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Başkent Tuşpa Çevresi Yerleşim Analizi Işığında Urartu
Toplum Yapısı
Urartian Social Structure according to Settlement Analysis around
Tuşpa

Canan TOKER1

Özet
Merkezini Van Havzası’nın oluşturduğu bölgede kurulan Urartular, Orta Demir
Çağı’nda bölgeye hükmetmişlerdir. Monarşi ile yönetilen Urartuların, topografyanın yanı sıra
çevre psikolojisinin de etkisiyle yerleşimlerinin konumlarını seçtikleri bilinmektedir. Konut
mimarisinde ayrıntılı bilgiye sahip olunmayan Urartuların saray, bey konağı ve evlerine
bakılarak toplumsal hiyerarşinin kurgulanması mümkündür. Zorunlu göç (deportasyon) yolu
ile getirilen nüfus, köleleştirilerek Urartu ekonomisinde çeşitli alanlarda iş gücü olarak
kullanılmıştır. Günümüzde yüzölçümünün yaklaşık %13’ünün tarım alanı olarak kullanıldığı
bölgede besin ihtiyacını tarım ürünleri karşılamadığından, besin ekonomisine hayvancılık
egemen olmuştur. Yüzey araştırmaları sonucunda Başkent Tuşpa’ya yaklaşık 12 km uzaklıkta
yerleşimler bulunmuştur. Bu kentlerin boyut, mesafe, kullanım alanı ve tarım alanı analizleri,
Urartu toplum yapısının kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Urartu, toplum yapısı, tarım, yerleşim analizi, boyut, mesafe.
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Abstract
Urartians established their kingdom in the region formed by the Van Basin, and ruled
the region throughout the Middle Iron Age.Urartian administration was monarchy, and
topography and environmental psychology influenced them tochose the location of their
residences. Their palaces, mansions and houses without residential architecture enable us to
reconstruct their social hierarchy. Deported population was enslaved and became labourers in
various fields for supporting the state economy. Today, only 13% of the region is used for
agriculture, and the products don’t meet the nutritional needs; thus, animal husbandry became
dominant. Through surface surveys, several settlements were discovered about 12 km from
the royal capital Tuşpa. Through the analysis of size and distance, Site CatchmentAnalysisand
the estimation of the area probably used for agricultural activities around these settlements,
the social structure of the Urartian statehave been reconstructed.
Keywords: Urartian, social structure, agriculture, settlement analysis, size, distance.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 7, Bahar 2018, ss. 47-72
__________________________________________________________________________________________

GİRİŞ
Toplum yapısı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “sosyal hayattaki irili ufaklı pek çok
sayıda sosyal grubun meydana getirdiği yapı” olarak tanımlanmaktadır2. Yazılı kaynaklardan
devletlerin yönetimi hakkında bilgi edinilebilmekle birlikte, halka ilişkin bilgiler yeterli
olmadığından, halkın hangi yönde evrildiğinin anlaşılması, ancak kazılar ve yüzey
araştırmaları yoluyla mümkün olabilmektedir. Toplumları oluşturan sosyal grupların yapısı
yerleşim yerlerinin boyutlarına, aralarındaki mesafeye ve kullanım alanlarına yansıyacaktır.
Bu nedenle eski toplumların yapısı hakkında bilgi edinmenin yolları yerleşim sistemlerinin,
kullanım alanlarının, konutların, buluntuların bu yapı hakkında hangi bilgileri verebileceğinin
sorgulanmasıdır.
Yöntem
Bu çalışmada Doğu Anadolu gibi dağlık, iletişimde olmanın zor olduğu bir coğrafyada
kurulan Urartu Krallığı’nın merkezini oluşturan Van Havzası’ndaki yerleşimler analiz
edilerek bu bölgedeki toplum yapısının tanımlanması hedeflenmektedir. Yerleşimlerin
birbirine olan mesafelerinin yanı sıra bunları çevreleyen alan üzerinde “Yerleşim Kullanım
Alanı Analizi” (Site Catchment Analysis) uygulanmıştır. Bu analiz, yerleşim yeri seçiminde
minimum enerji ve zaman harcanarak maksimum yararlanma esasına dayanır 3 . Tarlaların
yerleşime olan mesafeleri için ortalama bir saatlik yürüyüşle ulaşılabilecek, en fazla 5 km
kadar bir mesafe günübirlik çalışmalar için uygun olduğundan4 hareket edilerek yerleşimlerin
çevresindeki yoğun kullanım alanının tahmin edilmesi olarak özetlenebilecek bu analizde
yerleşimlerin birbirine olan mesafeleri ve boyutları da rol oynamaktadır. Yerleşim
birimlerinin aralarına çizilen düz çizgilerin tam ortasından geçen dik açılı hatların
kesişmesiyle ortaya çıkan çokgenler Thiessen Poligonları 5 olarak adlandırılmaktadır. Bu
analizler, aynı döneme ait eski yerleşimlerin etki ve kullanım alanlarının olası en geniş
sınırının tahminine yöneliktir. Böylece yerleşimlerin azami kullanım alanlarının kent
nüfusunu besleyebilecek boyutta olup olmadığı kuramsal olarak hesaplanabilmektedir. Bu
bağlamda ekonomik sistemi kurgulamak için tarım alanının ürün kapasitesine göre kent
nüfusunu besleyebilme olasılığı da araştırılabilmektedir.
2

