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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Anadolu'da tarih içinde yaşamış olan uygarlıklar, Tarihöncesinden başlayarak ele
alınacaktır. Ders kapsamı içerisinde, Uygarlık ve Kültür terimleri üzerinde durulacaktır. Bu
bağlamda Anadolu Uygarlıkları hem yazılı kültür hem de maddi kültür örnekleriyle ele
alınacaktır. Anadolu tarihinde önemli bir dönemini, bize özellikle bıraktıkları çiviyazılı
belgeler ile anlatan Hititler ise tüm yönleriyle gerek siyasal gerek kültürel tarih açısından ele
alınmıştır. Diğer yandan Anadolu'da tarih içinde yaşamış olan uygarlıklar, Anadolu’da Demir
Çağlarından itibaren, Anadolu’da kültürel bir devamlılık arzeden diğer kültürlerle ilişkisini
ortaya koymak için, Eski Yunan ve Roma kültürlerinin oluşumu ve katkıları ele alınacaktır.
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1. GİRİŞ, UYGARLIK VE KÜLTÜR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Kültürün Tanımı
-Kültürü Oluşturan Öğeler
-Hitit Uygarlığının Ana Hatları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kültürü oluşturan öğeler nelerdir?
Hitit kültürünün ortaya çıkışı ne şekilde gerçekleşmiştir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kültür Tanımı

Kazanım
Kültürün
antropolojik
tanımının anlaşılması

Bir
Kültürü
Kültür olgusunun teorik
Oluşturan Öğeler
olmaktan çok Anadolu Tarihi
içinde, Eski Çağlarda günümüze
nasıl algılandığının görülmesi
Hitit
Devleti’nin
Orta
Anadolu’da,
Kızılırmak
Kavsi
içerisinde Kurulması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri

MÖ 2. Binyılda Orta
Ders
notları
ve
Anadolu’daki
değişimler
ve sunumlar, kaynak kitaplar,
Anadolu’da ilk defa bir merkezi belgeseller
ve
müze
devletin
kurulması
hakkında ziyaretleri
bilgiler edinilmesi

Hitit
Hititlerin, MezopotamyaDers
notları
ve
Kültürünün
Diğer Anadolu-Batı Dünyası arasında sunumlar, kaynak kitaplar,
Kültürlere Etkisi
nasıl bir kültür köprüsü olduğunun belgeseller
ve
müze
anlaşılması
ziyaretleri

4

Anahtar Kavramlar
Kültür, Hititler, Anadolu, MÖ 2. Binyıl, Mezopotamya, Hattuşa

5

GİRİŞ
Kültürün, insan hayatı için temel teşkil eden biyolojik ihtiyaçları ve bunlardan doğan
ikincil derecedeki ihtiyaçları çoğu zaman ve önemli ölçüde karşıladığını söyleyebiliriz. Hitit
kültüründen örnek vermek gerekirse, Hitit dinine, askeri sistemine, devlet düzenine, sanatına
bakacak olursak, Hitit kültür gelişiminin ve toplum bireylerinin ihtiyaçlarını nasıl
karşıladığını görebiliriz. Teokratik bir devlet sistemine sahip olan Hititler, yayılmacı bir
politika izleyerek özellikle Anadolu’dan Mezopotamya içlerine ve Filistin sahillerine
ulaşmaya çalışmıştır. Bu akıllıca politika Mezopotamya kültürlerini Anadolu’ya taşımış, Hitit
kültürünü zenginleştirmiştir. Bu kadarla da kalmayıp, bu kültürün Anadolu coğrafyasındaki
diğer toplumlara miras kalmasını sağlamıştır. Şu da unutulmamalıdır ki, başta Eski Yunan ve
Latin Kültürleri olmak üzere, Batı Dünyası kültürlerinin de temeli bu kültürlerde aranmalıdır.
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1.1.

Uygarlık ve Kültür Kavramlarının Tanımı

Son yıllarda ‘kültür’ kavramıyla neyin anlatılmak istendiğine ilşkin yoğun kuramsal
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle antropolagların sık sık kullandığı ‘kültür’ kelimesi pek
çok bilim dalında, estetikte, teknolojide, biyolojide vs farklı tanımlanmaktadır. Bu nedenle
kültürünü semantik anlamını çıkarmak aslında çok da mümkün değildir.
Ancak bir genelleme yapmak gerekirse kültür ya da uygarlık denilen olgunun, bir
toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gelenek-görenek, yetenek, beceri
ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün olduğunu söyleyebiliriz.
Bir toplumun kültüründen bahsedebilmemiz, söz konusu toplumdan bahsetmemiz
anlamına gelir. Nitekim Hitit kültürünü anlamak, Hitit toplumunu anlamak demektir. Çünkü
Hititler kendi geleneklerini atalarından öğrenmiş, beceri ve yetenekleriyle beraber, zaman
içinde gelişerek, Kendine özgü bir Hitit oluşturmuşlardır. Bu sentez Hitit kültürünün özü
olup, sonraki kuşaklara ve gerek çağdaşı olan toplumlara

gerek sonraki toplumlara

aktarılmıştır. Eğer Hititleri bir toplum olarak göremezsek, kültürlerinden de bahsedemeyiz.
Kültürü oluşturan öğeler nelerdir? Bir toplumun içinde bulunduğu coğrayfa,
konuştuğu dil/diller, mensubu olduğu din/dinler, ekonomi, sanat unsurları, bir toplumun
kültürünü anlamamızı sağlayan başlıca elemanlardır.
Kültürün, insan hayatı için temel teşkil eden biyolojik ihtiyaçları ve bunlardan doğan
ikincil derecedeki ihtiyaçları çoğu zaman ve önemli ölçüde karşıladığını söyleyebiliriz. Hitit
kültüründen örnek vermek gerekirse, Hitit dinine, askeri sistemine, devlet düzenine, sanatına
bakacak olursak, Hitit kültür gelişiminin ve toplum bireylerinin ihtiyaçlarını nasıl
karşıladığını görebiliriz. Teokratik bir devlet sistemine sahip olan Hititler, yayılmacı bir
politika izleyerek özellikle Anadolu’dan Mezopotamya içlerine ve Filistin sahillerine
ulaşmaya çalışmıştır. Bu akıllıca politika Mezopotamya kültürlerini Anadolu’ya taşımış, Hitit
kültürünü zenginleştirmiştir. Bu kadarla da kalmayıp, bu kültürün Anadolu coğrafyasındaki
diğer toplumlara miras kalmasını sağlamıştır. Şu da unutulmamalıdır ki, başta Eski Yunan ve
Latin Kültürleri olmak üzere, Batı Dünyası kültürlerinin de temeli bu kültürlerde aranmalıdır.
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1.2.

Anadolu’da Hitit Kültürünün İlk İzleri

Eski Mısır, Babil, Assur İmparatorlukları, özellikle de kutsal kitaplarda adları geçmesi
dolayısıyla insanlığın hafızasında kazınmışken, Hititler ve başkentleri Hattuşa (günümüzde
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Boğazkale/Boğazköy beldesinde) 20. yüzyılın başlarına kadar
henüz bilinmiyordu. 1834’te Boğazköy’ü ziyaret eden ilk Avrupalı seyyah olan Fransız
Charles Texier tarafından 1839 yılında yayınlanan plan ve çizimler arkeoloji camiasında
büyük yankı uyandırdı.
O dönemin anlayışına göre, böylesine gelişkin bir kültür ancak Mısır ya da
Mezopotamya’nın bereketli nehir boylarında oluşabilirdi. Dolayısıyla Boğazköy’deki
kalıntıların, MÖ 5. yüzyılda yaşamış Yunanlı tarihçi Herodotos’un bahsettiği Pteria’ya ait
olduğu düşünüldü; bir diğer alternatif ise Roma Döneminde Galatia bölgesinin merkezi olan
Tavium idi. Ancak 1906 yılında, Theodor Makridi Bey ve Hugo Winckler tarafından
gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan Akadca yazılı bulgular sayesinde söz konusu
kalıntıların Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’ya ait olduğu anlaşıldı. 1915 yılında
Çek dilbilimci Bedrich Hrozný tarafından Hititlerin Hint-Avrupa kökenli olduğunun tespit
edilmesi, bu ilgiyi daha da arttırmıştı.
Charles Texier’in ilk raporunun ardından, Boğazköy ve yakınındaki Alacahöyük,
Anadolu’yu ziyaret eden batılı bilimadamı ve gezginlerin başlıca uğrak noktalarından biri
haline gelmiş, bu durum Boğazköy konusundaki farkındalığın kısa sürede artmasını
sağlamıştır.
Öncelikle İngiliz tarihci Archibald H. Sayce, daha önce Boğazköy ve Yazılıkaya’da
belgelenmiş olan yazıtlarla, 1870’li yıllarda, günümüzde Suriye sınırları içerisinde kalan
Hama’da ortaya çıkan kaya yazıtlarında kullanılmış olan işaretler arasında benzerlikler tespit
etmiştir. Günümüzde Hiyeroglif Luvicesi olarak adlandırılan bu yazı, o dönemde henüz
deşifre edilmemiş olmakla birlikte Sayce’ın bu tespiti, söz konusu işaretlerin ne denli geniş
bir coğrafyada kullanıldığının saptanması bakımından önemlidir. Aynı işaretler, 19. yüzyıl
boyunca Türkiye’nin orta ve batı bölgelerindeki kaya kabartmalarında da tespit edilmiştir.
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Resim 1-1: Suriye sınırları içerisinde kalan Hama’nın bulunduğu bölgeyi gösteren
harita

Resim 1-2: Üzerinde Anadolu Hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan Hama Taşı
9

Suriye’de bulunmuş olan yazıtlar ışığında Sayce bu kültürü Mısır kaynaklarında
Kheta, Eski Ahit’te ise Hittim olarak anılan ve o dönemde merkezlerinin Suriye’de olduğu
tahmin edilen “Hitit” kültürü olarak tanımlamıştır. Bu düşüncelerden hareketle Sayce, söz
konusu kültürün Suriye’den Batı Anadolu’ya uzanan geniş bir alanda etkili olduğunu ileri
sürmüş. Bu hipotezini ispatlamak amacıyla 1882’den itibaren Boğazköy dahil olmak üzere
Orta Anadolu’yu araştırmak istemişse de bunun için gerekli finansal kaynağı bulamamıştır.
Aynı dönemde Orta Mısır’daki Tel el-Amarna’da, Firavun Akhenaton’a (IV.
Amenofis, MÖ 1350 sonrası) ait olan ve o dönemde Önasya’nın lingua franca´sı yani
diplomatik yazışma dili olarak kabul edilen Akadca dilinde kaleme alınmış uluslararası
yazışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yazışmalar arasında “Arzava Tabletleri” olarak adlandırılan
ve çiviyazısıyla yazılmış iki metin ele geçmiştir ki, o dönemde henüz bilinmeyen bir dilde
yazılmış olduğu için okunamayan bu metinlerin daha sonra Hititçe olduğu anlaşılmıştır.
Eski Doğu dilleri uzmanı Hugo Winckler, 1906 yılında Boğazköy’de gerçekleştirdiği
kazı sonucunda, Amarna Tabletleri üzerindeki çiviyazılı kültür ile Hattuşa’da tespit edilen
kültürün paralelliğini farketti. Winckler, o dönemde Müze-i Hümayûn’da (günümüzde
İstanbul Arkeoloji Müzesi) görev yapan ve daha önce, günümüzde Lübnan topraklarında
bulunan Sidon’da birlikte çalıştığı Rum kökenli Osmanlı Arkeolog Theodor Makridi Bey ile
olan dostluğu sayesinde, kazı çalışmalarının Müze-i Hümayûn’un bir projesi olarak
gerçekleşmesini sağladı. Buna göre kazı başkanlığı Makridi Bey tarafından yürütülecek,
Winckler ise çiviyazısı uzmanı olarak projede yer alacaktı.
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Resim 1-3:Hitit Başkenti Hattuşa’nın kent planı

1905 yılında gerçekleştirilen ve yine çiviyazılı tabletlerin bulunduğu bir yüzey
araştırmasının ardından 1906 yılı Temmuz ayında kentte sistematik kazı çalışmalarına
başlandı. Daha kazının ilk aşamalarında daha sonra Yamaç Evi olarak adlandırılacak olan
yapı kompleksinde, Büyükkale’deki sarayda ve Büyük Tapınak’ın doğusundaki magazinlerde
birçok kil tablet parçası bulundu ve bu tabletlerde kentin adı olan Hattuşa ismi ve Mısır
firavunları ile yapılmış olan yazışmaların bir bölümü tespit edildi. Winkler sadece Akkadca
yazılmış olan çiviyazılı metinleri okuyabiliyorken Çek dilbilimci Friedrich Hrozný, 1915
11

yılında Hitit dilini çözecek, böylece halen bilinen en eski Hint-Avrupa dilini tespit etmiş
olacaktı.

1.3.

Anadolu – Kültür İlişkisi

Anadolu, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği ilk bölgeler içerisinde belki de en
önemli olan coğrafyadır. Göçebelikten kurtularak belli bir toprağa bağlanma, hem yaşam yeri
konusunda bir kararlılık göstergesidir, hem de insanın ekonomik ve sosyal olarak eskisinden
farklı bir aşamaya geldiğinin kanıtıdır.
Göçebe yaşayan toplumlar, besinlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlarken, yerleşik
düzene geçildikten itibaren uygun bitki türlerinin kültüre alınması ve bazı hayvan türlerinin
evcilleştirilmesi sonucunda besin üretimine başlanır. Tabii ki başlayan üretimle beraber sosyal
yapıda da bazı değişiklikler meydana gelir. Artık sadece asgari varlığını sürdürmek için
devamlı mücadele etmeyi bıraktığı ve gündelik gereksinimlerinin de üzerinde üretim yapıp,
bunu depoladığı, biriktirdiği için, artık başka uğraşılara da zaman bulmaya başlamıştır.
Bunlar neler olabilir? Mesela insanların yeteneklerine göre belli konularda
uzmanlaşmaya zaman bulmuşlar ve bunun sonucu olarak da meslekler doğmuştur.
Çömlekçilik, dericilik, sepetçilik gibi belli beceriler isteyen meslekler toplum içerisinde belli
fertler tarafından üstlenilmiş görevler olmaya başlamıştır. Ayrıca, yeni bazı teknolojiler
keşfedilmiş, şöyle ki; hayvan ve bitkilerden elde edilen yapağı, koza ve liflerden sağlanan
ipliklerle dokumacılık mesleği, tezgâh yapımı gibi yenilikler ortaya çıkmıştır. Bunlara bağlı
icatlar ortaya çıkmıştır.
Aynı

durum

besin

üretiminde

de

vardır;

sütten

peynir

yapımı,

tahıl

fermantasyonundan bira yapımı, diğer içkilerin imali gibi ikincil ürünler ortaya çıkmıştır ve
tabii ki buna bağlı yeni meslekler ortaya çıkmıştır.
Mesleklerin ve ürünlerin çeşitliliği, herkesin her şeyi yapamaması, bireylerin
birbirleriyle elde ettikleri ürünlerini değiş tokuş etme, yani takas sistemini getirmiştir ki bu
ticareti doğurmuştur.
Anadolu’da tarihöncesi dönem, Assur Ticaret Kolonileri Dönemi adını verdiğimiz bir
dönem ile son bulmuştur. Bu dönemde Mezopotamya’da yaşayan Assurlu tüccarlar,
Anadolu’daki hammaddelerden faydalanmak, buna karşılık ülkelerinden getirdikleri ürünleri
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pazarlamak için, Anadolu’da bazı merkezler kurmuşlardır. Anadolu’ya gelen bu tüccarlar
kendi kayıtlarını tutmak ve Mezopotamya coğrafyasında kalan aileleri ile haberleşmek için,
Assurca adı verilen ve çiviyazısı sistemine sahip olan yazıyı kullanmışlar ve bu yazıyı
Anadolu’ya getirmişlerdir. Anadolu’da bu dönemden önce yazı yoktur. Buna karşın
Mezopotamya’da yaklaşık 3500 yıllarından beri yazı kullanılmaktaydı. Ticaretin Anadolu’ya
kayması nedeniyle yazı da Anadolu’ya gelmiş, böylece Anadolu’da tarihi devirlere girilmiştir.
Assurlu tüccarların Anadolu’da kurdukları ana ticari merkezlere kendi dillerinde
Karum adını vermişlerdir. Karum; Assurca “rıhtım”, “liman” demektir. Özellikle Güney
Mezopotamya’da bir kentin tüccarlarının bir başka kentte kurdukları ticari faaliyet üslerine
verdikleri isim de aynı idi.
Anadolu’daki Karumların sayısı on kadardır ve içlerinde en önemlisi günümüz
Kayseri ili sınırları içerisinde kalan Kültepe’de kurulmuştur ve dönemindeki adı Kaniş
Karumu’dur.
Böyle bir ticaret merkezinin adı neden “liman” anlamına gelir? Mezopotamya,
bildiğiniz gibi Dicle ve Fırat Nehirlerinin suladığı verimli bir coğrafyadır ve bu iki büyük
nehrin açtığı kanallar (daha küçük nehirler) aracılığı ile nehir taşımacılığı yapılan
Mezopotamya’da mal alım-satımının en yoğun olduğu yerler haliyle rıhtımlar ve nehir
limanları idi. Bundan dolayı bu merkezlere liman anlamına gelen “Karum” adı verilmiştir.
Daha sonra bu kelime genel olarak ticaret merkezi, sürekli pazar yeri anlamında kullanılmıştır
(bugün selpak kelimesini benzeri şekilde kullanmaktayız).
Ortaçağ kentlerinde tüccarlara ayrılan yerleşim yerlerinin kentlerin biraz dışında
olması,

eskiçağda Karumların konumlarına çok benzer. Günümüzde Fransa’da bulunan

Verdun ve Cambrai, Almanya’daki Ratisbonne gibi yerleşmeler eskiçağda bir kale yerleşmesi
olup, tüccarlara sur dışında yer verilirdi. Bunun çok pratik bir sebebi olabilir; kent içerisinde
yeni gelen kalabalık tüccar kitlesine yer olmaması. Bu nedenledir ki bu tür kentlerde birer
“dış kale” ya da “aşağı şehir” kurulmuştur. Roma İmparatorluk Dönemi’ne bakacak olursak
“portus” kelimesi sadece liman anlamında değil aynı zamanda, ticaret mallarının
depolanmasına ve nakline yarayan, çevresi çevrilmiş yer anlamında da kullanılırdı. Bu da bize
karum’un kullanımını anımsatmaktadır.
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Resim 1-4:Eski Yakındoğu Haritası

Anadolu’da bugünkü Çorum sınırları içinde kalan Boğazköy, eski adı ile Hattuşa, MÖ
II. binyılda gittikçe güçlenmeye başlayan ve bir İmparatorluk haline gelen Hititler’in
başkentidir. Hint-Avrupalı bir toplum olan Hititler, Anadolu’da ilk kez siyasal birliği
sağlamış merkezi bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Daima genişlemeci bir politika
izleyen Hititler, düzenledikleri askeri seferler ile Kuzey Suriye’ye, Batı ve Güney Anadolu’ya
yayılmışlardır. MÖ 13. yüzyılda Hitit Devleti altın çağını yaşamış, birçok ülkeyi vasal olarak
kendine bağlamış, böylece hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlenmiştir. Sahip oldukları
bu topraklarda farklı etnik kökenlere mensup topluluklar da bir arada bulunmaktadır(Hattiler,
Hurriler, Luviler, Palalar gibi).
Hititlerin kullandığı çiviyazısı konusu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır. Ancak burada kısaca değinmek gerekirse, Hint-Avrupalı toplumların en eski üyesi
olan Hititler, dillerini yazıya geçirmek amacıyla, bir hece yazısı sistemi kullanmışlardır.
Hititlerin Anadolu’da çiviyazısını kullanmaya başladığı dönemde, yani MÖ 17. yy’da,
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çiviyazısı bin seneye aşkın bir zamandır Mezopotamya’da kullanılmaktaydı. Anadolu,
çiviyazısı ile ilk defa Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (yak. MÖ 1950-1750), Assur’dan
gelen tüccarlar sayesinde tanışmıştır. Ancak ilginçtir ki Hititler, kendilerinden evvel
Anadolu’da kullanılan bu yazı üslubunu değil, Eski Assur Çiviyazısı’ndan farklılıklar
gösteren Eski Babil Çiviyazısı üslubunu kabul etmişlerdir.
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Uygulamalar
Kültür kavramını irdeleyen antropolojik yayınları ve belgeselleri takip etmek
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Uygulama Soruları
Hitit kültürü kendine has ve içine kapalı bir kültür müdür, yoksa yayılmacı ve dışa
açık bir kültür müdür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür ve kültürü oluşturan öğeler hakkında bir giriş yapılmış, Hitit kültürünün
Anadolu’da ilk nasıl var olduğu ve arkeolojik/filolojik yönden ilk olarak nasıl tespit edildiği
hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi bir kültürü oluşturan öğelerden biri değildir?
a-Dil
b-Coğrafya
c-İklim
d-Din
e-Sanat

2-Hitit Devleti nerede kurulmuştur?
a-Mezopotamya’da
b-Asya’da
c-Kuzey Suriye Bölgesi’nde
d-Anadolu’da
e-Balkanlar’da

3- Hitit Devleti’nin başkenti neresidir?
a-Melid
b-Hattuşa
c-Ugarit
d-Assur
e-Babil

4- Assur Ticaret Kolonileri Çağı, MÖ hangi yıllar arasına tarihlenir?
a-1650-1200
b-1750-1500
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c-1600-1250
d-1850-1700
e- 1950-1750

5- Hitit çiviyazısını çözen bilim adamının ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Osman Hamdi Bey
b-Bedrich Hrozny
c-Theodor Makridi
d-Hugo Winkler
e-Fransız Charles Texier

6- Günümüzde Hitit başkenti, Türkiye’nin hangi il sınırları içerisinde kalır?
a-Çankırı
b-Yozgat
c-Ankara
d-Çorum
e-Kayseri

7-Hitit Devleti, MÖ hangi tarihlerde Anadolu’da hüküm sürmüştür?
a-1650-1200
b-1300-1000
c-1950-1750
d-1800-1200
e-2100-1600
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8- Assur Ticaret kolonileri kentleri için kullanılan “Karum” kelimesinin anlamı nedir?
a-Ticaret
b-Kent
c-Liman
d-Kent Devleti
e- Başkent

9-Hitit Kültürü farklı etnik kökenlere mensup pekçok öğenin birleşmesinden
oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kültürlerden değildir?
a-Hurri
b-Luvi
c-Hatti
d-Pers
e-Pala

10-Tel el-Amarna’da bulunan Arzava Tabletleri hangi dilde yazılmıştı?
a-Mısırca
b-Asurca
c-Akkadca
d-Hititçe
e-Urartuca

Cevaplar:
1-c

2-d

3- b

4- e

5- b

6-d

7-a

8-c

9-d

10-d
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2. TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE
UYGARLIKLARA ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Anadolu Coğrafyasının Genel Özellikleri
- Doğal Yollar
- Tarihi Coğrafya
- Coğrafi Unsurlar Uygarlıkları ne denli etkilemişlerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eski zamanda yolculuk için hangi yollar kullanılırdı?
Anadolu coğrafyamız ne kadar değişti?
Tarihi Coğrafya Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Anadolu

Anadolu
Coğrafyası

Coğrafyasının

notları

ve

insan hayatını ne şekilde etkilediği sunumlar, kaynak kitaplar ve
anlaşılmaktadır.

belgeseller.

Tarihi Coğrafya’nın önemi

Tarihi
Coğrafya

Ders

ve

dönemlere

anlaşılmaktadır.

göre

Ders

notları

ve

farklılığı sunumlar, kaynak kitaplar ve
belgeseller.
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Anahtar Kavramlar
Tarihi Coğrafya, Coğrafya, Yer Şekilleri, Uygarlıklar, Yol Ağı
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GİRİŞ
Bugün de, eskiden olduğu gibi hayatımız büyük ölçüde yaşadığımız coğrafyadan
etkilenmektedir. Erzurum ya da Kars’ta yaşayan bir kişinin yıl içinde satın aldığı giysileri bile
Antalya’da yaşayan bir kişiden oldukça farklıdır. Eskiçağda coğrafyanın insan üzerindeki
etkisi daha da fazlaydı, çünkü bugünün teknolojisi ile coğrafyanın üzerimizde olan etkisini
oldukça azalttık. Ancak eskiçağda yaşayan insanların böyle bir şansı olmadığından coğrafi
unsurlardan çok daha fazla etkilenmişlerdir.
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2.1. Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri
2.1.1. Anadolu’nun Yerşekilleri
Anadolu’nun coğrafi konumu bilindiği gibi iki kıtayı, Avrupa ve Asya’yı, birleştiren
bir köprü durumundadır. Bu nedenle, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin uğrak ve yerleşim
yeri olmuştur. Anadolu’nun fiziksel ve iklimsel özellikleri, her dönemde insan hayatını ve
dolayısıyla tüm ekonomik hayatı etkilemiştir. Eskiçağ’da bunun geçerliliği günümüze göre
daha da fazladır, çünkü insanoğlu her geçen gün bu doğal etkileri daha aza indirgemeyi
başarmıştır. Bunun en güzel örneğini taşımacılıkta görmekteyiz. En eski çağlarda mallar ya da
eşyalar, yük hayvanları ile doğal yollar üzerinden taşınırken, bugün kara taşımacılığı trenler
ve motorlu araçlar ile özel yapılmış viyadükler ve tünellerden geçen yollar üzerinden
yapılmaktadır. Eskiçağ’da kış aylarında kesinlikle uzun yollara çıkılmazken, bugün mevsimin
önemi, çoğu bölgede yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, Eski Anadolu’yu incelerken bu
gibi özellikleri, bugünden çok daha fazla göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.
Anadolu’nun fiziksel coğrafyasına baktığımızda, dağların doğu-batı doğrultusunda
uzandığını görmekteyiz. Bunun sonucunda kuzeyinde, Karadeniz’e paralel olarak uzanan
sıradağları güneyde ise Akdeniz’e paralel, Toros Dağları yer alır. Böylece, Anadolu’nun iç
kesimi kuzey ve güneyden bir şekilde ayrılmış ve bu yönlerden ulaşılması zor bir bölge haline
gelmiştir. Batı Anadolu’da ise durum farklıdır, çünkü yönleri nedeniyle dağlar denize dik
uzanmaktadır. Bu sayede Anadolu içlerine nispeten kolay bir ulaşım söz konusuyken burada
kuzey-güney doğrultusunda bir bölünmüşlük vardır. Daha sonrada göreceğimiz gibi Batı
Anadolu’daki siyasal sınırlar zaman zaman bu bölünmeye göre şekillenmekteydi.
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Resim 2-1: Anadolu’nun Yerşekillerini gösteren harita

Anadolu, kıyı kesimi dışında, genellikle kışları sert geçen hava koşullarının hâkim
olduğu bir iklime sahiptir. Bu durum Anadolu’nun ekonomisini ve ticaretini derinden
etkilemiştir. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır; Eskiçağ’da İç Anadolu Bölgesi’nde
ormanlık arazi çok daha geniş yer kaplamalıydı. Buna bağlı olarak bölgenin o dönemde daha
çok yağış aldığı söylenebilir. Ayrıca, bölge iklimi daha yumuşak ve toprak daha verimli
olmalıydı. Anadolu’nun doğusuna gidildikçe artan rakım ile beraber iklimin daha da
sertleştiğini söylemek mümkündür.
Anadolu’ya bir bütün olarak bakıldığında dağlar tarafından parçalanmış bir yapı
görülmektedir. Bu dağlar arasında ise verimli ovalar yer almaktadır. Özellikle kış aylarında
bu ovalar arasındaki iletişimin zaman zaman tamamıyla koptuğunu söylemek mümkündür.
Ovalar arasındaki bağlantıyı sağlayan genelde akarsulardır. Dağlar arasından yer açarak akan
bu akarsuların oluşturdukları vadiler, eskiçağda insanlar için bir ovadan diğerine geçmek için
yegane yolları oluşturuyordu.
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2.1.2. Anadolu’nun Yeraltı Zenginlikleri
Bugün de olduğu gibi, yeraltı zenginlikleri ekonomik açıdan önemli bir güç unsuru
oluşturmaktaydı. Anadolu, yer altı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. MÖ II. binyılda
kullanılan ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan metallerin çoğu, Anadolu’nun değişik yerlerinde
bulunmaktaydı. Özellikle gümüş ve bakır yatakları Anadolu’da çok sayıda mevcuttu.

Resim 2-2: Eski Önasya’nın en önemli yeraltı kaynaklarını gösteren harita. Özellikle
Anadolu’daki bakır yatakları o dönemde büyük önem taşıyordu.

Bakır, bilindiği gibi tunç alaşımını elde etmek için gerekli madenlerdendir. Bu nedenle
Tunç Çağı’ndan itibaren her türlü alet edevat yapımı için en önemli madenlerden birini teşkil
ederdi. Sözü geçen madenlerin yanı sıra altın, demir gibi önemli madenler de Anadolu’da
bulunuyordu. Bu açıdan Anadolu’nun, güney komşularına göre (Mezopotamya, Suriye) daha
zengin olduğu görülmektedir. Yukarıda değinilen tuncun diğer madeni olan kalayın,
Anadolu’da bulunup bulunmadığı hâlâ tartışma konusudur. Bugüne kadar kalayın doğudan
(Afganistan ya da İran) geldiği kabul edilmekteydi. Ancak Bolkar Dağları’nda bulunan Kestel
Madeni ve henüz yeni keşfedilen ve Kayseri yakınlarında yer alan kalay yatakları dikkate
alındığında, kalayın Anadolu’daki varlığını kabul etmek yanlış olmayacaktır.
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2.2. Anadolu’da Besin Üretimi
Yakındoğu’nun diğer önemli bir bölgesi Mezopotamya’ya ve Mısır’a bakıldığında
Anadolu’dan oldukça farklı bir görüntü ile karşılaşılmaktadır. Mezopotamya ve Mısır
akarsular tarafından domine edilen iki bölgedir. Mezopotamya’da Dicle ile Fırat Nehirleri
buranın verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Her iki nehir bir yandan verimli toprak
getirmektedir, diğer yandan ise insanoğlu erkenden Dicle ve Fırat’ın suyunu kanallar ile
yönlendirmeyi ve bu sayede geniş alanda sulama yapmayı öğrenmişlerdir. Son derece düz bir
coğrafya olduğundan kanalize edilebilen bu su sayesinde Mezopotamya insanı yağmur
suyuna muhtaç kalmayıp yılda 2 zaman zaman 3 kere ürün almayı başarmıştır. İnsanoğlunun
en temel gıdaları olan ekmek hazırlamada kullanılan tahılın (özellikle buğday ve arpa) bolca
üretilebilmesi, bu bölgedeki yaşam kaynağıydı. Mısır’daki Nil Nehri için benzeri bir durum
sözkonusu. Nil Nehri’nin ara ara taşması sonucunda nehir yakınındaki toprak son derece
verimlidir. Buna karşın Anadolu’daki tahıl üretimi için durum tamamıyla farklıydı.
Anadolu’da çok sayıda nehirler olmasına rağmen, nehirleri kanalize etmek pek mümkün
değildi. Bu nedenle Anadolu insanı yağmura bağlı bir tarım yapmak zorundaydı ve bu tarım
şekli bugün bile hala yer yer devam etmektedir (barajların olmadığı yerler). Yağmura bağlı
olan Anadolu çifçileri bu nedenle yılda sadece tek bir kez ürün alabiliyordu. Kuraklık
dönemlerinde ise hiç verim alamayabiliyordu. Bir kez ürün alamayan köylünün sonraki sene
içinde zorluk yaşaması sözkonusuydu. Oysa bazı zamanlarda kuraklığın birkaç sene devam
edebildiğini de biliyoruz. Böyle durumlarda toplumlar yok olmanın eşiğine gelebiliyordu.
Birkaç sene ürün alamayan köylünün elindeki tohumluk tahıl da bitince kış aylarında ne
kendisi için ne de yetiştirdiği hayvanlar için yeterince besin kalmıyordu. Böyle bir durumla
karşı karşıya kalan köylünün açlıktan ölmesi sözkonusu olabiliyordu. Anadolu insanı bu
olumsuz durumun üstesinden en iyi şekilde gelebilmek için silolar ve depolar inşa etmişlerdir.
İlk Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’da biz bu gibi depoların yere gömülü olarak yapıldığını
biliyoruz. Daha sonra Son Tunç Çağı’nda bir Anadolu İmparatorluğu haline gelen Hititler,
devlet sistemlerini ayakta tutabilmek için çok büyük ölçekli silolar inşa etmişlerdir. Bununla
beraber başkentleri Hattuşa’da ve birçok Hitit kentlerinde barajlar ve su havuzları inşa
etmişlerdir. Özellikle hayvancılık için bu havuzlar ve barajlar son derece önemliydi.
Hitit metinlerinde, Anadolu’nun yukarıda bahsi geçen kuraklık dönemleri hakkında
bilgi edinmemiz mümkün. Öyle ki Hitit kralı seneler süren bir kuraklık nedeniyle Mısır
firavunundan tahıl istiyecek kadar çaresiz olduğunu görüyoruz.
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2.3. Coğrafyanın Yerleşmeler Üzerindeki Etkisi
Coğrafyanın bugün bile üzerimizde hala büyük etkisi vardır. Jared Diamond adlı bilim
insanı farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yaşayan halkları inceledikten sonra, bir
toplumun diğer toplumdan daha fazla ilerlemesini, zenginleşmesini tamamıyla coğrafya ile
açıklamak ister. Gerçekten de coğrafyanın etkisi azımsanmayacak kadar çoktur. Bugün,
özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için bu etkiyi hissetmek daha zordur. Ancak
Anadolu’yu gezdiğiniz taktirde bu gerçek ile yüzleşmekten başka çareniz yoktur.
Karadeniz’de ev yapımında eskiden beri ahşap kullanılması örneğin bir tercih olarak
algılanmamalıdır. Ormanlarla kaplı olan bu bölgemizde ağaçların mimaride kullanılması
kadar doğal bir durum yoktur. Eskiçağ’da bile bu bölgede ağaçların kullanıldığını gösteren en
güzel örnek Samsun-Bafra’daki İkiztepe yerleşmesidir. Ilk Tunç Çağı yerleşmesi olan
İkiztepe’de arkeologlar binaların temellerini bile tam anlamıyla bulmuş değillerdir. Çünkü
tamamıyla ağaç ile inşa edilen binalardan 4000-5000 yıl yıl geçtikten sonra bugün sadece
toprakta izler görülebilmektedir. Buna karşı taşın yoğun bulunduğu bölgelerde taşın
temellerde, hatta temelüstü olarak da kullanıldığını görmekteyiz. Görüldüğü gibi betonöncesi
topluluklar tamamıyla doğada bulabildiklerine bağlı olarak malzeme kullanmaktaydılar.
Yukarıda Anadolu’nun parçalanmışlığından, dağlarından, ovalarından ve ovaları
birbirine bağlayan akarsulardan bahsetmiştik. Bu bağlanma özelliklerinden dolayı doğal
yollar

genellikle

bu

akarsuların

yakınında,

vadilerde

ise

hemen

yanı

başında

bulunmaktadırlar. Doğal yollar bununla beraber hiçbir zaman bir ovanın ortasından da
geçmemektedir, çünkü yağmur yağdığında çamurlanan ve geçinilemez olan ilk yerler
onlardır. Eskiçağ insanı sağlam bir zeminde yürümek zorundaydı, yağmurda sel altında
kalmayan ve çamurlanmayan bir zemin. Bu nedenle Anadolu’da yollar genellikle dağların,
tepelerin kenarından geçmektedir. Buradaki zemin çoğunlukla kaya, ya da kayalık
zeminhemen toprağın altındadır. Doğal olarak insanların yerleşim seçiminde de anayollardan
fazlasıyla uzakta olmayan yerleri tercih etmişlerdir. Bugün olduğu gibi, o zamanlar da ticaret
yapılırdı ve ticaret için en önemli hususlardan biri ulaşımdı. Eskiçağ yerleşmelerini gösteren
bir haritaya baktığımızda yerleşmelerin kabaca bir hat üzerinde olması bu nedenle
şaşırtmamalıdır. Bugünkü otoyolların birçoğu ama özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında
kurulan demir yollarının aynı hattı kullanmaları tesadüf değildir.
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Yukarıda bahsedilen etki, evlerin şekli ve yapım tekniklerinde de görülmektedir.
Evlerin yönü, kentlerin gelişim tamamıyla coğrafyanın etkisi altındadır. Harran evlerinin
şekli, kullanılan malzeme olduğu gibi büyük ölçüde coğrafya tarafından belirlenmiştir.

2.4. Tarihi Coğrafya Nedir?
“Tarihi Coğrafya, geçmişin coğrafyasıdır ve geçmişte herhangi bir peryottaki artan ve
azalan insan faaliyetlerini, tarihi uyum içinde basitçe inceleyen/dile getiren coğrafi
çalışmadır. Konunun tarihi ya da tarihöncesi dönemde olması o kadar önemli değildir.
Önemli olan araştırmanın coğrafi ilke ve metotlar ile yapılmasıdır” (Gümüşçü 2014: 165).
Tanımdan da anlaşıldığı gibi Tarihi Coğrafya, Coğrafya biliminin bir altdalıdır.
Bununla beraber bölgelerin geçmişteki özelliklerini incelediğinden tarih, arkeoloji ve eski
filoloji gibi bilim dallarıyla da yakından ilişki içindedir. İncelediği dönem doğrultusunda
tarihi coğrafya çalışmaların çalışma şekilleri değişiklik göstermektedir. Örneğin Tarihöncesi
Tarihi Coğrafya çalışmaları tamamıyla arkeolojik buluntular (maddi kalıntılar) ile
yürütülmektedir. Yani çalışmalar, insanların bırakmış oldukları ve arkeolojik kazılar ya da
yüzey araştırmaları sonucunda ortaya çıkan kullanım eşyaları, mimarı yapılar ya da kültsel
nesneler inceleyerek yapılırken, tarihi çağlarda bütün bu verilere bir de yazılı kaynaklar
eklenmektedir. Bununla beraber yazılı kaynaklardan sağlanan veriler doğrultusunda da
çalışmalar değişkenlik gösterir. Örneğin Hitit Dönemi Tarihi Coğrafyası konusunda çalışan
bir bilimci, çiviyazılı belgelerden bilinen yer adlarının yer tespiti (lokalizasyon) üzerinde
çalışmaktadır. Çünkü metinlerden bilinen yaklaşık 4000 yeradlarından sadece 10 kadarı kesin
olarak tespit edilmiştir. Oysa Osmanlı Dönemi Tarihi Coğrafyası üzerinde çalışan bir bilim
insanının böyle bir sorunu yoktur çünkü Osmanlı Dönemi’nde yerleşmelerin nerede oldukları
zaten biliniyor. Osmanlı Dönemi Tarihi Coğrafyacılar bu sayede bir adım daha ilerleyerek
bölgesel incelemelerde bulunabilir, seçilmiş bir bölgenin ekonomisi gibi konuları araştırabilir
ya da farklı bölgelerdeki bazı hususları karşılaştırabilir.
Tarihi Coğrafya eski dönem coğrafyasını yeniden inşa etmeye çalışır (mekanın
yeniden inşası) ve bu sayede eski dönem için olduğu gibi, bugün için de çıkarım sağlayabilir.
Konuyu biraz daha aydınlatmak için Hitit Tarihi Coğrafya Çalışmalarını örnek vermek isteriz.
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Çanakkale’nin nerede olduğunu bilmiyor olsaydık ne olacağını düşünelim Çanakkale
Savaşı tarih kitaplarında nasıl yer alırdı? Peki, Amasya’nın Anadolu’nun neresinde olduğunu
bilmeseydik, bazı şehzadelerin hayatı nasıl incelenirdi? Bu gibi doğal bilgilerden yoksun
olmanın ne tür sonuçlar doğurduğunu düşünmek, arkeoloji ve yakın disiplinlerde çalışanlar
için bile zor olabilir.
Eskiçağ Bilimleri içinde yer alan tüm disiplinler, Arkeoloji, Filoloji ya da Arkeo-Fen
Bilimleri olarak adlandırmak istediğimiz Arkeobotanik gibi bilimler, hepsinin tek bir amacı
vardır: incelemekte olduğu dönemin tarihini (kültür tarihi ya da siyasi tarih) belirginleştirmek.
Tarihin iki öğesi vardır: zaman ve mekân. Tarihin mekânı ise, bulunduğu coğrafyadır.
Coğrafyayı bir tiyatro eserine benzetecek olursak, tarihin sahnesi olarak da görmek
mümkündür. İlk paragrafımızdaki sorulara geri dönecek olursak; Çanakkale’nin yerini
bilmiyor olsaydık, doğal olarak tarih bilgilerimiz de bu konuda eksik kalacaktı ve Çanakkale
Savaşı’nın stratejisini ya da Atatürk’ün emirlerini anlamamız zorlaşacak, bazı durumlarda ise
imkânsız olacaktı. O halde, kalıplaşmış olsa da mekân, tarihin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Hitit başkenti Boğazköy-Hattuşa, 1906 yılından beri kazılmaktadır. Bu arkeolojik
kazılarda, binlerce çiviyazılı kil tablet ve tablet parçası ele geçmiştir. Fragman olarak
adlandırdığımız tablet parçalarının tümüne yakını incelenmiş ve yayınlanmıştır. Hitit
Devleti’nin başkenti olarak, en büyük tablet arşivinin Hattuşa’da olması elbette şaşılacak bir
durum değildir. Ancak Hattuşa dışında da tablet bulunan merkezler bulunmaktadır. Kazıları
halen devam etmekte olan Ortaköy/Şapinuva, Alaca Höyük / Arinna(?), Oymaağaç/Nerik ve
Kayalıpınar/Şamuha bunlardan birkaçıdır. Tüm Hitit merkezlerinden elde edilen yazılı
metinlerde, 4000’den fazla yer ismi geçmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için II.
Murşili’nin Annallerinden bir pasaj vermek yerinde olacaktır. Hitit Kralı bir metninde 9.
Hükümdarlık yılını anlatır:
“Ertesi gün ileri yürüdüm ve Haişehla ve Kantişişa kentlerini yaktım Sonra Hakpiş
kentine geri döndüm Ve Hattuşa kentine geri döndüm ve Ankuva kentinde kışı geçirdim”
Son derece basit gibi görünen bu pasaj, binlerce başka pasaja örnek oluşturabilir
niteliktedir, çünkü bahsedilen kentlerden sadece başkent Hattuşa’nın yeri kesin olarak
bilinmektedir. Diğer yer adlarını ise, yaklaşık olarak tahmin etmek mümkün olabilmektedir.
Pasajdaki Hakpiş ya da diğer yazılışıyla Hakmiş kentinin genellikle Amasya yakınlarında
olduğu kabul edilir. Ancak Amasya’nın neresinde olduğu kesin değildir, çünkü henüz
34

Amasya İli’nde ve çevresinde yeterince arkeolojik kazı ve araştırma yapılamamış, dolayısıyla
kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi yer adları kesinleştirmek için
arkeolojik kazılar sonucunda tablet bulunması gerekir. Hatta tablette de bu yer adına ilişkin
kesin veriler yer almalıdır. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, bu gibi örnekler son derece
azdır. Bu nedenle tarihi-coğrafya ile uğraşan Hititologlar, Hitit metinlerinde geçen bir yer
adını varlığı bilinen, ancak kazısı yapılmamış bir yerleşim (höyük gibi) ile eşitlemekten
kaçınırlar. Bunun yerine daha geniş bir coğrafyada olduğunu ileri sürerler. Yani Hakmiş
örneğimizde olduğu gibi, Hitit kenti, Amasya Kalesi, ya da Amasya İli’nde yer alan bir höyük
ile değil, genel olarak Amasya yakınlarında olarak nitelerler.
Hitit Dönemi Tarihi Coğrafya Çalışmalarına somut bir örnekle son verelim Kazısı
devam eden Hitit yerleşimleri arasında Nerik adında önemli merkez de bulunmaktadır. Nerik,
Nerik’in Fırtına Tanrısı’nın kült merkezi olarak, devletin en önemli dini merkezlerinden biri
idi. 1974 yılında Prof. Dr. Ali Dinçol ve Prof. Dr. Jak Yakar’ın ortak yayınladıkları bir
makaleye göre, Hitit kenti Nerik’in, Samsun’un güneybatısında yer alan Vezirköprü’deki
Oymaağaç Höyüğü ile eşitlenmesi mümkündür. Lokalizasyonun nedenlerinden biri, bir Hitit
metnindeki pasaj idi: “Maraşanta Nehri eskiden başka bir yönde akardı. Fakat Fırtına
Tanrısı onu çevirdi ve onu Tanrıların Güneş Tanrısı’na doğru akıttı. Onu Nerik şehrine yakın
akıttı”. Bu ifadeye göre Maraşantiya (Kızılırmak) yatağını Güneş Tanrısı’na doğru, yani
doğuya doğru değiştirmiştir. Metne göre Nerik kenti de, Kızılırmak’ın doğusunda yer
almalıydı. Oymaağaç’ın konumu Nerik için son derece uygundu. Üstelik, Oymaağaç’ta bir
Hitit yerleşmesinin varlığına işaret eden çanak çömlek ve bir potern, daha evvelden tespit
edilmişti. Nerik-Oymaağaç eşitlemesi 1974 yılından sonra genellikle kabul gördüyse de
ispatlanması, kazı olmadan mümkün değildi. 2007 yılında bir Alman kazı ekibi, Oymaağaç’ta
çalışmaya başladı ve bugüne kadar ele geçen çiviyazılı metin fragmanlarının birinde, Nerik
kent ismine de rastlandı. Bugün Oymaağaç yerleşmesinin Hitit Nerik kenti ile eşit olduğu
düşüncesi gittikçe ağırlık kazanmaktadır.
Yukarıda da anlatıldığı gibi, coğrafyanın eski toplumlar üzerindeki etkisinin son
derece önemli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak konumuz geçmişte olduğuna göre
sadece coğarfya değil tarihi coğrafyanın da önemi üzerinde durulmalıdır.
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Uygulamalar
İnternette uydu haritaları ile Anadolu’nun incelenmesi
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Uygulama Soruları
Anadolu yerşekilleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’nun yer şekilleri ve bu yerşekillere bağlı olarak Anadolu’nun ne denli
parçalanmış bir görünüme sahip olduğunu gördük. Bu parçalanmışlığı nedeniyle ovalar
arasındaki bağlantıların kopuk olduğunu ve ancak doğal yollar ile aşılabildiğini kavradık.
Bununla beraber coğrafyanın eskiçağda insanları nasıl etkilediklerini ve bugün bile bazı
etkilerin devam ettiğini gördük. Bu etkiyi ise özellikle yerleşmelerin gelişimi ile kullanılan
malzemeleriyle örneklendirdik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun yerşekillerinin bir özelliği değildir?
a-Ovalar vardır
b-Dağlar doğu-batı doğrultusundadır
c-Batı Anadolu’da dağlar denize dik uzanır
d-Batı Anadolu’da kuzey-güney doğrultusunda bir bölünmüşlük sözkonusudur
e-Dağlar ovalar arasındaki bağlantıları sağlar

2-Anadolu ikliminin genellikle sert geçen kışlar nedeniyle aşağıdaki olumsuzluklardan
hangisi meydana gelmiştir?
a-İnsanlar açlıktan ölmüşlerdir
b-Hitit Uygarığın son bulmasına neden olmuştur
c-Ovalar arasındaki iletişimin bir süreliğine kopmasına neden olmuştur
d-Ekonomiyi kötü etkilemiştir
e-Yer tespitleri (lokalizasyonlar) zorlaştırmaktadır

3- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Eskiden daha fazla ormanlık alanın olması nedeniyle iklim daha yumuşaktı
b- Dağlar ovalar arasındaki bağlantıları sağlar
c-Anadolu bakır yatakları açısından fakirdir
d-Anadolu’da gümüş yatakları yoktur
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e-Mezopotamya yeraltı zenginlikleri açısından Anadolu’dan daha şanslıdır

4- Tunç yapımı için aşağıdakilerden hangisi kullanılırdı?
a-Gümüş
b-Altın
c-Kurşun
d-Bakır
e-Çinko

5- Aşağıdakilerden hangisi besin üretiminde en önemli tarım ürünlerinden biriydi?
a-Mısır
b-Bezelye
c-Ayçiçeği
d-Pirinç
e-Arpa

6-Hititler olumsuz coğafi şartların üstesinden gelebilmek için aşağıdakilerden
hangisini yapmıştır?
a-Yol ağı oluşturmuşlardır
b-Surlar inşa etmişlerdir
c-Depolar ve silolar ile havuzlar ve barajlar inşa etmiştir
d-Fetihlere ağırlık vermişlerdir
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e-Büyük tapınaklar inşa etmişlerdir

7-Aşağıdakilerden hangisi Tarihi Coğrafya ile ilgili bir konu değildir?
a-Amasya’nın bitki örtüsü
b- Hitit Dönemi yerleşmelerin lokalizasyonları
c-Osmanlı nüfus sayımları
d-Urartu besin üretimi
e-Tarihöncesi toplumların dağılımı

8-Aşağıdakilerden hangisi Tarihi Coğrafya’nın kısa tanımı olabilir?
a-Eski Coğrafya
b-Coğrafya Tarihi
c-Mekanın yeniden inşası
d-Çevrenin yapılandırılması
e-Hiçbiri

9-Hitit Tarihi Coğrafya Çalışmalarında en önemli sorun hangisidir?
a-Yer tespit sorunu
b-Hitit besin üretim sorunu
c-Hitit yeraltı zenginlikleri sorunu
d-Dağılım sorunu
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e-Hiçbiri

10-Tarihi Coğrafya bir bütün olarak neden önemlidir?
a-Önemi yoktur
b-Coğrafya’nın toplumlar üzerindeki etkisi büyüktür
c-Yerleşmelerin tarihini sunar
d-Bize eski dönemin (mekânsal) durumunu vermektedir
e-Bir bölgenin ekonomisi hakkında bilgi verir

Cevaplar:
1-e

2-c

3-a

4- d

5- e

6-c

7-a

8-c

9-a

10-d
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3. TARİH ÖNCESİ ANADOLU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemleri
-Paleolitik Dönem
-Mezolitik Dönem
-Neolitik Dönem
-Kalkolitik Dönem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Anadolu’daki Paleolitik merkezler hangileridir?
Anadolu’daki Mezolitik merkezler hangileridir?
Anadolu’daki Önemli Neolitik merkezler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Anadolu’nun
Öncesi Devirleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Tarih
Anadolu’da
tarih
Ders
notları
ve
öncesi
devirlere
ait sunumlar, kaynak kitaplar,
merkezlerin
öğrenilmesi belgeseller
ve
müze
sağlanır
ziyaretleri

Tarih
Öncesi’nin
Anadolu
Tarih
Ders
notları
ve
Anadolu için tanımı
Öncesi
devirlerinin sunumlar, kaynak kitaplar,
tanımlanması
ve
hangi belgeseller
ve
müze
evrelerin
Anadolu ziyaretleri
coğrafyasında
yaşandığı
kavranır
Göbeklitepe, Çayönü
Dünya Tarih Öncesi
Ders
notları
ve
gibi Anadolu ve Dünya Kronolojisinin kavranması sunumlar, kaynak kitaplar,
Tarihi’ni temelden değiştiren sağlanır
belgeseller
ve
müze
bölgeler
ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Çayönü, Göbeklitepe
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Giriş
Anadolu’nun Tarih Öncesi Devirleri, önemli merkezlerde yapılan arkeolojik
buluntular sayesinde belirlenmiştir. Hatta Güney, Güneydoğu, Batı, Orta Anadolu gibi
bölgelere ayrılmış olarak ele alınan konu, seçilen merkezlerden alınan örnekler ile ayrıntılı
olarak ele alınmıştır. Özellikle Türk bilim insanları tarafından ortaya çıkarılan ve Türkiye
adına büyük projeler hazırlanan Tarih öncesi merkezler, 1950’li yıllardan itibaren yapılan
çalışmalar zikredilerek ele alınmıştır.
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3.1. Tarih Öncesi Dönemler
3.1.1. Paleolitik Dönem – Eski Taş Çağı – Yontma Taş Çağı
Günümüzden önce 2.5 milyon ile 12 bin yılları arasına tarihlendirilir. Bu dönem kendi
içinde şu şekilde ayrılır:
 Alt Paleolitik: Günümüzden önce yaklaşık 2.5 milyon ile 100 bin yılları arası
 Orta Paleolitik: Günümüzden önce yaklaşık 100 bin ile 40 bin yılları arası
 Üst Paleolitik: Günümüzden önce yaklaşık 40 bin ile 16 bin yılları arası
Paleolitik dönemde, Dünya iklimi oldukça farklıydı. Öncelikle kuzey yarım küre
tamamıyla buzullarla kaplıydı ve insan topluluklarının yaşamına uygun alanlar değildi.
Güneyde ise çok değişken iklim kuşakları birbirini izlemekteydi. Devam eden süreçte
buzullar erimeye ve kuzey yarım kürenin ülkemiz sınırlarındaki alanları daha ılıman bir iklim
kuşağına dönüşmeye başlamıştır. Fakat henüz günümüz iklim özelliklerinin oluşması için
erken bir dönemdir. Özellikle Toros ve Zagros dağlarının güneye bakan alçak tepelerinde
daha ılıman iklim kuşakları oluşur ve bu bölgeler yerleşmeye uygun alanlar haline gelir.
Paleolitik dönem insanları, günümüze ulaşan en eski aletleri kullanır. Bu dönemde
sığınma amacıyla doğal mağaralar, kaya sığınakları, ağaç kovukları kullanılmaktaydı.
Beslenme ise, doğada hazır bulunan hayvan leşleri, bitkiler, yemişler ve kökler toplanarak
yapılırdı. Paleolitik insanın çeşitli tuzaklarla avladıkları, uçurumlara sürükleyerek
yakaladıkları hayvanları taş aletlerle parçaladıkları bilinmektedir. Bu dönemin insanları, 1520 kişilik küçük gruplar halinde göçebe bir yaşam sürerler. Oldukça sınırlı sayıda alet
kullanabilen veya hiç alet kullanmayan bu insanlar doğanın kendine sunduğu olanaklar
çerçevesinde yaşayabiliyorlardı. Herhangi bir üretim yapamadıklarından, dağınık bir biçimde
küçük gruplar hâlinde yaşayan bu insanlar hakkında günümüze oldukça az kanıt kalmıştır. Bu
nedenle bu dönem insanıyla ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. İklim değişiklikleri, jeolojik
hareketler, akarsu, deniz ve göl hareketleri de bu insanlarla ilgili kalıntıların ve yerleşmelerin,
gelişen bu uzun süreçte günümüze ulaşmasını engellemiş olabilir. Örneğin Marmara Denizi
başlangıçta, Kocaeli-Düzce üzerinden bir boğazla Karadeniz’e bağlanırken daha sonra suları
çekilip bir göl halini aldı. Bu süreçte su seviyesi artarak, yeni bir yolla, bugünkü boğazlar
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üzerinden Karadeniz’e bağlandı. Örnekte olduğu gibi, değişen bu coğrafya ile Paleolitik
dönem insanları hakkında yeterli bilgi edinmesine neden olabilir. Dolayısıyla bu insanlarla
ilgili kanıtlar daha çok mağara araştırmalarında veya tesadüfen ortaya çıkmaktadır.
Paleolitik dönem süresince, Homo Neanderthalensis ve Homo Sapiens olarak
adlandırılan gruplar bütün dünyada kendileri için uygun yaşam koşullarına sahip yerlerde
çoğalır. İnsanlığın uzak geçmişine ait bu iki aşamasının kanıtları, Anadolu'nun çeşitli
bölgelerine yayılmıştır (Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevresi gibi). Bu
kanıtların bulunduğu pek çok konaklama ve buluntu yeri bilinmektedir. Paleolitik Çağ'ın son
aşaması olan Üst Paleolitik Dönem'de (40 bin-15 bin yıl) insan doğa ile mücadelesine daha
teknolojik aletlerle devam eder. Bu dönemde, Mağara yaşantısı devam etmektedir. Bununla
birlikte, iklim koşullarından korunmak amacıyla, insanoğlu hayvan kemiklerinden çadır türü
barınaklar yapmaya ve taş, kemik ve boynuz gibi hammaddelerden, ince uzun delici ve kesici
aletler (dilgiler), zıpkın ve oltalar üretmeye başlar. Bununla birlikte kuş ve tavşan gibi hayvan
avlamak için küçük ok uçları geliştirilir. Günlük hayatta kullanılan süs eşyaları bu dönemde
geliştirilir. Bu döneme ait önemli yerleşim merkezleri ise, Karain Mağarası, Hatay İlinde yer
alan Üçağızlı Mağarasıdır. Üst Paleolitik dönem yerleşmelerinden Üçağızlı Mağarasında
insanların bu aletlere ek olarak deniz kabuklarından süs eşyası ve takı yaptığı bilinmektedir.
Aşağıda Paleolitik döneme ait bazı yerleşmeler ele alınmaktadır.

Resim 3-1: Anadolu'da Paleolitik Çağ Yerleşmeleri
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3.1.1.1. Yarımburgaz Mağarası

İstanbul-Küçükçekmece ilçesi sınırlarında yer alan Yarımburgaz Mağarası’nda
günümüzden 270 bin-390 bin yıl öncesinde, yapılan kazılar sonucunda ilk insanların
yerleştiği tespit edilir. Çeşitli ara dönemlerle birlikte Bizans Çağı’na kadar bu mağaranın
yerleşme olarak kullanılması Anadolu Kültür Tarihi için çok önemlidir.

Resim 3-2:Yarımburgaz Mağarası

Günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önce yaklaşık 20-25 kişilik gruplar hâlinde çeşitli
dönemlerde mağarayı konaklama yeri olarak seçen yerleşmecilere ait kalıntılar yanında, daha
çok ayı olmak üzere, yaban eşeği, geyik, karaca, bizon, yaban domuzu, yaban keçisi gibi otçul
hayvanlarla panter, sırtlan, kurt, çakal, tilki gibi etçil hayvanlara ait kemiklere rastlanmıştır.
Bu kemiklerin mağarayı in olarak kullanan hayvanlara ait olabileceği gibi mağarada yaşayan
insanların avladığı hayvanlara ait de olabilirler. Bu buluntular ve ayrıca mağaranın çeşitli
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katmanlarında ortaya çıkarılan ve analiz edilen bitkisel kalıntılar, bölgenin mikro fauna ve
ekolojisi hakkında önemli bilgiler edinilmesini sağlamaktadır. İstanbul yakınındaki bu eşsiz
tarihsel tanıkları barındıran mağara ne yazık ki bugün büyük oranda tahrip olmuştur. Özellikle
bölgedeki yapılanma ve define arayıcıları tarafından büyük tahribata uğramıştır. Anadolu’nun
erken dönem tarihi açısından bu kadar önemli tabakaları barındıran böyle bir tarihsel mirasın
bu şekilde korunmasız durumda bulunması kültürel mirasa, insanlık tarihine verilen önem
bakımından çok acı vericidir. Burada ilginç bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Özellikle
1980 dönemi Türk filmlerindeki gerilim, kavga sahneleri için bu mağara defalarca set olarak
kullanılıp, mağara daha fazla tahrip edilmiştir.

3.1.1.2. Karain Mağarası
Antalya’nın yaklaşık 30 km kuzeybatısında yer alan Karain Mağarası, Yarımburgaz
Mağarası ile birlikte ülkemizin arkeolojik anlamda en iyi araştırılmış mağaralarındandır.
Uygun yerleşme koşulları Alt Paleolitik Dönem’den Roma Çağı’na kadar yerleşmeye sahne
olmasını sağlamıştır. Deniz seviyesinden 430 metre, bulunduğu ovadan ise 110 metre
yükseklikte olan mağara üç büyük boşluktan ve bu boşluklardaki daha küçük gözlerden
oluşur. 1946 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından bulunan mağarada 1973 yılına değin
çeşitli aralıklarla kazılar sürdürüldü. 1985 yılında ise kazılara Işın Yalçınkaya tarafından
yeniden başlandı. Bugün sürdürülen kazılar uluslararası bir ekip tarafından sürdürülmekte ve
kalın Orta Paleolitik katmanlar kazılmaktadır. Günümüzden 160 bin-60 bin yıl öncesine
tarihlenen bu tabakalarda Neandertal insan kalıntıları da bulunmuştur.
Karain Mağarası, Anadolu’da insana dair en eski kemik kalıntılarını barındırması
açısından çok önemlidir. Kazılar sırasında bir çocuğa ait azı dişi ile kafatası parçaları
bulunmuştur. Bu insan kalıntıları yanında Yarımburgaz Mağarası’nda bulunanlar gibi fil, su
aygırı, aslan, sırtlan, ayı, öküz, at, geyik gibi hayvanlara ait kalıntılar bulunmuştur. Bu
mağarada ayrıca günümüzden 92 bin-110 bin yıl öncesine ait olabilecek yanmış odun ve
kemik kalıntılarının bulunması, bu dönem Anadolu insanının ateşi bildiği ve olasılıkla
yiyeceklerini pişirebildiğini göstermektedir.

3.1.1.3. Üçağızlı Mağarası
Hatay ili, Samandağ ilçesinin güneyinde yer alan Üçağızlı Mağarası, 1989 yılında
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Angela Minzoni Deroche tarafından bulunup ve 1990'lı yılların başında ilk kazılar
gerçekleştirilmiştir. Mağarada daha sonraki yıllarda durdurulan araştırmalar, Prof. Dr. Erksin
Güleç başkanlığındaki bir ekip tarafından tekrar başlatılır. Daha sonraki yıllarda Ankara,
Arizona ve Boston üniversitelerinden bilim adamları ve uzmanların katıldığı bir ekip
tarafından halen sürdürülen kazılarda Orta Taş Çağı'ndan, Üst Taş Çağı'na geçişi belgeleyen
öncül Üst Paleolitik kültürüne ait 42 bin yıllık kalıntılar bulunmuştur. Bu tabakalar 17.000 yıl
öncesine, Epipaleolitik döneme kadar süregelen bir kültür kompleksini oluşturmaktadır.
Kazılarda bol miktarda taş alet, hayvan kemiği ve deniz kabukları bulunmuştur. Ayrıca
mağaradan Homo Sapiens'e ait 3 adet azıdişi de ele geçirilmiştir. Üçağızlı Mağarası'nda
sürdürülen kazılar Paleolitik dönem insanlarının biyolojik yapıları, kültürleri, beslenmeleri ile
çevrede yaşayan bitki ve hayvan toplulukları hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.
Mağarada ele geçirilen ve süs eşyası olarak kullanıldığı bilinen deniz kabukları dünyanın en
eski süs eşyaları arasındadır. Süslenme olgusu ilk kez Üst Paleolitik dönemde modern
insanlarla birlikte ortaya çıkmıştır ve bu olgunun evrim sürecinde insanın kendi benliğinin
bilincine vararak, kendilerini toplum içinde diğerlerinden ayıracak bir statü göstergesi olarak
kullanıldığı düşünülmektedir. Bunun dışında, bazı bilim adamları süs eşyalarının sembolik bir
dil olarak kullanıldığını da ileri sürmektedirler.

3.1.1.4. Antalya – Beldibi / Belbaşı
Anadolu Paleolitik'i açısından önemli merkezlerden biri de Antalya'dır. Enver Y.
Bostancı, 1950'li yıllarda Antalya'nın batı sahili üzerinde sahilden 2 km içeride yer alan
Beldibi, daha sonra da Beldibi'nden 5 km uzaklıktaki Belbaşı Kaya Altı Sığınağı'nın varlığını
rapor etmiştir. Beldibi'nin Üst Paleolitik seviyelerinde kafatası ve vücut kemiği parçaları,
Epipaleolitik tabakalarında ise taştan bir balık ve duvar resimleri açığa çıkarılmıştır. Bunların
yanı sıra, Bostancı tarafından bulunan geometrik nesneler, Paleolitik dönem insanlarının
hesap yapma potansiyeline ilişkin ipuçları oluşturması açısından son derece önemlidir.
Belbaşı Kaya Altı Sığınağı Epipaleolitik tabakalarını kapsamaktadır ve bu tabakalarda da
insana ait çeşitli kafatası ve vücut kemikleri bulunmuştur. Yine Antalya'da yer alan ve
günümüzde kazıları devam eden Öküzini Mağarası'nda da Epipaleolitik tabakalarda çok
sayıda taş alet ve hayvan kemiği ele geçirilmiştir.

3.1.2. Mezolitik Çağı
Üst Paleolitik dönemin sonunda, Son Buzul Çağı'nın sona ermesiyle yaşanan iklim
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değişiklikleri; doğal çevreyi, bitki örtüsünü etkileyip, ağaç ve bitki türlerinin çeşitlenmesi ve
orman alanların genişlemesine sebep olur. Doğada meydana gelen bu değişimler sonucunda
insanın yaşam biçiminde de belirgin değişimler yaşanır. Uzun yıllardan beri devam eden
avcılık, toplayıcılık ve balıkçılık ağırlıklı faaliyetler ile göçebe yaşam tarzı, değişen bu
koşullara ayak uydurarak yerini mevsimlik ve kalıcı yerleşimlere bırakmaya başlar. SosyoEkonomik açıdan besin derleyiciliği, bilinçli besin toplayıcılığı ve uzman avcılık dönemi
olarak tanımlanabilen bu dönem, Epipaleolitik/Mezolitik dönem olarak adlandırılır. Fakat
dünyanın her bölgesinde bu değişim aynı zamanda gerçekleşmez.

Paleolitik yaşam

biçimlerini devam ettiren topluluklar Epipaleolitik, değişen iklim koşullarına uyum
sağlayarak, yeni yaşam biçimleri geliştiren topluluklar ise, Mezolitik topluluklar olarak
adlandırılır.
Anadolu Coğrafyası'nda bu dönemde yaşayan topluluklara ait birçok buluntu yeri
keşfedilmiştir. Bunlardan en önemlileri Biris Mezarlığı ve Söğüt Tarlası gibi buluntu
yerleriyle bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi gelmektedir. Bir diğeri Antalya Bölgesi'nde
yer alan Öküzini ve Belbaşı mağaralarıdır.

3.1.2.1. Öküzini Mağarası
Antalya’nın yaklaşık 31 km kuzeybatısında yer alan Öküzini Mağarası, Karain
Mağarası’yla aynı doğal çevreyi paylaşır. Karstik suların yer aldığı, kimi zaman küçük
göllerin oluştuğu bu alanlar günümüzden 17 bin yıl önce konar-göçer yaşam biçimini
sürdüren insan grupları tarafından kullanılmıştır. Mağara iki boşluktan oluşmaktadır; ovaya
açılan büyük boşlukta yerleşme olmuştur. Mağaranın duvarındaki öküz kabartmasından adını
alan Öküzini, 1950’li yılarda Karain Mağarası’nda da arkeolojik çalışma yapan Kılıç Kökten
tarafından kazılmıştır. Daha sonra ise 1989 ile 1999 yılları arasında da Prof. Dr. Işın
Yalçınkaya tarafından tekrar kazılmıştır. Öküzini’nde doğal ve insan aktiviteleri sonucu
birikmiş yaklaşık 3.5 m kalınlığındaki dolgu içinde günümüzden 17 bin yıl öncesine
tarihlenen Epipaleolitik yerleşme yanında Neolitik ve Kalkolitik çağ buluntularının ortaya
çıkarıldığı tabakalar da tespit edilmiştir. Öküzini Mağarası’nda dönemin özelliğini yansıtan
bol miktarda mikrolit ve kemik alet bulunmuştur. Kemik bızlar, iğneler ve bir adet kemik tığ
en özgün buluntu grubunu oluşturmaktadır. Mağarada ayrıca evcil hayvan bulunmazken,
yabani koyun, keçi, domuz ve çeşitli geyik çeşitleri ile etçillere ait kalıntılar yer almaktadır.
Mağarada ocak kalıntılarının bulunması, bu yerleşim yerinde ateşin kullandığını
göstermektedir.
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3.1.2.2. Pınarbaşı
Öküzini yerleşiminin hemen kuzeyinde ise, Pınarbaşı yerleşimi yer almaktadır. Son
yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda Orta Anadolu Bölgesi'nin Epipaleolitik yaşamı ile ilgili
ilgi çekici veriler ortaya koymaktadır. Pınarbaşı saz kulübelerde yaşayan balıkları ve
çevredeki kuşları avlayarak, yabani bitki toplayarak beslenen bir grup insanın kısa süreli
konaklama yeridir. Diğer bölgeler ve topluluklarla ilişkileri, değiş-tokuş yöntemiyle
sağlanmaktadır.

3.1.3. Yerleşik Yaşama Geçiş Neolitik Dönem
Buzul çağlarının sona ermesiyle başlayan iklim ve çevre değişiklikleri ile, insan
oğlunun milyonlarca yıllık birimi ve zihinsel gelişimi ile birlikte, yaşam biçimlerinde de
değişiklikler meydana gelmiştir. Anadolu coğrafyasında da değişen yaşam biçiminin ilk
yansıması, belli bir bölgede uzun süreli, çevreye ve toprağa bağlı olarak başlayan yerleşik
yaşamdır. Önceki çağlarda insanlar tarafından benimsenen mevsimlik ve özel amaçlı yerleşim
yerlerinin yerini, bu dönemde kalıcı ve sürekli yerleşmeler almaya başlar. Bu süreçle beraber
iklim ve coğrafyanın insanlar üzerindeki olumsuz etkisine karşın yeni yapı biçimleri gelişir.
İnsanoğlu bu dönemde avcı-toplayıcı yaşam biçiminden insanlık tarihi açısından, en önemli
dönüşümlerinden biri olarak kabul gören üretici yaşam biçimine geçer.
Neolitik Dönem’de yeni taş ve obsidyen aletler geliştirilip, ilk kez kilden çanak
çömlek üretilip, tarım yapılmaya başlamış, ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştirilmiş,
anıtsal boyutlarda heykel ve kabartmalar yapılmıştır. Ancak bütün bunlar bir anda oluşmayıp,
belirli bölgelerde adım adım gerçekleşir. Yaklaşık olarak MÖ.10.000-MÖ.6000 yılları
arasında ki Neolitik Dönem, insanın yaşam şeklinde meydana gelen değişimler esas alınarak
bu dönemde “Çanak-Çömleksiz Neolitik ve Çanak-Çömekli Neolitik” olarak iki aşamada
incelenmektedir:

3.1.3.1. Çanak-Çömleksiz Neolitik Çağ
Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem kendi içinde iki aşamada incelenir. Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönem’in ilk aşaması, yaklaşık ilk bin, bin beş yüz yılını kapsayan
zaman aralığında, yerleşik yaşam, belli işlerde uzmanlık, yoğun toplayıcılık ve tarım yapma
çabalarının yanı sıra toplumsal yapıda da belirgin değişimler olur. Bu değişimlerden en
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önemlileri ise, sanatsal/tinsel ürünlerde günlük ihtiyaçlar dışında özel amaçlara yönelik, bir
uzman

tarafından

yapılan,

anıtsal,

kolektif

iş

gücü

gerektiren

yapı

ve

buluntulardır.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Hallan Çemi (Batman), Demirköy ve
Çayönü (Diyarbakır) ile Göbeklitepe (Şanlıurfa) ve Körtik Tepe (Diyarbakır) gibi merkezler,
bu gelişmelerle ilgili çok ilginç verilere sahiptir.
Hallan Çemi ve Çayönü yerleşmeleri, toprağa yarı gömülü, yuvarlık planlı yapılarda
oturan, toplayıcılık ve avcılık ile geçimlerini sağlayan grupların yerleşmeleridir. Bu dönemin
insanları aletlerini genellikle Bingöl civarından getirilen obsidiyenden yapmakta, kap
ihtiyaçlarını taş kaplarla sağlamaktadır. Topluluğun ortak kullanımına işaret eden yapıları,
barınma amaçlı yapılarından farklılık göstermektedir. Göbekli Tepe’de bulunan anıtsal
yapılar, görkem ve işçilik açısından bu dönem için olağanüstü yapılardır. Avcı-toplayıcı
toplulukların sosyal organizasyonları konusunda da oldukça önemli veriler sağlayan Göbekli
Tepe, bu toplulukların kült alanıdır. Göbekli Tepe’deki bu çok erken döneme tarihlendirilen,
çeşit ve kaliteleri açısından şaşırtıcı nitelikte, kireçtaşından yapılan görsel sanat eserlerinin
işaret ettiği inanç dünyası ve sosyal yapı, Neolitik yaşam biçimi konusunda daha önceden öne
sürülen görüşlere yepyeni bir boyut kazandırır.
Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’in ikinci aşamasının başlangıcında tahıl üretiminin
belli yerleşmelerde denendiği ve hayvanlar üzerinde insanların kontrolünün arttığı bilinir.
Fakat gerek tahıllarda, gerekse hayvan kemiklerinde evcilleştirme sonrası görülen değişimler
henüz gerçekleşmemiştir. Bu dönemin ortalarında birçok yerleşmede bazı tahıl ürünlerin ve
bitkilerin yetiştirildiği, yapı işçiliğinde ve taş alet işçiliğinde önemli gelişmelerin olduğu
görülür. Bu gelişmeler, Mimari alanında da görülür. Bu dönemde yuvarlak planlı yapılar
yerine, tek ve çok odalı, taştan ya da kerpiçten binaların yapıldığı görülür. Çakmaktaşı ve
obsidiyen alet yapımında çift vurma düzlemli ve baskı tekniği olarak bilinen yeni teknolojiler
yaygın olarak kullanılır.
İnanç dünyasında belirli bir ortam oluşur, ölü gömme geleneklerinde belirgin
uygulamalara geçilir. Toplu gömütler, kafatası kültü olarak bilinen törensel/inançsal
uygulamalar (Çayönü), iskeletlerin alçıyla kaplanması (Körtik Tepe), bu dönem yaşamının
karakteristik özellikleridir.
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Dönemin sonunda, geçim ekonomisinde tarım yaygınlaşıp, hayvan evcilleştirme süreci
tamamlanır. Evcilleştirilen hayvanlar arasında domuz, koyun, keçi ve sığır bulunmaktadır.
Çanak-Çömlekli Neolitik yerleşmelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

3.1.3.1.1. Hallan Çemi
Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içinde yer alan höyükte yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan birkaç evreli yerleşme MÖ 8400-8300 yıllarına tarihlendirilir. Yerleşmede bu
döneme ait iki yapı türü ortaya çıkarılmıştır. Bu yapılardan bir tanesi, 3 m çapında olup, yapı
tipinin duvarları iri çakıl taşlarıyla yapılmıştır. Diğer grup yapı ise, 6 m çapında yine yuvarlak
planlı olup, bir bölümü toprağa gömülü olan daha büyük mekândır. Yapının duvarları kum taşı
levhalarla yapılmıştır. Ve belli aralıklarla ahşap, dikey destekler ile desteklenmiştir. Bazı
odalara, ön giriş niteliğinde daha küçük yine dairesel formlu mekânların eklenmesi, mimaride
karmaşık yapılara doğru gelişimi işaret eder.

