkari gelmektedir.
Bu tür mezarlar Erken Demir Ça¤’›na tarihlenen
Van Bölgesi’ndeki Ernis-Evditepe, Yürek,
Afl›khüseyin, Panz, fiorik, Yukar› Sa¤mal›, fiehit
Tepe, Musava, Karagündüz ve Van-Yoncatepe
mezarlar›yla benzerlik göstermektedir.
Yaklafl›k olarak 60.000 km2’lik bir bölgeye
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yay›lan tafltan yap›lm›fl mimari kal›nt›lar, genellikle
“zengin maden yataklar› ve maden üretim
merkezlerinde”, “gedik ve geçitlerde”, “su
kaynaklar›nda”, “baraj ve göletlerin yan›nda”, “yol
kavflaklar›nda”, “vadilerde” ve “genifl da¤
düzlüklerinde” bulunmaktad›r. Deniz seviyesinden
ortalama 2250- 2650 m. yükseklikte bulunan mimari
kal›nt›lar›, üç ana grup alt›nda toplayabiliriz:

1- KALELER
2- YAYLA KENTLER‹
3- DEV EVLER‹ (D‹RHELER)

1-KALELER
Bölgede bulunan kaleler, Yayla Kentleri ve Dev
Evleri’ne k›yasla çok daha azd›r ve tüm yerleflim
merkezlerinin ancak %6’s›n› olufltururlar. Arazinin
sarp, yüksek ve engebeli olmas› nedeniyle, kalelerin
yap›lmas›n› isteklendirmedi¤i anlafl›lmaktad›r.
‹leride de belirtece¤imiz gibi, kalelerin görevini
ve ifllevini yüksek tepeler üzerine yap›lan Dev
Evleri (Dirheler) yerine getirmifltir. Kaleler yollar
üzerinde gedik ve geçitleri denetim alt›nda tutan,
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her türlü güvenli¤i sa¤layan, maden ve di¤er do¤al
zenginlikleri koruyan, yerleflim merkezlerindeki
yönetimi sa¤layan ve s›n›rlar› güçlendiren bir iflleve
sahiptir. Bunlar ya yerleflim merkezlerinin içinde,
ya da fazla yüksek olmayan kayal›klar üzerinde
kurulmufllard›r. Kalelerin mimari yönden ayr›ml›
bir özelli¤i yoksa da, konumlar› ve ifllevleri
yönünden Yayla Kentleri ve Dirheler’den (Dev
Evleri) ayr›l›rlar, yer ald›¤› tepenin topografik
özelliklerine uyan kalenin plan›, dik aç›l› küçük
bir flatoyu and›rmaktad›r.

Bölgedeki kalelerin plan ve yap›m teknikleri,
Erken Demir Ça¤› kalelerine benzemedi¤i gibi,
çok geliflmifl Urartu kalelerine de benzememektedir.
Tafl temeller üzerinde kerpiç duvarlar›n bulunup
bulunmad›¤› belli olmamaktad›r. Bugüne de¤in
saptanan kalelerde, kurtin ve bastiyon ç›k›nt›lar›n›n
olup olmad›¤› anlafl›lamam›flt›r. Düzeltilmifl ana
kayal›klar üzerinde yükselen kale duvarlar›, köfle
tafllar›n›n düzgünlü¤ü ve dar rizalitleri ile dikkati
çekerler. Ancak iri tafllardan yap›lan Dirhe (Dev
Evleri) ve Yayla Kentlerindeki yap› duvarlar›na
k›yasla, daha küçük tafllardan yap›lm›fllard›r. Bu
yüzden kaleler, Dev Evleri ve Yayla Kentlerindeki
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mimari kal›nt›lara k›yasla daha fazla tahrip olmufltur.

Van Gölü’nün güneyindeki bu tür kalelerin bir
baflka ilginç benzerini de, bugünkü Bitlis Kalesi
oluflturmaktad›r. Fazla büyük olmayan bir kayal›k
tepe üzerine kurulan Bitlis Kalesi, Van Gölü’nün
güneyinde yer alan küçük kalelerin tasar›m ve
infla tekni¤i aç›s›ndan benzerini oluflturmaktad›r.
Ancak ne yaz›k ki Bitlis Kalesi, Orta Ça¤ ve Osmanl›
Devleti döneminde infla edilen savunma duvarlar›
nedeniyle, tümüyle de¤iflmifltir. Kale içinde
yap›lacak olan sondaj kaz›lar› sonucunda, ortaya
ç›kar›lacak çanak çömlek parçalar› ve di¤er
arkeolojik bulgular, bu konuya ayd›nl›k
kazand›racakt›r.

2- YAYLA KENTLER‹
Çok say›daki yap›n›n bir arada bulunmas›yla oluflan
Yayla Kentleri, arazinin engebeli topografik yap›s›
nedeniyle oldukça da¤›n›k olarak karfl›m›za ç›kan
Kale ve Dev Evleri’nden ayr›l›rlar. Fazla büyük
olmayan Yayla Kentleri, bölgedeki yerleflim
merkezlerinin ancak %24’ünü oluflturmaktad›r.
Arazinin elveriflsiz topografik özellikleri eskiden
oldu¤u gibi günümüzde de bu bölgede büyük
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kentlerin kurulmas›na ve geliflmesine elveriflli
de¤ildir. En büyük Yayla Kenti, Van’›n yaklafl›k
olarak 108 km. güneyinde Pirhilan olarak
adland›r›lan yerleflim merkezinde 24.000 m2’lik
bir alana yay›lmaktad›r. Ancak bunlar bölgenin
ilk kent dokusunu oluflturduklar› için büyük bir
önem tafl›maktad›r.

Yayla Kentlerinin konumlar›, planlar› ve infla
teknikleri, kuzeyde Urartu Krall›¤›’n›n kentleriyle
büyük farkl›l›k göstermektedir. Topografik
özellikleri ve planlar› aç›s›ndan cadde ve
sokaklar› birbirini dik kesen ›zgara planl› Urartu
Kentleri, Yayla Kentlerinden çok daha fazla
geliflmifltir. Urartu konutlar›n›n temelleri tafl, üstü
kerpiç duvarlardan yap›lmas›na karfl›n, buradaki
konutlar tümüyle tafltan yap›lm›flt›r. Bu özelli¤i ile
Yayla Kentlerindeki konutlar, Bitlis geleneksel
konut mimarl›¤›n›n infla tekni¤i ile çok büyük bir
benzerlik göstermektedir.

Do¤u Anadolu’nun geleneksel konutlar›nda oldu¤u
gibi, buradaki konutlar›n çat›lar› da düz daml›d›r.
‹çeride yak›lan oca¤›n duman›n›n d›flar›ya ç›kmas›
için dam üzerinde bir baca bofllu¤unun oldu¤u
san›lmaktad›r. Konutlar›n içindeki duvarlar›n s›val›
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oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Genellikle dikdörtgen
biçimli odalar›n yan yana eklenmesinden oluflan
konutlar›n yar›s› topra¤›n alt›ndad›r. Odalar›n içine
merdiven ile girilmektedir. Bu tür infla yönteminin
iklimsel özelliklerden kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.
M.Ö. 400 y›l›nda bu bölgenin bat›s›ndan geçen
Xenophon’da buradaki konutlar›n yar›s›n›n topra¤›n
alt›nda oldu¤unu anlatmaktad›r.

Kuzeyde Urartu Krall›¤›’n›n yay›l›m alan›nda
bulunan konutlar, genellikle iki odal› ve bunlar›n
önünde bulunan bir ön avludan oluflmaktad›r.
Van Gölü’nün güneyindeki konutlar ise yan yana
dikdörtgen biçimli odalar›n eklenmesinden
oluflmaktad›r. Kap› giriflinin hangi duvar üzerinde
yer ald›¤› belli olmamaktad›r. Bölgenin kuzeyinde,
Urartu ile komflu olan s›n›r k›sm›nda iki yerleflim
merkezinden Giyimli ile Bezirgan’da, birer tane
iki odal›, ön avlulu konut türü bulunmaktad›r. Bu
tür konutlar›n Urartu’dan etkilendikleri
anlafl›lmaktad›r. Urartu baflkenti Tuflpa’n›n (Van
Kalesi) 64 km. güneyinde yer alan Bezirgan yerleflim
merkezinin, Urartu Krall›¤› ile Hubuflkia aras›nda
önemi bir ticaret merkezi oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Fazla yüksek olmayan bir kayal›k tepe üzerinde
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yer alan ve çok büyük ölçüde tahrip olan küçük
kalenin bat› ete¤indeki yerleflim merkezi, genifl
bir alana yay›lmaktad›r. Do¤udaki yayvan
tepelerden toprak içine aç›lan Bezirgan Kanal› ile
getirilen su, günümüzde bile yerleflim merkezinin
içinden akmaktad›r.

Sürekli bir yerleflimi gösteren Yayla Kentleri’ne
uzaktan bak›ld›¤›nda, as›l yerleflim merkezinin
çevresinde adac›klar halinde bulunan yerleflim
birimleri sanki birer mahalleyi, konutlar
aras›ndaki boflluklar da cadde ve sokaklar›
yans›tmaktad›r. Deniz seviyesinden ortalama
2250-2650 m. yükseklikte kurulan Yayla
Kentleri’ndeki konutlar›n iri ve düzgün tafllardan
yap›lan duvarlar›n an›tsal görünümü, bunlar›n
gerçek anlamda birer Yayla Kenti oldu¤unu
göstermektedir. Belirli bir plan göstermeseler de,
ya birbirine bitiflik ve ayn› do¤rultuda, ya da elips
biçimi alacak flekilde s›ralanan yerleflim birimleri,
kuruldu¤u arazinin topografik özelliklerine uygun
olarak genifl bir alana yay›lmaktad›r. Günümüzde
bu bölgedeki Yayla Kentlerinin yak›nlar›na
güneyden gelen ve mevsimlik olarak yerleflen yar›
göçebe topluluklar›n, büyük k›l çad›rlardan oluflan
ve “Zoma” olarak tan›mlanan yaz yaylaklar›n›n
yerleflim plan› ile Yayla Kentleri’nin yerleflim plan›
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aras›nda büyük bir benzerlik görülmektedir.

Anadolu’nun en yüksek rak›ml› yerleflim
merkezlerini oluflturan Yayla Kentleri’nin bir baflka
ilginç özelli¤i, çevresinin savunma duvarlar› ile
çevrilmemifl olmas›d›r. Oysa kuzeyde kalelerin
eteklerinde yer alan birçok Urartu kentinin çevresi,
savunma duvar› ile çevrilidir. Bunun en güzel
örne¤ini de, Yukar› Anzaf Kalesi oluflturmaktad›r.
Öyle anlafl›lmaktad›r ki geçit vermeyen derin
vadiler ile yüksek da¤lar ve engebeli arazi, savunma
yönünden do¤al bir üstünlük sa¤lad›¤›ndan, sur
duvarlar›n›n yap›m›na gerek duyulmam›flt›r. Ayr›ca
konut ve eklentilerinden oluflan yerleflim
merkezlerindeki yap›lar›n yan yana gelen kal›n
ve yüksek tafl duvarlar› da, ayn› zamanda sur
görevini görmüfl olmal›d›r.
Günümüze de¤in Bitlis, Hizan, Müküs, Çatak,
Simos (Uçum) gibi yerleflim merkezlerinde varl›¤›n›
koruyan tafltan yap›lm›fl geleneksel evler ile Çukurca
‹lçesindeki kalenin güney eteklerinde bulunan tafl
evler, Yayla Kenti’nin geleneksel bir
uzant›s›n› yans›tmaktad›r.

3- DEV EVLER‹ (D‹RHELER)
Bölgedeki an›tsal mimari kal›nt›lar yöre halk›
taraf›ndan “Dev Evi” olarak adland›r›lmaktad›r.
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Bitlis, Hizan, Müküs, Çatak, Simos (Uçum) ve
Hakkari Bölgesi’nde tafltan yap›lan evlerin plan
ve görünümleri, Dev Evleri’nin geleneksel bir
uzant›s›n› yans›tmaktad›r.

Dev Evleri madencilik merkezlerinde, su
kaynaklar›nda, gölet ve barajlar›n çevresinde, gedik
ve geçitlerde Kale ve Yayla Kentlerinin
çevresinde bulunmaktad›r. Bulunduklar› yerleri
göz önüne alacak olursak maden yataklar› ve
maden üretim merkezleri, madencilik atölyeleri
ile su kaynaklar›, gölet ve barajlar› koruyan, Kale
ve Yayla Kentlerine gözcülük eden, ticareti denetim
alt›nda tutan, gedik ve geçitler ile yayla ve otlaklar›
savunmaya yarayan bir sistemin ön karakollar›
olduklar› anlafl›lmaktad›r. Yap›m tekniklerindeki
benzerlik, an›tsall›k ve düzenlilik, bu tür güçlü
yap›lar›n ancak s›k› düzenli bir devlet yönetimi
taraf›ndan yap›labilece¤ini göstermektedir. Say›lar›
yüzleri geçen Dev Evleri, bölgedeki mimarl›k
an›tlar›n›n özgül yap› biçimini oluflturmaktad›r.
Kuzeyde Urartu Krall›¤›n›n yay›l›m alan›nda ise,
Dev Evleri olarak tan›mlanan mimari kal›nt›lar, bir
elin parmak say›s›n› geçmeyecek kadar azd›r.
Bitlis, Hizan, Müküs, Çatak, Simos (Uçum) ve
Hakkari Bölgesi’nde tafltan yap›lan evlerin plan
ve görünümleri, Dev Evleri’nin geleneksel bir
uzant›s›n› yans›tmaktad›r.

SONUÇ
Van Gölü Havzas›’nda tafltan infla edilen ilk mimari
yap› örnekleri, günümüzden yaklafl›k olarak 2850
y›l önce bölgede çok güçlü bir devlet kuran Urartu
Krall›¤›’na aittir. Özellikle Van Gölü’nün
güneyindeki vadiler içinde tümüyle tafltan infla
yap›lan çok say›daki konut kal›nt›s›n› da, y›llardan
beri bölgede yapm›fl oldu¤umuz arkeolojik yüzey
araflt›rmas› sonuçlar›na göre, M.Ö.7. yüzy›la
tarihlemifltik.

Van Gölü’nün güneyinde bulunan tafltan infla
edilmifl mimarl›k an›tlar›, ilginçtir ki Orta Ça¤ ve
Osmanl› Devleti döneminde Bitlis ve yak›n
çevresinde tafltan infla edilen askeri, dini ve sivil
mimariye ait yap›lar›, tasar›m ve infla tekni¤i
aç›s›ndan geleneksel olarak etkilemifltir. Bitlis
flehrindeki konutlarda kullan›lan tafllar, Eski Ça¤’da
infla edilen konutlarda kullan›lan tafllara k›yasla
daha küçük ve çok özenli bir flekilde ifllenmifltir.
Bitlis sivil mimariye ait yap›larda kullan›lan tafllar›n
cam gibi özenli bir flekilde ifllenmesinde, Orta Ça¤
ve Osmanl› Devleti döneminde Bitlis flehrinde
bulunan ünlü demirci atölyelerinde üretilen

Yöresel deyimle “Dirhe” olarak tan›mlanan Dev
Evleri’nin ay›rtkan özelli¤i, büyük tafllardan
yap›lan ve tek bafl›na duran dörtgen planl› bir
yap› olufludur. Bu tür yap›lara Dev Evi ad›n›n
verilmesinin nedeni, bölge halk›nda yayg›n olan
inanca göre, eskiden bölgede devlerin yaflam›fl
oldu¤u ve bu an›tsal yap›lar›n inflaas›nda kullan›lan
çok büyük tafllar› ancak devlerin kald›rabilece¤i
düflüncesidir.