Türk Dil Kurumu Sözlüğü.
Vita Finzi ve Higgs 1970.
4
Hodder ve Orton 1976: 233, fig. 7.4.
5
Renfrew ve Bahn 1991: 203-215
3
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Bulunduğu coğrafyanın koşullarına göre Urartu ekonomisinin tarım ve hayvancılığa
dayalı olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmada başkent Tuşpa’nın etrafında, ortalama 12 km
çapında bir çember hattı üzerine yerleştirilmiş olan yerleşimlerin boyutlarına göre kullanım
alanları hesaplanarak ortalama ürün kapasitesi tahmin edilmiştir. Bu yerleşimlerin ihtiyaç
duyduğu öngörülen ürün miktarı ile olası artı ürün miktarı hesaplanarak başkent çevresindeki
yerleşimlerin Tuşpa’nın tarım ihtiyacının ne kadarını karşıladığı hesaplanmaya çalışılmıştır.
Bu hesaplamalar için Yukarı Dicle Havzası'nda yapılan benzeri bir çalışmanın verileri
kullanılmış6 , bölgenin tarımsal bereketlilik oranlarına ilişkin etnoarkeolojik veriler de Van
İli'nin Merkez ilçesine bağlı Ortanca Köyü’nde oturan Vahdettin Aydın’dan alınmıştır7.
Coğrafi Özellikler
Tarih boyunca devletlerin kültürel ve politik gelişmişlik düzeylerini etkileyen en önemli
etkenlerin başında coğrafya gelmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat ve Van
havzalarını kapsayan bölüm yüksek dağlarla çevrelenmiş, kışları sert ve uzun geçen karasal
iklimin hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. Urartu Krallığı’nın hükmettiği en geniş topraklar
kuzeyde Ermenistan ve Güney Gürcistan’ı, doğuda da Hazar Denizi yakınlarını, güneydoğuda
Urmiye Gölü Havzası'nı, kuzeybatıda Erzincan’ı, batıda Yukarı Fırat Havzası'nı kapsamıştır8.
Urartu Krallığı’nın 9 merkezini ortalama yüksekliği 2200 m olan 10 Van Havzası
oluşturmuştur (Bkz. Harita 1). Doğu Anadolu’nun en büyük kapalı havzasını oluşturan Van
Gölü 3.764 km² yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük gölüdür11. Van Gölü’nün doğusunda yer
alan ve sodalı bir göl olan Erçek Gölü lavların yığılması ile oluşmuştur. Van Gölü'nden bir
eşikle ayrılan Erçek Gölü, bir çöküntü havzası içinde yer almaktadır ve Memedik Çayı'ndan
beslenmektedir. Her iki gölün de suları sodalı olduğundan, tarımsal faaliyetlere katkısı
yoktur12. Bu çalışmada bu iki gölün arasında kalan bölge ele alınmıştır.
Erçek Gölü'nün güneyinde Erek Dağı, kuzeyinde Pirresit Dağları yer alır. Van Gölü'nün
batısında, bugünkü Van şehrinin içerisinde kalan Zımzım Dağı bulunmaktadır. Van Ovası il
merkezinin kurulduğu yerde olup, yaklaşık 150 km² alan kaplamaktadır. Karasu ile Hoşap
Suyu arasında kalan ova, batıda Van Gölü’ne ulaşmaktadır. Muradiye Ovası 525 km², Van
6

Ökse vd. 2012.
2018 yılı Nisan ayında yapılan görüşmede verdiği bilgilerden dolayı Vahdettin Aydın’a (70) teşekkürü borç
bilirim.
8
Sevin 2003: 204.
9
Kuhrt 2010: 223.
10
http://www.cografya.gen.tr/tr/van/fiziki.html (14.06.2018)
11
Erzen 1992: 3.
12
Çilingiroğlu 1997: 5.
7
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Gölü'nün kuzeyinde yer alan Erciş Ovası 150 km² alan kaplamaktadır. Ovanın batı bölümü
Zilan Deresi ile beslenen Hatun Ovası, doğu bölümü Erciş ilçe merkezinin kurulduğu Suluova
olarak adlandırılmıştır.

Harita 1:

Şekilleri
(https://www.atlasdergisi.com/wpVan
Havzasının
Yüzey
content/gallery/van-golu-havzasi-derin-dogu/goller.jpg)

Tarihi Veriler
MÖ 13. yüzyıldan itibaren Assur kral yazıtlarında Uruatri ve Nairi ülkelerine
düzenlenen çok sayıda askeri seferden söz edilir. I. Salmanasar Uruatri ülkesinin sekiz
bölgesini ve 51 kralını yendiğini, oğlu I. Tukulti-Ninurta 43 kralını yendiğini, MÖ 12.
yüzyılın sonlarına doğru Assur tahtına çıkan I. Tiglat-Pileser de 23, 40 ve 60 Nairi kralını
yendiğini bildirmektedir13. Yazıtlarda bu denli çok sayıda kraldan söz edilmesi, bu kişilerin
göçer aşiretlerinin beyleri olabileceğini düşündürmektedir 14 . Assur İmparatorluğu'nun bu
saldırıları, Doğu Anadolu’da yaşayan bu göçer toplulukları MÖ 9. yüzyılın ikinci yarısında
Assur krallarına karşı birleşerek mücadele etmeye zorlamış görünmektedir.

13
14

Çilingiroğlu 2001: 373, 376-287.
Erdem 2011: 61.
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Assur yazıtlarında Urartu, Urartu yazıtlarında Biainili olarak tanımlanan 15 krallığın
(Bkz. Tablo 1) bilinen ilk kralı Arame’den Assur Kralı III. Salmanesser, Kurkh Monoliti’nde
bahsetmiştir16. Yazıtta adı geçen Sugunia ve Arzaşkun kentleri Urartu krali kentleri olarak
tanımlanmakla birlikte, henüz yerleri bulunamamıştır. Assurca yazıt yazdıran ilk Urartu kralı
olan Lutipri oğlu I. Sarduri’nin babasının kral unvanına sahip olmaması, tahtı gasp ettiği ya da
kendisinden önce monarşik bir yapının olmadığı şeklinde yorumlanmıştır 17 . Bu bağlamda
Urartu siyasi yapısında henüz bir birliğin sağlanmadığı anlaşılmaktadır.
Urartu Kralı I. Sarduri’nin oğlu İşpuini, yazıtlarını Asurca’nın yanı sıra Urartuca yazan
ilk kraldır18. Tušpa’nın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde Kalecik, Anzaf ve Zivistan gibi
kaleler inşa ettirerek bir savunma hattı oluşturmuştur 19 . İşpuini’nin oğlu Menua, askeri
faaliyetlerinin yanı sıra imar faaliyetlerinde de bulunmuş, stratejik öneme sahip noktalara
kaleler kurmuş ve bu kaleleri birbirine bağlayan yollar yaptırmıştır. Menua tarafından inşa
ettirilen ve bugün ‘Şamram Suyu’ olarak bilinen kanal, halen Van’a içme suyu taşımaktadır20.
Tablo 1: Urartu Kral Listesi21.

