MADEN İŞÇİLİĞİ
Urartu Krallığı: bir maden işleme ve üretme merkezi.
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Demir:
M.Ö. 13.yüzyıl: Erken Demir Çağ: Dilkaya ve Karagündüz mezarları
Urartu yazılı kaynakları: demir ?? Il.Sarduri'nin Qulha kralının demir mühürünü ele geçirmesi!!
Asur: I.Tiglat-Pileser/ IITukulti-Ninurta (M.Ö.890-884) / II.Asurnasirpal Nairi ülkesinden haraç olarak demir
Krallık Dönemi’nde bu değerini yitirdiği ve çok bol ve ucuz olarak sağlanan demirin veya demir eserlerin yazılı kaynaklarda artık yer almasının
hiç bir önemi kalmadığı gerçektir.
Van Gölü Havzası ve civarında
zengin demir yataklarının var olduğu son
yıllarda yörede yapılan araştırmalar ile
kanıtlanmıştır. Özellikle Bingöl, Tunceli,
Elazığ ve Malatya gibi Urartu ana yerleşim
alanlarının batısında veya Divriği, Erzincan
ve Erzurum gibi kuzey ülkelerinde ve
Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari gibi
kentlerde saptanan eski demir ocakları
Urartu döneminde yoğun bir kullanımın
kanıtları olarak alınmalıdır. Bu yörelerde
saptanan yataklar civarında bulunan
demir curufları, çanak çömlek buluntular
ve üfleme boruları Urartu demir
madenciliğinin en sağlam kanıtlarıdır.
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*

25.212 tunç kalkan, miğfer, silah

*

1.541

*

305.412 tunç kılıç, okdanlık ve ok

*

607

tunç kazan, su testisi, çeşitli formda kaplar

*

4

tunç tapınak kapı bekçisi heykeli

*

1

tunç heykel

*

1

tunç boğa, 1 inek ve yavrusu heykeli

*

1

tunç Rusa heykeli - iki atı ile birlikte.

