ALTAN Ç~L~NG~RO~LU, Urartu Krall~~~~Tarihi ve Sanat~, Ya~ar E~itim ve
Kültür Vakf~~Yay~n~, ~zmir 1997; 171 sayfa, 100 resim, 37 çizim, 1 harita.
Assur kral~~Sargon'un M.Ö. 714 y~l~nda Urartu Krall~~~ 'na kar~~~düzenledi~i ünlü seferini
kaleme alan ba~~katip NABU-~ALL~M-~UNU'ya arma~an edilen Urartu Krall~~~~Tarihi ve Sanat~~
kitab~~18 bölüm ve 'kaynaklardan olu~maktad~r. Bölümler s~ras~yla Urartu Ara~t~rmalar~, Urartu
Co~rafyas~, Urartu Tarihi, Kaleler ve Sur Duvarlar~, Tap~naklar, Saraylar, Siitunlu Salonlar:
Apadanalar, Kent ve Konut Mimarl~~~, Mezar Mimarl~~~ , ölü Gömme Gelenekleri, Maden
i~çili~i, Mücevher Sanat~, Çanak Çömlek, Heykel ve Kabartma Sanat~, Ta~~Kaplar, Fildi~i Sanat~,
Dil ve Yaz~~ile Din adlar~n~~ta~~maktad~r.
Urartu ara~t~rmalar~nda, 1827 y~l~ nda Frans~z Asya Derne~i taraf~ndan Do~u Anadolu'ya
gönderilen Friedrich Eduard Schulz ile ba~layan geli~meler anlaulmaktad~r. Alman C.F.
Lehmann-Haupt ve W. Belck'in 1898 y~l~nda ba~latt~klar~~Toprakkale, 1939 y~hndan sonra ba~layan Karmir-Blur ve arkas~ndan da Alt~ntepe, Aznavurtepe, Giriktepe, Kayal~dere ve Urmiye Gölü
bölgesindeki Urartu kaz~~ve ara~t~rmalar~na de~inilmektedir. Çilingiro~lu, 1984 y~l~ ndan sonra
T. Tarhan, V. Sevin, O. Belli ve kendisinin önderli~inde ba~lat~lan "Van Projesi" kapsam~ndaki,
bir bölümü halen devam eden Van Kalesi, A~a~~~ve Yukar~~Anzaf, Dilkaya, Van Kalesi H~5yil~il,
Karagündilz Höyü~il ve Ayams Kalesi gibi çal~~malar~~yeni dönem Urartu kaz~lar~~olarak tan~mlar ve bunlar~n üçüncü ku~ak Urartuculann yeti~mesini sa~lad~~~n~~belirtir.
Urartu Co~rafyas~~bölümünde yazar, krall~~~n gerçekte en önemli ba~ar~s~n~n zorlu co~rafi
~artlar~~ve do~al çevreyi kendi yarar~na kullanabilme özelli~inin sonucu ortaya ç~kt~~~ n~~vurgulamaktad~r. Devletin egemen oldu~u bölgeleri ise Do~u Anadolu, Van bölgesi, Yukar~~Murat
havzas~, Erzurum ve Kars havzas~, Urmiye bölgesi, tar~m alanlar~~ve yollar gibi alt ba~l~klarda de~erlendirmektedir. Burada ayr~ca Urartu'nun güneyde Keli~in Geçidi'ne, do~uda Urmiye Gölü
bölgesine, bat~da Elaz~~~Ovas~'na, kuzeyde de Erzurum, Kars ve Sevan Gölü havzas~na ula~mak
için kulland~~~ , genel olarak günümüzde de ana yollar~ n geçti~i hatlar~~ denetim alt~na almak
için verdi~i çaba ve in~a faaliyetleri tan~mlanm~~t~r.
