GUZELH~ SAR URARTU K~ TABES~~
NAFIZ AYD~ N, M.A.
Erzurum iline ba~l~~ Pasinler ~ lçesi'nin s~ n~ rlar~~ içinde bulunan ve eski
ad~~ Avnik olan Güzelhisar t köy camisinin avlusundan al~ narak müzeye
ara~t~rmac~ lar ve Müze Müdürü Serap Yaylal~~ taraf~ ndan 16 Ekim
1981 günü getirilen bu Urartu kitabesi Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin
142-81 envanter numaras~ nda kay~ tl~d~ r 2. Kitabemiz ilk defa 1959 y~l~ nda
Erzurum'a, tarihi de~erleri olan toplar~~ askeri müzede toplamak ve orada
sergilemek için gönderilen ~. Hakk~~ Konyal~~ taraf~ ndan, çevredeki tarihi
yap~lar~~ ve kaleleri görmek amac~ yla gitti~i Güzelhisar köyünün cami duvarmda yap~~ ta~~~yerinden sökülüp al~ narak bahçeye konmas~n~~ köy muhtanndan istemi~ tir'. Köylülerin o tarihten sonra caminin küçük çaptaki
onar~ mlar~~ s~ ras~ nda duvardan al~ n~ p ç~ kard~ klar~~ bu ta~~kitabe cami avlusuna b~ rak~ lm~~~ve 1981 y~ l~ na kadar burada kalm~~t~ r. Duvarlar~, a~a~~da
sözünü edece~imiz bir kalenin d~~~duvarlar~ ndan al~ nan kesme ta~larla
muntazam bir ~ekilde yap~ lm~~~olan bu cami, k~ blesine yerle~tirilen kitabesinden de anla~~laca~~~gibi 1940 tarihinde Haf~ z Abdurrahman ad~ndaki
bir köylü taraf~ ndan tamir ettirilmi~tir'.
Güzelhisar (—Avnik) köyü bugünkü idari te~kilat~ m~z içerisinde Erzurum iline ba~l~~
Pasinler ilçesinin Köprüköy nahiyesi s~ n~ rlar~~ içerisinde bulunan küçük bir köy olup ilçe
merkezinden 44 Km. uzakl~ ktad~ r. Uzun süre Akkoyunlulann egemenli~i alt~ nda kalan Avnik'in eski ad~ n~ n AB~ NIK (=Güzel su) oldu~u ve bilinen dil kurallar~ na göre aradan geçen
zaman içeresinde AV ~ N ~ K ve daha sonra da AVN~ K ~ekline dönü~tü~ü anla~~lmaktad~ r.
Hoca Sadettin Efendi de Tacü't-Tevarih adl~~ eserinin bir yerinde (cilt I.154) bu kelimeyi
AVIN ~ K ~eklinde yazm~~t~ r. ~ lhanl~ la~~ n 1340-135o y~ llar~ na ait devlet bütçesini gösteren vesikalarda da, o zaman için kasaban~ n ad~~ AB~ NUK olarak geçmektedir. (b. Türk Hukuk ve
iktisat Tarihi Mecmuas~, say~ : 1, 32) Yeni ve kuvvetli silahlar~ n bulunmas~ ndan sonra Avnik kale olarak askeri önemini kaybedince, önce Sancak, sonra Nahiye olmu~~ve daha sonra da köy haline gelerek ba~ka bir yere ba~lanm~~, ~ 96o l~~ y~ llarda da ad~~ de~i~tirilerek
Güzelhisar olmu~tur.
Bu Urartu kitabesinin yay~ nlanabilmesi için bana gereken izni veren ve eser hakk ~ ndaki tüm bilgilerle kitabenin resimlerini gönderen meslekta~~ m say~ n Serap Yaylal~ 'ya burada te~ekkürlenmi sunar~ m. Onun bu konudaki yard~mlar~~ olmaks~z~ n bu eserin bu ~ekilde
