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"...Tann Haldi'nin kap~s~~önünde kurban kesen ki~i, karaci~eri ve kalbi Rusa:ya vermelidir.
... Bir öküz kurban edilmelidir, karaci~er ve kalp Rusa:ya verilmelidir."1

G~R~~~
Urartu dinsel faaliyetleri, krall~~m kuruldu~u ve yakla~~k 250 sene boyunca hüküm sürdü~ü co~rafya ile paralel bir olu~um ve geli~im sergileyen bir yap~dad~r.
Da~l~k co~rafya tanmdan ziyade hayvanc~l~k faaliyetlerine daha elveri~li bir zemin
olu~turmaktad~r. Bu nedenle hayvanc~l~k faaliyetleri Urartu toplumu için çok önemli
bir olgudur. Hayvanc~l~k faaliyetlerinin bir parças~~olan kurban sadece yiyecek ihtiyac~n~n kar~~land~~~~basit bir al~~kanl~k de~il göksel güçler ile ileti~imi sa~layacak bir
arac~d~r. Çünkü dini ayinlerin çok önemli bir bölümünü olu~turan kurban, tannlara
ya da kutsal kabul edilen güçlere sunulan hediye anlam~na gelir. Bu kavram genel
bir tan~mla tannya bir ~ey verme, kar~~l~~~nda tanndan bir ~ey isteme eylemidir ve
bu sayede tann ile inanan~~aras~nda bir yak~nl~k ve bir ili~ki kurulmu~~olacakt~r2.Urartu dini inan~~lar~~içinde bu kavram~n kaplad~~~~alan ve kar~~lad~~~~i~lev merkez konumundad~r. Öyle ki Urartu dini hakk~nda edinilen bilgilerin büyük bir bö-

Dr., Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100, Bornova-Izmir/TÜRKIYE,
atibatmaz@yahoo.com.
' Ayanis tap~nak yaz~n. Salvini 2001a: 261.
2 Dilimizdeld 'Kurban' sözcü~ü Ibranice'deki `korban' dan gelmektedir. Aramice arac~l~~~~ile `krb'
olarak Arapça'ya, oradan da Türkçe'ye girmi~tir. 'Kurban' sözcü~ünün çe~itli anlam ve tan~mlamalar~~
için blcz. Erginer 1997: 15-18.
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lümünde kurban olgusu yer al~r. O nedenle kurban, Urartu inanç sisterni3 içinde
önemli bir kurumdur ve kayda de~er toplumsal ve dinsel i~levlere sahiptir.
Kurban uygulamalar~~canl~~hayvan kesimi yani hayvan kan~n~n alutdmas~~ile
uygulanan kurbanlar (ba~ka bir tan~mla kanl~~kurban); yiyecek—içecek, silah, tohum
ya da ba~ka nesnelerin sunusu (ba~ka bir tan~mla kans~z kurban) olarak kar~~m~za
ç~kmaktad~r'. Bu çal~~mada ço~unlukla Urartu'daki hayvan kurbam ve uygulamalar~~üzerinde durulacakhr. Di~er yandan Urartu gelenelderi aras~nda s~v~~ya da kat~~
nesne sunusu da ayinlerin parças~n~~olu~turan çok önemli bir uygulamad~r. Bu uygulamalar~n~n ba~~nda tart~~mas~z silah sunusu gelmektedir. Urartu tap~naklannda
gerçekle~tirilen seremonilerde Urartu dininin ba~~ve en önemli tanns~~olan Haldi
için silah adama gelene~i Urartu dini içinde en belirgin gelenelderden biridir.
Çavu~tepe5, Kayalidere6, Alt~ntepe", Karmir Blur8, Toprakkale9, Ayanism, gibi
kalelerde Haldi'ye adand~~~~üzerlerindeki yaz~ttan anla~~lan kalkan, sadak, mi~fer,
m~zrak ve ok ucu gibi silahlar~n say~s~~bir hayli fazlad~r". Burada ilginç olan nokta
silahlann kendileri için de hayvan kurban~~yap~lmas~d~r. Ye~ilahç, Karmir Blur ve
Meherkap~~yaz~tlannda böyle uygulamalara ait ifadeler yer al~r".
Su, ~arap, süt gibi s~v~~maddelerin sunulan da (libasyon) Urartu kurban ritüellerinin bir parças~n~~ olu~turuyor olmalid~r.Bunlara ait Asur ve Urartu çivi yaz~l~~
belgelerinden bilgi alabildi~imiz gibi Urartu madeni eserleri üzerinde de s~v~~sunu
Urartu Krall~~~'mn inanç sistemi ile ilgili aynnt~li bilgi için bkz. M.B. Ba~türk, Do~u Anadolu'da
Demir Ça~lar Inanç Sistemlerinin Arkeolojik ve Filolojik Veriler I~~~~nda Incelenmesi, Yarmlanmam~~~
Doktora Tezi, Ege üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
4 Emiro~lu ve Ayd~n 2003: 507; Erginer 1997. Baz~~sosyolojik ve antropolojik çal~~malarda kimi
cans~z nesnelerin sunulan da "kurban" kapsam~~içinde de~erlendirilmektedir. Kurbamn kutsala verilen
hediye anlamuu ta~~d~~~~dü~ünüldü~ünde bu yakla~~m yanh~~olmamal~d~r. Öte yandan tannlara sunulan
tüm canl~~veya cans~z varl~klar bir daha ba~ka hiçbir yerde kullamhnayacaldan için gerçek fonksiyonlar~~
feda edilmi~~olacakt~r. örne~in Tanr~~Haldi'ye sunulacak silahlar sava~ta kullamhnayacaklanndan gerçek
fonksiyonlan feda edilmi~~olacakt~r.
5 Çilingiro~lu 1998: 232.
Burney 1966: 69.
7 özgüç 1966: 6 vd.
Piotrovskii 1967: 45-47; Piotrovskii 1969: 159,160,173.
Erzen 1962: 383 vd.
i° Çilingiro~lu 1998: 232-233;Çilingiro~lu 2001: 45-47, fig. 1-2; Derin ve Çilingiro~lu 2001: 155
vd.; Derin ve Muscarella 2001: 189 vd.; Çilingiro~lu 2004: 257vd.; Çilingiro~lu 2005b: 31 vd.,
Çilingiro~lu 2012: 305-306.
Çilingiro~lu 1997: 1-7,121; Çilingiro~lu 1998: 232-233; Çilingiro~lu 2001: 45-48; Çilingiro~lu
2004: 257 vd.; Çilingiro~lu 2005a: 98-99; Çilingiro~lu 2005b: 31 vd.
12 Ye~ilahç kaya ni~i içindeki yaz~tta (OTU I: A 3-2), Karmir Blur susi'sine ait bloklar üzerindeki
yaz~tta (CTU I: A 12-2 I) ve Ayanis tap~nak yaz~unda (OTU I: A 12-1 I) Haldi'nin silahlanna bir koyun
kesilmesi gerekti~i yaz~lm~~t~r. A~a~~da ad~ndan s~kça söz edece~imiz ve Urartu kurban listesini sunan
Meherkap~~yaz~t~mn 13. saur~nda da, Tanr~~Haldi'nin silahlanna 1 bo~a 2 koyun kurban edilmesi gerekti~i emredilmi~tir.
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uygulamalar~~sahnelenmi~tir. Içi ~arap dolu Urartu kazanlann~ n varl~~~~Asur yaz~danna da yans~m~~t~ r. II. Sargon'un 8. Sefer kay~tlar~nda Musasir tap~na~~~ya~mas~~
s~ras~nda, 80 ölçek s~v~~alabilen ve içi Haldi'ye sunulmak üzere a~z~na kadar ~arapla
doldurulmu~~Urartu kazanlanndan (han2) söz edilmektedir". Baz~~Urartu kemerleri
üzerinde resmedilen seremoni sahnelerinde, üç ayakl~~kaideler üzerinde duran bo~a
ba~~~eldentili kazanlardal4 veya geometrik motifi küplerde" kad~nlar tarafindan s~v~~
libasyon gerçekle~tirilmektedir. Ayanis Kalesi'nde s~v~~libasyon s~ras~nda kullan~lan
baz~~pi~mi~~toprak veya madeni kaplar bulunmu~tur. Tap~nak depo odalar~nda
ortaya 9kart~lan105 cm a~~z çap~na sahip kazan, 0.84 m a~~z çap~~ve 1.06 m yüksekli~e sahip üzeri geometrik bezemelerle süslü küp ve pi~mi~~toprak bir kap", XI
No.lu Alan'da, Seremoni Koridoru'nau yak~n bir alanda, iki adet demir saph m~ zrak ile beraber bulunan ortalama 30 litre kapasiteli ba~ka bir tunç kazan bu tür
kaplara örnek olu~turmaktad~r.Urartu mühürleri ve mühür bask~lar~nda da s~v~~
kurban~~ile ilgi veriler mevcuttur". S~v~~libasyonun Ayanis Kalesi'nde" hayat a~ac~~
seremonilerinde, Alt~ ntepe'de" görülen stel ve hayat a~ac~~ile yap~lan ayinlerde ya
da göm~i ayinlerinde uyguland~~~~bilinmektedir. Sonuç olarak Urartu tap~nak alanlannda bulunan sunu çanaldan, kazanlar ve di~er libasyon kaplan Urartu dinsel
ayinlerinde gerçekle~en s~v~~ kurban~mn önemli kamtland~r21 . Libasyon uygulamalar~nda kullan~lan ba~ka bir s~v~~kurban kamd~r22. Di~er bir ifade ile s~v~~kurban kavram~~içinde bir bölüm kanh kurban kategorisinde de~erlendirilmelidir. A~a~~da da
görülece~i gibi kanh kurban,Urartu dininin her alan~nda ba~tan sona yer al~r ve
kutsala biçilen de~er, kesilecek hayvan~n tür ve say~s~yla belirlenmi~tir.
Kurban kesiminin ço~u kez sadece basit bir verme eyleminden olu~may~p, bir
ayin içinde gerçekle~tirilmesi nedeniyle bu çal~~man~n birçok yerinde Urartu dini
ayinlerinden ve bunlar~ n muhtemel anlamlanndan söz etmek durumunday~z.Yaz~l~~
belgelerden anlayabilcli~imiz kadar~yla Urartu dini inan~~lannda kurbamn belli
'3 Foster 2005: 811.
Seidl 2004: 141, abb. 99.
15 Merhav 1991a: 227, fig., 6. 3.
16 Çilingiro~lu 1993: 435; Çilingiro~lu 1998: 230; Çilingiro~lu 2012: 305.
olmas~~
17 Seremoni Koridoru'nda gerçekle~tirilen s~v~~ sunusu ile bu kazan aras~nda bir ba~lant~~
kuvvetle muhtemeldir. Seremoni Koridoru içinde gerçekle~ tirilen ayinlerle ilgili bkz. Batmaz 2013.
18 I~~k 1986: Abb. 1.
'9Batmaz 2012: 39-60; Batmaz 2013: 65-83.
20 Özgüç 1969:33; I~~k 1986:3 vd.
1997: 102; Çilingiro~lu
21 Urartu Kültürü'ndeki libasyon uygulamalan ile ilgili bkz Çilingiro~lu
14

1998: 230, 237.
blo~u üze22 Çilingiro~lu 1997: 102; Çilingiro~lu 1998: 230, 237. Karmir Blur susi'sine ait bir ta~~
rinde kurban kan~~ile yap~lan bir adaktan söz edilir. Diakonoff 1991: 14, 16. Kurban ka~~~~~~ n Urartu dini
içinde oldu~u gibi di~er birçok inan~~ta yeri oldu~u bilinmektedir. Zira kan hayat~n özü olarak kabul edilir.
Eliade 2007: 190.
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standardan vard~ r.Bu yönüyle öncelikle hangi olgu için kurban verilir, o olgu için ne
kurban verilir, kurban verilmesi gereken hayvanlar nelerdir, kurban verilmesi gereken olgular~ n hangi özellikleri onlara kurban verilmesini sa~lar?23 gibi sorulara yan~t
üretmek gerekecektir.
KURBAN ~LE ~LG~L~~YAZ~L~~VER~LER
Urartu yaz~dan= içeri~i incelendi~inde kurban olgusunun birçok kez i~lendi~i
görülecektir. Çali~mam~z~ n bu k~sm~, Urartu çivi yaz~l~~belgelerindeki kurban kavram~= çe~itli boyutlar~yla incelenmesine ayrdm~~t~ r. Yaz~l~~ veriler sadece kurban
hayvanlar~, kutsal kabul edilen olgu ve tanr~lar ile ilgili de~il ayn~~zamanda kurban
kesimi gerçekle~en Urartu ayinleri ile ilgili de veri sa~lamaktad~r. Kurban konusuna
ili~kin en temel veri kayna~~~ Meherkap~~yaz~nd~r. Meherkap~~yaz~trun Urartu
inaru~lann~n temel ve en önemli ta~~n~~olu~turdu~u kesindir. Bu çok önemli belge
Urartu tann ve tannçalan için takdir edilen kurbanlar~n say~~ve türünü içermektedir. Meherkap~~yaz~ n, Van kenti içinde Akköprü Mahallesi'nde, Topraltkale'nin in~a
edildi~i Zimzim kayal~klar~~üzerinde bir kayaya oyulmu~~ni~~içine yaz~lm~~t~r. Yaz~tta öncelilde, söz konusu kaya ni~inin ~~puini ve o~lu Menua tarafindan tanr~~Haldi
için yap~lm~~~bir kap~~oldu~u belirtilmi~~ve sonra bir ayinin düzenlenmesi gerekti~i
yaz~lm~~t~r. Ard~ndan 63 tanr~, 16 tanr~ ça ve onlara kurban edilmesi gereken hayvanlar~n cinsi ve adedinin listesi verilir. Yaz~t~n kapam~~cürnleleriyine a~a~~da irdelenecek olan baz~~faaliyet ve kurban uygulamalanmn sunulmas~yla tamamlamr24.
Çali~mam~z~n farkl~~yerlerinde de~inilecek olan yaz~t~ n liste bölümü ~öyledir25.
1

