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Boris PJOTROWSK~, Urartu, Geneva, 1969. Archaeologia Mundi
serisinden. 230 s., 96 lev., 9 s. levhalar~n izah~, 4 s. bibliyografya, 4 S.
indeks. Ayr~ca kitab~n sonunda Urartu devletinin s~n~rlar~n~~gösterir
~~harita.
Son y~llar~n aktüel konular~ndan birini meydana getiren Urartu devletinin
tarih ve kültürü üzerine, Urartu konusunun en büyük uzman~ , Ermitage Müzesi
müdürü ve Karmir-Blur hafiri B. Pjotrowski taraf~ ndan kaleme al~nm~~~bulunan bu
eserin ilk bölümü (s. 3-41) "Urartular'~n tekrardan ke~fi" ad~n~~ta~~maktad~r. Burada
önce Urartu ara~t~rmalar~= bir tarihçesi verilmekte, Urartu eserlerine uzun süre
Asur yap~ tlar~~olarak bak~ld~~~~ve ancak 1871 y~l~ndan itibaren, Frans~z bilim adam~~
Pr6,Tost de Longprier'nin Van'da bulunup Istanbul'a getirilmi~~olan kazan kulplar~n~n Urartular'a ait olabilece~ini bildirmesinden sonra, yava~~yava~~Urartu
eserlerinin Asur eserlerinden ayr~lma~a ba~land~~~~belirtilmektedir. Toprakkale'de
yap~lan kaçak kaz~ lar ve elde edilen güzel eserlerin Van'da bir kaz~~ yap~lmas~n~~
gerektirdi~ine de~inen yazar, 1877'de H. Layard'~n asistan~~ H. Rassam'~n ilk ke~if
hareketinden sonra 1879-188o y~llar~~aras~nda yap~lan Toprakkale kaz~lar~ndan
bahsetmekte, bu ilk kaz~larda elde edilen eserler kar~~s~nda Rassam ve arkada~lar~n~n
duygular~n~~ve bunun nedenlerini ise aynen ~u sözlerle aç~klamaktad~r: "Maalesef
ilim heyeti Toprakkale'deki kaz~lar~~s~ras~ nda umduklar~n~~ bulamam~~lard~r. Her
ne kadar arkeologlar aç~k ve koyu renk kesme ta~lardan gayet düzenli bir ~ekilde
in~a edilmi~~olan tap~na~~n temellerini gün ~~~~~na ç~kartm~~larsa da durumdan hiç
memnun kalmam~~lard~r. Toprakkale'de Asur saraylar~~ gibi an~tsal Urartu eserleri
ile kar~~la~acaklar~n~~sanan hafirler, bu buluntular~n azl~~~~kar~~s~nda hayal k~r~kl~~~na u~ram~~lard~r. Onlara göre Toprakkale mevkii, Asur kültür çevresi içinde yer
alan önemsiz bir kaz~~yerinden ba~ka bir~ey de~ildi."
Bundan sonra 1898'de C. F. Lehmann-Haupt ve W. Belck'in, 1911-1912'de
I. A. Orbeli, 1916'da ise Rus Arkeoloji Cemiyeti ad~na N. J. Marr idaresinde
yap~lan Toprakkale kaz~lar~~ ve Marr'~n Van kalesinde yapt~~~~ara~t~ rmalardan
bahsedilmekte, 1938'de K. Lake'in Van ve Toprakkale kaz~lar~ndan sonra, Van
civar~ndaki Urartu çal~~malar~n~n bir süre durarak, arkeologlar~n dikkatlerinin
Güney Mezopotamya'ya kayd~~~~belirtilmektedir.