Urartu tarihi, Van Gölü havzasm~n Tilkitepe ve Y~lanta~~Höyü~ti'yle temsil edilen Halaf
dönemi; Dilkaya, Van Kalesi, Karagündüz, Ernis ve Alacahan gibi merkezlerden tan~nan Erken
Tunç Ça~~~kültürü ve daha çok kurganlar ile boyal~~çatlak çömlekleri arac~l~~~yla tan~ nan ikinci
bin y~h anlauld~ktan sonra ele al~n~r. Assur kral~~I. Salmanasar (1274) döneminden itibaren yaz~darda "Uruadri" ve arkas~ndan da "Nairi" adlar~n~n görülmesi ile ba~layan geli~meler ile M.Ö.
9. yüzy~l ortalar~nda Do~u Anadolu'da bir devletin ortaya ç~k~~~n~~haz~rlayan etkenler daha çok
Assur yaz~l~~belgeleri ~~~~~ nda ozedenir. 111. Salmanasar'~n yandar~nda geçen ilk Urartu ba~kenti
Arza~kun'un Van Gölü'nün bat~s~nda olmas~~gerekti~i belirtilir. Urartu kral~~I. Sarduri ve Van
Ovas~'nda kurulan ba~kent Tu~pa'n~ n anlat~ ld~~~~sat~rlar "yeni bir kral ve yeni bir hanedan" alt
ba~l~~~~ile verilmi~tir. Bilindi~i üzere Sarduri o~lu i~puini'den itibaren Urartu Krall~~~ 'na ili~kin
geli~meler kendi dillerinde tuttuklar~~kay~tlar arac~ l~~~~ile izlenebilmektedir. I~puini döneminde
güneye ve kuzeye yap~lan ilk seferler, Meher Kap~~yaz~ unda tanr~lar ve kurban edilecek hayvanlar~n listesi biçiminde düzenlenen devlet di~~i~~i~~~do~u~u burada ele al~n~r.
Kral Menua'n~n Urartu tahuna geçi~i ile birlikte yeni bir dönem ba~lar. Bu, Melina, Argi~ti
ve II. Sarduri dönemi boyunca krall~~~n hem s~n~rlar~n~ n geni~lemesi ve hem de in~a faaliyetlerindeki aru~ta kendini gösterir. Yazar Menua dönemi olaylann~~Urmiye Gölü'nün güneyine
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Mana ülkesine, kuzeye Aras Vadisi'ne do~ru V~teruki, Lu~a, Katarza ülkelerine, Erzurum bölgesindeki Diauehi Krall~~~'na ve bat~ya Melitealhe (Malatya) ülkesine kar~~~yap~lan seferler kapsam~ nda ele al~r. Bütün bu seferlerin organizasyonunu ise stratejik noktalarda kurulan kaleleri
de~erlendirerek aç~klar. Van Kalesi'ndeki uzun y~ll~~~ndan anla~~ld~~~na göre I. Argi~tPnin eylemleri de babasnunkilerle ayn~~do~rultudad~r. Kuzeyde Diauehi Krall~~~~a~~r vergiye ba~lanm~~,
bat~da Hate ülkesine tekrar seferler yap~lm~~, kuzeyde Aras Nehri'nin ötesinde ilk yönetim merkezi olan Erepuni kuruhnu~tur. Kuzeybat~~Iran'da Mana ve Bar~ua ülkelerine, Assur'un yanda~lanna kar~~~ba~anh sava~lar yap~lm~~t~r. Ancak bu dönemde Medler ve Atl~~Kavimler (Iskitler)
Urartu siyasi tarihi kapsam~na problem olarak girmeye ba~lam~~lard~r.
Yazar~n burada de~inmedi~i, Ali M. Dinçol ve B. Dinçol taraf~ndan Hanak'ta bulunan yeni
bir yaz~t (bkz. Sedat Alp'a Arma~an, Ankara 1992, s. 109 vdd.) ile Urartu izlerinin s~n~rlar~,
Çild~r'dan daha kuzeye Kura Nehri'nin kaynak bölgesine kadar ula~m~~t~r.
