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URARTU ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ VE ÖLÜMLE İLGİLİ 

RİTÜELLER 

 

ArĢ. Gör. Dr. Davut YĠĞĠTPAġA* 

Öz 

Urartular, diğer çağdaĢ kültürlerde olduğu gibi ölümden sonraki yaĢama 

inanıyorlardı. Ġnsanlık tarihiyle birlikte görülmeye baĢlanan ölü gömme, ölümle 

ilgili ritüeller, mezarlara konulan yiyecek, içecek ve ölü hediyeleri ölümden 

sonraki hayata inandıklarının göstergeleridir. Urartu dönemi mezar ve gömülerin 

tipolojik sınıflandırılması, mezar buluntuları ve bu bilgiler doğrultusunda ölü 

gömme gelenekleri ve ölümle ilgili ritüelleri gibi baĢlıklar içermektedir. Ölü 

gömme adetlerini de yazılı verilerin olmayıĢından mezarlar ve mezarlarda bulunan 

eserlerin değerlendirilmesi ve çevre kültürlerle karĢılaĢtırılmasıyla oluĢturulmuĢtur. 

Bu konuda en çok adak eĢyaları, miğfer, kemer ve mühürler üzerindeki 

betimlemeler sayesinde bilgi edinmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Urartu, Ölü Gömme Geleneği, Ölü Yemeği, Ölü 

Armağanları, Gömü Merasimi. 

 

TRADITION OF ENTOBİNG AND RITUALS RELATED WITH DEATHIN URARTIAN 

Abstract 

Urartains believed life after death as in the modern culture. Entombing, 

rituals related with death, provisions and gifts left in tomb which have seen through 

the human history have been the signs that prove they believe the life after death. 

Typologic classification of tombs and treasures in Urartians contains subjects about 

antique and in the light of these knowledge, traditions on entombing and rituals 

about death. Knowledge about entombing traditions has been collected by 

evaluating of tombs and materials found in tombs or comparing  with neighbour 

culture since there has been no written data. We have obtained information about 

this task from materials of oblation, helmet, belt and seal mostly. 

Key Words: Urartu, Rituals for Death Burials, Condolesence Meal, Gifts of 

the Dead, Dead Funeral. 
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13. yüzyıl Assur kaynaklarına göre Urartular, önce Uruatri ismiyle daha 

sonra da Nairi ismiyle anılmıĢlardır. Kendilerini Biainili olarak adlandıran 

Urartular, Anadolu‟da Van Gölü Havzası merkez olmak üzere MÖ 9. yüzyılın 

ortalarında Urartu Krallığı‟nı kurar
1
. Doğu Anadolu baĢta olmak üzere, Kuzeybatı 

Ġran ve Transkafkasya‟nın güney kesiminde MÖ 9.-7. yüzyıllar arasında hüküm 

süren Urartular, II. Sarduri (MÖ 760-730) döneminde en geniĢ sınırlara 

ulaĢmıĢlardır
2
. 

Günümüz insanı nasıl ki ölüm ve sonraki hayatı dini inanıĢına göre 

yorumluyorsa Eski Çağ‟da da insanlar, ölüm ve öldükten sonraki hayatla her 

zaman ilgilenmiĢlerdir. Urartu kültüründe ölümden sonra yaĢam inancı oldukça 

güçlüdür. Dünyadaki yaĢamın öbür dünyada da devam edeceğine inanmıĢlar ve bu 

sebeple, mezarlarını oda ya da ev biçiminde yaparak bunların içini özel eĢyalarıyla 

doldurmuĢlardır. Ölüm ve doğum döngüsünün simgesi ağaçtır. Bunun seçilmesinin 

amacı her baharda canlanıp yenilenebilmesi ve hatta çam benzeri çeĢitlerinde 

olduğu gibi hiç ölmemesidir. Ağaç, insanların yaĢama olan bağlılıklarından dolayı 

öldükten sonra dirilme inancının simgesidir. Tüm yapraklarını dökerek ölümü, 

tekrar yeĢil yapraklarla donanıp çiçek açıp meyve vererek yaĢamı ve üretkenliği 

özetleyen ağacın, bir kült ve bezeme elemanı olarak yaygın bir Ģekilde yer 

almıĢtır
3
.  

Ölüm bir toplumun yaĢam kültürünü yansıtır. Urartular‟da ölümden mezara 

konma anına kadar törensel ritüeller gerçekleĢtirilmekteydi. Gömü anında ölü 

yemeği yenmesi, Urartu Krallığı‟nda ölüm ve ölümle ilgili ritüeller hakkındaki 

veriler; yazılı belgelerden çok arkeolojik kazılardan elde edilmiĢtir. Dolayısıyla söz 

konusu kültür hakkındaki bilgi, mezarlar ve bu mezarlarda ele geçirilen 

buluntuların değerlendirilmesi ve çevre kültürlerle karĢılaĢtırılmasıyla 

oluĢturulmuĢtur. Ölü gömme geleneği konusundaki betimlemelere; adak eĢyaları, 

miğfer, kemer ve mühür gibi eserler üzerinde karĢılaĢılmıĢtır. Bunlardan bronz 

kemer ve adak levhaları bu konuda bilgi edinmemizi sağlayan en önemli buluntu 

gruplarıdır.  

Bu makalenin amacı, Urartu‟nun ölü gömme adetlerini yukarıda belirtilen 

veriler ıĢığında değerlendirmektir. Urartu ölü gömme ile ilgili ritüelleri; ölünün 

                                                      
*  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve 

Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, 65080/VAN. dyigitpasa@yyu.edu.tr 
1
  Çilingiroğlu 1984: 13, 14; Çilingiroğlu 1997: 21. 

2
  Çilingiroğlu 1997: 21; Sevin 2003: 197. 

3
  Çevik 1999: 335. 
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mezara taĢınması, gömme merasimi, kurban töreni, ölü yemeği, sıvı libasyon 

merasimi ve ölü armağanları baĢlıkları altında değerlendirilecektir. 

I. Mezar Tipleri: 

Urartu merkezi devlet yapısının sahip olduğu teknolojik ve ekonomik güce 

bağlı olarak ölen kiĢi için yapılan törenlerin çeĢitliliği kadar gömü tarzları ve mezar 

tipleri de farklılıklar arz etmeye baĢlar. B. Öğün tarafından yapılan çalıĢmalar 

Urartu mezar mimarisini ve ölü gömme geleneklerini anlamaya yönelik önemli 

çalıĢmalar olmakla birlikte, Urartu mezarlarını tipolojik bir sınıflamayla ortaya 

koyan ilk bilim adamıdır
4
. N. Çevik, B. Öğün‟den sonra Urartu mezarlarını 

sınıflandırarak detaylı biçimde değerlendirmiĢtir
5
. Bunlar; kaya mezarlar, taĢ 

sandık mezarlar, oda mezarlar, basit toprak mezarlar, urneler ve küp mezarlardır 

(Çizim 3)
6
. Bu mezarlar ve gömü gelenekleri kiĢilerin sosyal, politik statüsü ve 

ekonomik durumlarına göre biçimlenmektedir.  

