Konferanslar:
URARTULULARIN KÖKENI VE DILLERI *
Prof. Dr. KEMAL BALKAN
Say~ n davetliler.
Anadolu'nun do~usunda, Van Gölü çevresinde I.Ö. 900-600 y~llar~~
aras~ nda egemenlik sürmü~~olan Urartu devletinden bize pek çok kültür
eseri intikal etmi~tir. Son y~llarda Türkiye'de ve kom~u ülkelerden Iran'da
ve Sovyetler Birli~i'nde Urartu konusunda yap~lan ara~t~ rmalar ve
kaz~larda bulunan eserlerin say~s~~ daha da artm~~t~ r. Özellikle onlardan
kalm~~~çivi yaz~l~~ yaz~ tlar bir hayli yüksek bir yekûna varm~~~bulunmaktad~ r.
Bugün Urartu'lular~n tarih sahnesine ç~ k~~lar~, devlet kurmalar~,
bunlar~n kökeni, ve dilleri hakk~nda son bilimsel ara~t~ rmalar~ n verilerini
özet olarak sunmaya çal~~aca~~m. Daha önce Urartu sözü üzerinde durmak
istiyorum.
Urartu sözü bu millete kom~ular~~ olan Asur'lular tarafindan
verilmi~tir. Urartu sözü, I.O. !000 y~llar~ndan sonra hem bir memleketi,
hem bir devleti, hem de o devletin halk~ n~~ifade ediyordu. Fakat bu husus
anla~~lmadan önce Urartu denilen halka ilk ara~t~ r~c~lar ba~ka bir isim
vermi~lerdir. Urartuca yaz~lm~~~yaz~ tlar~ n hemen daima ljaldi sözü ile
ba~lam~~~olmas~na dikkat edilerek Urartulular~ n kendilerine Haldi'ler
dediklerini kabul etmi~lerdir. kialdi sözü bu yaz~l~~ belgelerde ba~~tanr~ n~n
ad~~ idi. Bu da ba~tan beri biliniyordu. Ba~ka bir benzeri olmamas~na
ra~men, bu ilk ara~t~ r~c~lar Urartululara Haldi'ler ismini vermekten
çekinmemi~lerdir. Bunun bir kaç nedeni vard~ r. Bizans kaynaklar~nda
Anadolu'nun do~usunda Haldiya denilen bir thema (eyalet) bulundu~u
biliniyoru. Ayr~ca bu Haldiya eyaletinde ya~ayanlara da Haldoy, Hald'Ier
deniyordu.
Urartu kitabelerindeki Haldi sözünün daha sonra Bizans devrindeki
eyâletin isminde de devam etti~ine inan~lm~~ t~. Urartululara geçen yüzy~l~ n
sonunda ve 20. yüzy~l~n ba~lar~ nda geni~~ölçüde Haldiler ad~~ verildi.
Bunun bir ba~ka nedeni daha vard~. Bu neden daha ziyade politik idi. Geçen
* Konferans 31.3.1978 tarihinde Türk Tarih Kurumu'nda verilmi~tir. Konu~mac~,
dinleyecilere Ord. Prof. Say~ n Sedat Alp taraf~ndan tamt~lm~~t~r.
Bu takdim konu~mas~ nda say~ n Ord. Prof. Dr. S. Alp'in hakk~ mda uygun gördü~ü iltifat
dolu beyanlar için kendilerine te~ekkürler ederim.
Belleten C. XLVIII, 33

51 4

KEMAL BALKAN

yüzy~l~ n sonunda ve 20. yüzy~l~ n ba~lar~nda Urartulular~ n Ermenilerin
cedleri oldu~u kabul edilmekte idi. Böylece Ermenilere Anadolu'nun
do~usunda bir vatan bulunmu~~olacakt~. Bunun için Urartu halk~ n~ n
herhangi bir ~ekilde Ermenilerle birle~ tirilmesi arzu ediliyordu. Kurtar~c~~
olarak bir söz de ke~ fedildi~i zannedildi: Ermenicedeki haltik-kh sözünün,
Urartu ba~~tanr~s~ n~n ad~~olan Fialdi sözünün devam~~ oldu~u kabul edildi.