I. Argi~ti'den sonra tahta geçen Il. Sarduri dönemi, özellikle krall~~~n bat~s~ndaki geli~meler aç~s~ndan dikkat çekicidir. Sarduri Elaz~~'daki Izoli yaz~unda anlatt~~~~Malatya seferinden
sonra, Geç Hitit kralhklanndan Kummuh (Kommagene= Ad~yaman) üzerine yiirC~mil~~ve bölgeyi haraca ba~lam~~t~r. Kuzeyde ise bu kez Qulha adl~~bir ülkeye ilk kez seferler düzenlenmi~tir.
Genel kabul gören, yazar~n da i~aret etti~i e~itlemeye göre Qulha, Do~u Karadeniz k~y~s~ndaki Klasik Ça~'~n Kolkhis'i ile ayn~d~r. Dolay~s~yla, gerçekte yaln~zca isim benzerli~ine dayanan
bu öneri kabul edildi~inde, Urartu s~n~rlar~n~n da Batum'a kadar uzat~lmas~~gerekmektedir.
Ancak günümüze kadar, Erzurum Ovas~'mn kuzeyinde, Ardahan'~n bat~s~nda, Kolkhis ülkesinin
bir bölümünü olu~turan Orta ve A~a~~~Çoruh havzaunda herhangi bir Urartu kahnus~na rastlannu~~de~ildir. Kammaca eldeki bulgularla bu e~idemeyi ve buna dayanarak yap~lan de~erlendirmeleri ihtiyada kabul etmek gerekmektedir.
Urartu Krall~~~'n~n ezdi dü~man~~Assur tahuna M.Ö. 745 y~l~nda III. Tiglat-Pileser'in geçi~i. önce Kuzey Suriye'de kazan~lan avantajlar~n kaybedihnesine, arkas~ndan da 735 y~l~nda ba~kent Tu~pa'n~n ku~aulmas~na kadar varan geli~melere yol açm~~t~r. Urartu siyasi tarihinde
Assur'a kar~~~ikinci büyük bozgun ise Kuzeybat~~Iran bölgesinde ya~amr ve MÖ. 714 y~l~nda II.
Sargon'un ünlü sekizinci seferi ile kral I. Rusa dönemi de son bulur. Bu sefer s~ras~nda ünlü
Mu~a~ir (Ardini) Tap~na~~~da ya~malan~r. I. Rusa'dan sonra Urartu tahuna ç~kan II. Argi~ti,
Kimmer alunlann~n hem Urartu ve hem de bütün Anadolu'yu etkiledi~i bir dönemi ya~am~~t~r.
Urartu'nun son güçlü kral~~olan II. Rusa döneminden biraz daha vurgu ile
söz etmektedir. Bu döneme ~~~ k tutan yaz~h belgelerin azh~~na kar~~l~k, in~a faaliyetleri ve yönetim merkezi niteli~indeki kalelerin çoklu~u bu yakla~~m~n kan~t~~olarak sun~dur. Gerçekten de
kuzeyde Karmir-Blur (Tei~ebaini), Kuzeybat~~Iran'da Bastam (Rusa-i Un~-Tur), Van-Toprakkale
(Qilbani Da~~~önündeki Rusahinili), Adilcevaz-Kef Kalesi ve nihayet yazar ba~kanl~~~nda bir ekip
taraf~ndan gün ~~~~~ na ç~kar~lan Ayan» Kalesi (Eiduru Da~~~önündeki Rusahinili) gibi önemli
merkezler bu dönemde in~a edilmi~tir. Ayan~s kazdann~n sa~lad~~~~zengin buluntu toplulu~u ve
özellikle de dendrokronolojik sonuçlar, Urartu'nun tarihleme aç~s~ndan biraz daha esnek olan
bu dönemine sa~l~kl~~veriler sunmu~~ve kalenin MÖ. 655 ile 651 y~l~~aras~nda in~a edildi~ini ortaya koymu~tur. Ancak bu güçlü dönemi izleyen y~llarda, Yak~n Do~u'da dengeler de~i~mi~,
Iski. Med ve Babil güçleri ön plana ç~km~~t~r. Urartu ise 7. yüzy~l~n sonlar~nda henüz tam olarak
ayd~nlaulamayan bir biçimde tarih sahnesinden çekilmi~tir.