Urartu kaya mezarları, tek odalı ve çok odalı olmak üzere iki tipte karĢımıza 

çıkar. Çok odalı mezarlara baktığımızda, bir ön oda olarak düzenlenmiĢ ve 

genellikle büyük boyutlu olması yanında mezar törenlerinin de yapıldığı ana oda ve 

bunun etrafında da çeĢitli büyüklükte olan diğer mezar odalarından oluĢmaktadır. 

Tek odalı türde ise yer darlığından dolayı küçük boyutlu bir odanın varlığı söz 

konusudur. Bu mezarlardaki tören alanları ise mezarın dıĢında yapılmıĢtır. Her iki 

tipte de niĢler ve ölü yatakları gibi mezar döĢemleriyle karĢılaĢılmasına rağmen çok 

odalı mezarlar boyutları, mezar iĢçilikleri ve döĢemleriyle daha nitelikli 

mezarlardır. Ancak K. Köroğlu son makalesinde 40‟ın üzerinde kaya mezarını; 

plan anlayıĢları, boyutları, oda sayısı, kapıları ve iç donanımları gibi özellikleri göz 

önüne alarak bunların daha sonraki döneme tarihlenmeleri gerektiğini belirtmiĢtir
7
. 

Van Kalesi‟ndeki Küçük Horhor kaya mezarının Ġran/I. Dareios Mezarı‟nın küçük 

bir kopyası gibi olduğunu, diğer tek odalı mezarların da plan tipi ve boyutları 

bakımından bunların Phrygia ve Kilikia bölgelerindeki bazı kaya mezarları ile 

benzerliklerinden dolayı Urartu sonrası Pers, Hellenistik ve Roma devirlerinde 

Anadolu‟nun tümüne egemen kültürlerle iliĢkilendirilmesi gerektiğini 

bildirmektedir
8
. Kaya mezarlarının kökeni konusunda M. Karaosmanoğlu 

KargamıĢ‟ta bulunan kaya mezarından hareketle Urartular‟ın ölülerini kaya 

                                                      
4
  Öğün 1973: 61. 

5
  Çevik 2000: 29. 

6
  Sevin 1986: 329 v.d.;  Çevik 2000. 

7
  Köroğlu 2008: 23. 

8
  Köroğlu 2008: 21-38. 
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mezarlarına koyma geleneğini Hurriler‟den aldıklarını belirtmiĢtir. Aralarındaki 

550 yıllık uzun zaman farkını da var olan düĢüncenin devletleĢmeyle birlikte 

yeniden canlanması Ģeklinde yorumlanmıĢtır
9
. Daha önceki dönemlerde Assur, 

Hitit ve Doğu Anadolu‟da “oda mezar” uygulaması bulunmakla birlikte, bunu 

kayaya Urartular iĢlemiĢlerdir. Urartular‟ın baĢkenti TuĢpa/Van Kalesi‟ndeki 

anıtsal kaya mezarları, boyutları ve iĢleniĢ tarzlarıyla en önemlileridir
10

. Krali kaya 

mezarlarına giriĢ dikdörtgen bir kapı açıklığı ile sağlanır. Genellikle ana bir salon 

ve bu salona bağlı daha küçük boyutlu gömü odaları ve atık çukurlarından oluĢan 

bir iç düzenleme vardır
11

. Ana salon ve yan oda duvarlarına ölü hediyeleri veya 

urnelerin konulabilmesi için niĢler açılmıĢtır. Oda sayıları ve iç düzenlemeler, oda 

veya salon tabanlarına açılmıĢ atık çukurları, bu mezar odalarının çok sayıda 

kiĢinin gömülebilmesi için tasarlanmıĢ olabileceğini akla getirir. Mezarlarda diğer 

bir döĢemde duvar diplerine yapılmıĢ sekilerdir. Ayrıca duvar içine oyulan ve 

yerden yükselenler olarak iki türde bilinen ölü yatakları ve Van Ġçkale mezarının 

ana odasında anakayadan oyulmuĢ olan lahitler diğer iç mezar döĢemleri olarak 

bilinmektedir. Altıntepe II nolu mezarda ise 2 adet taĢ teknenin ele geçmesi 

Urartular‟da anakayadan bağımsız olarak yapılmıĢ lahitlerin varlığını ortaya 

koymuĢtur
12

. Ġç mimari döĢemlere sahip mezarlar olduğu gibi hiçbir mimari döĢemi 

olmayan mezarlarda, ölüler direk mezar tabanına yatırılmıĢ olmalıdır. Yeraltı oda 

mezarlarının in situ (orijinal durumu) buluntu durumlarından hareketle, kaya 

mezarlarındaki çukurların, eski gömülerin buluntuları ile birlikte toplandığı birer 

kemik veya ölü hediyesi depolama alanı oldukları söylenebilir
13

.  

Kazı ve yüzey araĢtırmalarında tespit edilenlerden ve çoklu gömü 

uygulanmıĢ olmalarından yola çıkarak Urartular‟ın yeraltına yaptıkları oda 

mezarlar en çok kullanılan mezar tipinin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mezarlıkta 

farklı mezar tiplerini bir arada görmek mümkündür. Özellikle yeraltı oda 

mezarlarında, standart mimari olmayıp malzeme ve ihtiyaca göre Ģekillenen bir 

mezar mimarisi anlayıĢı vardır.  

Oda mezar, yeraltında bir çukur içine genellikle taĢ örgülü duvarlarla bazen 

de yer altındaki killi sert toprak veya yumuĢak kayalıklara oyularak mezar odasının 

yapılmasıdır. TaĢ örgülü mezarlarda, odaların uzun yan duvarları daima bindirme 

tekniğinde yapılmıĢtır. Sahte kemer tekniğinde, mezar tavanı olabildiğince 

                                                      
9
  Karaosmanoğlu 2004: 419-423. 

10
  Tarhan 1986: 306–311; Tarhan 1994: 24 v.d.; Tarhan 2000: 195–197. 

11
  Çevik 2000: 31 v.d.d. 

12
  Özgüç 1969: 1 v.d.d. 

13
  Çevik 2000: 46 v.d.d.; Burney 1966: 103 v.d. 
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daraltılarak, iri ve yassı sal taĢlarıyla kapatılmıĢtır. Belli bir yön anlayıĢı yoktur. 

Çoğunlukla dikdörtgen bir plan veren mezar odalarının genellikle orta kısımlarında 

daha geniĢ tutulduğu uçlara doğru da daraltıldığı görülmektedir. Odaların 

boyutlarında standart bir anlayıĢ yoktur
14

.  