15

Arame

yak. MÖ 860 – 840

Lutupri oğlu I. Sarduri

yak. MÖ 840 – 830

Sarduri oğlu İşpuini

yak. MÖ 830 – 810

İşpuini oğlu Menua

yak. MÖ 810 – 780

Menua oğlu I. Argişti

yak. MÖ 780 –760

Argişti oğlu II. Sarduri

yak. MÖ 760 –730

Sarduri oğlu I. Rusa

yak. MÖ 730 – 713

Rusa oğlu II. Argişti

yak. MÖ 713 – 685

Argişti oğlu II. Rusa

yak. MÖ 685 – 645

Rusa oğlu III. Sarduri

yak. MÖ 645 – 625

Ermenia

yak. MÖ 625 – 605

Ermenia oğlu III. Rusa

yak. MÖ 605 – 590

Payne 2006: 25.
Tarhan 1980: 84
17
Payne 2006: 7.
18
Payne 2006: 55. Kelişin Steli.
19
Tanrıverdi 2010: 7.
20
Erzen 1992: 30.
21
Kurht 2010:229.
16
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YÜZEY ARAŞTIRMALARI İLE TESPİT EDİLEN YERLEŞİMLER
Van ilinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Geç Kalkolitik Dönem, İlk Tunç
Çağı, Orta Tunç Çağı, Son Tunç Çağı/Erken Demir Çağı, Orta Demir Çağı ve Geç Demir
Çağı’nda yerleşim gören merkezler tespit edilmiştir22.
3%
14%
GKÇ

14%

İTÇ

5%
OTÇ

GTÇ/EDÇ
19%
45%

ODÇ

Grafik 1:

GDÇ

Van İli Yüzey Araştırmalarında Tespit Edilen Yerleşimlerin Dönemlere Göre
Sayısal Analizi

Yüzey araştırmaları ile saptanan merkezlerin dönemlere göre sayısal dağılımı,
yerleşimlerin yarısına yakınının, Urartu Krallığı'nın egemen olduğu Orta Demir Çağı'nda
kurulduğunu göstermiştir. Orta Demir Çağı’ndaki merkezlerin sayısının bu denli artmasının
sebebi olarak Urartu Krallığı’nın sulama kanalları, barajlar ve göletler yaptırarak tarım
alanlarını genişletmeleri ve buna bağlı olarak tarım alanlarının yönetilebileceği kentlerin
kurulmasının yanı sıra savunma amaçlı ticaret yollarının korunması için bu güzergâhı
üzerinde kurulan kalelerden de kaynaklandığı düşünülmektedir.

Konut Mimarisi
Urartu mimarisi hakkındaki yayınlar, daha çok saray, tapınak, depo ve çok odalı kaya
mezarları gibi anıtsal mimari üzerinde durmaktadır. Kent dokusunun en küçük birimini
oluşturan konut mimarisine yeterinde değinilmemiş, kırsal mimari kısıtlı düzeyde
incelenmiştir.

22

Aynur Özfırat tarafından 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen verilere
göre oluşturulmuştur.
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Giyimli, Van’ın 68 km güneydoğusunda bulunan, Gürpınar İlçesi'nin Güzelsu bucağına
bağlı bir köydür23. Köyün yaklaşık 4 km güneydoğusunda münferit bir eve ait temel kalıntıları
bulunmaktadır. Ev düz bir alanda kurulmuştur. Yapıya bitişik herhangi bir taş temel izine
rastlanmamıştır. Dış ve iç yüzleri kaba taşlarla örülmüş, orta kısımlarıysa daha ufak moloz
taşlarla doldurulmuş olan duvarların kalınlığı 1 m, ara bölme duvarlar ise 0,80 m
kalınlığındadır 24 . Batıya bakan alan açık avlu olarak kullanılmıştır. Gövelek Evi'nde de
Giyimli Evi gibi düz bir alanda bulunan yapıya bitişik herhangi bir taş temel izine
rastlanmamıştır. Duvar tekniği Giyimli Evi ile aynı olmakla birlikte duvarlarda iç ve dış
yüzlerde daha iri ve daha düzgün bloklar kullanılmıştır. Geniş açık avlu güneye
bakmaktadır25.

Plan 1:

Giyimli Evi ve Gövelek Evi Temel Planı (Tarhan-Sevin 1977: 349-350)
Üzerinden Konut Nüfusu Analizi

Yazıtlarda bilgi verilmeyen hane içi kişi sayısı bu iki ev üzerinden, yaşam alanlarına
sığdırılabilecek döşek sayısına göre hesaplanmaya çalışılmıştır 26 . Mavi renk ile gösterilen
döşekler, 1,8 x 1,6 m boyutlarındadır. Depo (yeşil) olarak kullanılabilecek alan ölçüsü 2,5 x 1
m’dir. Mutfağa(pembe) ayrılan bölüm 4 x 1,7 m ölçülerinde ve giriş (turuncu) de 2 x 1 m
boyutlarındadır. Bu yöntemin uygulanması sonucu 6 yataklı odanın kapasitesi 7 ile 17 kişi
arasında, 9 yataklı odanın kapasitesi ise 10 ile 26 kişi arasında değişmektedir.

23

Tarhan-Sevin 1977: 347.
Tarhan-Sevin 1977: 348.
25
Tarhan-Sevin 1977: 350.
26
Ökse 2016: 53.
24
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Yoncatepe, Başkent Tuşpa’nın 9-10 km güneydoğusunda bulunmaktadır27. Açık avlu,
depo ve yaşam alanından oluşan Yoncatepe Bey Konağı, yaklaşık olarak 50 x 35 m
boyutlarında, toplam 12 mekâna sahiptir.

Plan 2:

Plan 3:

27

Yoncatepe Bey Konağı (Köroğlu 2009: 392)

Yukarı Anzaf Kalesi Saray Yapısı (Belli 2007: 187)

Köroğlu 2009: 384.
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Yukarı Anzaf Kalesi’ndeki saray yapısının sadece 5 odası 40 x 20 m boyutlarındadır.
Tüm bu yerleşimlerin boyutları ve kullanım alanları hiyerarşinin mimarideki yansımasını
göstermektedir. Kralın yaşadığı sarayın sadece depo kısımlarının bile Yoncatepe’de bulunan
bey konağından büyük olması bir bey ve bir kralın gücünün mimariye yansıması olarak
değerlendirilmiştir28. Giyimli ve Gövelek evlerinin boyutları ve kullanım alanlarına bakılacak
olursa iki odalı ön avlulu yerleşimlerin kırsal bölgede yaşayan halkın kullanımında oldukları
düşünülmektedir.
Boyut Analizi
Başkent Tuşpa’nın etrafında, II. Rusa tarafından kurulan Toprakkale dışında, kent
boyutunda bir yerleşim tespit edilmemiştir. Yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen ve
kazısı yapılan yerleşimlerin Google Earth uygulamasından yararlanılarak alanları hesaplanmış
ve yerleşimler küçük köy, orta köy, büyük köy ve kent olarak gruplandırılmaya çalışılmıştır.
Boyut analizine göre Tuşpa ve Toprakkale kent, Yoncatepe ve Yukarı Anzaf büyük köy,
Zivistan orta boyutlu köy, Kavuncu, Kıratlı ve Aşağı Anzaf ise küçük köy boyutlarında
alanlara sahiptir.
Kent

Büyük Köy

Tuşpa

85 ha

Yoncatepe

11 ha

Toprakkale

36 ha

Yukarı Anzaf

15 ha

Küçük Köy
Kıratlı

5,4 ha

Aşağı Anzaf

3 ha

Kavuncu

2 ha

Tablo 2:

28

Orta Köy
Zivistan

Tuşpa ve Çevresindeki Kentlerin Yerleşim Alanları

Köroğlu 2009: 392.