Kaleler ve Sur Duvarlar~~bölümünde Çilingiro~lu, Urartu mimarl~k kal~nulann~~genel bir
s~ndlamaya tabi tutar. Bunlann temelde birer askeri üs, sava~~zamanlar~nda halk~n s~~~nma yeri
ve yöneticilerin ya~ad~~~~mekanlar olmakla birlikte farkl~~ i~levleri de iistlendiklerini belirtir.
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Örne~in Yl~kan Muaf, Çavu~tepe, Bastam, Kannir-Blur ve Ayan~s gibi, içinde idari binalar, depolar ve güçlü duvarlar~~olan kaleler yöresel idari merkez olarak de~erlendirilir. Bu bölümde, oldukça tart~~mah olan Urartu'nun Van Gölü ile olan ili~kisini "kesin olmamakla birlikte" notunu
da ekleyerek Van Kalesi-Mad~rbuç, Amik Kalesi ve Erci~~yalunlannclaki Argi~tihinilrnin birer liman i~levi görmü~~olabilecekleri yolundaki de~erlendirmesiyle aç~ klar. Burada ayr~ca Urartu kalelerinin yer seçiminde gözetilen özellikler, su kaynaklar~n~n rolü, tar~m alanlan~un sulanmas~~
için olu~turulan göledere de de~inilmi~tir. Urartu mimarh~~mn sa~lam yap~s~n~ n, her zaman
ana kaya üzerine oturtulan ta~~temellerle sa~land~~~~vurgulanm~~t~ r. Bu bölümde Ururtu sudan,
üzerindeki kuleler, kale kap~lan ve ta~~temel üzerinde yükselen kerpiç bedenler örnekleri ile tamulm~~~ve duvarlann 20 m kadar yüksekli~e ula~uklan belirülmi~tir.
Tap~naklar bölümünde, Urartu Krall~~~'na ili~kin önemli kentlerden tan~d~~~m~z kare
planl~, kare cellah ve kule tipli 9 yap~~ve bunlara benzemeyen iki istisna örnekten söz edilmektedir. S~ralamaya göre kule tipi tap~ nakL1rdan Aznavurtepe, Körzilt ve Yukar~~Anzaf M.<5. 9. yüzy~l
sonlar~nda, Çavu~tepe'deki iki örnek ve Kayahdere II. Sarduri döneminde, Alt~ntepe M.Ö. 8.
yüzy~hn ikinci yar~s~ nda (olauhltla II. Argi~ti döneminde), Toprakkale ve Ayar~n tap~naklar~~ise
II. Rusa döneminde in~a edilmi~lerdir. Bastam ve Verachram'da da benzer iki yap~n~n varh~ma
de~inilmi~tir. Urartu tap~ nak mimarisinin köken sorununun da tart~~~ld~~~~bölümde, Anahluz,
Çavu~tepe Yukar~~Kale ve Alt~ ntepe örneklerinde oldu~u gibi aç~k hava tap~naklann~n da varl~~~~
belirtilmi~tir.
Urartu Krall~~~'~un hemen bütün önemli kale ve yönetim merkezlerinde kar~~m~za ç~kan
saray yap~lan iki grup alt~nda incelenmi~tir: Erken saraylar ve 7. yüzy~l saraylar'. Urartu'da standart plana sahip olmayan yap~ lann Çavu~tepe'deki örne~e dayanarak iki katl~~olabilece~i belirtilmektedir. Yedinci yüzy~ l saraylar' ise II. Rusa döneminde yap~lm~~~Adilcevaz-Kef Kalesi,
Kannir-Blur, Bastam ve Ayan~s gibi daha geli~mi~~ancak plan anlay~~' bak~m~ndan yine farkl~~örneklerden olu~ur. Urartu döneminde "apadana" denen sutünlu yap~lar~n kullamhp kullan~lmad~~~~sorununa Çilingiro~lu da de~inmi~, Alt~ntepe ve Argi~tihinili (Armavir-Blur) kentlerindeki
iki yap~~burada de~erlendhilmi~tir. Yazar bu yap~~türünün Urartu'ya Iran'dan geçerek uyguland~~ma inanmaktad~r.
