PATNOS'TA AÇI~A ÇIKARILAN URARTU STELLER~~
BORA UYSAL*
Do~u Anadolu Bölgesi'nde yer alan A~r~~iline ba~l~~ Patnos ilçesi, önemli
Urartu yerle~melerine sahip olmas~~ile tan~ nmaktad~ r. Bu merkezlerden biri
olan Kot Tepe, arkeoloji dünyas~ na "Aznavur" ad~~ ile tan~ ulm~~ url (Harita
1). Yörenin kaçak kaz~larla tahrip edilmesi üzerine ba~lat~lan arkeolojik
çal~~malar, yerle~im yerinin tepe k~sm~ nda Urartu panteonunun ba~~tanr~s~~
Haldi'ye ait oldu~u dü~ünülen bir tap~ na~~n aç~~a ç~ kar~ lmas~~ ile
sonuçlan~n~~t~~". Söz konusu tap~ nakla ilgili ara~ t~ rmalar sonraki y~llarda da
devam etmi~tir. Ayr~ca, tepenin yakla~~ k 7 km do~usunda bulunan ve arkeoloji dünyas~ na "Giriktepe" (De~irmentepe) ad~~ile tan~ t~lan Giresor Tepe'de
de bir Urartu saray~~saptanm~~ur3.
Bilim adamlar~, günümüze kadar Haldi tap~ na~~n~ n yer ald~~~~tepeyi
"Aznavurtepe" ya da "Anzavurtepe", Urartu saray~ n~ n bulundu~u tepeyi ise
"Giriktepe" (De~irmentepe) olarak adland~ rm~~lard~ r. Ancak, bu tepelerin
haritalarda geçen isimleri Kot Tepe ve Giresor Tepe'dir' (Harita 2).
Yrd. Doç. Dr. Bora Uysal. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
06800 Beytepe, Ankara. borau@hacettepe.edu.tr
Bu makalenin yay~ nlanmas~~için gereken izni veren, T.C. Genel Kurmay Ba~kanl~~~, Askeri
Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Ba~kanl~~~ 'na te~ekkürlerimi sunar~m.
I Burney ve Lawson 1960, 192-194.
2 Balkan 1960, 133-158; Soysal 1961, 199-212; Belli 1982a, 157.
3 Balkan 1964, 235-243; Belli 1982a, 157-159.
-I Do~al tepe üzerinde olu~mu~~bir höyük olan Kot Tepe, 1:25.000 ölçekli KARAKÖSE -J
49 - b4 paftas~ nda yer almaktad~r. Belirtilen paftamn 1959 y~l~ nda yap~lan birinci baslus~nda, tepenin ismi "Kottepe" olarak yaz~lm~~~ve ralum~~da 1843 m. olarak verilmi~tir. Ayn~~paftada, bu
tepenin çok yak~n~nda kuzey ve kuzeydo~u yönünde bulunan, 1858 ve 1855 m. rak~ml~~ birer tepenin ikisi de "Aznavurtepe" olarak adland~r~lm~~t~r. Ayr~ca, kuzeydo~u yönündeki daha uzak
bir alanda, 1794,9 m. raluml~~"Aznavur Kayas~ " ismini ta~~yan ba~ka bir yükselti de vard~r. Paftamil 1985 y~l~ nda yap~ lan ikinci baslus~nda ise "Kottepe" ismi "Kot Tepe" olarak de~i~mi~tir.
Tepenin ralunn da 1842 m. olarak verilmektedir. ~ ki bask~~aras~ ndaki 1 m. lik yükseklik fark~ ,
olas~l~ kla yap~lan kaz~~çal~~malar~ ndan kaynaklanmaktad~r. ~ kinci bask~da, 1858 m. raluml~~ tepe
"Ayd~r~~ Tepe", 1855 m. raluml~~tepe "Alay Tepe" ve 1794,9 m raluml~~yükselti de "~ahinkaya"
ismi ile geçmektedir. Giresor Tepe ise 1:25.000 ölçekli KARAKÖSE -J 49 - c2 paftas~ nda yer
almaktad~ r. 1853. m ralummda olan bu tepenin ismi, 1959 ve 1985 y~l~~baslular~nda ayn~d~r. Kot
Tepe'yi 1960 y~l~ nda "Aznavur" ad~~ile tan~ tan C. A. Burney ve G. R. J. Lawson'un, Giresor
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Patnos ilçesinin kuzeybat~s~ nda yer alan Kot Tepe, modern yerle~im
alan~na çok yak~ n bir konumda bulunmaktad~ r. Bu tepenin güney kesimi,
34. ~ç Güvenlik Tugay~ 'na tahsis edilmi~~askeri bir bölgedir (Resim 1). 1990
y~l~ nda Kot Tepe'nin üzerine bir röle istasyonu kurulmu~~ve güneydo~u yamac~na alt~~adet telefon dire~i dikilmi~ tir (Resim 2). Bu çal~~malar s~ ras~nda,
tepenin alt k~sm~ ndaki direklerin dikildi~i bölgede üç stel ve bir kaide aç~~a
ç~ kar~lm~~t~ r.