Bölgedeki mimari kal›nt›lar›n %70’ini Dev Evleri
oluflturmaktad›r. Dev Evleri arazinin engebeli
topografik yap›s›na uygun biçimde, birbirine
yak›n bir ya da birkaç tane olarak bir arada
bulunabilmektedir. Dev Evleri genellikle yer
ald›klar› stratejik konumlar›ndan dolay› çok büyük
bir olas›l›kla daha sonra Urartu Kaleleri’nin bir
öncüsü olmal›d›r.

Dev Evleri’nin yap›m›nda kullan›lan ve ortalama
6-9 ton a¤›rl›¤›nda olan kabaca ifllenmifl iri tafllar,
Kale ve Yayla Kentleri’ndeki yap›lar›n duvarlar›nda
kullan›lan tafllardan çok daha büyüktür. Kare planl›
olan Dev Evleri’nin büyüklükleri 8 m.x 8 m. ile
11 m.x11 m. aras›nda de¤iflmektedir. Yükseklikleri
ortalama 2.5-3 m. aras›nda de¤iflen ve duvar
kal›nl›klar› 1.30 m.-1.80 m. olan Dev Evleri, bu
görünümleriyle bas›k bir kuleye benzemektedir.
Küçük bir kap›n›n bulundu¤u yap›da, pencere
aç›kl›klar› görülmemektedir. Dev Evleri’nin hangi
tür yap›lardan etkilenerek gelifltiklerini flimdilik
bilemiyoruz.

Dev Evleri madencilik merkezlerinde, su
kaynaklar›nda, gölet ve barajlar›n çevresinde, gedik
ve geçitlerde Kale ve Yayla Kentlerinin
çevresinde bulunmaktad›r. Bulunduklar› yerleri
göz önüne alacak olursak maden yataklar› ve
maden üretim merkezleri, madencilik atölyeleri
ile su kaynaklar›, gölet ve barajlar› koruyan, Kale
ve Yayla Kentlerine gözcülük eden, ticareti denetim
alt›nda tutan, gedik ve geçitler ile yayla ve otlaklar›
savunmaya yarayan bir sistemin ön karakollar›
olduklar› anlafl›lmaktad›r. Yap›m tekniklerindeki
benzerlik, an›tsall›k ve düzenlilik, bu tür güçlü
yap›lar›n ancak s›k› düzenli bir devlet yönetimi
taraf›ndan yap›labilece¤ini göstermektedir. Say›lar›
yüzleri geçen Dev Evleri, bölgedeki mimarl›k
an›tlar›n›n özgül yap› biçimini oluflturmaktad›r.
Kuzeyde Urartu Krall›¤›n›n yay›l›m alan›nda ise,
Dev Evleri olarak tan›mlanan mimari kal›nt›lar, bir
elin parmak say›s›n› geçmeyecek kadar azd›r.
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demirden yap›lm›fl çal›flma aletlerinin fazlal›¤› ve
çeflitlili¤i çok büyük bir rol oynam›flt›r.

Bu bölgede an›tsal bir mimariye sahip olan
yerleflim merkezlerinin ne zaman, nas›l ve kimler
taraf›ndan sona erdirildi¤ini flimdilik kesin olarak
bilemiyoruz. Ne yaz›k ki bu konuda yaz›l›
kaynaklar da herhangi bir bilgi vermemektedir.
Öyle anlafl›lmaktad›r ki bu bölgedeki politik güç,
Urartu Krall›¤›’n›n M.Ö. 7. yüzy›l›n sonunda
y›k›lmas› ile birlikte çökmüfl olmal›d›r. Ancak
Urartu kalelerinde gördü¤ümüz vahflice tahribat,
buradaki yerleflim merkezlerinde kesinlikle
görülmemektedir. Hatta günümüzde bile köylerin
yan›nda yer alan baz› mimari yap›lar, halk taraf›ndan
yeniden kullan›lmaktad›r. Sa¤lam duvarlara sahip
evlerin içindeki toprak boflalt›ld›ktan sonra,
duvarlar›n üstü tahta hat›llarla kapat›larak ot ve
saman ambar› olarak kullan›lmaktad›r. Halk
taraf›ndan içi boflalt›larak saman deposu olarak
kullan›lan böyle bir odan›n yar›s›ndan fazlas›, t›pk›
Xenophon’un anlatt›¤› gibi toprak alt›nda
bulunmaktad›r ve merdivenlerle inilmektedir.

Urartu Krall›¤› y›k›ld›ktan sonra bu da¤l›k
bölgede oturan topluluklar›n art›k önemli bir siyasi
güç oluflturmad›klar›n›, Pers Kral› Darius’a vergi
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veren Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki topluluklar
aras›nda say›lmamas›ndan da anlamaktay›z.
Ayr›ca, M.Ö. 400 y›l›nda Van Gölü’nün
güneybat›s›ndan geçerek Do¤u Anadolu üzerinden
Trabzon’a ulaflan Xenophon’un yazd›klar›ndan
da, bu bölgede önemli bir politik gücün kalmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Xenophon, Van Gölü’nün
güneybat›s›ndan, yani Hubuflkia’n›n bat›s›ndan
geçerken, çok güçlü bir siyasi gücü olmayan küçük
köy topluluklar›yla çat›flmaya girmifltir. Öyle
anlafl›lmaktad›r ki bu da¤l›k bölgede küçük köy
topluluklar› herhangi bir siyasi güç oluflturmadan
uzun bir süre daha varl›klar›n› devam ettirmifl
olmal›d›rlar.

Van Gölü’nün güneyi ile Bitlis, Hizan, Müküs,
Çatak, Simos (Uçum) ve Hakkari Bölgesi’nde tafltan
yap›lan ve duvarlar›nda kerpiç malzemenin hiç
kullan›lmad›¤› evler, geleneksel konut mimarisini
tüm canl›l›¤› ile yans›tmaktad›r. ‹nsan bu tür
konutlar ile Bitlis, Hizan, Çatak, Müküs, Simos
(Uçum) ve Çukurca Kalesi’nin güney ete¤indeki
tafltan yap›lm›fl evlere bakt›¤› zaman, sanki
günümüzden 2800 y›l öncesine ait bir Yayla
Kenti’nin konutlar›n› izliyormufl duygusuna
kap›lmaktad›r.
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THE ORIGIN OF THE TRADITIONAL B‹TL‹S HOUSE
ARCHITECTURE OF ANCIENT AGES AT THE SOUTH

OF VAN LAKE

undreds of architectural remains of a 
monumental appearance, identified during

our twenty six years of research in the mountainous
region south of Van Lake, have given a new
dimension to our knowledge of Anatolian
civilizations and the evolution of architectural
history. In this interdisciplinary and wide ranging
research effort, the first of its kind, the existing
cultural remnants of the region as well as the
mines and ore strata that provided raw material
were studied in detail. Our purpose was to analyze
the production of raw material and the mine beds
as well as local and interregional economic and
commercial relations.

The southeastern section of the Taurus Mountains,
which surround the high plateaus of Eastern
Anatolia, differ significantly from the Mufl-Van
closed basin in the north and from the Diyarbakir-
 Siirt plateaus in the south. These high ranging
and undulating mountains continue in an east-
west direction to form the outer curve of that
section of the Taurus. They rise as a natural wall
between the Van Lake basin in the north and the
northern portions of Iraq and Syria in the south.
These mountains, which vary from 3000 to 4000
meters in altitude, have divided the civilizations
in the area, rather than uniting them. While an
agricultural civilization developed in the south,
an economic culture based on mining arose in
the north.

THE ROAD NETWORK
The heavily forested southern part of the Van
Lake region is covered by snow five months of
the year, which has placed limits on the
development of the road network. Overland routes
are developed in harmony with the valleys, shaped
by the flow of numerous rivulets, streams and
rivers. Despite all the topographical and climatic
inconveniences, the road network extending to
the south of Van Lake is much more developed
than the one in other areas of the Urartian Kingdom.

H

Oktay BELL‹*INTRODUCTION

The transport system in this area was of vital
importance to the kingdom, especially for the
handling of raw material resources and mine
production. The regular use of the natural mountain
passes and the valley roads since antiquity is the
direct result of the production of silver, lead,
silvered lead, copper, iron, arsenic, sulfur and salt
in the region.

FOREST
The southern Van Lake region was covered with
trees at prehistoric times. As one might expect,
Urartian cuneiform inscriptions do not provide
any information on this matter, yet other sources
do. During his famous eighth campaign against
the Urartian Kingdom in 714 BC, Assyrian King
Sargon II described the southeast of Van Lake as
a region covered with cedar trees that block the
passageway and the view of the sky. Written
sources from the Middle Ages and the Ottoman
period also provide detailed and precious
information about the thickly wooded land in this
region. The presence of woodland is extremely
important for building timber as well as the
production of the charcoal necessary for the fusion
of minerals. Considering that 8 tons of wood
charcoal were needed to melt 1 ton of iron ore,
it is not hard to perceive the importance of wooded
land for massive mine production.

POLITICAL HISTORY OF THE REGION
On the basis of the large quantity of architectural
remains determined during our surveys in the
mountainous area to the south of Van Lake, we
concluded that this region is the land of Hubushki-
 a referred to in the Assyrian cuneiform scripts
from the 9th century BC. Attemps have been made
to locate the lane of Hubushkia on the maps.
These were only assumptiones however, since a
survey was never conducted in the region. Based
on our research, confined to the Turkish territory,
Hubushkia extended to Pervari (Siirt) in the west,
to the current Turkish-Iraqi border in the south,



The road winding through the valleys
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to 64 km south of Van in the north and toward
the Zap stream in the east. W. Kleiss, my colleague
who conducts researches in the Northwest of Iran,
identified the existence of two settlements to the
east of the Zap stream and along the Iranian
section of the Turkish-Iranian border. They have
a striking resemblance to the architectural ruins
south of Van Lake. My German colleagues have
informed me that there are no similar architectural
remains in northern Iraq. Like the names Uruatri,
Nairi and Habhu, the name Hubushkia was also
given by the Assyrian Kingdom. The Assyrian
cuneiform sources dating between the reign of
the Assyrian king Tukulti Ninurta II (c.890-884
BC) and the Assarhaddon period (c.681-669 BC)
speak of Hubushkia. So far, we do not know how
the Urartian Kingdom referred to this region,
unfortunately we did not discover any written
documents during our surveys in the area.

The Assyrian Kingdom often declared war on the
Urartian Kingdom and on Hubushkia, which was
a buffer state between the Assyrian Kingdom in

the south and the Urartian Kingdom in the north.
In addition to its geographical location, the vital
importance of Hubushkia to both the Assyrian
and the Urartian kingdoms lie in its silver, lead,
silvered lead, copper and iron ore beds. Until the
last quarter of the 9th century BC, each time the
Assyrian kings pillaged this land, they charged
mine taxes. Later, the situation shifted in favor of
the Urartian Kingdom. Numerous cuneiform victory
inscriptions on buildings southwest of Urmiya
Lake that belonged to Urartian King i§puini and
his son Menua, confirm that the Urartian Kingdom
controlled Hubushkia during the last quarter of
the 9th century BC. Hubushkia and the region of
§upria along its western border paid taxes to the
Assyrian Kingdom in the form of silver, lead,
copper and iron. But as the Urartian Kingdom
was established in the middle of the 9th century,
these countries stopped paying mine taxes to the
Assyrian Kingdom.

THE HURRIAN ADMINISTRATION
Many linguists agree that various names of the



The high Plateau Settlement, Bezirgan
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Hubushkia rulers that appear on Assyrian cuneiform
scripts, such as Kaki, Puhame and Datana
(Dataya, Dadi) are typical Human names. It is
extremely important for the early history of the
Urartian Kingdom that Hubushkia was under the
rule of kings with Hurrian names. For Hubushkia
and fiupria are the two countries that preserved
the Hurrian language and culture into the 1st
millennium BC in Southeast Anatolia. Numerous
architectural ruins found in settlements that have
survived to the present confirm that Human tribes
continued their economic and political activity in
the mountainous region to the south of Van Lake.
Contrary to previous assumptions, architectural
monuments in the mountainous areas clearly prove
that these settlements did not belong to nomadic
or semi-nomadic communities. Hurrian artisans,
who were very advanced in stone carving and
ironwork, clearly had an influence on Urartian
art.

MONUMENTAL BUILDINGS
In the mountainous region to the south of Van
Lake, we find the architectural remains of hundreds
of settlements spread over a vast area with little

damage over the long course of time. The ruins
are mainly simple monumental buildings
constructed with large smoothed stones. Mud-
brick and horizontal wood beams were not used
in the construction of the walls, which were made
of cyclopic stones. The steep and uneven
topography of the land caused the settlements to
be scattered over a large area. Although it is not
possible to talk about community planning, the
extraction and the transportation of extremely
heavy stones from the limestone beds and the
need for a collective organization for the
construction of the monumental buildings indicate
fear of a widespread and serious danger coming
from the real enemy in the south, the Assyrian
Kingdom and its pillaging attacks, rather than from
the internal conflict of the communities over
pasture, animals and rich ore beds.

The millions of cubic meters of limestone blocks
used for the buildings are generally extracted from
the limestone beds located near the architectural
sites. The extraction of stones weighing tons and
their transport over this steep and uneven land
must have required an extraordinary effort. The
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large number of ore beds in the area and the use
of highly advanced iron tools must have
considerably facilitated the carving of large stones
for the monumental buildings. The types of iron
tools used for the construction and the high level
of technical skills explain the often-identical carving
technique on the walls. Moreover, the hundreds
of slag depots we found confirm that mining
formed the base of economic production in the
region.

From the perspective of planning and construction
techniques, the architectural remains we spotted
in the region differ from those in northern Iraq
and Syria in the south and the Urartian Kingdom
in the north. Unfortunately, the few examples of
sherds and pottery we found in the region do not
help to identify the date of these architectural
remains. Yet as we stated earlier, most of the
architectural monuments belong to the 9"1 century
BC. Tombs that were found and illegally excavated
by the local people also date from the 10th to the
9th centuries BC.

The high Plateau Settlement, Soran-Baflkale

The tombs are built in the corbelling technique
and do not have a front entrance. They differ from
classical Urartian tombs as they do not have niches
where gifts were to be placed. These tombs
resemble those in Ernis-Evditepe and Van-
Yoncatepe in the Van region, which date from
the Early Iron Age.

The architectural remains are spread over a region
of approximately 65,000 square kilometers. They
are usually found near rich ore beds and mine
production centers, on mountain passes, near
water springs, at junctions, in valleys and on big
mountain plateaus. Situated approximately at 2250-
2650 m above the sea level, these remains can be
categorized in three main groups:

1- FORTRESSES
2- HIGH PLATEAU SETTLEMENTS
3- GIANTS’ HOUSES (DIRHES)

1-FORTRESSES
Fortresses in the region are few in numbers when
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The high Plateau Settlement, Soran-Baflkale

compared to the high plateau settlements and
giants' houses and constitute only 6% of all the
settlements in the area. They control the mountain
passes, ensure general security, defend the mine
and ore beds, dominate the settlement areas and
strengthen the borders. They are built either in
the center of the settlement or on smaller rocks.
Architecturally, fortresses are similar to the High
Plateau Settlements and the Giants' Houses, yet
their position and function differ from the other
two. The plan of the fortress, in harmony with
the topographical characteristics of the hill on
which it stands, resembles a small quadrangle. It
is not clear whether the fortresses identified so
far had salient parts such as curtain walls or
bastions. The fortress walls, which rise on the
badrock, catch our attention with their leveled
cornerstones and narrow rizalits. Yet, these walls
are constructed with stones that are small in
comparison to those used for the walls of the
High Plateau Settlements buildings or the Giants'
Houses.