Urartu ara~urmalann~n kale ve saraylarda yo~unla~mas~ , günümüze kadar sivil mimari konusundaki bilgilerin son derece yetersiz kalmas~na neden olmu~tur. Bununla birlikte büyük kalelerin eteklerinde sivil mimari örnekkrin bulundu~u da bilinmektedir. Körzilt Kalesi yak~nlannda, Yukan Anzaf Kalesi'nin eteklerinde, Çavu~tepe yak~ nlanndaki Eski Norgüh Kalesi'nde ve
Karmir-Blur'daki a~a~~~kent önemli örnekler olarak say~lm~~ur. Ayr~ca yazar, ba~kanl~~~n~~yapt~~~~
Ayan~s Kalesi eteklerindeki a~a~~~kent bulgulann~~da bu bölümde vermi~tir. Yazar burada ayr~ca
Urartu mimarh~~~aç~s~ndan tart~~mal~~olan Zernakitepe ve ~zgara planl~~~ehir konusuna da de~inmi~~ve söz konusu merkezin Urartular taraf~ndan in~a edilmi~~olabilece~i ihtimalini canl~~
tutmak gerekti~ini vurgulanu~ur. Urartu konutlar~ n' ise genel hatlanyla ön ayinin ev tipi biçiminde tammlanu~ur. ~ ki odal~~ön ayinin tip daha çok örneklendirihni~tir. Bunlann erken örnekleri ile 7. yüzy~lda in~a edilenler aras~ nda gerek boyut ve gerekse oda say~lan aç~s~ndan farkl~l~klar bulundu~u belirtil~ni~tir.
Urartu mezar ~nimarl~~~~ve ölü gömme gelenekleri, hem an~ tsal kaya mezarlan ve hem de
zengin buluntu veren oda mezarlar~ , ayr~ca ço~u kaçak kaz~ lar yoluyla dünyadaki hemen bütün
önemli müzelere da~~lm~~~zengin mezar buluntular~~nedeniyle pek çok ara~urmac~n~n dikkatini
çekmektedir. Çilingiro~lu da kitab~ nda bu konuyu mezar türleri, küp mezarlar, kaya mezarlan,
ta~~oda mezarlan, yakma gelene~i. Dilkaya ve Karagiindüz mezarlar~, ölü yeme~i, yakma mera-

958

KITAP TANITMA

simi, libasyon: s~v~~kurban merasimi ve libasyon stellerinin kökeni gibi oldukça ayr~nt~l~~ba~hldar
alt~nda incelemi~tir.
Urartu'da bilindi~i üzere yakmadan ve yakarak yap~ lan iki tür ölü gömme biçimi bulunmaktad~r. Yazar bu bölümde bunun ve farkl~~karakterdeki mezar ~nimarl~~~mn kökenlerini, hem
Urartu toplumunda bir çok etnik grubun ve hem de sosyal s~n~f~n varl~~~nda aramaktad~r. Yani
yönetici ve soylu s~n~f~n ba~kent Tu~pa'da oldu~u gibi anma' kaya mezarlar~na ve zengin hediyeli mezarlara, di~erlerinin ise ta~~oda, basit toprak veya küp mezarlara koyuldu~una i~aret etmektedir. Urartu mezar mimarl~~~~ve ölü gömme gelenekleri konusunda oldukça yeni ve gerçekçi bilgiler edinmemizi sa~layan, bu arada soyulmu~~kaya mezarlanndaki gömii gelene~ini ve
odalar~n fonksiyonlann~~da anlamam~za yard~mc~~olan Dilkaya ve Kargündilz mezarl~k kaz~lanna
son y~llarda Van/ Alt~ntepe kaz~lan da eklenmi~tir. Bu çal~~malar kan~m~zca Urartu mezar mimarl~~~n~n d~~ar~ da aranan kökeni sorununa da yeni çözümler getirecektir.
