
URARTU KRALLI⁄I’NIN KUZEY YAYILIMI VE
QULHA ÜLKES‹N‹N TAR‹H‹ CO⁄RAFYASI*

KEMALETT‹N KÖRO⁄LU**

Do¤u Anadolu, Transkafkasya ve Kuzeybat› ‹ran dahil olmak üzere genifl
bir alana yay›lm›fl olan Urartu kal›nt›lar›, baz› co¤rafi birimlerde daha yo¤un
olarak karfl›m›za ç›kmakta, baz› bölgelerde ise daha az ça¤dafl malzeme ile
temsil edilmektedir. S›n›r bölgeleri bir yana b›rak›l›rsa, merkezi Van bölgesi
ile Urartu yap›laflmas›n›n çok say›da merkez ile temsil edildi¤i bat›da Elaz›¤,
güneydo¤uda Urmiye Gölü ve kuzeydo¤uda da Sevan Gölü aras›nda kalan
alanlarda bile önemli boflluklar›n bulundu¤u görülmektedir. Ayn› durumun
Van Gölü havzas›n›n kuzey ve kuzeybat›s›nda yer alan A¤r› ve Erzurum için
de geçerli oldu¤u söylenebilir. Bu tablonun ortaya ç›k›fl›nda kaz› ve yüzey
araflt›rmas› eksikli¤inin de önemli pay› oldu¤u bilinmektedir. Aras Nehri’nin
kuzeyinde, Arpaçay’›n bat›s›ndaki Kars ve Ardahan’da ise durum biraz kar-
mafl›kt›r. Urartular›n bu yönde Kura Nehri’nin kaynak bölgesine kadar ç›k-
t›klar› bilinmekle birlikte, afla¤›da de¤inece¤imiz üzere bölgede saptanan iz-
leri son derece azd›r.

Günümüze kadar Ç›ld›r/ Taflköprü ve yeni bulunan Hanak/ Ortakent
yaz›t› temelinde Urartu Krall›¤›’n›n kuzey yay›l›m› konusundaki tart›flmalara
dahil edilen Ardahan bölgesinin arkeolojik aç›dan durumu oldukça belir-
sizdir. Urartu yaz›tlar›ndaki Qulha ülkesinin lokalizasyonu dolay›s›yla gün-
deme giren Afla¤› Çoruh Vadisi (eski Kolkhis bölgesi) ise daha büyük bir
problem olarak karfl›m›za ç›kar. Çünkü oldukça farkl› bir co¤rafya ve yaflam
biçiminin egemen oldu¤u bu alanda Urartu ile iliflkili hiçbir buluntu belge-
lenememifltir (Res. 17).

Bu çal›flmada, 1995 - 1997 y›llar› aras›nda Artvin ve Ardahan illerinde
yapt›¤›m›z yüzey araflt›rmas›nda saptanan buluntular ›fl›¤›nda (Res. 1),
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Allahuekber Da¤lar›n›n kuzeyindeki Göle, Hanak ve Ardahan yayla ovas›n-
dan oluflan Kura Nehri’nin kaynak bölgesinin Urartular taraf›ndan ne fle-
kilde de¤erlendirildi¤i sorgulanacakt›r. Ayr›ca Çoruh Vadisi’nin kuflkulu du-
rumu da yeni veriler ›fl›¤›nda tart›fl›lacakt›r. Bu ba¤lamda, Urartu yaz›tlar›nda
ad› geçen Diauehe ülkesi kentlerinin bu vadi ile iliflkisi; Qulha’n›n ise Antik
Grek ve Romal› yazarlar›n söz etti¤i Kolkhis ile efllenip efllenemeyece¤i gibi
konular, Urartu Krall›¤›’n›n kuzey yay›l›m› kapsam›nda ele al›nacakt›r.

KUZEYE ‹LK SEFERLER

Yaz›l› belgelerden anlafl›ld›¤› kadar›yla Urartu Krall›¤›’n›n kuzeye ilgisi
daha kurulufl döneminde bafllam›flt›r. Patnos/ Aznavurtepe’de bulunan yaz›t-
lar, tap›nak ve di¤er kal›nt›lar1 bu bölgenin ‹flpuini (M.Ö. 830-810) döne-
minde Urartu ülkesinin bir parças› haline getirildi¤ini göstermektedir.

‹flpuini ve Minua adlar›n›n beraber an›ld›¤› IX. yüzy›l sonlar›na tarihle-
nen Eski Van flehrinde bulunmufl bir kitabe2, Kas›mo¤lu Steli3 ve A¤r› ili
Eleflkirt ilçesi yak›n›ndaki Toprakkale’de ele geçirilen yaz›t4, Patnos bölge-
sinden daha kuzeye yap›lan bir seferden söz ederler. Her üç yaz›tta da
Witeru(he), Lufla ve Katarza adl› kabilelere karfl› kazan›lan baflar›lar anlat›l-
maktad›r. Seferin son noktas› “Anafle kentine kadar ilerlediler” veya “Anafle
kentine girdiler” ifadeleri ile belirtilmektedir. Bu olay› anlatan yaz›tlardan
birinin Eleflkirt yak›nlar›nda bulunmufl olmas›, Anafle kentinin ve söz konusu
kabilelerin bölge ile iliflkilendirilmesi için hakl› bir gerekçe oluflturmufltur5.

Anlafl›ld›¤› kadar›yla Urartu ordular› IX. yüzy›l›n sonlar›nda, Van bölge-
sinden kuzeye ç›k›flta, Alada¤lar’dan sonra ikinci engel olan Aras Güneyi
Da¤lar›’na ve belki Aras Vadisi'ne kadar uzanm›fllard›r. Bu üç yaz›tta ad› an›-
lan Etiuhe (Etiune) ülkesinin konumu ise aç›k de¤ildir. Daha sonra Minua,
I. Argiflti ve II. Sarduri yaz›tlar›nda da karfl›m›za ç›kan bu ülke veya co¤rafi
bölge, Aras Vadisi ve kuzeyine, Sar›kam›fl ile Sevan Gölü’nün güneybat›s› ara-
s›na lokalize edilmektedir (Res. 17)6.

1 Balkan 1960,  s. 133 vd.
2 UKN no: 20.
3 UKN no: 21.
4 UKN no: 23.
5 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 8; ayr›ca bkz. harita; Burney (1966, s. 61 vd) Urartular›n bu

dönemde Aras Vadisi’ne do¤ru ilerlediklerini fakat kuzeybat›ya Erzurum’a gittiklerini gösteren
bir bulgunun olmad›¤›n› belirtir.

6 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 35; Barnett (1982, s. 340) ise adlar› geçen üç toplulu¤un
Etiuhe ülkesini oluflturduklar›n› söylemektedir.
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KRAL M‹NUA VE D‹AUEHE ÜLKES‹

‹flpuini’den sonra tahta ç›kan o¤lu Minua (M.Ö. 810-780) döneminde
kuzeydeki eylemlerin geliflerek devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. Yaz›l› belgelere
göre bu yöndeki seferler a¤›rl›kl› olarak Diauehe ve Erekua adl› ülkeler üze-
rine yap›lm›flt›r. Diauehe seferi Erzurum’un do¤usunda, Horasan’›n güne-
yinde bulunan Yaz›l›tafl ve Sar›kam›fl’›n 35 km güneybat›s›nda, Kars -
Erzurum yolu üzerindeki Süngütafl7 yaz›t›nda anlat›lmaktad›r. Bunlardan bü-
tün olarak okunabilen Yaz›l›tafl hem bölgenin tarihi co¤rafyas› hem de
Urartu’nun kuzey yay›l›m› aç›s›ndan oldukça önemli say›labilecek bilgiler ve-
rir:

“Tanr› Haldi, kendi silah›yla güçlü bir ülke olan Diauehe’ye karfl› sefere
ç›kt› (ve ülkeyi) dize getirdi. Tanr› Haldi güçlüdür, tanr› Haldi’nin silah›
güçlüdür. Tanr› Haldi’nin kudretiyle ‹flpuini o¤lu Minua sefere ç›kt›. Tanr›
Haldi önden gitti. Minua der ki: Diauehe ülkesini ele geçirdim. Krali flehir
fiaflilu’yu savaflta ele geçirdim, ülkeyi y›kt›m, kaleleri yerle bir ettim.
fiefletin(ele) ülkesine, Zua flehrine kadar ulaflt›m. Utuha flehrini... Minua
derki: Diauehe’nin kral› Utupurflini önüme ç›kt›, ayaklar(›ma) kapand›,
önümde secde etti. Merhamet (?) gösterdim (?). Haraç ödemesi koflulu ile
hayat›n› ba¤›fllad›m. Alt›n ve gümüfl verdi. Haraç verdi. Geri dönecek esirleri
tümüyle serbest b›rakt›(?). Minua der ki: ... Oradan iki kral, (yani)
Baltu(lhe) boyunun ülkesininki ve Haldiriu flehrinin ülkesininkini ald›m. O
ülkeye özgü olan tahkimatl› kaleleri ele geçirdim. Minua der ki: Her kim bu
yaz›t› tahrip ederse, her kim suç ifllerse, her kim bir baflkas›na bunlar› yapt›-
r›rsa, her kim de¤iflik bir fley söylerse, ben yapt›m derse, tanr› Haldi, tanr›
Teifleba, tanr› fiivini, ve bütün tanr›lar onu günefl ›fl›¤›ndan yoksun
etsinler”8...

Urartu ordular›n›n hedefledi¤i Diauehe ülkesinin s›n›rlar› ve bu seferle
ba¤lant›l› olarak adlar› an›lan baflkent fiaflili ile fiefletin(ele), Zua, Utuha,
Baltu(lhe) ve Haldiriu gibi di¤er kent ve ülkelerin konumu ve lokalizasyonu
oldukça tart›flmal›d›r. Dolay›s›yla bu sefer s›ras›nda ulafl›lan kuzeydeki en son
nokta konusunda da farkl› öneriler bulunmaktad›r.

7 UKN no: 37; Yaz›l›tafl’ta anlat›lan Diauehe seferi ile iliflkili olaydan söz etti¤i anlafl›lan
Süngütafl yaz›t›nda yaln›zca fiaflilu kentinin yenildi¤i ve yaz›t diktirildi¤i kaydedilmifltir.

8 UKN no: 36.
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Urartu krallar›ndan Minua ve I. Argiflti9 yaz›tlar›nda Diauehe olarak ge-
çen ülke ad›, Assur kay›tlar›ndaki Daieni ile efllenerek, F›rat’›n kaynak böl-
gesi ve Erzurum’dan kuzeye do¤ru Çoruh Vadisi’ne kadar olan alana lokalize
edilmektedir10. Yaz›l›tafl’›n hem ifadeleri hem de bulundu¤u yer, Diauehe
ülkesinin Aras Güneyi Da¤lar›n›n kuzeyinde, Erzurum çevresinde olabilece-
¤ine iflaret etmektedir. E¤er Urartu ve Assur yaz›tlar›nda geçen bu iki isim
gerçekten ayn› ise11, Assur krallar›ndan I. Tiglat-Pileser’in Malazgirt’in bat›-
s›nda Murat Vadisi’nde dikti¤i Yoncal› yaz›t›nda12 Daiaeni’nin s›n›r›na kadar
geldi¤ini belirtmesi, bu ülkenin güneyde Bingöl Da¤› ve hatta Murat
Vadisi’ne kadar uzad›¤› konusunda bir gösterge olabilir13. Minua’n›n sefer
yolu ve Yaz›l›tafl’›n konumu dikkate al›narak söz konusu ülkenin Erzurum’un
do¤usundaki Pasinler Ovas›’n› da kapsad›¤› önerilmektedir14. Yaz›l› belgeler
ülkenin bat› ve kuzey s›n›r› konusunu ise bütünüyle aç›k b›rak›rlar. Buna
karfl›l›k tarihi co¤rafya denemelerinde Diauehe ülkesinin kuzeyde Çoruh
Vadisi’nin içlerine do¤ru geniflledi¤i belirtilmektedir15. Bu do¤rultuda
Diauehe ülkesi ile iliflkili olarak ad› an›lan fiefletin(ele) kenti de yaln›zca isim
benzerli¤ine dayan›larak, Erzurum’a 240 km uzakl›kta, Çoruh’un kollar›n-
dan Berta Suyu’nun kaynak bölgesinde yer alan fiavflat ile eflitlenmektedir16.