3.1.3.1.2. Anadolu’nun İlk Tapınağı: Göbekli Tepe
Şanlıurfa’nın kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe, erişilmesi güç yüksek bir
kayalığın üzerindedir. Bölgedeki ova ve alçak tepelere hâkim bir noktada yer alan yerleşmede
yapılan kazılar buranın kutsal bir yerleşme, bir dağ tapınağı olduğunu ortaya çıkarır. Taş
duvarlı, yanmış kireçten oluşturulan odalarında “T” biçimli dikilitaşlar dışında, gündelik
yaşamla ilgili herhangi bir mimari unsura rastlanmaz. Aslan Payandalı yapı olarak
adlandırılan odada ortaya çıkarılan dört dikilitaşın ikisinin üzerinde aslan kabartması yer alır.
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Resim 3-3:Göbekli Tepe
Bugüne kadar yerleşmenin Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi’ne ait tabakalarında 14
adet dikilitaş ortaya çıkarılır. Aynı geleneğin devam ettiği sonraki dönemi yansıtan
tabakalarda ise 25 adet dikilitaş bulunur. Buradaki dikilitaşların boyu 3 m’yi bulur.
Dikilitaşların üzerlerinde yılan, tilki, boğa, yabandomuzu, ceylan ve turna kabartmaları yer
alır.
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Resim 3-4:Çeşitli hayvan kabartmaları içeren dikilitaşlar

Bütün bunların yanında bu yerleşmeden çıkarılan en ilginç buluntu, üzerinde insan
kolu kabartması bulunan dikili taştır. Bu yönüyle ve boyutlarıyla ilk insan betimleri
arasındaki yerini alır. Göbekli Tepe’nin Anadolu’daki en eski kutsal yeri olduğu kabul edilir.
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3.1.3.1.3. Çayönü Tepesi
Bu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yerleşmeye sahne olmuş alanlardan bir
diğeri de Diyarbakır-Ergani ilçesi sınırlarındaki Çayönü’dür.
Çayönü bölgenin en kalın Neolitik tabakalarını barındırır. Höyükte 1964 yılında
başlatılan kazılar 1991 yılına kadar devam etmiştir. Höyük, bu yönüyle de en kapsamlı
kazıların sürdürüldüğü yerleşmelerin başında gelir. Çayönü ülkemizdeki ilk uluslararası
bilimsel işbirliği çerçevesinde kazılan alanlardan biridir. Yakın Doğu uzmanı Robert J.
Braidwood ve İstanbul Üniversitesi, Prehistorya kürsüsünden Halet Çambel başkanlığında bir
ekiple başlanan kazılar daha sonra yine aynı kürsüden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan tarafından
sürdürülmüştür.
Çayönü Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ MÖ 8200-6100 tarihleri arasına, Çanak
Çömlekli Neolitik Çağ ise MÖ 6100-5500 yılları arasına tarihlendirilir. Çayönü’nde Yakın
Doğuda ki ilk köy yerleşmelerinin ilk örneğini ve mimarinin gelişimini yakından izlemek
mümkün olmaktadır. Buradaki tabakalanma altı evrede değerlendirilmiştir. 1. Evre yuvarlak
planlı kulübeler evresidir. Bunu mimarinin daha gelişmiş aşamalarını yansıtan, ızgara planlı,
kanallı, taş döşemeli, hücre planlı ve son olarak geniş odalı yapılar dönemi izler. Mimaride
yarısı toprağa gömülü yuvarlak planlı kulübelerden, köşeli hatlara sahip, taş temelli, çok odalı
yapılara doğru bir dönüşüm yaşanır. Toplum içinde iş bölümünün artması, toplanan ürünlerin
birikmesi, yeni ihtiyaçlara cevap verecek daha kompleks yapıların ortaya çıkmasını gerektirir.
Bugün oldukça fakir bitki örtüsüyle çevrili olmasına karşın günümüzden 10 bin yıl önce
Çayönü halkı, sürekli akan bir su kaynağının kenarında oldukça bereketli bir ovada
yaşamaktaydı. Birçok zengin ağaç ve bitki ile tahıl türünü barındıran Çayönü ovası avcılık
için de ideal bir konumdaydı. Çevrede doğal olarak bol miktarda bulunan geyik, domuz,
yaban sığırı, ceylan, yabani at, ayı, tilki buradaki yerleşmecileri çeken önemli bir faktördü.
Akdeniz ırkına ait Çayönü toplumunda erkeklerin boyu ortalama 1.70 m, kadınların boyu ise
1.57 m civarındadır. Bu yerleşmedeki insanların yaş ortalaması yaklaşık 30’dur. Bu bilgilere
ek olarak 60 yaşına kadar yaşamış insanlar da bulunmaktaydı.
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Resim 3-5:Çayönü yerleşmesinden bir kesit

3.1.3.1.4. Aşıklı Höyük
Orta Anadolu’da yer alan Aşıklı Höyük de önemli Neolitik yerleşmelerindendir.
Günümüzde Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran tarafından arkeolojik kazıların sürdürüldüğü
Aksaray-Aşıklı Höyük Neolitik yerleşmesinde, gelişmiş bir Neolitik kültürün varlığını
belgelenmiştir. MÖ 8400 yıllarına kadar inen bir çiftçi-köy yaşantısının izlerini taşıyan Aşıklı
Höyük özellikle mimarisiyle dikkat çekmektedir. Güneydoğu’daki çağdaşlarının aksine
burada bitişik düzende bir yapılaşma göze çarpar.
Kerpiçten yapılmış odaların oluşturduğu kare dikdörtgen yapıların arası dar sokaklarla
ayrılır. İlerleyen dönemlerde standart bir plan anlayışı dikkati çekmektedir. Bu döneme ait
diğer önemli yerleşme alanları Karaman-Canhasan ile Beyşehir-Suberde yerleşmeleri gelir.
Buradaki yerleşmelerin biçimi de ufak farklılıklarla Aşıklı höyüğe benzemektedir. Bu
yerleşme biçimi Anadolu’da Kalkolitik Dönem’e kadar devam eder.
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3.1.3.2. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ
MÖ 10 binlerde Anadolu’da görülmeye başlayan yerleşik topluluklar gerek mimaride
gerekse beslenme ve üretim biçimlerinde görece hızlı bir gelişme kaydettiler.
Çanak Çömlekli Neolitiğin en önemli gelişmesi kuşkusuz insan yaşamına kilden
yapılmış kapların girmesidir. Çanak çömleğin kullanımına dair daha erken kanıtlar olmakla
birlikte kabaca MÖ 7000'li yıllardan itibaren gündelik yaşamın içine girdiği anlaşılmaktadır.
Aslında kullanım noktasında oldukça basit bir işlevi olan çanak-çömleğin gündelik yaşamda
yaygın kullanımı başka önemli gelişmelerin de bir işareti sayılır. Doğal olarak çevresel
koşullar ve teknolojik gelişimle paralel bir sürecin ürünü olmuştur. Kilin ateşte pişirilmesi bu
yeni teknolojinin en önemli göstergesidir. Yine toplumsal statü farklılıklarını, kültür
bölgelerini ve kültürel etkileşimle, göç ve ticaret yollarının içeriği ve güzergâhları hakkında
bilgiler bu ürünler sayesindedir. Artık toplumsal ve kültürel yapıya dair birçok saptama bu
kapların günümüze ulaşmış parçaları üzerinden yapılabilmektedir. Çanak Çömlekli Neolitik
Dönemi Anadolu'da en iyi yansıtan yerleşme alanı kuşkusuz, Konya yakınlarındaki
Çatalhöyük yerleşmesidir. 1961/1963 yılları arasında J. Mellaart tarafından ortaya çıkarılan
"kent" oldukça iyi korunmuş yapılar topluluğundan oluşur.
Çatalhöyük gerek günümüze kadar ulaşan mimarisi gerekse bu yapılarda bulunmuş
olan duvar resimlerinden, ana tanrıça heykellerine uzanan buluntu topluluğu MÖ 7000'lerdeki
bir Anadolu yerleşmesinin niteliğine dair önemli bilgiler verir.
Yaklaşık 450 x 275 m ölçülerinde bir alana yayılan çoğu aynı duvarı kullanarak bitişik
düzende yapılmış tek katlı kerpiç evlere olasılıkla çatıdan giriliyordu.
Yapılardan bazıları iç düzenlemelerinden dolayı "kutsal yapı" olarak adlandırılmıştır.
Bu yapıların tabanları renkli bir kil ile sıvanmıştır. Yine duvarların kat kat sıvandığı
görülmüştür. Sıva yenilemelerinde eski sıvanın sökülmeyip, yenisi üzerine yapılmıştır.
Böylelikle bugün kat kat ve uzun bir kronolojik sürece şahit olan bazıları figüratif bezekli bu
duvar resimlerinde dönemin sanatsal zevkini ortaya koymaktadır. Duvar resimleri,
kabartmalar, duvarlara aplike edilmiş boğa başları ve boynuzları oldukça fantastik bir
din/kültün varlığına da işaret eder. Dönemin bir diğer yeniliği de yerleşme içi gömülerin
giderek ortadan kalkmasıdır. Bilindiği üzere yerleşik yaşamın erken örneklerinde genellikle
yerleşme içi gömüler yoğunluktaydı. Ölen aile bireyleri, yaşayanlarla aynı mekânlarda,
mekânların altına açılmış oyuklara ve yine bunlar için yapılmış sekilerin altına
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gömülmekteydi. Bu uygulamanın ata kültü inancı ile bağlantılı olduğu genellikle kabul edilir.
Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'de bu uygulamadan vazgeçildiği ve ölülerin yerleşme
dışındaki alanlara gömülmeye başlandığı tespit edilmiştir. Kuşkusuz yerleşme içi gömüleri
pratikte birçok zorluğu beraberinde getirmiştir. Yine artık kalabalıklaşan kentlerde bu türden
gömülere olanak tanıyan yapıların artık yeterli olmaması da bu uygulamadan vazgeçilmesinin
nedenleri arasında sayılabilir.

3.1.4. Kalkolitik Dönem
Köy yerleşmelerinin ardından, kentleşme yolunda büyüyen ve gelişen yerleşmelerin
görüldüğü bu dönem yaklaşık olarak MÖ 5500-3000 yılları arasında tarihlenir. Kalkolitik
Çağ, zaman içindeki gelişmelere göre İlk, Orta ve Son olarak üç aşamada incelenir.
Anadolu’nun doğusu ve güneyi bu dönemde Mezopotamya ile yakın ilişki içindedir.
Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu’da görülen gelişmeler Kalkolitik yerine Mezopotamya’nın
çağdaş kültürlerinin adları olan Halaf, Obeyd ve Uruk başlıkları altında tanımlanır.

3.1.4.1. Anadolu Platosu’nda Kalkolitik Dönem
Anadolu Platosu’nda Kalkolitik Dönemin başlangıcında ki yaşam genel hatlarıyla
Neolitik Dönemin devamı niteliğindedir. Belirgin olarak değişimin izleri Orta Kalkolitik
Dönem’de görülür ve bir önceki dönemin aksine yerleşim yeri kurmak için yüksek ve
korunaklı bölgelerin tercih edildiği görülür. Bu durumdan anlaşıldığı gibi savunma
endişesinin arttığı görülmektedir. Hayvancılıktan elde edilen yan ürünler ekonomide
belirleyici rolü üstlenir ve bu dönemde bölgeler arası ilişkiler artar.
Orta Anadolu ve çevresinde Köşk Höyük, Tepecik-Çiftlik, Çatalhöyük,Hacılar,
Güvercinkayası, Çamlıbel Tarlası, İç Batı Anadolu’da, Orman Fidanlığı gibi birçok yerleşme
de bu döneme ışık tutan buluntular ele geçmiştir. Karadeniz kıyısında Dündartepe ve İkiztepe
ile Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Ilıpınar, Aktopraklık, Barçın, Marmara’nın
kuzeyinde yer alan Toptepe, Hocaçeşme ve Trakya bölgesinde yer alan Aşağı Pınar kazıları,
Ege Bölgesinde yer alan Ulucak, Yeşilova gibi yerleşimlerde coğrafi koşullara göre gelişen
ekonomileri, mimari özellikleriyle bölgesel gelişiminin aydınlatılmasına katkıda bulunan
yerleşmelerdir.
Bu dönemin önemli yerleşmelerinden olan Güvercin Kayası, basit köy yerleşmesinden
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savunmalı, iç kale ve aşağı şehir olarak ayrılan yerleşme modeline dönüşümü belgeleyen bir
merkezdir. Ayrıca, yerleşmenin en yüksek yerinde bulunan özel yapı topluluğunun ayrıcalığı,
olasılıkla bir bey yerleşimine işaret etmektedir. Bu özellikleriyle Güvercin Kayası, Anadolu
coğrafyasında anahtar bir yerleşmedir. Kalkolitik dönemde Anadolu’da bulunan maddi
buluntu örnekleri yerel özellikler göstermektedir ve henüz bu Coğrafya’da politik bir güçten
söz edilemez.

3.1.4.2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kalkolitik Dönem
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kalkolitik dönem, Anadolu’nun diğer
bölgelerinden farklı olarak, daha önce belirtildiği gibi, Mezopotamya ile paralel bir gelişim
süreci içindedir. Bu dönemde Fırat ve Dicle nehirleri boyunca Güney Mezopotamya’dan
Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölgede iletişim ağı olduğu anlaşılmaktadır.
İlk Kalkolitik Dönem içinde ele alınan Halaf kültürü, Güneydoğu Anadolu ile Kuzey
Suriye topraklarında ortaya çıkmıştır. Mimari, boyalı çanak çömlek, obsidyen ve boncuk
yapımı gibi alanlarda uzlaşan Halaf toplulukları basit bir yaşam şekline sahip topluluklar
olarak tanımlanır. Güneydoğu Anadolu’da Sakçagözü, Turlu, Grikihaciyan ve Amik ovası
yerleşimlerinde, Şanlıurfa/ Kazane, Kahramanmaraş/ Domuztepe gibi merkezlerde ortaya
çıkarılanlar, ticaret ve ekonomi temelli Halaf kültürünün gelişmiş olduğunu gösteren
buluntular ortaya koyar. Kültürün belirleyici öğeleri, yuvarlak planlı yapılar, mühürler,
heykelcikler, zengin boya ve bezemeye sahip olan çanak çömlekler, uzmanlık gerektiren taş
kap ve obsidyen işçiliği ürünleridir. Halaf Kültürü yeni bir yaşam biçimi olan Obeyd
kültürünün yaygınlaşması ile son bulur.
Güney Mezopotamya’da ortaya çıkan Obeyd kültürü ve ardından Uruk kültürü, Orta
ve Son Kalkolitik döneminde, Anadolu’nun özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin kuzeyine,
Doğu Anadolu bölgesinin içlerine kadar yayılır. Bu yeni kültürlerin ortaya çıkışında Güney
Mezopotamya’da gelişen sulu tarım, artı ürün ve oluşan artı değer yatar. Gittikçe büyüyen
kentlerde, gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu hammaddeler ve zengin kimseler için gerekli
egzotik mallar, ticaretin etkin bir biçimde kurumsallaşarak gelişmesiyle sonuçlanır. Ekonomi
ile dini kurumlar arasındaki ilişki, başka bir ifadeyle tapınak ekonomisi, arkeolojik olarak,
belirli bir planda yapılmış, merkezi bir mekân çevresinde yer alan depo odaları ve işliklerle
tanımlanan tapınak türü yapılarda yer alır.
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Bu dönemde standart boyutlarda kaplar ortaya çıkmıştır. Bu durum belirli bir
zümrenin (rahiplerin) kontrolündeki ürünün dağıtımı ya da paylaşımında ölçü biriminin
kullanıldığına dair ipuçları vermektedir. Obeyd kültürünün önemli yerleşmeleri arasında
Malatya civarında yer alan ve Obeyd döneminde bir ticaret kolonisi olarak kurulan
Değirmentepe höyüğü, Mersin’de yer alan Yumuktepe’dir.
Dönemin ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli yer kaplamaktadır. Özellikle
Değirmentepe yerleşmesinde ekonomi, buğday ve arpa tarımına dayanmaktadır. Koyun, keçi,
sığır ve domuz evcil hayvan olarak beslenme ekonomisinin temelini oluşturur. Avcılık ise,
azımsanmayacak şekilde devam etmektedir. Obeyd döneminde meydana gelen bir diğer
önemli gelişme ise, bakırın ergitilmesiyle ön plana çıkan madenciliktir.
Son Kalkolitik Dönem, gücün dinsel ve politik açıdan merkezileşmesi olarak ifade
edilebilir. Kentlerde ekonomi ve mal dağıtımı seçkin bir sınıfın denetimi altındadır.Bu
dönemde kentler dini ve idari merkezler konumundadır. Toplum hiyerarşik temeller üzerinde
yükselir. Genel hatlarıyla dinsel-politik merkezler ile tanımlanabilecek Doğu ve Güneydoğu
Anadolu yerleşmeleri, kendi içinde farklı niteliklere sahiptir.
Bu

dönemin

önemli

yerleşmelerinden

biri

de

Prof.

Dr.

Marcella

Frangipane tarafından yürütülen Malatya/Arslantepe’dir. Yapılan kazılarda Arslantepe’de
tapınak ve idari yapılar ile kentin seçkin kişilerine ait konutlar bulunmuştur. Bu dönemde
Arslantepe’nin bölgede politik bir merkez olarak öne çıktığı görülür. Anıtsal boyutlarda inşa
edilen idari ve dini yapılar ile kamu yapısında törensel olarak gerçekleştirildiği belirlenen
ürün dağıtımı, yerleşme içi hiyerarşi ve politik bir gücün varlığı göstermektedir.
Buna karşın, Şanlı Urfa’nın, Siverek ilçesinde, Fırat kıyısında yer alan Hassek Höyük,
hammadde açısından yoksul durumda olan Mezopotamya’ya, Anadolu’dan mal aktarımı
amacıyla kurulan Uruk kolonilerinden biridir. Hassek Höyük anıtsal Uruk mimarisini
yansıtan yapı özellikleri, tipik Uruk çanak çömleği, silindir mühürleri, dokuma araçları ile
Uruk kültürünü Anadolu’ya taşıyan küçük boyutlu, savunma sistemi olan, bir koloni
yerleşmesidir.
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Uygulamalar
2. bölüme konu olan Tarih Öncesi merkezlerin ziyareti
Bu merkezlerin bulunduğu illerdeki müzelerin görülmesi
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Uygulama Soruları
Tarih Öncesi Devirler nasıl isimlendirilir ve nasıl sınıflandırılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Eski Anadolu tarihine bir giriş yapılarak içerdiği dönemlerin hangileri
olduğu öğretilmiştir. Eski Anadolu tarihinin ana hatları çizildikten sonra Paleolitik Çağ ele
alınmış ve dönemin tanımlaması yapılmıştır. İnsan gelişiminin önemli aşamalarından biri olan
alet yapımının başlangıcı hakkında bilgiler verilip, ardından insanoğlunun ilk sanat yapıtları
anlatılıp, son olarak ise Mezolitik Çağ örnek yerleşmelerle beraber anlatılır. Yerleşik yaşam ve
tarımın başladığı Neolitik Çağ’ın tanımı yapılıp ve dönemin özellikleri anlatılmıştır. Bu
dönemin Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ ve Çanak Çömlekli Neolitik Çağ olarak ikiye
ayrıldığı belirtilmiştir. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’a tarihlenen Anadolu’daki önemli
yerleşmeler hakkında bilgi verilmiştir. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ konusu Çatalhöyük
üzerinde durularak anlatılmıştır. Ardından ana tanrıça inancı ve bunun maddi kültür
kalıntılarına yansımaları hakkında bilgi verilmiştir. Çanak çömlek üretiminin ortaya çıkışı ve
gelişmesi konusunun öğretilmesinin ardından kentleşmeye giden sürecin başlangıcı olan
Kalkolitik Çağ ve bu çağın önemli bir dönemine damgasını vuran Halaf Kültürü anlatılmıştır.
Mezopotamya coğrafyasından Elazığ-Malatya Ovası’na uzana Obeyd kültürünün gelişimi
üzerine bilgiler verilmiştir. Obeyd kültürünün etkilerini yerleşim mimarisi ve çanak çömlek
üzerinden anlatılmıştır. Geç Kalkolitik Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Uruk
Dönemine değinilip, burada kentsel gelişimin nasıl olduğu ve siyasi etkilerinden
bahsedilmiştir. Yine Uruk Döneminin çanak çömlek tipleri ve bezemeleri anlatılmıştır.Son
olarak İç Anadolu’da Kalkolitik Çağ anlatılmıştır. İç Anadolu’daki yerleşimler, mimari ve
maddi kültür üzerinden detaylı olarak bu dönem hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Tarihöncesi çağların başlangıcı olarak değerlendirilen ilk aletler ne zaman ortaya
çıkmıştır?
a-On bin yıl önce
b-Yüz bin yıl önce
c-Bir milyon yıl önce
d-İkibuçuk milyon yıl önce
e-Beş milyon yıl önce

2-İstanbul yakınındaki en eski insan izlerini günümüze taşıyan Paleolitik Dönem
buluntu yerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Karain
b-Yarımburgaz
c-Beldibi
d-Yenikapı
e-Hiçbiri

3-Aşağıdakilerden hangisi insanın üretim aşamasına geçişine zemin hazırlayan
etkenlerden biri değildir?
a-İklim değişiklikleri
b-Bitkilerin çeşitlenmesi
c-Hayvan Türlerinin çoğalması
d-Buzul Çağı'nın sona ermesi
e-Madenlerin Keşfi
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4- Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Dönem'de ortaya çıkan yeniliklerden değildir?
a-Çanak Çömlek Üretimi
b-Tarımın başlaması
c-Hayvanların evcilleştirilmesi
d-Yazının icadı
e-Köylerin kurulması

5- Anadolu'daki en eski tapınak ne zaman kurulmuştur?
a-Paleolitik
b-Mezolitik
c-Neolitik
d-Kalkolitik
e-Tunç Çağı

6-Aşağıdakilerden hangisi kent olarak değerlendirilen yerleşmedir?
a-Arslantepe
b-Toptepe
c-Çayönü
d-Karain
e-Yarımburgaz

7-Halaf kültürü hangi bölgede ortaya çıkmıştır?
a-Güney Amerika
b-Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye
c- Güney Afrika
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d-Orta Anadolu
e-Batı Anadolu

8- Anadolu'da kentleşme hangi dönemde başlamıştır?
a-Neolitik
b- İlk Tunç Çağı
c-Paleolitik
d-Demir Çağ
e-Hiçbiri

9-Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik dönemi yerleşmesi değildir?
a- Yumuktepe
b- Köşk Höyük
c-Domuztepe
d-Çamlıbel Tarlası
e-Troia

10-Aşağıdaki
yerleşmelerdir?

yerleşmelerden

hangisi

Orta

Anadolu'da

yer

alan

Kalkolitik

a-Güvercin Kayası
b-Domuztepe
c-İkiztepe
d-Demircihöyük
e-Küllüoba
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Cevaplar:
1-d

2-b

3- e

4- d

5-c

6-a

7-b

8-b

9-e

10-a
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4. İLK TUNÇ ÇAĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İlk Tunç Çağı’nın Tanımı ve Özellikleri



İlk Tunç Çağı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu



Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Alacahöyük mezarları neden zengin malzemeye sahiptir?
2. Troia hangi dönemde kurulmuştur?
3. Madencilik insanın hayatını nasıl değiştirir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri

İlk Tunç Çağı

Kalkolitik Dönemin
ardından
oluşan
siyasi,
ekonomik,
kültürel
ve
teknolojik
durumun
anlatılması

İlk Tunç Çağı

Anadolu’da İlk Tunç
Ders
notları
ve
Çağı’nın
yerleşmeler sunumlar, kaynak kitaplar,
üzerinden tanımlanması
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Anadolu'nun
o
Ders
notları
ve
dönemki
siyasi, sunumlar, kaynak kitaplar,
sosyal,ekonomik,kültürel ve belgeseller
ve
müze
teknolojik
durumunun ziyaretleri
kavranması

İlk Tunç Çağı
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Anahtar Kavramlar


İlk Tunç Çağı



Madencilik
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Giriş
Bu dönemde, İlk Tunç Çağı’nda Anadolu Coğrafyası için genel bir tanımlama ve
tarihlendirme yapılarak ele alınacaktır. Daha sonra, İlk Tunç Çağı’nda Doğu ve
Güneydoğu’nun genel görünümü hakkında bilgi verilecektir. Son olarak da Batı Anadolu’da
İlk Tunç Çağı’nın gelişiminden bahsedilecektir.
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4.1. İlk Tunç Çağı Tanımı ve Özellikleri

Kalkolitik Çağ’ın başlarında tüm Anadolu’da iklimin giderek düzelmesi ve bu
gelişimin sonucunda beliren bugünküne yakın coğrafi koşullar nüfusun artışına neden olur.
Böylece insanoğlu giderek daha fazla sayı ve türde mal üretmenin yollarını araştırmaya
başlar. Üretim ekonomisinin gelişimindeyse madencilik en önemli aşamalardan biridir. Çünkü
tunç gibi alaşımları yapabilmek için gerekli bakır ve kalay gibi madenlerin zaman zaman uzak
bölgelerden getirilmesi ve gittikçe gelişen üretim teknolojisi ileri düzeyde uzmanlaşma
ihtiyacını doğurmaktadır. Bu gelişmelerden dolayı daha güçlü bir siyasi yapıya ve sosyal
yapıda önemli değişikliklere ihtiyaç duyulur. Bununla ilişkili olarak da çok geçmeden Aşağı
Mezopotamya ve Güneybatı İran’da Sümer ve Elam gibi devletler kendini göstermeye
başlamış, Mısır coğrafyasında ise, Mısır krallığı tarih sahnesine çıkmıştı. Yavaş yavaş oluşan
bu gelişmelerin ardından (MÖ 4. binyılın sonlarında) yazı icat edildi.
Yazının icadı ile birlikte kimi hammaddelere olan ihtiyaç ile ilişkili olarak ticarete
duyulan büyük ilgi, önceki dönemlerin dışa fazla açılamayan izole kültür geleneğine son
verip; ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisini güçlendirdi. Böylelikle yeni bir dönem başlamış
oldu. Bu yeni dönem daha iyi örgütlenebilen toplumların dönemidir. Bu zamanda Anadolu’da
sosyal sınıf farklılığı giderek daha belirgin hale gelir, yönetici sınıf görkemli bir yaşama
geçer. Ancak bu toplumsal örgütlenme coğrafi nedenlerle küçük çaptaydı ve bölgesel
karakterini koruyordu. Bu yeni dönem önceki dönemlerin; tarım, dokumacılık, çömlekçilik
vb. buluşlarına, daha etkili silahların üretilmesini, daha ince süs eşyalarının yapılmasını
olanaklı kılan bakır-arsenik ya da bakır-kalay alaşımı yani tuncu eklemişti. Bu yüzden de İlk
Tunç Çağı olarak adlandırılır.
Anadolu için bu dönemin ortaya çıkışını, MÖ 4. binyılın sonları ve MÖ 3. binyılın
başları olarak tarihlemek mümkündür.
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Resim 4-1: Anadolu ve Trakya’da İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri

4.1.1. İlk Tunç Çağı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Mezopotamya'da MÖ4. Binyılda etkili olan ve "Kentsel Devrim" olarak nitelendirilen
Uruk Dönemi'nin etkileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da kimi yerleşmelerde etkilerini
belirgin bir biçimde göstermiştir.
Mezopotamya'da Uruk Dönemi'nde görülen kültür birliği İlk Tunç Çağı'nın başlarında
etkisini yitirir. Bu süreçte kendine özgü sosyo-kültürel özellikler gösteren, politik bakımdan
bağımsız yerel yönetim biçimleri ortaya çıkar. Aslında bu süreç Uruk'da temelleri atılmaya
başlayan "Kentsel Devrimin" doğal bir süreci olarak ortaya çıkar. Artık politik olarak
sınırlarını belirlemiş ve oldukça büyümüş kentler ile karşılaşılır. Yeni kent konseptlerinde
fiziki sınırlar da artık açıkça belirtilmiştir. Çevresi savunma duvarları/surla çevrili kentler
ortaya çıkar. Yine yönetici kesimin oturduğu, kamusal binaların bulunduğu daha yükseğe
yerleştirilmiş "sitadel" olarak tanımlanan bölüm ayrı bir sur ile çevrelenir Bunun dışında
kalan ve kentin sakinlerinin oturduğu alanın etrafı ise ikinci bir sur ile çevrelenir. Bu sur
sistemi toplumsal tabakaların da fiziksel sınırlar ile ayrıldığını gösterir. Artık muazzam
büyüme gösteren bu kentler, kırsal kesim ile arasında daha çok koruma amaçlı bir duvar
örmüştür.
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Resim 4-2:İlk Tunç Çağı, Erken Transkafkasya/Karaz Çanak Çömleği

İnsanlar mensup oldukları kabile veya aşirete değil artık yavaş yavaş yaşadıkları kent
ile kendilerini tanımlamaya başlamışlardır. Bu gelişimin çizgisi, yani yerleşme karakterinin
ağır geldiği unsurlar daha çok ovalık kesimlerde kendini hissettirir. Bunda ulaşımın tanıdığı
uygun imkânlar büyük öneme sahiptir. Kolay ulaşım, ticareti ve toplumlararası ilişkileri de
kolaylaştırır. Güneyde bunlar olurken kuzeyde dağlık bölgelerde daha farklı kültürel öğeler
kendini göstermeye başlar.
İlk Tunç Çağı’nda Doğu Anadolu ve çevresinde, mütevazı köylerde sürdürülen yaşam
biçimi devam etmektedir. Bölgede höyük tipinde yerleşme alanlarının sayısı hızla artar. Bu
durum, tarıma dayalı yeni bir yaşam biçiminin göstergesidir. Yerel beyliklerden oluşan bir
siyasi oluşum söz konusudur.
Yerel bazı farklılıklarla birlikte bu türden kaplar Kafkaslardan başlayarak Kuzey
Suriye, Doğu Akdeniz havzasına kadar uzanan geniş bir coğrafyada izlenebilmektedir. Kap
tipleri ve yapılış biçimleriyle ortak bir kültürün ürünü olan çanak çömleğin bu kadar geniş bir
coğrafyada kullanılmış olması oldukça ilginçtir.
Dönemin kap tipleri genellikle siyah, parlak yüzeyli kaplar genellikle boyunlu çömlek
ve küresel gövdeli çanaklardan oluşur. Tarımsal faaliyetlerin artmasıyla biriken ürünleri
depolamak amacıyla yapılan iri küpler/depo kapları da Doğu Anadolu’da bu dönemle birlikte
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ortaya çıkar. Özellikle bazı kapların üzerinde yer alan spiral, koçbaşı biçimli oluk bezemeler
ilgi çekicidir. Tümü el yapımı olan bu tür kapların kırmızı yüzlü olanları da vardır. Ama bu
türden kaplar genellikle söz konusu kültürün daha güneyinde yaygındır. Kaplarda alışılmışın
dışında bir fırınlama tekniği de uygulanmıştır. Bu yöntemle kapların bazılarının içi siyah dışı
kırmızı, bazılarının ise tam tersi dışı siyah içi kırmızı olabilecek şekildedir.

Resim 4-3:Malatya/Aslantepe İlk Tunç Çağı yerleşmesinin rekonstrüksiyonu.

Yine Mezopotamya ile karşılaştırdığımızda Anadolu'nun bu kesiminde Mezopotamya
etkili elit kesimin yaşadığı sarayların ve kamusal yapıların bulunduğu yerleşme tipinin
giderek etkisini kaybettiği görülür. Bu yerleşmelerin yerine yerel ölçekte biçimlenmiş,
Mezopotamya kentlerinin görkeminden uzak ancak bazıları surlarla çevrili yeni yerleşme
biçimleri ortaya çıkar.
Bu durumu Malatya Arslantepe’de açık bir biçimde izleyebilmek mümkündür. Geç
Kalkolitik ve Uruk Dönemi’nin tüm anıtsal yapıları ortadan kalkar. Buralar yukarıda
bahsettiğimiz ve Kafkasya kökenli topluluklarının daha basit yerleşmelerine ev sahipliği
yapar.
Fırat Havzası ve Kafkaslarda bu döneme ilişkin bütün yerleşme alanlarında iki tür ev
mimarisi ile karşılaşılır. Bunlardan birincisi dal örgü tekniğinde oluşturulmuş bir iskeletin
çamurla sıvanmasıyla oluşturulmuş evler, diğer model ise taş veya kerpiçten inşa edilmiş
yuvarlak planlı yapılardır.
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Kuzeyden, Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya MÖ 3. Binyılın yarısında girmeye
başlayan yeni halk topluluklarının geniş bir coğrafyada yayılım göstermekle birlikte yerel
ölçekte siyasi, etnik ve kültürel özellikleri de beraberinde taşır. Bu yeni toplulukların ElazığMalatya Bölgesi, Fırat Havzası'nda yer alan topluluklarla da ilişkili oldukları anlaşılmıştır.
Aslında geçmişten bu yana Halaf, Obeyd ve Uruk dönemlerinde Mezopotamya'nın
kuzey yayılım alanı, kültürel etkileşim alanı içinde yer alan Fırat Havzası aynı zamanda
Transkafkasya’nın kimi kültürel özelliklerini de sürdürmeye çalışır. İlk Tunç Çağı'nda
Transkafkasya Kültürü'nün bölgede daha baskın olmasına karşın, eskinin Geç Uruk
Kültürünün etkisinin zayıf da olsa devam ettiği görülür.
İlk Tunç Çağı II dönemine yani MÖ 2750 – 2500 yılları arasında ise Transkafkasya
kökenli topluluklar ve kültürler gelenek görenekleri yanında ekonomik ve sosyal düzenleriyle
de belirgin bir değişime yol açarlar. Güney bölgelerle geçmişten beri devam eden kültürel ve
ekonomik işbirliğinin artık belirgin bir biçimde kesintiye uğradığı anlaşılmaktadır.
Bu dönemde neredeyse hepsi elde biçimlendirilmiş siyah renkli, yüzeyi parlatılmış
çanak çömlekler yanında açık renk astar üzerine kahverengi veya kırmızı renkte geometrik
motiflerle bezenmiş daha farklı bir çanak çömlek kültürü kendini belli eder. Özellikle ElazığMalatya bölgesinde gerçekleşen kültürel değişim ile Kafkaslar arasındaki bağlantıların
sürdüğü anlaşılmaktadır. Buralarda bulunan siyah açkılı çanak çömleğin yanında, ahşap
dikme, dal örgü mimari buna en iyi örnektir.
Bu dönemin sonlarına doğru yerleşmelerin kapladıkları alanlar büyümeye başlar. Bu
çerçevede daha karmaşık politik bir yapıya ihtiyaç duyulur. Nüfus ve buna bağlı olarak
yerleşme sayısındaki artış bölgesel yönetimleri dolayısıyla bu bölgesel yönetimlerin yerleşim
merkezlerinin doğmasına neden olur. Bununla birlikte bu merkezi yerleşmelerin çevresinde
daha küçük boyutlu, köy niteliğindeki yerleşme alanları da varlıklarını sürdürürler. Yine bu
yerleşmelerde ortaya çıkarılan yuvarlak planlı çukur tabanlı evler bu alanları geçici barınak
olarak kullanan insanların hala varlığını koruduklarını gösterir. Bölgede yerleşik yaşam biçimi
yaygınlaşmakla birlikte, yarı göçebe bir yaşam tarzı da varlığını korumaktadır.
Bu dönem yerleşmelerine yayılan boyalı çanak çömlekler, kemik aletler, çeşitli süs
eşyaları ve metal nesneler topluluklarına iç gücü ve mesleki gelişimlerinin ulaştığı noktayı
gösterir.
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Toros Dağları'nın güneyinde yer alan alanlarda MÖ 2500’lerden sonra yoğun bir
kentleşme sürecinin başladığı anlaşılmaktadır. Yukarı Mezopotamya’nın bu dönemde tümüne
yayılan bu kentleşmeyi, Obeyd dönemindeki kentleşmeyi de hesaba katarak ikinci bir süreç
olarak düşünebiliriz. Çok sayıda oda içeren büyük boyutlu yapılarda, depolama, yemek
pişirme işlemlerinin yapıldığı ayrı belirlenmiş alanların ortaya çıktığı görülmektedir.
İlk Tunç Çağı’nın sonlarında yani MÖ 2000’lerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde merkezi bir yönetimin varlığını gösterecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır.
Bölge bu yapısıyla Mezopotamya ve Kuzey Suriye bölgelerinden ayrılır. Bu dönemlerde
özellikle Güney Mezopotamya’da büyük ölçekli kentler ve bölgesel krallıklar oluşmaya
başlamıştır. Bunun yanında yukarıda bahsettiğimiz büyük boyutlu konaklar, statü eşyaları ve
taş sandık mezarlarla bulunan çok sayıda çanak çömlek ve metal nesneler yerli bir seçkin
sınıfın da bulunduğuna işarettir. Bu dönemde seçkin sınıf ortaya çıkmış ve kentleşme tekrar
hız kazanmıştır. Bu olgu MÖ 2. binyılın başında ortaya çıkacak daha büyük merkezi güçler ve
bunların başkentleriyle pekişecektir.

4.1.2. Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı
Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı’na geçilirken kesin bir dönüşüm yaşanmaz, Kalkolitik
Çağ’ın sonlarında bu döneme ilişkin kültür verilerinin ortaya çıkmasıyla bir dönemden
diğerine geçilir. Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı kronolojik olarak I,II ve III olarak ayrılır. Bu
dönemin karakteristiği olarak gaga ağızlı testileri görmek mümkündür. Ayrıca fincan ve
maşrapa tiplerinin en erken örnekleri de bu dönemde ortaya çıkmaya başlar.
MÖ 3000 –2700 yılları arasına tarihlenen İlk Tunç Çağı I dönemiyle aynı dönemlerde
Güney Mezopotamya’da da benzer örneklerle ortaya çıkmaya başlayan etnisiteye bağlı
yönetimlerin bir başka deyişle feodal yapıların oluştuğu bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu
dönemde henüz mimariye yansıyan yönetici sarayları ya da benzer yapılarla karşılaşılmazken,
Troia I evresinde karşımıza çıkan güçlü sur duvarları, artan üretim fazlası ve buna bağlı
gelişen zenginliğin korunması fikrinin geliştiğini gösterir. Yine bu durum, bir sonraki
dönemde karşılaşılan kentlerin oluşum sürecinin hazırlayıcısı olmuştur.
İlk Tunç Çağı I döneminin mimarisi hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu
konuda en iyi veriler Demircihöyük’ten gelir. “Anadolu Yerleşim Planı” olarak tanımlanan
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model, Demircihöyük’teki 90 m çapındaki küçük bir köy yerleşmesiyle tanınır. Bu dönem
için ikinci bilgi kaynağı Troia’dır.
Ancak Troia’da sadece sura bitişik yapılmış megaron benzeri yapılardan başka veri
elde edilememiştir. Bu dönemde gaga ağızlı testilerle birlikte yeni kap tiplerinin de ortaya
çıkması bize yeme içme alışkanlıklarında değişiklikler olduğunu gösterir. Bu değişikliklerin
altında, hammaddeye duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaca bağlı olarak gelişen ticaret ağlarını
aramak yerinde olur. Bu yoğunlaşan ticaret Kuzeybatı Anadolu ve Trakya arasındaki
benzerlikleri de açıklayabilir.
MÖ 2700–2400 arasına tarihlenen İlk Tunç Çağı II Dönemi hakkındaki bilgilerimiz
bir önceki döneme göre daha iyidir. Doğuda Kızılırmak kavsinden batıda Sivrihisar Dağlarına
kadar olan bölgeyi bu dönemde tek bir kültür bölgesi olarak tanımlamak mümkündür.
Anadolu’nun batısında ise Beycesultan başta olmak üzere, Acıpayam, Afyon, Altıntaş
ve Kütahya/Tavşanlı gibi yerleşme alanları bu dönemin temsil edildiği merkezlerdir.
İlk Tunç Çağı’nın birinci evresinde yerleşme biçimi ve mimarideki yenilikler Batı
Anadolu’da ilk defa yönetici bir sınıfın ortaya çıktığına işaret eder. Örneğin güneyde Elmalı
Ovası’nda Karataş-Semayük’te yerleşimde kentin beyine ait avlulu büyük bir yapı ortaya
çıkarılmıştır. Bu yapı etrafında birbirinden bağımsız olarak saptanan megaron benzeri yapılar
bu türün bölgedeki en erken örneklerini yansıtır.
Batı Anadolu’da bu dönemde megaron tipindeki yapılar oldukça yaygınlık gösterir.
Bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan megaron tipi evler Batı Anadolu’nun
kıyı yerleşmeleri İzmir-Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde de saptanmıştır. Antalya’nın
hemen kuzeyinde yer alan Bademağacı Höyüğü’nde İlk Tunç Çağı katmanlarında megaron
tipi konutlar bulunmuştur. Yine Batı Anadolu’da Denizli-Beycesultan Höyüğü’nde yan yana
dizili durumda birçok megaron görülür. Tapınak olarak yorumlanan bu yapılar içerisinde
ocaklar, fırınlar ve çok sayıda buluntu ortaya çıkarılmıştır
Prof. Dr. Turan Efe tarafından kazılan Eskişehir-Seyitgazi Küllüoba Höyüğü’nde İlk
Tunç Çağı kent dokusunu gerçek anlamda izleyebilmek mümkündür. Yukarı ve aşağı şehir
diye iki bölüme ayrılan yerleşme Batı Anadolu’nun bu dönemi için oldukça anıtsaldır. Çevresi
bir surla çevrili yukarı yerleşme içinde yöneticinin oturduğu saray bulunmuştur.
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İlk Tunç Çağı’nda Mezopotamya etkilerinin artık Anadolu’nun içlerine kadar
uzanması önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkar. Bilindiği gibi Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesi en erken dönemlerden itibaren Mezopotamya ile ortak bir kültürel gelişim
göstermiştir. Ancak Mezopotamya kültürünün Fırat’ı aşıp Anadolu içlerine kadar ulaştığına
dair herhangi bir veri bulunmamıştır. İlk Tunç Çağı ile birlikte bu kültürel etkileşim
gerçekleşir. Bu etkileşim özellikle MÖ 2. binyılda dozunu artırarak binlerce yıl devam eder.
Orta Anadolu’da Kayseri-Kültepe, daha kuzeyde Çorum-Alişar, Konya Ovası, Göller
Bölgesi hatta Troia’ya kadar uzanan coğrafyada daha zayıf hissedilmekle birlikte bu kültürel
alışverişin izlerini görmek mümkündür.
İlk Tunç Çağı’nda tuncun yaygın olarak kullanılması bu durumu zorunlu kılmış
olabilir. Bilindiği gibi Anadolu’da tuncun yapılabilmesi için gerekli olan kalay madeni
bulunmaz. Bugüne kadar yapılmış araştırmaların önemli bölümü kalayın Mezopotamya
üzerinden, Afganistan’dan getirildiği görüşündedir. Bu dönemde kalay ticaretinin
gerçekleştirildiği kervan yollarının birçok İlk Tunç yerleşmesine uğrayarak Batı Anadolu’ya
kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Böylelikle özellikle bu kervan yolları üzerinde bazı kentler,
yapılan ticaretin nimetlerinden yararlanarak büyümüş ve bu ticaretin güvenliğini sağlayan bir
yönetici sınıf oluşmaya başlamıştır.
Batı Anadolu İlk Tunç Çağı III. Dönemi yaklaşık olarak MÖ 2400–1800 yılları arasına
tarihlenir. Mezopotamya’da Erken Sülaleler Dönemi, daha sonra Akkad Krallığı ve III. Ur
Sülalesiyle çağdaş bir seyir izler. Mezopotamya’da büyük kent devletleri bölgesel krallıkların
çıktığı bu süreçte Orta/Batı Anadolu’nun da siyasi yapısında değişiklikler olur. Büyük
yerleşmelerin sayısı hızla artar. İnsanlar artık şehirlerde toplanmaya başlar. Ticaret kentlerin
gelişmesinde önemli rol oynar. Madencilik gelişir, zenginliğin sembolü olan prestij ve süs
eşyalarının arttığı görülür.
İçine beylerin veya önemli kişilerin gömüldüğü mezarlarda çok değerli buluntu
toplulukları ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan en bilineni Alacahöyük kral mezarlarıdır. Yeraltına
inşa edilmiş bu oda mezarlardan altın süs eşyaları, takı ve kaplar bulunmuştur.
Ancak Mezopotamya ve Kuzey Suriye’de bu dönemde kendini gösteren anıtsal saray
ve tapınak mimarisini henüz Anadolu’da aynı nitelikte görmek mümkün olmamıştır. Bu
dönemde Mezopotamya ile en yakın ilişkilerde bulunan Kültepe’de bile daha mütevazı
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yapılar grubunda yönetici ve soylular ikamet etmişlerdir.

Resim 4-4:Alacahöyük V. Tabaka Tunç Çağı Mezarları

Resim 4-5: Alacahöyük Mezarlarından buluntular

Madeni figürinler ise Orta Anadolu'dan ve özellikle Alacahöyük kral mezarlarından
bilinir. Stilize insan, geyik ve boğa heykelcikleri dönemin en seçkin eserleri arasındadır.
İlk Tunç Çağı’nda ölü gömme geleneklerinin nasıl olduğuna dair verilere
87

baktığımızda, I. dönemin bir anlamda karanlıkta kaldığını görürüz. Bu dönem için en açık
veriler II. dönemden gelir. Bu dönemde basit toprak mezarlar, yalancı oda mezarlar, sanduka,
küp veya çömlek mezarlar görülür. Orta Anadolu’da yerleşme içine gömü yapılırken, Batı
Anadolu’da gömülerin yerleşme dışına taşındıkları görülür. Gömüye takılar (ki bunlar daha
çok küpe, alınlık, bilezik, süs iğneleri ve halhallardır) takıldığı ya da ölü hediyesi olarak
çanak çömlek, maden eserler, taş veya pişmiş toprak figürinler mezar içine ya da dışına
konulmuştur.
Batı ve Orta Anadolu yerleşmelerinde İlk Tunç Çağı’nın sonlarında Mezopotamya’da
gelişen anıtsal mimariyle birlikte görülen, büyük bir ustalıkla işlenmiş kabartma ve heykellere
de rastlanmaz. Yazı da Mezopotamya’nın aksine henüz Anadolu’da kullanılmamaktadır. Bu
durum sosyal ve siyasal organizasyonla ticaretin Mezopotamya’da olduğu kadar yaygın ve
büyük ölçekte yapılmadığını göstermektedir. Bunu sonucu olarak da ekonomik ve toplumsal
gelişmeyi yansıtan sanat ve kültür ürünleri Mezopotamya’daki çağdaş örneklerinden daha
mütevazı ve sıradandır.
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Uygulamalar
Troia’yı ziyaret
Alacahöyük’ü ziyaret
İlk Tunç Çağı eserlerinin bulunduğu müzelerin tespiti ve ziyaret
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Uygulama Soruları
1. Alacahöyük nerededir?
2.Orta ve Batı Anadolu'da yer alan İlk Tunç Çağı yerleşimleri hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İlk Tunç çağının tanımı yapılmıştır. Tanımlama yapılırken kullanılan
tarihlendirme Anadolu üzerinden yapılmış olup ve dönemin genel özelliklerinden
bahsedilmiştir. İlk Tunç Çağı’nın ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde daha sonra
Batı Anadolu’daki süreci, yerleşim/mimari, siyasi yapı ve maddi kültür üzerinden detaylı
olarak verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki madenlerin hangilerinin karışımından tunç alaşımı elde edilir?
a) demir-pirinç
b) demir-kalay
c) bakır-demir
d) bakır-kalay
e) gümüş-demir

2) Kafkaslardan başlayarak, Doğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarına
kadar uzanan İlk Tunç Çağ’ı kültür Türkiye’de hangi isimle tanımlanır?
a) Karaz
b) Ubeyd
c) Habur
d) Urmiye
e) Sevan

3) Anadolu İlk Tunç Çağı için aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu değildir?
a) Nüfus artışı
b) Kalay-Bakır alaşımının kullanımı
c) Sosyal sınıfların belirginleşmesi
d) Paranın kullanılması
e) İlk köylerin kullanılması

4) Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı’nın kültürel yapısı ve kronolojisi için önemli
bir kazılmış merkez olan Küllüoba hangi il sınırları içerinde yer alır?
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a) Eskişehir
b) Isparta
c) İzmir
d) Zonguldak
e) Mersin

5) Aşağıdakilerden hangisi İlk Tunç Çağı'nın genel özelliklerinden biri değildir?
a) Bölgeler arası ticaret
b) Hammadde kaynaklarının işlenmesi
c) Kentlerin kurulması
d) Bakır ve Kalayın kullanılması
e) Demirin yaygınlaşması

6) Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın karakteristik kap tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Depo Kapları
b) Kabartmalı İri Vazo
c) Gaga Ağızlı Testi
d) Cam Şişe
e) Matara

7) Aşağıdakilerden hangisi ilk Tunç Çağı'ndaki önemli merkezlerden biri değildir?
a) Çayönü
b) Alacahöyük
c) Küllüoba
d) Demircihöyük
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e) İkiztepe

8) “Anadolu Yerleşme Planı” olarak isimlendirilen yerleşme biçimi hangi merkezin
mimarisi baz alınarak ortaya konmuştur?
a) Kültepe
b) Alişar
c) Beycesultan
d) Demircihöyük
e) Yumuktepe

9) İlk Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da yaygın bir biçimde kullanılan yapı tipi
hangisidir?
a) Şapel
b) Tholos
c) Megaron
d) Bazilika
e) Stoa

10) Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı’na dair ölü gömme gelenekleri ve madeni mezar
buluntuları ile dikkati çeken yerleşme hangisidir?
a) Hattuşa
b) Gözlükule
c) İkiztepe
d) Küllüoba
e) Alacahöyük
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Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) d,4) a,5) e, 6) c, 7) a, 8) d, 9) c, 10) e
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5. ORTA TUNÇ ÇAĞI: ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI VE
HİTİT DEVLETİ'NİN KURULUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Anadolu’nun Orta Tunç Çağı’ndaki Siyasal Yapısı
- Yazının Anadolu’ya Gelişi
- Assurlu Tüccarların Anadolu’da Yaptıkları Ticareti
- Hint-Avrupalı Kavimlerin Anadolu’daki Varlıkları
- Hitit Devleti’nin Kuruluşu ve Kuruluş Dönemindeki Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Mezopotamya’dan gelen Assurlular Anadolu’da ne yaptılar?
MÖ II. binyılda ticaret nasıl yapılırdı?
O dönemdeki ticaret bugün ile karşılaştırmak mümkün mü?
Hititler kimdi?
Hitit Devleti nasıl kuruldu ve gelişti?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Assur

Ticaret

Kolonileri Çağı

O

dönemde

Ders

notları

ve

Anadolu’nun Siyasal yapısı sunumlar, kaynak kitaplar,
hakkında

bilgi

edinilir. belgeseller

Yürütülen

uzun

mesafeli ziyaretleri

ve

müze

ticaret kavranır
Eski Hitit Dönemi

Hitit

devletinin

Ders

notları

ve

kuruluşu ve siyasal tarihi sunumlar, kaynak kitaplar,
hakkında
edinilir.Hititlerin

bilgi belgeseller

ve

müze

ziyaretleri

organizasyonu kavranır.
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Anahtar Kavramlar
Assurlu Tüccarlar, Orta Tunç Çağı, Eski Hitit, Ticaret, Hint-Avrupalılar
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GİRİŞ
Bu bölümde Anadolu için son derece önemli olan Orta Tunç Çağı anlatılacaktır. MÖ
yak. 1950-1350 yıllarını kapsayan bu dönemde, Anadolu zengin bir “uluslararası ticarete”
sahne olurken, ilk defa yazı ile de tanışmaktadır. Bununla beraber küçük krallıklar (ya da
beylikler) halinde süregelen Anadolu topraklarında ilk merkezi devlet konumunda olan “Hitit
Devleti” kurulur. Daha sonra bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan organizasyon ve
devlet sistemi bu dönemde oluşturulur.
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5.1. II. Binyılın Başında Anadolu’nun Genel Görünüşü
MÖ II. binyıl yılın başlarında Anadolu’da küçük yerleşmelerin yerini, gittikçe sayıları
artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınıfların ortaya
çıkmasına yol açarken, diğer yandan çevre halkların da ilgisini çekerek onların da göç
etmelerine neden olmuştur. Artan nüfusla, doğal olarak bu kentlerin tüketimi de büyük ölçüde
artmıştır. Sonunda özellikle coğrafi konumu itibariyle elverişli olan kentler, önemli birer
pazar durumuna gelmiş ve hızlı bir şekilde zenginleşmiştir. Anadolu’nun bu dönemi Orta
Tunç Çağı olarak adlandırılmaktadır.
Asıl konumuza başlamadan evvel “Orta Tunç Çağı” terimini kısaca açıklamak faydalı
olacağı düşüncesindeyiz. Orta Tunç Çağı terimi köken itibarıyla “arkeolojik” bir terimdir ve
dönemin maddi kültürünü göz önünde tutar. Oysa aşağıdan da anlaşılacağı gibi “yazı” bu
dönemde Anadolu’ya girdiğinden, bu coğrafyada artık “tarihi çağ”dan söz etmek
mümkündür. Bu nedenle ana bölünme konusunda “arkeolojik” terminolojiyi devam
ettirmekle beraber (İlk, Orta, Son Tunç Çağı gibi) alt bölümlerde tarihi terminoloji
kullanılacaktır (Eski Hitit, Hitit İmparatorluk Çağı gibi).

5.2. Assur Kolonileri Çağı
5.2.1 Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ında Ticaret
Mezopotamya’da III. Ur Hanedanı Dönemi’nin bitmesi ile Assur ticaret hayatında
köklü değişikliler meydana gelmiştir. Önce kral İluşuma Assur’da yapılan ticarete destek
vermiş, arkasından, halefi Erişum ticarete bazı özgürlükler tanımıştır. Assur’daki bu
değişimler sayesinde, buradaki tüccarlar kısa sürede ticaretlerini genişletme fırsatı
bulmuşlardır. Bu genişleme ise, coğrafi nedenlerden dolayı önemli ölçüde Anadolu yönünde
idi. Anadolu’da Assur için son derece önemli olan iki hammadde bulunmaktaydı. Birincisi
dönemin en önemli madenlerinden olan bakırdı. Bakır, tunç yapımında % 90 oranında
kullanılıyordu ve bu nedenle çok büyük önem taşıyordu. Mezopotamya’da ise bakır olmadığı
için, bu madenin mutlak dışarıdan ithal edilmesi gerekiyordu. Assur için son derece kıymetli
olan diğer maden ise gümüştü. İncelemekte olduğumuz dönemde gümüş, özellikle Anadolu
için adeta para yerine geçiyordu ve çok değerliydi. Dönemin ticari belgelerine bakıldığında,
belgelerin çoğunda gümüş ile ödendiği ya da ölçü olarak gümüşün kullanıldığı görülmektedir.
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Her iki maden Anadolu’da yoğun olarak bulunmaktadır, bu nedenle Anadolu, Assur için
ihtiyaçlarını giderebileceği önemli bir coğrafi alandı.
Yukarıda tuncun % 90 oranında bakırdan oluştuğunu ve bu metalin Anadolu’da yoğun
olarak bulunduğunu söylemiştik. Kalan % 10’luk kısım ise kalaydan oluşur. Kalay
madenlerinin ise Anadolu’da yer alıp almadığı yahut o dönemde işlenip işlenmediği konusu
bilim dünyasında halen bir tartışma konusudur. Kültepe metinlerinde kalay kelimesinin sıkça
geçtiğini bilmekle beraber, söz konusu kalayın nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir.
Eskiden geçerli olan görüş, Assurluların kalayı Anadolu’ya getirdikleri yönündeydi. Ancak
bugün bazı araştırmacılar bu görüşten şüphe duymaktadırlar. Yukarıda da değinilen ve
Anadolu’da bulunmuş olan kalay madenleri de bu görüşü destekler görünümündedir. Kalayın
yanında, Anadolu’da ticareti yapılan bir diğer mal ise dokumadır. Anadolu’ya getirilen
dokumanın kaynağı ağırlıklı olarak Assur ve Babil idi. Ayrıca daha az miktarda ziynet eşyası,
buğday ve yün ticari mallar arasında yer almaktaydı. Böylece, devamlı bir ticaretin oluşması
için gerekli olan önkoşul, yani karşılıklı ihtiyaçların giderilmesi sağlanmıştı.

5.2.2. Anadolu’da İlk Defa Yazının Kullanılması
Yazı, ilk olarak Mezopotamya’da icat edilmiştir. Sümerlerin MÖ IV. binyılın
sonlarına doğru icat ettiği yazı, önceleri resim özelliğine sahip olsa da, biçimsel olarak
değişerek, çivi ya da kama şeklini almıştır.
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Resim 5-1:Çiviyazısı’nın Biçimsel Gelişimini Gösteren Tablo

Çiviyazısı olarak adlandırılan bu yazı, MÖ II. binyıla gelindiğinde içeriksel ve
biçimsel değişimini tamamlamış ve her tür metin için (edebi, ticari, diplomatik)
kullanılabilmekteydi. Mezopotamya’da yazının fiilen kullanıldığı MÖ III. binyıl boyunca
Anadolu henüz yazıdan habersizdi. Bu nedenle Anadolu’nun bu dönemi ve öncesi hakkında
sadece maddi kültürüne (çanak çömlek, mimari kalıntılar, heykelcikler gibi) bakarak yorum
yapma olanağımız vardır. Buna karşın yaklaşık MÖ 1950 yıllarında Anadolu’da yayılan
Assur Ticaret Kolonileri sayesinde Anadolu ilk defa yazı ile tanışmıştır. Farklı şekilde
söyleyecek olursak, Assurlar kullanmış oldukları yazıyı Anadolu’da da kullanmışlar ve
Anadolulu insan yazıyı bu şekilde öğrenmiştir. Kullanılan yazı ıslak kile, stylus adlı bir tür
kalem ile bastırılarak uygulanıyordu. Çiviye benzeyen yazıya çiviyazısı, uygulandığı satha ise
kil tableti denir. Anadolu’da bu dönemde yazılan çiviyazılı tabletlerde kullanılan dil Eski
Assurca idi. Assurca, Sami Dil Ailesi’ne bağlıdır, yani günümüz Arapça ve İbranice ile aynı
dil ailesinin bir parçasıdır. Assurlu tüccarların Anadolu’da bırakmış olduğu bu çiviyazılı
tabletler sayesinde Anadolu tarihini anlamak için artık sadece maddi kültüre muhtaç değiliz.
Anadolu artık tarihi çağlara geçmiş olduğundan, Anadolu’da yaşayan insanları ve toplumları
anlamak için çok daha kesin ve ayrıntı veren bir bilgi kaynağımız vardır: Yazılı kaynaklar.
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5.2.3. Ticaret Yol Ağı
Assur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan bu dönem hakkında en geniş bilgiyi
bize Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de (Kaniş/Neşa) bulunan çiviyazılı tablet arşivleri
sağlamaktadır. Bugüne kadar sayısı 20.000 civarında olan tabletler sayesinde, bu dönemin
ticareti hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmektedir. Bu belgelerden anlaşıldığına göre
Anadolu’da, Assurların ticaret yaptığı çok sayıda kent bulunmaktaydı. Bu kentlerden büyük
birer ticaret merkezi halinde olanlar, karum adını almaktaydı.Karum ismi, Assurca olup,
“liman, rıhtım” anlamına gelmektedir. Yazılı kaynaklarda şimdiye kadar yirmi karum adı
tespit edilmiştir: Abum, Buruddum, Durhumit, Eluhut, Hahhum, Hattuş, Hurrama, Kaniş,
Nihriya, Buruşhattum, Şamuha, Şimala, Taviniya, Tegarama, Timelkia, Şupululia, Urşu,
Vahşuşana, Va/uşhania ve Zalpa. Karumların en önemlisi ise Karum Kaniş idi. Daha küçük
ticaret kentlerine vabartum ismi verilmekteydi. Aynı şekilde Assurca olan bu isim, “misafir,
konuk” anlamına gelmektedir. Vabartumlar, birçok yönden daha büyük olan karumlara bağlı
olan kentler idi. Yazılı kaynaklardan 24 adet vabartum bilinmektedir. Tüm bu kentler,
Assurların Anadolu’da kurdukları ticaret ağının parçalarıydılar.
Assur ile Kaniş arasındaki yol mesafesi yaklaşık 1000 km (kuşuçumu 775 km) idi. Bu,
MÖ II. binin başları için oldukça uzun bir mesafedir. Uzun olmakla beraber yol son derece de
zorlu idi, çünkü düzgün, yapılmış yollar mevcut değildi ve aşılması gereken sıra dağları
bulunuyordu. Yük eşeklerinden oluşan bir ticaret kervanı günde yaklaşık 15-20 km yol
alabildiğini düşünürsek, bir kervanın gidip dönmesi 3 ay gibi bir süre alıyordu. Bu süreye, bir
de malların satılması ve yeni malların satın alınması için belirli bir zaman eklenmesi
gerekiyor. Kış aylarında Anadolu’nun dağlık yollarından geçilmesi mümkün olmadığı için,
başarılı bir tüccar yılda en fazla iki sefer, olağan durumlarda ise tek sefer yapabiliyordu.
Yazılı belgelerde adları geçen karum ve vabartumların kesin yerleri tespit etmek, bugün için
maalesef her zaman mümkün değildir. Bu nedenle ticaret kervanların güzergâhları da kesin
olarak tespit edilemez. Fakat uzmanlar genellikle üç ana güzergâhın kullanıldığını ileri
sürmektedirler. Birinci güzergâh Assur’dan Dicle’nin yatağını izleyerek Diyarbakır, Malatya,
Darende, Gürün ve Pınarbaşı’ndan ilerleyerek Kayseri’ye, yani Karum Kaniş’e ulaşmaktaydı.
İkinci güzergâh, Assur’dan yine Dicle’yi izleyerek Cezire üzerinden Harran, Urfa, Birecik,
Gaziantep ve Adana’dan geçerek Gülek Boğazı üzerinden Kaniş’e varmaktaydı. Üçüncü ve
son güzergâh ise, ikinci güzergâh gibi Gaziantep’e kadar ilerlemekte, sonra kuzeye yönelerek
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Pazarcık, Kahramanmaraş ve Kussuk beli üzerinden Elbistan’a, Sarız, Kuruçay belinden
Pazarviran’a ve Erciyes Dağı’nın kuzeyinden Kaniş’e ulaşmaktaydı.

Resim 5-2:Assur’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolları (Roaf 2003)

Yukarıda belirtilen karum ve vabartumların bu güzergâhlar üzerinde yer aldıkları
varsayılabilir, ancak yerlerini tam olarak tespit etmek zordur. Assur’dan gelen bazı yollar
Kaniş’e ulaştıktan sonra da devam ediyor görünüyor. Örneğin Kültepe’den kuzeye devam
eden güzergâh muhtemelen Amasya üzerinden Karadeniz kıyısındaki Karum Zalpa’ya ulaşır.
Karum ve vabartumların dışında çiviyazılı metinlerden kervanların durabilecekleri konaklama
tesislerinin (bit vabrim) varlığı da bilinmektedir.

5.2.4. Ödeme Araçları ve Ağırlık Ölçüleri
Para, bilindiği gibi MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edilmiştir. Fakat bizim
ortaya koymak istediğimiz dönem çok daha eskiye gitmektedir. Bu dönemde ticaret “barter”
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usulü ile yapılıyordu. Barter, bir malın, diğer bir mal ile değişmesidir, değiş-tokuş olarak da
ifade edilebilir. Bugün, yani sikkenin icadından 1300 yıl sonra, barter yöntemi hâlâ
kullanılmaktadır. Günlük bir gazetenin seri ilânlarını açtığınızda, şöyle bir pasaj ile
karşılaşılabilir: Acele satılık daire, araba ile takas olur. O halde, ödeme araçları neleri
kapsamaktadır? Bu soruya aslında kısaca cevap vermek mümkündür. Çünkü ödeme aracı
olarak her şey kullanılabilirdi. Bir inek ya da bir çuval buğday başka bir malın satın alınması
için kullanılabilirdi. Fakat yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, değerli metaller
zamanla ödeme aracı olarak önem kazanmıştır. III. Ur Hanedanı Dönemi’nde (MÖ 21112003) bazı metinlerinde ödeme aracı olarak gümüş halkalar kaydedilmiştir. Bu halkalar
birden beşe kadar numaralandırılmış olup, ve 5-10 şekel ağırlığındadır (40-80 gr). Benzeri
gümüş halkalara Eski Babil (MÖ 2003-1595) Dönemi metinlerinde rastlamaktayız. Daha
sonraki dönemlerde halka biçimli gümüş devam etmişse bile, elimizdeki metinlerde buna ait
herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Buna karşın, metinlerde gümüşü değişik şekillerde
görmekteyiz. Bir metinde gümüşün kırıklarından (şibirtu), başka bir metinde ise gümüşün
kesilmiş parçalarından (bitqu) bahsedilir. O halde incelemekte olduğumuz dönemde, gümüşün
ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Gümüşün yanında ise altın, tunç ve
tahılın da önemli bir yeri olduğu görülür. Ödeme aracı olarak kullanılan değerli metallerin
formu değişiklik gösterir. Halkalar yanında, metallerin şekli çubuk veya külçe de olabilirdi.
Değerli metallerin daha sık kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni kuşkusuz taşınma
kolaylığı idi.
Eskiçağ’da ağırlık ölçüler kentlere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. En çok
kullanılan ağırlık ölçü birimleri mina ve şekeldir. Örneğin bir Babil minasının yaklaşık yarım
kilo ettiği, kazılar sonucunda ele geçen ağırlıklardan bilinmektedir. Bir mina ise yerine göre
40-60 şekel’e denk gelir. Ölçülerin daha kolay anlaşılması için Babil ve Hitit ağırlık ölçü
sisteminin yaklaşık değerlerini bir tablo ile göstermekte fayda vardır:

Babil Ağırlık Ölçüleri:
1 talent .........60 mina..............................30 kg
1 mina..........60 şekel .............................500gr
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1 şekel ....................................................8,3 gr

Hitit Ağırlık Ölçüleri:
1 talent ..............60 mina..................…...........30 kg
1 mina…………40 şekel…………..…..…….500 gr
1 şekel………………..……………………...12,5 gr

5.2.5. Ticaretin Organizasyonu
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda yapılan ticaret son derece iyi organize edilmiş ve
hem Assur Devleti’nin, hem de Anadolu Beyleri’nin ya da yerel kralların kâr elde ettiği bir
ticaretti. Bu nedenle siyasi güçler tarafından da destek görmekteydi. Bahsi geçen bu kâr yazılı
belgelere, ödenen vergiler olarak yansımaktadır. Assur’dan yola çıkan bir kervan burada
vasitum adını alan, bir çeşit çıkış vergisi, Anadolu’da ise qaqqadātum adlı ve “baş parası”
anlamına gelen bir vergi ödüyordu. Buna ilaveten ticaret yapma hakkını elde etmek için
ticaret odasına (bīt kārim), dātum adlı bir vergi daha ödemekle yükümlü idi. Bu vergi bir nevi
“bağış” ya da “üyelik vergisi”ydi. Ayrıca şaddūtum adını alan bir vergi daha ödeniyordu.
Bunun yanı sıra bir de Anadolu Beyleri ile yapılan antlaşmalar doğrultusunda ödenen pay
vardır. Örneğin bir antlaşmaya göre, kente getirilen kalaydan, her eşek yükü (yaklaşık 67 kg)
başına 2 kg ve getirilen kumaşın % 5’i, Anadolu Beyi’ne nishatum vergisi olarak
verilmekteydi. Kent beyinin ayrıca bir “öncelikli seçme hakkı” vardı. Yani kent beyi, getirilen
malların arasından istediğini % 10 indirimli olarak alabiliyordu. Sadece Assur tapınağından
gelen mallardan vergi alınmıyordu. Anadolu Beyleri için son derece kârlı olan bu ticaret,
onlara doğal olarak bazı sorumlulukları da getiriyordu. Assurlu tüccarların inanç
özgürlüklerini, oturma ve kişisel haklarını korumak, Anadolu Beyi’nin görevi idi. Ayrıca
kendi bölgesindeki yol ve mal güvenliğini sağlamak zorunda idi. Çünkü soygun gibi tehlikeli
durumlarda, malların tazmini Anadolu Beyi’ne aitti.
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Ticaretin sahipleri, yani sermayedarlar (ummēanum) genellikle Assur Ülkesi’nde
yaşıyorlardı. Anadolu’da ise, bunlara bağlı olan temsilcilikler bulunuyordu. Bu temsilciler
arasında sermayedarların ortakları da olabiliyordu. Ticaretin üçüncü yetkilisi ise, nakliyeciler
ya da kervan sahipleri idi. Ancak burada kesin bir iş bölümü söz konusu olsa bile,
nakliyecilerin ya da temsilcilerin kendi hesaplarına ticaret yaptıkları da düşünülmelidir.
Böylece onlar bir yandan ücretli olarak çalışırken, kendi kârlarını daha da arttırabiliyorlardı.

Resim 5-3: Kültepe’de bulunmuş olan zarflı tabletlerden biri. Tabletin zarf kısmında
genellikle tablette yer alan hususlar ve göndericinin mühür baskısı yer alırdı.