2
3

D tialdi
D Teieba

(F~rt~na Tanr~m)

~~~ it~ini (Güne~~Tanr~m)

17

Bo~a

34

6

Bo~a

12

Koyun

4

Bo~a

8

Koyun

4

Koyun

Koyun

4

D

ljutuini

2

Bo~a

5

D

Turani

1

Bo~a

2

Koyun

6

D

Ua

2

Bo~a

4

Koyun

7

D

Nalaini

2

Bo~a

4

Koyun

8

D ~ebitu

2

Bo~a

4

Koyun

9

D

2

Bo~a

4

Koyun

Arsimela

" Bu çal~~mada geçen ~ükür (~ukran), adak, istek, kefaret vb. kurbanlar~n tan~mlamalar~~için bkz.
Erginer 1997:142-151.
24 Bak~n~z burada "Tar~m ve Sulama Faaliyetleri ile ilgili Kurbanlar" ba~l~~~.
25
CTU I: A 3-1; UKN I:27.
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10

D

Anapa

1

Bo~a

2

Koyun

11

D

Diduaini

1

Bo~a

2

Koyun

12

D Sin

1

Bo~a

2

Koyun

13

D ljaldi'nin

1

Bo~a

2

Koyun

14

D Atbini

1

Bo~a

2

Koyun

(Numara "30")
Silahlan'na

15

D

Quera

1

Bo~a

2

Koyun

16

D

Elipri

1

Bo~a

2

Koyun

17

D Tarraini

1

Bo~a

2

Koyun

18

D

Adaruta

1

Bo~a

2

Koyun

irmu~'ini

19

D

20

D ILU

1

Bo~a

2

Koyun

1

Bo~a

2

Koyun

21

D AlapttAini

1

Bo~a

2

Koyun

22

D Erina

1

Bo~a

2

Koyun

23

D

iniri

1

Bo~a

2

Koyun

24

D

Unina

1

Bo~a

2

Koyun

25

D Aiarini

1

Bo~a

2

Koyun

26

D Zuzumaru

1

Bo~a

2

Koyun

27

D Ijara

1

Bo~a

2

Koyun

28

D Araza

1

Bo~a

2

Koyun

1

Bo~a

2

Koyun

1

Bo~a

2

Koyun

1

Bo~a

2

Koyun

aluse urulili ue

tannya)

(Ma~aralar Tanns~)

(Yollar Tanr~m)

29

D Ziukuni

30

D

31

D Ar~ibedini

32

D

Arni (Tepeler ve Da~lar Tanns~)

1

Bo~a

2

Koyun

33

D

Gençli~i'ne (?) (ininak)

1

Bo~a

2

Koyun

34

D

Eri~kinli~i'ne (?)

1

Bo~a

2

Koyun

35

D ljaldi'nin

Ya~hl~~~'na (?)(dinde)

1

Bo~a

2

Koyun

Ura

36

D

2

Bo~a

4

Koyun

37

DTei~'eba'run (F~rt~na Tanns~) Ordusu'na

Ijaldi'nin Ordusu'na

2

Bo~a

4

Koyun

38

D Artu'arasau

2

Bo~a

4

Koyun

39

Ardini (Mu~a~ir) Kenti Tanns~'na

1

Bo~a

2

Koyun

40

Qumenu Kenti Tanns~'na

1

Bo~a

2

Koyun

41

Tu*S'pa Kenti Tanns~'na

1

Bo~a

2

Koyun

42

D

1

Bo~a

2

Koyun

tannlanna

kjaldi'nin Kenti'nin Tannlan'na
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43

Ar~uniuini Kenti Tannlan'na

1

Bo~a

2

Koyun

44

D

45

D uba

1

Bo~a

2

Koyun

1

Bo~a

2

Koyun

46

D

1

Bo~a

2

Koyun

47

Eridia Kenti'nde D Teikba Kap~~lan'na

1

Bo~a

2

Koyun

48

Uffini Kenti, D iuini Kap~lan'na

1

Bo~a

2

Koyun

49

D

1

Bo~a

2

Koyun

50

D IialciPnin

1

Bo~a

2

Koyun

51

D

Ijaldi'nin Gücü'ne

1

Bo~a

2

Koyun

52

D

Ijaldi'nin susi 'lerine

1

Bo~a

2

Koyun

53

D

Talapura

1

Bo~a

2

Koyun

54

D

Qilibani

1

Bo~a

2

Koyun

55

Ülkeler Tanns~'na

1

Bo~a

2

Koyun

56

Da~lar (?) Tan~r~m' na

1

Bo~a

2

Koyun

57

p~uinina (Göl Tanns~'na)

1

Bo~a

2

Koyun

58

Vadi (?) Tanns~'na

2

Bo~a

14

Koyun

59

Yeryüzü-Toprak (?)Tanns~na

2

Bo~a

14

Koyun

60

D

4

Bo~a

18

Koyun

61

Dtlaldi'nin (Büyükba~~Hayvan) Sürüsü'ne

4

Koyun

62

NUSi Kenti'ndeki D Ua Kap~s~'na

2

Koyun

63

D

10

Koyun

64

D Arubani

Inek

1

Koyun

65

D

1

Inek

1

Koyun

66

D Tu'Srpuea

1

inek

67

D Aui

1

Inek

68

D Aia

1

Inek

69

D

1

Inek

70

D ~inuiardi

2

Koyun

71

D

ipbari

2

Koyun

72

D Bar~ia

2

Koyun

73

D

Silia

2

Koyun

74

D Ar'a

2

Koyun

75

D

Adia

2

Koyun

Haldi'nin I~~~~'na (?)
ljaldi Kap~lan'na

Eli'a
Merhameti'ne (anti)

ILANI Gamruti (tüm tannlara)

Babania (Da~lar-Yüksek Ülkeler)
Baba

Sardi

1
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76

D

Uia

2

Koyun

77

D

Ai Tannçalanna

4

Koyun

78

D Ardi

2

Koyun

79

Tüm Tannçalara (?)

17

Koyun
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Böylelikle Urartu tanr~lan, kurban listeleri ve uygulanmaya konan dinsel ayinlerin temelleri affirru~ ur.Bu önemli yaz~h kaynak ~~~~~ nda Urartu inançlannda neyin
kutsal oldu~unu ve bunlar~n hiyerar~ik s~ras~n~~kavramsal olarak incelemekte fayda
vard~r: Meherkap~~yaz~t~nda kurban verilen kavramlar~~iki düzlemde gruplamak
mümkündür: Soyut ve somut kavramlar.
Somut kavramlar: Silahlar (Haldi'nin silahlar~), Kap~lar (Haldi, Tei~eba, ~iuini
kap~lan vb.), Haldi'nin Sus/len, Haldi'nin hayvan sürüsü26, tannlarm ordular~~(Haldi'nin ordulan, Tei~eba ordular~~vb.) Burada ad~~geçen ordular~~tanr~lar üçlemesinin
(Haldi, Tei~eba ve ~iuini) her birine inananlarm27 olu~turdu~u birlikteli~i ifade eden
ordular olarak de~erlendirmek mümkündür.
Soyut kavramlar: Haldi'nin gençli~i, eri~ldnli~i ve ya~hl~~~, Haldi'nin ~~~~~, Haldi'nin merhameti, Haldi'nin gücü ~eklinde s~ralanabilir.
Soyut kavramlar içinde genellikle tannla~t~nlm~~~insan özellikleri göze çarpar.
Özellikle Haldi'nin ya~am ak~~~n~~simgeleyen gençlik, eri~kinlik ya da ya~hlik gibi
durumlar~n belirtilmi~~olmas~~dikkat çekicidir28. Haldi için söylenen bu ifadeler
ashnda ya~amda bir a~amadan bir di~er a~amaya geçi~i simgeler ve pekçok kültürde
"Geçi~~Törenleri" (Rite of Passage) ile kutlamr29. Somut kavramlar ise arkeolojik
olarak bulabildi~imiz ve ayinlerde kullan~lan kavramlar olabilir. Örne~in dini merasimlerde Haldi'ye arma~an edilen silahlar, Haldi'nin silahland~r ve somut olarak
vard~r. Kap~lar için de benzer ~eyler söylenebilir. Bunlar, Meherkap~, Ye~ilahç gibi
(belki de kurbanlik hayvanlara kurban sunulmas~) kur26 Hayvanlara da canl~~kurban sunulmas~~
banl~k hayvanlar~n kutsand~~~ m akla getirmektedir. Bu aç~dan bak~ld~~~ nda sürü hayvanlann~ n da Urartu
inançlar~~çerçevesinde kutsal kabul edilmi~~olabilece~i önemli bir sonuçtur.
~~~~meydana getiren a~iret27 Bu inananlar krall~k içindeki di~er etkin politik unsurlar olabilir. Krall
lerin krall~k kurulmas~ndan sonra da etkinli~i devam etmi~~olmal~d~r. Bu topluluklar içinde farkl~~inan~~la~,
r~n olmas~~muhtemeldir. Tanr~~Haldi d~~~ ndaki tannlann ordular~~bu inan~~lar~n somut bir yans~mas
ordu içindeki farkl~~a~iretlerden sa~lanan askeri birimler olabilir.
28 Haldi'ye ait bu ve buna benzer baz~~ s~fadann tercürnesi tart~~mal~d~ r. Dolay~s~ yla anlamlan tam
olarak aç~kl~~a kavu~turulabürni~~de~ildir. Soyut kavramlar aras~ nda sunulan Haldi'nin gençli~i, eri~Idnli~i ya da ya~hh~~, Melild~vili'nin tercümesi (UKN I: 27) do~ru kabul edilmesi durumunda geçerli olacakt~r.

~i simgeler ve bu
29 Örne~in pek çok dinde ergenlik, sünnet, evlilik veya ölüm gibi olgular birer geçi
geçi~ler için "geçi~~törenleri" düzenimin ölümlü bir insan için ya~am~~boyunca sadece bir kez ya~anacak
gençlik, eri~kinlik ve ya~hl~k gibi geçi~lerin göksel bir ki~ilik için nas~l gerçekle~mi~~oldu~u ve buna ba~l~~
törenlerin, dolay~s~yla kurban kesimlerinin ne ~ekilde gerçekle~tirildi~i bilinmemektedir.
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kaya ni~leri veya tapmaklarm kendileri gibi somut arkeolojik kavramlar olarak niteMeherkap~' daki uzun kurban listesinde verilen say~lann bir seferde mi yoksa y~l
içinde farka dönemlerinde mi kesildi~i gibi sorular kesin olarak yan~t bulabilmi~~
de~ildir. Buna kar~~n Urartu'dalci kurban uygulamalar~n~~analiz etmek bu tür sorulara da yan~ t verilebilmesini kolayla~t~nr.
Haldi'ye O~lak Kurban~~
Çivi yazd~~belgeler Urartu inançlannda her faaliyet için farka say~da kurban
sunuldu~u göstermektedir. Hatta kurbanlar, durumun a~amalanna göre de~i~mektedir. Sözgelimi, herhangi bir amaçla kurban kesilecek ise kesim, öncelikle Tanr~~
Haldi'ye o~lak kurban~~ile ba~lamaktad~r. Yaz~t~n aç~l~~~nda (ve dolay~s~yla kurban
uygulamas~n~n ba~lang~c~nda) tanr~~Haldi'ye o~lak kesilmesi gerekti~i belirtildikten
sonra, yine tanr~~Haldi ve di~er tanr~~veya tannçalara kesilecek kurbanlar~n listesi
verilir. Meherkap~~yan~n~da kurban listesi verilmeden önceki aç~l~~~sat~rlar~~~öyle"Efendisi Tanr~~Ijaldi'ye, Sarduri o~lu fipuini ve fipuini o~lu Menua bu
kap~y~~in~a ettiler ve Güne~~Tanns~~ay~nda bir ayin yap~lmas~n~~buyurdular:
Tanr~~tlaldi'nin, Tanr~~Teikba, Tanr~~ i~~ini ve tüm tannlarm ...Tanr~~
Ijaldi'ye ak~~ o~lak kurban olarak kesilmelidir."30

Yaz~tm giri~inde Tanr~~Haldi'ye alt~~o~lak kesilmesi gerekti~i yaz~l~d~r. Devam
eden saurlardaki kurban listesinin ilk s~ras~nda yine Haldi yer almaktad~r. i~puini ve
Menua'mn ortak krall~ klan döneminde yap~lm~~~di~er bir kaya ni~i olan Ye~ilah
çamt~nm aç~l~~~cümlelerinde yap~lmas~~gereken bir ayin ve Haldi'ye o~lak kurbamndan söz eden sat~rlar a~a~~daki gibidir:
"Efendisi Tanr~~ljaldi'ye, Sarduri o~lu fipuini ve fipuini o~lu Menua bir
Tanr~~Ijaldi susisi in~a etti. Tanr~~ljalciPnin gücü sayesinde Sarduri o~lu
fipuini, güçlü kral, büyük kral, Biainili Krali ve T~dpa'n~n yöneticisidir. Yeni
binalar için bir ayin yap~lmas~n~~emrettiler: Tann Ijaldi için bir o~lak kesilsin,
Tanr~~Ijaldi için bir bo~a kurban edilsin, Tanr~ça Uarubaini'ye bir inek, Tann klaldi'nin Kap~s~' na bir koyun, Tanr~~ljaldPnin Silahlan'na bir koyun."31

Yaz~dardan anla~~ld~~~~kadar~yla yeni yap~lar~n aç~h~lan o~lak kesimi ile ba~lamaktad~r. Bu konu ile ilgili Ayanis tapmak yaz~t~nda yeni yap~lan yap~lar için Hal-

