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ÖNSÖZ
Anadolu ve Mezopotamya Tarihi dersi oldukça uzun bir kronolojik süreci ele
almaktadır. Bu süreçte ortaya çıkmış siyasal oluşumlar, sanatsal ve kültürel özellikleriyle ele
alınmıştır. Genellikle Fırat ve Dicle nehir havzalarını kapsayan alanı tanımlamak için
kullanılan Mezopotamya terimi bugün kültürel yayılım alanı olarak, daha geniş bir coğrafyayı
tanımlar. Yapılan yeni kazı, yüzey araştırmaları ve filolojik tespitler yeni kültür bölgeleri ve
tanımları oluşturur. Örneğin Halaf çanak çömleğinin yayılımını dikkate alınırsa Güney
Kafkasya bölgesi ile dahi en azından kültürel etkileşim olduğu görülür. Doğu Akdeniz
dünyası, Anadolu, İran ve Körfez bölgesi kültürel etkileşimin doğal coğrafyalarıdır. İlk
yerleşik insan topluluklarından merkezi devlet sistemine giden süreci bu coğrafyada
ayrıntılarıyla takip etmek mümkündür. Yazının ortaya çıkış süreci, ticaret, kentleşme,
bürokrasi, din, sanat ve bunlarla birlikte gelişen sosyo-ekonomik yapı gibi insanlığın
uygarlaşma sürecinin evreleri hakkında birçok bilginin kaynağı Mezopotamya coğrafyasıdır.
Ancak Yakın Doğu’nun kültürel zenginliğinin temel taşlarını Anadolu coğrafyasında izlemek
de mümkündür. İlk tarım toplumlarından kentleşme sürecine ve uygarlık tarihinin ilklerine
kadar pek çok konuda Anadolu ev sahipliği yapmıştır. Neolitik Çağ’dan başlayarak kendine
özgü yapısı yanında Mezopotamya, Balkan ve Ege kültürlerinin de yansımalarını taşımıştır
Anadolu. Çevre bölgelerden Çoğu zaman kendine has kültürel özelliklerini bu coğrafyalara
yansıtmıştır. Bu açıdan Anadolu sanıldığının aksine bir köprü olmaktan ziyade medeniyetler
için kaynak bir coğrafyadır.
Mezopotamyada ortaya çıkan Halaf, Obeyd, Cemdet Nasr ve Uruk dönemleri
genellikle arkeolojik kazılardan elde edilen veriler çerçevesinde değerlendirilebilmiştir. Erken
Hanedanlar/Sümerlerle birlikte arkeolojik verilerin yanında artık yazılı belgeler de ortaya
çıkmaya başlar. Akad İmpatorluğu ile başlayan merkezi devlet sistemi Yeni Sümer Devleti ile
devam eder. II. Binyılda daha parçalı bir siyasi yapıya bürünen Mezopotamya daha sonra Eski
Asur, Eski Babil dönemleriyle kısmen yeni devlet yapılarının yönetimi altındadır. Aynı
dönemlerde kimi kent devletleri de siyasi ve kültürel olarak ön plandadır. II. Binyılın
ortalarında Güney Mezopotamya’da İran etkili Kassitler devlet yönetimindedirler, II. Binyılın
sonlarına doğru ise Asur bölgede mutlak hâkimiyetini kurar. Bu süreçte doğal olarak bu geniş
coğrafyada kimi yerel krallıklar, kent devletleri de var olmuştur. Bazen büyük göç
hareketlerine ev sahipliği yapan bölgede I. Binyılın başlarında Yeni Asur Devleti Yakın
Doğu’nun en etkili siyasi gücü haline gelir. Yeni Babil Dönemi ise Mezopotamya kültürünün
son parlak dönemini temsil eder.
Anadolu’daki tarihsel süreç ise ilk insan yerleşmelerinden Hitit Çağı’nın sonuna kadar
uzanan süreci kapsamaktadır. Kuşkusuz bu uzun kronolojik sürecin her bir dönemi, alt
dönemleri belli uzmanlık alanlarını içermektedir. Örneğin Anadolu Neolitiği bölgesel bazda
bile farklı bir uzmanlık, bilim dalı olarak değerlendirilir. Her yıl yapılan yeni arkeolojik
keşiflerle tarih neredeyse yeniden yazılır. Anadolu Kalkolitiği ve Tunç Çağları da aynı
kapsamda değerlendirilir. Bu çerçevede bu uzun zaman diliminde farklı coğrafyalarda, farklı
yapılarda gelişen kültürel süreçlerin hepsine hâkim olmak gerçekçi bir bilimsel yaklaşım
I

olamayacaktır. Bu endişeyle kuşkusuz söz konusu ders notlarında özellikle ayrıntılarda bazı
eksikliklerin, güncellenmesi gereken bilgilerin olabileceği göz önüne alınmalıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




Anadolu Kronolojisinin Tarih Öncesi Dönemlerini
Anadolu’daki İlk Yerleşmeler Ve Yaşam Biçimleri
Paleolitik, Epipaleolitik Ve Mezolitik Dönem Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Anadolu tarih öncesi dönemler hangi kriterler göz önüne
sınıflandırılmıştır?
2.
Anadolu’da İlk İnsan Kalıntıları hangi bölgelerde bulunmuştur.
3.
Paleolitik Çağ insanının yaşam biçimi nasıldır?
4.
İlk İnsanlar Hangi İhtiyaçtan Dolayı Aletler Üretmişlerdir.

alınarak
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarih Öncesi Anadolu

Eski Anadolu tarihinin
kronolojisini tanımlamak

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Tarih Öncesi Anadolu

Tarih öncesi ve sonrası
dönemlerin genel özelliklerini
ortaya koyabilmek

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Tarih Öncesi Anadolu

Anadolu coğrafyasında ilk insan
yaşam biçimlerini ve yerlerinin
yayılımını ve temel özelliklerini
tanımlamak

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar







Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemleri
Prehistorik Yerleşmeler
Paleolitik, Mezolitik Çağ
Avcı Toplayıcı Topluluklar
İlk Aletler
Mağara Resimleri
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Giriş
Anadolu, insanlığın uygarlaşma serüveninde, ilk mağara ve açık hava yerleşme
alanlarından ilk köylere, oradan da karmaşık kentli yaşam biçimine ulaşmada önemli
adımların atıldığı bölgedir. Günümüzden yaklaşık 2) 3 milyon yıl öncesine kadar giden bu
uzak geçmişi anlamaya, toplumların doğaya karşı verdikleri yaşam savaşını, günlük
alışkanlıklarını, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmeye çalışırken onlardan kalan izleri
göz önünde tutarız. Bunun için yerleşim yerlerini, tapınakları, mezarlıkları, yarı göçebe yaşam
alanlarını ve doğal çevreyi araştırır; buralarda ele geçen buluntular yardımıyla insanoğlunun
serüvenini yani tarihini yazarız. Bu sürecin en önemli tanıkları şüphesiz insanın üretimi olan
günlük araç gereçtir. Günlük yaşam ürünlerinin dilini öğrendiğimiz ölçüde bu uzak geçmişi
daha iyi algılamaya ve okumaya başlarız. Bu sessiz tanıklardan elde edilen veriler, yazının
MÖ 4. binyıl sonlarında Güney Mezopotamya’da geliştirilmesiyle günümüze kadar taşınan
bilgi birikimi kadar önemlidir. Yazı yalnızca güçlü merkezî devletlerin bulunduğu
uygarlıklarda anıtsal yapıların, tapınakların ve kurumsal bir yapının içinde oluşan yazıcı
sınıfının varlığıyla bağlantılı olarak resmî, ticari ve dinî araç olarak kullanılırken yontma taş
aletlerden çanak çömlek gibi günlük kullanım ürünleri, yaşamın âdeta tümünü yansıtan
özellikler taşır. Yazını kullanılmadığı bu çok erken dönemlerde taştan, kemikten ve pişmiş
kilden yapılmış aletler, insanların yaşam alanı olan mağaralar, kerpiçten ilkel konutlar o
dönem yaşamına ayna tutarlar. Bu ürünlerden yansıyan ışıkları iyi algılayabilirsek geçmişi
daha iyi okuyacağımız şüphesizdir.

Eski Anadolu Kronolojisi
Tarih öncesi sınıflandırılırken başlangıçta insanların kullanmış oldukları araç-gereç ve
madenlerden yola çıkılmıştır. Okullarda öğrendiğimiz genel bir sınıflamayı hemen herkes
bilir. Taş Çağı, Maden Çağı ve yazının icadıyla beraber tarih çağları. Taş Çağı ve Maden Çağı
da kendi içlerinde tekrar ayrılır: Eski Taş ve Yeni Taş Çağı, Bakır, Tunç ve Demir Çağı gibi.
Ancak bu sınıflamalara zamanla üretim biçimi, yerleşme biçimi ve yaşam koşullarını
belirleyen diğer faktörler de eklenmiştir. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihlerinin
bölgelere göre farklılıklar gösterdiği, tarih öncesi devirlerde bütün insanların aynı sıralamayı
takip etmedikleri görülmüştür. Böylelikle, tarih öncesi devirleri birbirlerinden kesin olarak
ayırmanın zorluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle daha çok bölgesel düzeyde adlandırmalara
gidilmiş ve Anadolu’nun tarih öncesi de tamamen kendi koşullarından hareketle adlandırılıp
sınıflandırılmıştır. Paleolitik Dönem yani Eski Taş Çağı ya da bildiğimiz adıyla Yontma Taş
Çağı, Anadolu’da günümüzden yaklaşık 2.5 milyon yıl önce başlar ve MÖ 16 bin yıllarına
kadar gelir. Bu dönemde hüküm süren iklim koşulları yani Buzul Çağı nedeniyle insanlar
mağaralarda yaşamışlar. Bu dönem insanları önce taşları olduğu gibi, ardından yontarak ilk
araç gereçleri yapmışlar. Avcılık ve toplayıcılık ile geçinmişler. Mezolitik Dönem yani Orta
Taş Çağı, Anadolu’da yaklaşık olarak MÖ 16 bin yıl önce başlar ve MÖ 9 bininci yıllara dek
gelir. Orta Taş Çağı’nda, buzulların erimesiyle birlikte doğal çevrede birçok değişim yaşanır.
Bu durum, alet üretiminden, yerleşme biçimine ve üretim biçimine değin birçok değişikliğe
neden olur. Bir geçiş dönemidir bu. İnsanlar, bu dönemde mağaralardan çıkarak yavaş yavaş
ırmak ve göl kenarlarına yerleşirler. İlkel toplum hayatı başlar.
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Tablo 1: Anadolu zaman çizelgesi (ArkeoAtlas 2002/1: 50)
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Tablo 2: Anadolu ve çevresi tarihöncesi zaman dizini (Özdoğan, ArkeoAtlas 2011/01)
Neolitik Dönem, yani Yeni Taş Çağı ya da bildiğimiz adıyla Cilalı Taş Çağı, Anadolu’da
yaklaşık MÖ 8500-5800 yılları arasında yaşanır. Neolitik çağ, kendi içinde çanak çömlekli neolitik
çağ ve çanak çömleksiz neolitik çağ olarak ayrılır. Neolitik dönemde, çanak çömlek üretimi yapılmış
ve yerleşik yaşama geçilir. Tarımsal faaliyet ilk bu dönemlerde yapılır ve hayvanlar evcilleştirilir. İlk
ticari ilişkiler, toplum hayatı gelişir. Taş çağlarından maden kullanılan çağlara geçiş de öyle birden
olmaz. Taş ve maden birlikte kullanılır. Taşın ve bakırın birlikte kullanıldığı dönemlere kalkolitik,
yani bakırtaş çağı diyoruz. Kalkolitik Çağ, yani Bakır-Taş Çağı, yaklaşık MÖ 5800–3400 yılları
arasında yaşanır Anadolu’da. Bakırın yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönemdir bu. Bu
dönemde birçok araç gerecin ve silahın bakırdan yapıldığı görülür. Tunç Çağı, yaklaşık MÖ 3400
yıllarında başlayıp MÖ 1200’lere kadar sürer, yine kendi içinde evrelere ayrılır. Bu dönemde, bakıra)
kalay karıştırtarak tunç elde edilir. Daha estetik görünümlü bu yeni madde, hayatın birçok alanında
kullanılmaya başlanır. Süs eşyaları, silahlar ve birçok araç gereç bu yeni metalden yapılır. Anadolu
yazı ile Tunç Çağı’nın ortalarına doğru Asur Kolonileri aracılığıyla tanışır. Tunç Çağının sonlarına
doğru, Anadolu’da Eski Hitit Krallığı ve Hitit İmparatorluğu hüküm sürer. Demir Çağı ise, yaklaşık
MÖ 13. yüzyılda başlar ve MÖ 330’lere kadar uzanır. Anadolu’da demirin toplum hayatına yaygın
olarak girmeye başladığı bu dönemde büyük krallıklar ortaya çıkar. Ucuz ve etkili silah üretiminde
çok kullanışlı olan demir madeninin Anadolu’da bol miktarda bulunması, demir çağ krallıklarının
oluşumu ve büyümesinde çok önemli bir faktör olur. Büyük insan toplulukları bu sayede silahlanır,
ordular kurulur. Büyük ve sistemli orduların ortaya çıkması, Yakın Doğu’da büyük savaşlar ve yeni
güç dengelerinin ortaya çıkmasına neden olur.
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Tarih Öncesi Dönemler

Paleolitik Dönem – Eski Taş Çağı – Yontma Taş Çağı: Günümüzden önce
2.5 milyon ile 12 bin yılları arasına tarihlenen bu dönem kendi içinde üç bölüme 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

Mezolitik – Orta Taş Çağı – Epipaleolitik: Günümüzden önce yaklaşık olarak 16000
ile 9000 yılları arasına tarihlenen bir geçiş dönemidir. Buzulların erimesiyle birlikte doğal
çevrede birçok değişim yaşandı. Bu durum, alet üretiminden yerleşme ve üretim biçimine
değin birçok değişikliğe neden oldu. Bu değişimin ilk evrelerini tanımlamak için Mezolitik
terimi kullanılır.
Neolitik Çağ – Yontma Taş Çağı – Cilalı Taş Çağı: Yaklaşık olarak MÖ 8500-5800
yılları arasına tarihlenen bu dönem kendi içinde yine teknolojik yenilik, yerleşme ve üretim
biçimine göre çeşitli alt bölümlere ayrılır:
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem: Yaklaşık olarak MÖ 10000 ile 7000 yılları arasına
tarihlenir. Bu dönem de kendi içinde A,B,C diye 3 alt dönemde incelenir.
Çanak Çömlekli Neolitik Dönem: MÖ 7000 ile MÖ 5800 yılları arasına tarihlenir.
Neolitik dönemin bütün unsurlarının oluşmaya başladığı dönemdir. Çanak çömlek üretimi,
yerleşik yaşam, tarımsal faaliyet, hayvanların evcilleştirilmesi, ilk ticari ilişkiler toplum
hayatına iyice yerleşmiştir.
Kalkolitik Çağ – Bakır Taş Çağı: Yaklaşık olarak MÖ 5800 – 3400 yılları arasına
tarihlenen bu dönemde bakır yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Bakır daha önce de
kullanılmakla birlikte buluntular çok fazla değildir. Bu dönemde birçok araç gerecin ve
silahın bakırdan yapıldığı görülür.
İlk Tunç Çağı: Yaklaşık olarak MÖ 3400/3000 – 2000/1800 yılları arasına tarihlenir.
Bu dönemde, bakıra kalay karıştırarak tunç elde edilmiştir. Daha estetik görünümlü bu yeni
madde, hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanmıştır; süs eşyaları, silahlar ve birçok araç
gereç bu yeni metal kullanılarak yapılmıştır. Fakat Anadolu’da kalay madeninin olmaması
uzak bölgelerle ticaret yapılması yoluyla bu hammaddenin bölgeye getirilmesini zorunlu
kılmıştır.

Tarihi Dönemler
Aslında tarih yazıyla başlar savı artık pek kabul görmeyen bir görüştür. Ama bugüne
değin yapılan klasik ayrım koruna gelmiştir ve bu terminoloji kullanılmaya devam edilmiştir.
Mezopotamya’da yazı 4. binyılın sonlarında Uruk Dönemi’nde kullanılmaya başlamıştır.
Dolayısıyla buralar yazılı dönemlere daha önce geçmişlerdir. Ancak Anadolu’nun yazıyla
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tanışması Asur Koloni Çağı’nda yani MÖ 2. binyılın başlarında olur. Buna karşı daha önce
yazıyla tanışmış olan MÖ 3. binyıl Mezopotamya kayıtları Anadolu’dan bahsetmeye başlar.
Bu çerçevede Anadolu’da yazılı dönemleri, yazı kullanılmamakla birlikte, Mezopotamya’daki
tarihsel kayıtlar göz önüne alınarak MÖ 3. binyılın ortalarından başlatılabilir. Ancak burada
Anadolu’da ilk kez ortaya çıkan yazılı belgelerden yola çıkılarak bir bölümleme yapılmıştır.
Orta Tunç Çağı

yakl. MÖ 2000/1800-1650/1450

Son Tunç Çağı

yakl. MÖ 1650/1450-1200

Asur Koloni Çağı

yakl. MÖ 1920-1750

Eski Hitit Krallığı

yakl. MÖ 1650-1450

Hitit İmparatorluğu

yakl. MÖ 1450-1200

Erken Demir Çağı

yakl. MÖ 13. – 9. Yüzyıl

Demir Çağı

yakl. MÖ 900/850-600
yakl. MÖ 600-330

Geç Hitit Krallıkları

yakl. MÖ 11. – 7. yüzyıl

Phryg (Frig) Krallığı
Erken Frig

yakl. MÖ 9. – 8. yüzyıl

Orta Frig

yakl. MÖ 8. – 6. yüzyıl ortaları

Urartu Krallığı

yakl. MÖ 850-600

Lydia Krallığı

yakl. MÖ 680-547/6

Pers Egemenliği

MÖ 546) 331

Hellenistik Çağ

MÖ 330-30

Roma İmparatorluk Çağı

MÖ 27 - MS. 476 (Roma İmparatorluğu MS 395’te ikiye
ayrılır, MS. 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkılır)

Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu MS. 330-1453
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1.1. Paleolitik Çağ
1.1.1. Paleolitik Çağ’ın Tanımı
Yakın Doğu ve Avrupa kültürleri arasında bir köprü görevi gören Anadolu, bu yönüyle
kültürlerin geçiş noktası olmasından çok, ev sahipliği yaptığı bütün kültürleri kendi potasında
eritip Anadolulu kimliğiyle komşu bölgelere yansıtmasıyla nitelenebilir.
Yakın Doğu’da insanlık tarihinin başlangıç noktasını oluşturan, Paleolitik Dönem veya
yaygın adıyla Eski Taş Dönemi Türkiye’de Yontma Taş adıyla bilinir. Besin toplayıcılığı
dönemi olarak da adlandırılan bu çağın sonlarına doğru araç gereç yapan ve bu araç gereci
doğada kullanabilen insan toplulukları oluşmaya başlamıştır.
Bu 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 yavaş yavaş
erimeye, kuzey yarım kürenin ülkemiz sınırlarındaki alanları daha ılıman bir iklim kuşağına
dönüşmeye başlamıştır. Fakat henüz günümüz iklim özelliklerinin oluşması için erkendi.
Özellikle Toros ve Zagros dağlarının güneye bakan alçak tepelerinde daha ılıman iklim
kuşakları oluşmuş ve buralar yerleşmeye uygun alanlar olmuştur.
Daha sonra bütün Anadolu ve Mezopotamya yerleşme tarihine baktığımızda ilk
devinimlerin yine bu alanlarda oluştuğu görülecektir.
İlk başlarda leş yiyiciliğine dayanan beslenme biçimi daha sonraları besin toplayıcılığı
ve avcılık biçimine dönüşmüştür. Önceleri oldukça sınırlı imkânlarla sürdürüldüğü sanılan
avcılığın gelişen alet teknolojisiyle birlikte daha profesyonelce yapıldığı kuşkusuzdur.
Önceleri hayvan evcilleştirme ve tarım gibi konularda hiçbir deneyimleri olmayan bu insanlar
besin kaynakları çerçevesinde sürekli yer değiştirmek zorunda kalabiliyorlardı. Oldukça
sınırlı sayıda alet kullanabilen veya hiç kullanmayan bu insanlar doğanın kendine sunduğu
olanaklar çerçevesinde yaşayabiliyorlardı. Herhangi bir üretim ilişkisi olmadığı için, dağınık
bir biçimde küçük gruplar hâlinde yaşadıkları için günümüze bu insanlarla ilgili oldukça az
kanıt kalmıştır. Bu nedenle bu dönem insanıyla ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. İklimsel
değişiklikler, yer hareketleri, akarsu, deniz ve göl hareketleri de bu insanlarla ilgili kalıntı ve
yerleşmeleri gelişen bu üzün süreçte günümüze ulaşmasını engellemiş olabilir. Örneğin
göllerin düzeyleri bugünkünden daha yüksekti, akarsu güzergâhları değişebiliyordu. Örneğin
Marmara Denizi başlangıçta, Kocaeli-Düzce üzerinden bir boğazla Karadeniz’e bağlanırken
daha sonra suları çekilip bir göl halini aldı. Gelişen süreçte su seviyesi artarak, yeni bir yolla,
bugünkü boğazlar üzerinden Karadeniz’e bağlandı. Bu nedenle bu erken dönem insanlarıyla
ilgili kanıtları günümüz coğrafi şartların çerçevesinde biçimlenmiş yaşama alanlarından daha
farklı alanlarda o günün koşullarının tasarlanması ve bu tasarlanan alanlar üzerinden
araştırılması gerekmektedir. Bunun yanında bu insanlarla ilgili kanıtlar daha çok mağara
araştırmalarında veya tesadüfen ortaya çıkmaktadır.
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1.1.2. Anadolu’da İlk İnsan Yerleşmeleri
Eski taş çağı insanı iklimin yaratmış olduğu yaşam biçimine bağlı olarak geniş
coğrafik alanlarda, oldukça seyrek biçimde mağara ve kaya sığınakları içinde küçük gruplar
hâlinde yaşamaktaydılar. Gelişen süreçte ağaç, çalı çırpı hayvan postlarından, yapmış
oldukları açık hava barınaklarını kullanmışlardır. İnsanların ilk konutları mağaralardır
diyebiliriz. Bu doğal barınaklar ilk insanlara ait birçok bilgiyi barındırırlar. Mağara
tabanlarında bu insanlara ait eşyalar koruna gelmiştir. Herhangi bir temizlik anlayışı olmadığı
içinde zamanla bu birikintiler kalın tabakalar oluşturmuşlardır. Bu alttan üste doğru günümüze
yaklaşan bir tarih silsilesini yansıtır. Mağaranın doğal etmenlerle yavaş yavaş tabanının, su
akıntıları, akan toprakla dolması sonucunda da söz konusu deliller saklanabilmiştir. Yedikleri
hayvanların artığı kemikler, yabani bitki kalıntıları, deniz kabukları, insan kemikleri ait
oldukları tabakalar hakkında önemli bilgi veririler. Örneğin avladıkları hayvanlar, yedikleri
yabani bitkiler, mağarada yaşayan insan sayısı gibi bilgileri bu kalıntılardan öğrenmek
mümkün olmaktadır. Yine bu örnekler üzerinde yapılacak yaş tayinleri günümüzden ne kadar
önce yaşanmış bir topluluk olduğu ortaya konulabilir.

Harita 1: Anadolu'da Paleolitik Çağ Yerleşmeleri (Sevin 2003: 30)
Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği bilinen en eski buluntu
yeri Konya/Akşehir/Dursunlu fosil yataklarıdır. Bu bölge "Türkiye Omurgalı Fosil
Yataklarının Araştırılması Projesi" kapsamında Prof. Dr. Erksin Güleç-Ankara Üniversitesi,
California Üniversitesi (Berkeley) ve MTA tarafından oluşturulan bir yüzey araştırması ekibi
tarafından tespit edilmiştir. Burada maden atıkları arasında olasılıkla Homo erectus tarafından
yapılmış taş aletler ile çeşitli omurgalı fosilleri ele geçirildi. Söz konusu dönemde bir göl
kenarı yerleşmesi olduğu tespit edilen Dursunlu muhtemelen ormanlık alanlar ile çevriliydi.
Geyik, domuz, suaygırı, fil, büyük ve küçükbaş hayvan kalıntıları, kuş fosilleri ve çeşitli
çökeltiler bize yörenin o dönemdeki nispeten ılıman iklim koşulları hakkında bilgiler
vermektedir.
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1.1.2.1. Yarımburgaz Mağarası
İstanbul-Küçükçekmece ilçesi sınırlarında yer alan Yarımburgaz Mağarası’na
günümüzden 270 bin-390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği tespit edilmiştir. Çeşitli ara
dönemlerle birlikte Bizans Çağına kadar bu mağaranın yerleşme olarak kullanılması Anadolu
Kültür Tarihi için çok önemlidir.
Günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önce yaklaşık 20-25 kişilik gruplar hâlinde çeşitli
dönemlerde mağarayı mesken tutan 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. Bunlar
mağarayı in olarak kullanan hayvanlar olabileceği gibi mağarada yaşayan insanların avladığı
hayvanlar da olabilirler. Bu buluntular ve ayrıca mağaranın çeşitli katmanlarında ortaya
çıkarılan ve analiz edilen bitkisel kalıntılar, bölgenin mikro fauna ve ekolojisi hakkında
önemli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır.

Resim 1: Yarımburgaz Mağarası (Arsebük 2002:49)
İstanbul yakınındaki bu eşsiz tarihsel tanıkları barındıran mağara ne yazık ki bugün
büyük oranda tahrip olmuştur. Özellikle bölgedeki yapılaşma 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 verdiğimiz 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 kullanılmıştır. İçine greyder sokularak tabanı
oyulan mağarada yapay dereler bile oluşturulmuştur.
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1.1.2.2. 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.
Mağaranın B gözündeki çalışmalarda günümüze daha yakın katmanlarda
çalışılmaktadır. Burada günümüzden 28 bin yıl önceye tarihlendirilen Üst Paleolitik Çağ
katmanları yanında daha üstte Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç Çağı ile Roma ve Bizans dönemi
tabakaları incelenmektedir.
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 antik 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.

Resim 2: Karain Mağarası (Taşkıran 2002: 50)
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1.1.2.3. Gaziantep – Dülük
Burada ilk çalışmalar Muine Atasayan tarafından başlatılmıştır. Bu bölgede uzun yıllar
boyunca araştırmalarını sürdüren Enver Bostancı, Alt Paleolitik Acheuleen el baltaları ve
aletler ele geçirmiştir. Dülük'teki yerleşme izleri Neolitik döneme kadar süreklilik
göstermektedir.

1.1.2.4. Üçağızlı Mağarası
Hatay ili, Samandağ ilçesinin güneyinde yer alan Üçağızlı Mağarası, 1989 yılında
Angela Minzoni De) roche tarafından bulunmuş ve 1990'lı yılların başında ilk kazılar
gerçekleştirilmiştir. Mağarada daha sonraki yıllarda durdurulan araştırmalar, Prof. Dr. Erksin
Güleç başkanlığındaki bir ekip tarafından tekrar başlatılan ve 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 sistematik 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.
Bunun dışında bilinen en eski süs eşyaları Güney Afrika, Lübnan ve Bulgaristan'da
bulunmuştur. Hem taş alet endüstrisinin Levant'ın Öncül ve Erken Üst Paleolitik'i ile çok
benzer olması, hem de süs eşyalarının ele geçirildiği en erken tabakaların diğer buluntu yerleri
ile ilişkisi Üçağızlı Mağarası'nın ilk sakinlerinin Afrika'dan çıkarak Avrasya'ya yayıldığı
varsayılan ilk modern insanların öncüleri arasında yer aldığına işaret etmektedir. 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.

1.1.2.5. Antakya – Çevlik Kanal Mağarası
Anadolu'da Üçağızlı Mağarası ile aynı döneme tarihlendirilen bir diğer buluntu yeri
1960'lı yıllarda Muzaffer Şenyürek ve Enver Y. Bostancı tarafından keşfedilen ve kazılan
Antakya/Çevlik Kanal Mağarası'dır. Hellenistik dönemde oldukça tahrip edilen mağaranın
korunabilmiş tabakalarından Geç Orta Paleolitik ve Öncül Üst Paleolitik'e ait çeşitli taş aletler
ve hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra, 9 yaşlarında bir çocuğa ve erişkin bir
kadına ait dişler bulunmuştur.

1.1.2.6. Tıkalı Mağara, Merdivenli Mağara ve İncili Mağara
Hatay –Çevlik’te, Muzaffer Şenyürek ve Enver Y. Bostancı tarafından keşfedilen diğer
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Orta) Üst Paleolitik buluntu yerleri Tıkalı Mağara, Merdivenli Mağara ve İncili Mağara
(Büyük Mağara)'dır. Mağaracık köyü yakınlarında yer alan Tıkalı Mağara'da, Şenyürek
tarafından 1958 yılında yapılan kazılarda Orta Paleolitik tabakalarda çeşitli aletler ve yongalar
bulunmuştur. Musa Dağı eteklerinde yer alan Merdivenli Mağara'dan da Orta ve Üst
Paleolitik kültür kalıntıları tespit edilmiştir ve Orta Paleolitik tabakalarından insana ait 4
büyük azıdişi elde edilmiştir. Çevlik'te yer alan İncili Mağara'da ise Üst Paleolitik'te yaşamış
50 yaşından büyük bir erkeğe ait kafatası parçaları ve vücut kemikleri bulunmuştur.

1.1.2.7. 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.

1.2. Mezolitik Çağlar
1.2.1. İlk Aletler
İlk insanlara ait elimizdeki en önemli kalıntıların başında, çakmaktaşı aletler gelir.
Bunlar muhtemelen bir hayvanın avlanmasında silah olarak, derisinin yüzülmesinde bir bıçak
olarak, yabani bir bitkinin topraktan çıkarılması esnasında da bir kazma olarak kullanılmıştı.
İlk alet doğada bulunduğu şekliyle, olduğu gibi kullanılmış olmalıdır. Bir taş parçası,
bir dal parçası veya bunlar gibi doğal, insan tarafından biçimlendirilmemiş olanlar bu gruba
girerler. İkinci aşama ise biçimlendirme aşamasıdır. Kronolojisi tam olmamakla birlikte
önceki olguyla birlikte günümüzden 3) 2 milyon yıl önce çıktığı kabul edilir. Üçüncü aşama
ise gelişen teknikle birlikte standart biçim ve ölçülerde çok sayıda taştan aletin yapıldığı
gelişmiş aşamadır ki bunun da günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış olduğu genel
olarak kabul edilir.
Başlangıçta iri, kaba yontulmuş olan bu taşlar, bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa
aktarılmasıyla zamanla usta bir işçiliğe dönüşmüş ve daha kullanılışlı, ihtiyaca uygun araç
gereçler yapılabilmiştir. Bunlar arasında el baltaları estetik yönleriyle de ilgi çekicidirler. Bu
erken aletler arasında özellikle Yakın Doğu’da, arada bir kültürel ilişki olmasa da aynı
biçimlerin ve yapım tekniklerinin geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bu toplumsal bellek veya
ortak aklın bir ürünüdür.
Üst Pleistosen dönemde ise dilgi alet teknolojisi ortaya çıkar (günümüzden yaklaşık 75
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bin yıl önce). Prizma biçimindeki bir taştan, ince, uzun ve her iki kenarı keskin yongalar, çok
kullanışlı ve tehlikeli bıçaklar olarak karşımıza çıkarlar. Obsidyen olarak adlandırılan, doğal
volkanik cam bunlar için ideal hammaddelerdir.
Anadolu önemli obsidyen kaynaklarını barındırmaktadır. Orta Anadolu’da Hasan Dağı
çevresi ile Doğu Anadolu’da Ağrı Dağı, Süphan Dağı ve Bingöl Dağları çevresindeki
obsidyen kaynakları Yakın Doğu’daki birçok obsidyen atölyesine malzeme sağlamıştır.
Obsidyen döneminin en önemli zenginliği olarak algılanabilir. Öyle ki bölgeler arasında belki
de ilk ticari ürün olarak kullanılmıştır. Özellikle obsidyen kaynağı bulunmayan
Mezopotamya’daki erken yerleşmelerde bulunmuş olan obsidyen aletler üzerinde yapılan
araştırmalarda bunların Doğu Anadolu ve Orta Anadolu kaynaklı oldukları anlaşılmıştır.
Bunlar bu yönleriyle ilk ticaretin de kanıtlarıdır. Ancak bu ticaretin bilinçli bir şekilde uzak
mesafeler arasında mı yapıldığı yoksa obsidyen aletlerin yerleşmeden yerleşmeye yayılarak
uzak bölgelere mi ulaştığı tam olarak açıklanamamaktadır.
Yontma Taş Dönemi’nin sonlarına doğru kabaca günümüzden 40.00-10.000 yılları
arasında çakmaktaşı ve obsidyen aletler yanında kemik aletler ortaya çıkmaya başlar.
Bıçaklar, iğneler, oltalar bunların arasında sayılabilir. Boynuzdan yapılmış aletlerin sayısında
da artış görülür.

1.2.2. İlk Sanat Yapıtları: Mağara ve Kaya Resimleri
İlk sanat yapıtlarını iki gruba ayırmak mümkündür; taşınabilir ve taşınmaz olanlar.
Taşınabilir olanlar genellikle alet ve silahlar üzerine yapılmış geometrik ve bitkisel
motiflerden oluşur. Özellikle kemik aletler üzerine kazıma tekniğiyle yapılmış figürler yaygın
olmakla birlikte Anadolu’da bu tür örneklere pek sık rastlanmaz.
İkinci grubu oluşturan taşınmaz sanat eserlerinin başında ise kaya resimleri gelir.
Mağara duvarlarına ve tavanına o dönem insanlarının avladıkları av hayvanları
betimlenmiştir. En sık betimlenen hayvanların başında geyik, dağ keçisi, öküz ve boğa gelir.
Bazı sahnelerde insana da yer verilen mağara betimlerinde üç tekniğin kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Kazıma, kabartma ve doğal boyalarla boyama şeklinde olabilen bu tür en
erken sanat yapıtlarının işlevleri üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Olasılıkla avladıkları
hayvanların kutsallığı veya av eyleminin törenselliği üzerinden bir kurgulamaya gidilmiş
olabilir. İnsanlar doğal olarak çevrelerinde gördükleri ve avlayabildikleri hayvanları
resmetmişlerdir. Bazı sahnelerin mağaraların oldukça derin, pek ulaşılamayan noktalarında
olması av büyüsüyle veya büyücülükle ilgili olabileceğini de akla getirmektedir. Kuşkusuz
söz konusu betimler bir estetik kaygısıyla yapılmamıştır, fakat bu resmi yapan insanların bir el
becerilerinin olduğunu da unutmamak gerekir.
Anadolu’da özellikle Kars, Van ve Hakkâri’de bulunan örnekler yanında ki bunların
büyük bölümü kazıma tekniğiyle yapılmıştır ve tarihlendirmeleri kuşkuludur, Antalya’da
Öküzini’nde kabartma ve Beldibi’nde boyayla yapılmış kaya resmi örnekleri bulunmaktadır.
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1.3. Buzul Çağın Sonu
Epipaleolitik / Mezolitik (Ortataş) Çağ
1.3.1. Epipaleolitik / Mezolitik (Ortataş) Çağ Tanımı ve Özellikleri
Günümüzden yaklaşık 12.000 bin yıl önce artık Son Buzul Çağı’nın sonuna gelinir.
Buzulların erimesiyle birlikte coğrafyada gözlenebilir değişiklikler belirmeye başlar. İnsanlar
yeni beliren avcılık ve toplayıcılık sistemlerine ayak uydurmaya çalışır. Bu geçiş muhakkak
birden bire olmamış, kuşaklar boyu sürmüştür.
IV. zamanın sonunda bugünde içinde yaşamış olduğumuz Holosen Dönemi
başlamıştır. Günümüze benzer iklim kuşaklarının ve hayvan türlerinin gelişen süreçte ortaya
çıkmasıyla, insanoğlu da kendine uygun yeni bir yaşama biçiminin ilk adımlarını atmıştır.
Besin toplayıcılığına ve avcılığa dayanan eski yaşam biçimi değişen iklimle birlikte
yeni yaşam biçimlerine dönüşmüştür. Bunların arasında kuşkusuz en önemli gelişme yabani
bitkilerin, evcilleştirilerek tarıma alınmasıdır. Ancak bu geçiş uzun bir süreçte gerçekleşmiştir.
Avcılık ve besin toplayıcılığına dayanan yaşam biçimi uzun süre varlığını devam
ettirecektir. Değişen yeni yaşam koşullarıyla şekillenen beslenme alışkanlıkları yeni alet
endüstrilerini de beraberinde getirmiştir. Mikrolit olarak adlandırılan bir önceki dönemlerdeki
örneklerinden daha küçük ve değişken formlu aletler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ok ucu, orak gibi birleşik alet ve silahların da bu dönemde ortaya çıktığı görülür. Örneğin
uygun bir ahşap parçası üzerine açılan oyuklara yerleştirilen mikrolitler bir orak olarak
kullanılabildiği gibi bir ok veya kama olarak ta kullanılabiliyordu.
Beslenmede çeşitlilik görülmeye başlamıştır. Önceleri et ürünleri beslenmede
hâkimken artık, bitki kökleri ve çeşitli yabani meyveler de yiyecek türleri arasına girmiştir.
Deniz ürünleri de bunlar arasında sayılabilir. İnsanlar artık su ürünlerinin ve yabani av
hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde bulunmayı tercih etmeye başlamışlardır.
Bu dönemde özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde nüfusun ve
ilk yerleşiklerin sayısının arttığı görülür. Bir bölümü toprağa gömülmüş yuvarlak planlı
kulübelerde yaşayan insanlar, yabani tahıllar toplamaya ve domuz karaca gibi hayvanları
avlamaya başlamıştı. Küçük gruplar hâlinde yaşayan bu insanlar, ilk üretici topluluklar olarak
karşımıza çıkarlar.
Anadolu’da bu dönemi temsil eden yerleşme alanları çok fazla bilinmemekle birlikte
Orta Torosların Güneyi, Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de bu
döneme ilişkin yerleşme izleri ve buluntu grupları saptanmıştır.
Güneydoğu Anadolu’da arkeolojik kazılarla saptanmış iki Epipaleolitik Çağ
yerleşmesi dikkat çekicidir. Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Biris Mezarlığı ve Söğüt
Tarlası’dır. Buralarda döneme damgasını vuran alet teknolojisinin ürünü dilgiler ve geometrik
biçimli aletler bulunmuştur. Yine burada az sayıda olmakla birlikte obsidyenin bulunması ilk
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ticari ilişkilere de kanıt oluşturur. Zira buraya en yakın obsidyen kaynağı 250 km. kuzeyde yer
alır.
Özellikle Antalya bölgesindeki Öküzini, Beldibi ve Belbaşı mağaralarında bu döneme
ilişkin kimi arkeolojik kanıtlar saptanmıştır.

1.3.2. Bir Epipaleolitik Çağ Merkezi: 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 göçer bir yaşam biçimini sürdüren
insan gruplarına ev sahipliği yapmıştır. Mağara iki boşluktan oluşur; 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

Resim 3: Öküzini Mağarası (Kartal 2002)
Öküzini’nde doğal ve insan aktiviteleri sonucu birikmiş yaklaşık 3.5 m kalınlığındaki
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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 saptanmıştır. Mağarada ocak kalıntılarının saptanması,
ateşi kullandıklarını göstermektedir.
Anadolu’da bu Epipaleolitik merkezler yanında Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyı
şeridinde, Şile, Ağva, Domalı’da da birçok buluntu yeri saptanmıştır. Küçükçekmece yakınları
ile Gelibolu Yarımadası’nda da bazı buluntu yerleri saptanmıştır. Bu bölgeler yanında BurdurBaradız, Konya) Pınarbaşı ve Samsun-Tekeköy bu döneme ilişkin diğer saptanmış
merkezlerdendir.
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Uygulamalar
1. Anadolu’daki Paleolitik kazı alanlarını ziyaret
2. Kazılarda bilimsel çalışma
3. Paleolitik dönem mağaralarından ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri
ziyaret
4. Bölgenizde bulunan bir Paleolitik mağaraya ziyaret ve varsa kazısına katılım
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Hangi paleolitik kazı alanlarını gördünüz?
Hangi müzeleri gördünüz?
Paleolitik kazıların genel özellikleri nelerdir?
Bir paleolitik mağara ismi ve konumunu söyleyiniz.
Bir Mezolitik Çağ yerleşmesi adını veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Anadolu tarihine bir giriş yapılarak içerdiği dönemlerin hangileri olduğu öğretilmiştir.
Eski Anadolu tarihinin ana hatları çizildikten sonra Paleolitik Çağ konusuna geçilmiş ve bu dönemin
tanımlaması yapılmıştır. Anadolu’da insana ait en eski yerleşmeler tanıtılmış, buralarda yaşayan

insanların yaşam tarzları ve kültürleri incelenmiş, günümüze kadar olan etkileri hakkında
genel bilgiler verilmiştir. İnsan gelişiminin önemli aşamalarından biri olan alet yapmanın
başlangıcı hakkında bilgi verilmiş, ardından insanoğlunun ilk sanat yapıtları anlatılmış, son
olarak ise Mezolitik Çağ örnek yerleşmelerle beraber anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi İstanbul’un Paleolitik Dönem kültürleri hakkında
bilgi verir?
a)
Beldibi
b)
Belbaşı
c)
Yarımburgaz
d)
Karain
e)
Pınarbaşı
2. Özellikle tarih öncesi dönemler adlandırırken dikkate alınan unsurların başında
hangisi gelir?
a)
Kullanılan yazı biçimleri
b)
Kullanılan araç gereçlerin üretildiği malzeme
c)
İklimsel değişimler
d)
Coğrafi isimler
e)
Maden kullanımı
3. Anadolu’da yaşayan “insana ait” en erken kalıntılar hangi mağarada bulunur?
a)
Tıkalı Mağara
b)
Dülük
c)
Çevlik
d)
Yarımburgaz
e)
Karain
4. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik dönem yerleşimlerinin buluntuları arasında
değildir?
a)
Duvar resimleri
b)
Kaya resmi
c)
Taş alet
d)
Deniz kabukları
e)
Kaplar
5. Birleşik alet ve silahlar hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
a)
Neolitik
b)
İlk Tunç Çağı
c)
Mezolitik
d)
Paleolitik
e)
Demir Çağı
6. Paleolitik Dönemde beslenme biçimi daha çok neye dayanır?
a)
Hayvan besiciliği
b)
Tahıl üretimi
c)
Besin toplayıcılığı ve avcılık
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d)
e)

Suni tarım ve hayvancılık
Yabanıl buğday ve tahıl üretimi

7. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesine ilişkin dönemlerden sayılmaz?
a)
Paleolitik
b)
Neolitik
c)
Mezolitik
d)
Kalkolitik
e)
Demir Çağ
8. Paleolitik Dönem insanı barınma alanı olarak daha çok nereleri tercih etmiştir?
a)
Yuvarlak planlı kulübeler
b)
Kaya sığınakları ve mağaralar
c)
Ormanlık alanlardaki ağaç kavukları
d)
Dikdörtgen planlı kulübeler
e)
Taş evler
9. Eski Çağ’da Yakın Doğu’da alet üretiminde sıklıkla kullanılan volkanik cam türüne
ne ad verilir?
a)
Bazalt
b)
Çakmaktaşı
c)
Andezit
d)
Obsidyen
e)
Silis
10. En erken “taşınmaz sanat ürünleri”ne aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
a)
Kemik üzerine kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
b)
Kaya resimleri
c)
Boya bezemeli çanak-çömlek
d)
Freskolar
e)
Yer döşemeleri

Cevaplar:
1-c, 2-b, 3-e, 4-e, 5-c, 6-c, 7-e, 8-b, 9-d, 10-b
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2. NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ; İLK KÖYLER VE TARIM
TOPLUMUNUN BAŞLANGICI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?












Mezopotamya Coğrafyası: Bereketli Hilal
Yakın Doğu’da İlk Yerleşmeler: Kebara Dönemi, Natuf Kültürü
Yakındoğu’da Neolitik Çağ: İlk Köyler / Tarım Toplumunun Başlangıcı
Proto-Neolitik Çağ Tanımı Ve Özellikleri
Anadolu’daki ilk Köyler
Anadolu’daki ilk Tapınak
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ
Hassuna Ve Samarra Kültürleri
Tarım Toplumuna Geçiş
İlk Köy Yerleşmelerinden Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bereketli Hilal denilmesinin sebebi nedir?
Neden ilk yerleşmeler Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır?
İlk tarım toplumları nasıl tanımlanır?
Mezopotamya coğrafyasının tarımın ortaya çıkmasında etkisi var mıdır?
İnsan tarım yapmayı nasıl öğrenir?
Tarım toplumu beraberinde hangi kültürel değişiklikleri getirir?
Anadolu’da ilk köy yerleşmesi neresidir?
Anadolu’nun ilk tapınağı neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bereketli Hilal ve İnsanlık tarihinin en önemli adımlarının
ilk Yerleşimler
atıldığı yer olan Mezopotamya
coğrafyasının, genel özelliklerinin
anlaşılması
Bereketli Hilal ve Yakın Doğu’daki ilk yerleşimler
İlk Yerleşimler
üzerinden bölgedeki değişimler ve
sonuçlarının insanlık tarihine etkilerinin
değerlendirilmesi
Neolitik Çağ / İlk Yakın Doğu coğrafyasında Neolitik
Köyler
dönemin tanımlanması
Neolitik Çağ / İlk Neolitik dönemin insan ve doğa
Köyler
arasındaki ilişkisinin sonuçlarını
bölgenin yerleşimlerinde izlenmesi
Neolitik Çağ / İlk Çanak Çömleksiz Neolitik ve Çanak
Köyler
Çömlekli Neolitik dönem
yerleşmelerinin, plan, ekonomi, kültür

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

paralelinde tanımlanması
Neolitik Köyler / Hassuna ve Samarra Kültürlerinin
İlk Köyler
anlaşılması
Neolitik Çağ

Neolitik Devrim tanımının açıklanarak
yaşam biçimlerinin değişimini ortaya

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

koymak
Neolitik Çağ

Neolitik Çağı’n yerleşik yaşam biçimi,
tarım ve hayvan evcilleştimenin
gelişimini ortaya koymak

Neolitik Çağ

Anadolu coğrafyasında Neolitik Çağ
yerleşmeleri üzerinden insanlık tarihi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

olan etkilerini saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar















Mezopotamya
Fırat
Dicle
Bereketli Hilal
İlk Yerleşme
Yakın Doğu
Neolitik Çağ
Hassuna
Sammara
Tarım
Neolitik Devrim
Yerleşik Yaşam
Hayvan Evcilleştirme
Çanak Çömlek
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Giriş
Günümüzden yaklaşık olarak 12 binyıl kadar önce Buzul Çağı’nın son süreciyle
birlikte buzulların erimesi ve daha kuzeye çekilmesi Yakın Doğu'da iklimin ve doğal çevrenin
insan yaşamına uygun hâle gelmesini sağlamıştır. Daha ılıman bir iklim, bitki örtüsünün
zenginleşmesi, günlük yaşamda da birçok avantajı beraberinde getirmiştir. İnsanların
yaşamasına uygun bu iklim kuşağı Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Zagros
Sıradağları’nın güney yamaçlarında oluşmaya başlamıştır. Söz konusu coğrafya bu
özellikleriyle "Bereketli Hilal" olarak da adlandırılır. Özellikle Kuzey Mezopotamya’da doğal
yağış alan bölgeler ilk köy yerleşmelerine ev sahipliği yapar. Doğal yağışla beslenen yabani
buğday ve arpanın toplandığı ve kullanıldığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki süreçte bu yabani
tahıllar evcilleştirilerek kültüre alınmış ve insan kontrolünde gerçekleşen bir ekip biçme
faaliyeti, planlı bir tarım ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da yerleşik köy yaşamı
başlamıştır. Zira ekip-biçilen tarlanın artık bakımı yapılmalı ve güvenliği sağlanmalıdır.
Bunun içinde bu tarlalara yakın kalıcı konutlarınız bulunmalıdır. Yine aynı süreçte kalıcı
olmanın getirdiği yeni yaşam formatlarının bir gerekliliği ve doğal sonucu olarak önceleri
küçük baş hayvanların evcilleştirildiği görülür. Giderek bunlarda üretim ve tüketim sürecinin
önemli halkaları olarak insan yaşamanın vazgeçilmezleri arasına girerler. Bütün bunlar daha
önce dediğimiz gibi toprağa bağımlı olmayı dolayısıyla yerleşik yaşamı zorunlu kılıyordu.
Ancak göçebe yaşam tarzı da, avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri de sürdürülmeye devam
etmiştir. Bazı bölgelerde yerleşik yaşamla birlikte devam eden kısmı yer değiştirmeler, avcılık
toplayıcılık faaliyetine karşın bazı bölgelerde yılın tümüne yayılan göçebe, avcı-toplayıcılar
da varlıklarını korumaya devam etmişlerdir.
İnsanlık tarihinde “Neolitik Devrim” olarak adlandırılan bu süreç büyük oranda Yakın
Doğu'da Toros Dağları'nın eteklerinde ve Doğu Akdeniz kıyılarında gerçekleşmiş
gözükmektedir. İlk köylerin kuruluşunu izleyen süreçte küçük çaplı tarım yapılmaya
başlanmış, koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve bu coğrafyada model
olarak günümüze kadar benzer bir şekilde varlığını koruyan köylü yaşam biçimi oluşmuştur.
İnsanlık tarihinin belki de en büyük kırılma noktasını oluşturan “Neolitik Devrim”
üzerine ortaya atılan kimi görüşler bugün büyük ölçüde değişmiştir. Örneğin artık avcıtoplayıcı yaşam biçiminden, yerleşik tarım toplumlarına geçiş birden bire olmadığını
biliyoruz. Yine yerleşik olmak için tarımın genel koşul olmadığı anlaşılmaktadır. İnsanlar
hem yerleşik hem de avcı-toplayıcı bir yaşam sürdürebilmişlerdir. Yine yerleşik yaşama geçiş
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kuşkusuz bütün Yakın Doğu ve Avrupa’da aynı anda olmamıştır. Yakın Doğu ve özellikle
Anadolu yerleşik yaşama ilk geçilen bölgeler olmuştur. Bunda daha önce belirttiğimiz gibi
iklim koşularının uygunluğu çok önemli bir faktör olmuştur.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda günümüzden yaklaşık 11 - 8 bin yılları arasında
Pleistosen’den, bugün hala içinde yaşamakta olduğumuz jeolojik dönem olan Holosen’e
geçilmiştir. Bu geçiş daha önce dediğimiz gibi bütün bölgelerde aynı zamanda olmamıştır.
Bu iklimsel değişim Yakın Doğu’nun özellikle yüksek kesimlerde, Anadolu’da ise
Torosların Güney eteklerinde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğal yağışla
beslenen ormanlık alanlarının, ovalarda sazlık ve yabani buğday ve arpa türlerinin yetişmesini
olanaklı kılmıştır.
Anadolu’daki ilk yerleşmelerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oluşmasının başlıca
neden uygun iklim koşullarının oluşmasıyla paralel, yerleşik yaşam biçiminin ön gördüğü
tarıma uygun alanlar barındırmasıdır. Çünkü erken dönemlerde tarım doğal yağışa bağlı
olarak sürdürülebilmekteydi. Sulama sistemi ve su dağıtımını kontrol altına alabilecek sosyal
organizasyon çok sonraları ortaya çıkacaktır.
Başlangıçta topraktan doğal olarak biten yabanıl türlerin biçilmesiyle başlayan
tarımsal faaliyet, gelişen aşamada, tohumların evcilleştirilerek ekilmesi ve daha sonra
biçilmesiyle, sürecin tamamıyla insanlar tarafından yürütüldüğü bir tarımsal faaliyete
dönüşmüştür.
İnsanoğlunun yaklaşık bir milyon yıl süren avcı-toplayıcı ve göçebe yaşam tarzı artık
tarım yaptığı, hayvan evcilleştirdiği ve sabit köylerde yaşadığı yeni bir sürece girmiştir.
Neolitik Çağ olarak adlandırdığımız ve yaklaşık 6 bin yıl süren bu süreçte teknolojide, yaşam
biçiminde ve üretim-tüketim alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişiklikler yaşanır. Cilalı
Taş Çağı olarak adlandırılan bu dönemde insanlık tarihi için oldukça önemli gelişmelere imza
atılmıştır. Bu devrimi yaratan insanlar bazen "ilk üretimci köy toplulukları" olarak da
adlandırılmaktadır.
Neolitik Çağ, genel bir sınıflamayla, Çanak Çömleksiz Neolitik ve Çanak Çömlekli
Neolitik olarak iki bölümde değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümleme sadece çanakçömleğin ve yeni aletlerin kullanılmaya ve üretilmeye başlanmasıyla da ilişkilendirilmez.
Yerleşik yaşam ve bunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek çevresel donanımlar, yeni bir
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mimari, köy yaşantısı ortaya çıkar. Üretim ve tüketim sürecinde tahıllar ve evcilleşme
sürecindeki hayvanlar da yer alır. Bununla birlikte daha önce de tekrarladığımız gibi avcılık
ve toplayıcılık hala yaşamın temelinin oluşturmaya devam eder. Ancak bu çağın genel
karakteristiği artık çiftçiliğe, besin üretimine dayalı ekonomik model tüm kurallarıyla birlikte
toplumsal yaşamın her kademesine yansımasıdır.
Bu haftaki dersimizde bu gelişmelerin yaşandığı Neolitik Çağ konusunun tanımı,
özellikleri, kendi içindeki ayrımları ve Neolitik Çağ’ın Anadolu ve Mezopotamya’daki
önemli merkezleri ele alınarak anlatılacaktır.
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2.1. Mezopotamya’da Neolitik Çağ
2.1.1. Mezopotamya Coğrafyası: Bereketli Hilal
"Bereketli Hilal" kavramı Doğu Akdeniz kıyılarından başlayarak kuzeye doğru çıkan
dağ silsilesinin Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde bir yay çizerek, Zağros Dağları ile
birleşmesi ve güneye Basra Körfezi'ne inen bir coğrafi hattı temsil eder. Bir nevi Levant
Bölgesi ile Basra Körfezi arasındaki bölümün kuzeyde Güneydoğu Toroslar ve Zağros
yayıyla birleşmesiyle oluşmuştur

Harita 2: Yakın Doğu'da bitki örtüsü, Bereketli Hilal (Roaf 1996:22)
Ortalama 2500 km uzunluğundaki bu alanda, ortalama yükselti yaklaşık 1000 m. olan
bu bölge bölgenin orta kesiminin batıya bakan bölümleri ortalama 1.000 civarında yağış alır.
Ancak doğuya bakan bölümler ve güneye doğru indikçe yağış miktarı azalır. Bölgenin iki ana
su kaynağı Fırat ve Dicle Nehirleri'dir. Elazığ'ın güneydoğusundan kaynağını alan Dicle
yaklaşık 2.32 km uzunluğundadır. Fırat ise Kaynağı'nı Erzurum dolaylarından alarak yaklaşık
2.720 km. uzunluğunda yine güneye doğru oldukça kıvrımlı bir rota çizer. Günümüzde Kuzey
Suriye'de Halep yakınlarında Akdeniz'e 170 km. kadar yaklaşan Fırat, yaklaşık 163.120 km2
lik bir alanın sularını toplar. Dicle ise 68.975 km2' lik bir havza oluşturur. Türkiye sınırları
içinde Batman, Garzan, Botan, Habur sularıyla birleşen Dicle, Irak topraklarında Büyük Zap,
Küçük Zap, Diyala ve daha güneyde Karun ırmaklarıyla birleşir. Burada Kuzey Irak'da Küçük
Zap'ın Dicle ile birleştiği noktanın kuzey bölümü Asur'un çekirdek ülkesi olarak bilinir.
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Kaynağını daha çok Anadolu'daki ırmak ve derelerden alan Fırat'a karşın Dicle daha
çok Zağros'lardan gelen sularla beslenir. Bu açıdan debisi iklimsel değişiklikler gösterir.