Urartular‟da görülen diğer bir mezar tipi taĢ sandık mezarlardır. Dikine 

yerleĢtirilmiĢ yassı taĢ bloklarıyla çoğunlukla kare planda sandık mezar 

oluĢturulmuĢ, üzerleri de yine yassı sal taĢları ile kapatılmıĢtır. Mezarlara 

genellikle tek gömü yapılmıĢtır
15

. 

Cesedin doğrudan toprağa açılmıĢ çukura yerleĢtirildiği mezarlar basit 

toprak mezarlar olarak tanımlanır. Gömü tarzları içerisinde en ilginci ve genellikle 

uygulanan hoker pozisyonunda yapılan gömüdür. Anadolu‟da yaygın olarak 

kullanılan bu gömü, tıpkı bebeğin anne karnındaki pozisyonu gibi, ayaklar 

dizlerden kırılarak karna doğru çekilerek yapılanıdır (Çizim 6)
16

. Ġlk kez Neolitik 

dönemde görülen hoker biçimindeki gömü geleneği Anadolu‟daki birçok yerleĢim 

yerinde görülmeye baĢlanmıĢtır. Urartu‟da cesetlerin hoker pozisyonunda 

gömülmesi anlayıĢı belki de ölen kiĢinin yeni bir hayata baĢlayacağı anlamına 

gelmektedir. Ölümün beden için olduğu ve öteki dünya inancı yani ölümden sonra 

hayatın devam ettiğine inanılıyordu.  

Urneler (Ölü çömlekleri), çoğunlukla piĢmiĢ toprak bazen de tunçtan yapılan 

çömleklerin içine yakılmıĢ olan ölünün kül ve kemiklerinin konduğu mezarlardır. 

Neolitik dönemden itibaren bilinen yakarak gömme geleneği Urartular tarafından 

da yoğun olarak tercih edilen bir gömü türüdür. BaĢlı baĢına bir mezar tipini ve 

gömü geleneğini yansıtmakla birlikte diğer mezar tipleri ile bağlantılı olarak da ele 

alınabilirler
17

. Kaya mezarları veya oda mezarlarının duvarlarına açılan niĢlere 

konulmuĢ örnekler olduğu gibi doğal kaya oyukları veya toprak veya kayaya 

açılmıĢ oyuk ve kanallara da konulduktan sonra üstü taĢ parçalarıyla 

kapatılmıĢtır
18

. Urnelere yakılan cesetten arda kalan kül ve kemikler 

bırakılmaktaydı. Ağzı çanakla kapatılan urnelerin omuz kısmına 2 ya da 3 delik 

açılarak içerisine ruhun giriĢ çıkıĢı sağlanıyordu. Bu kremasyon (Yakma) gömü ile 

dünyada iĢlediği günahlarının cezasını çekip ölümden sonraki yaĢama günahsız bir 

Ģekilde baĢlaması olarak yorumlanabilir
19

. 
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 Sevin-Kavaklı 1995; Sevin-Kavaklı 1996; Belli-Konyar 2003. 
15

 Sevin-Kavaklı 1995: 335. 
16

 Çilingiroğlu 1993: 478; Sevin-Özfırat 2000: 220. 
17

 Çevik 2000: 39 v.d. 
18

 Barnett 1963: 160; Sevin-Özfırat 2000: 219. 
19

 Barnett 1963: 153-198; Derin 1994: 49 v.d.; Çevik 2000: 39 v.d. 
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Yukarıda tanımlamaya çalıĢtığımız mezar tipleri aslında gömü adetlerinin bir 

yansıması olarak düĢünülebilir. Mezar tipleri ve gömü adetleri birbirilerini 

bütünleyicidir.  

II. Arkeolojik Veriler: 

Van Gölü Havzası‟nda Ernis/Evditepe
20

, Karagündüz
21

, Dilkaya
22

, 

Yoncatepe
23

, Adilcevaz H Kayalığı, Patnos/Dedeli, Patnos/Liç
24

, Van/Altıntepe 

Nekropolü
25

 (Çizim 1, Resim 1) ve Van/Kalecik Nekropolü
26

 mezar odalarındaki 

cesetler (Ġnhumasyon) yüksek sekiler üzerine ya da tekneler içine yerleĢtirilerek 

cesetlerin yanlarına zengin armağanlar bırakılmıĢtır. Toprak altında bulunan bu 

odalara, önlerine eklenmiĢ bir giriĢ mekanı (Dromos) yardımıyla girilebilmektedir. 

Ġkinci yöntem ise kısa kenarlar üzerinde, mezarı örten daha küçük boyutlu kapak 

taĢı kaldırılarak mezar odasına üstten inilmesidir
27

. Cesetler, mezarlara bir bez ya 

da hasıra sarılarak bırakıldığı gibi çıplak veya giysili biçimde de 

yerleĢtirilmekteydi. Bazı metal buluntular üzerinde kumaĢ izleri olması ve iğne ve 

düğme gibi elbise aksamlarının ele geçirilmesi ölünün mezara giyinik olarak 

konulduğunu gösterir. Mezar odalarına yeni bir gömü yapılacağı zaman, eski 

cesetler odanın gerisine doğru itilmekte ve buraya kümelenmekte, en son yapılan 

gömü ise oda giriĢinde in situ kalmaktadır
28

. Mezar odalarına, insanların cinsiyet 

ayrımı yapılmadan gömüldüğü ortaya konmuĢtur
29

. Bazı mezar odalarında normal 

gömülerin yanında yakma gömülerin de yapılmıĢ olduğu saptanmıĢtır. Özellikle 

Yoncatepe
30

 ve Karagündüz
31

 mezarlarında yakma gömü (Kremasyon) yapıldığını 

gösteren yanmıĢ insan kemikleriyle küller bulunmuĢtur. Bu türden mezarların aile 

veya kabile mezarı oldukları düĢünüldüğünde aynı aile veya kabile içinde farklı 

gömü inanıĢına sahip insanlar olabileceği fikrini de akla getirir
32

. Van Kalesi‟nin 

                                                      
20

 Sevin 1996: 11. 
21

 Sevin-Kavaklı 1996: 7. 
22

 Çilingiroğlu 1991: 30. 
23

 Belli-Konyar 2000: 181 v.d. 
24

 Öğün 1973: 66 v.d. 
25

 Sevin-Özfırat-Kavaklı 1999: 423 v.d.; YiğitpaĢa 2002: 12-38. 
26

 ÇavuĢoğlu-Biber 2008: 269-290. 
27

 Konyar 2005: 39. 
28

 Sevin-Kavaklı 1995: 339. 
29

 Sevim ve bĢk. 2002: 38. 
30

 Konyar 2004: 222 v.d. 
31

 Sevin-Kavaklı 1995: 339 v.d. 
32

 Konyar 2005: 41. 
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güneydoğu eteklerinde tek odalı kremasyon kaya mezarı yer almaktadır (Resim 4). 

