
Tanrıların
Tahtı

Nemrut

Kommagene Kralı I. Antiochos’un kendisi için 
inşa ettirdiği anıt mezar, Mezopotamya’nın en 
yüksek noktalarından olan Nemrut Dağı’nın 
2206 metrelik zirvesinde yer alıyor. 

Mezarın inşasının insanüstü bir çaba 
gerektirdiğinin en önemli kanıtı, her biri 6 ton 
ağırlığında ve yükseklikleri 10 metreyi bulan 
dev tanrı heykelleri. Heykellerin malzemelerini 
meydana getiren kaya blokları vadiden buraya 
taşınmış. Mezarların üzerini örtmek için de 
150 metre çap ve 50 metre yüksekliğe ulaşan 
kırma taşlar kullanılmış ve bu dâhiyane, son 
derece etkili tedbir sayesinde mezar hırsızları 
engellenmiş. Günümüzde dahi henüz içine 
ulaşılamadığı için hala keşfedilmeyi bekliyor 
ve muhtemelen Kommagene Krallığı hakkında 
eşsiz bilgileri saklıyor. 

Tanrı heykelleri ve tümülüsü üç taraftan 
çevreleyen kutsal alanlarının dünyada bir eşi 
daha yok ve bu yönüyle UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alması uygun görülmüş bir 
kültürel zenginlik.Ç
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Doğu–Batı 
Medeniyetlerinin 

Birleşimi: Kommagene 
Krallığı’nın Mirası

MÖ 109 ile MS 72 yılları arasında yani yaklaşık 200 yıl 
boyunca bölgede bağımsız bir devlet halinde varlığını 
sürdüren Kommagene Krallığı, Makedonya ve Pers 
medeniyetlerinin kültür ve inançlarını birleştiren 
bir uygarlık. Krallığın kurucusu olarak kabul edilen 
Mithridates Kallinikos’un hem Pers Hükümdarı 
Darius hem de Makedonya Hükümdarı Büyük 
İskender ile akrabalığı bulunmasının böylesi bir 
kaynaşmaya neden olduğu çok açık. 

Bir dönem bölgenin en güçlü devleti olarak hüküm 
süren Kommagene Krallığı’nın diğer görkemli 
eserlerini de Adıyaman ili sınırları içerisinde 
bulabilirsiniz. Sütunlar ve heykellerle süslenmiş, 
kraliçelerin mezarlarının bulunduğu Karakuş 
Tümülüsü; en büyük şehirlerinden olan Perre’deki 
nekropol alanları ve taban mozaikleri; krallığın kutsal 
alanı olan ve bir zamanlar sarayların bulunduğu 
Arsameia’yı bu uygarlığı daha yakından tanımak 
isteyenler mutlaka görmeli.

Tarih ve kültür meraklıları binlerce yıl farklı 
uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklarda 
diğer kültürlere ait izleri de keşfedebilirler. 
Anadolu’nun en eski Roma köprülerinden olan MS 
1. yüzyıla  tarihlendirilen Cendere Köprüsü ile tarihi 
Kommagene Krallığı’na kadar götürülmekle birlikte 
mevcut kalıntıları Memluk Dönemi’ne ait olan Yeni 
Kale bu kalıntıların önde gelenleri.

Nemrut ziyaretçilerinin vazgeçilmez 
ritüellerinden biri gün doğumunu dağ 
zirvesinden seyretmek. Kral Antiochos 
köklerinin Doğu ve Batı uygarlıklarının 
her ikisi olduğunu yazıtlarla da bildirmiş 
ve isimlerini Pers ve Makedon dillerinde 
belirttiği tanrı heykellerini hem doğu 
hem de batı teraslarına yerleştirmiştir. Bu 
sayede 2000 yıldır güneşin doğuşunu ve 
batışını izleyen tanrı heykelleriyle birlikte 
siz de bu muhteşem manzaranın keyfini 
çıkarabilirsiniz.En
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• 2206 metreye çıkarılan 
malzemelerle yapılan ve her biri 
6 ton ağırlığındaki heykellerin bir 
eşi daha yoktur.

• Kırma taşlarla örtülen Nemrut 
Tümülüsü araştırmacılar 
için hala keşfedilmemiş sırlar 
barındırır. 

• Makedonya ve Pers kültürlerini 
bir araya getiren Kommagene 
Krallığı’na ait sanat eserleri 
yalnızca burada görülebilir. 

• Dünyanın farklı yerlerinden gelen 
yüzlerce kişi hep birlikte gün 
doğumunu burada izler.

• UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan önemli bir 
kültürel değerdir.

Nemrut
Neden Ziyaret
Edilmeli?

Nemrut Dağı, Adıyaman ilinin 
86 km doğusunda Kâhta ilçesi 
sınırlarında yer alıyor. Adıyaman 
Havalimanı’na İstanbul ve Ankara 
illerinden yapılan uçuşlarla 
ulaşmak mümkün. Dağa çıkış için 
en uygun sezon ise nisan-ekim 
ayları arası.N
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