Kaniş’te ticaret yapan tüccarların birçoğunun, yıllarca evlerinden uzak kaldıkları
bilinmektedir. Bu süre zarfında Assur’da bulunan eşlerinden ayrı olan tüccarların, Kaniş’te
Anadolulu kadınlar ile tekrar evlenmeleri az görülen bir durum değildi. Bu nedenle Assurlu
kadınların, kocalarının tekrar evlenmelerine engel olmak için, kontrat imzaladıkları bile
belgelenmiştir. Bu açıdan Rouen Müzesi’nde bulunan bir mektup önem kazanmaktadır.
Çünkü hem ticaret, hem de tüccarın özel hayatı hakkında duygusal bir şekilde bilgi
vermektedir:
“Şöyle konuşur Assur-taklaku, İştar-ummi’ye ve babası Şa-Assurmadda’ya: İştar-ummi! Neden sık sık yolladığın haberleri yollamaz oldun?
Senden başka kimim var benim?Burada mallarıma karşılık ve ayrıca borç olarak
aldığım gümüşler, orada senin emrinde değil mi? Neden artık benim emrime
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girmiyorsun? Gökler gibi geniş işlerin mi benim yerimi aldı? Bunun için mi bana
sık sık haber yollamaktan vazgeçtin? Sana 10 Şekel ve 1/3 Mina gümüşü
gönderdim Artık yeter! Bu benim halis gümüşümdü. Babanın bana verdiği kumaş
işi nereden çıktı? Sana önemle rica ediyorum, ilk seferle buraya gel, küçük oğlanı
orada (Assur kentinde) bırakma, beraber getir. Sana fazladan ancak 1 veya 2
şekel gümüş verdirtebilirim, senin için başka bir şey yapamam Gerçekten beni
seviyorsan, buraya gel. Burada evlendiğim kadına gelince, gerektiği gibi, senin
için kenara çekilecektir…. Şimdi bana gelince, iyi cins bir çift ayakkabı getir.
Vakit kaybetmeden hareket et…(yola) çıkmamazlık etme. Beni mahvetme. İlk
seferle hemen gel!” (Darga 1998)
Birçok metinde olduğu gibi, burada da kadınların ticaret hayatına fiilen katıldıkları
görülmektedir. Bu kadınların tek başlarına ticaret yaptıkları, örneğin kendi adlarına dokuma
sipariş ettikleri bilinmektedir. Şimdiye kadar metinlerde 20-25 kadın tüccar belgelenmiştir.
Bulunmuş metinlerin henüz küçük bir kısmının yayınlanmış olduğunu ve Kaniş’te kazıların
hâlâ devam ettiğini düşünürsek, bu sayının daha da artacağına kuşku yoktur.
İncelemekte olduğumuz dönemin adı Assur Ticaret Kolonileri Çağı olsa bile, buradan
ticaretin tamamiyle Assurluların elinde olduğu anlaşılmamalıdır. Yazılı kaynaklarda geçen
bazı tüccar isimleri, bu tüccarların arasında yerli Anadolu insanlarının da olduğunu ortaya
koymuştur. Söz konusu Anadolulu tüccarların arasında kadınların da olduğunu ve bu
kadınların, genellikle köle ticareti ile uğraştıklarını da biliyoruz. Bunun yanı sıra Kaniş’te
yabancı tüccarlar da mevcuttu; metinlerden bugünkü Suriye sınırları içinde yer alan Ebla ve
Tadmur (Palmyra) kentlerinden gelen tüccarların varlığı tespit edilmiştir. Böylece Kaniş
kenti, birçok farklı etnik kökene sahip insanların bir araya geldiği, kozmopolit bir merkez
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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5.2.6. Kültepe (Kaniş/Neşa)
5.2.6.1. Kültepe’nin Kısa Araştırma Tarihi
Orta Tunç Çağı Anadolusu hakkında en önemli bilgiler Kayseri yakınlarındaki
Kültepe (Kaniş/Neşa) kazısından edinilmektedir. Kültepe’nin Assur Ticaret Kolonileri
Çağı’ndaki ismin iki farklı yazılışı vardır: Kaniş ve Neşa, bununla beraber yazılı belgelerde
Kaniş isminin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Buradaki ilk kazılar E. Chantre (1893) ve
H. Winckler ile H. Grothe (1906) tarafından yapılmış olsa bile, sadece höyük kazılmış ve
yazılı kaynaklar ele geçmemiştir. 1925 yılında B. Hrozny, ilk defa tepenin aşağısında yer alan
düzlükte kazı yapmış ve burada bir tablet arşivi bulmuştur. Fakat ertesi sene kazı izni
alamamıştır. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra 1948 yılında bir Türk ekip, Prof. Dr. Tahsin
Özgüç başkanlığında burada tekrar kazılara başlamış ve farklı kazı başkanlarıyla bugüne
kadar gelmiştir. Bu kazı sayesinde ele geçen yazılı belgeler, sadece Anadolu’nun Orta Tunç
Dönemi’ni aydınlatmakla kalmamakta, aynı zamanda Önasya Tarihi’ne ve özellikle dönemin
ekonomi tarihine ışık tutmaktadır. Şimdiye kadar Kültepe’de, Eski Assur Dili’nde yazılmış,
20.000 civarında çiviyazılı kil tablet ele geçmiştir ve bu tabletlerin çoğu da ticari konuları
içermektedir.
Şehir olarak Kültepe, höyük ve karum olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Höyük
bölümü 500 m çapındadır ve aşağı karumundan 20 m kadar yükselir. Daha eski bir
yerleşmenin devamı olduğu anlaşılan höyükte, arkeolojik kazılar sayesinde karum ile çağdaş
olan iki tapınak, bir depo binası ve bir saray ortaya çıkarılmıştır. Kaniş kralının oturduğu
saray, araştırmacılar tarafından “Varşama Sarayı” olarak adlandırılmıştır, çünkü kazılar
sırasında burada bulunmuş olan bir çiviyazılı tablet, Mama Ülkesi kralı Anum-Hirbi’nin
Kaniş kralı Varşama’ya yazmış olduğu bir mektuptur. Bu mektup sayesinde Anadolu yerel
kralların da Assurlular tarafından Anadolu’ya getirilen yazıyı kullandıkları anlaşılmaktadır.
Kentin ikinci bölümünü oluşturan karum ise, höyük kısmından çok daha büyük bir alanı
kapsamaktadır ve yaklaşık 2 km’lik bir çapa sahiptir. Bir sur tarafından çevrelenen karum,
meydanlar ve sokaklarla ayrılan mahallelerden oluşmaktadır, ana caddeler arabaların
geçebileceği kadar genişti ve atık su için kanallar bulunmaktaydı. Karumda yer alan evlerde
daha ziyade Assurlu tüccarlar oturmaktaydı. Bu nedenle çiviyazılı tabletlerin çoğu da bu
mekânlarda ele geçmiştir.
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Resim 5-4: Kültepe’nin genel görünüşü. Sağda yuvarlak görünümündeki höyük, solda ise
Karum kısmı (Kültepe Kazısı Arşivi)

Kültepe buluntuları sayesinde Assur Ticaret Kolonileri Çağı çanak çömleği ve diğer
küçük buluntular hakkında geniş bir bilgiye sahibiz. Form ve bezeme yönünden son derece
çeşitli olan çanak çömleklerin arasında özellikle hayvan figürlü kaplar göz dolduruyor.
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Resim 5-5: Kültepe’de bulunmuş olan hayvan biçimli kaplardan bir tanesi. Aslan
şeklinde olan kabın boyama biçimi Assur Ticaret Kolonileri Çağı için tipiktir (Kültepe Kazısı
Arşivi)

Resim 5-6: Kültepe’de bulunmuş olan bazı çömlekler (Kültepe Kazısı Arşivi)

5.2.6.2. Kültepe’de Ticaret
Kültepe’de ele geçen metinlerin arasında ticaret ile ilgili değişik konularda yazılmış
belgeler mevcuttur. Teslim ve iade belgeleri, kayıtlar, satın alma belgeleri, borç senetleri,
rehin muameleleri, isim listeleri, yol masraf kayıtları, ihtilafların kaydedildiği metinler,
mahkeme tutanakları ve mektuplar vardır. Bu çeşitlilik sayesinde, dönemin ticareti hakkında
çok renkli ve bazı durumlarda çok ayrıntılı bir izlenim elde edilmektedir.
Daha önce de değindiğimiz gibi, bir yıl içinde bir kervanın en fazla iki sefer yapma
olanağı vardı. Fakat yeterli sermayeye sahip olan bir tüccarın, Anadolu’ya yılda ikiden fazla
kez mal gönderebileceğini de unutmamamız gerekir. Bir kervan, genellikle 5 ile 25 arasında
değişen sayıda yük hayvanından oluşmakta ve yolculuk daha önce de söylediğimiz gibi
yaklaşık 45 gün sürmektedir. Bu süre zarfında kervanın, üstesinden gelmesi gereken çok
sayıda zorlukla karşılaşılabilirdi. Tüccarlar bu nedenle hayvanların yoldaki bakımı ve diğer
masraflar için, kervan sahibine el gümüşü (ya da serbest gümüş) denilen bir yolluk
veriyorlardı. Assurlu tüccarlar ayrıca Kaniş’teki ortaklarına verilmek üzere, gönderilen ve
satın alınması gereken malları kaydeden, zarflı ve mühürlü mektup da gönderiyorlardı:
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“Pilahha’ya, İrma-Assur ve Mannum-balum-assur şöyle derler; Enlil-bani
ve Kukkulanum’a şöyle de: 30 mina gümüşü -vergisi eklenmiş- sizin
mühürlerinizle Kukkulanum getirdi. Biz gümüşü kontrol ettik ve 2/3 mina’nın
eksik olduğunu tespit ettik. Buradan (şunlar satın alınmıştır): 7,5 mina 4,25 şekel
gümüşe (olan) 114 Kutanu-Giysisi (ince yünden yapılmış bir giysi türü); her biri
13,25 şekel’e olan 2 talent 15 mina mühürlenmiş kalay; 40 mina mühürlenmiş
kalay, ayrıca 13 şekel (tutan) 8 mina mühürlenmiş kalay: Toplam gümüş ücreti
13,83 mina 2,83 şekel. 6 (adet) kara eşek ücreti 2 mina 8 şekel gümüş, yemleriyle
beraber. Koşum takımları için 16 şekel gümüş. Her bir mina’yı 13 şekel’e olan 37
mina el-kalayı, gümüş olarak 2,83 mina ve 2,16 şekel. 1 mina gümüş: 2 eşek
sürücüsünün çalışma ücreti. Onların giysileri için 4 şekel. Nabi-Sin’in çalışma
ücretine (kervanı yöneten şahıs) 7 şekel gümüş ekledik. 12,5 şekel ‘eködeme’;
Sa’udum ile ilgili 2,5 şekel; yola çıkış vergisi için 15 şekel; Assur-malik’in
hesabına 6 şekel gümüş ödedik; Kukkulanum 0,83 mina gümüşü ‘tüccar bana
burada gümüşü vermez ise, onu bu gümüşten alırım’ diyerek aldı.” (Klengel
1979)
Görüldüğü gibi, hesaplar son derece ayrıntılı tutuluyordu; ancak bu şekilde tüccarlar
kendilerini olası dolandırıcılıklardan koruyabiliyorlardı. Yukarıda bahsettiğimiz mühür ise,
imza yerine geçiyor ve metnin orijinalliğini belgeliyordu.
Bugün olduğu gibi, Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda da birçok tüccar, işlerini
yürütebilmek için, borç almak zorunda kalıyordu. Bu borçlar belli bir faiz karşılığında
veriliyor ve birer çiviyazılı senet biçiminde resmiyet kazanıyordu:
“Mahşişapunua ve annesi Nivahşuşar ve Şivanala’nın üzerinde Assurmalik’in 1/3 mina gümüşü vardır. Bağ bozumunda ödeme yapacaklar. Eğer
ödeme yapmazlarsa, ayda ikişer şekel faiz ilave edecekler. Ennum-Assur’un
huzurunda, Puzur-Assur’un huzurunda, Happuala’nın huzurunda.” (Bilgiç et al.
1990)
Belgede yer alan, faiz miktarının ve şahitlerin belirtilmesi gibi tüm özellikler, aslında
bugünden çok da farklı değildir. Senetler, günümüzde olduğu gibi üçüncü bir şahıs tarafından
satın alınabilirdi; böyle bir durumda borçlu kişi, belgede geçen meblağı bu üçüncü kişiye
ödemek ile yükümlü sayılırdı. Verdiğimiz örnekteki bir diğer önemli nokta, uygulanan faiz
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sistemidir. Borcun miktarı 1/3 mina, yani 20 şekeldir. Bu borç ödenmediği takdirde ayda 2
şekel faiz ödenecektir, bu yılda %120’lik bir faiz oranına denk gelir. Başka belgelerden bu
oranın %240’a kadar vardığı da tespit edilmiştir. Borcunu ödeyemeyen kimseler ise, bu
borçlarını özgürlükleri ile ödemek zorundaydılar. Bu durumda ya borçlu olan kişi ya da onun
ailesine mensup olan bir başka kişi rehin alınıyordu. Kültepe yazılı belgelerinde bu rehin alma
hususunu gösteren çok sayıda belge mevcuttur:
“İkuppi-Assur’un ½ mina 5 şekel tasfiye edilmiş gümüşü, Puzur-Su’en’in
1/3 mina 5 şekel tasfiye edilmiş gümüşü. Abia bu paralardan dolayı rehin
tutulmuştur. Onun yukarı (buraya) gelişinde ½ mina’yı iade edecek, ikinci ½
mina’dan dolayı tutulmuş bulunuyor. Assur-nisu’nun huzurunda, Hananum’un
huzurunda, Assur-nada’nın huzurunda.” (Bilgiç et al. 1995)
İnsanların rehin alınmasının yanında, eşyaların da rehin alındığı görülmektedir:
“Zumu’nun mührü, Kazuba’nın mührü, Şurama’nın mührü. Şurama’nın
borcu hakkındadır. Sisisi’nin Şurama’da 1 ½ mina 3 ½ şekel gümüş alacağı
vardır. 2 elbise onun rehinesidir. Hasat zamanında tartacak. Eğer tartmazsa,
ayda üçer şekel (faiz) ilave edilecek.” (Bilgiç et al. 1990)
Görüldüğü gibi dönemin ticareti son derece gelişmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aynı dönem içinde Babil’de bir tür “çek” bile kullanılıyordu. Yazılı bir tablet şeklinde olan
bu çekte; birinin başkasından alacağı olduğunu ve belirtilen meblağının tabletin hamiline,
borçlu olan kişinin yerine verilmesi biçiminde yazılmaktaydı. Doğal olarak çeki yazan kişinin
saygı değer, tanınmış bir tüccar olması gerekiyordu, aksi halde çeki nakde çevirmek mümkün
olmayabilirdi.
Bir başka örnekte, bir kişinin annesi ve kardeşi tarafından ½ mina 7½ şekel gümüş
karşılığında satıldığını görmekteyiz. Vermiş olduğumuz örnekte satılmış olan İnar adlı şahsın,
aynı ücret karşılığında kendi özgürlüğünü geri alabileceği de kaydedilmiştir. Tüm verdiğimiz
örnekler dışında ayrıca ev mühürlenmeleri ve ipotek işlemleri de belgelenmiştir. Tüm bu
işlemler, hukuki açıdan kusursuz bir ticareti ortaya koyar.
Kültepe’de ele geçen ve yayınlanmış olan tüm tabletlere baktığımızda, fiyatların sabit
kalmadığı da görülüyor. Fiyatlar bazen malın kalitesine göre, bazen ise kalitenin aynı
olmasına rağmen değiştiği kaydedilmiştir. Bazı bilimciler bunun, borsanın ve enflasyonun ilk
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örneği olduğunu düşünmektedirler. Bir metinde “Uşur-şa-İştar bana geldiği zaman gümüşün
fiyatı yüksekti” diye bir ibarenin geçmesi de bunu destekler niteliktedir.
Assurlu tüccarların, bu ticaretten elde ettikleri kâr oldukça yüksekti. Yazılı kaynaklara
göre, tüm vergiler ödendikten sonra, % 100’ü geçen, hatta bazı durumlarda % 200’e varan bir
kâr söz konusudur. Metinlerde elde edilen bilgilere göre 1 şekel gümüşe satın alınan kalay
yaklaşık 2-2½ şekel gümüşe tekrar satılırdı. Dokumalar için de aynı durum söz konusudur.
Burada yolun ne denli zor ve uzun olduğunu unutmamalıyız. O dönemde hiç bir tüccar % 30
gibi bir kâr için bu zahmete kalkışmazdı, çünkü yolda birçok sorunun çıkması mümkündü.
Malları taşımak için kullanılan kara eşeklerin belli aralıklarla yenilenmesi gerekiyordu, ayrıca
tüccar sermayesini de yoldaki tehlikelere karşı riske atmış oluyordu. Ancak bütün bunlar göz
önüne alındığında bile, %100-200 gibi bir kâr payı yine de bu ticareti yapan kişiler için
oldukça yüksek bir gelir sağlıyordu. Bu yüksek kârlara ve hukuki açıdan iyi organize edilmiş
ticari sisteme rağmen, kendilerini hukukun üstünde sayan aç gözlü insanlar, bu dönemde de
eksik değildi.
Kârlarını daha da arttırmak için, bazı kişiler ya vergileri ödemeyerek gizli bir şekilde
ticaretlerini sürdürüyorlardı ya da yasak olan bazı malların ticaretini yapıyorlardı.
Metinlerden, yasak olan mallardan birinin “meteorik demir” olduğu tespit edilmiştir. Bugün
yapılan tütün ticareti ile karşılaştırabileceğimiz bu malın ticareti, o dönemde Anadolu
Beyliklerine aitti yani onların tekelinde bulunuyordu. Kaçakçılığı önlemek için beylerin
önlem alması son derece doğal bir sonuçtur. Çiviyazılı tabletlerden öğrendiğimiz kadarıyla,
bu önlemlerin bazen başarı kazandıkları da kanıtlanmıştır. Bir ticari girişime katılan üç kişi
tarafından Puzur-Assur’a yazılan bir mektupta şöyle denmektedir:
“İrra’nın oğlu Puşu-ken’e kaçak mal gönderdi. Onun kaçak malına el
konuldu, Puşu-ken’i ise, saray tutukladı ve hapse attı. Gardiyanlar serttir.
Kaçakçılığı ile ilgili beyçe, Luhuşaddiya’ya, Hurrama’ya, Şalahşuva’ya ve kendi
ülkesine yazdı; nöbetçiler dizildi. Lütfen herhangi bir malın kaçakçılığını
yapma….” (Klengel 1979)
Kaçakçılık, görüldüğü gibi büyük suç sayılırdı. Kaçakçılık yapan kişiler tutuklanır ve
hapse atılırdı. Cezalar o kadar büyüktü ki, yukarıda örneğini verdiğimiz durumdaki şahıslar,
ortağı oldukları kişiyi kaçak mal göndermemesi konusunda şiddetle uyarmaktaydılar.
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Kaçakçılık değişik biçimlerde yapılmaktaydı. Bir metinden, malın farklı ve geçilmesi
zor yollar üzerinden gönderildiği anlaşılmaktadır, aynı metinde taşıyıcı kişi, kent kapılarında
yer alan gümrükçülere yakalanmadan geçmesi için de uyarılmaktaydı. Böylece malın kontrol
edilmemesi sağlanıyor ve dolayısıyla vergilerin ödenmesinden tasarruf ediliyordu.
Kaçakçılığa karşı alınan tüm önlemlere rağmen, tüccarlar arasında kaçakçılık alışılmış bir
durumdu. Yazılı kaynakların arasında kaçak mallarla ilgili antlaşmalar bile bulunmaktadır.
Buradan da saygıdeğer (!) olarak tanımlanan tüccarların da bu çeşit ticarete katıldıkları
anlaşılmaktadır.

5.2.7. Diğer Karumlar
Kültepe’nin yanında Anadolu’da Assur Ticaret Koloni Çağı ile çağdaş başka
yerleşmeler de bulunmaktadır. Kültepe metinlerinden tanıdığımız ve yerini de kesin olarak
saptanan bir diğer karum “Karum Hattuş”tur. Bu karum aslında daha sonra Hitit başkenti
Hattuşa olarak tanınan şehirden başkası değildir. Ünlü Anitta metnine göre Karum Hattuş,
Neşa (Kültepe) Kralı Anitta tarafından bir gece baskını sonucunda ele geçirilir. Anitta kenti
yok eder ve “yerine yabani otlar eker”. Ayrıca kentin tekrar yerleşim görmemesi için de kenti
lanetler. Bu lanetin etkili olduğu söylenemez, çünkü yaklaşık yüz yıl sonra Hitit Kralı I.
Hattuşili burayı kendine başkent olarak seçer.
Arkeolojik olarak tespit edilen yerleşmeleri her zaman metinlerden bilinen karum ya
da vabartum isimleriyle eşitlemek mümkün değildir. Bunun en güzel örneklerinden biri
Aksaray ilinde yer alan Acemhöyük’tür. Burada envanterleri ile beraber iki saray yapısı ele
geçmiştir. Bu saraylardan biri 70 kadar mekâna sahiptir. Her ne kadar buranın Karum
Buruşhattum olduğu düşünülse de, ortaya çıkarılan buluntular bunu henüz kanıtlamamıştır.
Aynı şekilde Sivas’ta yer alan Kayalıpınar da, Karum Şamuha ile eşitlenmek için yazılı
kanıtını beklemektedir.

5.2.8. Karumların Sonu
Karumların tam olarak neden ve nasıl sona erdikleri bilinmiyor. O dönemde
Anadolu’nun bir hâkimiyet mücadelesi içinde olduğu düşünülebilir. Muhtemelen bu
mücadele Assurlu tüccarların işine zarar vermeye başlamıştır. Bir diğer ihtimal ise, farklı ve
daha karlı hammadde kaynakların ve pazarların ortaya çıkması olabilir. Sonuç olarak bu eski
merkezler yaklaşık MÖ 1700 yıllarında artık terk edildiğidir. MÖ 1650 yıllarında ise I.
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Hattuşili, Anadolu’nun ilk merkezi otorite durumunda olan Hitit Devleti’ni kurar. Kurulan
yeni devlet ile bu merkezlerin çoğu tarih sahnesinden kaybolur.
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5.3. Eski Hitit Dönemi
5.3.1. “Hitit” Kelimesinin Açıklaması
Hitit kelimesinde hat(t)- kökü vardır. Aynı kök başkentlerine verdikleri Hattuş(a) ve
ülkelerine verdikleri Hatti adlarında da görülmektedir. Hitit ve Hititler kelimeleri ise,
Tevrat’ta geçen (Eski Ahit) bir kelimeye dayanmaktadır (Het Oğulları, İbranca hittim, Arapça
Ben-i Het). Ancak Tevrat’ta geçen Het Oğulları ile, Anadolu’da büyük bir devlet kuran
Hititler aynı değildir. Tevrat’ta bahsedilen Het Oğulları, MÖ I. binyılda, yani Hitit
İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra, ağırlıklı olarak Kuzey Suriye’de kurulan Geç Hitit
Devletleri’dir. Het Oğulları olarak Tevrat’ta geçen bu isim, daha sonra modern dillere,
Almanca Hethiter, İngilizce Hittites, İtalyanca İttiti, Fransızca Hittites olarak geçer. Türkçeye
bu isim Fransızca’daki Het Oğulları isminden Fransızca sıfat Hétéen kelimesinden girmiştir
ve başlarda Fransızcada okunduğu gibi, yani baştaki [h] sesi olmadan, Eti olarak yazılmıştır.
Zamanla bu hatalı yazılışından vazgeçilmiş ve Hitit kelimesinde karar kılınmıştır. Türkçe
yazılışındaki bu değişiklik nedeniyle eski nesil Hititleri, hâlâ Eti olarak bilmektedir.
Boğazköy arşivlerinin bulunmasıyla Hititlerin kendilerini “Hitit”, dillerini ise
“Hititçe” olarak adlandırmadıkları ortaya çıkmıştır. Kendilerini Neşalı ve dillerini ise Neşaca
olarak isimlendirdikleri yazılı belgelerde geçen naşili, neşili ve neşaumnili (Neşa tarzında)
kelimelerindenanlaşılmaktadır.

5.3.2. Hititlerin Kimliği
Hititlerin Anadolu’ya MÖ III. binyılın sonunda ya da II. binyıl başlarında göç ettikleri
varsayılır. Anadolu’da bu dönemde, yerel beyliklerle anlaşmalı olarak ticaret yapan Assurlu
tüccarların kurdukları pazar yerleri (karumlar) ve menzil istasyonlarından oluşan bir örgüt
bulunmaktaydı. Bu tüccarların kullandıkları “çiviyazısı” ile yazılmış Assurca belgelerde
geçen şahıs adlarından ve bazı teknik terimlerden Hint-Avrupalıların, kendi idarelerinde
küçük beylikler kuracak kadar uzun bir süredir Anadolu’da yerleşik olduklarını anlıyoruz.
Hititler öncesinde Anadolu’da, ülkeye adlarını veren Hattilerin yaşadıkları bilinmektedir.
Hattice ve Anadolu’nun güneydoğusu ve Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya’da
konuşulan

Hurri

Dili,

modern

akrabaları

açısından

Kafkas

Dillerine

yakınlık
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göstermektedirler. Bu dilleri konuşanlarla Hint-Avrupalılar arasında dinsel, kültürel ve siyasal
her türlü ilişki ve doğal olarak etkileşim olmuştur.
Anadolu’daki başkentleri bugünkü Çorum sınırları içinde kalan Boğazköy, eski adı ile
Hattuşa’dır. Ancak bugün hala tam olarak açıklığa kavuşturulamamış bir soru vardır: “Hititler
Anadolulu bir halk mıdır, yoksa Anadolu’ya göç yoluyla başka bir yerden mi gelmişlerdir?
Öyleyse nereden ve hangi yollarla gelmişlerdir? Çoğunlukla kabul edilen görüş; Hititlerin
Anadolu’ya küçük gruplar halinde geldikleri ve kültürel olgularını yavaş yavaş kabul
ettirdikleri şeklindedir. Hint Avrupalı toplumların anavatanı için ise, pek çok bilim adamı
Karadeniz’in kuzeyini teklif eder. Daima genişlemeci bir politika izleyen Hititler,
düzenledikleri askeri seferler ile Kuzey Suriye’ye, Batı ve Güney Anadolu’ya kadar
yayılmışlardır. MÖ 13. yüzyılda Hitit Devleti altın çağını yaşamış, birçok ülkeyi vasal olarak
kendine bağlamış, böylece hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlenmiştir.
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Resim 5-7: Hitit başkenti Hattuşa/Boğazköy’ün şehir planı.
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Boğazköy (Hattuşa)’deki arşivlerde 25.000’den fazla sayıda tablet ve tablet parçası
bulunmuştur. Ayrıca Anadolu’da yapılan diğer kazılarda Tokat ilimizin Zile ilçesi
yakınlarındaki Maşathöyük (Tapigga), bugün Çorum’a bağlı olan Ortaköy (Şapinuva) ve
Sivas-Kuşaklı (Şarişşa)’da da arşivler ortaya çıkartılmıştır. Başkent Hattuşa’daki arşivler tam
anlamıyla bir devlet arşivi niteliğindedir. Mitolojiden tıbba, dinden hukuka çeşitli konularda
kayıtlar bulunmasına rağmen, sivil yaşam, yani basit halkın yaşamı hakkında doğrudan bilgi
veren tabletler yoktur. Bununla birlikte, özellikle kanun metinleri sayesinde sıradan insanın
yaşamı hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz. Bunun yanı sıra az önce isimleri sayılan Hitit
merkezlerinde ve çevresinde de halkın yaşadığı yerleşim birimleri henüz tespit edilememiştir.

5.3.3. Eski Hitit Dönemi
Assurlu tüccarlar döneminde, yerel beyler arasında başlamış olan, birbirlerinin
topraklarını zorla ele geçirerek ve aralarında bazı ittifaklar yaparak egemenlik alanlarını
büyütme ve böylece ticaretten daha çok kazanç elde etme girişimleri, Hint-Avrupalı soyundan
olan Kuşşar Kralı Pithana ve oğlu Anitta tarafından başarılı bir biçimde uygulanmıştır.
Böylece MÖ 1750 dolaylarında Anadolu’da ilk siyasal birlik kurulmuştur. Başkentini
Kuşşar’dan en büyük pazar yeri olan, Kayseri yakınındaki Kaneş’e taşıyan Anitta, sonradan
Hitit Devleti’nin başkenti olacak Hattuşa kentini fethetmiş ve burayı yerleşime açacak olan
kişiyi de lânetlemişti. Buna karşın bu lânete aldırış etmeyen ve kendi adını bile bu kentten
alan Hattuşili, Hattuşa’yı başkent olarak seçmiştir. Anitta ile I. Hattuşili (MÖ 1650-1620)
arasındaki yaklaşık yüz yıllık sürede meydana gelen olaylar günümüze belgelerle
gelememişse de, Kuşşar Kral soyu ile Hattuşa Kralları arasında bir bağ olduğu
anlaşılmaktadır. I. Hattuşili’nin ölüm döşeğinde yazdırmış olduğu siyasal içerikli
vasiyetnamesinden, kendisinden sonra tahta geçecek bir veliaht saptamada birçok sorunla
karşılaştığını öğreniyoruz. Aynı belgede, I. Hattuşili’den önceki Kuşşar Krallarının da benzer
problemlerle uğraştıklarından söz edilmektedir. I. Hattuşili veliaht olarak torunu I. Murşili’yi
atamış ve onun iyi yetiştirilmesi ve korunup, kollanmasını da vasiyet etmiştir. I. Hattuşili’nin
ilk Hitit Büyük Kralı sayılmasının nedeni, onun Anadolu sınırları dışına taşan yayılımcı bir
politika izlemesidir. Bu kraldan sonra başa gelenler, onun koyduğu Kuzey Suriye’yi elde
tutma hedefini benimsemişlerdir. Kendisi Kuzey Suriye’ye yaptığı seferde Alalah kentini
alabilmişse de, torunu I. Murşili (MÖ 1620-1595), daha ileri giderek, Halpa’yı (Halep) da
egemenlik alanına katmıştır. Fakat bu başarıların verdiği cesaret, I. Murşili’nin sonunu
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hazırladığı gibi, devleti de uzun bir kargaşa dönemine sokmuştur. Murşili, topraklarını
Babil’e kadar genişletme hayaline kapılmış ve bunu da gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ancak
bu başarı kısa süreli olmuş, Hitit ordusu uzun ikmal yolu nedeniyle fethettiği Babil’de fazla
kalamamış, elde ettiği ganimetleri dahi yollarda bırakarak, Anadolu’ya geri çekilmiştir. I.
Murşili’nin ve ordusunun Hattuşa’dan uzak kalmasından yararlanılarak, ülkede krala karşı en
yakınlarının başında bulunduğu bir komplo kurulmuş ve geri döner dönmez I. Murşili,
eniştesi Hantili tarafından öldürülmüştür.

Resim 5-8: Hitit Kral Listesi (Eski Hitit Dönemi)

I. Murşili’nin öldürülüşünden sonra Hantili tahta çıkmıştır. Bundan sonraki dönem bir
entrikalar, ihanetler ve cinayetler dizisine dönüşmüş, Hitit Devleti’nin gittikçe azalan askerî
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ve siyasî gücü sadece iç sorunların çözümü için harcanmıştır. Krallık tahtının bir kaç kez el
değiştirmesinden sonra, MÖ 1525 yılı dolaylarında, kral Huzziya tarafından hazırlanan
komplodan, onun kızkardeşiyle evli olması sayesinde kurtulan Telipinu, kralı devirip başa
geçmiştir. Telipinu, ihanet ve cinayetlere son vermek için, tahta geçişi düzenleyen bir ferman
çıkarmıştır. Buna göre “birinci dereceden”, yani kralın asıl eşinden olan prens kral olacak,
eğer yoksa “ikinci dereceden”, yani ikinci eşten doğma bir oğul devletin başına geçecekti.
Eğer o da yoksa “birinci dereceden” bir kıza, bir “içgüveysi” koca alınacak ve o kral olacaktı.
Ancak, birbirine zıt iki sosyal sistemin, yani Anadolu’da Hitit öncesinde egemen olan
anaerkil toplum yapısı ile Hint-Avrupalıların ataerkil toplum yapılarının devletteki uzantısı
olan ana soyunu ya da baba soyunu izleyen kral olma sırasının birbirleriyle uyum içine
sokulmaya çalışıldığı bu kural, Telipinu’dan sonra yine bozulmuştur. Huzziya’nın
kardeşlerinden biri olan Tahurvaili, Hitit krallık tahtı üzerindeki iddiasını, oldukça yaşlı
olmasına karşın gerçekleştirmeyi başarmış ve bir süre devleti idare etmiştir. Onu izleyen
yaklaşık elli yıllık sürede haklarında ayrıntılı bilgimiz olmayan krallar egemen olmuşlardır.
MÖ 1450 yıllarında tahta çıkan ve otuz yıl kadar egemen olan kral I. Tuthaliya ve
kraliçesi Nikkalmati döneminde devletin yeniden toparlandığı görülmektedir. Bu krali çifti
izleyen I. Arnuvanda ve kraliçesi Aşmunikal (MÖ 1420-1400), yaptırdıkları mühürleri
üzerinde verilen soylarına göre kardeş görünüyor olduklarından, Hititologlar tarafından çok
tartışılan bir konu oluşturmaktadırlar. Arnuvanda kendisini Tuthaliya’nın oğlu, Aşmunikal
ise, Tuthaliya ve Nikkalmati çiftinin kızı olarak göstermektedir. Fakat böyle bir kardeş
evliliği Hitit toplumunda kabul edilemez bir suçtur ve yasalara göre cezası ölümdür.
Hititologlar bu duruma başka açıklamalar getirmişlerdir. Bunlardan biri, iki kardeşin sadece
kral ve kraliçelik makamlarını işgal ettikleri, ama birbirleriyle evlenmedikleri görüşüdür.
Arnuvanda’dan sonra oğlu II. Tuthaliya ve kraliçesi Taduhepa egemen olmuşlardır.
Bu çiftin Genç Tuthaliya olarak belgelere geçen oğulları daha tahta geçemeden, kardeşi
Şuppiluliuma tarafından öldürtülmüştür. Hitit tahtını kan dökerek elde etmesine karşın bu kral
devleti imparatorluk haline dönüştüren kişidir.
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Resim 5-9: MÖ II. binyıl Anadolu Haritası

125

5.3.4. Hitit Çiviyazısı ve Anadolu Hiyeroglifleri
Hititler, dillerini yazıya geçirmek amacıyla, bir hece yazısı sistemi olan çiviyazısını
kullanmışlardır. Çiviyazısı o dönemde, yani MÖ 17. yy’da bin seneye aşkın bir zamandır
Mezopotamya’da kullanılmaktaydı. Anadolu, çiviyazısı ile ilk defa Assur Ticaret Kolonileri
Çağı’nda (yak. MÖ 1950-1750), Assur’dan gelen tüccarlar sayesinde tanışmıştır. Ancak
ilginçtir ki, Hititler kendilerinden evvel Anadolu’da kullanılan bu yazı üslubunu (biçemini)
değil, Eski AssurÇiviyazısı’ndan farklılıklar gösteren Eski Babil Çiviyazısı üslubunu kabul
etmişlerdir. Hititlerin bu yazı sistemini ne zaman ve nasıl kabul ettikleri kesin olarak
bilinmemekle beraber, Hitit Devleti’nin ilk kralı I. Hattuşili Dönemi’ne ait Hititçe yazılı
belgeler mevcuttur.

Resim 5-10: Hitit Kralı I. Hattuşili’ye ait annal (yıllık) metni
Genç bir bilim dalı olan Hititoloji, Hint-Avrupalı bir toplum olan Hititlerin (MÖ 16501200) dillerini ve çiviyazısı sistemini kullanarak kilden tabletler üzerine kaydettikleri
yazılarını okuyarak, Hitit toplumunu anlamaya çalışan bilim dalıdır. Hemen söylemek gerekir
ki, Hititçe Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin yazılı belge bırakmış en eski üyesidir. Bu dil ailesi ise,
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Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na kıyılarına kadar uzanan coğrafyada, TürkçeMacarca-Fince dışında konuşulan tüm dilleri içine alır. Hititlerin, hemen her konuda
yazdıkları tabletlerin sayısı, günümüzde halen devam eden pek çok kazı sayesinde binlerce
sayıya ulaşmıştır. Hititoloji, pek çok bilim dalı ile beraber çalışmak, interdisipliner çalışmalar
yapmak zorundadır. Çünkü çiviyazılı tabletlerden elde edilen verilerin konusu gereği bazen
Dinler Tarihi, bazen Eskiçağ Tarihi, bazen Arkeoloji, Coğrafya, Tıp ve Anatomi, Biyoloji gibi
bilim dalları ile çalışmak ve bu alanlardan yardım almak zorundadır. Örneğin bir doğum ya da
ölüm ritüelini içeren çiviyazılı metni anlamak ve günümüzle karşılaştırmak için tıp ve
anatomi bilgisine ihtiyaç vardır ya da tarihi-coğrafya çalışmalarını yürütebilmek için
coğrafyadan yardım almak gerekir. Yine aynı şekilde ticaretle alakalı bir metni
açıklayabilmek için, metinde geçen ticari mallardan örneğin kalayın, bakırın, demirin
Anadolu ve çevresinde nerelerden elde edildiğini ve nasıl ergitilerek malzeme yapımında
kullanıldığını açıklamak için metalurjiden, bir binanın yapımını anlatan metinler için
mimarlık bilgilerine başvurmak gerekmektedir. Hititoloji, bunlar içerisinde en çok Arkeoloji
bilimi ile beraber yol alır. Maddi kültürü (çanak çömlek, ev gereçleri, mimari kalıntılar gibi)
inceleyerek Eskiçağ kültürlerini açıklamaya çalışan Arkeoloji, gerçekleştirdiği kazılar ile
tabletlerin bulunmasını sağlar, dolayısıyla Hititoloji’nin o kültürü anlamak için kullanması
gereken malzemesini; yazılı belgeleri sağlar. Hititoloji gerçekleştirdiği filolojik çalışmalar
sonucunda, diğer Hint-Avrupa Dilleri olan Latince ve Eski Yunanca ile günümüz İngilizce,
Almanca, Fransızca dillerinin etimolojik problemlerinin anlaşılmasına yardımcı olmakta, bu
diller ile Hititçenin ilişkisini araştırmaktadır. Ancak şunu da hemen söylemek gerekir ki
Hititçe Ölü bir dildir. Tıpkı Latince, Eski Yunanca gibi. Bugün konuşulmayan veya
kullanılmayan diller, “Ölü Dil” olarak adlandırılır. Merkezi Anadolu’da bulunan Hititler,
Mezopotamyalı Kültürler ve Avrupa Kültürünün temelini teşkil eden Eski Yunan ile Latin
Kültürleri arasında bir köprü görevi görmüş ve Dünya Bilim Tarihi içerinde yerini almıştır.
Hititler çiviyazısının yanı sıra ikinci bir yazı sistemini de kullanmışlardır. Kayalara
yapılmış kabartmalardaki yazıtlarda, taş stellerdeki yazıtlarda, kral ve şahıs mühürlerinde,
bazı kaplar üzerinde hiyeroglif sisteminde yazılmış yazılar mevcuttur. Luvi ya da Hitit
Hiyeroglifleri olarak da adlandırılan, ancak son zamanlarda Anadolu Hiyeroglifi olarak
tanımlanan bu yazı sisteminin esin kaynağı muhtemelen Mısır Hiyeroglif yazısıdır.
Çiviyazısının aksine, hiyeroglifin kullanıldığı yerlerin halka açık kaya kabartmaları ya da
halktan insanlara ait mühürler olduğuna bir kez daha dikkat edilecek olursa, çiviyazısı
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sisteminin resmi yazı ve dil olduğu, hiyeroglif sistemi ve yansıttığı Luvi dilinin toplumun
geniş kesiminin kullandığı dil ve yazı olduğu söylenebilir.

Resim 5-11: Bugünkü Suriye’de bulunmuş olan bir Anadolu Hiyeroglif yazıtının
kopyası (çizimi)
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Uygulamalar
Eski Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve Ticaret
Eski Hitit Dönemi Siyasal Tarihi

129

Uygulama Soruları
Assur Ticaret Kolonieleri Çağı ticaretini anlatınız.
Hitit Devletinin kuruluş dönemini anlatınız.
Hitit kralı Telipinu’nun en önemli icratı neydi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu’nun MÖ II. binyılın ilk yarısındaki olaylar ve oluşumları
hakkında bilgi edindik. Bahsi geçen dönemin dinamiklerini ve zaman zaman ortaya çıkan
kırılganlıklarını gördük. Assur ticaret kolonileri döneminde bazı kentlerin nasıl ön plana
çıktıklarını ve zenginleştiklerini izledik. Buna rağmen en zengin kenti olan Kaneş’in değil
belki aynı hanedandan gelen Hattuşa’da yeni bir devletin ortaya çıkışını ve bazı zorluklara
rağmen geliştiğini gördük. Hitit Devleti bu bölümde belli bir aşamaya gelmiş sekizinci
bölümde bir imparatorluğa dönüşecektir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Assurca bir kelime olup “liman” anlamına gelmektedir?
a. Vabartum
b. Karum
c. Erişum
d. Kaniş
e. Bit/bitum

2. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının Kültepe höyüğünde yer alan sarayına
verdikleri addır?
a. Varşama
b. Anitta
c. Puruşhattum
d. Neşa
e. Bit/bitum

3. Aşağıdakilerden hangisi Kültepe’nin özelliklerinden biri değildir?
a. Eski adı Kaniş ya da Neşa’dır
b. Dönemin en önemli karumlarındandır
c. Hititler Döneminde önemi devam etmiştir
d. Höyük ve karum olarak iki bölümden oluşmakta
e. Dönemin en güzel çanak çömlek örnekleri burada ele geçmiştir

4. Aşağıdakilerden hangisi Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda ağırlık ölçüsü olarak
kullanılmıştır?
a. Gramatum
b. Mina
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c. Miskal
d. Okka
e. Bit/Bitum

5. Aşağıdakilerden hangisi “misafir” anlamına gelen küçük ticaret birimi yerine
kullanılmaktadır?
a. Bit/bitum
b. Karum
c. Neşa
d. Datum
e. Vabartum

6. Aşağıdakilerden hangisi Assurlu tüccarların Anadolu’ya getirdikleri önemli bir
yeniliktir?
a. Yazı
b. Ticaret
c. Gümüş
d. Kalay
e. Eşek

7: Hititçe neşaumnili ne demektir?
A) Kızılırmak kavsine verdikleri isim
B) Hititli
C) Hattuşa
D) Hatti Ülkesi
E) Hiçbiri
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8: Hitit İmparatorluğu’nun Anadolu’daki coğrafi merkezi ve başkenti neresidir?
A) Fırat Nehrinin kenarı - Kargamış
B) Dicle ve Fırat Nehirleri arası - Ninive
C) Kızılırmak Kavsi - Boğazköy
D) Konya Ovası - Tarhuntaşşa
E) Kızılırmak Kavsi - Ortaköy
9: Babil’i zapteden Hitit kralı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Murşili
B) II. Şuppiluliuma
C) I. Şuppiluliuma
D) III. Hattuşili
E) I. Murşili
10:Hitit Tarihi’nde bir kargaşanın yaşandığı ve Telipinu adlı bir kralın düzen sağlamak üzere
“Ferman” yazdırdığı dönem, hangi Hitit Kralı’nın ölümünden sonra başlamıştır?
A) I. Hattuşili
B) Huzziya
C) I. Murşili
D) I. Tuthaliya
E) Hantili

Cevaplar
1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-E, 6-A, 7-B, 8-C, 9-E, 10-B
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6. SON TUNÇ ÇAĞI: ANADOLU'DA HİTİT İMPARATORLUĞU
VE KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Hitit Krallarının en önemlilerinin İcraatları
- Kadeş Savaşı
-Kadeş Antlaşması (Dünya Tarihinin İlk Barış Antlaşması)
- Hitit Tarihinin en etkin Kraliçesi Puduhepa
-Yazılı kaynaklardan Yerleşim ve Konut Kavramları
- Arkeolojik Verilerle Hitit Kentlerinden Mimari Örnekler
-Hitit Kabartmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tavananna nedir?
Ünlü Kadeş Savaşı kimler arasında oldu?
Ünlü Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalandı?
Hitit Tarihi İçinde En güçlü Kraliçe Kimdi?
Çiviyazılı belgelerde konut, kent, ülke kavramları ne şekilde belgelenmiştir?
Hattuşa dışında belgelenen Hitit kaya anıtları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

I. Şuppiluliuma

Hitit
İmparatorluğa
öğrenilir

II. Murşili

Genç Hitit kralının
ülkeyi nasıl sağlamlaştırdığı
öğrenilir

II. Muvatalli

Kadeş Savaşı ve Hitit
krali
aile
arasındaki
çekişmeler öğrenilir

III. Murşili

Başkentin
Tarhuntaşşa’dan
tekrar
Hattuşa’ya taşınması ile III.
Hattuşili ile olan çekişme
öğrenilir

III.
Puduhepa

Hattuşili-

Devleti’nin
Yükselişi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri

Kadeş Antlaşması ile
Ders
notları
ve
Puduhepa’nın
devletteki sunumlar, kaynak kitaplar,
etkin rol hakkında bilgi belgeseller
ve
müze
edinilir
ziyaretleri

Yazılı
belgelerde
Belge repertuarı ve
Ders
notları
ve
konut-yerleşim birimi-kent – kavram analizleri tanıma sunumlar, kaynak kitaplar,
ülke kavramları
sağlanır
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Hitit kaya anıtları
Anıtların arkeolojik
Ders
notları
ve
ve filolojik değerlendirmesi sunumlar, kaynak kitaplar,
yapılır ve bulundukları yer belgeseller
ve
müze
sayesinde Hitit sınırları ve ziyaretleri
coğrafyası öğrenilir
Yazılıkaya Açıkhava
Hitit bayramlarının
Ders
notları
ve
Tapınağı
ve
belki
de
cenaze sunumlar, kaynak kitaplar,
törenlerinin yapıldığı alan belgeseller ve Yazılıkaya
tanınır ve Hitit ikonografyası ziyareti
en iyi şekilde öğrenilir
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Anahtar Kavramlar
Hitit İmparatorluk Çağı, Son Tunç Çağı, Anadolu, Mısır, Mitanni, Hitit Kralları, Hitit,
Konut, Yerleşim, Sanat, Maddi Kültür
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Giriş
Yak. MÖ 1350 yılında Hitit tahtına I. Şuppiluliuma geçer. Bu kral ile Hitit Devleti
genişlemeye başlayarak sonunda bir İmparatorluk halini alacaktır. Sınırlarını batıda Ege
Denizi, doğuda ise Suriye’nin büyük bir bölümünü içine alacak şeklinde genişletir. Bu
genişlemenin sonucunda Mısır ile sınır komşusu olan Hititler sonunda Mısır ile büyük bir
mücadeleye girmiş ve bu mücadeleyi de kazanmıştır.
Mezopotamya ve Mısır kültürlerinden farklı olarak Hitit kültürüne ait günümüze
ulaşan sanat eseri sayısı nispeten azdır. Hitit mimari örnekleri, Hitit maddi kültürünü bize
gösteren en iyi çalışma alanıdır.
Bilim insanlarınca büyük bir bölümü Hattuşa’daki kazılarda ortaya çıkmış olan bu
buluntuların, ilk başlarda Hitit Devleti ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu kabul edilmiştir.
Hitit sanatının Eski Anadolu insanı tarafından nasıl algılandığı ve bu eserlerle ne tür bir
mesajın iletildiği sorusuna çoğu zaman cevap aranmazken, değerlendirmeler genelde
ikonografiyi ve kronolojiyi tanımlamaya yönelikti. Ancak bu dönemsanatının, sanatçının
kişisel dışavurumu olmaktan çok, devlete bağlı bir iletişim sisteminin parçası olarak, sistemin
merkezindeki siyasi, ideolojik ve dini bir içeriğe sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Yazılı
aktarımlar ve arkeolojik malzemenin koruna gelme durumu ve buluntuların neredeyse
hiçbirinin güvenli olarak tarihlenememesi, Hitit sanatının gelişimini anlamayı, toplum
içerisindeki işlevi ve anlamı üzerine yorum yapmayı daha da güçleştirmektedir.
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6.1. I. Şuppiluliuma ile Yükseliş
I. Şuppiluliuma, babası zamanında kendini savaşlarda ispatlamış olmasına rağmen,
babası tarafından tuhkanti, yani veliaht olarak atanmamıştı. Bu nedenle tahta çıkabilmek için
kardeşi Tuthaliya’yı bertaraf etmesi gerekiyordu. O dönemin olaylarına baktığımız zaman,
Hitit Devleti’nin oldukça güç bir durumda olduğunu söylemek mümkündür. Batıda Arzawa
Devleti gün geçtikçe güçleniyordu. Doğuda ise, Mittanni Devleti bir dünya gücü haline
geliyordu. Assur Devleti de kuvvetlenmeye başlarken, Hitit Devleti zayıf düşmüş ve
geleneksel düşmanı olan Kaşkalar’a karşı bile kendini savunamamıştır. Öyle ki, Kaşkalar
Hitit başkenti Hattuşa’ya kadar ilerlemiş, başkenti yağmalamış ve işgal etmişti. Hitit Kralı II.
Tuthaliya bu nedenle bir süreliğine Şamuha kentine taşınmak zorunda kalmıştır. Hattuşa’yı
işgal kuvvetlerinden kurtaran kişi, yine Şuppiluliuma olmuştur. Şuppiluliuma daha sonra hem
babası ile beraber, hem de tek başına kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde başarılı seferler
yürütmüştür.
Daha sonra Arzawa’ya gönderilen Şuppiluliuma, tüm başarılarına rağmen, babasının
ölümünden sonra, yukarıda da değinildiği gibi, veliaht olarak belirlenmemişti. II. Murşili’nin
1. Veba Dua’sından öğrendiğimize göre, Şuppiluliuma önceleri kardeşi III. Tuthaliya’ya
sadakat yemini etmiş, fakat daha sonra bu yemini bozarak tahtı zorla ele geçirmiştir. Duaya
göre, suç sayılan bu eylem aynı zamanda, veba salgınının bir nedeni olarak kabul edilmiştir.

Resim 6-1: Hitit Dönemi Önasya Haritası
Tahta geçtikten sonra Şuppiluliuma’nın ilk hedefi, devletin kaybolan gücünü tekrar
kazanmaya çalışmaktı. Bu amaçla Kaşka tehlikesine karşın başkent Hattuşa’yı tahkim eder ve
Kaşka Ülkesi’ne ile Arzava’ya karşı başarılı seferler düzenler. Arzava ile olan savaşların,
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Kilikya Kapıları’na yakın bir yere lokalize edilen Tuvanuva’ya (Tyana=Bor) kadar uzanması,
Arzava devletinin o dönemdeki gücünü göstermektedir.
Devletin kuzey ve batı sınırlarını böylece sağlamlaştırdıktan sonra Şuppiluliuma, asıl
hedefine, yani ülkesini güneydoğu yönünde genişletmeye, geçebilirdi. Bu amacını
gerçekleştirmek için ise, Mitanni engelini ortadan kaldırması gerekiyordu. O dönemde
Mittanni Ülkesi’nin başında Tuşratta bulunuyordu. Tuşratta, her ne kadar Mitanni tahtına
yasal varis olarak oturmadıysa da, Mitanni Devleti’ni önemli ölçüde genişletmiştir. Buna
rağmen, ülke içinde, Mitanni tahtını kendisine isteyen II. Artatama ile de uğraşmak
zorundaydı. Tuşrata her konuda Mısır ile ittifak ararken; II. Artatama, Hitit Kralı ile
yakınlaştı. Bu arada Assur, Mitanni bünyesinde büyüyerek yavaş yavaş bağımsızlığı
hedeflemeye başlamıştı. Assur’un bu amacı, I. Şuppiluliuma’nın işine gelmiş olmalıdır.
Çünkü bu şekilde Mitanni Devleti’ni zayıf bir duruma düşürmek ve Artatama’yı kendine
bağlamak kolaylaşacaktı.
Şuppiluliuma’nın ilk güneydoğu seferi bir yıl sürdü. Bu seferde Hitit Kralı İşuva
üzerinden Alşe’ye (Kutmar), oradan Mittanni başkenti Vaşukanni’yi fethedemeden Halpa
(Halep) ve Qatna’nın (Tell Mişrife) güneyine kadar ilerler. Bu seferin sonunda Şuppiluliuma,
tekrar bir süre Kaşkalar ile uğraşmak zorunda kalır. Burada kaybettiği zaman, hem Mittanni,
hem de Mısır tarafından Hitit Kralına karşı kullanılır. En güneyde Mısır orduları Kadeş’i
baskı altında tutar, Mittanni ise, bazı Hitit garnizonlarını Kuzey Suriye’den çıkarmayı başarır.
Mittanni’de o sırada Tuşrata ölmüş ve yerine II. Artatama geçmiştir. Daha evvel
Şuppiluliuma tarafından desteklenen Artatama, şimdi destekçi olarak Assur’u seçer ve
böylece Hitit Kralı ile ters düşer. Mittanni kralının bu siyaseti oğlu III. Şuttarna tarafından da
devam ettirilmiştir.
Suriye’deki pozisyonunu kaybetmemek için I. Şuppiluliuma tekrar sefer düzenlemek
zorundaydı. Bu defa asıl hedef, Mittanni Devleti’nin Suriye’deki kalesini teşkil eden
Kargamış idi. Bununla beraber Kadeş’e yapılan Mısır saldırıların öcünü almak amacıyla,
ordunun bir bölümünü Mısır bölgesi olan Amka’ya gönderir. O sırada Mısır kraliçesi’nden bir
mektup alır. Bu mektuba göre Mısır Firavunu ölmüş ve kraliçe Hitit Kralının bir oğlu ile
evlenmek istemektedir. Kraliçenin bu isteğine pek güvenmeyen Hitit Kralı durumu kontrol
etmek amacıyla yazışmaları ve elçilerini göndermeyi sürdürür. Mısır ile olan bu yazışmalar
devam ederken, Şuppiluliuma Kargamış’ı yedi gün kuşatmadan sonra ele geçirir. Bu önemli
kent ile Kuzey Suriye artık Hitit Kralı’nın elinde sayılırdı. Kentin kontrolünü ise, oğlu
Piyaşili/Şarri-Kuşuh’a verir. Şuppiluliuma, ertesi sene oğlu Zannanza’yı Mısır’a damat olarak
gönderir. Ancak Zannanza Mısır’a varmadan öldürülür. Şuppiluliuma bu cinayetten Mısır
tahtına geçen Ay/Eye’yi sorumlu tutar ve Mısır’a savaş açar. Sonunda Suriye’de hakimiyetini
sağlamlaştırmış olan Şuppiluliuma, eski Mittanni kralı Tuşrata’nın oğlu Şattivaza’yı da kendi
tarafına çeker. Kargamış kralı Piyaşili/Şarri-Kuşuh, bu Şattivaza ile beraber Mittanni
Devleti’ni fetheder. Mittanni tahtına oturtulan Şattivaza ise, bir antlaşma ile Hitit Devleti’ne
bağlanır ve Şuppiluliuma’nın kızı ile evlendirilir. Böylece Hitit Devleti’nin güneydoğusu
takviye edilerek güçlenmekte olan Assur ile sınırdaş olur. Halep tahtına bir diğer oğlunu, yani
142

Telipinu’yu yerleştiren Şuppiluliuma, bu şekilde başkenti Hattuşa’dan oldukça uzak ve
sorunlu olan bu bölgeyi, güvenebileceği insanların idaresine vermiş oldu.
Murşili, annallerinde babasının hastalık sonucunda öldüğünü ve yerine oğlu
Arnuvanda’nın geçtiğini kaydeder. Arnuvanda kısa bir süre sonra, muhtemelen babasıyla aynı
hastalığa, yani vebaya yakalanınca, güçlü gibi görünen Hitit Devleti, yeni ayaklanmalarla
uğraşmak zorunda kalır. Arnuvanda’nın aynı hastalıktan ölmesi sonucunda, Hitit Devleti’ne
karşı olan ayaklanmalar zirveye ulaşır.

Resim 6-2:İmparatorluk Dönemi Kral Listesi

6.2. Genç Hitit Kralı II. Murşili
I. Şuppiluliuma gibi güçlü bir kralın ölümü Hitit Devleti için büyük bir kayıptı.
Üstelik her kral değişiminde çevre halklar ve bağlı ülkelerin ayaklanması da mümkündü.
Ancak kısa bir süre sonra veliaht olarak eğitilmiş olup kendini ıspatlamış II. Arnuvanda’nın
da ölmesi, yeni yeni büyümeye çalışan Hitit Devleti için tam anlamıyla bir felaket idi.
Boğazköy’de bulunmuş çiviyazılı tabletler arasında II. Murşili’ye ait belgeler oldukça
fazladır. Özellikle tarihi metinler açısından bu kralın dönemi, en iyi bilinen dönemlerden
biridir. Bunun sonucunda bazı bilim insanları II. Murşili’yi “tarih yazarı” olarak da
nitelendirir. Özellikle babasının dönemini anlattığı “Şuppiluliuma’nın İcraatlar” ve kendi
dönemini anlattığı “Onyıl Annaller” ile “Ayrıntılı Annaller”, Hitit Dönemi tarih yazıcılığını
en güzel şekilde yansıtan belgelerdir. Kral icraatları yıl yıl anlatan Annaller (yıllıklar) aslında
alışagelmiş bir metin türüdür ve II. Murşili’ye özel bir durum değildir. Ancak hem ilk on
yılını ele alan “Onyıl Annalleri”, hem de tüm krallık süresini anlatan “Ayrıntılı Annalleri”
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olmak üzere bu türde iki farklı eser bırakmış olması, bu kralın tarih anlatımına verdiği
önemini yansıtmaktadır.

Resim 6-3:II. Murşili’ye ait Mühür Baskısının Çizimi

II. Murşili, yukarıdan da anlaşıldığı gibi planlı bir şekilde tahta çıkmamıştır, ancak
ağabeysi Arnuvanda’nın zamansız ölümünden sonra başkentte kalan tek prens olarak tahta
geçmek zorundaydı. Tecrübesiz, oldukça genç bir kral olarak otoriteyi sağlamak kendisi için
zor olmuştu. Kendisi Onyıl Annallerinde bu durumu şu şekilde özetlemektedir:
“Ben, Güneşim babamın tahtına oturduğum zaman ise; çevredeki düşman ülkelerden
hangileri benimle savaştıysa, herhangi bir düşman ülkesine (karşı) yürümeden evvel; beyçem,
Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın düzenli bayramlarını yerine getirdim ve onları kutladım
Arinna’nın Güneş Tanrıçası’na elimi kaldırdım ve şöyle dedim: ’Beyçem,! Beni çocuk diye
çağıran çevredeki düşman ülkeler, beni aşağıladılar, senin, bölgelerini tekrar tekrar almaya
çalıştılar. Beyçem, Arinna’nın Güneş Tanrıçası, aşağıya yanıma gel, ve çevredeki bu düşman
ülkeleri önümde öldür!’ Ve Tanrıça benim sözümü dinledi. O aşağıya, yanıma geldi. Babamın
tahtına oturduğum zaman, çevredeki bu düşman ülkeleri 10 yılda yendim ve onları
öldürdüm”
II. Murşili’nin, Onyıl Annalleri gibi farklı bir tür annal metni çıkarması sebepsiz
değildi. Çünkü bu kralın ilk on yılı hem kendi dönemi için, hem de Hitit Tarihi açısından son
derece önemliydi. Ayaklanan çevre halklarının baş kaldırışlarını bastırdıktan sonra Murşili
dikkatini daha önemli düşmanlarına yönlendirdi. Bunların ilki Batı Anadolu’daydı. Batı
Anadolu’da o dönemde Arzava adlı bir devlet bulunuyordu. Arzava kralı Uhha-ziti ülkesinini
genişletmek ve gücünü arttırmak amacıyla bazı girişimlerde bulunduğundan, Murşili 3. ve 4.
Hükümdarlık yılında batı ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. İki sene süren bir mücadeleden
sonra II. Murşili Arzava Devleti’ni yener ve neredeyse tüm Batı Anadolu’yu antlaşmayla
kendine bağlar. Batı Anadolu’yu bu şekilde güven altına aldıktan sonra dikkatini daha zengin
olan doğu bölgelerine kaydırabilirdi. 9. ve 10. Hükümdarlık senesinde hem kuzeydoğudaki
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Azzi-Hayaşa ülkesi ile hem de güneydoğudaki Assur Ülkesi ile mücadele etmiştir.
Muhtemelen bu senelerde başkentte bazı aileiçi entrikalar da sözkonusuydu. Ancak bunlara
rağmen II. Murşili tüm bu mücadelelerden zafer ile ayrılmasını bildi. Artık Hitit Devleti Eski
Önasyanın en önemli güçlerden biriydi. Bununla beraber toplam neredeyse 30 yıl Hitit
tahtında kalacak II. Murşili kendini ıspatlamış ve ülkesini iç ve dış güçlere karşı
sağlamlaştırmıştır.
Yukarıda II. Murşili’nın babasının ve ağabeysinin bir hastalık sonucunda ardarda
öldüklerini söylemiştik. Belki II. Murşili’nin dualarında bu hastalık hakkında bilgi ediniyor
olabiliriz. II. Murşili’ya ait toplam dört adet Veba duası ele geçmiştir. Bu dualardan vebanın
ülkeyi en az 20 yıl boyunca kasıp kavurduğunu bilmekteyiz. Murşili bu dualarda vebanın
nedenini tanrılara soruyor ve onları vebayı sonlandırmak için ikna etmeye çalışıyor. İkinci
veba duası olarak adlandırılan metinde örneğin vebanın olası nedeni şu şekilde
açıklanmaktadır:
O zaman, Hatti’nin Fırtına Tanrısı, beyim; babam[ı] davasında haklı görd[(ü)] ve
Mısır Ülkesi’nin yaya (ve) arabalı savaşçılarını yendi. Onları öldürdü. Yakaladıkları esirleri
Hatti Ülkesi’ne geri getirdikleri zaman, tutsakların arasında ölüm (veba salgını) ol[(d)]u ve
onlar ölmeye başladı(lar). Fakat esirleri Hatti Ülkesi’nin içine getirdikleri zaman ölümü
(veba salgınını) (bu) esirler Hat[(ti)] Ülkesi’nin içine getirdiler. Hatti Ülkesi’nin içinde o
günden beri ölüm hüküm sürüyor…
Ancak anlaşıldığı kadarı ile veba sonunda ülkeyi terk etmiş ve Hitit ülkesi eski
görünümü geri kazanmıştır.

6.3. Kadeş Fatihi II. Muvatalli
Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Hitit tarihi açısından önemli iki olayın başaktörü
olarak karşımıza çıkan II. Muvatalli (MÖ 1290-1274), kral II. Murşili’nin 4 çocuğundan biri
ve taht varisidir. Hitit Tarihinde dönüm noktaları olarak tanımlanabilecek bu iki olay Mısır
Devleti ile yapılan ünlü Kadeş Savaşı ve bir geleneğin bozulması anlamına gelen başkentin
Hattuşa’dan Tarhuntaşşa’ya taşınmasıdır. II. Muvatalli’nin dönemine tarihlenen belgeler
nispeten azdır. Bu durum çoğunlukla başkentin ve buna bağlı olarak arşivin taşınması
şeklinde açıklanır. Belge azlığı nedeniyle Muvatalli dönemi hakkında bilgilerimiz daha sonra
tahta çıkacak olan kardeşi III. Hattuşili’nin (MÖ 1267-1240) metinlerine dayanmaktadır.
Özellikle Hattuşili’nin savunma metni olarak tabir edilen belge, Muwatalli dönemini
açıklamakta yardımcı olmaktadır.
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Resim 6-4:II.Muvatalli’ye ait Mührün Baskısı

II. Muwatalli krallığı döneminde ülkenin kuzeyindeki Kaşka tehdidini hafifletmeyi
başarmış ve Yukarı Ülke’nin idaresini kardeşi Hattuşili’ye bırakmıştır. Anadolu’nun
batısında yer alan Wiluşa Ülkesi kralı Alakşandu ile yaptığı vassallik antlaşması, Şeha Nehri
Ülkesi Kralı Maşturi ile kızkardeşi Maşanauizzi’yi evlendirmiş olması Muwatalli döneminde
Batı Anadolu’yu kontrolü altına aldığını ve bölge ile ilişkilerini yansıtır. Hatti Ülkesi içindeki
bazı huzursuzlukları bitirmek için radikal bir çözüme giderek imparatorluk başkentini
Hattuşa’dan ülkenin güneyinde Kizzuwatna bölgesine yakın bir yerde olan Tarhuntaşşa’ya
taşımıştır. II. Muwatalli tarafından yazdırılan pihaşşaşşi-‘nin Fırtına Tanrısı’na ve Kummanni
Fırtına Tanrısı’na dua metinleri ile (h)işuwa Bayramı’nın bir bölümü, kralın dini içerikli
metinlerini teşkil eder. Bunlar içerisinde özellikle pihaşşaşşi-‘nin Fırtına Tanrısı’na duasında
Hattuşa’dan taşınırken götürdüğü tanrı isimlerini tek tek zikrettiği uzun bir tanrılar listesi yer
alır.
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Resim 6-5: Muvatalli ile Viluşa Kralı Alakşandu Arasındaki Vasallık Antlaşması

Hatti Ülkesi’nin batısında Muwatalli’nin politikası sayesinde nispeten huzurlu bir
dönem yaşanırken, I. Şuppiluliuma döneminden itibaren gerginleşen Hitit-Mısır ilişkileri
nedeniyle aynı huzur ülkenin güney doğusundaki Kuzey Suriye Bölgesi’nde
yaşanamamaktaydı. Bölgedeki vassal krallıklardan Amurru ve Kadeşgeçmişte de, bu
dönemde de Hatti ve Mısır Krallıkları arasında saf değiştirerek, bu iki devleti zaman zaman
karşı karşıya getirmişti. İki devlet arasındaki gerginlik, II. Ramses’in beşinci yılında iyice
artmış ve Kadeş Savaşı’yla doruk noktasına ulaşmıştı. Mısır kaynakları Kadeş Savaşı’ndan
çokça bahsederken -Mısır’da bu savaşın bugüne dek bilinen on üç anlatımı mevcuttur; rölyef
yazıtları, papirus üzerine yazılmış uzun şiirsel bir metin ve daha kısa bir Bulletin-, Hitit
kaynakları bu savaş hakkında bize çok da fazla bilgi vermemektedir. Ramses’in şiirsel
anlatımına göre, Muwatalli savaştan sonra -çarpışma akşamı ya da bir gün sonrasında- bir elçi
ile “barış savaşmaktan iyidir, bize hayat soluğu ver” mesajını yolladığından söz edilir.
Bunlardan anlaşıldığı üzere Ramses, geniş çaplı bir propaganda örneği sergilemiştir.
Anlaşılan şu ki savaş eskiçağ savaş sanatına uymayan bir düzende gerçekleşmiştir, söz
konusu olan Hitit tarafının tuzağıdır. Kadeş’te cereyan eden savaşa II. Ramses’in dört
birliğinden ikisi gelememiş, ayrıca Hitit ordusunun da yaya askerleri de henüz savaşa
katılamamıştı. II. Muwatalli’nin bu savaşı anlatan ve günümüze ulaşan herhangi bir belgesi
olmamakla beraber daha sonraki Hitit Krallarından IV. Tuthaliya Dönemine ait Şauşgamuwa
Antlaşmasında savaştan Hitit tarafının başarıyla çıktığı anlatılır:
“Muwatalli, kral iken, Amurru insanları ona karşı günah işlediler ve ona bildirdiler:
‘Biz kendi isteğimizle vasal olmuştuk. Şimdi ise sizin vasalınız değiliz’ ve onlar Mısır
Kralı’nın tarafına geçtiler. Güneşim Muwatalli ve Mısır Kralı, Amurru’nun insanları
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(yüzünden) savaştılar ve onu Muwatalli yendi. Amurru Ülkesi’ni silahla mahvetti ve vasalı
yaptı. Amurru Ülkesi’ne Şapili’yi kral yaptı”.

Resim 6-6:Muvatalli’yi betimleyen ve Adana’ya yakın olan Sirkeli Anıtı

6.4. Tahtta Yedi Yıl: III. Murşili
II. Muwatalli’nin (MÖ 1290-1274), III. Murşili (=Urhi-Teşup) ve Kurunta (=UlmiTeşup) adlı iki oğlu olduğu çiviyazılı metinlerden bilinir. Büyük olan Urhi-Teşup, babasının
ölümünden sonra kısa bir süre ülkeyi yönetmiştir (MÖ 1274-1267). Daha küçük olan UlmiTeşup ise Kurunta adı ile Tarhuntaşşa vassal krallığı yapmış, IV. Tuthaliya’dan sonra Hitit
tahtına geçmiştir.
III. Murşili, Hattuşili’nin savunma metnine göre, ikinci dereceden bir kadından
EŞERTU) doğmuştur. Metnin ilgili pasajı şöyledir:

MUNUS

(

“Kardeşime saygımdan dolayı ona herhangi bir (kötülük) yapmadımBu yüzden
kardeşimin yetişkin bir oğlu olmadığından, ikinci derecede bir kadından oğlu Urhi-Teşup’u
aldım Onu Hatti Ülkesi krallığına getirdim Hattuşa’nın tamamını eline bıraktım O Hatti
Ülkesi’ne Büyük Kral oldu. Ben ise Hakpiş Kralı idim”.
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Urhi-Teşup’un soyu konusuna açıklık getiren bir diğer belge, Nişantepe’de bulunan
tuhkanti (veliaht)unvanının yer aldığı bir mühür baskısıdır. Bu mühür baskısı Urhi-Teşup’un
bir kraliçeden doğmuş resmi varis olabileceğini göstermekle birlikte, II. Muwatalli’nin yasal
bir taht varisi bıraktığını da kanıtlar. Çift mühürlenmiş bir bulla üzerinde ise II. Muwatalli ile
III. Murşili’nin isimlerinin beraber olması, Murşili’nin babası henüz hayatta iken, varis
olarak tayin edildiğini ya da Murşili’nin ilk krallık yıllarında babasının mührünü de
kullanarak, onun gücüne arkasına aldığını gösterir. Diğer yandan Urhi-Teşup’un taht adı
olarak büyükbabası Murşili’nin adını alması, kral soyundan geldiğini ve tahtın doğal
mirasçısı olduğunu gösterir.
II. Muwatalli’den sonra oğlu III. Murşili’nin tahta geçişi muhtemelen Tarhuntaşşa’da
gerçekleşmiştir. Çünkü Muwatalli, Kadeş Savaşı öncesinde başkenti Hitit başkentini
Hattuşa’dan, Tarhuntaşşa’ya taşımıştır. III. Murşili kral olduğunda ilk iş olarak, başkenti
tekrar Hattuşa’ya geri taşımıştır. Bu ikinci taşınmayla, o güne kadar ikiye ayrılmış gibi
görünen Hatti Ülkesi’ni yeniden tek bir yönetim altına almak üzere, amcası Hattuşili’nin
Yukarı Ülke’deki yetkilerini elinden alarak, onu pasifize etmek istemiştir. Ancak, Hattuşili
askeri gücünü kullanarak III. Murşili’yi tahttan uzaklaştırmış, sürgüne göndermiş ve yerine
kendisi kral olmuştur.
III. Murşili’nin Hitit tahtında en az yedi yıl oturduğunu, yine Hattuşili’nin
apologyasından bilmekteyiz. Hattuşili, III. Murşili’nin krallığının yedinci yılında, ona yaptığı
deklarasyonu şöyle anlatır:
“Urhi-Teşup ise bana tanrının lütfunu gördüğü zaman, o beni kıskandı ve bana
kötülük yapmaya çalıştı. Benden tüm yöneticileri aldı. Benim tekrar iskân ettirdiğim boş
ülkelerin hepsini benden aldı ve beni küçük düşürdü. Hakpişa kentini ise benden tanrıların
isteği ile alamadı.Nerik’in Fırtına Tanrısı’nın rahibi olduğum için onu benden geri alamadı
ve kardeşime olan saygımdan dolayı ona herhangi bir kötülük yapmadım ve yedi yıl
katlandım”.
III. Hattuşili’nin (MÖ 1267-1240) tahtı ele geçirmesi sonrasında III. Murşili’yi
Suriye’deki Nuhaşşe yönüne ve daha sonra “denizin aşağısına” sürgüne yollaması, III.
Hattuşili’nin savunma metninde kendi ağzından şu satırlarla anlatılır:
“Kardeşime olan saygımdan ona herhangi bir kötülük yapmadım,aksine UrhiTeşup’a aşağı geri gittim Ona tutsak muamelesi yapmadım Ona Nuhaşşi Ülkesi’nde
tahkimatlı kentler verdim ve o orada kaldı. Başka bir komplo yapacaktı. Karanduniya
Ülkesi’ne kaçacaktı. Bu olayı duyduğumda onu yakaladım ve onu denizin aşağısına
gönderdim”.
Daha sonraki Hitit krallarından olan IV. Tuthaliya zamanına tarihlenen bir fal
metninden, III. Murşili’nin oğullarının Kuzey Suriye’de Niya Ülkesi’ni pay olarak aldıklarını
öğreniyoruz.
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6.5. Krali Bir Çift:III.Hattuşili ve Puduhepa
II. Murşili’nin en küçük oğlu olarak Hattuşili’nin tahta çıkma şansı oldukça düşüktü.
Buna ilaveten gençliğinde de hastalıklı bir çocuktu. Kendisinin yazdırmış olduğu savunma
metnine göre tanrıça İştar II. Murşili’nin rüyasında, babasına hastalıklı Hattuşili’nin
tanrıçanın emrine verilmesini ister. III. Hattuşili bunun sonucunda İştar rahibi olur. Babası
genç prensin eğitimi için ise başkâtip Mitannamuwa’yı görevlendirir. Mitannamuwa’nın
eğitiminin Hattuşili’nin başarısına önemli katkıda bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.
Çünkü kendisi aynı zamanda Hitit Tarihi’nin en önemli kâtiplerinden biridir.
Mitannamuwa’nın ailesi nesillerce kâtiplik yapmaya devam etmiştir.
Yukarıda da anlatıldığı gibi babasının ölümünden sonra önce ağabeysi Hitit tahtına
geçmiştir. Hattuşili ise Yukarı Ülke’de (bugünkü Sivas ili ve çevresi) yönetici durumuna
geldi. İlk siyasi mücadelesi kendisinden önce Yukarı Ülke yöneticisi olan Zida adlı kişi ile
oldu, kavga Muvatalli’nin hakimlik yaptığı bir davada Hattuşili’nin lehine sonuçlandı.
Yukarı Ülke yöneticisi olarak Hattuşili son derece başarılı bir performans
gösteriyordu. Kuzeydeki geleneksel düşmanları Kaşkaları kontrol altına almakla kalmamış,
bazı Kaşka kavimlerini Hitit tarafına çekmeyi de başarmış ve onların askeri birliklerinin
Kadeş Savaşı’nda Hitit tarafında savaşmasını da kabul ettirmiştir. Kadeş savaşı dönüşünde
Lawazantiya adlı kült kentinde “tanrıçanın emriyle” Lavazantiya’nın rahibinin kızı Puduhepa
ile evlenmiştir. III. Hattuşili savunma metninde bu olayı şöyle anlatmaktadır:
„Mısır’dan döndüğüm zaman, tanrıçaya kurban sunmak için Lavazantiya kentine
gittim Ve tanrıçanın kültünü yerine getirdim Tanrıçanın isteği doğrultusunda rahip olan
Pentipşarri’nın kızını eş olarak aldım Biz birbirimizi destekledik ve tanrıça bize eşlerin
sevgisini verdi. Oğullarımız ve kızlarımız oldu…“.
II. Muvatalli’nin ölümünden sonra III. Murşili tahta geçtiyse de, yedi sene sonra III.
Hattuşili yeğinini tahttan indirerek Hitit Büyük Kralı olur. Karısı Puduhepa ise Tavananna
unvanını alarak kraliçe olur. III. Hattuşili Dönemi Hitit İmparatorluğu için son derece başarılı
bir dönemdi. Özellikle doğudaki Assur tehlikesi kontrol altına alındı. Ancak bu sefer bu savaş
ile değil barış, yani diplomasi ile sağlanabilmişti. Kadeş Antlaşması Hitit kralı III. Hattuşili
ile Mısır firavunu II. Ramses arasında imzalanmıştır. Antlaşmanın ifadesi ile “sonsuz barış”
içerikli olduğundan aynı zamanda dünya tarihinin ilk barış antlaşmasıdır. Antlaşma gereği her
iki taraf nesillerce barış içinde kalacaklardı ve askeri açıdan gerektiği hallerde birbirlerini
destekleyeceklerdi. Antlaşma tabletinin aslı gümüştendi, ancak bu nüsha maalesef elimize
geçmemiştir. Onun yerine antlaşmanın kilden yapılmış bir kopyası, Hitit başkenti Hattuşa’da
bulunmuştur ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde saklanmaktadır. Bir replikası ise
Birleşik Devletlerin New York’taki binasının önünde yer almaktadır, “Tarihin İlk Barış
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Antlaşması” olarak. Mısır yanısıra III. Hattuşili Kargamış, Amurru, Tarhuntaşşa, Ugarit,
Assur ve Babil ile antlaşmalar yapması onun güçlü pozisyonunun ve başarılı kişiliğinin
göstergesidir.