tunç mızrak, mızrak ucu

Yukarı Anzaf, Çavuştepe, Karmir-Blur, Toprakkale ve son yıllarda yürütülen Ayanıs gibi farklı
dönemlere ait kalelerin kazılarında ortaya çıkan tunç eserlerin sayıları ancak yüzlerle ifade edilebilmektedir.
Kazısı yapılan birçok Urartu Kalesi'nin bir saldırı ve bunu takip eden bir yağma ile sona erdiği dikkate
alınırsa, kazılarda bulunan demir, tunç ve özellikle gümüş ve altın gibi eşyaların çok daha fazla olması
gerekir. Ayanıs'ta ancak küçük bir bölümü ortaya çıkartılan payeli salonun" içinden, 1997 yılına kadar 5
miğfer, 3 kalkan, 3 sadak, 2 kazan, 2 kılıç ve yüzlerce mızrak ucu ve diğer tunç eserler, tuncun Urartu'daki
yoğun kullanımına ait güzel bir örnektir.
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GÜMÜŞ VE ALTIN
Menua, I. Argişti: Erzurum yöresinde egemenlik süren Diauehi kralından vergi olarak altın ve gümüş.
Doğu Anadolu'da günümüzde de bilinen gümüş ve altın yatakları bu bölgede yer alan Oltuçay, Artvin ve Bayburt gibi
yerleşme yerleri civarındadır. Gümüşhacıköy, Niksar ve Gümüşhane ise zengin gümüş yatakları ile ünlüdür. Özellikle kral Menua
zamanında başlayan ve onu takip eden birkaç kral döneminde de süren kuzey ve
doğu seferleri Güney Kafkasya ve civarındaki altın ve gümüş yataklarına ulaşmak amacını da taşımaktaydı.
Batıda ise Malatya ve civarından altın ve gümüş sağlandığı II. Sarduri’nin yazıtlarında bertilmektedir. Urartu
kralı Melitealhe kralı Hilaruda'dan, bağışlanması karşılığında, haraç olarak altın ve gümüş aldığını bildirmektedir.
Güneydoğu Anadolu'daki Kumahalhi kralı Kuştaşpili de aynen Hilaruda gibi bağışlanmış, ancak bunun karşılığını altın ve
gümüşten oluşan ağır bir vergi ile ödemek zorunda kalmıştır. Bu iki kraldan elde edilen altın ve gümüş günümüzde de varlığı
bilinen Keban, Malatya ve Kahta kentleri civarındaki kaynaklardan elde edilmiş olmalıdır.
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Urartu'da altın ve gümüşten üretilmiş
eşyaların çeşitliliğini
ve yoğun kullanımını görebilmek
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için II.Sargon'un sekizinci sefer kayıtlarına bakmak yeterlidir. Asur kralı Sargon'un memurları ve
subayları tarafından yapılan sayımda 34 talent 18 mina altın (y.o.1.030 kilogram) ve 167 talent
2.5 mina gümüşü (y.o. 4.911 kilogram) saf olarak ele geçirilmiştir. Ağırlığı 5 talent 11 mina olan
(y.o. 165 kilogram) ve merkezlerinden aslan başları çıkan altı altın kalkan Musasir Haldi
tapınağının duvarlarını süslemekteydi. Bu dönemde Yakındoğu'da kullanılan ağırlık ölçüsü 1
talent y.o. 30 kilogram idi ve mina bir talentin 1/60 ağırlığına eşitti. Kayıtlardan anlaşılmaktadir ki
tapınağın kapı kanatlarını tutan sürgülerden, tanrıça formundaki anahtarlara, kama ve
kılıçlara, meyve sepetlerinden mühür ve yüzüklere kadar bir çok eşya altından yapılmıştır.
Aynı çeşitlilik gümüş için de geçerlidir. Söz konusu yazıtlar tapınakta gümüş mızraklar,
yaylar ve kazanlar, vazolar, kaplar ve meyve sepetlerinin de Asur kralının eline geçtiğini
yazmaktadır. Sadece bir tapınakta ele geçen bu sayıda ve ağırlıktaki altın ve gümüş eşya bu
madenin Urartu'da yoğun kullanım bulduğunun önemli bir kanıtıdır. Ayanıs kazısında onaya
çıkan çok sayıdaki altın süsleme elemanları ve altın kaplamalı bir çok eşya, bu kullanımın M.Ö. 7.
yüzyılın ortalarındaki izleri olarak değerlendirilmelidir.
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MİĞFERLER
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Tunç, bakır veya demir gibi çeşitli madenlerden üretilen eşyalar arasında miğferler, kalkanlar, sadaklar,
kılıçlar ve mızraklar gibi askeri teçhizat veya silahlar ön sırada yer alırlar. Urartu kazılarında ortaya çıkartılan
birçok miğfer farklı dönemlere ait olmalarına karşın form açısından büyük bir çeşitlilik göstermezler. Birkaç
istisnanın dışında Urartu miğferleri konik bir biçime sahiptir.
Bazı özel koleksiyonlarda veya müzelerde bulunan ve kaynağı kesin olmayacak şekilde bu müzelere gelen
bir iki örnek sorguçlu miğfer olarak adlandırılabilir.
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Asur kralı III. Salmanasar'a ait Balawat kapısı üzerinde sorguçlu miğfer giyen Urartu askerlerinin
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betimlendiği bilinmektedir. Aynı kabartma üzerinde Asurlu askerler konik miğferler giymektedirler. M.Ö.9.
yüzyılın ortalarındaki Urartu kralı Arame'nin askerlerinin sorguçlu miğferler kullandıklarını düşünmek
mümkündür. Ancak Urartu kazıları bu tipe ait hemen hiç bir örnek vermemiştir. Bu durum Asurlu sanatçının
sorguçlu miğferi Urartulu askerlerin simgeleyici bir özelliği olarak da kullandığını gösterebilir.
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Urartu Krallığının M.Ö. 9. yüzyılın
sonlarında askeri donanım yönünden belli bir
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standarda kavuştuğu gözlenir. Çağdaş Asur, Babil ve Suriye örneklerinde olduğu gibi
Urartulu askerler de benzer huni şekilli konik miğferleri kullanmaya başlarlar. Bu
uygulama krallığın sonuna kadar büyük bir değişim göstermeksizin devam eder. Bu
formda yapılan miğferlerde yaygın olarak kullanılan malzeme demir ve tunçtur. Demir
özellikle M.Ö. 8. yüzyılın sonu ve 7. yüzyılda yoğun kullanım bulmuştur. Bu tür
miğferler iki parçanın birbirine perçinlenmesi ile elde edilmişlerdir ve üzerlerinde
herhangi bir bezeme yoktur. Demir eserlerin bir çoğunun paslanmış olusu, varolan olası
bezemeleri de ortadan kaldırmış olabilir.
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Üzerinde farklı bezemelerin ve bazı durumda
bir yazıtın11/28
da yenildiği birçok miğfer tunçtan
000026F.KULAKOĞLU
yapılmıştır. Krallığın farklı yörelerinde yürütülen bir çok kazıda bezemeli ve yazıtlı örnekler
günümüze kadar ulaşabilmiştir. Özellikle Çavuştepe, Karmir-Blur ve Ayanıs kazılarından (Resim 67)
çıkan birçok miğfer üzerinde bu miğferlerin, tanrı Haldi'ye sunulan birer adak eşyası olduğu
bilinmektedir. Bu tür adak eşyaları diğer adak eşyaları ile birlikte aynı mekanlardan elde
edilmişlerdir. Ayanıs'da bulunan iç içe üç tunç miğferin ele geçtiği alan, demir miğferlerin veya
diğer tunç adak eşyalarının bulunduğu "payeli salondur". Miğferler üzerinde, alt kenar boyunca
uzanan iki band arasında bunların Argişti oğlu Rusa (II) tarafından Tanrı Haldi'ye armağan olarak
sunulduğu yazılıdır. Miğferler çeşitli merasim sahneleri ile betimlenmiştir.
Üzerinde yazıt ve betimleme bulunan bir çok miğferin adak eşyası olduğu önerilmiştir.
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Miğferler üzerinde gözlenen savaş arabası ve süvarilerin yer aldığı savaş sahneleri veya bir veya birkaç kutsal ağacın iki
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yanında tanrılara tapınma sahneleri, araba veya atla yapılan çeşitli av sahneleri kalkan veya kemerler üzerinde
bulunabilen diğer sahnelerden pek farklı değildir.
Urartu betim sanatında gözlenen gelenekselleşmiş bezeme öğeleri büyük bir değişiklik göstermeksizin hemen tüm tunç
eserler üzerinde gözlenebilir. Ayanıs Kalesi'nden çıkan tunç miğfer üzerindeki, merkezi bir kutsal ağaç ve bu ağacın iki
yanında tapınanlardan oluşan ana sahnenin dışında tüm kemeri çepeçevre saran hayvan motiflerinin boğa, aslan veya kartal
gibi Urartu'da çok yaygın olarak kullanılan motifler değil, fakat tavuk betimlemesi olması değişik bir uygulama olarak
karşımıza çıkar. Tavuk motiflerinin Urartu dininde bir anlamının olduğu bilinmemektedir. Herhalde bu motiflerin
kullanılması adağın sahibi kral Rusa'nın, pek de alışlmamış bir davranışı olmalıdır.
Urartu miğferleri üzerinde gözlenen bir başka bezeme motifi genel olarak "şimşek" olduğuna inanılan motiflerdir.
Miğferin önünde, sivri tepesinden alın kısmına doğru, ucu hayvan başlı veya hayvan başı olmaksızın uzanan kabartmanın
hemen altında uygulanan şimşek motifinin anlamı, fırtına tanrısının simgesi veya hayvan boynuzu olduğu şeklindeki
önerilere karşın, bilinmemektedir.
Üzerlerindeki ithaf yazıtları ile farklı dönemlere tarihlendiğini bildiğimiz Urartu miğferleri, gerek form ve gerekse
bezeme olarak büyük bir farklılık göstermezler. Krallığının başlangıcından sonuna kadarki dönemde gözlenen en önemli
farklılık, erken döneme tarihlenen birçok miğferin üzerindeki bezemelerin arkadan döğme ve önden çizme yöntemi ile
yapılmalarına karşın, özellikle MÖ. 7. yüzyıla tarihlenenlerin daha çok önden çizilerek yapılmış olmalarıdır. Motif
repertuvarında ve süsleme öğelerinde gözlenen önemli bir değişiklik yoktur. Aslında bu durum diğer bir çok bezemeli Urartu
eşyaları de geçerlidir.
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KALKANLAR
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Urartu kalkanlarının sınıflandırılması ve tanımlanmasında kullanılan iki ayrı grup kaynak vardır. Bu
kaynaklardan ilki, farklı tarihlere ait olan Asur kabartmaları üzerinde resmedilen Urartulu askerlerin
taşıdığı kalkanlardır.
Diğer grup ise birçok Urartu kazısında ortaya çıkartılan kalkanlann kendileridir. Her iki kaynağı dikkate
alarak yapılacak bir sınıflama gerçeği daha iyi yatsıtacak gibi görülebilir. Ancak Asur kabartmaları üzerinde,
Urartulu askerlere ait olarak veya Urartu yapılarının duvarları üzerine asılı olarak gösterilen ve genellikle
Urartu malı olduklarına inanılan kalkanların örnekleri, 1997 Ayanıs kazısında ortaya çıkartılanın dışında,
hiç bir Urartu kazısında ortaya çıkmamıştır.
Bu konudaki her değerlendirme bu gerçeği gözönüne alarak yapılmalıdır. Urartulara ait olduğu önerilen
en erken kalkan betimlemeleri, Asur kralı III. Salmanasar’a ait olan Balawat kapısı üzerinde görülür. Asur
kralının saltanatının erken yıllarından ben Urartu üzerine yaptığı seferleri betimleyen kabartmalar
üzerinde Urartu askerleri ellerinde küçük ve ortaları kabarık kalkanlar taşırlar. Urartulu askerlerin sorguçlu
miğfer ve kısa tunik ile birlikte küçük kalkanlar, onların Urartulu askerler olduğunun simgesidir.
Kalkanların ortalarında gözlenen kabarıklar, çeşitli Urartu kazılarında ortaya çıkartılan ve yazıtlarla
Urartu malı oldukları kesin olan "umbo'lar olmalıdır (Resim 68). Ancak çapları çok kü-çâk olan bu tür
kalkanlann gerçek örnekleri şimdiye dek ele geçmemiştir.
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Tanrı Teişeba
motifli kalkan
umbosu. Van
Müzesi