Mezar odasının üç duvarı hemen hemen tüm duvar boyunca açılmıĢ niĢlerin 

tabanlarına urnelerin konulması için 78 adet çift sıra halinde yuvarlak kaide oyuğu 

açılmıĢtır (Çizim 9). Özel bir uygulama olarak Yoncatepe 3 mezarında 

kafataslarının aynı alanda toplandığı bazılarının ise çanaklar içinde muhafaza 

edildiği görülmüĢtür. Ayrıca Yoncatepe‟de saptanan köpek gömüleri de farklı bir 

gömü anlayıĢı olduğunu gösterir. ġöyle ki; Yoncatepe‟de iki in situ köpek gömüsü 

yanında, 30‟dan fazla dağılmıĢ durumda köpek gömüsü saptanmıĢtır
33

. Bu sıra dıĢı 

gömü anlayıĢı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yine Karagündüz K10 

mezarında yaklaĢık 10 tane kafatası mezar odasının dip kısmına açılan oyuğa 

toplanmıĢtır
34

. Bu durumun bu mezarları kullanan toplulukların hiç değilse 

kafataslarına bir anlam yükledikleri ve onları önemsedikleri düĢünülmektedir
35

. 

Kimi cesetler de yakılarak külleri ve kemikleri urne içine konarak saklanmıĢtır 

(Çizim 2, Resim 2).  

III. Ölünün Mezara Taşınması: 

Ölünün mezara taĢınması olayı, Orta Demir Çağı‟nda ölü gömme 

törenlerinde çok önemli yere sahiptir. Ölen kiĢinin, yakılmadan ya da yakılarak 

gömülmeden önce mezarlık alanına taĢınması gerekir. Erken Demir Çağı‟nda 

olduğu gibi Orta Demir Çağı‟nda da mezarlıkların yerleĢim alanı dıĢında yer 

alması taĢıma olayını gerektirmiĢtir. TaĢıma iĢlemi olasılıkla belli bir düzen ve 

uygulama içerisinde yapılmıĢtır
36

. 

Ölü gömme geleneklerinde mezara taĢıma iĢlemi sırasında özel nitelikli bir 

taĢıtın kullanılmıĢ olabileceğinin yanı sıra, günlük iĢlerde kullanılan taĢıtların da bu 

iĢlev için kullanılmıĢ olabileceği belirtilmiĢtir
37

. Toprakkale kazılarında ele geçen 

iki mühür baskısı üzerindeki betimlemelerde, ölünün bir tabut içinde dört tekerlekli 

arabaya konarak mezarlık alanına getirildiği görülmektedir
38

. Birinci mühür 

baskısında araba, insan figürünün arkasında kalan grifon tarafından çekiliyor 

olmalıydı (Çizim 4). Ġkinci mühür baskısında da araba sahnesi betimlenmiĢtir. Bu 

mühür baskısındaki sahnede, kıvrık boynuzları olan bir hayvan tekne Ģeklinde 

gösterilmiĢ bir nesneyi çekmektedir. Ayrıca sahnenin önünde ve arkasında bazı 
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figürler bulunmaktadır (Çizim 5)
 39

. Arabaların küvet Ģeklindeki görüntüsü bunların 

lahit olabileceği düĢüncesini akla getirmektedir. Mistik bir sahne içeren mühür 

baskılarında fantastik yaratıklar olan grifonların çektiği arabalar, simgesel olarak 

ölülerin ruhlarını yeraltına götürüyor olmalıdır
40

. Bu sahneler üzerine araĢtırmacılar 

tarafından farklı görüĢler bulunmaktadır. 

Ölü mezarlığa getirildikten sonraki bir diğer aĢamada ölünün mezara 

taĢınmasıdır. Toprak altına inĢa edilen ya da toprak altındaki anakayaya yapılan 

mezarlarda ölünün mezar içine bırakılması daha kolay olmasına karĢın kayalık 

alanlarda ulaĢım daha zordur. Örneğin Van Kalesi‟ndeki I. ArgiĢti mezarı ve 

yakarak gömü yapılan mezara iki yönlü basamaklar yapılmıĢtır. Bunların dıĢında 

yer altına yapılan mezarlara da aynı amaçlı merdivenler yapılmıĢtır. Kral ve soylu 

sınıfa ait kiĢilerin mezarlarına çok basamaklı merdivenlerle girilirken halka ait 

mezarlara bir ya da birkaç basamaklı merdivenle girildiği belirtilmiĢtir
41

.  

III.1. Çeşitli Yerleşimlerden Benzeri Sahneler:  

Ölünün mezara taĢınması ile ilgili benzeri sahneler, Ağlayan Kadınlar 

Lahti‟nde
42

 ve Çeçtepe Kaya Kabartması‟nda
43

 betimlenmiĢtir. Ölünün sanduka ya 

da lahit içinde törensel taĢınmasını içeren Ekphora‟ adı verilen sahnelere, M.Ö. 5. 

y.y. Anadolu-Pers eserlerinde de çokça rastlanır. Bu tür eserlerden Köseresul I, 

Köseresul II, Elnaf ve Adda‟nın stellerinde üzerlerinde lahit türü yükler bulunan 

atlı arabaların taĢıdığı sahneler de vardır
44

. Boğazköy kökenli Hitit çivi yazılı 

tabletlerde (M.Ö. 14-13. y.y) krali bir cesedin yakma töreni aktarılmıĢtır. Yakma 

iĢlemi öncesinde ölü bir araba üzerinde taĢınıyor ifadesi kullanılmıĢtır
45

. 

 Urartu mezarlarında görülen basamaklara Ġran‟da Werachram ve 

Sangar‟daki mezarlarda da rastlanmaktadır
46

.  

IV. Kurban Töreni: 

Çok eski çağlardan beri, ölü gömme törenleri sırasında tanrıya kurban 

sunulmaktadır. Bu durum insanların kendilerini koruma güdüsü ya da Ģükran 
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duygusu olarak açıklanabilir. Ayrıca ölüyle birlikte mezara sunu kapları içinde 

yiyecek ve içeceklerin bırakılması da ruhların yaĢayanlara rahatsızlık vermemesi 

amacıyla konulduklarını akla getirmektedir
47

.  

Kronolojisi tartıĢmalı olan Doğubayazıt kaya mezarı cephesi figüratif 

kabartmalı tek kaya mezarıdır
48

. Mezar giriĢinin her iki kenarındaki kabartmalarda 

olasılıkla bir kurban sahnesinin betimlendiği söylenmiĢtir. GiriĢin solunda iki elini 

açmıĢ bir figür bulunmaktadır. Bu figür mezar sahibini simgelemektedir. Figürün 

önünde bir keçi bulunmaktadır. GiriĢin sağında ise çift boynuzlu baĢlığı bulunan 

tanrı kabartması betimlenmiĢtir. Bu sahnenin kurban hayvanı sunuĢ sahnesi olduğu 

düĢünülür (Çizim 7, Resim 3)
 49

.  