Bu art dü~ünceye göre Urartu dilindeki ba~~tanr~ n~n ad~~ olan Fialdi'ye
benzer bir sözün Ermenicede de bulundu~una göre, Urartu'lular~ n
Ermenilerle akraba oldu~u ispat edilmi~~farz edildi; ve dedi~im gibi, bu,
geni~~ölçüde politik motiflerden hareketle, zorlama ile ula~~lmaya çal~~~ lan
bir yoldu. Böylece Ermeni tarihi, bu çe~it ki~ilerce 9. ve hattâ 13.yüzy~l~ n
ba~lar~na kadar geri götürülmü~~olacakt~~ (bk. a~~). Bu esnada ~u iki husus
anla~~ld~. Evvela, Bizans kaynaklar~ nda Haldiya denen eyalet daha ziyade
Karadeniz k~ y~lar~nda Trabzon ile Batum aras~nda uzanan bir bölge idi.
Urartu devleti bu bölgeye hiçbir zaman ula~mam~~t~ . Burada hiçbir zaman
Urartulular ya~amam~~t~. Bu suretle bu dayanak çürümü~~oluyordu. Fakat
daha tuhaf~~ da ~u oldu: Urartu dili üzerinde yap~lan ara~ t~ rmalar ilerledikçe
kolayca görüldü ki, Urartu dili ile Ermenice aras~ nda, dil bak~ m~ ndan hiçbir
yak~ nl~ k yoktur. Ermenice Hint-Avrupal~~ dedi~imiz dillerden biridir;
Urartuca ise tam bunun z~dd~~ olan bir dil ailesine mensuptur; biti~ken dil
tipine girmektedir. Biti~ken dillerin bugün ya~ayan en iyi örneklerinden
birisi Türkçedir.
Bu hususlar anla~~ lm~~~olmakla beraber, uzun süre Urartululara
Haldiler demekte israr edildi. 1927 senesine gelindi~inde Sovyet Bilgini ve
Urartu konusunda pekçok ara~t~ rmalar~~ bulunan Me~çaninof, Haldoloji
diye bir eser ne~retti. Bu suretle Haldi ismini ebedile~tirmek istedi. Daha
sonra Me~çaninof Urartuca kitabeler ne~retti~i zaman bu isimden kendisi de
vazgeçti, Bunlara Van kitabeleri ad~ n~~ verdi; ve ayn~~ zat 1958 senesinde
Urartu dili konusunda bir gramer kitab~~ yazd~~~~zaman ise buna Urartu
dilinin grameri dedi~ini görüyoruz.
1955 senesinde Viyanal~~ Katolik rahip ayn~~zamanda eski dillerle de
me~gul olan Fritdrich Wilhelm König ozamana kadar bilinen Urartuca
ki tabeleri toplayan bir eser ne~retti ve bu eserine "Haldice Kitabelerin El
Kitab~" ad~~ verdi (K~saltmas~: HChI ). Bu suretle söz konusu meseleyi bat~da
ya~atmak arzusunda oldu~unu gösterdi. Bu eserin ne~rinden k~sa bir zaman
adl~~ eski Anadolunun kültür
sonra yay~ nlanan Goetze'nin Kleinasien (1957)
tarihi konusundaki eserinde bu tutum ~iddetle tenkit edildi. König'in hiçbir
ilmi neden göstermeden bu ~ekide hareket etmesi bir çe~it tarafgirlik olarak
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Goetze taraf~ ndan damgalanm~~~bulunmaktad~ r. König'in görü~ü ve ondan
öncekilerin görü~ leri için bk. Goetze, Kleinasien, 1957, S. 191, altnot 6).
Bütün bu geli~melerden sonra bugün söz konusu halka bütün
ilmi kitaplarda Urartulular dendi~ini görüyoruz. Bu isim, konu~man~ n
ba~~nda da söyledi~im gibi, Asurca yaz~lm~~~kaynaklarda geçmektedir.
Urartulular~ n kendilerine ne isim verdiklerini kesin olarak bilmiyoruz. Baz~~
teklifler vard~ r, biraz sonra onlara temas edece~im.
~imdi Urartu sözününü ne zaman ortaya ç~ kt~~~ n~~ inceleyelim.
Ilk defa Urartu sözüne (Asur k~ ral~~ I. Salmanassar zaman~ nda, I.
1273-1244) Asurca yaz~lm~~~bir kitabede rastlanmaktad~ r. Burada bu söz
Urartu olarak de~il, Uruatru ~eklinde görülmektedir. Bu Asurca kitabeden
anlad~~~m~za göre, Uruatru denen memleket Van Gölünün do~usunda,
büyük bir ihtimalle Zap Suyunun da ba~lar~ nda bulunmaktad~ r.
Bundan sonraki yüzy~llarda bu isimde ~öyle bir geli~me olmu~tur. Daha
sonraki y~ llarda Asurca yaz~lm~~~kitabelerde Van Gölünün güneyindeki
bölgelere Asur çivi yaz~l~~ kaynaklarda Nairi memleketleri ad~~ verilmektedir.
