DO~U ANADOLU BÖLGES~1 NDE KE~FED~LEN URARTU
BARAJLARINA TOPLU B~R BAKI~~
OKTAY BELL~~
GIRI~:
Bu yaz~ da özet olarak sunaca~~m~z "Do~u Anadolu Bölgesi'nde
Ke~fedilen Urartu Barajlar~na Toplu Bir Bak~~" adl~~konu, 1987-1993 y~llar~~
aras~nda Do~u Anadolu Bölgesi'nde yaz aylar~nda yapm~~~oldu~umuz 7 dönemlik ara~t~rma sonuçlar~n~~kapsamaktad~r'. Eskiça~'da Urartu su mühendisli~inin e~siz örneklerini yans~ tan baraj, gölet ve sulama kanallar~~üzerindeki ara~t~rmam~z her y~l sistemli bir ~ekilde devam etmektedir2. Bugüne kadar bulmu~~oldu~umuz çok say~daki baraj, günümüzde Do~u Anadolu
Bölgesi'nde ~rmaklar üzerinde in~a edilen modern barajlar~n ilk örneklerini
olu~turdu~u için, çok büyük bir önem ta~~maktad~r.
Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki ilk sulama kanal~, gölet ve barajlar,
1. biny~l~ n~ n ilk yar~s~ nda Urartu Krall~~~~döneminde in~a edilmi~tir.
Günümüzde bile büyük bir hayranl~ kla izlenen Urartu sulama kanallar~,
kendisinden sonra Do~u Anadolu Bölgesi'nde kurulan uygarl~klar~ n söylencelerine ve türkülerine konu olmu~tur3. Çünkü ne Eskiça~~ve Ortaça~'da, ne
de Yeniça~'da hiç bir uygarl~k Do~u Anadolu Bölgesi'nde Urartu Krall~~~'n~n
1 Urartu barajlar~~konusunda yapm~~~oldu~umuz bu ara~t~rma, ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun küçük, ancak de~erli maddi
katlulanyla gerçekle~tirilmi~tir. Oldukça zor ko~ullar alt~nda yürütülen bu ara~t~rmaya gösterilen
yak~ n ilgi ve verilen maddi destek dolay~s~yla, her iki kurumun da de~erli yöneticilerine burada
bir kez daha içtenlikle te~ekkür etmeyi zevkli bir görev sayar~m.
2 Ara~t~rma ekibimiz ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiça~~Tarihi Anabilim
Dal~'nda Ara~. Gür. Bahar Memi~~ve ayn~~Anabilim Dal~'nda Yüksek Lisans ö~rencilerinden
Rasim Koç, Cüneyt Ancin, Mengü Yazgan ve Öznur Kayhan'dan olu~mu~tur. Planlar~~büyük bir
özenle çizen Yüksek Mimar Ümit Sirel, Bahar Memi~~ve e~im G. Sühran Belli'ye yapt~ klar~~
özverili çal~~malardan dolay~~te~ekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.
3 Van Ovas~'na su getiren 51 km. uzunlu~undaki ünlü Menua (~amram) Kanal~, 5. yüzy~l
tarihçilerinden Khoroneli Movses taraf~ ndan efsanele~tirilmi~tir. Günümüzde bile Van'~ n en
güzel türkülerinde geçen "Edremit Van'a bakar, içinden ~amram akar" dizeleri, 2850 y~ll~ k
Melina (~amram) Kanal~'mn halk~n sosyal ya~ant~sm~ n ayr~lmaz bir parças~~ oldu~unu aç~ kça
belgelemektedir. Geni~~bilgi için bakm~z, Belli 1995 a, 53-57.
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yapm~~~oldu~u kadar sulama kanal~, gölet ve baraj in~a etmi~tir. Bundan da
önemlisi, 2800 y~ldan beri çal~~an Urartu baraj, gölet ve sulama kanallar~ n~n
benzerine, dünyan~n hiçbir yerinde rastlan~lmamaktad~r. Buna kar~~n ~imdiye kadar en az ara~unlan konular~n ba~~nda Urartu baraj, gölet ve sulama
kanallar~n~n gelmesi, Eski Do~u uygarl~ldarm~n ula~t~~~~teknolojik ilerlemenin ayd~nlaulamamas~~aç~s~ndan büyük bir eksiklik olu~turmaktad~r. Bu yüzden Urartu sulama yap~lanyla ilgili olarak yap~lan baz~~ ara~t~rmalarda, 2800
y~ldan beri çal~~an bu e~siz mühendislik an~ tlar', unutulmu~~bir krall~~~n
eserleri olarak ifade edilmektedir4.
Do~u Anadolu Bölgesi'nde yakla~~k 2700-2800 y~ll~ k bir geçmi~e sahip
olan Urartu baraj, gölet ve su kanallar~n~n çok büyük bir k~sm~~su ta~k~n' ve
erozyon gibi do~a ko~ullar~n~n etkisiyle tahrip olmu~tur. Son 30 y~ldan beri
Do~u Anadolu Bölgesi'nde in~a edilen modern baraj ve göletler yüzünden
tahrip edilen veya sular alt~nda kalan eski baraj ve göletlerin say~s~, do~a ko~ullar~ndan tahrip olan su yap~lanmn say~s~ndan çok daha fazlad~ r. Bu yüzden her geçen gün biraz daha fazla tahrip edilen eski su yap~lar~n~n varl~~~ n~~
saptamak ve bu yap~lar~n tarihsel geli~imini gözler önüne sermek, bizim yapt~~~m~z ara~t~rman~n temel amaçlar~ndan birini olu~turmu~tur.
Do~u Anadolu Bölgesi'nde kara iklimi hâkimdin yazlar kurak ve s~cak,
k~~lar so~uk ve karl~d~r. Gündüz ile gece, k~~~ile yaz mevsimi aras~ndaki s~cakl~k fark~~büyüktür. Do~u Anadolu Bölgesi'nde y~ll~k ortalama s~cakl~ k 13 derecedir. Y~ll~ k ortalama ya~~~~500 mm'nin alt~ndad~ r. Buharla~ma ise 1300
mm'nin üzerindedir. Ya~~~lar genellikle k~~~ve ilkbahar mevsiminde olmaktad~r. Bölgede ortalama olarak senenin 5 ay~nda kar ya~maktad~r.
Bölgede genel olarak yüksekli~in fazla olmas~, k~~~ n so~uk ve uzun
sürmesi, topra~~n geç ekilmesine neden olmaktad~ r. Ekimin geç yap~lmas~~ve
yaz mevsiminin kurak geçmesi de yap~lan tar~m~ n verimsiz olmas~~sonucunu
do~urmaktad~ r. Bunun yan~~s~ra Do~u Anadolu Bölgesi'nde farkl~~ bile~ime
sahip topraklar~ n olmas~5, kurak geçen yaz aylar~nda sulama olmaks~z~n verimli bir tar~ m~n yap~lamayaca~~~sonucunu da do~urmaktad~r. Tar~m ürünlerinin suya en çok ihtiyaç duydu~u aylar ise, s~cakl~~~n fazla oldu~u ve ya~murun hemen hemen hiç ya~mad~~~~15 Haziran - Temmuz - A~ustos - Eylül
4 Garbrecht 1970, 141 vd.
5 Van Gölü Havzas~~Topraklar~,

1971, 47-68.
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aylar~d~r. Bu yüzden verimli bir tar~m~n yap~labilmesi için, yukar~da sözü edilen aylarda her halükarda sulamaya gereksinme duyulmaktad~r.
Do~u Anadolu Bölgesi'ni di~er bölgelerden ay~ran en önemli co~rafi
özelli~i, bölgenin deniz seviyesinden oldukça yüksek ve da~l~k olmas~d~ r. Bu
iki özellik, bölgede ya~ayan insanlar üzerinde hayvanc~l~~~n tar~mdan daha
yayg~ n bir ekonomik kaynak olmas~ n~~ gerektirmi~tir. Orta Anadolu
Bölgesi'nde bulunan büyük ovalara, Do~u Anadolu Bölgesi'nde rastlan~lmamaktad~ r. Irmak, çay ve derelerin da~l~ k arazide açm~~~oldu~u verimli topraklarla kapl~~olan dar vadiler, Do~u Anadolu Bölgesi için bir ova kadar
önem kazanm~~t~r. Ova gibi kullan~lan bu topraklar~n ba~~nda Malatya Elaz~~~- Erzincan - Erzurum - Hasankale - Malazgirt - Patnos - Mu~~- Muradiye
- Van - Gürp~nar - Özalp ve Aras Vadileri gelmektedir. Urartu Krallar' da
hemen her ~eyden önce verimli topraklara sahip olan bu vadilerde yap~lan
tar~m~n daha ba~ar~l~~olabilmesi için, in~a ettirmi~~olduklar~~baraj ve göletlerden gelen sulama kanallar~yla sulanmas~m sa~lam~~lard~ r. Bu yüzden M.
Ö. 1. bin y~l~n~n ba~lar~, Do~u Anadolu Bölgesi için bir dönüm noktas~~ olmu~tur. Çünkü bu zamana kadar Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki topluluklar~n
ekonomik ya~am~nda hayvan besicili~i ön planda iken, bundan sonra art~ k
tar~m~n ön plana geçti~ine tan~k olmaktapz. Urartu Krallar~~taraf~ndan yapt~r~lan çok say~daki baraj, gölet ve sulama kanal~~da, yap~lan modern tar~m~n
canl~~kan~t~n~~olu~turmaktad~r.
Tüm Eski Do~u toplumlar~nda oldu~u gibi, Urartularda da kaynaklar~n kutsal oldu~u san~lmaktad~r. ~imdiki bilgilerimize göre Anadolu'da kaynaklar üzerine an~ tlar in~a etme gelene~i, Hitider döneminden ba~lamaktad~r. 13. yüzy~l~n sonlar~na tarihlenen "Eflatun P~nar~" kayna~~~üzerine in~a
edilen kabartmal~~ an~tsal ta~~bloklar, Hitit Krall~~~'n~n kaynaklar üzerindeki
en ilginç kült merkezini olu~turmaktad~r8. Kaynak üzerine in~a edilen bu tür
kabartmal~~ ta~~bloklara sahip kült merkezinin benzerine ~imdiye kadar
Urartu Krall~~~'n~n yay~l~m alan~ nda rastlan~lmam~~ur. Ancak kaynaklar~n ve
sular~n kutsall~~~ n~~yans~tan inanç benzerli~ine, Urartu dininde de rastlan~lmaktad~r7. Ayr~ca Kuzeydo~u Anadolu ve Transkafkasya Bölgelerinde kaynaldarm kenar~na bal~ k biçiminde büyük heykeller yap~lm~~ur8. Barak ta~~ndan yap~lan bal~k heykellerinin üstü pul ~eklinde de~il, t~pk~~ bir bo~an~n
6 Naumann 1975, 204, 451 vd.
7 König 1955-57, Nr. 10.
8 Piotrovski 1955, 9.
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postu gibi tüylü olarak i~lenmi~tirg. ~imdiki bilgilerimizin eksik olu~u ve yetersizli~i yüzünden, bo~a postuna bürünmü~~bal~ k heykelleriyle kaynaklar
aras~nda nas~l bir dinsel ili~kinin oldu~unu bilemiyoruz.
Urartu Krall~~~ 'n~n ba~kentli~ini yapan Van Kalesi kayal~~~ n~n bat~~
ucundaki an~tsal yap~~da, yerden fokurdayarak ç~ kan çok güçlü bir kayna~~n
üstüne in~a edilmi~tir. 47 X 13 m. boyutlar~nda dikdörtgen planl~~yap~, her
biri 5-6 ton a~~ rl~~~ nda dikdörtgen kalker ta~lardan yap~ lm~~ t~ rw.
Günümüzde Sardur Burcu veya Mad~ r Burcu olarak adland~r~lan bu yap~n~n
ta~lar~~üstüne, Urartu kral~~I. Sarduri taraf~ndan 6 kez tekrar ettirilen Assurca
yaz~~t, Tu~pa'n~n ve Urartu Krall~~~ 'n~n kurulu~unu kan~ tlayan ilk belgeyi
olu~turmaktad~r. Çok büyük bir olas~l~kla kaynak üzerine in~a edilen ve kalenin Van Göl~Vyle ba~lant~s~n~~sa~lay~p giri~~kap~s~n~~koruyan an~ tsal Sardur
Burcu yap~s~~da, ayn~~zamanda o dönemdeki dinsel inanca göre yeralundan
ç~ kan kutsal kaynak dü~üncesiyle gizemli bir ba~lant~~içinde olmal~yd~.
Do~u Anadolu Bölgesi en ~iddetli deprem ku~a~~~bölgesinde yer almaktad~ r. Bu bölgede bulunan Urartu, Ermeni, Hellenistik, Bizans, Selçuklu,
Beylikler ve Osmanl~~Devleti dönemlerine ait an~tsal mimari yap~lar~n, yüzlerce y~ldan beri meydana gelen çok say~daki depremden büyük ölçüde etkilendikleri görülmektedir. Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki Roma ve Bizans dönemlerinde in~a edilen su ile ilgili tesisler, geçirmi~~oldu~u ~iddetli depremin etkisinden dolay~~sanki kartondan yap~lm~~~bir duvar gibi paramparça
olmu~lard~ r. Örne~in Van'~ n 10 km. do~usunda yer alan ve günümüzde
Faruk Bendi olarak isimlendirilen Bizans dönemine ait su tesisin, geçirmi~~
oldu~u depremin a~~r izlerini ta~~maktad~r. Buna kar~~n Urartu Krall~~~ 'na
ait baraj, gölet ve sulama kanallar~n~n di~er uygarl~klar~n mimari yap~ lar~ na
k~ yasla depremden daha az etkilendikleri görülmektedir. Hatta 2700-2800 y~l~ndan beri çal~~an baz~~Urartu sulama yap~lar~, sanki günümüzde in~a edilmi~~sezisini uyand~ rmaktad~ r. E~er depreme -.ar~~~Urartu su mühendisleri
bilinçli önlemler almam~~~olsalard~, su yap~lar~n~n bir k~sm~~günümüze kadar
kesinlikle çal~~mazd~.
Urartu Krall~~~'n~n ula~m~~~oldu~u teknolojik ilerlemenin temelinde,
özellikle madencilik endüstrisinde göstermi~~oldu~u ilerlemenin çok büyük
9 Bazalt ta~~ ndan büyük bir özenle yap~lan bu tür bal~ k heykelleri~~i~~~ en güzel
örneklerinden biri de, Kars Müzesi'nin bahçesinde bulunmaktad~r.
1° Belli 1982 a, Res. 1, lev. 11/1-2; Tarhan 1994, 24.
11 Garbrecht 1987, 144.; Ogün 1970, 12.; Belli 1988, 315-316, resim 9-10.

URARTU BARAJLARINA TOPLU B~R BAKI~~

635

bir etkisi olmu~tur. Çünkü M.Ö. 1. biny~l~n~n ilk yar~s~nda Urartu Krall~~~~
hem Anadolu, hem de Eski Önasya Dünyas~ n~n en büyük madenci toplumuydu. Do~u Anadolu Bölgesi'nde zengin olarak bulunan gümü~, kur~un,
bak~ r ve demir madenleri, özellikle 8.-6. yüzy~llar aras~ nda Urartu Krall~~~~tarafindan yo~un olarak i~letilmi~ti12. Demirden yap~lan balyoz, kald~ raç, murç
ve di~er çal~~ma aletleri, baraj, gölet ve sulama kanallar~mn duvarlar~nda
kullan~lan milyonlarca metreküp ta~~n ç~kar~lmas~nda, kolay ve çabuk i~lenmesinde çok büyük bir rol oynam~~t~. Demirden yap~lan yüzlerce kazma ve
kürek ise, kilometrelerce uzunluktaki sulama kanallar~n~n aç~lmas~nda, milyonlarca metreküp topra~~n kaz~l~p at~lmas~nda, baraj ve gölederin yap~lmas~nda kullan~lm~~t~. Do~u Anadolu Bölgesi'nin sert ve olumsuz iklim ko~ullar~~
yüzünden y~ll~k çal~~ma süresi 5 ay~~geçmemektedir. Bu yüzden e~er yukar~da
sözünü etti~imiz demirden yap~lm~~~çal~~ma aletleri olmasayd~, bu kadar k~sa
bir çal~~ma süresi içinde çok say~da gölet, baraj ve sulama kanal~~ in~a
edilemezdi.
Baraj, gölet ve sulama kanallar~, merkeziyetçi bir yönetime sahip olan
Urartu Krall~~~~taraf~ndan yapt~ r~lm~~t~r. Urartu Krallar' b~rakm~~~olduklar~~
in~a yaz~ tlar~nda, s~k s~ k ~u cümleleri tekrar etmi~lerdir: "... Toprak bombo~tu, orada hiçbir ~ey kurulmam~st~..."", "... Toprak kurak ve ~ss~zd~, orada
"... Toprak i~lenmemi~d,
kimse ya~am~yordu..."", "... Toprak çöl
Toprak çöl gibiydi, orada daha önce hiçbir
orada hiçbir ~ey yoktu.... "16,
yoktu, hiçbir kanal da orada aç~lma~ey yoktu, hiçbir ekin, hiçbir ba~~
m~st~..."17.
Bu k~sa cümlelerden Urartu Krallanmn daha önce i~lenmemi~, de~erlendirilmemi~~~ss~z ve kurak topraklarda hali yerle~im merkezleri kurduklar~~
anla~~lmaktad~r. Tar~ma aç~lan yeni topraklardaki ürünün verimli olmas~~için
de, baraj, gölet ve sulama kanallar~~in~a ettirilmi~tir. Malazgirt yak~nlar~nda
Ada'da bulunan bir yaz~tta; "... Menua'ya ait vadiye kadar bir kanal aç~ld~~n~dan..." söz edilmektedir18. Mala~girt'in güneybat~s~ndaki Hotanlu'da bulunan
kral Menua'ya ait bir ba~ka yaz~tta ise, "... Menizaini ~ehrine kadar bir kanaBelli 1991b, 16-39.
1955-1957, Nr. 80.; Meliki~vili 1960, Nr. 127.
14 König 1955-1957, Nr. 90.; Meliki~vili 1960, Nr. 136.
13 Meliki~vili 1951, 29.
16 Meliki~vili 1951, 29.
12 König 1955-1957, Nr. 126.; Meliki~vili 1960, Nr. 281.
18 König 1955-1957, Nr. 50.; Meliki~vili 1960, Nr. 60.
13 König
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hn aç~ld~~~..." belirtilmektedir°9. Erci~'in 36 km. kuzeybat~s~ nda yer alan ve
kral II. Argi~ti taraf~ndan yapt~ nlan bugünkü Meydan Bo~az~~Baraj~~yaz~unda
ise, bir gölün yapt~r~ld~~~~ve bir kanal~n açur~ld~~~~belirtildikten sonra, yaz~ t
~öyle devam etmektedir: "... Bu kanal bu ~ehirlerin sulay~c~s~~olsun, gölden
ç~kan bu su, bu vadinin sulay~c~s~~
Bu cümlelerden Urartu Krallar~ mn derebeylere ait olan arazilerde
krali kent ve kaleler kurmaktan ve onlarla herhangi bir çat~~maya girmekten
uzak durduklar~~sonucu da ç~kmaktad~ r. Kurak ve ~ss~z topraklar~~ tar~ma
açan ve tar~m~n verimli olmas~~ için her türlü olana~~~haz~ rlayan Urartu
Krallar', çok büyük bir olas~l~kla halk~n kulland~~~~tar~m araçlar~~ve avadanl~klar~~da çal~~ma süresi içinde sa~lam~~~olmal~yd~ lar. Nitekim Urartu kral~~II.
Rusa (M.Ö. 685-645) taraf~ndan yapt~r~lan ve kendi ad~yla an~lan Rusa Baraj~~
(bugünkü Ke~i~~Göl) in~a yaz~unda, çal~~ma aletlerinin krall~k taraf~ndan nas~l sa~land~~~~~ u cümlelerle ifade edilmektedir:
...Birçok iyi i~ler yapt~ m. Rusahinili'deki suni göl
için bütün çal~~ma aletlerini ve sulama için yard~mc~~çal~~ma aletlerinin hepsini Rusahinili için
verdim...2°
Urartu Krallar~~haz~rlam~~~olduklar~~bu önemli olanaklar~ n kar~~l~~~nda, elde edilen tar~ m ürünlerini, vergi olarak toplay~ p in~a ettirmi~~olduklar~~kalelerin depolar~ nda biriktiriyorlard~ . Kalelerin depolar~ nda her biri
800-1000 litre aras~nda de~i~en arpa, bu~day, k~z~lca (lulç~ld~) bu~day, dar~,
bezelye, nohut, bakla, mercimek, çavdar, susam ve ~arap gibi yiyecek ve içecekleri alan yüzlerce küp, yap~ lan tar~m~ n ne denli modern ve geni~~kapsaml~~
oldu~unu aç~kça göstermektedir.