2.1.2. Yakın Doğu’da İlk Yerleşmeler
Yakın Doğu’daki ilk yerleşme sahaları, mağaralar ve açık hava kampları ya da
atölyelerdir.

Kebara Dönemi
MÖ 18.000’den 11.000’e kadar süren dönem Kabara olarak adlandırılmıştır. Kabara
dönemi ile birlikte kalıcı yerleşme yerleri yaygınlaşmıştır. Teberiye Gölü’nün (Celile Denizi)
(İsrail’in Güneyinde Akdeniz’in hemen doğusunda) doğu kıyısı üzerinde MÖ 15.000
tarihlenen Ayn Gev I kazı yerinde, dairesel planlı bir kulübe ortaya çıkarılmıştır. Yine bu
kulübenin temellerinden tahıl öğütme taşları ve taş bir havan ile birlikte, tahıl ya da saz
biçilen bıçaklara ile oraklar bulunmuştur. Bu insanlar aynı zamanda vahşi hayvan avına da
çıkıyorlardı.
Öğütme taşlarının varlığı tahılların beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu
gösterir. Tahıl ürünleri dış kabukları çok sert olduğu için toplandıkları haliyle tüketilemezler.
Bu ürünlerin tüketilebilmesi için öğütülmesi ve ya kaynar suda haşlanması gerekmektedir.

Natuf Kültürü
Kendinden önceki döneme göre coğrafi açıdan daha geniş bir bölgeyi etkileyen Natuf
kültürü MÖ 11.000- 9300 yılları arasındaki kronolojik süreçte değerlendirilir. Levant bölgesi
ile Kuzey Suriye'de bu kültür ile bağlantılı yerleşme alanları bulunmuştur. Tahılların besin
maddesi olarak kullanımının yoğunluğuna dair arkeolojik kalıntılar daha açıktır. Yakın
Doğu’da iki yabanıl buğday bulunur Kızıl Buğday ve Emmer Buğdayı. Bu buğdaydan kültür
buğday türleri ortaya çıkmıştır.
Tahıl ürünlerinin kuru tutulabilme ve böcek ya da kemirgenlere karşı uzun süre
saklanabilmeleri, bu ürünlerin depolanmasını ürünün biriktirilmesi olanağını sağlıyordu.
Dolayısı ile biriktirilen ürün mal değiş-tokuşunu kolaylaştırıyor. Servet birikimi sonucu
toplum içerisinde farklı gelir durumları olan ayrıcalıklı sınıfların ortaya çıkmıştır. Birçok
Natuf yerleşme merkezinde insanlar yabanıl hayvan türlerini de avlamışlardır.
Bu merkezlerde oraya çıkarılan hayvan kemikleri ceylan, keçi, karaca, alageyik, yaban
domuzu, yaban sığırı, sırtlan, tilki ve yaban tavşanı türlerine aittir.
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Natuf yerleşme alanlarında yapılan kazılarda bulunmuş olan hayvan türleri yabanıl
türlere aittir. Ancak Ayn Mallaha yerleşme alanında tespit edilen bir kadın gömüsü özellikle
insanlar ile hayvanlar arasında kurulmaya başlanan ilişkiye dair önemli bilgi ve kanıtlar sunar.
MÖ 10.000'lere tarihlenen mezarda kadınla birlikte gömüldüğü anlaşılan 3-5 aylık bir köpek
yavrusu da tespit edilmiştir.

Harita 3: Yakındoğu'da tarımın başlangıcı (Roaf 1996:18)
Yakın Doğu ve Mezopotamya'da beslenme biçimindeki değişim yeni yerleşme
biçimlerini de zorunlu kılmıştır. Avcı ve toplayıcılığa dayalı tam göçebe veya yarı göçebe
yaşam biçimi tahıl temelli beslenme alışkanlıklarının oluşmasıyla yarı göçebe ve yerleşik bir
yaşam tarzına dönüşmüştür.
Öncelikle başlangıçta yabanıl tahıllar olsalar bile toplandıkları alanların belli ve sınırlı
bölgeler olması bunlara yakın yerleşme alanlarının seçilmesini gerekli kılmıştır. Yine
toplanan tahılın taşınmasındaki zorluklar ve depolama için uygun alanların yaratılması
zorunluluğu ve yine bunların öğütüleceği araç gereçlerin belki de sürekli taşımaya uygun
olmaması da kalıcı yerleşmeleri zorunlu kılmıştır.
Bu dönemdeki yerleşmeler yabanıl tahılların doğal olarak yetiştiği alanlarda ortaya
çıkmıştır. Bu yerleşmelerin dizilimi Bereketli Hilal'ın yayılım alanı ile paralellik gösteriri.
36

İnsanlar doğal yağış alan bu alanlardaki yabanıl buğday ve arpayı toplamak için ya bunların
hasat süreci boyunca ya da yılın tamamında köy veya geçici kamp yerlerinde barınmaya
başlamışlardır. Bunun yanında mağara ve kaya barınaklarında da yaşam devam etmiştir.
Başlangıçta açıkta oluşturulan yapılar ahşap direk ve dallar ile üst örtüsü oluşturulmuş
yuvarlak planlı kulübeler biçimindedir. Aslında Yakın Doğu hatta dünyanın diğer
bölgelerindeki çağdaş ilk yerleşmelerde yuvarlak planlı yapılar insanoğlunun ilk barınak tipini
yansıtır. Belli bir yüksekliğe kadar toprağa açılmış çukura gömülen bu yapılarda üst örtü
kubbemsidir. Üst örtü ve yan duvarlar dal, çalı çırpı ile oluşturulmuş, bazı örneklerde yan
duvarlar çamurla sıvanmıştır. Yine bu yapıların vazgeçilmez donanımlarından biri ocaktır,
yine bazı örneklerde izolasyon için kulübe tabanı taşla döşenmiştir.

Harita 4: Yakındoğu'da ilk yerleşmeler ve tarım alanları (Roaf 1996:24)
Bu döneme ait önemli yerleşmelerden biri olan Ayn Mallaha'da bu türden dokuz adet
barınak ortaya çıkarılmıştır. Çapları 3.5 ile 5 m. arasında değişen dairesel planlı kulübelerin
tabanlarının altında olasılıkla gömülmüş insanlara ait olan insan iskeleti kalıntıları
bulunmuştur. Ayn Mallaha'da bu dönemde 300 kişiyi bulan bir topluluğun yaşamış olduğu
50'den fazla barınaktan oluşan görece büyük bir yerleşme olduğu öne sürülmektedir.
Ayn Mallaha'da evi içi gömüleri yanında yerleşme dışı gömüler de mevcuttur. Ancak
yeni olan ölü armağanı bırakma geleneğine dair bulguların ortaya çıkarılmasıdır. Oldukça
sınırlı sayıda tespit edilen örneklerde deniz kabuğundan yapılmış gerdanlık, bilezik ve
halhallar ile kemikten yapılmış boncuklar ölü armağanı olarak bırakılmıştır.
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Daha doğuda Bereketli Hilal'in diğer ucunda Zağros Bölgesi'nde Natuf Kültürü ile
çağdaş kimi kültürlerin izleri saptanmıştır. Kuzey Irak'da Zavi Çemi MÖ 10 bin dolaylarına
tarihlendirilir. Dairesel kulübelerde yaşayan halkın tahıl öğüttükleri ve belli bir gömü
anlayışlarının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Natuf yerleşmelerinde olduğu gibi ölümden sonra
kişisel takılarla gömülme geleneği burada da tespit edilmiştir. Yine Zavi Çemi'de bulunan 15
adet keçi kafatası, yaklaşık 17 adet iri yırtıcı kuşa ait kemik kalıntılarının gömü ayinleri ile
ilgili olabileceği düşünülmüştür.
Yine aynı bölgede Şanidar Mağarasında aynı döneme ait 26 gömünün yer aldığı bir
mezarlık alanı tespit edilmiştir. Aslında Şanidar Mağarası içinden bulunan Neanderthal iskelet
kalıntılarıyla daha çok tanınmaktadır. Gömüler arasında başının çevresinde 1500 adet boncuk
olan çocuk mezarı, kemik saplı bıçak bulunan kadın mezarı en dikkat çekenlerdir.
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2.1.3. Yakın Doğu’da Neolitik Çağ: İlk Köyler / Tarım Toplumunun
Başlangıcı
Proto-Neolitik Çağ Tanımı ve Özellikleri
Filistin-İsrail Bölgesi’nde Natuf Dönem’i Proto Neolitik Dönem (Çanak Çömleksiz
Neolitik A Dönem) takip eder.
Neolitik Öncesi Döneme ait en bildik yerleşmelerin başında Eriha (Jeriko) gelir.
Ürdün Vadi’sindeki bu yerleşme yaklaşık olarak MÖ 9. binyıla tarihlenir. Yaklaşık 3
hektarlık bir alana yayılan yerleşmenin etrafının bir taş sur ve hendekle çevrili olması
dönemin mimari koşulları için oldukça sıra dışıdır. Yine aynı yerleşmede yaklaşık 10 m.
Çapında ve bugün mevcut yüksekliği 8 metreyi bulan işlenmemiş küçük taşlardan yapılmış
sur da bir o kadar dikkat çekicidir. Surların çevrelediği alandaki dairesel planlı evler
geleneksel olarak toprağa gömülmüştü ve yaklaşık 5 m. çapındaydılar.
Yakın Doğu’da günümüzde de olağan yapı malzemesi durumundaki kerpicin bilinen
ilk örneği şimdilik budur. Aslında söz konusu yapı malzemesi, yerleşme katmanlarının üst
üste gelmesiyle oluşan höyüklerin kaçınılmaz unsurudur. Kerpiç yapı malzemesi
höyükleşmeyi de mümkün kılmıştır. Çünkü ikincil kullanıma pek uygun olmayan ve zamanla
yağmur ve kar suları ile aşınan kerpiç sürekli özenli bakım gerektirir ve kerpiç yapı
yıkıldıktan sonra o alan düzleştirilip yeni yapılar için düzlük alanlar yaratılır. Bu yapılırken
bir nevi eskiye dair bir çok şey, yeni yapılan katmanın altında korunur. İşte bu yapı
katmanlarının üst üste gelmesiyle oluşan yüksek tepecikler tüm Yakın Doğu kültürü için eşsiz
birer arşive, rehbere dönüşürler.
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Harita 5: Yakındoğu'da Epipaleolitik ve Proto-Neolitik Dönem Yerleşmeleri (Roaf 1996:24)

Harita 6: Yakındoğu'da Akeramik Neolitik Dönem Yerleşmeleri (Roaf 1996: 25)
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2.1.4. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
Yakın Doğu’da Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem (Akeramik Neolitik) genel olarak
MÖ 9. binyılın ortalarından itibaren başlar. Bu dönemde nüfus yoğunluğu artmaya başlamış
buna koşut olarak da yerleşme sayısı ve dolayısıyla yerleşmelerin boyutları da artmıştır. Öyle
ki bu dönemin sonuna yani yaklaşık olarak MÖ7000 yıllarına gelindiğinde Yakın Doğu’da
yayılım alanı 10 hektarı bulan yerleşmeler karşımıza çıkmaya başlamıştır. Artan yerleşme
sayısı ve nüfus artık üretim biçiminden, tüketime uzanan süreçte inanlar arasında ve insandoğal çevre arasında yeni ilişki biçimlerinin, üretim tarzlarının ve tekniklerinin de ortaya
çıkması sonucunu doğurmuştur.
Anadolu ve İran yaylalarında ve tüm Yakın Doğu boyunca, tahıl ekimine ve evcil
hayvanlara dayalı yerleşik çiftçi köyleri bulunuyordu. Bunlarda kültüre alınmış arpa, kızıl
buğday ve emmer buğdayı türleri ekiliyor, dönemin sonunda da keten, kaplıca, klüp ve
ekmeklik buğday yetiştiriliyordu. Küçükbaş hayvan beslemek ile birlikte avcılık ta
sürdürülüyordu.
Daha önceki yerleşmelerde olduğu gibi söz konusu döneme ait yerleşme tabakalarında
dairesel planlı barınaklara rastlanmıştır. Bunun yanında artık dairesel planlı yerleşme tipleri
yanında artık köşeli, dikdörtgen biçimli yapılar da tek tük ortaya çıkmaya başlar. Örneğin
Petra-Beidha’nın erken tabakalarındaki dairesel ve toprağa gömülü barınaklar sonraki daha
geç evrelerde yerini dikdörtgen çok köşeli yapı tiplerine bırakır. Bu süreç aynı dönemde
Yakın Doğu’nun birçok merkezinde de izlenir. Artık üst örtü sistemindeki kimi problemler
çözülmüş ve dönemin şartlarına göre daha karmaşık veya kompleks yapı türleri, evler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Yine Beidha’da 5-7 X 6-9 metre ölçülerinde, sıkıştırılmış tabanlı ve
duvarları kırmızıya boyanmış mekânlar ortaya çıkmaya başlamıştır
Yerleşmelerin birçoğunda artık birkaç odadan oluşan yapı tipleri de görülmeye başlar.
Kerpiç duvarlı bu yapılarda elle biçimlendirilmiş parmak baskı kerpiçler yanında artık kalıpta
yapılmış ve güneşte kurutularak kullanılan kerpiçlerden de oluşmaktaydı. Taş temel ve
özellikle nemi engellemek için yeni mimari çözümlerde kullanılmaya başlanmıştır.
Izgara plan adı verilen bu yapıların benzerleri Türkiye’nin güneyinde Çayönü’nde ve
Doğu Irak’ta Carmo’da (Jarmo) bulunmuştur. Çayönü Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ MÖ
8200 – 6100 tarihleri arasına, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ ise MÖ 6100 – 5500 yılları
arasına tarihlendirilmiştir. Çayönü’nde Yakın Doğu’daki 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, artı ürünün birikmesi, yeni ihtiyaçlara cevap verecek
daha kompleks yapıların ortaya çıkmasını gerektirmiştir.
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Fırat Nehri’nin Habur Suyu ile birleştiği alanın yakınında yer alan Bukras, Çanak
Çömleksiz Neolitik dönem sonunda mimarinin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça
dikkat çekici bir yerleşmedir Bukras’daki evler dikdörtgen planlıdır ve ortalama 7x5 metre
boyutlarındadır. Evlerde dikdörtgen veya küçük kare biçiminde dokuz kadar oda bulunur.
Yapıların aynı eksende dizilmesi ve aralarında geçitler bırakılması, düzenli yapı tipleri
yanında, düzenli veya planlı yerleşmeye doğru bir dönüşümün de olduğunu gösterir.
Bu dönemde farklı ölü gömme yöntemleri görülmektedir. Çoğu kez başsız cesetler
evlerin tabanları altına gömülür. Başlar ise başka bir alana gömülmüştür. Bu dönemde Filistin
ve Levant’ta uygulanan gelenek Anadolu’da Hacılar ve Çayönü’nde de uygulanmıştır. Kimi
kafatasları süslenmiştir bunlara Eriha, Tel Ramat, Beisamoun ve Ayn Gazal’da rastlanmıştır.
Duvarlara monte edilen hayvan kafatasları Anadolu, Zağros ve Kuzey Irak’ta çeşitli
merkezlerde bulunmuştur. Ayrıca mezar çukurları içinden kilden insan tasvirleri, heykeller
Ayn Gazal’da, Eriha’da Nehal Hemar’da rastlanmıştır. Ahşap ve kilden yapılmış kafaları,
maskeler mezarlardan çıkmıştır.
Akeramik Neolitik dönemden çok önce uzak bölgelere uzak bölgeler ile yapılan mal
değiş tokuşuna dair kanıtlar ortaya çıkarılmıştır. Örneğin Ürdün’de Lut-Gölü’nün güney
doğusunda yer alan El-Ahsa’da kronolojisi MÖ 15.000 yıllarına kadar inen yerleşmelerde
bulunmuş olan deniz kabuklarının menşei yaklaşık 100 km. uzaklıktaki Doğu Akdeniz veya
Kızıldeniz olarak tespit edilmiştir. Yine aynı dönemde bir tür volkanik cam olan obsidyenin
birçok yerleşmede ortaya çıkarılması uzak mesafeli ticaretin kanıtı olarak öne sürülmektedir.
Obsidyen özellikle delici, kazıyıcı ve kesici alet yapımında oldukça kullanışlı bir
hammaddedir. Yakın Doğu’da ticareti yapılan belki de ilk üründür diyebiliriz. Bilindiği gibi
Yakın Doğu’da alet yapımında kullanılan obsidyenlerinin kaynağının Orta Anadolu ve Doğu
Anadolu olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaklaşık 1000 km mesafeden
gelmiş bir hammadde söz konusudur. Ancak bu uzak mesafeli ticaretin nasıl geliştiği tartışma
konusudur. Söz konusu aktarım süreci yerleşmeden yerleşmeye mal değişimi sonucu uzun bir
süreçte mi gerçekleşmiştir yoksa her iki bölge arasında planlı, programlanmış bir hammadde
trafiği mi söz konusudur.

2.1.5. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ
Yukarı Mezopotamya’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yerleşme ve tarımsal
sürecin daha erken başladığını belirtmiştik. Aynı durum Levant için de geçerlidir ve yukarıda
da belirtildiği gibi erken yerleşme alanları hep bu alanlarda bulunmaktadır. Son Buzul
Çağı’nın oluşturduğu doğal çevrenin şartları bunu gerektirmiştir. Özellikle doğal yağış alan
bölgeler besin kaynakları bakımından da yerleşmeye uygun alanlar olmuşlardır. Ancak MÖ
7000’lerin ortalarında Güney Mezopotamya’da da yeni ve gelişmiş yerleşmeler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu açıdan insanların yaşamına kilden yapılmış kap-kacağın da girmesi
söz konusu sürecin izlenmesini de kolaylaştırmıştır
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Harita 7: Anadolu obsidyenlerinin yayılım alanı (Roaf 1996: 34)
Kilin belirli işlemlerden geçirilip biçimlendirilmesinden sonra ateşte pişirilerek
sertleşmesiyle elde edilen kap kacağın yaşama girişinin önemi, basit bir teknolojik gelişmenin
ötesinde bir anlam taşır. Bu değişim her şeyin ötesinde üretim modeline dayalı yaşamın, çiftçi
köy yaşantısının kurumsallaşmasını simgeler. Bu dönemde artık avcılık, beslenme için
yaşamsal öğe olmaktan çıkar. Bu dönemde başta buğday ve arpa olmak üzere mercimek ve
baklagillerin yoğun olarak ekildiği biçildiği ve giderek bunların tür çeşidinin arttığı görülür.
Bu dönemde tarım, hala kuru tarım olarak yapılmaktadır. Tohumlamanın toprağa delikler
açarak fidecilik gibi yapıldığı, hasadın çakmaktaşından orak bıçaklarıyla, un haline
getirmenin de buğdayın bazalt el taşlarıyla öğütülmesiyle elde edildiği anlaşılır.
Kurak bölgelerin doğal çeşitlilikten yoksun zorlayıcı etkisi güneye inen çiftçileri, tüm
yaşamlarını tahıllara ve sık sık rastlanan kurak yıllara karşı besin stoklamaya yönlendirmiş,
bu da daha sonraki büyük uygarlıkların oluşmasında tetiği çeken artı ürün ve artı ürünün artı
değere dönüşme sürecini getirmiştir.
Dönemin başlangıcına ait bilinen yerleşme yerlerinin sayısı azdır ve genellikle bunlar
az sayıda evden oluşan küçük yerleşmelerdir. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da görülen
planlı, düzenli yerleşme modeli, özel yapılar, tapınaklar bölgenin büyük bir kısmında ortadan
kalkar, bunun yerini taş temelli, kerpiç duvarlı, günümüzdeki çiftlik ya da köylere benzeyen,
gerektikçe yeni eklemelerle büyüyen karmaşık plan tipleri alır.
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Çanak Çömlek öncesi Neolitik dönemde yerleşik topluluklar Mezopotamya düzlüğünün
kenarlarına yerleşmişlerdir. Erken neolitik dönemde yağmur ile beslenen tarım alanlarında
yerleşmeler yaygınlaşmıştır.
Dönemin insanları balçıktan yapılmış dikdörtgen evlerde yaşıyorlardı. Genelde iki ya
da üç odalı evlerde muhtemelen tek aile barınırdı. Bazı yapıların temelleri, birbirine koşut
duvar dizilerinden oluşmaktadır.
Kuzey Irak’ın güneyinde Yarım Tepe I yerleşme alanında ölü gömme geleneğine dair
yeni yaklaşımların izleri tespit edilmiştir. Bazı örneklerde ölüler dairesel ve dikdörtgen
yapıların içine konulmuştur. Cesetlerde parçalanma izleri tespit edilmiştir. Çocuklar ise
benzer yerleşmelerde olduğu gibi evlerin tabanları altına veya sekiler altına gömülmüşlerdir..
Daha güneyde Umm Dabagiyeh yerleşmesinde dört ana yerleşme tabakası Erken
Neolitiğe aittir. Odaların birçoğunda kapı bulunmaz. Evlere muhtemelen damlardan
giriliyordu. İnsanlar kültüre alınmış bitkiler yiyorlardı buna karşın bol sayıda yabanıl av
hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Bu hayvanların daha çok postundan yararlandıkları
söylenebilir.
Yukarı Mezopotamya’daki bu dönem yerleşmelerinin çoğu yağmurla beslenen tarım
alanlarının çevresinde ortaya çıkmıştır. Yerleşmelerden elde edilen bitki ve hayvan kalıntıları
tarım ekonomisinin karakteristik özelliklerini yansıtır. Bulgular burada ikamet edenlerin kızıl
buğday, emmer, ekmeklik buğday, arpa, mercimek ve bezelye yetiştirdiklerini ve sığır, koyun,
keçi domuz ve köpek beslediklerini göstermektedir.

2.1.6. Hassuna ve Samarra Kültürleri
MÖ 7. bin yılın ortalarında yeni çanak çömlek tarzları gelişmeye başlamıştır. Basit
desenlerin yerini daha özenle bezenmiş keramikler ile kazı bezemeli keramikler almıştır. Bu
dönemde Proto-Hassuna olarak da adlandırılan Neolitik Dönemin çoğu özelliklerinin devam
ettiği gözlenir. Yerleşmelerde saptanan maden buluntular hem doğal hem de ergitilmiş bakırı
kullanabildiklerini göstermektedir. Bu dönemin ulaşmış olduğu teknolojik evreyi yansıtması
açısından oldukça önemli bir buluntu grubudur.
Hassuna’nın MÖ 7. binyıla tarihlenen tabakalarında ortaya çıkarılmış çanak çömlekler
bu kültüre özgü en belirgin buluntu grubunu oluştururlar. Çoğunlukla iyi pişirilmiş, koyu
kahve renkli boya ile yapılmış desenlerle bezeli oldukça gelişmiş bir estetik zevki yansıtan
keramikler Hassuna’nın daha güneyindeki Samarra’da da bulunmuştur ve bu dönem ve kültür
Samarra Kültürü olarak tanımlanmıştır.
Dicle Irmağı kıyısında yer alan Telü’l-Savvan yerleşmesinin en erken katmanları MÖ
6300 yıllarına tarihlenmektedir. Yerleşmede çoğu çocuk olmakla birlikte yüzden fazla gömü
tespit edilmiştir. Evlerin tabanları altına açılmış çukurlara yerleştirilmiş gömülerin yanına,
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Hassuna döneminde ve daha erken merkezlerde bulunanlarla aynı gelenekten su
mermerinden oyma kaplar ve kadın heykelcikleri ile boncuklar bulunmuştur.

Harita 8: Hassuna ve Samarra Kültürleri ve kap örnekleri (Roaf 1996: 43)
Evler dikdörtgen, kalıpta yapılmış kerpiç ile inşa edilmişlerdir. Yapı köşelerine dıştan
payanda konularak desteklenmiştir. Samarra mimarinin özeliği olan bu payandalama daha
sonra Mezopotamya mimarisinin bir özelliği olarak karşımıza çıkar. En erken iki tabakadaki
yapıların her biri yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı kapsamakta ve 15 in üstünde oda
içermektedir. Odaların düzenlenişi erkek ve kadınlar için ayrı bir düzenlemeye gidildiği
fikrini uyandırır. Oda genişliklerinin de 3 m. Az olması ellerindeki kalasların uzunluğuna
bağlanabilir.
MÖ 6100 aylarına tarihlenen bir üst tabakadaki yerleşmede evler yaklaşık 70
metrekare büyüklüğündedir.
Telü’l-Savvan’ın geç tabakaları büyük oranda tahrip olmuştur. Buna karşın süreci
Mezopotamya düzlüğünün kıyısındaki Çoga Mami’de yakalamaktayız. Bu merkezde yapılan
kazılarda hem klasik Samarra yerleşimi, hem de Samara’nın, Çoga Mami Geçiş diye
adlandırılan daha geç evresi ortaya çıkarılmıştır. Buradaki yapılar düzenli bir arı kovanı
şeklinde düzenlenmiş dikdörtgen odalardan oluşmaktadır.
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Samarra merkezlerindeki bitki kalıntılarının arasında kızıl buğday, emmer, ekmeklik buğday,
iki sıralı ve altı sıralı arpa, altı sıralı çıplak arpa bulunmuştur. Keten tohumu bulunması ve
tohumların büyüklüğü sulama yapıldığı ihtimalini göstermektedir. Çoga Mami’de bulunan su
kanalları da bu döneme tarihlendirilmişlerdir.

2.2. Anadolu’da Neolitik Çağ
Neolitik Çağ Anadolu’da iki çekirdek bölgede daha iyi izlenebilmektedir. Yakın Doğu
Neolitiği olarak adlandırılan alana dahil olan Doğu Güneydoğu Anadolu ile Çukurova
Bölgesinin dahil olduğu 1. Bölge ve İç Anadolu Bölgesinin daha çok Konya, Niğde, Aksaray,
Nevşehir hattını kapsayan 2. Bölge.

2.2.1. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem günümüzden 10.000-7.000 yılları arasındaki
dönemi tanımlar. Anadolu'da nüfus artışı devam etmiş buna koşut olarak yerleşme sayısı da
çoğalmıştır. Bütün bu gelişmeler kuşkusuz beraberinde yeni bir üretim sistemini ve yaşam
biçimini de doğurmuştur.

Harita 9: Anadolu'da Çanak Çömleksiz Neolitik Merkezleri (Sevin 2003:40)
Dönemin barınak tipi önceleri belli bir kısmı toprağa gömülü yuvarlak planlı kulübeler
şeklindedir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan bu evler zamanla, çevresel
donanımlarıyla daha kompleks yapılar topluluğuna veya evlere dönüşürler. Sadece barınak
olarak değil, gündelik yaşamla ilgili birçok unsurun merkezi hâline gelirler. Gündelik
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ihtiyaçların görüldüğü bu yerler süreç içinde üretim-tüketim ilişkisi, çevresel koşullar
çerçevesinde bürünen yeni roller ile genişleyen aile yapısına uygun olarak yeni işlevler
eklenerek gelişim gösterir. Artık büyüyen aile için ek odalara, mekânlara ihtiyaç vardır veya
üretimin artması ve yakın geleceği planlamak için alternatif mekânlar, atölyeler ve depolara
ihtiyaç vardır. Tüm bunların gerçekleşmesi için artık tek göz odadan daha karmaşık, eklektik
yapı gruplarına, avlulu evlere, meydanlı köylere doğru dönüşüm başlar. Yeni mimari tarz
mimari çözüm noktalarında da kimi yenilikleri zorunlu kılmıştır. Aydınlama için pencere, giriş
çıkış için kapılar, genişleyen odalar için daha güçlü bir üst örtü bunların başında gelir. Yine
toplumun artan ihtiyaçları ve kalabalıklaşması kamu yapılarını da gerekli kılar. Ortak
kullanım amaçlı bu yapılar, Neolitik Dönem için daha çok dinsel amaçlıdır. Kimi kültsel
uygulamalar, dini törenler için yerleşik topluluğun tümünün bir araya gelebileceği görece
daha büyük ve anıtsal yapı tipleri ortaya çıkar. Aslında bundan sonraki süreçte hatta
günümüze değin kent hayatının en anıtsal belki de en görkemli yapıları bunlar olur. Yine bu
dönemden zamanla mimari açıdan daha da farklılaşacak özel konutlar da ortaya çıkar. Üretim
sürecinde artı ürüne daha fazla sahip olacak belki de büyük, kalabalık aileler bu
zenginliklerini mimaride de dışa vuracaklar. Yine bu ayrıcalıklı kesim kullandıkları takılar ve
giysilerle de fark yaratmaya başlayacaklardır.
Bu dönemde mimari değişim ve yeniliklere paralel olarak mezar tiplerinde ve ölü
gömme adetlerinde de değişim süreci başlar. Mezarlar ilk başlarda evsel mimarinin bir
parçasıdır. Oda tabanlarına veya duvar diplerinde oluşturulan sekilerin altına, gömü ana
rahminde bebeğin durduğu gibi büzülmüş (hoker) pozisyonda bırakılmaktadır. Bunun yanında
kimi yerleşmelerde ölünün yırtıcı kuşlar tarafından etlerinin sıyrılması için dışarıda
bekletildiği örnekler vardır. Yine kafatasların özel alanlara toplandığı toplu gömü alanları da
bazı yerleşmelerde tespit edilmiştir.
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın ilk evrelerinde insanlar avcı ve besin toplayıcılığına
dayanan yaşam tarzı devam etmiştir. Buğday, arpa, çavdar, darı gibi tahıllar yanında koyun,
keçi, sığır, domuz gibi hayvanlar insan yaşamının önemli bir parçası olmuştur.
Yakın Doğu’da MÖ 8.500’lerde buğdayın tarıma alındığı bölgenin Urfa Diyarbakır
bölgesi olduğu genellikle kabul edilir. Yani tahılın ana vatanı Anadolu olmuştur. Köpek ilk
evcilleştirilen hayvan olmuştur. Bunu domuz izler.
Tahılların beslenmede kullanılması yemek hazırlama işlemini gerektirmiştir, bunun
için de uygun araç gereçler üretilmiştir. Örneğin tahılları kabuğundan ayırmak gerekmiştir.
Bazalt öğütme taşları, havanlar, dibeklerin ilk örnekleri bu dönemde görülür. Yine tahılı
biçmek için orak gibi aletler ortaya çıkar.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Epi-paleolitik’te görülmeye başlayan obsidyen ticareti,
bu dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Doğu Anadolu ve Orta Anadolu kökenli obsidyen
kaynaklarından çok uzağa, güney bölgelere obsidyen ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. At, eşek
gibi yük hayvanlarının henüz evcilleştirilemediği bu dönemde, ağır bir madde olan obsidyenin
bu kadar büyük miktarda bu kadar uzak noktalara taşınması oldukça ilginçtir.
Obsidyen yanında Güneydoğu Anadolu’da bu döneme ilişkin yerleşme alanlarında
47

bulunan ve Akdeniz ile Kızıldeniz kökenli oldukları anlaşılan deniz kabuklarına rastlanması,
başka bir ticari metaya işaret eder. Bu örneklerin bazılarının kolye ve takı yapımında
kullanıldıkları anlaşılmaktadır.
Güneydoğu Anadolu’da bu döneme ilişkin en eski köy Diyarbakır yakınlarındaki
Hallan Çemi, Göbekli Tepe, Çayönü, Nevalla Çori gibi yerleşmelerdir.

Anadolu’nun İlk Köyü: Hallan Çemi
Batman ili Kozluk ilçesi sınırları dâhilinde yer alan höyükte yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan birkaç evreli yerleşme MÖ 8400-8300 yıllarına tarihlendirilmiştir. Yerleşmede bu
döneme ait iki yapı türü ortaya çıkarılmıştır. 2) 3 m. çapında olan birinci yapı tipinin duvarları
iri çakıl taşlarıyla oluşturulmuştur. Diğer grupta ise 4) 6 m. çapında yine yuvarlak planlı, bir
bölümü toprağa gömülü daha büyük mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Duvarları kum taşı
levhalarla oluşturulmuş ve belli aralıklarla ahşap, dikey destekler atılmıştır. Bazı odalara, ön
giriş niteliğinde daha küçük yine dairesel formlu mekânların eklenmesi, karmaşık yapılara
doğru gidişi işaret eder. Yine bu yapıların tabanlarının taş levhalarla döşenmiş olması, bir
farklılığa işaret eder.

Anadolu’nun İlk Tapınağı: Göbekli Tepe
Şanlıurfa’nın kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe, erişilmesi güç yüksek bir
kayalığın üzerindedir. Bölgedeki ova ve alçak tepelere hakim bir noktada yer alan yerleşmede
yapılan kazılar buranın kutsal bir yerleşme, bir dağ tapınağı olduğunu ortaya koymuştur. Taş
duvarlı, yanmış kireçten oluşturulan odalarında T biçimli dikilitaşlar dışında, gündelik
yaşamla ilgili herhangi bir mimari unsurla karşılaşılmamıştır. Aslan Payandalı yapı olarak
adlandırılan odada ortaya çıkarılan dört dikilitaşın ikisinin üzerinde aslan kabartması yer alır.
Bugüne değin yerleşmenin Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi’ne ait tabakalarında 14 adet
dikilitaş ortaya çıkarılmıştır. Aynı geleneğin devam ettiği sonraki dönemi yansıtan tabakalarda
ise 25 adet dikilitaş ortaya çıkarılmıştır. Buradaki dikilitaşların boyu 3 metreyi bulur.
Üzerlerinde yılan, tilki, boğa, yabandomuzu, ceylan ve turna kabartmaları yer alır.
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 Anadolu’nun en eski kutsal yeri olduğu söylenebilir.

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 barındıran höyüktür. Höyükte 1964 yılında başlatılan kazılar 1991 yılına
değin sürdürülmüştür, bu yönüyle de en kapsamlı kazıların sürdürüldüğü höyüklerin 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
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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 tarihlendirilmiştir. 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, artı ürünün birikmesi, yeni ihtiyaçlara cevap
verecek daha kompleks yapıların ortaya çıkmasını gerektirmiştir.
Bugün oldukça fakir bitki örtüsüyle çevrili olmasına karşın günümüzden 10 bin yıl
önce Çayönü halkı, sürekli akan bir dere 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 erkekler ortalama 1.70 m, kadınlar ise 1.57 m.
boyundaydılar. Ortalama yaş 29-30 yıl arasında değişmekteydi. Buna karşın 60’na kadar
yaşamış nadir insanlar da bulunmaktaydı.

Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da Orta Anadolu
Orta Anadolu’da son yıllardaki arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmeleri, Yakın Doğu’nun diğer kültürlerinden bağımsız bir
seyir izlemiştir.
Buna karşın bu çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtmek gerekir.
Aslında son yıllara kadar bu alanların o dönemde insanların yaşaması için uygun coğrafi
koşullar taşımadığı düşünülmekteydi. Ancak bölgede özellikle Prof. Dr. Ufuk Esin tarafından
arkeolojik kazıların sürdürüldüğü Aksaray - Aşıklı Höyük gelişmiş bir Neolitik kültürün
varlığını belgelemiştir. MÖ 8400 yıllarına kadar inen bir çiftçi-köy yaşantısının izlerini
taşıyan Aşıklı özellikle mimarisiyle dikkat çekicidir. Güneydoğu’daki çağdaşlarının aksine
burada bitişik düzende bir yapılaşma göze çarpar.
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Resim 4: Aşıklı Höyük (ArkeoAtlas 2002: 82)

Kerpiçten yapılmış odaların oluşturduğu kare dikdörtgen yapıların arası dar sokaklarla
ayrılmıştır. Daha standart bir plan anlayışı dikkati çekmektedir. Bu döneme ait diğer önemli
yerleşme alanları Karaman-Canhasan ile Beyşehir-Suberde yerleşmeleri gelir. Buradaki
yerleşme biçimi de kimi farklılıklarla Aşıklı höyüğü tekrarlar. Bu yerleşme biçimi Anadolu’da
Kalkolitik Dönem’e değin devam eder.
Orta Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi’ne damgasını vuran obsidyen
kullanımıdır. Bölgede Niğde, Nevşehir ve Aksaray üçgeninde yer alan volkanik arazideki
obsidyen yatakları alet yapımı için önemli bir tercih ve hammadde kaynağı olmuştur. Bu
bölgede yer alan obsidyen atölyelerinde yapılan çeşitli analizler, buradan çıkarılan ve işlenen
obsidyenin, kuzey Suriye, Filistin ve hatta Kıbrıs’a değin ihraç edildiğini göstermektedir. Bu
bölgede kazıma ve sıyırmaya yarayan aletler yanında, ok uçları belirgin ve en yoğun alet
gruplarını oluşturur. Güneydoğu Anadolu’da olduğu gibi Orta Anadolu Neolitiği’nin erken
dönemlerinde de tarımla birlikte avcı-toplayıcı yaşam tarzı devam etmiştir.
Bu çağın erken dönemlerinde muhtemelen büyük bir göl durumunda olan Konya
Ovası’nda suların çekilmesiyle bitki örtüsü zengin bereketli alanlar ortaya çıkmıştır.
Bölgedeki yerleşmelerde bulunan yoğun yabani sığır kalıntıları bölgede kalabalık hayvan
sürülerinin bulunduğunu göstermektedir. O çağda bu yerleşmelerde yaşayan insanlar
muhtemelen bu sürüleri avlamak yanında evcilleştirerek de üzerlerinde denetim kurmak
istemişlerdir.
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2.2.2. 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 çarpıcı 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 sistematik gelişmelerin de bir işareti sayılır. Doğal olarak çevresel
koşullar ve teknolojik gelişimle koşut bir sürecin ürünü olmuştur. Kilin ateşte pişirilmesi bu
yeni teknolojinin en açık göstergesidir. Yine toplumsal statü farklılıklarını, kültür bölgelerini
ve kültürel etkileşimle, göç ve ticaret yollarının içeriği ve güzergâhları hakkında da neredeyse
bir sözlük görevi görür. Artık toplumsal ve kültürel yapıya dair birçok saptama bu kapların
günümüze ulaşmış parçaları üzerinden yapılabilmektedir. Çanak-çömlek yapım biçimleri,
fırınlama teknikleri, bezeme alışkanlıkları bize dönemin kültürel ve sosyal panoraması
hakkında belki de en çok bilgiyi sunar. Yine fırınlanmış kilden yapılmış olmaları binlerce yıl
koru zarar görmeden günümüze ulaşan nadir eski insan üretimi eşyalar arasında olmalarını
sağlamıştır. Çanak Çömlekli Neolitik Dönemi Anadolu'da en iyi yansıtan yerleşme alanı
kuşkusuz, Konya yakınlarındaki Çatalhöyük yerleşmesidir. 1961) 1963 Yılları arasında J.
Mellart tarafından ortaya çıkarılan "kent" oldukça iyi korunmuş yapılar topluluğundan oluşur.

Harita 10: Anadolu Neolitik Merkezleri (Sevin 2003: 30)
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Resim 5: Çatalhöyük buluntularından yola çıkılarak düzenlenmiş bir kült evi, Ankara,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
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 zevklerine de şahit olmaktayız.
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 gömülmekteydi. Bu uygulamanın ata
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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.

Bereketin Toprağa Yansıması: Ana Tanrıçalar
Eskiçağ Dünyasında kadının doğurganlığını, toplumsal statüsünü ve belki de
günümüze kadar süregelen kutsallığını sembolize eden en önemli simgelerden biri “Ana
Tanrıça Figürinleri”dir. Genel olarak göğüs ve kalça kısımlarının abartılı bir biçimde işlendiği
görülmektedir. Doğum yapar pozisyonda işlenmiş tanrıça figürinleri de vardır. İki yanında
gücün sembolü leoparlarla birlikte işlenen figürinlerin doğaya egemen kutsal bir gücü
sembolize ettiği açıktır. Doğurganlık, soyun devamı veya bereket sembolü kavramlarıyla
şekillenen ana tanrıça inancı Anadolu’da binlerce yıldan beri devam eden bir geleneği yansıtır.
İlk kez Anadolu’da ortaya çıkan tarım toplumlarıyla birlikte bu kavram toprağın
bereketiyle özdeşleşti. Kadının doğurganlığı, toprağın bereketiyle eş koşuldu. Özellikle
Çatalhöyük ve Hacılar gibi merkezlerde Neolitik ve Kalkolitik tabakalarından gelen
örneklerle tanınan bu heykelcikler zamanla daha da şematize edilerek kullanılmaya devam
edildiler.
Anadolu’nun en büyük Neolitik yerleşmesi olan Çatalhöyük’te karşımıza çıkan boğa
başı bezemeli tapınaklar, duvar resimleri ve dinsel veya statü objesi olarak üretilmiş hayvan
biçimli kaplar, günlük yaşamın zenginliği olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ana tanrıça
figürinlerinin özellikle Orta ve Batı Anadolu’da ilk olarak Çanak Çömlekli Neolitik Çağın
ileri evrelerinde yaygınlaştığı söylenebilir.

Resim 6: Çatalhöyük'de bulunmuş olan pişmiş toprak Ana Tanrıça heykelciği-Ankara
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Çoğalma, bereket ve doğanın yaratıcı gizemini temsil ettikleri anlaşılan bu eserlerin
söz konusu dönemlerde, ya doğrudan doğruya tanrıçayı yansıttığına inanılıyor ve onlara saygı
gösteriliyordu, ya da daha büyük olasılıkla tanrıçanın yerine geçen, onu temsil eden kutsal bir
simge olarak kabul ediliyordu. İnsan biçimi verilen figürinlerde tanrıçaların doğrudan
betimlendiği, idollerin ise tanrıçaların simgeleri veya tanrıçalara takdim edilen adak eşyaları
olduğu öne sürülür. İnsan figürinleri ve idollerin ana tanrıça kültüne sahip halkların ürettikleri
kutsal eşyalar olduğu genelde kabul edilir.
Çatalhöyük’te 1960’lı yıllarda yapılan kazılarda çoğunluğu kadın 50 figürin ele
geçirilmiştir. Erkek figürinlerine ise yerleşmenin ilk dönemlerinde rastlanır. Kadınlarda karın,
memeler, kol ve bacaklar çok iri abartılı bir biçemle sunulur. Bu biçem, Avrupa Üst Paleolitik
Çağ kültürlerinin, Willendorf Venüsü, Lespuque Venüsü, Savignano Venüsü gibi isimler alan
eserlerinden bilinen bir özelliktir.

İlk Çanak Çömlekler
Neolitik köy yaşamının ilerleyen aşamalarında, besin üretimi ve hayvan besiciliğinin
ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar için, mimaride ve günlük eşyalarda da yenilikler yapılmıştır.
Çanak çömlek üretimi bu sürecin ürünüdür. Yukarıda değindiğimiz gibi dere yataklarından
alınan kile şekil verildikten sonra açık ocaklarda pişirilerek üretilen kaplar, günlük yaşamda
önemli bir işlev görmüş olmalıdır. Bu yeniliğin, MÖ 7. binyıl başlarından itibaren, tarım ve
hayvancılıkla birlikte Yakın Doğu’da hızla yayılması, Anadolu ve Mezopotamya toplumlarını
üretici hâle getirmiştir. Çanak çömlek tiplerinin, birbiriyle daha yakın ilişkileri bulunan ve
benzer ihtiyaçları olan bölgelerde benzer biçimlerde üretildiği görülmektedir. Bu da bize
oluşmaya başlayan kültür bölgelerini belirleme şansı vermektedir.
Dere yataklarındaki kilden üretilen çanak çömlek genellikle yerel karakterli bir gelişim
izlemektedir. İnsanın yaşamına yerleşik düzene geçtikten sonra giren çanak çömleğin kısa
zamanda yapım teknikleri gelişmiş, belli ihtiyaçlar için üretilen kapların üzerine astar,
parlatma/perdah ve bezeme yapılarak bunların bir anlamda üreten toplumun ışığını yansıtan
objeler hâline gelmesi sağlanmıştır. Hammaddesinin doğada hazır bulunması, ucuza mal
edilmesi ve kolay üretilmesi, bununla beraber kırılganlığı nedeniyle çokça tüketilmiş olması,
geçmişin tanıklarının artmasını sağlamaktadır. Çanak çömlek üzerindeki yerel ve
gelenekselleşen uygulamalar, çömlekçi işaretleri ve tekniklerini gösteren izler kültürlerin
sınırlarını ve toplumsal ilişkileri sorgulamada belirleyicidir. Yerleşim yerlerinin kalıntılarını
tabakalar hâlinde üst üste barındıran höyüklerde yapılan arkeolojik kazılarda da çanak
çömlek, zaman içinde meydana gelen değişimlerin fark edilmesinde oldukça katkı sağlar. Eski
yerleşim yerlerinin, terk edildikten sonra, yıkılarak toprak yığınlarına dönüşmüş olması,
çanak çömleklerin de çoğu zaman küçük parçalara ayrılarak dağılmasına neden olmaktadır.
Bunlardan ancak evlerin tabanlarında, mutfaklarında ve depolarında terk edilenler bir araya
getirilebilmekte ve müzelik eserler olarak sergilenebilmektedir. Çanak çömlek grupları içinde
günümüze daha sağlam durumda ulaşan en önemli grubu ise ölü hediyesi olarak küp
mezarlara, sandık veya oda mezarlara koyularak üzeri örtülen ve günümüze kadar da orada
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korunanlar oluşturmaktadır.

2.3. Anadolu’da Kalkolitik Çağ
2.3.1. Kalkolitik Çağ Tanımı ve Özellikleri
Neolitik sürecin devrim niteliğindeki yenilikler kaçınılmaz olarak yeni toplumsal ve
siyasi yapıların oluşmasını sağlamıştır. Tarımsal üretimin artması, üretim fazlasının zamanla
maddi bir değer olarak algılanmasını zorunlu kılmıştır.
Artık kaçınılmaz olarak büyüyen yerleşmelerde elit sınıfın da önlenemez yükselişi
başlamıştır. Bu yeni sınıfın beğenileri doğrultusunda mimariden, takılara uzanan yeni
beğenilere, ihtiyaçlara karşılık verecek bir sosyo-ekonomik sistemler bütünü ortaya çıkmıştır.
Ticaret daha organize ve uzak mesafelidir. Yine uzak noktalardaki toplulukların iletişim süreci
başlamıştır.
Ancak değişen bu yeni dünyada kuşkusuz Neolitik Dönemin yaşam alışkanlıklarını ve
üretim biçimlerini sürdüren daha küçük, kırsal topluluklar da var olmuştur. Aslında bu
dönemde bayrağı daha çok Mezopotamya ve Anadolu'nun coğrafi açıdan Mezopotamya ile
ilişkili ancak onun yine de periferisinde kalan alanlar üstlenmiştir. Özellikle Mezopotamya'da
uygun iklimsel koşullar daha güneye inen bir kentleşme dokusuna olanak tanımıştır.
Artık dönemin büyük toprak sahipleri, tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı, aynı
zamanda ticari hareketliliğin de arttığı köyler birer kente dönüşmeye başlar. Bu süreçte daha
önce de tekrarladığımız üzere Anadolu farklı kültür bölgelerine ayrılır. Mezopotamya etkili
Güneydoğu Anadolu ve Çukurova Bölgesi'ne karşın İç ve Batı Anadolu Ege ve Balkan etkileri
de taşımakla birlikte daha çok kendine özgü bir gelişim sürecini takip eder.

Harita 11: Anadolu’da Kalkolitik Çağ Merkezleri (Sevin 2003:74)
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2.3.2. Kalkolitik Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bu dönemde Neolitik Çağ’ın bir devamı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Mezopotamya kültürleri ile aynı özellikle gösterir. Bu etki kuzeyde Van Gölü Havzası’na
kadar uzanır. Kalkolitik dönem bu çerçevede iki bölüm hâlinde değerlendirilir. Halaf ve
Obeyd Kültürü.