30
31

CTU I: A 3-1.
CTU I: A 3-2.
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di'ye genç bir keçi kurban edilmesi gerekti~i yazar32. Yaz~t~n devam~nda di~er tanr~~
ve tannçalara verilmesi gereken kurban listesi yer ahr. Ayn~~yaz~t içinde Haldi Kap~s~~ve ba~ka baz~~yap~lar için gerçekle~tirilecek bir ayin aç~h~~nda yine Haldi'ye o~lak
kesilmesi emredildikten sonra Haldi ve di~er tannlara kurbanlar sunulmas~~gerekti~i
yaz~l~d~r33. Karmir Blur Kalesi susisine ait bloklardald yaz~tlar, benzer bir durumu
göstermesi aç~s~ndan dikkat çeker. Burada yeni yap~lan tap~nakta Haldi'ye o~lak
kesilmesi emredilir. Yaz~tta aynca Haldi Kap~lan için ve tap~nak tamamlan~p dö~endi~i zaman da aynca Haldi'ye keçi yavrusu kurban edilmesi gerekti~i belirtilir34.
Görüldü~ü gibi tann Haldi ad~na yeni bir tap~nak yap~ld~~~~ve merasime haz~r
hale geldi~i zaman, Haldi'ye o~lak kesilmesi emredilmektedir. O~lak, yaln~zca Haldi tap~nak agli~lar~nda kesilmez. Ayn~~zamanda sulama kanallann~n aç~l~~lan da
o~lak kurban~~ile ba~lamaktad~r. Argi~ti o~lu Rusa'ya (II. Rusa'ya) ait Zvartnots
Stelrode (Echmaidzin Yaz~d) oradaki kanaldan su al~naca~~~zaman Haldi'ye keçi
yavrusu kesilmesi istenmektedir35. Benzer ~ekilde Erimena o~lu Rusa tarafindan
yazd~nlan Gövelek yaz~t~nda Tann Haldi'ye o~lak kurban~, gölde su birikmeye
ba~lad~~~~zaman yap~lmas~~gerekti~i ifade edilir36. Ard~ndan di~er tannlara kesilmesi
gereken kurban tür ve say~lan yaz~lm~~t~r. Sonuç olarak önemli bir i~in yap~lmaya
haz~r hale gelmesi ve ilk faaliyeti, kutsal olarak alg~lanmaktad~r. Krall~k yaranna
gerçekle~tirilen bu faaliyetlerin Haldi'ye kesilecek o~lak ile sonraki kullan~rr~larda
verimli olmas~~amaçlanmaktacl~r. Bu tür faaliyetlerde tannya ya da tannçaya bir
o~la~m sunulnias~m ayn~~zamanda adak olarak da alg~lamak mümkündür. Adayan
ki~i", bir iste~in veya bir i~in gerçekle~mesi için gelmi~~ve bu i~~için tannya o~lak
sunmu~tur.
O~lak (ya da keçi),madalyon, pektoral, adak levhas~~gibi baz~~Urartu eserleri
üzerinde resmedilmi~tir38. Aynca a~a~~da de~inece~imiz Do~ubeyaz~edaki39 bir
mezann giri~inde yine keçi sahnelenmi~tir. Bu eserlerin bir k~sm~nda, yan~nda o~lak
duran bir ki~i ve onlar~n kar~~s~nda tann veya tannça gösterilmi~tir. Bu sahne, ki~i" Salvini 2001c: 259,260.
Salvini 2001c: 260.
34 UKN II: 448; Diakonoff 1991: 13-21.
35UKN I: 281.
36 CTU I: A 14-1.M. Salvini CTU yaym~nda "Ke~i~~Göl" ba~h~~~alt~nda Gövelek ve Ke~i~~Göl yaz~tlann~~ayn~~krala tarihlemekte ve bir arada incelemektedir.
Urartu yaz~dannda, imar ve in~a faaliyetini gerçekle~tiren veya yapma emrini veren krahn bizzat
kendisidir.
38Piotrovskii 1967: Fig. 34-34; I~~k 1990:Abb.1; Merhav 1991a: 175, fig. 11; 176, fig. 17; Kellner
1991: 164; Çilingiro~lu 1997: 156, res. 94; 157, res. 96; Rehm 1997: 460, abb.473-475; 474, abb. 529532; 475, abb. 533-536; 484, abb. 569-572; Seidl 2004: 170, abb.120; 178, abb. 127; 190,144.
Calmayer 1991:124, fig. 6; Çevik 2000: 64. Baz~~bilim adamlan (Sevin 2012: 17, dipnot 20 ve
94) Do~ubeyaz~t mezar~n~n Urartu özellikleri ta~~mad~~~~kan~s~ndad~r.
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nin tanr~~veya tannçaya o~lak sundu~u ~eklinde yorundanmaktad~r40. Gerçekten de
tannmn huzuruna gelen ki~inin yan~nda veya önünde o~lak olmas~~onun, tannmn
huzuruna o~lakla beraber geldi~i fikrini uyand~r~r. Neden o~lak? O~lak keçinin
erginli~e ula~mam~~~halini temsil etti~ine göre onun günahs~z olu~u bir neden olabilir. O~lak, Mezopotamya inam~lannda günah', suçu veya hastal~k gibi herhangi
kötü bir durumu üzerine alan hayvan durumundad~r. O~lak kurban~~ile faaliyet
günahtan ve kusurdan ar~nd~nlarak kutsanmaktad~r.
Keçinin sahnelendi~i mühür bask~lar~~ da bulunmaktad~r.. Ayanis'den ve
Armavir'den41 bulunan kaplar~n üzerinde silindir mühürle boynun hemen alt~na
yap~lan motifler tüm hat boyunca birbirinin tekrar~d~r. Ana motif, ortada bulunan
hayat a~ac~~motifinin her iki yan~nda, ön ayaklar~n~~keçinin s~rt~na atm~~~bir aslan
motifi bulunmaktad~r. Bu iki örnek birbirinin birebir ayms~d~r. Bu sahneye benzer
örneldere Urartu kültüründe ve Sümer, Asur, Frig, Geç Hitit gibi ba~ka kültürlerde
rastlanmaktad~r42. Bu kültürlerdeki örnekleri incelendi~inde de görülecektir ki,
Urartu'da oldu~u gibi, hayat a~ac~n~~dölleme sahnelerinde keçi aktif bir rol oynamakta, hayat a~ac~n~~döllemektedir. Di~er bir ifadeyle ya~am~~ve bereketi simgeleyen bir anlat~m eski Yak~ndo~u toplumlanmn birço~unda hayat a~ac~~ve keçilerin
yer ald~~~~bir sahnede verilir. Dolay~s~yla bu olumlu yönleri ile o~lak adak olman~n
d~~~nda Haldi'ye ~ükranlann da ifadesi olarak "Haldi'nin öncelikli pay~"n~~ olu~turmaktad~r. Yap~lacak ya da gerçekle~mesi istenen durumun kusursuz olmas~, olas~~
tüm eksik, kusur ya da günahlar~n ortadan kald~r~lmas~yla mümkün olabilir. O~lak
bu görevi üstlenmi~~olmal~d~r.
Öyleyse yaz~tlara göre bir imar faaliyetinin aç~l~~~nda, söz konusu faaliyetin ba~ar~l~~olmas~~(ki ilk suyun al~nmas~, ilk seremoninin gerçekle~mesi ba~ar~y~~gösterir)
durumunda ya da yap~n~n ilk kullan~lmas~~öncesi bu faydal~~i~in gerçekle~mesi nedeniyle o~lak kurban edilmekterlir.
Yap~~Faaliyetleri ile ilgili Kurbanlar

Yukar~da de~inildi~i gibi, çivi yaz~l~~belgelerde pek çok faaliyetin gerçekle~tirilmesi s~ras~nda aç~l~~~olarak o~lak kurban edildi~i anla~~lmaktad~r. Genellikle bu
yaz~tlann devam~nda, Haldi'ye ve di~er tannlara sunulan çe~itli kurbanlardan söz
edilir. In~a faaliyetleri aras~nda en önemlisi, Haldi için in~a edilen susi ve Haldi Kap~s~~olmal~d~r. Ye~ilahç yaz~t~nda i~puini, Haldi susisi için o~lak kurban~n~~takiben