Kurban törenleri, uygun alanların olduğu bazı mezarlarda düzenlenmiĢtir. 

Van-Edremit‟teki Kadembastı mezarı bu tarz örneklerden biridir. Mezar giriĢinin 

hemen yanında yer alan bir çukur ve ona bağlı kanal, kurban ve libasyon 

törenlerinde kullanılmıĢ olmalıdır. Ayrıca anakaya üzerine yapılan ve “kaya 

iĢaretleri” olarak adlandırılan kanallarda mevcuttur. Bu tür kanallar Atabindi
50

 

mezarlarının üst kısmında, Kadembastı
51

 mezarı yakınında ve Van Kalesi‟nde 

küçük bir kaya platformunun üzerinde görülmektedir. Bu kanallar kurban kanının 

akıtıldığı çukurlar olarak düĢünülmüĢtür
52

.
 
Son dönemlerde anıtsal kaya iĢaretleri 

üzerine etnoarkeolojik bir çalıĢma yapan E. Konyar ahĢap araba aksamlarına uygun 

biçimi vermek için yapılmıĢ kalıplar olduğunu savunmaktadır
53

. Ayrıca kurbanlık 

hayvanların mezarlık alanında kesildikleri de tam olarak bilinmemektedir. Çünkü 

kazısı yapılan mezarlık alanlarında kurban sunakları bulunamamıĢtır.  

Kurban törenlerine ait baĢlıca somut buluntular Urartu mezarları içinde ele 

geçmiĢtir. Mezarlar‟da bulunan sığır, koyun ve keçi parçaları, kurban törenleri ile 

ilgili olmalıdır
54

. Doğu Anadolu‟da Orta Demir Çağı‟na tarihlenen mezarlıklar 

içinde Liç‟de yan yana üç at gömüsü bulunmuĢtur. Bu da atların kurban amacıyla 

kesilerek mezarlara bırakıldığını göstermektedir
55

. Ölülere kurban edilen 

hayvanların bazı bölümleri kurban ya da ziyafet törenlerinden sonra 

saklanabilmekteydi. Karmir Blur, Toprakkale ve Bastam‟da elde edilen bulgular bu 
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tür bir uygulamayı destekler niteliktedir
56

. Lehmann Haupt Toprakkale‟deki Ölüler 

Evi‟nde insan iskeletleri ve yanmıĢ hayvan kemikleri bulmuĢtur. Bu kemikleri 

tapınak kurbanının kutsal kalıntıları olarak yorumlamıĢtır. Piotrovsky Karmir-

Blur‟da ortaya çıkardığı bir grup küçükbaĢ hayvan kemiklerinin kurban kalıntıları 

olabileceğini düĢünmektedir
57

. Bastam‟da çok sayıda yanmıĢ ve kırılmıĢ hayvan 

kemikleri paketlenmiĢ olarak kil bullalarla birlikte bulunmuĢtur
58

. 

V. Ölü Yemeği: 

Ölünün mezara konulmasının ardından ölü yemeği düzenlenmiĢ olmalıdır. 

Ölü yemeği Anadolu‟nun en eski geleneklerinden biri olarak Doğu Anadolu‟da 

yaĢamaya devam etmiĢtir
59

. Mezarların içinde yemeğe iliĢkin bulgulara sık olarak 

rastlanmamasına karĢın ele geçen çanak çömlek ve hayvan kemiği gibi bir takım 

buluntular böyle bir yemeğin varlığını ortaya koymaktadır. Bunların dıĢında 

mühürler, steller, duvar resimleri ve tunç levhalar üzerinde betimlenen sahnelerde 

ölü yemeği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır
60

.  

Ziyafet sahneleri ile iliĢkili olan Urartu ölü kültü hakkında bilinenler azdır. 

Mezarlık alanlarında kaya mezarlarının önlerinde yapılan tapınmalar önemli bir yer 

tutar. Ölünün arkasından, özellikle inhumasyon tarzı gömülerde yemeğinin 

yenmesi, ölü için ziyafet verilmesi önemli ritüellerden birisidir
61

. Van/Ayanis 

Kalesi mezarlık kazılarında, urnenin üzerinde düz durumda bir çanak ve bu çanağı 

örten ikinci bir çanak bulunmuĢtur. Çanak içinde ölü için bırakılmıĢ ölü yemeğinin 

olması, kremasyonda da ölü yemeği merasiminin yapıldığı önerilmektedir
62

. 

Urartu‟da cenaze törenleri sonrası veya öncesinde yemek yapıldığını bilmekteyiz
63

. 

Urartu ziyafet törenlerinin ölü için yapıldığını gösterir kanıtlar vardır
64

. Ancak 

Urartu‟da betimlenen ziyafet sahnelerin ölü kültü ile iliĢkili olduğunu söylemek de 

zordur. ÇeĢitli eserler üzerindeki libasyon sahneleri, açık havada yapılan 

etkinlikler, masalar üzerindeki yiyecek ve içeceklerin bulunmasından hareketle bu 

sahnelerin ölü ziyafeti olduğu yorumları yapılmaktadır. Ancak ne yazıtlarda cenaze 

merasimi konusunda bilgi bulunmakta ne de adak levhaları ve kemer parçaları 
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üzerindeki ziyafet sahnelerinde cenaze merasimini gösteren betimlemeler vardır. A. 

Çilingiroğlu ziyafet sahnelerinin “ölü ziyafeti” olmadığını, tanrıya sunulan “adak 

merasimi” olduğunu düĢünürken
65

, Orthman, bu stellerin Mısır‟daki Eski Krallık 

Dönemi‟ndeki gibi ölü kültünün odak noktası olduğu için “ölü yemeği”ni temsil 

ettiğini düĢünmektedir
66

. Benzer Ģekilde Ġ. Ayman‟da, Geç Hitit Sanatı‟ndaki 

mezar stelleri ile olan benzerliğinden yola çıkarak “ölü ziyafeti” olarak 

nitelemektedir
67

. Z. Derin de çeĢitli Urartu mezarlarında bulunan boğa ayaklıklı 

parçalar, ayaklıkları gümüĢ kaplamalı masa ve sandalyeler ile kase parçalarının 

ziyafet sahnesi betimlemelerinde kullanılan örneklere benzemesi kanısıyla bu 

sahnelerin ölü ziyafeti olduğu görüĢündedir
68

. Ayrıca A. Çilingiroğlu buluntu yeri 

belli olmayan bir kemer
69

 üzerindeki sahnelerde görülen masa üzerindeki kilim 

veya hasıra sarılı nesnenin ölü olması durumunda kemer üzerindeki merasimin ölü 

gömme merasimi olabileceği, dumanların çıktığı mimari konstrüksüyonun ocak 

yani yakma yeri olması durumunda ise kremasyon sahnesi ve bununla ilgili 

tapınmalar canlandırılmıĢ olabileceğini bildirmektedir
70

.   