Modern fiziki bir haritaya bak›l›rsa, Erzurum bölgesinden Antik Ça¤’da
Kolkhis olarak adland›r›lan Afla¤› Çoruh ve Karadeniz bölgesine ulaflmada
Çoruh ve kollar› üzerinden geçen günümüzdeki hatt›n eskiden de kullan›l-
m›fl olabilece¤i düflünülebilir. Ancak Erzurum’dan kuzeye do¤ru Tortum
Çay›, Çoruh ve Berta Suyu Vadisi boyunca ilerleyerek fiavflat’a ulaflan yaklafl›k
240 km uzunlu¤undaki bu yol üzerinde, Tortum ilçesi d›fl›nda önemli hiçbir
yerleflim yeri yoktur. Buna ek olarak ço¤u bölümde “V” biçimindeki kayal›k
vadi taban›, günümüzün modern imkanlar›yla bile yol geçirmek için oldukça
zorludur. Urartu ordusunun bir sefer s›ras›nda günlük ortalama 20-25 km yol
ald›¤› varsay›ld›¤›nda, Erzurum - fiavflat aras›ndaki yol ile gidip dönmek için

9 UKN no: 127-128.
10 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 25 vd.
11 Ayr› olabilecekleri konusundaki görüfller için bkz. Burney 1966, s. 58.    Slattery 1987, s. 14

vd.
12 ARAB I no: 270.
13 Barnett 1982, s. 330 vd; Ayr›nt›l› tart›flma için bkz. Russell 1984, s. 185 vd.
14 Burney-Lang 1971 , s. 136.
15 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 25 vd; Yaln›zca Burney-Lang, (1971, s. 137) bu s›n›rlar›n

Gürcistan’a kadar uzamayaca¤›n› vurgulamaktad›r.
16 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 81.
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20 günden çok zaman harcam›fl olmas› gerekirdi. Bunun zorluklar› ve
Urartu’nun beklentileri ile ne kadar uyufltu¤u afla¤›da tekrar ele al›nacakt›r.
Ancak flu kadar›n› söylemek gerekir ki, fiefletin(ele)’nin lokalizasyonu için bir
yer aran›yorsa, kuzeye yönelen seferlerle iliflkili Urartu yaz›tlar›n›n bir s›ra
halinde dizildi¤i Pasinler - Horasan - Sar›kam›fl yolu çevresi düflünülmelidir.
Diauehe seferinden söz eden Süngütafl yaz›t›n›n da bu yol üzerinde olmas›,
daha sonra ayn› bölgede yaz›t diken I. Argiflti ve II. Sarduri gibi, Minua’n›n
da ilk seferinde Çoruh Vadisi’ne de¤il, yaz›tlar›n bulundu¤u Sar›kam›fl üze-
rinden Kars bölgesine ilerledi¤ini göstermektedir (Res. 17).

Minua dönemine iliflkin Pasinler (Hasankale)17, Delibaba18 ve Elefltkirt
yak›nlar›ndaki Pirabat’ta19 bulunan yaz›tlarda, söz konusu merkezlerde kale
yapt›r›ld›¤›ndan söz edilmesi, A¤r› - Eleflkirt - Horasan - Pasinler - Erzurum
yolunun, yani Diauehe ve Aras Vadisi’ne ulafl›m›n güvenli hale getirilme ça-
bas›yla aç›klanabilir. Ancak Yaz›l›tafl’›n ifadelerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla
Minua döneminde Diauehe bölgesi vergi ödemesi koflulu ile eski yöneticisine
b›rak›lm›flt›r.

Erzurum bölgesinden sonra Minua dönemindeki ikinci hedefin Erekua
olarak adland›r›lan I¤d›r Ovas›20 oldu¤u anlafl›lmaktad›r. I¤d›r’da Aras
Nehri’nin güneyinde Taflburun yak›nlar›ndaki Çölegert21 ve Baflbulak’ta22 bu-
lunan yaz›tlar ve di¤er kal›nt›lar23 söz konusu bölge ile merkez aras›nda daha
s›k› ba¤lar kuruldu¤unu göstermektedir. Fethedilen bölgede hem Haldi
Kap›lar› hem de Menuahinili adl› bir kale yap›ld›¤›n›n bildirilmesi bunu ka-
n›tlar24. Ancak günümüze kadar, Aras Vadisi’nde, özellikle I¤d›r ile Erzurum
aras›ndaki Ka¤›zman çevresinde herhangi bir Urartu kal›nt›s›n›n belgelene-
memifl oluflu, e¤er araflt›rmalar›n eksikli¤inden kaynaklanm›yorsa, Urartu
denetimi aç›s›ndan ilginç bir görüntü oluflturmaktad›r.

17 UKN no: 69.
18 UKN no: 68.
19 Dinçol 1989, s. 137 vd; Pirabat’tan Erzurum Müzesi’ne tafl›nan di¤er yaz›tlar için bkz.

Payne 1996, s. 415-423.
20 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 31.
21 UKN no: 30-31.
22 UKN no: 70.
23 Kleiss-Hauptmann 1976, no: 49, 58-60; Barnet 1963, s. 153 vd.
24 Erekua ülkesine düzenlenen seferlerle iliflkili di¤er yaz›tlar için bkz. UKN no: 32-33

(Karatavuk); UKN no: 34-35; Dinçol-Kavakl› 1978, s. 30 vd. (Muradiye); UKN no: 38 (Muradiye
Yal›ndüz köyü); Dinçol 1976, s. 19 vd (Muradiye Uluflar Kalesi).
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I. ARG‹fiT‹’N‹N KUZEY SEFERLER‹

Minua’dan sonra Urartu taht›na geçen o¤lu I. Argiflti (M.Ö 780-756)
zaman›nda kuzey bölgelerine özel bir önem verildi¤i görülmektedir. Bu dö-
nemde Urartu Krall›¤› Sevan Gölü ile Aras Nehri aras›ndaki bölgede güçlü
yönetim merkezleri kurmufl ve ordular ulaflabilecekleri en uzak noktalara se-
ferler düzenleyerek steller dikmifllerdir. Gerçekten de Kafkasya’n›n ete¤ine
do¤ru yap›lan seferlerin iflareti olarak dikilen yaz›tlardan, Leninakan yak›-
n›ndaki Kanl›ca (Marmaflen)25 ve Hanak/ Ortakent26 yaz›t› gibi en kuzeyde-
kiler I. Argiflti dönemine aittir (Res. 1, 17).

Dönemin bütün seferlerinin özetlendi¤i “Horhor Yaz›tlar›” denen I.
Argiflti y›ll›¤› ve bunun kopyalar› olan Eski Van kentinde bulunmufl stel par-
çalar›, üzerinde çal›flt›¤›m›z bölgeye en az üç seferin yap›ld›¤›n› bildirirler.
Bu yaz›tlarda geçen kent ve ülke yerlerinin ço¤u zaman kuflkulu ve belirsiz
olmas›, sefer kay›tlar›n› ve burada çizilen resmi tam anlamam›z› güçlefltir-
mektedir. Ancak Urartulu yaz›c›lar›n merkezde kaydettikleri, krall›¤›n bu en
uzun yaz›tlar› yan›nda, bizzat sefer s›ras›nda ulafl›lan bölgede b›rakt›klar›
daha küçük kay›tlar ile yeni arkeolojik bulgular genel bir tan›m yapmam›za
yard›mc› olmaktad›r.

I. Argiflti’nin y›ll›¤›na göre ikinci, ondördüncü ve muhtemelen son y›lla-
r›na ait olan bir seferi, üzerinde çal›flt›¤›m›z bölgeye yöneliktir. Babas› Minua
döneminde vergiye ba¤lanan Diauehe Krall›¤› ve bu ülkenin kuzeydo¤usuna
yönelen ikinci y›l seferi flu flekilde anlat›lmaktad›r:

”... Argiflti der ki: Egemen olan tanr› Haldi’ye, tanr› Teifleba’ya ve tanr›
fiivini’ye, onlar›n ilahi büyüklü¤ünden yard›m istedi¤im için yalvard›m. Ayn›
y›l içinde yine savaflç›lar toplad›m ve Diauehe ülkesine ve Diauehe’nin kral›
Mannudubi’ye karfl› sefere ç›kt›m. fieriaze ülkesini ele geçirdim, flehirleri
yakt›m, kaleleri yerle bir ettim. Pute flehrinin güneyindeki (?), Biani ülkesine
ve Hufla ülkesine kadar ilerledim (?). Tariu bölgesini (?) b›rakt›m. Zabahae
ülkesine karfl› sefere ç›kt›m ve Zabahae ülkesini ele geçirdim flili.
Uzinabitarna flehrine ve Büyük Sirimu Da¤›’na kadar ilerledim. ‹ga(ne) ülke-
sinin Maqaltu flehrinin bölgesini b›rakt›m. Eriahe ülkesine vard›m. Apuni ül-
kesine karfl› sefere ç›kt›m. Ureiu flehrini ve krali Witeru(he) flehrini ele ge-
çirdim. 19.255 delikanl›, 10.140 canl› savaflç›, 23.280 kad›n olmak üzere top-

25 UKN no: 133; Kleiss-Hauptmann 1976, s. 25.
26 Dinçol 1992, s. 109 vd.
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lam 52.675 kifli, (o) y›l(›n esir say›s›d›r). Kimilerini öldürdüm, kimilerini de
canl› götürdüm. 1.104 at, 35.015 büyük bafl hayvan ve 100 bin X onbin 1.829
küçük bafl hayvan sürdürdüm. Argiflti der ki: Tanr› Haldi u¤runa bu kahra-
manl›klar› bir y›l içinde yapt›m”27.

Seferin öncelikli hedefinin, Minua döneminde oldu¤u gibi Diauehe
Krall›¤›, yani Erzurum bölgesi oldu¤u görülmektedir. Nitekim bu ülkeye gi-
den yol üzerindeki Pirabat’ta Minua’n›nkilerle birlikte kral Argiflti’ye ait olan
yaz›tlar da bulunmufltur28. Buradan ilerleyiflini sürdüren Urartu ordular›
fieriaze adl› bir ülkeyi ald›ktan sonra, birbiriyle iliflkisi oldu¤u anlafl›lan Pute,
Bia, Hufla ve Tariu adl› ülkelere kadar ilerlemifltir. Yaz›t›n Surb Sahak Kilisesi
duvar›nda bulunan versiyonunda, bu isimlerin yan›nda Diauehe ülkesinin
fiaflilu ve Zua adl› iki kenti29; afla¤›da tam metnini verdi¤imiz Ortakent yaz›-
t›nda ise Aflqalafli adl› bir ülkeden daha söz edilir.

Urartu’nun en kuzeyindeki Ortakent yaz›t› bulununcaya kadar (Res. 2-
4), adlar› Diauehe’den sonra an›lan Bia, Hufla, Tariu ve Aflqalafli ülkeleri,
Ç›ld›r Gölü’nün güneybat› köflesindeki Taflköprü yaz›t› (Res. 5) dikkate al›-
narak, Erzurum ile göl aras›ndaki bölgeye lokalize edilmekteydi30. Ancak
1992 y›l›nda yay›nlanan yeni yaz›t›n konumu, bu ülkeler için önerilen bölge-
nin gerçekte daha kuzeyde olmas› gerekti¤ini göstermektedir. Çünkü
Ortakent yaz›t›nda da Diauehe ülkesine karfl› yap›lan sefer ba¤lam›nda Tariu
ülkesi ele geçirildikten sonra Hufla, Bia ve Aflqalafli ülkesine kadar gidildi¤i
vurgulanmaktad›r. Bu do¤rultuda yaz›t› keflfeden Dinçol, Tariu’yu Hanak/
Ortakent’e; Hufla, Aflqalafli ve Bia ülkelerini ise yaz›t›n çevresindeki bölgeye
lokalize etmifltir31.

Daha ileri bir tan›mlama yapmak gerekirse Tariu d›fl›ndaki Hufla, Bia ve
Aflqalafli adl› üç ülke, Urartu ordular›n›n gelifl yönü dikkate al›narak Ç›ld›r
Gölü’nün kuzey ve kuzeybat›s›nda, Yaln›zçam Da¤lar›n›n do¤usundaki, Kura
Nehri ve kollar›n›n sulad›¤›, da¤ yükseltileri ile birbirinden ayr›lan Ardahan,
Hanak ve Kurtkale gibi co¤rafi birimlere yerlefltirilebilir. Ancak yaz›l› belge-
ler bunlar›n bölgeye hangi s›ra ile da¤›ld›klar› konusunda bir ipucu vermez.