ne~re haz~ rlanmas~~ mümkün de~ildi.
Bunun için b. ~.Hakk~~ Konyal~ , Erzurum Tarihi (196o) 488-492.
' Köydeki Emrah Yan~ k'~ n evine sonradan yerle~tirilen ve caminin yap~ m~~ ile ilgili
olan bir kitabeye göre cami 163o y~ llar~ nda Hüseyin o~lu ~sa taraf~ ndan yapt~ nlm~~~olmal~ d~ r. b. ~.Hakk~~ Konya'', Erzurum Tarihi, 493.
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Bugüne kadar Van ve çevresinde yap~lan kaz~ lardan ve ne~redilmi~~
olan Urartuca kitabelerden edindi~imiz bilgilere göre, Urartu krallar~~ kalelerini ço~unlukla dü~man için eri~ ilmesi zor, fakat buna kar~~l~ k sald~ r~ larda savunulmas~~ ve korunulmas~~ kolay olan sarp tepeler üzerine yapt~ rm~~lard~ r. Gerek 1922 y~ llar~ ndaki ~iddetli deprem s~ ras~ nda y~ k~lan ve gerekse
köylüler taraf~ndan yap~~ malzemesi olarak zaman zaman tahrip edilip yerinden al~ nan ve a~a~~ daki köye getirilen kale duvarlar~ ndaki kesme ta~lar
aras~ nda bulunan ve yukanda sözünü etti~imiz köy camisinin duvar~ na
sonradan yerle~ tirilen bu kitabenin gelebilece~i köyün hemen yan~ nda bulunan Avnik Kalesi için de ayn~~ durum söz konusudur'. Di~er Urartu kalelerinde oldu~u gibi Avnik Kalesi de çevredeki birçok tepeye egemen bir
yerde ve yalç~ n kayalar üzerine, üç taraf~~ çok dik ve ç~ k~ lmas~~ zor olan bir
yerde yap~lm~~t~ r. Etraf~~ da surlarla çevrilmi~~olan kaleye yaln~z güneye
aç~ lan kap~ lardan girilebilirdi 6. Güzelhisar Köyü'nü de içine alan bu yerin
Asur kral~~ II. Sargon'un M.O. 714 y~ l~ nda ba~layan 8. seferinde zapdetmi~~
oldu~u hangi Urartu ~ehri olabilece~ini anlamak, ancak bugüne kadar çe~itli kaz~ larda bulunan kitabelerde geçen yer adlar~ n~ n taranmas~yla
mümkün olacakt~ r.
Urartular M.O. I. binin ba~lar~ nda, Van gölü çevresinde büyük bir
devlet kurmu~lard~ '. Fakat buna kar~~ l~ k ayn~~ bölgede Urartu ad~ na daha
Asur kral~~ I. Salmanasar zaman~ nda raslanmaktad~r 8. Devrim Asur krallar~~
kitabelerinde s~ k s~k Urartu ad~ ndan bahsetmektedirler 9. Yaz~ l~~ vesikalara
Avnik kalesi çe~itli zamanlarda yap~lan onar~ mlarla Urartulardan sonra da kulan~ lm~~~ve özellikle ~lhanl~lar zaman~ nda bir süre Pasinlerin merkezi olmu~tur. 1316 y~l~nda ~ lhanl~~ taht~ na geçen Ebusayt Bahad~ r Han (1316-1335) babas~n~ n yenilercesine tamir ettirdi~i
Avnik kalesinde bir darphane kurdurmu~~ve burada 1332 y~l~nda gümü~~para bast~rm~~t~r.
Avnik politik üstünlü~ünü 133o da kaybettikten sonra darpane Ani'ye ta~~nm~~~ve bundan