1240 y~l~ ndan kalm~~~bir kitabede Asur k~ ral~~ Van Gölünün güneyinde 43
Nairi ülkesiyle sava~ t~~~ m anlatmaktad~ r. Demekki, bu bölgede ayr~~ ayr~~
ya~ayan, biraz müstakil gibi hareket eden ve birle~ik olmayan, gev~ek bir
biçimde bir arada olan birçok küçük beylikler bulunmaktad~ r. Baz~~
kimselerin kanaatine göre, Urartu dedi~imiz ülke de bunlardan birisidir
(bk. a~~.).
Daha sonra, 12. yüzy~ l~ n sonuna geldi~imiz zaman bir ba~ ka Asur
k~ ral~~ Van Gölünün bat~s~ ndan Anadolu'nun içlerine do~ru bir sefer
yapm~~ t~ r. Bu bölgede gene birçok Nairi memleketleri ile çarp~~ m~~ t~ r ve
bunlar~n say~s~n~~ da 6o olarak göstermektedir. Demek ki, 12. yüzy~l
sonlar~nda Van Gölünün çevresindeki memleketlerde henüz birle~memi~,
serbest bir ~ekilde hareket eden, ancak bir dü~man kar~~s~ nda mü~tereken
kar~~~koyan bir tak~ m küçük küçük beylikler bulunmaktad~ r.
. as~ rda eski Uruatru sözü yeniden ortaya ç~kmakta, ~~ o. as~ rdan
itibaren de bu söz Urartu haline dönü~mekte, ve bundan sonra da Urartu ve
Nairi Van Gölünün güneyini anlatmak için kullan~lan deyimler olarak
kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r.
I.O. 9. yüzy~ lda Asur k~ rallar~~ Van Gölü bölgesini ele geçirmek için
büyük bir gayret içindedirler. Belki bu Asur bask~s~~ sonucu 9. yüzy~l~n
sonuna geldi~imiz zaman da~~n~ k biçimde ya~ayan kavimlerin birle~ti~ini
ve büyük bir ihtimalle Urartu ülkesinin bayra~~~alt~ nda bir devlet
kurdu~unu görüyoruz. Bu devlet I.Ö. 850 veya 830 y~llar~ nda kurulmu~tur.
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Söyledi~imiz bu tarihten sonraki ~~ oo y~lda gayet kabiliyetli dört k~ ral
idaresinde Urartu'yu en geli~mi~~haliyle görüyoruz. Kuzeyde bir taraftan
Kaficasya'ya kadar uzan~lm~~, Sovyetler Birli~i'nde Gökçe Göle ve Türkiye'nin kuzey do~usunda Ç~ld~ r Gölüne var~lm~~ t~ r. Görüldü~ü gibi
Karadeniz sahiline kadar hiçbir zaman ula~~lamam~~t~ r. Bat~da Urartu
devletinin Malatya'ya kadar geni~ledi~ini görüyoruz. Urartu do~uda
Urumiye Gölünün do~usuna kadar uzanan büyük bir devlet haline
gelmi~ tir. Güney hududu sabit de~ildir. Asurlularla çarp~~malar sonucu
bazen ileri, bazen geri gitmektedir.
1.0. 743 y~l~ nda Urartuyu F~ rat kenar~nda müttefikleri olan Geç Hitit
k~ rallar~~ ile birlikte Asur'un Akdeniz ve Anadolu ile ili~kisini kesin biçimde
kald~ rmak ve mümkün olursa Asur'u da yok etmek için harekete geçmi~~
olarak görüyoruz. Müttefiklerin ordular~~Birecik yak~ nlar~nda topland~klar~~
bir anda ve beklemedikleri bir zamanda ve fark edemedikleri bir ~ekilde
Asur ordusu aralanna girmi~, evvela en büyük orduyu, Urartu ordusunu yok
etmi~, k~ ral pek az adam~yla kaçabilmek suretiyle ancak can~n~~ kurtarabilmi~tir, Asur ordusu k~ ral~~ takip etmi~se de Van Gölü çevresinden içeriye
sokulmam~~t~ r. Bu suretle Urartu devleti, bu büyük yenilgiden sonra da
varl~~~ n~~ koruyabilmi~tir. Urartu henüz yaralar~ n~~ sarmaya f~ rsat bulamadan 720 y~llar~ na do~ru ba~ka bir felaketle kaq~la~~lm~~t~n Kuzeyden
Kimmerler bu memlekete sald~ rm~~lard~r. Y~ k~c~~ Kimmer gruplar~~memleketi bir hayli ezdikten sonra yine de Urartu'nun içine girmeye muvaffak
olamam~~lard~ r. Urartu bunlar~~ Anadolu'nun ortas~ na do~ru sürmeyi
ba~arm~~t~ r. Bu yönde ilerleyen Kimmerler Anadolu'nun ortas~ ndaki Frigya
devletini yok etmi~lerdir. Böylece Urartu devleti bu felaketten kendisini
kurtarm~~t~ r.