Su ve su ile ilgili yap~lar~ n tüm Eski Do~u toplumlar~ nda çok büyük bir
öneme sahip oldu~u anla~~lmaktad~ r. Nitekim Hitit Krall~~~ 'n~n yasalar~ nda,
suyu kirletme cezas~n~n a~~r oldu~u görülmektedir:
E~er bir insan bir kaba veya bir su birikintisine
i~erse, eskiden 6 ~ekel, ~imdi ise yap~lan ayn~~~ey
için 3 ~ekel gümü~~verir. Kral evi için her zaman 3
~ekel gümü~~ayr~hrd~. ~imdi kral saray~n pay~n~~ipKönig 1955-1957, Nr. 35.
Ko- ~u• g 1955-1957, Nr. 124.; Meliki~vili 1960, Nr. 276.
21 K - n•
o ~g 1955-1957, Nr. 121.; Meliki~vili 1960, Nr. 268.
19
20
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ta! etti. Yaln~zca i~eyen ki~i 3 ~ekel gümü~~verir ve
evinde gözedli~22 .

Günümüze kadar ula~an çok say~ daki çivi yaz~l~~stel ve in~a yaz~t~ndan,
Urartu Krallar~ n~n sulama kanallar~ , baraj ve göletleri hangi amaçlar için
yapt~ rd~klar~n~~ ö~renmekteyiz. Barajlar için diktirilen stellerden ve sulama
kanallar~~üzerindeki in~a yaz~ tlar~ndan, su ile ilgili yap~lar~~tahrip edenlerin
en büyük cezaya çarpur~laca~~~belirtilmektedir. Menua (Semiramis) Sulama
Kanal~~duvarlar~ n~n çe~idi yerlerine b~ rak~ lan ve hemen hemen ayn~~içeri~e
sahip olan toplam 13 adet yaz~ tta, ~u metin tekrar edilmi~tir:
Tanr~~Haldi'nin kudretiyle ~~puini o~lu Menua bu
kanal~~açt~. Ad~~Menua kanahd~ r. Menua der ki;
kim bu yaz~y~~tahrip ederse, zarar verirse, kim ba~kas~na bunlar~~yapt~nrsa, kim bu kanal~~ben açt~m
derse, Tanr~~Haldi, Tanr~~Tei~eba, Tanr~~ ~ivini ve
bütün tannlar onu güne~~~~~~~ndan yoksun etsin2 3.

Pers toplumunda akarsular~ n kirletilmemesi konusundaki yasaklar,
Anadolu toplumlar~ ndan pek farkl~~de~ildir. Bu konuda Herodotos'un yazm~~~olduklar~~bizim için oldukça ilginçtir:
...Bir akarsuya i~emek, tükürmek ve hatta elini y~kamak, hiç yapmad~klar~~~eylerdir ve ba~kalar~n~n
yapmalar~na da katlanamazlar; zira ~rma~a en büyük sayg~y~~beslerler...24

Ne yaz~ k ki bugüne de~in Urartu mitolojisi ve diniyle ilgili bilgileri
içeren çivi yaz~l~~tabletler bulunamad~~~~için, benzer inançlar~ n Urartu toplumunda da olup olmad~~~ n~~ ~imdilik kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Do~u
Anadolu Bölgesi'nde kaynak, göl ve akarsular~n kutsall~~~~konusundaki söylenceler, ku~aktan ku~a~a aktar~larak halk aras~ nda günümüze de~in varl~~~n~~hâlâ canl~~bir ~ekilde korumaktad~r.
Urartu Krall~~~~döneminde baraj, gölet ve sulama kanallanndan gelen
sular~ n çevresindeki verimli topraklar~ n üzüm ba~lan, sebze ve meyve bahçeleriyle kapl~~ oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Ba~ka bir deyi~le Do~u Anadolu
Von Schuler 1982, 101.
1955-1957, Nr. 29a.; Meliki~vili 1960, Nr. 43.
24 Herodot I, 138.
22

23 König
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Bölgesi'nin ~ss~z ve kurak topraklar~ , Urartu Krallar~ n~n yapt~rm~~~oldu~u baraj, gölet ve sulama kanallann~n yard~m~yla cennete çevrilmi~ tir. Bu konuda
hem Urartu ve Assur çivi yaz~l~~belgeleri, hem de Ortaça~~kaynaklar~~ayr~nt~l~~
bilgi vermektedir. Assur Kral~~III. Tiglatpileser M.Ö. 735 y~l~nda Urartu ba~kenti Tu~ pa'ya düzenlemi~~oldu~u askeri seferde ~öyle demektedir:
...O'nun kenti Turuspa'da O'nu, kentine hapsettim
ve kent kap~s~~önünde birçok savasç~sm~~öldürdüm...25
Burada ilginç olan, III. Tiglatpileser'in Van Ovas~'na su getiren 51 km.
uzunlu~undaki ünlü Menua Kanal~ndan hiç söz etmemi~~olmas~d~r. Öyle
anla~~lmaktad~ r ki, Assur ordular~~san~ld~~~~gibi ba~kent Tu~ pa'ya kadar ilerleyememi~tir. E~er III. Tiglatpileser ba~kent Tu~pa'y~~(Van Kalesi) ku~atsayd~ , mutlaka Van Ovas~ 'na hayat veren Menua Kanal~' n~n yüksek duvarlar~n~~tahrip eder ve bu olay~~ di~er Assur Krallar~~gibi büyük bir övgüyle anlat~r&
Assur Kral~~II. Sargon M.Ö. 714 y~l~ nda Urartu ve müttefiklerine kar~~~
düzenlemi~~oldu~u 8. seferinde, Kuzeybat~~~ ran Bölgesi'nde yer ald~~~~san~lan Ulhu Kentindeki Urartu sulama tesislerini ve çevresinde yap~lan verimli
tar~m~~~u ~ekilde anlatmaktad~ r:
...O (L Rusa) bir kanal açt~ rarak bol su getirtti.
Akan sular t~pk~~F~rat Irma~~~gibiydi. Onun yata~~ndan f~sk~ ran sulardan say~s~z kanallar yapt~rd~~
ve meyve bahçeleri
saray~n gururu...
Devlet depolar~ndan 300 esek yükü tohumu tarlalara ekti ve bol hasat ald~... Olgun meyveler veren
meyve a~açlar~~ve üzüm ba~lanyla dolu olan ve bol
meyve veren bahçelerini t~pk~~ya~mur gibi sulad~...
Onun lapislazuli ve k~rm~z~~görünümündeki güzel
ovalarmda bol ot yeti~iyordu... Hepsini islenmemis
ve terkedilmi~~bir araziye çevirdim...26

II. Sargon Ulhu Kenti ve çevresine su sa~layan Urartu sulama tesislerini nas~ l tahrip etti~ini de ~u ~ekilde anlatmaktad~ r:
25 Luckenbill
26

1926, Nr. 785.
Mayer 1983, 89: 203-93: 230.

URARTU BARAJLARINA TOPLU B~R BAKI~~

639

...Onu koruyan kanal ak~~~na set çektim ve bol sulu
olan batakl~k bir araziye çevirdim. Su akan düzgün
kanallar~n] t~kad~m ve... onun su yata~~n~~güne~~
~~~~~~görmesini sa~lad~m...27
Urartu Kral~~ II. Rusa (M.Ö. 685-645) in~a ettirmi~~oldu~u ikinci
Urartu ba~kenti Rusahinili (bugünkü Toprakkale) kentinin çevresindeki
araziyi nas~ l verimli bir hale getirdi~ini ~öyle anlatmaktad~r:
Rusa der ki: Rusahinili ile u~ra~t~~~mda, bu kente
gölden belirli bir miktar su verdi~imde, Tu~pa'da
oturan nüfus Rusahinili önündeki tüm araziyi i~ledi. Kanala sahip olduktan sonra toprak tekrar
ekilebilir hale geldi. Bu topra~~~i~leyen herkese
bronzdan yap~lm~~~çal~~ma aletleri verildi.
Rusa der ki: Ülkem de tarlalar, meyve bahçeleri ve
üzüm ba~lar~~kurdum. Birçok iyi i~ler yapt~m...28
Urartu Kral~~Menua taraf~ndan Van Ovas~'na su getirmek amac~yla
in~a ettirilen 51 km. uzunlu~undaki Menua Kanal~, ça~lar boyunca çevresine
hayat vermi~tir. M.S. 5. yüzy~lda ya~ayan Ermeni tarihçi Khorone'li Movses,
efsanele~en Menua (Semiramis) Kanah'n~n Van ~ehrine nas~l hayat verdi~ini
ve çevresindeki meyve bahçeleriyle üzüm ba~lar~n~~~u ~ekilde anlatmaktad~r:
...Kente dereden çe~itli amaçlar için, park ve bahçeleri]] sulanmas~~amac~yla bir kol getirmi~ti. Nehrin öbür k~sm~n~, ~ehrin
yak~n~ndaki arazilerin sulanmas~~için, gölün sol ve sa~~
k~y~s~na
sevketti. Kentin do~u, kuzey ve güney yanlann~~birçok yap~~ve
meyve bahçeleriyle gölge veren koruluklar, ~ahane üzüm ba~lar~~ve terash bahçelerle süslemi~~ve buralara birçok insan yerle~tirmi~ti...29
Sulama tesislerinin yard~ m~yla verimli topraklarda yap~lan tar~ m,
Ortaça~~tarihçileri taraf~ndan da övgüyle anlat~lm~~t~ r. Ermeni tarihçi
Johannes Katalikos 926 y~l~nda ~unlar~~yazmaktad~r:
27 Mayer
28 Köm• g

1983, 89: 203-93: 230.
1955-1957, Nr. 121.; Melikisyili 1960, Nr. 268.
29 Piotrovski 1969, 14.; Riemschneider 1966, 27.
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...Onlar üzüm ba~lan diktiler. Ho~~kokulu zeytin
a~açlar~~ve bahçe alanlar~~kurdular. Zararl~~otlardan temizlenmi~~tarlalar~~sürdüler ve bunun yüz
kat meyvesini ald~lar. Tah~l ambarlar~~zengin ürünlerle ta~t~. Üzümler topland~~~~zaman, üzüm depolar~~doldu...3°
11.-14. yüzy~llar aras~ nda birçok ~slam co~rafyac~~ve tarihçisi, Urartu
baraj, gölet ve sulama kanallarm~n yard~m~yla Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki
küçük ovalarda yap~lan ba~ar~l~~ tar~mdan elde edilen ürünleri tek tek saymakta ve üzüm ba~lar~~ile bahçelerdeki meyve türlerinin çe~itlili~ini överek
anlatmaktad~r31.
~imdiye kadar bulmu~~oldu~umuz baraj ve göletlerin %65'inin erozyondan büyük ölçüde etkilendikleri görülmektedir. Baraj ve göletlerin erozyondan bu denli etkilenmesinde, çevredeki orman alanlar~n~ n ortadan
kalkmas~n~n çok büyük etkisi olmal~d~r. Do~u Anadolu Bölgesi'nin Urartu
Krall~~~~döneminde günümüzdeki orman alanlanyla k~yaslanmayacak ölçüde
s~k bitki toplulu~uyla kapl~~ oldu~u san~lmaktad~r32. Bu konuda her ne kadar
Urartu yaz~l~~kaynaklar~~bilgi vermiyorsa da, Assur ve özellikle Ortaça~~kaynaklar~~daha ayr~nt~l~~bilgi vermektedir. Assur Kral~~II. Sargon, M.Ö. 714 y~l~nda Urartu ve onun müttefiklerine kar~~~düzenlemi~~oldu~u 8. seferinde,
Van Gölü'nün güneydo~u bölgesinin geçit vermez a~açlarla kapl~~oldu~unu
ve hatta gökyüzünün bile görünmedi~ini ~u ~ekilde anlatrnaktad~r:
...Üzerleri her çe~it s~k a~a çlarla kapl~~ormanlar~n,
sedir ormanlar~ndaki gibi koyu gölgelerle uzanan
ürkütücü geçitlerin yer ald~~~, patikalanndan geçen yolcunun asla güne~~~~~~~n~~göremedi~i yüksek
da~lar olan Nikippa ve Upa Da~lar~~aras~nda yürüdüm..."
10. yüzy~ lda bilgi veren Ermeni tarihçi Thomas Arcruni, Van Gölü'nün
güneyinde bulunan Güneydo~u Toroslar ile Müküs Bölgesi'nin s~k bitki top-

Johonnes Katalikos 1904, 148.
m Haz~rlamakta oldu~umuz "Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki Urartu Barajlar~ " adl~~
monograf~de, bu konu ile ilgili olarak ayr~nt~l~~bilgi verilmektedir.
32 Belli 19936, 256.
33 Mayer 1983, 69: 15-16.
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lulu~uyla kapl~~ oldu~unu belirtmektedir". 11. yüzy~ lda eserini yazan Glagl~~
Zenob ise, Taron (bugünkü Mu~~Bölgesi) Bölgesinin say~s~z a~aç türleriyle
kapl~~oldu~unu belirtmektedir". 12. yüzy~ lda Arap co~rafyac~s~~ ~bn el-Fakih,
Do~u Anadolu Bölgesi'nde yo~un ticareti yap~lan 20 ayn a~aç çe~itinin ad~n~~
yazmaktad~ r". Eserini 1275 y~l~nda yazan Arap co~rafyac~s~~ Zekeriya elKazvini, Van Gölü'nün güneyinde yer alan ve küçük bir kasaba olan
Hizan'~ n, güneyde Mezopotamya'ya ceviz a~ac~~ ihraç etti~ini belirtmektedir". 16. yüzy~lda ~erefname adl~~eserini yazan ~eref Han'da, Bitlis'in güneyinde bulunan orman alanlar~ ndan elde edilen a~açlar~ n, Bitlis'teki hamam, f~ r~ n ve evlerde yak~t olarak kullan~ld~~~n~~ve a~aç fiyat~n~n çok ucuz
oldu~unu yazmaktad~ r38. 17. yüzy~l~n ortalar~ nda Türk gezgini Evliya Çelebi
ise, Van Gölü'nün güneyindeki yüksek da~lar~n ormanlarla kapl~~ oldu~unu
belirtmektedir".
Yukar~da verilen tarihi bilgilerden de anla~~laca~~~gibi, Do~u Anadolu
Bölgesi'nde, özellikle de Van Gölü'nün güneyindeki da~l~k bölgedeki orman
alanlar~n~ n 17. yüzy~l~n ortalanna kadar varl~~~n~~ korudu~u anla~~lmaktad~ r.
Ancak bölgede yap~lan yo~un madencilik faaliyetleri, uzun ve so~uk geçen
k~~~mevsimi yüzünden yakacak gereksinmesi ve çobanlann sorumsuzca ate~~
yalunalan sonucunda, orman alanlar~n~ n son üç yüzy~l içinde çok h~zl~~ bir
~ekilde ortadan kalkmas~nda önemli etkenleri olu~turmu~tur.
Ortaça~~ve Osmanl~~ Devleti dönemine ait yaz~l~~ belgelerin Do~u
Anadolu Bölgesi'ndeki eski baraj, gölet ve sulama kanallar~~ konusunda ~imdilik çok az bilgi vermesi, su yap~lar~n~ n tarihsel geli~imini ayd~nlatmamas~~
aç~s~ndan büyük bir eksiklik olu~turmaktad~ r. Ancak ileride Do~u Anadolu
Bölgesi'nde kurulan uygarl~ klar konusunda çok de~erli bilgiler veren Bizans,
Ermeni, Süryani, Pers, Arap ve özellikle Türk yaz~l~~kaynaklar~n~n ara~unlmas~yla ortaya ç~ kar~ lacak yeni belgelerin, bu konuya yepyeni bir boyut kazand~raca~~~ku~kusuzdur.
~stanbul Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'nde son 11 y~ldan beri yapmakta
oldu~umuz çal~~ malar devam etmektedir. Urartu sulama tesislerinin
Thomas Arcruni 1847, 32.
de Glag 1867, 347 vd.
36 ibn el-Fakih 1885, 125.
37 Zekeriya el &Will' 1849, 241.
38 ~eref Han 1971, 444.
39 Evliya Çelebi 6, 316.
34

35 Zenob

Belleten C LX, 41
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Osmanl~~Devleti döneminde geçirmi~~oldu~u onar~ mlarla ilgili olarak ar~ivde
bulmu~~oldu~umuz belgeler, sulama tesislerinin tarihsel geli~mesine büyük
katk~lar sa~lamaktad~rm. E~er Osmanl~~Devleti döneminde Urartu Baraj~~gölet ve sulama kanallar~~ özenli bir ~ekilde onar~lmasayd~, bunlar~ n hiçbiri günümüze kadar çal~~ maz& Urartu mimarl~ k an~ tlarm~ n ola~anüstü denilecek
ölçüde ba~ar~l~~ bir ~ekilde in~a edilmesi, Ortaça~~ve Osmanl~~Hükümeti dönemi mimarisi ve mühendislerini de geleneksel olarak etkilemi~tir. 17. yüzy~l~ n ortalannda Urartu Krall~~~ 'n~n ba~kentli~ini yapan Van Kalesi'ni ziyaret
eden ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, hem Van Kalesi'ndeki Urartu dönemi
kaya i~çili~ini büyük bir övgüyle anlatm~~, hem de Van'~n çok ba~ar~l~~ mühendisler yeti~ tirmekle ünlü oldu~unu ~ u cümleyle belirtmi~tir: C/stad mühendisleri, yap~c~lar~~vard~r ki, benzerleri ancak Sak~z da ola...4'
Do~u Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar yapt~~~m~z ara~t~rma sonuçlar~ na göre (Harita 1), Urartu sulama yap~lar~n~n kuzeydeki s~n~ r~n~~Re~an ve
Sünnet Nebi Barajlar~, do~udaki s~ n~ r~n~~Gelincik Baraj~, bat~daki s~n~r~n~~
K~rcagöl Baraj~ , güneydeki s~n~nn~~da Arç ve K~rm~z~~Düzlük Barajlar' olu~turmaktad~ r (Harita 2). Urartu Krall~~~n~n do~u s~n~r~n~~olu~turan Kuzeybat~~
~ran içlerinde, kuzeyde Erzincan-Erzurum-Kars ve Transkaflusya'da ve bat~da
da Bingöl-Elaz~~-Malatya Bölgesi'nde ~ imdilik Urartu su yap~ s~na rastlan~ lmam~~t~ r. Urartu Krall~~~ 'n~n merkezini olu~ turan Van Bölgesi'nde ise sulama tesislerinin çok daha fazla oldu~u görülmektedir.
~imdiye kadar yapt~~~m~z ara~t~ rma sonuçlar~ na göre Urartu
Krall~~~'n~ n kurucusu Sarduri ve o~lu ~~ puini dönemine ait herhangi bir su
yap~s~ na rastlan~lmam~~t~ r. En eski baraj, gölet ve sulama kanal~, kral Menua
döneminden ba~lamaktad~ r. Sulama yap~lar~n~ n kral Menua döneminde
ba~lamas~~fazla yad~ rganacak bir olay de~ildir. Çünkü büyük yerle~im merkezlerinin birço~u kral Menua döneminde kurulmu~ tur. Bu yüzden artan
nüfusun besin gereksinmesi de, yap~ lan modern sulama tesislerinin yard~m~yla elde edilen tar~ m ürünleri taraf~ndan kar~~ lanmaya çal~~~lm~~ur.
40 ~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivinde yapm~~~oldu~umuz çal~~ ma, Nuran Menek~e,
Nil Tükenmez, O~uz Çak~ l ve Mustafa Peker'in kat~l~m~yla gerçekle~tirilmi~ tir. Ara~t~rma
ekibimizin bu de~erli üyelerine yapm~~~olduklar~~ özverili çal~~ malardan dolay~~
içtenlikle
te~ekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak kabul etmekteyim.
41
Evliya Çelebi 6, 274.
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Kral Menua Dönemi (yak. ol. M.Ö. 810-786)
Süphan Baraj~~
Süphan Baraj~, Van'~ n yakla~~ k 105 km. kuzeydo~usundad~r. Van'dan
Muradiye Ovas~ 'na kadar araba ile gidilebilmekte, bundan sonra ise yürünerek ç~ k~ labilmektedir. Baraj, Muradiye Ovas~'n~ n en yüksek engebesi olan
Pirra~it Da~~ 'mn (3200 m.) hemen kuzey ete~-indedir. Kuzey-Güney do~rultusunda uzanan göl, çevredeki yüksek tepelerden inen kar ve ya~mur sular~~
ile çok say~daki kaynak suyunun birle~ip akmas~yla olu~mu~tur (Resim 1).
