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Urartu Tarihi ve Kültürü adl~~Mirjo Salvini tarafindan kaleme al~nm~~~olan eser, Ön Asya Uygarl~klar~ndan Urartular'a ili~kindir. Kitap, Urartu ara~t~rmalar~~tarihini ve co~rafi s~n~rlar~n~~içeren "Giri~", kral icraatlarm~n kronolojik olarak s~raland~~~~"Urartu Devleti'nin Siyasi Tarihi", devletle~meye
geçerken Do~u Anadolu co~rafyasm~n istihdam ve kültürel yap~s~ndaki de~i~imlerin detayl~~olarak ele
al~nd~~~~'"Urartu Kültürü ve Uygarl~~~", pagan anlay~~~na sahip diniyle "Urartu Dini" ve son olarak
Urartu yaz~~ve dilinin incelendi~i "Yaz~~ve Dil Üzerine" ba~l~~~yla be~~ana bölümden olu~maktad~r.
~lk bölümde yazar Urartular'~n yaz~y~~tan~mayan ya da az kullanan halklar gibi yeterince tan~nmad~~~ndan ve daha ziyade yaz~ya hakim halklar~n kaynaklar~ndan tan~nd~klarma de~inir. Babil Dünya haritas~n~~okuyucuyla payla~an yazar Urartu'nun bu haritaya girecek kadar Eski Ön Asya için önem
te~kil etti~inden söz etmi~tir. Urartu dilinin Hurrice ile olan benzerli~inin ard~ndan kitab~n içeri~ine
göndermeler yap~larak tekrar Urartularla ilgili k~sa bilgiler verilmi~tir. Bölümün ilk alt ba~l~~~nda
Urartu Krall~~~'n~n ke~fi ve 19. yüzy~ldan bugüne Urartu ara~t~rmalar~mn tarihçesi ile ilgili bilgiler
sunulmu~tur. Bölümün ikinci alt ba~li~~nda ise Urartu'nun bugün Türkiye, Ermenistan, Iran ve
Irak'~n küçük bir bölümüne yay~lan co~rafi s~n~rlar~~çizilmi~tir.
~kinci bölüm uygarl~~~n siyasi tarihine ayr~lm~~t~r. M.Ö. 13. yüzy~ldan 9. yüzy~la de~in Urartu
Devleti'nin kurulu~u öncesindeki dönemin A§§ur kay~tlar~nda yer ald~~~~biçimini sunarak bu bilgileri
Urartu yaz~tlanyla örtü~türmeye çal~~~r. Yazar eksik olarak kaydedilmi~~13. yüzy~l ile 9. yüzy~l aras~nda
geçen 400 y~ll~k süreci kurulu~a bir haz~rl~k dönemi olarak görmektedir. Urartu'nun erken tarihin
tan~t~lmas~n~~bir sorunsal olarak gören yazar daha sonra krallar~~ve icraatlanm yaz~tlar ~~~~~nda kronolojik bir s~ra düzeni içerisinde anlat~r. Urartu kavimlerinin birle~me süreci A§§ur'un askeri bask~s~na
bir tepki olarak 9. yüzy~lda tamamlanmas~n~~üç tarihi ki~ili~in eseri olarak görür: bu krallar Aramu,
Sarduri ve i§puini'dir.
Urartu Kültürü ve Uygarl~~~~ba~l~kl~~üçüncü bölümü yazar be~~alt ba~l~~a ay~nr. Birinci alt ba~l~k
"Bölge ve Kent Planlamas~"d~r. Burada Urartu Devleti öncesi bu bölgede planl~~bir yap~la~ma ve örgütlü bir ekonominin olmad~~~n~n arkeolojik çal~~malarla da desteklenildi~ine de~inilir. Yazara göre
Urartu yerle~meleri, özellikle kaleler yeni kurulu~lard~r. Burada ayr~ca Ortaça~'da ya~am~~~Ermeni
tarihçi Khoreneli Moses'in Büyük Ermenistan'~n Tarihi adl~~eserinde Minua Kanal~'m Kraliçe Semiramis'e malettigi kis= çevirisine yer verilmi~tir. ~kinci alt ba~l~k "Bir Urartu Yerle~mesinin Ekonomik
ve Toplumsal Yap~s~"d~r. Bunun en iyi örne~i olarak I. Argi§ti taraf~ndan Aras Ovas~'nda Aza olarak
adland~r~lan verimli bölgede kurulan Argi§tihinili olarak gösterilir. Yakla~~k 800-1000 hektarl~k bir
alana yay~lm~~~olan kentin saray, dini ve sivil yap~lan anlat~lm~~t~r. Üçüncü alt ba~l~k olan "Mimari"
ba~l~~~~alt~nda ilk olarak arazi ko~ullar~na göre ~ekillendirilen kaleler anlat~l~r. Kaya mimarisi alt ba~l~~~nda i~levsel bir bütünlük gösteren aç~k hava tap~naklar~~ayr~ca sarn~çlara ayr~~ayr~~ba~l~klarla yer
verilir. Yaz~tlarda rasdamlan mera veya a~~l gibi kar~~l~klan olan burganani ve tah~l depolanyla ili~kilendirilebilece~i dü~ünülen E adikusi sözcüklerinin i~aret etti~i yap~lara "Sorunlu Yap~~Gruplar~" ba~l~~~~alt~nda yer verilmi~tir. Bir sonraki k~s~mda "Akhaimenid Mimarisinde Urartu Miras~" ba~l~~~yla;
Urartu mimarisi Akhaimenid için "modül mimari" olarak önerilir. Özellikle Urartu yaz~tlarda da
geçen Susi olarak adland~r~lan tap~naklar ile Pers yap~lar~~aras~ndaki benzerlikler ortaya konulur.