2- HIGH PLATEAU SETTLEMENTS
Because of the topography, these settlements are
spread over a large area but they consist of clusters
of many smaller buildings, unlike the Fortresses

and the Giants' Houses. These houses form 24%
of the total settlements in the area. The
topographical characteristics in this region were
never convenient for the development of
settlements or cities. The largest High Plateau
Settlement spreads over an area of 24,000 m2. Yet
these cities are extremely important as they
represent the first urban settlements in the region.

The positioning, plans and construction techniques
of the plateau settlements differ greatly from those
applied in Urartian cities to the north. From a
topographical and planning perspective, Urartian
cities were much more developed than the High
Plateau Settlements. Half of the houses, which
had adjacent rectangular rooms, are below the
ground. Xenophon, who crossed the western part
of this area in 400 BC, reports that half of the
region's houses were underground (Xenophon:
IV/V: 25).

In the northern part of the region, situated to the
south of Van Lake, in Giyimli and Bezirgan, the
two settlements near the Urartian borders, we find
houses with two rooms and a front courtyard.
Clearly, these houses have been influenced by
Urartian architecture. The Bezirgan settlement, 64
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The high Plateau Settlement, Kifiri-Baflkale

km south of the Urartian capital Tushpa (Van
Fortress), was an important trading center between
the Urartian Kingdom and Hubushkia. The
settlement center on the western foot of the mostly
destroyed small fortress, which was built on a
small rocky hill, spreads over a vast area. Water
still flows through the center of the settlement,
brought by a canal once dug in the broad eastern
hills.

When the High Plateau Settlements are examined
from a distance, they appear like permanent
settlements, the main center and the island-like
settlements around it seem to form neighborhoods,
while the empty spaces between the houses
resemble avenues and streets. Built with large,
smoothed stones at an average height of 2250-
2650 meters above sea level, the monumental
appearance of the house walls confirm that these
were high plateau cities in the real sense of the
term. These houses do not follow a particular
plan.
Yet, the way they are constructed, as adjacent
houses extending in the same direction or following

the shape of an ellipse, clearly shows that they
developed in harmony with the topographical
characteristic of the land. Today, the so-called
"zoma" settlement plan of semi-nomadic
communities who come from the south to spend
the summer season on the plateau in their tents
has a striking resemblance to that of the High
Plateau Settlements.

These High Plateau cities, which are the highest
settlements in Turkey, are also interesting for their
lack of city walls. Many Urartian cities situated on
the skirts of northern fortresses are surrounded
by city walls, the most striking example of these
cities being the Upper Anzaf Fortress. However,
city walls may not have seemed necessary since
the deep valleys, high mountains and the steep
landscape provided a natural defense system.
Also, the central walls of the settlement formed
of solid, high and adjacent stones were likely to
serve as city walls.

3- GIANTS’ HOUSES (DIRHES)
The local people commonly refer to the
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Giant House, Çukurca
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Stone Houses, Çukurca

monumental architectural remains of this area as
"dirhe", or "Giants' Houses". The main feature of
the Giants' Houses is that they are rectangular
buildings made of large stones that stand apart.
The reason behind the name "Giants' House" lies
in the common belief that giants lived in the region
in the past. Indeed, to be able to carry the huge
stones for building these monumental buildings,
the inhabitants had to be giants.

Giants' Houses constitute 70% of all the architectural
remains in the area. They are built in a group
close to each other and always in harmony with
the steep and uneven topographical structure of
the land. The strategic position of the Giants'
Houses shows that later they were most likely
used as vanguards for the Urartian Fortresses. The
roughly carved large stones used in the construction
of the Giants' Houses weigh about 6 to 9 tons
each. They are much bigger than the stones used
for the construction of fortress walls and buildings
or the High Plateau Settlements. The Giants' Houses
are square buildings varying between 8x8 and 11
x 11 m and with walls 1.30-1.80 m thick. The
resulting appearance is like that of a compressed
tower. The buildings have small doors but no

windows. We do not yet know what kind of
building style influenced the evolution of these
Giants' Houses.

Giants' Houses are located near mining centers,
water sources, around lakes and dams, near
mountain passes and around fortresses and plateau
cities. Considering their positioning, it is clear that
they served as vanguards of a system that protected
the mining centers, the mining workshops and
water sources, as well as the lakes, dams, fortresses
and plateau cities.

This system monitored the trading routes and
controlled mountain passes, plateaus and pasturage.
The similar monumental and methodical
construction techniques seen in all of these
buildings suggest that they were constructed under
tight and systematic state supervision. These
houses, more than a hundred in number, bear
witness to the region's original building style.
Giants' Houses are rare in the Urartian Kingdom
to the north.

We do not know when, by whom and how these
settlements were abandoned. Unfortunately, written
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sources do not provide information on this
question. The political power in this region must
have collapsed after the fall of the Urartian
Kingdom. Yet, these settlements were not brutally
destroyed as the Urartian fortresses were. Today,
some of these buildings are still used by the people
of neighboring villages. After the soil is taken out
from the inside and the walls are covered with
wooden beams, these strong-walled houses can
be used as granaries. More than half of the rooms
emptied by the local people and used as granaries
are below the ground and can be reached only
by ladder.

We know that the communities living in this
mountainous area had no political power, since
they are not listed among the communities of East
Anatolia who paid taxes to Persian King Darius.
Moreover, Xenophon, who traveled through Eastern
Anatolia in 400 BC from the southwest of Van
Lake to the Black Sea, tells us that there was no
important political power in this region. While
traveling southwest of Van Lake, which is west
of Hubushkia, Xenophon had a battle with the
local village communities, who were not under
any political power (Xenophon: IV/2: 28, 3:3). It
is clear that these little village communities

continued to exist for a long time without a political
entity.

CONSULCION
The first examples of architectural stone
constructions in the plateau of Lake Van originate
from the Kingdom of Urartu, the very powerful
state established approximately 2850 years ago.
Found especially in the valleys south of Lake Van,
we have dated the many ruins of domiciles made
entirely from stone to the 7th century B.C.

Interestingly, with regard to design and construction
technique the architectural stone built monuments
south of Lake Van influenced the military, religious
and civil architecture in Bitlis and its immediate
surroundings in the Mediaeval and Ottoman
periods. The stones used in the city of Bitlis are
smaller and have been more painstakingly
processed than the stones used for residential
purposes in antiquity.

The stones used for civil architecture have been
worked as glass and it is thought that the famous
iron workshops of Bitlis in the Mediaeval and
Ottoman periods that produced a large amount
and variety of tools played a major role in this.
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B‹TL‹S ÜZER‹NE B‹R KONUfiMA

u benim flehrinize ilk geliflim, san›r›m bu kadar
geç kal›fl›m›n iki nedeni var. Bunlardan biri

nedense yolumun Bitlis'e düflmemesi di¤eri ise
sizin bende flehrinizi tan›tma ve onu ziyaret etme
iste¤i yaratamam›fl olman›z. Üstelik bu flehirde
hala bir misafiri a¤›rlayacak yeterli kalitede otel
yok. Zaman zaman bu ülke insan›n›n
misafirperverli¤inden söz edilir, acaba bu söz ne
kadar do¤ru, günümüzde flehirlerimizi ziyaret
edenleri evlerimizde misafir etmek söz konusu
olamaz. Misafirlerimiz, flehrimizi görmeye gelen
insanlar için, oteller, moteller, lokantalar yapmak
ve onlar› ça¤dafl insanlar›n gereksinmelerini
karfl›layacak flekilde donatmam›z gerekir. Baz›
flehirlerimize bak›nca niçin bu flehirlerde otel yok,
acaba bu insanlar tan›mad›klar›, yabanc› olduklar›
insanlar›n flehirlerine gelmelerini istemiyorlar m›
diye düflünürüm.

Günümüzde sermayenin yaln›zca para olmad›¤›n›
anlamam›z gerekiyor; örne¤in bilgi nakit
sermayeden çok daha önemli bir yat›r›m arac›d›r.
Ayn› flekilde ülke insanlar› olarak pek fark›nda
de¤iliz ama, yüzy›llard›r süren bir birikim sonucu
oluflan korunmas› gerekli kültür varl›klar› da bir
sermayedir. Hatta e¤er ak›ll›ca kullanmay› bilirseniz
ve onu tan›tmay› becerebilirseniz nakit paradan
çok daha de¤erli bir sermaye.. Çünkü günümüz
dünyas›nda onun al›c›s› haz›rd›r; günümüz insan›
gezmeyi, görmeyi, ö¤renmeyi, yemeyi, içmeyi
giderek daha fazla arzulamakta. Fert bafl›na düflen
milli gelir artt›kça insan çevresine daha fazla merak
duymay› ve onu tan›may› arzulamaktad›r.

Bunun için gereken; malik oldu¤umuz gerek
somut, gerekse soyut de¤erlerimizi tan›mak ve
onlar› ça¤dafl bir flekilde insanlar›n be¤enisine
sunmakt›r. Ülkemiz malik oldu¤u kültürel de¤erler
ile gerek kendi insan›m›z, gerekse yabanc› turistler
için merak uyand›ran, gezilmesi ve görülmesi
gereken büyük bir co¤rafyad›r. Ancak bunun için
yapmam›z gereken en önemli ifl, önce mevcut
sermayemizi cazip hale getirmek ve gezilecek
bölgeye rahat ulafl›m ile olmazsa olmaz ça¤dafl
konaklama ve yeme içme tesislerini yaflama
geçirmektir.

B Kendimi bildim bileli ülkemizin Turizm Bakanlar›,
önümüzdeki y›l turizmin patlayaca¤›n› ve
ülkemizdeki gerek iç gerekse d›fl turist say›s›n›n
kat be kat artaca¤›ndan bahis eder. Ancak hiç bir
ifl e¤er siz ona emek vermez, onun için gereken
çal›flmalar› yapmazsan›z büyümez ve geliflmez.
E¤er bir sermayeyi gereken flekilde
de¤erlendiremez, ona gereken özeni göstermez,
yeteri kadar çal›flmazsan›z o ifl batar, siz de iflas
edersiniz.

Ne yaz›k ki yüzy›llar boyu toplumumuza büyük
bir rehavet çökmüfl; örne¤in 17. yüzy›lda Bitlis’i
ziyaret eden Evliya Çelebi an›lar›nda bu flehirde
yap›lan kitap mezat›ndan söz eder. Bu mezatta
sat›lan çok de¤erli bir fiehname'nin bafl›ndan
geçenleri e¤lenceli bir dille anlat›r. San›r›m bugün
Bitlis'te bir kitap mezat› yapmak söz konusu bile
de¤ildir, mezat› bir yana b›rakal›m acaba bugün
Bitlis'te üniversite girifli için sat›lan s›nav kitaplar›
d›fl›nda kitap satan kaç kitapç› var.

Bir günlük flehir gezim s›ras›nda çok güzel ve
de¤erli yap›lar oldu¤unu gördüm, ama bunlar›n
hemen hepsi çok hor kullan›lm›fl ve sanki yok
olmalar› gereken, ama bize inat varl›klar›n› sürdüren
yap›lar olarak kabul edilmifl. Bu yap›lar ve onlar›n
hikayeleri gerçekte bizim sermayemiz, bu sermayeyi
ak›ll›ca kullan›p onun üzerinden abad olmak
varken, beceriksizli¤imizden ve büyük oranda
bürokrasinin koruma anlay›fl›ndan dolay› onlar›
yok farz etmeyi hüner saym›fl›z.

Art›k daha ak›ll› olma zaman› geldi de geçiyor
bile. Yüzy›llar›n bize tafl›d›¤› bu birikimi yok etme
yerine, onu de¤erlendirme ve onun vas›tas› ile
toplumumuzu zenginlefltirmenin yollar›n› aramak
mecburiyetindeyiz. Gördü¤üm kadar› ile ona malik
olanlar› veya içinde yaflayanlar› memnun etse de
bu flehirde do¤ru dürüst, ça¤dafl anlamda mimari
diyebilece¤im ve onu görmekten, onun çevresinde
dolaflmaktan ve içinde yaflamaktan mutlu olaca¤›m
hiç bir yap› yok. Foto¤raf›n› çekti¤im ve gelecekte
benim için faydal› olaca¤›na inand›¤›m, görmekten
mutlu oldu¤um tüm yap›lar geçmiflten bize miras
kalan yap›lar.

M. Sinan GEN‹M *

* Dr. M. Sinan GEN‹M, TAÇ Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›, ‹stanbul- TÜRK‹YE
e-posta: sinangenim@yenilem.com.tr



Cumhuriyetin kurucular› belki de çektikleri
s›k›nt›lardan dolay› yeni Türkiye'nin flehirleri müze
flehirler olmayacak, bizim flehirlerimiz modern
flehirler olacak diye ifle bafllam›fllar. Ne yaz›k ki
bu düflünce ve imar planlar› yüzy›llar boyu oluflan
sermayemizi fark›na varmadan, hovardaca
tüketmemize yol açm›flt›r. Elbette bu tükenmede
sözde ayd›nlar›m›z›n da büyük katk›s› var. Genel
olarak bizler korunmas› gerekli kültür varl›klar›
insan›m›z refah ve mutlulu¤u için onarmay›, onu
ça¤dafl bir flekilde kullanmay› sa¤lamak yerine,
onu insan›m›z›n tecavüzünden korumaya
çal›flm›fl›zd›r. Özellikle Ankara bürokrasisinden
kaynaklanan ve hala büyük oranda varl›¤›n›
sürdüren bu çarp›k düflünceye göre, bizim
insan›m›z hiç bir fley bilmez, onun istek ve arzular›
her fleyi yak›p y›kmak ve yok etmektir. Buna karfl›
ülkenin ayd›nlar› korunmas› gerekli yap›lara sahip
ç›kmal›d›r.

‹nsan› ve onun yaflam sevincini görmezden gelen,
zenginleflmeye mani olan hiç bir fleyin sonsuza
kadar kanun gücü, polis veya jandarma zoru ile
korunmas›yla varl›¤›n› sürdürmesi mümkün de¤ildir.
Çeflitli yerlerde çok kere söylemiflimdir, ama flimdi
sizin huzurlar›n›zda da bir kere daha dile getirmek
istiyorum. Lütfen beni can kula¤› ile dinleyin ne
demek istedi¤imi ve nerede yanl›fl yapt›¤›m›z›
daha iyi anlayacaks›n›z. Koruma sözcü¤ünü isim,
fiil, s›fat veya bir baflka flekilde kullan›rsan›z sizi
dinleyen insanlar ne demek istedi¤inizi
anlayabilirler. Ancak özellikle de devlet ad›na ve
yüksek sesle, hatta nerede ise ba¤›rarak, bir emir
anlam›nda KORUMA derseniz ve geriye dönüp
yahu neler oluyor, niçin geçmiflimizi muhafaza
etmekte bu kadar zorlan›yoruz, niçin bu yap›lar
tahrip oluyor dememeniz gerekir. Çünkü zaten
KORUMA diye emir veriyorsunuz, sonra da niçin
korunmuyor diye hayret ediyorsunuz. Bu konularla
u¤raflan sevgili meslektafllar›ma, devlet erkan›na,
konu hakk›nda söz sahibi olanlara konuya bir de
bu yönü ile bakmalar›n› tavsiye ederim.

