
URARTU SUR DUVARLARI UZERÏNE DUSÛNCELER 

Altan Çilingiroglu (*) 

Urartu kralhgindan giinùmùze varan en onemli kalmtilar Van, Ur-
miye ve Gokçe Gôl olarak bilinen «ùç gôllér» arasmdaki genis topraklar-
da insa edilen gôrkemli Urartu kaleleridir. Ôzellikle son yillarda Kuzej'-
bati iran ve Dogu Anadolu'da yapilan sistematik yiizey arastirmalan ile 
saptanan kaleler, Asur krallarimn yilhklarmda geçen ve Urartu kaleleri-
nin sayilanm belirten rakamlann hiç de abartma olmadigim gôstermis-
tir. Giinùmùzde sozù edilen bu kalelerin çok az bir kismi kazilmis ol-
masina karsm, yùzey ùstù kahntilardan ve daha onemli olarak kazilar-
dan ve yazih kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanarak Urartu 
sur duvarlari ile ilgili olarak bazi oneriler ileri siirulebilir. 

Urartu sur duvarlari yapim yontemi olarak iiç ayn smifta incelene-
bilir: 

1. Kiklopik ybntem: Bu yontemde tas bloklan bùyùk boyutlarda se-
çilmistir. Taslann yiiksekligi 60-75 cm. arasmdadir. Bazi durumlarda bu 
ôlçii.l m. ye kadar ulasir. Tas bloklarinm dis yiizlerinde çok az bir iççi-
ligin izleri goriilur. Taslar genel olarak bes ya da daha fazla kenara sa-
hiptirler. Bloklar arasmda biiyiik bosluklar vardir ve bu bosluklar bazi 
durumlarda daha kiiçûk taslarla doldurulmuslardir. Biitùn Urartu sur 
orme yontemlerinde oldugu gibi; tas bloklan anakaya ùzerinde açilan 
yataklar uzerine oturmustur. Her tas sirasi en ait siradan baslayarak 10-
15 cm. içeri. çekilerek içe dogru bir egim elde edilmistir. Bu yôntemle 
yapilmis Urartu kalelerine en giizel ornekler Asagi Anzaf ve Zivistanka-
le'dir. 

Asagi Anzaf kalesi (1) Kuzey-bati îran'dan baskente ulasan yolun 
ùzerinde, Van'dan yaklaçik 15 km. doguda yerahr. Kale 100x60 m. olçii-
lerinde bir dikdortgen plana sahiptir. Yukari Anzaf kalesi ile birlikte 
bu onemli ticaret ve ordu yolunu korumak amaciyla insa edilmistir. Sur 

* Doç. Dr. Ege Ùniv. Edebiyat Fak. Arkeoloji - Sanat Tarihi Bolûmii Ogr. tJyesi. 
(1) Burncy, «Measured Plans of Urartian Fortresses», AS 10, 1960, 181. 
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URARTU SURDUVARLARI UZERÎNE DUÇUNCELER 

duvarlan uzerinde kule ya da bastiyon yoktui» (Resim 1 ve 2). 

Zivistankale (2) ise Van'm 16 km. giiney-batismda, aym adh koyiin 
arkasindaki yiiksek bir tepe iizerindedir (3). Kalenin olçiileri Asagi An-
zaf'tan daha buyuktiir ve plam diizgun bir dikdortgeh degildir. Giiney 
ve bati surlari bazi yerlerde bes tas sirasina kadar kalmistir. Bu kalede 
de bir iki istisnamn disinda duvarlar kulesiz olarak yapilmistir (Resim 
3). Asagi Anzaf ve Zivistankale yakm çevrelerinde bulunan yazitlar 
yardimi ile kral ispuini devrine tarihlenirler (4). 

Sozii edilen her iki kalede de Urartu sur yapim yôntemi açismdan 
onemli bazi ozellikler vardir. iki kalede de kule ya da bastiyon anlamm-
da savunmayi kolaylastiracak unsurlar kullamlmamistir. Zivistankale'-
de bu guçlùk sur bedeninde yapilan keskin açilarla giderilmege çahsil-
mistir. Iki kalenin de sur duvarlan fazla biiyiik olmayan bir arazi parça-
sim çevirirler. Asagi Anzaf ve Zivistankale'deki bu ortak ôzelliklerden 
yararlanarak, diizgiin arahkh kule ya da bastiyonlara sahip, klasik bi-
çimdeki Urartu kalelerinin ancak Menua devrinde ortaya çiktigi ôneril-
mistir (5). Gerçekten Menua devrine ait olan ve tarihlemeleri çok daha 
kesin olarak yapilabilen bazi Urartu kaleleri yukanda soziiedilen kale-
lerden çok daha degisik ve kuvvetli sur duvarlarma sahiptir. 