7,5 ha
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Harita 2:

Bahsi Geçen Yerleşim Yerleri

Harita 3:

Tuşpa ve Çevresindeki Yerleşimlerin Boyut Analizi

Mesafe Analizi
Tuşpa çevresinde yer alan yerleşimlerin birbirlerine olan uzaklıkları (Bkz. Harita 4)
doğrultusunda yerleşimlerin yoğun ve seyrek kullanım alanları harita üzerinde gösterilmeye
çalışılmıştır (Bkz. Harita 5). Ekonomik faaliyette, günlük yürüme mesafesi 5 km (1 saat gidiş,
1 saat dönüş) olup, bu mesafe 10 km’ye çıkarıldığı takdirde (2 saat gidiş, 2 saat geliş) işlerde
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% 20-25 oranında aksama olacaktır29. Günlük yürüme mesafesi önemli bir kıstas olup Tuşpa
ve diğer yerleşimler üzerinde uygulanmaya çalışılmıştır. Büyük modülün merkezi dışında,
gittikçe artan mesafe gübreleme yoğunluğunun düşmesi anlamına gelir30. Ekonomisini tarım
ve hayvancılık ile sağlayan Urartuların bu mesafenin 2 km yarıçapındaki alanı tarım, kalan 3
km yarıçapındaki alanı ise hayvancılık için kullandığı varsayılmaktadır. Merkez yerleşimin 35 km yarıçapında bulunan küçük yerleşimler idari ve gıda üretimi açısından en yakın merkeze
bağlı uydu birimleridir31. Bu durumda Yukarı Anzaf yerleşiminin 5 km’lik yarıçapı içinde
bulunan Kıratlı ve Aşağı Anzaf yerleşimleri, Yukarı Anzaf’a bağlı uydu yerleşimleri olarak
tanımlanabilir.

Tuşpa-Zivistan

12 km

Kavuncu-Kıratlı

3 km

Toprakkale-Yukarı Anzaf

7,5 km

Kıratlı-Yukarı Anzaf

2,5 km

Toprakkale-Kıratlı

5 km

Aşağı Anzaf-Yukarı Anzaf

0,5 km

Toprakkale-Kavuncu

5,2 km

Yoncatepe-Kavuncu

8 km

Toprakkale-Tuşpa

5 km

Toprakkale- Yoncatepe

8,3 km

Tuşpa-Aşağı Anzaf

13 km

Toprakkale-Zivistan

14,5 km

Tuşpa-Yoncatepe

11 km

Yoncatepe-Zivistan

12,5 km

Tablo 3:

29

Tuşpa ve Çevresindeki Kentlerin Birbirine Olan Mesafeleri

Wilkinson-Tucker 1995: 81.
Wilkinson-Tucker 1995: 85.
31
Wilkinson-Tucker 1995: 81.
30
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Harita 4:

Tuşpa ve Çevresindeki Yerleşimler Arasında Mesafe Analizi

Tarım Alanı Analizi
Başkent

Tuşpa’nın

tarım

alanı

analizi

yapılırken

etnoarkeolojik

verilerden

yararlanılmıştır. 1 hektarlık bir araziye ortalama 160 kg buğday ekildiği ve buna göre 1:10 ile
1:30 arasında verim alındığı, Ayanis’te yapılan etnoarkeolojik çalışmalardan bilinmektedir32.
Van’ın Ortaköy Mahallesi’nde yapılan araştırmaya göre buradan alınan verimin 1:10 olduğu
öğrenilmiştir33. Dönemin teknolojisi ile ekilip biçilerek elde edilen ürünün hesaplanmasında
bu veriler temel alınmıştır. Orta Demir Çağı’nda bölgeden alınan verimin yarıya düştüğü
düşünülmektedir ki bahsi geçen dönemlerde kullanılan teknoloji ile yapılan tarımda sürme
işlemi daha çok yüzeyde kalarak 8-10 cm kadar derine inilmektedir. Yerleşimi çevreleyen 3
km yarıçapındaki alanın tarım için kullanıldığı öngörülerek yapılan bu hesaplamada Yukarı
Dicle Havzası'nda yapılan bir araştırmadan yararlanılmıştır34.
Bu rakamlara göre her kentin ihtiyaç duyduğu tarım alanı ve karşılanan besin miktarı
gösterilmiştir (Bkz. Tablo 4-5). Tuşpa ile diğer yerleşimler arasındaki mesafe ile yoğun ve
32

Erdem 2015: 31.
Van ili Merkez ilçesine bağlı Ortanca Köyü, Vahdettin Aydın.
34
Ökse vd. 2012: 82. Bu çalışmada 1,5 ha yerleşim alanına sahip olan Salat Tepe yerleşiminin tarım için
kullanabileceği 600 ha alanın, 54 hektarlık kısmı ekim için ayrılan tohumluğun, 195 ha alanı halkın yıllık
tüketiminin, 351 ha alan da artı ürünün elde edildiği alan olarak belirlenmiştir.
33
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seyrek kullanım alanlarının sınırlarına bakılarak, bu yerleşimlerin 5 km’lik yarıçapında
dairesel bir kullanım alanı olabileceği öngörülmüştür. Bölgenin kıraç bir araziye sahip olması
sebebiyle ekilip biçilen alan kısıtlıdır. Google Earth uygulamasından yararlanılarak tarım için
kullanılması mümkün arazi alanı ve buradan elde edilen ürün miktarları hesaplanmıştır.