Kiflisel olarak flikayetten, baflkalar›n› elefltirmekten
hofllanmam, onun için bundan sonra ne yapabiliriz
ona bakal›m. Prof. Olufl Ar›k 1970 tarihinde san›r›m
Doçentlik tezi olarak "Bitlis Yap›lar›nda Selçuklu
Rönesans›" isimli bir kitap yay›nlar. Bu çal›flmada,
Bitlis'te bulunan camii, mescid, türbe, medrese,
zaviye ve hamamlar ile flehir d›fl›ndaki iki han›
inceler. Bitlis merkez ve yak›n çevresinde 36 adet
korunmas› gerekli an›tsal yap› bulunmaktad›r ve
türbe ve ibadethaneler d›fl›nda hemen hepsi çok
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harapt›r. Bu çal›flmada konut yap›lar›na yer vermez,
gerçekte ise evler çok daha önemlidir. Çünkü
bahis konusu an›tsal yap›lar› yaratan onlar› bizlere
hediye eden toplumu oluflturan insanlar›n yaflad›¤›
yap›lar acaba nas›ld›r, bu önemli miras hangi
kültürel ortam›n ürünüdür bilinmesi gerekir. Çünkü
günün birinde size sorarlar, do¤ru bu bölgede
baz› an›tsal yap›lar var ama, bunlar bu bölgede
bir dönem hüküm süren yöneticilerin yapt›rd›¤›
an›tsal yap›lard›r, asl›nda bölgenin nüfus yap›s›nda
onlar az›nl›kt›r, devlet gücünü ellerinde tuttuklar›
için bu yap›lar ortaya ç›kt› denebilir. Bu nedenle
en az an›tsal yap›lar kadar önemli olan sivil
mimarl›k örneklerini ve bu yaflam› oluflturan soyut
kültürel miras› da korumak mecburiyetindeyiz.
Bu kültürü oluflturan insanlar nas›l yaflarlard›, ne
yer, ne giyerlerdi, günlük hayatlar› nas›l geçerdi?
Kültürel ortam› nas›ld›? O dönemin ticari hayat›,
edebiyat›, müzi¤i e¤lencelerini bilmek gerekir ki,
kendimize yeni bir yol seçelim ve bu yolda gelece¤e
do¤ru yürüyebilelim.

Gelecek ancak geçmiflini yeteri kadar inceleyip,
gelece¤i onun üzerine infla edeceklerin olacakt›r.
fiimdi flehrinizde yeni bir üniversite aç›l›yor,
üniversitenin temel amac› e¤itimdir, dikkat
ederseniz e¤itim dedim, ö¤retim de¤il. E¤itim
ancak geçmifli tan›makla, araflt›rmak ve geçmiflin
ayak izlerine eriflmekle baflar›l› olur.

Günümüzde global bir dünyada, hemen her fleyin
üç befl dakika içinde bize ulaflt›¤› yeni bir ça¤da
yafl›yoruz. Büyük bir kültürel flok ile karfl› karfl›yay›z,
e¤er kendimizi tan›maz, geçmiflimizi bilmez isek,
bu giderek karmafl›klaflan dünya içinde yok oluruz.
Gelecek kuflaklar›n refah ve mutlulu¤u için çok
daha fazla çal›flmak ve araflt›rmak
mecburiyetindeyiz. Belki bunun için yeterince
kayna¤›m›z yok, pek çok araflt›rmac›, akademisyen
araflt›rma yapmak için ciddi s›k›nt›lar çekiyor.
Ancak unutmamam›z gerekir ki bizler s›k›nt›
çekmez isek, gelecek kuflaklar çok daha fazla
s›k›nt› çekeceklerdir. Unutmayal›m ki, sanayi
devrimi s›ras›nda günümüzün geliflmifl toplumlar›n›
oluflturan insanlar›n çektikleri s›k›nt›lar ve yapt›klar›
fedakarl›klar göz yaflartacak kadar ac›d›r.

Tüm olumsuzluklara karfl›, Bitlis'in merkez bölgesi
yenilenebilir, 2006 y›l›nda mevcut prosedür ile bir
fleyler yapman›n çok zor oldu¤unu tespit eden
hükümet, 5366 say›l› Yenileme Kanunu ile baz›
kolayl›klar sa¤lam›flt›r. Üniversitenin de katk›s›yla
Bitlis Merkez bölgesi için bu kanun uygulanabilir,
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bunun için gereken çal›flmalara acilen bafllanmas›
gerekir, çünkü k›sa süre içinde üniversitenin
oluflturdu¤u dinamik, Bitlis'in ekonomik düzeyine
önemli katk›lar yapacak ve bölgenin
zenginleflmesini sa¤layacakt›r. Bu dinamik yeni
yap›lar yap›lmas›na, baz› yap›lar›n ise büyük
oranda yenilenmesine yol açacakt›r, bu karfl›
koyulmas› nerede ise imkans›z dalga gelmeden,
merkez bölgenin projelendirilmesi tamamlanmal›
ve bu projelendirme kim olursa olsun ve kim
isterse istesin de¤iflmez ve de¤ifltirilemez hüküm
ve öneriler içermelidir. Bu karar ancak ve ancak
toplumun özgür iradesi ile seçti¤i Belediye Baflkan›
ve Belediye Meclisi taraf›ndan al›n›r ve uygulan›rsa
baflar›l› olur. Merkezi otoritenin emredici buyruklar›
ile bu ifle kalk›flmay›n çünkü hemen hepsinde
oldu¤u gibi emredici buyruklar ile bafllayan ifllerin
sonu hepimiz için hüsranla bitmektedir.

Toplumun ço¤unlu¤unu oluflturan insanlar›n
mutabakat› olmadan yap›lan ifller k›sa süre içinde
içinden ç›k›lmaz hale gelmekte ve emredici
buyruklar sonuçsuz kalmaktad›r. Devlet ve yerel
yönetimler polis ve jandarmac›l›k oynamak,
cezaland›r›c› ifllemler ile sonuç almakta güçlük
çekmekte ve flehirlerimizdeki geçmiflin izleri, yani
yüzy›llar›n oluflturdu¤u sermaye yok olmaktad›r.
Art›k bu kolayc› yöntemin tersini denemeli, insanlar›
kazanarak, onlar›n fikrini alarak, onlar› ikna ederek
sermayenin de¤erlendirilmesini birlikte yapmak
gibi bafllang›çta zor olan, bugüne kadar al›flt›¤›m›z›n
aksine farkl› bir yolu izleyerek, herkesi ifle katarak
bir fleyler yapman›n mutlulu¤unu birlikte yaflamak
gerekir.

fiehrinizi k›sa süre için ziyaret eden bir insan
olarak, elbette Bitlis insan›n›n modern yaflam›n
imkanlar›ndan alabildi¤ine faydalanmas›n› isterim.
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Elbette Bitlis'te de yeni yollar, yeni mahalleler,
yeni yap›lar yap›lacakt›r. Ancak tüm bu yap›
faaliyetleri eski kültürün yok edilmesi anlam›na
gelmemelidir. Var olan sermayeniz hiç bir zaman
için dünyan›n be¤enisi sa¤layacak, ona örnek
olacak yeni bir Bitlis yaratmak için yeterli de¤ildir
ve belki de hiç bir zaman yeterli olmayacakt›r.
Ancak inan›yorum ki Bitlis insan›n›n biny›llard›r
oluflturdu¤u bu kültürel birikime sahip ç›k›p onu
yüceltebilir ve dünyan›n be¤enisine sunabilir.
Bunun için tek yap›lacak ifl, mevcut Bitlis içinde
büyümemek ve onu atalar›m›zdan bize kalan bir
miras kabul edip, flehrimizin en de¤erli hazinesi
olarak yenileyerek muhafaza etmektir. Yenilenen
bu flehir hem gezilip görülerek, hem de ticaret
yolu ile büyük ekonomik güç sa¤layacakt›r.
Birbirine benzer, dünyan›n neresinde oldu¤u
anlafl›lmaz bir flehir yerine, bize has, bizim örf ve
adetlerimizi yaflayan bir flehrin insan› olmam›z
ayn› zamanda giderek karmafl›klaflan ve kimlik
s›k›nt›s› çeken insanl›k içinde farkl› bir konumda
olmam›z› da sa¤layacakt›r.

Bu konuflmam› sonsuza kadar sürdürmem
mümkün, sak›n size ak›l verdi¤imi, size nas›l
yaflayaca¤›n›z konusunda ne yapaca¤›n›z›
söyledi¤imi sanmay›n, ben ülkemiz insan›n›n uzun
zamand›r yürüdü¤ü bu ç›kmaz soka¤› art›k terk
etmesini, çok daha genifl caddelerde gelece¤e
do¤ru yürümesi için üstüme düfleni yapmaya
çal›fl›yorum, uzun bir dönemdir elime f›rsat geçtikçe
benzeri konuflmalarla insan›m›za farkl› bak›fl aç›lar›
da olabilece¤ini anlatmaya çal›fl›yorum, ne kadar
baflar›l› oldum, düflündüklerim ve yapmaya
çal›flt›klar›m ne kadar do¤ru sonuçlar verecek
bunu zaman gösterecek, ama inan›yorum ki gelecek
hepimiz için çok daha mutlu ve ayd›nl›k olacakt›r.
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am visiting your city for the first time, and I 
believe my failure to come earlier has two

reasons. First, somehow, my path never crossed
Bitlis, and secondly, you have failed to promote
your city and to inspire a wish in me to visit.
Furthermore, there has yet to be a hotel with the
required quality to host a guest. There is this
frequent talk about the hospitality of the people
of this country, but how accurate is it? Today,
hosting visitors to our cities at our homes is out
of the question. To accommodate our guests, the
visitors to our cities, we need to build hotels,
motels, restaurants, and equip these to meet the
requirements of a modern individual. Sometimes,
I look at some of our cities and wonder, “Why
don’t these cities have any hotels? Could it be
because these people don’t want strangers to visit
their cities?”

Today, we must realize the fact that capital does
not solely consist of money; for instance,
information is a much more important investment
tool than cash capital. Likewise, while we may
not be aware of it here in this country, the cultural
assets that have been created throughout the
course of centuries are also a form of capital that
must be preserved. In fact, when you know how
to use it sensibly and manage to promote it well,
this is much more valuable than cash as capital.
For, its customers are already waiting in line:
today, people are increasingly more willing to go
on trips, to see, to learn, to eat, and to drink. As
the per capita income increases so does people’s
interest in seeing and learning about their
surroundings.

For this, we need to be aware of our tangible and
intangible assets, and offer them to the people in
a modern fashion. Our country stretches across
a vast geography that raises curiosity with its
cultural wealth in both our compatriots and foreign
tourists alike —one that must be visited and seen.
However, the first order of business to achieve
this would be to make our existing capital attractive
and to provide convenient means of transportation
to the destination as well as the indispensible
modern accommodation and dining facilities there.

A SPEECH ON B‹TL‹S

I Ever since I could remember, Ministers of Tourism
in our country have always spoken about an
impending tourism boom for the coming year and
an imminent multiplication in the number of both
domestic and foreign tourists. But nothing grows
and develops unless you put your labor in it and
carry out the required work to achieve it. Unless
you make use and take care of your capital as is
due, and put in sufficient labor, that business will
fail and you will go bankrupt.

Unfortunately, a great complacency has descended
on our society throughout the centuries; for
instance, regarding his visit to Bitlis in the 17th
century, Evliya Çelebi speaks in his memoirs of
a book auction held in this city. In an entertaining
language, he tells about the story of a very valuable
Shahnameh sold in this auction. I guess it is even
out of the question to hold a book auction in
Bitlis today; and let alone an auction, how many
bookstores are there in Bitlis that carry books
other than those for preparation to university
entrance exams?

Although I saw very beautiful and precious
structures during my one-day trip to the city,
almost all of these have been misused and treated
as structures that should vanish, but hold on to
their existence in spite of us. These structures and
their stories, however, constitute our capital, and
instead of smartly leveraging and developing on
this capital, it is as if we are purposely trying to
ignore their existence due to our ineptitude, and
to a greater extent, due to the bureaucratic approach
to protection.

It’s about time that we act more cleverly. Instead
of destroying this wealth brought to us by the
past centuries, we must explore ways of benefitting
from it and enriching our society through it. From
what I have seen, no matter how pleased their
owners or inhabitants may be, there is not a single
structure in this city, which I can call a work of
modern architecture —one I would be pleased to
see, to walk around, and to inhabit. All of the
structures that I photographed, which I believe
would benefit me in the future, and which I was
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pleased to see, were those we inherited from the
past.

Maybe due to the difficulties they had experienced,
founders of the Republic set out with the premise
that the cities in Turkey would never become
museum cities but erected as modern cities.
Unfortunately, because of such line of thinking
and subsequent master plans, we unwittingly
squandered this capital, which had taken centuries
to build up. Certainly, our so-called intellectuals
have also played a major role in this failure. In
general, rather than renovating the cultural assets
that need to be preserved for the welfare and
happiness of our people, and ensuring their
contemporary use, we have always strived to
protect them against the vandalism of our own
people. According to this twisted way of thinking
that emanated from and still has significant currency
in Ankara bureaucracy in particular, our people
know nothing and their sole desire is to vandalize
and destroy everything. In the meantime, the
intellectuals, this thinking goes, should look after
the structures that must be protected.

Nothing that ignores the human element and his
joy of life, or that prevents enrichment, may subsist
forever by means of protection through legal
power, by the force of police or gendarmerie.
There is one thing I have said many times on
many occasions, which I would like to express
once again before you. Please listen to me carefully,
and you will see what I mean and where we are
making a mistake. When you use the word
protection in noun, verb, adjective or any other
form, your audience may better understand your
point. However, when you say DON’T PROTECT
as a state with a loud voice, and even by shouting,
in the form of an order, you should not ask “What
is happening?”, “Why are we having such difficult
time in protecting our past?”, “Why are these
structures being destroyed?” Because, on the one
hand, you already issue the order DON’T
PROTECT, but then get surprised by the failure.
I advise my beloved colleagues and high state
officials who are engaged in the issue to take a
look at the issue also from this perspective.
Personally, I am not fond of complaining or
criticizing others, so let us look at what we can
do from now on. In 1970, Prof. Olufl Ar›k published
the book “Bitlis Yap›lar›nda Selçuklu Rönesans›”
(Seljuk Renaissance in Bitlis Structures) in 1970,
I believe as his associate professorship thesis. In
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this work, he examined mosques, small mosques,
shrines, madrassahs, small Islamic monasteries,
and Turkish baths in Bitlis as well as two inns
outside the city. There are 36 monumental structures
that should be placed under protection in Bitlis
city center and surroundings, and almost all of
them are very run-down with the exception of
shrines and places of worship. He failed to include
residential buildings in this study, which are
actually much more important. For one must know
about the structures occupied by the very people
that created and passed such monumental buildings
on to us, and about the cultural environment that
produced this important heritage.

For one day, you may be confronted with the
argument: “True, there are some monumental
structures in this region, but these were
commissioned by those who ruled the area for a
period, and who were in fact a minority in the
population, and these structures emerged because
they held the power of the state.” Accordingly,
we also have to protect the examples of civic
architecture and the intangible cultural heritage
that constituted this life, which are just as important
as the monumental structures. How did the people
of this culture lived, dined, clothed? How was
their daily lives? How was the cultural environment?
We must know about the commercial life, literature,
music, and entertainment of the period so that
we can choose a new path for ourselves in which
we can advance towards the future.