Art~ k ~.Ö. 700 senelerine gelmi~~bulunuyoruz. Urartu devletinin
tarihte daha ~~ oo senelik bir ömrü bulunmaktad~ r. Yeniden kendisini
toparlam~~t~ r; hattâ Urartu'yu, devletin s~ n~ rlar~n~~ bir hayli de geni~letmi~~
olarak görüyoruz. Takriben 7. yüzy~l~n sonlar~ na geldi~imiz zaman Urartu,
ezeli dü~man~~ Asur'un, Iran'dan gelen Medlerin çizmeleri alt~ nda ezildi~in~ ,
tarihten silindi~ini görmek zevkini de ya~am~~t~ r. Medler az bir zaman sonra
ayn~~ ak~ beti kendilerine de haz~ rlam~~lard~ r. Do~udan Medler, kuzeyden
Iskitler Urartu'nun üzerine sald~ rm~~~ ve k~sa zamanda t.Ö. 6. yüzy~l
ba~lar~ nda Anadolu'nun bu en büyük devleti de böylece yok olmu~ tur.
Onlarla birlikte, eski Sumer-Babil tradisyonunu devam ettiren ve eski
kültürlerle ba~~~ sa~layan bir siyasi bünye de ortadan kalkm~~~
bulunmaktad~ r.
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Bu suretle size Urartu devletinin tarihini de özetlemi~~oldum.
Bu tarihten sonra bildi~iniz gibi Iran'da Medler, sonra Ahamenidler
idareyi ele alm~~lard~ r. Bu sonunculardan kalan 5. yüzy~la ait çivi yaz~l~~eski
Persçe kitabelerde iki defa Ura~tu sözüne rastl~yoruz. Bu bize eski Urartu
devletinin son defa sesleni~i gibi gelmektedir. Bundan sonra da bu söz
haf~zalardan silinip gitmi~ tir.
Ancak biraz daha önce ayr~~ sözün Tevrat'a da girdi~i anla~~lmaktad~ r.
Israil o~ullar~= kutsal kitab~~ Tevrat'ta, Tufan'dan sonra Nuh'un
gemisinin Ararat Da~~nda karaya oturdu~u yaz~l~d~ r. Tarihçilerin ve
dilcilerin kanaatine göre Tevrat'taki Ararat sözü Urartu sözünden
bozulmad~r. Tevrat ilk yaz~ld~~~ nda yaln~z konsonlar kullan~lm~~t~r. Sonradan
okumay~~kolayla~ t~ rmak için bir tak~m noktalama i~aretleri konmu~tur. Bu
vokalizasyon ameliyesi esnas~nda eski Urartu sözü, söylendi~ine göre, yanl~~~
olarak Ararat ~eklinde noktalanm~~t~r. Nas~l olursa olsun, Tevrat'ta Ararat
~eklinde de olsa Urartu sözü ebedile~mi~~olmaktad~ r.
Bu izahattan da anla~~ld~~~~gibi Urartu ad~~ bu millete kom~ular~~
Asurlular~n verdi~i isimdir.
Urartulular~n kendilerine ne isim verdiklerine gelince, bu husus pek
kesin de~ildir. Urartululardan kalm~~, iki dil ile yaz~lm~~~kitabeler vard~ r.
Bunlardan birisinde ta~~n bir yüzüne Asurca, öteki yüzüne bu metnin
Urartuca tercümesi yaz~lm~~t~r. Asurca'da Urartu k~ral~ndan Nairi k~ral~~diye
bahsedilmektedir. Urartuca metinde buna tekabül eden kelime ise Biai
memleketleri k~ ral~~~ eklindedir (König, HChI No. 9 sa~~sütün paragraf 2, 3;
sol sütün 3). Urartululardan kalm~~~say~s~z metinlerde k~ rallar~n~n ~u ~ekilde
ünvanlar ta~~d~~~ n~~görüyoruz: büyük k~ ral, kuvvetli k~ ral denildikten sonra
Biai veyahut da Biainili k~ral~~ diye bir tabir daha geçmektedir. Alimler bu
Biainili sözünde Urartulular~ n yerli dilindeki ismini bulmak istemektedirler.