Merkezi Urartu bölgesindeki çal~~malar~n durmas~yla birlikte, bu kez arkeologlar~ n Urartu krall~~~n~n kuzey s~n~r~nda çal~~malara giri~tikleri, Güney Transkafkasya'daki ilk ara~t~rmalar~n 1862 y~l~nda ba~lad~~~, Mrmavir'de 1138o'de yap~lan
küçük kaz~lar, 1893'te M. Nikol'skij ve yard~mc~s~~A. Ivanovskij'nin Transkafkasya'daki incelemeleri anlat~ld~ktan sonra, ~~939'da Erivan yak~nlar~ndaki Karmir-Blur'da
ilk sistematik kaz~lar~n ba~lad~~~~ve bu kaz~lar sonucu, buras~n~n büyük bir Urartu
~ehri olan Tei~ebaini oldu~unun saptand~~~~belirtilerek, 19513'de ba~layan Arin-berd
(Erebuni) kaz~lar~~hakk~ nda da bilgiler verilmektedir. 1964'te Ermenistan Ilimler
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Akademisi taraf~ndan Armavir yak~n~ndaki Armavir-Blur ve Davida tepelerinde,
B. Arakeljan ile A. Martirosjan taraf~ndan yap~lan yeni ke~ifler, Davida'n~n eskiden
Argi~tihinili ad~n~~ ta~~d~~~~hakk~nda bilgiler verilerek, "Türkiye'deki yeni ara~t~rmalar" adl~~k~sma geçilmektedir. Yazar Urartu ara~t~rmalar~= Türkiye'de, 1956'957 y~llar~nda C. A. Burney'in yapt~~~~gezi ve ne~riyattan sonra ba~lad~~~n~~ belirterek, Erzincan yak~n~ndaki Alt~ntepe'de T. Ozgüç, Toprakkale ve Çavu~tepe'de
A. Erzen, Adilcevaz'da E. Bilgiç - B. Ö~ün, Patnos'ta K. Balkan ve Mu~~yak~n~ndaki
Varto-Kayal~dere'de ise S. Lloyd ile C. A. Burney'in yapt~~~~yeni kaz~lara de~inmi~tir. Ancak burada A. Erzen ve arkada~lar~n~n 1962/63'de Ernis-ünseli'de yapt~klar~~nekropol hafriyat~na yer verilmedi~i gibi, Çavu~tepe kalesinin, Urartu
krall~~~= ikinci safhas~na ait olan Sardur III (M.O. 639-635) devrine ait oldu~u,
eski ne~riyata bak~larak ileri sürülmü~tür. Ancak yeni ara~t~rmalar, Çavu~tepe'nin
Argi~ti o~lu Sardur II (M.O. 764-735) devrinde in~a edildi~ini ve ad~n~n da Sardurihinili oldu~unu ortaya koymu~tur 3 . Bu bölümün sonunda G. Meliki~vili, F. W.
König, I. D'jakonov, J. Friedrich, A. Goetze, I. Mescaninov, N. Arutjunjan'~n
filolojik çal~~malar~, R. D. Barnett ve G. R. Meyer'in eski kaz~lar~n malzemeleri
üzerine yapt~klar~~yay~nlar ve E. Akurgal'~n Urartu sanat~~üzerine yazd~~~~ilk kitap
zikredilip, son on y~l içinde Urartu krall~~~na kar~~~duyulan ilginin geni~~ölçüde
artt~~~~da belirtilerek kitab~n ilk bölümüne son verilmektedir.
Görüldü~ü gibi, yazar bu bölümde Urartu ara~t~rmalar~= k~sa bir tarihçesini
ba~ar~l~~denilebilecek bir düzen içinde ve ayn~~zamanda gerekli aç~klamalarla birlikte
vermi~~ve özellikle S. S. C. B. 'ndeki yeni ke~ifler hakk~nda ise ilginç bilgiler sunmu~tur. Ancak, ilk bak~~ta da görülece~i üzere, bu bölümde Türkiye'deki yeni
ara~t~rmalar biraz, iran'dakiler ise tamamen eksik b~rak~lm~~t~r 3 . Bu da bize yazar~n
daha çok eski çal~~ malar ve özellikle S.S.C.B.'ndeki yeni ara~t~rmalara a~~rl~k vermi~~
oldu~unu göstermektedir.
(s. 43-66) II. Bölüm "Men~e problemi". Bu bölümün ilk k~sm~nda, Urartu
bölgesindeki ilkel kültürlerden bahisle, III. ve II. biny~llarda, Urartu ülkesinin
güneyindeki yüksek da~lar~n, bu da~l~k ülkeyi güneydeki düzlük alandan kesinlikle
ay~rd~~~~ve Mezopotamya ile düz alanlar~n çok ilerlemi~~bir ziraat kültürüne sahip
olduklar~, boya ile yap~lm~~~kaplar~n üzerinde tar~m~~ ve hayvanc~l~~~~aksettiren
kaplar~n bulundu~u, buna kar~~l~k kuzeyde ise, boyal~~ kaplar~n yerini, üzeri çizgi
bezemeli çok iyi cilâlanm~~~siyah kaplar~n ald~klar~~belirtilmi~tir. Son yap~lan
ara~t~rmalara göre, III. biny~ lda Araxes'in kuzeyinde, Güney Kafkasya bölgesinde,
Van Gölü etraf~ndaki bölgede, Do~u Anadolu'da ve Urmie gölü dolaylar~ndaki
bölgelerde bir bütün meydana getiren yeni bir kültür ak~m~n~n yay~lm~~~bulundu~u, bu kültürün iktisadi hayat~n~n temelini ilkel bir ~ekilde yap~lan tar~m ve
hayvanc~l~~~n meydana getirdi~i, a~ul~~~n ise hayvanc~l~kta oldu~u üzerinde duruErnis-ünseli hafriyat~~için bk. A. Erzen, "Ünseli (Ernis) Mezarl~~~", Belleten,
27/107 (1963), s. 542; 28/1 ~~~~(1964), S. 570-572.