Future belongs only to those who have sufficiently
studied their past and based the future thereon.
Now, a new university is about to be opened in
your city. The goal of a university is to provide
education. Please take note that I said education,
and not instruction. Education can only succeed
by learning about and researching the past, and
reaching the footprints of the past.

In today’s global world, we are living in a new
age where almost everything takes a few minutes
to reach us. We are facing a great cultural shock,
and unless we get to know ourselves and our
past better, we are bound to vanish in this
increasingly complex world. We must work harder
and research better to ensure the welfare and well
being of the future generations. We may lack the
resources to do this: many researchers and
academicians experience significant difficulties in
carrying out their studies. Nevertheless we should
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bear in mind that unless we suffer now, the future
generations will suffer even more. Let us not forget
that the difficulties experienced and sacrifices
made by the people during the Industrial Revolution
in today’s developed countries were incredibly
painful.

Despite all these adversities, Bitlis city center may
be renovated. In 2006, having seen the great
difficulty in doing something through the existing
procedures, the government provided certain
facilities with the Renovation Law no. 5366. Also
thanks to the contribution of the university, this
law may be executed for Bitlis city center. The
efforts to achieve this should commence
immediately, because the dynamics to be created
by the university in a short period of time will
make significant contributions in Bitlis’ economy,
and help bring prosperity to the region.

This dynamic will lead to the erection of new
structures as well as significant renovation in other
structures. Before this almost irresistible wave
arrives, planning for the city center must be
completed, and this planning must include
permanent provisions and suggestions that may
not be altered no matter who requested it. Such
a decision may be successful only if it is taken
and implemented by the Mayor and the City
Council who are elected by the society on their
free will. Such an undertaking should not be
started by the impositions of the central authority,
because in almost all cases, efforts imposed from
the top end in bitter disappointment for all of us.

Each project carried out without the consent of
the majority of the society becomes a mare’s nest
and impositions come to a dead end. Both the
state and local governments have a hard time
getting results by playing the police or gendarmerie,
and punitive actions, and thus vanish the marks
of the past in our cities, that is the capital created
throughout the centuries. It is high time that the
opposite of this simplistic method is tried, and
that we experience the happiness of doing
something by pursuing a path other than what
we have been accustomed to such as jointly
leveraging this capital by means of earning the
trust the people, weighing in their opinions,
convincing them, and including all in the project,
which may be harder at the beginning.
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As someone visiting your city for a short period
of time, I certainly would like to see the people
of Bitlis benefit from what modern life has to
offer. New roads, new neighborhoods, new
structures will certainly be built in Bitlis. However,
all these construction activity should not mean
the destruction of the old culture. Your existing
capital has never been, and will probably never
be, enough to create a Bitlis that will win world’s
recognition, or set an example to it. However, I
believe that it can help claim and exalt this cultural
wealth created by the people of Bitlis throughout
the millennia, and present it to the world.

The only thing to do to ensure this would be to
refrain from expanding within the existing Bitlis
and to accept it as a heritage from our ancestors,
renovate and preserve it as the most valuable
treasure of our city. This renovated city will
generate significant economic power by means
of both tourism and commerce. Rather than a
generic city the place of which in the world is
impossible to ascertain, we should be the residents
of a city unique to us, living our manners and
customs, which will also position us differently
among the humanity, which becomes increasingly
complex and suffers from an identity crisis.

I can continue this address forever, and please
don’t think that I am trying to give you advice, to
tell you what to do and how to live your life. I
am trying to do my share to help the people of
our country leave this dead-end street in which
they have been wandering for a long time and
head towards the future on much broader streets.
For a long time now, I have been trying to explain
to our people in every opportunity I get that
different perspectives may also exist. Only time
will show how successful I have been in this
pursuit and how correct the results of my
undertaking will be, but I believe that the future
will be happier and brighter for all of us.
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here are many Gods in Anatolian and Caucasus Mythologies whose names have reached until today
and some aspects of these Gods are pretty much alike. These similarities have reached today thanks

to themes obtained in written resources during archaeological digs.

This study aims to highlight some thematic similarities between Storm God Teifleba-Teflup and Nart
Sosr›ko character who is a dominant character of Caucasus Nart Mythology in terms of storms and
meteorological events who are the well known in Huri-Urartu and Hatti-Hitit civilization basins

Gods seen in Caucasus-Anatolian and Mesopotamia mythologies have similar characters. Although there
are some local differences and context differences in mythology narration, these communities have
generated similar mythological themes and God pantheons

It is accepted by the science community that the roots of Huri-Urartu and Hatti communities date back
to Caucasia. The common theme and characters of these communities’ mythological texts are subject
to attention. One of these common characters is Teifleba-Teflup who is accepted as Storm or weather
God.

The most comprehensive texts regarding Storm God Teifleba-Teflup are Hitit texts. The general belief
is that this God has been transferred to Hittites from Hurrie culture. Similarly, Hittites  are strongly
effected from the culture and religion of Hattie who are the owner of the lands they conquered. It has
been illustrated that the myth called Illuyanka is transferred to Hittites from Hatties and the source of
the text called Kumarbi is Hurries.

It is possible to claim that religious pantheons and mythological narrations of Hittites which is an Indo-
European community are nourished to a considerable extent by Caucasian communities such as Hattie
and Hurrie. It has been proved that God names on bas reliefs found in Çorum Yaz›l›kaya are in Hurrie
language.

Taking this fact into consideration, it would be a rational attempt to compare themes of Storm God
Teifleba-Teflup who is from Hurrie-Urartu and Hattie-Hittite culture basin with Nart Sosr›ko of Caucasus
Mythology.
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Hurri-Urartu ve Hatti-Hitit Kültür Havzalar›nda
F›rt›na Tanr›s›

Anadolu ve Kafkas mitolojilerinde adlar› 
günümüze kadar ulaflm›fl birçok Tanr› vard›r

ve bu tanr›lar baz› özellikleriyle birbirlerine
benzerler. Söz konusu bu benzerlik arkeolojik
kaz›larda elde edilen yaz›l› kaynaklarla günümüze
ulaflan temalar sayesinde anlafl›lmaktad›r. Biz bu
çal›flmam›zda Huri-Urartu medeniyet havzas› ile
Hatti-Hitit medeniyet havzalar›nda iyi tan›nan
F›rt›na tanr›s› Teifleba-Teflup ile Kafkas Nart
mitolojisinde f›rt›nalara ve göksel baz› olaylara
hâkim bir karakter olarak dikkat çeken Nart Sosr›ko
aras›ndaki tematik benzerliklere dikkat çekmeyi
amaçl›yoruz.

Kafkasya-Anadolu ve Mezopotamya mitolojilerinde
görülen tanr›lar benzer karakterdedir. Yöresel
farkl›l›klar ve mitolojik anlat›lardaki ba¤lam
farkl›l›klar› olsa da, bu halklar benzeflik mitolojik
temalar› ve benzer tanr›sal panteonlar› üretmifllerdir.

Huri-Urartu ve Hatti halklar›n›n köklerinin
Kafkasya’ya dayand›¤› bilim dünyas›nca kabul
edilmifltir. Söz konusu bu halklar›n arkada b›rakt›¤›
mitolojik tekstlerdeki ortak tema ve kahramanlar›n
benzerli¤i dikkat çekmektedir. Bu ortak
karakterlerden birisi f›rt›na ya da hava tanr›s› olarak
kabul edilen Teifleba-Teflup’tur. F›rt›na tanr›s›
Teifleba-Teflup’a ait tekstlerin en kapsaml›s›
Hititlerden kalan tekstlerdir. Ancak genel kan› bu
tanr›n›n Hititlere Hurri kültüründen geçmifl
oldu¤udur. Yine Hititler, iflgal ettikleri topraklar›n
as›l sahibi olan Hattilerin kültüründen ve dininden
de büyük oranda beslenmifllerdir. F›rt›na tanr›s›
Teifleba-Teflup’la ilgili olarak anlat›lan ‹lluyanka
adl› efsanenin Hititlere Hattilerden geçti¤i, buna
karfl›l›k Kumarbi adl› tekstin kayna¤›n›n Hurriler
oldu¤u tespit edilmifltir.

Bir Hint Avrupa kavmi olan Hitit’lerin dinsel
panteonlar›n›n ve mitolojik anlat›lar›n›n büyük
oranda Hatti ve Hurri gibi Kafkasyal› halklardan

ANADOLU VE KAFKAS M‹TLER‹NDE ORTAK
TANRI KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE B‹R ÖRNEK: FIRTINA

TANRISI TE‹fiEBA-TEfiUP VE NART SOSRIKO

beslendi¤ini ileri sürmek mümkündür. Nitekim
Çorum Yaz›l›kaya’da bulunan kaya
kabartmalar›ndaki tanr› isimlerinin Hurrice oldu¤u
ispatlanm›flt›r. Bu nedenle Hurri-Urartu ve Hatti-
Hitit kültür havzalar›nda yaflat›lan F›rt›na Tanr›s›
Teifleba-Teflup’a ait temalar› Kafkas mitolojisindeki
Nart Sosr›ko ile ilgili temalarla karfl›laflt›rmak
yerinde bir hareket olacakt›r.

Ana Kaynaklar
Nart mitolojisi Kafkasya’n›n tamam›nda iyi bilinen
ve daha çok orta ve bat› Kafkasya’da yaflayan
halklarca yaflat›la gelen bir mitolojik anlat›d›r.
S›ras›yla Abhaz, Oset, Çeçen, Karaçay-Balkar ve
Çerkes Nart mitolojilerinden ya da Nart mitolojisi
varyantlar›ndan söz etmek mümkündür. Bu
çal›flmada Çerkes Nart mitolojisi baz al›nm›flt›r.

Çal›flmada kullan›lan Nart mitolojilerine ait tekstler
daha çok II. Dünya Savafl›’ndan sonra Kafkasya’da
Çerkes dili konuflulan bölgeler olan Kabartay-
Balkar, Karçay-Çerkes ve Ad›gey Cumhuriyetlerinde
fiorten Askerbiy, Hada¤atle Asker ve Gardengufl
Z›ramug taraf›ndan yap›lan derlemelerle oluflturulan
kaynaklard›r.

Nartlar ve Nart Sosr›ko’ya Dair
Nart kelimesinin anlam›na dair konuyla ilgilenen
araflt›rmac›lar›n say›s› kadar çok görüfl vard›r.
Ancak kelimenin Kelt dilinde “asker” anlam›na
geldi¤i, ‹ç Asya’daki baz› Türk kabilelerinde bu
kelimenin bilindi¤i ve “asker-savaflç›-yi¤it-mert”
gibi anlamlar› bar›nd›rd›¤› iddia edilmektedir.
Çerkes dilinden hareketle bu ismin: nöbetçi,
kayna¤›n bekçisi, muhaf›z› (Ner›t) anlam›na geldi¤i
ifade edilmektedir. Ne var ki kelimenin kayna¤›
ve anlam› hala tart›flmal›d›r. Bununla birlikte Nartlar
Sümer mitolojisindeki tanr› soylar› olan Annunakiler,
Eski M›s›r mitolojilerindeki tanr›sal karakterler olan
Neterler ve Yunan mitolojisindeki Olimpos’un
tanr›lar›yla eflde¤erdirler.

A
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“Papirüsler yanar; tafla oyulan kelimeler afl›n›r; kil tabletler parçalan›r.
Ama mitolojiye sar›lm›fl, hayati önemi olan mesaj, kehribar›n içinde
korunan bir böce¤in bedeni gibi uzun zaman dayan›r.”

Frank Joseph



Yunan mitolojisinde tanr›lar›n toplanma yeri ve
merkezi Olimpos da¤› iken Nart mitolojisindeki
Nartlar’›n merkezi ve toplanma yeri, Harama Uaflha
(Harama Tepesi)d›r. Belli bafll› Nart tanr›lar› Harama
Tepesi’nde yaflarken bir k›sm› da yeryüzünde
hüküm sürmektedirler. Nart mitolojisinin F›rt›na
Tanr›s› olan Nart Sosr›ko yeryüzünde hüküm süren
Nartlardan birisidir.

Sosr›ko ismi aç›kça kozmik bir isimdir: varl›¤›n
süreklili¤inin ifadesi ve var olman›n ifadesi olan
bir sözcüktür. Sosr›ko ismi Çerkes dilinde varl›¤›n
flimdi, flu anda ve her anda yeniden ve hep var
olmas› demektir; bu ba¤lamda, var olan her fley
bir Sosr›ko’dur. Sosr›ko, varl›¤›n var olmas›n›n ve
var kalmas›n›n ad›d›r.

Ayn› zamanda, Nart mitolojisinde Wez›rmes ve
Wez›rmec isimleri Nart Sosr›ko’nun babas›n›n
isimleri olarak geçer ki, bu isimler enerji yan›yor
ve enerji k›lg›l›yor anlamlar›na gelmektedir.

Nart Sosr›ko elimizdeki Nart mitolojileri içerisinde
en çok dikkat çeken antropomorfik karakterdir.
Onun en belirgin özelli¤i iklim olaylar›na hâkim
olmas›d›r. Nart Sosr›ko istedi¤inde hava flartlar›n›
istedi¤i gibi de¤ifltirebilmektedir. Bu yeti ona,
babas› Nart Wez›rmes’ten miras kalm›flt›r.

Nart Sosr›ko ve ⁄uaze Ailesi
Nart Sosr›ko, Nart karakterleri içerisinde sahip
oldu¤u soyun seçkinli¤iyle dikkat çekmektedir.
Nart Sosr›ko’nun en uzak dedesi Nart Dade (Nart
Büyükbaba) ad›nda bir karakterdir. Bu karaktere
ve onun soyundan gelenlere Rehber (⁄uaze) ad›
verilmifltir. Bu karakterin bilinen en büyük özelli¤i
dünya mitolojisinde “Hayat A¤ac›” olarak bilinen
a¤ac›n muhaf›zl›¤›n› yap›yor olmas›d›r. Nart
Sosr›ko’nun babas› ise Nart Wez›rmes’tir. Nart
Wez›rmes Çerkes Nart mitolojisinde denizlerle
olan iliflkisiyle de dikkat çekmektedir. Nart
Sosr›ko’nun annesi Nart Seteney’dir. Bu karakter
Yunan mitolojisindeki Athena’ya savaflç›l›¤›yla
Demeter’e ise tar›m kültüyle olan iliflkisi nedeniyle
benzemektedir.

Nart Sosr›ko, annesi Nart Seteney taraf›ndan gizlice
büyütülür. Bundan maksat Nart hanedanlar›
aras›nda yaflanan iktidar savafllar› nedeniyle bebek
Nart Sosr›ko’nun öldürülmesi ya da kaç›r›lmas›n›n
önlenmesidir.

Nart Sosr›ko do¤madan kâhinler bir kehanette
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bulunmufllard›r. Anlat›c›lara göre Nart Sosr›ko’nun
do¤mas›yla birlikte Yeryüzünün ya¤› ve yiyeceklerin
tad› kaybolacakt›r. Yani k›tl›k dönemleri bafl
gösterecektir.

Nart mitolojisinde ad› geçen Nart Sosr›ko ile Hitit
F›rt›na Tanr›s› Teflup aras›ndaki ortak noktalardan
ilki her ikisinin de k›tl›kla birlikte an›lmalar›d›r.
‹kinci ortak noktalar› Yeralt› Ülkesine (Ölüler
Ülkesine) yapt›klar› seyahatlerdir. Son olarak
üzerinde durulmas› gereken ortak noktalar› ise
her ikisinin de benzer iktidar savafllar› vermifl
olmalar›d›r.