Maden ~~Oli~~~bölümü, Urartu Krall~~~'n~ n güçlenmesi, mimari alanda ortaya koydu~u
an~tsal yap~lar konusundaki ba~ar~s~n~n da dayanaklar~~olarak ele al~nmaktad~r. Urartu bu anlamda Do~u Anadolu'daki demir, bak~r, gümü~~ve alt~n yataklar~n~~i~lemesini bilmi~~ve bunlardan azami ölçüde yararlanm~~t~r. özellikle Assur yaz~l~~belgeleri ve Urartu'nun Diauehi ve
Kummuh gibi krall~klardan ald~~~~tributlan gösteren Urartu yaz~dar~~bu konuda fikir vermekte;
kaz~larda ele geçen say~s~z buluntu da bunu do~rulamaktad~r. Bunlar aras~nda mi~ferler, kalkanlar, sadaklar (okdanl~ klar) kemerler ve kazanlar ayr~~ba~l~klar alt~nda tan~ulmakta; ayr~ca Ayams
Kalesi'nde ele geçen yeni buluntulardan da söz edilmektedir. Bütün bu buluntular aras~nda
özellikle kemerler, üzerlerindeki hayvan, kar~~~k yarat~k, tanr~, sava~ç~, sava~~arabas~, süvari, av
sahneleri, dinsel motifler, geometrik ve bitkisel bezemeleri ile Urartu sanat~~ve mitolojisi konusunda önemli bilgiler verirler. Urartu'dald mücevher sanat~~örnekleri de gün geçtikçe artmaktad~r. Granillasyon tekni~i uygulanm~~~kiipeler, hayvan ba~h bilezik ve süs i~neleri, kolye ve boncuklar ile alt~n rozeder bu ba~lamda de~erlendirilmektedir.
Çanak Çömlek bölümünde Çilingiro~lu, Urartu'da yaln~zca tek renkli örneklerin üretildi~ini ve boyal~~mallar~n varl~~~na ili~kin gösterilen buluntular~ n istisna denecek kadar az oldu~unu belirtmektedir. Urartu olarak nitelenebilecek keramiklerin belki de lu-ali atölyelerde üretilen "k~rm~z~~açlul~" türler oldu~una dikkat çeken yazar, bunlar~n d~~~nda farkl~~renklerde günlük
kullan~m kaplan ve depo kiiplerinin de yayg~n olarak kullan~ld~~~n~~vurgulamaktad~r.
Urartu Krall~~~'ndan günümüze kalan çok say~daki buluntu aras~nda heykel son derece azd~ r. Gürcistan Müzesi'nde bulunan Van kökenli bir insan heykeli, son y~llarda bulunan Van/
Geva~~aslan~~ve Van/ Alaköy'deki üç aslan protomu bu konudaki örnekler olarak tan~ul~r.
Kabartma sanau örnekleri aras~ nda ise Aldilcevaz'da bulunmu~~olan ve günümüzde Van Müzesi
bahçesinde sergilenen bo~a üzerindeki tanr~~kabartmas~, Kef Kalesi'nden di~er kabartma örnekleri tan~t~lmakta ve bunlar~n 7. yüzy~lda Il. Rusa döneminde geli~ti~i öne sürülmektedir. Tek örnekle temsil edilen Van Müzesi'ndeki sava~~arabas~~kabartmas~n~n ise daha erken dönemde,
Kuzey Suriye etkili olarak yap~lm~~~olabilece~i belirtilmektedir.
Urartu merkezlerinde günümüze kadar yaln~zca Karmir-Blur ve Toprakkale'den birkaç
parça ile tan~ nan "ta~~kaplar" koleksiyonu, Ayan~s buluntular~~ile oldukça geni~lemi~tir.