4° Çevik

2000: 64.
Piotrovskii 1969: Res.66.
42 Belli 1980:240-242; Ayvazian 2006: 442-443.
41
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tann Haldi'ye bir bo~a, tannça Arubani'ye bir inek, Haldi Kap~s~'na bir koyun (ve)
Haldi Silahlar-fr-la bir koyun kesilmesini emreder43.
~üphesiz ki Haldi kap~lan için yap~lan en geni~~çapl~~kurban, ~~puini taraf~ndan, Ardini kentinde gerçekle~mi~tir". Keli~in yaz~t~ndan ö~rendi~imize göre 1112
bo~a, 9020 koyun ve di~i keçi, 12480 büyük di~i keçi bu kente kurbanlik olarak
getirilmi~tir. Buradaki Haldi Kap~s~~için verilen kurbanlar~n say~s~~son derece fazlad~r. Bu miktardaki canl~~hayvan~n hepsinin bir defada kesilmesi mümkün de~ildir.
Bu nedenle kurbanl~k hayvanlar~n tap~na~a ba~h ah~rlarda tutuldu~u ve kralm y~l
içindeki ziyaret ve gezilerinde buradan alman hayvanlar~~kurban etti~i önerilebilir.
Haldi susi ve kap~lan için verilen kurbanlar, sadece Haldi'ye de~il, in~a edildikleri bölgenin yerel tannlan için de kesilmektedir. Patnos civar~nda bulunan ~~puini,
Menua ve ~ni~pua'n~n isimlerini ta~~yan bir yaz~tta yeni bir yap~~oldu~u zaman tanr~~
Haldi'ye ve tanr~~Ua'ya birer bo~a ve Ua kap~s~ na bir koyun kurban edilmesi emredilmektedir45. Ayr~ca Mahmud Abad yaz~t~nda I. Rusa'n~n krall~k y~llar~nda oldukça önemsenen bir tanr~~olan ~ebitu için yeni bir "Kap~" yap~laca~~~zaman kurban edilmesi gereken bir koyundan söz edilir46.
II. Rusa döneminde in~a faaliyetlerinin yo~un oldu~u bilinmektedir. Bu nedenle kral, b~rakt~~~~yaz~tlarda tannlara çok say~da kurban sunmu~~oldu~unu dile getirmektedir. Karmir Blur susisine ait bloklar üzerinde yapt~rd~~~~tap~nak ve ilk seremoniler için tanr~~ve tannçalara kurbanlar sunulmas~ m söyler:
"...Yeni tap~nakta Tanr~~ I-Jaldi'ye keçi yavrusu kesilsin ve Tann Ijaldi'ye
bo~a, Tann Tei~eba'ya koyun ve Tann ~iuini'ye koyun kurban edilsin...
Tanr~ça Arubani'ye inek, Tanr~~I-Jaldi'nin Silahlan'na koyun, Tann I-Jaldi'nin
Kap~lan'na koyun ve Tanr~~Iar~a'ya koyun kurban edilsin... Tanr~~I-Jaldi'nin
Kap~lar~~için... (bu ayini yapt~klannda47) Tanr~~ I-Jaldi'ye bo~a ve Tanr~ça
Arubani'ye inek kurban edilsin. (Tap~nak) yap~l~p dö~endi~i zaman Tanr~~
I-Jaldi'ye keçi yavrusu kesilsin ve Tanr~~ ljaldi'ye bo~a kurban edilsin."48
Ayn~~kral tarafindan in~a edilen Ayanis Kalesi tap~nak yaz~t~nda olas~hkla tap~nak yap~ld~~~~zaman eski ve yeni tannlara kesilmesi gereken kurban listesini verir:
"...Yeni binalar~n (yap~lar~n) ~erefine... ljaldi'ye bir bo~a bir koyun kurban edilmelidir. Bir koyun F~rt~ na Tanns~'na (Teikba), bir koyun Güne~~
Sevin ve Belli 1977: 371; UKN I: 25; CTU I: A 3-2.
Keli~in Yaz~n. CTU I: A 3-11.
Payne: 4.1.2.
"CTU I: A 10-6.
47 Diakonoff 1991: 13.
" UKN II: 448.
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Tanns~'na (~iuini),bir inek Art~bani'ye, bir koyun I-Jutuni'ye, bir koyun Ay
Tanns~'na, bir koyun tlaldi'nin Silahlan'na, bir koyun tlaldi Kap~s~'na, bir
koyun Tanr~~Eiduru'ya, Tanr~~Baba'ya bir koyun, Tanr~~Adia'ya bir koyun,
Tanr~~Sardi'ye bir koyun, Tanr~~Idnuani'ye bir koyun, Tanr~~Aja'ya bir koyun, Tann TnSpuni'ye bir koyun, Tanr~~Idnuani'ye ikinci kez bir koyun, Tanr~~ljaldi Kap~s~'na iki koyun, iki koyun Tannçalar'a (veya Tannsal Bayanlara)."49
özetlenecek olursa tapmaldan için kesilecek kurbanlar~ n, 1- Tap~nak yap~m~~s~ras~nda (belki temelinde) 2-Yap~l~p bitti~i zaman 3-Tap~ naktaki ilk ayinde (aç~l~~~
töreninde) yap~lmas~~gerekmektedir. Ardini Kenti'nde Haldi Kap~lan için sunulan
kurbanlar~n ise ~ölenlik kurbanlar olarak döngüsel gerçekle~tirilen ayinlerde kesilen
kurbanlar oldu~unu söylemek yanl~~~olmayacakt~r.
Tar~m ve Sulama Faaliyetleri ile ilgili Kurbanlar
Tannlara kurban sadece kutsal yap~lar yap~ld~~~ nda sunulmaz, ayn~~zamanda
ba~~ve bahçe ya da kanal ve baraj gibi yap~lar için de kurban sunulmaktad~r. Burada tekrar Meherkap~~yaz~t~na dönmek durumunday~z. Yaz~tm ba~~ve bahçe ile
ilgili olan k~sm~~~öyledir:
"Tanr~~tlaldi ve bütün tanr~lar Sarduri o~lu I'Spuini ve hpuini o~lu
Menua'ya ya~am versin. Sarduri o~lu hpuini ve i~puini o~lu Menua der ki:
klaldi ve bütün tanr~lar kab~n (kazan~n?) etrafinda dola~s~n (çember olsun)....üç bo~a 30 koyun. Sarduri o~lu I'Spuini ve hpuini o~lu Menua yeni
ba~lar yeti~tirdiler, tanr~~tlaldi'ye yeni bahçeler kurdular. (Ondan önce) orada
hiç bir ~ey yap~lmam~~h. Sarduri o~lu i~puini ve I~puini o~lu Menua yeni tarlalar yeti~tirdiler, bir ayin yapt~lar: A~açlar/bitkiler....oldu~u zaman tanr~~
tlaldi'ye üç koyun, üç koyun bütün tannlara, asmalar olg-unla~t~~~nda tanr~~
ljaldi'ye üç koyun, üç koyun bütün tannlara, üzüm ba~lan tarladan topland~~~nda (hasat edildi~inde) tanr~~tlaldi'ye üç koyun, üç koyun bütün tannlara
kurban verilmelidir. ~arap sunusu yap~lmal~~ve bu kutsal yere tannlara sayg~s~zl~k yap~lmamabd~r."50
Ba~~ve üzüm için yap~lan kurbanlar Menua döneminde devam eder. Kral,
Kö~k yaz~tmda kurdu~u bir ba~~için kurbanlardan söz eder:
"...bu ba~~~kurdu ve bahçeler kurdu, ad~~"Menua Ba~~"d~r. "...Menua
der ki: Ba~~olgunla~t~~~~(?) zaman Tanr~~kialdi'ye bir bo~a ve üç koyun kurban
olarak sunulsun..."51
Salvini 2001c: 259, 260.
CTU I: A 3-1.
51 CTU I: A 5-33.
49
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Ba~~ve bahçelerde ilk ürünlerin al~nmas~~ard~ndan kesilen kurbanlar ~ükür ve
adak kurbanlan olarak de~erlendirilebilir. Bu tür kurbanlar~n bir di~eri ise sulama
faaliyetleri ile ilgili olmahd~r. Ba~, bahçe kurmamn ve tanm alanlar~~açmanm asli
unsuru su sa~layabilmektir. Bu sebeple su elde etmenin gereklerini yerine getirmenin yan~~s~ra, bunu sa~layan tanr~lan da kurbanlarla onurland~rmak gerekmektedir.
Gerçekten de sulama tesisleri ve barajlar~n Urartu ekonomik hayat~na sa~lad~klan
getiri tart~~~lmazd~r. Suyun artmas~~ve azalmas~~kurban kesilmesi gereken dönemler
olarak görülmektedir. Bu nedenle II. Argi~ti, Çelebiba~~
yaz~t~nda "...sular azald~~~~
zaman tanr~~,11
, aldi:ye besili bir koyun, F~rt~na Tanns~'na bir koyun, Güne~~Tarins~na bir koyun,
Tanr~ça Arubani:ye bir koyun...tannlanna bir koyun, inua tannçalanna bir koyun Argifti rerz'nin tannsma bir koyun kurban edilsin."52 buyru~unu vermi~tir. II. Rusa Zvartnots
Steli'nde su ile ilgili benzer kurban ayinlerine vurgu yapar53. Ba~ka bir imar yaz~n
Erimena o~lu Rusa'ya aittir. Krahn Gövelek yaz~t~nda konuyla ilgili ~u ifadeler
kullan~lm~~t~r:
"Rusa der ki: ben bir ayin emrettim. Gölde sular ç~kt~~~/artt~~~~zaman,
ljaldi'ye bir o~lak,bir bo~a ve be~~koyun Ualdi'ye kurban edilecek. Besili bir
koyun ve bir koyun F~rt~na Tanns~' na, besili bir koyun ve bir koyun Güne~~
Tanns~'na, besili bir koyun ve bir koyun Tanr~ça Arubani'ye, besili bir koyun
ve bir koyun tannlara, besili bir koyun ve bir koyun tannçalara, Rusa'n~n
GI'sine bir bo~a, bir inek Rusa'n~n Tannças~' na, bir inek Tanr~ça Aniqu'ya,
üç koyun Göl Tannlanna, besili bir koyun ve bir koyun Tanr~~Asur'a, besili
bir koyun ve bir koyun Tanr~~Nalaini'ye, besili bir koyun ve bir koyun Tanr~~
Quera'ya, bir bo~a ve bir koyun Tanr~~Ura'ya, üç koyun tüm kutsal da~lara.
Sular azald~~~~zaman kesileceklerin sonu böyledir. Sular çekildi~i zaman,
kjaldi'ye besili bir koyun ve bir koyun, Güne~~Tanns~'na bir koyun, Tanr~ça
Arubani'ye bir koyun, Tannlara bir koyun, Tannçalara (kutsal bayanlara) bir
koyun, Rusa'n~n GI Tanns~'na bir koyun, Rusa'n~n Tannças~'na (kutsal han~m~na) bir koyun, Tanr~ça Aniqugi'ye bir koyun, Göl tanr~larna üç koyun,
Tanr~~Asur'a bir koyun, Tanr~~Nalaini'ye bir koyun, Tanr~~Quera'ya bir koyun, Tanr~~Ura'ya bir koyun, tüm kutsal da~lara bir koyun. ...
Urartu'nun su ile ilgili gerçekle~tirdi~i kurban ayinlerini ve bunun için yüzlerce
hayvan kurban edilmesini anlamak zor de~ildir. Su, hem tar~msal araziler için hem
de hayvanlar için gerekli bir ya~amsal kaynakt~r. Ba~bozumlanmn gerçekle~ebilmesi
(sonbahar), meyve bahçelerinin sulanmas~~ve en önemlisi y~ll~k hububat ihtiyac~n~n
yeti~tirilmesi her ~eyden daha çok su ile sa~lanacakt~r. özellikle nisan ve may~s aylaCTU I A 11-1;Aynca bak~n= I. Argi~ti'nin Horhor yaz~tlan: CTU I: A 8-3.
CTU I: A 12-8.
34 Gövelek yaz~n= tamam~~için ayr~ca blcz. Salyini 2002:115-143; CTU I: A 14-1.
32
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n, Do~u Anadolu için karlann erimeye ba~lad~~~~aylard~r. Bu aylar itibariyle krallann yaz~tlannda övündükleri barajlarda, göl ve nehirlerde su seviyesi yükselir. O
halde bahar ay~~Urartu için önemli bir ay olmal~d~r. Öte yandan k~sa ancak kurak
geçen yaz aylar~~sular~n çeldldi~i aylard~r. Sular~n artmas~~için tannlardan istekte
bulunulmahd~r. Tüm bu veri ve öngörülerin sonucunda sular~n artt~~~~ve azald~~~~
dönemler olan ilkbahar ve sonbahar ba~lang~c~~gibi mevsime ba~h de~i~imlere göre
~ükür ve adak kurbanlar~~kesildi~i söylenebilir.
Tahta ve Sefere Ç~kma Kurbanlar~~

Imar ve in~a faaliyetleri d~~~nda kurban verilen ba~ka durumlar da söz konusudur. Bunlardan biri "tahta ç~kma" merasimi olmal~d~r. Urartu yaz~dan bu konu ile
ilgili bilgi vermez. II. Sargon'un sefer kay~tlar~nda Musasir'de gerçekle~en taç giyme
töreninin detaylan aktanlm~~ur. Bunlar~n kurbanla ilgili k~sm~~~öyledir:
"...Urartu halk~n~~yöneten hükümdar,...onu getirecekler ve tahta ç~kmas~~
için o~ullanndan birini, saray~ndan gelen alt~n, gümü~~ve her türlü de~erli
hazineyle beraber Mu~a~ir'de, ljaldi'nin huzurunda sunacaklar, ona hediyeler verecekler. Say~s~z besili s~~~r~, ya~l~~koyunu sunacaklar..."55
Yaz~t önemli bir "geçi~~töreni" (prenslikten krall~~a geçi~) için düzenlenen ayin
s~ras~nda kral ve veliaht için tap~nakta kurbanlar kesildi~inden söz eder. Di~er taraftan bu kutlama s~ras~nda rahiplerinde tap~nak d~~~nda kurban kesmi~~oldu~u sonucu
ç~kar~labilir.
II. Sarduri'ye ait Van Kalesi'ndeki Anahk~z Steli'nin arka yüzünde, kralm
Haldi tarafindan tahta oturtuldu~u zaman bir kurban kesti~ine i~aret eden ifadeler
yer almaktad~r56. Ancak bunun nerede gerçelde~ti~ine ili~kin bir veri yoktur.
Kurban kesimi yap~lan ba~ka bir faaliyetin sefere ç~kma veya sava~~galibiyeti
oldu~u söylenebilir. Ancak asker bir toplum olan Urartu'nun sefer kay~tlar~nda
seferin ba~ar~s~na yönelik kurban sunumu ile ilgili neredeyse hiçbir kan~t yoktur.
Haldi'nin Silahlan'na kurban kesilmesi ve Haldi'nin sava~~tanns~~olmas~~nedeniyle
sefer öncesi ve sonras~~kurbanlar kesilmi~~olabilece~i önerilmi~fir57. Sefer sonras~nda
ele geçirilen ~ehir veya ülkede bir stel dikerek zaferi kutlayan bir ritüel uygulamas~n~n yap~ld~~~~ ve bunun bir parças~n~n da tannlara kurban kesmek
yaz~t~nda konuyla ilgili olabilecek
oldu~usöylenebilini~puini ve Menua'n~n ~landa~~
s~n~rh bilgiler ~öyle bir yaz~ttan gelir: "Tanr~~Haldi'nin kudret~fle Sarduri o~lu fipuini ve