Deniz seviyesinden 2432 m. yükseklikte bulunan göl, 1.362.500 km.'lik bir
alana yay~lmaktad~ r (Çizim 1). Gölde bulunan su miktar~ n~n 10-11 milyon
metreküpten fazla oldu~u san~lmaktad~ r. Bu haliyle göl, ~imdilik Do~u
Anadolu Bölgesi'nde baraj yap~ lan ikinci büyük gölü olu~ turmaktad~ r.
Süphan Baraj~, Van'~n do~usundaki Rusa Baraj~ >ndan sonra, ~imdilik Van
Bölgesi'nde deniz seviyesinden ikinci yüksek rak~ ml~~ baraj~~ olu~turmaktad~~
Baraj~n gövde duvar~, gölün güney ucuna in~a edilmi~tir (Resim 2).
Biz bunu "Yukar~~Süphan Baraj~ " olarak isimlendirdik. Ancak günümüzden
13-14 sene önce baraj duvar~~Van Toprak-Su Bölge Müdürlü~ü taraf~ ndan
yeniden in~a edilmi~tir. ~u anda duvar~n yüksekli~i 3.5 m. ve uzunlu~u da
170 m. olmu~tur. Eski gövde duvar~ n~n kaç metre uzunlu~unda, yüksekli~inde ve geni~li~inde oldu~unu bilemiyoruz. Toprak-Su yeni duvar~~ in~a etmeden önce, eski duvar~ n Ortaça~~ve Yeniça~'da birkaç kez onar~ m geçirdi~ini, hem eski duvarda kullan~ lan Horasan Harc~ , hem de duvardan sökülerek al~nan 1911 y~l~ na ait bir tamir yaz~n do~rulamaktad~ r. Baraj gövde duvar~ nda kullan~lan fazla büyük olmayan kalker ta~lar, çevrede bulunan kalker
kayal~klardan elde edilmi~tir.
Çevrede oturan ve yeni in~aatta bizzat çal~~ an köylülerin anlatt~~~na
göre, eski duvar~ n üzerinde 3 adet su ak~ tma sava~~~bulunmaktaym~~.
Göldeki suyun seviyesine göre, su ak~ tma savaklar~~aç~lmaktaym~~. Ortaça~~ve
Yeniça~'da in~a edilen daha geli~mi~~barajlar~ n bir özelli~i olan bu tür üçlü
savak sisteminin benzerlerine, ~imdiye kadar hiçbir Urartu baraj~ nda rastlan~ lmam~~t~ r. Eski gövde duvar~n~ n tahrip edilmesi, bu bölgede baraj in~a
42

Belli, 1990, 111.; Belli 1994 b, 78.; Belli 1994 c, 10.; Belli 1995 b. 24.

644

OKTAY BELL~~

etme tekni~indeki farkl~~geli~meyi göstermemesi aç~s~ ndan çok büyük bir eksiklik olu~turmaktad~r".
Yapt~~~m~z ara~t~ rma sonucunda, Yukar~~Süphan baraj duvar~n~ n yakla~~ k 350-400 m. güneyinde bir ba~ka baraj duvar~~daha bulduk. Bunu ise
"A~a~~~Süphan Baraj~ " olarak isimlendirdik. Dar ve kayal~k bir bo~aza in~a
edilen duvar (Resim 3), kuzeyindeki Yukan Süphan Baraj~'mn gövde duvar~~
ile k~yaslanmayacak ölçüde büyük bazalt ta~lardan in~a edilmi~tir. 9 m. kal~nl~~~ ndaki duvar~ n ön ve arka yüzü birer s~ra çok iri ta~lardan in~a edilmi~,
orta k~sm~~ da di~er Urartu baraj duvarlannda oldu~u gibi ta~~ve topraktan
olu~an bir dolgu tabakas~~ ile doldurulmu~ tur (Çizim 2). Ortalama 1.5-2 m.
yüksekli~inde ve 95 m. uzunlu~unda olan A~a~~~Süphan baraj duvar~n~n orta
k~sm~ , barajdan akan su taraf~ ndan parçalanm~~t~ r (Resim 4). Ortaça~~veya
Yeniça~'da y~ k~lan duvar~n orta k~sm~~yeniden Horasan Harc~~ile onar~m geçirmi~se de, tekrar y~k~ lmaktan kurtulamam~~ ur. Barajdan gelen su, hâlâ 33.5 m. geni~li~indeki bu y~k~lan bo~luktan akmaktad~r.
~ lk defa bir Urartu baraj gövde duvar~n~n su taraf~ ndan parçalanm~~~
oldu~unu görmekteyiz. Duvar~n ne zaman y~ k~ld~~~n~~ ~imdilik kesin olarak
bilemiyoruz. Duvar~ n tahrip olmas~ nda, yer seçiminin mi hatal~~ oldu~u veya
Urartu barajlar~n~ n ilk örne~i olmas~~yüzünden in~a tekni~i aç~s~ndan herhangi bir hatan~n m~~yap~l~p yap~lmad~~~n~~kesin olarak bilemiyoruz.
Süphan Baraj~ 'ndan güneybat~~yönüne do~ru akan ve günümüzde
"Süphan Deresi" olarak isimlendirilen kanal suyu, a~a~~da 112 km2 geni~li~indeki Muradiye Ovas~ 'n~~sulamaktad~ r (Çizim 3). Do~udan bat~ya do~ru
gittikçe alçalan ve Van Gölü k~y~lar~ na kadar uzanan ova, oldukça verimli
topraklara sahiptir. Muradiye Ovas~~Urartu Krall~~~~döneminde en iyi de~erlendirilen ovalar~ n aras~nda yer alm~~t~ r. Nitekim Kral Menua döneminde
ovada hem sulama kanallar~~yap~lm~~44, hem de askeri ve ekonomik amaçl~~
Körzüt Kalesi kurulmu~ tur. Muradiye Ovas~ n~n güneydo~u ucunda yer alan
Körzüt Kalesi, baudan ve kuzeyde Transkafkasya'dan Urartu Krall~~~ 'n~ n
merkezi bölgesine gelecek tehlikelere kar~~~bir savunma duvar~n~~ olu~turmaktad~ r". Ancak Körzüt Kalesi'nin ayn~~zamanda Muradiye Ovas~ 'nda yap~lan tar~ m ürünlerinin depoland~~~~en büyük ekonomik merkez oldu~u da
anla~~lmaktad~r.
43 Belli

1994 b.; Belli 1994 c, 10.; Belli 1995 b, 24.
Belck 1899, 247.; Dinçol-Kavakli 1978, 60.
45 Burney 1957, 47.; Tarhan-Sevin 1977 a, 277 vdd.
44
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Halk~n yapt~~~~kaçak kaz~ lar sonucunda Körzüt Kalesi'nden ele geçirilen çok say~daki çivi yaz~l~~ ta~, bu kalenin kral Menua döneminde kuruldu~unu kan~ tlamaktad~ r46. Kalede ve di~er yerle~im merkezlerinde oturan
halk~n besin gereksinmesini kar~~lamak amac~yla Muradiye Ovas~'nda yap~lan
tar~m için, Süphan Baraj~ 'ndan ovaya getirilen suyun hayati önem ta~~d~~~~
anla~~lmaktad~ r. Günümüzde bile Süphan Baraj~ 'ndan getirilen su, Muradiye
Ovas~'nda yap~lan tar~ ma hayat vermektedir. Kral Menua taraf~ ndan in~a
edildi~i anla~~lan A~a~~~Süphan Baraj~ 'n~n o dönemde hangi isimle
an~ld~~~ n~~kesin olarak bilemiyoruz. Ancak A~a~~~Süphan Baraj~, ~imdilik
Urartu barajlar~ n~n en eski örne~ini temsil etti~i için büyük bir önem ta~~maktad~r. 2700 y~ldan beri ayn~~amaca hizmet eden Süphan Baraj~ , Ortaça~~
ve Yeniça~'da geçirmi~~oldu~u onar~mlarla, baraj in~a tekni~inin tarihsel geli~imini gösteren e~siz an~tlardan birini yans~tmaktad~ r.
Yukar~~Anzaf Kalesi Baraj~~
Van'~n 11 km. kuzeydo~usunda, Van-~ ran karayolu üzerinde bulunan
Yukar~~Anzaf Kalesi, Kral Menua döneminde kurulmu~tur. Kalenin 600-700
m. kadar do~usunda bulunan baraj, deniz seviyesinden 1900 m. yükseklikte
bulunmaktad~ r (Çizim 4). Baraj~ n gövde duyan, gölün kuzey k~sm~n~~kapatm~~ur. Kabaca yayvan yar~ m ay biçiminde olan gövde duvar~n~ n 64-66 m.
uzunlu~unda oldu~u san~lmaktad~ r (Çizim 5). Ne yaz~ k ki günümüzden 15
y~ l kadar önce Van Toprak - Su Bölge Müdürlü~ü taraf~ndan Urartu duvar~n~ n üstüne ta~~ve toprak y~~~lm~~ ur (Resim 5). Böylece yeni gövde duvar~~
hem yükseltilerek geni~letilmi~, hem de uzat~lm~~ur (Resim 6). Bu yüzden
biz eski duvar~n kaç metre uzunlu~unda, geni~li~inde ve yüksekli~inde oldu~unu kesin olarak bilemiyoruz47.
Bu baraj~n varl~~~n~~bize haber veren say~ n C. A. Burney'dir. Kendisi
G. R. J. Lawson ile birlikte 1959 y~l~ nda A~a~~~ve Yukar~~Anzaf Kalelerinin
planlar~n~~ ç~kard~~~ nda, Urartu baraj~ n~n gövde duvar~n~ n çok az y~k~ k olmas~na kar~~n, hâlâ fonksiyonunu sürdürdü~ünü söylemektedir. Ancak baraj
duvar~n~n plan~~ ç~ kar~lmad~~~~ve resimleri çekilmedi~i için, duvar~n özgün
biçimi hakk~nda herhangi bir bilgiye sahip de~iliz.
Duvar~n su
. taraf~ndan görülen iri kalker ta~lar, çevrede bulunan kalker ta~~ocaklar~n~n i~letilmesiyle elde edilmi~tir. Duvarda bir adet su ak~ tma
46

König 1955-1957, Nr. 42.; Meliki~vili 1960, Nr. 67.; Dinço11976, 19-30.
1991 a, 482-483.; Belli 1994 b, 82.; Belli 1995 b, 27.
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sava~~n~n oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu savak günümüzde bile kullan~ lmaktad~ r. Barajda biriken su, güneydeki yüksek tepelerden inen kar ve ya~mur sular~~ile kaynak sular~n~n birle~mesinden olu~maktad~r. Baraj~n göl alan~n~n
çok küçük olmas~n~n yan~~s~ra, yüksek tepelerden ya~mur sular~n~ n getirdi~i
toprak tabakas~yla dolu oldu~u görülmektedir.
Barajdan kuzey yönüne ak~nlar~~sular, verimli topraklarda yap~lan tar~m~n su gereksinmesini kar~~ lamaktad~ r. Eskiden oldu~u gibi günümüzde
de sulama yap~lmadan tar~m~n yap~lmas~~ hemen hemen olanaks~zd~ r. Kral
Menua döneminde kuruldu~u anla~~lan Yukar~~Anzaf Kalesi baraj~, t~ pk~~
A~a~~~Süphan Baraj~~gibi erken dönem Urartu barajlar~~için çok büyük bir
önem ta~~maktad~ r. 1991 y~l~nda beri Yukar~~Anzaf Kalesi'nde yapm~~~oldu~umuz kaz~da çok say~da çivi yaz~l~~in~a kitabesi ortaya ç~ karmam~za ra~men,
~ imdilik baraj ile ilgili herhangi bir bilgiye rasdan~lmam~~ ur. Bu yüzden baraj~n o dönemde hangi isimle an~ld~~~ n~~bilemiyoruz. Yeni bulaca~~m~z yaz~ dar~n bu soruna yard~mc~~olaca~~na inan~yoruz.
Kral IL Sarduri Dönemi (yak. ol. M.Ö. 764-735):
Çavu~tepe Kalesi Su Biriktirme Yap~ s~~
Van'~n 22 km. güneydo~usunda, bugünkü modern Van-Hakkari karayolunun hemen kuzey ete~inde bulunan ünlü Çavu~tepe (eski Sardurihinili)
kalesindeki su biriktirme yap~s~ , oldukça ilginçtir. Kalenin ana giri~~kap~s~n~n
hemen kuzeybat~s~ nda, kabaca tekne biçimindeki do~al bir kaya bo~lu~unun
kuzey yönünde aç~k olan k~sm~, kal~ n ve yüksek duvarlarla kapat~lm~~t~r. Bu
yap~~arkeoloji literatürüne yanl~~l~kla "Devlet Ah~r~ " ismiyle girmi~tir48. Gerek
insanlar~n, gerekse hayvanlar~ n giri~~ve ç~lu~larma hiç mi hiç uygun olmayan
bu yap~n~ n, kalenin kuzeyindeki tarlalar~~sulamak amac~yla yap~lm~~~tipik bir
su biriktirme yap~s~~oldu~u anla~~lmaktad~ r (Resim 7).
Kabaca tekneye benzeyen do~al kaya bo~lu~u, 24.30 m. geni~il~inde
ve 46.80 m. uzunlu~undad~r (Çizim 6). Kaya bo~lu~unun güney k~sm~n~, derin ve yüksek kayal~ k kapatm~~t~r. Aç~ k olan bat~, kuzey ve do~u k~sm~~ise,
Çavu~ tepe Kalesi'nin görkemli mimarisine uygun olarak kal~n ve yüksek kyklopik duvarlarla kapat~lm~~ ur. Duvar~n kal~nl~~~~5.60 m., uzunlu~u 47 m. ve
yüksekli~i de 5.50 m.'dir. Böylece büyük bir su biriktirme havuzu elde edilmi~tir49.
48 Erzen
49

1968, 55.; Erzen 1978, 15.
Belli 1991 a, 484-485.; Belli 1994 b, 85.; Belli 1995, 29.
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Su biriktirme havuzunun d~~~k~sm~ , t~ pk~~Çavu~tepe A~a~~~ve Yukar~~
Kaleyi çevreleyen su duvarlar~~ gibi, kurtin-bastion ~eklinde örülmü~tür
(Resim 8). Duvar~n su taraf~ndaki derinli~inin 5-6 m. aras~nda oldu~u san~lmaktad~ r. Havuzun ana kayadan olu~an taban~~ günümüzde ta~~ve toprakla
doludur (Resim 9). Havuzdan biriken suyun alut~ld~~~~savak, duvar~ n kuzeybat~~kö~e duvar~na yak~ n bir yerde ve duvar~ n en alt~nda bulunmaktad~ r.
Özgün biçimi bozulmadan kalan savak, Van Ovas~ n~ n do~usundaki Rusa
Baraj~ 'ndaki sava~~n benzerini olu~turmaktad~ r. Savak 60 cm. geni~li~inde ve
1.50 m. yüksekli~indedir (Resim 10). Sava~~ n alt k~sm~~ana kaya üzerindedir
ve suyun sürekli alunas~ndan dolay~, ana kayan~n oluk ~eklinde oyuldu~~~~görülmektedir. Sava~~n su taraf~n~ n tahta bir kapalda kapat~ld~~~~san~lmaktad~ r.
Havuzun biriken suyun, kar ve ya~mur sular~n~ n birikmesinden olu~r. Buradan kuzeye aluulan sular~ n, a~a~~da bulunan ve susan~lmaktad~
tu~u
lanamayan tarlalar~n sulanmas~~ i~inde kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Ancak
günümüzde havuzun içi ta~~ve kal~n bir toprak tabakas~ yla dolu oldu~u için,
eski sulama i~ levini yerine getirememektedir. Çavu~tepe Kalesi'nin güneyinde bulunan verimli topraklar~ n sulanmas~~ i~ini de, tap~nak yaz~ undan da
ö~rendi~imiz gibi Ho~ap (eski G~~guna) Çay~ 'ndan getiren kanallar yapmaktayd15°. Urartu Krall~~~ 'n~n yay~l~m alan~ nda bu kadar özenli i~çilikle yap~lm~~~
bir sulama tesisine ~imdilik rastlan~lmam~~ur.
H~rs~z Deresi Baraj~~
Van'~n 39 km. güneydo~usunda yer alan H~ rs~z Deresi Baraj~, bugünkü
modern Van-Gürp~nar-K~ rkgeçit-Irak karayolunun hemen güney ete~inde
bulunmaktad~ r. Gürp~ nar (Havasor) Ovas~'ndan güneydo~u yönüne do~ru
uzanan dar bir vadi içinde akan H~ rs~z Deresi üzerinde kurulan baraj~ n deniz
seviyesinden yüksekli~i 1900 m.'dir (Çizim 7). H~ rs~z Deresi, do~uda 3684 n~.
yüksekli~indeki Ba~et Da~~~üzerinde sürekli olarak bulunan ve eriyen kar sulanyla, birçok kaynak suyunun birle~ ip bat~~ yönüne do~ru akmas~ ndan
olu~maktad~ r. Bölgenin en yüksek engebesi olan Ba~et Da~~, ayn~~zamanda
bölge halk~~taraf~ ndan kutsal da~~olarak da kabul edilmektedir.
Baraj duvar~, do~udan bat~ya do~ru dar bir vadi içinde akan derenin geçti~i kayal~k bir bo~azda kurulmu~tur (Resim 11-12). Baraj~n tasar~ m~, 65 km.
güneyde yine bir çay üzerine kurulan ve M.Ö. 8. yüzy~la tarihlenen Arç
Erzen 1972, 68.
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Baraj~'n~n tasar~m~yla çok büyük bir benzerlik göstermektedir51. Baraj duvar~n~n y~k~ld~~~~ve çe~itli dönemlerde birkaç kez onar~m geçirdi~i görülmektedir. Baraj duvar~n~ n orta k~sm~n~n s~k s~k y~k~lmas~ nda, H~rs~z Deresini
olu~turan kar, ya~mur, kaynak ve sel sular~n~n çok bol oldu~u ilkbahar mevsiminde, derenin çok güçlü ve gür akmasm~n büyük etkisi olmu~tur. Derenin
duvar~~parçalad~~~~orta lusundaki yerin geni~li~i 2-3 m. aras~nda de~i~mektedir ve sular hala y~ luk olan bu kesimden almaktad~r. Derenin vadi boyunca
4-4.5 m. derinli~inde açm~~~oldu~u derin koridor, suyun ne kadar güçlü akt~~~~konusunda aç~ kça bilgi vermektedir. Dere sular~n~n parçalad~~~~duvar~n
orta k~sm~nda yaln~ zca temeller kalm~~t~r, temel duvar~n~n çok sa~lam olarak
yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Günümüzde sular çok belirgin olarak temel duvarlar~n~n üstünden alunaktad~r (Resim 13).
Di~er Urartu Baraj duvarlar~nda oldu~u gibi, H~rs~z Deresi Baraj~~duvar~~
da, 1.20 m. geni~li~inde in~a edilen iki duvar~ n aras~, ta~~ve topraktan olu~an
bir dolgu tabakas~yla doldurulmu~ tur. Bu duvarlardan do~uda olan~~çok belirgin olarak görülmektedir. Duvar kabaca i~lenmi~~çok iri kalker ta~lanndan
in~a edilmi~tir. Ta~lar çevrede geni~~bir alana yay~ lan kalker kayal~ klardan
elde edilmi~ tir. Dar bir bo~aza in~a edilen duvar~ n güney k~sm~~kayal~klarla
birle~tirilmi~tir (Çizim 8).
Baraj duvar~n~n orta k~sm~~ise, geni~letilen Van-Gürp~nar-K~rkgeçit-~ rak
karayolu taraf~ ndan kapat~lm~~ t~r. Duvar~n güney k~sm~n~ n baz~~yerleri de,
do~uda H~rs~ z Deresi'nden al~ narak yeni yap~ lan ve üstten geçirilen beton
bir su kanal~~taraf~ndan parçalanm~~t~r. Duvar~ n mevcut geni~li~i 5 m., uzunlu~unun da 30-32 m. aras~nda oldu~u san~lmaktad~r. Duvar~ n mevcut baz~~
yerleri 3.60 m. yüksekli~inde olmas~ na kar~~ n, gerçek yüksekli~inin 4-4.5 m.
aras~nda de~i~ti~i san~lmaktad~r.