Harita 5:

Tuşpa ve Çevresindeki Yerleşimlerin Yoğun ve Seyrek Kullanım Alanlarına Göre
2 ve 5 km Yarıçapında Daire Analizi

Tuşpa ve çevresindeki yerleşimlerin kullanım alanları bir de Thiessen Poligon Şeması
ile verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda iki yerleşimin kullanım sınırının yerleşimler
arasındaki mesafenin ortasından geçebileceği temel alınarak en geniş kullanım alanının tarım
alanına ilişkin hesaplamalar ile yaklaşık olarak örtüştüğü belirlenmiştir (Bkz. Harita 6).

Harita 6:

Tuşpa ve Çevresindeki Yerleşimlere Thiessen Poligon Şeması Uygulaması
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Kentleri çevreleyen 2 km yarıçaplı dairelerin, tarım alanı olarak ayrıldığı düşünülerek
yapılan analizde bu alanların tamamı alınmamış, tarıma elverişli olmayan dağlık alanlar bu
hesaplamanın dışında tutulmuştur. Buna göre tarım için uygun araziye sahip olmayan yerler
Tuşpa’nın batı kıyısı, Zivistan yerleşiminin güneyi ve güneydoğusu, Yoncatepe’nin
kuzeydoğu, doğu ve güney kesimleri, Kıratlı yerleşiminin kuzeydoğusu, Yukarı Anzaf’ın batı
ve güneydoğu, Aşağı Anzaf’ın ise kuzeybatısındaki dağlık alanlardır. Aşağıdaki tabloda (Bkz.
Tablo 5) tarım için ihtiyaç duyulan alan, sahip olunan alan ve ekim için gerekli olan alanlar
hesaplanmıştır.

Yerleşim Yeri

İhtiyaç Duyulan
Tarım (kg)

Ekim için gereken
ürün (kg)

Elde edilen ürün
(kg)

Artı Ürün (kg)

Tuşpa

3957979,67

176800

884000

-3073979,6

Toprakkale

1676320,8

144480

722400

-953920,8

Zivistan

349233,5

171120

855600

506366,5

Yoncatepe

513040

89920

449600

-63440

Kıratlı

251856

77056

385280

133424

Kavuncu

93280

80160

400800

307520

Yukarı Anzaf

698467

22240

111200

-587267

Aşağı Anzaf

139693,4

102736

513680

373986,6

Tablo 5:

Tarım Alanı Boyutuna Göre Olası Ürün Miktarı Analizi (kg)

Yerleşim Yeri Tarım İhtiyacı Alanı(ha) Sahip Olduğu Alan(ha) Ekim İçin Ayrılan Alan (ha)
Tuşpa

14110

1105

239,6

Toprakkale

5976

903

195,8

Zivistan

1245

1069,5

231,8

Yoncatepe

1826

562

121,8

Kıratlı

896,4

481,6

104,4

Kavuncu

332

501

108,6

Yukarı Anzaf

2490

139

30

Aşağı Anzaf

498

642

139

Tablo: 6

Olası Ürün Miktarının Elde Edilebileceği Tarla Alanları Analizi (ha)
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Yukarıda yapılan hesaplamalara göre Tuşpa’nın kendi ihtiyacının yalnızca %22,3’ünü
yani 884000 kg kadarını karşıladığı hesaplanmıştır. Toprakkale ihtiyacının %43’ünü
(722400), Yoncatepe %87,6’sını (449600 kg) ve Yukarı Anzaf %15,9’unu (111200 kg) kendi
karşılayabilmektedir. Kendi ihtiyacının %100’ünü karşılayan ve artı ürün verebilen
yerleşimler ise Kıratlı (133424 kg), Kavuncu (307520 kg), Aşağı Anzaf (373986,6 kg) ve
Zivistan (506366,5 kg) yerleşimleridir.
Yukarıdaki hesaplamalara göre Yukarı Anzaf yerleşiminin ihtiyaç duyduğu 587267
kg’lık ürünün % 86,4’ünü uydu yerleşimleri olan Aşağı Anzaf ve Kıratlı yerleşimleri
karşılayabilmektedir. Karşılanan tarım ihtiyacının %73,7’sini Aşağı Anzaf, % 26,3’ünü
Kıratlı

yerleşimi

karşılamaktadır.

Gerekli

ihtiyacın

%13,6’sı

(79856,4

kg)

karşılanamamaktadır.
Zivistan yerleşiminden elde edilen artı ürünün tamamının (506366,5 kg) Tuşpa
yerleşimine gönderilmesi durumunda, %12,7’sini karşılayabilmektedir. Tuşpa yerleşimi bu
durumda ihtiyacının yaklaşık %65’ini (2567613,1 kg) karşılayamamaktadır.
Toprakkale yerleşimi ise besin için ihtiyacı olan tarımın %43,1’ini (722400 kg) kendi
karşılayabilmekteyken, %7,9’unu (133424 kg) 5,2 km uzaklıktaki Kıratlı yerleşiminden
tedarik edebilmektedir ki bu durumda da %49 oranında tarım ihtiyacını karşılayamamaktadır.

BESİN EKONOMİSİ
Tarım
Urartu krallığının bu çekirdek bölgesinde ekonomik yapı halen tarım ve hayvancılığa
dayalıdır. Tarımın yoğun olduğu bölgeler Van Ovası, Çaldıran Ovası, Muradiye Ovası ve
Erciş Ovası, havzanın tarımsal faaliyetler yürütülebilecek düzlüklerdir35.
Merkezi devletlerde toplumsal ve ekonomik ilişkilerin düzeninin sağlanması için
gereken şartlardan biri, ortak ölçü birimlerinin kullanılmasıdır. Urartu yazılı kaynaklarından
bilinen aqarqi, terusi ve liś adlı ölçü birimlerinin36 günümüz ölçülerine nasıl çevrilebileceği
kesin olarak bilinmemektedir. Ayanis’de ele geçen bir küpün ağız kenarının içi ve dışına
hiyeroglifle “2 aqarqi, 1 1/2 terusi, 5 liś” yazılmıştır. Bu yazıların kabın hacmini verdiği
anlaşılmış ve kabın ağız kenarının iç kısmındaki hiyeroglif yazısını kapatmayacak şekilde
35
36

Katar 2009: 75.
Payne 2006: 337.
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doldurulabileceğinden hareket edilerek kabın 630 litre iç hacmi olduğu hesaplanmıştır (Bkz.
Tablo 2)37.
Tablo 2: Ayanis Kalesindeki Küpler Üzerindeki Hacim Birimleri
Aqarqi