Hatta baz~lar~~Biaini kelimesinde bugünkü Van ~ehrinin ad~n~~da ke~fetmeye
çal~~maktad~ rlar. Biainili sözünde sondaki-li bir ço~ul edat~d~ r. Biainili
kollektif bir ço~ul ~eklidir; Biai memleketleri anlam~ na gelebilir; fakat son
zamanlarda Biai kelimesini, dilciler mahsülü bol bölge olarak tercüme
etmeye ba~lam~~lard~ r.
Buna göre Urartulular~n kendilerine ve memleketlerine ne isim
verdiklerini kesin olarak söylemek pek kolay de~ildir.
Urartu dilindeki kitabeler ço~unlukla Van Gölünün do~u tarafinda
bulunmaktad~r. Urumiye Gölünün hemen kuzey kenar~nda ve Türkiye'ye
bakan yüzünde, ayn~~zamanda daha kuzeyde Tebriz bölgesinde de birçok
kitabe ke~fedilmi~tir. Sovyetlerin Erivan çevresinde yapt~klar~~kaz~larda da
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bir hayli kitabe bulunmu~tur. Anadoluda muhtelif yerlerde bulunmu~~olan
kitabeler daha ziyade buralara yap~lan seferlerde, buralarda kazan~lan
ba~ann~ n hat~ ras~na dikilmi~~veya yaz~lm~~lard~r (bk. Res. -6). Baz~lar~nda ise
meydana getirilen eserler belirtilmi~tir.
Urartulular toplu olarak daha ziyade Van Gölü ile Urumiye Gölü
aras~ ndaki bölgede ve A~r~~ Da~~~vadilerine do~ru uzunan yerlerde
ya~amaktad~rlar. Ayn~~zamanda son y~llarda yap~lan kaz~lar Van Gölünün
bat~s~ nda, Malazgirt ve Patnos Ovalar~ nda Murat Çay~~ vadisinde de
bunlar~ n toplu ~ekilde oturduklann~~göstermektedir.
Bugüne kadar çivi yaz~s~~ ile yaz~lm~~~olarak bulunan kitabe say~s~~350400 aras~ ndad~ r. Bundan yirmi sene kadar önce ancak 200 kitabe
tan~ n~yordu; son y~llarda bu say~~birdenbire artm~~t~r ve daha da artacakt~ r.
Burada Patnos'ta yapt~~~m~z bir kaz~da buldu~umuz çivi yaz~l~~
kitabeyi tap~ nak odas~~ içinde görmektesiniz (Taraf~mdan yay~nlanm~~~bu
kitabeler için bk. Anatolia V (1960) s. ~~~~ 5 v.d.; a~k. Res. ~~ -3). Yaz~ tlar ya ta~~
bloklara, ya da kaya yüzüne yaz~lmaktad~r. Erzurum'da Horasan ilçesinde
Delibaba köyüne yak~ n bir yerde bulunan ve Yaz~l~ ta~~olarak bilinen kitabe
kaya'ya yaz~lm~~~muhte~em bir eserdir (yazar~n çekti~i Res. 4-6). Daha önce
yap~lan kal~ plara göre yaz~ t~n çivi yaz~l~~kopyas~: HChI, A10 Beiheft 8 No. 23,
transkripsiyonu s. 61 v.d'da, kitabenin yeri ve kal~ plar~~için bk. a.g.e.
s. 6 No. 23
Bu münasebetle ~u noktaya da dokunmak istiyorum. Son y~llarda Do~u
Anadolu'da Van Gölü çevresinde kaçak kaz~lar tahmin edilmeyecek kadar
artm~~~bulunmaktad~ r. Bu illegal çal~~malarla birçok tarihi eser tahrip
edilmektedir. Bunlar hakk~ nda ilmi gözlemler yap~lmamaktad~ r ve ayr~ca
paha biçilmez hazineler yurt d~~~ na kaç~nlmaktad~ r, Türkiye'ye de sadece
kimsenin almad~ klar~~ kalmaktad~ r.
Bu hususlan özetledikten sonra Urartulular~ n men~ei konusuna
gelebiliriz.