Kot Tepe'de saptanan bu stellerden iki tanesi A~r~~ ilindeki Tümen Komutanl~~~ 'na gönderilmi~tir. Di~er stel ve kaide ise Tugay'~ n orduevi nizamiyesi giri~inin hemen sa~~ ndaki küçük bir park içinde sergilenmektedir
(Resim 3-4). Her iki eser de, yakla~~ k 4,5 m. çap~ nda çok kenarl~~ beton bir
platform içine gömülmü~ tür (Stel 71 cm. ve kaide de 30-32 cm. kadar betonun içinde kalmaktad~ r). Platformun çevresinde de, üzerine haç motifi
i~lenmi~~mimari ta~lar, birer adet küp, dibek ve ö~ütme ta~~~bulunmaktad~ r.
Stelin üzerine yerle~ tirilmi~~tan~ t~m levhas~ nda, bulunu~u ve baz~~
özellikleri ~u ~ekilde anlaulmaktad~ r:
"Bu ta~~15.6.1990 tarihinde üzerinde Urartular'a ait Haldi
Tap~na~~'n~n bulundu~u Kod Tepe güneyinde telefon dire~i dikerken, topra~~n 50 cm. alt~nda 3 ta~~ve bir kaide olarak bulunmu~tur.
M. Ö. 800 y~llar~ na ait Urartu lahit ta~~~oldu~u san~lan bu ta~~n
uzunlu~u 416 cm., geni~li~i 69 cm. ve kal~nl~~~~35. cm di~-. Ayn~~
yerde bulunan kaidenin uzunlu~u 112 cm., geni~li~i 123 cm. ve
kal~nl~~~~40 cm. dir. Ortas~~lahit ta~~ na girecek tarzda çukur olarak
yap~lm~~t~r. Gerek ta~, gerekse kaidesi bölgemizde örne~i olmayan
blok mermerden in~a edilmi~~olup, Urart~~~ ta~~i~çili~inin en güzel
örneklerinden biridir.
15.7.1990 günü bulundu~u yerden al~narak 243. Mekanize Alay Kh.
Giri~inde koyulmu~~olup, daha sonra 10.7.2000 günü 34'ünc~i ~ç
Güvenlik Tugay] Askeri Gazino giri~ine dikilerek muhafaza alt~na
al~nm~~t~r"
Eserlerin mermer oldu~u söylenmekle birlikte, gri renkteki bu ta~~cinsinin andezit veya bazalt ta~~~olmas~~gerekir. Stelin tüm kenarlar~, çepeçevre 45
Tepe'yi ise 1963 y~ l~ nda verdi~i bildiride (1964 y~l~ nda yay~ mlanm~st~ r) "Giriktepe"
(De~irmentepe) ad~~ ile tan~ tan K. Balkan'~ n ne tür haritalar kulland~ klar~ n~~ ne yaz~ k ki
bilemiyoruz.
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derecelik bir aç~yla 1,5-2 cm, geni~li~inde kesilerek i~lenmi~tir. Bu eser, ilk
yerle~tirildi~i yerden ~imdiki yerine ta~~mrken, kald~ r~ld~~~~s~ rada kayarak
dü~mü~~ve yakla~~ k orta k~sm~ ndan soldan sa~a do~ru diyagonal olarak
k~ r~lm~~ur. Ayr~ca kenarlar~ nda da küçük hasarlar vard~ r. Steli~~~onar~m~, her
iki parçaya da 30'ar cm. derinli~inde üç delik aç~lmas~~ve bu deliklere 60 cm
uzunlu~unda 1,2 cm. çap~ nda demir çubukla= yerle~tirilmesi ~eklinde
yap~lm~~, arada kalan bo~luklar da çimento ile doldurulmu~tur. Ancak iki
parça birbirine tam olarak oturtulamad~~~ ndan, sa~~yan arkaya do~ru 2 cm.
kadar ç~k~ nt~~yapmaktad~ r.
Kaide ise hasars~z bir ~ekilde korunmu~ tur. Üzerinde yer alan yuvan~n
uzun kenarlar~, kabartma olarak yap~lm~~~düzenli olmayan dörtgenler ile ortalanm~~ ur. Söz konusu dörtgenler 50 x 10 cm. ölçülerinde ve 1 cm.
yüksekli~indedir. Bu kenarlardan biri, dörtgeni tam olarak ortalayan kabartma bir daire nedeniyle ön yüz olarak de~erlendirilmelidir. 23 cm.
çap~ ndaki dairenin yakla~~k 2 cm. lik bir k~sm~~dörtgenin içine girmekte ve
yuvarlakl~ k bu kesimde belli belirsiz seçilebilmektedir. Kabartma yüksekli~i
dairenin ön k~sm~ nda 0,5 cm. iken, dörtgenin içerisinde 1 cm. ye
ç~ kmaktad~ r (Resim 5-6).