290 litre

2 Aqarqi

580 litre

Terusi

29 litre

1 ½ Terusi

43 litre

Liś

1.45 litre

5 Liś

7.25 litre

TOPLAM

630 litre

Bu bağlamda bir kentin depolarında bulunan küplerin iç hacimleri üzerinden ne kadar
tarım ürününün depolanmış olabileceği, bu ürün miktarının bir yıl içerisinde kaç hektar
tarladan elde edilmiş olabileceği ve hangi büyüklükte bir nüfusu hangi zaman aralığında
besleyebileceği hesaplanarak kentin besin ekonomisine ilişkin bilgi edinilebilecektir. Örneğin,
Nuzi’de açığa çıkan tabletlere göre 4-5 kişilik bir ailenin yıllık tarım ihtiyacının 350 kg
olduğu38 bilgisinden hareketle 630 kg’lık bir kabın yıllık ortalama 7-9 kişilik ailenin tarım
ihtiyacını karşılayacağı hesaplanabilecektir. Toprakkale’de bulunan bir tablete göre kentte
toplam 5507 kişi yaşamaktadır39. Bu büyüklükte nüfusun besin ihtiyacının karşılanabilmesi
için 630 litrelik iç hacmi olan 786-611 arasında küpte besin depolanmış olması gerektiği
hesaplanabilecektir; ancak Toprakkale’deki kazılar bunu doğrulayabilecek kadar geniş bir
alanda yapılmamıştır.
Yukarı Anzaf kalesinde açığa çıkan saraya (Bkz. Plan 4) ait 2 no'lu odada açığa çıkan 4
küp üzerinde “5 aqarqi”, biri üzerinde “6 aqarqi”, ikisi üzerinde “2 teruśi” ve bir küp
üzerinde de “3 teruśi” yazmaktadır 40 . Buna göre bu küplerin toplam iç hacmi 7743 litre
olduğundan, ortalama 88-110 kişinin yıllık besin ihtiyacının bu küplerde depolanmış
olabileceği akla gelmektedir. Buna karşın, 1 no'lu depo odasında 14, 2 no.lu depo odasında 16
küp bulunduğundan hareket edildiğinde, bu sarayda çok daha fazla nüfusun barınıp beslendiği
düşünülmektedir. Buna karşın, diğer küplerin iç hacimlerine ilişkin bilgi edinilemediğinden,
net bir hesaplama yapılamamıştır.

37

Sağlamtimur 2005: 143, dipnot 1: Reindell ve Salvini 1 aqarqi’yi 234 litre olarak hesaplamıştır.
Ökse 2016: 50.
39
Payne 2006: 300.
40
Belli 2007: 192.
38
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Plan 4:

Yukarı Anzaf Sarayı 2 No'lu Oda (Belli 2007: 187)

Hayvancılık
Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölge, dağlık bir alan olan Gürpınar Ovası’dır.
Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Urartu Krallığı’nın hayvancılığa ayrıca önem
vermesinin sebebi coğrafyanın bu gerekliliği şartlaması şeklinde yorumlanabilir. Tanrı
Haldi’ye günde 17 sığır, 34 koyun kurban edilmektedir 41 . Bu kurban yıllık olarak
hesaplandığında 6205 sığır ile 12410 koyun sayısına erişmektedir ki bu da Urartuların neden
hayvancılığı kutsal saydıklarını açıklar niteliktedir. Urartu Kralları yaptıkları seferler
sonucunda elde ettikleri ganimetler arasında çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan
getirdiklerini rapor etmektedir 42 . Bu kadar çok hayvanın ganimet olarak alınmasının bir
nedeni ordusunun beslenmesi olabileceği gibi, bunun bir diğer nedeninin de tanrılara bu kadar
çok hayvanın kurban edilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Urartu coğrafyasında çobanlığın gelişmesinin çevre koşullarından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çiftçi-çoban ekonomilerinin farklılaşması, çiftçilerin üretim
teknolojisinde, çobanların ise savaş teknolojisinde üstün olmasına yol açmıştır. Bunun
nedenleri arasında çobanların sürekli hareket halinde olmaları ve doğada savunmasız
kalmaları nedeniyle kendilerini ve sürülerini korumak zorunda kalmaları sonucu çoban yaşam
biçiminin asker yaşam biçimine yakınlığıdır43.

41

Özgüç 1969: 13.
Payne 2006: 62.
43
Şenel 1995: 205.
42
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YERLEŞİM YERLERİNİN SEÇİLMESİNDEKİ ETKENLER
Yerleşim yerlerinin seçilmesinde birden fazla etken vardır. Bunların başında insanların
temel

gereksinimlerini sağlamak

gelmekle birlikte, seçilimde birden fazla etken

bulunmaktadır.
Coğrafya
Urartu Krallığı, denetlenmesi oldukça zor olan yüksek yaylalar, sıradağlar ve derin
vadilerden oluşan Doğu Anadolu ve çevresinde egemenliklerini sürdürmüş olmakla birlikte,
coğrafyanın yarattığı birçok olumsuzluğun Urartu yönetimi tarafından ustaca kullanıldığı
görülmektedir. Bu anlamda başta başkent Tuşpa olmak üzere yerleşimlerin kurulmasında
topografyadan yararlanılmıştır.
Başkent Tuşpa, Van Ovası’nda yükselen bir kayalık üzerinde almaktadır. Kentin
güneyindeki, yüksekliği 100 metreye ulaşan dik ve sarp uçurum, bu yönden gelebilecek
tehlikelere karşı doğal bir koruma sağlamaktadır 44 . Kayalığın kuzey yamaçlarda hem
uçurumlardan

yararlanılmış,

hem

de

doğal

teraslarla

güçlü

tahkimat

sistemleri

oluşturulmuştur. Kuzey kesimi ortalama 60-70 m, güney kesimi ise 70-90 m yüksekliğinde45
olan kaleyi, topografyanın doğal olarak koruduğu anlaşılmaktadır.
Ayanis Kalesi’nin surla çevrili sitadel alanı 6 ha’lık alanı kaplamaktadır. Batı tarafı göle
bakan eğimli kayalık bir zemin üzerinde olup kuzey, güney ve doğu kesimleri ise daha az
eğimlidir. Böylece, gölden 225 m yükseklikteki kaleye erişim kısıtlanmaktadır46. Toprakkale
yerleşimi, bir boyunla gerisindeki Zımzım Dağı’na bağlanmıştır47. Arkasındaki Zımzım Dağ
kitlesi ve başka yüksek tepeler bulunduğundan, düşman kuvvetler tarafından sarılması hemen
hemen imkânsızdır48.
Bitlis iline bağlı Adilcevaz ilçesi Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısındadır. Adilcevaz’ın 6
km kuzeyinde bulunan Kef Kalesi, volkanik bir tepe üzerinde yer almaktadır. Tepenin üç
tarafı doğu, batı ve güney yönleri çok dik ve sarptır. Bu yönlerinden kaleye yaklaşmak hemen