5, Foster 2005: 808.
CTU I: A9-3.
" Cilingiro~lu 1998:230.
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kpuini o~lu Menua Ar~ini ~ehri'ni ele geçirdi (ler), Ar~ini ~ehri'ni yendiler, Aniani ~ehri'nin
Ülkesi'ni ele geçirdiler.. „Puluade Ülkesinde tanr~~ H
, aldi için bir yaz~t diktiler. Bir ayin düzenlediler. Tanr~~Haldi için 1 bo~a kesilsin. Puluade Ülkesinde I -1
, aldi'nin kar~s~~için bir inek kesilsin. "5 8
Askeri bir ba~an ile ili~kili kabul edilebilecek di~er bir yaz~t II. Sarduri'ye aittir.S~~~rp Pogos Kilisesi'nde bulunan k~nk bir stel üzerindeki yaz~t~n bir yüzünde
halin askeri ba~anlanndan söz edilirken di~er yüzünde tann Haldi'ye bir koyun,
Sarduri'nin tannsma bir koyun kurban edilmesi emredilir59. Sefer kurbanlanna
ili~kin sunaca~~= sonuncu yaz~h belge olan, I. Rusa'ya ait Mahmud Abad yaz~l~~
~u bilgiyi verin "...Krallar sefere ç~kacaklan zaman tanr~~ ,ebitu.'ya bir bo~a ve bir koyun ve
&bitu kap~s~na bir koyun kurban edilsin..."6° Sefere ç~kmadan önce verilen kurbanlann
sava~~n kazan~lmasma yönelik oldu~u kesindir. Bu tür kurbanlaradaki ya da istek
kurbanlan olarak nitelenebilir.
Ayinler s~ras~nda, kurban kesiminin önemli rol oynad~~~~kesindir. Buna ko~ut
olarak Urartu çivi yaz~l~~ belgelerinden baz~lan, krallar~n, uygulanan ayinde Haldi'nin huzuruna ç~kt~ldann~~yazar. Yani ayinin bir bölümünde, krallar, tannlara dua
ederler ve tanndan dualanm duymas~m isterler. Bu do~al bir durumdur; çünkü
uygulama tann için yap~lmaktad~r. Nitekim baz~~yaz~tlarda krahn tannlara dua
etti~i (yalvard~~~) ve tannlann onun sesine kulak verdikleri ifade edilir61.
Tann Haldi'nin, ayin s~ras~nda, hangi ko~ullar alt~nda ve ne ~ekilde ortaya ç~kt~~~~bilinmemektedir. Her ~eyden önce tann Haldi'nin huzuruna ç~kabilmek için bir
Haldi 'Kap~s~' olmas~~gerekmektedir. Körzüt Kalesi tap~nak yaz~t~nda Menua'mn
Haldi Kap~s~~(tap~nak) yapt~rd~~~~zaman Haldi'nin huzuruna ç~k~p (önüne kapan~p)
ona dua etti~i yaz~hd~r62. Ancak halin dualar~~ve yalvan~lan tek ba~~na yeterli olmayabilir. Ayini düzenleyenlerce tannmn kar~~lanmas~~için ya da Haldi'nin ortaya
ç~kmas~n~~sa~layabilmek için kurban kesilmi~~olmas~~da olas~l~k dâhilindedir63. Genellikle tannmn tezahürü tanny~~simgeleyen bir heykel veya nesne ile gerçekle~mi~~
olmal~d~r. Bu veriler ile kurban uygulamalar~n~n belli bir düzen ve kurallar çerçevesinde gerçekle~tirildi~ini söylemek yanli~~olmaz. Kurbanlarla ilgili bu düzene ve
uygulanmas~na ili~kin baz~~kurallann olmas~~kaç~n~lmazd~r. O nedenle kurban uygulamas~~ile ilgili kurallara i~aret eden baz~~yaz~l~~verilere bakmarrnz gerekecektir.
CTU I: A3-8.
Payne 9.1.2.
60CTU I: A 10-6.
61 Bkz. I. Argi~ti Horhor yaz~l~. CTU I: A 8-3. II. Sarduri'nin Anahk~z yaz~n CTU I A 9-3.
62CTU I: A 5-2 A—F.
63 Çevirisi kesin olmayan bir metinde "...Haldi kap~s~ndan (?) ç~kmak (?) için teke istendi~i zaman..." denir. Ancak buradan Haldi'nin kap~s~ndan ç~kmas~~için teke istendigini söylemek çok zordur. Diakonoff
1991: 14-15.
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Kurban Uygulamas~na ili~kin Ko~ul ve Yükümlülükler
Yukar~da, hangi durumlarda kurban kesilmesi gerekti~ine ili~kin verilen inceledik. Yaz~tlarm sat~r aralar~nda, sözü geçen durumlarda kurban", kurban~~getiren,
kurban kesilen ayinde görev yapanlar ile ilgili çok s~n~rl~~bilgiler bulunmaktad~r.Bu
bilgiler genellikle ayinde yap~lmas~~istenen veya yap~lmamas~~gereken çok önemli
kurallar~~ortaya koyarlar. Ne yaz~k ki bu kurallar çok s~mrl~d~r ve sadece birkaç kral
tarafindan ve birkaç durum için verilmi~tir. Buna kar~~n, bu bilgiler, ayinlerdeki
genel kurallar hakk~nda, kopuk da olsa, fikir sahibi olmam~z~~sa~lamaktad~rlar.
Keli~in yaz~t~nda Ardini ~ehrine getirilen ve olas~l~kla sunu için bulundundmas~~emredilen kurbanlar~n cinsleri dikkat çekicidir. Sunu için kullan~lacak bu kurbanlar içinde di~i keçi ve kuzu, 12.480 büyük di~i keçi yer almas~~dikkat çeker. Yine
Ardini'de Haldi kap~s~~önünde sunu için s~~~r getirilmesi gerekti~i yaz~l~d~r. Bu s~~~rlar~n hangi amaç için ve kim tarafindan getirildi~i kesin de~ildir. Buraya gelen hayvanlar~n kral tarafindan in~a edilen burganini'ye(mera/a~~l) konmu~~olmas~~muhtemeldir65. Yaz~tlarda buna benzer i~levde bir yap~mn sirfini olarak geçti~ini görmekteyiz. Van Kalesi'nde bulunan bu yap~n~n, tanr~~için d~~ar~dan gelen kurbanl~k adak
hayvanlar için tasarland~~~~dü~ünülmektedir66. Anla~~ld~~~~kadar~yla burada tutulan
hayvanlar~n korunmalan ve ihtiyaçlar~~devlet tarafindan kar~~lanmaktad~r.
"I'§'p~lini o~lu Menua bu ah~r~~yapt~rd~. Menua der ki: Her kim büyükba~~
hayvanlar~~oradan sürerse, her kim bir yere kald~nrsa, her kim büyükba~~hayvanlan oradan çalarsa, her kim bu yaz~t~~tahrip ederse, her kim bir ba~kas~na
bunlar~~yapt~nrsa, Tann Haldi, Tann Tei~eba ve Tann ~iuini onu güne~in altmdan yok etsin."67
Buradan (ah~rdan) hayvan ç~kart~lmasm~n çok büyük bir suç olarak görüldü~ünü ve cezas~n~n a~~r oldu~unu Keli~in yaz~t~ndaki baz~~ifadeler de göstermektedir68.
Yukar~da ifade edildi~i gibi, kurban~n gerçekle~tirilece~i kutsal alan içinde, kurban
ile ilgili görevleri oldu~u tahmin edilen yetkililerin oldu~u bilinmektedir. Baz~~adak
levhalan üzerinde dini görevliler tarafindan kurbanlik hayvanlar~n getirili~i resmedilmi~tir. Bu görevliler içinde kadmlannda oldu~u ileri sürülmektedir69. Yaz~tlardaki
bilgilere göre bu görevlilerin, görevlerini yerine getirmek için yemin ettilderi söyleÇal~~man~n çe~itli yerlerinde sunulan yazatlar içinde baz~~hayvanlann tür ve cinslerinin yan~~s~ra
besili olarak nitelenmesi dikkat çekicidir.
65 Salvini 2006:160-161.
66 Sidini ile ilgili bkz. Diakonoff 1991: 15, dipnot 22; Tarhan 1994: 33-34, fig. 3; Tarhan 2000:
197, fig. 8.
67 Yazat Van Kalesi'nin kuzey losnunclaki yap~n~n giri~~k~sm~nda yer ahr. CTU I: A 5-68.
Keli~in Yaza' için bkz. CTU I: A 3-11.
69 Çilingiro~lu 1998: 230
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nebilir. Karmir Blur tap~nak yaz~t~nda, bu görevlilerin yemine uygun olarak görevlerini yerine getirmemeleri durumunda k~raç topraktan ta~~toplamalan emri
vard~r:
Haldi'nin kutsal alan~na o~ullar~~getirildilderinde bir adak adanmah: [kutsal alanda] her kim görevini yerine getirmek iste[mez]se, bunun için yemine
uygun olarak toprakta ne yapt~~~~[dü~ünülmek]sizin k~raç topraktan ona ta~~
toplat~ls~n..."70

Bu çivi yaz~l~~belge, bir ceza yasas~~bildirmektedir: Tap~nak in~as~nda çal~~mas~~
gereken insanlar içinde bu görevi yapmak istemeyenlere verilmesi gereken ceza, bu
yaz~t ile kaydedilmi~tir. Bunun d~~~nda, Karmir Blur tap~nak yaz~t~nda olas~l~kla ayin
için yap~lmas~~gereken bir süreçten söz etmektedir. Anlam~~aç~k olmayanbu metinlerin ilgili k~sm~~a~a~~daki gibidir:
"...[iken...] koç, Haldi kap~lanndan ç~kt~~~~için biri... ister ...(görev ba~~ndaki) palaje onu Haldi'nin kutsal alan~na koysun... biri (koçu) Haldi (ve)
Arubani önüne koyduktan sonra gitsin (ve) mare—adamlanna ait olan
serhane—evinden bir kurban adas~n, ama ~urale—adamlan di~er (ada~~) isteyince serhane—evinden tap~na~~ n önüne koysun, onu (yere) koysun Haldi için
ada~~~adas~n[ziyafet (?) ]; (ve) sonra gitsin (ve) Haldi kap~lan= önünde
adak (kesim) adas~ n. Yönetici bir hesap(?) yaps~n, o gitsin (ve) Haldi kap~lan
önünde say~landan... Küçük tap~ nak.. küçük tap~nak susi önünde dikilir.
Tanr~~ Haldi'nin Kap~lan'ndan Rusa'ya adak olarak ne (geçerse), ci~eri ve
kalbi verilsin ... Kral Tei~ebani ~ehrinde oldu~u zaman ...kurban etinden ,
ölü hayvan etinden ci~er biri taraf~ndan krala verilsin,(ama) geriye... kan~...Haldi evine; kan~~ ile yap~lan (adaktan) karaci~eri (ondan ya da oradan) biri uzakla~t~rs~ n, (ama) serhane—evinden nâhize edilsin(götürülsün). Et, Haldi
evi için kurban edilenlerin kan~~ile sure zumaje'de b~rak~lmamah, ba~ka bir
amaçla kullan~lmak üzere al~nmamal~. Kim bunu yaparsa eve (tap~nak) iki kat~n~~ versin71 ...hiç kimse bu ~eylerin herhangi birini bozmas~n. ...dana(?) vermesin. Kurbanl~k bo~a küçük olmas~n..."72

Yaz~t~~inceleyen Diakonoff, buradaki ifadelerde özel adaklar hakk~nda bilgi verildi~i sonucuna vanr73. Tap~nakta ada~~~yapan resmi görevli de~ildir. Ancak kurbanlann hesab~n~~tutan bir yöneticiden söz edilmektedir. Adak erinin bir k~sm~~özel
baz~~ki~ilere verilmesine kar~~n kral kente geldi~inde Haldi Kap~s~'nda kesilen kurbamn karaci~er ve kalbinden bir parçan~ n krala verilmesi istenir. Arta kalan ise kan
" Diakonoff 1991: 14.
Diakonoff 1991: 14-16.
7 ' UKN II: 450.
Diakonoff 1991: 17.
7
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ve karaci~er ile birlikte Haldi'nin tap~na~~na verilmekte ve sonras~nda da oradan
al~nmaktad~r. Etin ve kan~n farkl~~amaçla kullan~lmas~~ da yasaklanm~~hr. Bunu yapanlardan olas~l~kla kefaret kurban~~olarak iki kat fazlas~n~~vermesi istenmektedir'''.
Ayanis tap~nak yaz~t~n~n bir bölümünde yine krala verilmesi gereken paydan söz
edilir:
"...Tann tialdi'nin kap~s~~önünde kurban kesen ki~i, karaci~eri ve kalbi
Rusa'ya vermelidir. Kral Rusahinili'de oldu~u zaman ... kurban etmek için
...hala verilmelidir. ... Bir öküz kurban edilmelidir, karaci~er ve kalp
Rusa'ya verilmelidir."75
Daha önce de~indi~imiz I. Rusa'ya ait Mahmud Abad yaz~t~nda ortaya konan bir kural ilgi çekicidir. Burada Urmiye Bölgesi ile ili~kili bir tann olan
~ebitu'ya76 sefere ç~k~laca~~~zaman kurban kesilmesi gerekti~ini söylemektedir. Burada kurban kurahmn iki önemli özelli~i bulunur. Ilki sefer için ilk kez kurban kesilmesi gerekti~i ifade edilmi~~olmas~d~r. Di~eri ise Haldf nin yoklu~udur. Esasen
sefere ç~karken ordunun ba~~nda yer ald~~~na inan~lan tann Haldi'ye kurban kesilmedi~ini söylemek zordur. Ancak ilginç biçimde yaz~tlarda Haldi'ye sefer için kesilecek kurbanlardan söz edilmemektedir. Yerel bir tann olan ~ebitu'nun I. Rusa için
önemli oldu~u ve sefere glulaca~i zaman bu tann için kurban kesilmesi kural~~kondu~u anla~~lmaktad~r.
KURBAN ~LE ~LG~L~~ARKEOLOJ~K VER~LER
Görüldü~ü gibi Urartu inanç sisteminde kurban uygulamalanna ili~kin çok çe~itli yaz~l~~veri mevcuttur. Öte yandan bu uygulamalara ili~kin az say~da arkeolojik
veri bulunmaktad~r. Kutsal alanlarda kurban kesildi~i ve kan~n~n ak~t~ld~~~~kesindir.
Çavu~tepe'de tann ~rmu~ini'ye adanm~~~tap~na~~n önünde bir kanala ba~lanan
sunak" ve Anal~k= kutsal alan~ndaki kana178 kurban kan~n~n ak~t~lmas~~için olmal~d~r. Arin—Berd Kalesi Ivar~a (Iub~a) tap~na~~n~n kar~~s~nda yer alan üç odadan
birinin duyan üzerindeki ni~te bulunan hayvan kernilderi, buran~n hayvan kurban~~
(sunusu) yap~lan bir oda oldu~u fikrini gündeme getirmi~tir78. Karn~ir Blur Kalesi'nde 25 No.lu odada bulunan sunak ve üzerlerinde kesi izlerine rastlanan hayvan
kemikleri, kurban~n burada kesildi~ine i~aret eder80. Ayanis tap~nak alan~nda bulunan ve avlu taban~~alt~na aç~lm~~~bir kanal üzerinde yer alan 80 cm çap~ndaki kireçDiakonoff 1991: 16.
Salvini 2001a: 261.
" Salvini 1994: 206.
" Erzen 1988: 11.
78 Tarhan 2011:324.
79 Martirosyan 1964: 238.
80
Barnett ve Watson 1952: 144; Piotrovskii 1969: 155.
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ta~~~sunak, ~arap veya su gibi s~v~~maddelerin ak~t~laca~~~bir sunak olabilece~i gibi
kurban kan~n~n ak~t~lmas~~ için de olabilir". Kaknin bat~~kesiminde bulunan andezit
ta~~ndan bir suna~m da tap~naktan ta~~nm~~~bir canl~~kurban suna~~~oldu~u önerilmi~tir". Ayr~ca Çavu~tepe ve Toprakkale'de oldu~u gibi sabit hayvan sunaklan
olmas~na kar~~n birçok Urartu tap~na~~nda sabit suna~a rastlanmam~~t~ r. O nedenle
sunaklann ta~~nabilir oldu~u önerilmi~tir". Ayr~ca kurban kan~n~n libasyon uygulamas~~ için bir kaba konmu~~olabilece~i de öneriler aras~ndad~r". Meherkap~,
Ye~ilahç gibi aç~k hava kutsal alanlar~n~n önünde ya da yak~n~ndaki kaya yontulannda kurban kesimi gerçekle~tirildi~i dü~ünülebilir85.
Kutsal alanlarda gerçekle~tirilen kurban törenleri d~~~nda ölü kültüne ili~kin
kurbanlar da Urartu inançlar~~içinde önemli bir yer tutar. Ölüm, do~rudan insan ile
tanr~~aras~ndaki bir yalonla~may~~ ça~n~t~ nr. Her bireyin ya~ayaca~~~bir durumdur
ve bu nedenle kurban, ölü gömme uygulamas~n~n önemli bir parças~n~~olu~turmu~~
olmal~d~ r. Farkl~~inan~~lara sahip halklar~n Urartu dini içinde kabul gördü~ü ve belli
oranda kendi inam~lann~~ve geleneklerini gerçekle~tirdikleri muhakkakt~r. Urartu
mezarlan ta~~sand~k, basit toprak, kaya, küp, urne mezar çe~itlemelerine ilaveten
hem yakarak hem yakmadan gömü uygulamas~~ile farkl~~kültürden ya da farkl~~toplumsal tabakalardan insanlar~n varl~~~na i~aret eder. Bu bak~mdan de~i~ik inan~~lann ve ölü gömme ayinlerinin yer buldu~u Urartu dini içinde ölü yeme~i ya da tanr~dan ölünün di~er hayat~nda huzur bulmas~n~~istemenin farkl~~yollar~~olsa gerektir.
Bunlardan bir tanesi de kurban vermektir.
Ölü gömme törenlerinin bir parças~n~~olu~turan kurban için ayr~lan hayvanlar~n büyük bir bölümünün s~~~r, koyun ve keçi gibi hayvanlara ait oldu~u görülmektedir". Bunlar ölü için kurban edilmi~~hayvanlar olmal~d~r. Dilkaya87 ve
Karagiindüz88 gibi Urartu mezarlar~nda, kimi zaman in situ olarak kaplar içinde
koyun, keçi ve s~~~ra ait olduklar~~söylenen hayvan kemiklerinin var olu~u kurban ve
ölü ziyafeti ile ilgili kayda de~er kan~tlard~r. Ancak kurbanl~k hayvanlar~n nerede
kesildi~i tam olarak ayd~nl~~a kavu~turulabilmi~~de~ildir. Bunun nedeni mezarl~k
alanlar~nda kurban suna~~mn eksikli~-idir. Bununla beraber ta~~nabilir kurban sunaklann~n olmas~~durumunda kurbanlar~n mezarl~k alan~nda gerçekle~tirildi~i de