Asagi Anzaf ve Zivistankale'nin disinda Van kale'sinin (6) kuzey-bati-
sinda «kiklopik yontemle» yapilmis sur duvarlan bulmak mumkundur. 
Bugiin Van kalesinde goriilen Urartu donemine ait surlar (içkalenin ku-
zeyini çevirenler) kesinlikle ispuini'den sonraki devreye aittir (7). Ancak 
kalede Sarduri I-ispuini devrine ait surlar ya da bu sur duvarlarma te-
mel odevi gôren sur yuvalan olmahdir. Madnburç'un anakaya ile bir-
lestigi noktadan baslayarak, içkaleye batidan girisi saglayan kapinm 200 
m. yakimna kadar olan arazi anakayaya oyulmus sur yataklari ile kaph-

(2) Burney, AS 10, 1960, 177-8. 
(3) Zivistankale kôyùnùn sirtlannda iki kale kalmtisi vardir. Burada sozii 

edilen kale, koyiin giiney-batismdadir. 
(4) Hulin, «Urartian Stones in the Van Museum», AS 8, 1958, 205-7. 
(5) Burney, AS 10, 1960. 182. 
(6) Çilingiroglu, «Yukari Denizin Kiyismda Bir Baskent: Tuspa (Van)», Bilim 

BMik Basan 9, 1982, 18 vd. 
(7) van Loon, Urartian Art, 40 (Istanbul, 1969)'da Tebriz kapisi yakmmda 

bulunan bir yazittan kaynaklanarak surlarm Ispuini devrine ait oldugunu ône-
rir. Ancak içkalenin kuzey surlari Menua'dan bile sonraki devreye, olasilikla Ar-
gistl I - Sarduri II zamanina aittir. 
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dir (8) (Resim 4). Kuzey-bati ve batida yeralan ve genis bir alani çevre-
leyen bu yataklar ve kaya niçleri bu alanlarda korunmasi gerekli yapi ya 
da yapilarin varhgina isaret eder. Kalenin bati burnu gerekli olan su 
kaynaklarma en yakin yerdir. IVÏadnburç'un kalenin bati ucunda insa 
edilmis olmasi ve sur yataklarmm yayilmu ve çevreledikleri duzgiin alan 
Van kale'sinin bati taraflannm kralhgm erken devirlerinde ilk yerlesme 
yeri olarak seçildigini gosterir. Bu fikri kuvvetlendiren bir baska kamt 
da içkalenin bir hayli batismda, kalenin kuzey yamacmda «kiklopik yon-
temle» yapilmis bir sur duvarmm varhgidir. Bu duvar kahntisimn ya
kin benzeri Asagi Anzaf 'in kuzey ve giineyini çeviren sur duvarlarinda 
goriilebilir. îspuini'den sonraki yillarda artan gereksinmeye paralel ola
rak tepenin orta bôlùmleri daha fazla kullamlmis olmalidir. Bu duru-
ma kale içinde yapilan sarniçlar ve kanallarla kaynaklardan getirilen 
akan suyun yardimi da olmustur. Van kalesinin çesitli yerlerinde fa-
kat ozellikle içkale içinde gôriilen su kanallarinm yakm benzerleri Ça-
vustepe'de de bulunmustur (9). 

En giizel orneklerini Asagi Anzaf ve Zivistankale'de gôrdugumùz 
«kiklopik yontem» en azindan kralhgin Van kentinde baslamasmdan 
(10) içpuini'nin egemenliginin sonuna kadar kullanilmis olmalidir. 