44

Tarhan 2011: 288.
Belli 2007: 144.
46
Çevik 2009: 197.
47
Erzen 1977: 18.
48
Erzen 1977: 19.
45
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hemen imkânsızdır. Kaleye ancak kuzeyden yaklaşılabilmektedir. Kalenin en yüksek noktası
olan batı güney uçtaki kayalığın üzerinin deniz seviyesinden yüksekliği 2270 m’dir49.
Yoncatepe yerleşiminin hemen kuzeydoğusunda, 2800 m yüksekliğinde Varak Dağı
bulunurken, doğusunda 3200 m yüksekliğinde Erek Dağı bulunmaktadır50.
Çevre Psikolojisi
Urartu Krallığı’nın kayaları biçimlendirerek açık hava tapınım alanları yaptıkları ve
buralarda tanrılara kurbanlar keserek isteklerde bulundukları gerek yazıtlardan 51 gerekse
arkeolojik buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu bağlamda dağlara atfedilen kutsallığın
Urartuları, kent kurarken de etkilediği düşünülmektedir. Ayanis Kalesi Eiduru Dağı önündeki
Rusa’nın Kenti, Kef Kalesi Ziuquni Dağı’nın Haldi Kenti ve Toprakkale de Qilbani Dağı
önündeki Rusa’nın Kenti olarak anılmaktadırlar 52 . Kentlerin dağlar ile birlikte anılması,
Urartu Krallığı’nın kentlerini dağlara atfettikleri kutsallığa dayalı psikolojiyle kurduğunu
düşündürmektedir. Bir başka deyişle, kentlerin kurulmasında coğrafi koşulların yanı sıra
çevresel faktörlerde etkili olmuş görünmektedir.

TOPLUM YAPISI
Yönetim Biçimi
Assur baskısının beklenmedik sonuçlarından biri olarak kurulan Urartu Krallığı, o
zamana kadar Van Gölü çevresindeki dağlarda bağımsız olarak yaşayan 13 beyliğin, en güçlü
aşiretin sancağı altında toplanmasından oluşmaktadır53. Assur yazılı kaynaklarından bilinen
Uruadri ve Nairi her ne kadar Assur’un baskılarına karşı bir federasyon kurmuşlarsa da Doğu
Anadolu’nun topografik özellikleri nedeniyle federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları
gevşek olmuştur.
Geleneksel ve kendine özgü yönetim düzenine sahip olan konfederasyonların merkezi
devlet düzenine geçebilmesi için bazı kurumların işlerlik kazanması ve oturması için uzunca
bir süre gerekmektedir. Urartu Krallığı’nda I. Sarduri’den Menua’ya kadar geçen süre

49

Öğün-Bilgiç 1964: 66.
http://www.tayprojesi.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=10303&html=ages_detail_t.html&layout=web.
51
Payne 2006: 342,299,301,294, 344,345.
52
Çevik 2009: 197.
53
Yakar 2007: 381.
50
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zarfında yönetimde söz sahibi olan feodal beyler 54 , iç işlerinde serbest olup, krala vergi
vererek kendi güçleriyle Urartu krallığı saflarında savaşa katıldıkları bilinmektedir.
Savaşlardan elde edilen ganimetler ise savaş sonrası taraflar arasında pay edilmiştir 55 .
Menua’dan itibaren ise bölgeler, merkezden atanan valilerce yönetilmiştir56. Valiler tamamen
krala bağlı olup, görevleri arasında üretim fazlasını merkeze göndermek, bulundukları
bölgenin emniyetini sağlamak, tanrılara kurbanlar vererek dini görevlerini yerine getirmek
sayılmaktadır57.
Altıntepe’de açığa çıkan ve tapınak-saray58 olarak tanımlanan yapının saray bölümünün
tapınak bölümüne bitişik olması, kanımızca teokratik monarşinin göstergesidir. Teokratik
monarşi, tanrıların halk üzerindeki yaptırım etkisinin kral tarafından kullanılması olarak
tanımlanabilir. Sarduri oğlu İşpuini ile birlikte başlayan “Tanrı Haldi’nin kudretiyle 59 ”
söyleminden de anlaşılacağı üzere, diğer eski Eski Önasya kralları gibi, Urartu kralları da
yaptıkları işleri tanrılara dayandırmışlardır. Urartu’nun ilk kralı olarak bilinen Arame’nin
uygulamaları bilinmediğinden ve I. Sarduri’ye ait yazıtlarda da bu tür bir söyleme
rastlanmadığından, teokratik monarşinin Sarduri’nin oğlu İşpuini’den itibaren yönetim şekli
haline gelmiş olabileceği düşünülmektedir.

Sosyoekonomik Sistem
Toplumsal değerler ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen sosyoekonomi, ekonomik
değişimlerin toplum üzerindeki etkilerini ele almaktadır 60 . Erken Demir Çağı’nda Van
Bölgesi’nin karakteristik özelliğini oluşturan hayvan besiciliğine dayalı yarı göçebe yaşam
biçimi 61 , Orta Demir Çağı’nda en güçlü aşiretin sancağı altında toplanan Urartular ile
hayvancılık temel besin ekonomisini oluşturmaya devam etmekle birlikte tarıma önem
verildiği yazıtlarda geçen tarım, bağ bahçe kurulması gibi söylemlerden anlaşılmaktadır 62 .