2.3.2.1. Halaf Kültürü
MÖ 6000 dolaylarında Kuzey Mezopotamya’da ortaya çıkan. Halaf Kültürü 600 yıl
kadar etkisini sürdürmüştür. Kuzey Suriye ve Irak’ın tümünü kapsayan bir alanda
yaygınlaşmakla birlikte Akdeniz kıyılarından Zagros dağlarına kadar olan alanlarda da etkili
olmuştur.
Sulamalı tarıma geçilmesi bu çerçevede daha organize olmuş bir toplumu ortaya
çıkarmıştır. Gerek sulama gerekse gelişen toplumsal yapı ve kalabalıklaşan kentleri yönetmek
için yönetici sınıfın ortaya çıktığı görülmektedir. Din faktörü ile yöneticilik vasfının birleştiği
görülür. Bu çerçevede bir tapınak ekonomisi ortaya çıkar.
Din bir şekilde kurumsallaşır ve zamanla sadece tarımsal üretimi değil madencilik
faaliyetlerini de düzenlemeye başlar. Gelişen bu yeni yönetici sınıfın ihtiyaçlarına cevap
verecek prestij yapıları yanında yine anıtsal bir dini mimari görülmeye başlar. Kamu yapıları
ortaya çıkar, bu çerçevede iş bölümü gelişir, mesleki çeşitlilik artar ve bu ihtiyaçlara cevap
verecek yapıları da beraberinde getirir.
Halaf Dönemi'nde insanla eskinin dikdörtgen planlı evlerden vazgeçerek Tholos olarak
adlandırılan yuvarlak planlı evlere geri dönmüşlerdir. Mimari açıdan oldukça ilginç bir yenilik
olarak ortaya çıkan bu evlerin çapları 3 ile 7 m. arasında değişmekteydi. Bu ölçülerden
hareketle evlerde tek ailenin barındığı sanılmaktadır. Eve dış duvardaki bir açıklıktan
girilebiliniyordu. Tholoslar'da genellikle yuvarlak bölüme uzun dikdörtgen bir bölüm daha
ekleniyordu. Bu plan anlayışı bazen biçiminden dolayı "anahtar deliği" biçimli mimari olarak
da adlandırılmıştır. Evler geleneksel olarak kerpiç veya balçıktan yapılmıştır. Temeller ise
taştan inşa edilmiştir. Üst örtüsü hakkında kimi tartışmalar olmakla birlikte, sivri kubbeli bir
çatı şeklinde olduğu düşünülmektedir. Yukarı Fırat bölgesinden Kuzey Suriye ve Kuzey Irak
Bölgeleri'nde, Halaf Kültürü'nün ana yayılım alanında bu türden yapıların sıklıkla kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
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Harita 12: Anadolu’da Halaf Kültürünün Yayılım Alanı (Sevin 2003:83)
Halaf döneminde ölü gömme adetlerine ilişkin bilgiler azdır. Yerleşmelerde ölüler ya
basit biçimde gömülüyor, ya da yakılıyordu. Bunun yanında erken dönem özelliği olan
kafataslarının ayrı yerlerde gömülmesine rastlanır.
Halaf kültürünü tanımlayan en belirgin malzeme grubu olasılıkla iki gözlü fırınlarda
pişirilmiş boya bezemeli çanak çömleklerdir. Erken örneklerde açık krem astar üzerine kalın
bantlar şeklinde kırmızı ve siyah renkler ile yapılmış oldukça yalın bezemeler dikkati çeker.
Gelişen süreçte daha kompozit bezemeler görülmeye başlar. Geometrik bezemeli örnekler
yanında figüratif bezemeler de yoğunluk kazanır. Daha ince hatlar ile ince bir işçiliğin ve
sanatsal zevkin ürünü kaplar bütün Halaf coğrafyasına yayılır. Şişkin karınlı çömlekler
yanında yayvan tabakların iç kısımlarının da bezendiği görülür. Yatay bantlar çekilerek kap
yüzeyi çoğunlukla panellere ayrılmış ve bu paneller arası ise geometrik ve figüretif
bezemelerle doldurulmuştur. Bugün Anadolu'da kuzeyde Van Gölü Havzası'na değin bu çanak
çömlek kültürünün yayıldığını biliyoruz. Yine Güneydoğu Anadolu ve özellikle Çukurova'da
aynı kültürün kalıntıları açık bir biçimde izlenebilmektedir.
Çanak çömlek yapımında daha sonra ortaya çıkacak çömlekçi çarkının öncüsü olan
turnet, yavaş dönen bir çark tipi kullanılmaya başlanmıştır. Alt yüzünde bir oyuğa oturacak
olan çıkıntısı bulunan ahşap bir tabla biçimindeki turnet ölçülerdeki kapların üretimine de
olanak tanımıştır. Kapların belli standartlarda ölçeklere sahip olması da yeni başlayan veya
oluşan ekonomik sistemlerle ve ticaretle ilişkilidir. Böylelikle taksimatı yapılan malların eşit
miktarda ölçülebilmesi sağlanabilmiştir.
Halaf Kültürü oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmasına karşın bu kültürün yayılım
alanı ile belli bir etnik topluluk arasında bağlantı kurulamamıştır. Aslında gerek Eskiçağ
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gerekse arkeoloji biliminin bu noktadaki yaklaşımı etnik temellendirmelerden çok coğrafyaya
bağlı kültürel yapının ortaya konmasıdır. Halaf döneminde kuşkusuz toprağa bağlılık, akraba
toplulukların "memleket" bilinci, hemşerilik veya kentlilik kavramlarının toplumsal yapıda
artık tanımlanabilir unsurlar olmuştur. Ancak etnik belirlemeler veya etnik tanımlamalar bu
dönemler için oldukça erkendir. Aslında bütün tarihsel süreç ele alındığında aynı bilimsel
bakış açısının söz konusu olduğu ve gerekliliği anlaşılmaktadır. Oldukça uzak coğrafyalara
yayılan, ancak gerek mimaride gerekse el sanatlarında benzer üretim biçimlerini ve beğenileri
paylaşan bu toplulukların etnik kökeninin aynı olması, ortak bir atadan gelmiş olmaları
neredeyse imkânsızdır. Ancak kültürü var eden birçok unsur oldukça geniş bir coğrafyada
aynı ortak özellikleri barındırmaktadır. Bu nedenle kültürel yapıyı oluşturan başlıca unsurun
aslında coğrafi birliktelik olduğunu söyleyebiliriz. Aynı coğrafyayı paylaşmak kaçınılmaz
olarak aynı yaşam biçimini ve kültürel sürecin yaşanmasını gerektirmiştir.
Hızlı nüfus artışı büyüyen kentler ve bunlarla birlikte güç kazanan toplumun
ayrıcalıklı kesimi zamanla toplumsal karmaşayı da beraberinde getirmiştir. Kalabalık
nüfusları idare edebilecek, tarımsal üretimi denetleyecek, ticaretin kurallarını koyacak
"yönetici"lere artık kaçınılmaz olarak ihtiyaç vardır. Bunlar da kuşkusuz toplumun varlıklı,
ileri gelenlerinden oluşacaktır. Bu noktada aslında sınıfların ve sınıf çatışmalarının da artık
giderek belirginleştiği bir dönemdir Kalkolitik Dönem. Kentleşme beraberinde emeğin
sömürüsünü ve sınıf çatışmasını da beraberinde getirmiştir.
Bürokrasi ve aynı süreçte artık tanımlanmaya başlayan "din" adamları yönetici ve
kural koyucu rollerini üstlenirler. Aslında dinsel temalar, din adamları ile elit sınıf veya
varsıllar aynı çıkar gruplarını temsil ederler.
Aynı dönemlerde ortaya çıkan kamusal alanların en erken tanımlanan örnekleri kent
merkezine yerleştirilen tapınaklardır. Kentin ana merkezi, ekonomisi, siyaseti artık bu dinsel
yapının çevresinde yapılanacaktır. Bu süreç hem maddi, hem de manevi anlamda aynı hedefi
paylaşır.
Yine bu dönemde yukarıda niteliklerinden kısaca bahsettiğimiz ana kentlerin
çevresinde daha küçük uygu kentler ve daha da küçük kırsal köy yerleşmeleri yeni yerleşme
biçimini yansıtır. Bu plan tipi ilerde ortaya çıkacak kent devleti biçimindeki siyasi
yapılanmaların prototipini oluşturur.
Kalkolitik Dönem'in bir diğer yeniliği ise mühür kullanımının yaygınlaşmasıdır.
Aslında yukarıda ana çizgileriyle belirttiğimiz kalkolitik dönemde ortaya çıkan yeni toplumsal
ve ekonomik yapının temel gereksinimlerinden biridir mühür. Gerek yapılan mal alışverişinin
onaylanmasında gerekse bürokratik işleyişte mühürlerin önemli işlevi vardır. Bir ticari
metanın bir yerden başka yere naklinde içindekinin güvence altına alınması amacıyla, ağız
kısmını bağlayan urganın uçları bir kil topağında birleştirilerek bu alan mühürlenmekteydi.
Böylelikle kil topağının, mührün kırılması durumunda içindeki malın güvencesi de yitirilmiş
oluyordu. Bu türden mühür baskılarına bulla adı verilir. Bu dönemde damga mühürler yanında
silindir mühürler de kullanılmıştır. Her iki türde de baskı yüzünde daha çok geometrik bir
bezeme yer almıştır. Silindir mühürlerin ortasından açılan delik ve damga mühürlerin tutamak
kısımlarına açılan deliklerden geçirilen bir iple boyna asılabiliyordu.
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Halaf Kültürü MÖ 4. binyılın ortalarında daha da güneye yayılarak Obeyd kültür
sahasına da yayılmıştır. Ancak bu kültürel alışveriş veya etkileşimde Obeyd Kültürü baskın
gelmiş ve ilerleyen süreçte Halaf Kültür sahasını da içine alan daha da geniş bir coğrafyaya
yayılmıştır.

2.3.2.2. Obeyd Kültürü
Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Halaf Kültürü MÖ 4. binyılın ortalarında
daha da güneye yayılarak Obeyd kültür sahasına da yayılmıştır. Ancak bu kültürel alışveriş
veya etkileşimde Obeyd Kültürü baskın gelmiş ve ilerleyen süreçte Halaf Kültür sahasını da
içine alan daha da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
Aslında erken Obeyd yerleşmeleri de MÖ 6. binyılın başlarına kadar iner.
Mezopotamya yerleşim dokusu Obeyd Dönemi'nde artık tam anlamıyla körfez kıyılarına
kadar iner. Hatta bazı Obeyd yerleşmelerinin bugün Fırat ve Dicle'nin oluşturduğu alüvyonel
birikintinin altında kaldığı düşünülür.
Erken dönemlerde iklimin de etkisiyle daha kuzeyde yer alan yerleşme alanları
iklimsel yapının bugüne benzer şartlara ulaştığı 5. binlerde artık Mezopotamya'nın oldukça
bereketli alüvyon ovalarına daha güneye inmiştir. Bu alanlar Fırat ve Dicle kıyılar artık
giderek yaygınlaşacak olan yapay sulama ve nehir ulaşımı için daha uygun alanlar olmuştur.
Yine neredeyse 60 hektarlık alanlara yayılacak Mezopotamya'nın yeni kentleri için daha
uygun düz alanlara sahiptir. Zenginleşen ve kalabalıklaşan Mezopotamya kentleri zengin
tarımsal potansiyellerine karşın maden yatakları konusunda da bir o kadar fakirdir.

Harita 13: Anadolu'da Obeyd Kültürü'nün Yayılım Alanı (Sevin 2003: 85)
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Ancak büyüyen kentler yeni hammadde kaynaklarına yönelmeyi de zorunlu kılmıştır.
Bu noktada Obeyd Kültürü'nün özellikle Fırat Havzası boyunca Elazığ-Malatya Bölgesi'ne
kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. Bölgede kazısı yapılan Değirmentepe, Tepecik, Arslantepe
yerleşmeleri başta olmak üzere birçok höyükte Obeyd yapı katları, etkileri saptanmıştır.
Güney Mezopotamya'nın başta bakır olmak üzere ihtiyaç duyduğu birçok ürün
kuzeyden Fırat aracılığıyla kurulan su yolu sayesinde büyük kentlerine ulaştırılabiliyordu.
Obeyd Kültürünün yayılım gösterdiği MÖ 5. binyıldan itibaren Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesi Fırat ve Dicle vadileri boyunca, Basra Körfezi’nden Toros Dağları’na kadar
uzanan alanda kültürel bir bağlantı, birliktelikten söz edilebilir.
Ancak kendi dönemi içinde kentleşme sürecinin tepe noktasında yer alan, sosyal ve
ticari organizasyonun oldukça güçlü olduğu Güney Mezopotamya ile hala kırsal küçük ölçekli
bir yerleşme karakteri gösteren Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasında bu nitelik
farklılıklarından kaynaklanan sorunların yaşandığı kuşkusuzdur.
Obeyd döneminde, geometrik bezemenin yer aldığı Halaf döneminin tipik damga
mühürlerinin yerini silindir mühürler alır. Lapi lazuli, hematit, kırmızı akik, serpantin, diorit,
staetitden yapılmış mühürler üzerine kazınmış hayvanların çevrelediği insanların betimlendiği
çok canlı görünümler bulunmaktadır.
Obeyd dönemi mimarisini Anadolu’da en iyi biçimde Elazığ - Malatya bölgesinde
kazılan yerleşmelerden bilmekteyiz. Tülintepe ve Değirmentepe de ortaya çıkarılan mimari
Güney Mezopotamya mimarisinin etkilerini taşır. Bir avlu etrafında düzenlenmiş odalardan
meydana gelen "üç bölümlü" ev tipi Elazığ-Malatya Bölgesi'ndeki yerleşmelerde de
izlenmiştir. Bazıları 200 m2 lik alana yayılan Obeyd evleri bu ölçüleriyle oldukça büyüktür.
Evlerin mimari düzeni konusunda kimi yorumlar geliştirilmiştir. Genel olarak bu yapı
grubunun bir ucunda yer alan odaların hanımlara ait olduğu, diğer uçta yer alan odaların ise
erkekler tarafından kullanıldığı, ortada kalan ve bazen avlu olarak düzenlenmiş alanın da her
iki grup tarafından ortak kullanılan alanlar olduğu öne sürülür. Ancak bu yerleşme anlayışını
destekleyecek yeterince kanıt bulunmamaktadır.
Obeyd coğrafyasında zamanla ortadan kaybolmaya başlayan limoni astarlı bezekli
Obeyd kaplarının yerini gri ve kırmızı cilalı keramikler almıştır. Bu yeni ortaya çıkan çanak
çömlek kültürü ise yeni bir dönemin habercisidir. Obeyd'den Uruk Dönemi'ne geçiş kesin
olmamakla birlikte genel olarak 4300'lü tarihler üzerinde durulur. Bu da yaklaşık 1500 yıl
varlığını koruyan bir kültürel yapıya işaret eder. Oldukça geniş bir zaman dilimine koşut
oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Obeyd Kültür sadece bu yönüyle bile Yakın Doğu
Kültürleri'nin en önemli aşamalarından birini oluşturmuştur. Kendisinden sonra Mezopotamya
için Uruk, Anadolu için ise Geç Kalkolitik olarak tanımlanan ve Kentsel Devrim Çağı olarak
nitelendirilen dönemin belki de tüm alt yapısı bu dönemde atılmıştır.
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2.3.3. Geç Kalkolitik / Uruk Dönemi’nde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu
MÖ 5. binyılın sonlarına doğru daha önceki yıllarda gelişimini daha ağır sürdüren
madencilik ve buna paralel gelişen metal eşya üretimi büyük bir gelişim gösterir.
Mezopotamya’da MÖ 4. binyılın başlarında görülmeye başlayan toplumsal değişim Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da da kendini belli eder.
Öncelikle elde biçimlendirilen, boyalı kapların yerini, bezemesiz ve göreceli olarak
daha özensiz, çarkta, seri olarak üretilen çanak çömlekler alır.
İş bölümünün artması, yeni mesleklerin ortaya çıkması çerçevesinde oluşan yeni
toplumsal düzen ve kalabalıklaşan kentlerin doğal sonucu olarak yeni politik güçler
oluşmuştur. Kentleşmenin ilk aşamalarında insanlar etnik ve kültürel kimlikleri yanında artık
kimliklerini belirleyen politik veya dinsel kurumlarla da kendilerini tanımlamaya
başlamışlardır.
MÖ 4. binyılda Uruk ve Cemdet Nasır dönemlerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ile
kentsel bir devrim oluşmuştur. Tarımın ve ticaretin ilerlemesine koşut olarak kentleşme de hız
kazanmıştır. Zenginleşen kentlerde yaşayanlar artık akrabalık ilişkilerinden çok daha
kurumsal bir iletişim ağı ile birbirilerine karşı sorumlu olmalıydılar. Dar bölgelerde
örgütlenmiş "kent devleti" biçimindeki siyasi yapılar ortaya çıkmaya ve gelişmeye
başlamıştır. Giderek büyümeye başlayan artı üründeki hak sahipleri yeni sosyal sınıfların
ortaya çıkmasına, sınıfların bölünmesine neden olmuştur. Artık seçkinler grubunun toplumun
daha alt kademelerinde yer alan ve politik olarak da savunmasız kesimlerini vergi adı altında
haraç topladığı bir ekonomik model de giderek benimsenmeye başlamıştır. Böylelikle daha
büyük servetlere sahip olan bu kesim anıtsal kamu binaları yaptırmaya başlamıştır. Artık
kentin dini siyası ve askeri bir seçkinler gurubu oluşmuştur. Kentsel gelişmenin bir diğer
özelliği işlerinde tüm gün çalışan bir sanatkârlar grubunun ortaya çıkmasıydı. Mesleklerinde
uzmanlaşmış bu kişiler atölyelerinde kalabalık kentin yeni oluşan sorunlarını belli bir mal
karşılığında çözmekteydiler. Çanak-çömlek ustaları, maden ustaları, kuyumcular ve
dokumacılar bunların belli başlılarındandır. Yine bu dönemde ortaya çıkan yazı insanlık
tarihinin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Yazının ortaya çıkması doğal ve teorik
bilimlerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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Plan 1: (Malatya) Arslantepe Geç Kalkolitik-Uruk Dönemi VI tabakası kamusal yapı
kalıntılarının rekonstrüksiyonu (Frangipane 2003: 25)
Bu dönemde iyiden iyiye ortaya çıkmaya başlayan kamu binalarının varlığı, kamusal
görevleri üstlenecek, bürokrasinin işleyişini sağlayacak yeterli kaynak ve birikime ulaşmış
merkezi bir otoritenin varlığını kanıtlar. Kentlerin oluşmasından çok bu çerçevede şekillenen
toplum ve devlet oluşumum daha önemlidir.
Malatya Arslantepe Höyüğü’nde son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve
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idari ve dinsel yapılar topluluğu olduğu anlaşılan mimari kompleks kentleşmenin Doğu
Anadolu Bölgesindeki tarihsel sürecini yansıtması bakımından önemlidir. Bu dönemde
Mezopotamya’da ortaya çıkmaya başlayan merkezi güç ve bunun çevresinde şekillenen kent
olgusunun Anadolu’daki ilk örneklerinden birini yansıtır Arslantepe. Burada Güney
Mezopotamya’daki örneklerine benzer olarak bu yapı kompleksi bir platform üzerine
kurulmuştur. Tapınak duvarları bezenmiştir. Bu yapılar içinde bulunan ve seri bir üretimin
ürünü oldukları anlaşılan çanak çömlekler, organize yürütülen bir eyleme işaret etmektedir.
Bunun yanında bir saray yapısının ortaya çıkarılması merkezi bir yönetim biçimine işaret
etmektedir. Yine Arslantepe’de ortaya çıkarılan maden buluntular buranın maden işleme
sanatı ve ustalığı bakımından da önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.
Bu dönemde özelikle Fırat Vadisi boyunca bir yerleşme yoğunluğu dikkati çeker.
Özellikle Malatya ve Elazığ illerini kapsayan bölgede sık bir yerleşme dokusu gözlemlenir.
Ancak bunların kent olgusundan uzak daha küçük boyutlu yerleşme alanlarıdırlar. Yerleşmeler
çevresel, sosyal ve geleneksel yönden çeşitlilik gösterirler. Elazığ-Malatya Bölgesinde
Arslantepe’nin yanında, Fırat’ın doğu yakasında Norşuntepe, Değirmentepe, Tepecik ve
Korucutepe önemli yerleşmeler arasında sayılabilir. Ancak bunlar Arslantepe’nin aksine daha
basit bir yaşamın sürdüğü yerleşme alanlarıdır. Örneğin Norşuntepe’de ortaya çıkarılan
mimari kalıntılar ve uzmanlaşmış metal işçiliğini gösteren buluntular zengin bir köy
yaşantısını yansıtır. Buna karşın Arslantepe’de olduğu gibi besin dağıtım organizasyonunu
gösteren ve seri bir üretimi yansıtan yüzlerce çanak çömlek, ticareti gösteren kil mühürler,
duvar resimleriyle süslü tapınaklar bulunmaz. Burası idari ve dinsel açıdan varlığını kabul
ettirmiş bir yerleşmeden çok yerel bazda kendini gösteren bir kasaba niteliğindedir.
Torosların güneyinde MÖ 4. binyılın ilk yarısına tarihlenen yerleşme alanlarında yerel
kültürel özellikler Güney Mezopotamya’nın Uruk kültürüyle karışmıştır. Hassek Höyük,
Kurban Höyük, Hacı Nebi ve Samsat gibi höyüklerde bunların izlerini görmek mümkündür.
Uruk kültürünün Fırat Havzası aracılığıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne girmesi 4.
binyılın sonlarına doğru hız kazanır. Bu etki daha çok Torosların güneyiyle sınırlı kalmış
gözükmektedir. Örneğin Elazığ-Malatya Bölgesinde bu etkileşim çok zayıf kalmıştır
Güneyde özellikle Kuzey Suriye’de bu dönem yerleşmelerinde tapınak mimarisinden,
çanak çömleklere kadar bütün maddi kültür öğelerinde ortak bir kimliği görmek mümkündür.
Standart planlı ve yaşayanların ihtiyaçlarına göre yeni işlevler kazandırılmış mimari karşımıza
çıkmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz üç bölümlü Obeyd evlerinin ana yapısı korunmuş, buna
karşın daha geliştirilmiş ve büyütülmüştür.
Bu dönem için kaynağı Güney Mezopotamya olan bir kolonileşmeden bahsedilebilir.
MÖ 3. binyıl başlarına kadar süren bu kolonileşme hareketinde Uruk Kültür öğelerinin
Güneydoğu Anadolu’yla sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.

2.3.4. Kalkolitik Çağ’da Orta Anadolu
Bu dönemde Marmara ve Trakya bölgesi daha çok Doğu Avrupa kültürel çevresinde
yer alır. Yarımburgaz Mağarası, Hocaçeşme, Aşağıpınar, Toptepe gibi Trakya kısmındaki
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yerleşme alanları yanında, İznik Gölü kıyısındaki Ilıpınar bu döneme ilişkin verilerin geldiği
önemli yerleşmelerdendir. Köy veya kasaba niteliğindeki bu yerleşme alanlarının bazılarının
çevresi dıştan bir hendekle kuşatılmış bir savunma duvarı ile çevrilmiştir. Bu alanın içine de
tek veya iki odalı bağımsız yapılar, ahşaptan yapılmıştır.
Ana tanrıça figürinleri yine büyük boyutlu kült vazoları bu yerleşmelerden çıkan
önemli buluntulardandır. MÖ 4300 yıllarında bu yerleşmelerde görülen büyük bir yangın,
yeni bir kültürün de habercisidir.
Dönemin bölgede en iyi araştırılmış merkezleri arasında yer alan İznik-Ilıpınar
Höyüğü’nde çamur harç tekniğinde tek bağımsız kulübelerden oluşan bir mimari vardır.

Resim 7: Hacılar Kalkolitik Çağ tabakalarından bulunmuş çanak çömlekler (Sevin 2003:
79'dan derlenmiştir)
Bu plan anlayışı ve diğer buluntular bölgenin Balkan Kültürleri’yle ilişki içinde
olduğunu göstermektedir.
Bu dönemin iyi araştırılmış ve kendine özgü kültürüyle ön plana çıkan bir diğer
bölgesi ise Göller Bölgesi olarak adlandırılan Isparta) Burdur illerini kapsayan alanlardır.
Burdur il merkezinin 26 km. güneybatısında yer alan Hacılar, Erken Neolitik’ten
başlayan bir yerleşme süreci gösterir. Geç Neolitik Çağ’ın boya bezekli kap geleneğini devam
ettiren Kalkolitik Çağ yerleşmesinin çevresi bir surla çevrelenmiştir. Bu alanda çanak çömlek
atölyeleri, kutsal alan ve hayvan barınakları yer almaktadır. Kare ve dikdörtgen planlı,
kerpiçle inşa edilmiş yapılar büyük avlulara açılmaktadır. Ayrı ayrı birimler hâlinde
düzenlenmiş iki katlı evler bir ön odadan ve gerisinde ortada ocağı bulunan bir ana salondan
oluşmaktaydı.
Bu çağın bir başka önemli kültür bölgesi de Konya Ovası’dır. Yoğun bir iskâna sahne
olduğu anlaşılan Konya Ovası’nda, Karaman yakınlarındaki Canhasan Höyüğü önemli bir
yerleşmedir. Burada büyük bina kompleksleriyle, çoğu iki katlı olan kare veya dikdörtgen
planlı evler ortaya çıkarılmıştır. Bu evlerin bazılarının duvarları kırmızı aşı boyasıyla yapılan
resimlerle bezenmiştir.
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Harita 14: Orta Anadolu'da Kalkolitik Merkezler (Sevin 2003: 74)
Orta Anadolu Kalkolitiği, Neolitikte olduğu gibi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Kalkolitiğinden oldukça farklı bir gelişim gösterir. Bu nedenle Kalkolitik Çağın başlangıcıyla
Neolitik Çağ arasında belirgin bir sınır çizmek zordur. Kültürel bir devamlılık söz konusudur.
Orta Kalkolitiğin başından itibaren kültürel bir değişim yaşanır ve ova düzeyindeki
eski yerleşme alanları terk edilir. Daha önceki dönemlerde pek de tercih edilmeyen, yüksek
yamaçlar, vadi sırtları ve yaylalar yurt edinmeye başlanır. Yine bu insanların sık sık yer
değiştirmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu durum höyükleşmeyi de engellemiş
dolayısıyla bu dönem hakkındaki bilgilerimizin de sınırlı düzeyde kalmasına neden olmuştur.
Yerleşme biçimindeki bu değişiklik buluntu topluluklarında da gözlenmektedir. Çakmaktaşı
veya obsidyenden yapılmış silahlar ortadan kalkmış bunun yerini pişmiş topraktan yapılmış
sapan taşları almıştır, yine figürinlerin yerini cinsel organları daha abartılı bir biçimde
işlenmiş heykelcikler alır.
Çanak çömlek geleneğinde de keskin bir dönüş yaşanır, boya bezemeli kırmızı astarlı
kapların yerini, koyu yüzlü kazıma bezekli kaplar almıştır. Bütün bu değişimler bölgeye yeni
bir göç dalgasının girmesiyle açıklanabilir.
Orta Kalkolitik Çağ yaklaşık bin yıllık bir süreci kapsar. Bu dönemi yansıtan en iyi
yerleşmelerin başında Yozgat-Alişar Höyük gelir. Niğde Gelveri ve Köşk Höyük, Çorum’da
Büyük Güllücek, Eskişehir’de Ormanfidanlığı, İznik-Orhangazi’de Ilıpınar, KaramanCanhasan ve Niğde Güvercinkayası dönemi temsil eden önemli yerleşmelerdendir.
Bu dönemde Orta Anadolu kültürünün Güneydoğu Anadolu dolayısıyla Mezopotamya
ile hiçbir organik bağının, kültürel ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Buna karşın
Güneydoğu Avrupa kültürleriyle daha yakın benzerlikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Özellikle
Ege bölgesinde bu kültürel etkileşim daha yaygındır. Bunda deniz teknolojisinin gelişimi,
tekne yapımının öğrenilmesi, dolaysıyla deniz yolculuklarının etkisi büyüktür.
MÖ 4500’lere gelindiğinde Batı Anadolu olasılıkla Trakya üzerinden, boğazlar
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aracılığıyla Batı Anadolu’ya giren yeni topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Nüfus büyük bir
hızla artım bununla birlikte kimi karışıklıklar ve farklılaşmalar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Hayvancılık önem kazanmış ve savunmaya öncelik verilen bir yerleşme anlayışı
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Çanakkale Bölgesi’nin ilk kez bu dönemde yerleşmeye açıldığı anlaşılmaktadır.
Örneğin Troya’nın yakın çevresinde yer alan Beşik Tepe ve Sivritepe Höyükleri bölgenin en
erken yerleşme alanlarıdır. Bu yerleşmeler daha sonra Batı Anadolu İlk Tunç Çağı
yerleşmelerinin tanınmasında önemli bir yere sahip Troia kültürüne de temel oluşturmuştur.
Gri, koyu yüzlü çanak çömlekler kullanan bu insanlar maden aletler kullanmaya
başlamışlardır. Yine deniz ürünlerinin beslenmede önemli bir yere sahip olduğu yerleşmelerde
bulunan midye ve istiridye gibi deniz ürünlerinin yoğunluğundan anlaşılmaktadır.
Dönemin önemli yerleşmelerinden bir diğeri Denizli ili Çivril ilçesi sınırları içerisinde
yer alan Beycesultan’dır. Geç Kalkolitik Dönemin sonlarına doğru MÖ 3800’lü yıllarda
buraya yerleşen topluluklar kesintisiz olarak MÖ 3300’lü yıllara kadar burada kaldılar.
Yerleşik yaşamı benimseyen bu halk, tarımı, hayvancılığı ve dokumacılığı biliyordu.
İçlerinde, ocaklar, sekiler ve bazen ambarlar bulunan tek katlı dikdörtgen planlı evlerde
yaşayan halkın batı dünyasıyla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Araç gereç yapımında
kullanmış oldukları obsidyenin kaynağının Ege Denizi’ndeki adalardan olması durumu
kanıtlamaktadır.
Bebeklerini odalarının tabanına gömen insanlar, yetişkinleri ise, yerleşme dışına
gömmeyi tercih etmişlerdir. Batı Anadolu’nun ince işçilikli boya bezemeli kapları yerine
oldukça hantal, koyu yüzlü kaplar kullanmayı tercih eden Beycesultanlılar, ana tanrıça
figürinlerini de oldukça stilize hâle getirerek yeni bir üslup ortaya koymuşlardır.
Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan Aphrodisias kenti klasik dönemde taşıdığı
önemle birlikte, bölgenin Geç Kalkolitik kültürleri hakkında da önemli bilgiler verir.
Batı Anadolu Geç Kalkolitiği’ne damgasını vuran yeni göç hareketleri Orta ve Kuzey
Anadolu’da da aynı ölçüde etkisini göstermiştir. Özellikle Eskişehir, Seyitgazi ilçesinde Prof.
Dr. Turan Efe tarafından kazıları sürdürülen Küllüoba, Kırşehir-Hashöyük, Aksaray-Gelveri,
Alacahöyük, Güllücek, Alişar ve son olarak Samsun’un Bafra ilçesi sınırlarındaki İkiztepe,
Batı Anadolu dolayısıyla Ege ve Balkan Kültürleri’nin etkisindeki Geç Kalkolitik Çağ
yerleşmelerini barındırırlar. Bu dönemde Batı Anadolu’da da izlenebilen koyu yüzlü ve beyaz
macun doldurularak yapılmış geometrik motifli bezemelerden oluşan kaplar yaygın olarak
kullanılmıştır.
Bu dönemde Karadeniz’de Geç Kalkolitik Çağ kültürünü en iyi izleyebildiğimiz
yerleşme Samsun ili, Bafra ilçesindeki İkiztepe Höyüğü’ndedir. Prof. Dr. Önder Bilgi
tarafından kazılan İkiztepe Höyüğü’nde Geç Kalkolitik’ten Hellenistik döneme uzanan bir
yerleşme kültürü izlenebilmektedir. İkiztepe’de Balkan ve Güney Rusya ve diğer taraftan
Kafkas Kültürlerinin izlerini görmek mümkündür. Kazılarda kerpiç ve taş duvarlara
rastlanmaması, bunun yanında, tabanlar üzerinde dikdörtgen planlı hatıl ve direk deliklerinin
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bulunmuş olması, burada yapıların ahşaptan yapılmış olduğunu göstermektedir. İşlenmemiş
ağaç kütüklerinden inşa edilen evlerin, ahşaptan duvarları içte ve dışta sıvanmıştır. İkiztepe’de
yaşayan insanların yaşamlarını daha çok avcılık, hayvancılık ve balıkçılıkla sürdürdüğü,
kazılarda ele geçen av, besi hayvanları ile balık kılçıklarından anlaşılmaktadır.
İkiztepe çanak çömleği Geç Kalkolitik’ten Orta Tunç Çağı’na uzanan süreçte, Orta
Karadeniz Bölgesi çanak çömlek kültürünü en iyi temsil eden grubu oluşturur. Batı ve Orta
Anadolu’da görülen koyu yüzlü, açkılı, kazı bezemeli kaplara burada da rastlanır.
Geç Kalkolitik Dönem’de Batı ve Orta Anadolu ile aynı kültür çevresinde yer alan bir
diğer yerleşme alanı Göller Bölgesi’dir. Prof. Dr. Refik Duru tarafından kazılan Kuruçay
Höyüğü bölgede bu dönemle ilgili en detaylı bilgilerin edinebildiği yerleşme tabakalarını
barındırır. Dörtken planlı birkaç odadan oluşan evlerin arasında sokaklar yer alır. Dışta evleri
oluşturan duvarlar arasındaki boşluklar kapatılarak, üzerinde yer yer girişlerin açıldığı,
yerleşmeyi çevreleyen bir çeşit savunma duvarı oluşturulmuştur. Çanak çömlek yine Batı ve
Orta Anadolu’dan bildiğimiz kahverengi, gri ve siyahın tonlarında açkılanmış ve astarlanmış
örneklerden oluşur. Fincanlar, bardaklar, maşrapalar, testiler ve çömlekler belirgin formları
oluştururlar.
Batı ve Orta Anadolu’nun en az araştırılmış dönemleri arasında yer alan Geç
Kalkolitik Çağ’da çanak çömlek yanında maden teknolojisindeki gelişme ve bunun Anadolu
yarımadasının büyük bölümüne homojen bir şekilde yansıması, kültürel bir birliğin varlığını
gösterir. Ancak belli bir siyasi, egemen unsurun varlığına dair herhangi bir bulgu bugüne
değin ortaya konamamıştır. Bu dönemde genellikle yerel düzeyde egemen güçlerin varlığı
kabul edilebilir. Neolitik ve Kalkolitik dönemin erken evrelerinin aksine savunmaya yönelik
bir mimari anlayışın yaygınlaşması, en azından yerel unsurlar arasında bazı çatışmaların
olabileceğini göstermektedir. Dönemin sonlarına doğru İlk Tunç Çağı’nın erken evreleri ile
Geç Kalkolitik Çağ’ın sonları arasındaki çizgi oldukça silikleşir. İki dönem arasında keskin
bir dönüşümün yaşanmadığı, var olan kültürün evirilerek zenginleştiği anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar



Tanımlı coğrafyanın kitaplarda ve internet ortamında araştırınız.
Telü’l-Savvan’ı araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Bereketli Hilal neresidir?
Telü’l-Savvan nerededir? Neden önemlidir?
Çatalhöyük neresidir, özellikleri nelerdir?
Göbeklitepe’yi araştırınız.
Anadolu’da ortaya çıkan ilk köyler hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 12 bin civarlarından başlamak üzere, doğu’da Zagros Dağları, batı’da Doğu
Karadeniz, kuzeyde Güneydoğu ve güneyde Basra ile sınırlarını çizeceğimiz bölge, Bereketli
Hilal olarak adlandırılmıştır. Bu ders de Bereketli Hilal’in tanımı yapılmıştır. Bu bölgede
insanın ilk barınak-yerleşimlerinden bahsedilmiştir. Yerleşimlerdeki buluntular üzerinden
Yakın Doğu’daki gelişmelerin bir profili çizilmiştir. Ayrıca Neolitik dönemin öncüsü olarak
kabul edeceğimiz Proto-Neolitik dönem anlatılmıştır. Bu döneme ait yerleşmelerde özellikle
mimarideki değişim konu edilmiştir. Son buzul Çağı’ndan sonraki genel durum Yakın
Doğu’da büyük değişimlere yol açmıştır. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem ile başlayan
Neolitik Dönem, mimar, tarım, beslenme yerleşim düzenleri, ölü gömme adetleri gibi birçok
konu yerleşimler üzerinden açıklanmıştır. Hassuna ve Samarra Kültürleri hakkında bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Mezopotamya teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Hızlı akan su
b)
İki ırmak arası
c)
Susuz ülke
d)
Yukarı Ülke
e)
Aşağı Ülke
2. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya coğrafyasının en önemli su kaynaklarından
biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Asi
Karasu
Aras
Göksu
Fırat

3. Planları dikkate alındığında Yakın Doğu’daki ilk köy yerleşmelerinde daha çok
tercih edilen konut tipi hangisidir?
a)
Çokken planlılar
b)
Dikdörtgen planlılar
c)
Kare planlılar
d)
Yuvarlak planlılar
e)
Üçgen planlılar
4. Aşağıdakilerden hangisi Yakın Doğu’da Neolitik Çağ yerleşmelerinde yetiştirilen
ürünlerden değildir?
a)
Pirinç
b)
Kızıl Buğday
c)
Mercimek
d)
Bezelye
e)
Arpa
5. Yakın Doğu’da doğal yağış alan ve ilk tarımcı köy topluluklarının yaşadığı -Levant
Bölgesi ile Basra Körfezi arasındaki bölümün kuzeyde Güneydoğu Toroslar ve Zağros
sıradağlarının oluşturduğu- bölge hangi terimle açıklanmıştır?
a)
Bereketli Hilal
b)
Kafkas Dağları
c)
Kuzey Çöl Bölgesi
d)
Doğu Akdeniz
e)
Van Gölü Havzası
6. Yakın Doğu’da ilk yerleşik köy topluluklarının görüldüğü döneme ne ad verilir?
a)
Uruk
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b)
c)
d)
e)

Karaz
Kebara
Halaf
Obeyd

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yakın Doğu Neolitiği için söylenemez?
a)
Merkezi yönetim
b)
Yerleşik düzen
c)
Alet üretimi
d)
Hayvan evcilleştirme
e)
Tarım
8. Yakın Doğu’da prehistorik dönemlerde, konut mimarisinde en yaygın kullanılan
yapı malzemesi hangisidir?
a)
Kireç
b)
Zift
c)
Kerpiç
d)
Tuğla
e)
Mermer
9. Natuf yerleşme alanları daha çok hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?
a)
Levant-Kuzey Suriye
b)
Güneydoğu Toroslar
c)
Güneydoğu Anadolu
d)
Urmiye Havzası
e)
Kuzeybatı İran
10. Mezopotamya’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem hangi isimle anılır?
a)
Karaz
b)
Hassuna
c)
Obeyd
d)
Uruk
e)
Habur

Cevaplar:
1-b, 2-e, 3-d, 4-a, 5-a, 6-c, 7-a, 8-c, 9-a, 10-b
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3. MEZOPOTAMYA’DA HALAF, OBEYD, SÜMER KENT
DEVLETLERİ, URUK VE CEMDET NASR DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Halaf Kültürü
Obeyd Kültürü
İlk Tunç Çağı'nda Mezopotamya: Sümer Kent Devletleri
Uruk Dönemi: Kent Devrimi
Cemdet Nasr Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ziggurat nedir?
Halaf Kültürünü tanımlayınız.
Obeyd Kültürünü tanımlayınız.
Halaf ve Obeyd kültürleri arasındaki farklar nelerdir?
Sümer Kent Devletleri hakkında bilgi veriniz.
Sümer kültürü neden önemlidir?
Uruk nerededir?
Kent Devrimi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Halaf ve Obeyd Kültürü

MÖ6.bin yıldan itibaren Ders notları ve sunumlar,
Mezopotomya’da
ortaya kaynak kitaplar, belgeseller,
çıkan
kültürlerin müze ziyaretleri
değerlendirilmesi

Halaf ve Obeyd Kültürü

Halaf ve Obeyd Kültürlerinin Ders notları ve sunumlar,
yerleşim ve maddi kültür kaynak kitaplar, belgeseller,
paralelinde izlenmesi
müze ziyaretleri

Sümer Kent Devletleri ve MÖ4.binyılda
Uruk Dönemi
Mezopotamya’nın genel
durumunun anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Sümer Kent Devletleri ve İnsanlık Tarihinde önemli
Uruk Dönemi
gelişmelere öncülük etmiş
Sümerlerin köken hakkında
temel bilgilerin verilmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Sümer Kent Devletleri ve Mezopotamya’daki
Uruk Dönemi
değişimler sonucu ortaya
çıkan kent kavramının
tanımlanması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Sümer Kent Devletleri ve Uruk Döneminin temel
Uruk Dönemi
özelliklerinin anlatılarak
döneme ve coğrafyaya olan
etkisinin belirlenmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar









Mezopotamya
Halaf
Obeyd
Boyalı Çanak Çömlek
Uruk
Sümer Kent Devletleri
Kentsel Devrim
Sümerler
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Giriş
MÖ 6. binyıldan itibaren, Yakın Doğu’da ortaya çıkan Halaf ve Obeyd kültürlerinin
tanımı, yayılım alanları ve özellikleri anlatılacaktır. Ayrıca Mezopotamya’nın MÖ
4.binyıldaki genel durumu açıklanarak Sümerler’in kökenleri ile ilgili kısa bir açıklama
yapılacaktır. MÖ 3500-3100 arasına tarihlenen Uruk Dönemi ve Kent Devrimi detaylı olarak
anlatılacaktır. Son olarak da Cemdet-Nasr Dönemine değinilecektir.
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3.1. Halaf Kültürü
MÖ 6000 dolaylarında Kuzey Mezopotamya’da Hassuna kültürünün yerini Halaf
Kültürü Almıştır. Halaf Kültürü 600 yıl kadar etkisini sürdürmüştür. Kuzey Suriye ve Irak’ın
tümünü kapsayan bir alanda yaygınlaşmakla birlikte Akdeniz kıyılarından Zağros Yaylarına
kadar olan alanlarda da etkili olmuştur.
Yetiştirilen bitkilerde pek farklılaşma olmamıştır. Kuru tarımın yapıldığı alanlarda
yerleşmeler hâkim olduğu için sulama sistemine genellikle gerek duymamışlardır. Evcil
hayvanlar yine koyun, keçi, sığır, domuz, köpek olmuştur. Bunun yanında yabanıl hayvan
avı da devam etmiştir.
İnsanlar bu dönemde dikdörtgen tipi evlerden vazgeçerek tholos dediğimiz yuvarlak
planlı evlere geri dönmüşlerdir. Çapları 3 ila 7 metre arasında değişen, üst örtüsü kubbemsi
yuvarlak bir kulübe biçiminde düzenlenmiş tholoslara bazen dikdörtgen bir giriş odası
eklenmiştir. Yuvarlak planlı ana kullanım alanının duvarlarla ihtiyaçlar doğrultusunda daha
küçük alanlara, odalara bölünmüş olması muhtemeldir. Arpaçiye'de yuvarlak konutlara
eklenen dikdörtgen bölümler ile yaklaşık 20 m uzunluğunda tholoslar oluşmuştur.
Yarımtepe II’deki kazılarda, tholosların genellikle konut olarak kullanıldıkları
saptanmıştır. Bu yapılara uzun bölümden değil yuvarlak mekândan girilmektedir. Yani
buradaki uygulamada bölümler giriş koridoru değildirler. Tholoslar balçık, kerpiç ya da taştan
yapılırdı. Üst örtüsü büyük olasılıkla sivri kubbeli bir çatı şeklindeydi. Bununla birlikte Yarım
Tepe II’deki yapıların büyük bölümünün duvar kalınlığının 25 cm. kalınlığında olması üst
örtünün ahşap veya saz olabileceğini gösterir. Yukarı Fırat bölgesinde Irak-İran sınırındaki
Hamrin Havzası’na kadar Halaf Kültürü’nün yayıldığı tüm alanda tholoslar ile karşılaşılır.
Arpaçiye’de en erken ve en geç Halaf tabakalarında yuvarlak konutlar ile birlikte dikdörtgen
mimari de görülür. Yarımtepede ‘de dikdörtgen yapılar bulunmuştur.
Tholoslar’ın, anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin yaşama alanı
olabileceği sanılmakla birlikte, çekirdek aileye has yapı gruplarının oldukça geç süreçlerde
birle bölgede tercih edilmeyen bir yaşam tarzı olduğunu da belirtmek gerek.
Halaf Kültürü'ne özgü tanımlanabilir en önemli kültürel öğe MÖ 6. binyılın
ortalarında ortaya çıkmaya başlayan ve tüm Halaf Bölgesi'nin sınırlarını karakterize eden ve
belirleyen boyalı çanak çömlek kültürüdür. Elde yapılmış çanak çömlekler iki renkli
geometrik desenler ile bezenmiştir. Başlangıçta kalın hatlarla oluşturulmuş daha yalın
desenler kültürün gelişmesiyle daha ince hatlarla yapılan karmaşık desenlere doğru
evirilmiştir.
Aynı özellikler gösteren çanak çömleklerin, geniş bir coğrafyaya yayılmasının en
erken Halaf Kültürü'nde belirgin olarak ortaya çıkar. Çanak çömleklerin belli bir kültür
bölgesi oluşturması süreci nasıl gerçekleşmiştir. Kimi bilim adamlarına göre bir merkezden
yapılmış çanak çömlekler ticaret güzergâhları yolu ile bölgenin diğer yerleşmelerine de
götürülmüştür. Yapılan kil analizleri de bunu desteklemektedir. Örneğin Arpaçiye'de yapılmış
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kaplar Tel Brak ve Tel Halaf gibi merkezlerde ortaya çıkarılmıştır. Ancak nitelikleri açısından
uzak mesafelere taşınması zor olan kapların başka alanlara dağılan ustaları vasıtasıyla da
yayılmış olabileceği fikri daha akla yakındır.
Zira kuzeyde Van Gölü Havzası, doğuda batı İran bölgesi, batıda ise Levant ve
Çukurova bölgelerinde değin anlaşılan bu çanak çömlek kültürünün tek merkezden
beslenmesi imkânsızdır. Halaf’ın getirdiği kültürel birliktelik Mezopotamya için bir ilktir,
ancak bu kültürel oluşumun belli etnik bir gruba ait olup olmadığı da oldukça tartışmalıdır.
Bu döneme ilişkin az bilinen nokta ölü gömme geleneklerine ilişkin olandır. Ancak
normal gömüler yanında yakarak, kremasyon geleneğinin de uygulandığı örnekler ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Yukarıda belirttiğimiz MÖ 6. bin yıl için oldukça geniş alanda kültürel bir birliği
temsil eden Halaf Kültürü gelişen süreçte Obeyd kültürünün gelişim sahasına girerek ortadan
kaybolmuştur.

3.2. Obeyd Dönemi
Obeyd Kültürü MÖ 6. binyılın başlarında Güney Mezopotamya ortaya çıkar. Halaf'ın
kuzey yayılımına karşın Obeyd'de Güney Mezopotamya kaynaklı, kuzeye doğru gelişen bir
kültürel yayılım ortaya çıkmıştır. Bölgede özellikle kentleşmenin güneye doğru gelişim
çizgisi göstermesi, bölgesel göçler ve gelişen teknoloji ile birlikte su kaynaklarının doğru
kullanımı ve Fırat ve Dicle'nin daha güneyde oluşturduğu verimli tarım arazilerinin
kullanımının artması ile paralel bir seyir göstermiştir. Verimli tarım arazilerinin yanı başında
büyüyen kentler Mezopotamya'nın diğer bölgelerindeki yerleşmeler için model olmuşlardır.
Yine bu kentlerde oluşan artı ürünün oluşturduğu potansiyel daha geniş bir etki alanı
oluşturmuştur.

Harita 15: Halaf Kültürü'nün yayılım alanı ve Tholos tipi ev (Roaf 1996:49'dan
düzenlenmiştir)
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Fırat ve Dicle nehirlerinin taşkınları özellikle Güney Mezopotamya'yı daha çok
etkilemiştir. Getirdikleri alüvyonlar zengin tarım arazileri yaratmakla birlikte aslında daha
erken birçok yerleşmeyi de onlarca metre derine gömmüştür.
Güney Mezopotamya'da Obeyd Dönemi'nin erken dönemlerine ilişkin veriler Tel
Avayli yerleşmesinden gelir. Uruk'un hemen batısında, Obeyd Höyüğü'nün ise kuzeyinde yer
alan yerleşme, Obeyd öncesindeki Samarra Kültürü ile de ilişkilidir. Buradaki yaklaşık 200
m2 lik bir alana yayılan yapı kalıntısı en erken evreye tarihlendirilmiştir.

Harita 16: Obeyd Kültürü'nün yayılım alanı (Roaf 1996: 53)
Obeyd Dönemi merkezleri ve yayılım alanları Halaf Kültürü'nde olduğu gibi daha çok
bu döneme özgü çanak çömleğin yayılım alanı, buluntu merkezleriyle belirlenmektedir.
Obeyd Kültürü'nün kronolojik süreci ve niteliği daha çok Eridu Kazıları'ndan elde
edilen verilerle şekillendirilmiştir.
Zira burada yapılan sondajlarda Obeyd Dönemi'ne ilişkin yaklaşık 14 m. kalınlığında
bir tabakalanma tespit edilmiştir. Özellikle kullanılan çanak çömlek tipleri ve bunların
gelişimi, yine mimari niteliklerden yola çıkılarak Obeyd Dönemi 4 evreye bölünmüştür.
Obeyd I Dönemi: Bugün Fırat Nehri’nin yatağından uzakta yer alan Eridu'da daha
önce de belirttiğimiz gibi yaklaşık 14 m. kalınlığa ulaşan bir Obeyd dolgusu bulunmaktadır.
Arkeologlar tarafından, Obeyd I'den Obeyd 4 kadar dört evreye bölünmüş olan bu kalın
tabaka Obeyd Dönemi'nin tüm gelişim sürecini barındırmaktadır.
Burada saptanan en erken yapı kalıntısı 2.8 m2 boyutlarındadır. Yapı kalıntısının
tapınak olabileceği öne sürülmüştür. Bu alanda saptanan çanak çömlekler koyu renk
bezeklidirler ve Eridu çömlekleri olarak adlandırılmışlardır. Aynı türden çanak çömlekler
Güney Mezopotamya'nın diğer komşu kentleri Ur, Uruk, Obeyd gibi yerleşmelerde de
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rastlanmıştır. Krem astar üzerine kahverengi ve siyah renkte geometrik bezekli kaplar kâse,
çanak, çömlek ve şişkin karınlı çömlek tipleri ile daha çok karşımıza çıkarlar.
Obeyd II Dönemi: Hacı Muhammed Kültürü olarak da tanımlanan Obeyd II kültürü
klasik Obeyd Kültürü'ne geçiş aşamasını da temsil eder. Kültürün yayılım alanı genişler
örneğin Urmiye Havzası'nda ve Khuzistan bölgesine değin yayıldığı anlaşılmaktadır. Bu
durum bazı bilim adamlarınca Kuzeybatı İran ile Güney Mezopotamya arasında bir göç
hareketinin dolayısıyla kültürel bir ilişkinin oluştuğunun işareti olarak kabul edilmiştir. Hacı
Muhammed çanak çömleği koyu sarı veya yeşilimsi astar üzerine koyu kahve, koyu yeşil ve
kırmızı renkle yapılan bezemeleriyle karakterize olur. Bu çanak çömlek geleneği kimi ufak
değişiklikler olsa da Obeyd çanak çömleğinin ana karakterini oluşturacaktır
Obeyd III-IV Dönemi: Obeyd'in klasik dönemi olarak tanımlanan bu dönemde MÖ
4400-4300 yılları arasında Güney Mezopotamya başta olmak üzere Kuzey Irak, Batı İran,
Kuzey Suriye, Çukurova ve Elazığ-Malatya bölgelerine değin yayılan bir kültürel doku söz
konusudur. Güney Mezopotamya'nın daha güneyinde Sudi Arabistan, Körfez bölgesinde ise
Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kimi yerleşmelerde bile Obeyd çanak
çömleği bulunmuştur. Yukarıda değindiğimiz gibi Hacı Muhammet Kültürü ile atılan ilk
adımlar, Sümer Uygarlığı'nın oluşumuna Kent Devletleri'nin oluşum sürecine daha doğrusu
kent devrimine giden sürecin kaynağını oluşturmuştur. Öncelikle Fırat ve Dicle kaynaklarının,
açılan kanallar ile yeni tarım arazilerine yönlendirilmesi, kentsel dönüşümü, kalabalık insan
gruplarının aynı bölgelerde birikmesini sağlamıştır. Eridu'da mezarlık alanında ortaya
çıkarılmış binlerce gömü kentlerin artık ciddi oranda kalabalıklaştığının kanıtıdır. İş
gücündeki artış su kanallarının yapımını, büyük imar projelerinin başlatılmasını mümkün
kılmıştır. Özellikle tarımsal zenginliğin artması bu türden kamusal işlere para harcayacak artı
ürün sahibi kentlerin varsıl aile veya kabilelerini de oluşturmuştur.
Kalabalık kentler mal alışverişi ve ticareti de kuşkusuz gerekli kılmıştır. Eskiden
küçük yerleşmelerde karşılıklı güven ilişkisine dayanan mal alışverişini artık belgelemek ve
garanti altına alma gerekliliği doğmuştur. Bu noktada Halaf Dönemi'nde ortaya çıkmaya
başlayan damga mühürlerin yanında Obeyd Dönemi'nde silindir mühürler de bulunmuştur.
Çoğu kez bir ip geçirilerek boyunda taşınan bu mühürler üzerinde karışık yaratıklar ile insan
betimleri vardır. Bu mühürler aslında kişisel bir imzayı temsil ediyordu ve olasılıkla karşılıklı
alışverişi güvence altına almak üzere kullanılıyordu.
Daha önce de vurguladığımız gibi kentlerin yeni oluşan zengin kesimi kamusal
binaların yapımına da önayak olmuştur. Bu noktada insanoğlunun kültürel evrimi ile ortak bir
seyir izleyen din olgusu yine başat bir kültürel unsur olarak karşımıza çıkar. Zira daha sonra
daha da kurumsallaşacak haliyle varsıllar, yöneticiler yetkilerini tanrıdan aldıkları
iddiasındadırlar. Bu nedenle varlıklı kesim aynı zamanda toplumda dini de temsil eder, doğal
olarak kutsal binaların yapımı da onların asli görevidir. Ama tarihsel süreç bu görevi sembolik
anlamda üstlendikleri gerek iş gücü gerekse ekonomik anlamda kaynağın kentin diğer sosyal
sınıfları üzerine yıkılan vergiler ve iş yükümlülükleri ile sağlandığını göstermektedir.

82

Mezopotamya'daki dinsel yapıların en görkemlisi Zigguratlar'dır. Özellikle 3. binyılda
kent merkezlerinde yükselen ve kentin sembolü olan bu dinsel yapıların prototiplerini Obeyd
Dönemi'nde görmek mümkündür. Örneğin Eridu'da tapınak yüksek bir platformun üzerinde
yapılmıştır. Zamanla üst üste bindirilen bu masif platformların sayısı ve yüksekliği artar ve en
tepede bir tapınak yer alır.
Bunun yanında kimi yerleşmelerde daha kompleks tapınak yapıları karşımıza çıkar.
Uzun bir merkezi salon, bu salona açılan payandalı odalar, girinti ve çıkıntılı duvar cepheleri
(rizalitli) yapıların ana karakterini oluşturur. Bu tapınak planları Obeyd merkezlerinde benzer
planda uygulanır.
Obeyd Kültür bölgesinde özellikle soylulara, zengin tüccarlara veya yöneticilere ait
oldukları düşünülen kimi konut kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır.