27 UKN no: 127 I.
28 Payne 1996, s. 415 vd.
29 UKN no: 128 B I.
30 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 22, 41, 64, 84.
31 Dinçol 1992, s. 109 vd; Hanak yaz›t›nda söz konusu yerlerin d›fl›nda Ahuriya adl› bir

kentten daha söz edilmektedir.
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Yaln›zca Hufla ülkesi, II. Sarduri dönemi yaz›tlar›n›n verdi¤i ipuçlar›na göre
Qulha ile iliflkili olabilir ve afla¤›da bu ülkenin lokalizasyonu çerçevesinde
yeniden ele al›nacakt›r.

Horhor Yaz›t›’nda Tariu, Bia, Hufla ülkelerine yap›lan sefer sonras›nda
gidilen yerleri ve seferin izledi¤i yolu anlamada ise güçlük daha da artmakta-
d›r. Burada adlar› s›ralanan Zabahae, Uzinabitarna, Sirimu, ‹ga(ne),
Maqaltu, Eriahe, Apune, Ureiu ve Witeru(he) adl› ülke, kent ve da¤lar›n
bulundu¤u alan, seferin hedefi ve bölgede b›rak›lan yaz›tlar dikkate al›narak
ancak genel anlamda belirlenebilir. Eski Van kentindeki stelde bu isimlere
eklenen Didi, Qada, Etiune, Lufla, Katarza ve Guluta(he)32 gibi ülke ve kent-
ler de göz önüne al›n›rsa seferin oldukça genifl bir bölgeyi etkiledi¤i anlafl›l-
maktad›r.

Bu isimlerden ‹ga(ne) ülkesi ve Maqaltu kenti, II. Sarduri dönemine
iliflkin Taflköprü33 yaz›t›nda da görülmesi nedeniyle, yaz›t›n bulundu¤u Ç›ld›r
Gölü bölgesine yerlefltirilmektedir34. Lufla, Katarza ve Witeru(he) adl› boyla-
r›n Aras Güneyi Da¤lar› çevresinde yaflad›¤›na de¤inmifltik. Etiuhe/ne ve
Eriahe gibi ülkeler ise bizim üzerinde tart›flt›¤›m›z alan›n bir k›sm›n› da içine
almakla birlikte daha çok do¤uya do¤ru uzamaktad›r (Res. 17)35. Genel ola-
rak buradaki yer adlar› Barnett’e göre, do¤uda Sevan Gölü’nün güney bat›-
s›na, bat›da ise Erzurum ve Çoruh Vadisi’ne, kuzeyde de Ç›ld›r Gölü’ne ka-
dar uzayan bir alan› kapsamaktad›r36. Böylece Urartu Krall›¤›’n›n kuzeyde
b›rakt›¤› bütün izler ve iliflkili bölgeler bu tan›m›n içine al›nm›flt›r. Ancak
kentlerin yerinin ço¤unlukla, Zabahae = Djavakh örne¤inde oldu¤u gibi yal-
n›zca isimler aras›ndaki ses benzerli¤ine dayand›r›lm›fl olmas›, baz› noktalar-
daki kuflkular› ortadan kald›rmamaktad›r.

Anlafl›ld›¤›na göre I. Argiflti ikinci y›l›nda, babas› döneminde oldu¤u
gibi Diauehe Krall›¤› üzerine giderken, krall›¤›n bafllang›c›ndan bu yana de-
netim alt›na al›namayan Aras Güneyi Da¤lar› bölgesindeki Lufla, Katarza ve
Witeru(he) boylar› ile kuzey ve kuzeydo¤usundaki genifl Etiune ülkesini
ya¤malam›flt›r. Yine Etiune seferinden söz eden Sar›kam›fl yaz›t›n›n37 konu-

32 UKN no: 128.
33 UKN no: 159.
34 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 54.
35 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 30 (Eriahe=modern Leninakan).
36 Barnett1982, s. 344.
37 UKN no: 130.



URARTU KRALLI⁄I'NIN KUZEY YAYILIMI 725

mundan hareketle Urartu ordusunun Aras Vadisi’nden kuzey ve kuzeydo-
¤uya Erzurum - Pasinler - Horasan - Sar›kam›fl - Kars yolunu kullanarak gitti¤i
söylenebilir38. Kars bölgesinden kuzeye do¤ru ç›k›flta, Urartu için bu yönde
üçüncü engel olarak tan›mlanabilecek Allahuekber, K›s›r ve Akbaba
Da¤lar›n›n oluflturdu¤u s›ran›n, ‹ga(ne) ülkesinin bulundu¤u Ç›ld›r Gölü
bölgesinden afl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

I. Argiflti y›ll›¤›n›n yukar›da verdi¤imiz ikinci y›l›na ayr›lan bölümü ile
ülkenin en kuzeyindeki Hanak/ Ortakent yaz›t›nda söz edilen kentlerin bir
k›sm› çak›flmakla birlikte39, içerikteki farkl›l›klar nedeniyle, bu iki yaz›t›n ayn›
seferden söz edip etmedi¤i konusu belirsizdir. Çünkü Horhor yaz›t›nda
Tariu ülkesinin ad› geçmekle birlikte kentin kesin olarak al›nd›¤› bile belir-
tilmezken, Ortakent yaz›t›n›n bafl›nda, afla¤›da görülece¤i üzere iki kez Tariu
ad› adeta harekat›n amac› ve hedefi olarak öne ç›kar›lmaktad›r:

“Tanr› Haldi kendi silah›yla sefere ç›kt›. Düflman ülkesi olan Tariu ülke-
sini ele geçirdi ve ...ele geçirdi. Argiflti önünde yere çald›. Tanr› Haldi güçlü-
dür. ...Minua o¤lu Argiflti sefere ç›kt›. Tanr› Haldi önden gitti. Argiflti der ki:
Tariu ülkesini ele geçirdim. ...Hufla ülkesine kadar ve Bia ülkesine kadar
ilerledim. Aflqalafli ülkesine gittim. Tanr› Haldi’nin buyru¤uyla Argiflti der ki:
Diauehe ülkesinin kral› önümde göründü ve haraç verdi (?). Ahuria flehri
...d›flar›ya att›m. ...Qu[ ]uni flehrini ...Orada 72.080 besili büyük bafl hayvan,
7.000 ...11 ...Kimilerini öldürdüm, kimilerini (de) canl› götürdüm. 6 kale
yerle bir ettim. 50 flehir yakt›m. Minua o¤lu Argiflti, güçlü kral, Biainili ülke-
sinin kral›, Tuflpa flehrinin hükümdar›d›r. Her kim bu yaz›t› tahrip ederse
tanr› Haldi ve tanr› Quera onu günefl ›fl›¤›ndan yoksun etsinler.”40

Buradaki içeri¤e uygun bir durum I. Argiflti y›ll›¤›n›n ondördüncü y›l›na
iliflkin bölümünde de karfl›m›za ç›kmaktad›r41. Söz konusu y›l olaylar› anlat›-
l›rken Ortakent yaz›t›n›n kurgusuna yak›n biçimde iki kez Tariu ad› an›l-
makta; buras› al›nd›ktan sonra da bölgede 11 kale ile pek çok yap›n›n y›k›l-
d›¤› vurgulanmaktad›r. Ayr›ca ilginç bir biçimde bu sefer s›ras›nda Tariu ül-
kesinde bir de yaz›t diktirildi¤i belirtilmektedir. Hem ifadelerdeki benzerlik
ve hem de bir yaz›t diktirildi¤inden söz edilmesi, kan›m›zca Ortakent yaz›t›
ile ondördüncü y›l seferi aras›ndaki iliflkiyi güçlendirmektedir.

38 Bu yaz›tta ayr›ca Urartu’nun en kuzeyindeki Hanak yaz›t›nda da ad› geçen ve dolay›s›yla
bu yol bölgesi üzerinde oldu¤u anlafl›lan Ahuria(ne) ile Afltu adl› iki flehirden daha söz edilir:
krfl. Diakonoff-Kashkai 1981, s. 4, 14.

39 Salvini (1995, s. 56 vd) Hanak yaz›t›n› ikinci y›la yerlefltirmektedir.
40 Dinçol 1992, s. 109 vd.
41 UKN no: 127.
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Eski Van kentinde bulunan yaz›ta göre I. Argiflti son y›llar›nda kuzeye
Diauehe Krall›¤› üzerine bir sefer daha gerçeklefltirmifltir42.

I. Argiflti, tart›flt›¤›m›z üç seferi d›fl›nda, kuzeydeki eylemlerini daha çok
Arpaçay’›n do¤usuna Aras Nehri’nin kuzeyine kayd›rm›fl gözükmektedir.
Krall›¤›n›n üçüncü y›l›nda Etiune ülkesi ya¤malanm›fl, beflinci y›l ise söz ko-
nusu alanda bu kez dini ve idari anlamda yönetim merkezi niteli¤indeki
Erebuni (Arin-Berd) kenti kurulmufltur43. Onbirinci y›ldan itibaren de yine
önemli bir idari merkez olan Argifltihinili (Armavir-Blur) kentinin ve su ka-
nallar›n›n inflas›na bafllanm›fl ve Urartu Krall›¤› bu bölgeye iyice yerleflmifl-
tir44.

II. SARDUR‹ VE QULHA ÜLKES‹

Argiflti’nin yerine geçen o¤lu II. Sarduri’nin (M.Ö. 756-730) Van
Kalesi’nde “Anal›k›z” olarak bilinen alanda ve sonradan Surp Pogos Kilisesi
duvar›na konmufl bir stel üzerinde bulunan y›ll›klar› babas›n›nki kadar dü-
zenli de¤ildir. Bundan dolay› da olaylar›n s›ralamas› ve tarihleri konusunda
baz› tart›flmalar bulunmaktad›r. Genel olarak II. Sarduri döneminde de
Urartu Krall›¤›’n›n kuzey politikas› I. Argiflti’nin çizgisinde devam etmifl ve
bu do¤rultuda Aras Vadisi’nin kuzey ve kuzeydo¤usundaki Diauehe, ‹ga(ne),
Abiliane, Etiune ve Eriahe bölgeleri üzerindeki bask› art›r›lm›flt›r.
Ya¤malanan ülkeler listesine bu dönemde eklenen Qulha üzerine ise iki se-
fer düzenlenmifltir.

42 UKN no: 128 A I; Bu sefer s›ras›nda ilk kez ad› an›lan Abnulua (bkz. Diakonoff-Kashkai
1981, s. 2) adl› ülke üzerine de gidilmifltir. Ancak yaz›tta bölgenin tarihi co¤rafyas›na katk›da
bulunacak önemli bilgi bulunmamaktad›r. Ayr›ca Erzurum Müzesi’nde bulunan ve henüz
yay›nlanmam›fl (Bilgi için bkz. Payne 1993) Hamamköy’den bir depo yaz›t› ise kral›n bölgede
kal›c› faaliyetlerde de bulundu¤unu göstermektedir.