Resim 6-7:III. Hattuşili ile II. Ramses Arasındaki Kadeş Antlaşması (Dünya Tarihinin
İlk Barış Antlaşması)

Seçtiğimiz başlıktan da anlaşılacağı gibi Hattuşili’nin eşi Puduhepa sadece sarayda ya
da başkentte önemli bir konumda değildi. Puduhepa daha önceki kraliçelerden biraz farklı bir
görünüm sergilemektedir. Kendisi Mısır firavunu II. Ramses’e mektuplar yazar ve ondan
mektuplar alır. Bazı mektupların ise II. Ramses’in hem III. Hattuşili’ye hem de Puduhepa’ya
yazdığını biliyoruz. Puduhepa o denli uluslararası diplomasi içindeydi ki kızının II. Ramses
ile evlendirilmesinde etkin bir rol oynamaktad geri kalmamıştır. Anlatımlardan orijinal gümüş
Kadeş Antlaşması’nın üzerinde Puduhepa’nın mührü olduğunu da bilmekteyiz. Puduhepanın
sonu hakkında bilgi sahibi değiliz, ancak oğlu IV. Tuthaliya Hitit kralı olduğunda
Puduhepa’nın Tavanannalık görevinin devam ettiğini kesin olarak bilmekteyiz.
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Resim 6-8:Puduhepa ile Hitit Kralı Oğlu IV. Tuthaliya’ya ait Mühür Baskısı

6.6. Hitit Maddi Kültür Örnekleri: Hattuşa
Anadolu’da bugünkü Çorum sınırları içinde kalan Boğazköy, eski adı ile Hattuşa, MÖ
II. binyılda gittikçe güçlenmeye başlayan ve bir İmparatorluk haline gelen Hititlerin
başkentidir.
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Resim 6-9:Başkent Hattuşa’dan genel bir görünüş

Hint-Avrupalı bir toplum olan Hititler, Anadolu’da ilk kez siyasal birliği sağlamış
merkezi bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Daima genişlemeci bir politika izleyen Hititler,
düzenledikleri askeri seferler ile Kuzey Suriye’ye, Batı ve Güney Anadolu’ya yayılmışlardır.
MÖ 13. yüzyılda Hitit Devleti bir imparatorluğa dönüşmüş altın çağını yaşamış, birçok ülkeyi
vassal olarak kendine bağlamış, böylece hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlenmiştir.
Sahip oldukları bu topraklarda farklı etnik kökenlere mensup topluluklar da bir arada
bulunmaktadır(Hattiler, Hurriler, Luviler, Palalar gibi).

6.6.1. Hitit Yazılı Belgelerinde ve Maddi Kültür Örneklerinde “Kent”
Kavramı
Şimdi ise Hititçe içerisinde yer alan yerleşim, kent, konut gibi terimlerine göz atalım
Hititçede yerleşim yerlerine, köy kasaba kent gibi aralarında büyüklük farkı gözetilmeksizin
happira- adı verilmiştir. Kelimenin etimolojik kökeni “iş, ticaret, ödeme, fiyat” anlamına
gelen happir- ya da happar- kelimelerinden gelir. Bir diğer görüşe göre ise kelime happaryani ticaret ve iya- yani yapmak kelimelerinin birleşiminden gelir. Dolayısıyla happira153

kelimesinin anlamı tıpkı az önce bahsettiğim Assurca’daki karumun anlamı gibi “ticaret
merkezi” şeklinde yorumlanabilir. Aynı şekilde happinant- “zenginlik, ticaret” anlamına gelir
ve benzeri bir yapıyı daha iyi bilinen Latince’den vermek mümkündür: opus=iş,
opelentus=bolluk, zenginlik. Benzeri bir diğer örneği yine Hint-Avrupalı bir dil olan
Sanskritçeden vermek mümkün: apas=iş, apnas=zenginlik. Kent sözcüğü ile ticaret arasındaki
dilbilimsel bağlantı, Hitit kentlerinin ana fonksiyonlarının ticari faaliyet olduğuna işaret eder.
Hititçe metinlerde URU BAD “müstahkem kent”, URU DU6 “harabeye dönmüş kent” gibi
Hititçe olmayan ve Logografik işaretler şeklinde yazılmış kelimeler mevcuttur.

happir(iy)a- “kent, kasaba, köy”
Kelimenin kökeni; happir-, happar- “iş, ticaret,
fiyat, ödeme”
happar - + iya- = happiriya(ticaret) + yapmak= ticaret yapmak
happinant- “zenginlik” = “ticaret (?)”
utne- “ülke”

URU “kent”
URU.BAD “müstahkem yer”
URU.DU8

“harabeye dönmüş, yıkılmış olan kent”

KUR “ülke”

6.6.2. Hitit Yazılı Belgerinde ve Maddi kültür Örneklerinde “Konut”
Kavramı
Günümüzde olduğu gibi, o dönemde de dilden dile geçen kavramlar vardı.
Günümüzde de Türkçe içerisinde Arapça, Farsça, Fransızcadan geçmiş kelimeler olduğu gibi,
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İngilizce’den geçmiş (yoğunlaşmak yerine kullandığımız konsantre olmak gibi, bir de
Türkçeleştirmeye

çalıştığımız)

kelimeler

vardır.

Ancak

logogramın

farkı,

bugün

kullandığımız her dilde aynı yazıp, her dilde farklı okuduğumuz sayılar gibi, o dönemde de
tek bir işaretle bir kavramın anlatılmaya çalışıldığı bir yazı sistemi olmasıdır ki biz buna
bazen de tek bir fikri anlattığı için ideogram da deriz (idea). Bu kelimeler Hititçeye
Sümerceden geçmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 7). İşte bu kelime dağarcığı içerisinde
ev anlamına gelen bir popüler yazım daha vardır: É. Hititçe karşılığı pir-/parn- olan kelimenin
anlamı “ev, konut”tur. Ayrıca konut ile ilgili çeşitli terimler, Eskia Anadolu ve Mezopotamya
kültürlerinde ne şekilde olduğunuaşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

É “genel olarak yapı /ev kelimesini nitelendiren Sümerce kelime”
pir- / parn- “ev anlamına gelen Hititçe kelime”
BITU

“ev anlamına gelen Akkadca kelime”

GIŞZA.LAMGAR “çadır”
É karimni- “tapınak, tanrının evi”
vete- “inşa etmek”

Bazı Eski Önasya Dillerinde “ev, konut” Kelimesi
Luvice

parna-

Likya Dili

prnau- “ev mezarı”, prnnezi- “ev halkından”,

prnava- “inşa etmek”, prnna- “ev”
Lidya Dili

bir- “yapı, inşa”

Mısır Hiyeroglifi

br “yapı”

Hurri Dili

purulli- “ev”, pa- “inşa etmek”

Urartu Dili

patari- “kent”, şidu- “inşa etmek”
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Hitit mimarisinden bazı örnekler vermek gerekirse en iyi mimarlık örnekleri başkent
Hattuşa’dandır.

Resim 6-10:Başkent Hattuşa’da Yukarı Şehrin havadan genel görünümü.
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Resim 6-11:Eski Hitit Dönemi’nde kurulan ve şehrin tümünü çevreleyen sur
sisteminin şehir kapılarından birinin havadan görünümü.

a
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b
Resim 6-12a-b: (a) Rekonstrüksiyonu yapılan şehir surları. Hitit surlarının
dönemindeki görünümünü gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. (b) Kazılar sırasında bulunan
kilden bir sur modeli, Hitit kentleri çevreleyen sur yapısının nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde
yansıtmaktadır.

Yukarıda verilen filolojik örnekler ve Hattuşa kent mimarisinden seçilen maddi kültür
örneklerinin yanı sıra, bazı keramikler üzerinde sınırlı da olsa mimariye dair betimler de
örnek olarak verilebilir. Bitik Vazosu olarak bilinen ve Eski Hitit Dönemi’ne tarihlenen (MÖ
16. yy) bir vazo parçası üzerindeki betim bize aynı zamanda, aslını merak ettiğimiz konutlar
içerisinde yaşayan insana yani o dönem toplumlarına dair fikir vermektedir.
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Resim 6-13:Bitik Vazosu ve üzerindeki kabartmalı kısımdan bir ayrıntı.

6. 7. Hitit Heykeltıraşlığı ve Kaya Kabartmaları
Kaya kabartmaları, geç dönem Hitit İmparatorluğu’nun ayırt edici sanat
türlerinden biridir. Bunlar Anadolu Platosu’nun çeşitli yerlerindedir. Yapılış amaçlarını,
hatta tek bir amaçla yapılıp yapılmadıklarını dahi bilmemekteyiz. Bazı kabartmalar bir
tanrıyı, bazıları da kralı betimlemekte ve elimizde kraliçenin de betimlendiği en az bir
örnek bulunmaktadır. En iyi Hitit kabartma örneklerini Yazılıkaya Açıkhava
Tapınağı’nda görmekteyiz.
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Boğazköy’un hemen dışında inşa edilmiş Yazılıkaya kaya oyma tapınak kompleksi,
kayaya işlenmiş görsel anlatıların kurduğu ve tanımladığı bir anıtsal mekân olarak belki de,
en iyi bilinen ve en karmaşık örneğini sunar.

Resim 6-14: Yazılıkaya Açıkhava Tapınağının B Odasından Genel Görünüş.

Mekân temel olarak, kaya yüzeylerine imparatorluk coğrafyasının dört bucağından
gelmiş onlarca tanrı ve tanrıçanın, onların iştirak ettiği şenlik ve törenlerin, kozmolojik
tablolarla dünyanın sağlam ve güvenilir dengesinin betimlendiği güçlü tasvirlerin kaya
yüzeylerine derince işlenmesi ile kurulmuştur. Tapınak alanının iki ayrı mekânında duvarlara
kazınmış olan sahnelerde imparatorluk tanrıları resmedilmiştir. Hiyeroglif yazıtlı lejantları
başuçlarına işlenmiş olan bu tanrıların, Hurri dinine önemli göndermelerde bulunurlar ve
dolayısıyla Hurri kült pratiklerinin Hitit devlet dinine olan derin etkisini sergilerler (Ayrıntılı
bilgi için bkz. Bölüm 11). Oldukça uzun ve dar olan B Odası’nın duvarında izlenebilen,
koruyucu tanrısı Şarruma’nın himayesinde tasvir edilen kral IV. Tudhaliya ile yere saplanan
kılıç gövdeli yeraltı tanrısı Nergal kabartma betimleri, tapınak külliyesinin bir anıt-mezar
işlevi gördüğüne de işaret eder. Odanın kuzey ucunda, yerinde ele geçen heykel kaidesi,
burada muhtemelen anıtsal bir kral heykelinin de yer almış olduğu bilgisini verir. Pek çok
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bilim adamına göre, Hattuşa ve Yazılıkaya AN.TAH.ŞUM ya da KI.LAM gibi kentin önemli
bayramları süresince, törensel yürüyüşlerle birbirlerine bağlanmaktaydı.
Hitit kayakabartmaları arasında tarihlendirilebilen en eski örnek, Çukurova’da yer
alan Sirkeli Höyük’de, Ceyhan Nehri’ne bakan bir yardaki, kral II. Muvatalli’nin oldukça
kaba, neredeyse düz bir kabartmasıdır. Kral uzun bir palto giymekte ve Yazılıkaya’da IV.
Tudhaliya kabartmasındaki gibi, bir liderlik sembolü olan çoban değneğinin türevi bir asayı
(lituus) ters olarak taşımaktadır. Bu yarın üzerinde küçük bir yerleşim vardır ancak kabartma
oradan görünmemektedir. Bu kabartma yalnızca kralın egemenliğinin bir hatırlatması ve belki
de Muvatalli’nin Aşağı Ülke’ye olan ilgisinin bir işareti olabilir.
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Resim 6-15: Sirkeli Anıtı (Hitit Kralı II Muvatalli Dönemi)
Yine düz üslupta yapılmış bir kraliyet kabartması grubu, Gülek Boğazı’nın karşı
tarafında, Fraktin’de görülebilir. Burada III. Hattuşili ve Fırtına Tanrısı birbirlerine bakar
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şekilde bir sunağın her iki yanında durmaktadır. Kral bir sıvı sunusunda bulunmakta, sağında
ise Hurrili tanrıça Hepatu’ya aynı şekilde sıvı sunusu yapan kraliçe Puduhepa durmaktadır.
Bu kabartmalarda, Sirkeli’de olduğu gibi, figürlerin kimleri betimledikleri kabartmaların
yanına kazınarak yazılmış Anadolu hiyeroglifleriyle gösterilmektedir.

Resim 6-16: Fraktin Anıtı (III. Hattuşili Dönemi)
Dini önemi olan bir başka yer, Beyşehir yöresindeki Eflatun Pınar’dır. Hitit sanatının
en etkileyici eserlerinden biri, imparatorluğun egemenlik alanının uzandığı coğrafyalarda,
kayaların düzleştirilmesi ile kazanılan düz kesimlere yapılan kabartmalar ve bazen
kabartmalarla beraber görülen hiyeroglifli yazıtlardır. Kaya anıtlarının yaratılmasındaki amaç
tanrıların kutsanmasıdır. Bir yandan da İmparatorluğun gücünün gözler önüne serilmesidir.
Eğer kaya kabartmalarında hiyeroglifli yazıt bulunmuyorsa, tarihlendirilmeleri pek de kolay
değildir.
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İmparatorluk dönemi Hitit yontu sanatı örneklerinin bazıları, Hitit inancına göre zaten
kutsal sayılan doğal sular, kaynak ve pınarlarla ilgilidir. Beyşehir Gölü’nün doğu kıyısındaki
Eflatunpınar adlı yerde, dikdörtgen taş bloklardan, adeta yapay bir kaya yüzeyi oluşturulmak
suretiyle bir kaya anıtı inşa edilmiştir. Anıt ile beraber doğal su kaynağından beslenen bir
havuz da yine Hititler tarafından inşa edilmiştir. Havuzu çevreleyen mimari elemanlar, kesme
blok taşlardan oluşur ve bu taşlar arasında da bazı tanrıça tasvirleri görülür. 1837’de V.J.
Hamilton tarafından keşfedilen 4.20 m yükseklikteki Eflatunpınar anıtının, 1999’da kutsal
havuzdaki suyun kurutulması suretiyle yapılan bir çalışma ile aslında 6 m yükseklikte olduğu
anlaşılmıştır.
Eflatunpınar anıtında

yer

alan kompozisyonun merkezinde bir

tanrı

çifti

bulunmaktadır. Bu iki ana figürün ortasında ve yanlarında karışık varlıklar kollarını yukarı
kaldırmış olarak betimlenmiştir. Kolları üzerinde, ikisi tanrı çiftinin üzerinde olmak üzere 3
adet kanatlı güneş kursunu tutmaktadırlar. Söz konusu tanrı çiftinin Hitit pantheonun baş tanrı
çifti olan Arinna’nın Güneş Tanrıçası ile Fırtına Tanrısı olması mümkündür. En alt bloklarda
ise tüm kompozisyonu taşıyan Dağ Tanrıları yer almaktadır.
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Resim 6-17:Eflatun Pınar Anıtı (İmparatorluk Dönemi)
Platformun arkasında, yerde, hemen yakınlardaki Fasıllar’da bulunan bitirilmemiş bir
heykeldeki aslan figürlerine oldukça benzeyen, kırık ve aşınmaya uğramış bir aslan heykeli
vardır. Fasıllar’daki anıt, Fırtına Tanrısı’nı betimleyen 7 m yüksekliğinde bir steldir.
Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesinde bu stelin bir kopyası bulunmaktadır.
Eflatun Pınar anıtının, Fasıllar steli gibi bir ya da iki heykelin yerleştirildiği bir yapı olduğu
fikri öne sürülmüştür. Eğer bu varsayım doğruysa, bu hem görkemli hem de eşine az rastlanır
bir eserdir. Son yıllarda yürütülmüş kazı çalışmalarında, havuzun kenarının da heykellerle
çevrili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yerin dini önemi kuşkuya yer bırakmamaktadır; herhangi
bir yazıt bulunamamış olsa da İmparatorluk Dönemi eseri olduğu açıktır.
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Resim 6-18: Fasıllar Anıtı’nın Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesindeki
kopyası.
Yukarıda zikredilen anıtlar dışında da Anadolu’nun farklı bölgelerinde yazıtlı/yazıtsız
Hitit anıtları / maddi kültür örnekleri bulunmaktadır. Ancak burada üzerinde ayrı ayrı durulan
örnekler, Hitit maddi kültürü içerinde farklı öneme sahip eserlerdir. Günümüze ulaşmış olan
bu eserlere toplu halde bakacak olursak, Hitit sanatının ana hatları şu şekilde tanımlanabilir:
Gerek merkezi yönetim tarafından belirlenen, kendi içerisinde bütünlük gösteren bir üslup ve
ikonografyaya sahip olan ve büyük ölçüde Orta Anadolu ile sınırlı kalmasına rağmen ele
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geçen buluntuların yoğunluğu dolayısıyla baskın olduğu anlaşılan anıtsal sanatlarda; gerekse
özel şahıslara ait mühürler ile sivil ve dini içerikli, küçük ölçekli sanat eserlerinde, Hitit
Devleti’nin resmi üslubunun ve homojen bir betim dilinin etkili olduğu görülmektedir. Hitit
sanatının nispeten daha az bilinen ve çoğunlukla münferit buluntular sayesinde tespit
edilebilmiş olan bir diğer dalı ise kullanılan betim dili ve üslubu bakımından son derece sade
formları ile dikkati çeker. Asıl işlevi ve ortaya çıkış koşulları bilinmemekle birlikte, bu
parçalar bir tür “halk sanatı” olarak tanımlanabilir.
Hitit motif repertuarını oluşturan öğelerden bazılarının kökeni Eski Anadolu sanatına
uzanmakla birlikte, Hitit Dönemi sanatı, özgün ve kendi içerisinde bütünlük gösteren bir
üslubu ve yeni ve homojen betim diliyle dikkati çeker. Bu kapsamda, sadece betimlenecek
konuların değil, bunların betimlenme biçimlerinin de devlet elitleri, yani sonuç olarak kral
tarafından belirlendiği anlaşılmaktadır. Hitit sanatında, MÖ 16. yüzyıldan itibaren giderek
artan ve belirgin olarak görülebilen bu tektipleşmenin gerisinde, devletin, sanat eserleri
üzerindeki betimleri ve bu betimlerin içeriğini kontrol ederek sistematik bir şekilde
hakimiyeti altına alma çabası yatmaktadır.
Hitit maddi kültür malzemesinde kimi zaman eski gelenekleri sürdürmüş, kimi zaman
ise –özellikle de imparatorluğun güneyindeki– komşu kültürlerden etkilenerek bunlara ait
betim unsurlarından bazılarını doğrudan benimsemiş olsa da, resmi sanatın gerek içerik,
gerekse üslup bakımından kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip olması, Hitit sanatının,
nihayetinde Anadolu’ya özgü ve Hitit Devleti’nin ideolojisine sıkı sıkıya bağlı, yerel bir
gelişim olduğunu göstermektedir.
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Uygulamalar
Boğazköy (Hattuşa) Ziyareti
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara) Ziyareti
Adana-Sirkeli Anıtı Ziyareti
Hitit kentlerinin ve kaya anıtlarının olduğu bölgelerin ziyaret edilmesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinde
bulunan Hitit eserlerinin görülmesi
Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nın ziyaret edilmesi
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Uygulama Soruları
Sirkeli Anıtı’nda Hangi Hitit Kralı Betimlenmiştir?
II. Muvatalli Hitit Başkenti Nereye Taşımıştır?
Eskiçağ Dillerinde maddi kültür terimlerl nasıl tanımlanmıştır?
Hitit kayaanıtlarından yola çıkarak Hitit maddi kültürü için neler söylenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit Devleti I. Şuppiluliuma Dönemi’nde yavaş yavaş genişlemeye başlamış ve en
geç III. Hattuşili Dönemi’nde bir İmparatorluk haline gelmiştir. O arada başkenti bir kez
Hattuşa’dan Tarhuntaşşa’ya taşınmıştır. Fakat bu taşınma başarılı bir taşınma olmamıştır ki
III. Murşili başkenti tekrar Hattuşa’ya geri taşınmıştır. III. Hattuşili Dönemi’nde sadece güçlü
bir kral değil, aynı zamanda güçlü bir kraliçenin varlığı da sözkonusudur. II. Muvatalli
Dönemi’nde meydana gelen Kadeş Savaşı ile III. Hattuşili Dönemi’nde imzalanan Kadeş
Antlaşması İmparatorluk Çağı’nın en önemli olayları arasındadır.
Hattuşa günümüzde birçok araştırmacı tarafından hala öncelikle Hitit krallarının
ikamet ettiği bir başkent ve bir kült merkezi olarak algılanmaktadır. Bunun en önemli nedeni,
kentte çok sayıda resmi ve özellikle de dini nitelikli yapının ortaya çıkmış olmasıdır. Bu
durum, şehrin ekonomisinin üretimden çok tüketime dayandığı şeklinde yorumlanabilir.
Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir nokta, bugüne kadar yerleşimin yalnızca bir
bölümünün kazılmış olduğu ve anıtsal nitelikli yapıların gün ışığına çıkarılmasına öncelik
verildiğidir.
Elverişsiz arazi yapısı ve buna bağlı nakliye güçlüğü nedeniyle, Orta Anadolu
şehirlerinin gerek Hitit, gerekse Osmanlı döneminde ekonomik açıdan büyük ölçüde bağımsız
ve kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu
coğrafyadaki kentlerin ekonomik ve kentsel gelişiminin, ancak doğa koşulları çerçevesinde
mümkün olduğu; buna rağmen Hattuşa’nun Orta Anadolu’da benzeri görülmemiş bir şekilde
yüzyıllar boyunca bu doğal sınırların ötesine geçtiği görülmektedir.
Hitit mimarlığı ve kent gelişimi dikkate alındığında, devlete bağlı sanatlardaki bu
ilerlemenin, metropollerin gelişimi ve buralardaki anıtsal nitelikli yapıların inşasına paralel
bir toplumsal gelişim sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla Hitit heykeltıraşlık sanatı MÖ 2.
binyılın ikinci yarısında gelişen ve merkezi iktidarın sahip olduğu gücün sergilenmesini
amaçlayan bir sistemin ayrılmaz parçalarından birini oluşturmaktadır. Tüm bu sanat eserleri –
zaman içerisinde sayıları belirgin bir şekilde artan ve birden fazla bölgeye yayılmış olan kral
betimleri gibi– Hitit kralını ve kralın hakimiyet iddiasını meşru kılmayı sağlayan faktörlerdir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi II. Muvatalli Döneminde olmuştur?
a-Puduhepa’nın güçlü kraliçe olarak ortaya çıkması
b-Hitit kralının III. Hattuşili tarafından tahttan indirilmesi
c-Arzava Kralı Uhhaziti’nin ayaklanışı
d-Başkentin Tarhuntaşşa’ya taşınması
e-II. Ramses ile yazışan Hitit kraliçesi

2-Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
a-II. Muvatalli-III. Hattuşili
b-III. Hattuşili-II. Ramses
c-II. Muvatalli-II. Ramses
d-III. Hattuşili-III. Ramses
e-III. Murşili- II. Ramses

3-III. Murşili’nin diğer adı nedir?
a-Ulmi-Teşup
b-Muvatalli
c-Hattuşili
d-Ramses
e-Urhi-Teşup

4- Kadeş Antlaşması’nın en önemli özelliği nedir?
a-Gümüş üzerinde yazılmış olması
b-İlk Barış Antlaşması
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c-Altın üzerinde yazılmış olması
d-İlk Hitit Antlaşması
e-New York’taki Birleşik Milletler Binasının önünde yer alması

5- Puduhepa’nın en önemli özelliği neydi?
a-Kadındı
b-Hattuşili’nin karısıydı
c-Kraliçeydi
d-Uluslararası siyasette etkin bir rol oynadı
e-Çok sayıda kişiye mektup yazardı

6-Aşağıdakilerden hangisi II. Murşili’nin özelliklerden biri değildir?
a-Kadeş Savaşı’nda önemli bir rol oynadı
b-Çok genç yaşta kral oldu
c-Eğitimsiz ve tecrübesiz bir şekilde tahta çıktı
d-Düşmanları tarafından aşağılandı
e-On Yıl Annalleri’nde icraatlarını anlatmıştır

7-Annal ne demek?
a-Antlaşma
b-Barış
c-Yıllık
d-Kral
e-Kraliçe
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8-Tavananna ne demek?
a-Hitit Kral
b-Hitit Kraliçesi
c-Hitit Prensi
d-İkinci dereceden eş
e-Bir Hitit Kralının adı

9-Ünlü Kadeş Antlaşması anlatıldığına göre hangi malzeme üzerine yazılmıştır?
a-Kurşun
b-Altın
c-Gümüş
d-Tunç
e-Demir

10-II. Murşili dualarında 20 yıl süren bir hastalıktan bahseder. Hangi hastalıktır
bu?
a-Kolera
b-Kanser
c-Frengi
d-Kanser
e-Veba

Cevaplar:
1-d

2-b

3-e

4- b

5-d

6-a

7-c

8-b

9-c

10-e
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7. ÇİVİYAZISI VE ÇİVİYAZILI KÜLTÜRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Çiviyazılı Kültürler
- Çiviyazısının İlk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı
-Anadolu ve çevre kültürlerde çiviyazısı kullanan kültürler
-Çiviyazısını icra eden Katipler
-Çiviyazılı tabletlerin muhafaza edildiği Arşivler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çiviyazısı ilk hangi kültür tarafından kullanılmıştır?
Çiviyazısı nasıl yazılır ve malzemeleri nelerdir?
Eskiçağda herkez çiviyazısı icra edebiliyor muydu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Çiviyazısı nedir

İnsanlık tarihinin ilk
yazı şekli hakkında bilgi
edinme sağlanır.

Çiviyazısının
Kullanımı ve Dağılımı

Bu yazı sisteminin
Eski Anadolu tarihindeki
önemi anlaşılır.

Önemi

Yazılı

Kültürün

Eskiçağ
Arkeoloji
ve
alanlarındaki
öğrenilir.

Tarihi,
Turizm
önemi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
Çiviyazısı, Tablet, Stylus, Hititçe, Sümerce, Katip, Arşiv
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Giriş
Doğu Akdeniz havzası ve Mezopotamya yazı sistemlerinin doğduğu ve geliştiği
bölgelerdir; hiyeroglif sistemi Mısır’da, çiviyazısı Mezopotamya’da doğmuştur. Aslında tüm
yazıların kökeninde resim vardır.
Mezopotamya ise bilindiği gibi, kabaca Dicle ile Fırat Nehirlerinin suladığı alanlara
verilen coğrafi isimdir. Her iki nehrin yükselip alçalması nedeniyle, yıl içerisinde nehir
boyunca çok kaliteli bir kil tabakası oluşmaktaydı. Mezopotamya’da yaşayan insanlar burada
zahmetsiz olarak biriken kili, tuğla ya da çanak çömlek yapımı gibi birçok alanda
kullanmışlardır.
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7.1. Çiviyazısı
Çiviyazısı ilk olarak Mezopotamya’da ortaya çıkan bir yazı sistemidir. Mezopotamya
ise bilindiği gibi, kabaca Dicle ile Fırat Nehirlerinin suladığı alanlara verilen coğrafi isimdir.
Her iki nehrin yükselip alçalması nedeniyle, yıl içerisinde nehir boyunca çok kaliteli bir kil
tabakası oluşmaktaydı. Mezopotamya’da yaşayan insanlar burada zahmetsiz olarak biriken
kili, tuğla ya da çanak çömlek yapımı gibi birçok alanda kullanmışlardır.
Bugün Mezopotamya’daki ören yerlerini gezen ve bu tuğlalarla ne denli anıtsal binalar
yapıldığını gören bir kişinin şaşırmaması mümkün değildir. Bu açıdan özel hayatlarında
neredeyse her alanda kili kullanan Mezopotamya insanlarının, yazı malzemesi olarak en çok
kili kullanmaları da son derece doğaldır. Kilin başlıca malzeme olması nedeniyle, genellikle
kil tabletler tabiri kullanılmaktadır. Buna karşın tabletlerin adı Sümerce’de DUB, Akkadça’da
TUPPA, Hititçede ise tuppi- idi. Bir kil tabletin alışılmış formu dikdörtgendir. Muhtemelen
masa gibi düz bir satıh üzerinde hazırlanan tabletin arka yüzü bu nedenle düz iken, ön yüzü
biraz bombelidir. Yandan bakıldığında mercek gibi görünen bu form sayesinde, kırık halde
bulunan bir tabletin ön ve arka yüzünü tespit etmek mümkündür.

a
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b

c

Resim 7-1a-c: Hattuşa-Boğazköy Kazılarında bulunmuş olanbir Toprak Bağış
Belgesi’nin topraktan çıkışı ve daha sonra temizlendikten sonraki görüntüsü

Çiviyazılı tabletlerin büyüklükleri çeşitlilik göstermektedir. 1,6x1,6 cm boyutlarında
tabletlerin yanı sıra, 36x33 cm boyutlarında tabletler de belgelenmiştir. Tabletler tek sütunlu
olabileceği gibi, çok sütunlu olmaları da mümkündür. Çiviyazısı soldan sağa yazılan bir yazı
sistemidir. Kil tabletlerin alışılmış formu dikdörtgen olsa da, bunun yanı sıra farklı formlar da
mevcuttur. Formların farklılığı dönem, metnin içeriği ya da metnin uzunluğu ile ilgili
olmalıdır. Eski Babil ve öncesine ait öğrenci tabletleri, çoğunlukla yuvarlak tabletlerdir.
Bununla beraber III. Ur Sülalesi Dönemi’ne ait tarım içerikli metinler ve Eski Babil idari
metinleri yine yuvarlak forma sahiptir. Buna karşı çivi biçimli konik tabletlerin içeriği, ev
satım belgeleri ve yapı yazıtlarıyla sınırlıdır.
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Resim 7-2: Konik tablet örneği.

Prizma şeklinde olanlar ise, Akad Kralı Sargon öncesi dönemden Eski Babil
Dönemi’ne kadar, alışılmış şekildeki tabletlere yazılan sözlük metinleri ve bazı Sümerce
edebi metinlerde kullanılmışlardır. Eski Babil Dönemi’nden sonra, 6 ya da 8 sütunlu
prizmalar, çoğunlukla kral yazıtları için kullanılmıştır.

Resim 7-3: Prizma şeklindeki tabletlere örnek
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Bu örneklere ek olarak mektuplar, günümüzde olduğu gibi kilden yapılmış olan zarflar
içine konulurdu. Zarfların kullanılması ilk defa III. Ur Sülalesi Dönemi’nde özellikle idari
metinlerin yazımında kullanılmıştır. Bu zarflara, kil tabletlerde yazılan bilgiler aynen
geçirilirdi ki, şüphe duyan alıcı istediği takdirde zarfı kırar ve zarfta yazılanı, içindeki metin
ile kontrol edebilirdi. Eski Babil ve Eski Assur Dönemlerindeki zarflar, bugünkü zarf
kullanımına daha da benzerlik gösterir, çünkü üzerlerinde gönderen kişinin ismi ve imzası
yerine geçen mühür baskısı yer alırdı. Bu tür zarflı tabletlerin en güzel örnekleri Assur Ticaret
Kolonileri’nin Anadolu’daki merkezi durumunda olan ve Kayseri yakınında bulunan Karum
Kaniş’ten (Kültepe) bilinmektedir.

7.2. Çiviyazısının Kullanımı ve Dağılımı
Doğu Akdeniz havzası ve Mezopotamya yazı sistemlerinin doğduğu ve geliştiği
bölgelerdir; hiyeroglif sistemi Mısır’da, çiviyazısı Mezopotamya’da doğmuştur. Aslında tüm
yazıların kökeninde resim vardır.
Halen daha yazı-resim işlevselliğini korumaktadır: bugün havalimanları, fuar ve sergi
salonları, telefonlar, acil çıkışlar, bagaj teslimatı, herhangi bir dile bağlı olmaksızın resimyazılar ile gösterilir. Ancak bu resim-yazı sistemi ile soyut kavramları ya da dillerdeki ‘kip’,
‘zaman’, ‘şahıs’ gibi unsurları göstermek mümkün olamamaktadır. Aslında birer fikir yazısı
olan resim-yazıları, kullanan toplumlar tarafından kilden tabletler üzerine stylus adını
verdiğimiz ucu sivri bir alet yardımı ile yazıyorlardı.

Resim 7-4: Stylus’un henüz ıslak iken kil üzerine bastırılması sonucu ortaya çıkan
işaretleri, bilim adamları çiviyazısı (İng. cuneiform, Almkeilschrift) olarak adlandırmıştır.
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Önceleri resim yazısı olarak başlayan yazı evrimleşerek, özellikle kil tabletlerin
yuvarlak hatlı resimler çizmeye pek elverişli olmaması nedeniyle daha linear bir görüntü
almıştır. Kil dışında deri, tahta, balmumu da tablet yapımında kullanılmıştır. Ancak
dayanıksız malzemeler olduğu için günümüze ulaşmış çok fazla örneği yoktur.

Resim 7-5: Bir vasal antlaşma metnini içeren Bronz Tablet.

Styluslar, kamış, kemik veya fildişinden yapılmış, uçları düz, yuvarlak ya da üçgen
şekilde kesilmiş kalemlerdi. Yuvarlak styluslar, yukarıda anlatılan ilk tablet örneklerinde
sayıların yazımı için kullanılmışlardır.
Çiviyazısı, kilden başka maddeler üzerine de uygulanmıştır. Bunların arasında en
yaygın kullanılan malzeme taştır. Taş üzerine uygulanan yazıtlar direkt kaya üzerinde
olabileceği gibi, bunların düzgün bir şekilde işlenmiş ve yapılarda kullanılan bloklarda da yer
alması mümkündür. Doğal olarak bu tip yazıtlarda stylus yerine özel bir taşçı kalem
kullanılmaktaydı. Onun dışında altın, gümüş, tunç ve kurşun gibi metal üzerine de çiviyazısı
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uygulanmıştır. Metal tabletlerin en güzel örneği, 1986 yılında Hattuşa Kazısı’nda bulunmuş
olan bir tunç tablettir. Metalin yanı sıra tahta ya da fildişi tabletlerin de kullanıldığı hem
çiviyazılı metinlerden, hem de arkeolojik buluntulardan bilinmektedir. Bu tabletlerin orta
bölümünün balmumu ile doldurulduğu ve bu yumuşak sathın üzerine yazıldığı kabul
edilmektedir. Güney Anadolu’da, Kaş açıklarında bulunmuş olan Uluburun Batığı
buluntularının arasında, bir tahta tabletin ele geçmiş olması, bu tabletlerin ticaret amacı ile de
kullanıldığını göstermektedir.

Resim 7-6: Uluburun batığında bulunmuş olan “tahta tablet”

7.3. Çiviyazısının Uygulandığı Diller
7.3.1. Sümerce
Yukarıda da anlatıldığı gibi Sümerce, çiviyazısının uygulandığı ilk dildir. Sümercenin
hangi dillerle akraba olduğu ise, kesin olarak tespit edilmiş değildir, ancak en genel tabiri ile
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Asyanik bir dil olduğu kabul edilmektedir. Sümercenin konuşulduğu bölge, “Sümer” adını
taşıyan Güney Mezopotamya’dır. Akkad Kralı Sargon’un bölgeyi hâkimiyet altına almasıyla
Sümer bölgesi de, Akkad etkisi altında kalır. Bu nedenle Mezopotamya kronolojisinde bu
dönem Akkad Dönemi olarak adlandırılmaktadır (MÖ 2350-2150). Akkad Dönemi’nden
sonra bölge tekrar Sümerlilerin eline geçtiyse de (Yeni Sümer Dönemi: MÖ 2150-2000)
Mezopotamya’nın uzun bir süre bilingual (çiftdilli) bir bölge olarak kaldığı kabul
edilmektedir. Fakat bölgenin Samileşmesinin devam ettiği ve Sümercenin MÖ II. binyılın ilk
yarısında konuşulan bir dil olmadığı kabul edilmektedir.
Sümerce agglutinatifbir dildir. “Agglutinatif” Latince kökenli bir kelime olup
“agglutino” fiilinden gelir. “Agglutino”nun anlamı ise “eklemek, yapıştırmak”tır. Sümercede
her kelime değişmeyen bir yapıya sahipti. Bu yapı, ona eklenen ön- ya da son eklerle anlam
değişikliğine uğrar. Örneğin, DÙ’nun anlamı “inşa etmek”tir. Bu yapıya bir ön ekiyle “Ì”
eklenirse Ì.DÙ olur ve “o inşa etti” anlamına gelir. Aynı mantığı izleyerek “NU.MU.DÙ”, “o
inşa etmedi” anlamını taşır ki, görüldüğü gibi anlam bütünlüğü olan bir cümle olur.
Yukarıda yazının evrimini anlatırken Fara Dönemi’nden bahsetmiştik. Gerçekten de
Sümercenin anlaşılmasında ve Sümerlerin araştırılmasında Fara kentinde bulunan çiviyazılı
tabletler büyük önem taşımaktadır. Bu tabletlerin büyük bir bölümü bugün, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’nde bulunmaktadır.

7.3.2. Akkadca
Sümerlerden sonra Mezopotamya’da hâkimiyet kuran Akkadlar, bugünkü Araplar gibi
Sami kökenli bir toplumdur. Akkadlar, çiviyazısını kendi dillerine uygulamış ve
geliştirmişlerdir. Konuştukları Akkadcaya gelince, Sargon Dönemi’nde kullanılan Eski
Akkad lehçesinden sonra Akkadca; Assurca ve Babilce olmak üzere iki farklı lehçeye
ayrılmıştır. Akkadcada kelimelerin gövdeleri temel olarak üç konsonant (üç sessiz harf) ve bir
kök vokalden(kök sesli harf) oluşmaktadır. Başka vokallerin eklenmesi ya da konsonantların
çiftlenmesi ve bu kelimenin çatısına prefiks ve suffiks (ön ve son ek) getirilmesiyle kelimeler
son hallerini alırlar. Örneğin sbt (kök vokali a)’nın mastar hali sabatum’dur ve “yakalamak”
anlamına gelir. Aynı gövde ile isabbat (o yakalar), isbat (o yakaladı) ve sabat (yakala)
çekimleri yapılır. Bu özelliği gösteren Akkadca metinlerde hece yazılışlarının yanında
Sümerce yazılmış ideogramlar da kullanılmaktadır.
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Akkadca’nın Eski Önasya’da uzun bir süre için uluslararası dil olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Bu açıdan bugünkü İngilizce ile karşılaştırılabilir. Hitit Kralı III. Hattuşili ile
Mısır firavunu II. Ramses arasında yapılan ünlü Kadeş Antlaşması’nın kil tablet üzerine
yazılan nüshası, Akkadca olarak yazılmıştır.
Geniş bir coğrafi alanda kullanılmasından dolayı Akkadca’nın temel lehçelerinin yanı
sıra “çevre” lehçeleri de ortaya çıkmıştır. Öyle ki Hattuşa, Susa, Alalah, Nuzi, Amarna ve
Ugarit kentlerinde ortaya çıkarılan belgelerde kullanılan Akkad Dilinin çeşitli lokal dillerin
etkisi altında kaldığını göstermektedir.

7.3.3. Eblaca
Bugünkü adı Tel Mardih olan Ebla’da 1964 yılında yapılan kazılar sonucunda,
Suriye’de MÖ III. binyılda çiviyazısının kullanıldığı anlaşılmıştır. Eblaca, bir Proto-İbrani
Dili’dir ve böylece Batı Sami Dil Ailesi’nin bir öncüsü olarak kabul edilmektedir. Abu
Salabih tabletlerinden anlaşıldığına göre Eblalılar, Sümerlerin edebi geleneklerini önemli
ölçüde benimseyerek Sümer hece işaretlerini de kullanmışlardır. Tabletlerin %80’inin
Sümerce ve sadece %20’sinin Eblaca yazılmış olması, metinleri kolayca anlamamızı
sağlamakla birlikte Ebla Dili üzerine yeterince bilgi sahibi olabilmemizi de önlemektedir.
Metinlerde çoğu isim, fiil ve sıfatlar Sümerce, edat, zamir, bağlaç ve özel isimler ise Eblaca
verilmiştir.

7.3.4. Elamca
Başkenti Susa olan Elam, Pers Körfezi’nin (Basra Körfezi) Kuzey ve Aşağı Dicle
arasında kalan, kabaca İran ile sınırlayabileceğimiz bölgedir. Elam’ın eski dönemleri Sümer
ve Akkad ile çağdaştır. Yüzyıllar boyunca Batı Asya’nın önemli krallıklarından olan Elam
Krallığı, MÖ 640 yılında Assur İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.
Proto-Elam olarak adlandırdığımız ve Susa’da ortaya çıkan yerli piktografik yazının
tarihi Uruk Tabletleri kadar eskidir. Genelde Elamcanın beş evreye sahip olduğu kabul
edilmektedir: Proto-Elamca, Eski Elamca, Orta Elamca, Yeni Elamca ve Ahemenid Elamcası.
Metinler kısmen okunabilmiş, ancak dilin özellikleri tam olarak saptanamamıştır. Bu nedenle
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akraba dilleri tespit etmek mümkün olamamıştır. Bununla birlikte Elamca’nın Hint-Avrupa ya
da Semitik Dil Ailesi’nin bir üyesi olmadığı kabul edilir.

7.3.5. Hititçe
Hititler, dillerini yazıya geçirmek amacıyla, bir hece yazısı olan çiviyazısını
kullanmışlardır. Çiviyazısı o dönemde, yani MÖ 17. yy’da bin seneye aşkın bir zamandır
Mezopotamya’da kullanılmaktaydı. Hititler, Eski Babil Çiviyazısı üslubunu kabul etmekle
beraber, bu yazı sistemini ne zaman ve nasıl kabul ettikleri kesin olarak bilinmemektedir.
Hititler yazıyı kendi dillerine uygularken, doğal olarak bazı işaretlerin anlamlarında
değişiklikler yapmış olsalar da, kullandıkları üslubun yukarıda da değindiğimiz gibi Eski
Babil yazı biçemi olduğu kesindir. Kullanılan yazı; hece, ideogram ve sayı işaretleriyle
beraber toplam 375 işaretten oluşur. Hece işaretlerini genel olarak üçe ayırmak mümkündür:
sesli+sessiz (vokal+konsonant, yani at, ik gibi kapalı heceler), sessiz+sesli (konsonant+vokal,
ta, şi gibi açık heceler) ve sessiz+sesli+sessiz (konsonant+vokal+konsonant, maş, kir gibi
kompleks heceler). Bu işaretlerin yanında bir de, tek bir sesliyi ifade eden işaretler de
mevcuttu. Bunlar /a/, /e/, /i/ ve /u/ sesleridir; /o/ sesi Hitit çiviyazısında yoktu. Ayrıca yarı
sesli şeklinde adlandırılan /ya/, /va/, /vi/ sesleri de mevcuttur. Hitit insanı, hece işaretlerini
arka arkaya getirmek suretiyle söz konusu kelimeyi yazar ve kelime bitiminde bazen bir hece
işaretinin sığacağı yer kadar küçük bir boşluk bırakırdı. Heceler basit bir sisteme göre
sıralanırdı. Genellikle bir hecenin bittiği ses ile yeni hecenin başlaması söz konusuydu (şu-uppa-ya-aş gibi).
Hece işaretlerinin yanı sıra, yazıyı icat edenlerin kullandığı Sümerce ideogramlar
(sümerogramlar, logogramlar) da mevcuttu. İdeogramlar sayesinde, tek bir işaret ile bir
kelime ifade edilmekteydi. Bir örnek vermek gerekirse “haşşu-“ kökü Hititçedir ve “kral”
anlamına gelir. Bu kelimenin yalın hali olan “haşşuş”u yazabilmek için ise, Hitit kâtibi toplam
dört işaret yazmak zorunda idi (ha-aş-şu-uş). Oysa aynı kelimeyi tek bir İdeogram kullanarak
“LUGAL” şeklinde yazabiliyordu. Ancak Hititler bu ideogramları Sümerlerden almış
olmalarına ve biz bugün bunu aynı şekilde çeviri yazımıza Sümerce karşılığı ile yazmamıza
karşın, (LUGAL yazılışında olduğu gibi), Hitit insanı ideogramları okurken Sümerce değil,
Hititçe olarak okurdu. Biz bunu, bazen ideogramın yanına yazılan çekim eklerinden
anlamaktayız (örneğin LUGAL=uş, yani haşşu=ş). Sondaki ekten Hititli’nin bu kelimeyi
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Sümerce yazıldığı şekliyle yani ‘LUGAL-uş’ değil, Hititçe olarak ‘haşşuş’ şeklinde
okuduğunu anlamaktayız. Bir diğer örnek ise “tanrı” anlamına gelen ideogramın (DINGIR)
yazımıdır. “Tanrı” kelimesi tabletlerde bazen DINGIR-naş, yani şiunaş şeklinde tespit
edilmiştir. Hititçe kelimenin sonunda yer alan –naş eki, ideogramın arkasına getirilmiştir.

7.3.6. Hurrice
Mitanni Devleti’ni kuran Hurriler, çiviyazısını Akkadlardan almışlardır. Buna karşın
Hurrice, bölgede bulunan diğer diller ile (Semitik Diller, Hint-Avrupa Dilleri ve Sümerce)
akraba değildir. Hurrice, saptanabildiği kadarı ile Urartuca gibi Doğu Kafkas Dil Ailesi’ne
bağlıdır. Bu dilde yazılmış belgelerin büyük bir bölümü Hititlerin başkenti Hattuşa’da ele
geçmiştir. Daha önce çoğunlukla Hititçe yazılmış ritüel metinlerinde geçen Hurrice
bölümlerin yanı sıra, 1983 yılında Boğazköy’de bulunmuş olan Hurrice-Hititçe çiftdilli
metinler sayesinde, Hurricenin dil ve grameri hakkında önemli bilgiler edinilmiştir. Hurrice,
aynı Hititçe gibi yaklaşık MÖ 1200 yıllarına kadar kullanılmıştır.

7.3.7. Urartuca
Merkezi günümüz Van Gölü ve çevresi olan Urartu Devleti, yaklaşık MÖ 850-600
yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Urartuların kullanmış olduğu çiviyazısı sistemi Yeni
Assur çiviyazısı sistemidir ve bu sistem muhtemelen Assurlar’dan alınmıştır.
Urartuca ile yazılmış yazılı belgelerin sayısı fazla değildir ve çoğunlukla kaya ve taş
üzerinde yer alır. Belgeler arasında yapı yazıtları, steller ve kaya yazıtları çoğunluktadır.
Ancak az sayıda, kil tablet ve metal üzerine yazılmış örnekler de vardır. Hititler gibi Urartular
da bigraf bir toplumdu. Kullandıkları çiviyazısının yanı sıra, kendilerine özgü bir hiyeroglif
yazı sistemi de kullanmışlardır.

7.3.8. Ugarit Dili
Suriye kıyısında bulunan ve modern adı Ras Şamra olan Ugarit’te, 1929 yılında
yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan kil tabletler, sadece yeni bir dili değil, aynı zamanda
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çiviyazısının son gelişme safhasını da ortaya koymuştur. Çünkü Ugarit çiviyazısı
Mezopotamya’da ve Anadolu’da kullanılan çiviyazıları gibi bir hece yazısı değil, tam
anlamıyla alfabetik bir yazıydı. Ugarit alfabesi otuz işaretten oluşur. Bu işaretler dışında
ayrıca, kelimeleri birbirinden ayıran ve dikey bir çividen oluşan bir işaret kullanılırdı. Alfabe
içinde ise, üç vokal (sesli harf) kullanılmıştır.
Ugarit Dili, Sami Dil Ailesi’ne bağlıdır ve böylece çağdaş olan Akkadca (BabilceAssurca) ile akrabadır. Ugaritçe olarak yazılmış kil tabletlerin arasında ekonomik içerikli
metinler olduğu gibi, mitolojik ve dini içerikli metinler de çok sayıda mevcuttur.

7.3.9. Eski Persçe
Eski Persçe, sadece dış görünümü itibariyle çiviyazısından etkilenmiş, yarı alfabetik
bir yazı sistemi ile yazılmıştır. Dil, MÖ 6. yy’ın ortalarından MÖ 4. yy’ın ikinci yarısına
kadar Akamenid sülalesinin resmi dili idi. O dönemde Arami alfabesinin Önasya’da hâkim bir
dil haline gelmesi, yazının alfabetik değer kazanmasına yol açmıştır. Bununla beraber Elam
ile olan kültürel ilişki, çiviyazısını benimsemesine neden olmuştur.
Eski Pers çiviyazısı toplam kırkbir işaretten oluşur. Bunlardan üçü vokal, beşi ise
ideogramdır. Kalan otuzüç işaret yazı içinde hem tek bir harf, hem de bir hece olarak
kullanılabiliyordu. Bugünkü İran sınırları içinde kalan Bisitun’daki (eski adı Behistun) ünlü
yazıtta olduğu gibi, o dönemin yazıtları, çoğunlukla Eski Persçe, Elamca ve Babilce olmak
üzere üç dilde yazılmıştır. Kaya yazıtları dışında yazı altın, gümüş ve taş tabletler üzerine,
mühürler, kaplar ve az sayıda kil tabletlere uygulanmıştır.

7.4. Kâtipler
Arşivlerin var olmasında en büyük rolü üstlenen kâtipler, meydana getirdikleri yazılı
kültür sayesinde kuşkusuz ilgili olduğu toplumun kimliğini günümüze taşımış, yaptıkları
kilden kitaplar ile yazılı kültürleri inceleyen bilim dallarının oluşmasını sağlamışlardır. Diğer
yandan kâtiplik mesleği büyük ölçüde mensubu olduğu toplumdaki okur-yazar sınıfını da
temsil etmektedir.
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Hitit toplumunun yüksek bir sınıfını teşkil eden ve bir teşkilâtlanma içinde olan
kâtipler (LÚDUB.SAR), Mezopotamya’da olduğu gibi, okullarda yetiştirilirdi. Hitit çiviyazılı
metinlerde bu açıkça belirtilmemekle beraber, sarayın idari merkezleri arasında yer alan
yazman evi É

(LÚ.MEŞ)

DUB.SAR ve tablet evi É DUB.BA.A, bir arşiv ya da bir okula işaret

eder. Mezopotamya’daki örneklerine bakıldığında, genellikle tapınaklarla bağlantılı olan
okullardan ve kâtiplik eğitimi gören öğrencilerden bahsedilebilir. Ancak Hitit kaynaklarında
kâtiplik okullarıyla ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. I. Hattuşili’nin Suriye seferleri sırasında
Anadolu’ya getirilen Babilli kâtipler çiviyazısı sisteminin yanı sıra Hitit dünyasına tablet
evleri gibi kâtip yetiştirme kurumlarını da getirmiş olmalılardır. Hattuşa’daki “Yamaç
Evi”nde bulunan 3 kolofonda GAB.ZU.ZU yani öğrenci ifadesinin geçmesi, bu binanın bir
okul olabileceğine işaret eder.
Başkent Hattuşa’daki tabletler yangın geçirmiş bina kalıntıları arasında bulunmuştur.
Dolayısıyla kilden tabletlerin bu yangınlar sayesinde serleştiğini ve bir bakıma korunduğunu
söylemek mümkündür. Bilindiği gibi malzemesi kil olan çömlekler de dayanıklı hale
getirilmek için fırınlarda pişirilirdi. Hitit çiviyazılı tabletlerin pişirilerek mi yoksa sadece açık
havada kurutularak mı korunduğu sorusu halen açıklık kazanmamıştır. Pişmemiş olan bir
tabletin korunması çok daha zordur. Kazılarda çıkan pişmemiş tabletler özellikle nemden
zarar görebilmektedir. Nitekim Anadolu’daki diğer kazı alanlarında pişmemiş tabletlerin
bulunduğu bilinmektedir. 2001 kazı sezonunda bir Hitit merkezi olan Sivas-Kuşaklı’da
birbirini tamamlayan çiviyazılı tablet parçalarından bir kısmı fırınlanmış gibi görünmekle
beraber, birleşen bazı parçaların pişmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, kazı
alanlarında bulunan ve fırınlanmış gibi görünen birçok tabletin aslında bir fırınlanma işlemine
tabi tutulmadan, sadece yangın gibi nedenlere bağlı olarak yüksek ısıya maruz kaldığını ve
pişirilmediğini söyleyebiliriz. Mezopotamya’daki örneklere bakıldığında da pek çok kil
tabletin pişirilmediğini görmekteyiz. Bu nedenle fırınlanmamış

tabletlerin, içinde

bulundukları topraktan temizlenmeleri ve nispeten nemli olan müze depolarında saklanmaları
için,

öncelikle

müzeciler

ve

filologlar

tarafından

depolara

kaldırılmadan

önce

laboratuvarlarda pişirilerek korunması sağlanır. Ancak, Ugarit Sarayı’nın V no.lu avlusunda
bulunan ve MÖ yak. 1200’lere tarihlenen bir fırının, tablet pişirmek üzere kullanıldığı
düşünülmektedir.
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Tabletler üzerindeki yazının bitiminde, araştırmacılar tarafından kolofon olarak
adlandırılan bir bölüm yer alır. Yunanca “bir şeyin bitmesi/sona ermesi” anlamına gelen
Kolophon kelimesi, içerdiği anlam nedeniyle tabletlerin sonunda yeralan ayrı bir bölümü
adlandırmaktadır. Hitit yerleşmelerindeki arkeolojik kazılardan elde edilen her tablet ne yazık
ki, kolofon kısmı içermemektedir. Çünkü kolofonlar sayesinde, bir tabletteki anlatımın bitip
bitmediğini, özellikle bayram metinlerinde, kutlamanın kaçıncı gününün anlatıldığı, törenin
tamamlanıp tamamlanmadığı gibi bilgiler kısaca yer alır. Günümüzde kazıları devam eden
Hitit merkezlerinde tespit edilen arşivlerdeki tabletlerin çoğu, tüm olarak değil de kırık
parçalar halinde bulunduğundan,kolofonlar bu tablet parçalarının hangi metne ait olduğunu
bulmada yardımcı olur.

Resim 7-7: Kazılar sonucu elde edilen tabletlerin çoğu parçalar halinde ve dağılmış
olarak bulunur. Resimde, bir bayram metnine ait birkaç tablet parçasının bir araya
getirilerek kısmen tamamlanmış bir tablet görülmektedir.
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Yukarıda, madeni tabletlere tek örnek teşkil eden bronz tabletten bahsedilmişti.
Ancak, bunun dışında altın, gümüş gibi değerli metallerden yapılmış tabletlerin varlığı yine
yazılı kaynaklardan bilinmektedir. Örneğin, I. Şuppiluliuma’nın icraatının anlatıldığı tablet
kolofonunda elimize ulaşmayan bir bronz tabletin varlığını öğrenmekteyiz:
CTH 40 (KBo 5.6 Ay. IV 16-18)
16

DUB VIIKAM NU[!.]TIL

17

A-NA TUP-PI [Z]ABAR

18

na-a-ú-i [a]-ni-ia-an
“Yedinci tablet bitmemiştir. Henüz bronz tablete yazılmadı/tablet yapılmadı”.

Resim 7-8:Tabletin kopyası ve Kolofon kısmı.
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Kâtiplerin, metinlerinkolofon kısımlarında bazen kendi isimleri ile beraber kimin
tarafından yetiştirildiklerini, kimin çırağı olduklarını ya da tableti hangi baş kâtibin huzurunda
yazdığını belirtirlerdi. Bu da kâtip okullarının varlığına bir diğer kanıttır. Tabletlerde
kâtiplerin baba isimlerinin yanı sıra bazen büyükbaba isimleri de görülür. Bu da çoğunlukla
babadan oğula geçen kâtiplik mesleğinde, bilginin aynı zamanda aile yoluyla aktarıldığına
işaret eder. Kâtipler arasında bir hoca-öğrenci, farklı bir deyişle usta-çırak ilişkisinin
bulunduğunu, dolayısıyla bir hiyerarşinin olduğunu biliyoruz. Bunu gösteren bir örneği Hurri
kökenli bir bayram olan Hişuva Bayramı’nın on üçüncü tabletinin kolofonundan vermek
mümkündür:“Kâtiplerin başı Valvaziti’nin oğlu, Mitannamuva’nın torunu, MAH.DINGIRMEŞna’nın öğrencisi/çırağı Talmi-Teşup’un eli, kâtiplerin başı Valvaziti’nin önünde yazdı”.

Yukarıdaki metinde görüldüğü gibi GAL DUB.SAR ile baş kâtip, (LÚ)GÁB.ZU.ZU ile
öğrenci/çırak ifade edilmiştir. Başka bir metinde belgelenmiş ve benzer bir diğer unvan da
küçük yazmandır (LÚDUB.SAR TUR). Ayrıca, baş tahta tablet kâtibi (GAL DUB.SAR.GIŞ),
ordu kâtibi (DUB.SAR KARAŞ) ve ordunun tahta tablet kâtibi (LÚDUB.SAR.GIŞ KARAŞ)
gibi unvanlarla hem yapılan işin niteliği hem de hiyerarşi açıklanmıştır. Bu ordunun tahta
tablet kâtibi unvanı için yapılan bir diğer tanımlama, seferi kâtip ya da seferi tahta tablet
kâtibi şeklindedir. Görevleri muhtemelen başkent dışında yazılması gereken tabletlerin,
özellikle de başkentten uzakta bir yerde kutlanan bayramlara ait metinlerin, ilk olarak tahta
tabletlere kaydedilmesi, daha sonra Hattuşa’ya getirilerek bilgilerin kil tabletlere aktarılması
şeklindeydi. Ayrıca, askeri seferler sırasında krallara eşlik eden ve Taşçı’da bulunan
hiyeroglifli yazıtta EXERCITUS.SCRIBA yani ordu kâtibi unvanı ile belgelenen Lupakki adı
bilinmektedir. Bu unvan, askeri seferler sırasında kralın yazışmaları ve askeri bazı talimatların
okunması ya da yazılması için de kâtiplere ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
Devletlerarası tüm antlaşma metinleri, kral yıllıkları, dualar, bayram metinleri ve diğer
birçok belge, kâtiplerin ellerinden çıkıyordu. Bu durum onların tapınağa, saraya ve kral
ailesine yakınlığını sağlıyordu. Bu da sarayda kâtiplerin güvenilir kişiler olduğunu gösterir.
Bunun sonucu olsa gerek ki, kâtipler, asıl görevleri olan yazmanlık dışında, önemli bazı
vazifeleri de üstlenmişlerdi. Örneğin, bir Hitit-Mısır yazışmasında “kâtip olan bir hekim”den
bahsedilir. Ayrıca, birden fazla unvana sahip kâtip mühür baskılarını da görmekteyiz. Bu
mühür baskıları bize bir kâtibin başka hangi meslekleri icra ettiğini göstermektedir. Örnek
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vermek gerekirse; prens, çobanların başı, saray muhafızı, Kuş Yetiştiricilerin Başı, Kralın
Koruyucu Tanrılarının Hizmetkârı, Eşek Ahırı Kâtibi, Mühür Kazıyıcı.
Kâtiplere, büyük bir titizlikle kutlanan bayramların en doğru şekilde hazırlanması ve
düzenlenmesinde önemli görevler düşüyor olmalıdır. Uygulamada hiçbir şeyin unutulmaması
için, her kalemi denetlemek gibi bir görevi de olmalıdır. Fal metinlerinin en doğru şekilde
kayda geçirilebilmesi için, kâtiplerin uygulamalarda orada bulunmaları gerekmekteydi.
Krallar için son derece güvenilir kimseler olmalarından ve okur-yazarlık vasıflarından
dolayı, bazı kâtip isimlerini antlaşma metinlerinin şahit listelerinde görmekteyiz. Örneğin; II
Muvatalli, Halep Kralı Talmi-Şarruma ile yaptığı antlaşma metnine yazmanların başı
Mittannamuva’yı şahit olarak yazmıştır. Aynı şekilde mahkeme tutanaklarındaki şahit
listelerinde, sıkça kâtip isimlerine rastlanır. Ayrıca envanter protokollerinde diğer saray
görevlileri ile beraber, yazman isimleri de sıkça görülür. Diğer yandan Boğazköy kazıları
göstermektedir ki; farklı etnik kökenlere ait pek çok edebi ürün, Hititli kâtipler tarafından
Hititçeye çevrilmiş, bazıları da orijinal dilinde muhafaza edilmiştir. Ancak yaptıkları çeviride,
kendilerine uygun görmedikleri, Mezopotamya’ya özgü kısımları kısaltmışlar ya da tamamen
çıkartmışlardır. Kâtipler yaptıkları bu çevirilerle, kendi dillerini iyi bir şekilde kullanarak, bir
edebiyat ürününü yeniden canlandırma ve yaşatma görevini de yerine getirmişlerdi.
Bir sonraki başlığımızı teşkil eden arşivlerden sorumlu kâtipler, belki de baş kâtipler
olmalıdır. Kâtiplik mesleğinin ne denli önemli bir memuriyet olduğu, Mittannamuva adlı bir
baş kâtibin, Hitit Kralı II. Muvatalli döneminde üstlendiği çok önemli bir görevle daha iyi
anlaşılmaktadır. Bu dönemde başkentin Hattuşa’dan Tarhuntaşşa’ya taşınması sırasında,
Hattuşa’nın idaresi kendisine bırakılmıştır. Mittannamuva’nın, II. Murşili’nin metinlerinde
görülen kurallı yazım tekniğinin ustalarından biri, hatta asıl ustası olduğu düşünülüyor.
Ancak, kendi yazdığı ya da gözetmenliği altında yazdırdığı herhangi bir metin bugüne kadar
tespit edilememiştir. Bunun nedeni belki de, Mittannamuva’nın yazmanlığında ya da
gözetmenliğinde yazılan pek çok tabletin, fazla yazılı belge tespit edilememiş olan II.
Muvatalli dönemine ait olmasından kaynaklanmaktadır. Mittannamuva’nın kral ailesine olan
yakınlığı, yazmanlık görevi dışında başka bir meziyeti ile de kendini gösterir. Hattuşili,
çocukluğunda geçirdiği hastalık sırasında babası tarafından Mittannamuva’ya emanet edilmiş
ve onun itinalı gözetimi altında iyileşmiştir. Mittannamuva’nın beş oğlu vardır: Aliheşni,
Purandamuva, Valvaziti, Naninzi ve Adduva. Oğullarından Naninzi, Valvaziti ve
Purandamuva da babaları gibi kâtiplik görevini üstlenmişlerdir. Aynı şekilde torunları Talmi195

Teşup ve Hulanabi de yine farklı dönemlerde kâtip olarak karşımıza çıkmaktadır. Hattuşili
döneminde yazmanların başı olan Valvaziti’nin, bir mızrak ucu üzerinde “Yazmanların Başı
Valvaziti” şeklinde hiyeroglif yazıtı bulunmaktadır. Ünik olan bu mızrak ucu, Valvaziti’nin o
dönemde söz sahibi bir kişi olduğunun göstergesidir.

a

b
Resim 7-10a-b:Başkatip Valvaziti’nin adının yazılı olduğu bir mızrak ucu.

Bunun dışında başka ekoller ve kâtip ailelerinin olduğu yine çiviyazılı ve hiyeroglifli
belgelerden bilinmektedir. Özellikle İmparatorluk Dönemi’nde Mahhu(z)zi, Arnilizi,
Muvaziti, Penti-Şarruma, Şahurunuva, Şauşkaruntiya, Tatta gibi tablet ve mühürler üzerinde
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belgelenmiş birçok baş kâtip unvanı taşıyan şahıs isimleri tespit edilmiştir. Şimdiye kadar
bahsedilen kâtip isimleri hep erkek görevlilere aitti. Lariya ismiyle belgelenen tek bir kadın
kâtip mühür örneği, Hititlerde kadın kâtiplerin varlığını düşünmemizi sağlamaktadır. Hattuşa
dışındaki merkezler de dâhil olmak üzere, bulunan çiviyazılı ve hiyeroglifli belgelerde
200’den fazla kâtip unvanına sahip şahıs adı tespit edilmiştir. Söz konusu diğer merkezler
Alacahöyük, Alalah, Alişar, Emar, Korucutepe, Malatya, Tarsus, Troia ve Ugarit’tir.

7.5. Arşivler
Kâtiplerin, arşivlerden sorumlu kişiler olduğunu da düşünmek gerekmektedir.
Yukarıda sayılan pek çok yan görevden ziyade asıl vazifeleri arşivlerin oluşturulmasıdır.
Arşiv raflarına tabletleri ne şekilde yerleştirdiklerini, tablet kataloglarını içeren metinlerden
öğrenmekteyiz. Kontrol amaçlı olan bu metinlerden birinde şöyle bir ifade vardır: “Deniz
hakkında bir tablet. Dik durmuyor. Zalipuri rahibi hakkında iki tablet. Dik durmuyor”. Bu
bilgiden, pratik bir şekilde diğerlerine göre daha büyük boyutta olan tabletlerin raflara yatık
bir şekilde yerleştirildiğini öğreniyoruz. Yine bunun gibi bir arşivleme sistemi olarak kabul
edebileceğimiz küçük boyutlu (6-7 cm genişliğinde, 4-5 cm yüksekliğinde) oval biçimli etiket
tabletler sayesinde, bir tabletin tamamını okumaya gerek kalmadan ilgili olduğu tabletin
içeriği hakkında kısaca bilgi edinilebilir. Bu etiket tabletler, günümüzde kitap ciltlerinin
sırtlarında yer alan kitap adları ya da raf etiketleriyle aynı işleve sahiptir. Etiket tabletlerin
arşiv rafındaki yeri, içerik bilgisini verdiği tablet ya da tablet grubu ile beraber olmalıdır. Tüm
bu bilgiler, arşivlerde bir raf sisteminin olduğunu, kuşkuya hiç yer bırakmayacak şekilde
göstermektedir. Hattuşa’da bulunan tabletlerin hepsi tek bir yapıda ele geçmemiştir.
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Resim 7-9:Büyükkale’deki idari yapılar içindeki arşivler, başkent Hattuşa’nın en
önemli devlet arşivleri idi.

Ancak yoğun tablet buluntusu veren yapılar bulunmaktadır. Tabletlerin bu yapıların
tablet deposu olarak kullanılan odalarında, taş sütunlarla desteklenen tahta raflarda muhafaza
edildiği, artık yaygın bir kanıdır. Tahta raflarda dizili olmaları aslında bir bakıma tabletlerin
günümüze kadar ulaşmasını da sağlamış bir faktördür. Çünkü Hattuşa’nın yıkımında yaşadığı
yangınlar, bu depo odalarına ulaştığında raflar çökmüş ve fırınlanmamış olan tabletler yere
düşerek parçalara ayrılsa bile, yangının yarattığı yüksek ısıyla bir bakıma fırınlanmışlardı.
Böylece, yüzyıllar sonra kazılarda bulunacağı zamana kadar tabletlerin korunması
sağlanmıştır.
Gerek arşivlerin gerek sistemli eğitilen kâtiplerin varlığı, Osmanlı Devlet Sistemi
içerisinde merkeziyetçi, bürokratik, patrimonyal yapının gelişmesinin doğal bir sonucu olarak
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algılanır. Çünkü arşivlerin ortaya çıkarılması, bir imparatorluğun tarihi bakımından önem arz
ettiği kadar, resmi kayıt tutma (book-keeping) yöntemlerinin genel tarihi bakımından da önem
taşımaktadır. Osmanlı arşivlerinde büyük yer tutan tahrir/istatistik defterleri, içeriğindeki
doğruluk ve kapsamı bakımından olduğu kadar defterlerde kullanılan kayıt yöntemleri,
referans usulleri bakımından da MS 15 yy’da Avrupa’da görülen benzeri örneklerden daha
gelişkin olarak tanımlanmaktadır. Arşivdeki tahrir defterleri, Osmanlı Devleti’nin
merkeziyetçi idare sisteminin adeta bir gereği idi. Hitit Devleti’nde böyle bir arşivden söz
edemeyiz ancak, kâtiplerin sistemli bir şekilde eğitilmesi, Hitit çiviyazılı tabletlerin
arşivlenmesi ve kullanılan yöntemler bakımından, arşivcilik alanında önemli bir yere sahip
olan arşivler olduğunu söyleyebiliriz.
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Uygulamalar

Çorum Müzesi ve Boğazkale Müzesi’ni ziyaret
İstanbul Arkeoloji ve Ankara-Anadolu Medeniyetleri Müzelerinin Hitit yazılı eserler
bölümünü ziyaret
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Uygulama Soruları
Çiviyazısı ilk nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır?
Katiplik mesleği hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hititler, dillerini yazıya geçirmek amacıyla, bir hece yazısı olan çiviyazısını
kullanmışlardır. Çiviyazısı o dönemde, yani MÖ 17. yy’da bin seneye aşkın bir zamandır
Mezopotamya’da kullanılmaktaydı. Anadolu, çiviyazısı ile ilk defa Assur Ticaret Kolonileri
Çağı’nda (yak. MÖ 1950-1750), Assur’dan gelen tüccarlar sayesinde tanışmıştır. Ancak
ilginçtir ki, Hititler kendilerinden evvel Anadolu’da kullanılan bu yazı üslubunu (biçemini)
değil, Eski Assur Çiviyazısı’ndan farklılıklar gösteren Eski Babil Çiviyazısı üslubunu kabul
etmişlerdir. Hititlerin bu yazı sistemini ne zaman ve nasıl kabul ettikleri kesin olarak
bilinmemekle beraber, Hitit Devleti’nin ilk kralı I. Hattuşili Dönemi’ne ait Hititçe yazılı
belgeler mevcuttur.
Hititler yazıyı kendi dillerine uygularken, doğal olarak bazı işaretlerin anlamlarında
değişiklikler yapmış olsalar da, kullandıkları üslubun yukarıda da değindiğimiz gibi Eski
Babil yazı biçemi olduğu kesindir. Kullanılan yazı; hece, ideogram ve sayı işaretleriyle
beraber toplam 375 işaretten oluşur.
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Bölüm Soruları
1-Çiviyazısı sisteminin ortaya çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a-Anadolu
b-Mısır
c-Mezopotamya
d-İran
e-Çin

2- Eskiçağ Dillerini gruplara ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi Sami Dili gurbuna
dahil edilebilir?
a-Sümerce
b-Hititçe
c-Akkadca
d-Latince
e-Urartuca

3-Çiviyazısı aşağıdaki malzemelerden hangisine uygulanmamıştır?
a-Bronz
b-Kil
c-Deri
d-Tahta
e-Parşomen
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4- Elam, Pers Körfezi’nin (Basra Körfezi) Kuzey ve Aşağı Dicle arasında kalan,
kabaca İran ile sınırlayabileceğimiz bölgede yer alan Elam’ın başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Tuşpa
b-Susa
c-Tel Mardih
d-Uruk
e-Mitanni

5- İlk alfabetik yazı sistemi aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
a-Ugarit Dili
b-Urartuca
c-Elamca
d-Eblaca
e-Eski Pers Dili

6-Tabletler üzerindeki yazının bitiminde, tabletin içeriği hakkında fikir veren bölüm
ne şekilde anlandırılmıştır?
a-Etiket tablet
b-Stylus
c-Tablet

204

d-Kolofon
e-GAB.ZU.ZU

7-“Seferi katip” kavramını, aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi şekilde
açıklamaktadır??
a-Baş katip
b-Öğrenci katip
c-Başkent dışında kayıt yapan katip
d-Hem bronz hem tahta üzerine yazma kabiliyeti olan katip
e-GAB.ZU.ZU

8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Hititçe, Sami Dil Ailesinin bir üyesidir.
b-Bir antlaşma metnini içeren Bronz Tablet, Hititlerden günümüze ulaşan tek bronz
tablet örneğidir.
c-Günümze ulaşan tek tahta tablet örneği, Uluburun batığında bulunmuştur.
d-Tabletler içeriklerine göre, farklı boyutlarda ve şekillerde olabiliyordu.
e-Hitit başkenti Hattuşa’da günümze ulaşan arşivler, arkeolojik olarak bilinmektedir.