Şekil 1: Obeyd Tapınak Planı, Eridu VII tabaka (Roaf 1996:52'den düzenlenmiştir)
Genellikle bu yapılar "üç bölümlü plan anlayışı" adı altında tanımlanırlar.
Orta Irak'da Dicle'nin doğusunda Tel Madhur yerleşme alanında Obeyd Dönemi'nin
IV evresine tarihlenen ve günümüze iyi durumda kalmış bir üç bölümlü yapı kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır. Bu yapıda gündelik kullanım araç gereçlerinin bulunması konut niteliğini
pekiştirmiştir. Ayrıca daha güneyde Tel Abade yerleşmesinde Obeyd III Dönemi'ne ait üç
bölümlü, daha özenli işçiliğe sahip yapı kalıntıları bulunmuştur.
Obeyd Dönemi konutlarını, bu kültürün kuzey sınırını oluşturan Elazığ-Malatya
bölgesindeki bazı yerleşmelerde de görmekteyiz. Tülintepe ve Değirmentepe de ortaya
çıkarılan mimari Güney Mezopotamya mimarisinin etkilerini taşır.
Bazıları 200 m2 lik alana yayılan Obeyd evleri bu ölçüleriyle oldukça büyüktür.
Evlerin mimari düzeni konusunda kimi yorumlar geliştirilmiştir. Genel olarak bu yapı
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grubunun bir ucunda yer alan odaların hanımlara ait olduğu, diğer uçta yer alan odaların ise
erkekler tarafından kullanıldığı, ortada kalan ve bazen avlu olarak düzenlenmiş alanın da her
iki grup tarafından ortak kullanılan alanlar olduğu öne sürülür. Ancak bu yerleşme anlayışını
destekleyecek yeterince kanıt bulunmamaktadır.
Obeyd Dönemi'nde ölü gömme adetlerine ait bilgilerimizi yine Eridu kazılarına
borçluyuz. Burada yine bir tapınak alanı ile ilişkili alanda iki yüzden fazla gömü açığa
çıkarılmıştır. Toprağa açılan çukurun kenarlarının kerpiçlerle örülmüş ve gömü bu alana
yapılmıştır. Mezarın üstü ise yine kerpiç bloklarla kapatılmıştır. Bazı mezar çukurlarında iki
gömü yapılmıştır ki bunların akraba olukları sanılmaktadır. Sırt üstü dorsal biçimde yatırılan
cesetlerin başlarının kuzeybatıya dönük bırakıldığı dikkat çekicidir. Yine iki mezarda
cesetlerin yanında köpek gömülerinin de bulunması oldukça eski bir Mezopotamya
geleneğinin hala devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Yine geleneksel olarak
cesetlerin yanında ölü armağanlarının bırakıldığı anlaşılmaktadır. Erken örneklerde takılarıyla
birlikte gömülen ölülerin bu kez yanına birer çanak ve çömlek de bırakılmıştır. Bu türden
kapların içine yiyecek ve içecek konulduğunu bilmekteyiz. Yine bu uygulama çoğu kez öteki
dünya inancı, ölümden sonra diriliş inancı ile ilişkilendirilmektedir.
Yine bu dönemde izlenen diğer bir ölü gömme âdeti ise kadın mezarlarına konulmuş
olan erkek heykelcikleridir. Bu türden heykelcikler Eridu ve Ur'da bulunmuştur. Çocukların
erken uygulamalarda olduğu gibi pişmiş toprak kaplar içinde evin tabanı altına gömülme
uygulamasının devam ettiği görülmüştür.
Söz konusu incelenen mezarlardaki buluntu toplulukları değerlendirildiğinde ölen
kişinin sosyo-ekonomik statüsünü belirleyecek herhangi bir ayrımın yapılmadığı
anlaşılmaktadır. Ancak soylu yöneticilerin mezarlarının başka alanlarda olabileceği de göz
önünde tutulmalıdır.
Obeyd Coğrafyası’nda zamanla ortadan kaybolmaya başlayan limoni astarlı bezekli
Obeyd kaplarının yerini gri ve kırmızı cilalı keramikler almıştır. Bu yeni ortaya çıkan çanak
çömlek kültürü ise yeni bir dönemin habercisidir. Obeyd'den Uruk Dönemi'ne geçiş kesin
olmamakla birlikte genel olarak 4300'lü tarihler üzerinde durulur. Bu da yaklaşık 1500 yıl
varlığını koruyan bir kültürel yapıya işaret eder. Oldukça geniş bir zaman dilimine koşut
oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Obeyd Kültür sadece bu yönüyle bile Yakın Doğu
Kültürleri'nin en önemli aşamalarından birini oluşturmuştur. Kendisinden sonra
Mezopotamya için Uruk, Anadolu için ise Geç Kalkolitik olarak tanımlanan ve Kentsel
Devrim Çağı olarak nitelendirilen dönemin belki de tüm alt yapısı bu dönemde atılmıştır.
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3.3. Sümer Kent Devletleri
Kalkolitik Dönem'in sonlarında başlayan kentsel devrim 4. binyılın sonlarına geldiğinde
tüm Güney Mezopotamya'ya yayılmıştır. Büyüyen kentlerle birlikte toplumsal yapıdanmeslek gruplarına değin birçok alanda köklü değişiklikler yaşanmıştır. Kent Devletleri
kavramı bağımsız siyasi birimleri tanımlar. Onlarca hektarlık alanlara yayılan ve surlarla
çevrili olan ve on binlerce insanın yaşadığı kentler bu dönemde ortaya çıkmaya başlar.
Bu yeni kent kavramı çerçevesinde, yeni bir dinsel organizasyon, sosyal yapıda
değişiklikler, kamusal yapıların niteliğinde ve sayısında artış ve toplumsal iş bölümü, meslek
grupları gibi birçok alanda yeni yapılanmalar görülür. Kenti yöneten hükümdar, aynı zaman
da dinsel yönden de yönetici ve denetleyicidir. Tanrıdan alınan bir yetkiyle kenti yönetmeye
başlar.
Bu dönemde bütün Yakın Doğu'ya yayılan bir göç-nüfus hareketliliğinden de
bahsetmek mümkündür. Bu toplulukların göç nedenlerine ilişkin kimi varsayımlar olmakla
birlikte, bunlar kesin kanıtlardan uzaktır. Ancak Mezopotamya'ya gerek Asya'dan gelen
kavimler, gerekse Arap çöllerinden gelen Sami topluluklar gerekse Kafkaslar ve İran
üzerinden geldiği düşünülen Hint-Avrupalı toplulukların girdiği kesindir.
Mezopotamya'nın Asya ile Doğu Akdeniz havzası arasında yer alan ticaret yollarının
ve doğal güzergâhların üzerinde olması ve özellikle Fırat ve Dicle Nehirleri'nin oluşturduğu
alüvyonal verimli topraklar söz konusu göçleri özendirmiş ve hızlandırmış olabilir.
Mezopotamya'da özellikle 4. binyılda başlayan yeni toplumsal yapı aslında daha sonra
oluşacak siyasi oluşumların niteliğini de belirlemiştir. Asyalı, Samili ve Hint-Avrupalı
kavimlerin karışımından oluşan yapı belli bir etnik kökene ait, homojen siyasi yapıların
oluşmasını da engellemiştir. Bu kültürel ve siyasi anlamda daha yenilikçi bir siyasi ve kültürel
yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Farklı coğrafyalardan ve dolayısıyla farklı kültürlerden gelen
toplulukların aynı yaşama alanlarını paylaşmaları, toplumsal kanunların ve kent kurumlarının
da oluşmasını gerekmiştir.
Mezopotamya'nın doğal sınırlarının olmaması, her dönemde büyük göçlere sahne
olması melez ancak daha zengin bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yine farklı devlet
yapılarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İlk Tunç Çağı'ndan itibaren Mezopotamya Tarihi'nin ana dönemleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
MÖ 4-3. Binyıllarda Sümerler ve Kent Devletleri
İlk Tunç Çağı'nın başında Mezopotamya'da görülmeye başlanan Sümerler'in
Mezopotamya'ya geliş güzergâhları ve ana yurtları bugün hala karanlıkta kalmış önemli
noktaların başında gelmektedir. Ancak gerek bitişken dil yapıları ve kimi antropolojik
bulgular, Hint-Avrupalı topluluklar ile Samilerden farklı bir etnik grup olduklarını gösterir.
Buna karşın son yıllarda yapılan kimi araştırmalar bu toplumları Asya kökenli
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olabileceklerine işaret eder. Sümerler'in başlangıçta Obeyd Dönemi'nin de zengin ve büyük
kentlerinden olan Fırat kıyısındaki Eridu'ya yerleştikleri daha sonra ise başta Uruk olmak
üzere diğer Güney Mezopotamya kentlerinde de yayıldığı anlaşılmaktadır. Güney
Mezopotamya'da özellikle Geç Kalkolitik ile Uruk Dönemleri arasında kültürel bir değişim
yaşandığı anlaşılmaktadır. Bundan sonra gelen Uruk Dönemi'nde tam bir kentsel devrim
gerçekleşir. Mezopotamya'nın zengin kültürel birikim oluşturacak "kent devletleri"
biçimindeki siyasi örgütlenmelerin temelleri bu dönemde atılmaya başlamıştır. Devrim
niteliğindeki diğer bir buluş ise yazının ortaya çıkışıdır.

3.4. Uruk Dönemi: Kent Devrimi (3500-3100)
Uruk Dönemi'nin en çarpıcı gelişmesi daha önce de belirttiğimiz gibi Güney
Mezopotamya'daki köy-kasaba tipindeki yerleşmelerin, Sümerlerin de katkısıyla artık
gelişmiş kentlere dönüşmesidir. Siyasi olarak bağımsız bir karakter gösteren bu kent
devletlerini kimi kırılmalar dışında babadan oğula geçen bir hanedanlıkça yönetiliyordu.
Bu kent hanedanlıkları ise kimi zaman değişebiliyor, başka hanedanlık kent
yönetimini ele geçirebiliyordu.
Uruk Dönemi kentleri bir sur ile çevrelenmiştir. Güney Mezopotamya'nın ekilebilir
zengin tarımsal arazileri bu arazileri işleten kent yönetimi ve diğer elin yurttaşların korunma
güdüsünü de güçlendirmiştir. Yeni oluşan elit tabaka ve yönetici sınıfın saray ve konutları ile
varlıklarını depoladıkları alanların hemen her şeyden önce kendi yaşamlarının güvence altına
alınması gerekmektedir. Çünkü Güney Mezopotamya da artık birden fazla güçlü kent varsıl
hanedanlıklar vardır ve kimi zaman bir diğer üzerinde egemenlik kurma isteği kentler
arasında çatışmaya neden olabiliyordu. Bu durumda güçlü savunma sistemleri ve artık
savunmayı sağlayacak insan gücüne de ihtiyaç vardır. Zira daha sonraki dönemlere ait kimi
kabartmalarda silah teçhizatları ve hafif mekanize piyade birlikleri resmedilmeye
başlanmıştır. Ancak henüz düzenli bir ordudan bahsetmek için çok erkendir.
Uruk Dönemi ile ortaya çıkan "Kentsel Devrim" in yeni kuralları da toplumsal hayata
girmeye başlamıştır. Öncelikle nüfusun oldukça kalabalıklaşmaya başladığı bu kentlerde artık
tam gün çalışan, belki de belli bir mekânı veya atölyesi olan meslek grupları ortaya çıkmıştır.
Artık kimi işlerde için ustalaşmış bireylerden profesyonel yardım almak zorunluluğu
doğmuştur. Maden teknolojisi veya takı üretimi gibi iş kolları ortaya çıkmıştır. Daha karmaşık
araç gereçler ve üretim teknolojileri alanında uzmanlaşmış kişileri de zorunlu kılmıştır.
Örneğin dört tekerlekli öküz arabasının ortaya çıkması, buna ait yedek parça üretimini ve
tamir atölyelerini ve ustaların ortaya çıkmasını gerektirmiştir. Yine çanak çömlekte belli
ölçekte kapların seri üretimine geçilmesi daha büyük çanak-çömlek fırınlarını ve daha
deneyimli bir usta grubunu zorunlu kılmıştır. Yazının kullanılmaya başlanması, yazıcı
sınıfının ve bunların yetiştirileceği okulların ve öğretmenlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Kentli olmanın nitelikleri, doğal ihtiyaçların karşılanması kaçınılmaz bir gelişim
sürecini zorunlu kılmıştır.
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Kentleşme artık akrabalık ilişkilerine dayanan bir toplumsal yapıyı da ikinci plana
itmiştir. Artık farklı etnik gruplardan ve coğrafyadan gelen insanlar birlikte aynı sokak veya
mahalleyi paylaşmak durumunda kalmıştır. Kuşkusuz söz konusu kişiler arasında evlilik
ilişkisiyle başlayan yeni akrabalık ilişkileri de doğmuştur.
Zenginleşen kentler doğal olarak kendi elit sınıfını da oluşturmuştur. Toplumun artık
keskin sınıfsal ayrımını izlemek mümkündür. Kentin seçkinler grubu artık yurttaşları vergiye
bağlamıştır. Artık yıllın belli dönemlerinde veya büyük inşa faaliyetlerinde devlet hizmetinde
çalışan yoksullar sınıfı da oluşmaya başlamıştır.
Kenti yöneticilerin dinsel alanda da yetkileri ellerinde bulundurdukları
anlaşılmaktadır. Tapınakların yapımı ve yaşatılması, din görevlilerinin atanması onların
elindedir. Özellikle kamu binalarının ortaya çıkması artık bunların yapımı ve işlevlerini
sürdürebilmeleri için gerekli desteği gördükleri bir seçkinler sınıfının da varlığını gösterir.
Mezopotamya'da kentleşme sürecinin kuzeyden güneye doğru bir gelişim süreci
geçirdiği anlaşılmaktadır. Örneğin erken dönemlerde Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve
Kuzey Irak coğrafyasında yaşanan ilk yerleşme süreci Halaf ile daha güneye Obeyd
Dönemi'nde ise Güney Mezopotamya'ya inmektedir. Güney Mezopotamya'da Erken ve Orta
Uruk dönemlerinde kentlerin sayısında ve boyutlarında belirgin bir artış görülür. Daha sonraki
dönemlerde de bu artış bir süreklilik kazanır. Ancak kuzeydeki yerleşmelerin sayısı hala daha
fazladır. Geç Uruk Dönemi'nde kuzeydeki yerleşme sayısının azalmasına karşın daha güneyde
daha büyük kentler karşımıza çıkar. Fırat ve Dicle'nin yataklarının değişmesi, tarım
arazilerinin yok olması bu duruma yol açabilecek başlıca unsur olarak görülür. Aslında Fırat
ve Dicle nehirlerinin kimi zaman yatak değiştirmesi tarihsel süreçte nehir kenarına
konumlanmış kentler için olukça ciddi sorun olmuştur. Özellikle Fırat taşkınlarının bu kentleri
bazen tümüyle ortadan kaldırdığını kimi metinlerde ve destanlardan anlamaktayız. Daha
sonraki dönemlerde kent yöneticileri büyük setler yaparak kentlerini koruma altına
almışlardır. Ancak Fırat taşkınları Yukarı Mezopotamya'dan (Elazığ-Malatya), Basra
Körfezi'ne kadar uzanan Fırat Havzası'ndaki yerleşmelerin yapılanmasını ve yayılımını
dolayısıyla kültürünü önemli ölçüde etkilemiş görünmektedir.
Dönemin en gelişmiş kentlerinden biri olan Uruk, Tevrat'da Erek adı ile yer alır.
Uruk'da ortaya çıkarılan tapınak kompleksleri dinsel açıdan önemli bir merkez olduğunu
gösterir. Anu Tapınak Kompleksi’nde ortaya çıkarılan yapılar yaklaşık 13 m. yüksekliğe
ulaşan bir platform üzerinde yer alırlar. Bu türden mimari düzenleme daha sonra
Mezopotamya'nın en anıtsal dini yapıları haline gelecek zigguratların erken örnekleri olarak
kabul edilirler.
Güney Mezopotamya'da Zigguratların ilk örnekleri MÖ 4. binyılda Obeyd Dönemi'ne
kadar iner. Başlangıçta yüksekçe bir platform üzerindeki dinsel yapılar topluluğu biçiminde
ortaya çıkan Zigguratlar zamanla 2-7 arasında platformun kademeli olarak yükselmesiyle
oluşturulmuş oldukça anıtsal yapılara dönüştü. Erken Hanedanlık Dönemi'nde tam anlamıyla
başlayan Ziggurat yapımı Sümerler, Babilliler ve Asurlular tarafından da devam ettirildi.
Zigguratların en üst katmanında bir özel tapınağın bulunduğu öne sürülür. Ancak buna
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yönelik arkeolojik bir kanıt bulunmaz. Antik Çağ tarihçisi Herodotos'un yaptığı tanımlamadan
yola çıkılarak böyle bir öngörüde bulunulur. Söz konusu bu tapınak kentin baş tanrısına
adanır. Zigguratların bu mimari biçimleri ile kent halkının ibadet ettiği alanlardan çok tanrının
evi niteliğinde sembolik bir mekân olduğu, bu amaçla inşa edildiği öne sürülür. Yine
Ziggurat'ın üstündeki kutsal tapınağa çepeçevre dönen rampalar yardımıyla sadece rahiplerin
girebildiği ve tanrılara dua ettikleri sanılmaktadır.
Zigguratların kimi astronomik amaçlar veya gözlemler için de kullanılmış olabileceği
de öne sürülmektedir. Ancak platformlar halinde yükselen görkemli bir yapı olması daha çok
dinsel imajına işaret eder. İlk formun oluştuğu dönemler Kent Devlet'leri ve eril tanrıların
önem kazandığı süreçle paralel bir seyir gösterir. Zigguratlar, Tanrıya daha yakın olmak;
sadece kent yöneticilerinin veya kentin rahiplerinin tanrıya daha yakın olabilecekleri bir
kutsal mekân fikrinde yola çıkılarak gelişmiş dinsel mimari anıtlar olabilirler.
Bugün Batı İran'da bulunan Choqa Zanbil Zigguratı en iyi korunmuş örneklerden
biridir. 2. binyılın ortalarında yapılmış geç örneklerden biridir. İran'ın Keşan Bölgesi'nde
Tepe Sialk'de de bugün bazı bölümleri kısmen ayakta kalmış İlk Tunç Çağı'nın erken
evrelerinde yapıldığı düşünülen bir Ziggurat bulunmaktadır. Diğer bir Ziggurat örneği ise
Uruk'da bulunmaktadır. Babil'de yer alan Marduk veya Etemenanki Zigguratı ise en geç
örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu Ziggurata dair oldukça zayıf
arkeolojik kalıntılar günümüze kalabilmiştir. Ziggurat'ın Eski Babil Dönemi'nde Hammurabi
tarafından inşa ettirildiği, son haline ise Yeni Babil Kralı Nebukadnezzar tarafından getirildiği
öne sürülmektedir.
Geç Uruk Dönemi'ne dair Güney Mezopotamya kentlerinde saptanan mimari daha çok
dinsel niteliğe sahiptir. Uruk yanında Eridu ve Tel Ukair'de dönemin önemli kentleri olarak
öne çıkarlar.
Geç Uruk Dönemi'nde Mezopotamya'nın kültürel etkilerinin Doğu Akdeniz Havzası
ve Mezopotamya ile coğrafi açıdan organik bağlantı içinde olan İran'ın batısında da
izlenebildiği görülmektedir. Bu döneme özgün çanak çömlekler ve ziggurat tipindeki dinsel
yapılar bu kültürel etkileşimin kanıtlarıdırlar. Özellikle bu döneme özgü devrik ağızlı kapların
Fırat Havzası aracılığı ile Doğu Akdeniz Havzası ve Güneydoğu Anadolu ve Batı İran'a kadar
yayıldığı arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır. Elazığ-Malatya
bölgesindeki Arslantepe, Tepecik, Norşuntepe gibi yerleşme alanlarında bu türden kaplara
rastlanır. Bu açıdan bu yerleşmelerin Güney Mezopotamya kentlerinin kuzeydeki kolonileri
olabileceği öne sürülmektedir. Diğer bir olasılık ise bu bölgeler ile özellikle hammadde
ihtiyacına dönük olarak kurulmuş ticari ilişkilerden kaynaklanan kültürel bir etkileşimin
olduğudur.
Geç Uruk Dönemi'nde Uruk yerleşme alanının büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ile en
önemli merkez olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kentte oldukça önemli sayılabilecek bir
servet birikiminin oluştuğunu gösterir. Yerleşmenin bir diğer önemi ise ilk yazılı belgelerin
buradan gelmiş olduğudur. Bunlar bölgede ilk yazı dili olarak kullanılan Sümercedir.
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3.5. Cemdet Nasr Dönemi: 3100-2900
Güney Mezopotamya'da Uruk Dönemi'ni kronolojik olarak Cemdet-Nasır Dönemi
izler. Burası ismini Kiş (Tel-El-Haymer) Kent'nin 24 km. kuzeydoğusunda yer alan Cemdet
Nasır adlı tepeden almaktadır.
Hakkında oldukça az bilgiye sahip olduğumuz bu dönemi Geç Uruk ile
karşılaştırdığımızda, etkileri oldukça zayıf bir kültürel oluşum görmekteyiz. Birçok alanda
benzer özellikler aslında Uruk Dönemi'nin bir yansıması niteliğindedir.
Mezopotamya'nın diğer bölgeler ile kurmuş olduğu kültürel etkileşimin zayıfladığı
görülmektedir. Kimi yerleşmeler terk edilmiş var olanlar ise kendi yerel kültürel özellikleriyle
varlıklarını devam ettirmişlerdir.

89

Uygulamalar
1.

2.

Eridu tapınaklarını araştırınız.
Cemdet Nasr dönemini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.

Eridu nerededir?
Sümer Kent Devletlerini örneklerle açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuzey Mezopotamya’da Hassuna Kültürü’nün devamı olarak ortaya çıkan Halaf
Kültürü anlatılmıştır. Halaf yerleşmelerinde bulunan boyalı çanak çömlekler ve yayılım
alanları ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca yine bu dönemde yerleşim planındaki değişimden
söz edilmiştir.
Dört dönemde incelediğimiz Obeyd Kültürü’nün genel bir tanımı ve yayılım alanı
anlatılmıştır. Ayrıca her dönem, yerleşme örnekleri üzerinden detaylandırılmıştır.
Çanak çömlek, mimari ve ölü gömme gelenekleri açıklanmıştır.
Ayrıca İlk Tunç Çağı’nda Mezopotamya’nın genel durumu hakkında bilgi verdik. Bu
dönemde bölgeye gelen Sümerler’in geliş yolları ve kökenleri kısaca açıklanmıştır.
Uruk kültürü, öncüllerinin bilgi birikimi ve Sümerler’in bölgeye gelmesi ile büyük
değişim yaşamıştır. Kentsel Devrim olarak adlandırılan bu dönemde kentlerin oluşumu,
yönetici sınıf, kentin mimarisi, sosyal sınıflaşma, ticaret gibi hususlar detaylı olarak
açıklanmıştır.
Son olarak Güney Mezopotamya’da hakkında az bilgiye sahip olduğumuz CemdetNasr Dönemi’nin tanımı yapılmıştır.

92

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da Obeyd Kültürü’ne ait en erken bilgileri
edindiğimiz yerleşme alanıdır?
a)
Hassuna
b)
Çatalhöyük
c)
Tel Avayli
d)
Şanidar
e)
Umm Dabagiyeh
2. Aşağıdakilerden hangisi Obeyd Kültürü’nün yayılım alanlarından biri değildir?
a)
Kuzey Kafkasya
b)
Batı İran
c)
Yukarı Fırat
d)
Kuzey Irak
e)
Çukurova
3. Aşağıdaki unsurlardan hangisi Obeyd Kültürü ile ilgili tanımlayıcı unsurlardan
sayılamaz?
a)
Yönetici sınıf
b)
Saray
c)
Sulama
d)
Merkezi ordu
e)
Mühür Kullanımı
4. Aşağıdakilerden hangisi Halaf Kültürü’ne özgü tanımlanabilir en belirleyici öğe
olarak karşımıza çıkar?
a)
Ahşap mimari
b)
Sur duvarları
c)
Su mimarisi
d)
Maden sanatı
e)
Boyalı çanak çömlek

çıkar?

5. Tholos olarak tanımlanan yapı türü hangi dönemin mimari özelliği olarak ön plana
a)
b)
c)
d)
e)

Neolitik
Halaf
Karaz
Uruk
Obeyd

6. Mezopotamya’da kremasyon geleneği (yakarak gömü) hangi dönemde görülmeye
başlanır?
a)
İlk Tunç Çağı
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b)
c)
d)
e)

Demir Çağı
Halaf
Habur
Proto Neolitik

7. Çivi yazısı Mezopotamya’da hangi dönemde ortaya çıkmış, kimler tarafından
geliştirilmiştir?
a)
Uruk-Sümer
b)
Uruk-Asur
c)
Asur-Sümer
d)
Akad-Babil
e)
Babil-Sami
8. Uruk döneminde ortaya çıkan dinsel organizasyon, sosyal yapıda yenilikler,
kamusal yapıların niteliği ve sayısındaki artış, toplumsal iş bölümü, yeni meslek gruplarının
ortaya çıkışı hangi terimle açıklanmıştır?
a)
Neolitik Devrim
b)
Yeni Göç Hareketleri
c)
Kentsel Devrim
d)
Gelişmiş köy toplumlarının oluşumu
e)
Çok tanrılı dinsel yapıların oluşumu
9. Aşağıdakilerden hangisi Uruk Dönemi’nde Mezopotamya’da görülmeye başlayan
siyasi sistem/yönetim biçimidir?
a)
Merkezi krallık
b)
Kent devletleri
c)
Ulus devletler
d)
Bölgesel krallıklar
e)
İmparatorluk
10. Özellikle Sümer Dönemi’nde Mezopotamya’da yaygınlık kazanan anıtsal yapı tipi
hangisidir?
a)
Ziggurat
b)
Yuvarlak konutlar
c)
Tholos
d)
Dromos
e)
Cella

Cevaplar:
1-c, 2-a, 3-d, 4-e, 5-b, 6-c, 7-a, 8-c, 9-b, 10-a
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4. İLK TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




İlk Tunç Çağının 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.
2.
3.

Alacahöyük mezarları neden zengin malzemeye sahiptir?
Troya hangi dönemde kurulmuştur?
Madencilik insanın hayatını nasıl değiştirir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlk Tunç Çağı

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

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

İlk Tunç Çağı

Anadolu’da İlk Tunç
Çağı’nın yerleşmeler
üzerinden tanımlanması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

İlk Tunç Çağı

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar



İlk Tunç Çağı
Madencilik
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Giriş
İlk Tunç Çağı’nın Anadolu için tarihlendirmesi yapılarak genel bir tanımı yapılacaktır.
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 normalleşmesi ve bunun
sonucunda beliren bugünküne yakın coğrafi koşullar nüfusun artışına neden olmuştu.
İnsanoğlu giderek daha fazla sayı ve türde mal üretmenin yollarını araştırmaya başlamıştı.
Üretim ekonomisinin gelişimindeyse madencilik en önemli aşamalardan biridir. Çünkü tunç
gibi alaşımları yapabilmek için gerekli bakır ve kalay gibi madenlerin zaman zaman uzak
bölgelerden sağlanması ve karmaşık üretim teknolojisi ileri düzeyde uzmanlaşmayı
gerektirmektedir. Bu gelişmeler daha güçlü bir siyasi denetim ve sosyal yapıda önemli
değişikliklere gereksinim göstermekteydi. Bununla ilişkili olarak da çok geçmeden Aşağı
Mezopotamya ve Güneybatı İran’da Sümer ve Elam gibi devletler belirmeye başlamış,
Mısır’da görkemli kral sülaleleri ortaya çıkmıştı. Yavaş yavaş oluşan bu gelişmeleri en
sonunda (MÖ 4. binyılın sonlarında) yazının keşfi izledi. Yazıyla birlikte kimi hammaddelere
olan gereksinimle ilişkili olarak ticarete duyulan büyük ilgi, önceki dönemlerin dışa fazla
açılamayan izole kültür geleneğine son verdi; ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisini güçlendirdi.
Böylelikle yeni bir dönem başlamış oldu. Bu yeni dönem daha iyi örgütlenebilen toplumların
dönemidir. Bu zamanda Anadolu’da sosyal sınıfların giderek daha belirgin şekilde ortaya
çıktıklarına, yönetici sınıfın görkemli bir yaşama geçmesine tanık olunur. 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-arsen ya da
bakır-kalay alaşımı yani tunç 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.

Harita 17: Anadolu ve Trakya’da İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri (Sevin 2003:100)
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4.2. İlk Tunç Çağı’nda Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
Mezopotamya'da MÖ 4. 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 kaybeder. 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 çıkmıştır. Artık politik
olarak sınırlarını belirlemiş ve oldukça büyümüş kentler karşımıza çıkar. 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 çevrelenmiştir.
Bunun dışında kalan ve kentin sakinlerinin oturduğu alan ise ikinci bir sur ile çevrelenmiştir.
Bu surlar sistemi toplumsal tabakaların da fiziksel sınırlar ile ayrıldığını gösterir. Artık
muazzam büyüme kösteren bu kentler, kırsal kesim ile arasında daha çok koruma amaçlı bir
duvar örmüştür.

Resim 8: İlk Tunç Çağı, Erken Transkafkasya/Karaz Çanak Çömleği (Frangipane 2003:44)
İnsanlar mensup oldukları kabile veya aşirete değil artık yavaş yavaş yaşadıkları kent
ile kendilerini tanımlamaya başlamışlardır. Bu gelişim 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.
102

Bu, tarıma dayalı yeni bir yaşam biçiminin habercisidir. Yerel beyliklerden oluşan bir
siyasi panorama söz konusudur. Küçük ölçekli tarım ve ağırlıklı olarak hayvancılıkla
geçindiği anlaşılan buradaki toplumların günlük ihtiyaçları için ürettikleri kaplar da fazla
çeşitlilik göstermez. Ülkemizde “Karaz” olarak tanımlanan bu kültür, bazı bölgelerde
“Hirbet-Kerak” ya da “Erken Transkafkasya” gibi adlarla tanımlanır.
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
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 şekilde pişirilebiliyordu.

Resim 9: Malatya-Aslantepe İlk Tunç Çağı yerleşmesinin rekonstrüksiyonu (Frangipane
2003: 45)
Yine Mezopotamya ile karşılaştırdığımızda Anadolu'nun bu kesiminde Mezopotamya
etkili elit kesimin yaşadığı sarayların ve kamusal yapıların bulunduğu yerleşme tipinin yavaş
yavaş etkisini kaybettiği görülür. Bunun 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
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yaparlar.
Fırat Havzası ve Kafkaslarda bu döneme ilişkin bütün yerleşme alanlarında iki tür ev
mimarisi karşımıza çıkar. Bunlardan biri dal örgü tekniğinde oluşturulmuş bir iskeletin
çamurla sıvanmasıyla oluşturulmuş evler diğeri ise taş veya kerpiçten inşa edilmiş yuvarlak
planlı yapılardır.
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 Elazığ-Malatya
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, Doğu Anadolu'nun kimi kültürel özelliklerini de sürdürmeye çalışır. İlk Tunç
Çağı'nda Transkafkasya Kültürü'nün bölgede daha baskın olmasına karşının 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 süregelen kültürel ve
ekonomik işbirliğinin artık belirgin bir biçimde kesintiye uğradığı anlaşılmaktadır.
Bu dönemde hemen hemen 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 organizasyonda kendini gerekli kılar. 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
sürdürmüşlerdir. 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.
Toros Dağları'nın güneyinde yer alan alanlarda MÖ 2500’lerden sonra yoğun bir
kentleşme sürecinin başladığı anlaşılmaktadır. Yukarı Mezopotamya’nın bu dönemde tümüne
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yayılan bu kentleşme sürecini Obeyd dönemindeki kentleşme sürecini 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 bulunduğunu gösterir. 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.

4.3. 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 geçilmiş olur. 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.
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Resim 10: “Anadolu Yerleşme Planı”, Demircihöyük Yerleşmesinden elde edilen veriler ile
yeniden canlandırma (Arkeo Atlas 2003:110) Demircihöyük Kazı Arşivi)

Resim 11: Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın karakteristik çanak çömlek örnekleri, Troia’dan
gelir. (ArkeoAtlas 2003’Ten derlenmiştir.)
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İlk Tunç Çağı I döneminin mimarisi hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu
konuda en iyi veriler Demircihöyük’ten gelir. “Anadolu Yerleşim Planı” olarak tanımlanan
model, Demircihöyük’teki 90 m. çapındaki küçük bir köy yerleşmesiyle tanınır. Bu dönem
için ikinci bilgi kaynağı Troia’dır.
Ancak orada 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.

Resim 12: Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronoloji'si için Troia ve yerleşme katmanları önemli
bilgiler içerir (ArkeoAtlas 2003'ten derlenmiştir-Troia Kazı Projesi Arşivi)
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
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Anadolu’da ilk defa yönetici bir sınıfın ortaya çıktığına işaret eder. Örneğin güneyde Elmalı
Ovası’nda Karataş-Semayük’te yerleşme 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.
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
göstermişlerdir. 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 değin yapılmış araştırmaların önemli bölümü kalayın Mezopotamya
üzerinden, Afganistan’dan getirildiği görüşünü savunur. 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’da da siyasi panoramada değişiklikler olur. Büyük
yerleşmelerin sayısı hızla artar. İnsanlar artık şehirlerde toplanmaya başlarlar. Ticaret
kentlerin gelişmesinde önemli rol oynar. Madencilik gelişir, zenginliğin sembolü olan prestij
ve süs eşyalarının arttığı görülür.
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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
yapılar grubunda yönetici ve soylular ikamet etmişlerdir.

Resim 13: Alacahöyük V. Tabaka Tunç Çağı Mezarları
Buna karşın Batı Anadolu ölçeğinde geçmiş dönemlere nazaran kentleşmede çok
önemli adımlar atılır. Anıtsal nitelikli idari yapılar ve tapınaklar ortaya çıkmaya başlar. Orta
Anadolu’da MÖ 2. binyılın başlarına gelindiğinde daha sonra ortaya çıkacak Hitit
kültürünün temelleri atılmaya başlanmıştır. Daha batıda ise yerel özellikler varlığını
korumaya devam eder.
İlk Tunç Çağı’nda plastik sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek eserler, pişmiş
toprak, taş ve madenden yapılmış idol ve figürin olarak tanımlanan insan ama çoğunlukla
kadın ve hayvan heykelleridir. Orta kısımlarına bir çentik atılmış en basit örneklerinden,
Kültepe’den bilinen ve İlk Tunç Çağı III’e tarihlenen yuvarlak gövdeli, sivri veya yuvarlak
başlı ve gelişmiş örneklere kadar çeşitlilik gösterir.
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Resim 14: Alacahöyük Mezarlarından buluntular (ArkeoAtlas 2003'den derlenmiştir)
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
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.

110

Uygulamalar




Troya’yı ziyaret
Alacahöyük’ü ziyaret
İlk Tunç Çağı eserlerinin bulunduğu müzelerin tespiti ve ziyaret
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Uygulama Soruları
1.
2.

Alacahöyük nerededir?
İlk Tunç Çağı figürinleri hangi müzelerde bulunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İlk Tunç çağının tanımı yapılmıştır. Tarihlendirme Anadolu üzerinden
yapılmış ve 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)
Bakır-kalay
c)
Bakır-demir
d)
Demir-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)
Para’nın kullanılması
e)
Yerleşmelerin sayısında hızlı artış
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?
a)
Eskişehir
b)
Isparta
c)
İzmir
d)
Zonguldak
e)
Mersin
5. Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu İlk Tunç Çağı tabaklanmasına sahip
yerleşmelerden değildir?
a)
Pınaztepe
b)
Limantepe
c)
Troia
d)
Beycesultan
e)
İkiztepe
6. Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın karakteristik kap tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Depo Kapları
b)
Kabartmalı İri Vazo
c)
Gaga Ağızlı Testi
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d)
e)

Cam Şişe
Matara

7. Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın kronolojisi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgileri
edindiğimiz yerleşme hangisidir?
a)
Alişar
b)
Harmanören
c)
Osmankayası
d)
Karahöyük
e)
Troia
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
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da yaygın bir biçimde kullanılan yapı tipi
Şapel
Tholos
Megaron
Bazilika
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

Cevaplar:
1-b, 2-a, 3-d, 4-a, 5-e, 6-c, 7-e, 8-d, 9-c, 10-e
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5. AKKAD İMPARATORLUĞU, YENİ SÜMER VE İLK
KANUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




Akkad İmparatorluğu
Yeni Sümer Devleti ( III. Ur Sülalesi )
İlk yazılı kanunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Akkadlar kimdir?
Akkadlar Mezopotamya’ya nereden gelmiştir?
Naramsin kimdir?
Sargon kimdir?
Ur kral mezarları nerededir? Neden önemlidir?
Yeni Sümer Devleti nerede kurulmuştur?
İlk kanunlar hangileridir?
Hammurabi Kanunlarının özelliklerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Akkad İmparatorluğu

Akkad İmparatorluğu’nun Ders notları ve sunumlar,
tarihsel gelişimi, kültürü ve kaynak kitaplar, belgeseller,
sanatı tanınır
müze ziyaretleri

Yeni Sümer Devleti

Yeni Sümer Devletinin Ders notları ve sunumlar,
kuruluşu gelişimi tanınır
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Yeni Sümer Devlet

Ur sülalesi tanınır, kültürel Ders notları ve sunumlar,
gelişimi kavranır
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Yeni Sümer Devleti

Ur kral mezarları tanınır

İlk Kanunlar

Mezopotamya’daki yaşam Ders notları ve sunumlar,
ve
yönetim
biçimlerini kaynak kitaplar, belgeseller,
belirleyen
kanun müze ziyaretleri
sistemlerinin anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar







Akad İmparatorluğu
Naramsin
Sargon
Yeni Sümer Devleti
Ur Kral Mezarları
Ziggurat
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Giriş
Mezopotamya'nın ilk merkezi devlet sistemine geçişini sağlayan, öncülük eden Akad
İmparatorluğu konu edilecektir. Bu döneme ilişkin yazılı belgelerden kimi örnekler verilerek
Akad Dönemi'nde Mezopotamya'daki siyasi, ekonomik ve sosyal yapılanma tanıtılmaya
çalışılacaktır. Yine krallığın kurucusu I. Sargon ve torunu Naramsin'in siyasi faaliyetlerine
değinilecektir.
Bu bölümde ayrıca Yeni Sümer Devleti anlatılacaktır. Devletin oluşum süreci, başa
geçen krallar ve devletin siyasi yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Ayrıca kentleşme ve yazının kullanımı ile birlikte Mezopotamya’da karşımıza çıkan
Kanunlar detaylı olarak açıklanacaktır.
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5.1. Akad İmparatorluğu
Mezopotamya kronolojisinde Erken Hanedanlık Dönemi'nden sonra Akad Dönemi'ne
girilir. Akadlar aslında "Kent Devrimi" ile başlayan siyasal sürecin son halkasını oluşturur.
Daha önceleri Mezopotamya'da bir kentin daha güçlenerek birkaç kent devletini egemenliği
altına alması ve bölgesel bir siyasi birlik kurması çabalarına şahit olunmuştur. Ancak Akad'la
birlikte Mezopotamya'da gerçek anlamda bir siyasi birlik kurma girişimi karşımıza
çıkmaktadır.
Aslında Akadlar'ın mensup olduğu ilk Sami kavimleri (Doğu Samiler) yüzyıllarca
Güney Mezopotamya'da Sümerlerle birlikte yaşadığı bilinmektedir. Yani ani bir istila veya
savaş hareketi söz konusu değildir. Ancak daha sonra Sümer Bölgesi'ndeki kentlerde
güçlenerek ve nüfus içinde kalabalıklaşarak siyasi açıdan etkin bir güç olarak ortaya
çıkmışlardır. Yine daha sonra Mezopotamya'nın geleneksel kültürel öğelerini de koruyarak
kendi kültürel yapılarını oluşturmuşlar ve Mezopotamya’ya hâkim olmuşlardır. Böylelikle
Mezopotamya’da Sümer hâkimiyeti son bulmuş ve Akadların kurdukları devletin idaresinde
Sümerler, sakin bir halk olarak yaşamışlardır.
Akad Dönemi'nin başlangıç ve bitiş tarihleri oldukça tartışmalıdır ancak genel olarak
2340-2159 yılları arası verilmektedir. Terminolojik olarak da Eski Akad İmparatorluğu, Akad
Dönemi ve Sargon Dönemi isimleri kullanılmaktadır. Ancak kronolojide ciddi değişikliklerin
oluştuğunu da belirtmekte yarar var.

Harita 18: Akad Krallığı yayılım alanı (Roaf 1996: 97)
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Coğrafi olarak ise Bağdat'dan Nippur Kenti'ne uzanan toprakları kapsadığı
düşünülmektedir. Bu bölümün güneyi ise Sümer olarak tanımlanmıştır. Ancak hem Akad
hem de Sümer ülkesinin konumuna dair kesin bulgular yoktur. Devletin kurulması ve
başkentinden dolayı Akadça olarak adlandırılan Sami dilinin de yazıya geçirilmesi
yaygınlaşmış ve daha sistematik olmuştur.
Krallığın başkenti olarak bilinen Agade bugüne değin tespit edilememiştir. Ancak
kimi lokalizasyon önerilerinden yola çıkılarak Kiş Kenti'ne oldukça yakın olduğu tespit
edilmiştir. Kimi bilim adamları Kiş'in hemen yanı başında oldukça büyük bir höyük bulunan
İshan Mizyad'ın başkent olabileceği üzerinde durmaktadırlar.
Sami krallarının, Sargon'un Erken Hanedanlık kent devletlerine son vererek yönetimi
ele geçirmesine dair birçok yazılı belge mevcuttur. Ancak bunların bazılarındaki destansı
hava ve kullanılan dil gerçekliği hakkında kuşkular yaratmaktadır.
Sami Akad sülalesinin kurucusu Sargon diğer adı ile Şarrumkin’in geçmişi Sümer
Kral listelerinde açık bir biçimde belirtilmiştir. Yarattığı siyasi etki, seferlerdeki başarısı
Sargon'u halk arasında da büyük kral yapmıştır. Doğumuna ilişkin efsaneler aslında Yakın
Doğu'da önemli kişilere adapte edilen Doğum Efsaneleri'nin klasik örneklerinden biridir. Bu
türden efsaneler geç dönemlere kadar kopyalanmıştır. Akad Dönemi'ne ilişkin efsaneler daha
çok Sargon ve torunu olarak kabul edilen Naramsin'e atfedilmiştir.
Sargon'un "Doğum Efsanesi" daha önce de belirttiğimiz gibi doğar doğmaz terk edilen
kahraman motifi işlenmektedir.
Sargon, kudretli kral, Akad kralı, bu benim;
Annem bir entum (yüksek statüde din görevlisi), babamı tanımadım;
Babamın kardeşlerinin mekânı dağlarda;
Kentim Azupiranu, Fırat'ın kıyılarında;
Annem, entum, bana geme kalmış, beni gizlice doğurmuş;
Beni kamış bir sepete koymuş, kapağı ziftle yapıştırmış;
Suları yükselmeyen ırmağa bırakmış;
Irmak yardım etti bana, su çekici Akki'ye götürdü.
Su çekici Akki ibriğini daldırırken çıkardı beni sudan;
Su çekici Akki oğlu bildi beni, büyüttü;
Su çekici Akki behçesine bahçıvan yaptı beni.
Bahçıvanken İştar bana âşık oldu.
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56 yıl kırallık yaptım (Kuhrt 2007, I: 62-63)
Yazıta göre Sargon'un annesi yüksek dereceden bir kült görevlisidir ve anlaşılan
istenmeyen bir ilişkiden çocuk yapmıştır. Annesi bir sepete koyarak nehre bırakmıştır, su
çekicisi Akki adlı biri onu bularak büyütmüş ve bahçesinde bahçıvan olarak çalıştırmıştır
Yeni Asur ve Yeni Babil dönemlerine ait yazıtlarda “Sargon Efsanesi” olarak bilinen bu öykü,
farklı figürler katılarak kopyalanmaya devam edilir.
Sargon'a ilişkin diğer bir efsanede mütevazı bir aileden geldiği anlaşılır. Babası bu
hikâyede bir hurma yetiştiricisidir. Daha sonra Kiş Kralı'nın sarayına yerleşen Sargon Kral
Urzabada’ya kap taşıyıcı olarak hizmet ettiği belirtilir. Sargon daha sonra Urzabada’dan
ayrılır, güçlenir. Yaptığı savaşta onu mağlup eder, kendi başkentini ve krallığını kurar.
Eski Babil Dönemi'nde kopyası çıkarılmış bir diğer yazıt, yine Sargon'un üstün
başarısından bahseder:
Sargon, Akad kralı, İnanna'nın..., Kiş kralı, Anu'nun (gök tanrısı) kutsandığı ülkelerin
kralı, Enlil'in valisi, Uruk kentini fethetti, duvarlarını yıktı. Savaşta Uruk halkı ile çarpıştı,
Uruk kralı Lugalzagesi'yi tutsak aldı, ona tahta boyunduruk takıp Enlil'in kapısına götürdü.
Akad kralı Sargon bir savaşta Ur halkı ile çarpıştı, kenti bağlup etti, duvarlarını yıktı.
E-Nin-kimara'yı (olasılıkla Ur ile Lagaş arasında bir kasaba) mağlup etti, duvarlarını yerle
bir etti, Lagaş'tan denize kadar uzanan topraklarını fethetti. Silahlarını denizde yıkadı. Umma
ile çarpıştı ve kendi mağlup ederek duvarlarını yerle bir etti.
Ülkelerin kralı Sargon'a Enlil rakip tanımamıştı; Enlil one Yukarı Deniz ile Aşağı
Deniz'i bağışladı. Aşağı Deniz'den itibaren Akad yurttaşları egemenlik kurdular. Mari ile
Elam, ülkelerin kralı Sargon'a verildi. Sargon, ülkelerin kralı, Kiş'i yeniden ayağa kaldırdı ve
kenti (kaçan halkıyla) doldurdu. (Kuhrt 2007, I: 64)
Dönemin yazılı belgelerinde Sargon’un faaliyetleri açık ve geniş olarak yer alır.
Yazıttan anlaşılacağı üzere, Sargon başkenti Agade’den yola çıkıp Uruk kentine saldırmış,
Kral Lugalzagesi’yi tahttan indirmiş ve kentin tüm duvarlarını yıkmıştır. Ayrıca yenik kralı,
boynuna köpek tasması takarak Sümer baş tanrısı, Enlil’in kapısına götürdüğü” belirtilir.
Sargon, Güney Mezopotamya'da, Sümer ve Akad ülkelerinde egemenliğini
pekiştirdikten sonra doğuda İran-Zağroslar ve Elam Ülkesi’ne, kuzeyde Subartu ülkesine ve
kuzeybatı Suriye'ye doğru yayılma politikası izler. Sargon yaptığı bu seferlerin tümünde de
başarılı olur.
Sargon ayrıca Fırat'ı geçip Anadolu içlerine kadar ilerleyen Mezopotamya'nın ilk
kralıdır. Olasılıkla ticari amaçlarla Purushanda (Acemhöyük ?) ‘ya gidilmiştir ve
Mezopotamya ile Anadolu arasında ticari ilişkilerin temeli atılmıştır. Sargon Basra bölgesinde
karşı da kimi deniz seferleri düzenlemiştir. Obeyd Dönemi'nden beri ilişkili olunan Dilmun
(Bahreyn) ve diğer ülkelere deniz seferleri yapmıştır. Buradaki amaç Basra da ki deniz
ticaretini kontrol altına almaktır.
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Anlaşılan Akad Krallığı'nın başında Sargon yaklaşık 56 yıl süren hanedanlığı boyunca
birçok askeri sefere imza atarak yayılmacı bir politika izlemiş bunun yanında kimi idari
düzenlemeler de yapmıştır. Örneğin kralın kızına önemli kült görevlerini yönetmekle ilişkili
bir unvan verilmeye başlanmıştır.
Sargon’dan sonra tahta sırasıyla oğulları Rimuş ve Maniştuş’a geçer. Kimi yanlış inanışların
aksine bu dönemde kralların ülke topraklarını bir bütün halinde tutmayı başardıkları
anlaşılmaktadır.
Bu durgun geçen dönemden sonra
krallığın başına torun Naramsin'in geçtiği
anlaşılmaktadır. Naramsin dedi Sargon
gibi başarılı bir sefer politikası izlemiştir.
Ancak Sargon'dan farklı olarak gücünü
tanrısal imgelerle sembolize etmiştir.
Bazı yazıtlarda bu iddiasının yazıya
döküldüğü görülür. Bu türden bir yönetim
anlayışı
yani
Tanrı-Kral
imajı
Mezopotamya için bir ilktir.
Naramsin, kudretli adam, Akad'ın tanrısı,
dört bölgenin yani evrenin kralı... (Kuhrt
2007, I: 66).
Tanrısallık imgesi Naramsin Dönemi'nin
kimi kabartmalarında da kendini ele verir.
Diğer figürlerden daha büyüktür ve
başında tanrısallığın simgesi boynuzlu
miğfer taşımaktadır.
Susa'da bulunmuş ve bugün Louvre
Müzesi'nde bulunan Naramsin Steli bu
açıdan önemli bir örnektir.
Kuzey Irak'da Dohok'da bulunmuş
dökme bakır bir heykelin üzerindeki
yazıt, Naramsin'in tanrısallık iddiasına
ilişkin diğer önemli bir kaynaktır.
Resim 15: Naramsin Steli, Louvre Müzesi

Naramsin, kudretli Akad kralı:
Dünyanın dört köşesi ona düşmanca karşı durunca İştar'ın aşkıyla dokuz savaştan muzaffer
çıktı, onu tutsak almak için sefere çıkan kralları bile alt etti. Kentini kuvvetli kılmak için bütün
gücüyle bastırmakta başarılı olduğu için kenti (kent sakinleri), Eanna'nın İştar'ına,
Nippur'un Enlil'ine, Tuttul'un Dagan'ına, Keş'in inhursanga'sına, Eridu'nun Enki'sine, Ur'un
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Sin’ine, Sippar’ın Şamaş'ına, Kuthu'nun Nergal'ine yakararak onun kentleri Akad'ın tanrısı
olmasını dilediler ve Akad'ın ortasında ona bir tapınak yaptılar. (Kuhrt 2007, I: 66-67).
Naramsin dönemine ilişkin yazılı belgelerde Naramsin'in özellikle askeri açıdan da
oldukça iyi örgütlendiği anlaşılmaktadır. Örneğin Kuzey Suriye'den, Batı İran'a kadar
kendisine bağlı garnizonlar kurmuştur.
Özellikle Diyarbakır Pir Hüseyin'de bulunan kabartması dedesi Sargon gibi uzak
noktalara belki de prestij amaçlı seferler yaptığını gösterir. Yine kuzeybatıya giden yolları
denetlemek ve korumak için Tell Brak ve çevresinde kaleler inşa etmiştir. Tell Brak’ta ortaya
çıkarılan duvarlardaki kerpiçlerin üzerinde Naramsin’in adı bulunmuştur. Bu Naramsin’in
kenti ele geçirdiğini göstermektedir. Kuzey Irak'da birçok merkez Naramsin tarafından ele
geçirilmiştir.

Resim 16: Naramsin? İştar Tapınak Alanı'nda bulunan dökme bakır büst,
yükseklik:36.6 cm (Parrot 1960)
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Tablo 3: Akkad Kralları ve Çağdaçlarının Kronolojisi (Kuhrt 2007 den
düzenlenmiştir) sağdaki tablo alternatif kronolojiyi vermektedir. 1. Tabloda yer alan
kronolojiye göre Ur Hanedanlığı'nın başlangıcı yaklaşık 2113 yıllarıdır.
Naramsin yönetimindeki Akad Devleti'nin ortadan kalmasına yol açan sürecin, İran'da
yüksek Zağros platolarında yaşayan, dağlı kavimler olarak tanımlanana Guti topluluklarının
Mezopotamya ovalarına kitleler halinde inmesiyle ilişkilendirilmektedir. Geleneksel görüş
yıkımın ani bir saldırı biçiminde olduğu yönündedir. Ancak bugün kimi araştırmalar Guti'lerin
Naramsin'in hanedanlığını bir anda ortadan kaldıramadıkları ancak zayıflayan yönetimin 2025 yıllık bir sürede etkisini iyiden iye yitirerek siyaset sahnesinden silindiği görüşündedirler.
Bu noktada Naramsin'in ardıllı Şar-kali-şari'nin denetiminde krallığın bir süre daha varlığını
koruduğu anlaşılmaktadır.
Şar-kali-şari Dönemi'nde Gutilere karşı seferler devam etmiştir. Ancak Guti
akınlarının şiddetinin iyiden iye arttığı ve Mezopotamya'nın ciddi bir kargaşa sürecine girdiği
anlaşılmaktadır. Akad'ın yönetimde hala söz sahibi olduğunu bildiğimiz kralı Şar-kali-şari ile
III. Ur Hanedanlığı’nın kuruluş arasındaki dönem bazı bilim adamlarınca “Post Akad" (Akad
Sonrası) dönem olarak adlandırılmıştır. Bu süreci yani Post Akad Dönemi aslında Güney
Mezopotamya'da Guti Dönemi olarak da adlandırılabilir.
İsimleri Asiyanik Dilleri andıran kralların buyruğunda Güney Mezopotamya’yı işgal
eden Gutiler'in yarattığı sanılan bu kargaşa dönemi, Sümer Kral Listeleri’nde “Kim kraldır,
Kim Değildir” diye tanımlanır. Bu sürece dair dört kralın ismi verilir; İgigi, Naniyum, İmi ve
Elilu. Bu kralların 3 yıl hüküm sürdüğü belirtildikten sonra Dudu ve Şuturru diye iki kral adı
daha verilir.
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Daha önce de belirttiğimiz üzere Akad Dönemi boyunca Sümerler çeşitli
yerleşmelerde Akadlar'ın yönetimi altında yaşamışlardır. Kuzeydoğuda, Zağros Dağları
bölgesinde yaşayan ve yavaş yavaş Mezopotamya ya göç etmeye başlayan Gutiler, Akad
Devletinin çökmesini hızlandırdığı gibi; Sümerlerin direnişlerini artırmış ve Klasik (Yeni )
Sümer Devletinin doğmasına neden olmuştur.