2 Bk. A. Erzen, "Çavu~tepe Kaz~lar~," VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara,
1973, s. 66-70.
3 Daha ayr~nt~l~~ bilgi için bk. W. Kleiss, "Urartâische Architektur und
Kunst", Barrasihâ-ye Târikhi (1969), s. ~~vdd.
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larak, bu durumun oldukça ilkel üretici güçlerin geli~mesinde bir üretim fazlas~n~~
olu~turdu~u fikri ileri sürülmü~tür. Bunun do~al bir sonucu olarak, önceleri nehir
yataklar~, vadiler ve da~lardan gelen ~rmaklar~n döküldü~ü yerlerde geli~mi~~olan
bu kültür III. biny~l~n ikinci yar~s~nda da~lar~~da a~maya ba~lam~~~ve kültürel bir
bütün olarak geni~~alanlar~~etkisi alt~na alm~~~bulunmaktayd~. Bu kültürün, Hurri
kültürü, Ermenistan yaylasm~n bat~~kesimleri, Habur havzas~~ve Kuzey Suriye ile
ili~kiler içinde bulundu~u, hatta bu ili~kilerin Kuzey Kafkasya'ya kadar izlenilebildi~ini belirten yazar, sözü geçen kültürün ayn~~zamanda Küçük Asya ve Suriye ile
ili~kisi oldu~una i~aret etmektedir. M.O. XV. yy. ~n sonlar~~ve XIV. yy. ~n ba~lar~nda
Mitanni krall~~~n~n y~k~lmas~ndan sonra, Ermenistan yaylas~nda ya~amakta olan
kavimlerin, ayn~~ ça~da Kuzey Suriye'ye do~ru yay~lma~a ba~layan Hititler'le
ili~kilerini devam ettirdikleri ve bu ili~kilerin yayla bölgesinin kültürel aç~dan geli~mesinde önemli bir rol oynad~klar~, M.Ö. 1200 tarihlerinde Büyük Hitit Imparatorlu~unun y~k~lmas~~ s~ras~nda Ermenistan yaylas~nda ya~amakta olan kavimlerin
oldukça yüksek kültürel ve iktisadi bir düzeye gelmi~~bulunduklar~~üzerinde durulmu~tur. Bunun do~al bir sonucu olarak, bu da~~ve yayla kavimlerinin birle~erek,
kuvvetli birlikler kurduklar~~ve M.O. XIII. yy. a ait belgelerden bu kavimler hakk~nda ilk bilgiler edinildi~' ini belirterek, Urttatri ad~na ilk kez Salmanassar I yaz~tlar~nda
rastlan~ld~~~n~, Asurca olan bu ad~n etnik bir kelime olmay~p, "da~l~k bölge" anlam~nda kullan~lm~~~co~rafi bir terim oldu~u üzerinde durulmu~tur. Salmanassar
I'in o~lu Tikulti-Ninurta'ya ait belgelerde Ermenistan yaylas~ndaki kavimler birli~i
için "Nairi ülkeleri" ~eklinde bir kollektif terimin kullan~ld~~~ , bu deyimin bir yüzy~l
boyunca Uruatri kelimesinin yerini tuttu~u ve Nairi ülkeleri hakk~ndaki ilk ayr~nt~l~~
bilgilerin Tiglet-Pileser I anallerinden ö~renildi~ini belirten yazar, bu kral~n seferleri hakk~nda bilgiler verdikten sonra M.O. IX. yy. ~n ilk yar~s~nda Asur bask~suun
artt~~~~bir s~rada, küçük kavimlerin birle~mek suretiyle Urartu devletini kurduklar~,
Salmanassar III'ün bu devlet ve kral Aramu üzerine yapt~~~~ilk sefer ve Balawat
kap~s~~üzerindeki bu seferle ilgili tasvirlerin incelenmesi i~ine giri~ilmektedir. M.O.