sonra Avnik'in yerini Ani alm~~ t~ r. Avnik bütün tarihi boyunca belki en önemli savunmalanndan birisini Timur'a kar~~~yapm~~t~ r. Timur çevredeki bütün kaleleri ele geçirdikten sonra Avnik'i de almaya karar vermi~~ve 1367 y~l~ nda kuvvetli bir ordu ile kaleyi ku~atm~~t~r.
Uzun bir mücadeleden sonra kale dü~mü~~ve Timur bundan sonra kaleyi yeniden tamir ettirmi~~ve kendisine önemli bir hareket üssü yapm~~t~r. Avnik kalesi bir kaç el de~i~ tirdikten
sonra Osmanl~lar~ n eline geçmi~tir. Yavuz Sultan Selim Çald~ ran'a giderken Avnik, Erzurum gibi Osmanl~lar~ n elinde bulunuyordu.
I.H.Konyal~ , Erzurum Tarihi, 489.
A.Erzen, Do~u Anadolu ve Urartular (1984), 24 vd. 0.Belli, An.Ar. IX 325 vd.
A.Goetze Kleinasien, 192, E.Bilgiç, TAD IX-1, 45Urartular~n henüz birle~ik bir devlet durumuna gelmedigi M.O. 13. ve 12. as~rlarda
Do~u Anadolu'daki Hurri halk kal~nt~lar~ = olu~turdu~u da~~n~k ~ehir devletlerine "Nairi
ülkeleri" denildi~i bilinmektedir. (Bunun için b. Streck, ZA 13, 57-71) Daha küçük bir ala-
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göre Urartu devletinin ilk kral~~ Lutipri'nin o~lu I. Sardur'dur. Yakla~~k
olarak 9. yüzy~ l~ n ilk yar~s~nda Asur kral~~ Assur-Nasirpal (889-853) ile ça~da~~olarak ya~am~~~olan I. Sardur kendisini "bütün ülkelerin kral~" olarak
adland~ rm~~~ve böylece Asur devletine kar~~~önemli bir rakip olarak tarih
sahnesine ç~ km~~t~ r'.
Fakat Urartu krall~~~ n~ n gerçekten kuvvetli bir devlet olarak
görüldü~ü devir Menua (810-785), I. Argi~ti (785-764) ve özellikle Güzelhisar kitabesinin de ait oldu~u II. Sardur (764-735) zamanlar~ na raslamaktad~ r ". 8o y~ll~ k bu devre içerisinde Urartular Hititlerden sonra Ortado~unun en önemli merkezlerini ellerinde bulundurmu~lar ve Asurlular~ n denize inmelerine engel olmu~lard~ r. III. Sardur'un hüküm sürdü~ü y~ llar Yunanl~ lar~n do~u ile s~ k~~ ili~kiler kurdu~u bir döneme raslamaktad~ r. Mezopotamya'n~n kap~ lar~~ durumunda olan kuzey Suriye limanlar~ na ve onlar~ n
en önemli ~ehirlerine egemen olmak nedeniyledir ki Urartular yunanl~lar~ n kar~~s~ na Ortado~unun temsilcisi olarak ç~km~~lar ve do~u dünyas~n~ n
ticaretine egemen olma olanaklar~ n~~ bulmu~lard~ r.
S~ n~ rlar~~ do~uda Za~roslardan bat~ da Frat k~y~ lar~ na, kuzeyde Palu'dan güneyde Halep'e kadar uzanan Urartu devletinin bu parlak devri
çok sürmemi~tir. M.Ö. 743 tarihlerinde Asur kral~~ III. Tiglat-Pleser, III.
Sardur'u büyük bir yenilgiye u~ratt~ ktan sonra kuzey Suriye ve Malatya