Urartululann kökeni dedi~imiz zaman her ~eyden evvel onlar~ n dili
akla gelmektedir. Köken, dil ile, dillerinin bünyesi aç~klanmak sureti ile
ö~renilebilecek bir husustur. Konu Urartucan~ n nas~l bir dil oldu~u
noktas~ na gelip dayanmaktad~r. Konu~mam~z~n ba~~nda Urartucan~ n
Ermenice ile mukayese edilmek istendi~ini, geçen yüzy~l~n sonunda ve bu
yüzy~l~n ba~~nda böyle te~ebbüslerde bulunuldu~unu söylemi~tim; fakat bu
görü~~art~k tamamen gözden dü~mü~, ele al~nmayan bir husustur. Çünkü
Urartuca biti~ken bir dildir. Ba~ka bir deyirnle bu dilde herhangi bir kelimenin isim olsun, fil osun, sonuna eklenen birçok elderle, mânâs~~ de~i~mek-
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Res. ~~—Patnos'ta Anzavurtepede tIaldi tap~na~~ nda cellada bulunan
Menua yaz~t~, st. 1-16 (Anatolia V, ~ g6o, s. 127, Res. 2)
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Res. 2- Patnos'ta Anzavurtepede IIaldi tap~na~~nda cellada bulunan
Menua yaz~t~, st. 17-30 (Anatolia V, 1960, S. 128, Res. 2)
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Res. 3— Patnos'ta Anzavurtepede blaldi tap~ na~~ n~ n d~~~cephesinde,
giri~in iki yan~ nda harap olmu~~bulunan Menua yaz~ dan
(giri~in iki yan~ nda üstten ikinci ta~lar; Anatolia V, 1960, s. 129, Res. 3)
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Res. 4— E~ zurum'ull Ilçesi
Horasan'da Delibaba köyü
yak~n~nda Yaz~l~ta~~Menua yaz~t~~
(k~r~. HChI No. 23)

Res. 5— Eizurum'un ilçesi
Horasan'da Delibaba köyü
yak~n~nda Yaz~l~ta~~Menua yaz~ n
(kr~. HChI No. 23)
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tedir. Bunun tip bak~m~ ndan en yak~n benzeri Türkçedir. Hint-Avrupa
dilleri ile kelime hazinesi bak~m~ ndan hiçbir benzerli~i bulunmamaktad~ r.
Urartuca birçok dillerle mukayese edilmi~tir. Son zamanlarda Sovyetler
Urartucay~~Kafkas dilleriyle kar~~la~t~ rmaktad~rlar. Gürcü
dilinde ve Urartuca'da ergatif denilen bir konstrüksüyon görülmektedir.
Ergatif konstrüksüyon ~u demektir: bir cümlede e~er fil transitif ise bunun
öznesi belirli bir sufiks al~r. Nominatif durumunda olmas~~gereken özne bir
sufiks ile belirtilir; ve bu cümlenin fiili pasif olarak tercüme edilir; bu filin
akuzatif objesi dedi~imiz tümleci de hiçbir ek almaz, veya mominatif
haldedir. Bu özellik transitif cümlelerde filin pasif anlamda olu~u ile
karakterize edilmektedir. Bundan ba~ka Kafkas kartveli dilleri ve hindAvrupa dilleri ile de Urartuca aras~nda bir ili~ki kurulmak istenmi~ tir. Rus
bilgini Melikivili yazd~~~~bir gramer kitab~ nda bütün bu çal~~malar~~~öyle
özetlemektedir: "Fakat, Kafkas dilleri ile Urartuca aras~ndaki ili~kileri
aç~klamak için daha birtak~m ~eyler yap~lmalad~r. ~imdilik bu diller
aras~nda akrabal~k bulundu~u görü~ü sadece ilmi bir varsay~md~r" (Die
Urartâische Sprache, Rome, 1971, s. ~~o- ~~~ ; A. Kammenhuber ve M. Salvini
tarafindan yay~nlanm~~t~r). 1953y~l~nda Wa'shington'da Amerikal~~
oryentalistlerin bir kongresinde bulunmu~tum. Oraya Birle~ik Amerikan~n
güney üniversitelerinin birinden gelen Austin isimli bir dilcinin Urartuca ve
bunun yak~n akrabas~~olan, biraz sonra temas edece~im, Hurriceyi UralAltay dilleri ile mukayese eden bir tebli~ini dinledim. Özellikle Hurrice ve
Urartucay~, Mo~olca ve Türkçe ile kar~~la~t~ rd~. Konu~mac~~birçok kelime
hazineleri ile çal~~m~~t~.
Hurriler, Anadolu'nun güney do~usunda Van Gölünün güneyinde,
bugünkü Irak'ta Kerkük'ten ba~layarak bat~ya do~ru Kuzey Suriye, Hatay
bölgesinde ve Gülek Bo~az~na kadar olan yerlerde ya~am~~~eski bir milettir.