Mimarinin son alt ba~l~~~~örnekleriyle aç~klanm~~~"Nekropoller ve Kaya Mezarlar~"d~r. Üçüncü bölümün dördüncü alt ba~l~~~~"Ta~~Yontu"dur. Burada "Heykel ve Kaide Kabartmalar~" alt ba~l~~~nda
yaz~tlar da tasvir edilen ve ikonografide yer alan heykel betimlemeleri d~~~nda ele geçirilen heykel
örneklerine de yer verilmi~tir. Kaide kabartmalar~~ise Urartu tarihinin son kültür döneminde ortaya
ç~kan yeni bir sanat tipi olarak de~erlendirilmi~~ve örneklendirilmi~tir. Ta~~Yontunun ikinci alt ba~l~-
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~~n~~ "Steller" olu~ turur. Burada Urartu kültürü için stellerin ne denli önemli oldu~una de~inilerek
"ister bir kentin kurulu~u, ister bir kanal~n yap~l~~~~veya yeni tarlalar aç~l~~~~olsun, kral~n her türlü
projesi bir stelle övülmü~tür" ibaresi kullan~lm~~t~r. Nihayet bölümün be~inci ve son alt ba~l~~~~"Tunç
Sanat~'d~r". Yazar tuncu Urartu maddi kültürünün en tan~nm~~~simgesi olarak tammlayarak "tipik
Urartu" ö~esi olarak adland~r~ r. Tunç eserler üzerindeki betimlemeler ASSur üslubuyla k~yaslanarak
tart~~malara neden olan kazan eklentileriyle ilgili görü~lere de yer verilmi~tir.
"Urartu Dini" kitab~n dördüncü ana bölümünü olu~turur. Yazar Urartu dininin büyük ölçüde
resmi yani kraliyet ailesinin tap~n~mda bulundu~u, devlet taraf~ndan desteklenen bir din oldu~undan
söz eder. Yakla~~k 80 tanr~~ veya tanr~sal yarat~~~n içinde yer ald~~~~Urartu Panteonunun merkezinde
yer alan Tanr~~ Haldi'nin orijini üzerindeki görü~lerine yer verir. Ayr~ca burada Urartu yaz~t ve ikonografisinde s~kça kar~~la~~lan dini unsurlar örneklerle aç~klan~r.
Kitab~n be~inci ve son bölümünü "Yaz~~ ve Dil Üzerine" ba~l~~~~olu~turur. Yazar Urartu yaz~s~yla
ilgili önemli bir noktaya ~öyle de~inir: "Toroslar'~n kuzeyindeki veya Zagroslar'~n do~usundaki hiçbir
halk, hiçbir devlet Mitanni'nin ard~l~~olan Hanigalbat Devleti'nin 13. yüzy~ldaki çökü~ünün ard~ndan
9. yüzy~la kadar yaz~y~~ tan~mam~~t~r. Urartu kültürünün zaman dizinsel ve co~rafi tan~mlamalar~mn
yap~lmas~nda ve tamnmas~ndaki en kesin ve güvenli yol yaz~d~r". Yazar Urartu yaz~s~~ her ne kadar d~~~
görünü~ü aç~s~ndan ASSur yaz~s~ndan al~ nsa da Urartuca'mn ASS'ur-Babil dilleri gibi semitik diller
grubunda yer almayarak Hurrice'nin de içinde bulundu~u "Asya dili" grubu içerisinde de~erlendirilmesi gerekti~ini vurgulayarak dilsel çözümlemelere yer vermi~ tir. Bölümün "Urartu Hiyeroglifleri"
alt ba~l~~~nda ise henüz yeterince çözülmemi~~olan Urartu hiyeroglifleri az say~daki kil tablet, fincan,
erzak kaplar~~ üzerindeki hiyerogliflere örneklendirilmi~tir.
Kitab~n yazar~~Mirjo Salvini özellikle Urartular ile ilgili yapt~~~~linguistik çal~~malar~yla tan~nmaktad~r. "Urartu Tarihi ve Kültürü" Urartu Uygarl~~~ 'mn bir dil bilimci gözü ile özellikle yaz~tlar ~~~~~ nda incelendi~i bir eserdir. Yeni yaz~tlar ve eskilerin yeniden de~erlendirilerek birinci elden kaynak
bilgilerle zenginle~tirilen bu çal~~man~n Urartu ara~t~rmalar~na bulundu~u katk~~önemlidir.
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