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Kommagene Kralı
I. Antiochos Theos
(M.Ö 69-38)

Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı
Ören yeri Doğu Toros sıradağları üzerinde 2150 metre
yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hâkim
bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kommagene Kralı I.
Antiochos için yapılan anıt mezar üzerine kırma taşlar
yığılarak bir tümülüs oluşturulmuş ve tümülüsün etrafındaki teraslar üzerine ateş sunağı ve Pers-Makedon
üslubunda dev heykel ve kabartma steller yapılmıştır.
Doğu terasta yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar
üzerinde sıralar halinde oturmuş kral, tanrıça ve tanrı
heykelleri yer alır. Tahtların arkasında ise 223 satırdan
oluşan vasiyet (Nomos) bulunmaktadır. Ayrıca Pers
soyuna ait kralların kabartma stelleri bulunmaktadır.
Ateş sunağı (Altar) ve onun yanında oturur biçimde
bir aslan heykeli bulunmaktadır. Batı terasta ise diğer
Teras da olduğu gibi tahtlar, heykeller ile birlikte
Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılarla tokalaşma
kabartmaları yer alır. Ayrıca Makedon soyuna ait
kralların kabartma stelleri yer almaktadır. Bu kabartmalar ile birlikte astroloji ile ilgili bir aslan horoskop
kabartması da bulunmaktadır. Aslan kabartması
üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö 7 Temmuz
62 tarihi okunmaktadır. Bu tarih Kral I. Antiochos’un
tahta çıkış tarihidir.

Kommagene
Kommagene ülkesine özgü bereket tanrıçasıdır.
Başında meyvelerle süslü bir diadem ile tasvir
edilmiştir. Kommagene panteonunda bilinen tek
tanrıçadır. Arsameia Nymphaios’da ki yazıtta
bahsedilen Hera Teleia ve Arsamia Euphrates’de ki
Argandene isimli tanrıçalarla ilgili olduğu düşünülmektedir.

Doğu Terası
Antiochos I tarafından yaptırılan üç terasın en görkemli ve bütünlüğünü korumuş olandır. I. Antiochos kendisi yanında ülkenin
ana tanrıçası Kommagene, ortada baş tanrı Zeus-Orosmasdes onun yanında Apollon-Mithras en sağda Herakles-Artagnes
heykelleri her iki yanına krallığın sembolleri olan koruyucu kartal ve aslan heykelleri simetrik olarak bulunmaktadır. Ayrıca,
ateş sunağı yer almaktadır. Batı Terası: Doğu terasındaki heykellerle aynısı burada da yapmıştır. Ayrıca Pers atalarına
ait dört adet kabartma da vardır. Kuzey Terası: Doğu ve batı terasları arasında hazırlanmıştır. Tören yolu olarak yapıldığı
düşünülmektedir. Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en iyi izlendiği yerlerden biridir.