Stel ve kaide yuvas~n~ n arada hiç bo~luk kalmayacak ~ekilde birbirine
tam olarak oturmas~, bunlar~ n birlikte dü~ünülerek ayn~~ zamanda
yap~ld~ klar~~konusunda ~üphe b~ rakmamaktad~ r.
Urartu dininde, yerle~ im merkezlerinin içinde yer alan tap~ nak
yap~lar~ n~ n yan~~s~ra; baz~~ kutsal alanlar, kayalara oyulmu~~kap~~ ni~leri ve aç~ k
hava tap~ naklar~~da önem ta~~maktad~ r.
Urartu ba~kentlerinden Tu~pa oldu~u bilinen Van Kalesi kayal~~~ n~ n kuzeydo~u yamac~ , kutsal alan örneklerinin en önemlilerinden biridir. Urartu
kral~~ II. Sarduri (M.Ö. 764-735) taraf~ ndan M.Ö. 8. yüzy~ l~ n ortalar~ nda
yapt~ r~ ld~~~~bilinen bu kutsal alan, günümüzde "Anal~ k~ z" olarak
an~lmaktad~ r. Söz konusu kutsal alanda, biri daha büyük olmak üzere üst
k~s~mlar~~yuvarlat~lm~~~iki ni~~kayalar~ n içine oyulmu~tur. Bunlar~ n içinde de,
II. Sarduri'nin askeri eylemlerini anlatan çivi yaz~ l~~steller yer almaktad~ r.
Ni~ lerin önünde bulunan ana kaya da düzeltilerek, uzunlamas~ na geni~~bir
yüzey olu~turulmu~~ve kurban kanlar~ n~ n ak~ t~lmas~ na yarad~~~~dü~ünülen bir
kanal aç~lm~~ur5.

5 Belli 1982a, 143, 193; Salvini 1995, 145, Res. 5; Çilingiro~lu 1997, 73, Res. 10, 47-48;
1998, 234.
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Benzer bir kutsal alan da, Elaz~~~ili Baskil ilçesindeki Kaleköy'de saptanm~~t~r. F~ rat nehri kenar~ nda kurulmu~~olan bir kalenin hemen yan~ nda
yer alan kaya kütlesinin bat~~ yüzü düzle~tirilmi~~ve üzerine iki büyük ni~~
oyulmu~tur. Bu ana ni~lerin d~~~ nda, küçük boyutlarda yap~lm~~~sekiz ni~~
daha bulunmaktad~ r. Ni~lerin önünde, iki yan~~ duvarlarla s~ n~ rland~ r~lm~~~
düz bir alan vard~ r. Söz konusu alan, nehire do~ru alçalan farkl~~
yükseklikteki iki düz alan ile birle~mektedir. Ni~lerin üstünde ve yak~ n
çevresinde de, küçük kaya oyuklar~~görülmektedir. Kaleköy'de saptanan bu
kutsal alan Orta Demir Ça~~ 'na (M.Ö. 800-600) tarihlendirilmektedir. Ancak, kutsal alan~ n yan~ ndaki kalenin bir dönem Urartular taraf~ ndan kullan~lm~~~olmas~na ra~men, ni~lerin Urartu yap~ m~~ oldu~u kesin de~ildir''.
Ba~ ka bir kutsal alan, Van ili Gürp~ nar ilçesindeki Çavu~tepe'nin
(Sardurihinili) Yukar~~ Kale kesiminden tan~nmaktad~ r. Bu merkez de Urartu
kral~~ II. Sarduri (M.Ö. 764-735) taraf~ ndan M.Ö. 8. yüzy~l~n ortalar~nda kurulmu~tur. Çavu~tepe'de ni~ ler söz konusu olmamakla birlikte, bat~~surunun
d~~~kesimindeki kaya kütlesi i~ lenerek düz bir cephe elde edilmi~~ve bunun
önünde geni~~düz bir alan olu~turulmu~tur 7.
Kayalara oyulmu~~dikdörtgen biçimli kap~~ ni~leri, Urartular taraf~ ndan
"Haldi Kap~s~" olarak adland~ r~lmaktad~ rs. Bu grubun en eski örne~i, Van
kalesinin güneyinde bulunan Z~ vistan (Elmal~ ) köyü yak~ nlar~ndaki Hazine
Piri Kap~s~ 'd~ r. Yöredeki bir kayal~~~n bat~~yüzünde yer alan kap~~ ni~i, 2,80 m.
yüksekli~inde ve 6 m. geni~li~indedir. Kap~~ ni~inin içinde yer alan bir yaz~ t
sayesinde, an~ un Urartu krallar~ ndan hpuini (M.Ö. 830-810) taraf~ ndan,
M.Ö. 9. yüzy~l~ n sonlar~nda yapt~r~ld~~~~anla~~lmaktad~ r".