2. Klasik Urartu yôntemi : Sur duvarlari yapiminda izlenen bu 
ikinci yontem Menua gibi yapici bir kralm basa geçmesiyle sekillenir. 
Goriiniis, estetik ve iççilik bakimmdan «kiklopik yôntemden» bûyiik 
farkhhklar gosterir. Tas bloklari daha kuçiiktur (50-70 cm.) ve distan 
bakildiginda kareye yakm bir gôrûniime sahip( olduklan izlenebilir. Dort-
ten fazla kenara sâhip bloklar hemen hemen yok gibidir. Tas bloklarmin 
dis yiizleri hafifçe diça dogru bombelidir. Taçlar birbirine tam olarak 
intibak etmesine karçm, ilk yonteme oranla aralarmda hiç boçluk yok-
tur. Ortak ôzellikler tas bloklarmin anakayaya açilan yuvalar ùzerinde 
yiikselmesi ve her tas sirasimn ait siradan baslayarak birkaç santimetre 
içeri çekilerek duvara egim verilmesidir. Bloklar arasinda birlestirici 
herhangi bir eleman yoktur. 

«Klasik Urartu yontemi» kralligm yayilim alani içindeki çesitli ka-
lelerde bazi farkhhklar gosterir. Genel ôzellikleri bakimmdan aym ol-
makla birlikte, tas bloklarmin birbirlerine uyum biçimleri ve dis yùzle-

(8) Çilingiroglu, Bilim Birlik Baçan, 18'deki resimler. 
(9) Çavuçtepe için bak: Erzen, Belleten 28, 1964, 569; 29, 1965, 554. 
(10) M.Ô. 832'den ônceye ait herhangi bir yapimn varhgi bilinmemesine kar-

çin bu yontem bu tarihten once de kullanilmiç olmalidir. 
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rin islenisinde bazi aynliklar vardir. Ôzellikle Van kale'sinin kuzeyini 
çeviren surlarda (Res. 5 ve 6) ve Çavustepe'nin guney surlarinda bu fark-
lilik açiktir. Bu duvarlarda kare tas bloklarinm yamnda dikdortgen tas 
bloklan da kullanilmistir. Dis yùzlerde bombe yoktur ve taslar birbiri-
ne aralannda hiç boçluk kalmayacak biçimde oturmuçlardir. 

«Klasik Urartu yontemi» ile insa edilmis bir çok Urartu kalesi var
dir ve bu kalelerin tarihlemeleri kesin olarak yapilabilmektedir. Urartu 
kralhgi Menua'nm basa geçmesi ile askeri alanda, fakat ôzellikle imar 
alanmda en parlak devrini yaçamistir. Menua'nm tahtta kaldigi M.Ô. 810-
786 yillan arasinda, ôzellikle Van Golii çevresinde onemli mimari ati-
hmlar olmustur. 

Van-Agn karayolu ùzerinde yeralan Korzùt (11) (Res. 7 ve 8) ve Az-
navurtepe bu atihmlar içinde yapilan onemli çahsmalardan sadece iki-
sidir. 300 m.'yi asan sivri bir tepe ùzerinde insa edilen Aznavurtepe, ta-
pmagm ùzerinde insitu olarak bulunan yazitlar yardimiyla Menua'nm 
saltanati içine tarihlenir (12). Aznavurtepe'de yeralan sur duvarlarmm 
plani diger bir çok Urartu kalesinden farkhdir. Bunun nedeni olasilikla 
kalenin bir yerlesme alanmdan çok askeri bir kamp, kuzey-doguya yapi-
lacak seferler için bir «ikmal ùssù» amacmi ta§imasmdan kaynaklamr. 
Tepeyi çevreleyen sur duvarlari Urartu askerî mimarisinin en gùzel ôr-
neklerinden biridir (Resim 9 ve 10). Genisligi 3.70 m.'yi bulan sur duvar
lari ùzerinde her 20 m. de bir kare planh kuleler insa edilmiçtir. Kale-
ye giris gùney-dogudan açilan bir kapi ile saglanmistir. 

Menua devrinde askeri mimaride gôrùlen degisikliklerin çesitli ne-
denleri vardir. Herseyden once Urartu kralligi bu devirde topraklarmi 
genisletmek amacmdadir. Bu nedenle çesitli yorelere fakat ôzellikle ku-
zey ve kuzey-doguya yapilan ve yapilmasi planlanan bùyùk askerî sefer-
lerde ordunun ihtiyaci olan malzemeyi koruyabilecek kuwetli kalelere 
gereksinim vardi. Sefere çikan kral, baskent ve onu koruyan diger kale-
lerde az sayida asker birakmak zorunda idi. Sefer sirasmda beldennredik 
bir tehlikeye karsi ve artik gôçebe hayatindan kurtulup bùyùk kentlerin 
çevresinde yerlesik bir dùzene geçen Urartu halkmi koruyabilmek için 
bùyùk ve ele geçirilmesi zor, az sayida askerle bile korunabileeek kale
lerin yapimma dogru bir egilim olmustur. 