43 UKN no: 127; yaz›t›n ifadesine göre Hate ve fiupa(ne) ülkelerinden getirilen 6600 esir
de buraya yerlefltirilmifltir.

44 UKN no: 127, 128 B 2; 142;  I. Argiflti’nin Aras Vadisi ve çevresindeki verimli ovaya
yerlefltikten sonra iyice kuzeye seferler yapt›¤› görülmektedir. Horhor y›ll›¤›n›n onüçüncü y›la
ayr›lan bölümünde yine Etiuhe, Eriahe, Katarza ve Witeruhe ülkelerine yap›lan bir sefer sonras›
‹flqugulu ülkesine kadar ilerledi¤inden söz etmektedir. Aras Nehri’nin kollar›ndan Arpaçay’›n
do¤usundan kuzeye yönelen seferin son buldu¤u bölge muhtemelen Kanl›ca yaz›t› ile
iflaretlenen aland›r. Leninakan’›n 8 km kuzeyinde Kanl›ca köyünde bulunan söz konusu yaz›tta
ayn› flekilde Eriahe ve ‹flqugulu adlar› geçmektedir. ‹flqugulu, ‹skit ad› ile de efllenmektedir
(Tarhan 1984, s. 111 not 10). Bölgedeki Urartu kal›nt›lar› konusunda genel bir de¤erlendirme
için bkz. Kleiss 1992, s. 91 vd; Smith 1999, s. 45 vd.
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II. Sarduri kuzeye ilk seferini krall›¤›n›n bafllang›c›nda, ça¤dafl› Assur
kral› Assur-nerari (M.Ö. 754-745) ile karfl›laflt›¤› y›l gerçeklefltirir. Surp Pogos
Kilisesi’nde bulunan yaz›ta göre bu y›l Sevan Gölü’nün güneybat›s›na yerlefl-
tirilen Weliku ülkesinin45 kral› Maruni üzerine gitmifltir46. Seferin Kars üze-
rinden geçti¤i varsay›larak yaz›tta söz edilen kentler Ani ile Ka¤›zman ara-
s›ndaki bölgeye de yerlefltirilir47. II. Sarduri y›ll›klar›nda Qulha seferi önce-
sine yerlefltirilen, genel olarak kuzey bölgelerini de kapsamakla birlikte tart›fl-
t›¤›m›z konuda fazla bulgu vermeyen bir sefer daha vard›r48.

Urartu yaz›tlar›nda ilk ve son kez II. Sarduri döneminde karfl›m›za ç›kan
Qulha ülkesi üzerine yap›lan seferlerden birincisi Anal›k›z’daki stelin ön yü-
züne; yaklafl›k üç y›l sonras›na iliflkin ikincisi ise ayn› stelin sa¤ yüzüne yaz›l-
m›flt›r. Salvini’nin yapt›¤› s›ralamaya göre ilk sefer M.Ö. 749, ikincisi ise M.Ö.
746 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir49. Birinci sefer flu flekilde anlat›lmaktad›r:

“... Qulha    ülkesine karfl› sefere ç›kt›m. Tanr› Haldi’nin büyüklü¤üyle
Hufla ülkesinin kral› Haha(ni)’yi ve halk›n› orada esir ald›m, onlar› sürgün
ettim ve benim ülkeme yerlefltirdim.

Sarduri der ki: Ayn› y›l ordular›m Abiliane    ülkesine karfl› sefere ç›kt›.
Tanr› Haldi’nin büyüklü¤üyle bir gün içinde ülkeyi ele geçirdim. Kaleleri
yerle bir ettim. fiehirleri yakt›m ve ülkeyi tahrip ettim. Oradan erkek ve ka-
d›nlar› sürgün ettim. Sarduri der ki: Tanr› Haldi’nin u¤runa böyle kahra-
manl›klar› orada yapt›m. X bin 890 delikanl›, 3 496 canl› erkek, ve 6(?)408
kad›n götürdüm. Toplam 9 904 kifli sürgün ettim. Kimilerini öldürdüm, ki-
milerini de canl› ald›m. Ayr›ca 65 at, X bin 090 büyük bafl hayvan ve 10 897
küçük bafl hayvan sürüp ç›kard›m. Sarduri der ki: Tanr› Haldi’nin u¤runa bu
kahramanl›klar› bir y›l içinde yapt›m”50.

45 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 100.
46 UKN no: 156; Maruni ad› Anal›k›z yaz›t›nda (UKN no: 155 C) bu kez, yine kuzeye

Eriahe ülkesine yapt›¤› bir sefer ba¤lam›nda Abiliane ülkesinin de kral› olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

47 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 45 vd.
48 Etiune ve Erekua ülkeleri üzerine yap›lan sefer için bkz. UKN no: 155 A; Salvini 1995, s.

66.
49 Salvini 1995, s. 77; Melikishvili (UKN no: 155 C; D) birincisini 750-748 aras›na, ikincisini

744 ile 741 y›llar› aras›na yerlefltirmektedir. Barnett (1982, s. 349 vd) ise birincisini 750,
ikincisini 744-43 y›llar›na tarihlemektedir.

50 UKN no: 155 C; Yaz›t›n ikinci bölümden anlafl›ld›¤› kadar›yla bir sonraki y›l da Urartu
ordular›, modern Ermenistan bölgesindeki Eriahi ülkesine yap›lan seferin dönüflünde Abiliani
ülkesi ve kral› Maruni üzerine yürür. Kral vergi ödemesi koflulu ile yerinde b›rak›l›r.
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 ‹kincisi ise flöyledir:

“...Sarduri der ki:    Qulha ülkesine karfl› sefere ç›kt›m. Ülkeyi ... Qulha ül-
kesinin tahkimatl› krali flehri Ildamufla’y› güç kullanarak ele geçirdim ve hal-
k›n› yakt›m. Qulha ülkesinin sadece orada bulunan ...adamlar›n› öldürdüm.
Demir bir mühür haz›rlatt›m. Ildamufla flehrinde bir yaz›t diktirdim. fiehirleri
yak›p y›kt›m ve ülkeyi tahrip ettim. Erkek ve kad›nlar› sürgün ettim”51.

Görüldü¤ü üzere Qulha ülkesinin yerini belirlemede yaz›tlar çok aç›k
dayanaklar vermemektedir. Ancak Ildamufla adl› krali bir kente sahip oldu¤u
ve Hufla ülkesi ile iliflkili bir alanda bulundu¤u sezilebilmektedir. Dolay›s›yla
tart›flmaya, Hufla ülkesi ile iliflkisi konusunda yap›lacak bir de¤erlendirme ile
bafllanabilir. Sonraki ad›mlarda Urartu Krall›¤›’n›n siyasi geliflme seyri, sefer-
lerin hedef bölgeleri ve bütün bu geliflmelerin yafland›¤› co¤rafyan›n yaz›t-
larda çizilen resme uyumu gibi olgular, ayr›ca yaz›tlardaki isimler ile yaflayan
yer adlar› aras›nda kurulacak benzerlikler konuya katk›lar› oran›nda sorgu-
lanacakt›r.

Yukar›da de¤indi¤imiz gibi Hufla ülkesi ilk kez I. Argiflti’nin ikinci y›l›nda
ç›kt›¤› Diauehe seferinin devam›nda, Bia ve Tariu ülkeleri ile birlikte
an›lmaktad›r. Yeri konusundaki dayanaklar ise yine ayn› ülkelerle birlikte
geçti¤i Ortakent yaz›t›n›n konumundan ç›kar›lmakta ve bu bölgeye lokalize
edilmektedir52. Hufla ülkesinin Ardahan yak›nlar›na yerlefltirilmesi, Qulha
için de iliflkili bir alan önerilmesini gerektirmektedir.

Birinci ad›mda elde etti¤imiz bu yaklafl›m, Qulha’n›n günümüze kadar
yayg›n biçimde kabul gören Yaln›zçam Da¤lar›n›n bat›s›ndaki eski Kolkhis ile
eflitlemesi fikrini geçersiz k›lmamakla birlikte yeni tekliflere de kap› açmak-
tad›r. ‹kinci ad›mda, Qulha ülkesinin Do¤u Anadolu’nun bir parças› olan
bölgede mi, yoksa bütünüyle farkl› yap›s› olan Yaln›zçam Da¤lar›n›n bat›s›n-
daki Afla¤› Çoruh Vadisi (eski Kolkhis) içinde mi oldu¤u sorununa, Urartu
yaz›tlar›n›n ganimet bölümleri incelenerek çözüm aranabilir.

Kuzeye ilk seferlerin yap›ld›¤› ‹flpuini döneminde Lufla, Katarza ve
Witeru(he) ülkelerinden al›nan ganimetler, erkek, kad›n, at, küçük ve büyük
bafl hayvandan oluflmaktad›r53. Benzer flekilde Minua döneminde Aras
Vadisi'nin kuzeydo¤usuna do¤ru uzayan alandaki ‹rekua, Etiune ve Luhiune

51 UKN no: 155 D.
52 Dinçol 1992, s. 109 vd.
53 UKN no: 20, 21, 23: 13 540 büyük bafl hayvan; 20 785 küçük bafl hayvan.
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gibi ülkelerden elde edilenler de at, küçük ve büyük bafl hayvan sürüleridir54.
I. Argiflti’nin ikinci y›l›nda, en kuzeyde Ardahan bölgesindeki Bia ve Hufla
ülkeleri de dahil olmak üzere Aras Nehri’nin kuzeyindeki bölgelerden elde
etti¤i daha kabar›k ganimet listesinde yine ayn› kalemler say›l›r55. Ancak
Diauehe ülkesinden ald›klar› hem say›sal olarak hem de içerik bak›m›ndan
farkl›d›r. Diauehe’den insan nakledilmemifl, buna karfl›l›k bölgeden büyük
ve küçük bafl hayvanlara ek olarak 20.5 kg alt›n, 18.5 kg gümüfl ve 5 tonun
üzerinde de bak›r al›nm›flt›r56. Kral›n onüçüncü y›l›nda kuzeydo¤uda Sevan
Gölü’ne do¤ru yapt›¤› seferde ald›klar› yine at ile büyük ve küçük bafl hay-
vandan oluflur. En kuzeydeki Ortakent yaz›t›ndan da bölgeden büyük ve kü-
çük bafl hayvanlar›n al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r57. Ayn› bölgeye II. Sarduri’nin
yapt›¤› seferlere iliflkin yaz›tlara bak›ld›¤›nda da amac›n de¤iflmedi¤i görü-
lebilir58. Qulha ve çevresine yap›lan ilk seferden elde edilen y›ll›k ganimetler,
toplam olarak 9 904 insan, 65 at, X bin 090 büyük bafl hayvan ve 10 897 kü-
çük bafl hayvan olarak belirtilmektedir59.

Urartu yaz›tlar›n›n sözünü etti¤imiz bu ganimet listelerinden, Qulha ül-
kesinin Do¤u Anadolu’dan farkl› bir co¤rafyada yer ald›¤› veya farkl› eko-
nomik girdileri olan bir ülke olabilece¤i yönünde bir bulgu elde edileme-
mektedir. Oysa Urartu ordular›n›n sefer yapt›¤› ülke farkl› ekonomik ve
hatta co¤rafi özelliklere sahip ise bu durum ço¤u zaman elde edilen ganimet
listelerine de yans›maktad›r. Örne¤in Urmiye Gölü’nün güneyindeki Mana
ülkesinden deve60; bat›da F›rat Nehri’nin ötesindeki Qumaha (Qummuh,
Ad›yaman) Krall›¤›’ndan alt›n, gümüfl, giysi, bak›r kalkan ve kase61 al›nd›¤›
belirtilmifltir62. Ayn› flekilde Diauehe’den al›nanlar aras›nda da alt›n, gümüfl
ve bak›r›n oldu¤una de¤inmifltik.

54 Dinçol 1976, s. 19 vd: 1 733 at; 7 616 büyük bafl hayvan; 15 320 küçük bafl hayvan.
55 UKN no: 127 I: Toplam 52 675 insan; 1 104 at; 35 015 büyük bafl hayvan; 100 bin X

onbin 1.829 küçük bafl hayvan.
56 UKN no: 128 B I: 41 mina saf(?) alt›n, 37 mina gümüfl, ...10 000 mina bak›r, 1 000 binek

at, 300 büyük bafl hayvan, ...0.000 küçük bafl hayvan.
57 Dinçol 1992, s. 109 vd: 72 080 besili büyük bafl hayvan.
58 UKN no: 155 C, D, F.
59 UKN no: 155 D: Burada verilen liste Qulha, Hufla ve Abiliane’den al›nanlar›n toplam›

yani kuzey ülkelerinden al›nan y›ll›k ganimetlerdir. ‹kinci Qulha seferinin envanteri yaln›zca
kad›n ve erkekler olarak belirtilmifltir. Ancak Uiteruhe ülkesindekilerle birlikte y›ll›k ganimet 1
500 at, 17 300 büyük bafl hayvan, 31 300 küçük bafl hayvan olarak s›ralan›r.