H' Çilingiro~lu 2004: 261; Çilingiro~lu 200513:33; Çilingiro~lu 2010:198.
" Çilingiro~lu 2010: 200.
"3 Çilingiro~lu 1998:236; Çilingiro~lu 2012:307.
"4 Çilingiro~lu 1998: 229-230.
"5 Çilingiro~lu 1998.
8" Derin 1993: 150-153; Çilingiro~lu 1998:235; Çevik 2000: 86-88.
"7 Çilingiro~lu 1993:469 vd.
"" Sevin ve Kavakl~~1994: 338; Sevin ve Kavakl~~ 1996: 25 vd.
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olas~l~k dâhilindedir.Umudum Tepe'deld mezar~n önündeki ana salon içinde yer
alan bir ni~in alt bölümündeki ta~tan oyulmu~~bir çukurlu~un kurban ile ili~kili oldu~u önerilmi~tir". Van—Çelebiba~'daki Madavank mezarlar~~önündeki alandaki
çukur ve kayadan kesilerek olu~turulmu~~bir sekinin önündeki kanal, kurban kan~n~n
alut~ld~~~~kanal olarak yorumlannu~t~r". Yukar~daki bu örnekler d~~~nda baz~~yerle~im ve mezar alanlar~nda bulunan çe~itli geometrik ~ekillere sahip kaya oyuklanmn
önerildi~i gibi kurban kan~~alatmak ile ilgisini tespit etmek zordur".
Ölü ziyafetinde kurbamn cenazeye kanlanlarca tüketildi~i ve bir k~sm~n~n da
tabaklar içinde ölünün yan~na sonraki hayat~~için b~rak~ld~~~~dü~ünmek do~ald~r.
Kurban etinin nerede pi~irildi~i konusu da tart~~mal~d~r; ancak Karagündüz ve
Dilkaya gibi Erken Demir Ça~~mezarl~k alanlar~nda bulunan ocaklar kurban etinin
orada pi~irilip yendi~ini göstermekte92 ancak kurban etinin kimi zaman sadece ölü
için b~rak~ld~~~~görülmektedir.
Öte yandan kimi mezarlar içindeki baz~~ ni~~ve benzeri mimari ö~elerin ölü
gömme töreni s~ras~nda, ölü için sunulan yiyecelderinin kondu~u sunak veya yemek
masalar~n~n yerleri oldu~u ileri sürülmektedir93.Van Kalesi'ndeld Büyük Horhor
Ma~aras~'mn (I. Argi~tfnin Mezar~) giri~~salonunda (Ana Salon) i~lenmi~~iki s~~~oyuk
bu uygulamaya i~aret edebilir". Kayal~dere'de95, Erzincan/Alt~ntepe'de96, Adilcevaz'da97 ve Erivan'dald98 mezarlarda bu tür mobilya elemanlanmn varh~~na ili~kin
bulgular sunulmu~~olmakla beraber in situ buluntu eksikli~i verilen sa~l~kh yorumlamaya engel olmaktad~r.

Derin 1993: 152.
Çavu~o~lu 2003: 151.Fig. 16.
91 Erzincan—Alt~ntepe yak~n~nda Pekeriç (Belli 1989: 76.), A~r~—Tutak'da Atabindi (Ba~gelen 1990:
24-27.), ve I~d~r—Tuzluca'da A~~lchüseyin (Belli 1989: 86.) mezarlan yalunlannda bulunan baz~~oyuk ve
kanallann kurban kesim i~lemi ile ve kurban kan~n~n alauld~~~~kanallar olarak i~lev gördü~ü önerilmi~tir
(Belli 1989: 68, 74;Belli 2000:406-407; Belli 2007:75). Buna kar~~n benzer kaya i~aretlerinin sadece
mezarl~k yak~nlannda de~il, Van'da Edremit, Panaz, Çelebiba~, Çavu~tepe, Deliçay, Yukan Anzaf;
Kars'ta Ma~ratepe; Elaz~~'da Bahçecik ve Harput; Iran'da Bastarn ve Kuh—e Zambil gibi pek çok yerde
de görüldü~ü unutulmamal~d~r (Belli 1989; Derin 1993: 153; Kleiss 1981). Bu nedenle sözü geçen bu
kaya i~aretleri kurbanla veya kurban kan~~ile ili~kili olmamal~d~r. Nitekim bu kaya i~aretlerinin kurban
kan~~ile ilgili olmad~~~, ancak sava~~arabas~~parçalann~n yap~m~nda kullan~lm~~~olabilece~i yönünde yeni
görü~ler ileri sürülmektedir (Konyar 2006:113-126).
" Çilingiro~lu 1987: 82, p1.5; Sevin ve Kavakh 1996:8; Çilingiro~lu 1998: 236.
Burney 1966:206 vd.
94 Sevin 2012: 29.
Burney 1966: 106-106, 108 vd.
96 özgüç 1969: 66, 70.
97 ö~ün 1978: 63, res. 18-19, 21.
9° Biscione 1994: 124, res. 10/17-20.
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Kurbanlik Hayvan Türleri
Urartu kültürü bir zamanlar göçebe ve yan göçebe, hayvanc~~kökene dayal~~bir
geçim ekonomisinin geleneklerine ba~l~~ kalarak99 kendi özgün kurban anlay~~~m
olu~turmu~tur. Bunu, verilen canh kurbanlar~n say~~ve türlerinden anlamak mümkündür. Meherkap~~yaz~t~n~n liste k~sm~~toplam 97 bo~a, 6 inek ve 279 koyundan
söz etmektedir. Tanr~~ve tannçalara uygun görülen yiyece~in de et oldu~u buradan
rahatl~kla anla~~labilir". Aynca yukanda görüldü~ü gibi farkli durumlarda ve y~l
içindeki farkl~~zamanlarda say~lan artan tannlara yüzlerce canl~~hayvan kurban
edilmektedir. I. Argi~ti'nin Horhor yaz~dannda, kral tahta ç~kt~~~nda tanr~~Haldi'nin
krala 7566 büyükba~, 51878 küçükba~~hayvan verdi~i yaz~lm~~t~r1(2 . Yay~lmac~~devlet karakterine uygun olarak, Urartu Krall~~~ 'n~n, "dü~man ülkeleri" olarak adland~rd~~~~ülkelerden silah zoruyla ald~~~~hayvanlar~n say~s~~az~msanmayacak derecede
fazlad~r. Horhor yaz~tlannda dü~man ülkelerinden al~nan hayvanlar~n say~s~n~n yüz
binlere vard~~~~görülür. Bu hayvanlar~n önemli bir k~sm~n~n, seferleri ba~ar~l~~k~lan
sava~ç~~tanr~~Haldi ve di~er tanr~lar için kurban edildi~ini söylemek yanl~~~olmaz.
Yukanda ifade edildi~i gibi birbirinden farkl~~amaçlarla düzenlenen ayin uygulamalar~nda hayvan kurban~, ayinin bir bölümünü olu~turur. Baz~~durumlarda sadece teke1(12, di~i keçi103, koç" kurban edildi~i bilinmektedir. Ancak ayn~~tür hayvan~n farkl~~ya~~gruplannda iken kurban edilip edilmedi~ine ili~kin do~rudan kan~t
bulmak zordur. Bununla beraber konu ile ilgili baz~~dolayl~~kan~tlar~~burada vermek
yerinde olacakt~ r. Menua dönemine tarihlenen Yukar~~Anzaf Kalesi kazdannda,
kale nin kuzey kap~s~n~ n avlusunda 50 kadar büyük, 180 civar~~küçükba~~hayvana ait
çok say~da kerr~ik bulunmu~tur195. Tüketim art~k' oldu~u anla~~lan bu hayvanlar
kurban amaçl~~olmay~p kalenin et ihtiyac~n~~kar~~lamak amac~yla kesilmi~~olmal~d~r.
Ancak kurban olarak kesilen hayvanlar da, en az~ndan ya~~gruplar~~bak~m~ndan,
elimizdeki bu verilerden ba~~ms~z dü~ünülmemelidir. Söz konusu kemikler, hayvanlar~n s~~~r, koyun ve keçi olduklar~n~" ve hayvanlar~n, eri~kin, genç—eri~ldn, genç,

Çilingiro~lu 1998: 231.
Taffet ve Yakar 1998: 149.
I", CTU I: A8-3 VI.
02
Payne: 12.2.6.
CTU I: A3-11.
1"4 Diakonoff 1991: 14.
105 Belli 1996: 389; Belli 2003: 1 vd.; Onar, Belli ve Alpak 2008: 198; Onar, Pazvant ve Belli
2008:150 vd.
"I" Onar, Belli ve Alpak 2008: 198; Onar, Pazvant ve Belli 2008:150. Hayvanlann tarak kemiklerinde b~çak ve sat~ r izlerini ortaya koydu~u gibi ba~~ile boyun omuru aras~ndan da kesimler yap~ld~~~n~~
göstermi~tir.
100
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yavru ve yeni do~an yavru olmak üzere bir kaç farkl~~geli~im düzeyinde olduklar~n~~
göstermi~tir-107.
Ayanis Kalesi'nde kesilen kurbanlar~n kemik analizlerim, hayvanlar~n bir k~sm~n~n evcil ancak büyük bir k~sm~n~n da yabani oldu~unu göstermektedir. Tap~nak
alan~~içinde bulunmalan nedeniyle kurbanl~k hayvanlara ait olmalar~~kuvvette muhtemel olan çok say~da hayvan kemi~inin önemli bir bölümü yabani s~~~r ve yabani
koyunlara aittirm. Tap~nak alan~n~n güneybat~s~nda yer alan bir mekan içinde bulunan tunç bir kazamn yan~nda da yabani koyun ve keçi kemikleri bulunmaktad~r11°. Bunlar~n aras~nda da~~koyunlan ve keçileri de yer almaktad~r.
Yukar~daki bilgilerden de anla~~labilece~i gibi koyun ve keçi kurban için seçilmi~~en önemli hayvanlard~r. Dahas~, baz~~kemer veya adak levhas~~gibi çok say~daki
bezemeli Urartu eseri üzerinde keçinin kurban edildi~ini daha önce söylemi~tik111 .
Urartu kurban hayvanlar~~aras~nda koyun ve keçi cinslerinin yo~un olarak kar~~m~za
ç~kmas~na ~a~mamak gerekmektedir. Bilindi~i gibi Van Bölgesi yabani koyun ve keçi
için önemli bir ya~am alan~~olu~turmaktad~r.
Kannir Blurll2, ToprakkaleH3 ve Bastaml14 gibi baz~~kalelerde bulunan hayvan
iskeletlerin kafataslan ve kimi zaman bacak kernilderinin eksik oldu~u görülmektedir. Karmir Blur'da 26 No.lu odada bulunan çe~itli ya~larda s~~~r, öküz ve ineklerin115, Basta.m'da 5 oda içindeki evcil ve yabani koyun, s~~~r,
ceylan, yabani keçi,
geyik ve yaban e~e~i gibi çe~itli tür ve say~daki hayvan~n ayak ve kafataslar~n~n yoklu~u neye i~aret etmektedir? Bastam örne~inde, söz konusu odalardan gelen binlerce bulla (yakla~~k 1400 tane) üzerinde çok çe~itli mühür tipleri bulunur: Üzerinde
107 Onar, Belli ve Alpak 2008: 198,199; Onar, Pazvant ve Belli 2008: 151,156,157.Yazarlarca,
ayn~~y~l yay~nlanan ba~ka bir makalede hayvanlar~n, yavru, ergin ve olgun ~eklinde ayr~anasann daha
uygun olaca~~~vurgulannu~ur. Yukar~~Anzarda koyanlar~n daha fazla kesildi~i, koyun ve keçilerin nispeten genç ya~larda kesildi~i tespit edilmi~tir. S~~~rlarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Eri~kin
s~~~rlar~n say~s~n~n gençlere oranla 3 kat fazla oldu~u görühnü~tür.
108 Kalede bulunan hayvan kemikleri ile ilgi görü~lerini payla~an Elizabeth Stone Zimansky'ye te~ekkürlerimi sunar~m.
139 Çilingiro~lu 2001: 46; Çilingiro~lu 2004: 260-261; Çilingiro~lu 2005a: 99; Çilingiro~lu
2012:307. Ayanis tap~nak alan~nda içleri tohum ile doldurulmu~~hayvan kemikleri dikkat çekicidir. Burada, hayvan~n ya da kurbanlik hayvan~n bereketli olmas~na ili~kin bir kült uygulama olabilir. Krall~k
kurulmadan önce yüzy~llard~r pa.storal hayat~~ ya~ayan halklar~n birinci geçim kayna~~n~n hayvanc~l~k
oldu~u unutulmamal~d~r. Do~u Anadolu co~rafyas~nda bugün bile hayvan~n hayati önem arz etti~i
dü~ünüldü~ünde böylesi bir inanç mant~k= de~ildir.
10 Çilingiro~lu 2007: 265.
ii Çavu~tepe'de suna~~n yan~nda keçi kafatas~~bulunmu~tur. Erzen 1988: 11, dipnot 57.
112 Barnett ve Watson 1952: 144; Piotrovskii 1969: 155.
113 Piotrovskii 1969: 154-155.
114 Zimansky 1979: 53-55; Zimansky 1988: 107 vd.; Kroll 1988: 103-104.
115
Burada kastedilen, dana, düve ve tos~m ohnaluhr.
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halin ve hali aile üyesine ait mühürlerin d~~~nda bazdan üzerinde arazi ve ki~i
isimleri ile beraber hayvan cinsi ve miktar~~yazar. Y~llarca bu odalarda tutulan bu
kemilderin (veya etlerin) ne oldu~unu aç~klamak güçtür. Kaz~c~s~~bunlann kurban
edildi~ini ve baz~~dini inançlardan dolay~~at~lmayan çöp y~~mlan oldu~u varsay~mm~~
dile getirmi~dr"6. Sonuç olarak burada bulunan hayvanlann hal veya krali aile
ad~na kurban edilmi~~olmalan da olas~l~k clâhilindedir. Buradaki durumu aç~klamak
çok kolay gözükmemekle beraber kesilen hayvanlar içinde, yabani hayvanlar da
önemli bir yer tutmaktad~r.
Baz~~Urartu kalelerinde tüketilip tüketilmedi~i kesin olmayan ve kurban olduklan ~üpheli olan hayvan türleri de bulunmaktad~r. örne~in Ayanis Kalesi'nde domuz, kaplumba~a ve tav~an say~~olarak çok azd~r ve yendi~ine ili~kin veri yoktur.
Köpek iskeletleri Ayanis, Bastam kaleleri ile Yoncatepe mezarl~k alan~nda bulunmu~tur. Bu hayvanlann yenmi~~oldu~una ili~kin kan~t bulunmamaktad~r. Kurban
edilip tüketildi~ine ili~kin bilgi sahibi olamad~~~m~z di~er bir hayvan türü
equidae'lerdir (at, e~ek, kat~r gibi at ailesine mensup hayvanlar). Kayalidere'del ~ r ve
Van/Alt~ntepe mezarl~~~ndaH8 at gömüsünün varl~~~na ili~kin dü~ünceler mevcuttur. Ayanis Kalesi'nde de birkaç at iskeleti bulunmu~tur. Ancak bunlann kurban
olup olmad~~~~hakk~nda yorum yapabilmek güçtür. Ne yaz~k ki elimizde Yeni Asur
döneminde var olan gömü töreninde gömülecek e~yalar~n listesi bulunmamaktad~r"9. Bu listelerde at gömüsünden söz edilmektedir, ancak Urartu'da at kurbamna
ili~kin kan~t bulunmamaktad~r.
SONUÇ
Urartu dini farkl~~inan~~~ve geleneklere sahip halklann bir araya gelmesinden
olu~an karma~~k bir yap~ya sahiptir. Buna kar~~n kalelerde ya da kalelerle ili~kili
kutsal alanlannda gerçekle~tirilen dinsel ayinler krali düzeydedir ve yönetici elite ait
inan~~larla ilgili olmal~d~r. Urartu Krall~~~~ile ilgili arkeolojik bilgilerimizin çok büyük bir bölümünün kalelerden gelmesi, yaz~l~~verilerin yönetici s~n~f taraf~ndan kaleme al~nm~~~olmas~~gibi sebepler, Urartu dinindeki kurban uygulamas~n~n do~as~n~n, yine krall~~~~idare eden zümrenin inançlanyla ilgili oldu~unu gösterir. Ne yaz~k
ki sivil halk~n ya~ad~~~~d~~kenderden bu konuya ili~ki yeterince bilgi sa~lanamam~~t~r.
Sivil halk~n kurban inanc~yla ilgili en önemli veri kayna~~~mezarl~k alanland~r.Ne
türde olursa olsun kurban kavram~n~n her türlüfarkh inam~m içinde ve uygulamalannda önemli bir fonksiyona sahip oldu~u kesindir.Evrensel dini ilkeler çerçevesinde
"6 Zimansky 1979: 56.
17 Bumey 1966: 107.
118 Sevin 2012: 95 dipnot. 135.
"9 Bu listelerin birinde adann varl~~~~dikkat çeker. Ginnis 1987:1 vd.; Kwasman 2009: 111 vd..