834 y~l~~anallerinde Urartu kral~~Aramu'nun ad~n~n son defa olarak an~lmas~ndan
12 y~l sonra, Sarduri veya Siduri ad~ndaki Urartu kral~~ile kar~~la~~ld~~~, bu kral~n
ad~n~n, M.O. IX. yy. in üçüncü çeyre~ine tahrihlenen Madr~burç kitabelerinde
geçti~i belirtilerek, Van gölünün içlerine do~ru uzanan bu yap~n~n bir dalgak~ran
veya liman uzant~s~~oldu~u fikri ileri sürülmektedir. Ancak R. Naumann, yapt~~~~son
ara~t~rmalarda ise, buran~n, Tu~pa ~ehri tanr~ças~~Tuu§puae'ya ait bir kutsal alan
(tap~nak) olabilece~i fikrini ileri sürmü~tür 4. Bu bak~mdan Madr~burç veya Mad~r
Burcu ad~~verilen bu yap~n~n rnahiyeti henüz tam olarak aç~klanm~~~de~ildir. Yazar
Madr~burç üzerindeki yaz~tlar~~inceledikten sonra ise Aramu ile Sardur I aras~nda
bir ba~ka kral~n da var olmas~~gerekti~ini ileri sürer ki, bu fikir gerçekten akla çok
yak~nd~r. Bundan sonra gelen sat~rlarda ise, Urartular'~n M.O. IX. yy dan itibaren
kendi ülkelerini "Biaini ülkesi" olarak adland~rd~klar~n~~Keli~in steline dayanarak
kabul etmekte, bu ad~n daha sonralar~~ise iki de~i~ik anlamda (krall~~~n merkezi ve
tüm ülke için) kullan~ld~~~n~ , ancak On Asya'da Urartu ad~n~n daha yayg~n olmas~~
nedeniyle, bu ad~n zamanla "Biani(li)" ad~n~n yerini ald~~~~ileri sürülmektedir.
4

R. Naumann, Ist. Mitt., 18 (1968), s. 53-57.
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(s. 67-139) III. Bölüm "Tarih ve Arkeoloji". Bu bölümde önce Urartu krall~~~n~n yükseli~i ve büyük krallardan bahsedilmekte, Sarduri'nin o~lu I~puini ve onun
o~lu Menua devirlerinde yap~lan imar faaliyetleri anlat~lmaktad~ r. Urartu
egemenlik bölgesinin yay~lmas~yla birlikte merkezi otoritesinin kuvvetlendi'~i, idareci
bir s~n~f~n meydana geldi~i, çe~itli bölgeler için idari bir sistemin kuruldu~u ve daha
önceleri küçük kavimler taraf~ndan kutsanmakta olan, küçük tanr~lar~~da içine alan
bir tanr~lar pantheonunun olu~tu~unu belirten yazar, bu pantheonun ba~~nda ise
Haldi bulundu~unu bildirmektedir. Burada Urartu dini hakk~nda bilgiler verilmekte, ayr~ca da tanr~lar~n özelliklerinden bahsedilmektedir. Mu~a~ir
tap~na~~n~ n, Mezopotamya tap~naklar~ ndan tamamiyle ayr~larak, daha çok Küçük
Asya tap~naklar~na akrabal~k gösterdi~i, Sargon'un saray~nda bulunan röliefin
üzerinde tasvir edilmi~~olan tap~na~~n, yüksek bir platform üzerinde durdu~u, al~nl~kl~ , ziftlenmi~~bir çat~ya sahip bulundu~u ve cephesinde ise 6 adet sütun ve ortada
alçak bir kap~n~n yer ald~~~~kabul edilmektedir.
Mu~a~ir tap~na~~n~n Asurlular taraf~ndan ya~ma edili~ini tasvir eden kabartman~n, Flandis taraf~ndan çizilmi~~bulunan deseni, son y~llarda yeniden inceleme
konusu olmu~~ve bilim adamlar~~taraf~ndan, bu tap~na~~n rekonstrüksiyonu hakk~nda
çe~itli görü~ler ileri sürülmü~tür 5. Bütün yorumcular, bu tap~na~~n yüksek bir
platform ya da podyum üzerinde yükseldi~ini kabul etmekle birlikte, cephede
tasvir edilmi~~bulunan 6 dikey yap~~eleman~~konusunda ise bir fikir birli~ine yaramam~~lard~r. Örne~in, Pjotrowski bu yap~~elemanlar~n~, yukar~da belirtildi~i üzere,
6 yuvarlak sütun, Kleiss yan rizalitlerin yan~nda yer alan 6 adet dar paye, van Loon
6 adet a~~r paye, Akurgal anteler aras~ nda yer alan 4 adet paye olarak yorumlamakta, Naumann ise bir ön galeri fikrini ortaya atarak, bu ön galerinin, yan ante
duvar~~ ve bu antelerin aras~nda iki payeye sahip bulundu~unu, iç taraftaki dikey
iki yap~~eleman~n~ n ise cella duvar~na yap~~~k yar~m payeler olmas~~ gerekti~ini
kabul etmektedir. Görüldü~ü gibi, Mu~a~ir tap~na~~n~n cephe sorunu ve Pjotrowski'nin ileri sürdü~ü gibi, bir al~nl~ga sahip olup olmad~~~~hususu da henüz tam olarak
ayd~nlanm~~~de~ildir. Çünkü Erzen ve Kleiss gibi bilim adamlar~~ da tap~na~~n
semerdaml~~ de~il, çad~rdaml~~bir çat~ya sahip oldu~u fikrini kabul etmektedirler.