Duvar geni~li~inin ve örgüsünün en iyi görüldü~ü yer, derenin parçalayarak akt~~~~orta lus~ mdaki duvann güney lusm~d~ r (Resim 14). Buras~n~n
ayn~~zamanda duvar~ n içinden geçen su alutma sava~~na ait k~s~m oldu~u anla~~lmaktad~ r. Sava~~ n alt ve güney duvarma ait ta~lar~ n, özenle yontulmu~~
düz ta~lardan yap~ld~~~~görülmektedir. Sava~~ n do~u, yani su biriken tarafa
bakan lus~ mdaki alt ve güney duvanna ait özenle yontulmu~~iki blok, di~er
ta~lardan daha büyüktür. Güney duvara ait ta~~n yan lusm~ na dikey olarak
aç~lan oyu~a, suyu aç~ p-kapatmaya yarayan tahta bir kapa~~n geçti~i anla~~l51 Belli

1990, 116-117.; Belli 1994 b, 88 vd.; Belli 1994 c, 11.; Belli 1995 b, 33.
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maktad~r. Urartu duvar~ n~ n ne zaman ve hangi nedenlerden dolay~~ y~k~ld~~~n~~bilemiyoruz.
Urartu duvar~n~n y~k~lmas~ ndan sonra, ayn~~yerde Ortaça~~veya çok büyük bir olas~l~ kla Osmanl~~Devleti döneminde yeni bir duvar daha in~a edilmi~tir. Osmanl~~ Hükümeti döneminde in~a edilen bu duvarda hem y~k~lan
Urartu duvar~na ait iri ta~lar, hem de daha küçük ta~lann kullan~lm~~~oldu~u
görülmektedir. Sar~ mtrak bir renge sahip olan duvardaki küçük ta~lar~n
daha kolay i~ lenebilen ponzaya benzer ta~lardan olu~tu~u gözlemlenmektedir. Ayr~ca bu duvarda kullan~lan ta~lar~n i~leni~i, Van'~n 10 km. do~usunda
bulunan ve büyük bir k~sm~~y~ k~lan Urartu duvar~ n~n ta~lanndan in~a edilen
Faruk Bendi'ndeki duvar~n ta~lar~na ~a~~ lacak düzeyde benzerlik göstermektedir52. Osmanl~~dönemi duvar~ndaki ta~lar~ n aras~ na birle~tirici malzeme
olarak Horasan Harc~~kullan~lm~~t~ r. Ancak bu duvar da Urartu duvar~~gibi
y~ k~lmaktan kurtulamam~~ur. Duvar~n ne zaman y~k~ld~~~n~~ise kesin olarak
bilemiyoruz.
Y~ k~lan baraj duvar~n~n yerine 1950% y~ llarda yeni bir duvar daha in~a
edilmi~tir. Ortalama 1.70 m. kal~nl~~~ nda ve 4 m. yüksekli~inde olan bu duvar, Urartu ve Osmanl~~dönemi duvarlar~ n~n 60-70 cm. kadar do~usuna yap~lm~~t~r. Osmanl~~dönemi duvar~nda kullan~lan ta~lardan daha küçük ta~larla yap~lan bu duvarda, ta~lar aras~ nda birle~tirici malzeme olarak çimento
kullan~lm~~t~ r. Ancak bu duvar~n, dere sular~~ taraf~ndan t~pk~~Osmanl~~ dönemi duvar~~gibi ~iddetli bir ~ekilde parçalanarak tahrip oldu~u görülmektedir. Dere sular~n~n akt~~~~k~s~ mlarda, bu duvardan en küçük bir kal~nt~~bile
kalmam~~t~r. Yaln~zca derenin kuzey k~sm~ nda bu duvardan küçük bir kal~ nt~~
kalm~~t~r. Suyun akt~~~~orta k~s~ mda duvardan herhangi bir kal~nt~n~ n kalmam~~~olmas~nda, Urartu duvar~na k~yasla duvar temellerinin çok zay~f yap~lmas~n~n büyük etkisi olmal~d~r.
Duvar~n do~usunda suyun birikti~i dar vadi, günümüzde hem dere sular~n~n sürükleyerek getirdi~i, hem de çevredeki dik yamaçlardan ya~mur sular~n~n getirdi~i çok kal~n bir ta~~ve toprak tabakas~yla kapl~d~ r. Metrelerce
kal~nl~ktaki bu dolgu tabakas~n~n içinden yaln~zca dere sular~~dar ve derin
bir koridor açarak akmaktad~ r. Dar vadiyi her iki yandan ku~atan da~~ve tepelerde günümüzde en küçük bir bitki kal~nt~s~~kalmam~~t~ r. Hatta tepelerdeki toprak tabakas~~ a~~ r~~erozyonun etkisinden dolay~~yok oldu~undan, ka52 Belli

1988, res 9-10.
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yal~klar ortaya ç~ km~~t~ r. Oysa bu bölgenin Eskiça~~ve Ortaça~'da s~ k bitki
toplulu~uyla kapl~~oldu~unu, çok say~daki yaz~l~~kaynaktan ö~renmekteyiz53.
Çimentoyla yap~lan baraj duvar~n~n da y~lulmas~ndan sonra, 2 km. bat~da
ve ayn~~vadi üzerinde 1970% y~llarda daha büyük bir baraj yap~lm~~t~r. Çünkü
bu vadi üzerinde akan dere sular~~biriktirilmedikçe ve ihtiyaç duyulan aylarda topraklar sulanmad~kça, kurak topraklarda tar~m~n yap~lmas~~kesinlikle
olanaks~zla~~ r. Gürp~nar Ovas~'n~n güneydo~u yönüne do~ru bir uzant~s~~
olan bu verimli topraklar su yönünden oldukça fakirdir. Öyle ki bu vadinin
çevresinde yer alan köylerde oturan insanlar~n tar~m ve sosyal alanda kulland~klar~~suya olan gereksinmeleri, öykü ve fikralara konu olmu~tur.
Baraj~n yak~n çevresinde herhangi bir kale ve yerle~im merkezi bulunmamaktad~r, ancak baraj~n 10 km. bat~s~nda ~remir Höyü~ü, 18 km. kuzeydo~usunda da ünlü Çavu~tepe (eski Sardurihhdli) Kalesi yer almaktad~r.
Urartu Kral~~II. Sarduri (M.Ö. 764-735) taraf~ndan kurulan Çavu~tepe Kalesi,
hemen her ~eyden önce çok verimli topraklara sahip olan Gürp~nar
Ovas~'ndan elde edilen tar~m ürünlerinin depoland~~~~önemli bir ekonomik
merkezdir. Gürp~nar Ovas~~ do~u-bat~~do~rultusunda uzunlu~u 40 km., kuzey-güney do~rultusunda geni~li~i ise 2-5 km. aras~nda de~i~mektedir.
Yakla~~k olarak 190 km.2 geni~li~inde bir alan~~kaplayan Gürp~nar Ovas~, Van
Bölgesi'nde geni~~ovalardan birini meydana getirmektedir54. Düz bir ~ekilde
uzanan Gürp~nar Ovas~~binlerce y~l boyunca do~udan bat~~yönüne do~ru
akan Ho~ap Çay~'n~ n ta~~ m~~~oldu~u alüvyal topraklardan olu~maktad~r.
Gürp~nar Ovas~'nda, özellikle Menua Sulama Kanal~' n~n geçti~i yerin do~usunda kalan kurak topraklar~ n sulanabilmesi ve yap~lan tar~m~n daha verimli
bir duruma getirilebilmesi için, birçok yeni kanal yap~ lm~~t~ r. Kral II.
Sarduri'nin Çavu~tepe A~a~~~Kalede bulunan Irmu~ini Tap~na~~'n~ n do~u
yüzünde bulunan in~a yaz~unda da belirtti~i gibi, bugünkü Ho~ap Çay~'ndan
(eski Guguna) al~nan kanallarla Çavu~ tepe Kalesinin güneyinde uzanan ova
sulanm~~ur55. Do~udan bat~~yönüne akan Ho~ap Çay~'ndan al~nan kanallardan biri, Çavu~ tepe Kalesi'nin hemen güney eteklerinden, öteki kanal ise
Gürp~ nar Ovas~ n~n güney ete~inden geçirilmi~tir (Çizim 9). Böylece
53 Kr~. dipnot 33-39.
54 Erzen 1978, 2.

Erzen 1972, 68.
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Gürp~nar Ovas~'n~n orta k~sm~ndan Ho~ap Çay~~geçmesine kar~~n ovan~n sulanamayan kuzey ve güney kesimlerindeki topraklar~n sulanmas~~amaçlanm~~t~r. Yani Gürp~nar Ovas~'nda bir kar~~~büyüklü~ünde olan topraklar~n
bile sulanmas~~için hemen her ~ey yap~lm~~t~r. Örne~in Çavu~tepe Kalesi'nin
kuzeyinde bulunan küçük topraklar, kalenin ana giri~~kap~s~n~ n hemen
kuzeyinde bulunan büyük bir su biriktirme deposunda toplanan sularla
sulanmaya çal~~~lm~~t~r56. Yine Çavu~ tepe Kalesi'nin kuzeydo~u kesiminde
uzanan geni~~topraklar da, özellikle Erek Da~~ 'n~n do~usunda bulunan Rusa
Baraj~~(bugünkü Ke~i~~Göl) ve Doni Gölü'nden güney yönlerine inen küçük
dere sulanyla sulanm~~ur. Ke~i~~Gölde biriken sular~ n çok iyi bir ~ekilde
de~erlendirilmesi, ancak kral II. Rusa (M.Ö. 685-645) döneminde olmu~tur.
II. Rusa'n~n Van Ovas~'nda kurdu~u ikinci ba~kent Rusahinili (bugünkü
Toprakkale) çevresindeki topraklar~n daha iyi de~erlendirilebilmesi için,
kendi ad~yla an~lan Rusa Baraj~'n~~(Ke~i~~Göl) kurmu~ tur. Bu barajdan bat~~
yönüne do~ru alut~lan iki önemli kanaldan, Van Ovas~ n~n sulanamayan hem
güneydo~u, hem de kuzeydo~u kesimindeki topraklar sulanm~~ t~r57.
Gürp~nar Ovas~'n~n güneydo~u yönüne do~ru bir dil ~eklinde uzayan ve
sulanamayan kurak topraklar da, H~rs~ z Deresi Baraj~ 'nda biriktirilen sularla
sulanin~~ur. Böylece Gürp~nar Ovas~ n~n Menua Kanall'ndan do~u yönüne
do~ru uzayan kurak topraklar, çok iyi bir ~ekilde de~erlendirilmeye çal~~~lm~~t~ r. ilginçtir ki Kral II. Sarduri döneminde sulama kanallar~yla en iyi ~ekilde de~erlendirilen Gürp~nar Ovas~ n~n do~u k~sm~ , günümüzde de Van
Devlet Su ~~leri Bölge Müdürlü~ü taraf~ ndan Urartu sulama kanallar~na sad~k kal~narak ayn~~ ~ekilde de~erlendirilmektedir. Aradaki tek fark, Urartu
Krall~~~~döneminde toprak içine aç~ lan kanallar~n hemen yak~n~ndan yeni
yap~ lan beton kanallar içinden su geçirilmektedir.
H~rs~z Deresi Baraj~'n~n da di~er sulama kanallar~yla birlikte Kral II.
Sarduri döneminde yap~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu baraj, t~pk~~65 km.
güneyde yer alan Arç Baraj~~ gibi akan bir dere üzerinde kurulan bir ba~ ka
Urartu Baraj~'n~~olu~turmaktad~ r. Baraj küçük olmas~na kar~~n, günümüzde
Do~u Anadolu Bölgesi'nde F~ rat ve Dicle gibi büyük ~rmaklar üzerinde kuru-

57
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lan modern barajlar~n ilk örne~ini olu~turmas~~ aç~s~ndan çok büyük bir
önem ta~~maktad~r.
M.Ö. 8. Yüzy~l Barajlar]
Arpayata~~~Göleti
Arpayata~~~Göleti, Van'~n yakla~~ k olarak 97 km. güneyinde, VanTopçude~irmeni-Topy~ld~z yol ayr~m~~ üzerinde bulunmaktad~ r (Çizim 10).
Mahalli deyimle "Milla Göleti" olarak adland~r~lan gölet, Urartu Krall~~~n~n
ikinci ba~kenti Rusahinilihin (Toprakkale) kuzeydo~u ete~indeki S~hke
Göleti'nden oldukça küçüktür. Arpayata~~~Göleti'nin büyüklük yönünden
benzerini ise, kuzeydeki Patnos-Aznavurtepe Göleti olu~turmaktad~r58.
Arpayata~~~Göleti'nin kuzey k~sm~, 17-18 y~l önce yap~lan VanTopçude~irmeni-Topy~ld~z karayolu taraf~ndan tahrip edilmi~ tir (Çizim 11,
Resim 15). Göletteki su, güneydo~u kesiminden ç~kan kaynak sular~n~ n bir
kanal arac~l~~~~ile getirilmesiyle biriktirilmi~ tir. Kanal~ n çok uzun bir süreden
beri çal~~mad~~~~ve içinin toprak ile doldu~u görülmektedir59.
Arpayata~~~Göleti'nin bat~~ k~sm~ , fazla yüksek olmayan Milgölü Tepe
taraf~ndan s~mrland~r~lm~~t~r. Göletin aç~ k olan kuzey k~sm~~ise, yayvan yar~m
ay ~eklinde bir duvar ile kapat~lm~~ ur (Resim 16). Yakla~~ k olarak 89 m.
uzunlu~unda ve 3.5-4 m. geni~li~inde olan duvar~n su taraf~ na bakan güney
kesimi, yüzlerce y~ ldan beri sular~n getirmi~~oldu~u toprak tabakas~~ile dolmu~tur. Hatta ta~an toprak tabakas~~ duvar~n üst k~sm~n~~ da kapatm~~ur
(Resim 17). Bu yüzden hem ta~lar~n i~leni~~biçimi ve duvar örgüsü, hem de
yüksekli~i konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.
Arpayata~~~Gölet duvar~n~ n kuzeybat~~ucunda bulunan su ak~ tma sava~~ndan b~rak~ lan su, yine bir kanal arac~l~~~~ile 2 km. kuzeybat~ da bulunan
Pirhilan yerle~im merkezinin çevresindeki arazinin su ihtiyac~n~~ kar~~lamaktad~ n Kabaca elips bir plan gösteren Pirhilan Yayla Kenti'ndeki konut duvarlar~, oldukça iri ta~lardan in~a edilmi~tir60. Duvarlar~ nda kerpiç malzemenin
kullan~lmad~~~~konutlar, genellikle dikdörtgen biçimli iki odan~n yan yana
gelmesiyle olu~mu~ tur. Kentin çevresini koruma duvarlar~~çevrelememektedir (Çizim 12). Zira konutlar~n çok kal~ n ve 2 m. yüksekli~indeki duvarlar~,
58 Burney-Lawson
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ayn~~zamanda sur görevini de görmü~~olmal~d~ r. Yayla Kentlerinin çevresindeki sur duvarlar~n~ n olmay~~~ , Van Gölü'nün güneyindeki da~l~k alanda bulunan yerle~ im merkezlerinin karakteristik özelli~ini olu~turmaktad~ r.
Pirhilan Yayla Kenti ile birlikte kuruldu~u anla~~lan Arpayata~~~Göleti'nin
M.Ö. 8. yüzy~lda in~a edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Arç Baraj~~

Arç Baraj~~Van'~n yakla~~ k 103 km. güneyinde bulunmaktad~r. Baraj
duvar~ , güneyden kuzey yönüne do~ru akan ve dar bir kayal~ k bo~azdan geçen Arç Çay~~üzerine kurulmu~ tur (Çizim 13). Mahalli deyimle bu baraj
"Dest Baraj~" olarak isimlendirilmektedir62.
Kayal~ k bo~az~n kuzey k~sm~n~~kapatan duvar, yakla~~ k 21 m. uzunlu~unda ve 3 m. geni~li~indedir (Çizim 14). Ancak ne yaz~ k ki baraj~n duvar~~
h~zl~~ bir ~ekilde akan Arç Deresi taraf~ ndan büyük ölçüde tahrip olmu~tur.
Sadece temel k~s~mlar~~görülmektedir (Resim 18). Burada ilginç olan en
önemli özellik, Urartu Krall~~~'n~n yay~l~m alan~~içinde t~pk~~H~rs~z Deresi
Baraj~~ gibi, bu baraj~ n da dere üzerinde kurulmu~~olmas~d~r. H~ rs~z Deresi
Baraj~~gibi, Arç Baraj~~da günümüzde Do~u Anadolu Bölgesi'nde büyük nehirlerin üzerine in~a edilen modern barajlar~ n ilk örne~i olmas~~bak~m~ndan
büyük bir önem ta~~maktad~ r63.
Duvar~n temelinde kullan~ lan iri kalker ta~ lar, çevredeki kalker kayal~ klardan elde edilmi~ tir. Barajdan kuzey yönüne do~ru akan su, K~ rm~z~~
Ova'y~~sulamaktad~r. Urartu Krall~~~~döneminde baraj yerinin çok elveri~li
bir yerde seçilmi~~oldu~u görülmektedir. Van Devlet Su ~~leri Bölge
Müdürlü~ü taraf~ndan 11 sene önce Arç Çay~~üzerinde in~a edilen küçük baraj da, eski Urartu Baraj~ 'n~n yaln~ zca 250 m. kuzeyinde yer almaktad~ r
(Resim 19).
Baraj duvar~n~n 40 m. do~usunda yüksek bir kayal~ k üzerinde 8 X 10
m. boyutlar~nda küçük bir yap~~bulunmaktad~ r (Resim 20-21). 2 m. kal~nl~~~nda sa~lam duvarlara sahip olan ve kyklopik ta~lardan in~a edilen bu tür
yap~lara halk "Dev Evi" ad~n~~vermektedir (Çizim 15). Duvarlarda kullan~lan
ta~lar~ n çok büyük olmas~ ndan dolay~, y~ k~ lmadan günümüze kadar
korunmu~ tur. Van Gölü'nün güneyindeki da~l~ k bölgede y~llardan beri sürBelli 1986 282.
Belli 1994 b, 88.; Belli 1994 c, 11.; Belli 1995 b, 33.
63 Belli 1990 a, 118.; Belli 1994 b, 88.; Belli 1994 c, 11.; Belli 1995 b, 33.
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dürdü~ümüz ara~ t~ rmalarda, saptad~~~ m~z yüzlerce mimarl~ k an~ t~ n~ n
%70'ini bu tür Dev Evleri olu~turmaktad~ r". Bu yap~~ a~a~~daki baraj~ n güvenli~ini sa~lamak, sulama i~lerini düzenlemek, bak~m ve onar~ m i~lerini organize etmek amac~yla kurulmu~tur. Yap~n~ n içinden ve çevresinden toplad~~-~m~z keramik parçalar~ , mahalli özellikler göstermesine ra~men M.Ö. 8.
yüzy~la aittir (Çizim 16). Arç Baraj~~ve Dev Evi'nin de 8. yüzy~lda in~a edildi~i
anla.~~lmaktad~r65.
K~rm~z~~Düzlük Baraj~~
Arç Baraj~'n~ n yakla~~ k 1 km. do~usunda bulunan K~ rm~z~~Düzlük
Baraj~ 'na, mahalli olarak "Deste Sor" denilmektedir (Çizim 13). 5 m. geni~li~inde ve 91 m. uzunlu~unda olan baraj duvar~, kayal~ k bo~az~n kuzey k~sm~n~~kapatmaktad~r (Çizim 17). Duvar~n in~aas~ nda kullan~lan ta~lar, do~uda
bulunan kalker kayal~ klardan elde edilmi~tir. Baraj~n gövde duvar~, t~pk~~Arç
Baraj~~ gibi çok elveri~li yere kurulmu~ tur (Resim 22-23). K~ rm~z~~Düzlük
Baraj~~gerek gövde duvar~n~ n uzunlu~u, gerekse su biriktirme alan~~
yönünden, Van Gölü'nün güneyinde yer alan barajlar~n ~imdilik en büyü~ünü olu~turmaktad~ r66.
K~ rm~z~~Düzlük Baraj~ 'nda biriken sular, çevredeki yüksek tepelerden
gelen kar ve ya~mur sular~~ile kaynaklardan ç~ kan sular~n birle~mesinden
olu~maktad~ r. Ancak yüzlerce y~ ldan beri ya~mur ve sel sular~ n~n da~lardan
getirmi~~oldu~u toprak tabakas~ , hem baraj göl alan~n~ , hem de duvar~ n su
taraf~ na bakan güney kesimini doldurmu~tur67. Hatta su ta~k~nlarm~n fazla
oldu~u k~s~ mlarda, toprak tabakas~n~ n duvar~n üstüne ta~t~~~~ve duvar~ n kuzey yönüne do~ru y~ k~lmas~na neden oldu~u görülmektedir. Arazinin çok
dik olan e~iminin de gösterdi~i gibi, su ak~~~ n~n çok güçlü oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu yüzden baraj erozyondan oldukça fazla etkilenmi~tir68 (Resim
24).