Hurri-Urartu ve Hatti-Hitit Kültürlerinde
F›rt›na Tanr›s›
Hurri-Urartu ve Hatti-Hitit mitolojilerindeki F›rt›na
Tanr›s› karakterine ait eldeki verilerin çok çeflitli
oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Özellikle
Hurri-Urartu dinsel panteonu ve mitolojik
karakterleriyle ilgili olarak bölgedeki farkl› yerlerde
büyük tafllara kaz›lm›fl isim listeleri d›fl›nda mitolojik
tekstlere rastlamak mümkün de¤ildir. Hali haz›rda
Hurri-Urartu dinsel panteonunu oluflturan 79 kadar
tanr› ve tanr›çan›n adlar› bilinmektedir.

Hurri ve Urartu orijinli F›rt›na Tanr›s› Teifleba’n›n
Hitit dinsel panteonuna Teflup ad›yla geçti¤i genel
bir kabuldür. Böylece Kafkasya’dan Anadolu’nun
do¤usuna, oradan da Anadolu’nun içlerine do¤ru
hareket eden bu tanr› sonraki dönemlerde
Hesiodos’un eserlerinde sözünü çokça etti¤i
Olympos tanr›lar›na ilham kayna¤› olmufltur. Azra
Erhat F›rt›na Tanr›s› Teflup’un Hurri dinsel
panteonundan Hititlere geçti¤ini, ve giderek Yunan
mitolojisine kaynakl›k etti¤ini ifade etmifltir.  Ekrem
Akurgal ise: “Hint Avrupal› Hititler din, mitoloji,
töre ve örf bak›m›ndan büyük ölçüde Hatti etkisinde
kalm›flt›r, Hitit panteonunun büyük bir k›sm› Hatti
panteonundan al›nm›flt›r” demekte ve F›rt›na
Tanr›s›’n›n asl›nda Hatti orijinli oldu¤unu dile
getirmektedir. Akurgal’a göre Hattiler Anadolu’da
MÖ 2500 ile 2000 aras›nda tam hâkim olarak
yaflam›fllar MÖ 2000’li y›llardan sonra ise ülke
Hititlerin istilas›na u¤ram›flt›r. MÖ 2000 ile 1700’lü
y›llarda ise Hatti-Hitit beylikler dönemi olarak
adland›r›lm›flt›r. Hattilerin Hitit devletinde son
zamanlara kadar kendi özgün yap›lar›yla yer
ald›klar› ve yafll›lar meclisince temsil edildikleri
yaz›l› kaynaklardan anlafl›lmaktad›r. Ayn› iliflki
mitoloji ve dinsel alan için de söz konusu olmal›d›r.

Hatti-Hitit panteonunda oldukça önemli bir tanr›
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olan F›rt›na Tanr›s› Teflup, Hurri-Urartu
panteonunda bafl tanr› de¤ildir. Urartular›n bafl
tanr›s› Haldi’dir. Van’daki Meher Kap› yaz›t›nda
ilk önce onun ad› geçmekte ve en çok kurban
ona adanmaktad›r. F›rt›na tanr›s› Teflup, Hatti
ülkesinde ve Hitit devletinde daha merkezi bir
yere sahip görünmektedir. Eldeki kaynaklara göre
Hitit ülkesindeki F›rt›na tanr›s› otoritenin ve krall›¤›n
kayna¤›d›r. Yine düflmana karfl› giriflilen savafllarda
ordunun bafl›nda F›rt›na tanr›s› savaflmaktad›r.
Hitit krallar› otoritelerini ve meflruluklar›n› F›rt›na
Tanr›s› Teflup’a borçludurlar.

Ne var ki otoritenin kayna¤›n›n bir tanr›ya
dayand›r›lmas› ve onun koruyuculu¤u alt›nda
ülkenin yönetilmesi gelene¤i sadece Hititler ve
F›rt›na tanr›s› özelinde görülmemektedir. Ayn›
iliflki eski M›s›rda tanr› Horus ile Firavunlar aras›nda
göze çarparken Hurri-Urartu gelene¤inde bu iliflki
bafl tanr› Haldi ile ülkenin krallar› aras›nda göze
çarpmaktad›r. Otoritenin kayna¤›n›n gökler oldu¤u
bu dönemlerde göklerde öne ç›kan tanr›n›n da
meflruiyetin ve iktidar›n kayna¤› oldu¤u
görülmektedir.

‹ktidar Savafllar›
Mitolojiler özünde birçok mücadeleyi
bar›nd›rmaktad›r. Bu durum Nart mitolojisi için
de söz konusudur. Söz konusu mücadele Nart
soylar› aras›nda yaflan›r ve belli bafll› aileler bazen
göklerin, bazen denizlerin, bazen ise dünyalar›n
hâkimiyeti için aralar›nda k›yas›ya mücadele verirler.
Bu mücadeleler bazen yak›n akraba olan ailelerle
yaflan›rken, baz› çat›flmalar uzak akrabalar olan
Ejder Soylu Siyah Adamlara yahut devlere veya
cücelere karfl› verilmifltir. Yaflanan bu çat›flmalar
kuflaklar boyunca devam etmifltir.

Anlat›c›lar Nart Sosr›ko’nun bir kayadan do¤du¤unu
ve onun Nartlar›n bilge kad›nlar›ndan olan Nart
Seteney taraf›ndan büyütüldü¤ünü anlat›rlar. Do¤al
olarak Nart Sosr›ko gizlice büyütülmüfltür. Nart
Sosr›ko’nun babas› bir dönem Harama Tepesi’nin
taht›nda oturmufl Nart Wez›rmes’tir. Nart Sosr›ko
babas›n› öldürüp Harama Tepesinde hüküm
sürmek isteyen Nartlara karfl› savaflt›¤› gibi
ejderhalar ve devlerle de savaflm›flt›r.

Hikâye’ye göre Ejder Soylu Siyah Adam Nartlar›n
meflhur flütünü çalm›fl bunun üzerine yeryüzünde
aniden düzen bozulmufl ve katastroflar yaflanm›flt›r.
Oysa bu flütün yayd›¤› müzik kesilmemeli ve bu
flüt kötü kiflilerin eline düflmemelidir. Bir grup
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Nart, Nart Sosr›ko’nun rehberli¤inde Göksel A¤ac›n
içinden geçip Ejder Soylu Siyah Adam› bulmufl ve
onu öldürüp dünyaya yeniden düzeni getirmifltir.
Nart Sosr›ko bu uzun yolculuk s›ras›nda di¤er
Nartlar›n göksel seyahatlerinin kolay geçmesi için
her birisine birer demir asa ve birer demir ayakkab›
yapm›flt›r ki, bu nesnelerle Nartlar bir y›ll›k yolu
bir ay gibi k›sa bir sürede alabilmifllerdir. Bu
nesneler kullan›c›s›n›n uçabilmesini sa¤lamaktad›r.
Ayn› uçabilen ayakkab›lara Hatti-Hitit mitolojilerinde
de rastlan›lmaktad›r. ‹lluyanka efsanesinde F›rt›na
Tanr›s› Teflup’un kar›s› Hepat yard›mc›lar›n›n çabuk
haber getirmeleri için bu h›zl› ayakkab›lar›
giymelerini istemektedir. Sonunda Nartlar Ejder
Soylu Siyah adam› bulmufl onu öldürmüfl ve flütü
alm›fllard›r.

Nart Sosr›ko ve Dünyada Bereketin Yok
Olmas›
Asl›nda Nart mitolojisindeki Bereket Tanr›s›’n›n
ad› Nart Tha¤alec’dir. Bununla birlikte dünyadaki
bereketin Nart Sosr›ko ile çok daha temel ve farkl›
bir iliflkisi söz konusudur. Ayn› flekilde Hatti
kültüründe Bereket Tanr›s› Tarhundafla ad›yla
tan›nsa da F›rt›na Tanr›s› Teflup ve o¤lu Tlepinu’nun
da bereketle iliflkisi söz konusudur. Nart Sosr›ko’nun
bitkilerin verimi ve dünyan›n do¤urganl›¤›yla olan
iliflkisi san›landan daha da derindir. Nitekim Nart
Sosr›ko do¤madan önce kâhinler bir bebe¤in
do¤aca¤›n› ve o do¤duktan sonra dünyada yaflayan
Nartlar›n kar›nlar›n›n art›k doymayaca¤›n›, var olan
her fleyin bereketinin azalaca¤›n› ve yaflam
kalitesinin onulmaz bir flekilde zarar görece¤ini
haber vermifllerdir. Nitekim Nart Sosr›ko do¤duktan
sonra her bir Nart’›n tek bafl›na bir kazan dar›
lapas› ve tam bir koyun yemeye bafllad›klar›n›
ancak yine de doymad›klar›n› görüyoruz.

Hatti-Hitit mitolojisinde ise k›tl›k ile ilgili temalar
F›rt›na Tanr›s› Teflup’un o¤lu Tlepinu ile ilgilidir
ve onun kaybolmas› dünyadaki hayat›n giderek
çekilmesine, bitkilerin ölmesine, canl›l›¤›n ve
do¤umun yok olmas›na neden olmufltur. Hem
Hatti-Hitit gelene¤inde F›rt›na Tanr›s› hem de
Çerkes Nart mitolojisinde Nart Sosr›ko, bereketin
ve yeryüzünde hayat›n devam etmesi için gereken
düzenin koruyucular› olarak görülmektedir.

Kafkas ve Anadolu Mitolojilerinde Ölüler
Ülkesine ‹nifl Temas› ve Ejderha’n›n
Öldürülmesi
Ölüler Ülkesine ‹nifl temas› Kafkasya ve Anadolu
mitolojileri için ortak bir temad›r. Mitolojiler bu
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temalar› kendi ba¤lamlar›nda ele almakta ve
anlatmaktad›rlar. Nitekim Nart Sosr›ko birçok kere
Ejderha ya da Yem›nej (kronik kötü) taraf›ndan
kaç›r›lan Nart k›zlar›n› geri getirmek için Ölüler
Ülkesine bir kartal›n s›rt›nda seyahat etmifltir. Nart
Sosr›ko uzun süre mücadele etti¤i Ejderha’y›
öldürürken, Hatti-Hitit F›rt›na tanr›s› Teflup da dev
bir y›lan olan ‹lluyanka ile mücadele etmifltir. Hem
Nart Sosr›ko hem de Hatti-Hitit F›rt›na tanr›s›na
ait bu tekstler ilginç bir flekilde k›tl›k, açl›k ve
susuzlukla ilintilidir. Ve ço¤u zaman da iktidar
mücadelelerini kendi içinde saklar.

Nart mitolojisinde anlat›c›lara göre Nart Sosr›ko’nun
Ejderha’y› öldürme nedeni, onun taraf›ndan tutulan
sular›n serbest b›rak›lmas› ve rehin al›nan Nart
k›zlar›n›n kurtar›lmas›d›r. Hikâyenin bafl›nda
kaç›r›lan Nart k›zlar›n› arayan Nart Sosr›ko bir ›ss›z
vadide bir a¤aca, a¤ac›n üstünde bir kartal yuvas›na
rast gelirken, bu yuvaya ulafl›p kartal›n yavrular›n›
yemek isteyen dev bir y›lan› da öldürmek zorunda
kal›r. Nart Sosr›ko bu y›lan› öldürdü¤ünde ise
anne kartal, Nart Sosr›ko’yu Ölüler Ülkesine
götürmüfltür.

Dünya mitolojisi içerisinde Ölüler Ülkesi ve Ölüler
Ülkesine Seyahat temas› s›kça ifllenir ve asl›nda
eski mitolojilerin önemli bir k›sm› Ölüler Ülkesine
yap›lan seyahatlerden ibarettir. Sümer mitolojisinde
G›lgam›fl, Eski M›s›r’da Osiris-Horus, Yunan
mitolojisinde Ullisse ve Çerkes Nart mitolojisinde
Nart Aflemez Ölüler Ülkesine yapt›klar› zoraki
seyahatlerle tan›n›rlar ve bafllar›ndan geçen olaylar
ana hatlar›yla benzeflir. Ölüler Ülkesine seyahat
hem Anadolu’nun F›rt›na tanr›s› Teflup’un hem de
Nart Sosr›ko’nun bafllar›ndan geçer. Bu seyahat
boyunca her iki karakterin de bafllar›ndan geçen
olaylar ana hatlar›yla örtüflmektedir.

Bu yukar›da k›saca de¤indi¤imiz ve Nart
mitolojisinde yer alan y›lan, a¤aç ve kartal üçlüsü
Hatti-Hitit gelene¤inde de karfl›m›za ç›kar. Hatti-
Hitit F›rt›na tanr›s› Teflup’un o¤lu Tlepinu k›z›p ta
dünyadan Ölüler Ülkesine geçti¤inde bir yerde
bir a¤aca, a¤ac›n tepesinde bir kartala ve a¤aca
t›rmanan bir y›lana rast gelir. Vladislav G. Ardzinba
Eski Ça¤ Anadolu Ayinleri ve Mitleri adl›
çal›flmas›nda Kay›p Tanr› Tlepinu ile ilgili bölümde
söz konusu bu hayvanlar ve a¤aç konusunda
flunlar› yazm›flt›r:

Söz konusu metinlerde evrenin yap›s›na iliflkin
düflüncelerin yans›t›lmas› ba¤lam›nda dikkat çeken
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fludur: evrenin dikey yap›s›n›n üç k›sm›nda
hayvanlar dünyas›n›n üç temsilcisi görülür: kartal,
ar› ve y›lan.  Görünen o ki, ar› ve y›lan, evrenin
dikey yap›s›n›n de¤iflik k›s›mlar›na ba¤lanmaktayd›.
Burada kartal a¤ac›n üst k›sm›yla (yeflil tepesiyle),
ar› ortas›yla ve y›lan da (alt k›sm›yla) ba¤lant›l›d›r.
Dünya a¤ac›n› yans›tan Hitit mitini esas alarak
diyebiliriz ki Hitit mitolojik düflüncesinde
muhtemelen yukar› (gökler) dünyas› kartal ile,
orta (toprak) dünya ar› ile, y›lan ise alt (yeralt›)
dünya ile ba¤lant›l›d›r.

Hurri ve Hatti Mitolojilerinde Hanedan
Savafllar›:
Hurri ve Hatti mitolojilerindeki hanedan savafllar›yla
ilgili tekstler ana hatlar›yla Kafkasyal› özelliklerini
korumufltur. Kafkas Nart mitolojisinde her zaman
varl›¤›n› hissettiren hatta mitolojinin ana temalar›n›
oluflturan hanedan savafllar› Hurri kökenli Kumarbi
efsanesinde göze çarpmaktad›r. Buna göre Allalu,
Anu ve Kumarbi gökte dokuzar y›l hüküm sürerler.
Biri kral iken bir sonras› onun hizmetçisidir ve
hizmetçi beyini tahttan indirir, yerine kendisi
oturur. Taht› en son ele geçiren Kumarbi’dir; ne
var ki onun iktidar› da o¤lu F›rt›na tanr›s› Teflup’un
tehdidi alt›ndad›r.

Konuya e¤ilen baz› araflt›rmac›lar bu üçlünün yani
Allalu, Anu ve Kumarbi’nin Yunan mitolojisindeki
Uranos, Kronos ve Zeus ile olan yak›nl›¤›n› fark
etmifller ve Yunan tanr›lar›n›n hikâyesini erken
dönemde anlatan Hesiodos’un Hurri kültüründen
beslendi¤ini iddia etmifllerdir.