(11) Dinçol, «Die neunen urartàischen Inschriften aus Korziit», îstanbuler 
MitteUungen 26, 1976, 19-30. 

(12) Balkan, «Ein urartàischer Tempel auf Anzavurtepe und hier entdeckte 
Inschriften», Anatolica 5, 1960, 99-131. 
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Van'in 15 km. dogusunda «klasik Urartu yôntemi» ile inça edilen 
Yukan Anzaf kalesi Menua'mn mimari alandaki atilimlarmdan diger 
bir ornektir (Resim 11 (vet 12). Kalenin çevresinde bulunan dort adet insa 
yaziti (13) Yukan Anzaf'm Menua tarafindan yaptinldigim kamtlar. Yu
kan Anzaf kralligm ilk yillanndan buyana kullamlan sur yapim gelene-
gini duvarlannda siirduriir. Bunun yamnda genel yapisi, genis bir alana 
yayihsi, iç ve dis olmak iizere iki kente sahip olusu yôniinden Menua 
devrinin mimari ôzelliklerini tasir. 

Sur duvarlan gùnùmiizde gùney-bati yonde bir kaç tas sirasma ka-
dar gôriilebilir. 100 m. den uzun olan bu duvar ûzerinde belirli aralarla 
kuleler yapilmistir. Kuleler sadece dis yûzlerde çikmti yapmistir. Sita-
delin etrafmi çeviren diger sur duvarlannda da belirli aralarla kuleler 
ve zig zaglar vardir. Sitadelin giineyindeki eteklerde «dis kent» yeralir. 
Kôrzùt (14), Aznavurtepe, Yukan Anzaf ve Bostankaya gibi yerlesmeler-
deki dis kentlerin varhgi Urartu kralligimn sadece askerî alanda ôrgût-
lenmedigini, fakat aym zamanda ekonomik ve toplumsal yasamda da 
belirli bir asamayi geçirdigini gôsterir. Kaleler sadece savas sirasmda 
kullamlan savunmah yerler ve garnizonlar anlammm disma çikarak eko
nomik, kiiltiirel bir merkez ve halki tehlike anlannda koruyabilecek 
her tiirlii olanagi olan, depolanyla/ saniiçlanyla yiyecek ve içecek mad-
deleri depo edilen bir siginak anlammi kazanmistir. 

3. Uçkale yôntemi : Bu yapim yônteminin ilk ve simdilik tek ôrnegi 
Çavustepe kale'sinin «Uçkale» olarak adlandinlan boliimiinde goriiliir 
(15). Simdiye dek tammlananlardan biitiiniiyle farkh bir gôriiniise sahip 
olan «uçkale yôntemi», isçiligi, ôzenle insa edilisi ve estetigi yôniinden 
Urartu mimarlarmin bùyùk basansidir. Bu yôntemde tas bloklan ônce-
ki yôntemlere oranla daha kiiçùk boyutludur ve genellikle dikdôrtgen-
dirler. Bazi durumlarda dirsek yapan taslar da kullanilmistir. Tas blok
lan arasmda en kùçiik bir açiklik bile yoktur. Taslann dis yuzleri gayet 
iyi islenmistir (Resim 13, 14). Ortak ôzellik olarak; sur duvarlan ana 
kaya ûzerine açilan yataklar ûzerinde yiikselir. Duvara verilen egimin 
azhgi ve bu egimin tas bloklarmin içeri çekilerek verilmemesi diger 
yôntemlerden farkhhk gôsterir. Çavustepe kale'sinin îrmusini tapmagi 
iizerindeki yazitta belirtildigi gibi II. Sarduri (M.O. 764-735) tarafmdan 

(13) Hulin, AS 8, 1958, 205. 
(14) Tarhan-Sevin, «Van Bôlgesinde Urartu Araçtirmalan (I): Askerî ve Sivil 

Mimariye Ait Yeni Gôzlemler», An. Ar. IV-V, 1966/7, 276 vd. 
(15) Erzen, Çavustepe I, Ankara, 1978. 
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yaptinlmis olmasi «Uçkale yônteminin» de aym kral doneminde kulla-
nilmaga baslandigmi gosterir. 