Daha önce de belirtti~imiz gibi Van Gölü'nün güneyinde yer alan bu
bölgedeki s~ k orman örtüsü hakk~ nda, Eskiça~, Ortaça~~ve Osmanl~~
Dönemine ait yaz~l~~kaynaklar ayr~nt~l~~bilgi vermektedirler. Bölgedeki orman örtüsü 17. yüzy~l~ n ortalar~ ndan itibaren çok h~zl~~bir ~ekilde yok olmaya
64 Belli
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ba~lam~~t~ r. Öyle anla~~lmaktad~r ki, orman alanlar~n~ n ortadan kalkmas~ndan sonra, baraj alanlar~~erozyondan çok daha fazla etkilenmi~tir.
Toprak tabakas~~ su ak~trna sava~~n~~ da kapatmas~na ra~men, kuzeydo~u k~s~ mdaki savak yeri görülebilmektedir. Baraj göl alan~~toprak tabakas~~
ile kapl~~ oldu~u için, K~ rm~z~~Düzlük Baraj~~günümüzde ot yeti~tirmek amac~yla kullan~lmaktad~r.
Baraj~n 1 km. kuzeybat~s~ nda ise kyklopik ta~lardan in~a edilen yap~~
kal~nt~lar~~bulunmaktad~ r. Dev Evleri olarak isimlendirilen bu yap~lar, baraj~n bak~m~~ve onar~m~~i~i ile güvenli~ini sa~lamaktad~ r. Gerek bu yap~lann,
gerekse baraj~ n M.Ö. 8. yüzy~lda in~a edildi~i anla~~lmaktad~r.
Kuzey ~rak s~ n~ r~ na çok yak~ n olan bu barajlar~ n, Kuzey
Mezopotamya'n~n çok geli~mi~~baraj ve sulama sisteminden ne kadar etkilendi~ini ~imdilik tam olarak bilemiyoruz. Ancak ileride yapaca~~m~z yeni
ara~t~rmalar~ n sonucunda, bu konuya aç~kl~k getirece~imizi ummaktay~m69.
Kral IL Argi~ti Dönemi (yak. ol. M.Ö. 714-685)
Meydan Bo~az~~Baraj~~
Meydan Bo~az~~Baraj~, Van Gölü'nün kuzey k~y~s~ ndaki Erci~'in 36 km.
kuzeybat~s~ nda ve Meydan Köyü'nün 1 km. kuzeyinde yer almaktad~r. Baraja,
Van-Erci~-Kocap~ nar (Haci) Köyü'ne kadar modern karayoluyla gidilmekte
ve Kocap~ nar Köyünün içinden kuzey yönüne do~ru ayr~lan stabilize bir yol
ile de Varkoz-A~a~~~P~narl~~(Haçrof) ve Meydan Köylerini geçtikten sonra
ula~~ lmaktad~ r". Deniz seviyesinden 2300 m. yüksekli~indeki Meydan
Gölü'nün çevresini, yükseklikleri ortalama 2560-2700 m. aras~nda de~i~en
bas~k da~lar çevrelemektedir (Çizim 18). Günümüzde gerek göl alan~n~n
çevresinde, gerekse da~lar~ n zirvesinde en küçük bir bitki toplulu~u kalmam~~t~ r. Kabaca geni~~bir çanak ~eklindeki göl alan~ nda biriken sular, çevredeki da~lardan gelen küçük derelerin yan~~s~ra, kar, ya~mur ve kaynak sular~n~n birle~mesinden olu~maktad~r. Sular~n ç~plak da~lardan sürükleyerek
getirmi~~oldu~u toprak tabakas~, hem göl alan~ n~n kenarlar~n~~ doldurmu~,
hem de göl içinde küçük adac~ klar meydana getirmi~tir. Yakla~~k 9 km2. ge-
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ni~li~indeki göl alan~nda sular~n sürekli olarak ak~ t~lmas~~yüzünden, çok az
su bulunmaktad~ r. Meydan Gölü kaplam~~~oldu~u alan bak~m~ndan, -bugüne
de~in Do~u Anadolu Bölgesi'nde yapm~~~oldu~umuz ara~t~rman~n sonucuna
göre- Urartu Krall~~~'n~n baraj yapt~~~~en büyük göl alan~n~~ olu~turmaktad~ r.
Zengin odak ve sazlarla kapl~~olan ve günümüzde "Meydan Yaylas~ " olarak
isimlendirilen göl alan~n~ n çevresi, yaz aylar~nda yak~n çevredeki köy halk~~
taraf~ndan yaylak olarak kullan~ lmaktad~r. Yüzlerce çad~ r~n kuruldu~u göl
çevresi, geleneksel yar~-göçebe ya~am biçimini tüm canl~l~~~yla yans~tmaktad~r.
Meydan Gölü'nde biriken sular, güney yönünde dar ve dik bir vadiden
büyük bir h~zla akmaktad~r. Baraj duvar~~da, güneydeki kayal~k bo~aza in~a
edilmi~tir. Baraj duvar~nda kullan~lan iri andezit ta~lar, çevrede çok geni~~bir
alana yay~lan andezit kayal~ klardan elde edilmi~tir. in~a edilen baraj duvar~,
dar vadide h~zl~~ bir ~ekilde akan göl sular~~tarafindan parçalanm~~ ur (Resim
25). Bu tahripten en çok duvar~ n bat~s~~etkilenmi~tir, öyle ki duvar~n üçte
ikisinden fazlas~~yok olmu~tur. Duvarlar~ n temellerine de~in yok oldu~u görülmektedir. Sular ancak 6-7 ton a~~rl~~~ nda olan andezit kaya parçalar~ n~~
sürükleyememi~ tir. Suyun çok güçlü ve h~zl~~almas~~yüzünden arazide derin
bir yatak açt~~~~ve bu yüzden duvarlar~ n temellerinin de tahrip oldu~u anla~~lmaktad~r. Suyun yapt~~~~bu ~iddetli tahripten yaln~zca vadinin do~u yamac~nda kalan duvar kal~nt~lar~~kurtulmu~tur.
Meydan Bo~az~~Baraj duvar~n~n in~a tekni~i ve tasar~m~, erken dönem
Urartu baraj duvarlar~n~ n in~a tekni~i ve tasar~m~ndan farkl~~özellikler göstermektedir. Erken dönem Urartu barajlar~, genellikle 9-10 m. kal~ nl~~~nda
bir duvardan meydana gelmi~tir. in~a yaz~undan dolay~~kesin olarak tarihlenebilen M.Ö. 7. yüzy~ la ait barajlar da, arka arkaya in~a edilen iki veya üç duvar aras~ n~n kal~ n bir blokaj tabalças~ yla doldurulmas~ndan olu~maktad~ r.
Meydan Bo~az~~Baraj~~da, arka arkaya in~a edilen üç duvar aras~n~n kal~n bir
blokaj tabakas~n~ n doldurulmas~yla in~a edilmi~ tir (Resim 26). Duvarlardan
en kuzeyde olan~, 2.5 m. geni~li~inde ve 13.5 m. uzunlu~undad~r. 1 m. yüksekli~inde olan ve i~lenmi~~iri ta~lardan yap~lan bu duvar~ n, suyun bas~nc~ndan ve tahribinden dolay~~güneyindeki iki duvardan daha fazla zarar gördü~ü anla~~lmaktad~ r. Bu duvar güneyinde arka arkaya in~a edilen iki duvardan daha lusad~r. Bu duvar~ n 14.5 m. güneyine ikinci duvar in~a edilmi~tir.
Bu iki duvar~n aras~~ise ta~~ve topraktan olu~an bir blokaj tabakas~ yla doldurulmu~ tur. Bu duvar 3.90 m. geni~li~inde ve 27.30 m. uzunlu~undad~r. Bu
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duvar~n 3.5 m. güneyine ise üçüncü duvar in~a edilmi~tir. Bu duvar da 5.20
m. geni~li~inde ve 25 m. uzunlu~undad~r. Böylece 29.60 m. geni~li~inde bir
duvar elde edilmi~tir. Bu kadar geni~~duvar yap~lmas~n~n en büyük nedeni,
göl alan~ nda biriken milyonlarca metreküp suyun bas~nc~na dayan~kl~~olmas~n~~sa~lamak içindir (Çizim 19).
Baraj duvar~n~n kaç metre yüksekli~inde ve kaç metre uzunlu~unda oldu~unu ~imdilik kesin olarak bilemiyoruz. Vadinin do~u ete~inde varl~~~ n~~
koruyan Urartu duvarlar~n~n üstündeki ta~lar~n bat~~yönüne do~ru ~iddetli
ekimden dolay~~akt~~~~görülmektedir. Duvar kal~nt~larm~n büyük bir bölümü
temel k~s~mlarma aittir (Resim 27). Duvarlar~n in~a edildi~i kayal~ k bo~az~n
dar ve derin olmas~ndan dolay~ , duvar~n 5-6 m. yüksekli~inde olmas~~gerekmektedir. Nitekim Ortaça~'da in~a edilen duvar kal~nns~n~n yüksekli~i de,
duvar yüksekli~inin 5-6 m. oldu~unu göstermektedir. Güneydeki iki duvar~n
uzunluklar~n~n ise 60-70 m. aras~ nda oldu~u san~lmaktad~r. Duvarlar~n ne
zaman ve nas~l tahrip oldu~u hakk~nda ~imdilik en küçük bir bilgimiz yoktur.
Çok büyük bir olas~l~kla baraj duvar~~Urartu Krall~~~'n~n y~k~lmas~ndan sonra
tahrip olmu~~olmal~ d~ r. Nitekim Urartu duvarlar~~ y~ k~ld~ ktan sonra
Ortaça~'da yeni bir duvar daha in~a edilmi~tir. Kuzeydeki ilk duvarla ortadaki duvar aras~nda bulunan blokaj dolgu içine yap~lan bu duvarda kullan~lan ta~lar, Urartu duvarlar~nda kullan~lan ta~lara k~yasla çok daha küçüktür
ve ta~lar aras~nda birle~tirici malzeme olarak Horasan Harc~~kullan~lm~~t~r
(Resim 28). Duvar~n her iki d~~~yüzünde kullan~lan ta~lar~n daha büyük oldu~u görülmektedir. 3.10 geni~li~inde ve 14 m. uzunlu~unda olan Ortaça~~
duvar~, kuzeydeki Urartu duvar~n~n uzunlu~uyla ayn~d~r. Ancak güneydeki
iki duvardan ise daha k~sad~ r. Ortalama olarak 3.5-4 m. yüksekli~inde olan
duvar kal~ nt~s~ n~n y~k~lan üst k~sm~yla birlikte gerçek yüksekli~inin 6-7 m.
aras~nda oldu~u san~lmaktad~ r. Ayr~ca duvar~n güney yüzü, Ortaça~~yap~lar~ndaki burçlarda yayg~n olarak görüldü~ü gibi, yar~m çember tasar~m~nda
yap~lm~~t~ r. Duvar~n güneydo~u ucuna do~ru yar~m çember biçiminde yap~lan bu ç~ k~nt~n~n, duvara sa~laml~k kazand~rmak amac~yla yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Ancak, bu duvar da Urartu duvarlar~~gibi y~k~lmaktan kurtulamam~~t~ r, duvar~n bat~s~ nda kalan k~sm~n, üçte ikisinden fazlas~~yok olmu~tur.
Bu duvar~n da ne zaman ve nas~l y~k~ld~~~n~~bilemiyoruz.
Gerek Urartu baraj duvarlar~n~n, gerekse Ortaça~'da in~a edilen duvar~n y~ k~lmas~nda, büyük bir alana yay~lan göl alan~nda biriken sular~n çok
fazla olmas~ n~n ve güney yönüne do~ru büyük bir e~imle h~zl~~ bir ~ekilde
Belleten C. LX, 42

658

OKTAY BELLI

akmas~n~ n çok büyük etkisi olmu~tur. Ortaça~~baraj duvar~ n~ n y~ k~lmas~ ndan
sonra, 1970% y~llara de~in Meydan Gölü'nde biriken sular, özellikle sular~n
çok bol oldu~u ilkbahar mevsiminde y~ k~lan duvarlar~~parçalayarak güney
yönüne do~ru hiçbir s~n~ r tan~madan h~zl~~ bir ~ekilde akmaya devam etmi~tir. 1976 y~l~ nda ise Van Toprak Su Bölge Müdürlü~ü taraf~ndan yeni bir baraj duvar~~ in~a ettirilmi~tir. Urartu duvar~ n~ n 57 m. kuzeyinde in~a edilen bu
duvar yakla~~ k 140-145 m. uzunlu~unda 10-12 m. yüksekli~inde ve 13-14 m.
geni~li~indedir. Modern bir ~ekilde in~a edilen bu duvar~ n Urartu ve
Ortaça~~duvarlar~ ndan uzakta in~a edilmesiyle, eski duvar kal~ nt~lar~~yok olmaktan kurtulmu~tur.
Arka arkaya in~a edilen iki veya üç duvar aras~ n~ n kal~n bir dolgu tabakas~yla doldurulmas~ ndan elde edilen benzer baraj duvarlar~ndan biri Van'~ n
do~usunda, di~eri de Van Gölü'nün bat~s~ nda bulunmaktad~r. Urartu ba~kenti Van Kalesi'nin (eski Tu~pa) yer ald~~~~Van Ovas~ n~ n do~usunu yar~m
ay ~eklinde çevreleyen Erek Da~~ n~n (3200 m.) üzerinde bulunan Rusa
Baraj~ 'n~ n (bugünkü Ke~i~~Göl) iki duvar~~bulunmaktad~r; bunlardan biri gölün kuzeybat~s~ nda, di~eri de bat~~yönündedir. Bugüne de~in saptanan
Urartu barajlar~ n~ n hiçbirinde iki ayr~~ gövde duvar~~ bulunmamaktad~ r.
Kuzeybat~daki baraj duvar~ n~ n 1891 y~l~ nda y~ k~ lmas~~ sonucunda plan~ n~ n
nas~l ve ne ~ekilde oldu~unu bilemiyoruz. Gölün bat~s~nda dar bir kayal~ k
bo~aza arka arkaya in~a edilen 7'~er metre kal~ nl~~~ nda iki duvar~ n aras~~
13.40 m. kal~nl~~~nda bir dolgu tabakas~yla doldurulmu~tur. Böylece toplam
olarak 27.40 m. kal~ nl~~~ nda bir duvar elde edilmi~ tir'''. Bu kadar kal~ n bir
duvar~n yap~lmas~ n~ n en büyük nedeni, 6.5 km2'den daha büyük bir göl alan~ nda biriken 30-32 milyon metreküpten fazla suyun bas~nc~na kar~~~koymak
içindir. ~n~a yaz~ t~ ndan da anla~~laca~~~gibi Urartu Kral~~ II. Rusa (M.Ö. 685645) taraf~ ndan in~ a ettirilen bu ünlü baraj," Urartu su mühendisli~inin
gerçek bir harikas~m olu~turmaktad~ r.
Van Gölü'nün bat~s~ nda ve Adilcevaz ~lçesi'nin 5 km. kuzeyinde bulunan di~er baraj ise, günümüzde K~ rcagöl Baraj~~olarak isimlendirilmektedir.
Birçok baraj gibi, bu baraj~ n da Urartu Krall~~~~dönemindeki ad~ n~ n ne oldu~unu bilemiyoruz. Fazla büyük olmayan göl alan~n~ n güneyindeki dar ve
kayal~ k bir bo~azda arka arkaya in~a edilen 3'er metre kal~ nl~~~ ndaki üç duvar~ n aras~, biri 3 m., di~eri de 4.5 m. kal~ nl~~~ nda iki blokaj malzemesiyle
71
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doldurulmu~ tur. Böylece 17 m. geni~li~inde bir baraj duvar~~yap~lm~~t~ r".
Rusa Baraj~ 'n~n tersine, göl alan~ n~n fazla büyük olmad~~~~Gelincik
Baraj~ 'nda arka arkaya 3 duvar~ n yap~larak 17 m. geni~li~inde bir duvar elde
etmenin as~ l nedeni, çok ~iddetli bir deprem ku~a~~~bölgesinde bulunan baraj~n depreme kar~~~dayan~ kl~~olmas~n~~sa~lamak içindir. K~ rcagöl Baraj~, 1.5
km. güneybat~s~ nda yer alan Kef Kalesi gibi Urartu Kral~~II. Rusa döneminde
in~a edilmi~tir.
Meydan Bo~az~~Baraj~'n~ n toplam 29.60 m. geni~li~indeki duvar~~ hem
K~ rcagöl, hem de Rusa Baraj~~duvar~ndan daha geni~tir ve Kö~eba~~~
Baraj~'ndan sonra ~imdilik ikinci geni~~Urartu baraj duvar~n~~olu~turmaktad~r. Bu kadar geni~~duvar yap~lmas~n~ n en büyük nedeni, yakla~~ k 9 km2. geni~li~indeki göl alan~ nda biriken milyonlarca metreküp suyun bas~ nc~na dayan~ kl~~ olmas~n~~ sa~lamak içindir. Arka arkaya üç duvar~n in~a edilmesiyle
elde edilen Meydan Bo~az~~Baraj~~duvar~n~n en yak~n benzerini ise, K~rcagöl
Baraj~~ olu~turmaktad~ r. Erken dönem Urartu barajlar~na k~yasla çok geli~mi~~
bir baraj duvar~~in~a tekni~ini gösteren Meydan Bo~az~~Baraj~'mn hem Rusa,
hem de K~rcagöl Barajlar~ 'ndan daha eski oldu~unu, arkeoloji literatürüne
"Hac~~ve Çelebiba~~~Yaz~ n" olarak geçen iki stel üzerindeki ayn~~içeri~e sahip
yaz~tlardan ö~renmekteyiz. Kral II. Argi~ti (M.Ö. 714-685) dönemine ait olan
bu stellerden biri, baraj~n yakla~~ k olarak 11 km. güneyindeki Haci (Agi - bugünkü Kocap~ nar) Köyünde, di~eri de Çelebiba~~ 'nda bulunmu~ tur.
Çelebiba~~~steli, ~u anda Çelebiba~~~Cami kap~~giri~inin hemen sa~~nda bulunmaktad~ r (Resim 29). Zaten Meydan Bo~az~~ Baraj~'na da Kocap~ nar
(Haci-Agi) Köyü'nü geçtikten sonra kuzey yönüne do~ru dik bir ~ekilde devam eden bir yol ile ula~~lmaktad~r. Çok büyük bir olas~l~ kla her iki stelin de
eskiden Meydan Bo~az~~Baraj~~yak~n~nda oldu~u, daha sonra ise çe~itli nedenlerden dolay~~güney yönüne do~ru çok kolay bir ~ekilde barra~a~~~ta~~narak bunlardan birinin Haci (Kocap~ nar) Köyü'ne, di~erinin de
Çelebiba~~ina getirildi~i anla~~lmaktad~ r. Bu steller, Kral II. Rusa (M.Ö. 685645) taraf~ndan yapt~r~ lan ve kendi ad~yla an~lan Rusa Baraj~~yaz~ t~ndan
sonra, baraj~ n hangi kral tarafindan yapt~r~ld~~~~konusunda kesin bilgi veren
ikinci de~erli belgeyi olu~turdu~u için, Urartu barajlar~n~ n kesin olarak tarihlendirilmesi konusunda çok büyük bir önem ta~~maktad~rlar. Ne yaz~k ki
Çelebiba~~~stelinin sonundaki yaz~ un bir k~sm~~k~r~lm~~ ur. Haci steli üzerinde
ayn~~içeri~e sahip olan yaz~ tm da son k~sm~~yine k~r~ k olmas~na kar~~n, arka
73 Ö~ün

1970, 42, res. 3.
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k~sm~nda Çelebiba~~~stelinden daha fazla bilgi bulunmaktad~ r. Çelebiba~~~
stelinin ön yüzünde ~unlar okunmaktad~ r:
"Tanr~~Haldi'ye, efendiye, Rusa o~lu Argi~ti bu
steli gelecekteki ya~am~~için arma~an etti. Tanr~~
Haldi 'nin koruyucu gücü sayesinde Rusa o~lu
Argi~ ti sevinç, büyüklük, kuvvet ve güçle doldu.