Yunan mitolojisinde Kronos, Uronos ve Zeus
Hurri-Hatti mitolojisinde ise Anu, Alalu ve Kumarbi
aras›nda geçen iktidar savafllar› her zaman
gökyüzündeki iktidar› ele geçirmek için verilmifl
savafllard›r. Kafkas Nart mitolojisinde de sözü
edilen bu iktidar savafllar› Nart mitolojisinin özünü
de oluflturur. Gökyüzündeki Harama Tepesi’nde
yaflayan Nart Nesren Jak’e, Nart Mar, Nart Mar›ko,
Nart Wez›rmes, Nart Afle, Nart Pen›ko ve Nart
J›lahsten gibi karakterlerin neredeyse tamam›
Harama Tepesi’ndeki iktidar› savaflarak ele
geçirmifllerdir. Bir k›sm› tahtta hüküm sürerken
çeflitli entrikalarla öldürülmüfller ve onlar›n
intikam›n› almak arkada b›rakt›klar› o¤ullar›na
kalm›flt›r. Bu karakterler iktidarlar› boyunca Nart
ulusunu devlerin, cücelerin ve ejderhalar›n
sald›r›lar›ndan da korumufllard›r. Bu savafllara Nart
mitolojisinin Giganthomakia’s› demek yerinde
olacakt›r.
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Söz konusu olan bu savafllar›n kesintisizli¤i
nedeniyledir ki hanedana ait yeni do¤an erkek
çocuklar› gizlice büyütülmüfllerdir. Bundan amaç
erken dönemde öldürülmelerinin önlenmesidir.
Nitekim Hurri mitolojisindeki Kumarbi’de taht›
o¤lu Teflup’a kapt›rd›ktan sonra bir kayadan çocuk
sahibi olmufl onu gizlice büyütmüfltür. Yine Nart
Sosr›ko’da bir kayadan do¤mufl ve gizlice
büyütülmüfltür.

Kimi düflünürler bu savafllar›n iyi ile kötünün,
ayd›nl›k ile karanl›¤›n aras›nda yaflanan savafllar
oldu¤unu iddia ederek durumu rasyonalize
etmektedirler. Oysaki yaflanan bir iktidar savafl›d›r
ve kimin “iyi” kimin “kötü” olaca¤›na kazananlar
karar vermifltir. Gerçekte “iyi” ile “kötü”nün
mücadelesi yaflanmamaktad›r. Yaflanan, hayat›n
tanr›lar taraf›ndan yeni bafllat›ld›¤› bir bölgede
(yani dünyada) iktidar›n kimin elinde olaca¤›n›n
kavgas›d›r. Savaflan taraflar›n hepsi de tanr›
soyundan gelmekte ve en az di¤erleri kadar gökleri
yönetme hakk›na sahip olmaktad›rlar. Tüm bu
savafllar boyunca amans›z mücadeleler veren
Tanr›lar, devler, ejderhalar ve di¤er yarat›klar›n
hepsi Tanr› soyundan gelen ve farkl› araçlarla
silahlan›p iktidar için savafl veren taraflard›r. Savafl›n
do¤as› gere¤i iki tarafta ac›mas›z, hilebaz, korkak
veya cesur olabilmektedirler. Bize göre dünya
mitolojisi, iyi ile kötünün mücadelesini anlatmaktan
çok, savafl› kaybetti¤i için “kötü” say›lan tanr›lar
ile savafl› kazand›¤› için “iyi” olduklar› varsay›lan
tanr›lar›n mücadelesini anlatmaktad›r.

Hurri kökenli Kumarbi efsanesi ile Hatti kökenli
‹lluyanka efsaneleri F›rt›na Tanr›s› Teflup’un
baflkahramanlar›ndan say›ld›¤› anlat›lard›r. Hatti
kökenli olan ‹lluyanka efsanesi iki nüsha halinde
elimize geçmifltir. Bu efsaneye göre ‹lluyanka adl›
y›lan F›rt›na Tanr›s›’n› yenilgiye u¤ratm›flt›r. F›rt›na
tanr›s›n›n yard›m ça¤r›lar›na yaln›z koruyucu
Tanr›ça ‹nar karfl›l›k vermifl ve bir hile düflünmüfltür:

“‘Bir ziyafet veriyorum, sen de gel ve ye!’ Y›lan
(çocuklar›yla birlikte) geldi; yediler, içtiler. Tüm
içki kaplar›n› boflaltt›lar ve doydular. (Sarhoflluktan)
kovuklar›na geri dönecek halde de¤ildirler.
Hupafliya geldi ve y›lan› bir iple ba¤lad›. F›rt›na
Tanr›s› geldi ve Y›lan› öldürdü. Tanr›lar onun
yan›ndayd›lar.”

Efsanenin ikinci nüshas› biraz daha ayr›nt›l›d›r ve
olaylar biraz daha heyecanl› anlat›l›r. Buna göre
y›lan, F›rt›na Tanr›s›’n› sadece yenmekle kalmaz,

104

ayn› zamanda onun kalbini ve gözlerini de al›r
götürür. Yitirdi¤i uzuvlar›n› geri alabilmek için
F›rt›na tanr›s› bir hileye baflvurur: Fakir bir kimsenin
k›z›yla evlenir ve ondan bir o¤lan çocu¤u edinir.
O¤lan büyüyünce onu y›lan›n k›z›yla evlendirir
ve böylece düflman›yla akrabal›k iliflkisi kurar. Bu
akrabal›k iliflkisi sayesinde F›rt›na Tanr›s› tekrar
kalbine ve gözlerine kavuflur. Yeniden bir savafl
yaflan›r ve bu kez F›rt›na Tanr›s› savafl› kazan›r.

Bu anlat›larda karfl›m›za ç›kan temel veriler Nart
Sosr›ko için de söz konusudur. ‹lkin Nart
Sosr›ko’nun da Hatti koruyucu tanr›ças› ‹nar gibi
bir koruyucusu vard›r: Nart Seteney. Nart Seteney
Sosr›ko’yu yetifltirten, büyüten, savaflmay› ve silah
kullanmak dahil bir savaflç› tanr›ya gereken her
fleyi ö¤reten kad›nd›r. Dahas› Nart Sosr›ko yaflad›¤›
büyük savafllar›n hepsini Nart Seteney’in yard›mlar›
ve silahlar› sayesinde kazanm›flt›r. ‹kinci olarak
F›rt›na Tanr›s› Teflup gibi Nart Sosr›ko da her
zaman “kurnaz”d›r. Nart Sosr›ko devleri, ejderhalar›
ve di¤er düflmanlar›n› her zaman hile ile yenmeyi
baflarm›flt›r. Hatti’li Teflup ta y›lan ‹lluyanka’y› hile
ile alt etmifltir. Üçüncüsü Nart Sosr›ko (ve di¤er
Nartlar) ile savaflan karakterler hemen her zaman
Nartlardan bir fley alm›fllard›r. Bazen Nartlar›n
k›zlar›n›, bazen Nartlar›n bitki tohumlar›n›, bazen
de dünyay› bir düzende tutan flütü. Öyle görülüyor
ki bu düflmanlar da Nart halk› gibi bir düzen
kurmak ve ço¤almak e¤ilimindedirler. Ancak temel
ihtiyaçlar› olan kad›n, bitki tohumlar› ve düzenin
sa¤lay›c›s› olan flüt onlarda yoktur. Hatti efsanesinde
ise F›rt›na Tanr›s›n›n gözü ve kalbi al›nm›flt›r.
Dördüncüsü ki, bu özellik Yunan mitolojisinde
de göze çarpar: Nart mitolojisindeki ve Hatti-Hurri
mitolojisindeki düflman karakterler asl›nda bir
flekilde uzaktan da olsa akrabad›rlar. Yahut ta baz›
durumlarda flölenlerde ve davetlerde karfl›lafl›rlar.
Aralar›nda sosyal iliflkiler mevcuttur. Nitekim Hatti
mitolojisinde y›lan ‹lluyanka’n›n bir flölene davet
edilmesi gibi, Çerkes Nart mitolojisinde de Ejder
Soylu Siyah Adam böyle bir flölen ve k›z isteme
seremonisinde göze çarpmaktad›r..

Nart Sosr›ko’nun Ölümü:
Nart Sosr›ko’nun öldürülmesi de temelde Nart
soylar›, devler ve di¤er antropomorfiklerin
aralar›nda yaflanan güç mücadelesinin bir
sonucudur. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, birçok
Nart soyu iktidar için aralar›nda mücadeleler
vermifllerdir. Nart Sosr›ko da kendisi ve ailesi için
tehlikeli gördü¤ü kiflilerle savaflm›fl ve onlar› yok
etmifltir. Birçok dev birçok Nart karakteri ve Ejder
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Soyundan Siyah adamlar›n baz›lar› Nart Sosr›ko’nun
öldürdükleri içerisinde say›labilir. Fakat Nart
Sosr›ko’nun öldürdü¤ü birisi vard›r ki, bu ölüm
asl›nda Nart Sosr›ko’nun da ölümünü getirir. Nart
Sosr›ko bir flölen dönüflünde karfl›laflt›¤› Nart
T’ot’erefl ile çat›flm›fl ve yenilip aman dilemifltir.
Eve geldi¤inde annesi Nart Seteney’e olanlar›
anlatm›flt›r. Bu yenilgiyi hazmedemeyen Nart
Seteney o¤luna yeni silahlar vermifl ve düflman›n›
öldürmesi için uygulamas› gereken taktikleri
ö¤retmifltir. ‹kinci karfl›laflmada Nart Sosr›ko Harama
Tepesi’nde düflman›n› öldürmüfltür. Bu ölüm Hatti
F›rt›na Tanr›s› Teflup’un önce yenilip sonra ana
tanr›çan›n yard›m›yla y›lan ‹lluyanka’y› öldürmesi
temas›yla ayn›d›r. Bu düflman asl›nda Nart
Sosr›ko’nun öz teyzesi Nart B›r›mb›hhu’n öz o¤lu
Nart T’ot’erefltir.

Nart B›r›mb›hhu t›pk› k›z kardefli Nart Seteney
gibi ak›ll› ve bilici bir kad›nd›r. O¤lunun
öldürüldü¤ünü ö¤rendi¤inde hayat›n› o¤lunun
katilini bulup öldürmeye adar. Katilin Nart Sosr›ko
oldu¤unu ö¤rendi¤inde Nart Sosr›ko’yu öldürmek
için çareler aramaya bafllar. Çünkü bir kayadan
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do¤an ve vücuduna silah ifllemeyen Nart Sosr›ko’yu
öldürmek hiç kolay de¤ildir. Sonunda Bilici Nart
B›r›mb›hhu Nart Sosr›ko’nun zay›f noktas›n› bulur.
Art›k di¤er Nart soylar›n›, devleri ve Nart Sosr›ko’ya
düflman olan herkesi toplaman›n zaman› gelmifltir.
Nart Sosr›ko’nun tüm düflmanlar› toplan›r ve ona
meydan okurlar. Nart Sosr›ko bu meydan okumay›
kabul eder. Ancak düflmanlar› onu tek zay›f noktas›
olan ayak topu¤undan yaralar. Fakat Nart Sosr›ko’yu
öldürmek mümkün olmaz. Bunun üzerine Nart
Sosr›ko yaral› halde iken onun üstünü kayalarla
örüp canl› iken gömerler, bu Nart Sosr›ko’nun
sonu olmufltur.

SONUÇ
Hurri-Urartu ve Hatti halklar›n›n Kafkasyal›
kökenleri göz önüne al›nd›¤›nda, Hititlerin
Anadolu’ya geldiklerinde bu gün elimize geçen
mitolojik anlat›lar›n (ve tanr›lar›n) büyükçe bir
k›sm›n› haz›r bulduklar› aç›kt›r. Bunun belki de
en büyük delili Hititlerin haz›rda bulduklar› tüm
tanr›lar› oldu¤u gibi korumalar›d›r. Öyle ki Hititlere
bu nedenle “Bin Tanr›l›” denilmifltir. Hititlerin
tanr›lar›n›n isimlerini ald›klar› Anadolu halklar›ndan
mitolojilerini de ald›klar› düflünülmelidir. Nitekim
Hurri-Hatti halkalar›ndan devrald›klar› mitolojilerin
tamam› tematik olarak Kafkas Nart mitolojisiyle
örtüflmektedir. Mitolojik anlamda antik Anadolu
mitolojisi Kafkas mitolojisinin bir uzant›s›, devam›
ve parças›d›r.
Bu iliflki özellikle F›rt›na Tanr›s› Teifleba-Teflup ve
Çerkes mitolojisinde  Nart Sosr›ko özelinde dikkat
çekici bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Ancak, daha
ele al›nmam›fl Günefl Tanr›s›, Denizler Tanr›s›,
Bereket Tanr›s›, ‹kiz Tanr›lar, Bafl Tanr›lar, Ana
tanr›çalar ve giderek panteonun tamam› söz
konusudur.

Yukar›da sözünü etti¤imiz tematik uyuma ve
benzerli¤e ra¤men, Çerkes Nart mitolojisi temelde
dinsel bir metin olmad›¤› gibi bilinen hiçbir
dönemde Kafkas Nart mitolojisi ve bize tan›tt›¤›
Nart’lar dinsel bir ö¤retinin ö¤esi de¤ildir. Nart
mitolojisinin dinsel bir ö¤reti ve Nartlar›n da bildik
pagan Tanr›lar olarak alg›lanmamalar›na karfl›l›k,
yine Kafkasyal› orijinlerini aç›k eden Huri-Urartu
ve Hatti halklar›n›n ayn› temalarla sahip olduklar›
antropomorfiklerin ayn› zamanda o halklar›n
dinlerinde tanr›lar olarak an›lmalar› ilginçtir.
Mitolojinin Kafkasya’da yaflat›lan örnekleri her
zaman din d›fl› kalmay› baflarm›fl olmas›na ra¤men,
Kafkas kültür havzas›ndan ç›kt›¤› en erken
dönemlerden itibaren mitolojik temalar›n ayn›
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zamanda dinsel metinler haline gelmesi ve zamanla
rahip s›n›f›, dini hiyerarflisi, fleriat› ve tefsircileri
ile tam teflekküllü Anadolu dinlerinin ortaya ç›kmas›
ilginçtir.

Bu ba¤lamdan olmak üzere, asl›nda Çerkes Nart
mitolojisindeki aktar›m›yla hayli güncel ve s›radan
bir kahramanm›fl, gibi görünen Nart Sosr›ko’nun
bir k›s›m özellikleri Anadolu’da ki F›rt›na Tanr›s›’n›n
 özelliklerine benzemesi, F›rt›na Tanr›s›’n›n Huri-
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Urartu kültür havzas›nda ilk üç tanr›dan birisi
olmas› dahas› Hitit örne¤inde oldu¤u gibi krall›¤›n
meflruiyet kayna¤› ve bir imparatorlu¤un en baflat
tanr›s› olmas› bafl döndürücü bir dönüflümdür.