5.2. Yeni Sümer Devleti ( III. Ur Sülalesi )
Güney Mezopotamya'da Akkad Kralığı'nın son hükümdarı Şar-kali-şarri ile III. Ur
Hanedanlığı'nın kuruluşu arasındaki olaylar hakkında bilgiler oldukça yetersizdir. Ancak
genel siyasi durumun Erken Hanedanlık Dönemi'nde olduğu gibi Güney Mezopotamya
kentlerinin siyasi üstünlük mücadeleleri şeklinde oluştuğunu söyleyebiliriz.
Bu açıdan Lagaş'ın ve kral Gudea'nın oldukça ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Bu
döneme ait Sümer metinleri kralın etkinliğini kanıtlar. Onun buyruğuyla kurulmuş birçok
tapınaktan ve bu tapınakların uzak memleketlerden getirilmiş eşyalarla nasıl donatıldığı şiirsel
bir dil ile anlatılır. Yine Gude'ya ait olduğu düşünülen diyoritten heykeller dikkat çekicidir.
Bunların bulunduğu Lagaş Kenti dönemin en zengin ve güçlü kenti olmalıdır. Gudea'nın Eski
Sümer kültürünü yaşatmak yanında Yeni Sümer'in de yeniden canlanışı noktasında önemli bir
misyon edindiği anlaşılmaktadır.

Resim 17: Lagaş Kralı Gudea'nın diyoritten yapılmış heykelleri
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Mezopotamya kronolojisinde Guti istilasından sonra oluşan yeni dönem III. Ur
Hanedanlığı, III. Ur, Yeni Sümer adlarıyla anılmaktadır. Hatta bu dönem için kimi zaman
Sümer Rönesansı terimi de kullanılır.
Buna karşın hanedanlığın kuruluş süreci ile ilgili bilgilerimiz oldukça yetersizdir.
Öncelikle Uruk hükümdarı Utuhegal'in siyasi girişimleri söz konusudur. Utuhegal diğer
kentleri birleştirme noktasında kimi çabaları mevcuttur. Yine Guti'lerin kendisi tarafından
Sümer kentlerinden kovulduğuna dair kimi yazılı belgeler vardır. Bu noktada III. Ur
Hanedanlığı'nın kurucusu olarak Utuhegal gösterilebilir. Ancak Ur'da bulunan iki stel bu
durumu şüpheli kılmaktadır. Bu steller aslında III. Ur Hükümdarlığı'nın kurucusunun UrNammu olduğu ve Utuhegal'in sadece Ur valisi olduğunu gösterir.
Sonuç olarak Ur-Nammu'nun yaklaşık olarak 2112 yıllarında III. Ur Hükümdarlığı'nı,
Yeni Sümer Devletini kurduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır.
Geleneksel kronolojiye göre Yeni Sümer Devleti'ne dair 6 kral vardır ve yaklaşık 100
yıllık bir egemenlik süreçleri vardır. Aslında tarihsel süreçle ilgili bilgiler oldukça yetersizdir.
Krallara ve faaliyetlerine dair en zengin bilgiler kraliyet ilahilerinden elde edilir. Kral adına
çeşitli kült törenlerinde, saraylarda yapılan törenlerde şiirsel dille okunan bu edebi metinler
kimi farklılıklar taşısa da aynı sistematik içinde ele alınmışlardır. Amaç her yönüyle kralı
kutsamak ne kadar değerli ve önemli biri olduğunu vurgulamaktır. Bu bağlamda kral mutlaka
kraliyet soyundan gelmiştir ve babası aslında önemli biridir. Örneğin kendilerini daha önceki
efsanevi Uruk krallarına bağlamaları bu çabanın bir parçasıdır. Ayrıca kral tanrılar tarafından,
meşru bir biçimde yönetime gelmiştir. Yine çok iyi bir asker, komutan hatta oldukça güçlü ve
aynı zamanda yakışıklıdır da. Askeri başarılarıyla ünlü olduğu kadar avcılıkda da oldukça
ustadır. Aslanlarla girdiği mücadelede daima başarılı çıkar. Kralların avcılıkları daha sonraki
dönemlerde de sık sık vurgulanmıştır. Örneğin Yeni Asur krallarının aslan avı sahneleri, taht
odalarını veya konutlarını süsleyen taşlara kabartma olarak işlenmiştir. Bunun yanında
ülkenin imar işlerini yakından takip eder, bazı işleri bizzat kendileri yapar veya denetlerler:
Ben (yani Şulgi) patikaları genişlettim, ülkenin yollarını düzelttim,
yolculuğu güvenli kıldım, oraya "büyük evler" diktim,
Yanlarına bahçeler ektim, konaklama yerleri kurdum,
Dost insanları oraya yerleştirdim,
Böylece aşağıdan gelen de yukarıdan gelen de
Serinlikte gölgede dinlenebilsin,
Geceleyin yol giden yolcular
Bakımlı bir kentte sığınabilsin. (Kuhrt 2007,I:89-90.
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Yine bu ilahilerden kralın ne kadar bilge bir kişilik olduğunu öğreniriz. Bölgede
konuşulan bütün dilleri bilmektedir ve yazabilmektedir, aynı zamanda çok iyi bir kahindir.
Gençken tablet evinde Sümer ve Akkad tabletlerini yazma sanatlarını öğrendim,
İleri gelenlerden hiç kimse benim gibi yazamazdı,
İnsanların yazma sanatı öğrenmek için gittiği yerde,
Toplama, çıkarma, sayı sayma ve hesap-hepsini (bütün dersleri) belledim;
Adil Nisaba (Yazma sanatlarının baş tanrıçası)
Benden bilgelik ve zekayı esirgemedi (Kuhrt 2007, I: 90)
Utuhegal:

2119-2113

Ur-Nammu:

2112-2095

Şulgi:

2094-2047

Amarsin:

2046-2038

Şu Sin:

2037-2029

İbbisin:

2038-2004

Utuhegal'in ölümünden sonra Uruk Zigguratı'nın Ur-Nammu tarafından onarılarak
içinin donatılması en azından Uruk ile dolayısıyla Utuhegal ile herhangi bir problem
yaşamadıklarının göstergesi sayılmıştır. Ur-Nammu krallığının üçüncü yılında kendini “Akad
ve Sümer Ülkelerinin Kralı” olarak ilan etmiştir. Ur-Nammu'ya ait birçok yazılı belge Ur'un
yanı sıra Nippur, Uruk ve Eridu’da da ele geçmiştir.
Yeni Sümer'in idari ve siyasi açıdan en başarılı krallarından olan Ur-Nammu doğal
olarak bu başarısını imar işlerinde de sürdürmüştür.
Yazılı kaynaklar III. Ur Hanedanları'nın asli görevlerinden birinin tapınak yapımı
olduğunu doğrudan ve dolaylı yollardan olmak üzere defalarca belirtirler.
Mezopotamya'nın anıtsal dini yapıları arasında kabul edilen zigguratların kökeninin
Obeyd Dönemi'ne kadar uzandığını belirtmiştik. Eridu'da yüksek bir platform üzerine kurulan
tapınak modeli, zigguratların prototipi olarak kabul edilir.
Yeni Sümer Dönemi'nde hemen her kentte bir ziggurat yapılmış, bazen var olan
onarılmıştır. Kralın prestiji açısından oldukça önemlidir.
Zigguratlar temel yapı karakterlerinin başında yükseklik gelir. Kimi bilim adamları
bunun halkın dağlık ülkelerine dair bilinçli veya bilinçaltı bir hatırlamanın sonucunda ortaya
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çıktığı kanısındadır. Bu Sümerler’in ana yurtlarının dağlık bölgeler olduğuna dair fikirlerle de
uyuşur. Memleket özlemi Mezopotamya'nın alçak ovalarına yapılan ve gökyüzüne doğru
yükselen, bir dağı andıran bu yapılarla giderilmekteydi. Ancak dünyanın birçok noktasında
aynı yapı strüktürünün birbirinden bağımsız olarak gelişmesi bu duruma tezat oluşturur.
Örneğin çağdaş Mısır Piramitleri veya çok sonraları inşa edilmiş ancak kendine özgü bir
gelişim süreci izlemiş Güney Amerika Piramitleri. Birbirilerinden farklı coğrafyalarda farklı
zamanlarda, bağımsız olarak gelişim göstermiş, ama genel anlamda aynı ölçü ve biçimlere
sahip yapıların bu anlamda insanoğlunun ortak aklının bir ürünüdür. Yükseklik, her yandan
görünür olması aynı zamanda tepesine zor ulaşılıyor olması ve sonuçta tanrıya da daha yakın
olma güdüsü. Bütün bunların yanında belli bir yüksekliğe kadar yapı inşa etmek için
dönemin koşullarında belli formlar dışında pek seçeneğiniz yoktur. Piramitlerin üçgen prizma
biçiminde olması strüktürel açıdan o yüksekliğe ulaşmak için başka bir seçeneğinizin
olmamasıyla da ilişkilidir. Keza ziggurat veya basamaklı piramitlerde yapısal
zorunluluklardan dolayı bu biçimde yapılmışlardır.
Zigguratların tepesinde bir tapınak olduğuna dair Herodot'un anlatımları dışında bir
belge yoktur. Yapı malzemesinin kerpiç olması dolayısıyla günümüze sağlam biçimde
ulaşmış bir ziggurat örneği de yoktur.
III. Ur Hanedanları'ndan Ur-Nammu aynı zamanda büyük imar işleriyle de bilinir. Ur
zigguratı yanında Eridu, Nippur ve Uruk'da da ziggurat inşa ettiği veya var olanları yenilediği
anlaşılmaktadır. Bunlardan en görkemlisi doğal olarak başkentte inşa ettirdiği Ur
Zigguratıydı. Kazısı Wooley tarafından yapılan zigguratın yine kazıcısı tarafından yapılan
rekonstrüksiyonunda kademeli olarak geriye giden üç platform halinde tasarlanmıştır.
Platformlardan en alçak olanı 62.5 x 43 m. ölçülerindedir.
Yapının dışı pişmiş tuğla, iç kısmı ise kerpiç blokları ile doldurulmuştur. Dış
duvarlarda olasılıkla yapı estetiği amaçlı çıkıntılar ve girintiler mevcuttur. Ziggurat'a üç
yandan -yaklaşık 11 m. yükseklikteki birinci platformun olduğu noktaya ulaşan- merdivenler
veya rampalar yardımıyla çıkılmaktaydı. Birinci platformun üstünde bir alana açılan bu
merdivenler buradan anıtsal kapılardan geçerek, tek hat halinde zigguratın diğer
platformlarına ulaşımı sağlıyordu. Ziggurat'ın ikinci platformu, birinci platformundan
yaklaşık 5 metre yüksekteydi. Üçüncü ve son platformunda yine yaklaşık 5 m. yükseklikte
olduğu varsayılmaktadır.
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Şekil 2: Ur Ziggurat'ı Restorasyon'u ve Restitasyonu (Crawford 2010: şek.4.18)
Ur Nammu tarafından yaptırıldığı bilinen Ur Zigguratı'nın Erken Hanedanlık
Dönemi'ne daha erken bir zigguratın etrafına inşa edildiğine dair kimi görüşler de
bulunmaktadır.
Ur-Nammu dönemin diğer kralları gibi imar ve idari faaliyetleri yanında kendi adıyla
anılan bir kanunname ile de tanınır. Ur-Nammu'nun bir savaş esnasında öldürüldüğüne dair
kimi yazılı belgeler mevcuttur.
Ur-Nammu'nun ölümünden sonra Krallığın başına Şulgi geçmiştir. Şulgi yaklaşık 47
yıl süren hanedanlığı boyunca özellikle askeri başarılarıyla devletin sınırlarını genişletmiştir.
Babil, Elam ve Asur'a birçok sefer düzenlemiş ve bu bölgeleri denetimi altına almıştır. Şulgi
dönemine ait 25 binden fazla yazılı belge, krallığı dönemindeki idari ve bürokratik
mekanizmanın anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Yine bu yazıtlar arasında yer alan
ilahiler, şiirler Sümer Edebiyatı'nın en etkileyici örnekleri olarak karşımıza çıkarlar. Bunların
içerikleri ve yazı Şulgi'den sonra tahta geçen Amarsin hakkında oldukça az bilgi vardır. Diğer
hükümdarlar gibi bazı tapınaklarda tuğlalar üzerinde ismine rastlanmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi III. Ur Hanedanlığı'nın yıkılış sürecine ilişkin
bilgilerimiz göreceli olarak daha fazladır. Şu-Sin'in hükümdarlığı döneminde oldukça geniş
bir coğrafyaya yayılmış olan ve söz konusu coğrafyada denetimi altındaki yerel krallıklardan
ve kent devletlerinden vergi alan hanedanlık bir dizi olumsuz gelişmenin sonucunda bir
kargaşa dönemine sürüklenmiştir. Son kral İbbi-Sin dönemine ait kimi belgelerde
hükümdarlığın ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Tarımsal
kaynakların yitirilmesi, kırsaldan ve merkezden alınan vergideki düşüş ve yine kırsal
bölgelerde giderek kalabalıklaşan ve merkezi iktidarın egemenlik ve etki alanını daraltan
Amurrular yıkımın önemli faktörleri olarak karşımıza çıkarlar. III. Ur Hanedanlığı'nın
yıkılmasında veya gücünü yitirmesinde Ammurularla birlikte özellikle kırsal kesimde, yüksek
vergiler altında yaşam kaliteleri oldukça düşmüş bazı toplulukların da etkisi olduğu
düşünülmektedir. Ancak bütün bunların yanında hanedanlığa asıl yıkımı getiren unsurun
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Elam saldırıları olduğu sanılmaktadır. III. Ur Hükümdarlığı'nın yıkılışına dair bir ağıt yıkımın
ne kadar şiddetli olduğuna ilişkin oldukça etkileyici bir dille yazılmıştır.
Açlık su gibi sardı kenti; dinmek bilmiyor...
...Kralı sarayda tek başına derin derin soluyor,
Halk silahları bıraktı, silahları yere düştü,
Elleriyle boğazlarına yapışıp ağladılar.
Birbirilerinden medet umdular, açıklama istediler:
Yazık, ne diyebiliriz, başka ne yapabiliriz
Bu belanın bizi tüketmesine ne kadar kaldı
Ur içinde ölüm var, dışında ölüm,
İçerde bizi açlık bitiriyor,
Dışarda Elamlıların silahlarıyla bitiyoruz,
Ur'da düşman bizi bastırdı, ah, tükendik!
Arkasına (kent duvarları) sığınıyorlar, (korkuyla) birlik oluyorlar.
Saray taşan sularla harap oldu, kilidi kırıldı,
Kabaran sel dalgası misali Elam geriye bir tek ölü ruhları bıraktı.
Ur'da insanlar kil çömlekler gibi parçalandı,
Sığınanlar kaçamadı, duvarların arasında hapsoldu,
Havuzda yüzen balıklar gibi korunak arar.
Düşman Nannalı Ekişnugal'ı ele geçirdi,
Hazinedeki heykeller koparıldı,
Büyük hizmetkar Niniagara ambardan kaçtı,
Tahtı ondan önce devrildi, o kendini toza toprağa attı. (Kuhrt 2007,I: 93)
Ülkenin genelindeki siyasi organizasyona dair kimi görüşlerde ön plana çıkar. Örneğin
Güney Mezopotamya'da bölgesel kent merkezleri, idari merkezlerin bu dönemde
oluşturulduğu ve başında merkezi yönetim tarafından atanmış, seçkin aileye mensup bir vali
getirildiği anlaşılmaktadır. Bu sistemin yine babadan oğula geçtiği anlaşılmaktadır. İdari
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yönetim ile askeri yönetimin ayrı ayrı idare edildiği anlaşılmaktadır. Valinin yanında bölgede
artık daha düzenli hale getirilmiş orduyu yöneten bir komutan atanmıştır. Bu komutanların da
kraliyet ailesi veya soylular arasında seçildiği kesindir. Ancak Yeni Sümer Dönemi'nde uzak
bölgelerdeki eyaletlerin idaresi ve denetlenmesinde kuşkusuz farklı bir yöntem izlenmekteydi
ki bu sistem geçmişten gelen ve daha sonrada kullanılmaya devam edilen bir yönetim
biçimidir. Burada daha geniş yetkilerle donatılmış genel valiler görevlendirilmiştir ve
olasılıkla bölgenin ileri gelen aile veya kabilelerinden seçilmiştir. Bu noktada vassal krallık
biçiminde algılanabilecek Sümer Kralına karşı sorumlu yerel yöneticiler derebeyleri söz
konusudur.
Bu noktada Merkezi Devlet'in artık büyük miktarlara ulaşmış kamu harcamalarının
kaynak sorunu da devreye girmektedir. Gerek bölgesel krallıklar gerekse kentin yakın
çevresine yayılmış toprak sahipleri ve kuşkusuz kentin sakinlerinin vergi yükümlülükleri
mevcuttur. Bu aşamada yeni oluşan devlet sistemi ve bürokrasinin çok da ılımlı politikalar
yürütmediği anlaşılmaktadır. Zira özellikle kriz dönemlerinde artan vergi yükleri çoğu kez
yönetime karşı başkaldırıları da beraberinde getirmiştir. Artan vergi yüküne karşı ayaklanan
kimi bölgesel güçleri, valileri dize getirmek için bazen çok acımasız savaşlar, insan kıyımları
ve tehcir uygulamaları söz konusu olmuştur.
Vergiler gibi diğer bir önemli nokta ise yine devletin kamusal işlerinde ihtiyacı olan iş
gücü ihtiyacını nasıl karşıladığıdır. Yazıtlar bu konuda kimi ayrıntılar vermektedir. Örneğin
yurttaşlar belli bir ürün veya toprak karşılığında kamusal işlerde özellikle inşaat işlerinde
çalıştırılabiliyordu. Bu durum devletin tüm kamusal işleri yürütmede kullandığı bir yöntem
olduğu anlaşılmaktadır. Belli bir süre kamu hizmetinde çalışmanın karşılığı çeşitli
yöntemlerle yurttaşa ödeniyordu. Yine bu noktada Yeni Sümer Dönemi'nde kölelik
kurumunun olup olmadığı da tartışılmıştır. Yazılı belgelerde köle satışına dair açık kanıtlar
vardır. Ancak yine aynı dönem belgelerinde kölelerinde mal edinebileceği ve sahiplerine
gerekli ödemeyi yaparak özgür kalabilecekleri anlaşılmaktadır.
Yeni Sümer'de özel mülkiyetine dair açık kanıtlar da vardır. Örneğin kişi sahip olduğu
bahçeyi, evi ve kölelerini satabiliyordu veya başkasından satın alabiliyordu. Ancak özellikle
tarımsal arazilerin mülkiyeti tartışmalıdır. Bu tür arazilerin kralın malı olduğu ve belli
hizmetler karşılığında kentin yurttaşlarına verildiğine dair genel bir görüş hâkimdir.
Yeni Sümer Dönemi'nin yazılı belgelerinde Mezopotamya sosyal yaşamına dair
oldukça zengin bir yazılı belge arşiviyle karşılaşırız. Bu dönemden günümüze ulaşan idari
metinler Sümerce yazılmıştır. Sümerce bir edebiyat ve kültür dili olarak da karşımıza çıkar.
Edebi metinlerin sayısı oldukça fazladır.
İdari belgeler devlet yönetimini, idare biçimini konu almakla birlikte içerikleri
açısından Sümer toplumunun sosyo-ekonomik özelliklerinin belki de tümü hakkında bilgi
verirler. Dönemim toplumu hakkında birçok ayrıntıya bu belgeler vasıtasıyla ulaşmak
mümkündür.
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Gündelik yaşama dair ayrıntılar, imalat sanayi, beslenme, giyim tarzları, sulama,
yapılan tarımın niteliği ve nasıl yapılması gerektiği, iş ve meslek kolları gibi birçok bilgi idari
belgelerin ayrıntılarında gizlidir.
Devlet organizasyonundaki bu titizlik ve bunların kurallarının yazıya dökülmesi
Sümer toplumunun veya idarecilerinin geldikleri kültürel seviyeyi göstermesi bakımından
önemlidir.
Kuşkusuz Sümer Metinleri bürokrasinin işleyişi, kralların faaliyetlerine ilişkindir. Bu
metinlerin satır aralarında özel kişiliklere dair kimi bilgiler edinebilmekteyiz. Örneğin
bağımsız tüccarların yürüttüğü kimi ticari faaliyetlerin bulunduğunu, ticarette takas sisteminin
kullanıldığını bilmekteyiz. Örneğin altın, gümüş, tunç ve bakırın belli oranlarda kesilerek
standart ağırlıklara dönüştürüldüğü ve maddi değeri, alım gücü belli ağırlık birimleri
oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

5.3. Mezopotamya Kanunları
Mezopotamya’da kanun yazıcılığı Sümer’lere kadar iner. Kuşkusuz toplum hayatını
düzenleyen kimi kurallar kentlerin veya devletlerin ortaya çıkma sürecinde hep var olmuştur.
Aslında yanında başlangıçta toplum hayatını düzenleyen örf ve adetler bürokrasinin
süzgecinden geçirilerek kanunlaştırılmıştır diyebiliriz. Mezopotamya’da ilk dönemlerde
kuşkusuz her kentin belki yazılmamış kanunları vardı. Ancak bizi burada ilgilendiren söz
konusu kanunların yazıya geçirilmiş örnekleridir. Yine toplum hayatını düzenleyen ve içeriği
daha çok ticari antlaşmalar, evlilik sözleşmeleri, toprak satış sözleşmeleri içerikleri
dolayısıyla daha çok bireyseldirler. Bu açıdan kamusal hayatı tümden değerlendiren ve
kurallarını koyan Devlet veya Devleti yöneten kişilerin kaleme aldığı düzenlemeler burada
kanun kapsamında değerlendirilebilir. Yine de söz konusu ayrımı yapmak bazı noktalarda
oldukça zordu. Bu nedenle burada Mezopotamya’da kanunları arasındaki ilk örneklerin en
bilinenleri ele alınmaya çalışılmıştır.

5.3.1. Urukagina
Lagaş Kralı Urukagina’nın (MÖ2380-2360) Yasaları Talimanname niteliğindedir.
Mezopotamya için elimize ulaşmış, belli bir sistematiği olan ilk kanunlardır diyebiliriz.
Aslında söz konusu kanunlar veya düzenlemeler, rahipler, büyük mülk sahiplerine karşı
toplumun geniş kesimini oluşturan meslek gruplarının haklarını korur. Memlekette daha önce
yaşanan baskı ve zulmün kaldırarak, özgürlükleri getirir!
Töre o zamanlarda vardı. Enlil’in kahramanı Ningirsu Urukagina’ya Lagaş’ın
krallığını verdiği zaman 3600 kişinin içinden elini…. Den çekip çıkardığı zaman, eski
günlerin kesin hükümlerini koyduğu zaman Kıralı Ningirsu’nun ona söylediği sözler
memlekette yerleşti.
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O gemi adamını oradan (gemiden) attı, eşeklerden, koyunlardan çobanı ayırdı.
Dalyanlardan ? balıkçı gözcülerini attı. Buğdayın başında duranı sepetlerden ambarın
ağzından uzaklaştırdı. Besili beyaz koyunları besili güğüslü, karınlı kuzuları paraya koyduğu
için çavuşu oradan uzaklaştırdı. Rahiplerin vergisini saraya taşıyan görevliyi oradan
uzaklaştırdı. Tanrı Ningirsu’yu Ensi’nin evlerinde Ensi’nin sulak tarlalarında kıral yaptı.
Kadın evinde, kadın tarlasında tanrıça Baba’yı tanrıçası yaptı. Çocuklara mahsus evde,
çocuklara mahsus tarlada Şulşaggana’yı kıral yaptı Ningirsu’nun hudutlarından denize kadar
görevli, hiç kimseye bir şey söylemiyordu (Tosun-Yalvaç 1989).
Bundan sonraki maddeler hangi iş karşılığında ne kadar mal (ekmek, bira) alınacağını
belirleyen kuralları içerir. Örneğin:
420 somun ekmek ayakta duranın, 40 somun sıcak ekmek kapıda duranın ekmeğidir.
On sıcak ekmek, sofralık ekmek, 5 somun ayakta duranın 2 hubur (ölçü) ile 1 büyük desti bira
Girsu’nun kalu rahipleri içindir. 490 somun ekmek 2 habur, bir büyük desti Lagaş’ın kalu
rahipleri içindir… 250 ekmek 1 habur ölçü bira zanaatkârlarındır (Tosun-Yalvaç 1989).
Bundan sonraki maddeler ise daha çok normal halkı koruyan kimi talimatları
içermektedir.
… el açmalarını ortadan kaldırdı. Rahip fakirin bahçesine girmedi. Kralın altında
bulunan bir görevlinin iyi bir eşeği doğarsa onun amiri ona satın alayım derse, satın alayım
derse, satın almak üzere iken gönlüme hoş görünen gümüşü tart derse, satın alacağı gün
satmayacağım derse onun amiri, canı istediği gibi ona vurmasın. Bir büyük adamın evikıralın
altında olan bir adamın evi ile bitişikse, O büyük adam onu satın alayım derse…(TosunYalvaç 1989).
…Büyük adam onu satın alayım gönlümün istediği kadar para tart, benim evimin
değeri kadar arpa ver derse, satmadığı zaman büyük adam (amir), kıralın altındakini (küçük
adamı) zorlamayacaktır dedi. (urukagina emretti) Ödemedikleri borçtan dolayı hapis olan
Lagaş’lıları (borçlu oldukları) arpadan, hırsızlıktan, öldürmeden dolayı hapis olan
Lagaş’lıları memnun etti ve yıkadı (affetti). Özgürlüklerini koydu (verdi). Yetim ve dulu
kuvvetli adam ezmesin diye Ningirsu ile Urukagina bir sözleşme yaptılar. Bu sene içinde
(Urukagina) Ningirsu’ya ait olan küçük Girsu kanalını tanrı Ningirsu için kazdı. Onun eski
adını “Nippur’un dışında da kuvvetli olan Ningirsu kanalı” (olarak) koydu: Urukagina ona
ad verdi. Nanşe’ye giden kanala onu bağladı, temiz kanal kalbi parlak olan Nanşe’ye berrak
su getirsin (Tosun-Yalvaç 1989).

5.3.2. Ur-Nammu Kanunları
Ur-Nammu’nun adı ilk kez Ur’da bulunan Utuhegal yazıtında görülür. Bu yazıtta
kendisinden “Ur valisi” olarak söz edilir. Utuhegal’ın ölümünden sonra kendisini Ur Kralı
ilan etmiştir. Dördüncü saltanat yılında “Akad ve Sümer Ülkelerinin Kralı” unvanını almıştır.
Daha önceki dönemlerde kullanılan “Dört Bölgenin Kralı” unvanı kullanılmamıştır. UrNammu’ya ait kitabeler başkent Ur, Nippur, Uruk ve Eridu’da ele geçmiştir.
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Ur-Nammu, inşa işlerine çok büyük önem vermiştir. Ur’daki Ekur’u yeniden inşa
ettirmiştir. Diğer yandan Ur’daki İnanna Tapınağı’nı da yaptırmıştır. Bu ziggurat
Mezopotamya’nın en iyi korunmuş zigguratlarından biridir. Temel boyutları 60x45m.’dir.
İnanna Zigguratı üç katlıdır. 2 katı korunmuştur. Birinci kata üç yönden üç anıtsal merdivenle
çıkılır. Yapının çekirdek (merkez) bölümü pişirilmemiş kerpiç mühre ile yapılmıştır. Merkez
çevresinde yer alan 2,5m.’lik kısım ise pişirilmiş kerpiç ile inşa edilmiştir. Ziggurat, 2004’te
Elamlar tarafından yıkılmıştır. Üzerinde kral adı yazılı büyük kerpiç çivi buluntusu, tapınağın
MÖ 6. yy.’da bir Babil kralı tarafından onarıldığını göstermektedir.
Ur-Nammu zamanında tarım çok gelişmiş olup sulama kanalları yapılmıştır. Deniz
sahası da dâhil olmak üzere ticaret gelişmiştir.
Ur-Nammu, inşa faaliyetlerinin yanı sıra bazı hukuk kuralları ve kanunları ile de
ünlüdür. Ebla kentinde yer aldığı belirlenen hukuk sistemi sayılmazsa Mezopotamya’nın en
eski hukuk sistemi Ur-Nammu’ya aittir.
Dini ve tarihsel içerikli bir girişten sonra, idari yolsuzluklardan onların kaldırılması
için yapılan reformlardan, Ölçü ve ayarların düzenlenmesinden. Fakirin zalim ve zenginden
korunması için alınan tedbirlerden bahseder. Kanun maddelerinin yazıldığı kısmın büyük
bölümü kırıktır. Toplam 22 madde önerilmektedir.
Eger, bir adamın bakire kölesinin bir adam düşmanca bozarsa… o adam 5 şegel
gümüş tartacaktır.
Eğer bir adam eşini (kız olarak aldığı) boşarsa 1 mana gümüş tartacaktır.
Eğer dul olarak aldığı kadını boşarsa ½ mana gümüş ödeyecektir.
Eğer bir sözleşme tableti … yoksa (dulla) beraber (kucağında) yatan adam para
ödemeyecektir.
Eğer bir adam, bir adamı büyücülükle (itham ederse) nehir tanrısına (onun adaletine)
götürülür (nehre atılır). Eğer nehir tanrısı temize çıkarırsa götüren (itham eden) 3 şekel
gümüş tartacaktır.
Eğer bir adamın eşini zina ile (kucakta yatmaktan) bir (başka) adam itham ederse,
nehre gidiş, temiz çıkarsa onu itham eden adam 1/3 mana gümüşten tartacaktır.
Eğer damat adayı (gelini takib eden) kayın pederinin evine girerse, kayın peder (onun
eşini) sonradan başka bir adama verirse, getirdiği hediyelerin iki katını (kayın peder)
tartacaktır (ödeyecektir).
Eğer … bir köle kadın şehrin hududunu aşarsa bir adam onu (geri) çevirirse kölenin
sahibi onu geri getiren adama x sekel gümüş tartacaktır.
Eğer bir adam, bir adam, bir adamın silah ile kendi ayarında birinin ayağını kırarsa
10 şekel gümüş tartacaktır.
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Eğer bir adam, bir adama silahıyla vurarak kemiğini kırarsa 1 mana gümüş
tartacaktır.
Eğer bir adam, bir adamın (bakır bir bıçakla) burnunu keserse 2/3 mina gümüş
tartacaktır.
…
Eğer bir adam şahitliğe çıkarsa (onun) bir hırsız olduğu tespit edilirse 15 şekel gümüş
tartacaktır.
Eğer bir adam şahitliğe çıkarsa, yeminden dönerse (kaçarsa) mahkemede söz konusu
olan şey neyse onu ödeyecektir.
Eğer bir adamın ekime hazır tarlasını, bir başka adam tarla olarak işler (ve) ekerse
dava edildiğinde (mütecaviz) bunu dikkate almazsa o adam masrafları ödeyecektir.
Eğer bir adamın ekime hazır tarlasını bir (başka) adam su altında bırakırsa 1 iku’luk tarla
için 3 gur arpa ölçecektir.
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Eğer bir adam ekime hazır tarlasını ekmek için bir adama verirse (o adam) onu ekmese işe
yaramaz (?) tarla haline getirirse tarlanın her iku’su için 3 gur arpa ölçecektir (TosunYalvaç 1989).

5.3.3. Hammurabi Kanunları:
1792-1750 yılları arasında hüküm süren Hammurabi, tıpkı Naramsin ve Sargon gibi
kendini “Dünyanın dört yanına

egemen kral “ olarak tanımlamıştır.
Resim 18: Hamurabbi yasalarının yazılmış olduğu stel ve ayrıntı, Louvre Müzesi
Hammurabi, bu sülale döneminin simgesidir. Ününü, siyasal ve askeri başarılarının
ötesinde, esas itibariyle kendi adı ile anılan kanunlardan almıştır. 1901-1902 yıllarında
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Fransız arkeologlar tarafından Susa’da bulmuştur. Hammurabi’nin 21. iktidar yılında dikilen
stel, 2.25 m. yüksekliğinde ve 1.65 m çapındadır.
Metin, 3 bölüm halinde 49 kolon olarak yazılmıştır. 282 adet kanun içermektedir.
Bugün Louvre Müzesi’nde sergilenmekte olan stelin üst kısmında tanrı Şamaş’ın önünde
Hamurabbi’nin dua eder pozisyonda durduğunu görmekteyiz.
Burada ilginç olan nokta stelin neden Susa’da bulunduğudur. Bu noktada en kabul
gören görüş şudur: Elamlılar’ın 1200’lü yıllardaki Babil istilasında savaş ganimeti veya
hatırası olarak Susa’ya götürülmüştür.
Hammurabi Kanunları başta bir önsöz ve sonunda bir sonsöz olmak üzere 282
maddeden oluşmaktadır. Çivi yazılı dokümanlarda eski Babil diyalekti kullanılmıştır. Bu
Akad dilinin geç bir biçimidir.
Hammurabi Kanunları doğal olarak daha önceki Sümer ve Akad toplumlarının kent
devletlerinin örf, adetleri, kanunlarının bir derlemesi niteliğindedir.
Önsöz niteliğindeki bölüm aslında oldukça edebi bir dille yazılmıştır. Hammurabi
burada krallığını oluşturan kentlerin isimlerini ve önemli olayları anar. Yine girişte
Hammurabi kendisinin tanrıların yardımıyla ülkeye adaleti sağladığını ve çevre ülkelere de
barış getirdiğini söyler. Bunun yanında iktidarı sırasındaki siyasi faaliyetlerinden de bahseder.
Vaktaki Tanrı Marduk, halkı adil olarak idare etmek ve memleket idaresini ele
almakla beni görevlendirdi, gerçeği ve adaleti memleketin diline koydum. Halkı memnun
ettim …
Kanun maddeleri içeriklerine göre belli sınıflara ayrılmıştır ve konu başlıkları şu
şekilde sıralanabilir:
1- Adaletin yerine getirilmesine karşı işlenen suçlar.
Yalan suçlamalar, yalancı şahitlik
2- Mülke karşı işlenen suçlar
Hırsızlık, yataklık, çocuk kaçırma, yağma vs
3- Arazi ve Ev
Çiftçilerin görevleri, borçları, sulama ile ilgili suçlar, ağaç kesmek, hayvanlar
4- Ticaret, alış veriş
Borç alma, meyhanecilik, nakliye suçları, haciz, rehin, emanet, depozit
5- Evlilik, aile ve mülkiyet
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İftira, zina, tekrar evlenme, boşanma, kocayı öldürme, veraset, yakın akraba evlilikleri
6- Taarruz ve Kısas (Ceza hukuku hakkında)
Babaya taarruz, erkeklere taarruz, çocuk düşürtme
7- Meslek adamlarına ait suçlar
Cerrah, baytar, berber, usta-mimar
8- Tarım
Öküzler, çoban kirası, tarım aletleri, hayvan araba kirası, mevsimlik işçiler
9- Ücretler ve tarifeleri
Sanatkârların ücret tarifeleri, gemi kiraları
10- Esirler, köleler
Esir satış sözleşmeleri, memleket dışında köle satışı.
Söz konusu sınıflamayı dikkate alarak Hammurabi Kanunlardan örnekler verecek
olursak;
Eğer bir adam, bir adamı suçlayıp ona cinayet suçu atar (onu cinayetle suçlar) ve
bunu ispat edemezse, suçlayan kimse öldürülecektir.
Eğer bir adam tanrıya (mabede)veya saraya ait bir şey (bir eşya) çalarsa, o adam
öldürülecektir. Ve çalınmış malı kabul eden öldürülecektir.
Eğer bir adam sarayın bir erkek veya kadın kölesini yahut bir meşkenum’un bir erkek
veya bir kadın kölesini şehir kapısından çıkarırsa (kaçırırsa) o adam öldürülecektir.
Eğer bir adam, tarlasını ürün almak üzere kiracıya verirse, tarlasının ürününü alır
(fakat) sonra tarlayı su basarsa veya sel götürürse, zarar (tarlayı) işleyenindir.
Eğer bir adam, sulama için bir kanal açarsa (ve onun bakımından) tembellik ederse
(bu yüzden) yanındaki tarlayı su basarsa ona (komşusunun yetiştirdiği kadar) arpayı
ödeyecektir.
Eğer bir adam, bahçe zahibi olmaksızın (izinsiz olarak) adamın bahçesine ½ Mana
gümüş tartacaktır.
Eğer bir ev sahibi, evinde bir kiracı oturtuyorsa ve oturan adam mukavelesinin
gümüşünün bütün yıllığını (bir yıllık kirasının tamamını) ev sahibine ödediyse, ev sahibi
kiracıya, günü dolmadan öne çıkmasını söylerse, ev sahibi günü dolmadan kiracıyı evinden
çıkarttığı kiracının ona verdiği gümüşten (paradan) onu eksiltir.
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Eğer bira satıcısı (meyhaneci) kadının evinde haydutlar toplanırlarsa, o haydutları
yakalamaz ve (kadın onları) saraya yollamazsa o bira satıcısı kadın öldürülecektir.
Eğer bir adam, bir kadın alır (fakat) sözleşmesini yapmazsa, o kadın zevce değildir
(Sözleşme yapmadığı için karısı sayılmaz).
Eğer bir adam, kendisine çocuk doğurmayan, karısını boşarsa, başlığı kadar gümüşü
ona verecek ve babasının evinden getirdiği çeyizi ona tam olarak verecek ve onu
(öyle)Boşayacaktır.
Eğer (kadın kendini ve evini) gözetmezse ve sokağa düşkünse evini dağıtıyor, kocasını
küçük düşürüyorsa o kadını suya atacaklardır.
Eğer bir adam bir kadınla evlenir, kadını ağır bir hastalık yakalarsa, ikici biriyle
evlenmeye karar verip evlenirse, ağır hastalığa tutulan karısını boşamayacaktır (o kadın)
yaptığı evde oturacaktır. Sağ kaldıkça ona bakacaktır.
Eğer o kadın, kocasının evinde oturmaya razı olmazsa, babasının evinden getirdiği
çeyizini (kocası) ona tam olarak teslim edilecek ve (kadın) gidecektir.
Eğer bir adam kızı ile yatarsa, o adam şehirden çıkartılacaktır.
Eğer bir adam oğlunu mirastan mahrum etmeğe karar verirse, yargıçlara “oğlumu
mirastan mahrum edeceğim” derse yargıçlar kayıtları araştıracaklar; eğer oğul, mirastan
mahrum edilecek ağır bir suç taşımıyorsa baba oğlunu varislikten mahrum etmeyecektir.
Eğer bir adam, sugitum olan kızına çeyiz vermez ve kocaya da vermezse baba
kaderine gittiği zaman, baba evinin gücüne göre kardeşleri ona çeyiz verecekler, onu kocaya
vereceklerdir.
Eğer evlat babasına vurursa bilekten (elini) keseceklerdir.
Eğer bir adamın kemiğini kırarsa, kemiğini kıracaklardır.
Eğer bir adam, kendi dengi bir adamın dişini vurup sökerse, onun da dişini vurup
sökeceklerdir.
Eğer bir hekim, ağır yaralı bir meskenum’un kölesi üzerinde bronz neşterle çalışıp,
ölümüne sebep olursa köleye karşı köle ödeyecektir.
Eğer bir berber kölenin sahibi olmaksızın (izni olmadan) köle işareti (olan saçını)
anlaşılmaması için (kölelik belirtisini kaybedecek şekilde) tıraş ederse, o berberin bileği
kesilecektir.
Eğer bir mimar, bir adama ev yapıp, yapıtını sağlam yapmazsa ve yaptığı ev çöküp,
evin sahibinin ölümüne sebep olursa, o mimar öldürülecektir.
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Eğer bie gemici, tahtadan yaptığı bir gemiyi bir adam için ziftlerse fakat işini
güvenilir mşekilde yapmadıysa, o yıl içinde o gemi yan yatarsa, kusur çıkarsa gemici o gemiyi
sökecek, kendi malından onu sağlamlaştıracak, sağlam gemiyi gemi sahibine verecektir.
Eğer bir adam, bir öküz veya bir eşek kiralarsa ve kırda arslan onu öldürürse, (zarar)
sahibinindir.
Eğer bir adam, bir sığırtmaç kiralarsa bir sene için ona 6 GUR arpa verecektir.
Eğer bir adam, sığır ve koyun sürüsünü gütmek için bir çoban kiralarsa ona bir yılda
8 GUR arpa verecektir.
Eğer bir adam, sığır, araba ve sürücüsünü kiralarsa günde 10 qu arpa verecektir.
Eğer köle efendisine “sen benim sahibim değilsin” derse (efendisi) onun kölesi
olduğunu ona ispat edecek ve efendisi kulağını kesecektir (Tosun-Yalvaç 1989).
Kanunların sonsöz bölümü de oldukça etkileyicidir. Burada Hammurabi kendi
adaletinden veya ne kadar adil olduğundan dem vurduktan sonra, ülkesinde haksızlıklara son
vermek ve güçsüzü, güçlüye ezdirmemek için bu kanunları taşa yazdırdığını ve herkesin
görmesi için de Babil’deki Marduk tapınağının önüne diktirdiğini söyler:
…Haksızlıkları kaldırmak ve zayıfı kuvvetliye ezdirmemek için bu kanunları taş
abideye yazdırıp heykelinin önüne diktirip, Babylon’da Esagila (Marduk’un mabedi)
mabedine, herkesin görmesi için diktirdim, şikâyeti olan gelip okusun ve ona göre hakkını
arasın… (Tosun-Yalvaç 1989).
Daha önce de belirttiğimiz gibi, yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz Mezopotamya
Kanunları arasına başka örnekler de dâhil edilebilir. Ancak bunlara kanunname demek
oldukça zordur. Bu açıdan yine yukarıda örnekleriyle vermeye çalıştığımız Urukagina, UrNammu ve son olarak Hammurabi kanunları içerikleri ve üslupları açısından birer “kodeks”
olarak değerlendirilebilirler. Ancak yine de bu üç örnek arasında giriş, kanunlar ve sonuç
bölümleri ve içerikleriyle bu tanıma en çok uyan Hammurabi Kanunlarıdır.
Hammurabi Kanunları’ndan sonra da doğal olarak Mezopotamya’da kanun yazıcılığı
devam etmiştir. Örneğin Orta Asur kanunları (1450-1250) 9 tablet halinde Asur’da
bulunmuştur. Birbirine bağlı metinlerden oluşmayan, önsöz ve sonsözleri de bulunmayan bu
metinlerin konusu kadınlarla ilgili suç ve cezalar ile yine kadınların mülkiyet haklarıdır.
Geçmişinin MÖ 15. yüzyıla kadar gittiği düşünülen bu kanunların zaman içinde eklemeler
yapılarak geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bir nevi eski kanunlarda yer alan bazı maddeler,
oluşan yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiştir.
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Uygulamalar




Louvre Müzesi’nin web sitesini inceleyiniz.
Zigguratları araştırınız.
İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesini Ziyaret Ediniz.
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Uygulama Soruları




Louvre Müzesi’nde hangi Akkad eserleri mevcuttur?
Zigguratlara örnek veriniz.
Eski Şark Eserleri Müzesi’ndeki Mezopotamya kanun metinleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü binyılın sonunda Erken Hanedanlık Dönemi'nden sonra Mezopotamya'da
Akad'lar merkezi bir devlet olarak ortaya çıkarlar. I. Sargon'un yönetiminde gerçekleşen bu
siyasi dönüşüm Mezopotamya ve dünya tarihi için bir ilktir. Geniş bir coğrafyada siyasi birlik
oluşturulmuş, uzak bölgelerle ticari ilişkiler kurulmuştur. Yine bu dönemde yazının günlük
hayata birçok noktada girdiği anlaşılır. I. Sargon ve torunu Naramsin yeni bir kral imajını
yansıtırlar. Tanrı krallık da Mezopotamya için bir ilk olmuştur. Yeni Sümer Devleti ile
birlikte Mezopotamya'da Akad Dönemi sona ermiştir.
III. Ur Hanedanlığı - Yeni Sümer Devletinin tartışmalı kuruluş süreci bu ders de
anlatılmıştır. Metinlerden öğrendiğimiz Yeni Sümer Devletinde 100 yıllık süreçte 6 kral
yönetimde olmuştur. Sümer krallarının genel özelliklerine değinilmiş ayrıca yönetimde iken
yaptıkları faaliyetlerden kısaca bahsedilmiştir. Mezopotamya’da siyasi organizasyon ile ilgili
önemli gelişimlere ön ayak olan Sümerler’in devlet yönetimi ve toplumsal yapısı açıklanmaya
çalışılmıştır. Yazılı metinlerden merkezi bir otoritenin kurulmaya çalışıldığı diğer kentlere
valilerin atandığı gibi bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca sosyo-ekonomik durum ilgili örneğin özel
mülk, ticaret, meslek grupları gibi konularda da açıklamaya yapılmıştır.
Son olarak da dönemin getirdiği, siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler sonucu ilk
defa ortaya çıkan kanun metinleri anlatılmıştır. Urukagina, Ur-Nammu, Hammurabi
Kanunları hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Mezopotamya’da gerçek anlamda merkezi siyasi bir birlik kurma girişimleri hangi
dönemde ortaya çıkar?
a)
Uruk Dönemi
b)
Obeyd Dönemi
c)
Akad Dönemi
d)
Orta Asur
e)
Yeni Babil
2. Mezopotamya’da 2. Binyılda ortaya çıkan Akadlar hangi dil grubuna dâhildirler?
a)
Kafkas
b)
Sami
c)
Hint-Avrupa
d)
Hurri
e)
Ural-Altay
3. Aşağıdakilerden hangisi Akad Devleti'nin ortadan kalkış süreciyle,
Hanedanlığı'nın kuruluşu arasındaki dönemi tanımlamak için kullanmıştır?
a)
Post-Akad Dönemi
b)
Neo-Akad Dönemi
c)
Pre-Akad Dönemi
d)
Sargon Dönemi
e)
Naramsin Dönemi

III. Ur

4. Güney Mezopotamya’da Zagros dağlarında yaşadıkları ve Akad Krallığı’nın
yıkımına yol açtığı düşünülen halk hangisidir?
a)
Asur
b)
Sümer
c)
Guti
d)
Mitanni
e)
Elam
5. Akad Sülalesinin kurucusu kimdir?
a)
Hammurabi
b)
I. Sargon
c)
Ur-Nammu
d)
II. Sargon
e)
I. Tiglat-Pileser
6. Hangi Mezopotamya kralının Fırat’ı aşıp Anadolu içlerine kadar ilerlediği üne
sürülür?
a)
Haburabbi
b)
Ur-Nammu
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c)
d)
e)

Asurbanipal
I. Sargon
Asurnasirpal

7. I. Sargon’dan sonra özellikle K.Suriye, K.Irak ve Batı İran bölgelerine başarılı
seferler düzenleyen Akad Kralı kimdir?
a)
Rimuş
b)
Asurbanipal
c)
II. Sargon
d)
Naramsin
e)
Hamurabbi
8. Aşağıdakilerden hangisinin Yeni Sümer Devleti’nin kurucu kralı olduğuna dair
genel bir fikir birliği vardır?
a)
Hamurabbi
b)
II.Asurnasirpal
c)
Ur-Nammu
d)
I. Sargon
e)
Naramsin
9. Yeni Sümer Dönemi’nde edebiyat ve kültür dili olarak hangisi daha yaygın
kullanılmıştır?
a)
Hurrice
b)
Samice
c)
Akadca
d)
Sümerce
e)
Hititce
10. Aşağıdaki unsurlardan hangisi Ur-Nammu Kanunlarının içeriğinde bulunmaz?
a)
Evlilik-Boşanma
b)
Hırsızlık
c)
Büyücülük
d)
Haciz
e)
Yolsuzluk

Cevaplar:
1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b, 6-d, 7-d, 8-c, 9-d, 10-d
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6. ORTA TUNÇ ÇAĞI’NDA MEZOPOTAMYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




İsin-Larsa Dönemi: İsin Dönemi, Larsa Dönemi
Mari Hanedanlığı
Eski Babil Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

İsin-Larsa döneminin özelliği nedir?
Mari Hanedanının belirleyici maddi kültür verileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Orta Tunç Çağı

Eski Sümer Devleti’nin
yıkılışından sonra
Mezopotamya’nın siyasi ve
kültürel merkezlerinin
durumlarının anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Orta Tunç Çağı

İsin-Larsa Dönemi tanınır

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Orta Tunç Çağı

Mari Hanedanı tanınır

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Orta Tunç Çağı

Eski Babil Dönemi tanınır ve Ders notları ve sunumlar,
kavranır
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar






Orta Tunç
İsin
Larsa
Marri
Eski Babil
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Giriş
Mezopotamya’da Orta tunç Çağı’na denk gelen ve Eski Sümer Devleti’nin ortadan
kalkmasıyla bölgede daha çok dağınık halde olan topluluklardan İrin, Larsa, Marri Krallıkları
anlatılacaktır. Son olarak da Amurru kökenli Eski Babil Dönemi’nin tanımı yayılım alanı ve
tarihçesi anlatılacaktır.
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III. Ur Hanedanlığı'nın ortadan kalmasında sonra Mezopotamya'da yine dağınık ve
bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar. Bunlardan başlıcaları Güney
Mezopotamya'da İsin-Larsa ve Babil, Kuzey'de Asur ve daha batıda Marri hem siyasi hem de
yeni kültürel oluşumlarıyla ön plana çıkarlar. Bu dönemde ayrıca Kuzey Suriye'de Halep
başkent olmak üzere Yamhad Krallığı, Batı İran'da Susa gibi yeni yerel krallıklar ve kent
devletleri de ortaya çıkmıştır. Bu da Akkad ve III. Ur Hanedanlığı'nda Mezopotamya'da
oluşturulmaya çalışılan siyasi birliğe tezat bir durum oluşturur. Aslında bu devletlerin de
hedefi aynıdır.
MÖ 2. binyılda birçok koldan Mezopotamya'ya giren halk toplulukları siyasi birlik
çabalarını etkilemiş ve zora sokmuştur. Arap çöllerinden geldikleri anlaşılan ve Samili olan
Amurrular, kalabalık halk gruplarıyla bölgedeki merkezi krallıklar ve kent devletleri için
önemli tehdit olmuşlardır. III. Ur Hanedanlığı'nın yıkılmasında bu toplulukların yarattığı
kargaşanın etkili olduğu düşünülür. Ancak kimi bilim adamlarınca bu topluluğun zaten uzun
zamandan beri III. Ur Hanedanlığının kentlerinde yaşadığını belirtmektedir. Bu noktada
merkezi krallığın zayıflaması, tarımsal zenginliğin azalmasıyla kentin kırsalında yaşayan bu
insanları da cesaretlendirmiş olabilir. Dönemin kimi belgelerinde Amurrular'ın tarımı
bilmemek, uygar olmamakla suçlandıkları görülür. Ancak gelişen süreçte giderek Güney
Mezopotamya'da güçlenen bu toplulukların zamanla yönetimi de ele geçirdikleri
anlaşılmaktadır. Öyle ki dönemin başında yönetici isimlerinin büyük bölümü artık Amurru adı
taşımaktaydı.
Kuzey Mezopotamya'da ise sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir biçimde ele
alacağımız Hurrili topluluklar gelmeye başlamışlardır. Kuzey Suriye ve Güneydoğu
Anadolu'ya yerleşen bu topluluklar da zamanla kendi siyasi birliklerini kurdukları
anlaşılmaktadır. Zira daha III. Ur hanedanlığı Dönemi'nde bölgede Hurri isimleri taşıyan
yöneticiler ortaya çıkmıştır.
Güney Mezopotamya'da MÖ 2. binyılda Amurru etkisi görülmeye başlasa da Sümer
ve Akad nüfus yapısı ve kültürü kuşkusuz varlığını korumuştur. Daha önce dediğimiz gibi
parçalı bir siyasi panorama söz konusudur.
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Tablo 4: MÖ. II. Binyılın ilk yarısında Mezopotamya Krallıklarının karşılaştırmalı
kronolojisi (Kuhrt 2007: 5,8 den derlenmiştir.)