Kan~m~zca, Urartu tap~nak rekonst~~ üksiyonlar~~ s~ ras~nda Mu~a~ir tap~na~~~bir
örnek te~kil etmemelidir. Çünkü Mu~a~ir, Urartu devletinin güneydo~u s~n~r~~
üzerinde yer alan küçük bir krall~k olup, burada önceleri ibadet gören Bagbartu
(ya da Bagmdtu) da bir Urartu tanr~s~~ de~ildir.
Bundan sonraki k~s~mda, M. O. VIII. yy. ~n ilk çeyreginde Urartu taht~na ç~km~~~oldu~u bilinen Menua o~lu Argi~ti I zaman~nda devletin geni~lemeye devam etti~i ve bu geni~leme siyaseti hakk~ndaki etrafl~~bilgilerin ise Van Akropolünde, kral~n
mezar~~oldu~u tahmin edilen, kayalara oyulmu~~bir odac~ ~~n
' içinde, bilim dünyas~~
5 Mu~a~ir tap~na~~~hakk~ndaki çe~itli görü~ler için bk. W. Kleiss, Ist. Mitt.,
13/14 (1963-64), s. 1-14.; M. van Loon, Urartian Art, s. 42 ; E. Akurgal, Urarti~ ische und Altiranische Kunstzentren, s. ii ve 16; D. Stronach, JNES., 26 (1967),
281.; R. Naumann, ~st. Mitt., 18 (1968), s. 46.; A. Erzen, Archologischer Anzeiger
(1962), s. 403-404.
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taraf~ndan "Horhor kroni~i" olarak adland~r~lm~~~bulunan uzun bir çivi yaz~l~~
yaz~ttan edindi~imizi bildirmektedir. Ancak burada ~unu da belitmek gerekir ki,
Horhor kroni~i, mezar odas~n~n içinde de~il, cephe k~sm~nda yani d~~~ndaki kayalar
üzerinde yer almaktad~r. Bu yaz~t~n muhteviyat~~hakk~nda bilgiler verildikten sonra
ise, "~rpuni ve Argi~tihinili" adl~~ k~sma gelinmektedir ki, bu iki Urartu ~ehrinin
özellikleri hakk~nda k~sa fakat özlü bilgiler verilmektedir. Daha sonra, Argi~ti I
ve Sardur II devirlerinde Urartu devletinin kudretinin zirvesine ula~mas~~anlat~lm~~t~r. Sardur II hakk~ndaki esasl~~bilgileri, bu kral~n Van kayal~~~n~n güney yamac~nda yer alan iki büyük ni~~içine yazd~rtm~~~bulundu~u uzun yaz~tlardan edindi~i~nizi bildiren yazar burada bir yön hatas~na dü~mü~~bulunmaktad~r. Çünkü bugün
halk aras~nda Anal~k~z ad~yla an~lan bu iki ni~, kayal~~~n güneyinde de~il, kuzey-do~u
taraf~nda bulunmaktad~r. M.0.743'te, Tiglet-Pileser'in, Sardur II'yi önce Arpad'ta
yenmesi ve sonra 735 y~l~nda da Urartu bölgesine sefer yap~p, ba~kent Tu~pa'y~~
ku~atmas~~ve bu hareketlerin Urartu egemenli~ine inen a~~r bir darbe oldu~unu
belirten yazar, Sardur II'den sonra yerine geçmi~~bulunan Rusa I'in, yaz~tlar~nda kendine Sardur'un o~lu demesine ra~men, bir zorba olabilece~i konusunda
ilk kez Thureau - Dangin taraf~ndan ileri sürülmü~~ve sonradan Thomas Beran
taraf~ndan da kabul edilmi~~bulunan hususun do~ru olamayaca~~~konusunda çe~itli
deliller ileri sürerek, Rusa I devri olaylar~n~, Sargon II'nin 8. seferi ve bu sefer
sonucu ele geçirilen Mu~a~ir-Ardini ~ehrinden elde edilen ganimetleri uzun anlatmaktad~r. Bu bölümün di~er bir k~sm~nda ise Argi~ti II devrinde Urartu'nun yeniden
yi~kseli~i ve Alt~ntepe buluntular~nda bahsedilmektedir. Yazar burada yeni ba~kent