824

AT~LLA BATMAZ

Urartu halk~n~n kurban kavram~na yalda~~mun da tannyla kurulan ba~~çerçevesinde
de~erlendirmek gerekmektedir. Do~u Anadolu Bölgesi hayvanc~l~k faaliyetlerinin
insan ya~am~~için hayati öneme sahip oldu~u bir bölgedir. Bu nedenle günümüzde
oldu~u gibi geçmi~te de bölge insan~~ile sürü hayvanlar~~aras~nda özel bir ba~~kurulmu~~gibidir. Bu ili~ki bölgedeki insan ya~am~n~n devam~n~~etkileyecek derecededir. Bu nedenle bir müddet sonra bu dünyevi ba~~göksel bir konuma ula~m~~t~r. Bu
ba~lamda hayvan kurban~~ya~amsal faaliyetlerin devam~nda hem maddi hem manevi olarak çok önemli bir rol oynamaktad~r. Urartu tannlarma uygun görülen
sunulann en ba~~nda hayvan~n gelmesi ancak bu ~ekilde aç~klanabilir. Böylelilde
Urartu dini içinde önemli dinsel bir ö~e ortaya ç~km~~~olur.
Yaz~l~~belgeler canh hayvan kurban~= Urartu Krall~~~~aç~s~ndan önemini ortaya koymaktad~r. Krall~k ile ilgili önemli faaliyetlerin öncesinde ve sonras~nda kurban uygulamas~~gerçekle~tirilmi~~olmal~d~r. Urartu tanr~~ve tannçalann~n listesinin
sunuldu~u Meherkap~~yaz~l~~tannlann önemini kendilerine verilen kurban tür ve
say~s~na ba~l~~oldu~unu göstermektedir. Devlet eliyle yap~lan her türlü faaliyet için
düzenlenen ayinler s~ras~ nda tannlara kurban sunuldu~u yaz~dara yans~nu~ur. Bunlardan en belirginleri "Yap~~Faaliyetleri", "Tar~ m ve Sulama Faaliyetleri", "Tahta
Ç~kma ve Sefere Ç~kma" gibi faaliyetler oldu~u anla~~lmaktad~r (blcz. Tablo). Yaz~tlarda dikkat çeken di~er bir nokta ise bu faaliyetlerin neredeyse tamam~nda öncelikli
olarak Haldi'ye o~lak kurban edilmi~~olmas~d~r. Kurban ritüelinin ba~lang~c~nda
gerçekle~en bu uygulama, hayata geçirilen faaliyetin ba~ar~l~~ve verimli olabilmesini
sa~lamak, her türlü kusur ve giinahtan ar~ nchrmak olmal~d~r.
Urartu çivi yaz~l~~belgeleri,sm~rh da olsa, kurban uygulamas~na yönelik baz~~kurallardan söz etmektedir. Özellikle Keli~in yaz~t~nda Ardini kentinde sunulmas~~
gereken kurban say~s~~verilmi~tir. Bunlar devlet ah~rlanna getirilmekte ve kurban
törenine kadar burada bekletilmektedir. Keli~in yaz~l~~ve Van Kalesi'ndeld bir yaz~tta kurban için ayr~lm~~~hayvanlar~n, tutulduldan devlet ah~rlanndan izinsiz ç~karman~n büyük bir suç oldu~u ifade edilmektedir. Çok say~da hayvan~n kurban edildi~i önemli bir ritüel s~ras~nda, bir çok ki~inin görev alm~~~olmas~~kaç~n~lmazd~r.
Karmir Blur yaz~t~~bu ayinlerde görev alacak insanlar~ n görevlerini uygun biçimde
yerine getirmeleri ve görevden kaçmamalan gerekti~ini, aksi takdirde ceza alacaldanm bildirmektedir. Yaz~tlara yans~yan di~er bir konu ise kurban etinden krala verilecek olan k~s~md~r. II. Rusa'ya ait bir yaz~tta kurban edilmesi gereken öküzün karaci~er ve kalbinin krala verilmesinden söz etmektedir.
Urartu kalelerindeld tap~nak alanlar~nda ve aç~k hava kült alanlar~nda kurban
kan~n~n ak~t~ld~~~~kanallar aç~~a ç~kart~lm~~t~r. Kurban sunaldarma ili~kin çok fazla
veri olmamakla beraber ta~mabilir sunaldann oldu~u san~lmaktad~r. Ayn~~durum
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mezarl~k alanlan için de geçerlidir. Krall~k s~n~rlar~~içindeki mezarl~k alanlar~nda
görülen farkl~~gömü gelenekleri, en az~ ndan ölü kültüne ili~kin inançlarda bir çe~itlili~in oldu~unu göstermektedir.01ü kültüne ili~kin kurban törenlerinin yap~ld~~~~
bilinmektedir. Bu törenlerde kesilen kurbanlar~n bir k~sm~, törenin ziyafet bölümünde tüketilmi~~olmal~d~ r. Mezar odalanndald çe~itli kaplar içinde bulunmu~~
hayvan kemikleri ise ölünün sonraki ya~am~~için b~rak~lm~~~etten arta kalanlar olmal~d~r.
Arkeolojik ve antropolojik çal~~malar ise kurbanlar~ n nerede kesildi~ini, kurban
tür ve kesim ya~~n~~bize sa~lamakta, ancak bu törenlerin a~amalar~~ile ilgili doyurucu
veri kayna~~~olu~turmamaktad~r.Urartu resmi dini göz önüne al~nd~~~nda tüm kan~tlar kesim için en uygun olan hayvanlar~ n öncelildi olarak koyun ve keçi sonra s~~~r
ve türevleri oldu~u gösterir. Evcil olanlar~n d~~~nda çok say~da yabani hayvan~n
kurban olarak kesilmi~~olu~u dikkat çekicidir. Bu hayvan cinsleri d~~~nda kaz~~alanlar~nda bulunan farkl~~tür hayvanlar~ n kurban edilmesine ili~kin kan~tlar ise doyurucu
de~ildir. Benzer ~ekilde baz~~kalelerde görülen kafataslar~~al~nm~~~iskeletlerin ne tür
bir dinsel dü~üncenin ürünü oldu~unu söylemek ~u anki yerlerle zordur.
Görüldü~ü gibi kurban konusu ile ilgili çözülmeyi bekleyen daha pek çok yön
ve detay bulunmaktad~ r. Bu noktada Charles Burney'in dile~ini payla~~yoruz:
"One day the lookedfir text wiil tell all"120

'20 Burney 1995:208.
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Tablo: Urartu yaz~tlanna yans~yan kurban tur ve say~lan

Dönem

YAPI FAALIYETLERI
Kurban Edilen
Hayvan Türleri
Bo~a
Keli~in
Koyun ve Di~i Keçi
Büyük Di~i Keçi
Yaz~t

Bo~a
I~puiniMenua

Ye~ilal~ç

Meherkap~~

Menua
Rusa

Patnos
Mahmud Abad

Karmir Blur
Rusa

Ayanis

Yazma Geçen Toplam Kurban Say~s~~
1112
9020
12480

~~

Inek

1

Koyun
O~lak
Bo~a

2

~~
97

inek

6

Koyun

279
2

Bo~a
Koyun
Koyun
Bo~a

~~

~~
3

Inek

2

Koyun

5

O~lak

3

Bo~a

3

inek

4

Koyun

Dönem
I~puini-Menua
Menua
II. Argi~ti
II. Rusa
Erimena o~lu
Rusa

19
O~lak
3
TARIM VE SULAMA FAALIYETLERI
Kurban Edilen
Yaz~tta Geçen TopYazzt
Hayvan Türleri
lam Kurban Say~s~~
Meherkap~~
Koyun
18
Bo~a
~~
Kö~k
Koyun
3
Koyun
6
Çelebiba~~
Besili Koyun
~~
Koyun
6
Zvartnots
O~lak
2
Gövelek
Bo~a
3
inek
Koyun

2
36
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~~puini-Menua

Besili Koyun
O~lak
SEFERE ÇIKMA
Kurban Edilen
Yaz~t
Hayvan Türleri
Bo~a
~landa~~
inek
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9

~~
Yaz~tta Geçen Toplam Kurban Say~s~~
I
1

II. Sarduri

Surp Pogos

Koyun

2

I. Rusa

Mahmud Abad

Bo~a
Koyun

1
2

IUSALTMALAR VE KAYNAKÇA
Ayvazian, Alina, Urartian Glyptic: New Perspectives, Yaymlanmarm~~Doktora Tezi,
University of California, 2006
Bak~r, Tomris, "Kaleköy 1981 Kaz~~Sonuçlar~~ Raporu", Kaz~~Sonuçlan Toplant~s~~4,165-168,
1982.
Barnett, R.D. ve Watson W., "Russian Excavations in Armenia", Iraq XIV, 132-147,1952
Batmaz, Atilla, "Ayanis Kalesi'nden Hayat A~ac~~~nanc~na Ili~kin Yeni Bulgular", Arkeoloji ve
Sanat 141, 39-50,2012.
, "A New Ceremonial Practice at Ayanis Fortress:The Urartian Sacred Tree
Ritual on the Eastem Shore of Lake Van", jounzal of Near Easter?: Studies
72/1:65-83, 2013.
Ba~gelen, Nezih, "Atabindi Kaya i~aretleri", Arkeoloji ve Sanat 46/49,24-27,1990.
Belli, Oktay, "Urartular'da Hayat A~ac~~inanc~", Anadolu Ara~t~rmalan VIII, 237-246,1980.
"Urartu Kalelerindelci Tannsal Kaya i~aretleri", Anadolu Ara~t~rmalar~~ XI, 65-105,
1989.
"1994 Y~l~~ A~a~~~ve Yukar~~Anzaf Kaleleri Kaz~s~", Kaz~~Sonuçlar~~ Toplant~s~~
XVII/I, 379-408,1996.
"Do~u Anadolu'da Urartu Krall~~~'na Ait Amtsal Kaya I~aretlerinin Ara~tmlmas~", Türkiye Arkeolojisi ve ~stanbul Üniversitesi, (ed. O. Belli), ~stanbul, 403-408,2000.
"2000 Y~l~~Van—Yoncatepe Kalesi ve Nelcropolü Kaz~s~", Kaz~~Sonuçlar~~ Toplant~s~~
XXIII/2, Ankara, 265-274,2002.
"Van—A~a~~~ve Yukar~~Anzaf Urartu Kaleleri Kaz~s~", Colloquium Anatolicum II, 149,2003.