Uçkale'de bu yontemin varhgma karsm, tepenin gùney surlari Az-
navurtepe'ye, kuzey surlari ise Van kale'sinin içkale surlanna benzer. Ûç 
degisik sur yapim jonteminin bir arada kullanilmasi askeri. mimari ge; 

lisiminin-II. Sarduri devrinde zirveye ulaçtigim gosterir. Sadece bir ka
le degil fakat aym zamandâ idari bir merkez olan (16) Çavustepe yalniz 
sur duvarlan ile degil, diger yapilariyla da Urartu sanati içinde ayn bir 
yere sahiptir. 

Sur duvarlannda gôriilen yapim yontemi farklihklari ve Urartu'ya 
ozgii tas isçiligi baskentten uzaklastikça belirginligini belli oranda yitir-
mege baslar. Bu duruma en iyi ornek Kuzey-bati Iran'da yeralan Urartu 
kaleleridir. Hasanlu'nun M.Ô. 1350-1100 tarihlerine. ait olan IV, katini 
çevireïl, fakat stratigrafik deliller ile Urartu donemine ait oldugu kanit-
lanan surlaf, merkezi Urartu'da gorùlenlerden bir hayli farklidir. Biiyiik 
olasihkla M.Ô. 9. yuzyilm baslarmda yapilan bu sur duvarlan, yapim 
yontemi ve plam ile buyùk ayrihklar gosterir. Tas bloklan ahsilanlar ka-
dar biiyiik degildir. Sur duvarlan iizerinde 35.m. aralana 10 metre kare 
olçiisundè kulelèr ve bunlarm arasinda 6.5 x 3 m. boyutiarinda payan-
dalar vardir. Bu tip sur duvarlan M.O. 8. yiizyildan sonra Kuzey-bati 
Iran da çokça kullamlmaga baslanir. Hasanlu'daki sur duvarlannda gô
riilen bu farkhliklara karsm, Usniye ovasindaki Kalatkar kalesinde (17) 
«klasik Urartu yontemi» ile yapilan surlari gorebiliriz. Hemen hemen 
aym devirlere ait olan bu iki kaledeki yontem farklihklari saninz iki 
ijedenden kaynaklanmaktadir: Çevrede bulunan tas yataklarimn cinsi ve 
yoresel etkiler. Bùyiik olasihkla Hasanlu sur duvarlarim yapan ustalar, 
Kalatkar'm aksine o yoreden elde edilen ustalardi. 

M.Ô. 8. yiizyildan baslamak ûzere Van bolgesi disindaki Urartu ka
le) eri planlan açismdan da bazi farkhhklar gosterirler. Bu farkhhklar, 
kammizca ,askeri mimarinin stândartlasmaya dogru attigi ilk adimlar-
dir. Bu standartlasma aym yiizyihn son yansmda gelismis seklini al-
mistir (18). M.Ô. 9. ve erken 8. yiizyilda insa edilen sur duvarlan genel-
likle tek baslarina ve kale içindeki yapilara baglantih olmaksizm durur-
lar. Ancak son yillarda Kuzey-bati iran'da bulunan kalelerden anlasila-

(16) Burney, The Peoples of the Hills, 149 (Londra, 1971). 
(17). Dyson, Expedition U. 2, 1969, 44. 
(18) Çilingiroglu, Urartu and Western Iran : Cultural Origins and Interrala-

tions, 217 (Manchester, 1976, Basilmamis Doktora Tezi). 
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cagi gibi (19), 8. yûzyilm ikinci yansmda insa edilen kalelerde sur du-
varlan ile kale içindeki yapilar birbirlerine baglantili olarak yapilmis-
lardir. Genellikle sur duvarlari kale içinde yeralan bazi yapilann arka 
duvanni olusturur. Yapilar bu çagda kalenin bir tarafina dogru itilmis 
ve boylelikle bu yapilann oniinde genis alanlar elde edilmiçtir. Bu tiir 
planlar Karmir-Blur'un dismda, Kuzey-bati iran'da Danalu (20), Kale 
Siyah (21) ve Bastam'da (22) açikça goriilebilir. 