bölgesinden at~ lan Urartular tekrar Van bölgesine çekilmi~lerdir 12.
Urartu krall~~~ n~ n az çok kendisini toplayarak do~u Anadolu'da yeniden kuvvetli bir duruma gelmesi II. Rusa zaman~ na (680-645) raslamaktad~ r. Bu enerjik kral Urartu ordular~ n~~ yeniden te~kilatland~rm~~~ve ülkenin
içi~lerini düzenleme yoluna gitmi~tir. Fakat Asarhaddon (680-669) ve Assur-banipal (669-626) gibi büyük ve kudretli Asur krallar~~ kar~~s~ nda Urarn~~ göstermek üzere Van bölgesine de I. Salmanasar zaman~ nda uruatru denilmekteydi. (b.
KAH I, 13, II, 27, III, 18) 1082-1066 y~llar~~ aras~nda hüküm sürmü~~olan Asur kral~~ MSurbl-kala, bölgede da~~n~k olarak bulunan bir tak~m uru-atru ~ehir beyleriyle mücadele etti~inden söz etmektedir. (b.Weiner, Af0 VI 82-83)
II. Adad-nirari (911-891) ve Il. Assur-nasirpal da (885-859) ilk defa Urartu diye
sözünü ettikleri ülkenin halk~na kar~~~sava~~yapm~~lard~r. (b.KAH II 84 VS. 25)
TUPPU Sa ""Sar~clur "'Lu-ti-ip-ri LUGAL-GAL-e SARRU DAN-NU SAR KISSAT~~SAR MAT Na-i-ri
"Büyük kral Lutipri'nin o~lu, kuvvetli kral, cihan kral~ , Nairi ülkesinin kral~~ Sardurun kitabesi" Bunun için b. E.Bilgiç, TAD IX-1, 44. vd.
~~ A.Erzen, Do~u Anadolu ve Urartular (1984), 27 vd.
A.Erzen, Do~u Anadolu ve Urartular (1984), 43 vd.
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tular~n politik alanda eskiden oldu~u gibi büyük bir kuvvet kazanmalar~~
art~ k olanaks~zd~. Bölgede ya~amlar~n~~ sürdürebilmeleri Asurlularla iyi geçinmeye ve onlar~ n yak~nl~klar~ n~~ kazanmaya ba~l~yd~. Bunu iyi bilen II.
Rusa ve IV. Sardur bütün güçlerini bu konuda harcam~~ lar ve Asurlularla
sürekli anla~ma yollar~ n~~ aram~~lard~r. Fakat kuzey-bat~~ ~ ran'~n bugünkü
Azarbeycan bölgesinde VII, yüzy~ l ba~lar~ ndan sonra büyük bir devlet olarak ortaya ç~ kan Med devletinin Keyaksar (633-584) gibi kuvvetli bir kral~n eline geçmesi, di~er taraftan da Kafkaslardan güneye inen ~skitlerin
bütün Ortado~uyu tehdit edecek bir duruma gelmeleri Urartular~n bütün
ümitlerini yitirmelerine neden olmu~~ve M.O. 585 y~llar~nda Urartu krall~~~~sona ermi~tir p.
Urartu dili üzerinde yap~lan çal~~malar göstermi~tir ki bu dilin yaln~z
Hurrice ile akrabal~~~~bulunmaktad~r H. Çünkü Hurriler Urartu krall~~~ ndan 500 y~l kadar önce a~a~~~yukar~~ ayn~~ bölgede, do~u ve güney-do~u
Anadolu'da Antakya'ya kadar uzanan bölge içerisinde Hititlere ça~da~~
olan büyük bir devlet ve medeniyet kurmu~lard~~
URARTUCA MET~N 16
[dHal-d1-n1-ni] l7
3. [ul]-gu-§i[-a-ne-di-ni]
e-di-ni ku[-lu-ni]
md
sar5-du-ri[_ni]