Toprakkale'nin in~aas~na bu kral zaman~nda ba~land~~~n~, ancak in~aat~n bunun
o~lu olan Rusa II zaman~nda bitirildi~ini ileri sürmektedir. Argi~ti Wnin esas
amac~n~n, uzak s~n~r kesimlerinin korunma gücünü artt~rmak ve buralar~~takviye
etmek oldu~unu belirten yazar, Erzincan yak~n~ndaki Alt~ntepe'yi buna bir örnek
olarak göstermekte, tap~naklar, mezarlar ve küçük buluntular hakk~nda bilgiler
vermektedir. Bundan sonra Rusa II devri olaylar~ndan, kral~n göçebe kavimlerle
olan ili~kilerinden, imar faaliyetlerinden, Toprakkale (Rusahinili) ~ehrinin bu
devirde kurulmu~~olmas~~ve bu ~ehirde yap~lan kaz~lardan söz edilmektedir. Van
gölünün bat~~k~y~lar~ndaki Adilcevaz, Kef kalesinin de bu devirde kurulmu~~oldu~undan ve bu ~ehrin baz~~mimari eserlerinden bahseden yazar, Alt~ntepe kalesinin
Rusa II devrinde de ya~ad~~~n~~ve Araxes'in kuzey bölgelerinde bu kral zaman~nda
çok geni~~in~a faaliyetlerine giri~ildi~i hakk~nda bilgiler verdikten sonra, M. O.
VII. yy. da Urartu devletinin kudret ve kuvvetini kan~tlayan arkeolojik belgeler
göstermi~tir. M. 0. 654 y~l~ndan sonra ba~layan Asur-Urartu diplomatik ili~kileri
hakk~nda bilgiler verilerek bu bölüme son verilmektedir.
(s. 153-20 ) IV. Bölüm "Tanr~ça Tei'S'eba'n~n ~ehri: Teiebaini (Karmir-Blur)"
ad~n~~ta~~yan bu bölüm kan~mca kitab~n en ilginç k~sm~n~~meydana getirmektedir.
Çünkü bilindi~i üzere, bu ~ehirde yap~lm~~~olan kaz~lar, bizzat kitab~n yazar~~ taraf~ndan yürütülmü~~olup, Urartu tarih ve sanat~~ hakk~ndaki birçok bilgimiz de
Karmir-Blur kaz~lar~~sayesinde elde edilmi~tir. Yazar burada önce, Karmir-Blur'un
~ 936'da ke~fi hakk~nda bilgiler vermekte, sonra da 1939 y~l~nda Ermenistan Sovyet
Cumhuriyeti Bilim Akademisi ve Ermitage Müzesi taraf~ndan ba~lat~lan kaz~lara
geçmekte, kaz~lar~n ilk y~llar~nda arkeologlar~n uygulad~klar~~tekniklerle, elde edilen
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sonuçlar hakk~nda bilgiler vermektedir. Akropolün giri~~sorunu, Akropol üzerinde
saptanm~~~olan mekânlar~n fonksiyonlar~~(susam ya~~~imalâthanesi, birahane, geyik
boynuzu i~leme imalâthanesi, çanak-çömlek depolar~, tah~l ambarlar~), Akropolün
d~~~ndaki çanak-çömlek ve maden i~leme atelyeleri hakk~nda ilginç fikirler ileri
süren yazar, daha sonra Akropolde elde edilen çe~itli meyva cinsleri (erik, çe~itli
çilek cinsleri, elma, kiraz, nar) ve ~arapç~l~ktan bahsederek, Tei~ebaini'de 6 adet
~araphane bulundu~una de~inerek, ~araphanelerin kapasitesi hakk~nda ise aynen
~u bilgiyi vermektedir: "Tüm depo ve ambarlarda gün ~~~~~na ç~kart~lm~~~olan küp ve
testilerin say~s~, yakla~~k olarak 400 oldu~u için, saklanm~~~olan ~arap miktar~n~n
yakla~~k olarak 40 000 litre oldu~u hesap edilmi~tir. Ele geçirilmi~~olan yaz~tlardan
ö~renilmi~~oldu~una göre, Karmir-Blur'da depolanm~~~olan ~arap, di~er bilinen
bütün Urartu kalelerinde depolanm~~~olan ~arap miktar~ndan çok fazlayd~."