000032F.KULAKOĞLU 11/28

F.KULAKOĞLU000032AÜ00003211/28

000033F.KULAKOĞLU 11/28

F.KULAKOĞLU000033AÜ00003311/28

Konu ile ilgili bir başka Asur kabartması, Asur kralı II. Sargon'un sekizinci seteri sonunda
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yağma etliği Musasir kentini resimleyen Korsabad kabartmasıdır. Kabartma üzerindeki Haldi
tapınağının ön cephesi ortalarından aslan başlarının çıktığı kalkanlar ile bezenmiştir. Duvarlar
ve payeler üzerine asılı duran bu kalkanlar ile ilgili bilgiler seferin kayıtlarını içeren yazıtlarda da
vardır. Hatta tableti kaleme alan yazıcı, bu kalkanların altından yapıldıklarını ve ağırlıklarının
yaklaşık olarak 25 kilogram (5 talent,12 mina) geldiğini yazmaktadır, bu kalkanların solid
altından yapılmış olabileceği şüphelidir.
Son yıllarda Ayanıs kazısında ortaya çıkartılan bir çok tunç malzeme ince bir altın tabakası
ile kaplanmıştır. Musasir kalkanlarının da bütünüyle altından değil, tunç üzerine altın kaplama
olarak yapılmış olduklarını önermek mümkündür. Ortasında bir aslan protomu olan kalkanlar hiç
bir Urartu kazısından ele geçmemişti. Bu durum, Ayanıs 1997 kazılarında ele gecen aslan başlı
kalkan ile değişmiştir. MÖ. 9. yüzyılın ortalarında Asur'da yaygın olarak kullanılan bu tip
kalkanların çağdaş Kuzey Suriye Kent Devletleri sanatında da kullanıldığı bilinmektedir. Kargamış
Zincirli ve Sakçagözü kabartmalarında merkezi hayvan başlı kalkanların betimlendikleri ve bu
örneklerin Asur örneklerinden daha eskiye tarihlendikleri bilinmektedir.
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Urartu kalkanları ile ilgili yapılacak
bir sınıflandırma, kazılardan ortaya çıkmış olan gerçek
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malzemeler ile yapılmak durumundadır.
Urartu yayılım sahası içinde yürütülen Altıntepe, Kayalıdere, Karmir-Blur, Arin-Berd, Toprakkale ve
Ayanıs gibi birçok Urartu kalesinde çok sayıda kalkan gün ışığına çıkartılmıştır.
Bu kalkanlar dekoratif adak kalkanları ve bezemesiz kalkanlar olarak iki ayrı grupta toplanabilir.
Çapları 60 cm, ile 0.80 cm. arasında değişen adak kalkanları üzerinde, bantlar arasına yerleştirilmiş birbirini
takip eden aslan ve boğa motifleri vardır.
Hayvanlar her zaman simetrik ve kalkanın merkezine doğru yürür durumda resimlenmiştir. Aslan
veya boğalar kalkan üzerindeki içice halkaların üzerine basmaktadırlar ve sadece bir yönden bakıldığında düz
olarak görülebilirler. Bu nedenle motiflerin düz olarak algılanabilmesi için kalkanların bir yönde asılı olmaları
veya durmaları gereklidir. Asılma yönü değişmesi durumunda hayvanların simetrisi de bozulur.
Farklı dönemlere ait olan bu tip dekoratif kalkanlar üzerindeki bezemeler birkaç küçük detayın
dışında hep aynıdır. Farklılık gösteren motifler hayvan dizileri arasında veralan çeşitli geometrik bezemeler
ve tomurcuk motifleridir.
Dekoratif kalkanlar genellikle onu yaptıran ve tanrıya adak eden krala ait bir adak yazıtına sahiptir.
Adak edilen tanrı hemen her zaman Tanrı Haldi’dir.
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Diğer grup kalkanlar ise öncekiler ile aynı boyutlarda ve formda olmasına karşın,
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üzerlerinde bezeme olmayanlardır. Bu tür kalkanların savaşlarda kullanıldıklarını önermek
mümkündür. Ancak Ayanıs kazılarından ortaya çıkartılan ve çapları 0.80 metre civarında olan bir
kaç kalkan bulundukları "payeli salonun" payeleri üzerinde büyük tunç çiviler ile asılmakla idi..
Bu nedenle duvarları süsleyen adak kalkanlarının üzerinde bezeme olması da şart değildir. Kalkanların
kenarı boyunca çevrelenen demir çubuk, kalkanı sağlamlaştırmak için kullanılmış olmalıdır. Diğer bir çok
örnek gibi Ayanıs kalkanlarının içlerinde üç adet tutamak vardır. Tutamaklar iki veya üç perçin ile kalkana
tutturulmuştur. Tutamaklardan ikisinin kalkanı taşımak için, diğerinin ise omuza asmak için kullanıldığı
önerilmiştir Ayanıs örneklerinde olduğu gibi diğer Urartu kalkanlarının da arka yüzleri kalın bir çuval veya
hasır ile kaplanmış olmalıdır.