60 UKN no: 127 III; IV; 128 B2.
61 UKN no: 155 E
62 Urartu ordular›n›n çeflitli bölgelerden elde ettikleri ganimetler ve türlerini gösteren bir

çizelge ve de¤erlendirme için bkz. Zimansky 1985, s. 53 vd.
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Qulha ülkesi ile iliflkili olarak yaln›zca ikinci sefer kayd›ndaki “demir bir
mühür haz›rlatt›m” ifadesi Kuzeydo¤u Anadolu için çizilen genel çerçevenin
d›fl›na ç›kmaktad›r. Ancak bu da Urartular›n demircilik konusundaki baflar›-
lar›na Qulha’n›n kaynakl›k etti¤i gibi büyük bir varsay›ma63 temel olacak
güçte de¤ildir. Zira son y›llarda Van bölgesinde yap›lan yeni kaz› çal›flmalar›
Urartular›n baflkent çevresinde en az›ndan Krall›¤›n bafllang›c›ndan itibaren
geliflmifl bir madencilik endüstrisine sahip oldu¤unu gösterecek bulgular sa¤-
lam›flt›r64.

Qulha bilindi¤i üzere, modern tarihi co¤rafya çal›flmalar›nda, Do¤u
Karadeniz k›y›s›nda, oldukça farkl› özellikleri ile tan›nan Antik Dönem’in
Kolkhis adl› bölgesi ile efllenmifltir65. ‹lginç bir biçimde de bu eflitlik Urartu
Krall›¤›’n›n kuzeyindeki en belirgin nokta olarak alg›lanm›fl ve buna dayan›-
larak çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. Bu eflitli¤i temel alan önerilerden en
önemlisi Urartu Krall›¤›’n›n Karadeniz’e ç›kt›¤› ve Grek Koloni kentleri ile
iliflkiye geçti¤i66; bir di¤eri ise Urartu Devleti’nde maden ile ilgili geliflmelerin
Kolkhis ile iliflkilendirilmesidir67. Gerçekte son derece zay›f olan bu eflit-
lemenin tek dayana¤›n› iki isim aras›ndaki benzerlik oluflturmufltur.

Bilindi¤i üzere Kolkhis, antik kaynaklarda genellikle, III. yüzy›l yazar›
Rodoslu Apollonius’un dört kitapl›k “Argonautika” adl› eserinin de konu-
sunu oluflturan Argonautlar efsanesinden al›nt›larla birlikte an›l›r. Daha çok
mitolojik alt›n ve alt›n post motifleri ile süslü bu anlat›n›n geçmifli Homeros68

dönemine kadar ç›kar69. Antik Ça¤ yazarlar›na göre bu ülke, Kafkas

63 Salvini 1991, s. 8.
64 Belli 1991, s. 31 vd; Sevin-Kavakl› 1996.
65 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 68 vd; Barnett 1982, s. 349; Burney-Lang 1971 , s. 147;  Salvini

1991, s. 8.
66 Barnett (1982, s. 366) bu iliflkinin, Aras Vadisi boyunca ilerleyip Diauehe ülkesinden

kuzeye Kolkhis’in içinde bulundu¤unu söyledi¤i Trapezus’a (Trabzon) ç›kan yol arac›l›¤› ile
gerçekleflmifl olabilece¤ini belirtmektedir. Slattery (1987, s. 1 vd) ise bu ticaret iliflkisinin direk
Urartulu tüccarlar ile Koloni kentleri aras›nda de¤il Diauehe arac›l›¤› ile olabilece¤ini belirtir;
Ayr›ca bkz. Drews 1991, s. 303 vd; Son olarak Sevin (1999, s. 114) Qulha’n›n genel olarak
Kolkhis ile eflitlendi¤ine iflaret ederek Urartular›n Kolkhis’e ulaflm›fl olabilecekleri fikrini
reddetmez. Ancak kolonizasyon hareketinin geliflimi do¤rultusunda Trapezus’un 6. yüzy›ldan
önce kurulmufl olamayaca¤›n› belirterek önceki görüfllerin aksine koloni kentleri ile Urartu
aras›ndaki ticari iliflkinin olanaks›zl›¤›n› savunur.

67 Barnett 1982, s. 336;  Salvini 1991, s. 8.
68 Odyssey, XII, 68-75.
69 Yaz›m›z› okuyarak de¤erli uyar›larda bulunan hocam Prof. Dr. M. Taner Tarhan’a göre

Qulha’n›n yay›l›m› Antik Kolkhis bölgesinin genifl hinterland›n› oluflturur ve Urartu’nun
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Da¤lar›n›n güneyinde, Afla¤› Çoruh (Akampsis) Vadisi’nin bir bölümünü de
kapsamakla birlikte esas olarak Karadeniz k›y›s›ndan Rioni (Phasis) Vadisi’ne
do¤ru uzanan bir bölgedir70. Urartu ve dolay›s›yla üzerinde tart›flt›¤›m›z
Qulha’n›n lokalizasyonu çerçevesinde gündeme getirilen güney ve güneybat›
s›n›r› konusunda, Antik yazarlar›n yeterince aç›k olmayan ifadelerinden kay-
naklanan belirsizlik bulunmaktad›r. Strabon’un71 ifadelerine göre bu s›n›r
Trabzon (Trapezus)'un do¤usunda yer alan Zygopolis adl› bir kentten sonra
bafllamaktad›r.

II. Sarduri dönemindeki geliflmelere göre Qulha ülkesinin bulunmas›
gereken muhtemel sahan›n genel anlamda Ardahan ile iliflkili olmas› gerek-
ti¤ini belirtmifltik. E¤er Qulha ile Yaln›zçam Da¤lar›n›n bat›s›ndaki Kolkhis
eflitli¤i kabul edilirse, Urartu ordular›n›n Erzurum (Diauehe) veya Ardahan
bölgesinden (Hufla, Bia ve Tariu) bu ülkeye gitti¤i öngörülebilir. Bu afla-
mada, tarihi co¤rafya tart›flmas›n›n üçüncü ad›m› olarak Urartu yay›l›m stra-
tejisinin bu öngörüye ne kadar uydu¤u ele al›nmal›d›r.

Özellikle at arabalar›, süvari ve piyadeden olufltu¤unu bildi¤imiz Urartu
ordular› için Erzurum’dan Çoruh Vadisi boyunca Artvin’e ulaflman›n ne ka-
dar zor oldu¤una de¤inmifltik. Ardahan’dan ise Yaln›zçam Da¤lar›n› aflarak
eski Kolkhis bölgesine inen ayn› derecede zorlu iki önemli geçit bulunmak-
tad›r. Bunlardan biri Yaln›zçam geçidini geçerek Ardanuç üzerinden Çoruh
Vadisi'ne; ikincisi ise Sahara’dan aflarak fiavflat üzerinden Berta Suyu boyunca
ilerleyip ayn› vadiye ve oradan da Karadeniz sahiline ulafl›r (Res. 17). Daha
k›sa olan Ardahan - Ardanuç ve sahilde yer alan Hopa aras›ndaki yol yaklafl›k
153 km uzunlu¤undad›r.

Qulhas› ile Antik Ça¤ yazarlar›n›n eserlerinde yer alan Kolkhis ayn›d›r; ancak Akhal› ve daha
sonraki Hellenler do¤al olarak sahil kesimleri ile ilgilenmifllerdir. Tarhan’a göre Kolkhis=Qulha
tek gözlü devlerin Kykloplar›n vatan›d›r ve Kyklopik yap›lar deyimi bunlarla iliflkilidir. Ayr›ca
Türk efsanelerinde “Tepegöz” olarak an›lanlar›n da ayn› co¤rafyadan kaynakland›¤›n›
belirtmifltir. Kendisine uyar›lar› ve görüfllerini bizimle paylaflt›¤› için teflekkürü bir borç bilirim.

70 Antik kaynaklar›n Kolkhis hakk›nda verdikleri bilgiler konusunda yap›lan bir
de¤erlendirme ve bu ülke için bkz. Braund 1994, s. 8 vd.

71 XII, III, 17: “Amisos’tan kalk›p denizden k›y› boyunca gidilirse ilkönce Herakleia
burnuna, ondan sonra Iasonion denen baflka bir burna ve Genetes’e ve sakinleri Pharnakia’y›
iskan etmifl olan Kytoros’a ve flimdi harabe durumda olan Iskhopolis’e ve ondan sonra orta
büyüklükteki Kerasos’a ve Hermonassa’n›n bulundu¤u bir körfeze ve yak›n›nda Trapezus’a ve
ondan sonra da Kolkhis’e gelinir” diyerek bu ülkenin Trabzon’un do¤usunda oldu¤u
konusunda bir fikir vermektedir. Strabon Kolkhis ile Trapezus aras›nda yaln›zca Zygopolis adl›
bir kentin varl›¤›ndan söz eder. Xenophon (IV, VIII, 22) da kitab›n›n bir bölümünde bu
do¤rultuda Trapezus’un Kolkhlar›n bölgesinde bir kent; bir di¤er bölümünde ise (IV, VIII, 8)
Trapezus’un Pontos’un liman kenti, Kolkhis’in ise 3 günlük mesafede oldu¤unu bildirir.
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Yollar›n zorlu¤u d›fl›nda bölgenin co¤rafi yap›s› ve elde edilen ürünler
de Urartu’nun beklentileri ile çak›flmamaktad›r. Do¤u Karadeniz Da¤lar›n›n
uzant›s› olan Kaçkar, kuzeyde Karçal ve do¤uda da Yaln›zçam Da¤lar› ara-
s›ndaki Orta ve Afla¤› Çoruh havzas›n›n engebeli co¤rafi yap›s› ve bununla
ba¤lant›l› olarak yerleflim dokusu ile geçim kaynaklar› Do¤u Anadolu ve
Kafkasya’n›nkinden oldukça farkl›d›r. Sahil kesimi d›fl›nda bölgede derin ve
dik vadi tabanlar› genellikle yerleflime uygun de¤ildir. Günümüzde de yer-
leflmeler Çoruh’un kollar›n›n kaynak bölgelerinde ve daha çok i¤ne yaprakl›
ormanlar›n kaplad›¤› yamaçlarda geliflmifltir72. Buralarda, ancak küçük çapl›
olmak üzere tar›m ve hayvanc›l›k yan›nda sebze ve meyvecilik yap›labilmekte;
Urartu yaz›tlar›na yans›yan büyük hayvan sürüleri için uygun alan bulunma-
maktad›r. Ayr›ca arazinin yap›s›, özellikle tekerlekli araçlar›n ulafl›m› için uy-
gun de¤ildir. Bütün bunlara ek olarak Urartu ordular›n›n sefer yapt›¤› yaz
aylar›nda, Çoruh Vadisi içindeki köylerin büyük bir bölümünün de hayvanla-
r›yla birlikte Yaln›zçam Da¤lar› üzerindeki yaylalara ç›k›yor olmas›, bu tar-
t›flmada göz önüne al›nmal›d›r73.

Buna karfl›l›k Yaln›zçam Da¤lar›n›n do¤usundaki Ardahan çevresi ise
Urartu ganimet listelerinde sözü edilen küçük ve büyük bafl hayvan sürüleri
ile atlar›n bulunabilece¤i oldukça uygun bir co¤rafi yap›ya ve otlaklara sahip-
tir. Step sahalar›na göre ya¤›fl›n daha fazla düfltü¤ü Sar›kam›fl, Kars,
Ardahan, Göle ve Ç›ld›r’›n yer ald›¤› 1800-2000 m yükseklikteki bu plato-
larda uzun boylu çay›rlar (step çay›rlar) yer almaktad›r. Yazlar› k›sa ve serin
olan bölgede, zaman zaman bir metrenin üzerine ç›kan çay›r örtüsünden
oluflan organik maddelerin, s›cakl›¤›n düflüklü¤ü yüzünden ayr›flamamas›
topra¤›n zenginleflmesini sa¤lamaktad›r. Bu durum hem s›cak mevsimlerde
tah›l bak›m›ndan yüksek verim al›nabilmesine ve hem de özellikle hayvanc›-
l›k aç›s›ndan büyük bir potansiyel oluflmas›na ortam haz›rlamaktad›r74.
Nitekim yaflam biçimini hemen bütünüyle hayvanc›l›k oluflturan bölgede, süt
ve yapa¤› verimi yüksek saf s›¤›r (Do¤u k›rm›z›s›) ve koyun (Tuj koyunu) tür-
leri geliflmifltir75.

72 Bölgenin co¤rafi yap›s› ve bitki türleri için bkz. Atalay 1994, s. 160 vd; Atalay 1997, s. 174,
194 vd.

73 Bölgedeki yaylac›l›k gelene¤inin en az›ndan Orta Ça¤’a kadar gitti¤ini gösteren Suluhan
yayla yerleflmesi için bkz. Köro¤lu 1997, s. 369 vd.