Çilingiro~lu, 7. yüzy~l~n ilk yar~s~na tarihledi~i, üzerleri Urartu sanat~ndan tan~nan motiflerle
bezeli bu özel kaplar~n parf 'dm kutusu ya da süs e~yas~~olarak hizmet etmi~~olduklar~na inanmaktad~n Benzer biçimde yaln~zca Alt~ntepe, Toprakkale ve Karmir-Blur'dan tan~nan fildi~i eserler
de Urartu'da fazla yayg~nl~k kazanmam~~~bir sanat dal~~olarak ele al~n~r. Bunlar~n en yak~n benzerleri ise bilindi~i üzere Kuzey Suriye sanat~nda bulunmaktad~r.
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Urart~~~Dili ve Yaz~s~~bölümünde yazar, Hurrilerle Urartular aras~ nda varl~~~~bilinen akrabaIlg~n yak~ nl~~~~konusundaki önerileri tan~~~ rken Urartu dili~~i~~~günümüz Kafkas dilleri ile olan
benzerli~ine de de~inmi~tir. Urartular~n Assur'dan alarak dillerine adapte ettikleri çivi yaz~s~~ d~~~nda hiyeroglif yaz~s~~ da kulland~ klar~ n~~belirten Çilingiro~lu, bunun kökeni konusunda Hitit
imparatorlu~u ve özellikle de Geç Hitit Krall~~~~oldu~unu öneren görü~leri de~erlendirin
Kitab~ n son bölümü Urartu dinine ayr~lm~~ur. Urartu yaz~ tlar~~~~~~~ genel olarak fetihlerden
söz eden tek düze içerikleri yüzünden toplumdaki inanç biçiminin aynnulan konusunda fazla
bilgi bulunmamaktad~r. Krall~~~ n ba~lang~c~nda Meher Kap~~ kaya ni~i içine kazd~nlan tanr~lar
listesi ve sunulacak kurbanlar~~gösteren yaz~ t bu konudaki en önemli belgedir. Burada ve hemen
bütün sefer rantlar~nda ilk üç s~ ray~~ Tanr~~ Haldi, Tei~eba ve ~iuini payla~maktad~ r. Ba~~tanr~~
Haldi, Urartular'~ n ulusal tanr~m olarak görülmektedir. Tanr~~ Tei~eba ise Hurri kökenli olan ve
ikinci bin y~lda Anadolu'da tap~ n~m gören Te~up ile ayn~~ oln~ahd~ r. ~iuini ise güne~~tanns~~olarak tammlarunaktad~r. Bunlar~ n d~~~ nda Meher Kap~~ amunda 79 tann, tanr~ça ve tannsal özellik
s~ralanmaktad~r.
Uzun y~llardan bu yana Do~u Anadolu'daki Urartu merkezlerinde kaz~~ve ara~t~rma yap~lmas~na kar~~l~ k bu konudaki eserler say~ca fazla de~ildir. Son y~llarda kaleme al~ nan Altan
Çilingiro~lu'nun Van (From Ancient Times to the end of the Urartian Times); Veli Serin ve
Nekropold: Van/ Karagünddz (~stanbul 1996), Oktay
Ersin Kavakl~ 'n~ n Bir Erken Demir Ça~~
Belli'nin Anzaf Kaleleri ve Urartu Tannlan, (~stanbul 1998) adl~~çal~~malar~~ ve tan~tt~~~ m~z eser,
Urartu Dünyas~ na ~~~ k tutma yolunda at~lm~~~önemli ad~mlar olarak de~erlendirilebilin Kitab~ n
ilgili bölümlerinde yer verilen Ayan~s Kalesi'nin son derece de ilginç buluntular~~ve bunlara ili~kin de~erlendirmeler ise Urartu tarihi ve sanat~~konusuna pek çok aç~dan katk~~ yaparken, yeni
tart~~ma alanlar~~da açmaktad~r.
KEMALETTIN KÖRO~LU