6.1. İsin-Larsa Dönemi
Güney Mezopotamya'da III. Ur Hükümdarlığı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan
parçalı yapıda, bölgenin siyasi anlamda küçük ölçekli güç dengeleri üzerinden süregelen bir
siyasi süreç söz konusudur. Bu süreçte İsin ve Larsa kentleri önemlerini korurlar ve Güney
Mezopotamya'nın siyasi kontrolü her iki kent devletinin siyasi mücadelesi üzerinden
şekillenir. Bu dönem İsin-Larsa Dönemi olarak tanımlanmıştır.
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6.1.1. İsin Dönemi
İsin Sülalesinin kurucusu III. Ur Hükümdarlığı'nın son kralı olarak bildiğimiz İbbisin’in kuzey orduları komutanı İşbi-Erra'dır. Bu açıdan III. Ur Hanedanlığı'nın siyasi
mirasçıları olarak da algılanabilir. İşbi-Erra öncelikle Güney Mezopotamya'yı işgal eden
Elamlıları bu bölgeden uzaklaştırmıştır. Her ne kadar kuzeyde Asur, Batı İran'da Elam, Dicle
havzasındaki birçok yerleşme İsin'den bağımsız bir siyasi otoriteye sahipse de İşbi-Erra
kendinin "dört bölgenin kralı" olarak tanıtmıştır. III. Ur Hükümdarları'nın kullandığı bu terim
aslında İsin Kralları'nın Ur'un geleneksel yapısını devam ettirdikleri anlamına da gelir. İsin
Kralları her ne kadar siyasi anlamda aynı başarıyı göstermesellerde, kültürel anlamda birçok
özelliği devam ettirmişlerdir. Yapılan tören ve ayinlerde bu kültürel mirası devraldıklarına
dair birçok veriye ulaşmak mümkündür. Bu öykünme Mezopotamya'daki geleneksel siyasi
anlayışın bir yansımasıdır. Yeni oluşan siyasi oluşum kendini meşru kılmak için önceki
görkemli devlet ve kurumlarının mirasçısı olarak kendini sunar.
İsin'in yine siyasi ve ekonomik anlamda III. Ur Hükümdarlığı'nın çekirdek bölgesinde
yer alan Ur, Uruk ve Nippur kentlerinde hâkimiyeti ellerinde tuttukları anlaşılmaktadır.
İsin kenti, Nippur’un yaklaşık olarak 30 km. güneyinde yer alır. Yönetim anlayışı
olarak da kralların Ur kentini model olarak kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca İsin
Kralları, söz konusu dönemde özellikle resmi yazışmalarda Akkadca'yı kullanmalarına karşın
Sümerceyi yazı dili olarak tercih etmişlerdir.
İsin kralları Elamlılar tarafından yıkılan tapınakları tekrar onarmışlardır. Sülalenin 4.
kralı İşme-Dagan'ın (1953-1935) hükümdarlığından itibaren "Ur, Nippur, Eridu, Uruk ve
İsin'i gözetenler" unvanını kullanmaları oluşan yeni ideolojik yaklaşımın bir yansımasıdır.
İsin Kralları, III. Ur Hükümdarlarını oldukça meşgul eden Amurru tehdidine de maruz
kalmışlardır. Larsa krallarınından biri olan ve Amurru reisi olarak bilinen Zabaya ve daha
sonra Gungunum Nippur’u ve Larsa'yı ele geçirmiştir. Zabaya Larsa'da tapınak yenileyip
iktidarını pekiştirmeye başlamıştır. Gungunum döneminde İsin’in çöküşün ve yaklaşık 100
km güneydeki Larsa'nın yükselişi başlar.
Aslında İsin'in uzun bir süre Larsa'ya karşı bağımsızlığını koruduğu, krallığın babadan
oğula geçmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak son Larsa kralı Rim-Sin (1822-1763)
tarafından ele geçirildiği anlaşılmaktadır.

6.1.2. Larsa Dönemi
Aslında Sümer Kral Listeleri'nde Larsa Sülalesinin kökeni III. Ur Hanedanlığı'na
kadar uzanır. Ancak bu yukarıda da bahsettiğimiz ideolojik bir yaklaşımın yansıması da
olabilir. Bu açıdan sülalenin kurucusu Napalanum olarak sunulur. Buna karşın başlangıçta
İsin Hükümdarları'nın valileri olarak Lagaş'da görev yapan Gungunum ve babası Zabaya
Amurru kökenlidirler.
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Önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere Amurrular her ne kadar kentlerin
periferisinde kırsal alanlarda merkezi otoritelere başkaldıran gruplar arasında yer alsalar da
birçok unsurları da yerleşik kent kültürü içinde yer almıştır ve bunlar birçok kez yüksek
dereceden memur veya vali olarak atanabilmişlerdir.
Gungunum bağımsız Larsa'nın ilk kralı olarak kabul edilir. Aslında Larsa'nın Ur'u ele
geçirip Basra Körfezi ticaretinde denetimi sağlaması bölgede yeni bir siyasi ve ekonomik güç
olarak ortaya çıkmasını ve doğal olarak Larsa'dan bağımsızlığını kazanması sonucunu
doğurmuştur. Yine ayrılışa dair kimi öngörülerde İsin'in kaynaklarını daha çok kendi
yandaşlarına yönelik kullanması ve özellikle su paylaşımından doğan sorunlar ön plana
çıkartılır. Bu açıdan Larsa oldukça parçalı bir görünüm izleyen dönemin siyasi panoramasında
aslında siyasi açıdan hiçbir zaman dingin bir süreç yaşamamıştır. Kimi ekonomik zorluklar
çoğu zaman ülkede yaşayanları başkaldırı noktasına getirmiştir. Hatta kimi metinlerde
tanrıların Larsa'ya yardım ettiklerine dair ibareler vardır. Örneğin Larsa'nın koruyucu tanrısı
Utu (güneş tanrısı) süregelen bu kargaşaya son vermek için Nur-Adad'ı (1865-1850) krallığın
başına getirir. Nur-Adad'ın ve ardılı Sin-iddinam'ın gerçekleştirdiği imar faaliyetleri, yeniden
canlanışın kanıtları olarak gösterilir. Ancak bütün bunlara karşın yine yazıtlardan edindiğimiz
izlenim bölgenin oldukça küçük birçok siyasi birime bölündüğü ve bazı dönemlerde merkezi
bir gücün bu küçük siyasi birimleri bir arada tutma gayreti içine girdiğidir. Örneğin Larsa'nın
son kralı olarak bilinen Rim-sin (1822-1763) bir kent koalisyonun başında bulunmaktadır.
Güney Mezopotamya'nın en uzun tahta kalmış kralları arasında sayılan Rim-Sin 1804
yıllarında Uruk, İsin ve Babil ittifakını yenmiş ve 1794'de İsin'i tümüyle ele geçirmiştir.
Ancak bu başarılarına karşın Amurru kabilelerine karşı nihai bir zafer kazanamamıştır ve
Babil Kralı Hammurabi tarafından kesin bir yenilgiye uğratılarak Larsa'nın son kralı olarak
tarih sahnesinden çekilmiştir.

6.2. Mari Hanedanlığı
Mari, Fırat ile Habur Nehirleri’nin birleştiği alanın yaklaşık 100 km. güneyinde, Fırat
Nehri kıyısında yer alır. Suriye, Irak sınırına çok yakın bugün Tel Hariri olarak adlandırılan
yerdir. Erken Hanedanlık Dönemi yazıtları ve Ebla Arşivleri 3. binyılın ortalarında Mari'nin
önemli bir yerleşme alanı olduğu bilgisini verir bize. Sahip olduğu konum tarihsel süreçte
önemini pekiştirmiştir. Ancak Mari'nin önemini belirten "Mari Çağı" terimi 1810-1760 Yılları
arasındaki dönem için kullanılır. Bu dönem Mari'nin Babil Kralı Hammurabi'nin Mari'yi ele
geçirmeden önceki gelişmiş kültürel ve ekonomik zenginlik dönemidir.
Mari arşivlerinden de anlaşılacağı üzere ilk kral Yaggid-Lim'dir. Kendisi dönemin
Asur Bölgesi'nin batısını yönettiği anlaşılan I. Şamşi-Adad'ın babası İla-kabkabu arasında
yaptığı uzlaşmayla tanınır. Kendisinden sonra yönetime geçen Yahdun-Lim ise Mari'nin
yayılım alanı Kuzey Suriye'ye doğru genişletme çabası içine girmiştir. Bu aşamada YahdunLim'in Yamhad Kralı Yarim-Lim ile kurduğu diplomatik ilişkiler önem kazanır. Ardılı ZimriLim, Yamhad Kralı'nın kızıyla evlendirmesi, dönemin devletlerarası ilişkilerinde sıkça
karşılaşılan diplomatik evliliklerin örneklerinden biridir.
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Asur Kralı, I. Şamşi-Adad
babası
tarafından
imzalanan
antlaşmanın bozulmasını bahane
ederek Yahdun-Lim'e karşı askeri
bir
operasyon
yaparak
onu
yenmiştir. Yani oluşan kargaşa
sürecinde ise Sumu-Yaman Mari'nin
yönetimine geçmiştir. Ancak çok
geçmeden I. Şamşi-Adad Mari'yi
belki de özerk bir statüde kendi
egemenliğine bağlayarak, başına da
oğlu Yasmah-Addu'yu getirmiştir.
Ancak I. Şamşi-Adad'ın ardılı İşmeDagan
döneminde
Asur'un
bölgedeki egemenliğinin zayıfladığı
anlaşılmaktadır. Zira bu dönemde
Yahdun-Lim'in daha önce Yamhad
Kralı,
Yarim-Lim'in
kızıyla
evlendirdiği oğlu Zimri-Lim Mari
tahtının başına geçmiştir.
Şekil 3: Mari Sarayı Planı (Roaf 1996)
Zimri-Lim'in Mari'nin yönetimine geçmesiyle Kuzey Suriye coğrafyasında önemli
siyasi birlikler oldukları anlaşılan Yamhad Krallığı ve Katna ile doğrudan ilişki içine
girmiştir. Söz konusu bölgeler Mari ile komşu bölgelerdir hem Kuzey Suriye/Doğu Akdeniz
ticareti hem de Fırat suyu boyunca yapılan ticarette önemli söz hakları vardır.

Harita 19: Mari Arşivleri'nde adı geçen kentler (Roaf 1996:116)
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Özellikle diplomatik bir evlilikle perçinlenmiş olan
Yamhad ve Mari arasındaki işbirliği, Asur'un
destekçisi Katna'nın da bu işbirliği içinde kalması
zorunluluğunu doğurmuştur.
Mari'nin özel konumu tarihsel süreçte daima
önemini korumasını sağlamıştır. Önemli kara
ticaret yolları yanında yine Fırat üzerinden
gerçekleşen ticarete de hâkim olması, önemli bir
ticaret limanı olmasını sağlamıştır. Mari
Arşivleri'nde kentin bu rolüne ilişkin kimi belgeler
mevcuttur. Örneğin Doğu Akdeniz Havzası'na,
doğu ülkelerinden gelen kalayın iletilmesinde
önemli bir üs olduğu anlaşılmaktadır.
Zimri-Lim Dönemi'ndeki Mari Sarayı, dönemin
saray ve dolayısıyla kent mimarisi hakkında
önemli bilgiler içerir. Merkezi avlular etrafında yer
almış odalar topluluğu Mari Sarayı'nın ana
karakterini yansıtır. Avlu, koridor ve odalardan
oluşan yaklaşık 260 odanın 2.5 hektarlık bir alana
yayıldığı tespit edilmiştir ki bu büyüklükteki bir
saray yapısı Mezopotamya Dünyası'nın nadir
örneklerindendir.
Kimi yazılı belgelerde kralların diğer ülke kral ve
yöneticilerinin saraylarını oldukça merak ettikleri
ve bu amaçla kimi görevliler tayin ettikleri
mektuplaşmalar yaptıkları anlaşılır. Dolayısıyla
kral sarayı aynı zamanda devletin ve onun
prestijini de yansıtmaktaydı.
Resim 19: Mari Sarayı'nda bulunmuş Tanrıça Heykeli (Parrot 1960: fig.339)
Bu açıdan Mari'nin görkemi dönemin çağdaşı krallarının oldukça özendirmiş
olmalıdır. Sarayın görkemli mimarisine paralel olarak toplumsal ve ticari faaliyetlerin,
düzenlemelerin de merkezi olduğu kuşkusuzudur. Ancak yine metinlerden toprak sahipleri,
tüccarlar, çiftçileri, yani özel mülkiyetin de var olduğunu göstermektedir.
Çağdaşı diğer yönetimler gibi Mari'de de oldukça sistematik bir vergilendirmenin
bulunduğu anlaşılır. Özellikle konumu dikkate alındığında özellikle kara ve Fırat üzerinden
gerçekleştirilen ticaretten önemli vergi kazancı bulunduğu söylenebilir.
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Mari
Metinleri,
dönemin
Yakın Doğu’sunun siyasal, ekonomik,
toplumsal ve kültürel panoramasını
yansıtması açısından belki de en
önemli belgelerin başında gelir.
Mari'de bulunan arşiv yaklaşık
20.000'in üzerinde çivi yazılı tabletten
oluşur. Tabletler ülkeler arasındaki
siyasi ilişkiler yanında o dönemin
toplumsal yapısının ayrıntılarını da
içerirler.
Resim 20: Mari Sarayı (Roaf 1996: 119)
Örneğin dönemin devletleri için oldukça ciddi bir sorun haline dönüşen büyük insan
göçleri, bunların kentlerin yakınındaki tarımsal alanlara yurt kurmaları ve zamanla bu alanları
ele geçirmeleri, bazılarının kentte yaşama olanağını kazanarak, yönetimin yüksek
kademelerine değin yükselebildiğini bu yazıtlardan anlayabilmekteyiz.
Bu topluluklar için kullanılan terimlerin Akkad dilinde değil de Amurru dilinde olması
etnik kimliklerini de açığa çıkarır. Kırsal alanlarda belli bölgelere yerleştirilmiş bu
toplulukların hayvan sürülerini otlatmaları için özel bölgeler oluşturulmuştur. Bazıları devlet
hizmetinde mevsimlik işçi olarak çalışırlardı.
Mari Arşivi'ndeki kimi belgeler doğa olaylarının da sürekli gözlendiği ve sıra dışı
gelişmelerin yazıya geçirildiği, aynı zamanda bu konuda kralın da bizzat bilgilendirildiği
hakkında veriler içerir.
Daha önce de belirttiğimiz üzere Mari Arşivleri'nde krallar arasında diplomatik
mesajlar, kız alıp vermeler, armağan alıp vermeler üzerine kurulu dostane ilişkilere sürekli
değinilir. Karşılıklı güveni yansıtan bu belgeler yanında tam aksi yöndeki yazılı belgelerin
varlığı da dikkat çekicidir. Karşılıklı güvensizlikler, diğer kral sarayına dair istihbarat bilgileri
ilgi çekicidir. Yine aynı arşivlerde kraliyet içindeki kimi özel mektuplar ve içerikleri oldukça
ilginçtir.
Babacığımla konuşuyorum: İşte oğlun Yasmah-Addu (konuşuyor). Babacığımın bana
yolladığı tablete kulak verdim, şöyle diyordu: "Senin dizginlerini daha ne kadar tutmamız
gerekecek? Sen çocuksun, adam olmadın, çenende sakalın yok! daha ne kadar kendi evini
doğru düzgün yürütmeyi beceremeyeceksin? Kardeşinin koca ordulara komuta ettiğini
görmüyor musun? Sen de sarayına ve evine doğru düzgün komuta etmesini iyice öğren!"
Babacığım bana böyle yazmış. Şimdi, Babacığım beni terfi ettirdiyse, bir çocuk olup işleri
yürütme beceriksizliğini nasıl gösterebilirim? Küçüklüğümden beri Babacığımın yanında
büyümüş olmama rağmen nasıl olur da şu ya da bu hizmetkâr Babacığımın gözünde düşmemi
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sağlayabilir? Bu nedenle beni mutsuz eden bu konuyu halletmek için derhal Babacığımın
yanına geliyorum! (Kuhrt 2007, I: 140)
Metinden'de anlaşılacağı üzere Mari arşivleri dönemin siyasi ve toplumsal
gelişmelerin yanı sıra oldukça özel durumlara ilişkin de çok değerli bilgiler vermektedir.
Metne bakıldığında insanoğlunun kimi bireysel ilişkilerinin ve buna dayalı sorunların binlerce
yıl hiç değişmeden varlığını ve karakterini koruduğu anlaşılmaktadır.
Zimri_Lim ve oldukça görkemli olan sarayı ve arşivi MÖ 1957'li yıllarda Babil Kralı
Hammurabi tarafından yıkılmıştır. Aslında kentin Hammurabi tarafından büyük bir saldırıyla
yerle bir edilmesi bugün arkeologlar için büyük bir avantaja dönüşmüştür. Bir daha
yerleşmeye sahne olmayan kentin büyük bölümü kalın yıkıntı tabakası altında kalarak özgün
halini koruyabilmiştir.

6.3. Eski Babil Dönemi
En azından III. Ur Hanedanlığı'ndan beri Mezopotamya coğrafyasında, göç yoluyla
Arap Çölleri'nden gelmiş oldukları varsayılan Amurrulu topluluklar merkezi krallıkların
siyasi egemenliklerine çoğu zaman önemli zararlar vermiş bazen yıkılmalarına sebep
olmuştur. Bu toplulukların bir kısmı ise kentlerde yaşamayı seçmiş veya mecbur bırakılmış
süreç içinde bazı aileler yönetimde ve bürokraside önemli görevlere de gelmişlerdir.
MÖ 2. binyılın başlarında Güney Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de Amurruların
giderek Mezopotamya kültürüne ve siyasetine kanalize oldukları görülür. Bu süreçte Amurru
kökenli diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkar. Bunlardan en bilineni en azından Amurru
kökenli bir sülalenin yönetimde olduğunu anladığımız Eski Babil'dir, yine daha kuzeydeki
Yamhad Krallığı da aynı çerçevede ele alınabilir.

Harita 20: Babil Ülkesi (Roaf 1996: 120)
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I. Babil sülalesi olarak adlandırılan bu dönem MÖ 1894'lü yıllarda Amurru kökenli bir
sülale tarafından kurulur. İlk Kral Sumuabum'dur ve Hammurabi'nin babası Sin-mubalit'in
saltanatının sonuna değin devam eder.
Ancak yaklaşık 5 kralın hüküm sürdüğü bu erken döneme ilişkin bilgiler oldukça
azdır. Fırat ve Dicle'nin getirmiş olduğu alüvyonlar özellikle Güney Mezopotamya'daki erken
birçok yerleşmenin kalın bir toprak tabakası altında kalmasına sebep olmuştur. Aynı şey
Babil'in erken tarihi içinde geçerlidir. Mezopotamya'nın zengin arşivlerine sahip diğer
merkezlerden bu erken döneme dair kimi bilgiler edinebilmektedir. Mari Arşivleri ve
Sippar'da bulunmuş yazılı belgeler önemli bilgiler verirler.
Ama yinede bilgilerin büyük çoğunluğu Hammurabi ve
krallığına ilişkindir. Eski Babil Krallığı'nın hatta 2. binyıl
Güney Mezopotamya sının en tanınmış kralı Hammurabi’dir
desek pek yanlış olmaz sanırız. Ancak bu belki de bugünkü
algımızdan kaynaklanmaktadır. Özellikle yapmış olduğu
yasalar bu ününü pekiştirmiş olabilir. Zira o döneme dek bu
kadar geniş kapsamlı ve ayrıntılı kanunlar Mezopotamya'da
görülmemiştir.

Resim 21: Babil Kralı Hamurrabi'nin kanunnamesinin bulunduğu stel ve ayrıntı,
Louvre Müzesi
Hatta kendinden sonraki devlet ve toplumlar tarafından de kimi zaman bire bir
alınarak uygulanmıştır. Hammurabi'nin ilk yılları aslında oldukça zorlu geçmiş olmalıdır.
Çünkü çağdaşları I. Şamsi-Adad kuzeyde, güneyde Larsa'da ise Rim-sin güçlü krallar olarak
geniş bir bölgeye hükmetmektedirler.
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Bu nedenle Hammurabi'nin özellikle krallığının başlarında yaptığı başarılı askeri
seferler onun bireysel başarılarından çok I. Şamsi-Adad ve Rim-sin ile kurmuş olduğu
ittifaklara bağlanmaktadır. Bu açıdan krallığının 30. yılından sonra ancak siyasi olarak etki
alanını genişlettiği, bağımsız hareket etme kabiliyetinin artığı fikrini doğurmaktadır.
Hammurabi'nin bu dönemden sonra ki siyasi başarıları olabildiğince hızlıdır. Öncelikle
Rim-sin yönetimindeki Larsa'yı ele geçirir. Bu siyasi başarı İsin, Uruk, Ur ve Nippur gibi
Güney Mezopotamya'nın en önemli kentlerini de doğal olarak Hamurabbi yani Babil
Krallığı'nın denetimine sokar. Bütün bunların yanında Dicle'nin doğusuna yapmış olduğu
seferler stratejik açıdan daha önemlidir. Böylelikle Batı İran bölgesini Mezopotamya'ya
bağlayan güzergâhları, Diyala havzasını ele geçirdi ve böylelikle oldukça geniş alana yayılan
ticaret yollarını denetimi altına almış oldu. Bu hızlı yükselişin sonunda Mari'yi de ele
geçirerek ticaret sisteminin batı yakasını, bundan da önemlisi Fırat Havzası'nın da denetimini
sağlamıştır. Artık Babil bölgenin kuzeydeki diğer önemli gücü olan Yamhad Krallığı ile sınır
komşusu olmuştur.
Daha önce de değindiğimiz gibi Hammurabi'ye ilişkin bilgilerimizin birçoğu Babil'in
kuzeyinde yer alan Sippar’dan gelmektedir. Birçok bölgeyi ele geçiren Hammurabi'nin doğal
olarak denetimindeki tarımsal araziler artmıştır. Böylelikle daha sıkı bir denetim, kayıt sistemi
ve toplumsal ve ticari ilişikleri nasıl olması gerektiğini kurala bağlayacak yasalara ihtiyaç
duyulmuştur.
Mezopotamya'nın toplumsal yapısına dair aslında ilk kent devletlerinden beri uygulana
gelen kimi kuralların Babil'de de aynı karakterde korunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle
vatandaşların özel mülkiyeti ve toplum-devlet ilişkisinin geleneksel olarak devam ettiği
görülmektedir. Eski Babil'de de kamu hizmetinde çalışanlar, askerler bu emeklerinin karşılığı
olarak krallığın topraklarından, tarımsal arazilerden pay alırlardı. Bu toprak bağışlarının belki
meslekler gibi babadan oğula geçtiği söylenebilir.
Bunun dışında kraliyet arazilerinde tarım belli vergiler veya kiralamalar karşılığında
yapılabiliyordu. Gerek Hammurabi Kanunları'nda gerekse ardılı Ammi-saduka (1647-1626)
kanun veya fermanlarında bu ticari ilişkilerin kuralları belirlenmiştir. Bunun yanında krallığın
ve tapınakların da işlenen tarımsal arazileri vardı. Bunların ekim, biçim ve sulama işlemleri
yine krallığın belirlediği kişiler tarafından yapılmaktaydı. Tarımsal üretimin yanında krallık
büyük hayvan sürülerine de sahip olmalıydı.
Eski Babil Hammurabi'nin ölümünden sonra hayatına devam etmekle birlikte artık bir
daha eski görkemli günlerine dönemez. Başlangıçta uzak eyalet merkezlerinin elden çıktığı
anlaşılmaktadır. Yine Larsa'da kurulmuş olan ancak hakkında oldukça az bilgi sahibi
olduğumuz "Deniz Ülkesi Hanedanlığı"nın ortaya çıkmasıyla Babil'in özellikle güneydeki
ticari potansiyelini, körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerini etki alanını yitirdiği anlaşılmaktadır.
Hammurabi'nin ardılı Şamsu-iluna (1749-1712) her ne kadar kimi çabalar içine girse de
Babil'in gerileyişi durdurulamamıştır. Yine sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele
alacağımız İran Platosu'ndan gelen Kassit toplulukları Babil'in yıkılış sürecini
hızlandırmışlardır. 17.-16. yüzyıllar arasında Babil'de yaklaşık 150 yıl süren bir egemenlik
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dönemleri söz konusudur. Bütün bunların yanında Babil'in sonunu getiren olay oldukça uzak
bir coğrafyada başlamıştır. Eski Hitit Krallı I. Murşili, Hititlerin Kuzey Suriye seferleri
çerçevesinde önce Halep'i ele geçirmiş sonra daha da güneye ilerleyerek 1595 yılında Babil'i
de yağmalamış ve Eski Babil Dönemi'ne son vermiştir.
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Uygulamalar
1.

Mari Arşivlerinde geçen kentleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Mari arşivlerinde geçen kentlerden en az birini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
III. Ur Hanedanlığı’nın yıkılmasından sonra, Yakın Doğu’da merkezi bir güç yoktur,
daha çok bölgesel merkezler mevcuttur. MÖ 2. binyılın sonunda Yakın Doğu’ya dışarıdan
gelenlerin etkisiyle, bu bölgede siyasi ve kültürel değişimler söz konusudur. Bu bölgesel
merkezlerden İsin ve Larsa, Marri kentleri öne çıkan devletler olmuştur. Bu ders de İsin-Larsa
Dönemi olarak geçen süreç anlatılmıştır. İsin ve Larsa Krallıkları’nın kökeni, siyasi
yapılanmaları ve yayılım alanlarına değinilmiştir. Ayrıca Marri Krallığı’nın tarihçesi
anlatılmıştır. 20.000 civarında olan Mari metinleri hakkında kısa bir bilgi verilmiştir.
Son olarak Amurru kökenli Esli Babil Dönemi’nin açıklaması yapılmıştır. Bu
dönemde kanunları ile tanınan Hammurabi hakkında bilgi verilmiştir. Eski Babil’de toplumsal
yapı ve siyasi düzen açıklanmıştır. Babil’in ticari gücünü yitirmesiyle birlikte zayıflama
sürecine girmiştir. Kuzeyden gelen Kassit toplulukların saldırısı ve Babil kentinin Hititler
tarafından ele geçirilmesiyle birlikte Eski Babil Dönemi sona ermiştir.
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Bölüm Soruları
1. Orta Tunç Çağı’nda Arap Çölleri’nden geldikleri öne sürülen ve merkezi krallıklar
için önemli bir tehdit oluşturmaya başlayan Samili topluluk hangisidir?
a)
Aramiler
b)
Amurrular
c)
Asurlar
d)
Yahudiler
e)
Sümerler
2. Aşağıdakilerden hangisi MÖ. II. Binyılın başlarında Mezopotamya’da ortaya çıkan
siyasi güç/yerel krallıklardan değildir?
a)
İsin-Larsa
b)
Yamhad
c)
Babil
d)
Mari
e)
Arami
3. Mari Arşivi’nde bulunan ve babasına özel mektup yazan Mari Kralı kimdir?
a)
Zimri-Lim
b)
Yaggid-Lim
c)
Yahdun-Lim
d)
Yasmah-Addu
e)
Sumu Yaman
4. Mari Krallığı aşağıdakilerden hangisi ile taht evliliği yoluyla ilişkilerini
güçlendirmiştir?
a)
Babil
b)
Susa
c)
Elam
d)
Katna
e)
Yamhad Krallığı
5. Güney Mezopotamya'nın en uzun tahta kalmış kralları arasında yer alan Larsa’nın
son kralı kimdir?
a)
Napalanum
b)
Rim-Sin
c)
Nur-Adad'ı
d)
Gungunum
e)
Zabaya
6. III.Ur Hükümdarlığı’nın yıkılmasından sonra Güney Mezopotamya’nın siyasi
kontrolü hangi iki devletin mücadelesi üzerine kurulur?
a)
Ur-Uruk
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b)
c)
d)
e)

Sippar-Eridu
İsin-Larsa
Ninive-Numrud
Lagaş-Obeyd

7. Aşağıdakilerden hangisi MÖ. II. Binyılda Mari’nin önemli bir bölgesel güç olarak
ortaya çıktığını gösteren unsurlardan değildir?
a)
Fırat üzerinden gerçekleşen ticareti denetlemesi
b)
Önemli kara ticaret yol güzergahlarına hakim olması
c)
Büyük yönetici saray ve kamu yapılarına sahip olması
d)
Ülkeler arası siyasi ve ekonomik ilişkilere dair belgelerin toplandığı zengin bir
arşive sahip olması
e)
Güney Mezopotamya kent devletlerine yakın olması
8. MÖ. II. Binyılın başlarında Güney Mezopotamya’da Amurru kökenli topluluklarca
kurulan ilk siyasi güç hangisidir?
a)
Babil
b)
Urartu
c)
Mari
d)
Yamhad
e)
Sümer
9. Daha çok yazılı kanunlarıyla tanınan Eski Babil Dönemi kralı hangisidir?
a)
I. Şamsi-Adad
b)
Rim-Sin
c)
Hammurabi
d)
Zimri-Lim
e)
Yarim-Lim
10. Aşağıdakilerden hangisi Eski Babil Krallığı’nın yıkılış süreciyle doğrudan ilişkili
değildir?
a)
Hitit Kralı I. Murşili’nin Babil’i yağmalaması
b)
İran Platosu’ndan gelen Kassit topluluklarının Babil’e yerleşmesi
c)
Babil’in özellikle körfez ülkeleriyle ticari potansiyelini yitirmesi
d)
Fırat taşkınları
e)
Deniz Ülkesi Hanedanlığı’nın ortaya çıkması

Cevaplar:
1-b, 2-e, 3-d, 4-e, 5-b, 6-c, 7-e, 8-a, 9-c, 10-d
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7. ESKİ – ORTA ASUR, KASSİTLER VE BABİL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




Eski Asur Dönemi
Kassitler ve Babil
Orta Asur Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Asur neden eski ve orta dönem olarak ayrılır?
Kassitler kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Eski-Orta Asur, Kassitler ve Eski ve Orta Asur dönemleri Ders notları ve sunumlar,
Babil
tanınır
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
Eski-Orta Asur, Kassitler ve Kassitler kavranır
Babil

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Eski-Orta Asur, Kassitler ve Babil dönemi tanınır
Babil

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar




Eski Asur
Kassitler
Orta Asur
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Giriş
MÖ II. Binyılın başlarından Eski Babil, İsin-Larsa, Mari bölgesel krallıklarıyla aynı
dönemlerde Dicle ve Zap Irmaklarının kesişme noktasında ortaya çıkmış Eski Asur Dönemi
ele alınacaktır. Daha sonra ise, Güney Mezopotamya'da bir dizi siyasi değişikliğe neden olan
ve II. Binyılın ortalarında Babil Bölgesi'ni ele geçiren Kassit'ler son olarak yine Kuzey
Mezopotamya'da önemli bir sürecin başlangıcı olan, Orta Asur Dönemi incelenecektir.
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7.1. Eski Asur Dönemi
Asur kelimesi hem kentin hem de baş tanrının adıdır. Bu çeşitli karışıklıklara neden
olmaktadır. Kent adının tanrı adından önce karşılaşılır olması bilim adamlarının önce yer
adının ortaya çıktığı ardından tanrı adının buradan türediği fikri üzerinde birleşmelerine neden
olmuştur.
Daha sonraki dönemlerde Asur ülkesinin adı da bu kentten türemiştir. Ancak Eski
Asur döneminde Asur ülkesi olarak tanımlanılan bölge Asur kentidir.
Asur’un çekirdeğini oluşturan Asur kenti Musul’un güneyinde ve Dicle’nin batı
kıyısında uzanır. Doğu ve kuzeyinde yer alan akarsular ve yağışlar sayesinde sulamadan
bağımsız olarak tarım gelişmiştir. Ayrıca yine Asur doğudan batıya giden önemli kervan
yollarının da üzerinde yer alıyordu. Bu önemli kente dair çok az kalıntı araştırılmıştır. Kentte
İştar tapınağı çevresindeki yerleşmeden elde edilen bulgular, ardışık kral listesi
oluşturulmasına olanak vermektedir.
Asur’un sosyo-ekonomik yapısı daha çok Kayseri yakınlarında bulunan bir ticaret
kolonisinden ele geçirilen metinlerden anlaşılmaktadır. Resmi törenlerde okunan bu fermana
göre;
“(Tanrı) Asur kral(dır). Erişum vekil(dir. Asur bükülmeyen bataklık sazları,
basılmayan topraklar, aşılmayan su yolları (gibidir).
Basamaklı Kapı’da çok konuşan (yani yalan söyleyen) kimsenin ağzını ve gerisini
yıkıntılar canavarı kapacak; başını çömlek gibi parçalayacak; o da kırık bir saz gibi yere
düşecek, ağzından sular akacaktır. Basamaklı Kapı’da yalan söyleyenin evi yerle bir olur.
Yalancı tanıklı etmek için yola çıkan kimse hakkında [Basamaklı Kapı’daki hukuki davalara
bakan] [Yedi] Yargıçlar tarafından [aleyhte] hüküm verilsin; [Asur], Adad ve Bel [tanrım
onun dölünü yok etsin]; ona […] bir yer vermesin.
Bana itaat eden [kimse…] Basamaklı Kapı’ya [gittiğinde] saray naibi [ona yardımcı
olsun]; tanıkları ve davacıları [saraya] [göndersin]; yargıçlar [kürsüye otursun] ve
[As]ur[da] doğru karar verilsin.” (Kuhrt 2007: 109-110).
Asur Kral Listeleri 5 bölümden oluşan şematik bir listedir. Bu kral listelerinden, 2000
yıllarında bağımsızlıklarını kazandıkları ve yerli krallar tarafından yönetildikleri, 1900’lerde
ticaret ağı geliştirdikleri ve 19. yy.’ın sonlarında Amurru kralı I. Şamşi-Adad’ın Asur’u
fethettiği anlaşılmaktadır.
Asur, Güney Mezopotamyalı tüccarların kalay satın almak ve bakır satmak için tercih
ettikleri bir yer olduktan sonra önemini iyice arttırmıştır. Üç kervan yolunun kesiştği bir
noktada yer alan Asur’un bu ticari öneminin farkında olan krallar, altın, gümüş, bakır, kalay
gibi ticari malları vergiden muaf tutarak bu ticaretin artmasına katkı sağlamışlardır. Ayrıca
Anadolu’da kurulmuş olan ticaret kolonileri de Asur pazarının genişlemesine olanak
sağlıyordu.
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Bu yüksek karlılık durumu, çevredeki kral ve yöneticilerin de dikkatini çekiyordu.
Batı komşusu Şamşi-Adad, Asur’u kendisine hedef olarak seçmişti.
Amorit kökenli olan Şamşi-Adad’ın babası Mari’nin güneyindeki bir Amorit Krallığı
olan Terka’nın kralıydı. Mari kralıyla aralarındaki sürtüşme, kral ve ailesinin Kar Dunias’a
(Babil) sürgüne gönderilmesiyle son bulmuştur. Şamşi-Adad’ın da Naramsin zamanında kar
Dunias’a gittiği bilinmektedir ve burada oluşturduğu paralı askerlerden bir orduyla Ekallate’yi
ele geçirmiştir.
1814 yılında da Asur’u alarak krallığını ilan etmiştir. Şamsi Adad döneminin
tarihlendirilmesinde çeşitli görüşler olmasına karşın kabul gören tarih, MÖ 1814-1782
yıllarıdır.
Babil kültürünün etkisiyle Sümer panteonunda “ülkelerinin tanrılarını koruyan
tanrılar” olarak tanımlanan Anu ve Enki’yi tanrı kabul etmiştir. Akkadlılar gibi adına zafer
stelleri diktirmesi ve Akkad krallarının kullandığı “tüm dünyanın kralı” unvanını kullanması,
onun önceki yaşamında aldığı kültürün izleridir.
Şamşi-Adad zamanında Kar Dunias (Babil) ve Şubat (Enlil) olmak üzere iki başkent
vardır. Oğullarından İşme-Dagan’ı Ekallate’ye, Yasmah-Adad’ı da Mari’ye kendisine bağlı
krallar olarak göndermiştir. Ancak Yasmah-Adad başarılı olamamış ve babasının ölümünün
ardından Mari’yi, Mari Kralının öldürülen kralının oğlu Zimrilim’e bırakarak geri çekilmiştir.
En Geniş sınırlarına geç 19.- erken 18. yy.’da ulaşan Asur, kuzeyde Toros ve Anti
Toros Dağları’ndan güneyde Babil düzlüklerine, doğuda Zağros Dağları’nın batı eteklerinden
batıda Orta Fırat ve Belik Suyuna, kadar yayılan topraklara hükmetmiştir.

7.2. Kassitler Ve Babil
MÖ 1600'lü yıllarda Eski Hitit Krallığı'nın güney seferleri çerçevesinde önce Yamhad
Krallığı'nı ortadan kaldıran I. Murşili Babil'e kadar ilerlemiş ve kenti yağmalamıştır. Bu
aşamadan sonra büyük bir karmaşa içine giren bölgede Kassitler yeni bir siyasi güç olarak
ortaya çıkmışlardır. Aslında Kassitler’in daha 18. yüzyılın ortalarından beri Babil Bölgesi’nde
özellikle kırsal bölgelerde ve büyük kentlerin çevresinde, tarımsal faaliyetlerde bulunarak
varlıklarını devam eden bir topluluk olduğu düşünülür. Zamanla kentlere içinde de önemli bir
güç olarak varlıklarını koruyan Kassitler’in, zayıflayan Babil'de yeni bir siyasi güç olarak
ortaya çıktıkları düşünülür. Aslında bu türden değişimler, gerek Eski Babil öncesinde gerekse
sonraki dönemlerde de Mezopotamya'nın siyasi panoramasında izlenebilir.
Kassitler’in kökeni konusu hala karanlıkta kalmakla birlikte, anayurtlarının Zağros
Dağları olduğuna dair genel bir inanış hâkimdir.
Babil Kral listelerinde Kassitler'in hanedanlık süresi "576 yıl 9 ay" olarak
belirtilmiştir. Buna karşın egemenliklerinin yaklaşık 400 yıl sürdüğü (1530-1155) kabul edilir.
Mezopotamya için oldukça uzun süren bu tarihsel sürece dair kanıtlar ne yazık ki oldukça
azdır. Bunda 14. yüzyıldan itibaren Kassit krallarının yıllara ad verme uygulamasını terk
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etmesi ve kralların aynı isimleri kullanması büyük bir faktördür. Bu durumda özellikle
tarihlenmiş belgelerdeki kral isimlerinden kimin kastedildiği kestirilememektedir. Kassit
tarihine ilişkin tarihlenmiş belgeler ise daha çok 14. ve 13. yüzyılda II. Kurigalzu ile IV.
Kaştiliaş arasındaki dönemi kapsar. Söz konusu belgeler Nippur ve Ur kentlerinde
bulunmuşlardır.
Dönemin Kassit toplumunun yapısını yansıtması açısından ilginçtir.
.... Babil yerlisi genç bir kız. İli-Şamaş'ın oğlu, tüccar Raba-şa-Ninimma ikinci oğlu
Ninimma-zera-şubşi'ye gelin (eş) olsun diye onu babasından, Hurad-Humatir kasabasındaki
bir Kasit olan Kiautu'nun oğlu Kidin-Şumaliya'dan ve Sin-epiranni'nin kızı Agargarutu'dan
satın aldı. Satın alma fiyatı olarak Raba-şa-Ninimma 2 ince muhtillu urbayı, 2 şekel altını
Kidin-Şumaliya ile karısı Agargarutu'ya verdi; Raba-şa-Ninimma satın alma fiyatının geri
kalanı için Kidin-Şumaliya ile karısı Agargarutu'ya yiyecek verecek... (Kuhrt 2009:440).
Kassitler ile ilişkilendirilen diğer bir belge türü "kudurru" dur. Söz konusu terim sınır
anlamını taşır. Dikdörtgen veya üst kısmı yuvarlatılmış biçimde olan bu taşların üzerinde sınır
anlaşmazlıklarını gidermek maksadıyla durumu açıklayan çivi yazılı bir metin yer alır.
Kuduru'ların hak sahiplerinin arazilerine dikildiği ve böylelikle arazilerinin sınarlarını ve
muafiyetini kanıtladıkları düşünülmektedir. Buna karşın in-situ tek örneğin bir tapınakta
bulunması ve toprağa dikilecek bölümünün bile yazıtlı olması, bunların yine toprak sahibi
kişinin haklarını ve sahipliğini göstermek adına tapınaklara bırakıldığını da
düşündürmektedir.
Kassit krallarının kullandıkları ünvanlar da ülkenin siyasi yapıları hakkında bilgi verir.
Yöneticiler kendilerini "Babil Kralı veya sadece "Kral" olarak tanımlamışlardır. Bu durumda
daha önceleri kent devletleri şeklindeki bir örgütlenmeden çok, tek bir yönetim altında
birleştiklerinin kanıtı olarak gösterilir.
Dönemin tarihsel olayları için önemli bir kaynak olan Amarna Mektupları'nda
Kassitler’e ilişkin kimi verilere ulaşmak mümkündür. III. Amenofis ve IV. Amenofis
(Akhenaton) saltanat yıllarına (genel olarak 1364-1336) yıllarına denk gelen dönemde Mısır
ile Kassit'ler arasında elçilerin gidip geldiğini öğreniyoruz. Aslında Kassitler ile Mısır
arasındaki ilişkiler III. Tutmosis Dönemi'ne kadar iner (1490-1436). Mısırlılar bu dönemde
aslında Doğu Akdeniz Dünyası ile daha yakın bir ilişki kurarlar. Mitanni topraklarına kadar
ilerleyen Mısırlıların buraya bir anıt diktirdikleri böylelikle bölgede denetim kurma
noktasında önemli isteklerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
MÖ. 15. yüzyıldan itibaren Kassitler’in Güney Mezopotamya'da hatta kimi veriler
çerçevesinde körfez bölgesindeki bugün Bahreyn olarak tanımlanan adaya kadar mutlak bir
egemenlik sürdüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu bölgelerdeki mevcut kentler genişlemiş ve
yenileri eklenmiştir.
Kassitli kimliği ile tanınan Dur-Kurigalzu bunlardan biridir. Bugün Bağdat
yakınlarındaki bu yerleşmenin I. Kurigalzu tarafından kurulduğu kabul edilir. Bugün bile
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ayakta kalmış ziggurat aslında Kassitler’in de Mezopotamya'nın mimari geleneklerini devam
ettirdiklerini gösterir. Ziggurat yanında saray kompleksi kalıntıları da saptanmıştır.
Mezopotamya ile Mısır arasındaki kız alıp verme ilişkisini Kassitlerde de izlemek
mümkündür. Örneğin I. Kurigalzu Dönemi'nde Babil kralının kızı III. Amenofis'e eş olarak
verilmiştir. Bu ilişki doğal olarak her iki devlet arasındaki diplomatik ilişkileri de geliştirmiş
olmalıdır.
Kassitler’in yine 15. yüzyıldan itibaren bölgenin ticari sistemleri, ticaret yolları
üzerinde oldukça etkin bir denetimleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha doğudan gelen değerli
taşlar örneğin lapis-lazuli ve maden yanında örneğin "güzel atlar"da bulunmaktaydı. Dönemin
yazışmaları arasında Kassitler’in Mısır'a atla birlikte, savaş arabası bile yolladıkları
anlaşılmaktadır. Bu örnekler söz konusu dönemde belki de en etkili savaş silahı olan "savaş
arabaları"nın Mısır topraklarına kadar hediye olarak yollandığını gösterir.
Yine söz konusu dönemde krallar arasında oldukça ciddiye alınan bir hediye
alışverişinin yaşandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu ilişkilerde etkin rol oynayan elçilerin de
özel kişilerden seçildiği anlaşılmaktadır. Elçiye gösterilen saygı krala gösterilen saygının ve
önemin bir göstergesi olmuştur. Elçiler sadece her iki krallık arasında ulak işlevini görmüyor,
birbirilerine gönderdikleri hediyelerin de güvenli bir şekilde naklini sağlıyorlardır. Aynı
zamanda her iki ülke arasında kimi ticari ilişkileri de sağlıyorlardır. Yine özellikle Mısır ile
Kassitler arasında yapılmış olan ve daha çok Kassitler’in kız vermesine dayandığı anlaşılan
evliliklerde, Mısır'a yollanan gelinin akıbetinin de yakından izlendiği Amarna Mektupları'nın
içeriğinden anlaşılmaktadır. Amarna Mektupları söz konusu dönemdeki politik hatta kralar
arasındaki özel ilişkileri tüm çıplaklığı ile anlatması bakımından çok zengin bir kaynaktır.
Önemli günlere davet, bazen davet edilmeyen kralın sitemi, iyi niyet dilekleri bazen
alınganlıkları ve bütün bunları ifade etmekte kullanılan diplomatik dili bu mektuplaşmalardan
öğrenebilmekteyiz.
Kassit kralı Burnaburiaş'ın IV. Amenofis'e yazmış olduğu mektuplardan biri hediye
alışverişinin öneminin kavranması açısından önemlidir.
Ama biraderim bana göndereceği altın işleme işini başkasına vermemeli; biraderim o
işi bizzat denetlemeli, mühürlemeli, ve bana öyle göndermeli. Biraderim belli ki biraderimin
gönderdiği altın (yükünü) denetlememiş. Biraderim onu mühürlesin ve göndersin diye
başkasına bırakmış. Bana getirilen 40 mina altını fırına koyduğumda, (10) (bile) gelmediğine
ant içerim (Kuhrt 2009).
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Yakın Doğu'nun büyük bölümü için Son Tunç Çağı'nda yazışma dili Akkadca
olmuştur. Bir nevi diplomasi dili olan Akkadca, Kassitler tarafından da kullanılmıştır. Eski
metinlerin önemli bir bölümü kopyalanmış ve arşivlenmiştir. Kassitler'de yazıcılığın oldukça
prestijli bir meslek olduğu ve belli aileler tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

Harita 21: Orta Asur İmparatorluğu (Road 1996:140)
Bugün Babiller’in köken, gelişim ve nasıl ortadan kalktıklarına dair birçok bilinmeze
karşın özellikle Amarna Mektupları sayesinde söz konusu dönemde Mezopotamya'da oldukça
zengin bir toplumsal ve ticari hayatın olduğunu anlamaktayız. Yine söz konusu mektuplar
özellikle Güney Mezopotamya'da ticareti de kontrol altında tutabilen tek egemen güç
olduklarını göstermektedir.

7.3. Orta Asur Dönemi
Eski Asur Dönemi'nin daha çok efsanelere dayanan karanlık tarihsel sürecine karşın
Orta Asur Dönemi'ne dair daha çok şey bilmekteyiz. Son yıllarda bölgede gerçekleştirilen
birçok kazı MÖ 14. yüzyılda Asur-Ubalit ile yeniden tarih sahnesine çıkan Asurlara ilişkin
daha çok bilgi edinebilmemizi sağlamaktadır.
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Bilindiği üzere 15. yüzyılda Hitit, Mısır devletleri yanında Mitannilerde bölgede etkin
bir siyasi rol üstlenmeye başlamışlardır. Daha çok Mitanni yayılım alanının Asur bölgesi ile
ilişkili olduğu bu dönemde bazen Asur Kentleri’nin Mitanni egemenliğine girdiğini
bilmekteyiz.
Asurlara ilişkin bilgilerimiz yine Eski Asur Dönemi'nde uygulanmaya başlamış olan
ve kimi aksaklıklar karşın krallığın yıkılışına devam ettirilmiş Kral Listeleri, kronolojik
açıdan oldukça önemli bir kaynaktır. Yine Asurlar’ın yılları tanımlamada kullandıkları limmu
adları/listeleri ile özellikle başlangıçta yine Amarna Mektupları daha sonra gerek çağdaş
gerekse sonraki dönemlerde yazılmış yakın komşu yazıtları önemli bilgiler sağlarlar. Buna
Asurlar’ın kendileri tarafından oluşturulmuş daha geç tarihli arşivler de eklendiğinde, yazılı
belgeler çerçevesinde oldukça zengin yazınsal bulgudan hareketle Asur tarihinin yazılması
mümkün olmuştur.
Aslında Asur'un bölgede yeniden güçlenme süreci, I. Şuppiluliuma'nin bölgede
egemenliğini oldukça güçlendirmiş olan Mitanni Devleti'ne karşı saldırıları ve sonuçta
Mitanni'nin güç kaybedip yıkılmaya başladığı süreç ile paralel bir seyir izler.
Hitit Kralı I. Şuppiluliuma’nın bölgeye yapmış olduğu askeri seferler Mitanni
Krallığı’nın yok oluş sürecini başlatmıştır. Krallığın doğusuna hâkim olduğu düşünülen II.
Artatama ise zamanla etkisini yitirerek Asur’un boyunduruğuna girmiştir. Tuşratta’nın başka
bir oğlu Şattivaza ise Hitit kralı I. Şuppiluliuma’ya sığınmıştır. Burada yıkılış sürecine dair
ilginç olay ise I. Şuppiluliuma’nın kızını Şattivaza ile evlendirerek onu, Karkamış’a bağlı
olmak kaydıyla Mitanni topraklarından geriye kalan batı kısmına yönetici olarak atamasıdır.
Böylelikle 14. yüzyıldan itibaren Asur-ubalit yönetiminde giderek güçlenen bir Asur
Devleti karşımıza çıkmaktadır ki bu dönem Orta Asur Dönemi olarak tanımlanır.
Asur-ubalit ile birlikte aslında daha sonra sıklıkla kullanılacak kurallar veya
alışkanlıklar dizisi de başlamıştır. Örneğin kralların kendilerini tanrının vekili olarak tanıtması
yine "evrenin kralı" ifadesi ve bunun yapı yazıtlarından mektuplaşmalara kadar her alanda
kullanılması.
Aslında Asurlar’ın yeniden
akrabalarınınkinden farklı değildir.

kullanmaya

başladıkları

bu

dil

eski

Sami'li

Asur-ubalit ile birlikte Asur'un artan etkisine dair Amarna Mektupları yine önemli
bilgiler sunarlar bize.
Mısır kralına söyleyin: Asur kralı Asur-ubalit böyle diyor. Her şeyin iyi olsun, evin,
ülken, savaş arabaların ve askerlerin. Seni ve ülkeni ziyaret etsin diye sana bir ulak
yolluyorum. Şimdiye dek seleflerim yazmadılar; ama bugün ben yazıyorum. Sana selamlama
armağanı olarak güzel bir savaş arabası, 2 at ve hakiki laciverttaşından bir hurma taşı
(boncuk) gönderiyorum. Ziyaret için gelen ulağı fazla tutma. Ziyaretini yerine getirsin ve
bana geri dönsün. Senin ve ülkenin nasıl olduğunu görsün, sonra buraya geri gelsin (Kuhrt
2007: 460).
182

Bundan sonraki mektup ise artık Asur'un değişen yazgısının bir göstergesidir.
Hanigalbat (Mitanni) kralı, Mısır'daki babana yazdığında, baban ona 20 talent altın
gönderdi. Artık Hanigalbat Kralı ile dengim, ama sen bana yalnızca ... altın gönderdin, bu da
ulaklarımın gidiş geliş yolculuğuna yetmez (Kuhrt 2007:461)
Karşımızda artık kendine daha çok güvenen ve Mısır kralına hesap soran bir Asurlu
yönetici vardır artık. Asur-ubalit döneminin önemli gelişmelerinden biri de güneydeki
komşusu Kassitleri kendi kontrolü altına alması ve II. Kurigalzu'yu tahta geçirmesidir.
I. Adad-nirari (1295-1264) bölgede Asur egemenliğini daha da güçlendirir. Aslında bu
dönemde gerek Mısır gerekse Hitit kimi sorunlar yaşamaktadırlar. Asur coğrafyası bu nedenle
özellikle söz konusu büyük devletlerin doğrudan müdahalesine uzak kalmaya başlamıştır.
Böylelikle daha rahat bir hareket alanı yakalayan Asurlar giderek daha da güçlü bir siyasi
yapı, egemenlik alanı sağlamışlardır.
Ancak bu noktada Hitit Kralı Muvatali'nin I. Adad-nirari'nin kardeşlik vurgusu
yaparak kendisine yolladığı mektuba verdiği cevap, Hititler’in bölgedeki etkisini veya Hitit
Kralları’nın hala öz güvenlerini koruduklarını gösterir.
Kardeşliğe ve Amanos dağlarını ziyaretine gelince, sana neden kardeşlik hakkında
yazayım? Sen ve ben aynı ana ya da babadan mı doğduk acaba?(Kuhrt 2007:464).
I. Şalmanesser Dönemi'nde Asur'un büyümesi devam eder. Mitanni yayılım alanı,
Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu artık Asur'un sık sık seferler düzenlediği, yayılmacı bir
politika izlediği alanlar olmuştur. Ancak her yıl tekrarlanan seferler bölgede denetimin tam
olarak sağlanamadığını göstermektedir. Yine I. Salmanasser'in daha kuzeye Van Havzası'na
kadar çıktığı ve Urartu'nun erken tarihiyle ilişkilendirilen Uruadri-Nairi topluluklarıyla da
savaştığını, kentlerini yakıp yıktığını ve ele geçirildiğini kendi yazıtları sayesinde
öğrenmekteyiz.
I.Tukulti-Ninurta (1233-1197) Dönemi'nde Asur'un özellikle kuzey ülkelerine karşı
daha yayılmacı bir politika izlediği görülür. Artık Asur seferleri bundan sonra gelenek olacak
şekliyle daha çok birer ganimet seferine dönüşür. Özellikle Kuzey Suriye, Güneydoğu
Anadolu'daki önemli ticaret yolları artık Asur denetimine girer. Asur'un askeri sefer politikası
irdelendiğinde, toprak genişletmeye dönük bir anlayıştan çok ticari kazanç sağlamaya yönelik
olduğu görülür. Fethedilen topraklara tekrar tekrar düzenlenen seferler aslında vergi
yükümlülüklerini yerine getirmeyen beyliklere veya bölgenin tarımsal potansiyeli ve
hammadde rezervlerine yönelik olmuştur. Söz konusu bu sefer politikası Yeni Asur Dönemi
ile birlikte daha çok benimsenir.
I. Tukilti-Ninurta'nın bir diğer başarısı ise Kassit egemenliğindeki Babil'e karşı
kazandığı kesin zaferdir. Babil kralı zincire vurularak başkent Asur'a getirilmiştir. Asur'un
Babil egemenliği yaklaşık 30 yıl sürmüş daha sonra ortaya çıkacak Elamlılar bölgede yeni
siyasi güç dengelerinin oluşmasına neden olacaktı.
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I. Tukilti-Ninurta'nın diğer bir yeniliği ise kendi adını taşıyan (Kar-Tukilti-Ninurta=
Tukilti-Ninurta Limanı) yeni bir başkenti, eski Asur kentinin karşısına, Dicle kıyısına
kurmasıdır.
Ülkenin başkentinin değiştirilmesi daha sonraları birkaç kez daha gerçekleştirilen bir
icraattır. Asur tarihinde önemli askeri ve sosyal başarılara imza atmış, özellikle Yeni Asur
Dönemi kralları, iktidara geldiklerinde ve yeterince güçlendiklerinde yeni başkentler inşa
etmişlerdir.
I. Tukilti-Ninurta'nın büyük başarılara imza atan iktidar döneminden sonra
faaliyetlerini çok açık bir şekilde izleyemediğimiz krallar Asur tahtına geçerler. Bu süreçte
krallığın birçok alanda kan kaybettiği ve çekirdek ülkesine çekildiği varsayılır.
I. Tiglat-pileser (1114-1076) Dönemi'nde Asur yine siyasi anlamda güçlü bir konuma
yerleştiği anlaşılır. Ancak onun döneminde etkisi giderek artan Aramiler bu ilerlemeye kimi
zamanlar ciddi engel olarak ortaya çıkmışlardır.
I.Tiglat-pileser'in faaliyetleri göz önüne alındığında oldukça yenilikçi politikalara imza
attığı görülür. Devletin sosyal yapısı, askeri teşkilatı başta olmak üzere bürokrasinin ve hatta
kralların eylem biçimi ve hareket alanlarına dair birçok kuralın veya daha sonra oluşacak
geleneğin uygulayıcısıdır.
Kralliyet yazıtlarına getirilen yeni üslup Asur'un yıkılışına kadar varlığını korur. Yapı
kitabeleri, savaşların belli bir kronolojiye sokulması, anlatılması onun döneminde olmuştur.
Yine kralın ünvanları, kullanılış sırası ve metinlerde standart olarak ele alınması onun
döneminde uygulamaya sokulmuştur.
Örneğin Asur Kralları dindar kimselerdir, tanrılar adına hareket ederler, halkı gözetir
ve krallığa başkaldıranları da kesinlikle cezalandırırlar. Askeri seferlerde daima başarılıdırlar
ve oldukça zengin ganimetlerle başkente dönerler. Seferler birer kampanya halinde düzenlenir
ve belli bir süreçte gerçekleşir. Kronolojik süreç ve güzergâh verilir. Bir nevi giriş gelişme ve
sonuç bölümlerinden oluşan bu metinlerde oldukça standart belki de ezberci bir üslup izlenir.
I. Tiglat-pileser zamanında hem Asur hem de Babil için önemli bir tehlike olarak
ortaya çıkan Arami topluluklarının Kuzey Mezopotamya'ya gelişi merkezi krallıklar için
önemli bir sorun olmaya devam eder. Hatta ardılı Asur-bel-kala belki bu nedenden Babil ile
iyi ilişkiler kurar. Babil Kralı’nın kızıyla olasılıkla diplomatik bir evlilik yapar.
Ancak giderek kalabalıklaşan topluluklar halinde Kuzey Suriye ve Güneydoğu
coğrafyasına yerleşmeye başlayan Aramiler giderek siyasi anlamda da önemli bir rakip
olmaya başlarlar. Bu durum Asur'un etki alanının oldukça kısıtlar. Olasılıkla bu süreçte
özellikle Asur-nasir-pal (1049-1031) döneminde krallık büyük bir toprak kaybına uğradı ve
Dicle ile Zap suyunun kesişme noktasındaki kendi çekirdek ülkesine çekildi. Bu dönemden
sonra yazılı belgelerde önemli ölçüde susar ve Asur için yaklaşık yüz yıl sürecek bir
belirsizlik dönemi başlar.
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Uygulamalar
1.