Kap~~ ni~lerinin en önemli örne~i ise Van ilinde yer alan Toprakkale'nin
(Rusahinili) hemen bat~s~ nda uzanan, Zimzim da~~~kayal~ klarm~ n güneybat~~
kesimindeki Meher Kap~~ an~ t~ d~ r. 4 m. yüksekli~inde ve 2,60/2,70 m.
geni~li~inde olan Meher Kap~~ ni~i, Hazine Piri Kap~s~ 'ndan farkl~~ olarak iki
kademeli bir çerçeveye sahiptir. Ni~in içinde yer alan yaz~ t~n ilk sat~ rlar~,
Bak~r ve Çilingiro~lu 1981, 65-66; 1987, 153-154, Lev. 95, 99, 102; Çilingiro~lu 1997, 73;
1998, 234.
7 Erzen 1977, 2-3, Res. 1-3, Lev. I, 3; 1978, 7-8, Res. 1; 1979, 1-2, Lev. 171, Res. 1;
Çilingiro~lu 1997, 73, Res. 49; 1998, 234; Belli 2000a, 211-212, Fig. 2.
8 Çilingiro~lu 1997, 234-235; Belli 1998, 30; 2000b, 386-387; Ayr~ ca bk.z. Sevin ve Belli 1977,
371-372, 374-375.
" Belli 1998, 32, Res. 41; 2000b, 387-388, Fig. 1-2; Belli ve Dinçol 1982, 173-179, Res. 2-3,
Lev. VI, 1-2, VII, 1-2, VIII-1X.
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Urartu krallar~ ndan hpuini ile o~lu Menua'n~ n ortak krall~klar~~(M.Ö. 820810) döneminde, M.Ö. 9. yüzy~l~n son çeyre~i içinde ba~~tanr~~ Haldi ad~na
yapur~ld~~~ m ortaya koymaktad~r. Yaz~ un devam~ nda ise Urartu panteonundaki 79 tanr~n~ n ad~~ önem derecelerine göre s~ ralanmakta ve bu tanr~lara
verilmesi gereken kurban hayvanlann~n say~s~~belirtilmektedir".
Urartular'da, bu tür kap~~ ni~ lerinin içinden tanr~lar~ n ç~ kaca~~na
inan~ld~~~~da bilinmektedir u . Konu ile ilgili iki önemli arkeolojik kan~t, Mu~~
ili Malazgirt" ilçesi yak~nlar~ nda yer alan ve Irak'~ n kuzeyinde Revanduz civar~ nda Herir Batas' ta" bulunan kap~~ ni~ lerinden elde edilmektedir. Etraf~ nda kademeli çerçeve olmayan bu kap~~ ni~ lerinde birer tanr~~ tasvir
edilmi~tir.
Urartular'da görülen kutsal alanlar~n di~er bir grubu, en iyi örne~i Erzincan ilinde yer alan Aluntepe'de saptanan, stellerin dikili oldu~u aç~k hava
tap~naklar~d~ r. Van ilinin Özalp ilçesinde bulunan Ye~ilal~ç kutsal alan~~ ise
buraya kadar tan~ mlanan kutsal niteliklerin hepsini bünyesinde bar~nd~ran
daha kompleks bir yap~ dad~r. Bu ba~lamda, Kot Tepe buluntulanmn bilinen
benzerleri olarak kar~~m~za ç~kan Alt~ntepe ve Ye~ilal~ ç'dan elde edilen verilerin ana hatlar~~ile de~erlendirilmesi yararl~~olacakt~r.
Alt~ntepe aç~ k hava tap~na~~ , tepenin güneydo~u yamaçlar~ nda yer alan
oda mezarlar~ n" yan~ nda, birinci mezara biti~ik durumda aç~~a ç~kar~lm~~t~r.
Her iki yap~n~ n da yakla~~ k olarak ayn~~zamanda in~a edildi~i dü~ ünülmektedir. Mezardan ele geçen yaz~l~~ buluntular, Urartu kral~~II. Argi~ti (M.Ö.
714-685) zaman~na ait oldu~unu göstermektedir'''. Aç~ k hava tap~na~~, ta~~
üzerine kerpiç olarak in~a edilmi~~bir duvar ile çevrilmi~tir. Kaplad~~~~alan~n
iç ölçümü 11,70 x 7,75 m. dir. Bu alan~n üst k~sm~ ndaki duvarlara birer
metre mesafede, yan yana yerle~tirilmi~~dört adet kaide saptanm~~t~r. Kaidelere ait steller de y~k~lm~~~vaziyette ayn~~bölgede yer almaktad~r. Üst k~s~mlar~~
1° Belli 1982a, 191-193; 1998, 30-34, Res. 35-37; 2000b, 386-387, 391-392, Fig. 9-10; Salvini
1994, 205-210; Çilingiro~lu 1997, 30-31, 153-155, 159, Res. 11.
11 Tarhan ve Sevin 1975, 397-398; Sevin ve Belli 1977, 370; Belli 1982a, 195; 1998, 30-31;
2000b, 387; Dinçol ve Belli 1982, 176-177; Salvini 1994, 206; Çilingiro~lu 1998, 235.
12 Burney ve Lang 1971, Res. 54.
13 Lehman-Haupt 1926, 276-281; Bossert 1942, 90, Res. 1161; Debovoise 1942, 88-89, Lev.
I, b.