74 Atalay 1985, s. 64 vd; Atalay 1997, s. 205
75 Atalay 1997, s. 217 vd; Erzurum/ Sos Höyü¤ün Demir Ça¤ tabakalar›ndan gelen hayvan

kemiklerinin ço¤unun koyun ve s›¤›rlara iliflkin olmas›, bu olgunun tart›flt›¤›m›z dönem için de
geçerli oldu¤unu göstermektedir (bkz. Sagona-Erkmen vd 1998, s. 38 vd).



URARTU KRALLI⁄I'NIN KUZEY YAYILIMI 733

Yaz›l› belgeleri anlamland›rma ve araziye uyarlamada bir sonraki ad›m
olarak Qulha ve çevresinde varl›¤› bildirilen kalelerle ilgili bir tart›flma yap›-
labilir. Yukar›da bir bölümünü ald›¤›m›z yaz›tlardan I. Argiflti’nin 14. y›l›na
iliflkin Tariu (Hanak/ Ortakent) seferinde genel olarak bölgede tahkimatl›
11 kalenin ele geçirildi¤i (XI É.GALMEfi-ri-a a-gu-nu-ni); Ortakent yaz›t›nda
ise 6 kale ve 50 flehrin y›k›ld›¤› belirtilmektedir. I. Argiflti ve II. Sarduri yaz›t-
lar›nda ayr›ca ‹ga(ne) ülkesinde Maqaltu adl› bir kentin varl›¤› bildirilmek-
tedir.

Ardahan bölgesindeki yüzey araflt›rmalar›nda, yaz›tlardaki bu ifadelerle
karfl›laflt›r›labilecek, 3 grup alt›nda toplayabilece¤imiz kal›nt›lar saptanm›fl-
t›r76. Birinci grupta çevresi surlarla kuflat›lm›fl 2 büyük kent (Senger Kale ve
Ziyaret Kale), ikinci grupta bir kule ve çevre duvar›ndan oluflan ortak plana
sahip 6 kale (Karakale, ‹ncedere, Ziyaret Kale, Çataldere, Derindere,
Köro¤lu) ve üçüncü grupta da duvarlar› arazinin flekline göre yönlendirilmifl
7 kale (Taflköprü, Akçakale, Yamaçyol, Ball›kaya, Gürçay›r, Sügöze ve
Tepeler) yer almaktad›r. Bu yap›lar Ç›ld›r, Ardahan, Hanak ve Göle
Ovas›’n›n verimli otlaklar›n› denetleyen konumlar› ile dikkati çekmektedirler
(Res. 1).

Birinci gruptaki Senger Kale ile Ziyaret Kale çevresi 5 m kal›nl›¤a ulaflan
surlarla kuflat›lm›fl büyük yerleflim alan› (kent) özelli¤i ile di¤erlerinden ayr›-
l›rlar. Ç›ld›r Gölü’nün hemen kuzeydo¤u k›y›s›ndaki Senger Kale’de stadel
bölümü ayr› bir sur ile kuflat›lm›flken, Hanak yak›n›ndaki Ziyaret Kale’de en
yüksek noktaya, ikinci grupta de¤erlendirdi¤imiz türde bir kule yerlefltiril-
mifltir (Res. 6-7, 16). Bu durum surlarla kuflat›lm›fl kentler ile kule görü-
nümlü yap›lar›n iliflkisi ve tarihlenmeleri konusunda bir dayanak olabilir.
Her iki kentte de yerleflmeler yamaçlarda yer almaktad›r.

‹kinci gruptaki kal›nt›lardan Ç›ld›r Ovas›’n›n kuzeydo¤usunda Karakale
(Res. 8-9); Hanak bölgesinde Çotsuyu k›y›s›nda ‹ncedere (Res. 10) ve
Ziyaratkale; Ardahan Ovas›'n›n bat›s›nda Yaln›zçam Da¤lar›n›n do¤u etekle-
rinde Çataldere (Res. 11-12) ve Derindere (Res. 13) ile Göle’nin güneyinde
Allahuekber Da¤lar›n›n kuzey eteklerindeki Köro¤lu Kalesi (Res. 14-15), bu-
lunduklar› alana hakim noktalarda kurulmufllard›r. Az iflçilikli büyük tafllar-
dan infla edilmifl, dörtgen planl› yap›lar 8.30 x 9 m ile 16 x 25 m aras›nda de-

76 Köro¤lu 1997, s. 376 vd; Köro¤lu 1998, s. 133 vd; Köro¤lu 1999, s. 146 vd.
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¤iflen boyutlara sahiptirler. Hemen hepsinin yan›nda duvarlarla çevrili bir
bölüm daha bulunmaktad›r (Res. 16)77.

Bölgedeki kalelerden Akçakale ve Taflköprü, Ç›ld›r Gölü bölgesindedir.
Gürçay›r, Sugöze ve Tepeler Ardahan Ovas›'n›n güneyine s›ralanm›flken;
Ball›kaya bu ovan›n kuzey kesiminde, Çataldere yak›n›nda yer al›r. Yamaçyol
ise Hanak’›n kuzeybat›s›nda Çotsuyu’nun sa¤ kenar›nda, yukar›da de¤indi-
¤imiz ‹ncedere ile ayn› hat üzerinde bulunur. 30 x 40 m ile 70 x 100 m ara-
s›nda de¤iflen boyutlara sahip olan kaleler, kule görünümlü yap›lar kadar
standart benzer mimari özellik göstermemektedir. Ortak yanlar› aras›nda,
yukar›da belirtti¤imiz gibi çevre duvarlar›n›n arazinin flekline göre yönlendi-
rilmifl oluflu, az iflçilikli veya iflçiliksiz daha küçük tafllardan infla edilmifl olma-
lar› say›labilir. ‹ki örnekte, (Akçakale ve Ball›kaya) çevre duvarlar›n›n iç yü-
züne bitiflik mekanlar bulunmaktad›r.

Bütün bu yap›lar› tarihleme konusunda, tafl iflçilikleri ve plan anlay›fllar›
d›fl›nda fazla yüzey bulgusu elde edilememifltir. Temel olarak üç grup alt›nda
inceledi¤imiz, kimi alt gruplar› da kapsayan farkl› plan ve tafl iflçili¤i gösteren
kal›nt›lar›n uzun bir zaman dilimi içinde yap›lm›fl olabilece¤i göz ard› edil-
memektedir. Nitekim Gürcistan’da “Kyklopik” olarak adland›r›lan kabaca
düzeltilmifl tafl duvarl› kaleler için de ayn› problem vurgulanmaktad›r78.
Mikaelian79, benzer bir durumun Ermenistan’daki kaleler için de geçerli ol-
du¤unu belirtmifl ve tarih olarak Urartu öncesi dönem ile II. biny›l aras› gibi
genifl bir zaman dilimini önermifltir. Son y›llarda Smith-Kafadarian80 taraf›n-
dan Ermenista’da belgelenen, baz› yönlerden benzer kaleler de Erken Demir
Ça¤›’na tarihlenmifltir. Shirak Ovas›’ndaki Horom’da yap›lan kaz› çal›flmalar›
da bölgede Erken Demir Ça¤›’ndan itibaren yeniden merkezi güçlerin ortaya
ç›k›fl›n› gösteren bulgular sa¤lam›flt›r81. Ziyaretkale ve Tepeler’de elde etti-

77 Do¤u Anadolu’da Kars (Baflgelen 1988, s. 14 vd: Killitafl, Ma¤ara Tepe ve Kale),
Erzurum (Baflgelen 1987, s. 16 vd: Güngörmez, Çamrak, Hanahmet ve Karakale) ve Elaz›¤
bölgesinde (Köro¤lu 1996, s. 32 vd) benzer yap›lar bulunmaktad›r. Ayr›ca daha çok yüksek
yerlerde infla edilmifl, “dirhe” veya “dev evi” olarak da adland›r›lan, Van Gölü’nün güneyindeki
yap›lar için bkz. Belli 1993, s. 255 vd. Belli (1999, s. 276 vd) Urartu baraj ve sulama sistemleri
konusundaki araflt›rmalar›n› yürütürken 1997 y›l›nda Ç›ld›r Gölü k›y›s›ndaki Senger Kale’yi de
ziyaret etmifl ve Taflköprü yaz›t›n›n varl›¤›n› dikkate alarak kaleyi II. Sarduri dönemine
tarihlemifltir.

78 Kuftin 1941, s. 157 vd.
79 Mikaelian 1968.
80 Smith-Kafadarian 1996, s. 23 vd; Smith 1999, s. 52 vd.
81 Badaljan-Edens 1992, s. 46.
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¤imiz Erken Demir Ça¤› türündeki çanak çömlek parçalar› da bu tarihle-
meye uymaktad›r82. Ancak bölgenin hemen kuzeyinde Do¤u Gürcistan’da
Geç Tunç Ça¤› ile Erken Demir Ça¤› kültürü aras›nda belirgin bir de¤iflimin
saptanamamas›83, flimdilik kaleler için de esnek bir tarih düflünmeyi zorunlu
k›lmaktad›r84.

 Kura Nehri kaynak bölgesinin bu yap›s›na karfl›l›k Çoruh Vadisi’ndeki
arkeolojik bulgular oldukça farkl›d›r. Gerek bizim üç y›l boyunca sürdürdü-
¤ümüz yüzey araflt›rmalar›nda85 ve gerekse daha önce yap›lan çal›flmalarda86,
Yaln›zçam Da¤lar›n›n bat› yamaçlar›ndaki söz konusu alanda, Urartu yaz›tla-
r›nda sözü edilen kalelerle iliflkilendirilebilecek türde kal›nt›lar saptanama-
m›flt›r. ‹sim benzerli¤i nedeniyle Urartu yaz›tlar›ndaki Diauehe’nin kenti
fiefletin(ele)    ile eflitlenen fiavflat ve Qulha’n›n krali kenti ‹ldamufla olabilece¤i
öne sürülen Ardanuç kaleleri87 de M.S. X. yüzy›lda Gürcüler taraf›ndan ku-
rulmufl birer Orta Ça¤ kalesidir88. Bu durum da Qulha’n›n Kolkhis ile varsa-
y›lan iliflkisinde dikkate al›nm›fl olmas› gereken önemli bir noktad›r.

Görüldü¤ü gibi Urartu yaz›tlar›n›n Qulha, Hufla, Tariu, Bia ve Aflqalafli
ülkelerine yap›lan seferler ba¤lam›nda sözünü ettikleri ya¤malanan mallar,
y›k›lan kaleler ve kentlerle ilgili tan›mlar› Kura Nehri’nin kaynak bölgesin-
deki bulgularla uyuflmaktad›r. Buna karfl›l›k, Afla¤› Çoruh havzas›n› da kap-
sad›¤› varsay›lan eski Kolkhis bölgesinin co¤rafi yap›s›ndan kaynaklanan
farkl›l›klar› ile Urartu yaz›tlar›nda belirtilen ekonomik girdilere tam anla-
m›yla sahip olmay›fl› gibi etkenleri de göz önüne al›rsak, Qulha için Ardahan
yayla ovas›nda bir yer önermemiz gerekecektir.

Yukar›da belirtti¤imiz gibi yaz›tlar Qulha için, Hanak yak›nlar›na lokalize
edilen Hufla ülkesi ile iliflkili bir konum ortaya koyarlar. Ancak II. Sarduri
dönemine kadar Qulha ad›n›n hiç an›lmamas›, söz konusu ülkenin s›kça kul-

82 Köro¤lu 1998, s. 133 vd, çizim 4-5.
83 Lordkipanidse 1991, s. 72 vd; Smith (1999, s. 48) ise ayn› yaklafl›ma ek olarak bu genifl

zaman dilimini ilk kale devletlerinin görüldü¤ü dönem olarak tan›mlar.
84 Bölgenin güneyinde II. biny›la iliflkin Nuzi belgelerinde, Do¤u Anadolu’ya da yay›lm›fl

bir k›s›m genifl aile topluluklar›n›n “dimtu” olarak tan›mlanan birer kaleye veya güçlendirilmifl
iskan alanlar›na sahip oldu¤u yolunda veriler bulunmaktad›r (bkz. Jankowska 1969, s. 235 vd);
Ardahan bölgesinde ovalar› kontrol eden standart planl› kaleler ile dimtu kavram› aras›ndaki
ifllevsel iliflkiye dikkatimizi çeken Prof. Dr. Jak Yakar’a teflekkür borçluyuz.