9-Katip isimlerini, mesleki metinleri ve atıfları dışında başka hangi metinlerde
görürüz?
a-Mühürler üzerinde ve zaman zaman çift meslekli olarak
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b-Antlaşma metinlerinde şahit olarak
c-Uluslararası yazışmalarda hekim olarak
d-Fal metinlerinde kaydeden olaarak
e-Hepsi

10-Hitit yazılı belgelerinde bugüne kadar tesit edilmiş tek kadın katip adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Talmi-Teşup
b-Valvaziti
c-Lariya
d-Tatta
e-Mittannamuva

Cevaplar:
1- c

2-c

3- e

4- b

5- a

6-d

7-c

8-a

9-e

10-c
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8. BİR SON TUNÇ ÇAĞI METROPOLÜ: HİTİT BAŞKENTİ
HATTUŞA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Hitit Devleti’nin başkenti
- Başkent seçiminde rol oynayan faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hitit Devleti’ne başkentlik yapmış Hattuşa’nın stratejik ve siyasal önemi ile dini rolu
hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bir
başkenti

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İmparatorluk
Hitit
başkenti
Ders
notları
ve
Hattuşa’dan yola çıkarak, sunumlar, kaynak kitaplar,
tüm Anadolu kütürlerinde belgeseller
ve
müze
başkent kavramı öğrenilir.
ziyaretleri

Başkent
tayininde
Eski anadolu Tarihi
Ders
notları
ve
önem arzeden unsurlar
içinde ele alınacak bu konu sunumlar, kaynak kitaplar,
ile başkentlerin coğrafi ve belgeseller
ve
müze
stratejik durumları hakkında ziyaretleri
bilgi edinilir.
Hattuşa’nın oluşumu,
Hitit
tarihi
için
Ders
notları
ve
gelişimi ve yıkılışı
önemli bir sahne olan sunumlar, kaynak kitaplar,
başkent Hattuşa’nın tüm belgeseller
ve
müze
tarihi evreler göz önünde ziyaretleri
bulundurularak öğrenilmesi
sağlanır.
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Anahtar Kavramlar
Hattuşa, Böğazköy, Çorum, Orta Anadolu
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Giriş
Hattuşa’da, kentin tümünü kapsayan genel bir planlama göze çarpmamakla birlikte,
daha detaylı incelendiğinde, yerleşimin konumu ile arazi yapısı arasında sıkı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Kentin yer aldığı arazinin son derece engebeli bir yapıya sahip olması, surlarla
çevrili alan içerisinde birbirinden keskin hatlarla ayrılmış bölümlerin oluşmasına sebep
olmuş; bu doğal sınırlar, kentte farklı işlevlere sahip yerleşim alanları oluşturmada
kullanılmıştır: Örneğin Aşağı Şehir, Büyükkale ve Yukarı Şehir’deki merkezi tapınak
mahallesiyle Ambarlıkaya, Tanıkkaya, Nişantepe, Sarıkale ve Yenicekale gibi kaya
kütlelerindeki yapılaşmalar, kentin diğer yerleşim alanlarından belirgin bir şekilde
ayrılmaktadır. Dolayısıyla Boğazköy’deki arazi yapısının, kentin sadece bu bölümüne özgü
işlev ve plan şemasına sahip farklı kullanım alanlarının ortaya çıkmasını sağladığı
söylenebilir.
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8.1. Hattuşa: Bulunduğu Coğrafya, Kuruluş, Gelişimi
Bugün Çorum İli’nin Boğazkale İlçesi yakınlarında yer alan ve MÖ 2. binyılda Orta
Anadolu’da ortaya çıkan Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’nın bulunduğu bölgede,
yerleşik tarım topluluklarının ilk izleri MÖ 6. ile 4. binyılları arasında karşımıza çıkmaktadır.
İç Anadolu steplerinin kuzeyindeki birçok bölgede olduğu gibi, Boğazkale’nin bulunduğu
Budaközü Vadisi’nde de küçük ve nispeten kısa süreli iskân edilen alanlar, insanların ilk
yerleşim yerleri olarak görülür.
İnsan toplulukları, tarım ve hayvancılığın yanında bölgesel ham maddeleri de
kullanarak özellikle madencilikle uğraşmaktaydı. Yerleşimlerin çevresindeki kaynakların ve
tarım alanlarının verimliliği kısa sürede tükendiği için, bu tarz yerleşimler, çok uzun bir süre
kullanılamamıştır. Koşullar yaşam şartlarına yeterli gelmediğinde bu basit planlı yerleşimler
terk edilmiş, aynı bölgede yeni bir iskân alanına taşınılmıştır. Bu nedenle Anadolu’daki
birçok bölgede görülen tipik höyük tarzı yerleşimler buralarda karşımıza çıkmamaktadır.
MÖ 3. binyılda Boğazköy ve yakın çevresindeki kültürel gelişme henüz tam olarak
bilinmese de, aynı binyılın en sonlarında Boğazköy’de yeni bir yerleşimin kurulmasıyla
bölgenin tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu yerleşim, öncekilerden farklı olarak uzun
ömürlü ve çok daha büyük olmasının yanı sıra, aynı yerleşim içerisinde ilk kez görülen
değişik mimari formlarla da dikkat çekmektedir. Kesintisiz gelişen bu yerleşim, yaklaşık 500
sene sonra Hitit başkenti olacak şehrin çekirdeğini oluşturmaktaydı. Özellikle konut
mimarisinin zaman içerisinde çok fazla değişim göstermeden yüzyıllar boyunca Hitit
dönemine kadar aynı formlarda kullanılması, Hitit maddi kültürünün kökenlerinin bu
yerleşime dayandığına işaret etmektedir. Kendinden önceki mimari formlara paralel
konutların kullanım şekillerini de uzun bir süre devam ettiren Hititlerde, ancak MÖ 16. ve 15.
yy’daki bir imparatorluğun başkenti ve metropolü olmasıyla birlikte yeni özgün formlar, kent
insanlarının ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
MÖ 3. binin son çeyreğinde Anadolu’yu kapsayan ve komşu bölgelerle bağlantılı,
hem hammadde hem de bilgi içeren bir alışveriş sisteminin oluşturulduğunu, özellikle Alaca
Höyük’teki zengin Bey mezarlarından elde edilen ve benzer pek çok buluntudan
anlamaktayız. MÖ 2. binyılın ilk yüzyıllarında ise, Anadolu’daki bu ticaretin özellikle
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Assurlu tüccarlar öncülüğünde kurumsallaştırıldığı ve tüm Anadolu’yu kapsadığı, yazılı
kaynaklardan ve diğer maddi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Assurlu tüccarlar, Anadolu’ya
kalay ve özel kumaşlar getirerek Anadolu ile Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya’yı
birbirine bağlayan, Anadolu madenlerini güneydeki kültürlere aktaran bir ağ oluşturmuşlardır.
Assurlu tüccarlar bu ağın en önemli noktalarında, kendi dillerinde liman, yani kervanların
vardıkları limanlar anlamına gelen “Kārum” adında ve Anadolu kentlerinin kenarlarında yer
alan yerleşimlerde yaşamaktaydı(Ayrıntılı bilgi için bkz. 5. Bölüm). Boğazköy’de, esas Hatti
şehrinin hemen batısında, yüzyıllar sonra Hitit şehrinin Aşağı Şehir olarak adlandırılacak
kısmındaki geniş bir terasta Kārum Hattuş olarak bilinen bir yerleşim tespit edilmiştir.
Dönemin Akkadca çiviyazılı metinlerinden ilk kez öğrendiğimiz yerleşimin bu adı, Sümerce
“gümüş” anlamına gelen KÙ.BABBARşeklinde yazılmaktaydı. Bu da Hattuşa kelimesinin
Hattice muhtemelen, gümüş ile yapılan ticaretle bağlantılı olduğu söylenebilir.

8.2. Hattuşa: Hitit Dönemi’nde Gelişimi
Hitit başkentinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, içinde yer aldığı doğal çevredir.
Kentin bu etkileyici topografyası, kuzeyden Budaközü Vadisi yoluyla Boğazköy’e gelirken,
yaklaşık 20 km uzaktan başlayarak belirginleşir. En parlak dönemini yaşadığı MÖ 14. ve 13.
yüzyıllarda yoğun bir yapılaşmaya sahne olan Hitit başkenti, farklı seviyelerdeki teraslarda
yer alan kuleleri ve yapılarıyla, buraya gelmekte olan bir yolcuda, özellikle de son bir günlük
yürüyüşü boyunca kim bilir nasıl bir izlenim yaratıyordu?
Kentte MÖ 2. binyılda gerçekleştirilen inşa faaliyetleri sayesinde Geç Bronz Çağı’nda
Yakındoğu’nun en etkileyici metropollerinden biri haline gelmiştir. Anadolu geleneğindeki
mütevazi bir yerel merkezin, Doğu Akdeniz havzasına hakim bir hükümdarlık merkezine
dönüşümü, Hitit Döneminin ötesinde, Orta Anadolu’da şehircilik bakımından çok farklı bir
örnek sergilemesidir.Bu da Hitit Devleti’nin bir Anadolu beyliğinden, uluslararası alanda
etkili bir imparatorluk haline gelmesi, başkentin de tümüyle yeni bir ölçeğe kavuşmasına
sebep olmuştur. MÖ 16. yy'ın ortalarından itibaren Hattuşa, kendisinden önceki ve sonraki
dönemlerde bulunduğu bölgede kurulan yerleşimlerin tümünden hem daha büyük hem de
daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayrıca, dönemin diğer Hitit kentlerinde görülmeyen birçok
farklı mimari formunun da Anadolu’da sadece Hattuşa’da kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Yaklaşık MÖ 1650-1180 yılları arasında Hattuşa, Aşağı Şehir ve Yukarı Şehir şeklindeydi.
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Hitit İmparatorluğu döneminde yaklaşık 6,8 km uzunluğunda bir sur hattı ile çevrelenmiş olan
bu iki alan, kent dışındaki yerleşim alanlarıyla birlikte bir bütün oluşturmaktaydı.
Eski Tunç Çağı’nın sonundan Hitit Dönemi’ne kadar olan kültürel süreç, Anadolu’da
kesintisiz olarak sadece Boğazköy’de takip edilebilmektedir. Uzun bir süre “Anitta Metni”ne
dayanarak lanetlendiği söylenen Kārum Dönemi kentinin ilk Hitit kralı I. Hattuşili tarafından,
neredeyse bir yüzyıl boyunca kullanılmadığı düşünülmüştür. Yazılı metinlerde Anitta’nın
lanetine dair pasaj şöyledir:
“Ve ben Hattuşa’yı fırtınalı bir gecede aldım, ne var ki burada
elime geçen bir şey olmadı. Kenti yaktıktan sonra yabani otlar ektirdim
Benden sonra kral olacaklardan her kim, Hattuşa'yı yeniden canlandırırsa
göklerin Fırtına Tanrısı onun belasını versin” (tercüme A. Dinçol).
Ancak yeni arkeolojik verilerin ışığında Anitta’nın lanetinin ne kadar süre geçerli
olduğu düşüncesi tekrar değerlendirilmelidir. Hem son yıllarda bulunan yazılı belgeler hem
de maddi kültürün izleri ve karbon tarihlendirmeleri, her iki dönem arasında belki uzun bir
zaman olmadığını göstermektedir.

8.2.1. Hattuşa’da Yapılanma
Yazılı kaynaklara göre, kökeni aslında Kuşşar kentinde olan Hitit hanedanlığının ilk
resmi kralı I. Hattuşili, Boğazköy’deki yerleşimi, MÖ 1650’den sonraki yıllarda olumlu
stratejik konumu nedeniyle kendine başkent olarak seçmiş olmalıdır. “Hattuşalı“ anlamına
gelen bir ismi kendine seçen kral, artık Hititlerin Hattuşa’sı olan kentte, Orta Anadolu’da ilk
kez bu kadar güçlü bir devletin kuruluşunu ilan etmiştir. Arkeolojik veriler göz önünde
tutulursa Eski Hitit Dönemi’nde maddi kültürün (örneğin; mimari ve keramik) daha önceki
dönemlerden kesintisiz geliştiği görülür. Dolayısıyla Hitit döneminin başlaması ilk olarak
sadece çiviyazılı kaynaklardan bilinen iktidarın değişmesiyle anlaşılmaktadır. Kültürel olarak
çok belirgin bir yeniliğin yaşanmadığı dönemin kalıntılarından belli olmaktadır. Hitit
egemenliğinin ilk yüzyılında bile gelecekteki anıtsallığa işaret eden nitelikte ve şehrin tümünü
kapsayan bir sur sistemi ve onunla ilişkili olan Kesikkaya’nın güneyindeki anıtsal yapı ile
büyük bir buğday ambarının inşa edildiğini görmekteyiz.
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Resim 8-2: Eski Hitit Dönemi’nde kurulan ve şehrin tümünü çevreleyen sur sisteminin
şehir kapılarından birinin havadan görünümü.

Kentin kuruluşunda bir planlama anlayışının olduğuna dair en belirgin örnek, Yukarı
Şehrin ortasında büyük bir doğal çanakta kurulan tapınak mahallesidir. Düzgün planlanmış
sokaklarda yer alan iki düzineden fazla tapınak, Yukarı Şehrin çekirdeğini oluşturmaktadır.
Burada tespit edilen kutsal yapılar, Hititlerin tapınak mimarisini özgün bir şekilde
geliştirdiklerine dair en belirgin örneklerdir. Zamanla düzgün olmayan planlardan olağanüstü
bir simetriye doğru değişen yapılar, anıtsal bir giriş, geniş ve en azından bir tarafında revaklı
bir avlu ve kutsal odalardan oluşmakta ve pek çok şehirde yer alan tapınaklarda genellikle
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benzer plan uygulanmaktadır. Bu şekilde planlanmış tapınakların en eskileri, belirgin ve
uzaktan algılanabilen doğal teraslarda kurulmuş olup daha sonra çanağın düzlüğünde kurulan
sokak düzeni ve ona bağlı olan tapınaklar için belli referans noktaları oluşturmuşlardır.

Resim 8-3: Yukarı Şehrin havadan genel görünümü.

Hitit Dönemi Yukarı Şehri’nde doğal teraslar halinde değişik ebatlarda suni su
hazneleri bulunmuştur. Mevsimsel farklarla yükselen ve alçalan taban sularını, bu yapıları
doldurmak için kullanan Hitit mimarları böylece, daima varolan kuraklık tehlikesine karşı
etken bir mücadele yöntemi geliştirmişlerdir. Yukarı Şehrin tümüne bakacak olursak bu
alanda ilk kuruluştan itibaren resmi yapıların ağırlıkta olduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen
tapınak ve tedarik yapılarının yanısıra özellikle bu şehir alanında bulunan kayalıklarda
görülen çeşitli yapılar bu gruba girer. Yenicekale, Sarıkale ve Taanıkkaya’daki yapılar
değişen planları nedeniyle farklı fonksiyonları olsa da yapı tekniği ve kuruldukları yerler
itibarıyla, devletsel işlevlere sahip oldukları görülür.
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Resim 8-4: Belki bir NA4hekur olan Yenicekale.

Bu yapıların çoğunun fonksiyonlarına dair henüz net bilgilere sahip değilsek de,
özellikle Yenicekale’nin, fonksiyonu netlik kazanan Nişantepe’yle olan mimari benzerlikleri
nedeniyle, kralların ölü ve ata kültünde önemli bir rol oynayan

NA4

hekur olarak adlandırılmış

yapı olma ihtimali kuvvetlidir.

8.2.1.1. Savunma Mimarisi
Şehir surları, yine yüksek bir simgesel değer ve öneme sahip bir yapı örneğidir.
Savunma gereğinin yanı sıra bu yapıt, özellikle Yukarı Şehrin kapıları, başka hiç bir yerde
görülmeyen, üstü yuvarlatılmış geçişlerle Hitit krallarının başarılarını açık bir şekilde ve
herkesin geçmesi gerektiği bir yerde ortaya koymaktadır.
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Resim 8-5: Rekonstrüksiyonu yapılan şehir surları. Hitit surlarının dönemindeki
görünümünü gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.
Bu kapıların aynı zamanda bayram alaylarında önemli geçişler olarak kullanıldığı da
düşünülmektedir. Hitit inanç dünyasında bu kapılar, şehrin içindeki tanrıları ve onların adına
hareket eden kralların kurduğu medeni düzeni şehrin dışındaki kaostan koruyarak geçişleri
sağlamaktadır. Bu yapıların önemi, şehrin en yüksek yerinde, hem mesken alanlarına hem de
tüm çevreye hâkim olan ve böylece Hitit medeniyetinin içe ve dışa doğru yönelimini
simgeleyen, Yerkapı ile bariz bir şekilde gösterilmektedir. Yekpare bloklardan oluşan ve
anıtsal giriş özelliği gösteren diğer kapılar ise, anıtsal Hitit sanatının karakteristik
özelliklerinden biri olup, benzer örnekler sadece Hattuşa’da Aslanlı Kapı, Sfenksli Kapı ve
Kral Kapısı’ndan da bilinmektedir.
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Resim 8-6: Yerkapı.
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Resim 8-7: Aslanlı Kapı

Kaya kütleleri üzerindeki yapılar, kent suru altında geçen poternli girişler, 30’u aşkın
tapınaktan oluşan bir mahalle ve Yerkapı gibi yapılar şimdiye kadar bilinen diğer Hitit
şehirlerinde görülmeyen bina türleri arasındadır. Hem anıtsal mimari teknikleri hem de
fonksiyonlarıyla ilgili ipuçları, bu tür yapıların, Hitit devlet anlayışıyla yakından ilgili
işlevlerinin olduğunu ve devletin gücünü simgeleyerek Hitit kültürünün ideolojik temeliyle,
ortak bir mantalitenin oluşmasında ve belki en önemlisi kralın meşruluğu için önemli bir rol
oynadıklarını göstermektedir.

Resim 8-8: Kent suru altından geçen tüneller: Hattuşa Yerkapı’da yer alan potern
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8.2.1.2. Dini Mimari
Anıtsal fonksiyonlara sahip yapıların en çok Yukarı Şehir’de bulunmasıyla eski kent
olan Aşağı Şehir, Hitit Dönemi’nde daha yavaş ve kısmen değişmektedir. Şehrin bu kısmının
da bilinçli ve planlı bir şekilde geliştirildiği özellikle Büyük Tapınak ve onunla ilişkili
kurulan depo yapılarının geleneksel olarak gelişmiş konutların yerini almasından
anlaşılmaktadır. Henüz kesin olarak belirlenemeyen bir dönemde, Aşağı Şehir’de geniş bir
terasta kurulan bu tapınak, çevresindeki depo yapıları ve büyük bir idari binayla, şehrin bu
kısmı yepyeni bir görünüm kazanmaktadır.

Resim 8 – 9: Aşağı Şehir’deki Büyük Tapınak’ın görünümü

Tapınağın plan özellikleri, anıtsal giriş kapısı, büyük revaklı bir avlu ve kutsal odayla
Hitit standart planına uysa da iki adet ve birbirine paralel olarak konulmuş kutsal odasının
olması bu yapının özelliğidir. Açıklayıcı her hangi bir yazıtın bulunmamasına rağmen, bu iki
kült odasında Hitit tanrı dünyasının en önemli iki tanrısına –Hattuşa kentinin Fırtına Tanrısı
ve Arinna kentinin güneş tanrıçası– tapınıldığını bazı yazılı kaynaklar ve özellikle Yazılıkaya
Açıkhava Tapınağı’ndaki betimlemelerin ışığında düşünmek mantıklıdır.
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Şehrin yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya da Büyük Tapınak gibi
Hitit başkentinin önemli bir kutsal alanıdır(Karş. Bölüm 11). MÖ 3. binyılından beri ritüeller
için kullanılan doğal bir kayalığın önündeki yapılarla tapınağa çevrilmesi ile Hitit dünyasında
benzersiz bir konumda olan Yazılıkaya, sahip olduğu kabartmalarla da ünik bir yapıdır.
Günümüze kadar korunmuş son haliyle MÖ 13. yy Hitit inanışındaki tanrıları görebildiğimiz
bu açık hava tapınağında yeralan kabartma betimleri, tapınağın en önemli odalarının süsü
olarak nitelendirilmelidir.
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Resim 8-10:Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nın planı ve kabartmaların çizimi
Yazılıkaya, Büyük Tapınak ve farklı ebatlarda Yukarı Şehir’de kurulan çok sayıda
tapınak, kendilerini “bin tanrılı halk“ olarak adlandıran Hititlerin başkentine kutsal bir anlam
yüklemiş olup Hitit dini mimarisi, kendine has üslubuyla farklı kültürlerden kolayca ayırt
edilebilir bir yapıya sahiptir. Plan özelliklerinin yanı sıra kutsal odaların büyük pencerelerinin
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olması, Hitit tapınaklarının komşu kültürlerden çok farklı bir şekilde kullanıldığını ve
tanrılara tapıldığını gösterebilir.
Yazılıkaya ile şehrin doğu surları arasındaki alanda son yıllardaki araştırmalarda
bulunan iki büyük baraj veya suni havuz, Hattuşa’nın çevresinin yoğun bir şekilde tarım için
kullanıldığını ve uygun olan yerlerde küçük çaplı bahçe sulama sistemlerinin de bulunduğunu
ortaya koymuştur. Şehrin tam kuzeyinde, surlara daha yakın ancak yine de surların dışında
Osmankayası olarak adlandırılan kayalık bir bölgede, şimdiye kadar bilinen tek mezarlık alanı
incelenebilmiştir. Burada basit toprak mezar gömülerinin yanısıra ölülerin yakıldıktan sonra
küllerinin konduğu urneler da tespit edilmiştir. Osmankayası’nda incelenmiş ölü gömme
adetleri, metinlerden anlaşılan geleneklerle örtüşse de, buluntulardan, burada halkın ancak
orta halli kısmının gömüldüğünü de görmekteyiz.

8.3. Bir Başkentin Sonu
MÖ 17. yy’da Hattuşa’nın ilk olarak Hitit hanedanının karargâhı olarak seçilmesinde,
stratejik konumunun ağırlıklı olduğu tahmin edilebilir. O dönemde buranın bir imparatorluk
başkenti olacağını sahipleri bile tahmin edemezlerdi. Ancak kontrol ettikleri toprakları hızla
genişleten ve böylece daha önceki şehir devletleri modelinden vazgeçip, en geç MÖ 16. yy’da
yeni bir devlet modeline geçen Hititler, özellikle Suriye ve Mezopotamya kültürleriyle temasa
geçtikleri zamanda kendi başkentlerini simgesel ve anıtsal nitelikli yapılarla donatmaya
başlamışlardır. Bu gelişmeyi henüz her detayla tarihlendiremesek de Hattuşa’ya ve
imparatorluğun çekirdek bölgesinin tümüne yeni bir görünüm kazandırmıştır. Böylece zaman
içerisinde başkent olarak seçilen ve yeni devlet anlayışının ideolojisini yansıtan yapılarla
donatılan kent, Hitit imparatorluğuna özgün, kendine bakışı ve mantalitesi için vazgeçilemez
bir önem kazanmıştır. Özellikle kentteki kutsal alanlar, imparatorluğun ihtişamını yansıtan ve
kralın meşruluğu için önem taşıyan yapılar, Hitit İmparatorluğu ile özdeşleşmiş, siyasi
yapıdan ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Bu nedenle Hititlerin gözünde Hattuşa, her hangi
bir kent olmayıp, kral burada zaman zaman kısa sürelerle ikamet etmemiş olsa da, ideolojik
bakımdan vazgeçilmez başkenti olduğu şüphesizdir.
Hattuşa’nın, imparatorluk başkenti olmasının sebebi sadece kralın konakladığı yer
olmasından ziyade, Hitit devletinin ideolojisi ve mantalitesi için önemli ve yeri değiştirilemez
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fonksiyonlara sahip olmasından ve bu durumun birçok, başka yerde görülmeyen yapılarla
simgelenmesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu yapı ya da yapı topluluklarından bazıları
şunlardır: özgün formuyla saray yapısı, tapınak mahallesi, Yenicekale gibi kayalara kurulan
yapılar, Yazılıkaya veya Yerkapı gibi mimari unsurlar.
Bu durum MÖ 13. yy.’ın ilk çeyreğinde, başkentin yerinin, kral Muwatalli’nin
ifadesiyle, “tüm ataların ve tanrıların heykelleriyle” Anadolu’nun güneyinde olduğu tahmin
edilen Tarhuntaşşa’ya taşınmasıyla fark edilir. Çünkü hemen sonraki kralların Hattuşa’ya bir
nesil gibi kısa bir süre içerisinde tekrar dönmesi, buranın, Hitit idari sistemi ve düşünce
dünyasındaki yerinin başka bir yerle doldurulamadığını açık bir şekilde göstermiştir.
Tüm bu girişimler III. Murşili’nin III. Hattuşili tarafından tahttan uzaklaştırılmasıyla
başlayan ve Hitit İmparatorluğunun sonuna dek hüküm süren III. Hattuşili ve varisleri IV.
Tuthaliya ile II. Şuppiluiluma’nın meşruluk krizini çözme çabalarının arkeolojik izleri olarak
değerlendirilebilir.
Söz konusu gelişmeler yazılı kaynaklarda detaylı bir şekilde aktarılmasına rağmen,
arkeolojik veriler, Hattuşa’nın son dönemleri hakkında yeterince bilgi vermemektedir. Kazılar
kentteki yapıların birçoğunun yangın sonucu tahrip olduğunu göstermişse de ele geçen
buluntuların son derece az olması, bu yapıların ancak boşaltıldıktan sonra yandığı ya da
yakıldığına işaret etmekte; diğer taraftan hiç bir yerde dışardan bir askeri saldırı izleri
görülmeyip söz konusu yangınların tümünün aynı zamanda gerçekleşip gerçekleşmediği de
kesin olarak bilinememektedir.
Hitit İmparatorluğu’nun nispeten kısa bir süre içerisinde çöküşünde, birçok iç ve dış
faktörün bir arada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devletin güç kaybettiğini gösteren ilk
belirtilerin ortaya çıkmasından, merkezi yönetime ait resmi yapıların yerle bir olmasına kadar
geçen süre, muhtemelen sadece yaklaşık 20-30 yıl kadardır. Bu çöküş süreci, MÖ 12. yy’ın
başlarında Orta Anadolu’da Hitit dili ve kültürünün tamamen yok olmasıyla sonuçlanmıştır;
ancak bununla birlikte –Erken Demir Çağı buluntuları ışığında anlaşıldığı üzere– buradaki
halkın bölgeyi tümüyle terk ettiği düşünülmemelidir. Diğer taraftan Erken Demir Çağı
kalıntıları, Hitit Dönemi idari ve kentsel yaşamının tümüyle yok olduğunu göstermektedir.Bu
durum özellikle Hattuşa’da karşımıza çıkan Hitit İmparatorluk kültürünün, uzun vadede Orta
Anadolu’nun kültür tarihini fazla etkilemediğini ve bu bölgenin coğrafya ve topografyasına
dayanan esaslarını değiştiremediğine işaret etmektedir.
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Uygulamalar
Hitit Başkenti Hattuşa’nın gezilmesi ve Boğazkale ile Çorum Müzelerinin ziyaret
edilmesi
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Uygulama Soruları
Hitit başkenti Hattuşa’nın bulunduğu coğrafya ile ilişkisi nedir?
Hattuşa’nın kendine özgü mimari özellikleri nelerdir?
Hitit başkenti, imparatorluğun yıkılmasından sonra Anadolu kültürüne ne şekilde
katkılar sağlamaya devam etmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit Devleti’nin başkenti olarak tarih sahnesine çıkan

Hattuşa’nın, bu rolu

üstlenmeden önce Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve daha öncesinde nasıl bir yerleşme olduğu,
aynı şekilde Hititlerin ortadan kalkmasından sonra kentin ne şekilde bir Anadolu Kültürü
arzettiği, kitabın bu bölümü sayesinde öğrenilmiştir. Ayrıca Hattuşa’nın kent dokusu gerek
doğal iklim, koşullar ve arazi imkanları boyutunda gerek Hititlere özgü mimari kent dokusu
boyutunda anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Hattuşa’nın olduğu bölgedeinsanlık tarihinin ilk izleri hangi yüzyıllardan itibaren
bulunabilmektedir?
a-MÖ 6. ve 4. yüzyıllar
b-MÖ 5. ve 4. yüzyıllar
c-MÖ 4. yüzyıl
d-MÖ 5. yüzyıl
e-Hiçbiri

2-Hattuşa kentinin adı,ideografik olarak

KU.BABBAR şeklinde Akkadca

yazışmalarda belgelenmiştir, Bu kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
a-Bakır
b-Tunç
c-Altın
d-Gümüş
e-Kalay

3- Hattuşa kentinin, Hitit Döneminden önce bir kral tarafından lanetlendiğine dair bir
metin söz konusudur. Laneti yapan kral aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tuthaliya
b-Muvatalli
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c-Labarna
d-Anitta
e-Murşili

4-Aşağıdakilerden hangisi Hattuşa’nın

kuruluşunda bir planlama anlayışının

olduğunu gösteren en iyi örnektir?
a-Tapınaklar mahallesi
b-Kral Kapısı
c-Silolar
d-Sur yapısı
e-Sfenksli Kapı

5- Aşağıdakilerden hangisi Hattuşa kenti kapılarından biri değildir?
a-Kral Kapısı
b-Mercanlı Kapı
c-Yerkapı
d-Aslanlı Kapı
e-Sfenksli Kapı

6-Önemli dini yapılarından Büyük Tapınak, Hattuşa’nın hangi bölümündedir?
a-Yenicekale
b-Büyükkale
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c-Aşağı Şehir
d-Tapınaklar mahallesi
e-Yukarı Şehir

7-Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı, hangi dönem Hitit inancını yansıtır?
a-MÖ 2. Binyıl
b-MÖ 15. yüzyıl
c-MÖ 14. yüzyıl
d-MÖ 14.-15. yüzyıl
e-MÖ 13. yüzyıl

8-Aşağıdakilerden hangisi Eskiçağ’da bir başkentin taşıması gereken özelliklerden bir
değildir?
a-Kralın ikamet ettiği yer olması
b-Kutsal alanların çokluğu
c-Kralın meşruluğunu gösteren yapılar olması
d-Kentin içerdiği sivil hayat belirtileri
e-Kentin stratejik konumu

9-Hattuşa çevresinde tespit edilen mezarlık alanın günümüzdeki adı nedir?
a-Kesikkaya
b-Osmankayası
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c-Poternli geçit
d-Sarıkale
e-Büyükkale

10-Başkent Hattuşa, Anadolu’nun güneyinde olduğu tahmin edilen bir yere
taşınmıştır. Bu yer adı aşağıdakileren hangisidir?
a-Yenicekale
b-Kuşaklı
c-Boğazköy
d-Tarhuntaşşa
e-Alacahöyük

Cevaplar:
1-a

2- d

3- d

4-a

5-b

6-c

7-e

8-d

9-b

10-d
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9. HİTİT DİNİ ve MİTOLOJİSİ

234

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Anadolu Tarihinde Hitit Dininin Önemi
- Anahatlarıyla Hitit Dini
- Hitit Tanrıları
- Hitit Bayram Ritüelleri (Kutlanması, Kökeni, Uygulamaları)
-

Hitit Mitolojisinin Anahatları

-

Hitit Mitolojisinden Örnekler

-

Anadolu Yazılı Kültürü

-

Doğu ve Batı arasında Hitit Edebiyatının Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hitit Dinini oluşturan öğeler nelerdir?
Eskiçağ Tarihi ve Anadolu Tarihi açısından Hitit inanç sistemi ne gibi bilgiler sağlar?
Hitit Mitolojisi Mezopotamya Kültürleri’nin Anadolu’ya aktarılmasında ve buradan da
Avrupa Kültürlerine geçmesinde nasıl bir rol oynamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Hitit
topluluğu

Tanrılar

Tanrıların
etnik
kökenleri
ve
diğer
toplumlarla ilişkiler anlaşılır

Hitit dini

Eski
Tarihinde Hitit
katkısı öğrenilir

Hitit bayramları

Hitit Dininin pratiği
ve
uygulamalardaki
farklılıklar kavranır

Hitit
Yazılı
Anadolu
Kültürünün Anadolu Tarihi içinde yazılı
için Önemi
önemi kavranır

Anadolu
Dininin

Tarihi
kültürlerin

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller, müze ziyaretleri

Hitit
Mitolojisinin
AnadoluDers
notları
ve
Etkileşim Alanı
Mezopotamya
-Kıta sunumlar, kaynak kitaplar,
Yunanistanı
arasındaki belgeseller, müze ziyaretleri
kültürel beraberlik kavranır
Hitit Mitolojisinden
Mitolojik
Ders
notları
ve
Örnekler ve Karşılaştırmalar motivlerden yola çıkarak, sunumlar, kaynak kitaplar,
kültür difüzyonu kavramı belgeseller, müze ziyaretleri
anlaşılır
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Anahtar Kavramlar
Hitit Dini, Devlet Dini, Çok Tanrılı Sistem, Bayram Ritüelleri
Mitoloji, Gilgameş, Kumarbi, İlluyanka, Kültür Difüzyonu
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Giriş
Hititler çok tanrılıydı ve panteonları o kadar büyüktü ki ülkelerinin tanrılarına
“Hatti’nin bin tanrısı” gibi etkili bir ifadeyle hitap ediyorlardı. Hitit kaynaklarında geçen
tanrıların yüksek sayısı iki nedene bağlanır: Bir tarafta Hitit Krallığı’nın Kizzuvatna, Suriye
ve Batı Anadolu’da genişlemesi, fethedilen ülkelerdeki tanrıların devlet kültüne dâhil
edilmesiyle sonuçlanmıştır. Diğer taraftan Anadolu’daki birçok bölgesel merkez Hatti’nin bir
parçası olduktan sonra bile resmi devlet tanrılarına çok yakın özelliklere barındırmalarına
rağmen eski tanrılarını bırakmadılar ve ülkenin çevresel bölgelerindeki yerel kültlerin odak
noktası olarak kaldılar.
Hattuşa’nın arşivleri ve kütüphanelerindeki muazzam sayıda tablet arasında birtakım
mitolojik öyküler ele geçmiştir. Bunlar içerisinde, Gilgameş destanı gibi Mezopotamya
kaynaklı edebi ürünlerin çevirileri de bulunur. Gilgameş destanının Akkadca, Hurrice ve
Hititçe versiyonları bulunmaktadır. Diğer mitolojik eserler ya da Anadolu ya da Hurri
geleneğine atfedilebilir, ama hepsi de Hititli çevirmen ve kâtiplerin birleştirdiği farklı
kaynaklardan öğe ve motiflerin bir karışımını sunmaktadır. Hitit arşivlerinden mitolojik
metinler Anadolulu kâtiplerin Mezopotamya edebiyatına olan aşinalıkları kadar Hitit
toplumunun karma yapısını çok iyi yansıtmaktadır.
Hititler’in kendi öğelerini taşıyan mitolojileri olduğu gibi farklı etnik kökenlere
mensup mitolojileri de vardır. Bu mitolojik öyküler arasında Hatti kökenli olanlara örnek
vermek gerekirse; İlluyanka (canavar anlamına gelir) Hikâyesi, Kaybolan Tanrı Mitolojisi,
Gökten Düşen Ay Mitolojisi, Kamruşepa Mitolojisi, bunlardan sadece birkaçıdır. Hurri
kökenli olanlar arasında en ilgi çekeni Kumarbi Efsanesi’dir. Ayrıca Hedammu Mitosu,
Ullikummi Şarkısı ile Avcı Keşşi’nin hayatını anlatan bir masal ve Appu adlı bir adam ile
oğulları İyi ve Kötü’nün hikâyesini içeren masal dikkate değerdir. Yukarıda bahsedilen
Mezopotamya kökenli olan Gilgameş Destanı ise, bunlar arasında en tanıdık olanıdır.
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9.1. Hitit İnanç Sistemine İlişkin Yazılı Belgeler
Hititlerin, hemen her konuda yazdıkları tabletlerin sayısı, günümüzde halen devam
eden pek çok kazı sayesinde binlerce sayıya ulaşmıştır. Hititoloji, pek çok bilim dalı ile
beraber çalışmak, interdisipliner çalışmalar yapmak zorundadır. Çünkü çiviyazılı tabletlerden
elde edilen verilerin konusu gereği bazen Dinler Tarihi, bazen Eskiçağ Tarihi, bazen
Arkeoloji, Coğrafya, Tıp ve Anatomi, Biyoloji gibi bilim dalları ile çalışmak ve bu alanlardan
yardım almak zorundadır. Örneğin bir doğum ya da ölüm ritüelini içeren çiviyazılı metni
anlamak ve günümüzle karşılaştırmak için tıp ve anatomi bilgisine ihtiyaç vardır ya da tarihicoğrafya çalışmalarını yürütebilmek için coğrafyadan yardım almak gerekir. Yine aynı
şekilde ticaretle alakalı bir metni açıklayabilmek için, metinde geçen ticari mallardan örneğin
kalayın, bakırın, demirin Anadolu ve çevresinde nerelerden elde edildiğini ve nasıl ergitilerek
malzeme yapımında kullanıldığını açıklamak için metalürjiden, bir binanın yapımını anlatan
metinler için mimarlık bilgilerine başvurmak gerekmektedir. Hititoloji, bunlar içerisinde en
çok Arkeoloji bilimi ile beraber yol alır. Maddi kültürü (çanak çömlek, ev gereçleri, mimari
kalıntılar gibi) inceleyerek Eskiçağ kültürlerini açıklamaya çalışan Arkeoloji, gerçekleştirdiği
kazılar ile tabletlerin bulunmasını sağlar, dolayısıyla Hititoloji’nin o kültürü anlamak için
kullanması gereken malzemesini; yazılı belgeleri sağlar.
Ancak şunu da hemen söylemek gerekir ki Hititçe Ölü bir dildir. Tıpkı Latince
(Vatikan’da kullanılıyor), Eski Yunanca gibi. Bugün konuşulmayan veya kullanılmayan
diller, “Ölü Dil” olarak adlandırılır. Çok yönlü olarak faaliyet gösteren Hititoloji bilimi size
kısaca açıklamaya çalıştığım gibi interdisipliner çalışmalar yaparak, çiviyazılı tabletlerden
elde edilen verileri gerektiği şekilde kullanmakta, böylece genel anlamda BİLİM’e katkıda
bulunmaktadır.
Hititoloji’nin çalışma alanını oluşturan çiviyazılı metinler tematik olarak gruplara
ayrıldığında dini içerikli olanlar, sayıca en yüksektir. Dini içerikli metinleri de dua metinleri,
yakarı metinleri, büyü ritüelleri, ölü ritüelleri, bayram metinleri şeklinde alt gruplara
ayrıldığında, bayram metinlerinin en geniş yeri kaplayan grup olduğu anlaşılır.
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9.2. Eski Anadolu’da Din Olgusu
‘Din’ olgusu toplumların yaşamlarını şekillendiren, kimliklerini belirleyen, bir
gerçekliktir. Din kavramının bir tanımını çıkarmak istersek; teolojik, sosyolojik ya da felsefi
yaklaşımlarla yapılan pek çok tanım ile karşılaşırız. Dinin, kutsal kitaplar kılavuzluğunda
teologlar tarafından yapılan tanımı ile arkeolog ve antropologlar tarafından yapılan tanımları,
çoğunlukla birbirleriyle örtüşmez.
Eskiçağda insan, doğada korktuğu, kontrol edemediği, kendisinden üstün gördüğü
varlık ve olayların tanrısal güçler olduğuna inanmıştır. Bunun sonucu olarak sular, gökyüzü,
toprak, ay, güneş gibi daha birçok doğa unsuru ilâhlaştırılmıştır. Bu nedenle başlangıçta tüm
dinler polytheistik yani çok tanrılıdır. Bu tanrılar, insanlar tarafından kendileri gibi hayal
edildiklerinden, anthropomorphik yani insan nitelikli özelliklere sahiptir; yiyip içer, aile
kurar, kavga ederler; hırs, nefret, sevinç gibi duyguları vardır.

Resim 9-1:Hitit Kralı II. Muvatalli’ye ait mühür
baskısı üzerinde kral, kendini himaye altına almış
olan Koruyucu Tanrısı ile birlikte tasvir edilmiştir.

İnsanoğlu, yarattığı mitolojiler ile tanrıları anlamaya ve dünyanın, içindeki varlıkların;
insanların, bitkilerin ve hayvanların kökenini anlatarak geçmişine olan merakını gidermeye ve
böylece her şeyin başlangıcını açıklamaya çalışmıştır. Diğer yandan tanrılarının kutsallığına
layık mitolojiler yazarak, sadık bir kul görevini de yerine getirmişlerdir. Bu edebi ürünler
ile,Polytheistik(çok tanrılı) inanç sistemini anlayabilmekteyiz.
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Eski çağlardan günümüze, tüm inanç sistemlerinde yer alan uygulamalarda farklılıklar
vardır. Ancak, temelinde insan faktörü olan inanç sistemleri, tanrıların üstlendikleri görevler,
dinsel kaygılar, uygulanan tören ve ibadetler, toplumların taşıdığı kültürel öğeler ve yaşanılan
coğrafyaya bağlı olarak değişmiştir. Kültürler arası alış-veriş ile pek çok dinsel öğenin
toplumdan topluma geçişi sağlanmış ve bunun sonucu olarak insanlık tarihinde kültürel bir
süreklilik gerçekleşmiştir.

9.2.1. Hitit Dini ve Tanrıları
Hint-Avrupalı bir toplum olan Hititler’in kendi ifadeleri ile bin tanrılı olmaları,
çoğunlukla askeri girişimler sonucu tanıştıkları toplumların tanrılarını orijinal dilindeki adı ile
kendi resmi pantheon’larına (resmi tanrılar topluluğu) kabul etmeleri, dinlerinde ve
mitolojilerinde bir çeşitliliğe neden olmuştur. Bir imparatorluk olarak, farklı etnik kökene ait
toplumları bir arada tutabilmek, bir bakıma tebasına daha kolay hükmedebilmek için böyle bir
politika izlenmiştir. Böyle bir yönetimde tek bir tanrıyı dayatma olmadığından, Hititler’de
synkretism’denyani çeşitli inançların birlikte varolmasından bahsedebilir ve bu durumu
imparatorluk olmanın getirdiği bir tür hoşgörü olarak tanımlayabiliriz.
Hitit inanç sisteminin temelini oluşturan bu çeşitliliğin daha iyi anlaşılabilmesi için,
sahip oldukları resmi tanrılar topluluğunu etnik kökenlerine göre gruplara ayırarak incelemek
mümkündür:
Hint-Avrupalı Tanrılar (Hitit-Luvi-Pala)
Asianik/Asya Kökenli Tanrılar (Hatti-HurriSümer)
Semitik/Sami Kökenli Tanrılar (AssurBabil)
Indo-Ari Tanrılar (Eski Hint)

Hitit inancına göre insan gibi düşünülen tanrıların bir de yaşadıkları evleri olmalıydı.
Sümerceden

“tanrının

evi”

olarak

çevrilen

É.DINGIR,

insanların

ibadetlerini
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gerçekleştirdikleri tapınaklardı. “Tapınak” kelimesinin Hititçe karşılığı ise,
É

É

karimmi-/

karimna- dır. Devlet dini politikası izlenen Hititlerde, halka açık bir tapınma yeri olmayan bu

tapınak yapılarının özel bir odasında, tanrıyı simgeleyen bir de heykel bulunurdu. Bu heykel
her gün belirli bir törenle temizlenirdi. Tanrıya sunulmak üzere, onu temsil eden bu heykelin
önüne, kurbanlar konulurdu. Tapınağın bu en kutsal mekânlarına bazı rahipler ile kral ve
kraliçe dışında kimse giremezdi.

Resim

9-2: Hitit başkenti

Hattuşa’da

bulunan

1

no.lu

tapınak (Büyük Tapınak) Planı

Hitit inanç sisteminde yer alan tanrıların isimlerinin Hattice, Hurrice, Sümerce olması,
söz konusu tanrının işlevini ya da niteliğini değiştirmez. Örnek vermek gerekirse, Hitit
tanrılar topluluğunun baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı’nın, Hattice adı Taru, eşinin adı
Vuruşemu’dur. Fırtına Tanrısı’nın Hurrice adı Teşup, eşinin adı Hepat’tır.
İlk Hitit belgelerinden biri olan Anitta metninde “bizim tanrımız” olarak bahsedilen
tanrı Şiu (Işık Tanrısı), daha sonra Hititçe metinlerde genel olarak “tanrı” anlamını ifade
etmeye başlamıştır. “Işıldamak, parıldamak” kökünden gelen şiu, Latince “tanrı” anlamına
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gelen Deus, Eski Yunanca Theos ve yine Eski Yunan’da baş tanrı olarak bilinen Zeus
kelimelerinin Anadolu’daki öncülüdür. Hint-Avrupalı olan bu diller arasındaki etkileşimi,
mitolojide de görmek mümkündür.
Konuyla ilgili gruplandırma ve tanrıların etnik kökenlerine göre tabloları aşağıda ayrı
tablolar halinde yer almaktadır.
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Yukarıda da belirtildiği gibi bir devlet dini olarak karşımıza çıkan Hitit dini,
uygulamalarında halktan bahsetmemektedir, bayram törenlerinin anlatıldığı metinlerde sivil
halktan insanların da bu törenlere iştirak ettiklerine dair hiçbir bilgi yoktur. Oldukça dikkat
çekici olan bu durum dinin pratiğinde; halka yer verilmediğini, sadece kral ve ailesinin,
rahiplerin, tapınak görevlilerinin, yönetici sınıftan üst düzey yetkililerin ve saray ile tapınak
hizmetinde çalışanların bu törenlerde yer aldığını gösteriyor. Bu durumda, sivil halkın dini
uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiğini, ibadetlerini nerede yaptığını, mitolojik anlatıların halk
arasında nasıl bir yer tuttuğunu tam olarak bilemiyoruz. Bu konuda çiviyazılı belgelerin bilgi
vermiyor olması, aynı şekilde arkeolojik verilerin de Hitit sivil yaşamı hakkında fazla bir şey
sunmuyor olması, konuyu daha da zorlaştırmaktadır. Ancak, farklı etnik kökene mensup
toplumların, merkezi Hitit otoritesi altında, kendi dillerinde kendi tanrılarına taptıklarını,
Roma dininde olduğu gibi ev tanrıları olduğunu, bu tanrılara evlerinin bir köşesinde ibadet
ettiklerini düşünebiliriz.
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Resim 9-3: (solda) Belki Arinna’nın Güneş tanrıçasını tasvir eden altın heykelcik; yük. 4,3
cm (sağda) Boğazköy’de ele geçen dağ tanrısı heykelciği

Hitit inancına göre, tanrılar tıpkı insanlar gibi yaşamakta, yiyip içmekte, aralarında
kavga etmekte, birbirleri ile evlenmekte ve çocuk sahibi olmaktaydılar. Hititlerin tanrılarını
kendileri gibi düşündüklerini en iyi biçimde Boğazköy (Hattuşa)’de yer alan Yazılıkaya
Açıkhava Tapınağı’nda görmek mümkündür(Karş. Bölüm 8). Boğazköy’ün yaklaşık 2 km
kuzeydoğusunda kalker kaya sivrileri arasında yer alan iki doğal kaya odasını Hititler, kült
törenlerini yerine getirmek için kullanmışlardı. Bu kutsal alanın kaya yüzeylerine usta bir
işçilikle yapılmış sahnelerde yer alan tanrılardan; erkek tanrıların çoğunun, ucu sivri, konik
biçimde ve boynuzlarla donatılmış bir külah giydikleri görülür. Külahlarında yer alan boynuz
sayısının çokluğu tanrının rütbesinin yüksekliğini gösterir. Üzerlerinde beli kemerli kısa etek
ve ayaklarında uçları yukarı doğru kıvrık ayakkabılar vardır.
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Resim 9-4: Yazılıkaya Açıkhava Tapınağından Bir Görünüş
Tanrıçalar ise, başlarında şehir surunu andıran silindirik başlık ve üzerlerinde yerlere
kadar uzanan beli kemerli ve pilili etek, bluz ve pelerin ile betimlenmişlerdir. Tanrıları,
beraberlerinde yer alan kutsal hayvanları, atribüleri (tamamlayıcı nesneler) ve hiyeroglif
yazıtlar aracılığıyla tanıyabilmekteyiz.
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Resim 9-5: YazılıkayaAçıkhava Tapınağının Ana Sahnesi ve Çizimi

Anadolu’da Boğazköy dışında, imparatorluğun egemenlik alanını işaret eden bazı
yerlerde dönemin Hitit Kralı tarafından yaptırılan kaya kabartmaları bulunmaktadır. Örneğin;
Adana’da Sirkeli anıtı, Kayseri’de Fraktın kabartması ve Konya’da Hatip anıtı gibi. Bunların
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üzerinde yer alan kral, kraliçe ya da tanrı betimleri ile beraber görülen hiyeroglif yazıtlar,
kaya anıtının kesin döneminin, yani kabartmada betimlenen kral ya da kraliçenin
kimliklerinin belirlenebilmesi açısından önemlidir.

Resim 9-6: Kayseri’de bulunan Fıraktin Kaya Kabartması ve içerdiği hiyeroglifli
yazıt
Hitit toplumu, Mezopotamyalı toplumlar ile kıyaslandığında, daha pragmatik bir kafa
yapısına sahipti ve günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları daha ön planda tutmaktaydı.
Bunun sonucu olarak da, dünyanın yaradılışı gibi soyut düşünmeyi gerektiren edebi ürünlerin
hemen hepsi Mezopotamya kökenlidir.

9.2.2. Hitit Bayramları
Merkezleri Hattuşa’da bulunan din adamları, yukarıda bahsedildiği üzere resmi bir
pantheon oluşturmuşlar ve bir devlet dini olarak karşımıza çıkan Hitit dininin uygulamalarına,
Hitit sivil halkının katılımının olmadığı anlaşılmıştır. Hitit dininin pratiğinde halka yer
verilmiyordu. Bu durum, en iyi şekilde bayram törenlerinde görülebilmektedir. Hitit bayram
ritüellerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı tabletlerde, törenlere katılan kral, kraliçe ve
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aileleri, pek çok tapınak ve saray görevlisi, ülke beyleri, yabancı ülke diplomatları dışında;
halkın bu törenlere iştirak ettiklerine ya da bayramları seyrettiklerine ilişkin bir anlatıma yer
verilmemiştir. Bayram metinleri, Hitit inanç sisteminin uygulamalarını en iyi yansıtan metin
grubudur ve Hitit dininin yapısında olduğu gibi, farklı etnik kökenlere ait pek çok unsuru
bünyesinde birleştirir. Bayramların oldukça ayrıntılı bir şekilde tabletlere kaydedilmiş olması,
bu metin grubunun, aynı zamanda törenlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren birer
enstrüksiyon (talimatname) metni olduğunu göstermektedir.

Hitit Çiviyazılı Metinlerde “bayram” ifadesi için
kullanılan kelimeler:
Sümerce

EZEN4

Akkadca

işinnu(m) / eşşinu(m)

Hititçe

şiyamana- (?)

Hurrice

eli-

Belli bir takvime bağlı olarak, yılın değişik dönemlerinde düzenli bir şekilde icra
edilen ve büyük hazırlıklar sonucu gerçekleştirilen bayramlar, tanrıların bolluk ve bereketi,
bol mahsulü, hayvanların çoğalmasını, kralın gücünün artmasını sağlamak için organize
edilen dinsel törenlerdi. Tanrılara yiyecek ve içecek olarak kurbanlar sunmak, dinin
gerektirdiği gündelik işlerdendi. Bayramlar ise, bunun daha yüksek düzeyde, daha kalabalık
bir toplulukla, daha zengin malzemeyle yapılması demekti. Ancak Hititlerdeki bayram
anlayışı ile günümüz bayram kavramı birbirine karıştırılmamalıdır. Hepsi belli bir amaç
doğrultusunda ve törensel bir hava içerisinde yapılırdı.
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Resim 9-7: Bir diğer Hitit merkezi olan Alacahöyük orthostatlarında tasvir edilen bir
tören sahnesi.

Bayramlarda uygulanan ve tanrıları eğlendirmek için yapılan danslar, müzik icrası,
bazı sahne oyunları ile ziyafetler oldukça neşeli görünmekle beraber, bazı bayramlar daha
sade kurban ritüellerini içeren seremoniler halindeydi. Bayram kelimesi tek bir kutlamayı
çağrıştırıyor olsa da, bazı bayramların kutlanması bir günde tamamlanmaz; bir kaç gün süren,
çeşitli kentlerde icra edilen ve hatta bir ayı aşan kutlamaların yapıldığı bayramlar vardı.
Kutlanması uzun süren bu bayramların kaydedildiği tabletlerin sayısı on ikiyi, on beşi, bazı
durumlarda otuz ikiyi bulmaktaydı.
Başlıca Hitit Bayramları ve uygulamaları aşağıda yer almaktadır:
Hişuva- Bayramı: 8 gün süren ve 13 tabletlik bir seriden oluşan Hurri kökenli
bayramın belli bir mevsimde kutlanıp kutlanmadığı henüz bilinmemekle beraber, söz konusu
bayramın bir arınma ritüeli olduğu düşünülmektedir. (H)işuva Bayramı’na ait tabletlerde
geçen ifadelerden ve çoğunluğu Kizzuvatna Bölgesinde bulunan dağ ile nehir adlarının yer
aldığı listelerden, bayramın Kizzuvatna kültürü ile ilişkisi göze çarpar. Adını aldığı hişuva /
işuva ismi, günümüz Anadolu’sunda Elazığ Bölgesi’ne lokalize edilen bir yer adına ve bu yer
adına ait olup olmadığı bilinmeyen bir tanrı adına işaret eder. Işuva Ülkesi, Mitanni ile Hatti
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Ülkeleri arasındaki tampon bir bölgede ve Hitit Krallığı’na bağlı vasal bir devlettir. III.
Hattuşili’nin, Kizzuvatnalı bir rahibin kızı olan, eşi Puduhepa, kâtiplerin başı olan
Valvaziti’yi, Hattuşa kentindeki Kizzuvatna tabletlerini toparlamakla görevlendirmiştir.
Valvaziti, hemen o gün içerisinde Kizzuvatna menşeli bir bayram olan Hişuva Bayramı’na ait
tabletlerin kopyasını çıkarmıştır.
Nuntarriyaşha- Bayramı:Bayramın 50 gün sürdüğü tahmin edilir. “Hız, sürat”
anlamına gelen nuntarriyaşha- isminden adını alan bayram, sonbahar mevsiminde Hitit
Kralı’nın seferden dönüşünde kutlanırdı. Ancak kelimenin kökenine bakıldığında, bayramın
amacını anlamak mümkün olamamaktadır. Bayram kutlamaları sırasında Kraliçenin
Arinna’nın Güneş Tanrısı için koyun, tahıl, taze meyve, şarap ve bal gibi sunular yapması
nedeniyle, bayramın hasat ile ilgisi olabileceği düşünülür. Eski Hitit Dönemi’nde de
kutlandığı bilinen nuntarrriyaşha- Bayramı, imparatorluk döneminde II. Murşili tarafından
yenilenmiştir. Daha sonra III. Hattuşili ve IV. Tuthaliya Dönemlerinde bayrama bazı
eklemeler de yapılmıştır.
Purulliya- Bayramı:Yeni yıl bayramı olarak bilinen bayram, adını “toprak” anlamına
gelen Hatice fur- isminden alır. Bayram, kralın güçlerinin yenilenmesi, dünyanın yenilenmesi
amacıyla kutlanırdı. Ayrıca kralın, Nerik kentinde tanrılar tarafından onaylanması, bayramın
en önemi kutlanma nedenlerindendi. Bayramın 9 senelik bir kutlanma periyodu olduğu
tahmin edilmekle beraber, İmparatorluk Döneminde bu kadar uzun bir döngü mümkün
görünmemektedir. Eski Krallık Dönemi’ne ait bir “Nerik’in Purulliya- Bayramı” arşiv katalog
belgesine göre bayram, 32 tabletten oluşmaktadır. Ancak, bu tabletler bulunamamıştır.
Bayramın süresi ise, kesin olmamakla beraber 1 aydır. Purulliya- Bayramı’nın bazı önemli
kısımları, MÖ 13. yy’da AN.TAH.ŞUMSAR Bayramı’na dahil edilmiştir. Hitit kral çifti ve
ailesi tarafından yönetilen bayram, farklı farklı yerlerde kutlanırdı.
KI.LAM Bayramı:KI.LAM kelimesi Sümercedir ve “pazar yeri, kapı yapısı?”
anlamına gelmektedir. Bayramın kutlanma amacı tam olarak anlaşılamasa da, yağmur
yağmasını sağlamak için kutlandığı tahmin edilir. Bayram metninde pek çok Hatice terim ve
tanrı adı geçer. Bu nedenle bayramın Hatti kökenli olduğu tahmin edilir. Hitit Kralı IV.
Tuthaliya Dönemi’nde bayrama bazı eklemeler yapılmıştır. KI.LAM Bayramı, Hattuşa,
Zippalanda ve Arinna kentlerinde kutlanır. Bayram içerisinde, kült eşyalarının ve tanrıların
kutsal hayvanlarının taşındığı bir yolculuk ve bir içme seremonisi söz konusudur. Geniş bir
katılım ile kutlanan bayramda kralî çift ve kral ailesinin yanı sıra, tapınak ile saray görevlileri,
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değişik rahip ve rahibeler, müzisyenler, korolar, farklı yerlerden gönderilen idareciler hazır
bulunurlardı.

Diğer Bazı Hitit Bayramları:
EZEN4GIŞGEŞTIN tuhşuvaş

Bağ

Bozumu

Bayramı
EZEN4 Ú.BAR8

İlkbahar Bayramı

EZEN4kuṣṣi

Kış Bayramı

EZEN4vitaşşiyaş

Yıl Bayramı

EZEN4 zuppari

Meşale Bayramı

EZEN4 halziyavaş

Yakarma Bayramı

Hititlerin yaşamlarında oldukça önemli bir yere sahip olduğu anlaşılan bu “bin tanrılı”
dinin, icrasında ne denli büyük bir organizasyonun gerektiğini düşünebiliriz. Çünkü dinsel
faaliyetler içinde daha önce bahsettiğimiz bayram törenleri dışında; kehanet, fal, dua, ölü
gömme merasimleri gibi daha birçok işlevin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Tapınakların ekonomik gücünü sağlayan tarım işçilerinin, sanatkârların; rahip ve
rahibelerin; tanrılara törenler sırasında sunulan tüm yiyecek ve içeceklerden sorumlu olan
mutfak çalışanlarının görevlerini aksatmaları, ülkeyi tehlikeli bir duruma sokabilirdi. Çünkü
Hitit inancına göre tanrılara hizmet ederken yapılabilecek bir hata tanrıların öfkelenmesine
neden olabilir ve bunun sonucunda da ülke zarar görebilirdi. Bu nedenle, tüm tapınak
görevlilerinin hizmet, temizlik, güvenlik gibi konularda çalışma talimatlarını içeren,
enstrüksiyon metinleri hazırlanmıştır.
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9.3. Hitit Mitolojisine Genel Bir Bakış
Hattuşa’nın arşivleri ve kütüphanelerindeki muazzam sayıda tablet arasında birtakım
mitolojik öyküler ele geçmiştir. Bunlar içerisinde, Gilgameş destanı gibi Mezopotamya
kaynaklı edebi ürünlerin çevirileri de bulunur. Gilgameş destanının Akkadca, Hurrice ve
Hititçe versiyonları bulunmaktadır. Diğer mitolojik eserler ya da Anadolu ya da Hurri
geleneğine atfedilebilir, ama hepsi de Hititli çevirmen ve kâtiplerin birleştirdiği farklı
kaynaklardan öğe ve motiflerin bir karışımını sunmaktadır. Hitit arşivlerinden mitolojik
metinler Anadolulu kâtiplerin Mezopotamya edebiyatına olan aşinalıkları kadar Hitit
toplumunun karma yapısını çok iyi yansıtmaktadır. Hititlerin Mezopotamya, Hurri ve
Anadolu gibi farklı kökenden motifleri nasıl karıştırdığına iyi bir örnek, Appu ve buna sıkı
sıkıya bağlı Güneş tanrısı, inek ve balıkçı hikâyesidir. Bu kültür zenginliği göstermektedir ki;
farklı etnik kökenlere ait edebi ürünler, Hititli kâtipler tarafından Hurrice’den, Sümerce’den
ve Akkadca’dan Hititçe’ye çevrilmiş, bazıları da orijinal dilinde muhafaza edilmiştir. Ancak
yaptıkları çeviride, kendilerine uygun görmedikleri, Mezopotamya’ya özgü kısımları
kısaltmışlar ya da tamamen çıkartmışlardır. Katipler yaptıkları bu çevirilerle, kendi dillerini
iyi bir şekilde kullanarak, bir edebiyat ürününü yeniden canlandırma ve yaşatma görevini de
yerine getirmişlerdi.
Hitit çiviyazılı belgelerde, mitolojik anlatıların bazı dinsel törenler içerisinde bölümler
halinde yer aldığını görüyoruz. Ancak bazıları için, içerdiği şiirsellik ve kafiye nedeniyle,
şarkı tanımlamasını yapabiliriz. Ama bu mitolojiler halk arasında bir ezgi ile ya da bir müzik
aleti ile anlatılıyor muydu, bunu açıklayamıyoruz.
Mitoloji ile ilgili ilk yazılı belgeler Sümerler’e aittir. Mezopotamya’da ilk defa
yazılmaya başlanan mitolojik hikayeler Hurriler aracılığı ile Hititlere geçmiştir. Doğu ve Batı
Kültürleri arasında önemli bir geçiş noktası konumundaki Anadolu’nun, MÖ II. binyılda Hitit
egemenliğinde olması, bu edebi ürünlerin onlar sayesinde Eski Yunan Uygarlığına
taşınmasını sağlamıştır. Bir bakıma Hititler, Mezopotamya ile Eski Yunan Dünyası arasında
bir köprü oluşturmuştur.
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Hititler’in kendi öğelerini taşıyan mitolojileri olduğu gibi farklı etnik kökenlere
mensup mitolojileri de vardır. Bu mitolojik öyküler arasında Hatti kökenli olanlara örnek
vermek gerekirse; İlluyanka (canavar anlamına gelir) Hikâyesi, Kaybolan Tanrı Mitolojisi,
Gökten Düşen Ay Mitolojisi, Kamruşepa Mitolojisi, bunlardan sadece birkaçıdır. Hurri
kökenli olanlar arasında en ilgi çekeni Kumarbi Efsanesi’dir. Ayrıca Hedammu Mitosu,
Ullikummi Şarkısı ile Avcı Keşşi’nin hayatını anlatan bir masal ve Appu adlı bir adam ile
oğulları İyi ve Kötü’nün hikâyesini içeren masal dikkate değerdir. Yukarıda bahsedilen
Mezopotamya kökenli olan Gılgamış Destanı ise, bunlar arasında en tanıdık olanıdır.

9.3.1. Hint-Avrupa Kökenli Mitolojiler
Hint-Avrupalı bir anlatım olan Zalpa Hikâyesi, Hititlerin Anadolu’ya gelişleriyle ilgili
bazı ipuçları içermesi nedeniyle, diğer mitolojik metinlerden farklı bir yere sahiptir.
Boğazköy kazılarında Hititçe olarak bulunmuş olan hikâyeden bir pasaj şu şekildedir: “Kaneş
kraliçesi bir yıl içinde 30 erkek çocuk doğurdu. ‘Ben ne biçim bir şey doğurdum!’ dedi.
Kraliçe kapları pislikle doldurdu, çocukları içine koyup, ırmağa bıraktı. Irmak onları Zalpuva
ülkesinde denize çıkarttı. Tanrılar, çocukları denizden alıp, büyüttüler”. Çocukların bir
ırmağa atılması ve daha sonra tanrılar tarafından bulunup büyütülmesi, Önasya’da sıkça
karşılaşılan bir motiftir. Bunlar içerisinde en iyi hatırlanacak olan örnek pek tabii ki Hz. Musa
ile ilgili benzer anlatıdır.

9.3.2. Anadolu Kökenli Mitolojiler
Bu bölümde Anadolu kökenli olan ve Hatti unsurları taşıyan mitolojilerden ikisine
değinilecektir.
Hatti kökenli Kaybolan Tanrı Mitolojisi oldukça sevilen bir motif içeriyor olmalıdır
ki, kaybolan tanrı rolünü üstlenen birden fazla tanrı vardır. Bu tanrılar zaman zaman bir
kimseye ya da bazı olaylara kızar ve ortadan yok olurlardı. Tabii giderken beraberlerinde
bereketi ve bolluğu da götürürlerdi. Doğanın verimden düşmesi anlamına gelen bu durum
karşısında çaresiz kalan insanlar, kaybolan tanrının bulunması, dolayısıyla doğanın eski
gücüne kavuşması için bir dizi ritüel gerçekleştirir, tanrıyı geri getirmeye çalışırdı. Kaybolan
Tanrı Mitolojilerinden en iyi bilineni Tanrı Telipinu’nun kayboluşudur.
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Benzer

bir

anlatım

Mezopotamya

ve

Eski

Yunan

mitolojilerinde

vardır.

Mezopotamya’da Çoban Tanrı Dumuzi ve Eski Yunan’da Yeryüzü Tanrıçası Demeter’in kızı
Persephone’nin yılın altı ayını yeraltı ülkesinde geçirmeleri ve yeryüzüne gelişleri ile doğanın
canlanması, yani ilkbaharın başlaması ile mevsimsel döngüye mitolojik, simgesel bir anlam
kazandırılmıştır. Ancak Hititler’de bu simgesel anlatım ile açıklanmak istenen; kışın kaybolan
bereketin ilkbaharda geri gelmesinden ziyade, zaman zaman yaşanan doğal olumsuzluklar,
kıtlık dönemleri ile doğanın insanlara küsmesi ve bu sorunların ortadan kalkması ile yeniden
berekete kavuşulmasıdır.
Yukarıda bahsedilen Kaybolan Tanrı Mitolojisi’nin kısa bir özetini vermek
gerekirse:“Pencereleri sis doldurdu, evi duman doldurdu... koyun kuzusunu, inek buzağısını
istemedi, arpa ve buğday yetişmez oldu... dağlar, ağaçlar, çiçekler kurudu... Büyük Güneş
Tanrısı bir ziyafet verip bin tanrıyı davet etti. Onlar yediler, içtiler ama doymadılar... Fırtına
Tanrısı’nın babası, tanrılara, oğlunun öfkelendiğini ve gittiğini, beraberinde bolluğu ve
bereketi götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine onu aramaya başladılar ama bulamadılar. Onu
bulması için hızlı kartalı gönderdiler, ancak o da bulamadı... Ana Tanrıça, Kaybolan Fırtına
Tanrısı’nı bulması için arıyı görevlendirdi. Arı, kayıp tanrıyı bir ormanda uyurken bulur, onu
sokarak uyandırır. Bu sefer daha çok sinirlenen Fırtına Tanrısı, etrafı kasıp kavurmaya
başlar, ülke daha da zor duruma düşer. Ne yapacaklarını şaşıran tanrılar sonunda büyüye
başvururlar ve Fırtına Tanrısı’nı sakinleştirirler. Tanrı evine döner ve ülkesi ile tekrar
ilgilenir, pencerelerden sis kalkar..Ocakta ateş yanar... Ana çocuğuna, koyun kuzusuna
kavuşur...”
Bu satırların yazarına göre arı görevinde başarılı olmuştur, çünkü şehirli, yani
insanların ve tanrıların dünyası ile Telipinu’nun saklandığı medenileşmemiş kırsal arasında
bir mükemmel bir aracıdır. Aslında arılar Anadolu’nun sakinleri tarafından çok sevilen ve
kullanılan bal ve balmumunu üretiyorlar ve arıcılar tarafından yetiştiriliyorlardı. Dolayısıyla
arılar köylerde ve kasabalarda yaşayan insanların günlük ekonomisine dâhildi. Aynı zamanda
arılar çiçeklerden nektar almak için kırsalda dolaşıyorlardı ve bu yüzden iki dünyanın, hem
köylerin hem de kırsalın üyesidir.
Arı Telipinu’yu eve getirir ve yapılan törenle tanrının yine Hatti’yi korumaya alması
garanti edilir. İlk versiyon Telipinu’nun gelişiyle meydana gelen değişiklikleri sıralar: hava
koşulları değişerek iyileşir, tanrılar ynie tapım görmeye başlar, toplumun her kesiminde her
şey normale döner. Telipinu kral ve kraliçeyle ilgilenir. Telipinu’nun önünde bir eyan ağacı
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bulunmaktadır ve buradan bir av çantası (kursa) asılıdır. Hem eyan ağacı hem de av çantası
refahın sembolleridir.
Ayrıca Kaybolan Tanrı Mitolojisi’nden bir diğer pasaj şöyledir:“Taht Tanrıçası
kartalı çağırır ve ona gönderdiği yeşil ormanda kimin oturduğunu ve ne yaptıklarını sorar.
Kartal, ormanda Yeraltı Tanrıçaları’nın oturduğunu ve bir iğ tuttuklarını ve kralın yıllarını
eğirdiklerini söyler”. Bu anlatı aklımıza Eski Yunan mitolojisindeki Kader Tanrıçaları
Moiralar’ı getirir. Mitolojiye göre üç Moira her insanın ipliğini büker dururlar ve günün
birinde keserler, o anda insan ölür.
Günümüze iki ayrı versiyonu ulaşmış bir diğer Hurri kökenli mitolojik
anlatım,İlluyanka Destanı’dır ve Kuzey Anadolu şehri Nerik’te Fırtına Tanrısı’nın rahibi olan
Kella adlı biri tarafından anlatılır.
İlk versiyonun kahramanı yeraltında bir delikte yaşayan Illuyanka adlında bir
sürüngendir (büyük bir yılan ya da ejderha). Illuyanka Kişkiluşşa şehrinde Fırtına Tanrısı ile
savaşı ve galip çıkar. Tanrıya sadece kardeşi tanrıça Inara yardıma gider; birçok içkinin
olduğu büyük bir ziyafet hazırlar. Ardından planına Hupaşiya adında bir adamı dâhil eder.
Hupaşiya tanrıçaya eğer kendisiyle beraber olursa yardım edeceğini söyler. Bir tanrıça ile bir
ölümlü arasında cinsel ilişki motifi Gilgameş destanı gibi Yakın Doğu’nun çeşitli edebi
eserlerinde görülmektedir. Tanrıça İnara adamın şartını kabul eder ve ikisi birlikte
İlluyanka’nın yaşadığı deliğe gider. Sürüngen lezzetli yiyeceklere boğulur ve İnara’nın ona
sunduğu bütün içkilerin tadını çıkarır. Sarhoş olduğundan da Hupaşiya onu bağlar ve Fırtına
Tanrısı böylece düşmanını öldürür. İnara Tarukka şehrindeki kayanın üzerine bir ev inşa
ederek Hupaşiya’yı buraya yerleştirir. Hupaşiya’nın dışarı bakmasına izin verilmemiştir, ama
sonunda pencereden bakar, ailesini görür ve tanrıçadan evine dönmek için izin ister.
Pencereden dışarı bakmak Hitit ve diğer Yakın Doğu metinlerinden görülen bir motiftir. Bu
efsanede ise pencere tanrısal boyutla insanların dünyası arasındaki sembolik sınırı temsil
etmektedir. Sonraki satırlar kırıktır; fakat İnara’nın onun eve dönesine izin verip vermediği
bilmiyoruz.
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Resim 12-3:Malatya-Aslantepe’den bir orthostat üzerinde Fırtına Tanrısı ile
İlluyanka’nın Mücadelesi

9.3.4. Hurri Kökenli Mitolojiler
Hurri geleneğinin Hitit arşivlerinden bilinen en önemli ve en ünlü efsanesi, tanrı
Kumarbi ve oğlu Teşup arasındaki mücadeleyi anlatan Kumarbi Efsanesi’dir. Bu iki tanrı
sadece iki farklı nesilden tanrıyı temsil etmez, aynı zamanda Kumarbi bir yer altı tanrısı ve
Teşup da semavi bir gök gürültüsü ve şimşek tanrısı olduğundan iki ayrı dünyaya aittirler.
Kumarbi Efsanesi, adını anlatıda geçen Tanrıların Babası Kumarbi’den alır ve metin,
birkaç mitolojik hikayeyi içerir. Bunlardan ilki Gökyüzü Krallığı olarak adlandırılır ve
tanrılar arasındaki mücadeleyi anlatır. “Eski tanrılar duyunuz”, diye başlayan destan şöyle
devam eder: “Eskiden ilk yıllarda, gökyüzü krallığında tanrı Alalu vardı. İlk tanrılardan
kudretli Anu da onun önünde durur, onun ayaklarına kapanırdı. Alalu dokuz yıl gökyüzünde
kral kaldı. Sonunda Anu, Alalu’ya savaş açtı ve Alalu’yu yendi. Alalu aşağıya, karanlık
topraklara kaçtı. Daha sonra Anu gökyüzü tahtına geçti. Alalu’nun oğlu olan kudretli
Kumarbi, Anu’nun önünde durur, onun ayaklarına kapanırdı. Anu’nun dokuzuncu krallık
yılında, Kumarbi ona savaş açtı. Kendisinden kaçan Anu’yu yakalayan Kumarbi, onun
‘uzvunu’ ısırdı ve Anu’nun erkekliği, Kumarbi’nin içine aktı. Kumarbi, Anu’nun erkekliğini
yutunca sevindi ve güldü. Bunun üzerine Anu; ‘Bunun için çok sevinme. Senin içine ağır bir
yük koydum: Önce seni Fırtına Tanrısı Teşup’a gebe bıraktım İkinci olarak, seni karşı
durulmaz Aranzah Nehri’ne (=Dicle Nehri) ve üçüncü olarak kudretli Tanrı Taşmişu’ya gebe
bıraktım Ayrıca iki korkunç tanrıya daha gebe bıraktım Öyle olacaksın ki, gelip başını
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kayalıklara vuracaksın!’ Daha sonra Kumarbi saklanıp ağzındakileri tükürdü. Ancak yine de
bedeninin çeşitli yerlerinden çocukların doğmasına engel olamadı”.
Kumarbi Efsanesi ile, yüzyıllar sonra Eski Yunan’da antik yazar Hesiodos tarafından
yazılmış, Theogonia adlı eser arasında bazı paralellikler görülür. Tanrıların doğuşunu, tanrı
soylarının ve kuşaklarının birbirlerini izleyip gelişmelerini anlatan Theogonia’da geçen
tanrılar, hiyerarşik olarak Uranos, Kronos ve Zeus’tur. Ouranos gibi Anu da ‘gök’ anlamına
geldiğinden her ikisini eşitlemek mümkündür. Ouranos ile mücadele eden Tanrı Kronos
olduğuna göre, Kumarbi ile eşitlenebilir. Fırtına Tanrısı olarak karşımıza çıkan Zeus ise,
Teşup ile eşittir. Kronos ve Ouranos arasındaki savaşta, tıpkı Anu ve Kumarbi arasında
olduğu gibi, erkekliğini yitirme motifi işlenmiştir. Ayrıca, Teşup’un Kumarbi’nin kafasında
doğması, Athena’nın Zeus’un başında çıkmasıyla karşılaştırılabilir.
Kumarbi adının geçtiği diğer destanlar silsilesi Ullikummi Şarkısı ve Hedammu
Mitosu olarak adlandırılır. Bu destanlardan anlaşıldığına göre; Alalu, Anu ve Kumarbi’den
sonra gökyüzü krallığına Teşup geçmiştir. Ancak bu durumu içine sindiremeyen Kumarbi,
kendi yarattığı bir canavar yardımıyla, egemenliği tekrar ele geçirmek ister. Bu canavar Eski
Yunan Mitolojisi’nde tanrı Zeus ile mücadele eden Typhon ile eşitlenmiştir. Bazı antik
yazarlara göre Typhon, dört başlı ve yılan vücutlu bir ejderha iken, bazılarına göre ise çok
büyük bir kayadır. Bu tanımlar destanda geçen Hedammu adlı canavar ve büyük bir kaya olan
Ullikummi ile eşitliği sağlar. Yılan vücutlu Typhon aynı zamanda, Hatti kökenli bir
mitolojinin kahramanı olan ve canavar anlamına gelen İlluyanka ile karşılaştırılmıştır.
Destanda gelişen olayları şöyle özetleyebiliriz: “Kumarbi Teşup’u alt etmek için planlar
düşünmektedir. Aklına kurnazlık gelince hızla yerinden kalkıp asasını eline alır, hızlı
rüzgarları bir ayakkabı gibi ayaklarına giyer ve yola koyulur. Serin bir kaynağa varır, orada
çok büyük bir kaya vardır. Birden isteği uyanır ve daha sonra beraber olduğu bu kayadan
Ullikummi adını verdiği bir çocuğu olur. Düşmanı Teşup’u yok etmesi için uygun biri olan
Ullikummi’yi, tanrılar ve özellikle de Teşup görmeden büyümesi için, Ubelluri’nin
omuzlarına yerleştirir”. Hemen belirtmek gerekir ki Ubelluri, Eski Yunan Mitolojisi’nde
dünyayı sırtında taşıyan Atlas gibi bir devdir.
Hurri geleneğindeki diğer mitolojik anlatılar içerisinde örnek verilebilecek Avcı
Keşşi’nin Şarkısı ve Gurparanzah’nın Öyküsü’dür. Bunlar kendilerini Hurri edebiyatına
bağlayan öğelere sahiptir, ama aynı zamanda Mezopotamya, Suriye ve Anadolu kökenli
unsurlar da içermektedir. Bu üç yapıttan ilk ikisi güzel bir kadına aşık olan ve bu saplantıyla
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avcılığı ihmal edip annesine bakamaz hâle gelen avcı Keşşi’nin hikayesini anlatır. Sadece çok
kırık metinlerle günümüze gelmiş olmasına karşın aslen büyük bir epik döngüdür, zira 15.
tabletin bilgi notuna sahibiz. Gurparanzah’ın öyküsü ise, kızıyla evlendiği Akkad kralının
düzenlediği bir ava katılan ve bir okçuluk yarışmasının galibi olan eski bir kralın işlerini
anlatır.
Sonuç olarak, burada size kısmen verdiğimiz edebi eserler ile, Eski Yunan
Mitolojisi’ni etkileyen unsurları ön plana çıkarmaya, bu vesile ile Sümer ve Babil’den
Hurriler aracılığı ile Hititler’e geçen ve onlardan da batı dünyasına yani Eski Yunan
Dünyası’na aktarılan mitolojik öykülerin geçiş serüvenini sınırlı sayıda örnekle açıklamaya
çalıştık. Eski Önasya Kültürleri birbirleriyle daima bir etkileşim içinde olmuşlardır. Hiçbiri
diğerinden

bağımsız

olarak

şekillenmemiştir.