Birçok Urartu kazısında ortaya çıkan koni biçimli tunç veya demir umboların gön gibi yok
olabilen malzemelerden yapılan kalkanların ortalarında yer aldığı önerilmiştir. Bu tip kalkanlar da
henüz bulunamamıştır. Ancak umboların bazı Asur kabartmalarında gösterildiği gibi böyle
kalkanlara ait olduğu bilinmektedir. Bu durumda kullanılan malzeme acısından Urartu
kalkanlarını, tunçtan ve gönden olmak üzere iki ayrı grupta toplamak da mümkündür.
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SADAKLAR: OKDANLIKLAR
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Tunç levhaların yaklaşık 0.70 metre uzunluğunda ve 0.10 metre çapında bir tüp oluşturacak şekilde
katlanması ile elde edilen sadakların acık olan bir yüzü deri ile kapatılmıştır. Sadağın alt kısmı bazı örneklerde
tunç, bazı örneklerde ise, deri ile kaplanmıştır.
İki uçta veralan birer halka yardımı ile bağlanan bir kayış, sadağın omuzda taşınmasına yardımcı olmuştur.
Bazı durumlarda sadağın ağız kenarı boyunca demir bir çubuk kullanılmış ve sadak güçlendirilmiştir.
Çeşitli Urartu kazılarından elde edilen buluntular, sadakların genelde aynı formda yapılmış olmalarına karşın
adak merasimlerinde ve savaşlarda kullanılmış olduklarını gösterir.
Adak eşyası olarak kullanılan birçok sadak üzerinde bandlar halinde çeşitli betimlemeler ve adağın
sahibine ait yazıtlar vardır. Bezemeler genelde atlı veya yaya askerlerin yürüyüşünü veya atlı savaş
arabalarının geçişini betimler. Bandlar arasında yeralan zig zag ve tomurcuk motifleri dizisi sahneleri
birbirinden ayırır. Bu betimlemeler diğer tunç Urartu eserleri üzerinde görülenlerden stil olarak farklı
değildir. Karmir-Blur kazılarından çıkan 18 sadaktan beşi üzerinde, bunları adayan I. Argişti ve II. Sarduriye
ait ithaf yazıtları görülebilir. Bezemesiz ve adak yazıtsız kalkanlarda olduğu gibi üzerinde bezeme veya yazıt
olmayan sadakların da yapıların çeşitli yerlerine asıldıkları bilinmektedir. Ayanıs kazıları bezemesiz sadakların
diğer silahlar ile birlikte payelerin üst kısımlarına asıldıklarını kanıtlamıştır.
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KEMERLER
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Urartu maden sanatında levha tunçtan üretilmiş kemerler, sayısal açıdan önemli bir grubu oluştururlar.
Bunun başlıca nedeni kemerlerin hemen her sınıftan insanların mezarlarında ölü armağanı olarak
bulunmasıdır. Bu gelenek inhumasyon mezarlar için olduğu kadar kremasyon mezarlar için de geçerlidir. Van
Dilkaya mezarlık alanında ortaya çıkartılan ve ekonomik yönden hiç de güçlü olmayan insanlara ait olan
urnelerin yanında, katlanmış durumda kemerlerin varlığı gözlenmiştir. Aynı şekilde katlanmış kemerlerin çok
daha zengin kişilere ait oldukları kesin olan Altıntepe mezarlarındaki kazan içinde bulunmuş olduğu
bilinmektedir. Urartu toplumunun farklı ekonomik güce sahip kesimlerinin kemer kullanma alışkanlığı
dikkat çekicidir. Bu durum Urartu giyim modasında kemerin yerini her zaman koruduğunu göstermektedir.
Nitekim günümüze kadar gelebilmiş birçok Urartu betimlemesinde, tunç kemerlerin elbiseyi tamamlayan bir
unsur olarak karsımıza çıktığı görülür.
Urartu Sanatı’nda kullanım açısından iki tür kemer olmalıdır. Bunlardan ilki ve yoğun kullanım bulmuş olanı
bele bağlanan kemerlerdir. Genellikle 1.0-1.4 metre uzunluğunda olan bu kemerler, elbisenin veya bazı
durumlarda mantonun üzerine bağlanmıştır.
Diğer tür kemerler ise genellikle sol omuzdan sağ kakaya doğru çapraz olarak uzanan, omuzda kuşanılan
kemerlerdir. Bu tür kemerlerin uzunluklarına ait en önemli kanıt, Çavuştepe'de bir asker tarafından
kullanıldığı kesin olan 1.53 metre uzunluğundaki örnektir. Çavuştepe örneği uzun kemerlerin at koşumu
olarak değil, fakat insanlar tarafından kullanıldığının önemli kanıtıdır.
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Kullanım sekli ne olursa olsun genellikle tüm kemerlerin arka yüzleri deri ile kaplanmıştır. Deri, kemerin uzun ve yan
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kenarları boyunca açılmış delikler ile kemere tutturulmuştur. Kemerlerin iki kısa kenarında yeralan ve perçin ile kemere
tutturulan halkalar, kemerin olasılıkla bir kaytan ile bele bağlanmasını sağlamıştır, bazı durumlarda kemerin iki ucunu
birleştirmek için bir kemer tokası da kullanılmıştır. Kemer tokaları genellikle kanatlarını iki yana açmış kartal betimlemesi
şeklindedir. Döküm veya levha metalden üretilen kemer tokaları üze-rinde bazı durumlarda çeşitli hayvan motifleri veya bu
hayvanlar arasındaki mücadele betimlenmistir.
Tüm Urartu kemerlerinin üzerleri çeşitli savaş arabaları, süvariler veya yayalar, avlanan insanlar. hayvanlar,
geometrik motifler veya bitki motifleri ile bezenmiştir. Üzerinde betimleme olmayan kemer yoktur. Betimlemeler genelde
iki farklı teknikte yapılmıştır.
1.

Yaygın olan bezeme tekniği arkadan vurma yöntemidir.

2.

Daha az kullanılan önden çizme yöntemi birçok durumda tek başına veya arkadan vurma tekniği ile birlikte

uygulanmıştır. Arkadan vurma yönteminde de kemer üzerine betimlenmek istenen motifler, önce sivri bir madeni kalemle
çizilmiş olmalıdır. Çeşitli motiflerin konturları ve gerekli detaylar bu şekilde yapılmıştır.
Urartu tunç kemerleri üzerinde betimlenen sahneler veya motifler oldukça zengin bir repertuvar göstermesine
karşın, kronolojik açıdan kesin gruplar oluşturmazlar. Sadece kemerler üzerinde değil fakat diğer bezemeli Urartu eserleri
üzerinde de bezeme öğesi olarak çok yaygın kullanılan aslan, boğa ve kanatlı fantastik yaratıklar gibi motifler, olasılıkla
uzun yıllar süren tutucu bir krali modanın etkisinde veya zorlamasında, krallığın tüm zamanlan boyunca çok büyük bir
stilistik farklılaşmaya uğramadan kullanılmışlardır. Bu nedenle tarihleme denemeleri yapılırken bu motiflerin katkıları düşük
düzeyde kalmaktadır. Motiflerin oluşturduğu sahneler, sahnelerin anlatım düzeni ve motiflerin kemer üzerindeki konumları
kronolojik bir tasnif için başvurulması daha yararlı olan unsurlardır.
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1. Bu kriterler dikkate alınarak000053F.KULAKOĞLU
yapılacak bir tasnifte,
en erkene tarihlenen kemerlerin
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üzerindeki bezemenin sürekli anlatımı içeren sahnelerden oluştuğunu gözlemek mümkündür.
Bu tür kemerlerde kemerin tüm yüzeyini oluşturan betimleme alanı, birbirine paralel iki sıra
kabartma çizgi ile dört veya üç şeride ayrılmıştır. Sahneler bu şeritler üzerinde resmedilmiştir.
Belli bir hareket içeren sahneler genellikle geçit halindeki süvariler, savaş arabaları, ellerinde
çeşitli silahlar taşıyan yaya askerler, kutsal ağaçların iki yanında tapınan kanatlı fantastik
yaratıklar veya insanlardan oluşmaktadır. Hareket kemerin tam ortasından, belirli bir mekan ile
bağlantılı olmaksızın ve nerede başlayıp nerede bittiği belirtilmeksizin başlayarak iki dar kenara
doğru devam etmektedir. Sahnelerin zemini, kemeri şeritlere ayıran kabartma çizgilerdir. Bu
zemin sözkonusu kemerler üzerindeki tek mekansal kavramdır. Sürekli anlatım tarzında
resmedilen kemerler üzerinde durağan motiflere rastlamak çok zordur. Bezeme bantları
arasında savaş arabaları ile yapılan boğa veya aslan avı sahnelerinin yeraldığı kemerler de bu
gruba girmelidir. Ancak bu örneklerde av sahneleri arasında yeralan ve sahnenin hareketliliğini
durduran veya sekteye uğratan çeşitli motifler vardır. Rozet, palmet veya çeşitli geometrik veya
bitki motifleri sürekli anlatımı sekteye uğratır.
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Kemerin bantlara ayrılarak bezeme000055F.KULAKOĞLU
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doğru hareket eden asker veya savaş arabalarının betimlendiği kemerlerden hiç birisi bir yazıt ile
donatılmamıştır. Bu nedenle bu üslubun ne zaman başladığı ve ne zamana kadar devam
ortaya koymak bir hayli