Bundan sonra, ~ehirde saptanm~~~olan kap~lar, kurban hayvanlar~~ ve di~er
hayvan türleri, yün i~çili~i, dokumac~l~k hakk~nda ilgi çekici bilgiler verilmektedir.
Tabletler, yaz~tlar ve bulla'lar anlat~l~p papirus kullan~ld~~~na dair deliller gösterilerek, yazar taraf~ndan Karmir - Blur yerle~mesinin medar~~iftihar~~olarak nitelendirilen tunç eserler hakk~ nda bilgiler verilmektedir. Keramikler, süs e~yalar~~ta~~i~cili~i,mühürcülük ve ~skit eserlerinden de bahsedildikten sonra yazar, hakl~~olarak "art~k
Karmir-Blur kaz~s~~buluntular~n~~nazan dikkate almadan ~skitler ile Eski Do'~u'nun
çe~itli ülkeleri aras~ndaki ili~kileri incelemek mümkün de~ildir" demektedir. Tei~ebaini ~ehrinin mimari özellikleri hakk~nda bilgiler verildikten sonra ise yazar ~ehrin
kurulu~u ve y~k~l~~~~hakk~nda da aynen ~u bilgiyi vermektedir: "T~pk~~ ~rpuni ~ehri
gibi, Tei~ebaini ~ehrinin de yerli halk ve sava~~esirleri taraf~ndan in~a edilmi~~oldu~u
tahmin edilmektedir. ~ehrin, kalenin çe~itli yerlerindeki atelyelerde çal~~an i~çiler,
sanatkârlar, Urartu garnizonuna dahil askerler ve çe~itli devlet memurlar~~taraf~ndan
iskân edilmi~~oldu~u saptanm~~t~r. Bu tip halk ayn~~zamanda bir idari ve iktisadi
merkez olan Eski Do~u ~ehrinin tipik ahalisini meydana getirmekteydi. Tei~ebaini
kaz~lar~~ ~ehrin M. O. VI. yy. ~n ba~lar~nda eski kuvvetini kaybederek, yava~~yava~~
çökmü~~oldu~unu göstermi~tir (M. O. 590-585 y~llar~). Bunun nedeni Urartu
krall~~~n~n Med krall~~~n~n devaml~~ tehdidi alt~nda bulunmas~d~r. ~~te bunun bir
sonucu olarak Tei~ebaini ~ehrinin Akropolü Medler'in bir gece hücumu s~ras~nda
tahrip edilerek y~k~lm~~t~r". ~ehrin y~k~l~~~n~n yaz mevsiminin sonlar~nda meydana
geldi~i hakk~ nda ise botanikçilerin, bir süpürge üzerindeki kurumu~~tohumlar~~
inceleyerek karar verdikleri belirtilmi~, ~ehrin ani bir sald~r~~ s~ras~nda y~k~lmas~~
sonucu meydana gelen ac~kl~~durum çok güzel bir ~ekilde anlat~larak bu ilgi çekici
bölüme son verilmi~tir.
(s. 203-209) V. Bölüm "Urartu krall~~~n~n son krallar~" adl~~son bölümde
Urartu devletinin son y~llar~~ve son krallar~~anlat~lmaktad~ r ki, burada Karmir Blur'da bulunan bir tablet üzerindeki mühür bask~s~nda, "Sarduri'nin o~lu Sarduri",
yine ayn~~yerde bulunan di~er iki mühür bask~s~~üzerinde de "Rusa'nzn o~lu Rusa"
adlar~n~n yaz~l~~olmas~na dayanarak, Pjotrowski, son Urartu krallar~~hakk~nda ~u
s~ray~~teklif etmektedir: Rusa II, Sardur III, Sardur IV, Erimena, Rusa III ve Rusa
IV. Bu bölümün ve kitab~n en son k~sm~ nda ise, Urartu devletinin M. O. VI. yy. ~n
ba~~nda Medler taraf~ndan y~k~lmas~, bu istilâ hareketine ~skitler'in de kat~lmalar~~ve
nihayet Urartu ad~na son kez Darius II (yakla~~k olarak M. 0. 415) devrine tarih-
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lenen bir belge üzerinde rastland~~~~belirtilmekte ve böylece kitaba son verilmektedir.