14 özgüç 1961, 253-263, Res. 1-3, 5-7, 10-11; 1969, 6, 10-22, 24, 26-27, Res. 3-28, Lev. IIXVIII.
13 Özgüç 1961, 260; 1969, 24, 26.
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kavisli olan steller 2,30 x 0,50 x 0,32 m., kaideler ise 1 x 0,70 m. boyutlanndad~ r. Çok iyi bir i~çilik sergileyen bu eserler andezitten yap~lm~~t~r. Ancak, kaidelerin toprak alt~ nda kalan 28 cm. lik k~s~mlar~~ iyi i~lenmeyip
pürüzlü b~ rak~lm~~t~ r. Kaide ta~lar~ n~n ortas~ nda 40 x 20 x 20 cm.
ölçülerinde, dikdörtgen ~eklinde birer yuva vard~ r. Steller bu yuvalara muntazam bir biçimde girmektedir. Y~lulma öne do~ru meydana gelmi~, steller
yuva kenarlanndan lunlm~~~ve dip k~s~ mlar~~yuvalar~ n içinde kalm~~t~r. Stellerden üçünün gövdesi de lunkt~r. ~kinci stelin önünde 50 cm. çap~nda bir
sunak saptanm~~t~ r. Bu suna~~ n ortas~ nda 14 cm. çap~ nda yuvarlak bir çukur
vard~ r. Ancak, sunulan s~v~n~n d~~ar~~akmas~n~~sa~layacak bir delik yoktur.
Taban alt~ nda kurban kanlann~n veya sunulan s~v~lann almas~ na yarayan bir
kanal kal~nus~~da bulunamam~~t~r. Alt~ ntepe aç~k hava tap~na~~, belirli zamanlarda toplan~ l~ p ölü kültü ile ilgili törenlerin yap~ld~~~~kutsal bir alan
olarak yorumlanmaktad~r'6.
Van iline ba~l~~ Özalp ilçesinin güneyinde, Ye~ilal~ ç (Pagan) köyü
yak~nlar~ nda bulunan Ye~ilal~ç kutsal alan~~ise bölgedeki bir Urartu kalesinin
hemen yan~ nda yer alan Nazarabad da~~n~ n eteklerindeki bir kayal~ k
üzerinde kurulmu~tur. Cephesi güneye bakan bu alanda, ilk olarak kayalara
oyulmu~~dikdörtgen ~ekilli bir kap~~ni~i görülmektedir. Meher Kap~~ni~i gibi
iki kademeli bir çerçeveye sahip olan bu kap~~ ni~i, 5,10 m. yüksekli~inde ve
2,40 m. geni~li~indedir. Ni~in önündeki kayalar düzeltilerek küçük bir platform olu~ turulmu~ tur. Güney ve güneybanda yönünde bulunan kayalar
üzerindeki derin olmayan yuvarlak çukurlann kültle ilgili i~levleri oldu~u
dü~ ünülmektedir". Kap~~ ni~ inin içindeki yaz~~t sayesinde, Ye~ilal~ç kutsal
alan~n~ n Urartu krallar~ ndan hpuini ile o~lu Menua'n~ n ortak krall~klar
~~
(M.Ö. 820-810) döneminde, M.Ö. 9. yüzy~l~n son çeyre~i içinde yapunld~~~~
anla~~lmaktad~r'''. Ye~ilal~ ç kutsal alan~ nda herhangi bir stel ele geçmemi~tir.
Ancak, kap~~ni~inden 7 m. kadar uzakta, do~u-bat~~yönünde 3 ve bunlann biraz a~a~~s~ nda, kuzey-güney yönünde de 3 adet olmak üzere, toplam 6 adet
kayalara oyulmu~~stel yuvas~~vard~ r. Birbirinden ortalama 50 cm. kadar
uzakl~ kta olan yuvalar, 30 x 20 x 20 cm. ölçülerindedir'''.
özgilç 1963, 56-57, ~ek. 2, Lev. XV, 2; 1969, 28, 32-33, Res. 29-32, Lev. XXVI-XXVII.
Sevin ve Belli 1977, 367-368, 373, Res. 1, Lev. I-IV; V, 1, 3; VII, 3; Çilingiro~lu 1997, 106,
Res. 50; Belli 1998, 31, Res. 38; 2000b, 389-390, Fig. 3, 6, 8.
114 Sevin ve Belli 1977, 367-368, 371; Çilingiro~
lu 1997, 106; Belli 1998, 31, Res. 39; 2000b,
391.
19 Sevin ve Belli 1977, 373, Res. 2, Lev. VII, 1-2; Çilingiro
~lu 1997, 106, Res. 51; Belli
2000b, 391, F~g. 7.