54

Ünsal 2013: 173.
Payne 2006: 41.
56
Payne 2006: 76.
57
Ünsal 2013: 179.
58
Toprak 2009: 22.
59
Payne 2006: 22.
60
https://www.turkcebilgi.com/sosyoekonomi.
61
Belli-Konyar 2003: 92.
62
Payne 2006: 49,52.
55

67

Canan TOKER
___________________________________________________________________________
Öyle ki, Urartu Devleti’nin baş tanrısı Haldi’nin “tarım ve hayvancılık tanrısı” olduğu
belirtilmektedir63.
Birkaç ekonomik belgeden edinilen toplum yapısına dair dolaylı bilgiye göre
Urartu’nun yerlileri toplumun özgür tabakasını oluşturmakta ve köylü sınıfı ile fethedilen
toprakların ahalisinden daha yüksek birtakım özgürlüklerden faydalanabilmektedirler 64
Urartu yerlileri ordunun beslendiği temel insan gücünü ve iktisadi kaynağı oluşturuyordu.
Köleler, büyük ihtimalle savaş esirleri olup genellikle Urartu yerlilerinin himayesi altında ev
ve malikânelerde çalışıyorlardı. Bazıları çiftliklerde çalışmak üzere köylülere de tahsis
edilmiş olmalıdır. Zanaatkârlar ise kent içinde yukarı sınıflarla beraber yaşamaktadır65.
Nüfus Aktarımları
Hakim güçler tarafından halk gruplarının kitlesel olarak bir yerden bir yere zorunlu göç
ettirilmeleri, “sürgün” olarak da adlandırılmaktadır. Bu eylem Türk Dil Kurumu sözlüğünde
“Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse 66 ” olarak
tanımlanmakla birlikte, yakın zamana kadar bazı ülkelerin yöneticileri tarafından ülkesinde
yaşayan azınlık gruplarının başka coğrafyalara sürgün edilmesi ile ülke yönetiminin
karşılaştığı zorlukların aza indirilmesi için uygulanmıştır. Urartular da bir oranda bu nedenle
kitle sürgünlerini bu nedenle yapmış olmakla birlikte, tarım alanlarına iş gücü sağlamak da bu
tip nüfus aktarımlarının esas nedenini oluşturmuştur.
Krallığın kuruluş aşamasında herhangi bir zorunlu nüfus aktarımına ilişkin bilgi yoktur.
Devlet yapısının oluşmasından önce sistemli bir biçimde yapılan toplu nüfus aktarımı
uygulamalarından söz etmek mümkün değildir. Minua’dan itibaren karşılaşılan nüfus
aktarımları sonucu getirilen halk, Urartular tarafından ahali olarak adlandırılmaktadır 67 .
Ahalinin kullanım alanları inşaat, maden ve zanaat alanında iş gücü temini, iskân edilmemiş
alanların nüfuslandırılması ve ekonomiye kazandırılması, orduya asker temin edilmesi, yeni
fethedilen ülkelerde egemenliğin sağlanması, fethedilen ülkelerde ortaya çıkan isyanların
bastırılması ve cezalandırılması olarak tanımlanmaktadır
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Halk gruplarının kendi kültür bölgelerinden kopartılıp başka bir bölgeye yerleştirilmesi,
bu bireylerin ve yerleştirildikleri yerdeki toplumun değerlerinin değişmesine neden
olmaktadır. Bu değişimden, yerleşilen yer ve burada bulunan insanlar da etkilenmektedirler.
Örneğin, Urartu Kralları, toplu nüfus aktarımları yoluyla getirdiği bu halkların, tanrılarını da
kendi tanrılarına eklemişler 69 ve bunları da kutsal sayarak adlarına kurbanlar kesmiş ve
tapınaklar yaptırmıştır.
SONUÇ
Merkezini Van havzasının oluşturduğu Urartu Krallığı’nın, Assur baskıları sonucunda
MÖ yak. 860 yılında Arame tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bölgede ilk siyasi birliği
kuran Urartuların, beylikten krallığa geçiş aşamasının zaman aldığı, Sarduri oğlu İşpuini
dönemine kadar kuruluş sürecinde olduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Arame’den
İşpuini’ye kadar geçen süre zarfında yönetimde iç işlerinde bağımsız olan feodal beylerin söz
sahibi olduğu görülmektedir. Herhangi bir savaş sırasında güçlerini Urartu’ya katan bu feodal
beyler tarafından yönetilen merkezler İşpuini oğlu Menua ile birlikte krallığa bağlı valiler
tarafından yönetilen yerleşimler haline geldiği anlaşılmaktadır.
Coğrafyanın özelliklerinden yararlanılarak kurulan Tuşpa, Toprakkale ve Ayanis gibi
yerleşimlerin doğal savunma sistemi olarak etraflarında uçurumların olduğu görülmektedir.
Topografyanın yanı sıra krallığa ait yerleşimlerin yazılı kaynaklardaki anılma şekillerine
bakılarak, kurulmalarında çevre psikolojisinin de etkisinin olduğu söylenebilir. Dağların
kutsallığına inanan ve buralarda ritüeller gerçekleştiren Urartulara ait bu kentlerin
kurulmasında inanışın da etkisi olduğu düşünülmektedir.
Bölgenin dağlık olması sebebiyle ekilip biçilebilen alan kısıtlıdır. Bu doğa yapısı
koşullarının, Urartu ekonomisini daha çok hayvancılıkla sağlamaya ittiği yapılan analizler
sonucunda anlaşılmaktadır. Bu bağlamda hayvancılığı kutsallaştırıp ekonomiyi canlandırarak
ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar yapıldığı düşünülmektedir. Devletin yönetiminin
zamanla teokratik monarşi olmasının sebepleri arasında ideolojinin birleştirici gücünün yanı
sıra, ekonomik anlamda tarım ihtiyacının karşılanmaması ve bu ihtiyacı hayvancılıkla
karşılamaya çabası şeklinde yorumlanmaktadır. Savaş sonrası elde edilen ganimetler içinde
çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olmasının sebeplerinden biri de bu olmalıdır.
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Doğa yapısının koşulu olarak gelişen hayvancılık, çoban kültürünün de prestij kazanmasına
sebep olmalıdır.
Urartuların köleci bir toplum olduğu ve bu köle emeğini çeşitli iş kollarında kullandığı
görülmektedir. Ahali olarak tanımladıkları, deportasyonla getirilerek köleleştirilen halkın
tanrılarını, yerel tanrılara eklemesi, itaat ettirilen kitlenin krallıkla özdeşleşmesini sağlama
çabası olarak yorumlanmaktadır.
Toplum, soylular, askerler, zanaatkârlar, çiftçiler ve kölelerden oluşmaktadır ki bu
hiyerarşik düzenin mimariye de yansıdığı anlaşılmaktadır.
Ekonomik anlamda kral ve askerler seferler düzenleyerek elde ettikleri çeşitli
ganimetlerle Urartu ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Bu ganimetler arasında büyükbaş
ve küçükbaş hayvanların yanı sıra deportasyon yolu ile getirilen halk da sayılabilir. Bu
topluluklar çeşitli alanlarda kullanılmakla birlikte, onlardan daha çok asker ve tarım işçisi
olarak yararlanılmıştır.
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