85 Köro¤lu 1997, s. 369 vd; Köro¤lu 1998, s. 127 vd; Köro¤lu 1999, s. 143 vd.
86 Edwards 1985, s. 15 vd; , Edwards 1986, s. 165 vd; Edwards 1988, s. 119 vd.
87 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 44.
88 Edwards 1986, s. 171 vd.
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lan›lan sefer yollar›n›n d›fl›nda aranmas› gerekti¤ini akla getirmektedir.
Ayr›nt›lar›yla anlatt›¤›m›z üzere, ‹flpuini döneminde Urartu ordular› Aras
Vadisi’ne ulaflm›fl; Minua döneminde Erzurum ve çevresindeki Diauehe
Krall›¤› vergiye ba¤lanm›flt›. Sar›kam›fl, Taflköprü ve Ortakent yaz›tlar›ndan
anlafl›ld›¤› kadar›yla da I. Argiflti ve II. Sarduri döneminde Aras Vadisi’nden
Kars - Arpaçay - Ç›ld›r yoluyla Ardahan’a seferler yap›lm›flt›. Bu hatt›n do¤u-
sundaki Sevan Gölü bölgesinde ise I. Argiflti döneminden itibaren iki güçlü
yönetim merkezi kurulmufltu. Bölgede bu kapsaml› seferlerin etki alan› d›-
fl›nda kalabilecek tek nokta, Urartular›n gelifl yönü olan Kars’tan, 3 000 m’yi
aflan, kuzeydo¤u - güneybat› yönlü Allahuekber Da¤lar› ile ayr›lan Göle Ovas›
gibi görünmektedir. Kura Nehri’nin kaynakland›¤›, kuzey kesimleri 2 500 m
yüksekli¤e kadar sar›çam89 ormanlar›yla kapl› bu da¤ s›ras› ancak kuzeydo¤u
ve güneybat› uç kesiminden afl›larak Kars ve Erzurum’a geçit verir.

Göle, Ç›ld›r, Hanak ve Ardahan ovalar› gibi zengin otlaklar ve hayvanc›-
l›¤a elveriflli yaylalar yan›nda, Urartu öncesi dönemde yerleflildi¤ini gösteren
kal›nt›lara da sahiptir. Göle’nin güneyinde, Allahuekber Da¤lar›n›n kuzey
yamaçlar›nda, çevreye hakim bir tepe üzerinde kurulmufl 18 x 11 m boyutla-
r›ndaki Köro¤lu Kalesi (Res. 14-17)90, plan›, tafl iflçili¤i ve gerekse 4.50 m’ye
varan duvar kal›nl›¤› ile Urartu yaz›tlar›nda sözü edilen yerli beylere iliflkin
kalelerden biri olabilir. Ayr›ca ikinci grupta de¤erlendirdi¤imiz benzer ör-
neklerin Ardahan bölgesinde çok say›da saptand›¤›na de¤inmifltik.

 Görüldü¤ü gibi Urartu siyasi yay›l›m alan›ndaki Göle bölgesi, yaz›tlar›n
Qulha ülkesi için bize verdi¤i ipuçlar›na uygun bir konumdad›r.
Hayvanc›l›¤a elveriflli yap›s›, Hanak/ Ortakent yaz›t› ve dolay›s›yla Hufla ül-
kesi ile rahatça kurulabilecek ba¤lant›s›, Urartu öncesi dönem iskan› ve ilk
sefer yollar›n›n biraz d›fl›ndaki konumu bu çerçevede sayabilece¤imiz özellik-
lerdir.

Son ad›mda bu öneriye, Edwards’›n Orta Ça¤ kaynaklar›n›n verileri ›fl›-
¤›nda ele ald›¤›, Qulha ile Göle’nin eski ad› aras›ndaki benzerli¤e de¤inile-
rek destek verilebilir. ‹lçenin Orta Ça¤’daki ad› olan “Kola”91 gerçekten de
bu lokalizasyon sorununda dikkate al›nacak kadar Qulha’y› ça¤r›flt›rmakta-
d›r. Göle ad› Gürcü kaynaklar›nda “Kola”, Ermenice’de “Kol” biçiminde

89 Atalay 1985, s. 63.
90 Köro¤lu 1999, s. 148 vd, res. 13-15.
91 Honigmann 1970, s. 162 not 1, harita IV.
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geçmekte92; eski isimlerin yaz›l› oldu¤u haritalarda da ilçe merkezinin kuze-
yinde yer alan Gümüflparmak (Dedeflen) köyünün bat›s›ndaki bir yükselti
Kola Da¤› ad›n› tafl›maktad›r93.

Bütün bu bulgular ›fl›¤›nda, Qulha’y› yerlefltirmek etmek için Göle’nin
Afla¤› Çoruh havzas› ve Do¤u Karadeniz bölgesinden daha öncelikli bir ko-
numda oldu¤u söylenebilir. Qulha’n›n Göle bölgesine lokalizasyonu, II.
Sarduri’nin bu bölgeye yapt›¤› ilk seferde Qulha’dan sonra ald›¤› Hufla ülke-
sini de, bölgenin kuzeydeki ilk ç›k›fl noktas› olan Ardahan Ovas› ile iliflkilen-
dirmeye olanak sa¤lar. Bu durum yukar›da tart›flt›¤›m›z Hufla ad›n›n geçti¤i
Horhor Kroni¤i ve Ortakent yaz›t›n›n içeri¤i ile de uygun düflmektedir.

 Anal›k›z yaz›t›nda, Qulha seferleri sonras›nda (740 y›l›nda) kuzeye ve
kuzeydo¤uya do¤ru büyük çapl› bir ya¤ma harekat›n›n daha yap›ld›¤› belir-
tilmektedir94. Stel kaidesinin ön yüzünde s›ralanan yerler aras›nda, Ç›ld›r
Gölü bölgesine lokalize edilen ‹ga(ne) ülkesinden söz edilmesi seferin üze-
rinde tart›flt›¤›m›z bölgeye de u¤rad›¤›n› göstermektedir. Ancak Urartu
Krall›¤›’n›n ilgisinin bu dönemde, Transkafkasya’ya Sevan Gölü çevresine
kadar uzayan alana yöneldi¤i; Kars ve çevresinin de bu uzak seferlerde ya¤-
maland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Ç›ld›r Gölü’nün güneybat› köflesinde yer alan Taflköprü yaz›t›95 da II.
Sarduri’nin bölgeye yönelen bu seferlerinin bir iflareti olarak yazd›r›lm›flt›r.
Burada Uhime adl› bir ülkeye yap›lan sefer dönüflü Maqaltu kentinin ele ge-
çirildi¤i ve bölgeden esirler al›nd›¤› anlat›l›r. Uhime ad› Urartu yaz›tlar›nda
ilk ve son kez burada an›ld›¤› için, yeri konusunda yaz›t›n bulundu¤u alanla
iliflkili bölge önerilmifltir96. Maqaltu kenti ise I. Argiflti dönemi yaz›tlar›nda
‹ga(ne) ülkesinin krali kenti olarak an›lmakta ve Taflköprü yaz›t›n›n bulun-
du¤u alana lokalize edilmektedir. Gerçekten de Taflköprü yaz›t›n›n bulun-

92 Kola ad›n›n Urartu kay›tlar›ndaki Qulha olabilece¤i konusuna ayr›nt›l› yer veren
Edwards (1988, s.19 vd) bölgedeki Urartu varl›¤›n›n arkeolojik kan›t› olarak da O¤lu (Köro¤lu)
Kalesi’ni tan›t›r. Ancak yukar›da de¤indi¤imiz gibi yerel özellikleri a¤›r basan Köro¤lu ve
bölgede bizim saptad›¤›m›z buna benzer di¤er kalelerin Urartular taraf›ndan yap›ld›¤›n›
söylemek oldukça zordur.

93 Bkz. Harita Genel Müdürlü¤ü’nün 1/ 200 000 ölçekli 1950 tarihli haritas›n›n Artvin
paftas›; 1/ 500 000 ölçekli, 1964 tarihli haritas›n›n ise Kars paftas›; Nitekim Orta Ça¤’a ve
Osmanl› dönemine iliflkin kal›nt›lar da ayn› bölgede, Göle’nin eski merkezi olan Bellitepe (eski
Orotha-Urut) ile Dörtkilise ve Gümüflparmak köyünün bulundu¤u alanda yo¤unlaflmaktad›r.

94 UKN no: 155 F; Salvini 1995, s. 77.
95 UKN no: 159.
96 Diakonoff-Kashkai 1981, s. 93; Dinçol 1992, s. 114.
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du¤u kayal›¤›n üzerinde bir kalenin varl›¤› bilinmektedir97. Yukar›da söz etti-
¤imiz gibi ‹ga(ne) ülkesinin bulundu¤u anlafl›lan K›s›r Da¤› ile Akbaba Da¤›
aras›ndaki bölgede, Taflköprü Kalesi d›fl›nda Ç›ld›r Gölü’nün kuzeydo¤u k›-
y›s›na yak›n bir yar›madada Akçakale, karfl› yamaçlarda Sengerkale ve kuze-
yinde de Karakale ad›n› tafl›yan üç kale daha bulunmaktad›r. Kan›m›zca ya-
z›tlardaki önemi do¤rultusunda Maqaltu kentini yerlefltirmek için, bölgedeki
çevresi surlarla kuflat›lm›fl en büyük yerleflme olan Sengerkale’nin düflünül-
mesi daha do¤ru olacakt›r.

II. Sarduri döneminde Taflköprü d›fl›nda, yöredeki faaliyetlerin iflareti
olarak b›rak›lan bir di¤er yaz›t, Pasinler’in Güzelhisar köyündeki bir kaleden
Erzurum Müzesi’ne tafl›nm›flt›r. Ancak bu stelde tart›flt›¤›m›z konuya katk›
sa¤layacak sat›rlar büyük oranda tahrip olmufltur98.

Urartu Krall›¤›’n›n II. Sarduri sonras› kuzeydeki Erzurum, Kars ve
Ardahan bölgesi ile ilgisini gösteren bulgular oldukça azalmaktad›r. Bu dö-
neme iliflkin yaz›l› belgeler söz konusu alan içindeki yerlerini tart›flt›¤›m›z
Diauehe, ‹ga(ne), Maqaltu, Hufla, Tariu, Aflqalafli ve Qulha gibi adlardan söz
etmezken, arkeolojik belgeler de fikir verecek yo¤unlukta de¤ildir.

Diauehe Krall›¤›’n›n bulundu¤u Erzurum bölgesi, II. Sarduri döneminin
sonuna kadar vergi ve haraç vermek koflulu ile mahalli beylerin yönetimine
b›rak›lm›fl gibi gözükmektedir. Ancak bölgede bulunan yaz›tlara ek olarak
kale ve mezar gibi kal›nt›lar da, mahalli unsurlar›n izleyen dönemde Urartu
egemenli¤ine girmifl olabilece¤ini gösterecek türdedir99. Buna karfl›l›k
elimizdeki verilerle Aras Vadisi’nin kuzeyinde, Arpaçay’›n bat›s›nda yer alan
Kars - Ardahan yayla ovas› için ayn› fleyi söylemek oldukça zordur. Söz ko-
nusu bu alan›n Urartu Krall›¤› s›n›rlar› içinde gösterilmesi için kullan›lan
kan›tlar, yaln›zca ya¤ma seferleri s›ras›nda kuzeye ç›kan ana yol üzerinde b›-
rak›lan yaz›tlard›r. Bunlar yukar›da de¤indi¤imiz gibi Minua dönemine ait

97 Kleiss-Hauptmann 1976, s. 13;   Köro¤lu 1999, s. 146 vd.
98 Ayd›n 1991, s. 323 vd.
99 Erzurum’un kuzeyindeki Umudumtepe Kalesi ve Kaya Mezar› (Çilingiro¤lu 1980, s. 191

vd; Baflgelen 1989, s. 22 vd), Pasinler-Karayaz› aras›ndaki kaya tünelli ve sarn›çl› Harami Kalesi
(Baflgelen 1985, s. 15 vd) ile ayn› bölgeden Karayaz› (Özkaya 1994, s. 379 vd), Çelikli (Baflgelen
1986b, s. 26 vd), Marifet (Baflgelen 1992, s. 31 vd), Hamaml› (Baflgelen 1986, s. 25 vd) Hasanova,
Sukonak (Baflgelen 1997, s. 28 vd) ve fiirinkale (Ifl›k 1987, s. 497) mezarlar› bölgenin Urartu ile
s›k› ba¤lar›na iflaret etmektedir. Ayr›ca bir Demir Ça¤ kalesi için bkz. Baflgelen-Özf›rat 1996, s.
143 vd.
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Süngütafl (Zivin)100; I. Argiflti zaman›nda b›rak›lan Sar›kam›fl101 ve Ortakent102

ile II. Sarduri’nin Taflköprü103 yaz›t›ndan oluflmaktad›r104. Ayr›ca Sar›kam›fl’›n
kuzeybat›s›nda, Allahuekber Da¤lar›n›n güneydo¤u eteklerindeki Zakim adl›
bir yerden geldi¤i bildirilen Urartu kemer parças› da ayn› gruba
sokulabilir105.