Yine de Nart Sosr›ko’nun F›rt›na tanr›s› Teifleba-
Teflup ile olan benzerli¤i Nart mitolojisindeki di¤er
karakterler ile Anadolu ve Mezopotamya’n›n pagan
tanr›lar› aras›nda yap›lacak yeni tematik okumalar›n
önünü açmaktad›r.
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haiz olmufltur. Bu konumundan dolay› tarihte
çeflitli devletleraras›nda sürekli el de¤ifltirmifltir.
‹lim aç›s›ndan huzur ve güvenli¤in bulunmas› en
önemli esaslardan biri oldu¤u düflünüldü¤ünde,
bu durumun Ahlat’›n bir ilim ve kültür merkezi
olmas›na engel oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bilindi¤i
gibi, ‹slam ülkelerinde ilim adamlar›n›n sürekli

ilim merkezlerine seyahat yapm›fllard›r. Bu
bak›mdan Ahlatl› pek çok alim de, de¤iflik
flehirlerde ilim tahsil etmifl ve yerleflmifltir. Ahlatl›
pek çok alim, de¤iflik alanlarda ilmi eserler
vermifllerdir. Bunlar›n içinde dini ilimler sahas›nda
flöhret bulanlar oldu¤u gibi, kimya ve co¤rafya
gibi tabii ilimlerde de ismini duyuranlar mevcuttur.

Ahlat Meydan Mezarl›¤› (G. Ad›yaman)
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A SOURCE THAT SHOWS THE NAME OF VAN LAKE
AS THE SEA OF TATVAN IN THE XVI th CENTURY:

TEZK‹RETÜ'L BÜNYAN

n various eras of history different names were used for the Van Lake which is largest lakes in Turkey
and one of the largest lakes in the the world. One of the names which used for the Van Lake was

the Sea of Tatvan stated in a source dating XVIth century. It has been known that in the original manuscript
source called Tezkiret’ül Bünyan exists in the Süleymaniye Ribrary. ‹t’s stated that different activities
was carried out in the Van Castle by the Sea of Tatvan. The mentioned source emphasizes the role of
the Sea of Tatvan in the Iranian campaign and the constructions there. In this presantotion, the Van
Lake as the Sea of Tatvan and its transcription will be analysed.

Key words: The Van Lake, The Sea of Tatvan, The Iranian Campaign, the ship, Lütfi Pasha, Tezkiret’ül
Bünyan, Süleymaniye Library, Van Castle.
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an gölü tarihin her döneminde özellikle ulafl›m
ve ticaret bak›m›ndan büyük önemi haiz

olmufl ve bu bölgede hâkimiyet tesis etmifl olan
devletlere veya beyliklere ayr›cal›kl› bir konum
sa¤lam›flt›r. Bunun en önemli sebebi gölün do¤u-
bat›, kuzey-güney aras›nda deniz yolu ulafl›m›n›
sa¤lam›fl olmas›d›r. Bu durumun fark›nda olan her
güç gölü tam olarak kontrol etmek için deniz
ulafl›m araçlar› tesis etmifl, bu yolla göldeki
hâkimiyetini pekifltirmeye gayret etmifltir. Osmanl›
hâkimiyeti döneminde de Van Gölü önemini
muhafaza etmifltir. Bunun yan› s›ra Van bölgesinde
çeflitli sebeplerle meydana gelen k›tl›klarda Van
Gölü üzerinden söz konusu bölgeye Diyarbak›r,
Bitlis taraflar›ndan zahire ulaflt›r›lm›flt›r.1

Van ve çevresinin kereste ihtiyac› da yine Bitlis
ormanlar›ndan sa¤lanan malzeme ile giderilirken
Van Gölünde çal›flan ulafl›m araçlar› kullan›lm›flt›r.
Osmanl› Devleti özellikle ‹ran seferlerinde gölden
önemli oranda istifade etmifltir.2 Bu maksatla Van
Gölü üzerinde faaliyet gösteren çeflitli deniz araçlar›
infla etme gere¤i duymufltur. Tebli¤imizin konusunu
teflkil eden Tatvan Denizi tan›mlamas› da böylesi
bir ihtiyac›n temini için yap›lan çal›flmalar vesilesiyle
ortaya ç›km›flt›r.

Tarihte Van Gölü ‹çin Kullan›lan ‹simler:
Eserin tan›t›m›na geçmeden önce Tatvan Denizi
d›fl›nda Van Gölü için tarihte kullan›lan çeflitli
isimler hakk›nda bilgi vermekte fayda vard›r.
Böylece bu tebli¤in maksad›n›n, gölün ad›n›n
tart›flmaya aç›lmas› olmad›¤›n› ortaya koymufl
olaca¤›z.

Buna göre Van Gölü için ilk ça¤lardan bu yana
kullan›lan isimler ve dönemleri flöyledir:3

V Yüksek Deniz, Bat› Yüksek Denizi: Asur Kral›
I.Tiglatpleser Kitabesi (M.Ö. 1112)

Nayri Denizi: Asur Kral› II. Tiglatpleser Kitabesi
(M.Ö. 965-933)

Nayri Yüksek Denizi: Asur Kral› II. Salamansar
Kitabesi-II (M.Ö. 1028)

Bat› Denizi: Samsiraman
Bitan›n Zamua Denizi: II. Asur Nasiralp (Asur

Nasir-Apli (M.Ö. 883-859)
Dalgal› Deniz: Asur Kral› II. Sargon (M.Ö. 722-

705
Arsen Gölü: Yunan co¤rafyac›s› Strabon (M.Ö. 65)
Tosbit Gölü: Dünyan›n düz oldu¤unu savunan

Yunan Co¤rafyac›s› ve Astronumu
Batlamyus-Ptolemaius (M.S. 108-168)

Biznurik Rehduni Gölü, Vaspuragan Denizi:
Ermeni Tarihçileri

Küçük Deniz: Ermeni Tarihçisi Khrononeli
Mouses

Ahlat Gölü: Nüzhet-ül Kulub (H.M. Kazvini)
Ejir Gölü: Ravzattüsafa
Ahlat Deryas›: Ahsan üt Tevarih
Deryaçe: fierefname-fierefhan
Ercifl Gölü: Marifet ül Büldan
Tatvan Deniz: Tezkiretü’l Bünyan,
Derya-y› Tatvan: Tezkiretü’l Bünyan
Van Denizi: Künh ül Ahbar
Van Deryas›: Evliya Çelebi.

Tatvan Denizi Tan›mlamas› Tezkiretü’l Bünyan
Bilindi¤i üzere Osmanl› Devletinin Do¤uya hâkim
olma süreci I.Selim (Yavuz) döneminde bafllam›flt›r.
Bu süreç özellikle I. Süleyman (Kanunî) döneminde
daha da yo¤un bir flekilde ifllemifltir. Kanunî
Süleyman Irak ve ‹ran üzerine çeflitli seferler
yapm›flt›r.4 Kara ordusunun görev ald›¤› bu
seferlerde deniz gücünden de, daha çok keflif
maksad›yla istifade edilmifltir. Bu çerçevede Irak
seferine de kat›lm›fl olan Mimar Sinan’a Van

Mehmet DEM‹RTAfi *G‹R‹fi

XVI. YÜZYILDA VAN GÖLÜ’NÜN ADININ TATVAN
DEN‹Z‹ OLDU⁄UNU GÖSTEREN B‹R KAYNAK:

TEZK‹RETÜ’L BÜNYAN

* Doç. Dr. Mehmet DEM‹RTAfi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Bitlis-TÜRK‹YE
e-posta: demirtasm@gmail.com

1 BOA. C. AS. (Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Cevdet Askeri)-940-40790, 09 B 1154/20 Eylül
1741. Bu konuda ayr›ca bkz. Mehmet Demirtafl,”Van Havzas›n›n Bat›ya Aç›lan Kap›s›:
Tatvan’da Ticaret ve Ulafl›m”, I. Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri,
Editör: Mehmet Bilen vd. Beyan Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s. 532.
2 BOA. C. BLD (Belediye)-91-4512, 29 Z 1255/04 Mart 1840.
3 Bkz. “Van Gölü”, Tren Dergisi 135. Y›l Özel Say›s›, TCDD Bas›n Ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü
Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 52. 4 Demirtafl,”Van Havzas›n›n Bat›ya Aç›lan Kap›s›: Tatvan’da Ticaret ve Ulafl›m”, s. 527.
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Gölü’nde iflletilmek üzere gemilerin inflas› görevi
verilmifl, Mimar Sinan bu görev kapsam›nda üç
adet kad›rga yapm›flt›r.5 Bu tür faaliyetler Van
Gölünü, dolay›s›yla Tatvan’› çok önemli bir liman
durumuna getirmifltir. Baz› kaynaklarda Van
Gölü’nün ad›n›n Tatvan Denizi  olarak geçmesi
Tatvan’›n suyolu tafl›mac›l›¤› ve ticaretindeki
önemine iflaret etti¤i gibi Van Gölü’nün de
fonksiyonlar›n› ortaya koymaktad›r.

XVI. yüzy›l ortalar›ndan itibaren ‹ran ile çeflitli
savafllar yap›ld›¤› ve bu ülkeye birçok seferler
yap›ld›¤› bilinmektedir. Tebli¤imizin konusunu
meydana getiren Tatvan Denizi6 tan›mlamas› da
iflte bu esnada yap›lan yaz›flmalarda, dolay›s›yla
kaynaklarda yer almaktad›r.

Söz konusu kaynak Süleymaniye Kütüphanesi
Hac› Mahmud Efendi Yazmalar› No: 4911’de
kay›tl›d›r. Süleymaniye Kütüphanesi, bilindi¤i gibi
s›radan bir kütüphane olmay›p bir arfliv
hüviyetindedir. Buradan istifade etmenin çeflitli
usulleri bulunmakta olup, doküman temini de
izne ba¤l›d›r. Yine bu mekândan kopya almak
fotokopi yoluyla de¤il, mikrofilm almak fleklindedir.
Kayna¤›m›z bir el yazmas› eserdir. Bu çal›flmay›
yapt›¤›m›z dönemde Süleymaniye Kütüphanesinde
önce bir katalog taramas› yap›lm›fl ve esere
ulafl›lm›flt›r. Bu esnada baz› kaynaklarda ise Van
Gölü’nün ad› Tatvan Gölü fleklinde geçti¤i de
görülmüfltür.7

Ancak as›l kayna¤›m›z, Tezkiretü’l Bünyan isimli
eserdir. Sâî Mustafa Çelebi taraf›ndan kaleme al›nan
bu eserde ayn› zamanda Kanuni’nin Irakeyn seferi
esnas›nda orduda görevli bulunan Mimar Sinan’›n
kad›rga inflas›na dair ayr›nt›lar da yer almaktad›r.
Söz konusu eserde Van Gölü’nün ad› Tatvan
Denizi ve Derya-y› Tatvan olarak geçmektedir.
Mimar Sinan’›n yak›n dostu ve arkadafl› olan
Mustafa Çelebi, Sinan’›n hat›ralar› mahiyetindeki
eserinde kad›rga inflas›n› Sinan’›n a¤z›ndan
vermektedir. Buna göre, Kanunî Sultan Süleyman’›n
Acem diyar›na sefere karar vermesi üzerine vezir
Lütfi Pafla, Van Kalesi yak›nlar›ndaki Tatvan Denizi
ad›yla bilinen denizin öbür kenar›ndaki k›z›lbafllar›n
durumunu ö¤renmek istemifl ve bunun üzerine
kendisine gemiler infla etmesi emrini vermiflti.

Kendisi ve arkadafllar›, flartlar elveriflli olmamas›na
ra¤men k›sa süre içinde üç kad›rga yapm›fllar,
bunlar için yelken, demir ve kürekler temin etmifller,
kad›rgalar› top ve tüfeklerle donatm›fllard›. Lütfi
Pafla’n›n emri üzerine kaptanl›¤› kendisinin
üstlenerek sefere ç›kt›klar›n› ve bir süre sonra
k›z›lbafl askerlerinin durumunu ö¤renerek paflaya
bildirdiklerini söyleyen Mimar Sinan, bunun üzerine
paflan›n kendisini taltif etti¤ini ilave etmektedir.8
Eserde konu ile ilgili bilgiler, varak 3b ve 4a’da
yer almaktad›r. Buna göre bu iki varak›n transkribe
dilmifl hali flu flekildedir.

“Saadetlü Sultan Süleyman Han ale’l rahmet ve’l
rahman Diyar-› Aceme sefer eyleyüp Van Kalesi
taraf›nda Tatvan Denizi nam› ile ma‘ruf derya
kenar›nda K›z›lbafl-› Evbâfla hüküm mukarrer
olunca vezir Lütfi Pafla hazretleri Derya-y› Tatvan
üzerinde gemiler olup deryan›n öte yakas›nda
K›z›lbafl askerlerinin ahvâlinden haber etmek
murad-› flerifleri olma¤›n bu hakiri davet idüp
gemiler binas›na mukayyed ol diyü tezkire ile
siparifl buyurdular. ‹nayet-i Allah ü Teâlâ ol mahalde
nefer üzerine esbab-› müsâade de¤il iken
yoldafllar›m ile mukayyed olup az zamanda üç
kad›rga bina idüp, tamam yelken ve demirlerini
ve küreklerini tedarik idüp top ve tüfek ve esbab-
› cenk mehtiya itdügün mezkûr pafla hazretleri
kapudanl›¤› yine sen eyle diyü emr idüp ber-
mûcib-i emr-i murad-› flerifleri muktezas›nca
yoldafllar›mla revan olup muradlar›nca K›z›lbafl
asakirinin ahvâlin vukuf hâs›l idüp kemâl-i mertebe
sefa eyleyüp bu hakirni iltifatlar›yla mümtâz
eylediler”.

SONUÇ
Tarihin her döneminde Van Gölü için çok çeflitli
isimler kullan›lm›flt›r. Bunlardan biri de Tatvan
Denizi’dir. Yine Derya-y› Tatvan isminin de
kullan›lanlardan biri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bunun
sebebi Tatvan’›n söz konusu dönemde önemli bir
liman kenti olmas›n›n yan› s›ra bir iskeleye de
sahip olmas›d›r. Yine ilk ça¤lardan itibaren deniz
yolu gerek insanlar›n ulafl›m›, gerekse ticari
faaliyetlerde kara yoluna göre daha yayg›n olarak
kullan›lm›flt›r. Tatvan’›n sahip oldu¤u konum kentte
ticari faaliyetlerin ve ulafl›m›n canl› olmas›n›
sa¤lam›flt›r. Bunun bir sonucu olarak Tatvan’›n
Van Gölü ile olan irtibat› da oldukça yo¤un
olmufltur. Bu da göle Tatvan ad›n›n verilmesini
gerekli k›lan en önemli unsurdur. Ancak dönemlere
göre bu irtibatta, dolay›s›yla Tatvan’›n önemi
konusunda bir gevfleklik meydana geldi¤i

5 ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi-II, TTK Yay›nlar›, Beflinci Bask›,  Ankara 1988,
s. 646.
6 Bkz. “Van Gölü”, Tren Dergisi 135. Y›l Özel Say›s›, s. 52.
7 “Bitlis”, Yurt Ansiklopedisi-II, Anadolu Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1982, s. 1440 (CCIX)
8 Sâî Mustafa Çelebi, Tezkiretü’l Bünyan, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmut Efendi, No.
4911, vr. 3b, 4a.
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anlafl›lmaktad›r. Göle de¤iflik dönemlerde baflka
isimlerin verilmifl olmas› da bunu göstermektedir.
Kesin olan fley ise Tatvan’›n XVI. yüzy›lda oldukça

önemli bir fonksiyona sahip oldu¤udur ki, bu
dönemde Van Gölü kentin ismiyle an›lm›flt›r.

EK-I: Tezkiretü’l Bünyan ‹simli Eserin Girifl Sayfas›

EK-II: Tezkiretü’l Bünyan ‹simli Eserin ‹lgili Sayfas›