M.Ô. 9. ve erken 8. yiizyillarda çok seyrek olarak uygulanan bazi mi-
mari ôzellikler 8. yiizyilin yansmdan sonra çokça kullamlmaya baslar. 
Sur duvarlarmin kose yaptigi yerlere «risalitli» anitsal kuleler yerlestir-
mek ve savunmayi daha da kolaylastirmak için kuleler arasmda daha kii-
çiik boyutlarda bastiyonlar yerlestirmek 8. yiizyilm ikinci yansindan 
sonra agirhk kazanan bir yontemdir. Bu tip bastiyonlar ilk kez Hasan-
lu'da goriiliir. Hasaniu disinda merkezi Urartu'da II. Sarduri'den onceye 
tarihlenebilen boyle sur duvarlari bizim bildigimiz kadariyla yoktur. Ri
salitli kuleler hernekadar Menua devrinde bir iki kalede (23) kullaml-
missa da, en yaygin seklini M.Ô. 8. yiizyilin ikinci yansmdan sonra Ku
zey-bati Iran'da almistir. Risalitli kulelere ve kuleler arasmda diizgun 
aralarla bastiyonlara sahip kaleler, kammizca, M.Ô. 8. yiizyil Urartu as-
keri mimarisi için onemli birer kriterdir. Aym tip planm Çavustepe'nin 
yakmmdaki Çermik'te (24) de uygulanmasi bu yontemin'7. yiizyil içlerine 
kadar kullamldigmi gosterir. 

Buraya kadar anlatilanlar sur duvarlarmin sadece alt yapisi ile ilgi-
lidir. Sôziiedilen tas temeller ùzerinde yùkselen kerpiç duvarlar hakkm-
da çok az arkeolojik verilere sahibiz. Ancak smirli verilerle bile olsa sur 
duvarlarmin ûst yapisi ile ilgili bazi sonuçlara varmak mumkiindiir. Ker
piç kismin tamamlanmasina yardimci olan en ônemli bilgiler, Balawat 
tunc kapisi iizerindeki kabartmalardan (25), Toprakkale ve Adilcevaz'da 

(19) Kleiss'in yorede yaptigi araçtirmalar ve saptadigi kaleler için bak: 
Archaeologische Mitteilungen Aus Iran (Neue Folge) - AMI - 1969 yihndan son-
raki her sayisi. 

(20) Kleiss, AMI 8, 1975, res. 12. 
(21) Kleiss, AMI 6, 1973, res. 3. 
(22) Kleiss, «Bastam and the East of Urartu», Atti del Primo Simposio In-

ternazionale die Arte Armena, 1975, 395 vd. 
(23) Bostankaya (Burney, AS 10, 1960, 195) ve Yukan Anzaf (Burney, AS 10, 

1960, 178-181). 
(24) Çermik Çavuçtepe ekibi tarafmdan kazilmis ve elde edilen veriler yer-

lesme yerinin M.Ô. 7. yiïzyila ait oldugunu kamtlamistir. 
(25) King, Bronze Reliefs from the Gates of Balawat, Londra, 1915. 
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bulunan tunc ve tas kabartmalardan (26) ve Sargon'un sekizinci seferi-
nin kayitlarindan elde edilir (27). 

Çesitli yontcmlerle yapilmis sur duvarlari iizerinde kcrpiç sur be-
deni yiikselir. Kerpiç kisim bazi durumlarda giiniimuze dek gelmistir 
(28). Sur duvan ile kerpiç kisim genellikle yassi diiz taslar yardimiyla 
birbirine baglanmislardir (29). Bu durum Aznavurtepe'nin giineyini çe-
viren surlarda bir kaç yil ôncesine kadar çok iyi bir sekilde gôriilebilir-
di. Ahçap hatillarm tas temel ile kerpiç kismi birlestirmede kullamldigi-
na ait arkeolojik deliller yoktur. Ancak sur duvarlannin disari dogru 
çikmti yapan tabla kismiyla baglanti yerlerinde bu tip ahsap hatillar 
kullanilrms olmahdir. Bunlarm varligi çesitli kabartmalarda gorulebilir 
(30). 

Kerpiç sur bedeninin yuksekligi ile ilgili en iyi veriler II. Sargon'un 
sekizinci seferinin kayitlarindan elde edilir. Asur krah bu seferin kayit-
larmda sur duvarlari ile ilgili olarak aynen sunlari soyler : 

«...tepe iizerinde tas yataklar iizerinde yiikselen kentin biiyiik 
(yiiksek) duvarlannin kalmhgi 8 kubit (yaklasik 4 m.) olarak 
ôlçuldu» (31); «...Tarui ve Tarmakisa, kuvvetli duvarlarla çev-
rili kentler... onlann duvarlari çok kuvvetli idi, kentin dis du-
varlan çok derin hendekler ile çevrili idi ve bu hendekler ' M-
lesmenin etrafini tamamiyle dolasiyordu» (32); «...O kent. 
kuvvetli sur duvarlan Arzabia daginin yiiksek tepelerinde yt 
aliyordu... 120 tipku yiiksekligindeki kerpiç duvarlar kentle-
rinin etrafnn çeviriyordu... kenti koruyan derin hendekler 
(bir kisim eksik) kentin girisinde kapi kuleleri insa edihnis-
ti...» (33). 