: Tanr~~ Haldi'nin
: kuvveti sayesinde
: hayat~ n~ n öneminden dolay~~
: (onu) oradan uzakla~t~ rd~.
: Sardur

13 B.B.Piotrouskij, Vanskoe carstvo (Urartu), Moskau 1959. M.Salvini, il regno di
Van-Urartu, Rom 1966, St.Pohl 7, ~~ -3.
14

Bunun için b. St. Pohl 7,6-9.

~s

St.Pohl 7,5, A.Erzen, Do~u Anadolu ve Urartular (1984), 21.
Kitabenin ölçüleri: yük: 76 cm, Gen: 39 cm, Kal: 21 CM.

1. ve 2. sat~rlardaki tamamlamalar bugüne kadar ne~redilmi~~alan Urartu kitabelerine sad~ k kalarak yap~lm~~t~r. ~imdiye kadar yay~nlanan kitabelerin hemen hemen hepsi bu
ifadelerle ba~lamaktad~ r. Bunun için b. ve kar. E.Bilgiç, TAD IX-1 47, K.Balkan, Anadolu
V 125, 127, 130.
17

Bundan ba~ka bizim bu makaleyi her~eyden önce dili yeni ö~renmeye ba~layanlar için
de~il, Urartuca'y~~ bilenler için yazd~~~m~z~~ da daima hat~rda tutmak gerekmektedir. Yine
1981-82 y~llar~~ aras~nda Kayseri müzesinde yapm~~~oldu~um ilk denemeler s~ras~nda müze
kütüphanesinin sürekli kilit alt~nda tutularak çal~~malann, zaman~n Kültür Müdürü M.Çay~rda~~ve Müze Müdürü H.Kodan taraf~ndan engellendi~ini de buruda belirtmekte, çal~~malann hangi ~artlar alt~nda yap~ld~~~n~n bilinmesi bak~m~ndan fayda vard~r.
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6. mAr-gi~"-ti-e-he
: Ari~ti'nin o~lu
[SARJRU DAN-NU a-lu-si: kuvvetli kral (ve)
L'uTU-u§-pa URU
: Tu~pa ~ehrinin beyidir.
Filolojik aç~klamalar
~~. Bugüne kadar yay~ nlanm~~~olan Urartuca metinlerden edindi~imiz
bilgilere göre Urartular~ n ba~l~ca üç büyük tanr~lar~~ bulunmaktayd~. Bunlar ba~~tanr~~ durumundaki Haldi ile gök tanr~ m Te~eba ve güne~~tanr~s~~
~ivini'dir. Tanr~~ Haldi Urartu krallann~ n ya~am~ nda büyük birrol oynamaktayd~ . Onun içindir ki Urartu krallar~~ onun büyüklü~ü sayesinde ve
ondan ald~ klar~~ güç ile üzerlerine ald~klar~~ i~leri tanr~~ Haldi ad~na ba~ar~yla yapm~~lard~ r. Bu nedenle metinlerde: dHaldini ukna~ini "Tanr~~ Haldi'nin kudreti sayesinde", dHaldini alsuikni "Tanr~~ Haldi'nin büyüklü~ü
sayesinde" ve dHaldinini ba-û-k-ni "Tanr~~ Haldinin emri üzerine" ifadelerine çok s~ k raslanmaktad~ r. Yine bu devre ait olan yaz~l~~ vesikalardan,
tanr~ lara sunulan kurbanlar hakk~ nda da bilgi ediniyoruz. Örne~in tanr~~
Haldi'ye günde 17 s~~~ r ile 34 koyun, di~er iki tanndan her birine de 6 s~~~ r ve 12 koyun kurban etmek gerekiyordu. Bu nedenle Urartu krallar~~
yapt~ rd~klar~~ saray, mabet ve su kanallar~ ndan ba~ka hayvanc~l~~a ve tar~ma da gereken önemi vermi~ ler ve zaman~m~ zdaki Devlet Üretme Çiftliklerine benzer "Burgana" ad~n~~ verdikleri tesislerde koyun beslemi~ler ve
hayvanlar için gerekli olan arpa ve bu~day için depolar yapt~rm~~ lard~ r 18.
Urartulann ikinci derecede olmak üzere daha bir çok tanr~lar~~ vard~.
Haldi'nin kar~s~~ Bagbartu-Bagmaku, Hutuini, Turani, Nalaini ve Arsimela
bunlardan baz~land~r
-ni ~linti, aidiyet soneki
d Haldini "Tanr~~ Haldi'ye ait olan". Bu sonek Urartuca metinlerde
-hi/eni ~eklinde de geçmektedir.b. St. Pohl 7,31. mMenuabini "Menua'ya
ait olan", rn dSardurit~ i "Sardur'a ait olan, Sardur'un o~lu", niMenuani r~lbpuinebe "Menua, i~puini'nin o~lu", b.St.Pohl 7,27.

ukna~e "güç, kudret", b.St.Pohl 7,30,39,4o.
d

Hal-di-ni-i

rnMe-nu-a-§e
dHal-di-i-e
§i-di-i§-tu-ni "Tanr~~ Haldi'nin kudreti sayesinde Menua,

I8 Bunun için b. ve kar. K.Balkan, Anadolu V 157-158 4 ve 5 nolu metinler.
A.Goetze, Kleinasien 196-197. M.A.Dinçol-E.Kavakl~, AnAr. VI(s.22) 2, 19-13:
dUTU-~'e DINGIRmEs-~i ma-a-ni dUTU-ni pi-e-i-ni "Tanr~~ Haldi, f~rt~na tanr~m
(Teieba), güne~~tanns~~ (—Sivini) ve bütün tanr~lar (onu) güne~in alt~nda mahvetsinler."
19
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i~puini'nin o~lu tanr~~ Haldi'ye, beye Susi tap~ na~~n~~ in~a etti." An.Stud.
10,206-207.
dHal-di-ni-ni
""Me-nu-a-k mI.puüinihinie dHal-dini-li KAmEsk-di-i§-tü-a-ii "Tanr~~ Haldi'nin kudreti sayesinde Menua, i~puini'nin o~lu Haldi kap~ lar~n~~ in~a etti." E.Bilgiç, TAD IX-1,47. dHaldini
u§.make (e-hali) "Tanr~~ Haldi'nin gücüne" St. Pohl 7.38.
4. ulgti~i "hayat" b. St.Pohl 7,30, 40, 43.
d Haldi EN-Sü ini a§e rnRuse mErimenahini~e ukuni ulgukanedini
"Tann Haldi'ye, beyine bu kalkan~~ Rusa, Erimena'n~n o~lu hayat~~ için
hediye etti." St.Pohl 7,69.