Mezar odalarına ölü armağanı ve yemeği konulmuĢtur. Ölü yemeği büyük 

bir olasılıkla mezarlık alanında piĢiriliyordu. Elazığ/Kaleköy, Karagündüz ve 

Dilkaya‟da kurbanlık etlerin piĢirilmesi için kullanıldığı düĢünülen ocaklar ve 

tandırlar bulunmuĢtur
71

. Yemeği piĢirme aĢamasından sonra yemeğin nerede ve ne 

tip kaplarda yendiği sorusu akla gelir. Mühür ve kabartmalar incelendiğinde ölü 

yemeği için masaların kullanıldığı belirtilmiĢtir. Masalar farklı ve çeĢitli boylarda 

olabilmektedir. Masaların yanı sıra içecekler için de; kulplu testiler, çanak ve 

kaseler kullanılmıĢtır. Masanın üzerinde büyükçe bir kabın içine açık ekmek olarak 

adlandırılan ekmeklerin bırakıldığı söylenmiĢtir
72

. Mezar odaları içinde bulunan ve 

bazen sayıları yüzleri geçen çanak ve çömlekler ölü yemeğinin konulduğu 

kaplardır. Karagündüz mezarlarında bu durumu kanıtlayan, içinde hayvan 

kemikleri saptanan çanaklar in situ biçimde bulunmuĢtur
73

. Çanaklara genellikle 

etli yemeklerin konulduğu söylenebilir. Bunun yanında özellikle Yoncatepe 

mezarlarının bazılarının içlerinde saptanan üzüm, buğday, nohut kalıntıları, tahıl 
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veya meyve cinsinden besinlerin de ölü yemeği olarak sunulduğunu ve kaselere 

konulduğunu göstermektedir. Çömlek ve testi tipi kaplara ise genellikle içecek 

konulduğu düĢünülmektedir
74

.  

Doğu Anadolu‟da basit toprak mezarların bir kısmında ölülerin baĢ uçlarında 

bazı kapların ele geçtiği bilinmektedir. Iğdır mezarlığında kayalığın batısındaki H 

alanında dağılmıĢ durumda olmasına karĢın iskeletlerin yanında bir kap, testi ve 

çeĢitli formlarda seramik parçaları bulunmuĢtur
75

. Kalecik yakınında bulunan 

mezarda da iskeletlerin yanında bir çanağın bırakıldığı anlaĢılmaktadır. Ayanis I 

no‟lu basit toprak mezarda tunç küpelerin yanı sıra iskeletin kafasının yanında iki 

kulplu bir maĢrapa ve iki kaba ait parçalar tespit edilmiĢtir. Van Kalesi 

Höyüğü‟nde Urartu dönemi yapısı duvarı üzerine yerleĢtirilmiĢ 140 no‟lu mezarda 

da Ayanis mezarında olduğu gibi küpelerin yanı sıra bir maĢrapa ve iki kap 

bulunmuĢtur. Bu durumun, gömü geleneğindeki benzerliği gösterdiği 

vurgulanmıĢtır. Patnos-Dedeli A1 mezarında iskeletin ayağının dibinde ve mezara 

giriĢte merdivenin solunda bulunan hayvan iskeletleri ziyafet sonrası ölülerin 

yanına bırakılan yiyeceklerden arta kalan parçalar olduğu ifade edilmiĢtir
76

.  

V.1. ÇeĢitli YerleĢimlerden Benzeri Sahneler: KargamıĢ yakınlarında 

Devehöyük mezarlığında yakarak yapılmıĢ bir gömünün yanında bulunan silindir 

mühürde ziyafet sahnesi yer almaktadır
77

. Susa‟daki mezarlarda da ziyafet sahneli 

mühürler bulunmuĢtur
78

. Ölülerle ilgili ziyafet sahneleri ayrıca mezarlarla iliĢkili 

bazı taĢ eserler üzerine de yapılmıĢtır. Ahiran Lahiti bu eserlerden biridir
79

. Burada 

taht ya da yüksek bir sandalye üzerinde oturan bir eli ile lotus çiçeği tutan sakallı 

kiĢinin önündeki masanın üzerinde yiyecekler bulunmaktadır. Bu ziyafet sahneleri 

K. Suriye mezar stelleri
80

, Hama‟da bulunan bir mezar stelinde
81

, MaraĢ
82

 ve 

Zincirli
83

 stellerinde de mevcuttur. Anadolu-Pers sanatının yaygın eserleri içinde 

görülen mezar stellerinin baĢlıca konularından birinin ziyafet sahneleri olduğu 

bilinmektedir
84

. 
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VI. Libasyon Sahnesi: 

Ölü gömme törenleri içerisinde libasyon sahnesi de uygulanmaktadır (Çizim 

8). Libasyonlar kurban kanı, Ģarap ve su kullanılarak her türlü dini törenlerde ve 

ölü gömmeler sırasında yapılmıĢ olmalıdır
85

. Mezar içinde ve mezar dıĢındaki 

libasyon sahnelerinde daha çok taĢınabilir türden tunç kazanlar ya da farklı 

formlardaki küplerin kullanılmıĢ olabileceği söylenmiĢtir
86

. 

Libasyon, açık hava tapınaklarında ve mezarların dıĢında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Altıntepe‟de stellerin önündeki sunağa ölünün ruhu için yonca ağızlı bir testi ile 

Ģarap ya da kurban kanı libasyonu yapılmaktaydı
87

. Yapılan libasyon ile ölünün 

tanrılara olan bağlılığı gösterilmiĢ olmalıdır. Urartu krallığına ait bazı mühür ve 

mühür baskılarında libasyon sahneleri betimlenmiĢtir. Toprakkale‟de bulunan 

mühür baskıda, ölü arabası olduğu belirtilen arabanın arkasında bulunan kiĢi bir 

eliyle tuttuğu nesneyle yere sıvı dökmektedir
88

. Olasılıkla burada da ölü için 

tanrıya adak yapılmaktaydı. Dilkaya‟da CC15c plankaresinde, taĢ-sandık mezar 

yanında ele geçen içe dönük ağız kenarlı çanak üzerinde libasyon sahnesi olduğu 

belirtilir. TaĢ-sandık mezarın yanında ele geçmesinden dolayı mezardaki gömü için 

libasyon yapıldığı düĢünülmektedir.
89

  

VI.1. ÇeĢitli YerleĢimlerden Benzeri Sahneler: Libasyon betimlemeleri 

Hitit ve Geç Hitit kabartmalarında özenle iĢlenmiĢlerdir. III. HattuĢili‟nin Fraktin 

kabartmasında ve Malatya kabartmalarında libasyon sahneleri görülür
90

. Geç Asur 

silindir mühürleri üzerinde de bu sahnelere rastlanır. Benzeri mühürler Nimrud, 

Sultantepe ve Dilkaya‟da da saptanmıĢtır
91

. 