16
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Kale, saray, tap~nak ve yukar~da tan~ mlanan kutsal nitelikli yerler gibi
an~tsal mimari yap~lar~n yan~~s~ra, bay~nd~rl~kla ilgili çe~itli projeler de üreten
Urartu uygarl~~~nda, ta~ç~l~ k zanaat~mn son derece geli~mi~~bir düzeyde
oldu~u görülmektedir. Konu ile ilgili olarak yap~lan ara~t~rmalar sonucu, söz
konusu mimari unsurlann yap~ m~nda kullan~lan malzemenin ç~kanld~~~~ta~~
ocaklar~~ ve bunlar~n i~lendi~i atölyeler hakk~ nda önemli bilgiler elde
edilmi~tir20. Bu tür ta~~i~leme atölyelerinin en büyü~ü olan Alniunu kenti,
Urartu stelleri hakk~ nda veriler de ortaya koydu~undan ayr~~ bir önem
ta~~maktad~r. Van kalesi (Tu~pa) kayal~~~ n~n güneyinde yer alan Alniunu
kenti ve ta~~i~leme atölyesi oldukça geni~~bir alana yay~lm~~t~r. Yerle~im yerinin yak~n çevresinden ç~ kar~lan kireçta~~~bloklar i~lenmemi~, i~çili~i yar~m
b~rak~lm~~~ya da tamamen i~lenmi~~bir halde bu alanda görülebilmektedir.
Alniunu atölyesinde herhangi bir stel ele geçmemi~ tir. Ancak, kare ya da
dikdörtgen ~eklinde yap~lm~~~bloklann bir k~sm~~dikdörtgen kesitli stel yuvalar~na sahiptir. Daha büyük boyutta olan baz~~bloklarda ise stel yuvalar~~yan
yana üçlü gruplar olu~turacak ~ekilde yap~lm~~t~ r. Üçlü düzenleme içeren
örneklerin ölçüleri, ortalama 1,5-2 x 0,7 x 0,6 m. olarak saptanm~~t~r. Özenle
i~lenmi~~çok say~daki örnek, tüm i~çili~inin bu atölyede tamamland~~~n~~ortaya koymaktad~r. Üçlü düzenleme anlay~~~, Ye~ilal~ç kutsal alan~ndaki kayal~k zeminde kar~~m~za ç~ kan yuva gruplar~~ile uyum sa~lamaktad~ r. Tekli
bloklar ise Alt~ntepe'de aç~k hava tap~na~~ nda tespit edilen kaideler ile benzerlik göstermektedir21. Ayn~~durum, Kot Tepe buluntular~~için de geçerlidir.
Urartu yaz~l~~ belgelerinde, ta~~stellere 14A jn~l~di (e) ad~~verilmektedir22.
Alt~ntepe ve Kot Tepe'de aç~~a ç~ kar~lan stellere ek olarak, bu tür baz~~
örneklerin geçmi~~y~llarda Van civannda görüldükleri de söylenmektedir23.
Ayn~~biçimde yap~lm~~, ancak üzerlerinin yand~~olmas~~bak~m~ndan farkl~l~k
ta~~yan steller Urartular'da daha yayg~nd~r. Söz konusu yaz~tlar genellikle
askeri faaliyetlerden bahsetmektedir". Üzerleri yaz~ tl~~ olan steller
günümüzde Van Müzesi'nde de sergilenmektedir25.

20 Belli 1982b, 118-121, Lev. III-V, X, 2; 1989, 66-67; 2000c, 415-420, Fig. 5-8; Belli ve
Dinçol 1982, 169-173, Lev.
XIII-XIX; 2000c, 420-422, Fig. 9-10; Belli ve
21 Belli 1982b, 118-127, Res. 2, Lev.
Dinçoi 1982, 171.
22 König 1955-57, 197; Piotrovskii 1959, 229; Melikisvili 1971, 85.
23 Piotrowskii 1966a, 317; 1966b, 46.
24 ~,a
`lingiro~lu 1997, 106; 1998, 237.
25 Belli 2000c, Fig. 4; Sevin 2003, 259 üstte.
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Yand~~steller ile ilgili olarak, Van ili Muradiye ilçesinde yer alan Karahan
köyünden ele geçen steller önemli bir buluntu grubu olu~turmaktad~ r2". Karahan stellerinden birinin üzerinde, "...Sarduri o~lu hpuini Tanr~~Haldi için
Haldi kentinde bir Haldi kap~s~~yapt~rd~~ve Tanr~~ Ua için bir kutsal steller
(alan~ ) in~a etti..." cümleleri okunmaktad~ r. Nerede oldu~u bilinmeyen
Haldi kentindeki bu stellerin kutsal bir alan olu~turdu~u dü~ünülmektedir.
Di~er bir stel üzerinde de "Tanr~~guini için hpuini o~lu Menua bu steli dikti;
hpuini o~lu Menua ve Menua o~lu ~ntApua'ya Tanr~~guini ya~am, sevinç ve
yücelik versin" denilmektedir. Van ili Muradiye ilçesinde yer alan Kö~k
köyünden ele geçen ve Menua taraf~ndan diktirildi~i belirtilen bir stel
üzerinde ise "Haldi'ye bir öküz ve üç koyun kurban edilmeli, Haldi kap~s~na
ve stellerin önünde ~arap libasyonu yap~ lmal~" yaz~l~d~r27.