Tanr~~Haldfnin, efendinin büyüklü~ü sayesinde,
onun hizmetçisi Rusa o~lu Argi~ti der ki: Tanr~~
Haldfnin gücü sayesinde, o bana her yerde koruyucu ~emsiyesi alt~nda yard~ ma geldi, kendi sözünü
bana söyledi, bana geni~~krall~~~~verdi ve böylece
ben de kralh~m tahtma oturdum. Bana kral asas~n~~ay~rd~~ve koruyucu bir yard~ mc~~olarak her~eyi
bana b~rakt~~ve destek oldu. Böylece "Araba
Ülkeleri" benim hizmetçim oldular. Tanr~~Haldi,
efendim, bana mühür kuvveti ve sava~~gücüyle her
türlü yard~m~~etti.
Argi~ti der ki: Taktumnia ~ehrindeki sulama kanal~~ve Qurialcagi Ülkelerindeki topraklar ekilmemi~ ti, sebze, meyve ve asma bahçesi olarak
orada hiçbir ~ey yoktu, orada hiçbir kanal yap~lmam~~t~ , Tanr~~Haldi bana onlar~ n hepsini yapmam için buyruk verdi. Bu Gölü (Baraj~) Airi
Ülkesindeki da~lardan gelen sulardan ve da~lar
içinde yapt~ m. Bu gölün doldurulmas~na yarayan
da~lar, da~~
bölgelerinden Amuni, Budua, Nagilia,
Salatara ve Urae idi. Argi~ti der ki: Daha önce o
gölün yerinde hiçbir ~ey yoktu, hiçbir kanal yap~lmam~~t~, Argi~ti (hinili ~ehri)..."74
Daha fazla bilgi olan Haci stelinin arka yüzünde ise ~unlar yaz~l~d~r:
"... orada ~ehir yapt~ m. Orada ~ehirler ele geçirdim
(?) Artarap'sa Ülkesi'nin önünde, Argi~tihinili ~ehrinde udiguni adam~~Rusa o~lu Argi~ ti der ki: Bu
74 König 1955-57, Nr. 125.; Meliki~vili 1960, Nr. 270.
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kanal bu ~ehirlerin sulanmas~~için olsun... bu ~ehirler için... Gölden akan su olsun. Bu vadinin sulanmas~~olsun... Argi~ti der ki: Irmak ~ehirlerindeki
su... Tanr~~Haldfnin büyüklü~ü sayesinde Rusa
o~lu Argi~ ti, güçlü kral, Biainili Ülkesinin kral~,
Tanr~~Haldi'nin hizmetçisi, halk~n sad~k çoban~...
sava~tan korkmad~. Argi~ ti der ki: Her kim bu yaz~ n
buradan kald~r~rsa..." 75
Burada en büyük sorun, yaz~ tta sözü edilen Taktumnia Kentinin neresi
oldu~udur. Meydan Bo~az~~Baraj~'mn yakla~~k olarak 30 km. do~usunda, bugünkü modern Erçi~~~ lçesi'nin hemen kuzeyinde yer alan ve günümüzde
Zernaki Tepe olarak isimlendirilen ~zgara planl~~ kent kal~ nt~s~ n~ n,
Taktumnia olup olmad~~~n~~kesin olarak bilemiyoruz. Ancak son 25 y~ldan
beri bölgede ve yak~ n çevrede yapt~~~m~z titiz ara~t~rma sonucunda, ba~ka bir
kent kal~nt~s~n~n varl~~~na da rastlayamad~ k. Bu yüzden çok büyük bir olas~l~kla yaz~ tta sözü edilen Taktumnia Kentinin, daha önce de belirtti~imiz gibi
Zernaki Tepe olmas~~gerekmektedir76. Kral II. Argi~ti taraf~ndan kurulan
Zernaki Tepe'de çok geni~~bir alana yay~lan kent kal~nt~s~n~n en önemli
özelli~i, cadde ve sokaklar~~birbirini dik kesen ~zgara planl~~yerle~im merkezinin Do~u Anadolu Bölgesi'nin en önemli kentini yans~ tm~~~olmas~d~r.
Bilindi~i gibi bu tür modern kentler üç yüzy~l sonra bat~~uygarl~~~~için bir
esin kayna~~~olmu~~ve "Hippodamos Plan~" ile an~lmaya ba~lanm~~ur.
Yaz~ un son k~sm~n~n k~r~ k olmas~~yüzünden, baraj~n eski ad~n~n ne oldu~unu ~imdilik bilemiyoruz. Ancak yaz~ t çok gerçekçi bir ~ekilde kaleme
al~nm~~t~ r. Gölü çevreleyen be~~da~~ n (bugünkü Kurt Tepe, Meydan Tepe,
Sait Tepe, Basri Tepe ve Gürgürbaba Tepe) tek tek ad~~verilmi~tir. Bundan
da önemlisi gölün doldurulmas~n~~sa~layan sular~n, çevredeki da~lardan
geldi~i ve gölün da~lar içinde yer ald~~~~vurgulanm~~ur. Bu kadar yal~n ve
gerçekçi bir ~ekilde kaleme al~nm~~~ba~ka bir yaz~ un varl~~~na daha Urartu
yaz~t biliminde rastlan~lmam~~ur.
II. Rusa döneminde daha yayg~ n olarak görülen bu tür geli~mi~~barajlar~n ilk örne~inin ~imdilik II. Argi~ ti döneminde yap~lmaya ba~land~~~~anla~~lmaktad~r. Barajdan arazinin e~imli olan güney yönüne ak~ ulan ve günü1955-57, Nr. 124.; Meliki~vili 1960, Nr. 276.
1982 b, 171.

75 König
76 Belli
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müzde "Meydan Deresi" olarak adland~r~ lan sular, eski kanal güzergah~ n~~ izlemektedir. Kanal boyunca yapm~~~oldu~umuz ara~t~rmada, Urartu Krall~~~~
döneminden günümüze kadar güney yönüne do~ru ak~ t~lan suyun, topra~a
aç~lan ve yüzy~llar boyunca derin bir ~ekilde oyulan ayn~~kanal güzergah~ ndan akt~~~~görülmü~tür. Bu sular günümüzde bile özellikle Kocap~ nar (Haci)
Köyü çevresinde yer alan ve çok geni~~bir alana yay~lan verimli topraklarda
yap~lan tar~ ma hayat vermektedir. Baraj suyunun Ortaça~~ve Osmanl~~Devleti
döneminde de ovada yer alan tarla ve sebze bahçeleri için çok büyük bir
önem ta~~d~~~ n~, baraj duvar~ nda yap~lan onar~mlar göstermektedir. Ayr~ca
bu verimli topraklardan elde edilen hububat, eserini 1340 y~l~ nda yazan
~rani~~tarihçi ve co~rafyac~~Hamdullah el Mustavfi Kazvini tarafindan da büyük bir övgüyle anlat~lm~~t~ r". Kanal boyunca arazinin güney yönüne do~ru
bakan ve güne~~~~~nlar~ ndan daha çok yararlanan lus~mlarm~ n yapay teraslar
halinde düzenlendi~i görülmektedir. Ancak son 90 sene öncesine de~in bu
teraslarda varl~~~n~~koruyan asma bahçelerinden günümüzde en küçük bir iz
kalmam~~t~r.
Baraj duvar~n~ n yakla~~ k olarak 250 m. kuzeydo~usunda bas~k bir tepe
üzerinde fazla büyük olmayan bir kale bulunmaktad~ r (Resim 30). Ancak
~imdiye kadar bulmu~~oldu~umuz baraj koruma kaleleri aras~ nda en büyük
kaleyi olu~turmaktad~ r. Meydan Tepe Kalesi olarak isimlendirdi~imiz bu kalenin deniz seviyesinden yüksekli~i 2300 metredir. Kalenin eski bir höyük
yerle~mesi üzerine kurulmu~~oldu~u san~lmaktad~ r. Kale, tepenin do~al konumuna uygun olarak, kuzey güney do~rultusunda oval bir biçim göstermektedir. Di~er Urartu kaleleri gibi Meydan Tepe Kalesi'nin çevresi de kal~n
duvarlarla çevrelenmektedir. Tepenin dik olan kuzey ve bat~~kesimlerindeki
duvar ta~lar~n~n ak~p gitti~i, ancak temel kal~ nt~larm~ n kald~~~~görülmektedir. Kalenin güneydo~u duvarlar~ ndan bir s~ ra, do~u duvarlar~ ndan ise iki
s~ra halindeki ta~~dizisi günümüze de~in varl~~~ n~~ korumu~tur (Resim 31).
Yer yer 80-90 cm.'ye kadar bir yüksekli~e sahip olan kale duvarlar~, ç~k~ nt~lar~~
kabaca düzeltilmi~~iri andezit ta~larmdan yap~lm~~t~r.
Bu önemli kalenin baraj~~ korumas~ n~n ve su ak~ tma i~leriyle bak~monar~m i~ lerini organize etmesinin yan~~ s~ ra, bölgedeki en büyük obsidyen
üretim merkezi olarak da görev yapt~~~~anla~~lmaktad~ r. Kalenin güneydo~usunda uzanan bas~ k ve yayvan tepelerin güney ve bat~~yönlerine uzanan
eteklerinde çok geni~~bir alana yay~ lan obsidyen yataklar~~ bulunmaktad~ r
77

Hamdullah el-Mustmli Kazrini, 1915, 100-102.
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(Resim 32). Uzaktan bak~ld~~~ nda sanki bir kömür tarlas~n~~ and~ ran bu geni~~
alandaki obsidyenlerin irili-ufakl~~ yumrular halinde oldu~u ve i~lenmedi~i
görülmektedir. Buradan al~nan obsidyen yumrular~, 100-120 m. kadar kuzeybauda bulunan Meydan Tepe Kalesi'ne getirilerek i~lenmi~tir. Gerek kalenin üzerinde, gerekse çevresine yay~lan binlerce i~lenmi~~ve yar~~ i~lenmi~~
obsidyen parças~ , kalenin bölgede çok önemli bir üretim merkezi oldu~unu
göstermektedir (Çizim 20). Gerçekten de son 28 y~ldan beri Do~u Anadolu
Bölgesi'nde yüzey ara~t~rmas~~yapmam~za kar~~ n, bu kadar önemli bir obsidyen yata~~~ve üretim merkezinin e~ine daha rastlayamam~~t~ k (Resim 33).
Güneyde Mezopotamya ile yap~lan ticarette çok önemli bir ihraç mal~ n~~
olu~turan obsidyen üretiminin Urartu Krall~~~ 'ndan çok önce devam etti~ini,
bulmu~~oldu~umuz elde yap~lm~~~açk~l~~keramik parçalar~~ do~rulamaktad~ r.
Kalenin üstünde ve çevresinde bulmu~~oldu~umuz M.Ö. 8. yüzy~la ait
çark yap~m~~ve k~rm~z~~astarl~~çok kaliteli Urartu keramikleri, sanki Urartu
ba~kenti Tu~pa (Van Kalesi) ve Rusahinili (Toprakkale) ile Sardurihinili
(Çavu~tepe), Ayanis, A~a~~~ve Yukar~~Anzaf Kaleleri gibi görkemli yerle~im
merkezlerinde ortaya ç~ kar~lan keramiklerin benzerini olu~turmaktad~ r.
Bugüne de~in bulmu~~oldu~umuz çok say~daki baraj koruma kalesinin hiçbirinde bu kadar kaliteli Urartu kerami~-ine rastlamlmam~~ur (Çizim 21-22).
Meydan Tepe Kalesi'nden güneybat~~ ve bat~~yönlerine bak~ld~~~ nda,
halk taraf~ ndan kaçak olarak kaz~lan çok say~daki Urartu mezar~n~n toprakta
b~ rakm~~~oldu~u iz, t~pk~~bir köstebek yuvas~ym~~~gibi görünmektedir. Ne yaz~k ki deniz seviyesinden 2300 m. yükseklikte yer alan bir yaylada bile Urartu
mezarlar~~çok bilinçli bir ~ekilde soyulmu~tur. Soyulan bu mezarlardan en
belirgin plan verenlerden biri, baraj duvar~n~ n yakla~~k olarak 120 m. kadar
bat~s~nda, fazla yüksek olmayan bir tepe üzerinde yer almaktad~r. Güney yönüne do~ru yayvan bir ~ekilde uzanan bu tepe üzerinde çok say~da mezar~n
aç~lm~~~oldu~u görülmektedir. Bu kesimdeki mezarlar~n daha çok aç~lmas~nda, çevreye yaz aylar~nda kurulan çad~rlarda ya~ayan insanlar~n çok büyük
etkisi olmu~~olmal~d~ r. 3.95 m.x1.80 m. büyüklü~ünde dikdörtgen mezar
odas~n~n dramosu, güney yönüne bakmaktad~ r (Çizim 23). Ni~siz oldu~u anla~~lan mezar~n duvarlar~, yar~~i~lenmi~~irili-ufakl~~andezit ta~lar~ndan yap~lm~~t~r (Resim 34). Ta~lar~n çevredeki andezit kayal~ klardan elde edildi~i anla~~lmaktad~r. Mezar~ n üstü, enlemesine konulmu~~düz ve a~~r kapak ta~la-
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r~yla kapat~lm~~~olmal~yd~. Bu ta~lar~n kald~r~lmas~yla mezar odas~na tavandan girilmi~tir. ~çerisinin toprakla dolu olmas~~yüzünden mezar odas~n~ n
gerçek derinli~inin ne kadar oldu~unu kesin olarak bilemiyoruz. Duvarlar~n
~u andaki mevcut derinlikleri 60 cm.'nin üstündedir. Halk taraf~ndan kaçak
olarak kaz~lan benzer biçimli ni~siz ve dramoslu Urartu oda mezarlar~ ,
Patnos Bölgesi'nde yayg~n olarak bulunmaktad~ r78. Mezar mimarisi de,
bunun M.Ö. 8. yüzy~la ait oldu~unu göstermektedir.
M. Ö. 7. Yüzy~l Barajlan
Yukar~~Arg~ t Baraj~~
Baraj, Van Gölü'nün kuzeyindeki Muradiye ilçesinin yakla~~ k 23 km.
kuzeydo~usunda bulunmaktad~r. Baraj~n Van'a uzakl~~~~ise yakla~~k 120 km.
kadard~ r. Van'dan Yukar~~Arg~t Köyüne araba ile, buradan da da~lar~n zirvesindeki baraj alan~na yürünerek ç~k~labilmektedir.
Baraj deniz seviyesinden 2350 m. yüksekli~inde, da~lar~n aras~nda bir
çöküntü alan~nda bulunmaktad~ r. Suyun topland~~~~alan 1.5-2 km'lik bir geni~li~e sahiptir (Çizim 24). Baraj suyu yüksek da~lardan inen kar ve ya~mur
sular~~ile çevredeki kaynak sular~n~n birle~mesiyle olu~mu~tur. Ancak baraj
suyunun köylüler taraf~ndan sürekli ak~t~lmas~~sonucunda, göl alan~nda fazla
su birikmemektedir.
Baraj duvar~, gölün kuzeyindeki dar bo~aza in~a edilmi~tir (Resim 35).
Duvar~n do~u k~sm~~kayal~ k kesim ile birle~tirilmi~tir (Resim 36). Duvarda
kullan~ lan ta~lar da, yine buradaki kalker kayal~ klardan elde edilmi~tir
(Resim 37). Duvar ortalama 5 m. geni~li~inde ve 91 m. uzunlu~undad~r
(Çizim 25). Ancak gövde duvar~~ s~ k s~ k onar~m geçirdi~inden, duvar~n her
taraf~~5 m. geni~li~inde de~ildir. Duvar su ta~malar~ndan etkilendi~i için, su
taraf~na bakan güney yüzüne ek duvarlar yap~lm~~t~ r. Suyun fazla birikti~i kayal~ k k~s~m taraf~na, suyun bas~nc~ n~~ önlemek amac~yla kavisli bir duvar
örülmü~tür. Yayvan yar~m ay ~eklindeki bu duvar~ n uzunlu~u 18 m.'dir.
Günümüzde Do~u Anadolu Bölgesi'nde in~a edilen modern barajlardan suyun bas~nc~n~~önlemek amac~yla yap~lan kavisli duvarlar~n ilk örne~i olmas~~
bak~m~ndan büyük bir önem ta~~maktad~ r79.

78 Serin 1986, 333, res. 14-15.
79 Belli 1989, 314.; Belli 1994 b,

101.; Belli 1994 c, 12.; Belli 1995 b, 35.
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Baraj duvar~na yap~lan ek duvarlar~n Urartu Krall~~~~döneminde yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Çünkü hem kullan~lan malzemede, hem de in~a tekni~inde herhangi bir de~i~ikli~in olmad~~~~görülmektedir.
Duvar~n suya bakan güney k~sm~ , az da olsa toprak tabakas~~ile dolmu~tur. Su ta~k~nlar~mn getirdi~i toprak tabakas~n~ n, özellikle duvar~n bat~~
kesimini daha çok etkiledi~i görülmektedir. Duvar~n kuzey taraf~ndaki yüksekli~i 1 m. kadarsa da, ancak gerçek yüksekli~in bu kadar olmad~~~n~, duvar~n üstünden dü~en ta~lar do~rulamaktad~r (Resim 38).
Duvar üzerindeki su ak~ tma sava~~~belirgin olarak görülmektedir
(Resim 39). Buradan ak~ t~lan ve Göl Deresi ad~n~~alan sular, kuzey yönünde
uzayan araziyi sulamaktad~ r. Ancak günümüzde Arg~t Baraj~~ t~ pk~~K~rm~z~~
Düzlük ve Gelincik Baraj~~gibi sulama amac~ndan çok, ot yeti~tirmek amac~yla kullan~lmaktad~ r. Su ak~ tma sava~~mn a~z~~ her ilkbahar mevsiminde
kapat~lmakta ve göl alan~nda suyun birikmesi sa~lanmaktad~ r. Temmuz sonu
veya A~ustos ay~~ba~~nda savak aç~larak tekrar su bo~alt~lmaktad~r. Böylece
suya doyan arazide taze ve gür otlaklar yeti~mektedir (Resim 40).
Di~er Urartu Barajlar~ nda oldu~u gibi, Arg~t Baraj~'n~n da bak~m ve
onar~m i~lerini düzenleyen ve güvenli~ini sa~layan iri ta~lardan yap~lm~~~yap~~
kal~nt~lar~~varsa da, ne yaz~ k ki bunlar belirli bir plan vermekten uzakt~ r.
Baraj duvar~n~n 200-250 m. güneybat~s~nda bas~k bir tepe üzerinde yer alan
yap~lar~n çok az temel izleri görülebilmektedir. Buldu~umuz çok az say~daki
keramik parças~, ~imdilik kesin bir tarihleme vermekten uzakt~ r. Ortaça~~
veya Yeniça~~yerle~mesinin varl~~~n~~ gösteren en küçük bir keramik parças~na rastlan~lmam~~t~ r. Arg~t Baraj~, M.Ö. 7. yüzy~la tarihlenen Gelincik
Baraj~'n~n tasar~m~~ve in~a tekni~i ile çok büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu yüzden ~imdilik bu baraj~~M.Ö. 7. yüzy~la tarihlemek istiyoruz80.
Gelincik Baraj~~
Gelincik Baraj~~Van'~n yakla~~ k 140 km. güneydo~usunda, Türk-~ran
s~n~r~n~~ olu~turan da~lar~n bat~~ete~inde bulunmaktad~ r. Deniz seviyesinden
2400 m. yüksekli~indeki baraj alan~, 3-4 kilometrelik bir geni~li~e sahiptir
(Çizim 26). Meydan Gölü ve günümüzde bile Van'a su sa~layan Rusa
(Bugünkü Ke~i~~Göl) baraj~ndan sonra, Van Bölgesi'ndeki en büyük su toplama alan~ na sahiptir (Resim 41). Barajda biriken su, çevredeki yüksek da~80 Belli 1994 b, 103.; Belli 1994 c, 12.; Belli 1995 b, 38.
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lardan inen kar ve ya~mur sular~~ile çok say~da kaynak ve bat~~yönüne do~ru
akan küçük Hanasor Deresi'nden olu~maktad~r.
Baraj duvar~, gölün güneybat~s~ndaki dar ve kayal~k bir bo~aza in~a
edilmi~tir (Resim 42). 2.5 m. geni~li~inde ve 95 m. uzunlu~unda olan baraj
duvar~, Ortaça~~veya Yeniça~'da çok büyük bir onar~m geçirmi~tir (Çizim
27). Özellikle su bas~nc~ndan fazlaca etkilenerek y~k~lan duvar~n orta k~sm~,
eski duvann temelleri üzerine yeniden in~a edilmi~tir. Duvar~n y~ k~lmas~nda,
göl alan~nda biriken milyonlarca metreküp suyun yapt~~~~~iddetli bas~nc~ n
büyük etkisi olmal~d~ r. in~a edilen duvarda yine eski duvar~n ta~lar~~kullan~lm~~t~ r (Resim 43). Ancak ta~lar aras~nda birle~tirici malzeme olarak
Horasan Harc~~kullan~lm~~t~r. Duvar~n baz~~yerleri 2 m. yüksekli~indedir
(Resim 44). Ancak duvar~ n gerçek yüksekli~inin daha fazla oldu~u anla~~lmaktad~r. Su alutma sava~~~da, duvarda in-situ olarak su taraf~na bakan do~u
yüzü taraf~nda durmaktad~ r (Resim 45). Ortaça~'da yap~ld~~~~san~lan ilginç
sava~~n benzerine, ~imdiye kadar hiçbir Urartu Baraj~'nda rastlan~lmam~~ur.