VII. Mezar Armağanları: 

Ölümden sonra yaĢamın olduğuna inanan Urartular mezarlarını evleri gibi 

döĢemiĢlerdir. Mezarlarda ele geçirilen mobilya aksamları, günlük kullanım 

eĢyalarının çok ötesinde, oldukça değerli metallerle süslenip sağlamlaĢtırılmıĢ özel 

mezar donatılarıdır. Kayalıdere, Adilcevaz, Dedeli, Altıntepe, Iğdır/Melekli ve 

Erivan‟da masa, sandalye ve tunç mobilya aksamı, bulunması mezarların tam 
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anlamıyla “evleĢtirildiğini” belgeler. Altıntepe II ve III no‟lu mezar odalarında 

masa üstlerinde yiyecek ve içecek kapları bulunmuĢtur
92

.  

Ölü armağanları çoğunlukla, ölünün ardında bıraktığı ve yaĢayanlar 

tarafından mezarlara bırakılan eserlerdir. Urartu dönemi mezarlarına bakıldığında 

çanak çömleklerle birlikte çok sayıda eserin de bırakıldığı görülmektedir (Resim 2, 

5). Bunlar; kiĢisel süs eĢyaları, törensel aletler ve silahlardan oluĢmaktadır. Bu 

eserler Urartu ölü gömme geleneğini algılamamızı sağlayan önemli bilgiler taĢır. 

Mezarlardaki eĢyalar ölünün cinsiyetine göre değiĢmektedir. Erkek gömülerinde; at 

heykelcikleri, koĢum takımları, ok, mızrak ucu, bıçak gibi silahlar, kadın 

gömülerinde ise saç ve elbise iğnesi, fibula, küpe gibi armağanların olduğu 

belirtilmiĢtir
93

.  

Urnelerdeki hediyelerin ise bazen içine bazen de dıĢına bırakıldığı görülür 

(Resim 2). Ancak bu uygulama bütün gömülerde görülmez. Bu durum olasılıkla 

ölünün sosyal statüsüyle iliĢkilidir. Örneğin Dilkaya‟da 19 urneden sadece 4 

tanesinde buluntu ele geçmiĢtir. Dilkaya‟da urnenin içinde konsantrik daire 

bezemeli bir taĢ ağırĢak, haĢhaĢ baĢlı tunç iğne, kırılmıĢ durumda kemer parçaları, 

yılan baĢlı bilezik, küpe, ağırĢak ve bir taĢ boncuk ele geçmiĢtir
94

. Urnelerin 

yanında ise biri ezilmiĢ diğeri de kıvrılmıĢ iki kemer bulunmuĢtur. Dilkaya 

mezarlık alanında ele geçen urnelerin hiçbirinde erkek gömülere ait olduğu 

belirtilen silah bulunamamıĢtır. Bu durum Dilkaya toplumunun Urartular 

döneminde küçük kırsal bir yerleĢim birimi olmasıyla açıklanmıĢtır
95

.  

Nor-Aresh I no‟lu mezarında; at sırtında ve yerde avcıların boğa avlama 

sahnesi ve aslanlar ile bezeli bir kemer parçası ele geçirilmiĢtir. Ayrıca Grek 

görünüĢlü bir fibula, iki damga mühür, noktalı halkalar ve zig zag motiflerle bezeli 

ay formlu pektoral bulunmuĢtur. Bunların yanı sıra mezarda at gemi, mızrak ucu ve 

bir disk mezar armağanları da bulunmuĢtur. II ve III no‟lu mezarda da bronz kemer 

parçaları ele geçmiĢtir. Bu mezarların içlerinde ele geçen buluntulardan dolayı 

askerlerin mezarları olabileceği belirtilmiĢtir
96

. 

Mezarlara bırakılan armağanlardan hareketle bazen ölü hakkında da fikir 

üretebilmek kolay olmuĢtur. Armağanların hangi ölüye ait olduğu bilinir. 

Erzincan/Altıntepe‟de ölü hediyelerinin büyük bir kısmı I no‟lu odada 

bulunmuĢtur. EĢyalar mezar odasının her tarafına gruplar halinde yerleĢtirilmiĢtir. 
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Burada ölü hediyeleri kırılıp dökülmüĢtür. Odanın ortasında içinde katlanmıĢ tunç 

kemer, iki tunç kurĢun, at heykelcikleri ve at koĢum takımlarının konduğu büyük 

tunç kazan vardır. Odanın batı yarısında çanak çömlek, ağaçtan iyi muhafaza 

edilmiĢ bir masa, koĢum takımları ve dört hayvan baĢı ile süslü at gemleri 

bulunmuĢtur. Altıntepe III mezarında tunç kazan içinde olmakla birlikte, prense 

verildiği anlaĢılan silahlar, at heykelcikleri ve koĢum takımlarının atları seven 

savaĢçı biri için seçilen armağanlar oldukları ifade edilmiĢtir. Bu armağanlar 

prensin yanında değil ilk odada yer alır. Altıntepe ölü armağanlarının ilginç yanı 

sağlam bırakılmıĢ olmalarıdır
97

. Ġkinci odadaki erkek mezarında ölü hediyesi 

yoktur. Elbiseye dikili olarak gömüldüğü tahmin edilen altın, gümüĢ ve tunç 

düğmeler, demir ok uçları ve kalkan lahdin dıĢına bırakılmıĢtır. Kadının 

giysileriyle gömüldüğü lahitte, elbiseyi süsleyen altın düğmeler, altın pullar ele 

geçmiĢtir. Lahdin yanında ceviz ağacından iki masa, piĢmiĢ toprak kaplar, ithal 

fayans vazo, harap durumda ağaç mobilya kısımları ve üzerindeki kutsal ağaç 

motiflerinin çok iyi korunduğu dört fildiĢi levha bulunmuĢtur. III no‟lu odada dört 

ayaklı bir ağaç masa, dört çift tunç bilezikle takviye edilmiĢ ağaçtan bir kerevet, 

piĢmiĢ topraktan kaplar keĢfedildi. Bu odanın önemli buluntularından biri de 

üzerinde „Rusa oğlu ArgiĢti‟ yazan tunç kaptır
98

. 