Bu eski kültür dünyas~nda onlar~~ ~.Ö. ~ 800 senelerinden çok önce 2000
y~llar~ndan itibaren takip ediyoruz. Hurri'ce ile Urartu'ca aras~nda yap~lan
kar~~la~t~rmalar iki dilin birbirine çok yak~n ve ikisinin de biti~ken dillerden
oldu~unu göstermi~tir.
Hurrice ve Urartucada ergatif karakter vard~ r. Yani özne belirli bir
sufiksle belirtilmi~tir ve fil mutlaka pasif tercüme edilmelidir. Bu dillerde
özne, bir sufikle belli edilmi~tir; i~in yap~l~~~na önem verilmektedir.
Aynca her iki dilde cinsiyet söz konusu de~ildir: Isim de erkek, di~i diye bir
tasnife tabi tutulmaz. Ço~ul, gerekli oldu~u hallerde yap~l~r. Gerekli
olmayan hallerde, kendili~inden anla~~lan noktalarda isimler ço~ula
götürülmez. Ayr~ca her iki dilde fleksiyon ekleri, hemen hemen ayn~d~r.
Zamirler ayn~d~r, kelime hazinesi geni~~ölçüde ayn~d~r. Bu iki dil birbirile
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yak~ndan akrabad~rlar. Bu özell~~e bakarak Prof. Goetze Hurrice ve
Urartucay~~ biribirinin diyalekti olarak kabul etmi~ tir. Buna kar~~~ olan
görü~lere biraz sonra temas edece~im. Fakat çal~~malar sonunda ~u husus
anla~~lm~~t~ r. Iki dil birbirine bu kadar yak~ n olmakla beraber bunlar~~
birbirinden ay~ ran hususlarda az de~ildir. Bu bak~ mdan bunlar s~k~~akraba,
fakat ayr~ , müstakil iki dil olarak telakki edilmi~lerdir. Bu durumda
Urartulular~ n men~eleri hakk~ nda ~u iki teori söz konusudur. Bunlardan birisini ileri süren Goetze olmu~ tur (Kleinasien, 1957, s. 191:
ona göre Urartu devleti eski Hurri halk~ n~ n 9. yüzy~lda bir araya
gelmesinden sonra tarih sahnesine ç~km~~ t~ r. Buna kar~~l~ k Benedict, Urartu
halk~. Hurri halk~ ndan I.Ö. 3. bin y~llar~ n~ n yar~s~ nda ayr~ld~ ktan çok sonra
I.Ö. 9. yüzy~lda Do~u Anadolu'ya göçmü~ tür ("Urartians and Hurrians",
Journal of the American Oriental Society, 1980, Vol. 81 s. ~ oo v.d.).
Meliki'§vili ise ~u kamdad~ r: Urartuca konu~an bir halk tabakas~~ Van
Gölü çevresine [daha] I.O. II. bin y~l~ n 2. yar~s~ nda yay~lm~~ t~. Bu halk
Bohtan Suyu vadisine kadar uzanmakta idi. Onlar. Hurrice (?) konu~ulan
I-Jubu§lia bölgesine kadar olan alanda görülmekte idiler (Melikigvili, a.g.e.
s. ~ , o).