Hititler’in,

Yüksek

Mezopotamya

Kültürlerinden aldıklarını Batı Kültürlerine aktarmış olduklarına artık hiç şüphe yoktur.
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Uygulamalar
Hitit eserlerinin bulunduğu müzelerin ziyaret edilmesi
Hitit başkenti Hattuşa’da bulunan Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nın ziyaret edilmesi
Hititi İnanç Sistemi hakkında genel kitapların okunması
Hitit Mitoljisi ile diğer Dünya Mitolojilerinin Karşılaştırmasının Yapılması ve
böyleceDünya Kültür Tarihi’ne katkısının anlaşılması
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Uygulama Soruları
Hitit eserleri hangi müzelerde yer alır?
Hitit Tanrılar topluluğu oluşturan tanrıları etnik kökenlerine göre gruplayınız?
Hitit Mitolojisini oluştuan öğeler nelerdir?
Hititlerin kendilerine özgü bir mitolojik anlatımları var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit Dini, farklı etnik kökenlere mensup pek çok öğenin birleşmesinden oluşmuştur.
Bu öğeler zengin tanrılar topluluğuna da yansımıştır. Bir doğa dini şeklinde karşımıza çıkan
Hitit Dini içinde tanrılar insan gibi düşünülmüş ve bu şekilde tasvir edilmiştir.
Hitit çiviyazılı belge repertuarı içinde Hitit dini ile ilgili çok sayıda belge vardır ve
bunlar içerisinde de bayramlar büyük çoğunluğu oluşturur. Dinin pratiği hakkında bilgi veren
bayram metinlerinden yapılan alıntılar ve örnekler ile konunun pekişmesi sağlanmıştır.
Hitit edebi eserleri içerisinde ele alınan mitolojik metinlerden yola çıkarak,
Anadolu’nun Mezopotamya’dan aldığı pekçok kültür unsurunu kendi potasında birleştirdiğini
ve sonraki kültürlere bıraktığı anlaşılmaktadır. Hatta yüzyıllar sonra Eski Yunan ve Roma
Kültürlerinin oluşmasına temel teşkil eder. Bu kültür geçişini anlamak için mitolojik
motivlere bakmak ve farklı kültürlerle karşılaştırmak yeterli olacaktır.
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Bölüm Soruları
1-Hitit çiviyazılı belgeleri içinde, aşağıdakilerden hangisi dini metinler grubuna dahil
edilemez?
a-Dua
b-Bayram
c-Enstrüksiyon
d-Yakarı
e-Ölü Ritüelleri

2-Aşağıdakilerden hangisi Hitit Dininin özelliklerinden değildir?
a-Monotheistik
b-Doğa Dini
c- Polytheistik
d-Syncretik
e-Devlet Dini

3- Hitit tanrılar topluluğu içinde aşağıdaki gruplardan hangisi yoktur?
a-Hint-Avrupalı
b-Asyalı
c-Semitik
d-İranlı
e-Eski Hint
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4- Aşağıdakilerden hangisi Hitit pantheonunun baş tanrısının adıdır?
a-Theos
b-Teşup
c-Mitra
d-Telipinu
e-Şarruma

5- Hitit tanrıları tasvirlerinde nasıl ayırt edilir?
a-Giysileri sayesinde
b-Başlarına taktıkları külah sayesinde
c-Hiyeroglifli lejantlar sayesinde
d-Her tanrının tasviri farklıdır.
e-Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangi grup, Hitit Bayramları’na iştirak etmemektedir?
a-Tapınak görevlileri
b-Saray görevlileri
c-Halk
d-Ülke beyleri
e-Yabancı diplomatlar
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7- Aşağıdaki kelimelerden hangisi Hititçe “bayram” anlamına gelir?
a-EZEN4
b-elic-işinnud-şiyamanae-eşşinnum

8-Aşağıdakilerden hangisi Hitit bayramlarından biri değildir?
a-Yıl Bayramı
b-Meşale Bayramı
c-Kurban Bayramı
d-Kış Bayramı
e-Bağ Bozumu Bayramı

9-Zalpa Hikayesi, Hitit mitolojinde hangi başlık altında ele alınır?
a-Hurri Kökenli Mitolojiler
b- Hatti Kökenli Mitolojiler
c- Hint-Avrupa Kökenli Mitolojiler
d- Anadolu Kökenli Mitolojiler
e-Mezopotamya Kökenli Mitolojiler
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10-Mezopotamya kökenli olan Gilgameş Destanı’nın günümüze hangi dilde
versiyonları ulamıştır?
a-Hattice, Luvice, Hititçe
b-Hurrice, Hititçe
c-Akkadca, Hurrice, Hititçe
d-Akkadca
e-Babilce, Hititçe

Cevaplar:
1-c

2-a

3- d

4- a

5- c

6-c

7-d

8-c

9-c

10-c
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10. SON TUNÇ ÇAĞI'NIN SONU:
HİTİT İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Hitit İmparatorluğu’nun son krallarını
-Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünü
-Bir devletin çöküş nedenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Deniz Kavimleri nedir?
Hitit başkenti Hattuşa’nın sonu nasıl oldu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Hitit Devletinin son
Bir imparatorluğun
Ders
notları
ve
kralları
son dönemi hakkında bilgi sunumlar, kaynak kitaplar,
edinilir
belgeseller, müze ziyaretleri
Konu

İmparatorluğun
çöküş nedenleri

Kazanım

Bir imparatorluğun
Ders
notları
ve
nasıl ve hangi nedenlerden sunumlar, kaynak kitaplar,
dolayı çöktüğü kavranılır
belgeseller, müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
IV. Tuthaliya, II. Şuppiluliuma, Hitit İmparatorluğu, Çöküş, Deniz Kavimleri
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Giriş
Bu bölümde III. Hattuşili’den sonrası irdelenecektir. Hitit metinlerinde imparatorluğun
çöküşü hakkında kesin bilgilerimiz maalesef yoktur. Hitit kralları daha ziyade propaganda
nitelikli belgeler ya da yazıtlar bırakmışlardır. Bu nedenle daha çöküş hakkındaki bilgilerimiz
daha çok satır arasından okunan ya da çevre devletlerden sağlanan bilgilere dayanmaktadır.
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10.1. Hitit İmparatorluğun Son Yılları
Görünüşe göre Hattušili, oğlu Tuthaliya’yı yerine geçmesi için hazırlıyordu. Her ne
kadar ismini bilmediğimiz bir diğer oğlunutukhanti(veliaht) ya da komutan yardımcısı
yaptıysa, ömrünün sonlarına doğru, söz konusu oğlunu bu mevkiinden indirmiş ve
Tuthaliya’yı “krallığa” atamıştır. Görünüşe göre Tuthaliya bir süreliğine babasının yanında
kral IV. Tuthaliya olarak hizmet etmiştir. Hattušili’nin böyle bir yol seçmesi belki de yeğeni
Kurunt(iy)a’dir. Hatırlanacağı gibi Kurunt(iy)a III. Murşili’nin kardeşi dolayısıyla II.
Muvatalli’nin de oğludur. Bu nedenle her zaman için tahtta hakkı olan bir prens
durumundaydı. İşte bu durumdan korktuğundan oğlu ile beraber böyle bir ortak krallık
çözümüne gitmiş olabilir.
III. Hattušili öldükten sonra büyük çaplı olmasa da bazı huzursuzluklar ve isyanlar
ortaya çıkmıştır. Bu gibi huzursuzluklar aslında alışılmış bir durumdu, çünkü her kral
değişiminde otorite boşluğundan faydalanmak isteyen toplumlar/gruplar olabiliyordu. Genel
anlamda Tuthaliya (MÖ 1240-1215) imparatorluğun vasal krallıklarına, özellikle de
Kurunt(iy)a’ya karşı tutumunda babasının siyasetini sürdürmüştür. Tuthaliya’nın duyduğu
şüphe, olasılıkla ilave ayrıcalıklar tanımasına yol açmıştı. Ünlü Bronz tablette bunu en güzel
şekilde görmek mümkündür. Tahta çıkışından hemen sonra Tuthaliya bir kızını II. Ramses’le
evlendirmişti: Burada IV. Tuthaliya’nın Mısır’la süren dostane ilişkilerin devam etmesini
istediği anlaşılmaktadır. Bu durum iki saray arasındaki yazışmalarla da doğrulanmaktadır.

Resim 10-1:IV. Tuthaliya ile Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a arasında yapılan bronz
antlaşma tableti
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Tuthaliya’nın saltanatına ait diğer metinler Suriye, özellikle de Ugarit ve Amurru’daki
siyasi duruma faal katılımına kanıttır. Babasının saltanatının sonlarına doğru Assur ile
ilişkiler dikkat çekici ölçüde iyileşmiştir. Fakat Salmaneser’in ölümü ve halefi I. TukultiNinurta’nın tutumundaki ani değişim durumu değiştirdi. Yeni tahta çıkan Assur kralı
saltanatının ilk yıllarında Hanigalbat’ın Hititlere ait kısmını istila etti ve Tuthaliya’nın
askerlerini bozguna uğrattı. Tuthaliya buna karşı Amurru vassal kralı Šaušgamuwa’nın
sınırlarını ve limanlarını bütün Assur krallarına kapattırarak, bir ekonomik bir ambargo
uygulamıştır.

Resim 10-2:Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı. IV. Tuthaliya kabartması

Tuthaliya batıdaki Alašiya Adası ile uğraşırken daha şanslıydı. I. Arnuwanda’dan
Muwatalli’ye kadar olan dönemde ve belki de daha sonrasında Alašiya Hitit egemenliği
altındaydı. Ancak, nispeten yakın bir tarihte Hitit kontrolünden çıkmıştı. Tuthaliya adayı
yeniden fethederek imparatorluğa bağladı. Batıda kral, Šeha Nehri Ülkesi’ndeki bir isyanı
başarıyla bastırdı ve yakındaki Wiluša’nın, muhtemelen Ahhiyawa zoruyla uzaklaştırılmış
kralı Walmu’nun yardımına koştu. Walmu, Hitit büyük kralının müttefiki Mira kralı
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Tarkasnawa’ya sığındı. Daha güneyde Tuthaliya diktirdiği Yalburt’taki hiyeroglif yazıtlı
anıtına göre Lukka (Likya)’ya sefere çıktı ve bu seferlerde son derece başarılı olmuştur.
Tuthaliya bununla beraber daha önceki Hitit krallarından farklı olarak Hattuşa içinde veya
yakınlarında çok sayıda Anadolu Hiyeroglifli anıt inşa ettirmiştir. Bu anıtlardan en önemlisi
Yazılıkaya Açıkhava Tapınağıdır. Bir kısım metinler, başkentin “Hattuša-Tuthaliya Şehri”
olarak yeniden adlandırılışını bile ima ediyor olabilir.

Resim 10-3:Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı

Tuthaliya’nın saltanatıyla ilgili en büyük sorun, Kurunt(iy)a’nın Hitit başkenti
Hattuşa’da bulunmuş olan ve Büyük Kralı Kurunt(iy)a lejantını taşıyan mühür baskılarıdır.
Buna ilaveten Konya yakınlarındaki Hatip kaya kabartmasında Kurunt(iy)a yine Hitit krallara
ait olan “büyük kral” unvanını kullanmaktadır. Öyle görünüyor ki Kurunt(iy)a en azından kısa
bir süreliğine Hitit tahtında oturuyordu.
Sonrasında Hitittahtına III. Arnuwanda geçmiş olmalıdır, fakat saltanatı muhtemelen
kısa sürmüştür. Bilinen son Hitit kralı, Arnuwanda’nın kardeşi II. Šuppiluliuma’dır. Ancak
krala atfedilen bazı metinler, aslında tam anlamıyla bir çöküş manzarası sunmaz. Ugarit’in ve
sonuç olarak Hattuša’nın düşüşü son tarih olarak dikkate alındığında, Šuppiluliuma en az on
beş yıl, hatta hükümdarlığının imparatorluğun çöküşüyle kesiştiği kabul edilirse, yirmi yıl
yönetimde kaldığı düşünülebilir. Belki tahta çıkışında bazı sorunlar yaşanmış ve bunlar da
babasıyla büyük babasının yaptığı gibi onu bireyler ve çeşitli gruplara sadakat yeminleri
ettirmeye zorladı. Ancak diğer metinler, Büyük Kral’ın başarılı bir şekilde görevlerini yerine
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getirdiğinin kanıtıdır. Karkamiš kralı Talmitešup ile bir antlaşma yapmıştır ve Hattuša’daki,
en azından bir anıtsal yazıt ona atfedilebilmektedir.

Resim 10-4:II. Şuppiluliuma’nın tanrılaştırılmış kabartması (Hattuşa)

Asıl sorun, güney kıyı bölgesinin istikrarsız durumu gibi görünmektedir. Askeri
ihtilaflar Šuppiluliuma’yı yeniden Alašiya’ya getirmişti. Denizde ve Alašiya’da yendiği
düşmanlar genellikle Deniz Kavimleri ile ilişkilendirilir. O günlerde bu grupların oluşturduğu
tehdit, Šuppiluliuma’nın donanmasını Batı Anadolu’daki Lukka Ülkesi’ne göndermesini
emrettiği, Ugarit ile yazışmalarında görülmektedir. Kralın yaşamını nasıl yitirdiğini
bilmiyoruz, fakat bir ardılının tespitine dair çabalar şimdiye kadar başarılı olmamıştır.
Hattuša ve Hitit İmparatorluğu’nun sonu büyük ölçüde karanlıkta kalmaktadır Bu
önemli noktada Anadolu’nun arkeolojik kaydı tek tip bir resim sunmaz. Kızılırmak
Havzası’nın içindeki ve hemen civarındaki yerleşimlerin yangınla son bulduğu anlaşılsa da,
diğerleri ve büyük ölçüde Doğu Anadolu’daki yerleşimler büyük kesintiler olmadan
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varlıklarını sürdürmüşlerdir. Batıda yeni yabancı öğeler gözlemlenirken, çoğunlukla Kilikia
kıyısında Deniz Kavimleri’nin etkisi açıktır. Deniz Kavimleri, Hitit İmparatorluğu’nun
çöküşü gibi büyük dramatik olaylara sebep olacak derin istilaların sorumlusu değildir (bkz.
aşağıda). Öte yandan, varlıkları Batı Anadolu kaynaklı daha genel nüfus hareketlerinin bir
yönü olabilir.
Sorun, yukarıda bahsedilen olayların aynı zamanda merkezi otoritedeki çöküşün
nedenleri yerine, bunun sonucu olarak da açıklanabilmesidir: Nüfus hareketleri, onları
durduracak hiçbir devletin bulunmaması yüzünden meydana gelmiş ve merkezi ekonomik
sistemin çöküşüyle gıda sıkıntısı baş göstermiş olabilir. Bildiğimiz tek şey, 12. yy’ın başında
Hattuša’nın güneyindeki Konya Ovası, doğuda Elbistan yakınındaki Karahöyük ve
Karkamiš’ta özgün Hitit tarzında Büyük Kralların ortaya çıktığıdır. Bunlar, bölgede Hitit
İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak Yeni Hitit Devletlerinin ilk
örnekleriydi. Bunlardan ikisi Hattuša’nın yönetici hanedanıyla bağlantıya sahipti: Karkamiš
kralı Kuzitešup, I. Šuppiluliuma’nın soyuna doğrudan (büyük büyük büyük torunu)
mensuptu. Kızıldağ ve yakındaki yazıtlardaki Hartapu kendisini “Muršili’nin oğlu” olarak
isimlendiriyordu. Hitit İmparatorluğu güneydoğu yönünde küçük krallıklara bölünmüştü ve
bunlardan bazılarının hükümdarları “Büyük Kral” sıfatı üzerinde hak iddia ediyordu. Bunlar
eski imparatorluğu sürdürüyormuş gibi görünmekteydiler ve MÖ I. binyılın Yeni Hitit Şehir
Devletleri, Assurlular tarafından Hatti Ülkeleri olarak tanımlanıyordu. Fakat kilden tabletlere
çiviyazısıyla yazılan Hititçenin, birleştirici bir unsur olmaktan çıkıp yerini Luwiceye ve onun
hiyeroglif yazısına bırakması imparatorluğun nihai ölümünü ortaya koyar.

10.2. Hitit İmparatorluğu’nun Çöküş Nedenleri
Yakın zamana kadar Hitit İmparatorluğun ve diğer Önasya devletlerinden birçoğunun
yok olmasının yahut gerilemesinin tek bir sebebi olduğu düşünülüyordu. Mısır
kaynaklarından, Mısır ve diğer devletlerin MÖ 1200lerde “Deniz Kavimleri” olarak
adlandırılan bir topluluğun saldırısına uğradıkları bilinmektedir. “Deniz kavimleri” terimi
“deniz üzerinden gemilerle gelenler” anlamında değil, daha ziyade “(Ak)denizin öte
tarafından gelenler” olarak algılanmalıdır. Bazı kavimlerin gemilerle, başka kavimlerin ise
kara yolu ile geldiklerini biliyoruz. Mısır Firavunu III. Ramses Sekizinci Hükümdarlık
senesinde meydana gelen bu saldırıyı şu şekilde anlatmaktadır:
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“… hiç bir ülke onların gücüne dayanamadı. Hatti, Qadi (Kizzuvatna, Karkamış,
Arzava ve Alaşiya’dan başlayarak. Ve ülkelerinden ayrı Amurru’da kamp kurdular. Sakalus,
Pulsata, Sikkar, Danu ve Vasvas, birleşmiş ülkeler…”
Ramses’e ait bu metne dayanarak Son Tunç Çağı’nın sonunun Deniz Kavimleri
getirildiği savı kısa zamanda kabul görmüş ve uzun zaman boyunca da geçerliliğini
korumuştur. Öyle ki Anadolu Son Tunç Çağı yerleşmelerinde ortaya çıkarılan her yangın
tabakası bu deniz kavimlerine bağlanmıştır. Oysa bugün bu görüş artık geçerliliğini
kaybetmiştir. Ancak bu görüşün terk edilmesi, Deniz Kavimlerinin olmadığı anlamına
gelmez. III. Ramses’in anlatmış olduğu bu saldırı tarihi bir gerçektir ve Suriye’deki Ugarit ile
Alaşiya (Kıbrıs) arasındaki yazışmalarda da benzeri şekilde yerini bulmaktadır. Fakat tüm bu
Uygarlıklara son veren ve Son Tunç Çağı’nı bitiren yegâne etkeninDeniz Kavimleri
olmadığını, artık kesin olarak bilmekteyiz. Belki daha çok Deniz Kavimlerinin gelişini
hazırlayan etkenlerin uygarlıkların zayıflanması olarak görmek daha doğrudur. Yani Deniz
Kavimleri gelmişlerdir, çünkü daha önce son derece güçlü olan uygarlıklar, eski güçlerini
kaybetmişlerdir, yani zayıf düşmüşlerdir.
Bununla beraber özellikle Anadolu’daki Hitit Uygarlığı’nın çöküşü için farklı
nedenleri bulunmak da mümkündür. Bazılarına yukarıda değinmiştik, ancak burada bir kez
daha belirtmektefayda görmekteyiz.
Salgın Hastalık; II. Murşili Veba Dualarında en az yirmi sene süren bir veba
salgınından bahsetmektedir. Her ne kadar Hititler temizliğe önem verseler de ve kent içindeki
pis suların çıkarılması için bir tür kanalizasyon inşa etmiş olsalar da, salgın hastalıklara engel
olamadıkları anlaşılmaktadır. Bu anlamda bir salgının Hitit İmparatorluğunu zayıflatmış
olabileceği her zaman mümkündür. Ancak yirmi yıllık bir salgından sonra eskisinden de
güçlü olan Hititlerin sadece bir salgın nedeniyle yok olması pek mümkün görülmemektedir.
Kıtlık-Kuraklık; Anadolu’nun coğrafyasını anlattığımız bölümde Anadolu’da yağmura
bağlı tarım yapıldığını ve bu nedenle besin üretiminin her zaman tehlike altında olduğunu
belirtmiştik. Dolayısıyla Hitit Devletinin de zaman zaman kuraklıktan dolayı kıtlık yaşadığını
biliyoruz. Hitit Devletinin organizasyonu bu tehlikeyi silolar ve depolar ile ortadan
kaldırmaya çalıştıysa da tam anlamıyla başarılı olması mümkün değildi. III. Arnuvanda
Döneminde böyle bir kıtlığın yaşandığını da biliyoruz. Mısır Firavunu Merneptah’a ait bir
yazıttan firavunun beşinci senesinde Hatti Ülkesi’ni “hayatta tutmak için” bir gemi ile Hitit
279

kralına tahıl gönderdiğini öğreniyoruz. Hitit İmparatorluğun son zamanında Mısır kadar uzak
bir ülkeden tahıl istemesi, Hatti Ülkesi içindeki durumun ne denli çaresiz olduğunu
göstermektedir.
Doğal Afet; Anadolu gibi bir coğrafyada bir doğal afetin olması her zaman
mümkündür. Ancak deprem, sel felaketleri, toprak kaymaları gibi afetlere alışkın olan
Anadolu insanlarının bir afetten fazla etkilenmeleri beklenemez. Dolayısıyla kanımızca bir
Hitit Medeniyeti gibi bir uygarlığı yok edecek kadar güçlü olması beklenemez. Fakat alt
nedenlerden biri olması elbette her zaman mümkündür.
Aile İçi Taht Mücadeleleri; Aile içi güç mücadeleleri Hitit Devleti için alışagelmiş bir
durumdu. Hitit kralı Telipinu’nun taht sırasını düzenlemek için ferman hazırlattığını
hatırlatmak isteriz. Bununla beraber fermana rağmen taht kavgaların devam ettiğini de
bilmekteyiz. III. Hattuşili tahtı gasp ettiği için bir savunma metni hazırlamıştır. Bu metinde
yukarıda da anlatıldığı gibi ağabeysi II. Muvatalli zamanından başlayarak nasıl mücadele
ettiğini bizzat anlatmaktadır. II. Muvatalli büyük bir ihtimalle bu mücadeleden kaçmak için
başkenti Tarhuntaşşa’ya taşımayı bile göze almıştır. En sonunda Hattuşili tahtta olan yeğenine
ancak yedi sene dayandığını belirtir ve bu sürenin sonunda tahtı gasp eder. Böyle bir taht
mücadelenin devleti zayıf düşürdüğünü söylemek yanlış olmaz, ancak Hitit Devleti’ni yıkmak
için tek başına yeterli olup olmadığını söylemek şimdilik mümkün değildir.
Dış Güçler; Son olarak dış güçlerin de etkili olabileceğini söylemek gerekir. Yukarıda
o dönemde tüm Önasya’ya yayılan Deniz Kavimleri’nden bahsetmştik. Zaten zayıflayan her
devletin düşmanlara karşı daha savunmasız olduğunu düşünmek gerekir. Ancak Hititlerin tek
düşmanları Deniz Kavimlerinin olmadığını belirtmekte fayda var. Kuzeyde, Karadeniz
kıyısına yakın bölgelerde Hititlerin geleneksel düşmanları olan Kaşkaların yaşadığını ve
onların zaman zaman, fırsat buldukça Hitit Devleti’ne saldırdıklarını belirtmekte fayda vardır.
Onların dışında memnun olmayan her Hitit vassalin ayaklanması her zaman için mümkündür
Görüldüğü gibi Hitit İmparatorluğun yok olmasını sağlayan çok sayıda olası neden
vardır. Muhtemelen bunlardan birçoğu ya da tümü devletin yok oluşunu hazırlamıştır. Ancak
şunu belirtmekte fayda vardır ki, Hitit başkenti bir saldırı sonucunda yok olmadığı kesindir.
Hattuşa’yı kazan arkeologlar burada görülen yangınların tek ve büyük bir yangına ait
olmadığını ve hatta aynı zamanda olmadığını ortaya koymuşlardır. Evlerin çoğunun içi daha

280

ziyade boşaltılmış izlenimini vermesi, kentin terkedildiğini düşündürtmektedir. Kentin terk
edilme nedenlerinden bazıları ise muhtemelen yukarıda sıralanmıştır.
Hititlerin ya da en azından Hitit kral ailesinin nereye taşındığını söylemek mümkün
değildir. Genelde güneye, belki Kargamış’a göç edildiği tahmin edilmektedir. Ancak bu bir
tahminden daha ileri gitmiyor. Belki yeni kazılar ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak
yeni yazılı belgeler bu esrarın perdesini birazcık olsun aralayabilecektir.
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Uygulamalar
Hattuşa ziyareti
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyareti
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Uygulama Soruları
Bronz tablet nedir
IV. Tuthaliya hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit İmparatorluğu’nun son kralları IV. Tuthaliya, Kurunt(iy)a, II. Arnuvanda ve II.
Şuppiluliuma’dır. Bu dönemde metinlerden bir çöküşe işaret eden bilgileri maalesef
alamıyoruz bu nedenle Hitit İmparatorluğu’nun nasıl son bulduğunu kesin olarak bilemiyoruz.
Ancak çöküşün birden çok nedeni olduğunu kabul etmemiz gerekir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Hitit İmparatorluğu’nun son kralıdır?
a-III. Arnuvanda
b-II. Şuppiluliuma
c-IV. Tuthaliya
d-III. Şuppiluliuma
e-IV. Arnuvanda

2- Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a kimdir?
a-II. Muvatalli’nin oğlub-III. Hattuşili’nin oğlu
c-IV. Tuthaliya’nın oğlu
d-II. Arnuvanda’nın oğlu
e-II. Şuppiluliuma’nın oğlu

3- Ünlü Bronz Tablet nedir?
a- Hitit kralı II. Arnuvanda ile Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a arasındaki antlaşma
tableti
b- Hitit kralı III. Hattuşili ile Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a arasındaki antlaşma tableti
c- Hitit kralı II. Şuppiluliuma ile Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a arasındaki antlaşma
tableti
d-Hitit kralı IV. Tuthaliya ile Tarhuntaşşa kralı Kurunt(iy)a arasındaki antlaşma tableti
e-Hiçbiri
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4- Deniz Kavimleri hakkında aşağıda yazılan hangi tespit doğrudur.
a-Tümü gemiler ile Akdeniz üzerinden gelmişlerdir
b-Denize çok önem verirlerdi
c-Denizcilikte çok ileri idiler
d-Korsanlık yapan bir toplumdu
e-Akdeniz’in öte tarafından geldikleri için bu ismi ile anılıyorlar

5-Hititlerin çöküşü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Çöküşün asıl nedeni ekonomikti
b-Doğal afetlerden dolayı Hitit Devleti çökmüştür.
c-Çöküşün birden çok sebebi olmalıdır
d-Deniz Kavimleri tarafından yenilgiye uğramışlardır
e-Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi Hitit Devleti’nin çöküş nedenlerden biri olamaz?
a-Aile içi taht mücadeleleri
b-Kimmer istilası
c-Kıtlık-kuraklık
d-Salgın hastalık
e-Dış güçler
7-Hitit başkentinin sonu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Başkent burada Tarhuntaşşa’ya taşınmıştır
b-Taht kavgaları sonucunda göç edilmiştir
c-Doğal afet sonucunda halk terk etmek zorunda kalmıştır
d-Deniz Kavimlerinin sonucunda terk edildi
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e-Büyük bir felaketin izi olmadan, başkent terk edilmiştir

8-Aşağıda Kurunt(iy)a hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?
a-Tarhuntaşşa kralıdır
b-Mısır ile önemli antlaşmalar yaptı
c-Bir süreliğine Hitit kralı idi
d-Konya-Hatip’te anıtı vardır
e-Hattuşa’da büyük kral unvanlı mühür baskıları bulunmuştur

Cevaplar:
1-b, 2-a, 3- d, 4-e, 5-c, 6-b, 7-e, 8-b
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11. ANADOLU’DA DEMİR ÇAĞLARININ GENEL
ÖZELLİKLERİ

288

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Demir Çağ Kültürünün Tanımı
-Anadolu’da Demir Çağı Yerleşmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Demir Çağı Kültürünü oluşturan öğeler nelerdir?
Anadolu’da Demir Çağları nasıl başlamış ve son bulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Demir Çağ’ın
Tanımı

Arkeolojik

tanımının

anlaşılması

Ders

notları

ve

sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
Anadolu’da

Kültür

olgusunun

teorik

Ders

notları

ve

Demir Çağ Kültürünü olmaktan çok Anadolu coğrafyası sunumlar, kaynak kitaplar,
Oluşturan Öğeler

içinde

Demir

Çağlarında belgeseller

nasıl

algılandığının ziyaretleri

günümüze

ve

müze

görülmesi
Hitit

MÖ

2.

Binyılda

Orta

Ders

notları

ve

Devletinden Geç Hitit Anadolu’daki değişimler ve göçler sunumlar, kaynak kitaplar,
Devletlerine geçiş

sonucu merkezi yönetimden çoklu belgeseller
sisteme geçiş

ve

müze

ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
Kültür, Hititler, Anadolu, Demir Çağı
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GİRİŞ
Anadolu Hitit Krallığı’nın yıkılışından sonra özellikle, deniz kavimleri olarak
adlandırılan kitlesel göçlere ev sahipliği yapmıştır. Kimi bilim adamları Balkanlardan, Ege ve
Akdeniz havzasından gelen bu yeni toplulukların Hitit Devleti’nin sonunu getirdiğini öne
sürerler. Tartışmalar bir yana Hititlerin yıkılışı ile Anadolu’da uzun süre yayılmacı bir
politika izleyen, kurumsal yapıya sahip, yazısı, bürokrasisi ve yasaları olan merkezi bir devlet
sistemi ortadan kalkar. Bazı bilim adamları bu süreci “Karanlık

Çağ” olarak

adlandırmışlardır.
Demir Çağı başlarında Anadolu artık yeni siyasi modeller ile karşılaşır.
Mezopotamya’da şekillenmeye başlayan ve dönemin süper gücü olarak adlandırılan Yeni
Asur Devleti de bu yeni siyasi panoramanın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu dönemde özellikle demir madeninin keşfi dönemin sosyo-ekonomik yapısını
devletler arası siyaseti ve ilişkileri çok derinden etkilemiştir. Artık daha geniş ve güçlü
silahlarla donatılmış ordulara sahip yayılmacı devlet yapıları dikkati çeker. Anadolu’da Frig,
Lidya ve Urartu Devletleri ve bunların yanında Geç Hitit Krallıkları bu dönemin öne çıkan
siyasi güçleridir. Bu derste bu siyasi yapıların tarihleri yanında sosyo-ekonomik yapılarına
dair konular da işlenecektir. Yine ürettikleri mimari öğeler, el sanatları, dinleri, ölü gömme
gelenekleri ve yazı sistemleri gibi kültürel unsurları da eldeki veriler ışığında ele alınmıştır.
Tüm bunlar sadece Demir Çağı olarak değil, Selçuklu, Beylikler Dönemi ve Osmanlı
Dönemi vesikalarının sağladığı bilgilerle ayrıca ele alınarak, bir kültürel devamlılık olup
olamadığı konusu irdelenecektir.
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11.Anadolu’da Demir Çağı’na Giriş
11.1. Demir Çağı’nda Anadolu’nun Genel Görünümü
MÖ 2. binyılın ilk yarısında Kültepe’de başlayan ve daha sonra Kızılırmak
Havzası’nda bulunan başkentleri Hattuşa merkezinde kurulan Hititler Devleti, sınırlarını
özellikle güneydoğu yönünde geliştirerek bir imparatorluğa dönüşmüştü. MÖ 1650-1200
yılları arasında yaklaşık beş asır kadar devam eden bu imparatorluk, ayrıntıları bilinmeyen
nedenlerden ötürü son bulmuştu. Bu son buluş,
Hitit çivi yazısının bir daha karşımıza çıkmaması, Hitit arşivlerinin susması ve resmi
kayıtların son bulması anlamına geliyordu. Ancak Hitit idaresi altındaki Anadolu ve
güneydoğusundaki bölgelerde yaşayan halklar yok olmamıştır. Nitekim imparatorluğun
çöküşünden bir süre sonra Hattuşa’da hayat, kısıtlı imkânlarla da olsa devam etmiştir. MÖ 2.
binyıldan beri kullanılagelen, hiyeroglif ile yazılan Luvi Dili, MÖ 2 binyıldan sonra da taş
eserler ve mimari öğeler üzerinde kullanılmaya devam etmiştir. Bu durum yerel iktidarların
devam ettiği anlamına gelmektedir.

Resim 11.1: Hitit Krallığı'ndan sonra Anadolu (ArkeoAtlas 2004)
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Hitit Kralı III. Hattuşili döneminde Hitit Ülkesi, üç büyük coğrafi bölgeye ayrılmıştı:
Merkezde Kızılırmak kavsi içerisindeki Hattuşa ve çevresi, güneybatıda merkezi KonyaKaraman’da bulunan Tarhuntaşşa ve çevresi ile güneybatıda Gaziantep-Nizip yakınlarında
bulunan Kargamış. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra karşımıza iki “Büyük Kral”
çıkıyor. Hatırlanacağı üzere “Büyük Kral” unvanı Anadolu’da sadece Hitit Kralları tarafından
kullanılırdı. Tarhuntaşşa’da, amcası III. Hattuşili tarafından tahttan indirilen III. Murşili’nin
oğlu Hartapu, yaptırdığı bir yazıtta “Büyük Kral” olduğunu bildirmektedir. Kargamış’ta ise
Hitit Kralı I. Şuppiluliuma’nın soyundan gelen “Büyük Kral” Kuzi-Teşup vardır. Bu iki kral,
büyük bir olasılıkla Anadolu ve Suriye’nin dağılan politik ortamında, Hitit krali soyunun
temsilcileri olarak aynı zamanlarda mücadele vermişlerdir. Kargamış, deniz kavimlerinin
yıkıcı etkisinden bir şekilde kendisini korumayı başarmış ve daha sonra muhtemelen
sınırlarını Malatya’ya kadar genişletmiştir. Kargamış Kralı olan Kuzi-Teşup ve soyu, Malatya
ve Kargamış’ta yaklaşık bir yüzyıl hüküm sürmüştür. Ancak bu hanedana daha sonra ne
olduğunu bilemiyoruz. Olasılıkla Geç Hitit Şehir Devletleri de bu dönemde oluşmaya
başlamıştı (MÖ 900 ve sonrası).
Hitit Devleti’nin kurucusu olan I. Hattuşili ile ortaya konulan dış politikanın temelinde
Suriye yönünde yayılma eğilimi yatmaktaydı. Hitit Kralları zenginliğin kaynağının doğuda ve
güneyde olduğunun farkındaydılar. Ne de olsa doğu, altın, gümüş, değerli taşlar ve işlenmiş
mallar bakımından çok zengindi. Kuzey Suriye, “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan, Zagros
Dağları’nın ay gibi sınırladığı bölgenin bir parçasıydı. Yıllık 300 milimetrenin üzerinde yağış
alan bölge kuru tarım için elverişli geniş ovalara sahipti. Kıyı şeridindeki dağlar, özellikle
Mısır ve Mezopotamya’da yoğun talep gören sedir, selvi ve çam ağaçları açısından oldukça
zengindi. Yüksek kesimlerde, hatta arazinin kuru tarıma elverişli olmayan üzüm ve zeytin
yetiştirilmekte, şarap ve zeytin ticarette önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bölge ahşap, maden
işçiliği ve lüks tekstil üretimiyle de ileri düzeydedir. Suriye, doğudaki Mezopotamya, İran,
Afganistan ve Hindistan’dan gelen malların deniz yoluyla batıya aktarılacağı son noktaydı.
Ayrıca, Anadolu’ya ulaşmak için, Suriye’den geçmek gerekiyordu.
I. binyılın başında, Anadolu’nun politik yapısı Hitit Devleti öncesi bir görünüm
sergilemektedir. Kuzey Suriye’ye Arami göçleri olmuştur. Bu bölgedeki Hitit ve Hurri
kültürel unsurları, bu etnik grubun kültürüyle karışmaya başlamıştır. Kuzey Suriye’de,
Fırat’ın doğusunda, güçlü bir şekilde Assur Devleti, kendini göstermeye başlamıştır. Birkaç
yüzyıl içerisinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Devleti, Batı’da ise Frig Devleti
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kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu’da ve kısmen Kuzey Suriye’de şehir beyliklerinden oluşan,
literatürdeGeç Hitit Beylikleri olarak adlandırılan bu krallıklar şunlardır: Gaziantep’te
Kargamış; Antakya ve Amuk Ovası dolaylarında Pattina (Unqi); Gaziantep ve güneyinde
Sam’al; Kahramanmaraş ve dolaylarında Gurgum; Malatya ve çevresinde Melid; Adıyaman
dolaylarında Kummuhu; Çukurova ve kuzeyinde Que ve Hilakku; Kayseri ve dolayları
Tabal’dır. Geç Hitit Devletleri’nin yayılım alanını kabaca şöyle tanımlayabiliriz: Tuz
Gölü’nden Akdeniz’e kadar güney doğrultusunda çekilecek bir çizgi batı sınırı oluşturur.
Kuzey sınırı ise, Tuz Gölü’nden Malatya’ya kadar doğu yönünde çizilecek bir çizgidir.
Bölgenin doğu sınırı ise, Malatya’dan güneye, Kargamış’a çizilecek bir çizgi olarak
belirlenebilir. Kargamış’ın daha güneyi ise, Arami etkisine daha çabuk girmiş olduğundan,
Hitit’ten çok bir Arami bölgesi sayılabilir.

Resim 11.2: Geç Hitit ve Arami Krallıkları (Roaf 1996:160)

Bu devletlerin tarihi, kendi yazıtlarından çok, Assur kaynaklarına dayanılarak, ancak
bir bütün olarak değil de parça parça bilgiler halinde çıkarılabilmektedir. Hiyeroglif yazıtlara
dayanarak bazı kent devletlerinin krallarının adlarını tespit etmek mümkün olabilse de, bu
kralların izledikleri siyaset, askeri icraatları hakkında bilgi edinememekteyiz. Assur kralları
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kendi askeri seferlerini anlatırlarken, bu bölgelerden bahsetmekte, böylece, Geç Hitit
Devletleri’nin tarihi Assur bakış açısından değerlendirilmekte ve kaydedilmektedir.
MÖ 12. yüzyılın başında Hitit başkenti Hattuşa’nın uğradığı yıkım genellikle,
Anadolu ve eski Yakındoğu tarihinin dönüm noktası olarak tanımlanır. Özellikle de Anadolu
Platosu odak olarak ele alındığında, bu dönüm noktasından itibaren Türkiye arkeolojisini tek
bir dizin halinde anlatmak zorlaşmaktadır. Orta Anadolu’nun güneyinde ve Suriye’nin
Anadolu’ya komşu bölgelerinde Hititlerin sanat gelenekleri, değişmiş sosyo-politik ortama
karşın beş yüzyıl daha hayatta kalmıştır. Son Tunç Çağı ile İlk Demir Çağı boyunca
karanlıkta kalmış Doğu Anadolu’da ise, Kuzey Mezopotamya’yla belirgin bağları olan Urartu
Krallığı’nın yükselişi ve çarpıcı yerel yenilikler görülebilir. Orta ve Batı Anadolu’da, yakın
zamana kadar varsayılanın aksine, yüzyıllar boyunca süren bir karanlık çağ değil, yeni
verilerin ışık tuttuğu Frigya ve Lidya Krallıkları gibi yeni halklar ve politik güçler ortaya
çıkmıştır.

11.2. Anadolu’da Demir Çağı Tanımı
Demir madeninin özellikle mücevher ve törensel silah olarak kullanımı, MÖ II.
binyılın ikinci yarısından itibaren giderek yaygınlaşmaya başladı. MÖ 9. yy’ın sonlarına
gelindiğinde tüm silah ve çoğu aletlerin yapımında demir tartışmasız üstünlük sağlamıştı.
Demirin yaygınlaşan kullanımı ve Deniz Kavimlerinin Kargamış, Kizzuvatna (Çukurova) ve
Alaşiya’da (Kıbrıs) yaptığı kimi yıkımlar dışında tüm göç dalgalarından en az etkilenen bölge
Güney ve Güneydoğu Anadolu idi.
MÖ 13. yy sonu ve 12. yy başı genel olarak “Anadolu’da Karanlık Çağlar olarak
tanımlanır. Oysaki bu dönem, bir değişim dönemidir ve toplumsal ve top yekin bir yok
oluştan ziyade krali yönetimlerin merkezileştirme politikalarının değişime uğradığı ve çoğul
idarelere dönüştüğü bir dönemdir.
Anadolu kesinlikle Tunç Çağı’nın sonundaki değişimlerin en yoğun yaşandığı
bölgelerdendir.

Günümüzdeki

arkeolojik

araştırmalar,

bu

dönüşümün

niteliklerini

ayrıntılarıyla anlamamızı sağlamaktadır. Örneğin Hitit İmparatorluğu’nun son bulmasıyla
Frigler tarafından MÖ 9. yy’da Boğazköy’e yeni bir yerleşim kurulması arasındaki zaman
dilimine ait, bu değişimin gelişimini çanak çömlek yardımıyla gözlemlememizi sağlayacak
kadar yerleşim vardır. MÖ 12. yüzyıldan 10. yüzyıla kadarki süreci kapsayan üç tabakalı
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evrenin ilkinde, İmparatorluk Dönemi’ne kıyasla el yapımı çanak çömleklerde büyük bir artış
görülmesine karşın, çark yapımı kaplar halen çanak çömlek topluluğunun dörtte birini
oluşturmaktadır. Kap biçimlerinden bazıları İmparatorluk Dönemi’ndekilere oldukça
benzemektedir ancak yüzeyleri daha açkılıdır. İkinci ve üçüncü evrelerde çark yapımı çanak
çömlek tamamen kaybolmuş, açık renkli kaplar zaman zaman kırmızı boyalı geometrik
desenlerle bezenmiştir. Ayrıca yeni kaba mallar da ortaya çıkmıştır. Bu kaplar koyu gri bir
renk elde etmek için indirgenmiş ortamda kötü bir biçimde fırınlanmıştır. Bazılarının
gövdelerinde at nalı ya da yumru biçiminde tutamaklar vardır. MÖ 9. yüzyılda başlayan Orta
Demir Çağı’nda, Büyükkaya’da önemli yeni bir yerleşim kurulmuştur. Burada mat
kahverengi boyanın baskın olduğu yeni bir çanak çömlek türü kullanılmıştır. Geç döneme ait
bu mallar, yörede Frig egemenliğiyle ilişkilendirilmiştir; ancak bunlar Friglerin asla nüfusun
çoğunluğunu oluşturmadığı Güney Anadolu’da da görülmektedir. Kısacası Boğazköy ve
çevresinde gördüğümüz batıdan gelen bir işgal değil, yerel geleneklerin bir evrimidir.

298

Uygulamalar
Demir Çağ ya da Geç Hitit Dönemi yayınlarını ve belgesellerini takip etmek
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Uygulama Soruları
Anadolu bir köprü olmakla beraber sadece kültürleri bir araya getiren bir coğrafya
mıdır, yoksa kültürler arası bağlantıyı sağlayan bir coğrafya mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu;’da Demir Çağ kültürlerini oluşturan öğeler hakkında bir giriş yapılmış, Hitit
kültürünün Anadolu’da ortadan kalkmasıyla yaşanan değişim anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Hitit Devleti’nin başkenti neresidir?
a-Alaca Höyük
b-Hattuşa
c-Tuşpa
d-Babil
e-Çatal Höyük

2-Hitit Devleti hangi kral dönemnde üçe ayrılmış gibi görünmektedir?
a-I. Hattuşili
b-II. Murşili
c-I. Murşili
d-III. Hattuşili
e-II. Şuppiluliuma

3- Aşağıdakilerden hangisi Demir Çağı’nda Batı Anadolu’da kurulan devletin adıdır?
a-Urartu
b-Hitit
c-Frig
d-Assur
e-Luvi
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4- Aşağıdakilerden hangisi Demir Çağı’nda Doğu Anadolu’da kurulan devletin adıdır?

a-Hitit
b-Arami
c-Kenan
d-Luvi
e- Urartu

5- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Gaziantep sınırları içinde Fırat kıyısında yer
alan Geç Hitit Beyliğidir
a- Kargamış
b-Tabal
c-Azzi-Hayaşa
d-Hilakku
e-Gurgum

6- Günümüzde Malatya il sınırları içinde yer alan Geç Hitit Beyliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Kummuhu
b-Tabal
c-Melid
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d-Kargamış
e-Que

7-Hitit Devleti, MÖ hangi tarihlerde Anadolu’da hüküm sürmüştür?
a-1650-1200
b-1300-1000
c-1950-1750
d-1800-1200
e-2100-1600

8- Aşağıdaki Geç Hitit Beyliklerinden hangisi Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde
lokalize edilmiştir?
a-Sam’al
b-Melid
c-Gurgum
d-Hilakku
e- Que

9-Deniz Kavimlerinin sebep olduğu göç dalgasından Anadolu’da en az etkilenen bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Orta Anadolu Bölgesi
b-Kuzey Anadolu Bölgesi
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c-İç Ege Anadolu Bölgesi
d-Doğu Anadolu Bölgesi
e-Güney Anadolu Bölgesi

10-Grç Hitit Devletleri hakkında bilgiyi en çok hangi yazılı kaynaklardan
edinmekteyiz?
a-Mısır kaynakları
b-Hitit kaynkaları
c-Assur kaynakları
d-Arami kaynakları
e-Urartu kaynakları

Cevaplar:
1-b

2-d

3- c

4- e

5- a

6-c

7-a

8-c

9-e

10-c
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12. GEÇ HİTİT DEVLETLERİ VE KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Bir Demir Çağ Kültürünü larak Geç Hititler
-Anadolu’da Geç Hitit Beylikleri/Devletleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Geç Hitit Devletleri Anadolu’da hngi coğrafyaya yayılmıştır?
Geç Hitit Devletleri nasıl son bulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Geç

Hitit

Devletlerinin oluşumu

Arkeolojik

ve

filolojik

tanımının anlaşılması

Ders

notları

ve

sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
Geç

Hitit

Anadolu coğrafyası içinde

Devletlerinin bıraktığı Geç
kültürel miras

Hitit

günümüze kalan arkeolojik ve belgeseller

Hitit

Devletlerinin sonu

notları

ve

Devletlerinden sunumlar, kaynak kitaplar,

yazılı eserlerin görülmesi
Geç

Ders

Demir Çağı içinde Hitit
devamlılığı ya da farklılığı

ve

müze

ziyaretleri
Ders

notları

ve

sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar

Geç Hitit Devletler, Demir Çağ Kültürleri, Anadolu’da Geç Hitit Yerleşmeleri
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GİRİŞ
MÖ 2. binyılın ilk yarısında Kültepe’de başlayan ve daha sonra Kızılırmak
Havzası’nda bulunan Hattuşa merkezinde kurulan Hititler Devleti, sınırlarını özellikle
güneydoğu yönünde geliştirerek bir imparatorluğa dönüşmüştü. Yaklaşık beş asır kadar
devam eden bu imparatorluk, ayrıntıları bilinmeyen nedenlerden ötürü son bulmuştu. Bu son
buluş, Hitit çivi yazısının bir daha karşımıza çıkmaması, Hitit arşivlerinin susması ve resmi
kayıtların son bulması anlamına geliyordu. Ancak Hitit idaresi altındaki Anadolu ve
güneydoğusundaki bölgelerde yaşayan halklar yok olmamıştır. Nitekim imparatorluğun
çöküşünden bir süre sonra Hattuşa’da hayat, kısıtlı imkânlarla da olsa devam etmiştir. MÖ 2.
binyıldan beri kullanılagelen, hiyeroglif ile yazılan Luvi Dili, MÖ 2 binyıldan sonra da taş
eserler ve mimari öğeler üzerinde kullanılmaya devam etmiştir. Bu durum yerel iktidarların
devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu devamlılık arkeolojik ve filolojik olarak Fırat
Havzası’nda

bulunan

Kargamış

ve

Konya-Karaman’da

bulunan

Tarhuntaşşa

gibi

merkezlerdeki buluntular ile kanıtlanabilir.
Bu dönemde göze çarpan önemli bir diğer özellik ise çivi yazısı sisteminin tekedilmesi
ve sadece Anadolu Hiyeroglif yazı sisteminin kullanılmasıdır.
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12.1. Geç Hitit Devletleri Tarihine Genel Bir Bakış
MÖ II. binyılın ilk yarısında Kültepe’de başlayan ve daha sonra Kızılırmak
Havzası’nda bulunan Hattuşa merkezinde kurulan Hitit Devleti, sınırlarını özellikle
güneydoğu yönünde geliştirerek bir imparatorluğa dönüşmüştü. Yaklaşık beş asır kadar
devam eden bu imparatorluk, ayrıntıları bilinmeyen nedenlerden ötürü son bulmuştu. Bu son
buluş, Hitit çivi yazısının bir daha karşımıza çıkmaması, Hitit arşivlerinin susması ve resmi
kayıtların son bulması anlamına geliyordu. Ancak Hitit idaresi altındaki Anadolu ve
güneydoğusundaki bölgelerde yaşayan halklar yok olmamıştır. Nitekim imparatorluğun
çöküşünden bir süre sonra Hattuşa’da hayat, kısıtlı imkânlarla da olsa devam etmiştir. MÖ II.
binyıldan beri kullanılagelen, hiyeroglif ile yazılan Luvi Dili, MÖ II. binyıldan sonra da taş
eserler ve mimari öğeler üzerinde kullanılmaya devam etmiştir. Bu durum yerel iktidarların
devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu devamlılık arkeolojik ve filolojik olarak Fırat
Havzası’nda

bulunan

Kargamış

ve

Konya-Karaman’da

bulunan

Tarhuntaşşa

gibi

merkezlerdeki buluntular ile kanıtlanabilir.

Resim 12.1: Geç Hitit Devletlerinin dağılımını gösteren harita
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Hitit Kralı III. Hattuşili döneminde Hitit Ülkesi, üç büyük coğrafi bölgeye ayrılmıştı:
Merkezde Kızılırmak kavsi içerisindeki Hattuşa ve çevresi, güneybatıda merkezi KonyaKaraman’da bulunan Tarhuntaşşa ve çevresi ile güneybatıda Gaziantep-Nizip yakınlarında
bulunan Kargamış. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra karşımıza iki “Büyük Kral”
çıkmaktadır. “Büyük Kral” unvanı Anadolu’da sadece Hitit Kralları tarafından kullanılırdı.
Amcası III. Hattuşili tarafından tahttan indirilen III. Murşili’nin oğlu Hartapu, Tarhuntaşşa’da
yaptırdığı bir yazıtta “Büyük Kral” olduğunu bildirmektedir. Kargamış’ta ise, Hitit Kralı I.
Şuppiluliuma’nın soyundan gelen “Büyük Kral” Kuzi-Teşup vardır. Bu iki kral, büyük bir
olasılıkla Anadolu ve Suriye’nin dağılan politik ortamında, Hitit kralî soyunun temsilcileri
olarak aynı zamanlarda mücadele vermişlerdir. Kargamış, deniz kavimlerinin yıkıcı
etkisinden bir şekilde kendisini korumayı başarmış ve daha sonra muhtemelen sınırlarını
Malatya’ya kadar genişletmiştir. Kargamış kralı olan Kuzi-Teşup ve soyu, Malatya ve
Kargamış’ta yaklaşık bir yüzyıl hüküm sürmüştür. Ancak bu hanedana daha sonra ne
olduğunu bilemiyoruz. Olasılıkla Geç Hitit Beylikleri de bu dönemde oluşmaya başlamıştı
(MÖ 900 ve sonrası).
Hitit Devleti’nin kurucusu olan I. Hattuşili ile ortaya konulan dış politikanın temelinde
Suriye yönünde yayılma eğilimi yatmaktaydı. Hitit Kralları zenginliğin kaynağının doğuda ve
güneyde olduğunun farkındaydılar. Ne de olsa doğu altın, gümüş, değerli taşlar ve işlenmiş
mallar bakımından çok zengindi. Kuzey Suriye, “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan, Zagros
Dağları’nın ay gibi sınırladığı bölgenin bir parçasıydı. Yıllık 300 milimetrenin üzerinde yağış
alan bölge kuru tarım için elverişli geniş ovalara sahipti. Kıyı şeridindeki dağlar, özellikle
Mısır ve Mezopotamya’da yoğun talep gören sedir, selvi ve çam ağaçları açısından oldukça
zengindi. Yüksek kesimlerde, hatta arazinin kuru tarıma elverişli olmayan kısımlarında üzüm
ve zeytin yetiştirilmekte, şarap ve zeytin ticarette önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bölge
ahşap, maden işçiliği ve lüks tekstil üretimiyle de ileri düzeydedir. Suriye, doğudaki
Mezopotamya, İran, Afganistan ve Hindistan’dan gelen malların deniz yoluyla batıya
aktarılacağı son noktaydı. Ayrıca, Anadolu’ya ulaşmak için de, Suriye’den geçmek
gerekiyordu.
MÖ I. binyılın başında, Anadolu’nun politik yapısı Hitit Devleti öncesi bir görünüm
sergilemektedir. Kuzey Suriye’ye Arami göçleri olmuştur. Bu bölgedeki Hitit ve Hurri
kültürel unsurları, bu etnik grubun kültürüyle karışmaya başlamıştır. Kuzey Suriye’de,
Fırat’ın doğusunda, güçlü bir şekilde Asur Devleti, kendini göstermeye başlamıştır. Birkaç
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yüzyıl içerisinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Devleti, Batı’da ise Frig Devleti
kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu’da ve kısmen Kuzey Suriye’de şehir beyliklerinden oluşan,
Geç Hitit Beylikleri olarak da adlandırılan bu krallıklar şunlardır: Kargamış; Antakya ve
Amuk Ovası dolaylarında Pattina (Unqi); Gaziantep ve güneyinde Sam’al; Kahramanmaraş
ve dolaylarında Gurgum; Malatya ve çevresinde Melid; Adıyaman dolaylarında Kummuhu;
Çukurova ve kuzeyinde Que ve Hilakku; Kayseri ve dolayları Tabal’dır.

12.2. Geç Hitit Devletlerinin Yayılım Alanı
Geç Hitit Devletleri’nin yayılım alanını kabaca tanımlamak gerekirse: Tuz Gölü’nden
Akdeniz’e kadar güney doğrultusunda çekilecek bir çizgi batı sınırını oluşturur. Kuzey sınırı
ise, Tuz Gölü’nden Malatya’ya kadar doğu yönünde çizilecek bir çizgidir. Bölgenin doğu
sınırı ise, Malatya’dan güneye, Kargamış’a çizilecek bir çizgi olarak belirlenebilir.
Kargamış’ın daha güneyi ise, Arami etkisine daha çabuk girmiş olduğundan, Hitit’ten çok bir
Arami bölgesi sayılabilir.
Bu devletlerin tarihi, kendi yazıtlarından çok, Asur kaynaklarına dayanılarak, ancak
bir bütün olarak değil de parça parça bilgiler halinde çıkarılabilmektedir. Hiyeroglif yazıtlara
dayanarak bazı kent devletlerinin kral adlarını tespit etmek mümkün olabilse de, bu kralların
izledikleri siyaset ve askeri icraatları hakkında bilgi edinememekteyiz. Ancak o dönemde
bölgenin en büyük gücü haline gelen Yeni Asur kralları, kendi askeri seferlerini anlatırken, bu
bölgelerden bahsetmekte ve böylece Geç Hitit Devletleri’nin tarihi hakkında Asur bakış
açısıyla bilgiler sağlamaktadırlar.
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Resim 12.2: Geç Hitit Devletleri ve Assur Ülkesi

12.3. Coğrafi Bölgelerine Göre Geç Hitit Devletleri
12.3.1. Kargamış
Kargamış’ın iç şehir ve kalesi bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde,
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Barak (Karkamış) Bucağı, Karkamış Köyü yakınlarındadır. Dış
şehir ise, büyük ölçüde Suriye’nin Jerablus/Jerabis (Hierapolis) köyü sınırlarındadır. Şehir
Fırat’ın batı yakasında önemli geçiş yerlerinden birinde geniş bir nehir ovası düzlüğünün
kuzey ucundadır. Kargamış Şehri’nin kalıntılarını, ilk kez MS 1699’da, Henry Maundrell fark
etmiştir. Maundrell, doğuyla ticaret yapan bir İngiliz şirketinin Halep temsilcisiydi. 18. yy’da
ise, Halep’teki İngiliz konsolosu Alexander Drummund şehrin planını çizmiştir. 19. yy’ın
sonlarında, bölgede British Museum adına araştırmalar yapan George Smith ve Konsolos W.
H. Skene, kalıntıların Kargamış Şehri’ne ait olabileceğini ilk kez öne sürmüşlerdir.
Kargamış’ta bilimsel kazılara 1911’de British Museum adına David H. Hogarth başlamış ve
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kazılar Leonard Woolley ve T. E. Lawrence (ünlü arabyalı Lawrence) başkanlığında
sürdürülmüştür (1912–1914). I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kargamış bir sezon daha
kazılabilmiştir (1920).

Resim 12.3: Kent Planı.(http://www.hittitemonuments.com)

Bu kazı çalışmaları sonucunda, çoğu yüzeyde olmak üzere sayısız arkeolojik eser ele
geçmiştir. Eserlerin çoğu Geç Hitit Dönemi’ne aittir. Ele geçen eserler, Kargamış krallarının
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ve yöneticilerinin hiyeroglif yazıtlı steller, çeşitli binaların duvarlarını süsleyen, üzerlerinde
dini sahnelerin alçak kabartma tekniğiyle tasvir edildiği orthostat adı verilen işlenmiş taş
bloklardır. Ayrıca, şehrin savunma sistemine ve kapılarına dair mimari kalıntılar da elde
edilmiştir. Bu kısa arkeolojik çalışma sezonu sonucunda, Kargamış’ta elde edilen eserler,
bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin en önemli salonlarından birinde
sergilenmektedir.

Resim 12.4: Karkamış orthostatlarından örnekler.(http://www.hittitemonuments.com)

Kargamış Şehri, yaklaşık olarak MÖ 3000 yılında uygarlık sahnesine çıkmıştır.
Ekonomik ve politik olarak önemli bir merkez halini alması, Suriye’de, özellikle Doğu
Akdeniz limanlarının (Ras Şamra=Ugarit, Biblos=Gubla gibi) da devreye girmesiyle oluşan
ticaret sonucunda ortaya çıkmıştır. Anadolu yüksek ovasının bittiği, Suriye düzlüklerinin
başladığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde stratejik bir noktada yer alan Kargamış, Hitit
İmparatorluğu’nun bölgedeki hâkimiyetinin anahtarı olmuştur. Hitit İmparatorluğu’nun
yıkılmasından sonra, uygarlık tarihine ve bilime az önce bahsedilen eserleri kazandırmıştır.
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MÖ 717 yılında Asur Kralı II. Sargon’un Kargamış Şehri’ni yağmalaması ve halkını Asur’a
taşımasıyla, 700 yıl kadar yaşayanKargamış artık bir Asur Şehri olmuştur.

12.3.2. Malatya
Melid adı ile anılan kent Yukarı Fırat’ın batı kıyısında ve içinden Tohma Suyu’nun
Fırat’a doğru aktığı ovanın güneyindedir. Burası aynı zamanda 1838 yılında kurulmuş olan
bugünkü Malatya kentinin de 7 km kuzeydoğusundadır. Hitit kaynaklarında Maldiya olarak
geçen yerleşme, adını en az MÖ II. binyılın ikinci yarısından itibaren günümüze kadar
taşıyabilmiştir.

Resim 12.5: Malatya Geç Hitit Dönemi Kabartması.

Fransız Hititolog Louis Delaporte denetiminde, 2. Dünya Savaşı’ndan önce 1932
yılında başlatılan kazılarda, Geç Hitit Melid Kalesi’nin kabartmalı kuzeydoğu kapısı açığa
çıkartılır. Kapı aslanları dolayısıyla bu anıtsal giriş, Aslanlı Kapı olarak tanınmıştır. Bu kapı
yapısının duvarlarında kullanılan yapı taşları üzerindeki kabartmalarda, iktidar sahibi kral ve
kraliçenin, bir dizi tanrı ve tanrıçaya sunuda bulunarak sadakatlerini belirttikleri dinsel
sahneler yer alır. Kısa yazıtları kabartma ya da kazıma olup Luvi hiyerogliflidir. Yazıtlarda
çoğunlukla sunuda bulunan kral veya kraliçelerin adı belirtilmiştir.
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Resim 12.6: Malatya Geç Hitit Dönemi Kabartmalarından Bir Örnek..

Kent, Asur kaynaklarında Kral I. Tiglat-pileser (MÖ 1114-1076) zamanında ilk olarak
karşımıza çıkar. III. Salmaneser döneminde Malatya’nın vergi verdiği anlatılmaktadır. Vergi
veren kralın adı Lalli’dır. Kaynaklarda adı Tarhunazi olarak geçen bir diğer Melid Kralı,
Asur’a ihanette bulunduğu gerekçesiyle, Asur Kralı II. Sargon’un komutasındaki bir ordu ile
Malatya bölgesine düzenlenen seferle ortadan kaldırılmıştır.

12.3.3. Tabal
Tabal bölgesinin sınırları, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray İllerini kapsayacak
şekilde, batıda Bor, doğuda ise Malatya’ya kadar uzanır. Aynı bölge Klasik Çağ’da
Kapadokya olarak adlandırılmıştır. Tabal’ın, diğer Geç Hitit Devletlerine göre, Anadolu tarihi
içerisinde önemli bir yeri vardır. Daha güneyde yer alan diğer devletler, bilindiği üzere Asur
etkisindeydi. Ancak Tabal, Frigler’in komşusu olması nedeniyle, daha çok onlarla etkileşim
içinde olmuştur. Örneğin İvriz’de yer alan ve bir Bereket Tanrısı huzurunda Kral
Warpalawas’ın yer aldığı kabartmada, betimlenen giysiler ve başlık Frig özelliklerini
yansıtmaktadır.
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Resim 12.7: İvriz Anıtı ve Yazıtı. (http://www.hittitemonuments.com)
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Tabal Krallığının geçim kaynağı tarım ve at yetiştiriciliği ile madeni eser zanaatı idi.
Eski Ahit’te Tabal, “Tubal” ülkesi olarak geçmekte ve madeni eşyalardaki ustalıklarından
bahsedilmektedir. Yine Eski Ahit’e göre “Tubal”, Nuh Peygamber’in oğlu olan Yafes’in
soyundan gelmektedir.
Asur kaynaklarında, Tabal Bölgesi’nde 24 Tabal kralından bahsedilir. Söz konusu
Tabal Kralları, Asur’a vergi ödemek zorunda kalmışlardır ve bu vesile ile Asur kaynaklarında
adları geçmektedir.

12.3.4. Kızıldağ
Kızıldağ tepesi (Kızılkale/Kızılkule), Konya-Karaman yolunun doğusunda bulunan
Tuz Gölü’nün güney doğu ucunda, Karadağ’ın ise 12 km kuzey batısında yer alır. Kızıldağ ve
Karadağ, sahip olduğu yazıtlar dışında, Hitit İmparatorluk sonrası döneme dair (MÖ 1200–
900) bilgi edinebileceğimiz çok fazla veriye sahip değildir.

Resim 12.8: Tarhuntaşşa’nın da idari merkezi olduğu düşünülen Kızıldağ.
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Kızıldağ-Karadağ, Asur kaynaklarında Tabal olarak adlandırılan bölge içerisinde
kalmaktadır. Tabal Bölgesi’nde bilgi veren yazılı kaynaklar batı, kuzey ve güney olarak
gruplandırıldığında, Kızıldağ-Karadağ yazıtları batı grubunu teşkil eder. Aşağıda ayrıntıları
verilecek olan bu yazıtlarda, Anadolu’da sadece Hitit Kralları’nın kullandığı “Büyük Kral,
Kahraman” unvanları ile Hartapu ve babası Murşili’nin adları geçer. Burada geçen Murşili
ismi, Hitit hanedanlarından II. Muvatalli’nin oğlu III. Murşili ile ve dolayısıyla Tarhuntaşşa
Kralı Kurunta ile bağlantı kurulmasını sağlar. Çünkü yazıtta adı geçen Murşili, büyük bir
olasılıkla, III. Hattuşili (MÖ 1275–1250) tarafından tahttan indirilip sürgüne gönderilen
yeğeni III. Murşili’dir. Bu durumda, döneminde Tarhuntaşşa’ya başkenti taşımasından ve
Mısır ile geçekleştirdiği Kadeş Savaşı’ndan hatırladığımız II. Muvatalli’nin torunu olan
Hartapu, babasının sürgün yıllarında doğmuş olmalıdır. Kendisi de Hitit krallarının
kullandığı, “Büyük Kral” unvanını taşıdığına göre, vasal bir kral değildir. Ancak başkent
Hattuşa’da Hartapu ile ilgili herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. O halde Hartapu’nun,
Hitit Devleti’nin MÖ 1200 dolaylarında yıkılmasından sonra Tarhuntaşşa’da tahta geçerek
krallığını ilân ettiğini söyleyebiliriz.

Resim 12.9: Kızıldağ’ın batı yamacında göze çarpan, kırmızımsı bir kaya yüzeyi
üzerinde, oldukça düzgün yatay ve dikey yüzeyli bir “taht” yapısıvardır. Taht üzerine oturmuş
olarak betimlenen bir kral figürü, uçsuz bucaksız ovaya yüzyıllardır yukardan bakıyor.
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Kızıldağ’ın batı yamacında göze çarpan, kırmızımsı bir kaya yüzeyi üzerinde, oldukça
düzgün yatay ve dikey yüzeyli bir “taht” yapısı vardır. “Taht” tanımlaması ilk kez, 8 Haziran
1907’de burayı keşfeden W. M. Ramsay tarafından yapılmıştır.

Resim 12.10: Kral sakalı, ensesinde toplanmış uzun saçları, başlığı, uzun ve püsküllü
giysisi ile Geç Hitit Dönemi sanatının öğelerini yansıtır. Betimlenen kral sağ eliyle bir kâse,
ileri uzattığı sol eliyle uzun bir asa tutmaktadır. Figürün hemen karşısında yer alan
hiyeroglifli kartuştaki, “Büyük Kral Hartapu” yazıtından, tahtta oturan kralın kimliğini
öğrenebiliriz.

Bu kaya yapısı üzerinde, Kızıldağ’da bulunan yazıtlardan üçü yer alır. Söz konusu taht
üzerine oturmuş olarak betimlenen bir kral figürü mevcuttur. Kral sakalı, ensesinde toplanmış
uzun saçları, başlığı, uzun ve püsküllü giysisi ile Geç Hitit Dönemi sanatının öğelerini
yansıtır. Betimlenen kral sağ eliyle bir kâse, ileri uzattığı sol eliyle uzun bir asa tutmaktadır.
Figürün hemen karşısında yer alan hiyeroglifli kartuştaki, “Büyük Kral Hartapu” yazıtından,
tahtta oturan kralın kimliğini öğrenebiliriz. Burada yer alan ikinci hiyeroglifli lejantta ise Kral
323

Hartapu’nun ismi Fırtına Tanrısı ile birlikte yazılmıştır. Daha uzun olan üçüncü lejantta
“Fırtına Tanrısı, Güneşim, Büyük Kral Kahraman Murşili’nin oğlu, Büyük Kral Hartapu bu
kenti inşa etti” ifadesi yer alır.
Kızıldağ’da bulunmuş diğer bir yazıt, dağın doğu tarafında, düşmüş bir stel üzerinde
tespit edilmiştir. Yazıtta okunabilen sadece beş hiyeroglif işaretidir: “Büyük Kral, Kahraman,
Murşili…”. Kızıldağ’ın güney yamacında ve “taht”ın güney doğusunda in-situ olarak tespit
edilen bir diğer yazıtın bulunduğu kaya, bilim adamları tarafından ‘bir çeşit heykel kaidesi’,
‘kapı yapısı’ veya ‘merdiven’ olarak çeşitli şekillerde nitelendirilmiştir. Kızıldağ’da
keşfedilenler içerisinde en uzun metni içeren yazıtta, şu satırlar okunabilmektedir:
“Kahraman, Fırtına Tanrısı’nın Sevgilisi, Büyük Kral, Kahraman, Murşili’nin oğlu, Güneşim,
Büyük Kral, Hartapu; Fırtına Tanrısı’nın ve tüm tanrıların ilahî iyiliği sayesinde bütün
ülkeleri yendi ve Maşa Ülkesi’ni yendi”.