Eski Mezopotamya ve Yakın Doğu kitabını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Kassitler kimdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ II. Binyılın başlarından itibaren Kuzey Mezopotamya'da ve Güney
Mezopotamya'da bir dizi siyasi değişiklik izlenir. Kuzeyde Asur bölgesinde yerel krallar
hüküm sürmektedir.
Güneyde ise özellikle II. Binyılın başlarında İran'lı toplulukların Babil'i işgal süreci
başlar. Kassit’ler yaklaşık 150 yıl boyunca Babil tahtını dolayısıyla Güney Mezopotamya'da
yönetimdedirler.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Kassitlerin anayurtlarına ilişkin öne sürülen bölgelerden en
çok kabul görenidir?
a)
Zağros Dağları
b)
Kuzey Suriye
c)
Arap Çölleri
d)
Anadolu
e)
Mısır
2. MÖ. II. Binyılın başında Musul’un güneyinde Dicle’nin batı kıyısında yeni bir
siyasi güç olarak ortaya çıkan kentin adı nedir?
a)
Mari
b)
Asur
c)
Ur
d)
Babil
e)
Ebla
3. Kendi adındaki Zigguratı ile de bilinen Kassit kralı kimdir?
a)
I. Kurigalzu
b)
III. Salmaneser
c)
Kara-indaş
d)
Kudur-enlil
e)
II. Sargon
4. Kassitler hakkında önemli bilgiler veren yazılı kaynakların başında ne gelir?
a)
Hitit Kral Listeleri
b)
Amarna Mektupları
c)
Asurbanipal Kütüphanesi
d)
Asur Kral Listeleri
e)
Elam Yıllıkları
5. Orta Asur krallarından hangisi yaptığı seferler ve yıllıklar ile Urartu'nun en erken
tarihiyle ilişkilendirilir?
a)
I. Salmanasser
b)
II. Asurnasirpal
c)
III. Salmanesser
d)
I.Asur-dan
e)
Asur-res-isi
6. MÖ. 16. Yüzyılda Babil’de yeni bir siyasi güç olarak ortaya çıkan devlet hangisidir?
a)
Kassit
b)
Mari
c)
Hitit
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d)
e)

Asur
Guti

7. Kassitler ile ilişkilendirilen bir belge türü olan “kudurru” yu aşağıdakilerden hangisi
tanımlar?
a)
Çivi yazılı pişmiş toprak levha
b)
Çivi yazılı pişmiş toprak tablet
c)
Çivi yazılı taş stel
d)
Çivi yazılı ahşap tablet
e)
Çivi yazılı pişmiş toprak duvar çivisi
8. Yakın Doğu’nun önemki bir bölümü için Son Tunç Çağı’nda yazışma dili
hangisidir?
a)
Marice
b)
Hititce
c)
Luwice
d)
Akkadca
e)
Kassitce
9. Devletin sosyal yapısı/bürokrasi, askeri teşkilat, kralların hareket ve yetkileri ile
unvanlarına yenilikçi bir anlayışla yaklaşan ve bu konuda reformlar yapan Orta Asur kralı
hangisidir?
a)
I. Adad-nirari
b)
I. Şalmanesser
c)
I.Tiglat-pileser
d)
I. Asur-ubalit
e)
I. Şuppiluliuma
10. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asur Dönemi’nde Asur’un batı sınırı için önerilir?
a)
Doğu Akdeniz
b)
Orta Fırat
c)
Basra
d)
Dicle
e)
Diyala

Cevaplar:
1-a, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a, 6-a, 7-c, 8-d, 9-c, 10-b
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8. HURRİ – MİTANNİ DEVLETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Hurri-Mitanni Devleti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Hurri-Mitanni tanımı nereden gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hurri-Mitanni Devleti

Hurri- Mitanni Devleti’nin köken
dil, kültür yapısına dair soru
işaretlerinin açıklanmaya
çalışılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar




Hurri-Mitanni
Akadca
Hurrice
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Giriş
Bu bölümde Huri-Mitanni’nin tanımı yapılacaktır. Metinler üzerinden Hurri dilinin
kökeni ve Huriler açıklanmaya çalışılacaktır.
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8.1. Hurri-Mitanni Devleti
Mısır’ın Yeni Krallık Dönemi’nin başkentlerinden Amarna Arşivi’nde bulunan Sami
olmayan bir dille yazılmış metinler ilk bulunduğunda, söz konusu dile Mitannice adı verildi.
Bunun nedeni mektubu yazmış olan kralın aynı zamanda Akadca mektuplar da yazmış
olmasıydı. Mitanni Kralı Tuşratta (1370-1360) kendini Mısır kralı ile bir tutmaktaydı. Ancak
bu kralın yönettiği topraklar, başkenti ve diğer kültürel öğeleri neredeydi? Daha sonra Hitit
başkenti Boğazköy’de bulunan metinler olayın boyutunu daha anlaşılır kılmıştır. Söz konusu
arşivlerde birçoğu edebi ve dinsel içerikli “Mitannice” metin bulunmuştur. Ancak Hititler bu
dili Hurrice olarak adlandırmışlardır.
Hitit arşivlerinde karşımıza çıkan “Hurri” terimi başka birçok kaynak tarafından da
referans alınmıştır. Örneğin Tevrat’da Kuzey Suriye’de İsrail oğullarından önce yaşamış
halklar arasında Horitler/Horlular’ın ismi geçer. Yine Güney Mezopotamya’da Hurriler
teriminin bazen Subari terimiyle karşılanması da bu kültür veya topluluğun Mezopotamya’nın
kuzeyinde bir yerlerde aranması gerektiğini düşündürmüştür. Zira Subarttu teriminin kuzeyi
tanımladığı genellikle kabul edilen bir görüştür. Bu noktada Amarna Mektupları, Hitit
Arşivleri ve Tevrat kaynakları göz önüne alındığında Hurri-Mitanni eşitliği hemen hemen
herkes tarafından kabul edilmiştir.
Ancak Hurri-Mitanni ile ilgili bilgilerimiz henüz oldukça kısıtlıdır. Dil yapısı ne
Samice’ye ne de Hint-Avrupa dillerine benzemektedir. Çivi yazısına çevrilmiş olması ve
kullanılan genel dil bilgisi kurallarının Akadca’dan alınmış olması dilin anlaşılmasında
önemli referans noktaları olmuştur. Yine Boğazköy ve Ugarit’de bulunmuş olan çift dilli
metinler Hurrice’nin çözülmesinde oldukça önemli veriler sağlamıştır. Ancak söz konusu
metinlerin daha çok kişi adlarını kapsaması da karşımıza ciddi bir sorun olarak çıkmaktadır.
Zira sadece bazı isim öbeklerinden hareketle bir kültürü belirlemek ona isim vermek ve
kültürel kimliğini tanımlamak oldukça zorlayıcı bir bilimsel yaklaşım olur.
Bugün gelinen noktada Hurrice’nin Kafkas dil ailesine ait olduğu kabul edilmektedir.
Yine bu kapsamda dil yapısı olarak I. binyılda kullanılan Urartuca ile yakın benzerlikler
gösterir Ancak oldukça az sayıdaki yazılı belge bu dili konuşan toplulukların yaşadıkları
bölgelerden tutun da, maddi kültür kalıntılarına kadar birçok noktayı açıklama noktasında
yetersizdir.
Hurriler söz konusu yazıtlar çerçevesinde özellikle MÖ 2.binyılın başlarından itibaren
Yakın Doğu Coğrafyası’nda ayrıt edilebilir bir güç olarak ortaya çıkmakla birlikte bunlara
özgü diyebileceğimiz bir kültürel, belirleyici unsur henüz ortada yoktur. Buna karşın kimi
çanak çömlek kültürleri ve bölgeler bu grupla ilişkilendirilmiştir.
Akkad Dönemi’ne ait Nippur’da bulunmuş olan bir metin Hurrice bir isim taşıyan
kadının yine Hurrice ismi olan bir başka kadına dokumalar yolladığından bahseder. Bu
dilbilimsel gerçekten yola çıkarsak Hurriler ile ilgili en erken bilgileri MÖ 3. binyılın son
çeyreğine kadar götürebiliriz.
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Gerek Akkad Metinleri gerekse Hitit ve Mısır metinlerindeki bilgiler, bu metinlerde
geçen yer adlarının lokalizasyonu üzerine ileri sürülen öneriler tekrar yorumlandığında,
Anadolu’nun güneydoğusu, Kuzey Irak ve Iran’ın kuzeybatısına yayılan alanlarda Hurrice
konuşan toplulukların bulunduğu öne sürülür. Bunlar küçük topluluklar, beylik biçiminde
örgütlenmiş küçük siyasi birimler olarak değerlendirilir.
Hurriler MÖ 2.binyıldan itibaren Mezopotamya çiviyazısını kendi dillerine
uyarlayarak Mezopotamya’nın kuzeyinde olasılıkla dönemin sırasıyla Akkad, III. Ur
İmparatorluğu ve Eski Babil Krallığı’na bağlı topluluklar olarak varlıklarını devam ettirdiler.
Bu devletlere ait kimi yazılı belgelerde geçen Hurrice isimler bu toplulukların zamanla nüfus
içinde belirgin bir sayıya ulaştıklarını, bazılarının söz konusu devletlerde önemli
memuriyetlere kadar yükselebildiklerini gösterir. Olasılıkla savaş tutsağı olarak
Mezopotamya kentlerine getirilmiş bu insanlar zamanla Hurrili isimlerini de koruyarak,
toplum içindeki konumlarını yükseltmişlerdir.
Anadolu’da Eski Asur Kolini Çağına ait
metinlerde de Hurrili isimlere rastlanmıştır.
Yine Hatay-Tel-Atçana/Alalah’da da kişi
adlarının büyük çoğunluğu Hurrice’dir.
Alalah’ın Hurri-Mitanni bağlantısı 2. binyılın
ortalarından sonra daha da pekişir.
Eski Hitit Dönemi kayıtları (1650-1500)
Hurriler hakkında önemli bilgiler sunar.
Örneğin Eski Hitit Krallığı’nın kurucusu I.
Hattuşili, topraklarının doğusunun Hurri istilasına uğradığından bahseder. Ardılı
I.
Murşili Dönemi’nde ise Kuzey Suriye’de
Resim 22: Yazılıkaya A Odası
Hurri’li kralların olduğu anlaşılır.
2.binyılın ortalarından itibaren Yakın Doğu’da
siyasi dengelerin değiştiği anlaşılmaktadır.
Hititlerin güney seferleri, Orta Asur’un Kuzey
Suriye ve Güneydoğu Anadolu’ya seferleri, bu
bölgede yer alan toplulukların siyasi
örgütlenmede somut adımlar atmalarına neden
olmuş olabilir. Hititler için Hurrili olarak
tanımladıkları bu topluluklar, MÖ 1500-1200
yılları arasında Mitanni Krallığı adı altında,
Resim 23: Yazılıkaya A Odası Hurri kökenli başkentleri olan, daha tanımlanabilir bir siyasal
Fırtına Tanrısı Teşup ve karşısında eşi Hepat varlık olarak tanımlanabilir. Hurriler ile
ilişkilendirilen yaklaşık 40 metin Hitit
Başkenti Hattuşa’dan gelir. Bu dönemde Hitit üzerindeki Hurri etkisi oldukça artmış
gözükmektedir ki İmparatorluk Dönemi bazı Hitit krallarının isimleri bile Hurricedir. Yine
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dinsel ve kimi kültsel uygulamalarda güçlü bir Hurri etkisi görülmektedir. Örneğin Hititler’in
en önemli Açıkhava kült alanı olarak kabul edilen Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nda
betimlenen tanrılar Hurri tanrılarıdır. Fırtına Tanrısı Teşup ve eşi Hepat Yazılıkaya A
Odası’nda betimlenir. Hititler’deki bu Hurri etkisinin kimi zaman III. Hattuşili’nin
Kizzuvatna’lı olan eşi Puduhepa ya bağlanır. Genellikle Kizzuvatna’nın 2.binyılın
ortalarından itibaren birçok açıdan Hurri etkisine girdiği ve bu çerçevede siyasi anlamda da
Mitanni egemenliğinde olduğu öne sürülmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi yaklaşık olarak MÖ1500’lerden sonra Yakın Doğu
coğrafyasında Hurri kültürü belirgin olarak kendini göstermeye başlamıştır. Burada tartışmalı
olan nokta bu dönemden sonra ortaya çıktığı anlaşılan Mitanni Devleti’nin Hurriler ile
ilişkisidir. Bu noktada birçok aşiret/beylik’den oluştuğu anlaşılan Hurriler arasında siyasi
olarak güçlenen bir aile veya beyliğin Mitanni adıyla devletleştiği, bir krallığa dönüştüğü öne

sürülmektedir.
Harita 22 : Mitanni Krallığı'nın yayılım alanı (Roaf 1996: 134)
Mitanni ülkesinin coğrafi sınırları tam olarak belirlemek güçtür. Ama gerek yazılı
belgeler gerekse az sayıdaki arkeolojik tanımlanabilir bulgu, bazı bölgelerin Mitanni
Krallığı’nın sınırları dâhilinde olabileceğine dair önemli kanıtlar sunar. Bu çerçevede Halep,
Alalah (Mukiş, bugünkü Hatay), Emar (Aştata), Taide (Habur Suyu’nun batı yakası), Alşe
(Diyarbakır bölgesi), Asur (Kuzey Irak) ve Arapha (Kerkük bölgesi) yanında kimi
dönemlerde Çukurova veya Elbistan bölgesine lokalize edilen Kizzuvatna ile Ugarit’de
Mitanni Krallığı’nın sınırlarına veya kısmı egemenlik alanına dâhil olmuştur. Bu tartışmalı
devletleşme süreciyle ilgili en elle tutulur bilgiler Arrrapha Beyliği ile (Kerkük)
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ilişkilendirilen Nuzi’den
Hurrice’dir.

(Yorgan-Tepe) gelir. Buradaki kişi adlarının büyük bölümü

Aynı dönem ile ilişkilendirebileceğimiz diğer merkez ise Alalah IV. tabakadan gelir.
Kral İdrimi’nin heykeli üzerindeki yazıt dönemin sosyo-ekonomik panoraması hakkında
önemli bilgiler içerir. Akkadca olarak yazılmış metin İdrimi’nin Halep’den ayrılışı ve
Alalah’a kral olma sürecini oldukça çarpıcı bir dille ele almaktadır.
Ben İdrimi, İlimilimma' nın oğlu, Tesub'
un (Fırtına Tanrısı), Hepat' ın (Tesub'un
eşi) ve Alalah'ın tanrıçası Şauşga’nın
hizmetkarıyım.
Halab'da
(Halep)
babalarımın evinde bir suç işlendi ve biz
kaçtık. Emar'ın efendileri annemin kız
kardeşlerinin soyundan geliyorlardı,
böylece biz de Emar'a yerleştik.
Ağabeylerim de benimle birlikte
yaşıyorlardı. Ama kimse benim kafa
yorduğum
konuları
göz
önüne
almıyordu. Çünkü ben kendi kendime
düşünüyordum: "Babasının evinde olan
kimse bir beyin büyük oğludur, fakat
Emar halkıyla yaşayan köledir."
Atımı, savaş arabamı ve silahlarımı
aldım ve çöle gittim. Sutea'lıların
(göçebeler) yanına sığındım. Seyisimle
birlikte
geceyi
Zakkar
kralının
huzurunda geçirdim. Ertesi gün yola
düştüm ve Kenan'a gittim. Kenan' da
Amiya bulunur (olasılıkla Trablus'un
güneyi, Lübnan). Amiya'da HaIab' dan
insanlar, Mukiş ülkesinden (Alalah'ın
egemenliğindeki topraklar) insanlar,
Nihi ülkesinden ( Apamea-Asi nehri
yakınları) insanlar, Amae ülkesinden
(olasılıkla Halep ile Apamea arasında)
insanlar vardı. Orada yaşıyorlardı.
Efendilerinin oğlu olduğumu görünce
(ve beni tanıyınca), çevremi sardılar.
Ben de yüceldim (ve) komuta yetkisini

elime aldım.
Habiru halkı arasında yedi yıl geçirdim. Kuş uçurdum, kuzular üstünde kehanet
araştırmaları yaptım. Yedinci yılda Tesub yüzünü bana çevirdi. Sonuç olarak gemiler inşa
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Resim 24: Alalah Kralı İdrimi'nin heykeli.
Heykel üzerinde kralın yaşam öyküsünün yer
aldığı yazıt bulunur

ettim. Su kadar askeri gemiler aldım. Denizleri aşarak Mukiş ülkesine yaklaştım, Hazzi
Dağı'nın (Kasius dağı) oradaki kara parçasına vardım. Ülkem haberimi alınca bana
sığırlarla koyunlar gönderdi. Bir tek günde Nihi ülkesi, Amae ülkesi, Mukiş ülkesi ve benim
şehrim Alalah tek vücut olup yeniden yüzünü bana çevirdi. Ağabeylerim (bunu) duydular ve
yanıma geldiler. Ağabeylerimle ben ittifak kurmak için ant içtik; ağabeylerimi himayem altına
aldım.
Daha başka: Hurrilerin kralı, kudretli kral Parrattarna yedi yıl boyunca bana düşman
olmuştu. Yedinci yıl kral Parrattarna'ya, Hurrilerin kralı Anvanda'ya haber yolladım ve
babalarımın çabalarından söz ettim: Babalarımın müttefik olduklarını, atalarımızın Hurri
krallarının gözünde kabul edilir olduklarını ve birlikte büyük ant içtiklerini anlattım. Kudretli
kral atalarımızın çabalarını ve ortak andı duydu, andın içeriğinden korktu. Anttaki sözler
nedeniyle ve çabalarımız nedeniyle selamımı aldı. Kinunu ayında tanrılara içkiler sundum.
Böylelikle kaçak yaşayan soyunu ona geri getirdim. Soyluluk ve sadakat göstererek dostluk
andı içtim. Böylelikle Alalah kralı oldum (Smith 1949; TUAT I: 501-504).
Yazıttan yola çıkılarak bir kurgu yapıldığında. Parrattarna bilinen ilk Mitanni kralı
olarak karşımıza çıkar. Mitanni Krallığı’nın yaklaşık olarak MÖ 1500’lerde Halep’e egemen
olduğu anlaşılmaktadır. Mitanni Krallığı’na bağlı Halep’de olasılıkla başarısız bir darbe
girişiminden sonra İdrimi ve ailesi Halep’den kaçarak Fırat boyunda yer alan Emar’a kaçarlar.
Emar’da yaşamayı kendisi için onursuzluk olarak gören İdrimi kurduğu yeni ordu ile deniz
yolundan Alalah’ın başkenti olduğu Mukiş (Hatay) ülkesine sefer düzenler. Gelişen süreçte
Mitanni kralı Parrattarna’nın da desteğini alarak Alalah Kralı unvanını alır. Bu açıdan Halep
ile birlikte Mukiş ülkesinin de Mitanni topraklarına dâhil olduğu anlaşılmaktadır. İdrimi’nin
bu kahramanlık öyküsü Mitanni’nin siyasi örgütlenmesi hakkında da bilgi vermektedir.
Mitanni başkenti olarak kabul edilen ve bugün Nusaybin civarına lokalize edilen
Vaşşukkani’den yönetilen devlete bağlı kimi küçük krallıklar ve beylikler bulunmaktaydı.
Halep, Mukiş ülkeleri bunlar arasında sayılabilir.

Resim 25-26: Ugarıt-Ras-Şamra, Suriye
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Yine İdrimi örneğinden yola
çıkarsak yerel krallıklar birçok noktada
özgür hareket edebiliyorlardı. Örneğin
Kizzuvatna kralı Pilli’ya ile bir
antlaşma imzalayabilecek bağımsızlığa
sahipti.
Mitanni tarihine dair daha
somut belgeler Sauştatar (1430-1420)
dönemi hakkında bilgi verir. Aslında
metin daha geç döneme tarihlenir.
Mitanni devletinin I. Şuppiluliuma
(1370-1330)
komutasındaki
Hitit
ordularına yenik düşmesinden sonra
kaleme alınan Şattivaza Antlaşması
Mitanni’nin erken tarihine dair de kimi
bilgiler verir.
Şattivaza Hititlere
yenildiği bu savaş sonucunda artık
Mitanni Hitit’e bağlı vasal bir krallık
konumundadır.

Tablo 5: Mitanni krallarının karşılaştırmalı kronolojisi (Kuhrt 2007: 380)
Mitanni topraklarının kralı Tuşratta’nın oğlu Şattivaza şöyle konuşur: Artatama’nın
oğlu Şuttarna … Mitanni topraklarının… Değişmeden önce, babası kral Artatama kötü
davranışlarda bulundu. Kralların sarayı... kadar mallarını da yerle bir etti, onu Asur
topraklarına ve Alşe'ye (Diyarbakır yöresi) bağışladı. Babam, kral Tuşratta bir saray inşa
etmiş, içini hazineyle doldurmuştu. Ama Şuttarna orayı yerle bir etti ve oda yıkıldı. Kralların
gümüş ve altından [...], hazinedeki gümüş çanaklarını kırdı, babasının ve ağabeyinin bu [...]
kimselere vermedi de saygılarını sunmamış olan babasının hizmetkârı Asurlu'ya verdi,
servetini de ona armağan etti.
Kral Tuşratta' nın oğlu Şattivaza şöyle (der): Büyük büyük dedem kral Şauştatar
iktidarını pekiştirmek için Asur ülkesinden aldığı gümüş ve altın kapıyı Vaşşukanni'deki
sarayına koydu. [...da] Şuttarna utancından [onlara] Asur topraklarını [geri] verdi. Gümüş
ve altından yapılmış başka ne varsa Alşe ülkesine ... verdi. Ve Mitanni ülkesinin kralının
sarayı onun bozguna uğrattığı mal ve mülklerle birlikte toprağın altına gömüldü. Yıktığı
saray ve yok ettiği evler Hurrilerindi. Soyluları Asur ülkesine ve Alşe ülkesine götürdü ve
onları teslim etti. Adalete teslim edildiler ve Taide'de kazığa oturtuldular. (Böylelikle) Hurri
halkının hepsini imha etti. Ama Aki-Teşub ondan kaçtı, Karduniaş ülkesine (Babil) gitti.
Onunla birlikte 200 atlı savaşcı da kaçmıştı. Karduniaş ülkesinin kralı, 200 atlı savaşçıyı ve
mallarını Aki-Teşub' dan aldı ve kendine mal etti. Sonra da kendi mariyannu (savaşçıları) ile
birlikte Aki-Teşub' u takip etti ve onu öldürmeye çalıştı. Beni, kral Tuşratta' nın oğlu
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Şattivaza'yı da öldürmeyi denedi ama onun elinden kaçtım. Güneş tanrılara, Hatti ülkesinin
kralı, Büyük Kral, kahraman, Teşub' un gözbebeği, Şuppiluliuma'ya yalvardım, bana [...]
olmadığı bir yolda ... Öncülük ettiler. Hatti ülkesi kralının tanrıları ile Mitanni ülkesi kralının
tanrıları benim güneşe, Hatti ülkesinin kralı, Büyük Kral, kahraman, Teşub' un gözbebeği,
Şuppiluliuma'ya ulaşmama izin verdiler. Marassantiya (Halys) neh[rinde] Hatti ülkesinin
kralı, Büyük Kral, Teşub' un gözbebeği Şuppiluliuma ' nın önünde diz çöktüm. [Büyük Kral]
beni kendi [e]li ile tuttu ve benimle birlikte yakardı. Bana Mitanni ülkesinin durumunu sordu,
v[e] Mitanni ülkesinin kralı, Büyük Kralı, kahraman [...] hakkında ... öğrenince, öyle dedi:
"Şuttarna ile Mitanni ülkesini fethettiğim zaman seni tebaa yapmayacağım. Seni kendi oğlum
gibi göreceğim, [senin] yard [ımına] geleceğim, babanın tahtına oturmana izin vereceğim."
Hatti ülkesinin kralı, Büyük Kral, kahraman, Teşub' un gözbebeği, güneş tanrı
Şuppiluliuma'yı tanrılar bilirler. Ağzından çıkan sözden dönmez…(Kuhrt 2007: 381 vd).
Bu metinden Mittani tarihi ile ilgili oldukça dikkat çekici bilgiler ediniriz. Öncelikle
Şauştatar Asur kentini fethetmiş ve buradaki altın kapıları başkenti Vaşşukani’ye getirmiştir.
Böylelikle en azından MÖ 1400’lü yıllarda Mitanni’nin Asur ülkesine egemen olacak kadar
güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı kral Nuzi ve Alalah’ı da denetim altına aynı
dönemde almıştır. Yine ayrıca Kuzey Suriye’nin en önemli liman kenti Ugarit ve ve bugün
Elbistan veya Çukurova bölgesine lokalize edilen Kizzuvatna’da Mitanni egemenliğindedir.
Mitanni Devleti’nin özellikle Yeni Krallık Dönemi Mısır Firavunları ile
mektuplaşmaları ve ilişkileri krallığın diğer bir siyasi yönünü ve önemini yansıtır. Amarna
mektuplarından 13 tanesi Kral Tuşratta tarafından III. Emenofis’e, Tiye’ye ve IV. Amenofis’e
yollanmıştır. Tuşratta’nın Tuduhep’a adlı kızının III. Amenofis ile evlendirilmesini konu alan
mektup, alınan çeyizlerin listesini yapmak yanında iki devlet arasında daha önceki ilişkilere
de değinir. Mısır firavunu IV Tutmosis (1412-1403) ile Mitanni Kralı Artatama arasında
özellikle her iki ülkenin Levant bölgesi üzerindeki ilişkilerini sağlamlaştırmak için
yapılmıştır. Tuşratta’nın IV. Tutmosis’ın halası ile evlenmesi, diplomatik evlilikler ile
ilişkilerin sıcak tutulma noktasındaki gayretin ürünüdür.
Burada özellikle Mitannili prenseslerin müttefiklere eş olarak gönderildiğini belirtmek
gerek. Tuşratta’nın Akhenaton’a kızının III. Amenofis’e eş olarak verilmesine dair yazdığı
mektuptaki ifadeleri ise oldukça ilginçtir.
…. Zaman, Nimmureya’nın (III. Amenofis) babası, dedem Artatama’ya mektup yazıp
(dedemin) kızını, babamın (kız kardeşini) istedi. 5, 6 kere yazdı ama dedem kızı vermedi.
Dedeme yazdığı yedinci mektuptan sonra, ancak o zaman, bu baskıyla kızı ona verdi. Senin
baban Nimmureya, benim babam Şuttarna’ya mektup yazıp babamın kızını, benim kız
kardeşimi istediği zaman 3 kere, 4 kere yazdı, ama babam kız vermedi. Ancak 5, 6 kere
yazdığında, bu baskıyla kızı ona verdi. Senin baban Nimmureya bana yazıp benim kızımı
istediği zaman, ben olmaz demedim. Daha ilk seferinde onun elçisine dedim ki: Elbette
vereceğim kızı. …(Kuhrt 2007: 384).
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Yine söz konusu yazıtlarda Mitanni krallarının kız vermede oldukça çekingen
davrandıkları görülmektedir. Ancak bunlar yazıtlarda kullanılan abartılı ifadeler de olabilir.
Mısır ile Mitanni arasındaki dostluğu gösteren bir diğer belge ise II. Şuttara’nın
Ninova tanrıçası Şauşga’nın heykelinin Mısır’a gönderilmesidir. Heykelin gönderiliş
amacıyla ilgili kimi varsayımlar öne sürülmektedir. Öncelikle dönemin geleneklerine göre
kutsal kabul edilen bu taşıma işlemi Şauşga’nın (İştar’ın Hurrice karşılığı), III. Amenofis’ın
hastalığının iyileştirmesi amacıyla yapılmıştır. Diğer taraftan Mitanni prensi ile Mısır
Firavunu’nun evlilik törenlerine eşlik etmesi maksadıyla da gönderilmiş olabileceği de öne
sürülmektedir.
Ninovalı Şauşga (İştar), bütün toprakların sahibesi böyle der: Mısır’a sevdiğim ülkeye
gitmeyi, sonra da geri gelmeyi dilerim. Şimdi buna dayanarak onu sana gönderiyorum, yola
çıkmıştır.
Babamın zamanında… bu ülkeye gitti, daha önceki gibi orada kaldı ve saygı gördü;
şimdi biraderim, tanrıçaya eskisinin on katı saygı göstersin. Biraderim ona saygı göstersin. O
(tanrıça) dilediğinde gelmesi için onu bıraksın.
Göklerin sahibesi Şauşga, bizleri, biraderimi ve beni 100.000 yıl boyunca korusun,
tanrıçamız bize neşe bağışlasın ve biz dost olalım …(Kuhrt 2007: 384-385).
Yine söz konusu yazıttan da anlaşılacağı üzere heykelin bu yolculuğu “kendi
isteğiyle” gerçekleştiriliyordu. Yine zamanı geldiğinde kendi isteği ile Ninova’ya geri
götürülüyordu.
Mitanni Devleti’nin ortaya çıkış sürecindeki belirsizlik yıkılış süreci ve nedenlerinde
de kendini gösterir. Yine yazıtlardan yola çıkılarak genel bir kurgu yapılabilmektedir.
II. Şuttarna’nın oğlu Mitanni tahtının varisi Artaşumara, kraliyet ailesinden olmayan
UD-hi tarafından öldürülmüştür. Bu aşamadan sonra UD-hi kukla kral olarak Tuşratta’yı tahta
geçirmiştir. Gelişen süreçte Tuşratta UD-hi ve yandaşlarını ortadan kaldırır. Ancak bu
gerilimli süreç olasılıkla krallık içinde ciddi rahatsızlıklara ve taht kavgalarına neden olmuş
alternatif kralların ve destekçilerine cesaret vermiştir. Bu noktada geleneksel olarak Mısır ve
Hitit Devletleri’nin de siyasi rekabetleri, Mitanni Krallığı’nın iç politikasına etki etmiştir.
Aslında Mitanni toprakları geleneksel olarak Yakın Doğu’nun önemli güç odakları için daima
müdahale alanı olmuştur. Önemli ticaret yolları, Akdeniz açılan limanlar bu bölgenin
denetimini oldukça önemli kılmıştır. Mitanni topraklarının jeopolitik önemli oldukça fazladır.
Bu noktada Mısır, Hitit ve Asur Krallıkları arasında gerçekten bir tampon devlet işlevini
görmektedir. Diğer yandan bölgedeki parçalı siyasi yapı, zaman zaman taraf değiştiren küçük
krallıklar ve beylikler, bölgenin siyasi panoramasını da oldukça karmaşık kılmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere özellikle Hitit ve Mısır Krallıkları, Mitanni
Krallığı’nın iç işlerine birçok noktada müdahale ettikleri aşikârdır.
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Bu çerçevede olasılıkla Mısır ile iyi ilişkiler gütmeye özen gösteren Tuşratta’ya
karşılık, Hitit Krallığı’nın güvenini kazandığı anlaşılan Artatama’nın da tahta çıkışını
destekleyen gruplar bulunmaktaydı. Bu nedenle parçalanmaya başlayan krallığın kuzeydoğu
kısmına II. Artatama’nın egemen olduğu düşünülmektedir. Oğlu III. Şuttarna’nın bölgede
Asur egemenliğinin başladığı süreçte bölgede bulunması da Artatama’nın bölgedeki
hâkimiyetinin bir göstergesi olarak öne sürülür.
Sonuç olarak Hitit Kralı I. Şuppiluliuma’nın bölgeye yapmış olduğu askeri seferler
Mitanni Krallığı’nın yok oluş sürecini başlatmıştır. Krallığın doğusuna hâkim olduğu
düşünülen II. Artatama ise zamanla etkisini yitirerek Asur’un boyunduruğuna girmiştir.
Tuşratta’nın başka bir oğlu Şattivaza ise Hitit kralı I. Şuppiluliuma’ya sığınmıştır. Burada
yıkılış sürecine dair ilginç olay ise I. Şuppiluliuma’nın kızını Şattivaza ile evlendirerek onu
Karkamış’a bağlı olmak kaydıyla Mitanni topraklarından geriye kalan batı kısmına yönetici
olarak atamasıdır.
Mitanni Devleti’nin yapısal karakterine baktığımızda, az sayıdaki yazılı belgeden bir
tür federasyon olduğu anlaşılmaktadır. Mitanni krallarının unvanlarından biri olarak
kullandıkları “Hurri Ordusunun/savaşçıların Kralı” terimi, Mitanni’nin Hurri’li halkların
oluşturduğu bir konfederasyonda başkanlık ettikleri anlaşılmaktadır. Şöyle ki beylikler
olasılıkla merkezi orduya imkânları çerçevesinde asker sağlamaktaydılar.
Mitanni’nin toplumsal yapısına dair kimi varsayımlar Nuzi Arşivlerindeki kimi
metinlerden yola çıkılarak ortaya konulmaktadır. Ancak yaşam biçiminin daha çok bölgesel
olarak, coğrafi şartlarla geliştiği göz önüne alınırsa, dar bir bölgedeki sosyal yapının bütün
Mitanni toplumu için genelleştirilmesi mümkün değildir. Ancak aslında bu gerçek dönemin
Yakın Doğu toplumlarının birçoğu için söylenebilir. Yine bütün bunlardan hareketle Yakın
Doğu’nun aynı coğrafyayı paylaşan diğer toplumların yaşam biçimlerinden belirgin olarak
ayrılabileceği düşünülmemelidir. Bu açıdan çağdaş toplumların toplumsal, kültürel ve
ekonomik yapılarından da yola çıkılarak da Mitanniler hakkında kimi öngörülerde
bulunulabilir.
Mitanni’nin feodal beylikler ve küçük krallıklardan oluştuğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda olasılıkla bu beylik veya krallık, surlarla çevrili bir sitadeli ve bunun dışında
aşağı kenti bulunan bir merkez ve bu merkeze bağlı diğer küçük krallıklardan oluşmaktaydı.
Örneğin Mukiş Krallığı’nı örnek alacak olursak, boyutları ve barındırdığı saray, tapınak gibi
yapı gruplarından Alalah/Tel Açana krallığın merkezi olarak kabul edilebilir. Alalah IV.
tabakadaki surlarla çevrili sitadel, sitadel içindeki görkemli saray yapısı ve konutlar ile
buluntular bu duruma işaret eder. Bugün bölgede küçüklü büyüklü yüzlerce höyük ise o
dönemde Alalah’a bağlı diğer beylik veya ailelerin oturduğu kent veya kasabaların yerleşme
kalıntılarını barındırıyor olmalıdır. Aynı kurgu Ugarit, Halep gibi merkezler için de öne
sürülebilir.
Nuzi Metinlerine geri dönecek olursak toplumsal yapıya dair şunlar söylenebilir; Kral
ailesi ve çalışanları ile birlikte, yıllın beli dönemlerinde farklı merkezlerde
konaklayabilmekteydi. Toprak mülkiyetinin kraliyetin tekelinde olduğu, alınıp satılamadığı
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ancak babadan oğla veraset sistemi ile bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu noktada Nuzi belgeleri
oldukça ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin geniş arazilere sahip olmak amacıyla “sahte evlat
edinme” sisteminin uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda toprak sahibi kişiye uygun
hediyeler sunularak onun resmi evlatlığı ünvanını alıp aynı zamanda topraklarına da sahip
olunabiliyordu. Bu yazıtlarda geniş arazilere sahip, “çok sayıda” babası bulunan toprak
sahiplerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Yine Nuzi’de sözleşme ile belirlenen belli bir hizmet karşılığında kişiler özgürlüklerini
elde edebiliyorlardı. Yine Nuzi tabletleri aile yapısına dair de önemli bilgiler vermektedir. Dul
kadınların ölmüş kocalarının kardeşleriyle evlenmesi, başlık parası, kadına verilen çeyiz gibi
uygulamalar belli kurallara bağlanmıştır. Diğer bir sıra dışı uygulama ise erkek çocuğu
olmayan ailelerin kız çocuklarının yasal olarak “oğul” hakkına sahip olmasıdır. Bu
uygulamada oğul unvanını alan kız çocuk yasal hakları çerçevesinde aile reisi olabiliyor,
istedikleri kişiler ile evlenme özgürlükleri bulunabiliyordu.

Resim 27-28: Alalah- Tel Açana Höyüğü mimari kalıntıları
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Uygulamalar
1.

Ugarit’i ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Ugarit nerededir, neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 2.binyılın başlarından itibaren Yakın Doğu’da metinlerde sıkça karşımıza çıkan
Hurriler bu ders de anlatılmıştır. Merkezi bir güç olmasalar da geniş bir alanda etkili oldukları
söylenebilir. Birçok farklı metinde karşımıza çıkan Hurrice’nin Kafkas dil ailesinden
olduğunu söyleyebiliriz. Bu ders de Hurice metinlerden örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. MÖ. II. Binyılın ortalarında K. Suriye ve Kuzey Mezopotamya’da egemen siyasi
güç hangisidir?
a)
Hurri-Mitanni
b)
Urartu
c)
Arami
d)
Hitit
e)
Kassit
2. Aşağıdakilerden hangisi Hurri-Mitani eşitliğini destekleyen kaynaklardan değildir?
a)
Amarna Mektupları
b)
Hitit Arşivleri
c)
Tevrat
d)
Akkadca
e)
Sümerce
3. Hurrice'nin genel olarak hangi dil ailesine ait olduğu kabul edilir?
a)
Batı Sami
b)
Hint-Avrupa
c)
Kafkas
d)
Kıpti
e)
Doğu Sami
4. Hurrice dil yapısı olarak I. binyılda hangisiyle daha yakın benzerlikler gösterir?
a)
Luwice
b)
Aramice
c)
Urartuca
d)
Hititçe
e)
Fenikece
5. Mitanni başkenti olarak kabul edilen Vaşşukani bugün daha çok hangi bölgeye
lokalize edilir?
a)
Van
b)
Pazarcık
c)
Nusaybin
d)
Antakya
e)
Kahramanmaraş
6. Hurrilerin dini ve kimi kültsel uygulamaları ile kişi adları daha çok hangi devlet
tarafından benimsenmiştir?
a)
Arami
b)
Hitit
c)
Mısır
d)
Mari
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e)

Babil

7. Aşağıdakilerden
yerleşmelerinden biridir?
a)
Alalah
b)
Emar
c)
Arapha
d)
Taide
e)
Babil

hangisi

Mitanni

Krallığı’nın

Anadolu’daki

önemli

8. Aşağıdakilerden hangisi Mitanni Krallığı’nın yerleşme alanlarından biri değildir?
a)
Ugarit
b)
Nuzi
c)
Emar
d)
Alalah
e)
Susa
9. Mitanni’nin özellikle toplumsal yapısına ilişkin kimi değerlendirmeler daha çok
hangi yazılı kaynaklardan yola çıkılarak yapılmaktadır?
a)
Mari
b)
Nuzi
c)
Urartu
d)
Asur
e)
Arami
10. Mitanni Kralları hangi dönem Mısır kralları ile mektuplaşmaları onların siyasi
yönleri ve dış politikadaki önemlerini yansıtır?
a)
Eski Krallık
b)
Orta Krallık
c)
Yeni Krallık
d)
Yıkılış Dönemi
e)
Hanedanlık Öncesi

Cevaplar:
1-a, 2-e, 3-c, 4-c, 5-c, 6-b, 7-a, 8-e, 9-b, 10-c
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9. ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI VE HİTİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?



Asur Ticaret Kolonileri Çağı
Hitit
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Karum nedir?
Hitit Araştırmaları ne zaman başlamıştır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Asur Ticaret Kolonileri
Çağı

Asurlu Tüccarların Anadolu’ya
gelmesi ile bölgenin değişen
ekonomik ve siyasi yapısının
anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Asur Ticaret Kolonileri
Çağı

Asur Ticaret Koloniler Çağı’nın
temel özelliklerinin açıklanarak
anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar



Asur
Koloni




Kültepe
Hitit
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Giriş
Asur ticaret Kolonileri Çağı’nın Genel bir tanımı yapılacak ve özelliklerinden
bahsedilecektir.
Ayrıca Hitit İmparatorluğu başlığı altında ilk olarak Hitit araştırma tarihçesi, Hitit’in
genel tanımı ve Kral/Kraliçe listesi bilgi olarak verilecektir.
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9.1. Asur Ticaret Kolonileri Çağı

Harita 23: Asur Ticaret Kolonileri Çağı (ArkeoAtlas 2011/1: 247)

Resim 29: Kültepe Höyüğü, havadan (Özgüç 2005:fig.75)
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Tunç Çağı’nın ilk dönemlerinden itibaren, Anadolu ile Mezopotamya arasında
başlayan ticaret, Akad İmparatorluğu’nun barbar akınlarıyla yıkılması nedeniyle kesintiye
uğramıştı. MÖ 1940’larda ise Anadolu’da Asurlu tüccarlar görülmeye başlandı. Asurlu
tüccarlar, yünlü kumaş, çeşitli hazır giysiler ve kalay getirip altın, gümüş ve bakır
götürüyorlardı. Anadolu’nun zengin maden yatakları ve Mezopotamya’nın maden fakiri
olması bu ticareti kesintiler olsa da her zaman ayakta tutuyordu. Kayseri yakınlarındaki Kaneş
(bugünkü Kültepe, Hitit kaynaklarında Neşa), Asurlu tüccarların pazar alanı olarak
kullandıkları ve yaşadıkları bir yer olarak karşımıza çıkar. Buradan bulunmuş yazılı tabletler,
çok sayıda ticari anlaşmayı gösterir.
Bilindiği gibi Asur Koloni Çağı’nda Mezopotamya ile Anadolu arasında, özellikle ticari
ilişkiler artmış, Asurlu tüccarlar yük eşeklerinden oluşturdukları kervanlarla Asur ülkesinden
Anadolu’ya kalay ve değerli kumaşlar taşımışlardır. Anadolu bu dönemde yazıyla tanışmıştır.
Mezopotamya ile Kültepe arasında sürdürülen ticarette kullanılan ana güzergâhlar üzerinde
Karum (ticaret merkezi), ve Wabartum (konaklama merkezi) olarak adlandırılan merkezler
bulunmaktaydı.

Resim 30-31: Kültepe II ve Kültepe 1b Yapı Katları (Özgüç 2005: fig.19-20)
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Resim 32-33: Kültepe II, yapı katı mimarisinin rekonstrüksiyonları (Özgüç 2003: fig. 21-22)
Bu tabletler Asur dilinde tüccarlar tarafından kullanılmak üzere basitleştirilmiş bir yazı
sistemiyle oluşturulmuşlardır. Bu tabletler bu dönemde iç Anadolu’da Hint-Avrupa
insanlarının burada yaşadığını gösteren kişi adlarını ortaya koyar. Bunların arasında Hititçe
isimlerinde olması bu tarihlerde Hititlerin bölgede yerleşik olduklarını kanıtlar.
Anadolu’nun zengin maden yataklarına karşılık tunç yapımında kullanılan kalaya
ihtiyaçları vardı. Asur’un kalayı nereden bulduğu açık değildir. Anadolu’nun bu gereksinimi
ve mallar üzerinden alınan vergiler, yerel beylerin Asurlular ile barışçıl ilişkiler
geliştirmelerini sağladı. Asurlular Anadolu evlerinde yaşıyor ve Anadolulu kadınlarla
evleniyorlardı.
MÖ 1780’lerde Mezopotamya’daki politik hareketler sonucunda bu ilişki bozuldu.
Yukarı Dicle ve Fırat kıyıları ile Güneydoğu Anadolu sınırlarında Hurriler güçlenmeye
başladı. Bu gelişme Asur ile Anadolu’da yaşayan ticaret kolonilerinin bağını kopardı. Asur
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hızla güç kaybetmeye başladı ve Hammurabi’nin krallığı altında büyüyen Babil’e katılmak
zorunda kaldı.

Resim 34: Asur Koloni Çağı'nda Anadolu çivi yazısıyla tanıştı, Kültepe'de bulunmuş
pişmiş toprak bir tablet (Özgüç 2005: fig.12)

Resim 35: Kültepe Koloni Çağı Çanak Çömlek ve Rithonlar (Özgüç 2005'den derlenmiştir)
Bu durum İç Anadolu’daki yerel beyler içinde yıkıcı bir etki yarattı. Kolonilerle
birlikte büyüyen kentler, yavaş yavaş bir daha toparlanmamak üzere ortadan kalkmaya
başladı. Asur ile ilişkiler kesildiği gibi, Orta Toros ticaret yolları da Hurri baskısıyla
kesilmişti. Yerel beyler için kalaya ulaşmak hayati önem taşıdığı için, kendilerine son derece
güçlü krallıklar tarafından çevrilmiş olan Kilikya’dan geçip Fırat üzerinden Güney
Mezopotamya’ya giden bir rota çizmek zorunda kaldılar.
Bu dönemde Anadolu’da siyasi yapılanmaya bakıldığında; Kızılırmak’ın çevrelediği
bölgede Hatti; Güneydoğu Anadolu’da Hurriler, Güney ve Batı Anadolu’da Luviler –ki bu
topluluk Hitit metinlerinde Arzava olarak geçer- ve Kültepe kenti –ki burası da Hititlerin
ortaya çıktığı yer olarak görünmektedir.
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Asur ticaret kolonilerinin son dönemlerinde İç Anadolu’da Kuşşara kralları güç
kazanmıştı. Kuşşara büyük olasılıkla bugünkü Divriği yakınlarındaydı. Kısa sürede İç
Anadolu beyliklerini ele geçirerek büyük bir güç hâline geldiler. Kral Anitta ile temsil edilen
bu sürecin ardından belirgin olmayan yaklaşık yüz yıllık bir zaman dilimi gelir. Sonra Kuşşara
kökenli olduğunu iddia eden başkentini Hattuşa’da kuran ve kendisini de Hattuşili olarak
değiştiren bir kral çıkar. Bu kral, tarihte büyük bir devlet ve güç hâline gelecek olan Hitit
Devleti’nin kurucusudur.