Yakla~~k 30 cm. çap~ndaki sava~~n a~~z k~sm~, a~açtan yap~lm~~~bir ukaç ile
kapat~l~p aç~lmaktayd~. Buradan ak~t~lan sular, güneybat~~yönüne do~ru akarak, arazinin su ihtiyac~n~~kar~~lamaktad~r81.
Baraj duvar~n~n in~aas~nda kullan~lan siyah ta~lar, çevrede geni~~bir
alana yay~lan andezit kayal~ klardan elde edilmi~tir. Ta~~ocaklar~ndan ç~kar~lan büyük bloklarm izleri hâlâ belirgin olarak görülmektedir.
Gelincik Baraj~~da t~pk~~K~rm~z~~Düzlük ve Yukar~~Arg~ t Barajlar~~gibi,
sulama amac~ndan çok ot yeti~tirmek amac~yla kullan~lmaktad~ r (Resim 46).
ilkbahar mevsiminde duvar~n çok az y~ k~k olan orta k~sm~~geçici olarak kapat~larak, barajda suyun birikmesi sa~lanmaktad~ r. Daha sonra kapat~lan k~s~ m
aç~lmakta ve su bo~alulmaktad~ r. Böylece suya doyan arazide taze ve gür otlaklar yeti~mektedir. Bu otlaklar bölgede beslenen onbinlerce küçükba~~hayvan~n özellikle k~~l~k ot ihtiyac~n~~kar~~lamaktad~ r.
Baraj duvar~n~n yakla~~k 500 m. bat~s~nda su ak~ tma i~ini düzenleyen,
bak~m ve onar~m i~lerini organize eden ve baraj~n güvenli~ini sa~layan küçük bir Urartu Kalesi bulunmaktad~ r (Resim 47). Kalenin y~k~ k olan ve iri
ta~lardan yap~lan duvarlar~~belirli bir plan vermemektedir (Resim 48). Sivil
yerle~im merkezi ise kalenin güney eteklerine yay~lm~~t~ r. Gelincik Kalesi
olarak isimlendirdi~imiz bu kale Ortaça~~ve Yeniça~~iskanc~lar~~ taraf~ndan
81
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da kullan~lm~~t~ r. Kalede bulmu~~oldu~umuz keramik parçalar~, baraj~n ve
kalenin M. Ö. 7. yüzy~ lda in~a edilmi~~oldu~unu göstermektedir82 .
Re~an Baraj~~
Re~an Baraj~, A~r~~ ~li'ne ba~l~~ Diyadin ~lçesi'nin 12 km. güneydo~usunda yer almaktad~ r. Van'~ n kuzeyinde bulunan baraj~ n Van'a uzakl~k.' ise
221 km.'dir. Van Gölü'nün kuzeyindeki volkanik Alada~~(3255 m.) ve
Tendürek (3315 m.) Da~lar~n~n kuzey ete~inde yer alan Re~ an Baraj~, anayollar~n d~~~ nda bulunmaktad~ r.
Deniz seviyesinden 2245 m. yükseklikte bulunan Re~an Gölü, di~er
Urartu Barajlar~~gibi, da~lar~ n zirvesinde bir çöküntü alan~~içinde bulunmaktad~ r (Çizim 28). Fazla büyük olmayan gölün çok büyük bir k~sm~~sazlarla
kapl~d~ r (Resim 49). Gölde biriken su, çevredeki yüksek da~lardan inen kar
ve ya~mur sulanyla çok say~ daki kaynak suyunun birle~mesinden olu~maktad~ r. Suyun köylüler taraf~ ndan aç~ lan bir kanalla ak~ t~lmas~~yüzünden, gölde
kaç milyon metreküp suyun birikmi~~oldu~unu bilemiyoruz.
Re~an Baraj~'mn tasar~ m~~ve in~a tekni~i, di~er Urartu Barajlarm~ n tasar~ m~~ve in~a yöntemiyle ayn~d~ r. Baraj~ n duvar~ , gölün kuzey-do~u ucundaki
dar bir bo~aza in~a edilmi~ tir. Kabaca yar~ m ay biçimindeki duvar~ n
uzunlu~u, 102 m.'den fazlad~ r (Çizim 29). Yar~ m ay biçimindeki duvar, Van
Gölü'nün güneyindeki Arpayata~~~Göleti'nin duvarlyla büyük bir benzerlik
göstermektedir. Oldukça geli~mi~~bir plan gösteren bu tür yar~m ay biçimli
baraj duvarlar~, Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki yar~ m ay biçimli modern baraj
duvarlar~ n~n ilk örne~ini olu~turmaktad~r83.
Baraj duvar~ n~ n hem su taraf~, hem de d~~~yüzü, sular~n getirdi~i kal~ n
bir toprak tabakas~yla kapanm~~t~ r (Resim 50). Su ak~ nt~s~n~n çok güçlü oldu~u anla~~lmaktad~ r. Topra~~ n üstü çim ile kapl~~ oldu~undan, topra~~n
ak~ p gitmesi önlenmi~tir. T~ pk~~ Arpayata~~ , K~ rm~ z~~ Düzlük ve Gövelek
Barajlar~~gibi, Re~an Baraj~'n~ n duvar~~da erozyondan çok büyük oranda etkilenmi~ tir. Bu yüzden duvar~ n in~a tekni~ini ve kaç metre yüksekli~inde oldu~unu bilemiyoruz. Köylülerin gölde biriken suyu ak~ tmak için yapm~~~olduklar~~kaz~da, duvar kal~ nl~~~ n~ n 4.5-5 m. aras~nda de~i~ti~i anla~~lmaktad~ r.
Toprak ve çimle kapl~~olan duvar~ n di~er taraflar~~ise 6-6.5 m. kal~ nl~~~ nda-

82 Belli 1988, 317.; Belli 1994 b, 105.;
83 Belli 1993 a, 338.; Belli 1995 b, 40.
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d~ r. Köylülerin suyu ak~ tmak için kazd~klar~~yerde, duvar~ n iri andezit ta~lardan in~a edildi~i görülmektedir.
Günümüzde Re~an Baraj~~birçok Urartu Baraj~~gibi sulama amac~ ndan
çok, ot yeti~tirmek amac~yla kullan~lmaktad~ r. Gölde biriken su, HaziranTemmuz aylar~ nda köylüler taraf~ ndan baraj duvar~n~ n kuzey ucu aç~ larak
ak~ t~lmaktad~ r. Böylece suya doyan arazide gür otlaklar ve sazlar yeti~mektedir. Biçilen otlar, yak~ n çevrede bulunan köylerdeki halk~ n besledi~i hayvanlar~ n k~~l~ k ot ihtiyac~n~~kar~~lamaktad~ r.
Re~an Baraj~'n~ n erozyondan ne zaman etkilenerek kullan~lamaz hale
geldi~ini ~imdilik bilemiyoruz. Gölün çevresindeki da~larda en küçük bir
a~aç bile kalmam~~t~ r. Baraj~ n ne zaman in~a edildi~ine yard~mc~~olabilecek
herhangi bir mimari kal~nt~ya da yak~ n çevrede rastlan~lmam~~t~r. Ancak baraj~n in~a tasar~m~~ve 7. yüzy~ l Uratu barajlanyla benzerli~inden dolay~, M.Ö.
7. yüzy~lda in~a edilmi~~oldu~u san~lmaktad~r.
Sünnet Nebi Baraj~~
A~r~~ ili, Diyadin ilçesinin 14 km. güneyinde yer alan Sünnet Nebi
Baraj~ , Re~an Baraj~'n~ n da 4.5 km. güneybat~s~nda bulunmaktad~ r. Volkanik
Alada~~ve Tendürek Da~lar~ n~ n kuzey ete~inde yer alan baraj, ula~~lmas~~oldukça zor olan anayollar~n~n d~~~ nda bulunmaktad~ r.
Deniz seviyesinden 2295 m. yüksekte bulunan Sünnet Nebi Gölü, da~lar~ n zirvesinde, çanak gibi bir çöküntü alan~~içinde bulunmaktad~r (Çizim
30). Kuzey-güney do~rultusunda uzanan göl, fazla büyük de~ildir. Ancak oldukça derin olan gölde kaç milyon metreküp suyun oldu~unu bilemiyoruz.
Gölde biriken su, çevredeki yüksek da~lardan inen kar ve ya~mur sulanyla,
özellikle çok say~ daki kaynak suyunun birle~mesinden olu~maktad~ r.
Sünnet Nebi Baraj~ 'n~ n tasar~ m~~ ve in~ a tekni~i, di~er Urartu
Barajlar~n~ n tasar~m~~ve in~a tekni~iyle büyük bir benzerlik göstermektedir.
Baraj~ n duvar~ , gölün kuzeybat~s~ ndaki dar bir bo~aza in~a edilmi~ tir.
Günümüzde göl ile duvar aras~ nda 40-45 m.'lik bir uzakl~ k bulunmaktad~ r.
Ancak o dönemde gölün daha geni~~bir alana yay~ld~~~~ve duvar~ n da bu yüzden gölün kuzeybat~s~ ndaki bo~aza yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r". Duvar~n göl
alan~ n~n en uç k~sm~ na in~a edilmesi, A~a~~~Süphan Baraj~ 'n~n in~a tasar~84
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m~ yla benzerlik göstermektedir. Duvar~ n uzunlu~u 65 m., geni~li~i ise 2.5
m.'dir (Çizim 31). Duvar~n mevcut yüksekli~i de 1-1.5 m. aras~nda de~i~mektedir. Duvar~ n iç ve d~~~yüzü kabaca i~lenmi~~iri andezit ta~lar~ ndan in~a
edilmi~, iki duvar aras~~da, toprak ve ta~tan olu~ an bir blokaj ile doldurulmu~tur (Resim 51). Duvar~ n ortas~~ t~ pk~~ A~a~~~Süphan ve Gelincik
Barajlar~'n~ n ortas~~ gibi, baraj suyu taraf~ ndan parçalanm~~t~ r (Resim 52).
Sular toprak dolguyu eritti~inden, yaln~zca andezit ta~lar kalm~~t~ r. Fazla büyük olmayan ta~lar~ n i~lenmemi~~oldu~u görülmektedir. Günümüzde bile
baraj suyu, parçalanan bu kesimden akmaktad~ r. Duvar~ n ne zaman y~ k~ld~~~n~~ kesin olarak bilemiyoruz".
Baraj duvar~~ parçaland~ ktan sonra, göl taraf~ na bakan do~u k~sm~na
yeni bir duvar daha in~a edilmi~se de, o da y~ k~lmaktan kurtulamam~~ t~ r.
Yeni yap~lan bu duvar~ n eski duvar kadar büyük bir özenle yap~lmad~~~~görülmektedir. Y~ k~lan baraj duvar~n~n s~k s~ k onar~m gördü~ü anla~~lmaktad~ r.
Ancak onar~lan duvarlar~ n malzemesi, önce in~a edilen duvar~ n malzemesiyle ayn~d~ r. Ta~lar aras~ nda birle~ tirici malzeme olarak Horasan Harc~~ kullan~ lmam~~t~r. Ayr~ ca çevrede en küçük bir Ortaça~~yerle~mesi ve kerami~ine
de rastlan~lmamaktad~r.
Günümüzde Sünnet Nebi Baraj~~ sulama amac~ n~ n yan~~s~ ra, bal~ k yeti~tirmek amac~yla da kullan~lmaktad~ r. Gölde yeti~tirilen sazan bal~klar~, büyük
bir gelir kayna~~~olu~turmaktad~ r. Sünnet Nebi Baraj~ 'ndan kuzey yönüne
do~ru akan su, K~ r~ kta~~Deresi olarak isimlendirilmektedir. Sünnet Nebi
Baraj~'mn ne zaman in~a edildi~ini gösteren herhangi bir arkeolojik kal~ nt~ya ~imdilik rastlan~lmam~~t~ r. 7. yüzy~l barajlar~ na benzerli~inden dolay~,
M.Ö. 7. yüzy~lda in~a edildi~i san~ lmaktad~ r.
Kral IL Rusa Dönemi (yak. ol. M.Ö. 685-645)
Gövelek Baraj~~
Urartu Krall~~~'n~ n 2. ba~kenti Rusahinilfnin (bugünkü Toprakkale)
24 km. kuzeydo~usunda yer alan Gövelek (Ermanis) Köyünün 1 km. kuzeyinde küçük bir göl bulunmaktad~ r. Kabaca kuzey-güney do~rultusunda
uzanan ve fazla derin olmayan göl, 790.000 m2lik bir alan~~kaplamaktad~ r.
Deniz seviyesinden 2150 m. yüksekli~inde olan Gövelek Gölü'nün sular~ ,
çevresindeki da~lardan gelen kar ve ya~mur sulanyla çok say~daki kaynak su85 Belli
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yunun birle~ mesinden olu~maktad~ r. Çevresi s~~~olan gölde geni~~sazl~ klar
bulunmaktad~r.
Gölün tam kuzeyindeki dar bir bo~aza baraj duvar~~ in~a edilmi~ tir"
(Çizim 32). Ancak sular~ n getirmi~~oldu~u toprak tabakas~~ t~pk~~Arpayata~~,
K~ rcagöl, K~ rm~z~~Düzlük ve Re~an Barajlar~'nda oldu~u gibi, duvar~n önünü
ve üstünü tümüyle kapatm~~ t~ r (Resim 53). Duvar uzunlu~unun 70 m., geni~li~inin de 5 m. oldu~u san~lmaktad~ r. (Resim 54). Toprakla kapanan duvar~n kal~ nl~~~~ise, 6-7 m. aras~ nda de~i~mektedir (Çizim 33). Duvar yüksekli~inin ise ne kadar oldu~unu bilemiyoruz. Duvar~ n önünün ve üstünün toprakla kapanmas~~sonucunda, sular art~ k bu kesimden akamam~~~ve baraj duyan fonksiyonunu yitirmeye ba~lam~~t~ r. Kapanan duvar~ n ortas~~köylüler taraf~ ndan kaz~larak su ak~~t~lmak istenmi~se de, sular~n getirmi~~oldu~u toprak
tabakas~~tekrar duvar~ n önünü ve üstünü kapatt~~~ ndan, ba~ar~l~~olunamam~~t~ r. Kaz~ lan yerde duvar~ n çevrede bulunan kalker kayal~ klardan elde
edilen ta~lardan in~a edildi~i görülmektedir87.
Göl alan~n~ n ve suyun ak~ t~ ld~~~~kuzey bo~az~ n bu kadar çok toprak
tabakas~yla kapl~~olmas~ nda, gölü çevreleyen da~larda bir zamanlar bulunan
bitki toplulu~unun ortadan kalkmas~ n~ n çok büyük etkisi olsa gerekir.
Eskiden kuzey yönüne do~ru ak~t~ lan sular, verimli topraklarda yap~lan tar~m~ n su gereksinmesini kar~~ lamaktayd~.
Göl sular~n~ n tar~ m alan~ nda yeniden kullan~ labilmesini sa~lamak için,
bu sefer gölden yeni bir kanal aç~lm~~t~ r. 20 sene önce Van Toprak Su Bölge
Müdürlü~ü taraf~ ndan gölün do~u kesimine yap~ lan beton duvar, 2 m. yüksekli~inde ve 80 m. uzunlu~undad~ r. Yeni duvar~n gölün do~u kesimine yap~lm~~~olmas~ yla, kuzeydeki Urartu duvar~~büyük bir ~ans eseri tahrip olmaktan kurtulmu~ tur. Urartu Krall~~~~döneminde de gölün do~usunda baraj duvar~ n~ n olup olmad~~~ n~~ bilemiyoruz. Ancak beton duvar~ n hemen do~usunda, Osmanl~~ Devleti döneminde bir duvar~ n yap~ ld~~~~görülmektedir.
Fazla büyük olmayan kalker ta~lanyla yap~ lan duvar, 70 m. uzunlu~unda 5 m.
yüksekli~inde ve ortalama 2.5-3 m. geni~li~indedir. Ta~lar aras~ nda birle~tirici malzeme olarak Horasan Harc~~kullan~lm~~t~ r. Duvar~ n in~a tekni~i ve ortas~ nda bulunan bir adet su ak~ tma sava~~, yine Osmanl~~ Hükümeti taraf~ ndan yapt~r~ lan Doni Göleti'nin duvanyla çok büyük bir benzerlik göstermektedir.
86
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Gövelek Baraj~'n~n 1.5 km. güneydo~usunda yüksek bir kayal~k tepe
üzerinde geni~~bir alana yay~lan Urartu kent kal~nus~~bulunmaktad~ r.
Günümüzde "Harabe Mevki" olarak adland~r~lan yerle~im alan~n~n kuzeyi ve
bat~s~~sarp kayal~klarla s~n~ rlanm~~ur. Güneydo~udaki yüksek tepelerden gelen ve Harabe Mevki'nin güney ete~inden geçen Harabe Deresi, yerle~im
alan~n~n su ihtiyac~n~~ kar~~lamaktayd~. Yerle~im merkezindeki konutlar~ n
temel ta~lar~, geni~~bir alana yay~lan kalker ta~~yataklanndan elde edilmi~tir.
Temellerde kullan~lan ta~lar~n oldukça iri oldu~u görülmektedir. Urartu yerle~mesinden sonra, Ortaça~~yerle~mesinin güçlü bir ~ekilde devam etti~ini,
çevrede çok bol olarak bulunan keramik parçalar~~ do~rulamaktad~r. Urartu
konudann~n çok büyük bir k~sm~, Ortaça~~yerle~meleri taraf~ndan tahrip
edilmi~tir. Bunun yan~~s~ra define bulmak amac~yla halk~n yapt~~~~kaçak kaz~lar sonucunda, ne yaz~ k ki mimari kal~nt~lar~ n hemen hepsi vah~ice tahrip
edilmi~tir (Resim 55). 1976 y~l~nda meslekta~lanmdan say~n M. T. Tarhan ile
V. Sevin'in yapt~~~~ve benim de kat~ld~~~m bir ara~t~rma sonucunda saptanarak plan~~yay~mlanan Urartu konut kal~nus~~ (Çizim 34), tarihleme için en
somut kan~ t~~olu~turmaktad~r". Yay~mlanan bu plandan da aç~kça anla~~laca~~~gibi, M.Ö. 7. yüzy~la tarihlenen iki odal~~ön avlulu Urartu konut kal~ nt~s~ndan dolay~, Gövelek Baraj~~M.Ö. 7. yüzy~lda in~a edilmi~~olmal~d~r.
Ayg~r Gölü Sulama Tesisi
Ayg~r Gölü, Van Gölü'nün kuzeybat~s~ nda ve 4050 m. yüksekli~indeki
Süphan Da~~'n~n hemen güney ete~inde bulunmaktad~ r. Adilcevaz Kef
Kalesi'nin 8-9 km. do~usunda bulunan Ayg~r Gölü, tipik bir volkanik göldür.
Deniz seviyesinden 1942 m. yüksekli~inde bulunan göl, yakla~~k 1 km. çap~ndad~r (Çizim 35).
Ayg~r Gölü'nün sular~, çevredeki say~s~z kaynaktan ç~kan sular ile yüksek tepelerden inen kar ve ya~mur sular~n~n birle~mesinden olu~maktad~r.
Özellikle göle sürekli su sa~layan kaynaldann ba~~nda, zirvesi devaml~~ karlarla kapl~~ bulunan Süphan Da~~ ndaki karlardan eriyerek akan sular gelmektedir89 (Resim 56).