ettiğini kesin hatlarıyla

güçtür. Ancak benzer motiflerin yer aldığı ve üzerlerinde I. Argisti veya II. Sarduriye ait

ithaf yazıtları olan diğer eserler yardımı ile bu grubun MÖ. 8. yüzyılın başlarından itibaren kullanıldığı
önerilebilir. Hareketlerin rozetler veya geometrik motifler ile bölündüğü av sahneli kemerlerin ise, önceki
gruptan belki biraz daha geç olması gerekmektedir.
2. Urartu tunç kemerlerinde önemli bir başka grubu alt alta yerleştirilmiş aslan, boğa, dağ keçisi veya
fantastik yaratıklar ile yer değiştirerek betimlenmiş rozetler, kutsal ağaçlar, çiçek motifleri, palmet
motifleri veya kanatlı güneş kursları içeren kemerler oluşturur. Bu gruba giren kemerlerin bir kısmı çift çizgi
ile üç veya dört seride ayrılmış bir, bölümünde ise bezeme alanı tüm kemer yüzeyi olarak kullanılmıştır. Bazı
durumlarda kemerin iki ucunda tek veya çift çizgi, nokta veya sarmal motifleri veya bunların bir kaçının
birleşmesi ile yapılmış dikdörtgen bir alan içinde aslan veya boğalar, kutsal ağaç ya da kutsal hayvanı
üzerinde ayakta duran tanrı motifleri betimlenmiştir. Bir kaç örnekte panolar içinde aslan avı sahnesinin
betimlendiği de bilinmektedir. Kemerler üzerinde yeralan motifler, stilistik açıdan göçebe kavimler sanatını
çağrıştırır. Bu kemerler için önerilebilecek tarih, Urartu sanatı üzerinde göçebe sanat etkilerinin başladığı
M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısı ve 7. yüzyılın başları olabilir.
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3. Kemer bezeme alanının çeşitli bitki motifleri, rozetler, tomurcuk ve sarmallar veya birbirine nokta
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grupları ya da palmet motifleri ile bağlanmış S şekiIIi dallar ile bölündüğü kemerler, bir başka kemer
grubuna aittir. Bu şekilde bölünen alanlar içine kutsal hayvanı üzerinde ayakta duran tanrılar, çeşitli hayvan
motifleri, fantastik yaratıklar, palmet veya rozetler ve kutsal ağaçlar yerleştirilmiştir. Kemerin iki ucunda
yeralan dikdörtgen bir pano içinde ise bu motiflerden biri veya birkaçı yer alabilir.
4. Bazı kemerlerin tüm yüzeyinin birbirini takip eden ve alt alta yerleştirilmiş aslan, boğa, kanatlı at
veya aslanlar, akrep veya yılan kuyruklu aslanlar, kanatlı veya kanatsız fantastik yaratıklar veya avcılar ile
tamamen dolu olduğu gözlenmiştir. Bu tür kemerlerde, kemer yüzeyi hiç bir şekilde panolara ayrılmamıştır.
Motifler biraz da sıkıcı olarak defalarca tekrarlanmıştır. Kemerler üzerinde yeralan bir çok motif, Kelermes
veya Zivviye'de bulunan göçebe sanal örneklerine çok benzemektedir.
Son iki gruba giren kemerler üzerindeki motiflerin daha az itinalı bir isçilik ile üretildikleri ve arkadan
vurma yönteminin yanında, önden çizme tekniğinin daha ağır bastığı gözlenebilir. Kesin olmamakla birlikte
bu tür kemerlerin M.Ö. 8. yüzyılın sonlarından itibaren Urartu'da üretildiklerini önermek mümkündür.
Sekizinci yüzyılın oltalarından beri üretilen bir başka grup kemer, bezeme açısından diğer türlerden bir hayli
farklıdır. Bu örnekler üzerinde sadece nokta, tomurcuk motifi, sarmal veya ziz zag dizileri yer alır. Bir iki
örnekte karşımıza çıkan ithaf yazıtları tarihleme açısından önemlidir.
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Yukarıda sözü edilen gruplara ait tüm kemerler
farklı görünse de bezemelerin konusu açısından ortak bir
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özelliğe sahiptir. Bu örneklerde, belki ilk grup hariç, anlatılan bir olay veya işlenilen bir konu yoktur. Amaç
kemer yüzeyini günün sevilen moda motifleri veya kutsanan tanrı motifleri ile süslemektir. Kemer üzerindeki
çeşitli tanrı veya kutsal hayvan motiflerinin, kemeri kuşanan kişiyi kötülüklerden korumuş olduğuna inanmak
da mümkündür. Amaç bu bile olsa, motifler birbirleri ile ilişkilendirilmeden tek başlarına ve durağan bir
şekilde resmedilmişlerdir. Narrativizim en düşük seviyedir. Bu durum Urartu betimleme sanatının önemli bir
özelliğidir ve güney komşularının sanatı ile büyük bir farklılık gösterir.
Ancak bir grup Urartu kemeri, yukarıda belirttiğimiz özellikler ile tamamen ters düşmektedir.
Genişlikleri önceki tüm gruplardan daha dar olan kemerler üzerinde dini merasimler, bu merasimler için
ziyafet sofrasının hazırlanması veya bazı kişilere sunulan ziyafet olayları gibi daha önceki gruplar
üzerindeki betimlemelerde görmeye pek alışmadığımız konular anlatılmaktadır.
Anlatım narrativ üslup ilkelerine uygun olarak bir mekandan veya alandan başlamakta ve hareket çeşitli
konu ve kişilerle devam etmektedir. Bu türe giren bir çok kemer üzerinde var olan kale betimlemeleri, olayın
yeraldığı mekan hakkında da bilgi vermektedir.
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Kemerler üzerinde boğa, aslan, kanatlı hayvanlar ve tomurcuk dizileri gibi gelenekselleşmiş
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Urarlu motiflerinin yanında, daha ilkel gibi görülen, ama öncekilerden çok daha hareketli ve
ikonografik olarak çok daha zengin figürler vardır. Bu kemerler büyük olasılıkla krali aileye,
yöneticilere veya zengin kesime ait olmayan kişilerin ürettiği ve kullandığı kemerlerdir.
Olasılıkla Urartu kalelerinin etrafında yaşayan halkın dinsel ve belki de günlük uğraşlarını
betimleyen bu kemerler, motiflerinin işlenişi açısından da farklılık gösterir. Motifler daha çok
çağdaş Kafkasya kemerlerinde gözlenen önden çizme ve noktalama yöntemi ile yapılmıştır. Bu
tür kemerlerin daha önceki gruplar gibi üretildikleri kesin bir zaman dilimi olmamalıdır. Krallığın
hemen her döneminde farklı gruplara ait bir veya birkaç grup kemer üretilmiştir. Urartu süsleme
sanatında gözlenen stilistik gelenekselleşme aynı tarzdaki bir çok motifin farklı zamanlarda
yapılmasını sağlamıştır. Olasılıkla merkezi bir sanat ekolunun aristokratlar arasında değişikliğe
uğratılmaksızın benimsenmesi ve bunun uzun yıllar uygulanması. Urartu süsleme sanatı
repertuvarının da yeterince gelişmemesine neden olmuştur. Ancak krali ekollerden çok kendi
geleneklerine bağlı olacak kemer veya diğer eşyalan üreten halk bu eserlerde farklı fakat
kendisinin olan bazı öğeleri kullabilmiştir.
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KAZANLAR
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Urartu metal işçiliği içinde çok önemli bir yeri tunç veya bakırdan yapılmış büyük boyutlu kazanlar alır. Ağız
kenarlarında kazam süsleyen boğa, siren ve griffon gibi eklentileri olanlara "eklentili kazanlar" adı verilir.
Eklentili kazanların kökeni, üretim bölgeleri veya yayılış alanları uzun süren ve günümüzde de devam eöen
bilimsel tartışmalara neden olmuştur. Benzer eklentili kazanların İtalya gibi Anadolu dışındaki bazı ülkelerde
ele geçmesi, Urartu denizaşırı ticaretinin sonucu olarak benimsenmiş ve bu ticaretin boyutları konusunda da
tartışmaları başlatmıştır. Büyük boyutlu tunç veya bakırdan yapılmış Urartu kazanlarının varlığı ile ilgili üç ana
kaynak vardır.
Bunlardan ilki Urartu veya Asur üretimi olan çeşitli eserler üzerindeki kazan betimlemeleridir.
Bir diğer grup veri, özellikle Asur yazılı kaynaklarında gecen ve Asurlular tarafından ele geçirilen kazanlar ile
ilgili yazılı belgelerdir.
Üçüncü veri topluluğu ise, Urartu egemenlik sahası içinde veya Urartu sınırları dışında kazılar ile ele geçen
kazan veya kazan eklentileridir.
Bazı Urartu tunç kemerleri üzerinde resmedilen çeşidi amaçlı merasimler sırasında büyük boyutlu kazan veya
kapların kullanıldıkları bilinmektedir. Asur kralı II. Sargon'un Musasir kentinin yağmasını resimleyen Korsabad
kabartması üzerinde de Haldi tapınağının önünde iki adet büyük boyutlu kazan resmedilmiştir. Bu örnek
kazanların Urartu tapınaklarının önünde dini bir amaç için de kullanıldığının önemli bir kanıtıdır. Nitekim Varto
yakınlarındaki Kayalıdere'de ortaya çıkartılan tapınak avlusunda ve tapınağın giriş kapısının hemen karşısında
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üç ayaklı bir kazanın varolduğu kanıtlanmıştır