828

ATILLA BATMAZ
; "Anzaf Kaleleri", National Geographic Türkiye 69, 75, 2007.

Belli, Oktay ve Kavakl~~Ersin, "1999 Y~l~~Van—Yoncatepe Kalesi ve Nelu-opolü Kaz~s~", Kaz~~
Sonuçlan Toplant~s~~XXII/1, Ankara, 369-384, 2001.
Belli, Oktay ve Konyar Ersin, "Excavations at Van—Yoncatepe Fortress and Necropolis", Tel
Aviv 28, 169-212, 2001.
Biscione, Raffaele, "Recent Urartian Discoveries in Armenia: The Columbarium of
Erevan", Studi Micenei ed Egeo—Anatolici XXXIV, 115-136, 1994.
Burney, Charles A., "A First Season of Excavation at the Urartian Citadel of Kayal~dere",
Anatolian Süillies XVI, 55-111, 1966.
,

"Urartian Funerary Customs", (ed.S. Campbell, A. Green), The Archaeoloo of Death
in the Ancient Near East, Oxford, 205-208, 1995.

Calmayer, Peter, "Helmets and Quivers", Urartu. A Matelworking Centre in the First Millennum
B.CE.,(ed. R. Merhav),Tel Aviv, 123-133, 1991.
CTU I , Salvini Mi~jo, Corpus Dei Testi Urartei, Volume I, Le Iscrizioni su Pietra e Roccia I
Testi, Documenta Asiana VIII, Roma, 2008.
Çavu~o~lu, Rafet, "Rock—Cut Tombs and Open Air Shrine at Madavank, Eastern Turkey",
Ancient Near Eastern Studies 40,135-159, 2003.
Çevik, Nevzat, Urartu Kaya Mezarlan ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara, 2000.
Çilingiro~lu, Altan, "Van—Dilkaya Höyü~ii Kaz~lan 1985", Kaz~~Sonuçlan Toplant~s~~VIII/1,
81-94, 1987.
, "Van Ayanis (A~art~) Kalesi Kaz~lan", Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~XIV, 131-140, 1993.
Urartu Krall~~~~Tarihi ve Sanat~, ~zmir, 1997.
, "Urartu'da Tap~nma ve Tap~nma Yerleri", Karatepe'deki I~~k Halel Çambel'e Sunulan
Yaz~lar, (ed. G.Arsebük, MJ.Mellink ve W. Schirmer), ~stanbul, 229-241, 1998.
, "Temple Area", Ayanis k Ten Years' Excavations at Rusahinili Eiduru—kai 1989-1998,
(ed.A. Çilingiro~lu ve M. Salvini), Roma, 37-65, 2001.
"Silah, Tohum, Ate~", Anadolu'da Do~du: 60. Ya~~nda Fahri I~~k'a Arma~an, (ed.T.
Korkut), ~stanbul, 257-267, 2004
, "Ayanis Kalesi Haldi Tap~na~~", Arkeo Atlas 4, 98-99, 2005a.
, "Ritual Ceremonies in the Temple Area of Ayanis", Anatolian Iron Ages 5, Proceedings
of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van,6-10 August 2001, British institute
at Ankara Monograph 31, (ed.A.Çilingiro~lu ve G. Darbyshire), 31-38, 2005b.

URARTU D~N~ NDE KURBAN KAVRAMI VE KURBAN UYGULAMALARI

829

"Ayanis Tap~nak Alan~nda Bir Ocak ve Bereketfilik Kültü ~le ili~kisi", Refik Duru
Arma~an Kitab~, (ed. G. Umurtak, ~. Dönmez ve A. Yurtsever), ~stanbul, 265-269,
2007.
, "Urartu Dini", Urartu: Do~uda De~i~im, (ed. K. Köro~lu ve E. Konyar), ~stanbul,
188-201, 2010.
, "Urartian Temples", Biainili—Urartu. The Proceedings of the Symposium Held in
Munich 12-14 October 2007, Acta Iranica, (ed. Skroll, C.Gruber, U.Hellwag, M.
Roaf ve P. Zimansky), 295-307, 2012.
Derin, Zafer, Demir Ça~'da Do~u Anadolu'da Ölü Gömme Gelenekleri, Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dal~, Yay~nlanmam~~~
Doktora Tezi, ~zmir, 1993.
Derin, Zafer ve Çilingiro~lu Altan, "Armour and Weapons", Ayanis k Ten rears' Excavations at
Rusahinili Eiduru—lcai 1989-1998, (ed.A. Çilingiro~lu ve M. Salvini), Roma, 155187, 2001.
Derin, Zafer ve Muscarella Oscar W., "Iron and Bronze Arrows", Ayanis LTen rears'
Excavations atRusahinili Eiduru—kai 1989-1998, (Ed. A.Çilingiro~lu ve M.Salvini),
Roma,189-217, 2001.
Diakonoff Igor M., "Sacrifices in City of Tei~ eba (UKN II 448) Lights on the Social History
of Urartu", Archaologische Mitteilungen aus Iran 24, 13-21, 1991.
Eliade, Mircea, Dinsel inançlar ve Dü~ünceler Tarihi, ~stanbul, 2007.
Erzen, Afif, "Untersuchungen in der urartischen stadt bei Toprakkale Van in den
Jahren1959-1961", Archöologischer Anzeiger 77, 383-414, 1962.
Çavu~tepe I. Urartian Architectural Monuments of the 7th and 6th Centuries B.C.and a
Necropolis of the Middle Age,TTK, Ankara, 1988.
Emiro~lu, Kudret ve Ayd~n Suavi, Antropo/oji Söz/ü~ü, Ankara, 2003.
Erginer, Gürbüz, Kurban: Kurbamn Kikenleri ve Anadolu'da Kanl~~Kurban Ritüelleri, ~stanbul, 1997.
Foster, Benjamin R., Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. Bethesta, Maryland,
2005.
Ginnis, John Mc. "A Neo—Assyrian Text Describing a Royal Burial" State Archives of As9Pria
Bulletin 1/1, 1-12, 1987.
I~~k, Cengiz, "Neue Beobachtungen zur darstellung von Kultszenen auf urartffischen Rolltempelsiegeln"Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts 101, 1-22, 1986.
"Urartisch—Griechischer Refigionsgeschichtlicher Gedankenaustausch Nach
Einer Darstellung", Belleten 209, 15 vd., 1990.

830

AT~LLA BATMAZ

Kellner, Hans J., "Madallions and Pectorals", Urartu A Matelworking Centre in the FirstMillennum
B. C E.,(ed. R. Merhav), Tel Aviv, 164-170,1991.
Kleiss, Wolfram, "Felszeichen im Bereich urartaischer Anlagen", Archiiologische Mitteilungen aus
Iran 14, 23-26,1981.
Konyar, Erkan, "An Ethno—Archaeological Approach to the "Monumental Rock Signs" in
Eastem Anatolia, Colloquium Anatolicum V, 113-126,2006.
Kroll, Stephan, "Die Keramik" &islam
Ausrabungen in den Urartöischen Anlagen1977 —1978,
(ed. W. Kleiss), Berlin, 165-173,1988.
Kwasman, Theodore, "A Neo—Assyrian Royal Funerary Text", Studia Orientalia 106, 111125,2009.
Martirosyan, Arutyun A., Armenia in the Bronze and Earl), Iron Age, (Rusça), Erevan, 1964.
Merhav, Rivka, "Everyday and Ceremonial Utensils", Urartu A Metalworking Centre in the First
Millennum B.CE.,(ed. Merhav), Tel Aviv, 198-243,1991a.
"Personel Adomments: Some Observations Pectorals and Madallions", Urartu: A
Metalworking Center in the First Millennium B.C.E., (ed.R. Merhav), Tel Aviv, 171176,1991b.
Onar, Vedat, Belli Oktay ve Alpak Hasan, "M.O. I. Biny~l~n ~lk Yans~nda Van—Yukan
Anzaf Urartu Kalesi'nde Ortaya Ç~kanlan Büyükba~~Hayvan ~skeletlerinden
Kemik ~li~i Ç~kar~lmas~~Bulgulan", 111. Uluslararas~~Van Gölü Havzas~~Sempozyumu,
(ed. O. Belli), Ankara, 193-200,2008.
Onar, Vedat, Pazvant Gülsün ve Belli Oktay, "Osteometric Examination of Metapcdial
Bones in Sheep (Ovis aries L.)and Goat (Capra hircus L.) Unearthed from the Upper
Anzaf Castle in Eastern Anatolia", Revue de 11/Pdicine VMrinaire 159/3, 150-158,
2008.
Ö~ün, Baki, "Die urartaischen Graber in der Gegend von Adilcevaz und Patnos",Proceedings
of the Tent International Congress of Classical Archaeology, (ed. E. Akurgal), TTK, Ankara, 61-67,1978.
özgüç, Tahsin, Alt~ntepe, Mimarl~k An~tlan ve Duvar Resimleri, Ankara, 1966.
,

Alt~ntepe II, Mezarlar, Depo Binas~~ve Fildi~i Eserler, Ankara, 1969.

Rehm, Ellen, Kykladen und Alter Orient. Bestandskatalog des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe,
1997.
Salvini, Mirjo, "The Historical Background of the Urartian Monument of Meher Kap~s~",
The Proceedings of the Third Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Van, 6-12 August

URARTU D~N~ NDE KURBAN KAVRAMI VE KURBAN UYGULAMALARI

831

1990, Anatolian Iron Age 111, (ed. A.Çilingiro~lu ve D. French), London, 205-207,

1994.
"The Inscription of Ayanis (Rusahinili Eiduru—kai) Cuneiform and Hieroglyphic:
Royal Inscriptions on Bronze Artifacts", Ayanis I: Ten rears' Excavations at
Rusahinili Eiduru—kai 1989-1998,(ed.A. Çilingiro~lu ve M. Salvini), Roma, 271278, 2001a.
, "The Inscription of Ayanis (Rusahinili Eiduru—kai) Cuneiform and Hieroglyphic:
Inscriptions on Clay", Ayanis 1: Ten rears' Excavations at Rusahinili Eiduru—kai 19891998, (ed. A. Çilingiro~lu ve M. Salvini), Roma, 279-319, 2001b.
, "The Inscriptions of Ayanis. Cuneiform and Hieroglyphic: Monumental Stone
Inscriptions", (ed. A. Çaingiro~lu ve M. Salvini) Ayanis I: Ten rears' Excavations in
Rusahinili Eiduru—kai, Roma, 251-270, 2001c.
"Una Stele di Rusa III Erimenahi daha Zona di Van", Studi Micenei ed Egeo—
Anatolici44/1, 115-143, 2002.
, Urartu Tarihi ve Kültürü, ~stanbul, 2006.

Seidl, Ursula, Bronzekunst Urartus, Mainz, 2004.
Sevin, Veli, Van Kalesi: Urartu Kral Mezarlan ve Alt~ntepe Halk Mezarl~~~, ~stanbul, 2012.
Sevin, Veli ve Belli, Oktay, "Ye~ilal~ç Urartu Kutsal Alan~~ve Kalesi", Anadolu Ara~tirrnalan
IV—V, 1976/77, 367-393, 1977.
Sevin, Veli ve Kavakl~ , Ersin, Bir Erken Demir Ça~~Nekropolü Van/Karagündüz, Arkeoloji ve Sanat
Yay~nlar~, ~stanbul, 1994.
,

Van/Karagündüz: An Earb, Iron Age Cemetery, ~stanbul, 199613.

Piotrovskii, Boris B., Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967.
,

Urartu, Geneva, 1969.

"Urartu Dini", Dil Tarih Co~rqfra Fakültesi Dergisi 23 / 1-2, 1966, 37-52, 1966.
Taffet, Avia ve Yakar, Jak, "Politics and Religion on Urartu", Bulletin of the Middle Eastern
Culture in Japan, Essays on Ancient Anatolia in the Second Millenniurn BCX,133-149,
1998.
Tarhan, Taner, "Recent Researches at the Urartian Capital Tushpa", Tel Ayn~~ 21, 22-57,
1994.
"Tu~pa—Van Kalesi: Demirça~'~ n Gizemli Ba~kentindeki Ara~t~rma ve Kaz~lar",
Türkiye Arkeolojisi ve ~stanbul Üniversitesi, (ed. 0.Belli), ~stanbul, 191-200, 2000.

832

ATILLA BATMAZ
"Ba~kent Tu~pa (The CapitalCity Tushpa)", Urartu: Do~uda De~i~im (Urartu:Transformation in the East), (ed. K.Köro~lu ve E. Konyar), ~stanbul, 288-337,
2011.

Payne, Margret R., Urartu Çivi razil~~Belgeler Katalo~u, ~stanbul, 2006.
UKN 1—Il, Melilci~vili, Giorgi A., Urartskiye lainoobraznyye Nadpisi I—II, (Rusça) Moskova, 1960.
Zimansky, Paul E., "Bones and Bullea: An Enigma from Bastam, Iran", Archaeology 32
(6),53-55,1979.
, "MB 2 / OB 5 Excavations and the Problem of Urartian Bone Rooms", Bastam H:
Ausgrabungen in den Urartdischen Anlagen 1977-1978, (ed.W. Kleiss), Berlin, 107124,1988.