Ayg~ r Gölü'ndeki sulann Urartu Krall~~~~döneminde tar~m alan~nda
kullan~ld~~~n~, Van Toprak-Su Bölge Müdürlü~ü'nün bundan 8-9 y~l önce
yapm~~~oldu~u çal~~malar do~rulam~~ur. Ayg~ r Gölü'nün güneyi ile Van Gölü
88 Tarhan-Sevin
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aras~ nda kalan verimli topraklar~~ sulamak için Van Toprak-Su Bölge
Müdürlü~ü taraf~ndan Ayg~ r Gölü'nün güneyinde yakla~~ k 30 m. yüksekli~inde ve 70 m. uzunlu~undaki tepe dozerlerle kaz~ larak sulama borular~~dö~enmek istenmi~ tir (Resim 57). Dozerlerin toprakta açt~~~~derinlik 27-28
m.'ye ula~t~~~ nda, gölden ayn~~amaçla su almak için Urartu Krall~~~~döneminde dö~enmi~~su borular~ na (künklerine) rastlan~lm~~ur. ~ç içe geçmi~~keramik borular~ n hemen yan~ na, büyük bir özenle düzeltilmi~~sal ta~lardan
örülmü~~bir kanal daha dö~enmi~ tir. Yani gölden güneydeki araziye hem ta~~
kanaldan, hem de keramik borulardan su ta~~nm~~ur. Yine kaz~da çal~~anlar~n ifadesine göre, ta~~kanal ve künkün a~~z k~sm~ , daire biçimli iki bronz kapak taraf~ ndan kapaulmaktaym~~. Ta~~kanal kaz~~ s~ ras~ nda dozerler taraf~ndan tahrip edilmesine kar~~n, keramik borular~ n büyük bir k~sm~~sa~lam olarak ele geçirilmi~tir. Ta~~kanal ve keramik borulardan olu~an su kanal~n~n
65-70 m. uzunlu~unda dö~enmi~~oldu~u san~lmaktad~r. Zira bundan sonra
güney yönüne do~ru arazi sürekli olarak alçalmakta ve Ayg~r Gölü seviyesinden çok daha a~a~~ya inmektedir".
Sa~lam olarak ele geçirilen ve konik biçimli olan keramik borular
(künkler), ortalama 2 cm. kal~nl~~~ nda ve 57 cm. uzunlu~undad~ r (Resim
58). Birbirinin içine giren konik biçimli borunun dar a~z~~28 cm., geni~~a~z~~
29 cm.'dir (Çizim 36). Birbirinin içine geçen borular, kil ile yal~ t~larak su kaç~ rmalar~~ önlenmi~ tir. Bu tür borular~ n benzerine ~imdilik Urartu
Krall~~~ 'n~ n yay~l~ m alan~ nda rastlan~ lmam~~ t~ r. Patnos-Aznavurtepe
Kalesi'nin güneyinde ve kaleyi çevreleyen sur duvar~n~ n içinde kalan alanda
küçük bir su biriktirme havuzu bulunmaktad~r"'. Burada biriken sular~n hem
konik bir ~ekilde yükselen Aznavurtepe'den güneye akan kar ve ya~mur sular~ ndan, hem de 2 km. do~uda "Kumoca~~ " ad~~verilen bir kaynaktan ç~ kan
suyun keramik borularla getirildi~i ifade edilmektedir. Ancak keramik borular hakk~ nda ne bir çizim, ne de bir foto~raf yay~nlanm~~t~r92.
Hitit ba~kenti Hattu~a~'ta kaynak sular~n~~kente getirmek için benzer
büyüklükte keramik borularm dö~endi~ini bilmekteyiz". M.Ö. 9. veya 8. yüzBelli 1994 b, 109.; Belli 1995 b, 44.
1960, 192-194.
92 Balkan 1960, 137.
93 Naumann 1975, 199.
91 Burney-Lawson
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y~la tarihlenen bir ba~ ka benzer keramik boru da, Zincirli'de (Samal) bulunmu~tur". Do~u Anadolu Bölgesi'nde de keramik borularla suyun ta~~nma
sistemini göstermesi aç~s~ ndan Ayg~ r Gölü'nden ele geçirilen su borular~, büyük bir önem ta~~ maktad~r.
Ayg~ r Gölü'ndeki sulama tesisi, t~pk~~Adilcevaz Kef Kalesi'nin 1.5-2 km.
kadar kuzeydo~usunda bulunan K~rcagöl Baraj~~gibi, kral II. Rusa döneminde yap~lm~~t~ r. Ayr~ ca gölün hemen güneybat~s~ nda yer alan sivil yerle~im
merkezinden toplad~~~ m~ z keramik parçalan da, bu durumu do~rulan~aktad~r95 (Çizim 37).
S~ hke Göleti (Bostaniçi Göleti)
Bugünkü Van ~ehrinin 3 km. kuzeydo~usunda bulunan S~ hke Göleti,
Urartu Göletlerinin en büyü~ünü olu~ turmaktad~ r (Çizim 38). Urartu
Krall~~~'n~n 2. ba~ kenti Toprakkale'nin (eski Rusahinili) do~usunda bulunan
bu gölet, t~pk~~Ke~i~~Göl Baraj~~gibi kral II. Rusa döneminde yap~lm~~t~r"'.
S~ hke Göleti geçirmi~~oldu~u büyük onar~mlarla t~pk~~ Menua (~amram)
Kanal~, Yukar~~Anzaf ve Rusa (Ke~i~~Göl) Barajlar~~ gibi 2600 y~ldan beri hâlâ
kullan~lmaktad~r.
S~hke Göleti'nin sular~ , Van Ovas~ n~n do~usunu yar~m ay ~eklinde
çevreleyen 3200 m. yüksekli~inde Erek Da~~~üzerinde bulunan Ke~i~~Göl
Baraj~'ndan (eski Rusa Baraj~ ) gelmektedir (Çizim 39). Urartu Kral~~II. Rusa
döneminde in~a edilen Ke~i~~Göl Baraj~'n~n di~er Urartu Barajlanndan ayr~lan en önemli özelli~i, t~pk~~Meydan Bo~az~~Baraj~~gibi in~a yaz~umn olmu~~
olmas~d~ r. Büyük bir bazalt ta~~ ndan yap~lan stelin üst k~sm~~lur~kur. Ne yaz~k
ki 1890'11 y~ llarda Almanya'ya kaç~ r~ lan ve bugün Berlin Pergamon
Müzesi'nde bulunan stelde, yeni in~a edilen Toprakkale'nin, baraj~n ve S~hke
Göleti'nin kurulu~u ~u ~ekilde anlat~lmaktad~r:
...Birçok iyi eser yapt~ m. Derelerin ve kaynaklar~n
suyunu bir gölde biriktirdim. Buna Rusa Gölü
ad~n~~verdim. Oradan Rusahinili ~ehrine bir kanal
açt~rd~ m. Bana ait olan ve bu kanalla tekrar i~lenebilir duruma gelen ülke Bianili ve yabanc~~insanlar
94 Naumann 1975, 201.
95 Belli 1991 a, 487.; Belli 1994 b, 109.; Belli
96 Belli 1988, 314.; Belli 1992 a, 297 vd.

1995 b, 44.
Belleten C. LX, 43
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taraf~ ndan parça parça i~lendi ve buray~~ verimli
k~ld~m.
Rusa derki: Rusahinili ile u~ra~t~~~ mda, bu kente
gölden belirli bir miktar su verdi~imde, Tu~pa'da
oturan nüfus Rusahinili önündeki tüm araziyi i~ledi. Kanala sahip olduktan sonra toprak tekrar i~lenebilir hale geldi. Bu topra~~~i~leyen herkese
bronzdan yap~lm~~~çal~~ma aletleri verildi.
Rusa derki: ülkemde tarlalar, meyve bahçeleri ve
üzüm ba~lar~~kurdum. Birçok iyi i~ler yapt~m.
Rusahinili'deki suni göl için bütün çal~~ma aletlerini ve sulama için yard~mc~~çal~~ma araçlar~n~n
hepsini Rusahinili için verdim. Say~s~z sulama kanallarmdan gölün suyu ak~yordu. Bu say~s~z sulama
kanallar~~ile Alaini ~rma~n~ dan gerek duyulan sular, Tu~pa'n~n nüfusu için kullan~lsm, su kanallarma gelince, onlar~n ad~~"sulay~c~d~r".97.
S~ hke Göleti'nin yap~ lmas~ n~ n en büyük nedeni, Ke~i~~Göl'den %4'ten
fazla bir e~imle büyük bir h~ zla gelen suyun depo edilerek, düzenli bir ~ekilde sulamaya sevk etmek amac~ na yöneliktir". S~ hke Göleti'nden bat~~yönüne ak~ nlar~~sular günümüzde Akköprü Deresi (eski Alaini) olarak adland~r~ lan bir kanalla, Van Ovas~ n~ n sulanamayan kuzeydo~u bölümünü sulamaktad~ r.
S~ hke Göleti'nin duvar~ , günümüzden 30 y~ l önce Van Devlet Su ~~leri
taraf~ ndan yeni in~a edilen modern göletin sular~~alt~nda kald~~~ ndan, görülememekteydi (Resim 59). Yeni in~a edilen gölet duvar~ , eski gölet duvann~n
250-300 m. güneyine yap~ld~~~ ndan, eski duvar tahrip edilmemi~tir. Modern
gölet yap~m~ ndan önce eski duvar~n plan~~yap~lmad~~~~için herhangi bir bilgimiz yoktu. Ancak 1960 y~l~ nda eski duvar~ n çekilen bir iki foto~raf~~ büyük
bir önem ta~~ maktad~r99. Biz eski duvar~ n plan~n~, Ke~i~~Göl'den gelen suyun
çok az oldu~u ve büyük bir ~ans eseri ilkbahar ve yaz mevsiminin çok kurak
geçti~i 1991 y~l~n~ n Ekim ay~ nda ç~karabildikm°.
König 1955-1957, Nr. 121.; Melikisvili 1960, Nr. 268.
Ö~ün 1970, 13.
Erzen-Bilgiç-Boysal-fi~ün 1961, 21, res. 26.
100 Belli 1992 a, 297.
97

98
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Eski duvar, göl alan~n~n e~imli olan güney kesimine yap~lm~~t~ r.
Duvann bat~s~ , fazla yüksek olmayan bir tepe ile birle~tirilmi~tir. Do~u taraf~~
ise düz olarak uzanmaktad~ r. Duvar~n kuzey ve güney yüzü, t~pk~~Ke~i~~Göl ve
K~rca Göl Barajlar~~gibi 2 m. kal~nl~~~nda ta~~duvarla örülmü~, ta~~duvar~n ortas~~da küçük ta~~ve topraktan olu~an bir blokaj ile doldurulmu~ tur. Ancak
yüzlerce y~ ldan beri göletin geçirmi~~oldu~u ta~k~n ve onar~mlar sonucunda,
eski duvar~n do~u ucundaki ta~lar~n söküldü~ü görülmektedir. Yakla~~k 2-2.5
m. yüksekli~inde oldu~u san~lan duvar~ n uzunlu~u, 342 m.'den fazlad~ r
(Çizim 40). ~imdiye kadar hiçbir Urartu Göleti' nin duvar~~ bu kadar uzunlu~a sahip de~ildir. Duvar~ n bu kadar uzun in~a edilmesi, su yap~lar~n~n in~a
tekni~inde ula~~lan ba~ar~y~~göstermektedir. Duvar~n en geni~~yeri 17 m., en
dar yeri de 6 m.'dir. Ortalama duvar~n kal~nl~~~~8-9 m. aras~nda de~i~mektedir~ m.
Eski duvar~ n Ortaça~~ve Osmanl~~Devleti döneminde en az~ndan birkaç kez onar~ m geçirdi~i anla~~lmaktad~ r (Resim 60). Bu onanmlar s~ ras~nda
ta~lar aras~nda birle~ tirici malzeme olarak "Horasan Harc~" kullan~lm~~t~ r.
Urartu dönemine ait düzgün i~lenmi~~iri kalker bloklar, hemen yak~ n çevrede bulunan kalker ta~~ocaklar~ndan elde edilmi~tir. Duvar~n su taraf~ndaki
yüzü daha çok tahrip olmu~tur. Suyun ak~t~ld~~~~k~sm~n da uzun bir süreden
beri y~k~k oldu~u görülmektedir. Eski duvardan günümüze de~in bozulmadan kalan tek kal~nt~~ise, iki duvar~n aras~ nda bulunan blokaj dolgudur.
Yakla~~ k 2600 y~ldan beri ayn~~ amaca hizmet eden S~hke Göleti,
Ortaça~~ve özellikle Osmanl~~Devleti döneminde geçirmi~~oldu~u onar~ mlarla, gölet in~a tekni~inin tarihsel geli~imini gösteren önemli an~ tlardan birini olu~turmaktad~ r.

101 Belli 1994 b, 111.; Belli 1995 b, 48.
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(,:izirn 30 — Sünnet Nebi Baraj~~ve yak~ n ÇeNTCS111111 topografik plan~ .
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Çizim 31 - Sünnet Nebi Barajfnin plan~.
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Çizim 32 — Gövelek Baraj~~ve yak~n ÇeNTeSillill topografik plan~ .
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Çizim 33 — Gövelek Barajl'~un plan~.
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(,:izin~~35 — Ayg~r Gölü ve yakan çev~-esinin topografik plan~ .
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Çizim 36 — Keramikten yap~lm~~~Urartu su borusu.
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Çizim 37 — Ayg~r Gölü yerle~im merkezinde bulunan keramik parçalan.
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Çizim 38 — S~ hke Göleti ve yak~ n çevresinin topografik plan~.
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Çizim 40 — S~hke Gölet duva
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Resim 1— Kuzey-Güney do~rultusunda uzanan Süphan Gölü.

Resim 2 — Süpha~~~ Gölü'nün güney ucuna in~a edilen Yukar~~Süpl~an Baraj~ .
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Resim 3 — Dar bir bo~aza yap~lan A~a~~~Silphan Baraj~.

Resim 4 — Orta k~sm~~parçalanan A~a~~~Silphan Baraj duvar~ndan detay.

Oktay Belli

Resi~~~~5 - Üzeri ta~~ve toprak ile kapat~lan Yukar~~Anzaf Baraj duvar~ n~ n d~~~k~sm~.

Resim 6 - Üzeri ta~~ve toprak ile kapat~lan Yukar~~ Anzaf Baraj duvar~ n~n iç (güney) k~sm~.
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Resim 7 — Çavu~tepe Kalesi su biriktirme yap~s~mn kuzeyden görünümü.

Resim 8 — Kurtin-bastiyon tekni~inde örülen Çavustepe su biriktirme yap~s~n~n kuzey duvar~.

Oktay Belli

Resim 9 — Ta~~ve toprak ile dolu olan Çavu~tepe su biriktirme yap~s~n~n iç k~s~m.

Resim 10 — Çavustepe su biriktirme yap~s~n~n sava~~, kuzeyden.

(

$-;";:

t '

z
4

'

lionr,..4
`w~r

k~c.,

l
~r:" \. •

•
•
•

,
R1
,

Resim Il - l ~ og~~-ba ~~ (lo~rultu,unila akan H~rs~z Deresi ve içi kal~n bir ta~~ve toprak tabakas~~ ile
dolan vadi.

Resim 12 - Dar ve kayal~k bir bo~aza in~a edilen H~rs~z Deresi Baraj~.

Oktay Belli

Resim 13 — Orta k~sm~~parçalanan baraj~n duvar temelleri üzerinden akan H~rs~z Deresi.

Resim 14: Baraj duvar~n~n güneyinde su ak~tma sava~~n~n geçti~i temel k~sm~.
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Resim 15 — Yeni aç~lan karayolu taraf~ ndan tahrip edilen Arpayata~~~Göleti'nin kuzeydo~u k~sm~.

Resim 16 — Bat~s~~ Milgölü Tepe taraf~ ndan sm~ rland~ r~lan Arpayata~~~Göleti, güneyden.

ta,v Belli

Resim 17 — Üzeri toprak ile kapanan Arpayata~~~Göleti'nin savak k~sm~.

Resim 18 — Sular taraf~ndan parçalanan Arç Baraj~'mn temel d~m~ lla~~t.
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Resim 19 — Van Devlet Su ~~leri Bölge Müdürlü~ü taraf~ndan yeni in~a ettirilen Arç Baraj~.

Resim 20 — Dar ve kayal~k vadiye yap~lan Arç Baraj~~ve bunu koruyan Dev Evinin güneybaudan
görünümü.
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Resim 21 — ~ri ta~larla yap~lan Dev Evrnin güney duvar~.

Resim 22 — Kayal~k iki tepe aras~na yap~lan K~rm~z~~Düzlük Baraj~, bat~dan
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Resim 23 - Baraj içine dolan kal~ n toprak tabakas~n~ n etkisiyle kuzey yönüne do~ru y~ k~ lan
duvarlar.

Resim 24 - Kal~n bir toprak tabakas~~ile dolan K~rm~z~~Düzlük Baraj~, do~udan.
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Resim 25 — Meydan Gölü ve güney ucuna Van Toprak Su Bölge Müdürlü~ü taraf~ ndan
yapt~r~lan yeni baraj duyan.

Resim 26 — Meydan Gölü sular~~taraf~ndan parçalanan baraj duvarlar~, baudan.
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Resim 27 - Doku yamaçta kalan baraj duvar kalmulan, kuzeyden.

Resim 28 - Ortaça~'da in~a edilen baraj durannin kalmust, giineyden.
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Resim 29 — Erci~~- Celebiba~~~Camii kap~s~~ önünde bulunan Kral II. Asgi~ ti'ye ait Meydan Bo~az~~
Baraj~~steli.

Resim 30 — Baraj duvar kal~ nt~lar~~ ve kuzeydo~usundaki yayvan bir tepe üzerinde bulunan
Meydan Tepe Kalesi.

Oktay Belli

Resim 31 — Meydan Tepe Kalesi'nin güneydo~usundaki sur duvar~ ndan kal~ nt~lar.

Resim 32 — Çok geni~~bir alana yay~lan ye bir kömür tarlas~ na benzeyen obsidyen yataklar~.
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Resim 33 — Obsidyenden yap~lm~~~çe~itli el aletleri.

Resim 34 — Halk taraf~ndan kaçak olarak kaz~lan bir Urartu mezar~, güneyden.
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Resim 35 — Argn Baraj~'mn genel görünümü, giiney.len.

Resim 36 — Kayahk bir tepe ile birle~tirilen Yukar~~Arg~ t Baraj duvar~, baudan.
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Resim 37 — Baraj duvanna ta~~malzeme sa~layan kalker kayahklan.

Resim 38 — Yukan Arg~t Baraj dm arnun kuzeyden görünümü.
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Resim 39 — Halk taraf~ ndan sökülen baraj duvar~ ndaki su ak~tma sava~~, kuzeyden.

Resim 40 —Yukar~~Arg~t Baraj~ 'nda biçilerek demetlenen otlar.
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Resim 41 — Gelincik Baraj~'mn genel görünümü, bat~dan.

Resim 42 — Dar ve kayahk bir bo~aza in~a edilen Gelincik Baraj~, kuzey den.
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Resim 43 — Ortaça~'da onar~m geçiren Urartu duvar~.

Resim 44 — ~ri ta~lardan in~a edilen Urartu duvar~, baudan.

Oktay Belli

Resim 45 - Baraj duyan= do~u taraf~nda bulunan su alutma sava~~.

Resim 46 - Gelincik Baraj~'nda biçilerek demedenen otlar, güneybandan.
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Resim 47 - Gelincik Kalesi'nin do~udan görünümü.

Resim 48 — Gelincik Kalesi'nde iri taslardan yap~ lan duvar kal~nt~lar~ .
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Resim 49 — Büyük bir k~sm~~sazlarla kapl~~olan Resmi Baraj~.

Resim 50 — Üzeri kal~n bir toprak tabakas~~ile kapanan Re~an Baraj duvar~.
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Resim 51 — ~ri ta~larla yap~lan Sünnet Nebi Baraj duvar~.

Resim 52 — Ortas~~baraj sular~~taraf~ndan parçalanan Sünnet Nebi Baraj duvar~.
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Resim 53 — Üzeri kal~n bir toprak tabakas~~ile kapanan Gövelek Baraj~' mn kuzey duvar~.

Resim 54 — Üzeri toprakla kapanan duvardan su ak~ t~ nak için halk tat-an~-Idari yap~ lan kaz~~ N e
ortaya ç~kan duvar kalmas~.
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Resim 55 - Harabe mevkiinde halk taraf~ndan tahrip edilen Urartu konut kahnulan.

Resim 56 - Siiphan Da~~ n~n güney eteginde > ~~ alan Ayg~r Gölü.

Oktay Belli

Resim 57 - Van Toprak Su Bölge Müdürlü~ü taraf~ndan Ayg~r Gölü'nün güney ete~inde~~
aç~lan kanal.

Resim 58 - Keramikten yap~lan Urartu su borusu.
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Resim 59 — Bugünkü S~hke (Bostaniçi) Göleti'nin ortas~nda kalan Urartu duvar kahnusi.

Resim 60 — Birçok kez onar~m geçiren ve su alt~nda kalan gölet duvar~.