Kazanların depolama amacı dışında dini merasimlerde de kullanıldığına ait bir veri Altıntepe'de ele
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geçmiştir. Altıntepe'de bulunan ve 300 litre kapasiteli üç ayaklı ve dört boğa bası eklentili kazan
burada yer alan mezarlar ile ilgilidir.
II. Sargon'un kayıtları Musasir’de ele geçirilen ganimet arasında "etrafları yabani öküz, aslan ve ejder
başı ile süslenen 12 gümüş kazandan "bahsetmektedir. Burada tanımlanan şüphesiz eklentili gümüş
kazanlardır. Ayrıca yüzlerce küçük ve büyük tunç kazanların ganimet listesine geçtiği bilinmektedir.
Büyük boyutlu kazanların tapınaklardaki kullanım amacı ile ilgili en açıklayıcı bilgileri yine II.
Sargon'un sekizinci sefer kayıtlarında bulmak mümkündür. Sargon tapınakta yağma ettiği ganimetin
listesinde "tunç kapakları ile birlikte içi 50 ölçek su alabilen büyük bir kazandan Urartu kralına ait
olan, Haldinin önünde kurban sunmak için kullanılan ve içi kurban törenine ait sarap ile dolu olan 80
litre kapasiteli büyük kapaklı kazandan" söz etmektedir. Bu tanımlardan anlaşılmaktadır ki kazanlar
dini merasimlerin bir aşamasında gerçekleştirilen sıvı kurban ile (libasyon) ilgilidir. Tunçtan ve pişmiş
topraktan yapılmış büyük boyutlu kapların çeşitli yapılar içinde libasyon amaçlı olarak kullanıldıkları
Ayanıs Kalesi kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Ayanıs Kalesinde "payeli salonda'' bulunan tahrip olmuş
tunç kazanın, hemen yanında yeralan kireç taşı libasyon sunağı ve kanalları ile dini bir işlevi yerine
getirdiği kesindir.
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Urartu egemenlik sahası içinde yürütülen
bazı kazılar,
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11/28Asur yazılı kaynaklarında anlatılan
veya Asur ve Urartu betimlemelerinde gösterilen büyük boyutlu kazanların gün ışığına çıkmasını
sağlamıştır. Karmir-Blur'da bulunan 1.68 metre çapındaki ve 700 litre kapasiteli iki tunç kazan
ve Altıntepe'de anıtsal mezarın girişinde ortaya çıkan 300 litre kapasiteli, boğa eklentili tunç
kazan uzun yıllardan beri bilinen örneklerdir.
Son yıllarda yürütülen Ayanıs Kalesi kazıları, biri "payeli salonda" diğeri ise kalenin
batısındaki "depo mekanlarında'" olmak üzere iki tunç kazanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
"Payeli salonda' 4 No.lu payenin yanında bulunan, ağız kenarı demir çubuk ile güçlendirilmiş
tahrip olmuş tunç kapağın bu kazana ait olması gereklidir. Tunç levhalardan yapılan kazanların
doğal nedenler ile tahrip olma şansları çok fazladır. Ağız kenarları demir çubuklar ile
güçlendirilmiş olsa da yerleşme yerlerinde kullanılan birçok Urartu tunç veya bakır kazanının
tahribat nedeniyle bize ulaşmadığı kesindir.
Altıntepe örneğinde okluğu gibi bazı tunç kazanların ağız kenarları çeşitli hayvan başları ile
süslenmiştir. Boğa, siren, aslan veya griibn bası olarak şekillendirilen bu ilaveler "kazan
eklentileri" olarak adlandırılmıştır. Kazan eklentileri içinde en yaygın kullanılan boğa ve siren
eklentileridir.
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Griffon eklentileri ise daha çok Etrurya000066F.KULAKOĞLU
ve Yunanistan’da
ele geçmiştir.
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Altıntepe'de bulunan kazanın ağız kenarında döküm yöntemi ile yapılmış, T-biçimli bir plaka
üzerine yerleştirilmiş olan dört boğa eklentisi, dört adet perçin ile kazanın ağız kenarının altına
tutturulmuştur. Boğa başları boynuzludur. Yuvarlak gözler, kaşlar ve ağız-burun yöresi plastik
olarak işlenmiş, alın dikdörtgen olarak biçimlendirilmiştir. Alın üzerindeki saçlar sarmallar ile
biler.
Toprakkale'de ele gecen iki boğa eklentisi genel hatları ile Altıntepe örneğine benzemesine
karşın kaslar, gözler ve saçlardakı detaylar çizgiler ile belirtilmiştir. Urartu sınırları içinde bulunan
diğer boğa eklentileri Urmiye Gölünün güneybatı kıyısındaki Guşçi Köyünde ve aynı yöredeki
Karmir-Blur kazılarında ele geçmiştir. Diğer iki grup eklentide de alın yine alışageldiği gibi
dikdörtgen olarak biçimlendirilmiş, detaylar önemli ölçüde stilize edilerek verilmiştir.
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Urartu sınırları dışında bulunan boğa eklentilerinin sayısı pek fazla değildir. Bu buluntuların en
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önemlisi M.Ö.725-700 yıllarına tarihlenen Gordion'daki Büyük Tümülüs'te bulunan bir kazanın
üzerindedir. Boğa başlarının üzerinde olasılıkla kazanın taşınması için kullanılmış bir halka deliği
vardır. Alın Urartu'da bulunan örneklerin aksine üçgen olarak biçimlendirilmiştir. Gordion
örneğinin bir Urartu üretimi olup olmadığı hala tartışmalıdır.
Çok sayıda boğa eklentisi Urartu sınırlarından bir hayli uzakta, Yunanistan'da gün ışığına
çıkarılmıştır. Yunanistan örnekleri genellikle bir halka deliğine, kısa boynuzlara ve yuvarlak alına
sahiptir. Bazı bilim adamları Gordion'da ve bazı batı merkezlerinde bulunan boğa eklentilerinin
Urartu üretimi olduğunu ve bu yerleşme yerlerine Urartu ile batı dünyası arasında varolan
ticaret yoluyla gittiğini savunmaktadırlar. Bir grup bilim adamı ise Gordion ve Yunanistan'da ele
geçen kazanların ve boğa eklentilerinin yerel üretimler olduğunu, ancak boğa eklentisi fikrinin
doğu kökenli olduğunu önermişlerdir.
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Madeni veya pişmiş toprak büyük boyutlu kapların ağız kenarlarına boğa başlarının
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yerleştirilme geleneği Anadolu'da MÖ. 2. binyılın başlarından itibaren kullanılmıştır. Üç ayak
üzerinde duran büyük kazanların Anadolu'daki erken örnekleri de Kaniş Karum'un II. katına
kadar geri gitmekledir. Burada bulunan bir mühür baskısı üzerinde üç ayaklı bir kazan
belimlenmiştir. Kapların ağız kenarlarını süsleyen benzer boğa veya kuş başları İlk Tunç Cağ'ın
son evresinde Kıbrıs'ta da görülebilmekledir.