Resim 12.11:Kızıldağ’da keşfedilenler içerisinde en uzun metni içeren yazıtta, şu
satırlar okunabilmektedir: “Kahraman, Fırtına Tanrısı’nın Sevgilisi, Büyük Kral, Kahraman,
Muršili’nin oğlu, Güneşim, Büyük Kral, Hartapu; Fırtına Tanrısı’nın ve tüm tanrıların ilahî
iyiliği sayesinde bütün ülkeleri yendi ve Maša Ülkesi’ni yendi”.
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Karaman’ın kuzey batısında, yaklaşık 20 km uzaklıkta ve 2271 m yükseklikte olan
Karadağ’ın en yüksek noktasının adı Milahıç Tepesi’dir. Dağın aşağı kısmında yer alan
Bizans Kiliseleri’ne (Binkilise) ait kalıntılar, bölgenin antik dönemde kutsal bir yer olarak
kullanıldığını göstermektedir. 1907 yılında ilk kez Gertrude Bell tarafından burada keşfedilen
iki yazıttan ilkinin olduğu yere kuzeyden kayaya oyulmuş bir koridordan geçildikten sonra
ulaşılır, kuzey doğu yönünde ise ikinci yazıt yer alır. Ortalama bir insan boyundaki ilk yazıtın
önünde durulduğunda, yazıtın, tam olarak Kızıldağ’a baktığı görülür. Karadağ yazıtlarında
yine Hartapu’ya ait krali kartuşlar vardır. İlk yazıtta okunabildiği kadarıyla “Güneşim, Büyük
Kral, Hartapu, İlahî Fırtına Tanrısı, Tanrısal Dağ ve tüm tanrılar için bu yerde… , Hartapu,
İlahî Fırtına Tanrısı ve tüm tanrılar için bütün ülkeleri yendi…”, ifadesi yer alır. İkinci yazıtta
ise sadece “Büyük Kral Hartapu” krali lejantı mevcuttur.

Resim 12.12: Karadağ Yazıtı.

12.3.5. Gurgum
Gurgum, bugünkü Kahramanmaraş ve çevresi olarak lokalize edilebilir. Gurgum’un
tarihi de Geç Hitit Krallılarının pek çoğu gibi Asur kaynaklarına dayanır. Gurgum Devleti’nin
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adı, Asur kaynaklarında ilk kez II. Aşşurnaṣirpal (MÖ 883–859) döneminde geçer. MÖ 858
tarihinde de Gurgum Kralı Mutalli’nin, Asur Kralı III. Salmaneser’e vergi ödediği anlaşılır.
MÖ 805’de başka bir Asur Kralı olan III. Adad-nirari, sekiz kralın oluşturduğu ittifaka karşı
bir sefer düzenler ve sonrasında diğer bir Geç Hitit Krallığı olan Kummuhu’nun Kralı
Uşpilulume (bu isim Hitit Kralı Şuppiluliuma adının bozulmuş şeklidir) ile Gurgum Kralı
Palalam oğlu Qalparunda arasındaki sınırı Kummuhu Kralı’nın lehine yeniden düzenler. MÖ
796 dolaylarında aynı ittifaktan bir kez daha bahsedilir. Bu defa ittifakı oluşturanların
arasında kesin olarak Gurgum Kralı da görülür. 53 yıl sonra ise, bir başka Gurgum Kralı olan
Tarhulara’yı, III. Tiglatpileser’e karşı oluşturulan ve Urartu Kralı II. Sarduri’nin başını çektiği
bir birliğin arasında görmekteyiz. Asur bu birliği dağıttıysa da MÖ 738 ile 732 yıllarına ait
vergi listelerine göre Gurgum Kralı Tarhulara’yı affeder. Daha sonra Tarhulara, babasının
tahtını gasp eden oğlu Mutallu tarafından öldürülür. Bunun üzerine ünlü Asur Kralı II. Sargon
MÖ 711 yılında Mutallu’yu tahttan indirip, Gurgum Devleti’ni Asur’un bir eyaleti haline
getirir. Eyaletin adını da Marqas olarak değiştirir.
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Resim

12.13:

Kahramanmaraş

Müzesi’nde

bulunan

yazıtlı

aslan

heykeli.

(http://www.hittitemonuments.com)

MÖ I. binyıl buluntular açısından zengin olmasına rağmen, bu bölge şimdiye kadar
detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Özellikle Maraş çevresinde bulunan yazıt ve yazıt
parçaları, İskenderun, Kürtül, Karaburçlu ve Hacıbekli’de bulunan hiyeroglifli yazıtlarda
Gurgum Krallarının adları geçer.

12.3.6. Pattin/Unqi
Pattin Krallığı (diğer adıyla Unqi Krallığı), bugünkü Antakya ve Amuk Ovası’nı
kapsar. İsmi yakın zamana kadar Hattin olarak okunduysa da, bugünkü belgeler doğru adının
Pattin olduğunu ortaya koyar. Pattin Ülkesi’nin başkenti, yazılı kaynaklarda Kunalua olarak
geçer. Diğer Geç Hitit Krallıklarında olduğu gibi, Pattin için bize bilgi veren yine Asur
kaynaklarıdır. Yaklaşık olarak MÖ 870’de Aşşurnaṣirpal, batı seferi sırasında Pattin
Ülkesi’ne girerek kralı Lubarna’dan vergi alır. MÖ 858 yılında Asur Kralı Salmaneser Kuzey
Suriye’ye bir askeri sefer düzenler ve elde ettiği zafer sonucunda da Pattin Krallığı’nın bir
kısmını işgal eder. Bundan bir yıl sonra Pattin Krallığı’nın tahtında Qalparunda adlı bir kralın
oturduğunu ve Asur’a vergi ödediğini biliyoruz. Bu kral, ünlü Balavat Kapısı’nın kabartmalı
tunç kaplamaları üzerinde vergilerini öderken betimlenmiştir. MÖ 829’da Asur belgeleri
Pattin Ülkesi’nde taht kavgaları olduğundan bahseder.
Sonraki belgelerde, ülkenin adı Unqi (=Aramice Amq, bugünkü Amuk) olarak geçer.
Ülkenin Arami etkisi altına girdiği açıkça görülmektedir. Asur Kralı III. Adad-nirari
döneminde, Unqi Kralı tekrar bir koalisyonda yer alırken görülür. Yine aynı kaynaklar, Unqi
Ülkesi’nin bir Asur eyaleti olduğundan söz eder.
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Resim

12.14:

Tell

Tayinat

yapı

II’nin

kapısında

bulunan

heykel.

(http://www.hittitemonuments.com)

Bugün Türkiye ve Suriye sınırları içerisinde yer alan Tel Tayinat, Tüleyl, Cisr elHedid, Ain Dara, Azaz, Afrin, Antakya, Kirçoğlu ve son yıllarda İskenderun-Arsus’da
bulunan

hiyeroglifli

yazıtlar

sayesinde,

bölge

hakkında

bilgi

edinmek

mümkün

olabilmektedir.

12.3.7. Kummuh
Kummuh Krallığı’nın sınırları bugün hemen hemen Adıyaman İli sınırları ile örtüşür.
Bu krallığın aynı adı taşıyan başkenti, bugün Atatürk Barajı Gölü’nün altında kalan Samsat
Höyük’te yer alır. MÖ 886’da Kummuh Kralı Qatazili’nun Asur’a vergi ödediği bilinir.
Kummuh, Asur’a vergi ödeyip karşılığında korunma edinen sayısız küçük krallıktan sadece
biriydi. Bu göreli tek taraflı ilişkinin varlığı Kahramanmaraş Müzesi’nde bulunan Pazarcık
anıt taşındaki yazıt ile kanıtlanır. Asur ile kırılgan olan ilişkiler özellikle Kummuh Krallığı
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kendini güçsüz hissedip Urartu ile ittifak yaptığı dönemde açığa çıkar. Asur Kralı II. Sargon,
Kummuh’u ele geçirir ve halkı Güney Mezopotamya’ya göndererek, bu bölgeye
yerleşmelerini şart koşar. Onların yerine Kummuh’a da güneyden getirttiği Babilleri
yerleştirir.
Kummuh, Asur yıkıldığı zaman gözden kaybolur. Asur başkenti Ninive’nin MÖ
612’de düşmesinin ardından Asur ordusundan ve onların Mısırlı yandaşlarından geriye kalan
gruplar ilk olarak Harran’a, daha sonra da Fırat’ın batı kıyısına çekilir. Bunları Babilliler izler
ve Kummuh’u, yani Samsat’ı, ele geçirirler.
Bu tarihten sonra Kummuh adına tarihi belgelerde rastlanmaz. Belki de Akhamenid
İmparatorluğu’nun eline geçmeden ve burada Kommagene Krallığı ortaya çıkmadan önce
Medler tarafından işgal edilir.

12.3.8. Que ve Hilakku
Que ve Hilakku, III. Salmaneser’e karşı MÖ 858’de Kuzey Suriye kralları tarafından
kurulan koalisyon içinde Que Kralı Kate ve Hilakku Kralı Pihirim’in adları geçer. Que,
Çukurova’ya lokalize edilirken; Hilakku, bunun kuzeyinde yer alan dağlık kesim ile eşitlenir.
Diğer Geç Hitit Krallıkları gibi Que ve Hilakku’nun da Asur kaynaklarında
geçmektedir. Ancak Asur egemenliğine girdiklerine dair kesin bir kayıt bulunmamaktadır. II.
Sargon’un, Tabal’i işgal ettiği sırada Que’yi askeri bir üs olarak kullandığı tahmin
edilmektedir. Que Krallığının, MÖ 709’da Frig Kralı Mita, yani ünlü Midas’a karşı bir askeri
harekâta giriştiği bilinmektedir. II. Sargon’un kızlarından biri ile evlenen Tabal Kralı
Ambaris’e, Hilakku bölgesinin armağan olarak verildiğini belgelerden biliyoruz. Daha
sonraki bir Asur Kralı döneminde ise Hilakku ile Tarsus bölgesinde yer alan bazı kentlerin,
Asur Devleti’ne karşı ayaklandığı da yine yazılı belgelerde yer alan bir bilgidir. Ancak en
sonunda Asur Kralı Aşşurbanipal zamanında (MÖ 669–631) Hilakku Krallığı, Asur
egemenliğini kabule zorlanmıştır.
Bu bölgede bulunan en önemli belgeler, Adana’nın Kadirli İlçesindeki Karatepe’de
bulunan Fenikece ve Anadolu/Luvi Hiyeroglifi olmak üzere çift dilde yazılmış olan
yazıtlardır. Bu yazıt sayesinde Anadolu Hiyeroglifinin çözümü ve doğru bir şeklde
anlaşılması sağlanmıştır. Bu yazıtta yer alan bir ifade ilginçtir: “kadınların şimdi ellerinde
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iğlerle, eskiden çok tehlikeli sayılan yerlerde rahatça dolaştıkları”ndan bahseden cümle. Hitit
anlayışında ve sanatında iğ ve ayna her zaman kadınlık simgesi olarak kullanılmış öğelerdir.

Res im

Resim 12.15-16: Karatepe Kabartmlarından örnekler.
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12.3.9. Sam’al
Sam’al, yönetim merkezi Gaziantep’in güneyinde, Fevzipaşa İstasyonu yakınındaki
Zincirli Höyüğü olan Sam’al ya da Salmaneser döneminden sonra Arami adı olan Bit Gabbar
Devleti, MÖ 858’de adı geçen Asur Kralı’na vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. Kazılar
sonucu Zincirli’de ele geçmiş olan Asarhadon (MÖ 681–669) steli, Asur egemenliğinin bir
belirtisi olmakla beraber, Sam’al Krallığı’nın Asur etkisine ne zaman girdiği tam olarak
bilinmemektedir.
Sam’al’in daire şeklinde bir alana yayılan aşağı şehrini, iç içe geçmiş çifte sur
duvarları çevreler. Bu kentte bulunan yazıtlar, Batı Semitik Dilleri olan Fenikece ve Aramca
ile ve bunların alfabetik sistemleriyle yazılmıştır. Sam’al Kralı Barrakib’in hiyeroglifli bir
mührü ile Karaburçlu mevkiinde bulunmuş bir hiyeroglif yazıt, diğer yazılı belgeleri
oluşturur. Zincirli’deki en eskiye tarihlenen belgeleri Haya oğlu Kilamuva yazdırtmıştır. Bu
yazıtta Kilamuva, kendinden önceki kralları saymaktadır.
Zincirli yakınındaki Gerçin mevkiinde bulunmuş olan bir stel ise, tarihi herhangi bir
olayı anlatmamakta, Ya’idi Kralları olarak Qaral ve oğlu Panamuva’nun adları geçmektedir.
Bu adlardan Panamuva, Zincirli’de kral Barrakib’in Arami Dili’ndeki yazıtında da karşımıza
çıkmaktadır. Bu yazıtta Sam’al Ülkesi’nin yaşadığı bazı karışıklıklardan bahsedilir ve Asur
hâkimiyetinin kabulü ile yeniden feraha kavuşulduğu anlatılır. Bu yazıt sayesinde Sam’al’in
diğer kral isimlerini de tespit etmek mümkün olmuştur: Qaral, oğlu I. Panamuva, Bansur,
oğlu II. Panamuva, oğlu Barrakib.
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Resim 12.17: Sam’al kentinde bulunan bazalt çift aslanlı kaide üzerinde duran erkek
heykeli (http://www.hittitemonuments.com)

Son olarak Sam’al/Zincirli’de 2008 yılında Chicago’dan bir ekibin yürüttüğü
arkeolojik kazılar sırasında bulunmuş olan bir stelden bahsetmek gerekir. MÖ 8. yy.a ait olan
stelin Aramice yazılmış yazıtında, Kuttamuwa adlı yüksek statülü bir görevliden
bahsedilmektedir. Yazıtının çevirisinin yayınlanmasıyla kentin tarihi biraz daha aydınlığa
kavuşacaktır.
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Resim 12.18: Geç Hitit Devletleri ve önemli buluntuların yer aldığı harita.
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12.4. Geç Hitit Devletlerinde Devlet Yönetimi ve Ordu
Geç Hitit Devletlerinin çoğunda kral adlarının, Hitit İmparatorluk Dönemi’ndeki kral
adlarının değişikliğe uğramış biçimi olduğu ve dolayısıyla bunların, kendilerini Hititlerin
devamı olarak gördüklerini söylemek mümkündür. Ancak yeni kurulan bu devletlerin
karakteri ve yönetim biçimi, merkezi bir otorite yerine küçük kentler ve dar alanlar içinde
kaldığından, Hitit İmparatorluk Dönemi yönetim sisteminden ister istemez ayrılmaktadır.
Dışa karşı oldukça güçsüz olan bu devletler, Asur karşısında dayanamamış ve zaman zaman
bir koalisyon kurmuşlardır. Ancak bu da güçlü Asur karşısında pek başarılı olamamıştır,
hemen bütün Geç Hitit Devletleri bir Assur istilası ile son bulmuştur.
Bu küçük devletlerin başında bulunan kralların yetkilerini tam olarak bilememekle
beraber, yazılı kaynaklarda “Büyük Kral, Kahraman, Ülke Beyi, Hâkim” gibi unvanlarına
rastlanmaktadır. Savaşlarda ordunun idaresi görevini üstlendikleri, barış dönemlerinde
rahiplik görevini yerine getirdikleri bilinmektedir. Diğer yandan hukuki sorunlar karşısında
yargıçlık görevi de yaptıkları, kabartmalar üzerindeki sahnelerden anlaşılmaktadır.
Yazılı belgeler askeri güç hakkında fazla bilgi sağlamazken, kabartmalar üzerinde yer
alan sahnelerden Geç Hitit askeri gücü içerisinde atlı süvarilerin bulunduğunu öğrenmekteyiz.
Asur’a ödedikleri haraç içerisinde at da vardır. Diğer taraftan arabalı savaşçılar ve yaya
askerler olarak Asur’a karşı savaştıkları bilinmektedir. Kabartmalarda görüldüğü kadarıyla
yaya askerler ok, yay ve mızrakla donanımlı iken, arabalarda iki asker bulunmaktadır.
Devlet içindeki yasal işler, toplum yapısı ve kanunlar hakkında fazla bilgimiz
bulunmamaktadır. Ancak kölelik kurumunun varlığından bahsedilebilir. Geç Hitit
Dönemi’nde kölelik kavramı Hitit Devleti ile karşılaştırıldığında, bu dönemde neredeyse
tamamen kökelik haline dönüştürülmüş bir yapı görünmektedir.
Ticaret hayatının Geç Hitit Dönemi’nde nasıl işlediğini tam olarak anlayamıyoruz. Hiç
kuşkusuz bulundukları coğrafya, farklı etnik kökenli toplum yapıları nedeniyle birbirleriyle ve
Urartu ile Frig gibi Devletler ile ticari ilişkiler kurmuşlardır.
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12.5. Geç Hitit Devletlerinde Sanat
Anadolu’da kurulmuş olan uygarlıklarda MÖ II. Binyıldan beri anıtsalyapıların
kabartmalı taş levhalar ile donatılması geleneği görülmektedir. Anadolu’da Hititler tarafından
benimsenen ve kendilerine özgü bir şekil alan mimari yontular, önceleri ağırlıklı olarak giriş
yapılarına yerleştirilen aslan ve sfenkslerle başlayıp daha sonra gerek kral ve kraliçeyi
gösteren dini törenler olsun, gerek bütün tanrıların tanıtıldığı resmi geçitler olsun, tümü dini
içerikli olmak sureti ile çeşitlenerek artmıştır.

Resim 12.19: Arslantepe’nin Arslanlı iç kapısında, sol yana ait kapı arslanı.
Geç Hitit Dönemi’nde sanatta geleneksel öğeler varlığını sürdürürken yeniliklerde
ortaya çıkmıştır. Geç Hitit yontuculuğunun, bilindiği kadarıyla en büyük bölümünü mimaride
kullanılmış olan plastik eserler oluşturmaktadır. Kapılardaki yarım plastik biçim işlenmiş
yontularda Kuzey Suriye ve Hitit geleneklerinin bir karışımı görülmektedir. Bunlar MÖ 2.
binyıl örneklerinde olduğu gibi, sadece girişlerin süslenmesinde kullanılmamış, yontu ve
sütun kaideleri olarak da bunlardan yararlanılmıştır. Öte yandan kabartma ve yarı plastik
olarak biçim verilmiş yontular yanında Geç Hitit Sanatı’nın getirdiği bir yenilik, bağımsız
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olarak duran, taştan yapılmış tam plastik anıtsal tanrı ve hükümdar betimlemelerinin de
yaratılmış olmasıdır.
M.Ö. I. binyılda tasvirli sanat eserlerinde MÖ II. binyılda yapılan kültsel tasvirlerin
yanında, dünyevi konular da görülmeye başlamıştır.
Bu eserler arasında göze çarpan ilk özellik, anıtsal yapılarda görülen kabartma ve dev
boyda insan görünümlü heykellerdir. Ancak bu eserler üzerinde, eseri yapan sanatçıya dair
hiçbir emare bulunmamaktadır. Buna karşın Hitit İmparatorluk Dönemi’nden farklı olarak,
devlet kontrolü dışında kurumlar tarafından değil kişiler tarafından da üretilmiş eserler
görülür.
Bu konuya en iyi örneği Maraş ve çevresinde bulunan mezar stelleri teşkil eder. Bu
örnekler ile ilk defa kral ve rahipler dışında halktan bireylere ait tasvirler görmekteyiz. Ancak
pek tabii ki bu halktan kişiler varlıklı ve iktidar sahibi aileleri temsil etmekteydi.
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Resim 12.20:Geç Hitit tarzındaki stel M.Ö. 7. yüzyılın başları ile 8. yüzyılın sonlarına
tarihlenmektedir. Yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki stel Arami etkisi gösterir. Kadının zengin
takıları varlıklı bir aileden geldiğini göstermektedir. Çiftin yüzlerindeki keder ve üzüntü
yontucunun başarısının bir göstergesidir. Adamın sağda, kadının solda olması geleneksel
Hitit protokol kuralıdır. Saç şekli ve sakal Asur stilinin Arami versiyonu olmasına karşın
bıyığın olmaması Hitit stilidir. Süslü kemer Karkamış geleneksel stilinin bir unsurudur.
Kadının burun halkası Fenike etkisini gösterir. Kadının başlığı ise Türkiye’de köylü
kadınların bugün de giydikleri başlıklara çok benzemektedir. Stel, Adana Arkeoloji
Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Kahramanmaraş Kalesi ve yakın çevresinden çıkarılmış olan steller de kendine özgü
bir üslubu sergiler. Önceleri Hitit etkili bir üslup daha sonra Asur, Arami ve Fenike
unsurlarının artmasıyla daha eklektik ve kompozit bir biçime dönüşür .

Resim 12.21: Kahramanmaraş Mezar Stelleri, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi ve
Kahramanmaraş Müzesi
İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’nde karşılıklı oturmuş iki kadın figürünün
bulunduğu bir örnek klasik anlatımın dışına çıkar. Konular daha çok ziyafet sahnesi ve aile
bireylerinin gündelik yaşamlarıyla ilgilidir. Ziyafet sahnelerinde çoğunlukla arkalıklı
sandalyelerde karşılıklı oturmuş karı-koca figürleri arasında bir yemek masası/sehpa bulunur.
Kompozisyonların üzerinde yiyecek ve içecek bulunan çapraz ayaklı masa ve figürlerin
ellerinde kupa veya yiyecek tutar biçimde oluşturulması “ölü yemeği” sahnesi olarak
adlandırılmalarına neden olmuştur.
Kabartmalar üzerinde insan ve hayvan betimlemeleri “yüksekkabartma” şeklinde
işlenmiş olup, bunların yüzeylerinde ayrıntılar görülmemektedir. Bu stilin en güzel
örneklerine Malatya- Arslantepe’de rastlanır. Özellikle “libasyon/sıvı, kurban sunma” konulu
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orthostatlar üzerinde, Hitit İmparatorluk Dönemi’nde başkent Hattuşa’da uygulanmış olan
ikonografinin sürdürülmüş olduğu gözlenmektedir.

Resim 12.22:Malatya-Arslantepe; Kral (PUGNUS-mili) Ay ve Güneş Tanrılarına
şarap sunmaktadır. Kireçtaşı rölyef Arslanlı kapının bir parçasıdır. M.Ö.9. yy.’a tarihlenir
ancak daha erken olabileceğine dair iddialar da vardır. Ankara’da Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ndedir.
Tanrı ve kral figürlerinde başlık, giysi, ayakkabı (sivri, ucu kalkık) ve silah gibi
simgeler, kanatlı güneş kursu,Lituus Hattuşa’dan tanıdığımız örneklerine benzerdir. İnsan
figürlerinin yüzleri de ana çizgileriyle belli edilmiş; çene sakal boyundan bir çizgiyle
ayrılmıştır. Ağız kısmı küçük ince dudaklarla hafif belli edilmiş, buna karşın profil
yüzlerde,cepheden çizilmiş iri, badem biçimi gözler egemendir.
Kaş ve yanaklar hiç belirgin değildir. Tanrısal sivri başlıklardaki elips /ovalbezemeler
ve tanrısal boynuzlar detaylı işlenmişlerdir. Kısa giysili figürlerde baldırlar şişkin, dizler
yumru biçimi ve çevresinde daire ile gösterilmiştir. Uzun giysiler altında en ufak bir beden
belirtisi görülmemektedir. Kısa giysi tunikalarda bele oturmuş, fakat belin inceliği ve
kalçaların yuvarlaklılığı belli edilmemiştir. Geç Hitit Sanatı’nda hiç kuşkusuz Assur ve Arami
etkisi görülmekle beraber, kendine özgü bir stil de kullandıkları da söylenebilir.
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Resim 12.23:Karatepe-Arslantaş mimari kabartmaları arasında yer alan ziyafet
sahnesi.
Demir Çağı Çukurova Bölgesi sanatının taşralı bir örneği olarak tanımlanan KaratepeArslantaş mimari kabartmaları arasında, daha sonra arkaik ve klasik Yunan sanatında
göreceğimiz konulara ve tasvirlere rastlanır.
Hatırlanacağı üzere Adana-Kadirli’de bulunan Karatepe-Arslantaş’taki mimari
kabartmalar arasında Fenikece ve Anadolu/Luvi Hiyeroglifi ile çiftdilli yazılmış bir yazıt
vardır. Bu yazıttan bölge adının Geç Hitit Dönemi’nde Azatiwataya olduğunu öğreniyoruz.
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Fırtına tanrısının gövdesine usta bir işçilik ile yerleştirilen yazıt, kentin mimari öğeleri arasına
2 kez hiyeroglifle ve 3 kez de Fenikece tekrar edilmiştir.
Karatepe-Arslantaş’taki bu bazalt taş bloklar üzerine oyularak yapılmış sahne ve
tasvirler arasında yer alan bir ziyafet sahnesi oldukça dikkat çekicidir. Sahnede yiyecek ve
içecek getiren hizmetkârlar, palmiye yaprakları ile sinekleri kovalayarak oturan kralı
serinleterken tasvir edilen diğer hizmetkârlar, kurban edilecek hayvanların getirilmesi gibi
canlı sahneler dönemin sanatçıları tarafından yapılmıştır. Pek tabii ki sahnede tanrı ve kral
tasvirleri de yer alır.
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Uygulamalar
Demir Çağ ya da Geç Hitit Dönemi yayınlarını ve belgesellerini takip etmek
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Uygulama Soruları
Anadolu bir köprü olmakla beraber sadece kültürleri bir araya getiren bir coğrafya
mıdır, yoksa kültürler arası bağlantıyı sağlayan bir coğrafya mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu;’da Demir Çağ kültürlerini oluşturan öğeler hakkında bir giriş yapılmış, Hitit
kültürünün Anadolu’da ortadan kalkmasıyla yaşanan değişim anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Geç Hitit Devletleri içinde, Hitit İmparatorluk Hanedanı’ından Kral Murşili (II) ve
Muvatalli (II) ile ilişkili olduğu anlaşılan krallık hangi bölgede idi?
a-Malatya
b-Sam’al-Zincirli
c-Kızıldağ-Karadağ
d-Kahramanmaraş
e-Gaziantep-Kargamış

2-Adana Kadirli’de yer alan Karatepe’deki Fenikece ve Anadolu/Luvi Hiyeroglifi çift
dilli yazıtı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Alfabetik yazıya geçişi sağlamıştır
b-Anadolu/Luvi hiyeroglif yazısının doğru bir şekilde okunmasını sağlamıştır
c-Geç Hitit Devletleri’nin sınırlarını gösterir
d-Anadolu’da bulunmuş ilk Anadolu/Luvi hiyeroglifli yazıttır
e-Hepsi

3- Kargamış Krallığı’na ait özellikle kapı aslanları ve taş kabartmalar bugün daha çok
hangi müzemizde yer alır?
a- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
b-Ankara Resim ve Heykel Müzesi
c-Adana Müzesi
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d- Ankara Etnografya Müzesi
e-Uşak Müzesi

4- Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu/Kapadokya Bölgesi’nde kurulmuş olan Geç
Hitit Krallığı’dır?
a-Gurgum
b-Kummuh
c-Tabal
d-Pattin
e- Melid

5- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Gaziantep sınırları içinde Fırat kıyısında yer
alan Geç Hitit Beyliğidir ?
a- Kargamış
b-Tabal
c-Azzi-Hayaşa
d-Hilakku
e-Gurgum

6- Günümüzde Malatya il sınırları içinde yer alan Geç Hitit Beyliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Kummuhu
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b-Tabal
c-Melid
d-Kargamış
e-Que

7- Gaziantep-

Islahiye-Zincirli’ye lokalize edilen Geç Hitit/Arami

Beyliği

aşağıdakilerden hangisidir?
a- Bit Agusi
b- Bit Zamani
c- Sam’al
d-Melid
e-Gurgum

8- Aşağıdakilerden hanigis bir Geç Hitit Devleti değildir?
a-Sam’al
b-Malatya
c-Gurgum
d-Hilakku
e- Urartu

9-Geç Hitit Döneminde hangi yazı sistemi göze çarpmaktadır?
a.Çivi Yazısı
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b-Alfabetik Yazı
c-Resim Yazısı
d-Anadolu Hiyeroglifi
e-Hepsi

10-Geç Hitit Devletleri hakkında bilgiyi en çok hangi yazılı kaynaklardan
edinmekteyiz?
a-Mısır kaynakları
b-Hitit kaynkaları
c-Assur kaynakları
d-Arami kaynakları
e-Urartu kaynakları

Cevaplar:
1-c

2-b

3- a

4- c

5- a

6-c

7-c

8-e

9-d

10-c
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13. URARTU DEVLETİ VE UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Bir Demir Çağ Kültürünü olarak Urartu
- Urartu Tarihinin Ana Hatları
-Urartu Dini ve Ölüm Gömme Gelenekleri
-Urartu Metal İşçiliği
- Urartu Sulama Tesisleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğu Anadolu coğrafyası Urartu devletinin yönetim şeklinde etkili olmuş mudur?
Madencilik Urartu için neden önemlidir?
Urartu Asur ilişkileri nasıldır?
Urartu dini nasıl tanımlanır? Hangi dinlerden etkilenmiştir?
Urartu’da kaç çeşit ölü gömme yöntemi vardır?
Urartu metal işçiliği hangi ürünlerde kullanılmıştır?
Urartu neden sulama sistemleri konusunda gelişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders
notları
ve
sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri

Urartu

MÖ 9. yüzyılda Van
Gölü Havza’sında kurulmuş olan
Urartu Krallığı’nın bölgede nasıl
güçlü bir siyasi ve ekonomik güç
haline geldiği anlatılması

Urartu

Urartu
yerleşmelerinin
Ders
notları
ve
mimarisi ve maddi kültür sunumlar, kaynak kitaplar,
örnekleri ile Urartu medeniyeti belgeseller
ve
müze
ile ilgili bir profil çıkartılmaya ziyaretleri
çalışılmısı

Urartu Dini –
Urartu dini, tanrıları ve
Ders
notları
ve
Mezar Biçimleri ve Ölü üstlendikleri görevler kavranır
sunumlar, kaynak kitaplar,
Gömme Gelenekleri
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Urartu Dini –
Urartu’nun ölü gömme
Ders
notları
ve
Mezar Biçimleri ve Ölü adetleri kavranır
sunumlar, kaynak kitaplar,
Gömme Gelenekleri
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
Urartu
Metal
Urartu için suyun önemi
Ders
notları
ve
İşçiliği ve Urartu Sulama kavranır ve sulama sistemleri sunumlar, kaynak kitaplar,
Tesisleri
tanınır
belgeseller
ve
müze
ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
Urartu, maden, mezar mimarisi, kale, din, kral mezarları, sulama sistemi
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GİRİŞ
MÖ 1. binyılın sonlarında Anadolu ve Mezopotamya’daki değişimler ve bunların
sonucunda MÖ 9 ve 6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’da önemli bir güç haline gelen
Urartu Krallığı hakkında bilgi verilecektir. Krallığı’nın ortaya çıkışı, krallar listesi ve Urartu
Krallığı’nın önemli yerleşmeleri anlatılacaktır. Bu yerleşmelerin konumları, krallık içindeki
önemleri ve araştırma tarihçeleri de yer alacaktır.
Ayrıca, Urartu ölü gömme geleneklerinin Urartu sosyal yaşamı içindeki önemi
hakkında bilgiler verilecektir. Urartu’da önemli yer tutan kaya mezarları örnekler üzerinden
tanımı yapılacak ve detaylı açıklanacaktır.
Bu bölümde, Urartu maden eser türleri üzerinden, maden işçiliği açıklanmaya
çalışılacak, Urartu Krallığı’nın öne çıkan özelliklerinden biri olan gelişmiş Sulama Tesisleri
hakkında da bilgi verilecektir.
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13.1. Urartu Devleti ve Urartular
MÖ 1. binyıl Anadolu’da merkezi yeni güçler, büyük ordular ve savaşlarla kendini
gösterir. Demir Çağ Krallıkları olarak adlandırılan Doğu’da Asur, Babil, Med, Urartu gibi
devletler yanında batıda Yunan kent devletleri ile Frig ve Lidya devletleri ortaya çıkar.
Büyük savaşların, insan kıyımlarının, tehcir uygulamalarının yapıldığı bu dönem,
özellikle madencilik ve mimari başta olmak üzere birçok yenilik ve gelişmenin de ortaya
çıktığı dönemdir. Yeni toplumlar diller ve yazılar artık Anadolu’nun etnik ve kültürel yapısını
çeşitlendirmekte zenginleştirmektedir.
Böyle bir siyasal ve toplumsal panoramada Doğu Anadolu yüksek yaylasında yeni ve
gelişmiş bir kültür ortaya çıkar. Bölgenin zorlu iklim koşulları, geçit vermeyen yüksek
dağları, bu zengin kültürün ve merkezi yapının gelişimini ilk defa engelleyememiş, aciz
kalmıştır. Dağların krallığı artık iş başındadır ve Doğu Anadolu’nun yazgısını değiştirecek ilk
defa Anadolu’nun diğer bölgeleriyle ölçüşebilecek bir teknolojik ve kültürel birikimi
yansıtacaktır.
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Resim 13.1: Urartu ve Asur Kralları'nın karşılaştırmalı kronolojisi (Salvini 2011)
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Urartu krallığı I. Sarduri ile birlikte siyasal ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme içine
girmiştir. I. Sarduri'den sonra Urartu tahtına sırasıyla oğlu İşpuini (MÖ 830-810) ve Menua
(MÖ 810-785/780) geçer.
Krallığının ilk yıllarında bayındırlık faaliyetlerine önem veren Menua başkent
Tuşpa'dan çeşitli yönlere giden yollar üzerinde askeri amaçlı birçok kale yaptırmıştır. Bu
döneminde krallığın geniş ölçekte yayılımı, krallığın tarihi boyunca sürdüreceği genişleme
siyasetinin temelini oluşturmuştur. Menua'dan sonra Urartu krallık tahtına I. Argişti
(M.Ö.790-765) II. Sarduri (MÖ764-735) I. Rusa (MÖ730-714/3) II. Argişti (MÖ 714-685 -?-)
II. Rusa’a geçer (MÖ 673/72-?). II. Rusa saltanatı döneminde Urartu krallığı iktisadi ve
kültürel bir gelişme içine girer. II. Rusa dönemi Önasya’da askeri ve siyasal dengelerin
değişmeye başladığı, göçebe kabilelerin güçlerini her zamankinden çok hissettirmeye
başladıkları bir dönemdir. Kimmerler artık, onları kuzeyden zorlayarak harekete geçmelerine
neden olan İskitlerle birlikte İran, Kuzey Mezopotamya ve Anadolu’da tehlike yaratmaya
başlamışlardır. Ayrıca MÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru İran’da Medler güçlenmeye ve Aššur
krallığını zorlamaya başlamışlardır. Urartu krallığı bütün bu gelişmeleri önceden tahmin
ederek göçebe toplulukların yaratmaya başladığı istila rüzgarından sağ çıkabilmek amacıyla
daha çok merkezi bölgesinde yani Van Gölü havzasında ve Transkafkasya bölgesi ile İran
Azerbeycanı’nda konumunu güçlendirmek için yeni kaleler kurmuşlardır.
Urartu kralı II. Rusa'nın ölümünden sonra Urartu krallığı Önasya tarihinde eski
önemini yitirmiştir. Bu dönemden sonra Urartu krallığının yıkılışına kadar geçen süre içinde
bilgilerin azlığı yıkılış aşamasını ve nedenlerini tam olarak anlamamızı güçleştirmiştir.
Bundan sonraki Urartu krallarının isimlerinden başka kayda değer bilgiler pek fazla
olmamıştır. Yakındoğu tarihinde Beylikler/Aşiretler Dönemi ile birlikte 600 yıl boyunca ön
planda kalan Urartu Krallığı'nın nasıl ve kimler tarafından ortadan kaldırıldığı tam olarak
çözüme kavuşturulamamıştır.
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13.1.1. Urartu Tarihinin Ana Hatları
MÖ 9-6. yüzyıllar arasında Yakındoğu tarihinde önemli bir rol oynayan ve merkezini
Van Gölü havzasının oluşturduğu Urartu Krallığı ile ilgili bilgilerimiz MÖ 13. yüzyılın
başlarına kadar iner. Asur kaynakları bu konuda bilgi edinebildiğimiz tek yazılı kaynak
niteliğindedir.
Asur yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla Urartu’nun merkezi devlet örgütlenmesinin
ilk adımları Arame ile başlamakla birlikte merkezi devlet sistemine geçiş Lutipri oğlu
I.Sarduri (MÖ 840-830) ile gerçekleşmiştir. I. Sarduri adı, Van kalesinin güneybatı
eteklerinde yer alan Madırburç üzerinde geçer ve I. Sarduri Asurca yazılan bu kitabede
kendini “Nairi topraklarının kralı” olarak tanıtır.

Büyük kral Lutipri’nin oğlu, kudretli kral,
Kainatın kralı, Nairi ülkesinin kralı,
Eşi olmayan kral,
Savaştan korkmayan dehşet verici çoban,
Kendine boyun eğmeyenleri mahveden kral Sarduri’nin yazıtı
(Ben) Lutipri’nin oğlu, karlar kralı
Bütün krallardan vergi kabul eden Sarduri’yim

Van Kalesi’ndeki bu yazıt Urartu’nun ilk yazılı belgesidir. Daha önce bilgiler hep
Asur kaynaklarından gelmektedir. MÖ 9. yüzyıldan itibaren Urartu yazıtları karşımıza çıkar,
bu ilk yazıtlar ise Asur alfabesiyle ele alınmıştır. Asur kültürel etkisi daima Urartu üzerinde
baskındır. Yazıtlardaki bu üslup da yine Asur krallarının üslubuyla birebir örtüşür. Evrenin
kralı, bütün krallardan haraç alan kral, kentleri fetheden işin kısası kendini oldukça abartan
bol keseden atan bir üslup vardır.
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13.2. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Yayılımı ve Urartu Kentleri
Urartu Devleti’nin en önemli kenti Van Kalesi (Tuşpa)’dır. dir. Urartu’nun anıtsal
nitelikteki mimari örnekleriyle, ilk yazıtlarını burada görmek mümkündür. Urartu Devleti’nin
başkenti olan Tuşpa, sitadel ve aşağı şehirden oluşur. Sitadelde yöneticilerin oturduğu
saraylar, tapınak, anıtsal kaya mezarları gibi yapılar, aşağı şehirde ise halkın oturduğu sivil
yapılar vardır.

Resim 13.2: Van Kalesi

Tuşpa’da en dikkat çekici Urartu öğeleri Anıtsal Krali mezarlardır. Bu mezar yapıları
kayalara oyulmuş odalardan oluşmaktadır. I. Argişti mezarı tarihlenebilir tek örnektir.
Cephesinde I. Argistinin saltanatı süresince yaptığı icraatların anlatıldığı bir yazıt mevcuttur.
Van kent merkezinde, Van Gölü kıyısında yer alan bu anıtsal başkentniteliğinde olup, bir
başkentin bütün unsurlarını taşımaktadır.
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Resim 13.3: Van Gölü kıyısındaki başkent Tuşpa’nın genel görünümü.

Van’ın kuzeydoğusunda bulunan Yukarı Anzaf’ta bulunan Haldi Tapınağı ile büyük
depolar ve surlar, kentin mimarisini gözler önüne seren önemli kalıntılardır. Yukarı Anzaf
Kalesi Urartu kale mimarisinin ve yer seçim kurallarının tipik örneklerindendir.
Son yıllarda Urartu kültürünün ve tarihinin aydınlatılması aşamasında önemli bir
yerleşme olarak tanımlanabilecek Ayanis kenti kazılarında ortaya çıkarılan tapınak kompleksi
ve buluntular II. Rusa döneminde Urartu kültürünün gelişim aşaması, doruk noktasını
göstermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca Tapınak cephesinde yer alan Urartu’nun en uzun
yazıtlarından biri olan metinde Urartu tarihinin son dönemlerinin aydınlatılması açısından
önemli bilgiler edinilmiştir. Ayanis’te kazılar halen devam etmektedir.
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Resim 13.4: Ayanis – Tapınak kompleksi ve yazıtlı duvarları.

Gürpınar Ovası’nda, Hakkari yolu üzerinde yer alan Çavuştepe kazıları 1960’lı
yıllarda başlamış ve yaklaşık 30 yıl sürmüştür. II. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe
Kalesi; Aşağı Kale ve Yukarı Kale olarak iki ana iskân alanı içerir. Çevresi surlarla kuşatılmış
bu alanlarda Urartu baş tanrısı Haldi’ye ve İrmuşini’ye adanmış birer tapınak bulunmaktadır.
Tapınaklar çevresinde rahiplerin oturdukları kompleksler, depolar ve işlikler yer alır. Ayrıca
aşağı kalede oldukça büyük bir saray kompleksi bulunmaktadır. Buradaki depolar, mutfaklar
ve saray odaları ilgi çekicidir.
Altıntepe-Van Urartu’nun klasik dönemine tarihlenen tümü soyulmuş 40 kadar yer
altı, kayaya oyulmuş mezarı içerir. Başkent Tuşpa halkı tarafından kullanıldığı anlaşılan
mezar odaları, Krali mezar yapılarının minyatür ölçekteki örneklerini yansıtırlar. Birer
kuyuyla ulaşılan mezar odaları, kayaya oyulmuş tek veya birden fazla küçük boyutlu mezar
odalarından veya gömü alanlarından oluşur. Birden fazla gömünün yapıldığı bu alanlarda, ölü
yatakları veya yakarak gömünün yapılmış olduğu çömlekler, çömleklerin konulduğu nişler
saptanmıştır.
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Urartuların ikinci başkenti olarak kabul edilen Toprakkale, Van Kent merkezinin
hemen

doğusundadır.Karagündüz

ise,

diğer

bir

Urartu

merkezidir

ve

Van’ın

kuzeydoğusun’da Erçek Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alır. Van Gölü’nin doğu kıyısında,
Edremit’de yer alan Dilkaya’da Urartu mezarları ve Urartu dönemi köy yerleşmesi
saptanmıştır.Altıntepe-Erzincan, 1960’lı yıllarda kazılar yapılmıştır ve tapınak, yönetici
yapıları, oda mezarlar bulunmuştur.

13.3. Urartu Dini
Van ili merkezinde bulunan Toprakkale eteklerinde yer alan Meherkapı kaya yazıtında
Urartu panteonunun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri 94 satırlık çivi
yazısı ile belirtilmiştir. Yazıtta 79 tanrı ve tanrıça ile bunların önem ve niteliklerine göre,
sığır, manda, koyun ve kuzu gibi hayvanlardan ne zaman ve kaç tane kesileceği belirtilmişti.
Urartu panteonu hakkında önemli bilgi edindiğimiz Meherkapı Yazıtı’nda baş Tanrı Haldi
olarak belirtilmiştir. Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu izler. Urartu’da tanrıları tasvirleri
genellikle bir hayvan ve karışık bir yaratık üzerinde, boynuzlu başlıklarıyla ayrıt edilirler.
Haldi genellikle aslan üzerinde betimlenmiştir bazı örneklerde alev saçar, alev saçan silahlar
kullanır. Teişeba genellikle boğa üzerinde gösterilir, Yakındoğu’daki diğer örneklerinde
olduğu gibi elinde şimşek demetlerini tutar. Şivini ise geleneksel olarak güneş kursu ile
betimlenir. Urartu’da ilk üç tanrı dışında tanrıların kimliklerini belirleyen atribüleri yoktur.
Ancak tanrıçalarda durum daha karışıktır. Erkek tanrıların sahip olduğu genel kimlik
belirtilerinin hiçbiri bulunmaz.
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Resim 13.5:Van-Meherkapı Kaya Kapısı.

Egemen efendi Haldi’ye, Sarduri oğlu İspuini ve İspuini oğlu Menua, bu kapıyı inşa
ettiler ve emir verdiler. Güneş tanrısının ayında, Haldi’ye, Teiseba’ya, Sivini’ye, bütün
tanrılara kurbanlar sunulsun.
Haldi’ye 6 kuzu parçalansın,
Sonra kurban edilecek hayvan cinsi ve miktarı tanrılara göre sıralanır
Haldi’ye

17 sığır 34 koyun (o en büyük tanrıdır çünkü)

Teiseba

6 sığır, 12 koyun

Sivini

4 sığır 8 koyun.

(Anlaşılacağı üzere tanrılara önem sırasına göre kurban sunulmakta)
Tanrılara

kurban

sunma

uygulaması

bütün

çok

tanrılı

dinlerin

standart

uygulamalarından. Eski Doğu toplumlarında, sonra eski batı toplumlarında, dini törenlerde
kurban merasimleri yapılır. Dini bayramlarda veya adak günlerinde. Bugün olduğu gibi. Bu
gelenek tek tanrılı dinlerde de devam eder. Mezopotamya uygarlığının mirasını alan,
Yakındoğu’daki tek tanrılı dinlerde kurban uygulaması devam etmiş bazen kurallara
bağlanmıştır.
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13.3.1. Urartu Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Adetleri
Doğu Anadolu bölgesinde birçok alanda yeni gelişmelere imza atan Urartular, mezar
mimarisi ve gömü geleneklerinde de birçok ilki ortaya koymuşlardır. Bölgede yeni oluşan
siyasi denge, sosyal yapı, artan nüfus gibi etkenler devrim niteliğindeki gelişmeleri zorunlu
kılmıştır. Bununla birlikte merkezi krallığın yöneticilerinin, yazıtlarındaki görkemli
unvanlarına yakışan anıtsal kaya mezarlarının yanında, artan nüfusun ihtiyacına da cevap
verecek değişik türden gömü anlayışlarının ve mezar tiplerinin bir arada bulunduğu mezarlık
alanları ortaya çıkmıştır. Gömü geleneklerindeki farklılaşmalar; diğer bir deyişle aynı alanda
farklı uygulamaların görülmesi, nüfusun gerek etnik gerekse sosyal alanda çeşitlendiğinin
belirtisidir.

13.3.1.1. Mezar Tipleri
Urartu mezarları hakkında bugüne değin çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Mezarlar
boyutları, yapı malzemesi, inşa şekli, planı gibi mimari özelliklerini tanımlayan
adlandırmaların yanında; kralî mezar odaları, yönetici mezarları, halk mezarları gibi gömülen
kişilerin

sosyal

statüsünü

belirten

kavramlarla

sınıflandırmalar da göz önüne alınarak,

da

tanımlanmışlardır.

Burada

bu

Krali mezarlar / kaya mezarları, yer altı oda

mezarları, taş sandık mezarlar, basit toprak mezarlar ve urne mezarlar gibi başlıklar altında
genel bir ayrıma gidilmiştir.

13.3.1.2. Kaya Mezarları / Krali Mezarlar
Urartu’nun başkenti Tuşpa’da bulunan, Van Kalesi kayalıklarına oyulmuş anıtsal kaya
mezarları, yüzyıllardır bölgeyi ziyaret eden seyyahlar ve arkeologların ilk ilgisini çeken
yapılar olmuştur. Anadolu’da kaya mezar geleneğinin anıtsal ölçekteki ilk örneklerini
Friglerde ve Urartularda görürüz. Bu gelenek daha sonra başka antik çağ uygarlıklarında da
yaygın olarak kullanılmıştır. Urartu kaya mezarları, Urartu batı ilişkisi çerçevesinde
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değerlendirilebilecek en önemli argümanlar arasında sayılmıştır. Ancak bu geleneğin batıyla
olan olası bir kültürel ilişki sonucu mu, yoksa bağımsız olarak mı geliştiğini henüz tam olarak
açıklığa kavuşturabilmiş değiliz. Çok odalı, Urartu mezarlarının diğer iç donanımlarıyla
kendine özgü, bağımsız bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır.
Mezar odalarının kronolojilerine dair kimi önermeler yapılmakla birlikte, “Horhor
Mezarı” olarak bilinen mezar, cephesinde yer alan I. Argişti’ye ait yazıtından dolayı
tarihlendirilebilen tek mezardır. Yine Tunceli Mazgirt Mezarı da girişinde yer alan II. Rusa
dönemine ait yazıttan yola çıkılarak tarihlendirilmiştir. Yazıtlarda sadece ilgili kralların
faaliyetleri ile ilgili metinler yer alır.
Genel kabul gören görüş; Urartu krallarının Van Kalesi’ne gömülmüş oldukları
yönündedir. Kralın asli ikametgâhı veya ölüm yeri başka yerde olsa bile, muhtemelen mezar
odası Van kayalıklarına açılıyordu ya da var olan mezar odalarından birine gömülüyordu. Bu
önermenin temel dayanağı Karmir-Blur (Ermenistan), Arinberd (Ermenistan), Çavuştepe,
Ayanis, Anzaf, Toprakkale gibi başlıca Urartu

kralî merkezlerinde kaya mezarına

rastlanmamasıdır.
Van Kalesi örnekleri dışında Varto/Kayalıdere, Palu, Mazgirt/Kaleköy, Tatvan,
Doğubayazıt, Ağrı/Atabindi, Pasinler Kalesi gibi örnekler, Urartu merkez bölgesi dışında
mimari özellikleri, konumları ve iç düzenleriyle Urartu dönemine tarihleyebileceğimiz diğer
kaya mezarlarıdır.
Kuzeybatı İran’da Sharik, Sangar, Kale Hodar, Kale İsmail Ağa, gibi merkezlerde çok
odalı Urartu kaya mezarı kriterlerine uyan örnekler saptanmıştır. Sharik’da ana salon ile
birlikte oda sayısı 5’i bulur. Kale Hodar II kale mezarı 4, Kale İsmail Aga kaya mezarları ise
2 odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkarlar. Kale Hodar I örneğinde ana salonun doğu uç
noktasında atık çukuru yer alır.
Başkent Tuşpa dışında yer alan çok odalı kaya mezarları, olasılıkla Urartu’ya öykünen
yerel yönetici veya prenslere ait olmalıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere bu
mezarlardan hiçbirinde buluntuya rastlanmaması bu değerlendirmeyi sadece bir varsayımdan
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ibaret kılar. Zira mezar odalarının kronolojileriyle ilgili stil-kritiği dışında herhangi bir
kaynağımız bulunmamaktadır.
Ulaşılması güç alanlara yapılan ve dar bir kapıyla ulaşılabilen, çoğunlukla tek odalı,
içinde ölü yatağı bulunan mezar odaları, plan ve konum özellikleriyle değerlendirildiğinde,
yukarıda genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz Urartu kaya mezarı özelliklerine uymadıkları
görülür. Van Kalesi’nde Küçük Horhor Mezarı, İç Kale Mezarı ve “Büyük Platform”un
altındaki küçük mezar, söz konusu ayrımı yansıtması açısından önemli örneklerdir. Bunların
Van Kalesi’ndeki krali mezar örneklerinden -plan ve boyutlarıyla- oldukça farklı bir
geleneği yansıttıkları görülür. Küçük boyutlu, tek odalı, odaya açılan büyük nişlerin
bulunduğu bu mezarların Urartu sonrası dönemlere; Akhaimenid, Helenistik ve Roma
dönemlerine ait olmaları olasıdır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, Krali Kaya Mezarları’nın boyutları ve işleniş
tarzlarıyla en görkemlileri Urartu Başkenti Tuşpa/Van Kalesi’nde yer alır. “Kurucular”, “Neft
Kuyu”, “Doğu Odaları” ve “I. Argişti” mezarları bu örneklerin başında yer alır.
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Mezarların önünde genellikle bir platform yer alır, bu platformlara, sitadelden kaya
merdivenleri veya uygun patika yollarla inilip çıkılmaktadır. Mezar odasına girişi dikdörtgen
Resim 13.6:Van Kalesi, I. Argişti Mezarı.
bir kapı açıklığı sağlarken; bazı örneklerde odaya kayaya oyulmuş birkaç basamakla
ulaşılır. Girişten sonra bir ana salon/oda ve bu salona kapılarla bağlı daha küçük boyutlu
gömü odalarından oluşan bir mimari düzen vardır. Van kalesi örneklerinde oda ve salonlar
büyüktür.
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Resim 13.7:Van Kalesi, Doğu Odaları Mezarı.
Oda sayıları ve iç düzenlemelere bakıldığında, oda veya salon tabanlarına açılmış şişe
biçimli atık çukurları görülür. Bu durum, düzenlemenin bu mezar odalarına çok sayıda kişinin
gömülmesi için tasarlandığını gösterir. Ana salon ile birlikte oda sayıları değerlendirildiğinde,
Van/İçkale (Kurucular) yedi, Varto/Kayalıdere Mezarları ve Van-Argişti Mezarı altı,

Van/Neft Kuyu, İran-Sharik beş, Van-Doğu Odaları, Palu I-II, Atabindi, İran-Hodar II kaya
mezarları ise dört odalı düzenlemeleri ile karşımıza çıkarlar. Girişten sonra ulaşılan alan
genellikle ana salon olarak düzenlenmiş ve bu ana salondan yan gömü odalarına birer kapı
açıklığı ile geçişler sağlanmıştır. Ana salon ve odaların duvarlarına ölü hediyeleri veya
kremasyon kaplarının (urne) konulabilmesi için nişler açılmıştır. Oda ve salonların
bazılarında lahit altlıkları veya izleri ile ölü yatakları tespit edilmiştir. Van/Argişti,
Varto/Kayalıdere, Ağrı/Atabindi, Palu II, Mazgirt-Kaleköy gibi örneklerde, mezar tabanına
açılan bazıları şişe biçimli çukurlar bulunur. Yeraltı oda mezarlarının in situ durumunda
saptanan buluntu durumundan hareketle, bu çukurların mezar odasında yeni gömülere yer
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açabilmek amacı ile eski gömülerin buluntuları ile birlikte toplandığı birer kemik veya ölü
hediyesi depolama alanı; yani “atık çukurları” oldukları anlaşılmaktadır.
Mezar odalarının iç duvarları genellikle sadedir. Bunun yanında Van/İçkale ve Neft
kuyu mezarlarında, yan duvarlar ile tavan kısmının birleştiği alanlara, üst örtüyü taşıyan
ahşap kirişleri temsil ettiği düşünülen yarım yuvarlak dişli silmeler yapılmıştır. Aynı durum
Mazgirt/Kaleköy mezarında da izlenebilmektedir. Yine Van/I. Argişti mezarında ortasında bir
delik bulunan, kenarları içbükey, karelerden oluşan oyuklar bulunur. Bunlar olasılıkla -bazı
Urartu duvar resimlerinde de tasvirlerini gördüğümüz- bezemeli tunç bir levhanın
yerleştirilmesi için yapılmıştır. Tavan genellikle düzdür, bunun yanında Van/Kurucular ve
Neft Kuyu mezarlarında tavan beşik tonoz biçiminde oyulmuştur.
Van Kalesi’nin güney doğu eteklerinde yer alan Kremasyon Mezarı ise farklı bir plan
anlayışı ile karşımıza çıkar. Tek bir salondan oluşan mezar odasının üç duvarı boyunca
açılmış nişlerin tabanlarına urnelerin konulması için oyuklar açılmıştır. Bu mezara ulaşım
olasılıkla sitadelden değil aşağı şehirden sağlanmaktaydı. Mezarın tek bir salondan oluşması,
aşağı kentten ulaşıma olanak tanıması ve mimari özellikleriyle Van Kalesi’ndeki krali mezar
örneklerinden ayrılır.
Doğubayazıt Kaya Mezarı cephesi figüratif kabartmalı tek kaya mezarıdır. Mezar
cephesi kayalığın batıya bakan yönüne açılmıştır. Kaya mezarında girişten sonra bir ana salon
bulunur. Salonun kuzey ve batı duvarlarına nişler açılmıştır. Salonun tabanına açılmış
dikdörtgen bir açıklıkla inilebilen alt katta iki oda yer alır.
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Küçük boyutlu mezar girişinin her iki kenarında kabartmalar yer alır. Girişin solunda
iki elini açmış bir figür, girişin üstünde bir keçi kabartması, sağda ise bir tanrı(!) kabartması
betimlenmiştir. Kompozisyonun bir kurban töreni sahnesini temsil ettiği anlaşılmaktadır.

Girişin sağında (güneyinde) yer alan tanrı kabartmasının başında çift boynuzlu bir başlık
bulunmaktadır. Kabartma, badem gözlü, hafif kemerli burunlu, sakalsız, bileklere kadar inen
bir elbise giymiş şekilde tasvir edilmiştir. Saçları omuza kadar inmektedir ve saç uçları
olasılıkla buklelidir.
Resim 13.8: Doğu Bayazıt Kaya Mezarı Örneği.

Doğubayazıt kaya mezarının işlendiği kayalık yüzeyi, güney batı yönden izleyen dik
kayalık alanda ortaya çıkardığımız, kaya işçiliği, mezarla ilgili veya çağdaş bir yapı grubunun
varlığını göstermektedir. Mezar odasının kuzeyinde (sol) ana kayaya yaslanmış üç tane yan
yana mekân kalıntısının doğu duvarı (oyukları) ile aralarındaki bölme duvarı çıkıntıları
kayaya oyulmuştur.

371

13.4. Urartu Madenciliği
Urartular için Yakındoğu'nun en büyük madenci topluluğu tanımlaması yapılır.
Yapılan yüzey araştırmalarında Doğu Anadolu'nun birçok noktasında saplanmış demir
madenleri, işleme atölyeleri Urartulara atfedilmiştir. Ancak sadece yüzey araştırmalarına
dayanan bu tür bilgiler söz konusu tanımlamanın yapılabilmesi için oldukça iddialı kanıtlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunca maden ocağına rağmen Urartu yerleşmelerinde maden
işleme atölyeleri ve ya işlikleri arkeolojik kazılarda saptanamamıştır. Kimi zayıf kanıtlar ise
bu konuda iddialı konuşmaya yetecek derecede değildir.
Maden ocakları veya atölyeleri bulunmasa da bugüne değin daha çok kaçak kazılardan
ve arkeolojik kazılardan ortaya çıkarılmış tunç ve demirden eserler, Urartu'nun metal işleme
ustalıklarının en iyi kanıtıdır.
Demirden yapılmış silahlar ve iş aletleri, tunçtan yapılmış savaş silahları ile,
kuyumculuk örnekleri oldukça dikkat çekici bir işçiliği yansıtırlar. Yine tunçtan yapılmış
üzeri çivi yazılı ve bezemeli bakraçlar, at koşum takımları, mobilya parçaları, çanaklar
oldukça gelişmiş bir estetik anlayışı, tekniği ve işçiliği yansıtır. Burada bazı örnekler ele
alınarak Urartu Metal işçiliği hakkında genel bir panorama çizilecektir.

13.4.1. Urartu Kemerleri
Urartu kemerleri gerek metal işçiliğinin kalitesi gerekse üzerindeki bezemeler yardımı
ile Urartu dini, mitolojisi ve sosyal yaşamına dair önemli bilgiler verir. Kemerler ve
madalyonlar ile tunç levhalar üzerindeki tasvirlerden hareketle Urartuların giyim kuşamına,
gündelik yaşamına ve sosyal statüsüne değin çeşitli çıkarımlar yapılabilir.
Urartu kemerlerinde ince olan ve konu olarak daha çok ziyafet sahnelerinin bulunduğu
kemerlerin kadınlara ait oldukları anlaşılmaktadır. Daha kalın olanlarının ise erkeklere ait
oldukları düşünülür.
Buluntu yeri bilinmemekle birlikte, boyut, sahne ve üslup açısından Urartu kemeri
olduğu açık olan bir örnek belki de bize Urartu kadını hakkında en çok bilgiyi vermektedir.
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Uzunluğu 79.2 cm, genişliği ise yaklaşık 7 cm olan kemer üzerinde tanımlanabilen figürlerin
neredeyse tamamı kadınlardan, kadınların oluşturduğu kompozisyonlardan oluşmaktadır.
Kemer yatay olarak bölünmüş iki panelden oluşur. Bazen birbirini tekrar eden sahneler,
narratif yani öyküleyici bir üslupta ele alınmıştır ve olasılıkla bir düğün merasimi
anlatılmaktadır:

Resim 13.9: Kemer üzerinde iki şerit halinde düzenlenmiş olasılıkla bir
düğün/ziyafet sahnesi betimlenmiştir (Kellner 1991b: taf 70-71/282).
Kemer üzerindeki sahnelerin konusu büyük olasılıkla bir düğün betimidir. Sahnenin
başında ve sonunda çok burçlu krali bir yapının betimlenmesi bu eylemin krali bir kentte veya
iki krali kent arasında yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu noktada tasvir edilen gelinin ve
bunun yanında kemer sahibinin saraya veya kraliyet ailesine mensup olma olasılığı yüksektir.
Gelin çeyizini taşıyan süslü at arabaları, ziyafet sahneleri, çalgıcı ve oyuncular, konu
edilen olayın ihtişamını da sergilemektedir. Bu açıdan Urartu’da elit tabakanın veya kraliyet
düğünlerinin oldukça hareketli geçtiği anlaşılmaktadır. Söz konusu sahnelerde erkeklere veya
tanrıçalara özgü betimlerin olmaması ise ilginçtir.

13.4.2. Madalyonlar ve Göğüslükler
Urartu'da özellikle tunç ve altından yapılmış olan madalyon
ve göğüslüklerde oldukça ince bir işçiliğin ürünüdürler. Üzerlerinde
daima kabartma bir tasvir yer alır. Konular kemerlerde olduğu gibi
belki bir kraliyet düğünü, ziyafet sahnesi, mitolojik karışık
yaratıklardan oluşan bir sahne veya bir kabul sahnesidir.
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Resim 13.10: Toprakkale'den altın madalyon (Kellner 1991b:164, fig.1'den
düzenlenmiştir)

13.4.3. Tunç Adak Levhaları
Urartu coğrafyasında sıklıkla rastlanan ve olasılıkla kemer parçalarının yeniden
işlenerek oluşturulduğu anlaşılan “Tunç Adak Levhaları” üzerinde çoğunlukla tanrı tasvirleri
yer alı. Söz konusu tasvirlerde tanrı betimi genellikle standarttır. Bir hayvan üzerinde ayakta
durur pozisyonda yer alan tanrı, elinde genellikle bir silah tutar ayrıca bir yayı da bulunur.
Diğer elini ise dirsekten kırarak hafifçe öne doğru uzatmıştır. Kısa bir etek üzerinde bileklere
kadar uzanan bir tunik giyerler. Elbise kenarları püsküllü veya işlemelidir, yine elbisenin
desenli bir kumaştan yapıldığı görülür.
Tanrının daima boynuzlu bir başlığı vardır Bir örnek işlediğimiz konu bakımından
dikkat çekicidir. Adak levhası üzerindeki tanrı betiminin karşısında ellerini yukarı kaldırmış
“dua eder pozisyonda” bir kadın figürü işlenmiştir. Benzer örneklerde olduğu gibi uzunca
geometrik desenli bir tunik giymiş kadının başı ayrı, yatay desenli bel altına kadar inen bir
örtüyle kapatılmıştır. Kadının önünde yer alan keçi olasılıkla kurban edilen hayvanı
betimlemektedir.

Resim 13.11: Tunç adak heykelciği, Van Müzesi (Merhav 1991a:fig17)
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13.5. Urartu Sulama Tesisleri
Urartuların bugün dahi kullanılan sulama tesisleri oldukça başarılı ve sistemli bir
şekilde, depreme karşı bilinçli mühendislik önlemleri alınarak yapılmışlardır. Şüphesiz bu
tipte önlemlerin alınabilmesindeki en büyük etkenlerden birisi, Urartuların madencilikte çok
ileri bir düzeye ulaşmış olmalarıdır.
Van’ın 20 km doğusunda, II.Rusa tarafından inşa edilen Keşişgöl barajı, yine II.Rusa
tarafından kurulan ikinci başkent Toprakkale’nin kurulması ile birlikte oluşturulan yeni bir
sulama siteminin parçası olarak inşa edilmiştir. Berlin’de bulunan II. Rusa’ya ait stelde bu
faaliyet hakkında bilgi edinmekteyiz. Uzun ama büyük bir kısmı anlaşılamayan metinde
Keşişgöl’ün yapılış amacından bahsedilmektedir:
Burada kanallar, savaklar için çok su biriktirdim. Adına Rusa gölü dedim. Bu arada
şimdiye kadar çorak arazi için Rusa kentine bir kanal açtırdım. Verimli topraklar eskiden hiç
ekilip biçilmezdi.
Rusa der ki, Rusa kentini kurduktan, bu gölü oluşturduktan sonra, Rusahinili önündeki
arazinin Tuşpa halkı tarafından işlenmesini…
Halk tarafından aletlerle temizlenmesini emrediyorum.
Rusa der ki, hazırlanan araziye bağ, bahçeler kurulmasını emrediyorum.
Orada büyük işler yaptım. Bu göl Rusahinili için geleceğin teminatıdır… (Payne
2006)
Urartu sulama kanalı dendiğinde hiç şüphesiz akılımıza ilk gelen Menua (Şamram)
Kanalı’dır. Van’ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın
başkentinin bulunduğu Van Ovası’na su getirmektedir. Ayrıca Menua Kanalı bununla kalmaz
ve geçtiği yerlerdeki tarla, meyve-sebze bahçelerinin de su ihtiyacını karşılamaktadır. Kanal
boyunca yaklaşık 5000 hektardan fazla arazi Menua Kanalı’nın taşımış olduğu suyla sulanıp,
ekilip biçilebilmektedir.
Yüzyıllar boyunca bozulmadan varlığını koruyan ve bugün dahi kullanılan, geçtiği
bölgelerdeki tarım alanlarına hayat veren Menua Kanalı 15 farklı noktasına hemen hemen
birbirleriyle aynı nitelikte olan inşa yazıtları konmuştur:
İşpuini’nin oğlu Menua, Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu
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kanalı açtı. Adı Menua Kanalı’dır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü
sayesinde, Menua, güçlü kral, büyük kral, Bianili Ülkelerinin
Kralı, Tuşpa kentinin efendisidir.
Menua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse,
kim bunu görürse, kim başkasına “Bu kanalı ben açtım” derse o, Tanrı Haldi, Tanrı
Teişeba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin; güneş ışığından yoksun
edilsin. (Payne 2006)
Urartu Devleti yaklaşık 300 yıl boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne altın çağını
yaşatmıştır. Merkezi güçlü krallık, Madden işçiliği ve kent mimarisi ve şehirciliği geliştirmiş,
ortak bir din anlayışını benimsetmeye çalışmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin sert iklim
koşulları ve geçit vermez topografyasına rağmen yüksek bir medeniyet üretmiş olan
Urartu’lardan sonra Doğu Anadolu bir daha aynı refah düzeyine ulaşamamıştır.
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Uygulamalar
Urartu merkezlerini ziyaret, Van Kalesi Kazısı’nı ziyaret ve bilimsel çalışma
Van Müzesi’ni ziyaret Urartu eserlerini tanıma
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Uygulama Soruları
Urartu kalelerinin özellikleri nelerdir?
Kral mezarlarının yoğun olarak bulunduğu Urartu merkezi neresidir?
Urartu’da maden işçiliği kaç üslup altında gelişir?
Urartu sulama kanallarından günümüze en iyi durumda kalmış olan hangisidir ve
nerededir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 1. binyılın sonlarında Anadolu ve Mezopotamya’daki değişimler ve bunların
sonucunda MÖ 9 ve 6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’da önemli bir güç haline gelen
Urartu Krallığı hakkında bilgi verilmiştir. Krallığı’nın ortaya çıkışı, krallar listesi ve Urartu
Krallığı’nın önemli yerleşmeleri anlatılarak, bu yerleşmelerin konumları, krallık içindeki
önemleri ve araştırma tarihçeleri de belirtilmiştir.
Doğu Anadolu coğrafyasında ilk defa gördüğümüz anıtsal kaya mezarları, Urartular
Krallığı’nda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca krallık hakkında bir kaynak niteliğindedir. Bu
bölümde Anıtsal Kaya Mezarları/Krali Mezarların dağılımı, fiziksel özellikleri ve
kullanımları hakkında geniş bilgiler verilmiştir.
Urartu Krallığı Yakındoğu’daki en iyi maden yataklarına sahip bir

bölgede

kurulmuştur.Bununla birlikte maden işçiliği yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu bölümde
maden eserler tiplerinden bazıları konu edilerek, nicelik ve nitelik bakımından açıklanmaya
çalışılmıştır. Madem eserler üzerinde işlenen konuların zenginliği ve çeşitliliği bu tür işçiliğin
önemini de vurgulamaktadır.
Urartu Krallığı’nın günümüzde de en hayranlık verici özelliği sulama teknolojisidir.
rartu’nun sulama ve baraja ne kadar önem verdiği yazıtlar ile açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-M.Ö. I. Binyılda Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran coğrafyasında
varlık gösteren devlet hangisidir?
a-Asur
b-Urartu
c-Frig
d-Pers
e-Med

2- Urartu Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Çavuştepe
b-Anzaf
c-Hattuşa
d-Alalah
e-Tuşpa

3- Urartu panteonunun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri
hangi kaya yazıtında yer almıştır?
a-Meherkapı
b-Analıkız
c-Yeşilalıç
d-Pagan
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e-Zivistan

4-Van/Meherkapı Kaya Yazıtı’nın içeriği daha çok neyle ilgilidir?
a-Tarımsal faaliyetler
b-Sulama sistemleri
c-İmar faaliyetleri
d-Urartu Panteonu
e-Siyasi faaliyetler

5-Urartularda kralların da gömüldüğü anıtsal mezar tipi hangisidir?
a-Yer altı taş örgü mezarlar
b-Basit toprak mezarlar
c-Kaya mezarları
d-Urneler
e-Sandık mezarlar

6-Aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde Urartu Krali Kaya Mezarları yer alır?
a-Ayanis
b-Adilcevaz
c-Van Kalesi
d-Anzaf
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e-Ernis

7- Figüratif bezeme anlayışı dikkate alındığında Urartu’da Kemerler ve madalyonlar
ile tunç levhalar üzerinde en çok hangi sahne tasvir edilmiştir?
a-Savaş sahneleri
b-Tarımsal aktiviteler
c-Ziyafet ve düğün merasimleri
d-Aslan avı sahneleri
e-Spor müsabakaları

8-Aşağıdakilerden hangisi Urartu maden işçiliğine ait ürünler arasında değildir?
a-Tunç kemerler
b-Tunç Adak Levhaları
c-Tunç Madalyonlar
d-Tunç Fibulalar
e-Tunç savaş arabaları

9-Günümüzde dahi kullanılan Urartulara ait en etkileyici su yapısı hangisidir?
a-Menua kanalı
b-Erciş kanalı
c-Süveyş kanalı
d-Tuşpa kanalı
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e-Çaldıran kanalı

10-Urartu kralı II. Rusa tarafından kurulan ve bugün hala kullanılmaya devam edilen
baraj hangisidir?
a-Karakaya Barajı
b-Keban Barajı
c-Keşişgöl Barajı
d-Ilısu Barajı
e-Sarısu Barajı

Cevaplar:
1-b

2-e

3- a

4- d

5- c

6-c

7-c

8-e

9-a

10-c
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14. ANADOLU’DA ESKİ YUNAN- ROMA TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Anadolu’da Eski Yunan Tarihi ve Kültürü
İon Devri
Pers-Yunan Savaşları
Hellenizm Devri
Roma Tarihi
-Roma Mimarlığı
-Anadolu’da Romalılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yunan Kolonizasyonu’nun getirdiği kazanımlar nelerdir?
İon Dönemi’nin önemi nedir?
Pers-Yunan Savaşları ve sonuçları?
Hellenizm nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kıt’a Yunanistan ve

Yunan

Tarihi’nin

Ders

notları

ve

Anadolu’da Yunan Tarihi ve Anadolu’daki yeri

sunumlar, kaynak kitaplar,

Kültürü

belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
Hellenizm Devri

Hellenizm Devri’nin
tanımlanması

ve

Ders

notları

ve

Dünya sunumlar, kaynak kitaplar,

Tarihi’ndeki yeri

belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
Symra,
Pergamon
tanıtılması

gibi

Efes,

Dünya

kentlerin Mirası’nda

yer

kentlerin önemi

Kültür
alan

Ders

notları

ve

bu sunumlar, kaynak kitaplar,
belgeseller

ve

müze

ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
Kıt’a Yunanistan, Anadolu, Pers-Yunan Savaşları, Hellenizm
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Giriş
Çalışma’nın birinci bölümünde kısaca Yunan Coğrafyası tanıtılıp, Hellenizm
Dönemine kadar olan dönem incelenmiştir. İkinci bölümde ise, Yunan Siyasi ve Kültür Tarihi
incelenerek Dünya Tarihi’ndeki yerine vurgu yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Anadolu’da
yer alan bazı önemli Yunan Kentleri incelenmiştir.
Dünya’nın en büyük İmparatorluklarından olan Roma, Dünya Tarihi’nde oldukça
önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Roma Tarihi Anahatlarıyla incelenip, Roma
Kültürü’nün Eskiçağ Tarihi açısından önemi vurgulanmıştır.
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14.1. Kıt’a Yunanistan Coğrafyası
Hellenler’in tarihi şu bölgelerde oluşur. Bu bölgeler; Orta Hellas, çevresinde ki
adalarla Peleponnesos Yarımadası, Ege adaları, Batı Anadolu kıyıları; Girit, Rodos gibi
büyük adalar ve Kıbrıs’ın bir bölümüdür.

Resim 14.1:Yunan Tarihi’nin görüldüğü yerler (İplikçioğlu 2007).
MÖ 750-550 tarihleri arasındaki “ Hellen Kolonizasyonu” döneminde Hellenlerin
bulunduğu

coğrafyanın

genişlediği

görülür.