4. edini/e "oradan" b.St.Pohl 7,69.
mHahani LUGAL K RHLAalhi LüUKI:J-ra-ni edini taknubi "Hahay~,
ljusalbi ülkesinin kral~ n~~ halk~~ (ile birlikte) oradan esir ald~ m." b.St.Pohl
7,70.
-edini "dolay~" b.St. Pohl 7,69.
KUr Bi-a-na-ne-di-ni "Bianane ülkesinden dolay~ ".
kulu "atmak, koymak", b. St.Pohl 7,36, 45.
kulu~ni "o oradan uzakla~t~ rd~." 3. tek.~ah. (dili geç. zaman)
Tek. ~~ -bi, -Ii
3. -ni -ali

Ço~. 1.
3- -itu

ie§e ini pili agubi "Ben bu kanal~~ kazd~ m." agu "kazmak" St. Pohl 7,55.
baubi KuREtiunini "Ben Etiuni ülkesini zapdettim. 7,56. URUm" G~ B~ Lbi ,-GALm" harhark~bi "~ehirleri yakt~m ve saraylan tahrip ettim."
St.Pohl 7,56, ini UAL§idi§tuni "O bu kaleyi in~a etti." Anadolu V 107. EGALm" §duli "Bir çok saraylar~~ in~a ettim." St.Pohl 7,56. kululi - kuli
"Ben (onu) uzakla~t~ rd~ m." St.Pohl 7,56 mMenuak mi§puinihini§e ini pili
aguni "menua, i~puini'nin o~lu bu kanal~~ kazd~." St.Pohl 7,56.
aruni "O verdi, u§hanuni "O hediye etti." St.Pohl 7,56.
karuali 4 LUGALN'" "O 4 kral~~ ma~lup etti." St.Pohl 7,56.
ARRU DAN-NU "kuvvetli kral"
ARRU Urar. ereli "kral" kelimesi Urartuca metinlerde daima MAN
i~aretiyle yaz~ld~~~ ndan günümüzde bu konu üzerinde çal~~an baz~~ Dilciler
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i~areti yaz~ ld~~~~gibi okumaktad~ rlar". Fakat son zamanlarda bu i ~aret için
yeni bir okunu~~ ~ekli bulunmu~ tur ki o da "LUGAL" d~ r. b. St. Pohl
7,56.
8. DANNU Urur. tarae "kuvvetli"
mMenuani LUGAL DANNU "Menua kuvvetli bir krald ~ r." St. Pohl
7,35. 9. alusi/e "bey"
mMenuani mi~ puinehe alusi "L Tu§pae URU "Menua, ~~puini'nin o~lu Tu~pa ~ ehrinin beyidir." St.Pohl 7,37.
~~ o. Bugüne kadar ne~ redilmi~~olan Urartuca kitabelerde geçen yerle~ im yerlerinden baz~ lar~ n~ n eski adlar~~ yerlerinde bulunan kitabelere göre
tesbit edilmi~ tir. Bunlar: `- RuTu§pa "Van", dTei~ ebani-URU "KarmirBlur", LRI Sebeteria "Palu" ve belki I Aludiri-URU "Giriktepe(=Patnos)"
dur 2 I.

1
2' K.Balkan, Anadolu V Nr. 1, 18, 2,
15 MANmEs-§e qa-ab-qa-ar-§Hu-ü-tü-ü "(Önceki)
krallar (oraya) ula~amadilar."
21

K.Balkan, Anadolu V lo6.
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