Urartu üretimi olan boğa eklentileri ve eklentili kazanların, bir Urartu buluşu olup olmadığı
tartışmalıdır. Bilinen en erken tarihli Urartu eklentili kazanı sekizinci yüzyılın sonuna
tarihlenebilmektedir. Kayalıdere kazanının eklentilere sahip olduğu bilinmemekledir. Tapınağın
avlusunda üç ayak üzerinde durduğu önerilen bu kazanın eklentili olması durumunda bile tarihi
MÖ. S. yüzyılın ortalarından geriye gidemez. Elimizdeki örneklerden daha erkene tarihlenen
eklentili kazanların gün ışığına çıkartılamaması durumunda bu geleneğin Urartu 'ya başka bir
kültür bölgesinden, olasılıkla da Kuzey Suriye'den geldiği fikri değerini yitirmeyecektir
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Kumahalhi ülkesi kralı Kuştaşpili gibi bazı Kuzey Suriye Kent Devletleri krallarının, Urartu'ya haraç
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olarak 1.535 kazan verdiği hatırlanmalıdır. Bu noktada Musasir tapınağının önünde yeralan iki adet
üc ayaklı kazanın tarihi ve kime ait olduğu önem taşımaktadır. Bu kabartma Musasir'in yağma
edildiği M.Ö. 714 yılına tarihlenmektedir. Ancak tapınak ve tapınaktan alınan eşyalar daha önceki
bir tarihte de yapılmış olabilir. Hatta tapınağın bir Urartu tapınağı olmadığı, kentin İşpuini
tarafından ele geçirilmesinden sonra Musasir Tanrısı Bağbaru'dan alınarak, Urartu Tanrısı Haldii’ye
ithaf edildiği bilinmektedir. Olasılıkla tapınak önündeki kazanlar İşpuini'nin fethinden önce de
vardı. Musasir, Kuzey Suriye ve Asur dahil tüm komşu ülkeler halkları tarafından saygı gören bir
dini merkezdi. Bu nedenle Musasir ganimet listesinde sözü edilen birçok mal bu kent yöneticileri ve
halkları taralından tapınağa armağan olarak sunulmuştu. Yağma listesindeki Tabal, Urartu, Kirhi,
Asur ve "adlarını yazmanın kolay olmadığı" ülkeler bu armağanların geldiği ülkelerdir. Musasir
kentinin ve tapınağının ele geçirilişi ile Urartu'ya gelen bazı kültürel öğeler olabilir. Eklentili veya
eklentisiz kazanların tapınakların önünde yer alması bu öğelerden biri midir bilinmemektedir. Tanrı
Haklinin Urartu'ya Musasir'dcn geldiği doğrultusunda yapılan bazı önerilerin varolduğu da
unutulmamalıdır. Bu soruların yanıtları kazılardan çıkacak yeni yazılı ve arkeolojik belgeler île
verilebilecektir.
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Urartu Sanatında yaygın olarak kullanılan eklentilerden diğeri sirenlerdir. Sirenler insan vücutlu,
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kadın veya erkek başlı, kanatlı ve kuş kuyruklu fantastik yaratıklardır (Çizim 26-28). Kazanların
ağız kenarına monte edilen sirenlerin bir çoğu kazanı taşımak amacıyla yapılmış halkalara
sahiptirler. Siren eklentili kazanlar Anadolu da, bir çoğu Toprakkale'de olmak üzere, Urartu
egemenlik sınırları içinde ve Gordion'da; Yunanistan'da Olimpiya, Delfi, Ptoon, Delos, Rodos ve
Atina'da; İtalya da
ise Praeneste ve Vetulonia'da ele geçmiştir. Siren eklenti ve eklentili kazanlarının Yunanistan'a
ve İtalya'da Etrurya mezarlarına kadar geniş bir coğrafi alan içinde ele geçmiş olması,
Yakındoğu'nun çok önemli bir maden işleme merkezi durumunda olan Urartu ülkesi ile batı
dünyası arasında varolan ticaretin sonucu olarak benimsenmiştir.
Söz konusu ticaretin Urartu Krallığının farklı dönemlerinde Al-Mina ve Tarsus gibi Doğu Akdeniz
veya Trabzon gibi Doğu Karadeniz limanlarından veya Gordion üzerinden giden karayolu ile
gerçekleştiği bilinmektedir.
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Siren eklentilerinin sahip olduğu stilistik özelliklerin, Kuzey Suriye plastik sanatı ile olan
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benzerlikleri, sirenlerin kökeni ve kaynağı ile ilgili olarak Kuzey Suriye'nin de önerilmesine
neden olmuştur.
Bazı bilim adamları Gordion'da bulunan sirenlerin bu ülkede üretildiklerini, batıda bulunan
diğer sirenlerin ise Kuzey Suriye malı olduklarını önerirler.
Bu örnekler ile Toprakkale'de bulunan Urartu eklentileri arasında varolan bazı stilistik farklılıklar
ve Kargamış, Zincirli gibi Kuzey Suriye Kent Devletleri plastik eserlerindeki benzerlikler yukarıdaki
fikri desteklemektedir.
Ancak Kuzey Suriye kazılannda hiç bir siren eklentisinin ele geçmemiş olması gerçeğini de
unutmamak gereklidir. Birçok siren eklentisi üzerinde gözlenen Urartu stilistik özelliklerinin
kaynağı, olasılıkla Urartu ve bazı Kuzey Suriye Kent Devletleri arasında kurulan ticari işbirliği ve
bunun sonucu olarak oluşan ortak üretim atölyelerinden kaynaklanabilir. Siren eklentilerinin ve
siren eklentili kazanların kökeni neresi olursa olsun, Urartu metal ustalarının ve batı ile Urartu ve
Kuzey Suriye arasında gerçekleştirilen ticaretin bu malların geniş bir alana yayılmasında ve çok
geniş bir kullanım alanı bulmasındaki payı yadsınamaz.
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Karmir-Blur'da bulunan bir aslan eklentisi, Urartu 'da boğa ve siren eklentilerinin dışındaki tek
örnektir. Üzerinde Urartu kralı II. Sarduri'ye ait bir yazıt bulunan aslan eklentisinin bir kazanı
süslediği konusunda kesin kanıt yoktur. Etrurya'da bulunan ve üzerinde siren ve grifon
eklentileri ile birlikte aslan eklentilerinin de yeraldığı kazan, Karmir-Blur örneğinin de bir kazanı
süslediğini hatırlatmaktadır.
Aslan eklentisinin önemli özelliği, üzerindeki yazıt ile M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına tarihlenmiş
olmasıdır. Boğa veya siren eklentileri de dahil olmak üzere bu kadar eskiye giden bir eklenti
Urartu kazılarında henüz bulunmamıştır.
Bu örnek aslında, bulunan tüm eklentilerin tarihinden de eskidir ve Urartu maden sanatında
eklentili kazan geleneğinin öncesini göstermesi bakımından önemlidir.
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Tunç
kazanların ağız
kenarlarındaki siren
eklentileri
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Kanatlı eklentiler.
Sirenler