Propontis

(Marmara

Denizi)

kıyıları,

Anadolu’nun kuzey kıyılarının büyük bir bölümü bu dönemde Hellen Kolonistler tarafından
iskân edilir. Aynı zamanda Aşağı İtalya ve Güney Fransa kıyıları ile İspanya kıyılarının bir
bölümü, hemen hemen tüm Sicilya ve Kuzey Afrika’da Kyrenaika (Libya) Hellen Tarihi
içinde yer alır. Burada ele alınan konu gereği önce kısaca Coğrafya ve Tarihi, daha sonra
Anadolu’da yer alan bazı kentler ele alınacaktır.
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Bu geniş bölgeler içinde yer alan Hellas’ın coğrafi koşullarına göz atılacak olursa,
yarımadanın her şeyden önce çok dağlık olduğu dikkati çekmektedir. Burada dağlar
birbirlerine kapalı birçok havza oluşturur. Yalnızca bu havzalar ve dar bir kıyı şeridi tarım
ürünleri açısından oldukça verimlidir. Yarımadada hiçbir yer denize 60 km’den daha uzak
olmadığı için bu bölgede yaşayan insanlar için öncelikli geçim kaynağı denizciliktir. Bu
coğrafi koşullar, değişik bölgelerin kendi başlarına gelişmelerine de katkı sağlar.

14.2.Yunan Siyasi ve Kültür Tarihi
Kıt’a Yunanistan’da MÖ 2500-1600 yılları arası “Erken “ ve “Orta Helladik” dönem
olarak adlandırılır. MÖ 2500’lü yıllardan 1850’lü yıllara kadar süren Erken Helladik
Dönem’de Ege Bölgesi’nde yaygın “çiftçi kültürü” söz konusudur. MÖ 1850-1600’lü yıllar
olan “Orta Helladik” dönemde ise, Hint-Avrupa’lı Akalar’ın Hellas’a göçü tamamlanır.
Akaların Hellas’a göçü tek ve büyük bir askeri sefer ile değil, kabilelerin yavaş yavaş
yerleşimiyle gerçekleşir. Hellas’a yeni gelen bu toplulukların Akdeniz halkıyla karışması,
MÖ 1600-1150 yılları arasındaki “Geç Helladik” ya da “Miken Devri” diye adlandırılan
döneme kesintisiz geçişi sağlar.
Hellenlerin atası olan Akalar 1600-1200 yıllarında bugün Miken adı verilen uygarlığı
yaratarak Kıt’a Yunanistan’da, Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinde yoğun ticaret kolonileri
kurdular. MÖ 1200 dolaylarında gerçekleşen Deniz Kavimleri istilası ile birlikte, Hellas’ın
büyük topluluklarından olan Dorlar, Rodos ve Güneybatı Anadolu’ya İonlar Sisam, Sakız gibi
adalar vasıtasıyla Orta Batı Anadolu’ya, Aioller ise, Lesbos (Midilli) Adası ile Batı
Anadolu’nun kuzey kıyılarına göç ettiler. Anadolu’da ilk koloniler Eski İzmir kazılarından
anlaşıldığı gibi MÖ 1050-1000 tarihleri arasında kurulur. İon boyları kısa sürede önemli
kentler geliştirerek Doğu Akdeniz bölgelerinde güçlerini hissettirir.

14.2.1.Eski İon Dönemi (MÖ 1050-750)
İlk İon ve Aiol yerleşmeleri tarım, balıkçılık ve üzüm yetiştiriciliği ile geçinen
kentlerdir. İzmir’de ilk katlarda gün ışığına çıkarılan evler tek odadan oluşurdu. Bu dönemde
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Seramik ürünler halen Attika geleneğinden gelirdir. Devletlerarası ticaret henüz mevcut
değildi.

14.2.2.“Büyük Kolonizasyon” Dönemi (MÖ 750-550)
Homeros’un İliada’sının ortaya çıktığı dönemde Sisam, Miletos, Ephesos, Erythrai ve
İzmir de olmak üzere, kentler önemli gelişmelere sahne olurlar. Adı geçen merkezlerde Doğu
Dünyası’ndan gelen sanat eserleri bol miktarda ele geçer. İliada Batı uygarlığının ilk büyük
edebiyat ürünüdür. Bu dönemde mimarlıkta da büyük gelişme görülür. Eski İzmir’de ve
Erythrai’de gün ışığına çıkarılan Athena tapınaklarının ilk evreleri bu dönemde inşa edilir.
Hellen toplumunda meydana gelen nüfus artışından doğan beslenme ve geçim sıkıntısı
meydana gelir. Siyasi arenada da partiler arası çekişmelerden dolayı bir kaos ortamı yer alır.
Bu istikrarsız ortamın getirdiği siyasal nedenli göçelerinde bu kolonizasyon hareketininde
rolü büyüktür. Çiftçilerin borçları ayrıca sosyal nitelikli bir göçü de beraberinde getirir.
Büyük Kolonizasyon’un diğer nedenleri arasında el sanatlarının ve denizciliğin gelişmesi yer
alır. Bu göç hareketinde macera arama hevesinin de etken olduğu kabul edilir. Kolonizasyon
hareketinin gelişimine gelince iki tür koloni ile karşılaşılır: Ticari üs durumunda olanlar ve
Tarım kolonileri
Kolonizasyon süreci içinde Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında “yavru kentler” kurulur.
Bağımsız olan bu koloniler, anakentte yalnızca kült ve adetler bağımlı kalır. Koloni kuran
merkezlerin başında Batı Anadolu’da yer alan İon kentleri (Miletos ve Phokaia) gelmektedir.
Kolonizasyon Devri’nin MÖ 7. Yy. ve 6. Yy.’ları İonia’da bilim ve felsefenin de en parlak
olduğu zamandır. Bu bölgenin MÖ 546 yılında Pers Egemenliği’ne girmesiyle bilim adamları
ve sanatçılar arasında Büyük Hellas ve Etruria’ya göç edenleri de olur. Gerçekleşen bu
“Büyük Kolonizasyon” sonucunda, Hellen toplumunda ekonomik, sosyal ve siyasal
değişimler meydana gelir.

14.2.3. Arkaik Dönem ( MÖ 650-600)
İon uygarlığının ilk parlak dönemi sanat alanında “Oriyantalizan Stili” nin ortaya
çıkmasıyla başlar. En önemli atılımı, Miletos’un önderliği altında Mısır’da, Doğu Akdeniz’de
ve Karadeniz’de kurulan koloniler oluşturur. Kuşlu kaseler ve özellikle Oryantalizan seramik,
Hellas’ınKorinth seramiği ile yarışacak bir düzeye ulaşır. Batı Anadolu’da 650’den beri yazı
392

da yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Eski İzmir’de, Erythrai’da gün ışığına çıkarılan
Athena tapınaklarının en güzel parlak yapıları bu evrenin sonunda (MÖ 600’lü yılları) inşa
edilir. Aiol ve İon başlıkları Anadolu’da yaratılıp, bunlar dünya sanat tarihinin en önemli
mimarlık başarılarını oluşturur.

İzmir’li Mimnermos, Efes’li Kalinos, Sardes’liAlkman,

Lesbos’luSappho ve Alkaios gibi büyük ozanlar bu dönemde yaşarlar.

14.2.4. İon Uygarlığının Altın Çağı (MÖ 600-545)
Erken Arkaik Dönem’de başlayan atılımlar Batı Anadolu’yu bölgenin o dönemdeki en
gelişmiş bölgesi haline getirir. MÖ 3000 yıllarından beri Mısırlıların ve Mezopotamyalıların
elinden bulunan dünya kültür liderliği, bu dönemde Batı Anadolu’ya geçti ve bundan sonra
MS 9.-13. Yüzyıllarda ki İslam Rönesansı dışında bugüne kadar ki Kültür liderliği Batı
dünyasının kontrolündeydi. Başta Miletos olmak üzere İon kentleri, doğu kültürünün MÖ
2500 yıllık deneyim ve birikiminden yararlanarak yepyeni bir dünya görüşü yaratır. Homeros
destanları ile Hesiodos’un Theogonia’sındaki tema bir mitoloji konusudur. Bu eserlerde
tanrılar aynı insanlar gibi tasvir edilir. Onları insanlardan ayıran en önemli özellik ölümsüz
olmaları idi. Bu eserlerde tanrılar çok güçlü tasvir edilir, fakat istedikleri her şey olmuyordu.
Hellenlerde görülen bu inanç özgür düşüncenin bir başka örneği idi. Hellen dünyasında Doğa
filozofları, dinsel inanışlardan sıyrılarak, olayları özgür düşünce ile ele alarak günümüzde ki
Batı Uygarlığı’nın temellerinden birini atar. Hellen toplumunda meydana gelen bu özgür
düşünce ortamı ile Karia’lı Hexamyes’in oğlu Thales, MÖ 28 Mayıs 585 yılında olan güneş
tutulmasını hesaplar (Heredot I 74). Bu bir doğa olayının ortaya çıkmasından önce hesaplanan
bir şeydir. Bu dönemin en önemli filozofları arasında Anaximandros (MÖ 575) ve
Anaximenes (MÖ 550) yer alır. Bu dönemde Maddenin çekirdeği anlamına gelen Atom ilk
kez Miletos’ta kullanıldı. Sisam’lı Pythagoras (MÖ 580-500), Kolophon’lu Xenophanes (MÖ
540) ve özellikle büyük düşünür Efes’li Herakleitos (MÖ 500) özgür düşüncenin diğer önemli
temsilcileri olarak bilinir. İstanköy’lü olan Hippokrates ise, daha sonraki dönemlerde (MÖ
460 dolayları) aynı özgür düşünce sisteminde, hastalıkların gerçek sebebini araştırarak
Modern tıbbın kurucusu olur. Bu dönemde Anadolu’da şiir sanatı da oldukça önemliydi. MÖ
550-540 tarihlerinde Theos’lu Anakeron ve Sardes’li Hipponax, İon şiirinin güçlü ozanları
olarak bilinir. Bu yarım yüzyıllık dönemde Anadolu, sanat alanında oldukça parlak bir
dönemdeydi. Daha önce anlatılan Aiol ve İon başlıklarının ortaya çıkmasının ardından, Efes
kentinde yer alan Artemis tapınağı inşa edilir. İon mimarlığı, Anadolu’lu ustaların ürünüdür.
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İon düzeninin zerafeti Hellen mimarlığına da canlılık kazandırır. MÖ 5. Yüzyılın ortalarında
doğru Dor düzeni ağır formu ve kaba görüntüsünün ardından İon düzeni Hellen dünyasına
yeni bir düzen getirir.
İon heykel sanatı da Hellas’a, özellikle Attika’lı ustaları büyük ölçüde etkiledi. İon
yontu eserlerinde yer alan Chiton (ince kumaştan entari), himation (vücudun gövde kısmını
örten mantocuk), şal ve giysi kıvrımları gibi özellikler Akropolis heykellerine geçer. Bu
yeniliklerin dışında İon heykellerinde görülen “ Arkaik gülüş” ile neşeli, güleç yüz ifadesi de
ciddi ve donuk bakışlar Attika heykellerinde görülür.
Anadolu İon kültürü İonialıların Lydia, Karia ve Lykia gibi eski Anadolu kavimleri ile
Anadolu’lu kimliğini sonradan kazanan Fryglerin ortak yaratısıdır. Bu yeni uygarlığın
gelişmesinde Mısır, Fenike, Mezopotamya ile birlikte Hitit ve Urartu etkileri de büyük rol
oyamıştır.
Hellen yazılı kaynakları da Anadolu’da İonialıların yerli halklar ile kaynaştıkları
bilgisi yer alır. Frig kralı Midas (MÖ 725-695), Agamemnon’un kızı Demodike ile evliydi.
Lydia kralı Gyges’in büyükannesi Frigya’lı ve Lidya Kralı Alyattes’in (MÖ 610-560) eşi
İonialı idi. Doğa Felsefesi üzerine çalışan Thales’in babası Hexamyes ve Sisam’ın önde
gelenlerinden olup, birçok heykel yaptırtmış olan Heramyes kralıydı. Bu dönemde yapılan İon
heykellerinin neredeyse tümü Yunan özellikleri göstermemektedir.
İon altın çağı Batı Anadolu’da son bulunca, orada başlayan özgür düşünce atılımı
Atina’ya geçti. Atina’nın en önemli başarısı idare sisteminde olur ve ilk adımları İonia’da
atılan demokrasi 508 tarihlerinde Atina’da Kleisthenes tarafından kurulur. Thukydides ile
tarih, Klezomenai’dan göç eden Anaxagoras daha sonra Sokrates ve Eflatun (Platon) ile
felsefe düşünce sistemini kurarlar. Bu arada Aischylos, Sophokles ve Euripides’in 5. Yüzyıl
süresince geliştirdikleri drama ortaya çıkar ve bu tarihlerde Aristophane bugünkü komedinin,
güldürünün ilk büyük eserlerini verir. Yine 5. Yüzyılda resim sanatında daha önce görülen iki
boyutluluk yerine 3 boyutluluk getirilir ve resim sanatına perspektiflik kazandırılır.
Demokrasi, Drama, Komedi ve Perspektifli Sanatın yaratılması tarih, felsefe,
astronomi, fizik, geometri ve matematik bilimlerinin kurulması Yunan toplumunun dünya
uygarlığına armağanıdır.
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14.3.Hellenizm Devri (MÖ 336-30)
Hellenlerin, Makedonya Egemenliği’nden kurtulmak için Philippos’un ölümünden
yararlanmak istemeleri üzerine, Philippos’un oğlu ve halefi olan İskender (Alexandros)
Thebai’yi tahrib ederek isyanı bastırır ve Korinthos’ta Hellen birliğini tekrar kurar.
İskender’in MÖ 334-325 yılları arasında Pers Devleti’ne karşı büyük bir fetih hareketine
giriştiği görülür. Bu seferin sebepleri arasında, İskender’in babasından devralıp, kurmak
istediği dünya imparatorluğu ile ilgili planları ve Ön Asya’nın zenginlikleri gibi ekonomik
çıkarlar yer alır. Yaklaşık 30 bin piyade ve 5 bin süvari ile MÖ 334 yılında Çanakkale
Boğazı’nı geçen İskender’in Granikos Çayı kenarında Pers ordusunu mağlup etmesinin
ardından, Anadolu’nun batı kıyılarında ve İç Anadolu’da ki kentlerin Makedonyalıların
kontrolüne geçer. Makedonyalılar sadece Miletos ve Halikarnasos’ta mukavemetle
karşılaşsalar da, bu kentleri küçük kayıplarla ele geçirirler. MÖ 333 yılının ilkbaharında
Gordion’a hareket eden İskender, Ankara üzerinden güneye inerek Toroslar’ı aşar ve Issos
bölgesinde Pers ordusuyla karşılaşır. Bu savaşta kral III. Dareios yönetiminde ki Pers ordusu
büyük bir yenilgiye uğrar.

Resim 14.2:İskender’in Seferleri (İplikçioğlu 2007).

İskender ordusunun arkadan vurulma ihtimalini de göz önüne alarak Pers kralının
emrindeki Fenike kentlerine saldırır ve Tyros kentini kuşatarak ele geçirir (MÖ 332). MÖ 332
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yılında Mısır’ı ele geçirmesinin ardından bu Coğrafya’da İskenderiye kentini kurar ve seferin
ilk aşaması gerçekleşir.

Seferin bu ilk aşamasında Akdeniz kıyılarını ele geçiren

İskender, MÖ 331 yılından itibaren, Pers Devleti’ni tamamen elegeçirecek bir saldırı
gerçekleştirir. Bu tarihte Perslere karşı Gaugamela (Assur Bölgesi’nde) Muharebesini
kazanması üzerine ordusu tarafından “Asya Kralı” ilan edilir. Bu sefer sonucunda İskender,
tüm Mezopotamya’yı ele geçirir ve Babil’e giderek bu kentin rahipleri tarafından ülkenin
meşru kralı ilan edilir. Bu olaylar sırasında Susa ve Persopolis kentleri de ele geçirilir.
İskender böylece “Panhellen Öç Seferi”nin bittiğini ilan eder ve Hellen birliği seferi resmi
olarak sona erer. Bununla birlikte İskender’in fetih seferini sürdürdüğü sırada, kaçmakta olan
Pers kralı III. Dareios’un bir satrabı (Valisi) tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. Bu olay
İskender’in Pers tahtının meşru varisi olmasına neden olur. İskender’in MÖ 330-327 yılları
arasında Doğu İran ve Ortaasya’da yaptığı savaşlar, Pers Krallığı’nın doğu satraplıklarını da
ele geçirme amacındaydı. İskender bütün bu ülkelerde “Alexandria (İskenderiye)” adını
taşıyan askeri üsler kurar ve bu bölgelere güçlü garnizonlar yerleştirir.
MÖ 327-325 yılları arasında Hindistan’a da bir sefer düzenleyen İskender’in amacı,
iskân edimiş dünyanın sonunu bulmaktı. MÖ 326 yılında İndus Vadisi’ne giren İskender, Kral
Poros’u yenmekle birlikte, ülkelerinden çok uzakta olan askerlerinin isyan etmesi üzerine geri
dönmek zorunda kalır. İskender Karayolu vasıtasıyla, generallerinden Nearkhos yönetiminde
başka bir ordu da deniz yoluyla Mezopotamya’ya döner. Böylece kurulmuş olan İskender
Devleti, Ege’den İndus’a kadar uzanan bir dünya imparatorluğu kimliği kazanır.

14.3.1. Büyük İskender’in Generalleri Arasındaki Mücadele ve
Hellenistik Devletler Dünyası
İskender’in,

Hellas’ı, Mısır’ı ve Hindistan’a kadar tüm Önasya’yı içine alan

İmparatorluğu, MÖ 323 yılındaki ani ölümü sonrasında, generalleri arasında anlaşmazlıklara
neden olur. İmparatorluk önce, Mısır’ı PTOLEMAİOS, Küçükasya’yı ANTIGONOS,
Makedonya ve Hellas’ı ANTIPATROS ve Trakya’yı LYSIMAKHOS alacak şekilde bölünür;
bununla birlikte merkezi güç PERDİKKAS’ta toplanır. İskender İmparatorluğu’nu yeniden
canlandırmak isteyen, devlet içinde son merkezi güç sahibi ANTIGONOS’un MÖ 301 yılında
Lysimakhos ve Seleukos’a karşı, İpsos Muharebesi’ni kaybetmesi üzerine ise, İskender
İmparatorluğu’ndan şu dört büyük Hellenistik devlet ortaya çıkar
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1 Mısır’da Ptolemaios Devleti.
2 Trakya ve Küçükasya’da Lysimakos Devleti
3 Mezopotamya ve Suriye’de Seleukos Devleti
4 Kassandros’un Makedonya Devleti
Savaş filosu ile zaman zaman Ege’ye egemen olan ve Hellas ile Makedonya’yı ele
geçiren Demetrios ile Lysimakhos’a karşı yapılan savaşlar sonucunda ise, şu krallıklar
kurulur.
1 Mısır’da Ptolemaioslar
2 Önasya’da Seleukoslar
3 Makedonya’da Antigonoslar
Hellas’ta eski kent devletlerinin yerine Aitolia olarak bilinen Orta Hellas’ta ve Akhaia
olarak bilinen Peloponnesos’ta birlikleri kurulmuş; Atina, Hellen Dünyası’nın yalnızca bir
kültür merkezi olarak kalır. MÖ 280 yılından sonra yukarıda belirtilen üç büyük Hellenistik
krallık arasında “güçler dengesi” kurulduğu gözükür. MÖ 250’li yıllarda İskit kökenli
Parthlar Önasya’da görünmeye başlar. Feodal bir yapıda İran’da kurulan Parth Devleti’nin
yayılmacı bir politika izlediği görülür. MÖ 200 yılından itibaren ise aralarındaki savaşlar
sebebiyle bu devletlerin giderek yıprandığı görülür. Bu arada Batı Akdeniz’de egemenliği
eline geçiren Roma Cumhuriyeti, şimdi Doğu Akdeniz Bölgesi’ne yönelmiştir. Nitekim
Roma’nın MÖ 190 yılında Suriyeli Hellenistik Seleukoslar’a karşı Magnesia (Manisa) ve MÖ
168 yılında Makedonyalı Antigonoslara karşı Pydna (Güney Makedonya) Savaşlarını
kazanması ve Illyria (Adria Denizi’nin doğu kıyısı), Makedonya ve Küçükasya’da Roma
Egemenliği’nin ilk işaretleri olmuştur.
Bu tarihlerde Akdeniz egemenliğininin tamamlanması ile meşgul olan Roma Devleti,
MÖ 146 yılında Korinthos’u tahrip eder ve Makedonya Eyaleti’ni kurar. MÖ 133 yılında son
Pergamon kralı III. Attalos’un ülkesinin topraklarını veraset yoluyla Roma’ya bırakması
üzerine, bu topraklar MÖ 129 yılında Roma Eyaleti olur. Bu eyaleti MÖ 74 yılında Kuzeybatı
Anadolu’da Bithynia ve MÖ 63 yılında Seleukoslar Devleti’nin yerine kurulan-Syria
eyaletleri izler. MÖ 63 yılında ayrıca Pontus-Bithynia ortak eyaletinin teşkil edildiği görülür.
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Nihayet MÖ 30 yılında, Mısır’da son Hellenistik krallık Ptolemaioslar Devleti’nin de
Roma’ya katılması ve eyaleştirilmesi ile Hellenizm Devri siyasal anlamda son bulmuş ve
böylece Roma Cumhuriyeti’nin Akdeniz Dünyası’na verdiği yeni siyasal çehre ile
tamamlanır. Akdeniz Havzası, bu tarihten itibaren uzunca bir süre bir barış devri olan PAX
ROMANA’yı yaşacaktır. Bu dönemde Anadolu, özellikle kentleşme açısından oldukça
gelişmiştir.

14.4. Anadolu'da Yunan Kentleri
Küçük Asya'da yer alan Yunan kentlerinin tarihi kuruldukları günden bu yana
incelendiğinde, insan en çok bu kentlerin siyasi birliğe girişmemelerinden etkilenir. Bu
bölümde Anadolu'da yer alan bazı Yunan kentlerini ele alacağız.

14.4.1. Smyrna
Smyrna kenti, günümüzde Anadolu'nun batısında yer alan İzmir kentinde yer alır. Bu
kent Hellenistik dönemde küçük bir nehrin kenarında, sonradan adını vermiş olduğu derin
körfezin en içte yer alan girintisinde kurulur. Daha büyük bir nehir olan Hermos (Gediz),
sularını İzmir Körfezi'nin kuzeyinde denize dökerken, kentin karşısındaki kıyıda da
alüvyondan bir burun oluşturur. Geçen yüzyılın sonunda, gemi trafiğinin yolu yavaş yavaş
daralıp, kentin denizle bağlantısının kopup, göl kıyısında kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
Nihayet 1886 yılında Gediz nehrinin yatağı değiştirilip, nehrin yarımadanın kuzeybatısında
yer alan Ağrıa koyuna dökülmesi sağlanır.
Kent başlangıçta bir Aiolis kenti iken, daha sonra İon kentleri arasına girer. Klasik
dönem Smyrna'sı Büyük İskender Dönemi'nde kurulmuş olup, en parlak dönemini Roma
İmparatorluğu döneminde yaşar.

14.4.2.Ephesos
Ephesos adı ile bilinen kent, Anadolu'nun batısında yer alan bugünkü İzmir ilinin
Selçuk ilçesi yakınlarında yer alır. Kent klasik Yunan döneminde önemli bir İon kentiydi.
Kent daha sonra Roma döneminde de önemini korur. MÖ 1050 yıllarında Yunanistan'dan
gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı
çevresine taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender'in generallerinden Lisimahos
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tarafından MÖ 300 yıllarında kurulmuştur. Şehir Roma'dan özerk bir şekilde Apameia
Kibotos şehri ile ortak para bastırmıştır. Bu şehirler klasik dönemdeki Küçük Asya'da çok
parlak yarı özerk davranmaya başlamışlardı. Lisimahos, kenti Miletli Hippodamos'un bulduğu
"Izgara Plan"a göre yeniden kurar.

Resim 14.3: Ephesos’ta yer alan Amfi Tiyatro (Mitchell 2015: 67).
Bu plana göre, kentteki bütün cadde ve sokaklar birbirini dik olarak keser. Kentte
Klasik Yunan ve Hellenizm dönemi eserlerinden en önemlisi Artemis tapınağıdır.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, antik dünyanın mermerden
inşa edlen ilk tapınağı olup temelleri MÖ 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Tanrıça Artemis için
Lidya kralı Croesus tarafından yaptırılan yapı, Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanır
ve dönemin en büyük heykeltıraşları Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon tarafından
yapılan bronz heykellerle süslenirdi. Büyüklüğü 130 x 68 metre ve ön cephesi
diğer Artemis (Ana Tanrıça) tapınakları gibi batıya dönüktür. Tapınak hem bir pazaryeri, hem
de bir dini müessese olarak kullanılır. Artemis Tapınağı MÖ 21 Temmuz 356'da adını
ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı bir Yunan tarafından yakılır. Aynı gece tarihe
Büyük İskender olarak geçen Makedonya kralı Alexandros doğar. Büyük İskender
Anadolu’yu fethettiğinde Artemis Tapınağı’nın yeniden yapılması için yardım teklifinde
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bulunur fakat kralın bu teklifi reddedilir. Tapınaktan günümüze sadece birkaç mermer blok
kalır.

14.4.3. Miletos
Milet kenti, Anadolu'nun batısında, Ege bölgesinde (klasik adı Meander olan) Büyük
Menderes Nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehridir. Kent,
günümüzde Aydın İli'nnin Didim İlçesi'nde Akkoy'un 5 km. kuzeyinde ve Balat köyü
yakınında bir harabe halinde olup limanı Büyük Menderes tarafından doldurulduğu için
yaklaşık 10 km denizden içeride bir mevkidedir.
Yunan yazılı belgelerine göre Miletos kentinde ilk yaşayanlar Karyalılar dır. Homeros'
un yazdığına göre Troia Savaşı esnasında Miletos bir Karya şehridir. Troya savaşının
sonlarında Pylos'ta bulunan iç kalede Miletos'tan gelmiş "Mil[w]atiai" asıllı kadın esirler
bulunduğu da belirtilir. Tunç Çağı döneminin sonunda meydana gelen Deniz Kavimleri göçü
ile Milet'in tekrar zarar uğradığı ve yanıp yıkıldığı bilinir. Yunan tarihsel karanlık çağlarında
Herakles oğullarının geri dönüşünden sonra efsane yazanlara göre Yunanistan'dan Anadolu'ya
yeni kolonistlerin yerleştiği ve bu kolonistlerin Yunanca konuşan İyonya halkını oluşturur.
Antik Yunan çağlarında bir bağımsız şehir olan Miletos önce Neleus soyundan
geldiklerini iddia eden krallar tarafından idare edilir. MÖ 800'den sonra şehri idare eden
aristokrat soylulardır. MÖ 687'den itabaren şehrin idare şekli, tiran adı verilen tek olarak
mutlak idarecilere geçer. Miletos şehri, Anadolu'da on iki İon şehrinin kurmuş olduğu İonia
Birliği üyesi olduğu bilinir. Kendisi bir koloni olarak kurulan Miletos MÖ 6. yüzyılın ilk
yarısında bir deniz imparatorluğu merkezine dönüşür. Miletos, Karadeniz kıyısında,
içinde Trabzon, Sinop ve Kırım'ı da kapsayan, kendine bağlı 98 adet koloni kenti kurarak
muhteşem bir güce ulaşır.
Klasik Yunanistan daha yeni gelişmekte iken, İyonya'da merkez durumundaki
Miletos, Anadolu kıyılarında birdenbire bir sanat, ilim ve felsefe merkezi olarak parlar. Antik
Yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesi Miletos ekolü yoluyla başlamıştır. Klasik çağların
çok

ünlü

Miletos

asıllı

alimleri

arasında Thales, Anaksimenes, Anaksimandros,

ve Hekataios sayılabilir. Thales MÖ 582'de güneş tutulmasını önceden hesaplayıp astronomi
ve

geometride

yeni

teoriler

üretir;

Anaksimenes varoluşu

açıklamaya

çalışır;

Anaksimandros tanrılara dayanmayan evrensel kanunlar üzerine çalışır; Hektaios coğrafya
alanına yönelir. Birbirine parallel ve birbirine dik sokaklardan oluşup bir ızgara gibi
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dikdörtgen

bloklar

ortaya

çıkaran

yeni

şehir

planlama

sistemi

Milet

şehri

planlamacısı Hippodamos tarafından geliştirilir, bu plan, Miletos kentine uygulanır ve sonra
Roma İmparatorluğu'nun, özellikle ordu merkezi ve ordu mensuplarının kurduğu yeni
şehirlerde görülür.

Resim 14.4:Agora Kapıs (Berlin Müzesi’nden)

14.4.4.Pergamon
Pergamon,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan İzmir ilinin, Bergama

ilçesinde yer alan antik bir kenttir. Bergama ilçesinin yanı başında kayalık bir tepede yer alan
bu tahkimli şehrin MÖ 7. Yüzyıla kadar uzanır. Makedon kralı Büyük İskender’in sevgilisi
olan Barsine bu kentte Athena için bir tapınak yaptırır. Ayrıca kentte MÖ 4. Yüzyılda şifa
tanrısı Asklepios için bir kutak kurulur. Ama her iki olayda kentin öne çıkmasında belirleyici
unsur değildir. Kentin ön plana çıkmasında MÖ 275 yılında, Philetairos adlı bir kişinin bu
kente yerleşmesi etken olur. Üç Hellenistik kralın Pergamon akropolündeki hazinesini
yöneten bu adam, bölgeye hâkim olarak bağımsız bir hanedanı kurar. Bu tarihten sonra kent
oldukça gelişir. Kent artık Atina kenti gibi Bilimde nam salan önemli bir kültür merkezi
kimliğine kavuşur. Kentte yer alan kütüphane, İskenderiye kütüphanesine rakip olur. Kentte
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bir dizi saray ve hükümdar kültü için binalar, bu binaların yanında tanrı Dionisos için yapılan
bir tapınak, tanrı Athena için bir tapınak ve çeşitli kamu binaları yer almaktadır.

Resim 14.5: Pergamon Kenti’nden bir görünüm (Mitchell 2015:48).

14.5. Roma Tarihi
Coğrafi bir kavram olarak İtalya, Cumhuriyet Devri (MÖ 500-27) Romalılar
tarafından Apenninler Yarımadası olarak tanımlanıyordu. Bu bölge, kuzeyde Ariminium (
Rimini) ve Piseae (Pisa) kentlerinden geçen bir hatla sınırlıydı. Yukarı İtalya Ovası,
İmparatorluk Devri’nin ( MÖ 27- MS 476) başlarında “İtalya” kapsamı içinde sayılır. Sicilya
ve Sardinya adaları ise, Roma Devri’nde “İtalya” Coğrafyası’na hiç dâhil edilmemiştir. Bu
adalar günümüzde siyasi anlamda İtalya Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yer alır. “İtalya” adı
Latince kaynaklarda “Itália”, Hellen kaynaklarında “Italía” şeklinde yer alır. “Genç Boğa
halkı” anlamına gelen bu kelimenin kökeni Güney İtalik kabilesinden gelir.
Etrüsk ve Yunan kolonilerine son veren Roma, İtalya yarımadasındaki tüm
toplulukları birleştirerek bir Roma Devleti kurar. Daha sonra, Batı Avrupa’yı, Kuzey Afrika
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ve Yakındoğu’yu ele geçirerek büyük bir imparatorluk haline gelir. Roma, önce cumhuriyet
rejimi ile yönetilecek; daha sonra imparatorluk haline gelecektir.
MÖ 350-275’te İtalya, tek bir yönetimde birleştirilir. MÖ 200’de cumhuriyet idaresi
kurulur. MÖ 133’te tüm Akdeniz havzasını ele geçiren Roma, bu bölgeleri ele geçirmek için
uzun süren savaşlar yapmış ve bu da cumhuriyet rejimini yıpratmıştır. Savaşların yanı sıra,
toplumsal dengesizlikler, sınıf farklılıkları, yöneticilerin görevlerini kötüye kullanmaları ve
ekonomik krizler beraberinde iç savaşları getirmiştir. Bu durumda, cumhuriyet rejimi
sorunları çözemez hale gelmiş ve birinci Triumvirlik (Üçlü İdare Sistemi) kurulur. Bu
Triumvirliğin üyüleri arasında Caesar, Crassus, Pompei yer alır. Caesar daha sonra yönetimi
tamamen ele geçirir ve Roma’yı eski gücüne kavuşturmuştur ancak Brütüs tarafından
öldürülmüştür. Roma’da olan bu kargaşıklık sonucunda Roma’da ikinci Triumvirlik kurulur.
Bu üç kişi, Marcus Antonius, Octavianus ve Lepidus’tur. Bir süre sonra Marcus Antonius ve
Octavianus arasında bir çekişme başlar ve MÖ 27’de bu çekişmeden galip çıkan Octavianus
ile birlikte imparatorluk kurulmuştur. Bu imparatorluk, MS 476’ya dek varlığını
sürdürecektir. Octavius, imparator olunca, adını Latince “kutsanmış” anlamına gelen
Augustus unvanını da alır.

Augustus döneminde imparatorluk iyice güçlenmiş; sınırlar

İran’dan Afrika’ya dek uzanmıştır. Ancak daha sonra dış güçlerin baskıları, otoritenin
zayıflaması, ekonomik sıkıntılar nedeniyle imparatorluk yıkılmanın eşiğine gelmiştir. MS
285’te başa geçen Diocletianus döneminde imparatorluk dörde bölünmüştür.
MS 324 yılında başa geçen Constantinus bu 4’lü yönetimi kaldırmış ve bu arada
Hıristiyanlık dini Roma topraklarında etkisini hissettirmeye başlar. MS 313’te Hıristiyanlık
resmen kabul edilmiş ve MS 330 yılında başkent Constantinopolis’e taşınmıştır. Başkentin
Constantinopolis’e taşınması demek, kuşkusuz, merkezin Doğu’ya geçmesi demektir. MS 4.
yüzyılın sonunda imparatorluk Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma,
MS 476’da yıkılmış; Doğu Roma yani Bizans ise, 1453’e kadar varlığını sürdürmüştür.
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Resim 14.6: Roma İmparatorluğu Haritası (İplikçioğlu 2007).

Yunan uygarlığı daha çok felsefe, bilim ve sanata ağırlık verirken Roma uygarlığı,
hukuk alanında ve devlet yönetiminde yenilikler gerçekleştirmiştir. Roma uygarlığı, Batı
uygarlığını hukuk, devlet yönetimi, takvim, bayram ve dil konusunda etkilemiştir.
Roma’da öncelikle Etrüsklü sanatçılardan yararlanıldığı bilinmektedir (İnşaat
işçilikleri, tapınak planları ve gerçekçi portreleri). Yunan sanatına hayran oldukları bilinir.
Yunanistan’ı fethettiklerinde sanat yapıtlarını da getirmişler ve bunların kopyalarını
yaptırmışlardır. Dolayısıyla Roma’da bir süre, Yunan kopyası bir sanatın hâkim olduğu
söylenebilir. Zamanla kendi karakteristik özelliklerini geliştirirler. (Mimarideki ilerlemeleri,
resim sanatına katkıları, imparatorluk kültünün sanata yansıması gibi)
Roma İmparatorluğu büyük bir imparatorluk olduğundan askeri seferler oldukça
önemlidir ve zaman da bunlarla geçer. İyi bir devlet düzeni kurmak için uğraşırlar.
Karayolları ve liman sistemleri geliştirirler; imparatorluğun pratik ihtiyaçlarından
kaynaklanan yollar, kemerler, sarnıçlar vs yaparlar. Gittikleri yerlerde de hamamlar, su
kemerleri inşa etmişlerdir.
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14.5.1. Roma Mimarisi
Roma mimarisi ilk önce Yunan ve Etrüsk mimarisinden etkilenir ancak sonra
karakteristik özellikleri gelişir. Etkilenme cumhuriyet döneminde daha da belirgindir.

14.5.1.1. Maison Carrée Tapınağı
MÖ 1. Yüzyıla ait bir tapınaktır. Fransa’nın Nimes şehrinde yer alır. Yunanistan’dan
farklı olarak tapınak şehrin içinde yer alır. Yunanistan’da tapınak akropolde yer almaktaydı.
Genellikle revaklı avlular bulunur ama burada yer almaz. Tapınağın ikinci özelliği, Etrüsk
etkili oluşu, yani yüksek bir platform üzerinde yer alır. İkinci Etrüsk özelliği ise, giriş
cephesinin vurgulanmasıdır. Etrüsk’te olduğu gibi burada da merdiven ve revak bulunur.
Tapınakta Korint düzenindeki 6 sütun çatıyı desteklemektedir. Alınlık şu anda boş
ancak zamanında bronzdan kabartmalar olabileceği düşünülür. Planda giriş bölümü ve revak
ile kutsal bölüm yer alır ve kutsal bölüm Roma’da genellikle cella olarak anılır. Bu yapıda
önemli olan, revakta bağımsız olan sütunların iki yanda ve arkada duvarlara yapışık
olmasıdır. Buna yarım sütun denir. Uzaktan bakıldığında etrafında çepeçevre sütunlar varmış
gibi bir etki bırakır. Bu yüzden bu tür yapılara pseudo peripteral adı verilir.
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Resim 14.7: Maison Carrée Tapınağı’ndan bir görünüm.

Bu tapınaklardaki bir diğer özellik, Etrüsklerden farklı olarak, Etrüsklerde üç bölüm
olan cellanın burada tek mekân olmasıdır. Roma’da iç mekânlar önemlidir çünkü burada
sadece tanrı heykelleri bulunmaz; aynı zamanda orduların getirdiği ganimetler de sergilenir.

14.5.1.2. Pantheon Tapınağı
Roma’da kare planlı yapıların yanı sıra dairesel planlı yapılar da bulunur. Bunların en
ünlüsü Pantheon Tapınağı’dır. Pantheon Tapınağı, o zamana kadarki en büyük iç mekâna
sahiptir. MS 117-138’de İmparator Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Önünde bir revak
bulunur ve bu bölüm, Hadrianus’un damadı Magrippa tarafından eklenmiştir.
Panthenon Tapınağı’nda önemli olan, ilk defa bir yapıda iç mekânın dış mekânın
biçimini belirlemesidir. Bu yapı, Yunan kültüründen farklı bir biçimdedir: Yunan Kültürü’nde
dış mekân önemlidir ve heykel gibi işlenir; oysa burada iç mekân vurgulanır ve büyüklüğü de
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önemlidir. Yapı, üçgen alınlıklı bir revak bölümünün bulunduğu kubbeli bir plana sahiptir.
Üçgen alınlıklı revak korint düzenindeki sütunlar tarafından desteklenir.
Yarı küre biçiminde çatısı bulunur. Kubbenin çapı, yerden yüksekliğine eşittir ve aşağı
yukarı 43,5 m. Yapının kabaca tasarımı için, biri enine biri dikine 2 dairenin kesişmesi
denebilir.
Duvarlar tuğla ve Roma’da çok geniş alanlarda kullanılmış olan beton. Kubbe, aşağıya
doğru kalınlaşan betondan yapılmış. Kubbenin ağırlığını;Kubbe kasnağı (kubbenin üzerine
oturduğu çember) ve yapının duvarlarındaki 8 ayak destekler. Bu 8 ayak arasında dikdörtgen
ve yuvarlak nişler bulunur. Nişlerin önünde de sütunlar yer alır. Nişlerin her biri bir tonozla
örtülüdür ve bu tonozlar kubbenin ağırlığını dış duvarlara aktarır.
Revaklı bölüm Yunan mimarisini andırır. Ancak esas bina kabaca bir dikey ve bir
yatay dairenin kesişmesinden ibarettir. Sekiz ayak, arasında nişler ve bu nişlerde de ikişer
sütun bulunur. Nişlerdeki tonozlarla kubbenin ağırlığı dış duvarlara taşınır. Kubbe, kasetli bir
kubbedir (İçinde ufak oyuklar olan öğelere kaset denir). Kasetler iki nedenle yapılmıştır.
Birincisi, mimari açıdan, yani kubbenin ağırlığını hafifletmek amacıyla yapılır. İkincisi de,
estetik amaçladır. Tüm yapı dairelerden oluştuğu için kare kasetlerle denge oluşturulur.
Tapınak şehrin ortasında bir meydanda yer alır. Ön cephesi, Antik Yunan tapınağı
gibidir. Korint sütunlara sahip, alınlıkta Magrippa yazıyor ve öncede kabartma olduğu
biliniyor. Kasnakta da çeşitli üçgen alınlıklı nişler bulunuyor. Kasnağın altında dikdörtgen ve
yarım yuvarlak nişler bulunur ve bunların önünde de ikişer sütun vardır. Nişlerin arasında da
ayaklar var ve bunlar da küçük oyuklar halinde nişlerle süslenir.
Işık, kubbedeki yuvarlak delikten(Ocilus’tan) gelmektedir. Kapının tam karşısında da
bir apsis yer alır.
Pantheon’un en önemli özelliği, az destek kullanarak son derece büyük bir iç mekân
yaratılmış olmasıdır ve bunun da ilkeli Miken’deki tholos mezarlarıdır. Bu kadar büyük iç
mekânların gerçekleştirilmesi, Roma’nın mühendislik alanında usta olduğunun bir
göstergesidir.
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Resim 14.8: Pantheon tapınağı’ndan bir görünüm.
Malzemeleri betondur. İlk başta saf taşı kullanırlar. İ.Ö. 3. Yüzyıldan itibaren de Opus
Sementikum diye adlandırılan yeni bir teknik geliştirirler: Bu teknik, bir tür kireçli harç ve taş
kırıntıları, bunlar kalıplanıp dondurulur. Romalıların kullandığı beton şekilde yapılır.
Bunların dış görüntüsü parlak olmadığından genellikle taş ve tuğlayla kaplanır. Romalıların
çok sık kullandığı öğeler: beton, kemer, tonoz ve kubbedir.

14.5.1.3. Colosseum
Colosseum, dünyanın en önemli amfitiyatrosudur. Yakınında Neron’un kolosal
(devasa) heykeli bulunduğundan Colosseum adı verilmiştir. Aslında Romada’ki adı,
Amphitheatreum Filarumdur. Colosseum MS. 80’de açılır. Ortadaki oval alana “arena” adı
verilir. Bunun çevresinde sürekli olarak oditoryum dolanır. 189 x 156 cm ölçülerinde, dış
duvarları 48 m yüksekliğinde ve 50.000 kişilik bir yapıdır. Gladyatörlerle vahşi hayvanlar ya
da gladyatörlerle gladyatörler arası mücadeleler için inşa edilmiştir. Bu mücadeleler, sonu
ölüm olan mücadeleler olduğundan, Roma’da savaştan beslendiğinden, halkın savaşçı ruhunu
canlı tutabilmek amacıyla yapılır. Diğer kentlerde de amfitiyatrolar aynı işlemi görür ancak
bu kadar büyük ve ünlü değildir.
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Resim 14.9: Colosseum’dan bir görüntü.
Colosseum’un esası, bir dizi konsantrik (iç içe daire) ve ışınsal koridora dayanır.
Bunlar beton olup beşik tonoz örtülüdür ve oditoryumu destekler. Dolayısıyla da burada
Yunanistan’da olduğu gibi oditoryumu yamaca yaslama ihtiyacı bulunmaz. Seyirci sıraları
çıkış kapılarıyla bağlantılı olduğundan 50.000 kişilik olmasına rağmen çabuk boşaltılabilir.
Ortadaki arenanın zemini ahşap ve günümüze gelmemiştir. Altta derin bir alan vardır. Orada
hayvan kafesleri, gladyatör odaları bulunur. Dekorlar da burada muhafaza edilir. İlk
açıldığında, törende burası suyla doldurulup bir gemi savaşı temsil edilmiştir. Yapının dışı 4
kattır. Gömme sütunlu ayaklar ve bunların arasında da kemerler bulunur. Kemerler arasında
kahramanların heykelleri yer alır. Kemerlerden içeri girince ışınsal koridorlara ve oditoryuma
ulaşılır. Buradaki ayak sistemi önemlidir. Çünkü daha sonraki dönemlerde de görülür.
Özellikle Rönesans döneminde çok karşılaşılır. En altta Dor, sonra İyon ve sonra da Korint
düzeni görülür. En üst kat ise düz duvar halindedir.
Yapının esası betondur ama dış cephe madeni kenet ve zıvanalarla traverten
kaplanmıştır. Çünkü beton kaba ve neme dayanıksızdır. Bazı yerlerdeki traverten blokları
inşaatlarda kullanılmak üzere alınmıştır. Yapı şehrin orta yerinde bulunduğundan eskiyip
yıpranır.
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14.5.1.4. Roma Tiyatrosu
Roma tiyatroları, Yunan’ın aksine çatısı olsun olmasın dış dünyaya kapalıdır. Çünkü
sahne ve oditoryum birleştirilmiştir. Roma’nın en ünlü tiyatrolarından biri Marcellus
Tiyatrosudur. Marcellus Tiyatrosu, MS. 1. Yüzyıla aittir. Esası üç kat: Dor, İyon ve düz
duvar. Colosseum’daki gibi ayaklar, yapışık sütunlar, tonozlu kısım ve oditoryumdan
oluşuyor. Sahne duvarı yan duvarlara oditoryuma birleşmiştir. Üzerleri yapı küçükse ahşap
büyükse kumaş bir tenteyle örtülür. Bunlar yarım daire formunda yapılardır.
Roma anıtsal mimarlığında en çok tonoz, kubbe ve kemer kullanılmıştır. Burada
güzellikten çok işlevsellik önemlidir.

14.5.1.5.Su Kemerleri
Valenz (Bozdoğan) Su Kemeri: Sarnıçtaki suları dağıtmak için arazinin alçaldığı yerde
su kemerleri inşa edilir. Beyazıt Meydanı’ndaki havuzda biriktirilip dağıtılır. Su kemerleri
yapımına Roma, İ.Ö. 4. Yüzyılda başlanmıştır. Bozdoğan Kemeri de, MS. 364-378 arasında
şehre su getirmek üzere inşa edilmiş. Büyük bir kısmı yıkılmış bulunan iki katlı kemer taş
örgüsü olarak inşa edilmiştir.

14.5.1.6. Roma Evleri
Roma Evleri: Romalılar çok varlıklıysa “domus” denilen villalarda oturur; değilse
“insula” adı verilen apartman bloklarında oturur.
Domusların ana merkezleri atriumlardır (üzeri açık, etrafında odaların bulunduğu
mekân). Atrium, dikdörtgen veya kare olur, üzeri kısmen açıktır. Açıklığın altına impluvium
denen havuz konur. Burada yağmur suları birikir ve yerin altından eve dağıtılır. Odalar atrium
çevresine yerleştirilir. Roma evleri de Priene evleri gibi dışarıya kapalıdır. Evler sokak
cephesinden bakıldığında gösterişsizdir. Girişin iki yanı genellikle dükkân olarak kullanılır.
Girişten sonra koridor, atrium ve odalar gelir. Bahçe sütunlu revaklar ile çevrelenir.
Domusların en arka tarafında sebze meyve bahçesi yer alır. Kapılar açıksa, mozaikler, freskler
bakımından oldukça zengin bir görünüm sunar. Bu yapıların örnekleri Pompei ve
Herculaneum kentlerinden gelir. Bu örnekler, Vezüv’deki patlamalar sonucu lav altında
kaldığından korunabilmiştir. Odalar genellikle karanlık ve ufaktır. Çünkü Romalılar,
zamanlarının büyük bir kısmını hamamlarda geçirirler.
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İnsulalar, Bir tür apartmandır. Cumhuriyet dönemi sonunda aşırı nüfus patlaması
sonucunda yapılır. Roma’da ve Roma’nın bir limanı olan Ostia kentinde yaygındırlar. Roma
nüfusunun %90’ı, Ostia halkının da çoğunluğu bu yapılarda yaşar. Bunlar bir avlu çevresine
yapılır. İnsulaların yapımında, tuğla ve beton malzeme kullanılır. Balkonları vardır. 5 kata
kadar çıkabilirler. Sadece lüks apartmanlarda özel tuvalet bulunur; diğerlerinde zemin katta
umumi tuvalet bulunur. Bir avlu çevresinde bulunduğundan domuslara göre daha dışa açık
yapılardır. Zeminde de ahçı dükkânları, çamaşırcılar, vb. odalar yer alır.

Resim 14.10: İnsula örneğinden bir canlandırma.

14.6. Anadolu’da Romalılar
Roma’nın siyasal anlamda Doğu Akdeniz Bölgesi’ne yerleşmesini kavrayabilmek
maksadıyla kısaca Doğu ve Batı Akdeniz bölgelerinin durumuna göz atmak gerekir: İlk önce
Doğu Akdeniz bölgesini ele alalım. Bu bölge Büyük İskender’in Hellas, Mısır ve tüm Ön
Asya’yı içine alan İmparatorluğu, MÖ 323 yılındaki ölümü üzerine, İskenderin generalleri
arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle MÖ 280’li yıllarda bölünür. İmparatorluktan şu üç krallık
çıkar:
Mısır’da Ptolemaioslar
Önasya’da Seleukoslar
Makedonya’da Antigonoslar
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Bu üç krallığın dışında Kuzeybatı Anadolu’da Bithynia ve Karadeniz kıyısında Pontos
krallıkları da bu sıralarda kurulan Küçük Hellenistik devletlerdir. MÖ 240’lı yıllardan itibaren
ise, Batı Anadolu’da Pergamonlu Attaloslar bağımsız bir Hellenistik krallık kurarak giderek
güçlenir.
MÖ 753 yılında kurulduğu düşünülen Roma ise, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında
egemenliğini arttırır ve sınırlarını Hellenistik krallıklara kadar getirir. Hellenistik krallıkları
da kendisine bağlayan Roma’nın Anadolu’da ki egemenliği başlar. Aşağıda bu durum
kronolojik olarak verilir.
MÖ 133: Pergamon Kralı III. Attalos’un, krallığını veraset yoluyla Roma’ya
bırakması
MÖ 133-129: Pergamon’da Aristonikkos isyanı
MÖ 129: Asia Eyaleti’nin kurulması
MÖ 101: Cilicia Eyaleti’nin kurulması
MÖ 88-83: Anadolu’da Mithridates isyanı ve 80.000 Romalı’nın öldürülmesi
MÖ 74: Bithynia Eyaleti’nin kurulması
MÖ 64: Pompeius’un Mithridates’e karşı savaşı başarı ile sona erdirmesi ve
Önasya’da yeni bir düzenlemeye gidilmesi
MÖ 63: Pontus, Bythynia ve Cilicia eyaletlerinin kurulması
MÖ 25: Galatia Eyaleti’nin kurulması
MS 43: Lycia Eyaleti’nin kurulması
MS 74: Lycia-Pamphylia Eyaleti’nin kurulması
İmparatorluk’ta yapılan tüm bu düzenlemelerden sonra, MS 2. Yüzyılda
İmparatorluğun geneli açısından, hem de bu duruma paralel olarak Anadolu’da ki eyaletler
bakımından bir “Altın Çağ” olarak adlandırılır. Bu dönemde Anadolu’da Ephesos, Pergamon
gibi kentler ön plana çıkar ve birer dünya kenti olarak adlandırılır. Bu kentlerden bazıları
şunlardır:
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14.6.1. Pergamon
Pergamon,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan İzmir ilinin, Bergama

ilçesinde yer alan antik bir kenttir. Kente Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabı’nda bir atıfta
bulunulur. Vahiy Kitabı’nda Aziz Yuhanna, Asya’nın ilk Hıristiyan şehidi Antipas’ın
yaşadığı Pergamon’daki kiliseya yazdığı mektupta kente şöyle hitap etmiştir. “Şeytanın tahtı”
bu hitap bir mecaz değildi, Yunan uygarlığının en ünlü anıtlarından birine göndermeydi: Bu
anıt ise, günümüzde Berlin’de ki Pergamon Müzesi’nde bulunan Büyük Sunaktır.

Resim 14.1: Pergamon’da yer alan bu sunakta, Tanrıların devlerle olan kavgası
tasvir edilir (Mitchell 2015: 50).
Kent, Roma hâkimiyetine MÖ 133 yılında son Pergamon kralı III. Attalos’un krallığı,
Roma’ya miras yoluyla bırakmasının ardından Roma hâkimiyetine girer. Daha sonra bu
krallık, Roma hâkimiyetinde bir eyalete dönüşür. Fakat eyaletin başkenti görevini daha sonra
Ephesos kenti üstlenir. Kent, Hellenistik dönemde olduğu gibi, Roma döneminde de oldukça
bir yerdedir ve gelişime devam eder.
Kentte Roma dönemindeki en dikkat çekici bina, tamamen Roma’daki Pantheon’un
planına göre, ama yarı ölçekte inşa edilen ve Zeus-Asklepios adlı yeni bir tanrıya adanan
daire biçimli bir tapınaktır. Yarısı yerin altında kalan ve kutağın şifalı kaplıcasına geçitlerle
bağlanan daire biçimli bir başka bir binada, niyet tutup uyuyanların rüyalarında şifa tanrısını
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göreceklerine inanırlardı. Bu maksatla kenti ziyaret eden en ünlü kişi, zengin sofist yazar
“Ailos Aristides”tir. Onun çoğunlukla Asklepion’da yaşanmış olayları anlatan “Kutsal
Hikâyeler” kitabı, tanrının içten olan inançlı insanları iyileştirici güçlerinin bir dökümüdür.
Kentin bu özelliğinden faydalanan Romalılar kenti bir çekim merkezi haline getirir.
Antikçağ’ın en önemli hekimlerinden Galenos MS. 129 yılında Pergamon’da doğdu.
Galenos’un aktardığına göre, kentin yetişkin nüfusu 120 bin kişiden oluşmaktaydı. Nüfusun
çoğu muhtemelen günümüzdeki Bergama’nın aşağısındaki ve çevresindeki ovada
yaşamaktadır. Kentte, Roma yerleşmelerinden günümüze ulaşan çok az şey vardır. Bunlardan
bir tanesi Mısır sanatını andıran mermer dekorla süslenmiş bir tuğla yapı olan ve Kızıl Avlu
olarak bilinen yapı,Antikçağ’da Mısır tanrı üçlüsü için inşa edilmiş devasa bir tapınaktır.

Resim 14.12: İmparator Hadrianus döneminde yapılan bu tapınak, Mısır tanrıları
Serapis, İsis ve Horus’a adanır (Mitchell 2015: 51).

14.6.2. Ephesos
Ephesos adı ile bilinen kent, Anadolu'nun batısında yer alan bugünkü İzmir ilinin
Selçuk ilçesi yakınlarında yer alır. Ephesos kentinde, Hadrianus Tapınağı girişindeki frizde
Efes'in 3 bin yıllık kuruluş efsanesi şu cümlelerle yer alır: Atina kralı Kodros'un cesur oğlu
Androklos, Ege'nin karşı yakasını keşfetmek ister. Önce, Delphi kentindeki Apollon
Tapınağı'nın kâhinlerine danışır. Kâhinler ona, balık ve domuzun işaret ettiği yerde bir kent
kuracağını söyler. Androklos bu sözlerin anlamını düşünürken Ege'nin lacivert sularına
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yelken açar. Kaystros (Küçük Menderes) Nehri'nin ağzındaki körfeze geldiklerinde karaya
çıkmaya karar verirler. Ateş yakarak tuttukları balıkları pişirirlerken çalıların arasından
çıkan bir yabandomuzu, balığı kaparak kaçar. İşte kehanet gerçekleşmiştir. Burada bir kent
kurmaya karar verirler.
Kent klasik Yunan döneminde önemli bir İon kentiydi. Kent daha sonra Roma
döneminde de önemini korur. İmparator Augustus döneminde Asya’ya barış gelir ve Ephesos
MÖ 29 yılında kent agorasında Roma’ya ve ilahlaştırılan Julius Caesar’a adanmış bir
tapınağın eyalette easa olarak İtalyan tacirlerden ve göçmenlerden oluşan Roma yurttaşlarının
hizmetine sunulmasıyla, eyalet yöneticisi olur. Sonraki üç yüzyılda “ dört tapınağın bekçisi”
sıfatyla dini kimliğini güçlendirir ve eyaletlerdeki bütün rakiplerini geride bırakır.
Doğu ile Batı arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi.
Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma
Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Efes, antik çağdaki önemini yalnızca
buna borçlu değildir. Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis
kültürünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır.
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Resim 14.3:Tanrıça Kybele (Mitchell 2015: 66).

MÖ 6. yüzyılda bilim, sanat ve kültürde Milet ile birlikte en ön sırada yer alan Efes,
bilge Herakleitos, rüya tabircisi Artemidoros, şair Callinos ve Hipponaks, gramer bilgini
Zenodotos, hekim Soranos ve Rufus gibi ünlü kişileri yetiştirmiştir.
Kent mimari eserleriyle oldukça önemli bir yere sahiptir. Kentte yer alan bazı eserler
ise, şunlardır:
Roma dönemi yapılarının en iyi örneklerinden birisi olan yapı hem kütüphane, hem de
mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes valisi olan Celsius ölünce, oğlu
kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı olarak yaptırmıştır. Celsius'un lahdi kütüphanenin
batı duvarı altındadır. Cephesi 1970-1980 yılları arasında restore edilmiştir. Kütüphanede
kitap ruloları, duvarlardaki nişlerde saklanıyordu.
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Uygulamalar
1. Bölümü konu alan yerlerdeki müzelerin ziyareti

417

Uygulama Soruları
Pergamon nerededir?

418

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yunan Tarihi’ne bir giriş yapılarak içerdiği dönemlerin hangileri olduğu
öğretilmiştir. Yunan Tarihi’nin ana hatları çizildikten sonra dönemler tek tek ele alınmış ve
dönemlerin tanımlaması yapılmıştır. Daha sonra ise Anadolu’da yer alan bazı kentler
incelenmiştir.

419

Bölüm Soruları
1-Yunan Tarihi’nin incelenmesi aşağıdaki Coğrafyalardan hangisinde mümkün
değildir?
a-Batı Anadolu
b-Ege Adaları
c-Kıt’a Yunanistan
d-Çin
e-Makedonya
2-Hellen Ortaçağı olarak adlandırılan dönem hangi tarihler arasındadır?
a-MÖ 550-250
b-MÖ 750-550
c- MÖ 1000-700
d-MÖ 1600-1200
e-Hiçbiri

3-Büyük Kolonizasyon Dönemi olarak adlandırılan dönem ne zamandır?
a- MÖ 650-550
b-MÖ 750-550
c- 850-750
d-1200-1000
e-MÖ 1600-1200

420

4-Pers-Yunan Savaşları ne zaman başlar?
a-MÖ 492
b-MÖ 494
c-MÖ 476
d-MÖ 498
e-Hiçbiri

5-Attika Delos Birliği ne zaman kurulur?
a-MÖ 478
b MÖ 481
c-MÖ 486
d-MÖ 472
e-MÖ 477

6-Colosseum ne zaman açılır?
a-MS 80
b-MS 70
c-MS 123
d-MS 330
e-MS 324
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7-Romalılar, Anadolu’da Cilicia eyaletini ne zaman kurmuştur?
a-MÖ 114
b-MÖ 112
c- MÖ 110
d-MÖ 101
e-MÖ 106

8- Romalılar, Asia eyaletini ne zaman kurmuştur?
a-MÖ 146
b- MÖ 139
c-MÖ 119
d-MÖ 115
e-MÖ 129

9-Roma’nın efsanevi kuruluşu ne zamandır?
a- MÖ 666
b- MÖ757
c-MÖ753
d-MÖ 765
e-MÖ 777
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10- Mithridates isyanı hangi tarihler arasındadır?
a-MÖ 83-78
b- MÖ 88-83
c-MÖ 89-79
d-MÖ 89-78
e-MÖ 69

Cevaplar:
1-d

2-c

3- b

4- a

5-e

6-a

7-d

8-e

9-c

10-b

423

KAYNAKÇA
-Alparslan, M (Haz.) Hititolojiye Giriş, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları,
2009, İstanbul.
-Alparslan, M,Eski Anadolu'da Ticaret (MÖ II. binyıl), Ege Yayınları, 2010, İstanbul.
-Alparslan, M "Hititlerde Ticaret", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:294.
-Alparslan,M “Hitit Tarih Sahnesi”, Aktüel Arkeoloji 15, 2010 : 86-95.
-Alparslan,M “Geçmişi Kaydetmek : Hitit Tarih Yazıcılığı / Recording the Past :
Hittite Historiography”, Hititler : Bir Anadolu İmparatorluğu / Hittites : An Anatolian
Empire, Anadolu Uygarlıkları Serisi 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013 : 48-61.
-Alparslan,M “Bir İmparatorluğu Ayakta Tutabilmek : Ekonomi ve Ticaret /
Sustaining an Empire : Economy and Trade”, Hititler : Bir Anadolu İmparatorluğu / Hittites :
An Anatolian Empire, Anadolu Uygarlıkları Serisi 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013 :
506-517.
-Alparslan,M “The History of Western Anatolia During the Hittite Period”, NOSTOI
Indogenous Culture, Migration, Integration in the Aegean Islands, Western Anatolia
duringthe Late Bronz, Early Iron Age, (eds. Stampolidis,N.Chr.-Ç.Maner-K.Kopanias), Koç
Universty Press, İstanbul, 2014 : 131-142.
-Akurgal, E.,Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.
-Akurgal, E. Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.
-Akurgal, E.,Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İstanbul, 1995.
-Aktüre, S.,Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
1992.
-Alp, S. Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.
-Alp, S. Hitit Güneşi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.
-Alparslan,M-Doğan-Alparslan,M ”The Hittites and their Geograpy : Problems of the
Hittite Historical Geograpy” Europan Journal of Archaelogy 18 (1) 2015 : 90-110.
-Bass,G.F. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Batıklar, Ankara, 1996.
-Bean, George E.,Eski Çağda Ege Bölgesi, Arion Yayınevi,1995.
-Beckman,G. “The Anatolian Myth of Illuyanka” JNES 14, 1982 : 11-25.
424

-Bilgi,Ö. “Klasik Çağ Öncesinde Anadolu’da Ticaret”, Palmet I, 1997 : 1-36.
-Bilgiç,E.-S.Bayram Ankara Kültepe Tabletleri II, Ankara, 1995.
-Bilgiç,E.-H.Sever-C.Günbattı-S.Bayram Ankara Kültepe Tabletleri I, Ankara, 1990.
-Bilgiç,E.-C.Günbattı Ankaraner Kültepe Texte III, Stuttgart, 1995.
-Bonatz,D. Representetions of Political Power : Case Histories from Times of “The
divine of the king : religious representation of political power in the Hittite Empire”, MHeinzMH.Feldmam(eds.), Change and Dissoluing Order in the Ancient Near East, Eisenbrouns,
Winona Lake, 2007 : 111-136.
-Bonnefoy,Y. Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü,
Ankara, 2000.

-Bryce, T.Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
-Canpolat, F. (haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001. (Sergi, 25 Nisan-30 Haziran 2001).
-Ceram, C. W.,Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
-Ceram, C. W.,Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
-Darga, M,Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.
-Darga, M,Hitit Mimarlığı 1- Yapı Sanatı, İstanbul, 1985
.
-Darga,M “Kanişli Beyler, Asurlu Tüccarlar” Kapadokya, İstanbul, 1988 : 126-169.
-Dinçol,A. ”Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Cilt I, İstanbul, 1982.
-Dinçol,A. “Hititler Öncesinde Anadolu”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi,
İstanbul, 1982 :11-16.
-Dinçol,A. “Yazmanlar, Kitaplar, Kitaplıklar” Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I,
İstanbul, 1982 : 95-100
-Dinçol, A. "Hititler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011: 256-292.
-Dinçol, A. "İlk Yazı". Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:258.

425

-Dinçol, A. "Anadolu'da Hiyeroglif Yazısı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir
Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:263.
-Dinçol, A. "Mühürler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:264-265.
-Dinçol,A. “The Hieroglyphic Sings on the Spearhead”, Appendix in Ö.Bilgi, “ A
Unique Spearhead from Sadberk Hanım Museum”, K.Emre-B.Hrouda-MMellinkN.Özgüç(eds.), Anatolia and the Ancient Near East, Studiesvin Honor of Tahsin Özgüç,
Ankara, 1989 : 30-31.
-Dinçol,B. Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, İstanbul, 2003.
-Doğan-Alparslan,M “Hitit Mitolojisi:
Geographic (Türkiye), Ocak 2006: 88-89

Batı

Kültürünün

Kaynağı”

National

-Dogan-Alparslan, M, "Hitit İnanç Sistemi", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir
Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:270-271.
-Dogan-Alparslan, M, "Hititlerde Meslekler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir
Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:290.
-Doğan-Alparslan,M “Bin Tanrılı Halk”, National Geographic (Türkiye), Ocak 2006 :
78-79.
-Doğan-Alparslan,M “Hitit İnanç Sistemi ve Mitolojik Yansımaları” Mythos 2006 Yılı
Navisalvia Toplantısı Bildiri Kitabı, İstanbul : 9-21.
-Doğan-Alparslan,M “Katipler ve Arşivler / Scribes and Archives” Hititler : Bir
Anadolu İmparatorluğu / Hittites : An Anatolian Empire, Anadolu Uygarlıkları Serisi 2, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 2013 : 376-389.
-Doğan-Alparslan,MHitit Kralı II.Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı, Filolojik Belgeler
Işığında (mit deutsher Zusammenfassung), Turkısh Institute of Archaeology, Studia ad
OrientemAntiqum=SOA, Ege Yayınları, İstanbul, 2012.
-Doğan-Alparslan,M “Hitit Dini ve Tanrıları”,MAlparslan(Haz.), Hititolojiye Giriş,
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (Instrumenta Linguarum= ILA I), İstanbul, 2009 : 119-127.
-Doğan-Alpraslan,M
“Hitit Mitolojisinin Ana Hatları”, MAlparslan(Haz.),
Hititolojiye Giriş, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (Instrumenta Linguarum= ILA I),
İstanbul, 2009 : 128-133.
-Doğan-Alparslan,M “Drei Schreiber, zwei Könige” SMEA XLIX / 2007, A.ArchiR.Francia(eds.), VI. Congresso Intenazionale di Ittitoogia Roma, 5-9 Settembre 2005, (SMEA
49), Roma, 2007 :247-257.
-Doğan,İ.B. Tarihöncesinde Ticaret ve Değiş Tokuş, İstanbul, 2009.
-Donbaz,V. “Eski Anadolu Koloni Çağında Anadolu’nun Ticari Hayatı”, Palmet I,
426

1997 : 57-71.
-Ehrinhhaus,H. Götter,Hersher, Inschriften, Die Felsreliefs der Hethitischen
GroBreichszeit in der Turkei, Mainz am Rhein, 2005.
-Eliade,MDinler Tarihi Sözlüğü, (Çev.A.Erbaş), İstanbul, 1997.
-Eliade,MDinler Tarihine Giriş, (Çev.L.Arslan), İstanbul, 2003.
-Frangipane,M “Arslantepe”, Karul,N.(ed.) Arkeoatlas 2, 2003 : 19.
-Gurney, O.R. Hititler, Dost Kitabevi, Ankara, 2001.
-Güterbock,H.G. Kumarbi Efsanesi, (Çev.S.Alp), Ankara, 1945.
-Haas,V. Geschicte der hiethitischen Religion, Leiden-New York-Köln, 1984.
-Haas,V.”Die hethitische Religion” Die Hethiter und ihr Reich, Bonn, 2002.
-Haas,V. Die Hethitische Litaratür, Berlin, 2006.
-Harmanşah,Ö. “Taşa Yontulmuş Suretler : Hitit Kaya Anıtları”, Hititler : Bir Anadolu
İmparatorluğu / Hittites : An Anatolian Empire, Anadolu Uygarlıkları Serisi 2, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 2013 : 566-579.
-Hoffman,I. “Mitannamuwa”, RLA 8,314 Lfg, 1994 : 286.
-Hoffner,H.A.Jr. Hittite Mythe (Second Edition), Atlanta, Georgia, 1998.
-Hoffner,H.A. The Laws of the Hittites, Leiden-New York-Köln, 1997.
-Höckmann,O. “MÖ2.Binyılda Doğu Akdeniz’de Gemi Yolculuğu”, Yalçın,Ü.C.Pulak-R.Slotta (eds.) Uluburun Gemisi, Bochum, 2006 : 311-326.
-İnalcık,H. Devlet-i Aliye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.
-Karasu,C. Boğazköy Çivi Yazılı Tablet Kolofonları, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara, 1986,
-Karasu,C. “Hattuşa-Boğazköy Arşiv-Kitaplık Sistemleri”, Archivum Anatolicum 3,
1997 : 215-238.
-Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji Atlası,
İstanbul, 2011.
-Karul, N. (ed), Son Tunç Çağı'ndan Helenistik Döneme, Anadolu'nun Arkeoloji
Atlası, İstanbul, 2012.
427

-Klengel,H. Handel und Handler im Alten Orient, Leipzig, 1979.
-Klengel,H. Geschicte des Hethitischen Reiches, Leiden-Boston-Köln, 1999.
-Klengel,H. “Handwerker im Hethitischen Anatolien”, AoF 23, 1996 : 265-277.
-Konyar,E. Tarihöncesinden Hititlere Kadar Anadolu Tarihi, İstanbul,.
-Loyd, S. Türkiye’nin Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.
-Macqueen, J.G. Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2001.
-Martino, S. Hititler(çev. Erendiz Özbayoğlu), Ankara, 2003.
-Müller-Karpe,A. “Remarks an Central Anatolian Chronology of the Middle Hittite
Period”, MBietak(ed.), The Synchronisition of Civilisations in the Eastern Mediterranean in
the Second Millenium B.C., Wien, 2003 : 383-394.
-Müller-Karpe,A. “Untersuchungen in Kuşaklı 2004 und 2005” MDOG 138, 2006 :
15-42.
-Neve,P. Hattuşa, Stadt der Göttern und Tempel, Mainz am Rhein, 1992.
-Neve,P. “Der Grosse Tempel (Tempel I) in Boğazköy-Hattuşa”, Nümberg Batter zur
Archaelogie 12, 1995/96 :41-63.
-Özbaşaran,M “Anadolu’nun Tarih(Yazı) Öncesi Dönemleri”, Köroğlu,K.(ed.) Eski
Anadolu Tarihi, Eskişehir, 2011.
-Pecchioli,-Daddi,F.-A.MPolvani La Mitologia Ittita, Brescia,1990.
-Pedersen,O. Archives and Libraries in the Ancient Near East 1500-300 B.C,
Bethesda,1998.
-Puhvel,J. Comperative Mythlogy, Baltimare-London, 1987.
-Pulak,C. “Uluburun Batığı”, Yalçın,Ü.-C.Pulak- R.Slotta (eds.) Uluburun Gemisi,
Bochum, 2006 : 57-104.
-Reyhan,E. “Hititler’de Toprak Tahsisi”, A.Süel (ed.) Acts of the IIIrd International
Congress of Hittitology, (Çorum 16-22 September 1996), Ankara : 481-489.
- Roaf, M, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (Çev. Z. Kılıç), İstanbul, 1996.
-Schachner,A. Hattuscha, Auf der Suche nach dem sagenhaften GroBreich der
Hethiter, München, 2011.

428

-Schachner,A. “Hattuşa, The Capital City of the Hittite Empire”, Hititler : Bir
Anadolu İmparatorluğu / Hittites : An Anatolian Empire, Anadolu Uygarlıkları Serisi 2, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 2013 : 150-175.
-Schachner,A. “MÖ16.yy. Hitit Anadolu’sunda Bir Dönüm Noktası”, A.Süel (ed.),
Acts of the VIIth Intrnational Congress of Hittitology (25-31 Ağustos,2008,Çorum),
Ankara,2010:661-692.
-Schachner,A. “Hattuşa, Kayalardan Şekillendirilmiş Bir Şehir”, Ö.İpek(ed.), I.
Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu,Ankara, 2011 : 111-136.
-Schachner,A.
“Hititler Öncesi Boğazköy”, Ö.İpek(ed.), II.Çorum Kazı ve
Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, 2012 : 83-102.
-Schoop,U.D. “Çamlıbel Tarlası ve Kuzey-Orta Anadolu’da Geç Kalkolitik Dönemi”,
Ö.İpek (ed.) I. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, 2011 : 137-160.
-Seeher, J. Hattuşa Rehberi "Hitit Başkentinde Bir Gün", Ege Yayınları, İstanbul,
1999.
-Seeher,J. Taşa Yontulmuş Tanrılar, Hitit Kaya Tapınağı, İstanbul, 2011.
-Seeher,J. “Getreldelagerung in unterirdischen Grosspeichern: zur Methode und ihrer
Anwendung im 2. Jahrtausendu. Chr. Am Beispiel der Befunde in Hattuşa” SMEA XLII/2,
2000 : 261-301.
-Seeher, J. "Hattuşa", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:302-309.
-Seeher,J. “The Cuneiform Tablet Archives and Libraries of Hattusha”, Ancient
Libraries in Anatolia, the 24th Annual Conference Libraries and Education in the Networked
Information Enviranment (June 2-5, 2003, Ankara), Ankara, 2003 : 7-17.
-Sevin,V. “Doğu Anadolu, Orta ve Son Tunç Çağı”, Karul,N.(ed.), Arkeoatlas 3.
-Siegelova,J.
Hethitische Verwaltungspraxis im Lichte der Wirtschafts und
Inventardokumente, Praha, 1986.
-Taracha,P. Religions of the Second Millenium Anatolia, Wiesbaden, 2009.
-Ünal, A.,Hititler Devrinde Anadolu I, İstanbul, 2002.
-Ünal, A.,Hititler Devrinde Anadolu II, İstanbul, 2003.
-Ünal, A.,Hititler Devrinde Anadolu III, İstanbul, 2005.
-van den Hout,T. “Schreiber D. Bei den Hethitern”, RIA 12, 314 Lfg, 2009 : 273-280.
-van den Hout,T. Der Ulmitesub-Vertrag (StBot 38), Wiesbaden, 1995.
429