Goetze'ye göre (Kleinasien, 1957, S. 190 v.d.), I.Ö. 1800 y~llar~ ndan
sonra, ~~ 5oo'den sonraya kadar, Urumiye Gölünden, do~u Anadoluda Van
Gölünün güneyinden kuzey Mezopotamya'ya ve bat~da Elaz~~'a (I§uwa) ve
kuzey Suriye'ye uzanan kesimde Hurri'ler politik bak~ mdan -Hititlerin
Hurri memleketleri ad~ n~~verdikleri- bir tak~m beylikler kurmu~lard~ r. Dar
anlamdaki Hurri memleketi yan~ nda, El Amarna ve Bo~azköy ar~ivlerine
göre Mitanni devleti kurulmu~tur. Mitanni, Hititlerin ve Asurlular~ n
hücumu sonunda I.Ö. 400-1200 aras~ nda y~ k~lm~~ t~ r. I.O. 1500 y~llar~ ndan
sonra do~u Anadoludaki Hurri memleketleri de çözülmü~, bir tak~ m
beylikler (Nairi memleketleri) meydana gelmi~ tir. Urartu da bunlardan bir
tanesidir. Goetze'ye göre Urartu asl~ nda bir Hurri devletidir. Bu dü~ünceye
kar~~~Urartuca ile Hurrice aras~ndaki farklara dikkati çeken Benedict iki
dilin birbirinin karde~i olmad~~~ n~, ikisinin ayr~~ ayr~~ diller oldu~unu
söylemi~tir. Ayr~ca ~u hususlara dikkatimizi çekmektedir: Van Gölü
çevresindeki bu küçük devletler ve I.Ö. ~~ 000 senelerinden sonra kurulmu~~
olan Urartu devleti e~er Hurrili ise, neden Urartu devletinde daha eski,
Hurri devletinde kullan~lan çivi yaz~s~ n~~kullamlmad~~ da Asur'dan yeni bir
yaz~~ al~ nd~? Ayn~~ devlet, ayn~~ millet niçin yeni bir yaz~~ almaya ihtiyaç
duydu? Öte taraftan Van Gölü ve çevresinde bulunan çanak-çömle~in
Suriye'de bulunan ve Hurrilere atfedilen çanak-çömlekle de ayn~~olmad~~~ n~~
söylemekte, bu iki milletin birbiriyle ilgisi olamayaca~~n~~ ifade etmektedir;
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ayr~ca ~unu da belirtmektedir: Hurriler ve Urartulular akrabad~ rlar; fakat
ayn~~ millet de~ildirler. Benedict ~u hususu da ilave etmektedir: yak~ n diller
konu~makla beraber ayr~~ olan bu iki millet birbirinden M.O. 2500
senelerinde ayr~lm~~lard~ r. Hurriler bat~ya gelmi~ler ve anlatt~~~ m~z evreyi
geçirmi~lerdir. Bu olaydan ~~ 600 sene sonra Urartular da, Van Gölü
çevresine göçerek eski ~ rkda~lar~ n~ n enkaz~~ üzerinde ~imdi yeni bir devlet
(Urartu) kurmu~lard~r (Benedict, a.g.e. s. ~~oo v.d.).
Hurri'ce ve Urartu'cada e~it anlamda bir tak~ m sözcükler ~u eserlerde
s~ ralanm~~ t~ r: (Yaln~z bir k~s~m sözcüklerin bir araya getirildi~i), J.
Friedrich, Urartaisch, Hb. Or. H. 2. Urartasch, Hurritasch, Leiden, 1969),
a.g.e. 1964, s. 8-1 ( ~~9 e~it anlam ve telaffuzlu sözcük); Salvini,
[bk.] Melikivili, a.g.e. 1971, s. 90-91 ( ~~3 e~it anlam ve telaffuzlu sözcük).
Hurriler ve Urartulular nereden gelmi~lerdir? Baz~lar~ na göre,
kuzeyden, Kafkasya'dan inmi~lerdir. Baz~lar~ na göre daha do~udan. Hurri
ve Urartu halklar~ n~ n nereden kopup geldikleri sorusunun cevab~ n~~almak
için birhayli daha beklemek gerekecektir.
Biraz evvel Hurrice ve Urartuca hakk~ nda baz~~ dil benzerlikleri
oldu~unu söylemi~tim. Urartucan~n nas~l biti~ken bir dil oldu~unu, ve
ergatif karaterin ne oldu~unu gösterecek Urartuca bir cümle okumak
istiyorum. König, HChI ~~o I: d Haldi-e e'uri-e m I§puni4e ... ini KÂ. zadu-ali.
Bunun man'as~~ ~udur: "Tanr~~ Haldiye, Beye, Sarduri'nin o~lunca, tgpuinice... bu (tanr~ ) kap~~(s~ ) in~a edildi (veya ta~tan oyuldu). Ozne ~ puini
olup bunun sonuna -~e gelmi~ tir. Ergatif olman~ n bir özelli~i olan ve
nominatif halde bulunmas~~ gereken öznenin sonuna eklenen -§"e eki
(konu~tu~ umuz türkçedeki-ce), örne~imizde görüldü~ü gibi, öznenin
ait oldu~u sah~~~ad~~sonuna, yani öznenin babas~ n~n ad~~sonuna da gelir. Fiil
pasif anlamda tercüme edilmelidir.
Ergatif özellikte birçok örnek aras~ nda biri de König, HChI 7 VI da
görülüyor. Bu paragrafta geçen a§ul-ali fili üzerinde de durmally~ z (kr~. aAul
König, a.g.e. s. 76). Ayr~ ca Urartucada -ul üzerine biten terul- suidul- (bk.
König a.g.e. sv). Hurricede transitif fiile eklenmekte olup medio-pasif
anlamdaki -il /el-, ve -al için bk. Speiser, Introduction to Hurrian, S. 155
189.