Kayalıdere I. odada ele geçen buluntular, ahĢap mobilya ayaklarını ve 

uçlarını korumak ve bezemek için özenle yapılmıĢ parçalar, demir topuz, gümüĢ 

fibula ve yüzük, bronz gerdanlık gibi süs eĢyaları ve silahlardır. Silah olarak bir 

demir bıçak 14 tane de demir ok ucu bulunmuĢtur. II. odada demir bız ve V. odada 

gümüĢ yüzük ele geçmiĢtir. Buluntular arasında bir saplı tas üzerinde kutsal ağaç 

bezemesi olması sunu için tasarlandığını gösterir
99

. 

Erivan‟da yer altı örme mezarında ortaya çıkarılan buluntular Ģunlardır, her 

niĢde içinde insan, hayvan ve kuĢ parçaları olan bir urne, büyük niĢde üç boğa baĢı 

protomlu büyü bir çömlek ve altında yabani tavĢan resmi olan bir çanak, bronz 

sadak, boncuk ve mühür, yılan baĢlı bilezik, demirden kama ve bıçaklar ve bir kılıç 

ile bronzdan iki kemer, at koĢum takımları, bir bakraç, çiviler, mobilya parçaları, 

takılar ele geçmiĢtir
100

. 

Adilcevaz H kayalığındaki I no‟lu mezarda, yedi urne, yedi kandil, dört 

çanak, çömlek, bronzdan iki tabak, dört bilezik, iki kemer, altın fibula, beĢ gümüĢ 
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süs iğnesi, demir bıçak, iki taĢ amulet, boncuklar, bir ahĢap masa ile yedi mobilya 

parçası bulunmuĢtur
101

.  

Dedeli‟de mezarın farklı yerlerinde piĢmiĢ topraktan çanak, iki urne, 

bronzdan üç tabak, altı adet mızrak ucu, üç bilezik, fibula, iki yüzük, bir kemer, 

bronz ve ahĢap saplı demir kılıç, yedi bıçak ve ahĢap pudra kutusu bulunmuĢtur
102

. 

Yurt içinde ya da yurt dıĢında çeĢitli müzeler ile özel koleksiyonlara dağılan 

sağlam durumdaki yüzlerce tunç mobilya aksamının çoğunun mezar buluntusu 

olduğu belirtilmiĢtir. Bu eserler Urartu gömme geleneğinin mezar içindeki ziyafet 

sonrası uygulaması olarak değerlendirebiliriz.  

Çoğunlukla ölü hediyesi olarak algılanan sunu kapları; ölü gömme 

gelenekleri, inançları ve kültürlerini öğrenmemiz açısından önemlidir
103

. 

Sonuç 

Urartular, ölümün beden için olduğuna yani ölümden sonra hayatın devam 

ettiğine inanıyorlardı. Ölen kiĢi için yapılan törenlerin çeĢitliliği kadar gömü 

tarzları ve gömü tipleri de farklılıklar arz etmektedir. Bu mezarlar halkın toplumsal 

düzeyine koĢut olarak biçimlenmektedir. Urartu mezar mimarisinin en güzel 

örneklerini anıtsal kaya mezarları oluĢturur. Özelikle Van Kalesi‟nden en güzel 

örneklerini bildiğimiz bu mezarları önemli Urartu kalelerinde görebilmek 

mümkündür. Bölgede Urartular ile karĢımıza çıkan bu mezarlar, Kral ve soylu 

sınıfa aittir. Yönetici sınıf kent ya da önemli yerleĢim yerleri yakınındaki kaya 

mezarlarına, sıradan insanlar da yer altı oda mezarları ve basit toprak mezarlara 

gömülmekteydiler. Ayrıca hem yönetici sınıf hem de halkın yakılarak 

gömüldüklerini görüyoruz. Urartular‟dan önceki dönem olan Erken Demir 

Çağı‟nda ise bölgede oda mezar geleneğinin var olduğu görülmektedir. 

Urartular‟da da yaygın olarak kullanımı bilinen bu mezarların daha çok halka ait 

mezarlar olduğu belirtilmektedir. Diğer mezar türleri ise taĢ sandık, basit toprak, 

pitos ve urne mezarlar olarak karĢımıza çıkar. Ölü armağanlarının mezarlara ya da 

urnelerin yanına sağlam bırakılmasının yanı sıra bazılarının kırılıp bükülmesi 

durumunu T. Özgüç, “Eski Doğu toplumlarında sıkça karĢılaĢılan, eĢyanın çalınıp 

tekrar kullanılmasını önlemeye yönelik” bir eylem olarak açıklamaktadır
104

.  
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Yazılı kaynakların olmamasından dolayı ölünün evde hazırlanması, ölü 

yemeğinden önce yapılması mümkün olan dua veya tapınmalar, gömme 

sonrasındaki ziyaretlerle ilgili konular hakkında maalesef herhangi bir bilgimiz 

bulunmamaktadır. 

Ölünün gömüleceği mezarın türü ne olursa olsun (Basit toprak mezar, basit 

taĢ mezar, dromoslu veya dromossuz oda mezar veya anıtsal kaya mezarı) gömü 

sırasında kiĢinin önemi ve zenginlik derecesine göre dini bir merasim yapılmıĢ 

olmalıdır
105

. 

Ölen kiĢiler çoğunlukla giyinik olarak kiĢisel süs eĢyaları veya 

armağanlarıyla birlikte gömülmüĢtür. Mezar odalarına, insanların cinsiyet ayrımı 

yapılmadan gömüldüğü ortaya konmuĢtur. Urne, küp ve basit toprak mezarlarda 

tek, mezar odalarında ise birden fazla gömü yapılmıĢtır. Kazı ve yüzey 

araĢtırmalarından hareketle Urartular‟ın en çok çok kiĢinin gömülebildiği oda 

mezarları kullandıklarını söyleyebiliriz.  
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Çizim 1: Van-Altıntepe KM 1 (YiğitpaĢa 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Van-Altıntepe KM 1 (YiğitpaĢa 2002) 
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Çizim 2: Van-Altıntepe Urne 3 

(YiğitpaĢa 2002) 

Resim 2a-b: Van-Altıntepe Urne 3 (YiğitpaĢa 2002) 

 

 

 
 

Çizim 3: Van, Pitos Mezarı 

(Çevik 2000) 

Çizim 4: Toprakkale Mühür Baskısı (Derin 1993) 

 

 

 
Çizim 5: Toprakkale Mühür Baskısı (Derin 
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Çizim 7: Doğubayazıt Kaya Mezarı, Mezar Beyinin Kurban Sahnesi (Çevik 2000) 

 

 

Resim 3: Doğubayazıt Kaya Mezarı, Mezar Beyinin Kurban Sahnesi 
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Çizim 8: Libasyon Sahnesi (Çilingiroğlu Baskıda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 4: Van Kalesi Kremasyon Mezarı 
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Çizim 9: Van Kalesi Kremasyon Mezarı Restitüsyon Denemesi (Çevik 2000) 

 

 
Resim 5: Van/Altıntepe Nekropolü Sunu Kapları (YiğitpaĢa 2002) 