Urartular'da tanr~ lar için düzenlenen dini törenlerde yap~lan en önemli
tap~nma, kurbanl~ k hayvanlar~ n kesilmesidir. Parçalanan etlerin bir k~sm~n~n
tannlara sunulmas~na ek olarak, hayvan kan~~ve ~arap ba~ta olmak üzere s~v~~
kurban~~ da yap~lmaktad~ r. Aç~ k hava tap~na~~~~ eklindeki kutsal alanlarda
düzenlenen dini törenlerin büyük bir k~sm~~da olas~l~ kla steller önünde
gerçekle~tirilmekte ve ço~unlukla s~v~~ kurban~~yap~ld~~~~dü~ ünülmektedir28.
Yaz~l~~ belgelerden elde edilen verilere ek olarak, bu konuda gliptik sanat~ndan tan~ nan tasviri kan~ tlar da bulunmaktad~ r. Söz konusu örneklerden
ilki bir mühür bask~s~~üzerindedir. Bu örnekteki sahnede, platform üzerine
dikilmi~~üç stelin kar~~s~ nda bir insan figürü durmakta ve yan~nda da bir libasyon kab~~bulunmaktad~r29. Di~er bir örnek ise Van Müzesi'nde korunan
mühür üzerinde yer almaktad~ r. Bu eserdeki sahnede de, stellerin önüne
yerle~tirilmi~~yemek masas~n~ n yan~ nda duran bir insan figürü libasyon yapmaktad~r30.
Urartu dininde önemli bir yeri oldu~u anla~~ lan bu stellerin, ne anlam
ta~~d~~~~henüz kesin olarak aç~ klanamam~~t~ r. Bunlar~ n Urartu panteonunun
ilk üç veya dört tanns~n~~ simgeledikleri dü~ünülmektedir. Söz konusu
tanr~ lardan ilk üçü Haldi, Teieba ve Suini'dir. Di~er tanr~n~ n ise Meher
Kap~~ amundaki listede yer alan dördüncü tanr~~Hutuni veya ba~~tanr~ça Art~-

26 Dinçol

ve Kavakl~~1978, 7-24; 1979, 17-43.
1993, 546-548.
28 Çilingiro~lu 1997, 102, 106; 1998, 229-238.
29 Lehman-Haupt 1931, 549, 598; Piotrowskii 1966a, 317, Res. 73; 1966b, 46, Res. 7.
C.almayer 1991, 317, Res. 5.
27 Salvini
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bani olabilece~i varsay~lmaktad~rst. Ye~ilahç kutsal alan~ndaki stel yuvalann~n
alt~~adet olmas~~nedeniyle, listede daha sonra gelen baz~~tannlann adlar~~da
gündeme getirilebilir.
Stellerin ve bunlar~ n önünde libasyon yapma gelene~inin, Urartular'a
nereden geldi~i konusunda da kesin bir kan~ t yoktur. Benzer örnekler Anadolu, Suriye ve Filistin'de M.Ö. 2. binin ba~lar~ndan itibaren tan~nmaktad~r.
M.Ö. 1. binde ise Iran'da Urmiye gölünün güneyinde yer alan Hasanlu'da
saptanan örnekler vard~r. Daha kaba bir yap~ da olan bu steller, yerle~imin
IV. tabakas~nda bulunan II. Yanm~~~Yap~'run önündeki ta~~dö~eli avluda yer
almaktad~r. Urartu kral~~Menua (M.Ö. 810-786) taraf~ndan saltanat~= ilk
y~llar~nda ele geçirilen Hasanlu'nun IV. tabakas~, Bat~~Iran'da II. Demir
Ça~~'na (M.Ö. 1100-800) tarihlendirilmektedir32. Di~er yandan, Ye~ilahç kutsal alan~ndaki stel yuvalan ~imdiye kadar Do~u Anadolu Bölgesi'ndeki en
erken örnekler olarak de~erlendirilmi~tir. Hasar~lu'nun Urartular'~n eline
geçmesi ile Ye~ilahç kutsal alan~n~n ve olas~l~kla yak~n~ndaki kalenin in~as~~
yakla~~k olarak ayn~~ta~ihlere rastlamaktad~r. Bu bak~mdan stel dikme ve
önlerinde libasyon yapma gelene~inin, Urartular'a Kuzeybat~~ ~ran'dan
geldi~i dü~ünülmektedir.
Kot Tepe'de saptanan buluntular, büyük bir olas~l~kla bu yerle~im yerinde de bir aç~k hava tap~na~~n~ n var oldu~una i~aret etmektedir. Eserlerin
bilimsel bir kaz~~çal~~mas~~sonucu ele geçmemi~~olmas~, Alt~ntepe'deki gibi
birbirinin yan~nda yer alan mezarlar ve aç~k hava tap~na~~ndan meydana gelen bir kompleksin bulunup bulunmad~~~~sorusunu bugün için cevaps~z
b~rakmaktad~r.