Günümüze kadar Erzurum yak›n›ndaki Sos Höyük106 de dahil olmak
üzere Aras Nehri’nin kuzeyinde Ardahan107, Kars bölgesindeki Ani108 ve
Dündartepe’de (Azat)109 yap›lan kaz› çal›flmalar› ile bölgede gerçeklefltirilen
yüzey araflt›rmalar›110 da Urartu dönemi aç›s›ndan bekleneni vermemifltir.
Bizim 1995-97 y›llar›nda gerçeklefltirdi¤imiz yüzey araflt›rmalar›nda111 da yal-
n›zca Ardahan Ovas›'ndaki Tepeler Höyü¤ü’nde k›rm›z› astarl› birkaç parça
Urartu çanak çömle¤i ele geçmifltir.

100 UKN no: 37.
101 UKN no: 130.
102 Dinçol 1992, s. 109 vd.
103 UKN no: 159.
104 Arpaçay’›n do¤usunda ise bilinen en kuzeydeki Urartu izleri I. Argiflti dönemine ait,

Leninakan’›n 8 km kuzeybat›s›ndaki Kanl›ca (UKN no: 133) ve 21 km güneydo¤usundaki
Gulidzan (UKN no: 132) yaz›tlar›d›r.

105 Azarpay 1968, s. 50 vd.
106 Sagona-Erkmen vd 1996, s. 31 vd;  Sagona-Erkmen vd 1997, s. 183 vd; Parker (1999, s.

133 vd) Erzurum ve Bayburt çevresinde merkezi devletle kültürel iliflkilere iflaret eden izler
olmakla birlikte daha çok yerli kültürün hakim oldu¤unu vurgulamaktad›r.

107 K. Balkan taraf›ndan Ardahan Büyük Höyük’te yap›ld›¤› bildirilen k›sa bir kaz›
çal›flmas›n›n haberi için bkz. Mellink 1968, s. 134 vd.

108 Kökten 1944, s. 659 vd; Balkan-Sümer 1965, s. 103 vd; Haberleri için bkz. Mellink 1965,
s. 142 vd; Mellink 1967, s. 165; Mellink 1968, s. 134 vd.

109 Kökten 1944, s. 667 vd.
110 Kökten 1943, s. 601 vd (Kökten bu gezisinde Ardahan’da Hanak’a ba¤l› Bafltoklu

(Sazkara) köyünde Kalecik adl› bir höyük buldu¤unu bildirir); Kökten 1944, s. 659 vd; Güneri
1992, s. 161 vd; Baflgelen 1987, s. 16 vd; Baflgelen 1988, s. 14 vd.

111 Köro¤lu 1997, s. 376 vd; Köro¤lu 1998, s. 133 vd; Köro¤lu 1999, s. 146 vd.
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SSSSOOOONNNNUUUUÇÇÇÇ

Anlafl›laca¤› üzere, az olmakla birlikte çanak çömlek gibi Urartu maddi
kültür unsurlar› Ardahan bölgesine kadar ulaflm›flt›r. Hatta Gürcistan’da VII.
ve VI. yüzy›llarda, k›rm›z› kilden yap›lm›fl mallar ile baz› çanak çömlek form-
lar›n›n ortaya ç›k›fl›, Urartu etkisindeki toplumlar›n buraya kadar s›zmalar›
ile aç›klanmaktad›r112. Ayr›ca herhangi bir Urartu yaz›t› veya kalesi olmama-
s›na karfl›l›k, seferlerin Kars - Ardahan ve Kura Nehri vadisi üzerinden buraya
kadar ç›km›fl olabilece¤i öne sürülmektedir113. Ancak yine de bu buluntulara
dayanarak, Urartu kültürünün Kura Nehri’nin kaynak bölgesinde yerli un-
surlardan daha öne ç›kt›¤›n› söylemenin zor oldu¤unu belirtmek durumun-
day›z.

Urartu ordular›n›n ulaflt›¤› ve baz› durumlarda yaz›l› stel veya ana kaya
üzerine kazd›rd›klar› bir yaz›t ile iflaretledikleri, en uzak uç noktalar› ülkenin
s›n›r› olarak kabul etmek ne kadar do¤ru olur? ‹çeri¤inden anlafl›ld›¤› kada-
r›yla hemen bütünüyle ya¤ma ve ganimet elde etmeye yönelik bu türde sefer-
ler sonras›, ya¤malanan bölgelerde b›rak›lan gösterifl yaz›tlar› d›fl›nda sosyal
ve siyasal yap› ile kentleflmede hangi türde Urartu izlerinin ortaya ç›kmas›
gerekmektedir? Yani bir bölgenin Urartu Krall›¤›’n›n siyasal ve kültürel an-
lamda denetimine girdi¤ini söyleyebilmek için bulunacak arkeolojik kal›nt›-
lar neler olmal›d›r? Ya da yaln›zca söz konusu yaz›tlar bunun için yeterli mi-
dir? Kan›m›zca bütün bu sorular›n cevaplar›, ancak Urartu Krall›¤› taraf›n-
dan merkezden yönetildi¤i konusunda daha güçlü kan›tlar›n bulundu¤u Van
Gölü çevresi, Elaz›¤’a kadar olan Murat Vadisi, Aras Vadisi'nin I¤d›r bölümü,
Sevan Gölü’nün güneyi ve Erevan bölgesi, Urmiye Gölü’nün güney bat›s›,
Bastam’›n bulundu¤u Akçay Vadisi gibi bölgelerde114 bulunan kal›nt›lar›n or-
tak noktalar› dikkate al›narak tart›fl›lmal›d›r.

Krali yaz›tlar ve bölgedeki bir inflaattan söz edenler, merkezden yöneti-
len bölgelerin belirlenmesinde kuflkusuz ilk ad›mlar› sa¤larlar. Yukar›da say-
d›¤›m›z bölgelerin tümünde bu türde yaz›tlar bulunmaktad›r115. ‹çlerinde
yaln›zca kral ad›, ya¤malanan bölge ve al›nan ganimetlerin belirtildi¤i göste-
rifl yaz›tlar›na ise dikkatle yaklaflmak gerekmektedir. Bunlar›n ço¤u zaman

112 Lordkipanidse 1991, s. 73 vd.
113 Kleiss 1992, s. 91 vd.
114 Temel olarak yaz›l› belgelerin türlerine göre da¤›l›m› ve Urartu ülkesinin co¤rafi

birimleri konusunda bkz. Zimansky 1985, s. 11 vd.
115 Kleiss-Hauptmann 1976, harita 1.
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kral taraf›ndan yap›lan bir seferin ulaflt›¤› en uzak noktas›nda dikildi¤i anla-
fl›lmaktad›r. Benzer uygulama Urartu’nun güney komflusu Assur için de ge-
çerlidir. Örne¤in I. Tiglat-Pileser (M.Ö. 1115-1077) döneminde Daiaeni ül-
kesine yap›lan seferin anlat›ld›¤› Yoncal› yaz›t›116 Bulan›k yak›nlar›nda dikil-
mifl; ikinci kez bu bölgeye bir Assur ordusu ancak III. fialmaneser (M.Ö. 858-
824) döneminde, yani 200 y›la yak›n bir süre sonra gelebilmifltir117.
Dolay›s›yla bir bölgede bu türden bir yaz›t olmas› her zaman buras›n›n mer-
kezi yönetim alt›na girdi¤i anlam›n› tafl›mamaktad›r.

Askeri aç›dan oldukça h›zl› geniflleyen krall›¤›n, fethedilen bütün bölge-
lere ayn› h›zla kültürünü götürmesi beklenmese de, merkezden yönetilen
bölgelerde gösterifl yaz›tlar› d›fl›nda, eyalet merkezi, tap›nak ve mezar gibi
baflka kal›nt›lar›n da bulunmas› umulur. Ana kayalar›n yontulup düzeltilmesi
ile haz›rlanan temel yataklar› üzerinde yükselen duvarlar›n tafl iflçilikleri de
Urartu’ya özgü yanlar› ile dikkati çekebilir. Kaya mezarlar› ile kare tap›naklar
da Do¤u Anadolu’da merkezi bölge ile s›k› ba¤lar› olan önemli Urartu mer-
kezlerinde veya yak›nlar›nda karfl›m›za ç›kar118. Çanak çömlek ve di¤er küçük
buluntular›, kültürel etkileflim ile ülkenin s›n›rlar› d›fl›na da yay›labilme
özelliklerinden dolay› bu ba¤lamda biraz daha farkl› de¤erlendirmek ge-
rekmektedir.

Bütün bu tart›flmalar ›fl›¤›nda, Kura Nehri’nin kaynak bölgesindeki
Qulha (Göle), Hufla (Ardahan), Tariu (Hanak), Bia, Aflqalafli, ‹ga(ne)
(Ç›ld›r) gibi adlarla an›lan, kabaca Ardahan yaylas›n›n Urartu merkezi ile si-
yasi ba¤lar›n›n çok s›k› oldu¤unu söylemenin zorlu¤u görülmektedir.
Nitekim krali yaz›tlarda da, Aras Nehri’nin kuzeyinde Kars ve Ardahan illeri-
nin bulundu¤u alanda kale, yönetim merkezi (É.GAL), kanal (PA5) ve di¤er
türde yap› (É) inflas›na iliflkin herhangi bir not bulunmamas›119 bu de¤erlen-
dirmeye destek olarak sunulabilir120. Buna karfl›l›k, ‹flpuini döneminden II.
Sarduri döneminin sonuna kadar buraya yap›lan seferlerin kay›tlar›, Urartu
Krall›¤› için bu alan›n bir baflka aç›dan önemli oldu¤una iflaret etmektedir.
Bu önem, özellikle küçük ve büyük bafl hayvan, at ve olas›l›kla ifl gücü ile as-

116 ARAB I no: 270.
117 Russell 1984, s. 171 vd.
118 Forbes 1983, s. 69 vd.
119 Zimansky 1995, s. 62 vd.
120 Bu do¤rultuda Slattery (1988, s. 182 vd), Urartular›n Aras Nehri’ni merkezi bölgeyi

korumak için ana savunma hatt› olarak alg›lad›klar›n›; kuzeyinin ise gerçek anlamda ülkenin
parças› olmad›¤›n› belirtir.
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ker ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda bölge kaynaklar›n›n ya¤malanmas› biçi-
minde ortaya ç›kmaktad›r. Urartular özellikle VIII. yüzy›lda ya¤ma seferleri
ile Kura Nehri’nin kaynak bölgesine kadar olan alan› denetlemeye çal›flm›fl-
lard›r. Ardahan’›n kuzeybat› ve bat›s›n› çeviren Yaln›zçam Da¤lar›, hem
ya¤ma seferlerinin ve hem de Urartu izlerinin s›n›r›n› çiziyor görünmektedir
(Res. 17). Ortaya ç›kan bu tablo do¤rultusunda Qulha ülkesinin Göle’ye lo-
kalize edilmesi, Urartu Krall›¤›’n›n Afla¤› Çoruh Vadisi ve Karadeniz k›y›s›n-
daki Kolkhis ile varsay›lan iliflkisi konusundaki tek kan›t› da ortadan kald›r-
maktad›r.
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