Sargon'un verdigi bu bilgiler Urartu kalelerinin ne derece kuvvetli 
oldugunu gôsterir. Duvarlarm kalmhgi için verilen 8 kubit 3.50-4.00 m.ye 

(26) Piotrovskii, The Kingdom of Van and its Art: Urartu, 59, res. 41, (Lond-
ra, 1967). 

(27) Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia II, para. 139-178 
(LAR II), (Chicago, 1926). 

(28) Erzen, Belleten 29, 1965, 554. 
(29) Bu ôzellik kazilar yardimiyla saptanmistir: Burney, «A First Season of 

Excavation at the Urartian Citadel of Kayahdere», AS 16, 1966, 67; Ôzguç, Al-
tmtepe : Mimarhk Aratlari ve Duvar Resimleri, 11 (Ankara# 1966). 

(30) van Loon, Urartian Art, Lev. 20 
(31) LAR, II, 158' 
(32) LAR II, 159. 
(33) LAR II, 163. 
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esittir. Arkeolojik kazilarla bu ôlçùnùn dogrulugu kamtlanmistir. 120 
kerpiç sirasi yiiksekligindeki duvar da 15 m. hat tadaha fazla bir yiiksek-
lige erismelidir. Çeçitli Urartu kalelerinde kullamlan kerpiçlerin yiiksek-
likleri biiyiik farklihklar gostermez. Karmir-Blur'da (34) bu ôlçii 
52x35x14 cm. iken, Altmtepe'de (35) 60x50x15 cm dir. Çavustepe ve di-
ger Urartu yerlesmelerinde durum pek farkli degildir (36). Kerpiç yiik-
sekligi için 15 cm. ortalama bir ôlçii kabul edilirse tas temel iizerinde 
18 m. yiiksekliginde bir sur bedeni diisiinmek gerekecektir .Aynca yiik-
seklisi en az 2-3 m. olan tas temel kismi ile 20 m. yi asan duvarlar her-
halde gôrkemli bir amtsalliga sahipti. 

Urartu kalelerinin etrafim genellikle' bir sur bedeni çevirir. Ancak 
kralligin erken devirlerinden itibaren çift sur bedenli kaleJerin varligi 
da bilinmektedir. Yazili kaynaklarda bôyle çift sur bedenli kalelerin ta-
nimlan vardir. III. Salmanasar'm, 3. saltanat yilinda Arzaskun'a yaptigi 
sefer Balawat kapisi iizerinde (VII. bant, iist friz) resmedilmis ve bura-
da çift sur bedeni ile çevrili bir dag kalesi ve kalenin etrafmda Asur ve 
Urartu ordusu arasmdaki savas bctimlcnmistir. Sahncnin altmda Asur-
ca «Urartulu Arame'nin kentini ele geçïrdim» yazilidir (37). Daha sonra-
ki yillarda II. Sargon sekizinci seferinin kayitlarinda çift sur bedenli 
kalelerdcn sôzcder: <tBubuzi kalesi, Handur, çift duvarla çevrili kaleïer» 
(38). Arkeolojik arastirmalar bôylc çift surla çevrili Urartu kalelerinin 
varhgini kanitlamistir. Bunlara en giizel ôrnek Kuzey-bati îran'daki Bas-
tam kalesidir (39). Van bôlgesinde bu tip kalelere ôrnek olarak Van ka-
le'sinin dismda Kancikh (40) ve Yukari Anzaf kaleleri-verilebilir. 

(34) Barnett-Watson, «Russian Excavations in Armenia», IRAQ 14, 1952, 135. 
(35) Ôzgiiç, Altmtepe, 8. 
(36) Kerpiç ôlçiileri için bak: Tarhan-Sevin, An. Ar. IV-V, 1976/7, 273. 
(37) LAR II, 614. 
(38) LAR II, 165. 
(39) Kleiss,. Bastam/Rusa-i-Uru. Tur,: 9 vcU (Berlin, 1977). 
(40) Burney, AS 10, 1960, 189, res. sayfa 161. 