Kot Tepe, Alt~ ntepe ve Ye~ilahç buluntular~~birbirleriyle kar~~la~t~r~ld~~~nda önemli sonuçlar ortaya ç~karmaktad~r. Kot Tepe ve Alt~ ntepe stelleri,
yerle~im yerlerinin güneydo~u kesimlerinde ele geçmi~tir. Ye~ilahç kutsal
alan~ ndaki üçlü yuva gruplar~ndan biri de güneye dönüktür. Bu bak~mdan,
söz konusu kutsal alanlarda belirli bir yön anlay~~~~bulundu~u
görülmektedir.
Kot Tepe stelinde kenarlar~n kesilerek i~lenmi~~olmas~na kar~~l~k,
Alt~ntepe stelleri düz kenarl~d~r. Alt~ntepe'deki ikinci stelin önünde yer alan
ortas~~çukur suna~m libasyon ile ili~kili oldu~u dü~ünülmektedir. Kot Tepe
31 Çilingiro~lu 1997, 106; 1998, 237.
" Sevin ve Belli 1977, 373 dn. 34; Çilingiro~lu 1997, 80, 106, Kes. 40; 1998, 237.
" Çilingiro~lu 1997, 106; 19'38, 237.
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kaidesinde ise ön k~s~ mda kabartma bir daire bulunmaktad~ r. Bu k~s~m,
içlerinde s~v~~ya da kat~~maddeler bulunan sunu kaplar~ n~n yerle~tirildi~i bir
yer olmal~d~r.
Buluntular~ n ölçüleri de önemli bir de~erlendirme kriteri olu~turmaktad~ r. 4,16 x 0,69 x 0,35 m. ölçüsündeki Kot Tepe steli, 2,30 x 0,50 x 0,32
m. boyutlar~ ndaki Alt~ ntepe stellerinden 1,5-2 misli kadar daha büyüktür.
Do~al olarak Kot Tepe kaidesi de Alt~ ntepe kaidelerinden daha büyüktür.
Kot Tepe kaidesindeki stel yuvas~~69 x 35 x 40 cm. ölçüsündedir. Bu ölçü 30
x 20 x 20 cm. boyutlar~ ndaki Ye~ilal~ ç stel yuvalar~mn da yakla~~ k iki kaud~r.
Saptanan ölçüler, Kot Tepe buluntular~n~~ ~imdiye kadar tan~ nan en büyük
Urartu kült stelleri konumuna getirmektedir".
Kot Tepe'deki stellerden ikisinin kaidesi ele geçmemi~tir. Stel ve kaidelerin üçten fazla say~da olmas~~da ihtimal dahilindedir. Buluntular~ n tarihlendirilmesi konusunda yeterli bir veri yoktur. Bununla birlikte baz~~varsay~ mlar üzerinde durulabilir. Kot Tepe'de aç~~a ç~ kar~ lan Haldi
tap~ na~~ndaki yaz~ tlar, Urartu kral~~ Menua (M.Ö. 810-786) taraf~ ndan
yapur~ld~~~ n~~ortaya koymaktad~ r". Kot Tepe aç~ k hava tap~ na~~~da, Haldi
tap~na~~na yak~n bir zamanda in~a edilmi~~olmal~d~ r. Bu durumda, Kot Tepe
aç~ k hava tap~ na~~n~ n Urartu krallar~ ndan hpuini ve Menua'n~ n ortak
krall~klar~~(M.Ö. 820-810) dönemine tarihlenen Ye~ilal~ç kutsal alan~ ndan
k~sa bir süre sonra yap~ld~~~~ve Urartu kral~~II. Argi~ ti (M.Ö. 714-685) zaman~na tarihlenen Alt~ntepe aç~ k hava tap~na~~ ndan daha önce in~a edildi~i
söylenebilir.

34 AinilMU ta~~i~leme atölyesinde saptanan stel kaidelerindeki yuvalar~n boyutlar~~hakk~nda
bilgi verilmedi~inden, bu buluntularla ilgili olarak kesin bir de~erlendirme yap~ lamamaktad~r.
Ancak, üçlü stel yuvalar~n~ n yer ald~~~~kaidelerin ortalama boyutlar~~olarak verilen 1,5-2 x 0,7 x
0,6 m. ölçüleri, tek yuval~~Kot Tepe kaidesi ile luyasland~~~~zaman oldukça küçük kalmaktad~ r.
35 Balkan 1960, 99-131.
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Resim I - Kot Tepe 2001, do~udan görünü~ü.

Resim 2 - Kot Tepe 2001, telefon direklerinin güneybat~dan görünü~ü.
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Resim 3 - Stelin önden görünü~ü.

Resim 4 - Stelin arkadan görünü~ü.
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Resim 5 - Kaidenin ön lusm~ndaki kabartmalar.

Resim C, - Ka~ lks~ t ~ n al- L~~ k ~ sm~ n~lak ~~ 1rtn~ ,~ .