Tan~t~naya çal~~t~~~m~z bu kitap, muhakkak ki, biraz da yaymevinin iste~i
üzerine, popüler bir havaya sokulmu~~olup, dip not sistemine yer verilmemi~, buna
kar~~l~k arka kuma seçilmi~~bir bibliyografya eklenmi~tir. Özellikle S. S. C. B.'ndeki
kaz~lar ve bunlar~n sonuçlar~na a~~rl~k verilmi~~oldu~u görülen eserde, Urartu
tarihi hakk~nda da çok özlü bilgiler bulmak mümkündür. Kan~mca Teikbaini,
Karmir-Blur adl~~bölüm eserin en ilginç k~sm~n~~meydana getirmekte olup, arkeoloji
ilminin, günümüzde hangi yard~mc~~bilimlerle ortakla~a bir çal~~ma temposu içinde
oldu~unu göstermesi bak~m~ndan ayr~~bir önem ta~~maktad~r.
Archaeologia Mundi (Dünya Arkeolojisi) serisinden ç~km~~~olan di~er bütün
kitaplarda oldu~u gibi, burada da bilimsel tart~~malardan kaçnulm~~~oldu~u için,
tan~tmaya çal~~t~~~m~z bu eser, ilk bak~~ta çok popüler bir havaya bürünmü~~gibi
görünüyorsa da, konunun büyük ustas~~Pjotrowski'nin kalemi, sayfalar çevrildikçe
okuyucuyu kendine biraz daha ba~lamakta ve hele Urartu tarihinden bahseden
bölümlerle, özellikle Tei~ebaini adl~~ k~s~mda, eserin bu popüler havas~~tamamen
kaybolmaktad~r.
Urartu tarih ve kültürünün, özellikle M. Ö. VII. yy. daki durumu bak~m~ndan,
Karmir - Blur kalesinin oynad~~~~rol çok büyüktür. Fikrimize göre bu devletin tarih
ve kültürünün aydmla.r~masmda Karmir - Blur kaz~lar~n~n sonuçlar~~ daima ön
saflarda yer alacak ve bu kaleyi bize tan~tan B. Pjotrowski'nin bu ve di~er eserleri
kaynak eserler olarak daima kalacaklard~r. Ancak ~unu da belirtmek gerekir ki,
Pjotrowski'nin, kitab~nda, do~al olarak a~~rl~k verdi~i Transkafkaslar yöresi, Urartu
kültür ve sanatm~~bütün azameti ve ayr~nt~lar~yla aksettirebilecek bir bölge de~ildir.
Çünkü bilindi~i gibi esas Urartu kültürünün vücut buldu~u sahay~~Van gölü ve
yak~n çevresi meydana getirmektedir. Urartu'nun Transkafkaslar'a kadar yay~lmas~~
ve bu yörelerde birtak~m kale ~ehirleri kurmas~~ise ancak Urartu devletinin yükseli~~
devrindeki krallarmm ileri görü~~ve kuzey-do~u s~n~rlar~n~, Kimmer-~skit tehlikelerine
kar~~, jeopolitik bak~mdan garanti alt~na almak kaygusuyla olmu~tur. Bundan dolay~,
burada geli~en Urartu kültürünü saf ve kat~~~ks~z olarak kabul edemeyiz. Çünkü
bu bölge, Van gölü ve yak~n çevresine k~yasla, yan etkilerden fazlaca müteessir
olmu~tur. Özellikle, en eski ça~lardan beri Transkafkaslar'~n, kuzeyden güneye ve
güneyden kuzeye geçen kavi~~alerin bir geçit noktas~~olmas~~ve yerel kültürlerin
etkileri bu bölgeyi fazlaca etkilemi~tir. Bu nedenle Transkafkaslar'da geli~en Urartu
sanatm~, Van ve yak~n çevresinde olu~an arutsal ba~kent kültür ve sanat~n~n yanmda
bir "ta~ra sanat~" olarak görmek ve bu aç~dan incelemek gereklidir. Nitekim bu
husus ~imdilik, mezar mimarisi ile dini mimaride aç~kça görülmekte olup, "Ba~kent
üsl~lbu" olarak nitelendirebilece~in~iz bu tip eserlere (Van kalesi kral mezarlar~,
aç~k hava mabetleri, Meher kap~, Pagan kutsal alanlar~) ancak Tu~pa ve yak~n
çevresinde rastlamak mümkündür. Bu bak~mdan Pjotrowski'nin kitab~n~, bu hususlar~~dikkate alarak incelemekte büyük yarar görmekteyiz.
Urartu devleti tarih ve arkeolojisiyle u~ra~an bilginlerimize ve konunun merakl~larma, nefis bir surette ~ngilizce, Almanca, Frans~zca olarak bas~lm~~, renkli
renksiz birçok levha ile süslenmi~~olan bu eseri hararetle tavsiye eder, yazar~~da
ba~ar~s~ndan ötürü candan kutlar~z.
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