000074F.KULAKOĞLU 11/28

F.KULAKOĞLU000074AÜ00007411/28

Kanatlı siren eklentileri
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MÜCEVHER SANATI
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Urartu "Krallığına ait çeşitli yerleşme yerlerinde yapılan bilimsel kazılarda veya yasal olmayan
kaçak kazılarda ortaya çıkan ve özellikle altın ve gümüşten yapılmış takılar, bu sanatın
gelişmişlik düzeyini ortaya koyacak niteliktedir. Ele geçen eserlerin yanında, özellikle Asur yazılı
kaynaklarına yansıyan altın ve gümüş süs eşyalarının çeşitliliği de dikkat çekicidir. Altın ve
gümüş gibi kıymetli madenlerden üretilen eşyaların, kalelerin düşman tarafından yağmlanmaları
sırasında ganimet olarak alınıp götürülmesi, bir çoğunun yok olmasına neden olmuştur.
Urartu'da mücevher sanatına ait en erken örnekler Menua tarafından yaptırılan Patnos
yakınlarındaki Giriktepe Sarayı'ndan ele geçmiştir. MÖ. 9. yüzyılın sonuna veya 8. yüzyılın
başına tarihlenen sarayda bulunan eserlerin teknik açıdan bir hayli gelişmiş oldukları gözlenir.
Üçgen granülasyon tekniği ile üretilen küpelerin ve granülasyon ile bezenmiş nar biçimli
küpelerin yakın benzerleri, batı İran'da yapılan Marlik kazılarında da onaya çıkarılmıştır. Marlik
Tepe'nin bir çok buluntusu ile Girik Tepe buluntuları arasındaki yakın benzerlik bir kültürel
etkilenmeyi göstermektedir. Marlik Tepe'nin, Giriktepe'den daha erkene tarihlendiği dikkate
alınırsa bu etkilenmenin doğudan geldiği önerilebilir.
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Altıntepe'de ve Karmir-Blur'da yapılan kazılar da Urartu mücevher sanatı ile ilgili bazı buluntular
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vermiştir.

Altıntepe'de özellikle mezarlar içinde ölülerin yanında veya mezar dışında ele geçen kişisel süs
eşyaları arasında boncuklar, altın bilezik ve düğmeler sayılabilir.
Karmir-Blur kazılarında altından sandal biçimli küpeler, altın ve gümüşten yapılan
madalyonlar, altın küpe ve bilezikler ele gecen buluntular arasındadır. Sandal biçimli küpelerin
olasılıkla Kuzey Suriye yoluyla Fenike'den gelmiş olması mümkündür. Bu tür örnekler Fenike
sanalında bol miktarda bulunmuştur.
Günümüzde Van Müzesinde saklanan altından yapılmış bir çok süs eşyası, Urartu mücevher
sanatının ulaştığı seviyeyi sergilemektedir. Özellikle altından aslan başlı küpe, hayvan başlı
iğneler, çeşidi formda yaka ve saç iğneleri dikkat çekicidir. Altın, gümüş veya tunçtan yapılmış
ve uçları aslan, boğa veya yılan başlan ile tamamlanan bilezikler ve çeşitli kolye ve küpeler,
Urartu'da bol miktarda ele geçen takılar arasındadır.
Van Müzesinde sergilenmekte olan ve bilim dünyasında iyi bilinen altın aslan başlı demir
bilezik bu sanatın en güzel örneklerindendir.
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Altın süsleme elemanlarının kişisel takı olarak kullanılmasının yanında çeşitli
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elbiseleri, kıymetli mobilyaları ve hatta duvar bezemelerini de süsledikleri
bilinmektedir.
Ayanıs kazılarından çıkan onlarca altın ve tunç üzerine altın kaplama tekniği ile
yapılmış rozetler bunu göstermektedir.
Urartu madencilik sanatının genel gelişmişliğine paralel olarak altın ve gümüşten
yapılan süs eşyaları da çok yüksek bir işçiliği sergilerler. Urartu'nun kuzey bölgelerinde
var olduğu bilinen zengin altın ve gümüş madenleri bu gelişmişliğe önemli katkılarda
bulunmuş olmalıdır. Kazılarda bulunan bazı takıların aynılarının Asur krallarını
betimleyen kabartmalar üzerinde kral tarafından kullanılmış olması, Urartu mücevher
sanatının etkilerinin, Urartu sınırlarını aştığını kanıtlamaktadır.
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Aslan başlı küpe.

Hayran haslı altın iğne

Tunç iğneler
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Tunç hilezikler

Allın kolye.
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Allın kolye.
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Sandal hiçimli altın küpe

Hayvan baslı altın-demir bilezik
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Altın rozetler
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