9.2. Hititler
9.2.1. Hitit Araştırmalarının Başlangıcı
Anadolu’da büyük bir kültür meydana getirmiş olan Hititler Mezopotamya ve YunanRoma’nın aksine ancak 19. yüzyılda incelenmeye başlanmıştır. İlk defa Hattuşa kentinin
kalıntıları, 1834 yılında Fransız Charles Texier tarafından ziyaret edilmiş ve sonrasında
Hattuşa ile birlikte Yazılıkaya kaya tapınağının kabartmalarının da yer aldığı bazı çizimler
yayımlanmıştır. Fakat bu çizimlerin hangi uygarlığa ait olduğu saptanamamış, çeşitli farklı
devletler üzerinde görüşler ileri sürülmüştür.
1876 yılında A.H. Sayce bir konuşmasında Hama ve Halep’te bulunan bazalt taşlarının
üzerindeki yazının Hititlere ait olabileceğini söyledi. Bu taşlardan biri 1812’de Burckhardt
tarafından fark edilmişti. Diğerleri Johnson ve Jessup isimli iki Amerikalı gezgin Hama’daki
evlerin duvarlarında bu gibi yazılar olan beş tane daha taş olduğunu söylediler. 1872’de bu
taşların kalıpları alınarak British Museum ve Filistin Araştırma Vakfı’na gönderildi. Aynı yazı
E.J. Davis tarafından İvriz’de bulundu. Davis bu yazıyı Hamathite (Hama’ya ait) olarak
tanımladı. İvriz’deki kabartma ve yazının birlikte kullanımı Sayce’ın zaman içinde
Anadolu’nun pek çok yerinde bulunan benzer anıtları aynı kategoride tanımlamasını sağladı.
Bu anıtlar arasında en önemlileri, 1839’da Charles Texier ve 1842’de Hamilton’un bulduğu
Halys (Kızılırmak) nehrinin çizdiği kavis içerisinde yer alan Boğazköy yakınlarında ve
Alacahöyük’te yer alan kaya anıtları ve bina kalıntılarıydı. Boğazköy’de büyük bir kentin
varlığını gösteren kütlesel duvarlar ve surlar, 3 km. uzağında ise Yazılıkaya’da bir çift tören
alayı figüründen oluşan kabartmalar bulunmuştu. Boğazköy’de Hitit hiyeroglifi ile yazılmış
bir taş yer almaktaydı. Yazılıkaya’da da figürlerin yan tarafında hiyeroglif yazısıyla semboller
vardı. Alacahöyük’te ise her iki tarafında sfenksler bulunan bir giriş kapısı keşfedilmişti.
Gavurkale’de kaya kabartmaları ve Smyrna (İzmir)’nın yukarısında Herodotos’un Mısır
firavunu Sesostris ve su perisi Niobe’yi temsil ettiğini söylediği kaya heykelleri vardı. 1880
yılında Sayce bir tebliğ ile bu anıtlar ile bahsedilen diğer anıtlardan yola çıkarak, antik çağda
Mezopotamya’nın kuzeyine kadar Anadolu’nun tamamını kapsayan dağlık bölgede Hitit
kavimlerinin yaşadığını ve bu anıtların da Hitit anıtları olduğunu ileri sürdü.
Ernst Chantre (1839) 1894), Yazılıkaya ve Hattuşa(Boğazköy)’da kazı ve sondajlar
yaparak çok sayıda çivi yazılı tablet ortaya çıkardı. Aynı yıllarda Mısır Tell el-Amarna’da
bulunan tabletlerin iki tanesinde de bilinmeyen bir dil kullanılmıştı. Bu tabletlerin
karşılaştırmaları onların aynı dilde olduğunu ortaya koydu. Bu dil henüz tespit edilememiş
olmakla birlikte Hitit diliydi. Ancak o tarihlerde bu tabletler yorumlanmadan kaldı.
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1905 yılında Alman Asur bilimci Hugo Winckler ile İstanbul Müzesi’nden Theodor
Makridi Boğazköy’e ilk keşif gezisini gerçekleştirdiler ve ertesi yılda burada bir kazı evi
açıldı. Kısa sürede Akad dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler bulundu. Bu metinlerden yola
çıkarak çalışılan yerin Hatti Krallığı’nın merkezi olduğu anlaşıldı. 1906) 1912 yılları
arasındaki kazılarda, on bin çivi yazılı tablet ve tablet parçası bulundu. Bu metinler 1915
yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun izniyle incelenmek üzere Berlin’e götürüldü ve 1989
yılına kadar orada kaldı. Bu tarihte Almanya tabletleri Türkiye’ye iade etti.
Bu tabletlerden bir kısmının önceden bulunmuş ve Arzava mektupları ismi verilmiş
olan metinlerle aynı dilde olduğu tespit edilmişti. Fakat okunamıyordu. Neyse ki bazıları
Akad dilindeydi. Bu tabletlerin hangi döneme ait olduğu da bilinmiyordu. Kazının ilk
yıllarında bulunan bir tablet pek çok soruyu aydınlığa kavuşturdu. Bu, II. Ramses ile Hatti
kralı arasında yapılmış bir antlaşmanın Hititlere ait olan nüshasıydı ve Akad dilinde
yazılmıştı. Mısırlılara ait olan nüsha firavunun tahta çıkışının yirmi birinci yılına
tarihlenmişti. Metinden yola çıkarak III. Tutmosis’e vergi veren, II. Ramses ile barış
antlaşması imzalayan Heta ülkesinin başkenti burasıydı. Winckler 1907’de yayınladığı
raporunda MÖ 14. yy.’da Şuppiluliuma ile başlayan ve MÖ 13. yy. sonunda Arnuvanda ile
biten Hitit kral listesini bulunan tabletlerden yola çıkarak yayınladı. Bu listeye göre, Hitit
krallığı 200 yıl içinde Karkamış, Milid ve Hama gibi devletlere hakim olmuş, 1200’de
Muşkiler tarafından ortadan kaldırılmış ve diğer Hitit devletleri varlıklarını Karkamış
egemenliğinde sürdürmüşlerdi.
Tabletler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 1915 yılında Bedrich Hronzy
tarafından bir makale yayınlanarak, bu dilin Hititçe olduğu ve Hint-Avrupa dil ailesine
mensup olduğu çeşitli kanıtlarla ileri sürüldü. Hint-Avrupa dil ailesine mensup bilinen diğer
dillerden yola çıkarak Hititçe çözüldü.
I. Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle Hitit başkentinde yapılan kazılara ara verildi.
Ancak 1931 yılında Kurt Bittel başkanlığında yeniden başlanabildi ve 1972’ye kadar devam
etti. Bu dönemde de dört bine yakın tablet bulundu.
1972) 1994 yılları arasında Peter Neve, 1994’ten sonra da Jürgen Seher kazıları devam
ettirdiler. Tabletlerin yanı sıra başkentin büyük bir bölümü, anıtsal sur kapısı ortaya çıkarıldı.
Bütün Hitit hiyeroglifli anıtlarının içerisinde en önemli olan Karatepe’deki iki dilli
yazıt ise İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Bossert tarafından keşfedildi.
1935) 1949 arasında Tarsus’ta Prof.Hetty Goldman; Mersin Yumuktepe’de Hititlere ait
izler bulan Prof. John Garstang; Alacahöyük’ü kazan Prof. Hamit Koşay; Kültepe, Horoztepe,
Altıntepe, İnanadık ve Maşat’ta Prof. Tahsin Özgüç, Karahöyük’te Prof. Sedat Alp; İkiztepe
ve Gedikli’de Prof. Bahadır Alkım; Acemhöyük’te Prof. Nimet Özgüç isimleri Hitit tarihinin
açığa çıkarılmasında son derece önemlidir.
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Harita 24: Hitit yayılım alanı (Sevin 2003: 136)

9.2.2. Hitit Tanımı
Hititlerin kurulduğu alan; Halys (Kızılırmak) kavsi içinde kalan Tuz Gölü’nün
güneyindeki alanı kapsar. Doğuda Anti-Torosların uzantısı olan dağlar, güneyde Toroslar, batı
ve kuzeyde ise dağınık olarak yer alan dağlarla çevrilidir.
Hitit, MÖ 2. yüzyılda dağlık bölgelerde iktidarlarını sürdüren krallarca oluşturulmuş
ve sonrasında bir imparatorluğa dönüşmüştür. Bu krallık ve onun diline Hitit adı
verilmektedir. Ancak Hitit dili, Anadolu’nun yerli dillerinden biri değildir. Ülkeye Hatti ismi
Hititlerden önce bu bölgede yaşayan ve Hattiler olarak tanımlanan halk tarafından verilmiştir.
Hint-Avrupalı Hitit dili istilacı bir halk tarafından Hattice’ye rağmen kullanılmış olmalıdır.
“Bir zamanlar Labarna kraldı; ve o zaman oğulları, kardeşleri, kendi kanından
olanlar, akrabaları ve askerleri birleştiler. Ve ülke küçüktü; fakat her nereye savaşmaya
gittiyse, düşmanlarının topraklarına kudretiyle egemen oldu. Ülkeleri yerle bir etti, onları
güçsüz bıraktı ve denizi topraklarına sınır yaptı…
Sonra Hattuşili kral oldu ve onun da oğulları, kardeşleri, kendi kanından olanlar,
akrabaları ve askerleri birleştiler. Ve her nereye savaşmaya gittiyse düşmanlarının
topraklarına kudretiyle egemen oldu. Ülkeleri yerle bir etti, onları güçsüz bıraktı ve denizi
topraklarına sınır yaptı. Ve savaştan geri döndüğünde oğullarının her biri ülkenin bir yerine
gittiler ve onun ellerinde de büyük kentler zenginleşti.”
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Krallar ve Kraliçeler
Eski Hitit Dönemi
1650-1620

I.Hattuşili (II. Labarna) ve Kadduşi

1620-1590

I. Murşili ve Kali
I. Hantili ve Harapşeki/Harapşili
I. Zidanta
Ammuna
I.Huzziya

1525) 1500

Telipinu ve İştapariya
Orta Hitit Dönemi

1500

Tahurvaili
Alluwamna ve Harapşili / Harapşeki
II. Hantili
II. Zidanta / Zidanza ve İyaya
II. Huzziya ve Şummiri
I.Muvattalli

1450-1420

I./II. Tuthaliya ve Nikkalmati

1420-1400

I. Arnuvanda ve Aşmunikkal

1400-1380

II./III. Tuthaliya ve Taduhepa
İmparatorluk Çağı

1380-1345

I. Şuppiluliuma ve Henti, Tavananna

1345) 1343

II. Arnuvanda

1343) 1310

II. Murşili ve Gaşulaviya, Danuhepa

1310) 1282

II. Muvattalli

1282) 1275

III. Murşili (Urhi-Teşup)

1275) 1250

III. Hattuşili ve Puduhepa

1250-1220

IV. Tuthaliya

1220-1215

Kurunta (Ulmi-Teşup)

1215) 1210

III. Arnuvanda

1210) 1200

II. Şuppiluliuma
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Uygulamalar
1.

Hitit Başkenti Boğazköy’ü ziyaret
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Uygulama Soruları
1)

Boğazköy Müzesi’nde ne tür eserler bulunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ1 bin yılın başlarında, Anadolu’da görülen Asurlu tüccarların bu bölgede
yoğunlaşması ile başlayan Asur Ticaret Kolonileri Çağı anlatılmıştır. Çağı’ın kısa bir tarihçesi
ve coğrafya üzerindeki etkisine de değinilmiştir.
Anadolu’da güçlü bir kültür hâline gelen Hitit İmparatorluğu’nun ilk olarak araştırma
tarihçesi anlatılmış, Hititler’in genel tanımı, yayılım alanları, köken ve dil üzerinde yapılmış
son olarak da Hitit Kral ve kraliçelerin listesi bilgi olarak verilmiştir.
.
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Bölüm Soruları
1. Asur Koloni Çağı’nın Anadolu’da bilinen en önemli merkezi hangisidir?
a)
Kaneş-Kültepe
b)
Tuşpa - Van Kalesi
c)
Sam’al-Zincirli
d)
İşuwa
e)
Lawazantiya) Karahöyük
2. Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dil grubuna girmez?
a)
Hititçe
b)
Frigce
c)
Luwice
d)
Hurrice
e)
Palaca
3. Aşağıdakilerden hangisi Asur koloni Çağı’nda Anadolu’da topluluklardan birisi
değildir?
a)
Luviler
b)
Hurriler
c)
Babil
d)
Hattiler
e)
Kuşşara
4. Hititçe’nin Hint-Avrupa dil ailesine mensup olduğu ileri sürülen ve bu konuda ilk
yayımları yapan araştırmacı kimdir?
a)
Prof. John Garstang
b)
Prof. Hamit Koşay
c)
Charles Texier
d)
Bedrich Hronzy
e)
Theodor Makridi
5. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Bossert tarafından keşfedilen iki dilli yazıt nerede
bulunmuştur?
a)
Acemhöyük
b)
Horoztepe
c)
Altıntepe
d)
Alacahöyük
e)
Karatepe
6. Anadolu’nun yazıyla tanışması hangi dönemde olmuştur?
a)
Eski Krallık Çağı
b)
Asur Koloni Çağı
c)
İlk Tunç Çağı
d)
Uruk Dönemi
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e)

Son Tunç Çağı

7. Hititlerden önce Kızılırmak kavsinde yaşayan Anadolu’nun yerli halkı hangi isimle
anılmıştır?
a)
Hititler
b)
Hattiler
c)
Samiler
d)
Hurriler
e)
Aramiler
8. Asur Koloni Çağı’nda Asurlar tarafından Anadolu’ya getirilen en önemli ticaret
metası nedir?
a)
Kereste
b)
Zeytinyağı
c)
Tahıl
d)
Kalay
e)
Gümüş
9. Eski Hitit Krallık Dönemi’nin kurucusu kimdir?
a)
I.Muvatali
b)
I. Hattuşili
c)
I.Arnuvanda
d)
I.Tuthalya
e)
I. Hantili
10. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Asurlu tüccarların getirdikleri mallara karşı
Anadolu’dan hangi ürünleri alıyorlardı?
a)
Altın-gümüş-bakır
b)
Tekstil-çanak çömlek-kalay
c)
Demir-prinç-kalay
d)
Kereste-boya-tahıl
e)
Kereste-demir-kalay

Cevaplar:
1-a, 2-d, 3-c, 4-d, 5-e, 6-b, 7-b, 8-d, 9-b, 10-a
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10. HİTİT SİYASİ TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?








Hititler
Krallar ve Kraliçeler
Eski Krallık Dönemi: I. Hattuşili, I. Murşili, Telipinu
Orta Krallık Dönemi
Hitit İmparatorluk Çağı: I. Şuppiluliuma, II. Murşili
Hitit Kralları II. Muvatalli, III. Murşili, III. Hattuşili, IV. Tuthaliya
İmparatorluğun Sonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hititlerin devletleşme süreci nasıldır?
Mezopotamya ile ilişkiler nasıldır?
Hitit nasıl imparatorluk olmuştur?
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan etmenler nelerdir?
Hitit araştırmaları nasıl başlamıştır?
Hitit kral ve kraliçelerinin nasıl yetkileri vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hitit Devletinin Dönemleri

Hitit İmparatorluğu’nun
detaylı olarak anlatılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Siyasi Tarihi

Anadolu’da büyük bir
imparatorluk kuran Hitit
Devleti’ne dair yapılan
araştırmaların anlatılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Siyasi Tarihi

Hitit İmparatorluğu’nun
Anadolu’daki yayılımı ve
gücünün anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Devletinin Sonu

Hitit İmparatorluğu’nun II.
Muvatalli ve sonrasındaki
durumunun anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar





Hitit
İmparatorluk
Mezopotamya
Kral



II. Muvatalli
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Giriş
Hitit Krallığı dört dönemde anlatılacaktır. Eski Krallık Dönemi, Orta Krallık Dönemi,
Hitit İmparatorluk Dönemi ve İmparatorluğun sonu hakkında bilgi verilecektir. Her dönem
yönetimdeki krallar üzerinden detaylandırılacaktır. Ayrıca İmparatorluk Çağı’nda II.
Muvatalli’den itibaren, imparatorluğun sonuna kadar ki süreç anlatılacaktır.
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10.1. Eski Krallık Dönemi
I. Hattuşili
“Bir zamanlar Labarna kraldı; ve o zaman oğulları, kardeşleri, kendi kanından
olanlar, akrabaları ve askerleri birleştiler. Ve ülke küçüktü; fakat her nereye savaşmaya
gittiyse, düşmanlarının topraklarına kudretiyle egemen oldu. Ülkeleri yerle bir etti, onları
güçsüz bıraktı ve denizi topraklarına sınır yaptı…
Sonra Hattuşili kral oldu ve onun da oğulları, kardeşleri, kendi kanından olanlar,
akrabaları ve askerleri birleştiler. Ve her nereye savaşmaya gittiyse düşmanlarının
topraklarına kudretiyle egemen oldu. Ülkeleri yerle bir etti, onları güçsüz bıraktı ve denizi
topraklarına sınır yaptı. Ve savaştan geri döndüğünde oğullarının her biri ülkenin bir yerine
gittiler ve onun ellerinde de büyük kentler zenginleşti.”
Tarihçiler Hitit Krallığı’nın başlangıcını Kral Telipinu’nun kendinden önceki kralları
özetleyen ve kendi döneminden başlayan bu metne dayandırırlar. Labarna’ya ait başka hiç
yazıt bulunmamış olmasından yola çıkarak, bu ismin bir kral ismi olmaktan ziyade kraliyet
unvanı olduğu düşünülmektedir.
İç Anadolu, Anadolu’nun genelinde yer alan karmaşadan etkilenen, özellikle
kuzeydeki komşularla sıkıntıların yaşandığı bir bölge olarak karşımıza çıkar. MÖ 1650’de
sarayda yaşayan bir prens, bu bölgedeki Hattuşa’yı yeniden canlandırarak, bu zorluklar
nedeniyle bir kale inşasına girişti. Hattuşa 24 km. uzağındaki Pontus dağlarının sınır çizdiği
kuzeye doğru uzanan bir vadiye hâkimdir. Ayrıca Ege’den gelip Sivas ve daha doğuya giden
yol ile Amisus (Samsun) limanından Kilikya ve güneydoğuya uzanan ikinci ticaret yolunun
buluştuğu yere de çok yakındır. Kayalık bir sivri tepe üzerinde yer alan ve ufka egemen
olunabilen Hattuşa hem muhteşem konumu hem de verimli tarım arazilerine sahip olması
açısından başkente yeniden ev sahipliği yapabilecek tüm verilere sahipti. Bu prens adını da
Hattuşlu anlamına gelen Hattuşili olarak değiştirmişti. Eski Hitit Krallığı’nın kurucusu kabul
edilen Hattuşili, karışık Anadolu siyasetinin içerisinde Hititleri büyük bir güç olarak sahneye
çıkardı. Hattuşili, dönemini anlatan kral yıllığında Labarna’nın eşi olan kraliçenin (tavananna)
erkek kardeşinin oğlu olduğunu ve bu nedenle tahta çıkma hakkı olduğunu belirtir.
Hattuşili, krallığı genişletmek ve politik birlik sağlamayı amaç edindi. Asurlu
tüccarların Anadolu’dan çekilmesiyle ortaya çıkmaya başlayan kalay sıkıntısını engellemek
ve Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticareti sürekli kılmak için daha önceden de
kullanılan ticaret yollarını kontrol altına almak ve güvenli kılmak için rotası Kuzey Suriye’ye
yöneldi. Önce başkent ve Kilikya Kapılarını ele geçirdi. Bu sayede Akdeniz’e ulaşıp burada
(bugünkü Mersin) kaleler yaptırarak güçlendirdi. Amaç Halep’e ulaşmaktı. Halep’in denizle
bağlantısını kesmek için Alalah (bugünkü Tell Açana) ele geçirildi. Fakat Halep’i alamadan
geri döndü ve Batı Anadolu’nun önemli, gücü Arzava’ya yöneldi. Bu yönelişin altında da
ticari kaygılar olduğunu görmek mümkündür. Arzava ve Vilusa’dan geçen ve Balkanlara
uzanan kuzey ticaret yolunun bir kolu olduğu ileri sürülmektedir. Hattuşili Anadolu’nun kalay
sorununa Mezopotamya’dan sonra buradan da bir çıkış yolu aramış görünmektedir.
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Kısa bir süre sonra Hurri saldırıları nedeniyle yeniden doğuya dönmek zorunda
kalmıştır. Başkent dışında tüm ülkeyi ellerine geçirmiş olan Hurilere karşı başarılı bir sefer
gerçekleştirerek, Fırat’a kadar ilerledi.
Ancak Halep hala alınması gereken bir yer olarak durmaktaydı. Halep tarafından
desteklenen Haşşu kentine karşı sefere çıkar. Burayı fethederek büyük bir ganimet elde eder.
Kuzeybatı Suriye’de tapınım gören Halep fırtına tanrısının heykelini Hattuşa’ya getirir. Bu
Yakın Doğu’da sıkça görülen bir durumdur ve yenilgiye uğrayan kentin tanrısı fetheden
hükümdarın kentine taşınarak, bu kentin tanrısal koruyuculuktan yoksun bırakıldığı anlamına
gelir.

Harita 25: MÖ. 16. Yüzyıl Hititler ve komşuları (ArkeoAtlas 2011/1: 257)
Ardından Fırat kıyısındaki Hahhu’ya yönelir. Buranın fethedilmesi, Anadolu ile Suriye
arasındaki doğal sınır olan Fırat’ı da geçmek anlamını taşıdığı için önemlidir.
Hattuşili’nin Suriye’de Alalah, Urşu, Haşşu ve Hahhu gibi önemli kentleri ele
geçirmesi sadece siyasi ve ekonomik değil kültürel olarak da çeşitli etkileşim ve yansımalara
neden olmuştur. İlk Hitit yazılı belgelerinin bu sıralarda ortaya çıkması bu etkileşimin açık bir
kanıtıdır.
I. Murşili
Hattuşili’nin ardından veliahdı Murşili tahta geçti. Murşili akıllı bir siyaset izleyerek
Halep’e yakın ve onunla birlik olmayan Hana Krallığı ile ittifak yaptı. Bu anlaşma sayesinde,
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olası Hurri saldırılarına karşı Hana Hitit’i koruyacak buna karşılık komşusu Babil’in
zayıflamasından doğacak olanakları değerlendirecekti. MÖ 1595’te Halep’i yakıp yıktı.
Böylece güneydoğu ticaret yolu Fırat’a kadar olan bölümüyle Hitit egemenliğine girmiş oldu.
Ardından Babil’i ele geçirdi. Bu başarılar yine Hurri saldırılarıyla son buldu. Murşili Hurri
baskısı ve saray kavgaları nedeniyle başkente geri döndü. Kısa bir süre sonra eniştesi
tarafından öldürüldü.
Telipinu
Murşili’nin ölümünün ardından fethedilen topraklar dağılmaya başladı, Hurriler
yeniden ilerlemeye başladılar. Murşili’nin ardından üç kısa dönemli kraldan sonra Telipinu
tahta geçti. Telipinu zamanından günümüze ulaşan bir metinde, kendisinden önceki kralların
anlatıldığı bir giriş metni yer alır. Burada Labarna, Hattuşili ve Murşili dönemleri
imparatorluğun genişleme ve gelişme devreleri olarak anlatılır. Ardından tahta geçen Hantili,
Zidanza, Ammuna ve Huzziya dönemleri yenilgiler, düşman akınları ve saray içi çatışmalarla
anlatılır. Hatti ülkesinin ne kadar güçsüz kaldığı, bu saray çatışmalarının devleti ne denli
yıprattığı vurgulanır. Metnin devamında Telipinu’nun kendisinden önceki kral Huzziya’nın
soyundan gelenlerin öldürülmesiyle tahta çıktığı anlatılır. Taht kavgalarının neden olduğu
çeşitli suikastların önüne geçmek için Telipinu yine aynı metinde; bundan sonra tahta kralın
resmi eşinden olan erkek çocuğun, yoksa odalığından olan oğlunun bu da yoksa resmi eşin bir
kızının eşinin hükümdar olacağını belirten bir kural getirir. Aynı metinde kral ve soyluların
uyması gereken kurallar da belirtilmiştir. Bu kanunlara Hitit İmparatorluğu’nun sonuna kadar
uyulduğu görülür.
MÖ 1500 dolaylarında tahta geçen Telipinu yeniden Kuzey Suriye’ye ilerledi, Orta
Toroslar’da zaferler kazandı ancak bu kazanımlar geçici oldu. Telipinu’dan sonra tahta
Tahurvaili, Alluvanna, II. Hantili, II. Zidanza, II. Huzziya ve I. Muvatalli çıktı. “Eski Krallık”
olarak adlandırılan bu dönemi Hititlerin karanlık çağı olarak tanımlanan “Orta Krallık” izledi.

10.2. Orta Krallık Dönemi
Bu dönemde lokal başarılar elde edilmişse de Halep ve Mezopotamya’nın büyüsüne
kapılan yeni bir güç ortaya çıktı; Mısır. 1440’da III. Tutmosis Halep’i fethetti. Hititler bu
durumdan hiç memnun olmamışlarsa da Mısır’a vergi vermeyi kabul ettiler. Bu durum çok
uzun sürmedi 1436’da Mısır firavunu Tutmosis ölünce Halep, Hitit’in de kışkırtmasıyla
Mısır’a başkaldırdı.
I./II. Tuthaliya Hitit tahtına geçtiğinde bu durumdan yararlanarak Kizzuvatna ile
önceden yapılmış ittifakı tazeledi ve hem Halep’i ele geçirdi hem de Mitanni’yi yendi.
Böylece Güneydoğu ticaret yolu yeniden Hititlerin kontrolüne girdi. Tuthaliya yeniden Hitit’i
güçlü konumuna geri döndürmeye çalıştı. Kuzeybatıya seferler düzenledi, pek çok küçük
başarıya rağmen kalıcı bir denetim sağlayamadı. Kuzeyde Kaşkalarla savaştı. Doğuda büyük
bakır madenlerinin bulunduğu İşuva’yı almayı denedi. Ancak başarılı olamadı.
Tuthaliya, Hititlerin tarihini canlandıran, kaybedilmiş toprakların büyük bir bölümünü
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geri almayı başaran güçlü bir imparator olarak değerlendirilir.
Tuthaliya devrinin ardından Hitit toprakları karıştı. Kuzey Suriye ve Kizzuvatna
kaybedildi. Hattuşa her yönden kuşatıldı. Kaşkalar, Azzi-Hayaşa ve İşuva saldırıya geçti. Bu
saldırılarla o denli güçsüz düşmüşlerdi ki Kilikya Kapıları’na dayanan Arzava Kralı’nı
görmezden geldiler.

Harita 26: MÖ. 15.-14. Yüzyılda Hititler ve Komşuları (ArkeoAtlas 2004/3)

Harita 27: MÖ. 13. Yüzyılda Hitit Devleti ve Komşuları (ArkeoAtlas 2004/3)
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10.3. Hitit İmparatorluk Çağı
I. Şuppiluliuma
Hitit tarihinde İmparatorluk Çağı, III. Tuthaliya’nın oğlu I. Şuppiluliuma’nın MÖ
1343 yılında tahta geçmesi ile başlar. Orta Krallık döneminde yaşanan karışıklıklara son
vermek amacıyla I. Şuppiluliuma, kuzeyde Kaşka, kuzeydoğuda Tegarama ve İşuva
bölgelerine savaş açarak Anadolu’daki sınırları güçlendirdi. Anadolu sınırlarının kontrol altına
alınmasının ardından kendisinden önceki güçlü kralların yolundan giderek Kuzey Suriye’ye
yöneldi. Bugünkü Lübnan bölgesine yaptığı ilk seferde, Yukarı Fırat, İşuva ve Alşe bölgeleri
boyunca ilerleyerek Mitanni’nin başkentine ulaştıysa da buradaki kuşatmayı kaldırarak Halep
ve Mukiş’e yöneldi ve fethetti. Mitannilere karşı saldırıya geçti ve Fırat’ın batısındaki
toprakları fethetti. Halep ve diğer Suriye devletleri ele geçirildi. Böylece Hitit yeniden Fırat
yolunun hâkimi oldu. Şuppiluliuma, Babil’i ele geçirmek için kralın kızıyla evlenme yolunu
seçti.
Mısır Firavununa tabi olan Kadeş Kralı’nın saldırısı üzerine, Mısır egemenliğindeki
topraklara girerek Şam’a kadar ilerledi ve Kadeş ordusunu darmadağın etti.
I. Şuppiluliuma’nın Mısır ile bir çatışmaya girmek istememiş olması muhtemeldir
çünkü Mitanni’ye karşı yürütülen savaş kralı tümüyle meşgul ediyordu. Kadeş kralının
saldırısı onu bu savaşa mecbur etmiş olmalıdır.
I.Şuppiluliuma, Suriye seferinden sonra oğlu Telipinu’yu Halep kralı ilan eder.
Böylece siyasi açıdan önemli bir merkezin yönetimi Hitit saray mensubuna verilmiş oluyordu.
Fakat bu son derece zor bir görevdi. Suriyeli prenslikler Hitit ve Mitanniler arasında
bölünmüşlerdi. Mitanni’ye bağlı kuvvetler Mitanni’nin kendi içindeki çekişmelerden dolayı
fazla bir etkinlik gösteremediler. Mitanni kralı Tuşratta Mısır ile ittifak kurmuşken onun
muhalifleri Asur’dan yardım bekler haldeydiler. Tuşrata’nın bir suikastla öldürülmesi üzerine
yerine geçen Artatama ve sonrasında oğlu Şutarna Asur’a tabi hâle geldiler. Güneyde Asur
gibi bir tehlikenin boy göstermesine neden olmuş olsa da Mitanni’nin ortadan kalkmış olması
Kuzey Suriye üzerinde Hitit egemenliğini kolaylaştırdı.
İşuva’ya karşı Mitanniler'in tekrar saldırması, Mitanniler'i ortadan kaldırmak için krala
bir fırsat yarattı ve bu sefer altı yıl sürdü. Mitanni yok edildi, Kargamış kuşatıldı ve böylece
Kuzey Suriye tamamen Hitit egemenliğine girmiş oldu. Mitanni de Asur tehlikesine karşı
Hitit’e bağlı bir tampon devlet olarak yapılandırıldı. Tuşrata’nın oğlunun Şuppiluliuma’nın
huzuruna çıkarak Asur’a karşı yardım dilemesi, Hitit için bulunmaz bir fırsattı. Ancak kurulan
bu tampon devlet Asur ilerleyişine karşı koyabilecek güce sahip değildi. Bununla birlikte
Hititlerin Kuzey Suriye üzerindeki hâkimiyetleri bir daha ciddi biçimde hiç sarsılmadı.
Bu sırada Hitit tarihinde ilk kez bir durumla karşılaşıldı. Mısır kraliçesi I.
Şuppiluliuma’ya bir mektup göndererek, kocası firavunun öldüğünü, hiç çocuğu
olmadığından tahtın varisi bulunmadığını ve Hitit kralının oğullarından birisini kendisine
koca olarak gönderilmesini istediğini belirtti. Hanedanlar arası evlilikler bütün Yakın Doğu’da
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izlenen siyasi bir manevra olmakla birlikte, bir kadının kendisine eş istemesi ile ilk defa
karşılaşılıyordu. Kadınların çeşitli evlilikler yoluyla farklı saraylara girmiş olmaları alışılmış
bir durumken, bir erkeğin evlilik yoluyla tahta geçecek olması o dönem insanları için de son
derece ilginçti. I. Şuppiluliuma, bu mektupta anlatılanların gerçekliğini öğrenmek için bir
temsilci heyetini Mısır’a gönderdi. Heyet Mısır’dan dönmeden Kargamış kuşatması başarıyla
sonlandırılmıştı. Heyetin Mısır’dan mektubu doğrular haberlerle dönmeleri sonucu I.
Şuppiluliuma oğlu Zannanza’yı damat olarak Mısır’a gönderdi. Bu, Mısır’da söz sahibi olmak
adına Hitit için bulunmaz bir fırsattı. Ancak damat Mısır’a ulaşamadan yolda Mısırlı
muhaliflerce öldürüldü. Bunun üzerine I. Şuppiluliuma Mısır’a savaş ilan etti ve Mısır
egemenliğindeki Suriye topraklarını işgal etti. Ancak bulaşıcı bir hastalık Hitit ordusunda
büyük kayıplara neden oldu. Bu hastalık I. Şuppiluliuma’nın ardılı II. Murşili zamanında da
halkı kırdı. Bu nedenle Mısır ile yaşanan sıkıntılar sonuçsuz kaldı. Kralda bu salgında MÖ
1334 yılında öldü.
I. Şuppiluliuma’nın fetihleri kendisinden önce gelen krallardan farklı olarak kalıcı
sonuçlar doğurmuştur. Ardında, Suriye’nin büyük bir bölümünü de kapsayan büyük bir krallık
bırakmıştı. Ayrıca yine onun döneminde Halep ve Kargamış oğulları tarafından yönetilmeye
başlanmış ve bu Hitit ile doğrudan bağlantılı Halep ve Kargamış hanedanlarının doğmasına
neden olmuştu.
I. Şuppiluliuma’nın varis olarak seçtiği II. Arnuvanda kendisinden sonra tahta çıktıysa
da aynı salgın hastalık ile o da öldü.
II. Murşili
II. Arnuvanda’nın ölümü ile birlikte tahta kralın küçük oğlu II. Murşili geçti. Bu
dönemde Mitanni, Asur’un saldırılarını engelleyebilir konumdaydı. Mısır’dan gelen herhangi
bir tehlike yoktu. Bu sayede II. Murşili kuzeybatıyla ilgilenmeye fırsat buldu. Önce
Milavanda el geçirildi, ardından sürekli sorun yaratan Arzava’ya yöneldi. Bu bölgenin
yönetimini tek bir kişiye bırakmak yerine üçe ayırarak her zaman sorun yaratan birliği kırmış
oldu. Bu liderlerden en az birinin bir Hitit prensesiyle evli olması koşulu bu bölgeyi Hitit
tahtıyla akrabalık bağı ile bağladı. Bu düzen Murşili yaşadığı sürece devam ettiyse de, batı
bölgeleri hiçbir zaman tam emniyette olamadı ve tahta geçen her kral bu bölgede meydana
gelen isyanları bastırmak zorunda kaldı. Mira, Hapalla, Şeha Nehir Ülkesi Hititlere bağlandı.
Kuzeyde Kaşka saldırıları sürmekteydi. Bu düşmanı yok edemeyen II. Murşili sınır
kaleleriyle onları bu hattın gerisinde tutmayı başardı. Hititler ve bağlı devletleri sıkı denetim
ve sağlam bir örgütlenme içerisine alınmaya çalışılıyordu. Çünkü Mısır yeniden güçlenerek
Kuzey Suriye için bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Tüm dikkatini bu büyük düşmana veren
II. Murşili, meydana gelen küçük sıkıntıları çeşitli anlaşmalarla çözme yoluna giderek,
gücünü kullanmamıştı.
II. Murşili saltanat yılları içerisinde sadece siyasi sorunlarla değil, saray içi çekişmeler
ve sıkıntılarla da uğraşmak zorunda kaldı. Hitit devletinde kraliçeyi tanımlayan “tavananna”
yaşam boyuydu. Yani kralın ölmesi ile tavananna değişmiyordu. Bu da hükümdarın yanında
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çoğu zaman kraliçe olarak kendi karısı değil de annesi veya üvey annesinin bulunmasına
neden oluyordu. Bu dönemde de Şuppiluliuma ile evli olan Babil prensesi henüz hayatta
olduğundan, Murşili’nin de kraliçesi idi. Tavanannanın birçok mülk haksız yere kendisine mal
ettiği ve Murşili’nin karısını kara büyülerle öldürttüğü yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.
Ayrıca Murşili’nin de güneş tutulması sırasında öleceğine dair rivayetler yayılmasını
sağlamıştı. Tüm bu nedenlerle, Murşili tavanannaya karşı yasaklamalara gitmek zorunda
kaldı. Bunun iki anlamı vardı, hem kraliçenin gücüne darbe vuruyordu hem de önemli bir güç
olan Babil’in kral ailesinin bir üyesine olası müdahalelere karşı önlem almış oluyordu.
Murşili kendisinden sonra tahta geçen oğlu Muvatalli’ye vasal krallıklarla çevrili
temelleri sağlamlaştırılmış bir imparatorluk bırakmıştı.
II. Muvatalli
II. Muvatalli tahta geçtikten sonra başkenti Hattuşa’dan Tarhuntaşşa (günümüzde yeri
tespit edilmiş değildir sadece Güneydoğu Anadolu’da olduğu bilinmektedir)’ya taşıdı. Nedeni
tam olarak bilinmemekle birlikte, Kaşka saldırıları ve Mısır tehdidi nedeniyle olduğu veya
Akdeniz kıyıları boyunca yer alan ticaret yollarına bağlı olarak Suriye alanına taşımış olması
ileri sürülmektedir. Bir diğer görüş de; bu taşınmanın dinsel nedenlerle olduğu yönündedir. II.
Muvatalli koruyucusu yıldırım fırtına tanrısına özel bir bağlılık duymaktaydı. Önceki
dönemlerde tapınılmayan bu tanrıya yeni bir kent adamış olmak istemesi ve bunun için de
tanrının kökeninin bulunduğu bir bölge seçmiş olduğu da düşünülmektedir. II. Muvatalli
Hattuşa tapınaklarında korunan kutsal tasvirleri ve sarayı yeni başkente taşıdı.
Başkentin taşınmasıyla birlikte Hatti içinde Kuzey Anadolu’yu tanımlayan “Yukarı
Ülke” ile Güney Anadolu’yu tanımlayan “Aşağı Ülke” tanımlarında bir kırılma yaşandı. Aşağı
ülkeyle kendisi ilgilenmek istediği için Yukarı Ülkenin yönetimini kral ailesinden diğer
kişilere bıraktı.

Harita 28: MÖ 13. Yüzyılda Hitit Devleti ve Komşuları (ArkeoAtlas 2004/3)
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Tüm krallara sorun oluşturan Arzava bu dönemde de aynı özelliğini korumaya devam
edince başarılı bir batı seferi düzenlenmiş ve önceki dönemlerin tampon bölgesi olan Şeha
Nehir Ülkesi Hitit’e eskiye göre çok daha sıkı bağlarla bağlanmıştı. Böylece olası bir Mısır
saldırısına karşı batı ülkeleri Hitit’e tam destek olabilecekti. Ama yine de Muvatalli batıdan
gelebilecek bir ayaklanmayı bekliyordu. Kuzeyde de Kaşkalara karşı yapılmış kaleler biri
dışında zarar görmeden varlıklarını sürdürüyorlardı. Bu durum Muvatalli’nin tüm dikkatini
Mısır’a vermesini sağladı. Mısır Firavunu II. Ramses’i karşılamak üzere kuzey Suriye’ye
indi. İki ordu MÖ 1286’da Orontes (Asi) Irmağı yakınlarındaki Kadeş’te karşılaştı.
Savaş iki gün sürdü ve Yakın Doğu’nun gördüğü en kanlı savaşlardan biri yaşandı.
Mısır birlikleri birkaç grup olarak konuşlanmışlardı. Hitit ordusu ise Asi Irmağı’nın ötesinde
yer alıyordu. Hitit birlikleri Mısır ordusunun savaş düzenine geçmesine fırsat vermeden bir
gruba saldırdı ardından diğer gruplara da saldırarak Mısır ordusuna ağır kayıplar verdirdi.
İkinci gün iki ordu tekrar karşılaştı, her iki tarafta büyük kayıp verdi ve sonunda Hititler bu
savaştan zaferle ayrıldı. Bu zafer sayesinde Kuzey Suriye üzerindeki denetim zarar görmemiş
oldu. Fakat II. Muvatalli Mısır ile uğraşırken Asur bu durumdan yararlandı ve Mitanni’yi
yenerek kendisine bağladı.
Mısır’a karşı bir zafer kazanılmış olmasına rağmen İmparatorluk hem doğudan hem de
batıdan tehlike altındaydı. Bu karışıklıklar arasında II. Muvatalli MÖ 1285’te öldü.
III. Murşili
II. Muvatalli’nin oğlu Urhi-Teşup III. Murşili adıyla tahta geçti. Yeni kral ilk iş olarak
başkenti yeniden Hattuşa’ya taşıdı. Bu girişimle II. Muvatalli’nin ikiye ayırdığı krallığı
yeniden birleştirmek ve özellikle Hakpiş ülkesinin yerel hükümdarı olan amcası III.
Hattuşili’nin kuzeydeki gücünü zayıflatmak amacını güdüyordu. Ama yine de kısa sürede
amcası III. Hattuşili ile çatışmaya girdi. Bu taht mücadelesinde Hitit ülkesi ikiye ayrıldı. Batı
ülkeleri Murşili’yi desteklerken, Şeha Nehir Ülkesi Hattuşili’den yana tavır koydu.
Mücadelenin nasıl gerçekleştiği tarih kaynaklarında belirtilmiyorsa da olayların akışı, bu taht
kavgasını III. Hattuşili’nin kazandığını göstermektedir.
Urhi-Teşup Suriye’ye sürüldü ve oradan Mısır’a kaçtı. Bu Mısır için büyük bir fırsattı.
II. Ramses Kadeş Savaşı’ndan beri iki ülke arasında süregelen soğuk savaş durumunu kendi
lehine çevirebilirdi. Ayrıca savaşta sonra yapılan anlaşma gereğince iki hükümdar da
birbirlerine destek sözü vermişlerdi. II. Ramses Urhi-Teşup’u destekleyerek Hitit tahtına
tamamen kendisine minnet duyguları içerisinde bir kralın geçmesini sağlayabilirdi.
III. Hattuşili
III. Hattuşili, II. Murşili’nin oğlu ve II. Muvatalli’nin kardeşiydi. Onun döneminde
orduda görev almış sonra da Hakpiş Kralı olmuştu. Kaşkalara karşı savaşmış, Kadeş
Savaşı’nda yer almıştı. Bu savaşına ardından ülkesine dönerken Kizzuvatna’dan bir rahibin
kızı olan Puduhepa ile bir başkasıyla evli olmasına rağmen evlenmişti. Hattuşili’nin yeni eşi
kendi kültürüne bağlı kalarak Hitit sarayında Kizzuvatna) Hurri tanrıları ve kültlerinin
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yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Başkent Kaşkaların saldırısıyla yerle bir edilince yeniden Hattuşa’ya taşındı. Şehir
yeniden imar edildi. Arşiv tabletlerinin kopyaları çıkarıldı.
Urhi-Teşup ile olan çatışma Hitit krallığını parçalamıştı. Hattuşili bu parçalanmışlığı
gidermek için Urhi-Teşup’un kardeşi Kurunta’yı Tarhuntaşşa tahtına çıkardı. Bu sayede
sarayın Muvatalli ve oğullarına bağlı olan tarafına, onun da bu krala saygı gösterdiğini
göstermiş oldu. Ayrıca kral soyundan gelen Kurunta’yı Hatti tahtı üstünde hak istemekten
mahrum bırakarak olası bir tehlikeyi engelledi.
Mısır ile bir barış anlaşması yapılmamış olduğundan buradan çıkabilecek tehlikelere
karşı tedbir amacıyla kızını Amurru kralı ile evlendirdi ve bir Amurru prensesini de oğluna
gelin olarak seçti. Babil sarayıyla da benzer ilişkiler kurmaya özen gösterdi. Hattuşili’nin
tahtın varislerinden olan bir oğlunu Babil prensesiyle evlendirdiği bilinmektedir.
Hattuşili, ülkede meydana gelen karışıklıklarla uğraşırken, asıl tehlike Asur’dan geldi.
Asurlu I. Adadnirari, Mitanni’deki ayaklanmayı fırsat bilerek Fırat’a kadar tüm bölgeyi ele
geçirmişti.
Urhi-Teşup’un Mısır’da bulunması ve Mısır’ın giderek daha da yıldırıcı olan baskısı
ve Hattuşili’nin Mısır Firavunu tarafından tanınan bir hükümdar olma düşüncesi Mısır ile bir
barış anlaşmasının yolunu açtı. Bu anlaşma ile Suriye’nin kıyı bölgelerinin Hitit ve Mısır
olarak iki güç alanına bölüştürülmesini öngörüyordu. Hitit, Halep, Kargamış, Ugarit, Amurru,
Nuhaşşe, Emar, Katna ve Kadeş egemenliğini kazanıyordu. Bu dönemden barış anlaşmasının
kopya metinlerinin yanı sıra iki ülke kral, kraliçe ve saray ileri gelenleri arasındaki
mektuplaşmalarda günümüze ulaşmıştır.
Bu mektuplardan Hitit kralının kızı ile Firavun arasında bir evlilik gerçekleştirilmek
istendiği anlaşılmaktadır. Mısır firavunları başka saraylardan kız almaya alışkınlardı. Ancak
bu kızların Mısır sarayına girmeleri Mısır’ın o ülkeler üzerindeki gücünü gösterir olarak
algılanıyordu. Oysa Hitit bunun tam tersini düşünüyor, bir saraya kız vermenin o saray
üzerinde hakimiyet kurmak anlamına geleceğini düşünüyordu. Bu farklı iki görüşün uzun
mektuplaşmalara neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu metinlerden anlaşılan, Hitit kralının
firavuna eşit yanlılık öğelerini kabul ettirdiğini göstermektedir.
Kral, Mısır ile akrabalık ilişkileri kurmaya çalışırken ya da yine Mısır ile ilgili başka
işlerle uğraşırken, Asur Anadolu sınırına kadar ulaştı. Asur Kralı I. Şalmaneser, Malatya
yakınlarına kadar ulaştığı seferde İşuva bakır madenlerini Hititlerin elinden aldı. Bu Hititler
için çok ciddi bir darbeydi. Buna rağmen Hitit ordusu Kargamış civarında Asur güçlerini
durdurarak Suriye kıyısındaki limanları güvence altına alabilmeyi başardı. Bu dönemde tahta
Hattuşili’nin oğlu IV. Tuthaliya geçti.
IV. Tuthaliya
IV. Tuthaliya, ilk iş olarak kuzeni Kurunta ile bir anlaşma yaptı. Ancak tarihi olaylar
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bu anlaşmanın fazla işe yaramadığını göstermektedir. Tarhuntaşşa hükümdarı Kurunta “Büyük
Kral” unvanıyla imparator payesini üstlenmişti. Bu krallığın ikili erkini artık açıkça ortaya
koyuyordu.
Asur baskısı ve Kurunta’nın baskılarına bir karşı duruş olarak IV. Tuthaliya
parçalanmaya başlayan çeşitli bölgeleri yeniden birleştirmeye çalıştı. Burada daha önce
denenmemiş bir yöntem izledi. O zamana kadar hiçbir Hitit kralı tanrısal niteliklere sahip
değildi, ancak öldükten sonra bu özelliklere kavuşuyorlardı. Tuthaliya hükümdar görüntüsünü
güçlendirmek için kendine tanrısal bir paye tanıdı.
Ayrıca geleneklerde yer almakla birlikte resmi bir anlamı olmayan çeşitli yerel kültleri
devlet kültü altında birleştirdi. Bu, geniş kapsamlı bir inşa faaliyetini de beraberinde getirdi.
Hattuşa’nın yukarı kenti sur içine alınarak genişletildi, devasa savunma surları yapıldı, bütün
imparatorluk tanrılarının tapınaklarının yer aldığı bir tapınak alanı oluşturuldu. Bu değişiklik,
Hattuşa’nın merkez konumunu ve imparatorluğun siyasi ve dini başkent olma rolünü öne
çıkarmak için yapılmış olmalıdır.
Tuthaliya, ilk iş olarak Suriye ordularının da desteğiyle bakır kaynağı olan Kıbrıs’ı ele
geçirdi. Ayrıca yine Suriye kıyısındaki Amurru ile, Asur ile Amurru arasındaki her türlü ticari
ilişkiyi yasaklayan bir anlaşma yapıldı.
Fırat’ın doğusunda Nihriya’da Asur ile yapılan bir savaşa Hititler ağır darbe aldı.
Güneydoğu ticaret yolunda güvenlik sağlanmış olmakla birlikte kuzeybatıda baskılar
artıyor, imparatorluğun sona yaklaştığı görülebiliyordu. Şeha Nehir Ülkesi’nde
Milavanda’dan kaynaklanan ve Ahhiyava’nın da desteklediği karışıklıklar meydan gelmişti.
Tuthaliya bu karışıklığı bastırmış olmakla birlikte, huzur sağlanamıyordu. Ahhiyava
güçleniyor, Arzava yeniden ortaya çıkıyordu.

10.4. İmparatorluğun Sonu
IV. Tuthaliya tahta geçtiğinde, babası gibi kendini İştar’a adadı. Festivaller ve diğer
dini törenlerle ilgili, bir dizi reformlar yaptı. Yazılıkaya kabartmalarının yapılmasını sağladı.
Bu durumdan da anlaşılacağı üzere krallığının ilk dönemi barış ve zenginlik içinde geçmiştir.
IV. Tuthaliya’nın ardılları bu durumu düzeltemediler. Bu dönemde hasatın da kötü
olması, Mısır’dan tahıl ithal edilmeye başlanmasına neden oldu. Doğuda Asur baskısı,
kuzeyde Kaşka saldırıları sürerken, Suriye uyruklular yükümlülüklerini yerine getirmemeye
başlamışlardı.
IV. Tuthaliya’nın ardından tahta oğlu III. Arnuvanda çıktı. Kısa süreli bir saltanatı olan
bu kral hakkında bilgiye sahip değiliz. Arnuvanda’nın ölümünün ardından son Hitit kralı
kardeşi II. Şuppiluliuma tahta çıktı.
II. Şuppiluliuma saltanatından önce başlayan karışıklıkları kısmen engelleyebildi,
Suriye uyrukları denetim altına aldı, Kıbrıs’ta zafer kazanıldı ve en önemlisi İşuva Asur’un
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elinden alındı.

Harita 29: Hitit Sonrası Anadolu (ArkeoAtlas 2004/3)
Kimlikleri kesin olarak bilinmeyen istilacıların Mısır üzerinden göç dalgalarıyla
Anadolu’ya doğru ilerlemeleri Hitit için Asur’dan da büyük bir tehlike oluşturdu. Önce
kuzeybatı ticaret yolu kesildi. Karşılarına çıkan her şeyi ve her gücü silip süpürerek ilerleyen
kavimler, Arzava’yı ortadan kaldırdı. Kilikya, Kıbrıs yenik düştü ve bakır madenleri
kaybedildi. En sonunda Kuzey Suriye’ye ulaştılar ve yağmaladılar. Bu Hitit’in yaşam
bağlarının kopması demekti. Bu kavimler Kızılırmak hattından kalmış olsalar da,
İmparatorluğun ticaret yollarının kesilmiş olması bu büyük gücün sonunu hazırladı. Kuzey ve
doğudan gelen akınlara karşı koyamaz hâle geldiler ve Hatti ülkesi yakılıp yok edildi. Ayrıca
yine bu dönemde ülkenin uzun süredir içinde bulunduğu güç ekonomik koşullar, sürekli
savaşlar ve salgınlar nedeniyle oluşan nüfus eksikliği kriz doğuruyordu. Ve yine kötü
dağıtılmış vergiler yüzünden küçük toprak sahipleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu.
Halk içinde oluşan bu sıkıntıların yanı sıra krallık ailesi içerisinde her daim var olan çekişme
ve sıkıntılar ve III. Hattuşili’nin darbesinin saray ve ülkeyi parçaladığı şüphesizdir. Krallık
gücü çok zayıflamış görünüyordu. Son Hitit kralları sürekli bir kuşku ortanı içinde
yaşıyorlardı ve yönetici sınıf kralın gücüne olan inancını yitirmişti.
Böylece Hitit İmparatorluğu ortadan kalktı.
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Uygulamalar
1.

Hitit eserlerinin bulunduğu müzeleri ziyaret
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Uygulama Soruları
1)
2)

Hitit kralları kabartma ve heykellerde nasıl gösterilmişlerdir?
Hitit tarihine dair yazılı belgeler hangi müzelerde bulunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit İmparatorluğu’nun tarihçesi üç dönem üzerinden anlatılmıştır. İmparatorluğun
başındaki krallar ve bu kralların yönetimi süresince gelişen siyasi ve ekonomik gelişmeler
hakkında bilgi verilmiştir. Hitit İmparatorluk Çağı’nda, başta olan krallardan III. Murşili, III.
Hattuşili, IV. Tuthaliya’nin yaptıkları detaylı olarak anlatılmıştır. Son olarak Hitit
İmparatorluğu’nun yıkılış süreci hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Eski Hitit Döneminde kralların siyasi ilgi alanı daha çok hangi bölgeler olmuştur?
a)
Kuzeybatı İran
b)
Kafkaslar
c)
Kuzeydoğu Anadolu
d)
Kuzey Suriye
e)
Marmara
2. MÖ 16. Yüzyılın başında Halep’i ele geçirerek Babil’e kadar ilerleyen Hitit Kralı
kimdir?
a)
I. Hattuşili
b)
I. Murşili
c)
Telipinu
d)
I. Tuthaliya
e)
I. Şuppiluliuma
3. II.
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Murşili zamanında evlilik yoluyla Hitit İmparatorluğu’na bağlanan devlet
Hapalla
Arzava
Kaşka
Mira
Mitanni

4. Hitit İmparatorluk Çağı’nın başlarında Asur ile Hitit arasındaki tampon devlet
hangisidir?
a)
Kizzuwatna
b)
Mitanni
c)
Kaska
d)
Arzawa
e)
Urartu
5. Hitit Devleti’nde kraliçe hangi isimle tanımlanmıştır?
a)
Labarna
b)
Tavananna
c)
Tabarna
d)
Hapalla
e)
Kakuli
6. Kadeş Antlaşması hangi krallar arasında yapılmıştır?
a)
III. Hattuşili-II. Ramses
b)
II. Muvatalli-II. Ramses
c)
III. Murşili-III. Rasmses
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d)
e)

III. Hatuşili-III. Ramses
II. Murşili-II. Ramses

7. Başkenti Hattuşa’dan, Tarhuntaşşa’ya taşıyan Hitit Kralı kimdir?
a)
IV. Tuthaliya
b)
III. Hattuşili
c)
II. Muvatalli
d)
II. Murşili
e)
II. Şuppiluliuma
8. Hititlerin, kuzey koşmuşları olan ve sık sık Hitit bölgesine seferler düzenleyen
topluluk hangisidir?
a)
Arami
b)
Kaşka
c)
Urartu
d)
Mısır
e)
Mitanni
9. Hititlerde Hurri tanrı ve kültlerinin yaygınlaşması daha çok hangi olaya bağlanır?
a)
Kadeş Savaşı’na
b)
Kaşka akınlarına
c)
Başkentin Tarhuntaşşa’ya taşınması
d)
III. Hattuşili ile Puduhepa evliliği
e)
Arami göçleri
10. Kadeş Savaşı hangi ırmağın yakınlarında yaşanmıştır?
a)
Fırat
b)
Dicle
c)
Habur
d)
Zap
e)
Asi

Cevaplar:
1-d, 2-b, 3-b, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-d, 10- e
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11. HİTİT KÜLTÜRÜ, KANUNLARI VE TOPLUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?









Hitit Dini ve Tanrıları
Hitit Mimarisi
Hititlerde Yazı ve Dil
Hititlerde Mühürcülük
Hitit Yontu Sanatı
Hitit Kanunları
Hitit Yönetim Biçimi
Hitit Toplum Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panteon nedir?
Hitit vazoları neden dinin resimlerle bezenmiştir?
Açık hava kült alanları nedir?
Hitit kral ve kraliçesinin Hititçe adı nedir?
Hititler’in nasıl bir toplum yapısı vardı?
Hitit kanunlarının esası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hitit Kültürü

Hitit İmparatorluğu’nun
kültürel yapısına dair geniş
bilgiler edinilmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Kültürü

Hitit dinini tanıma

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Kültürü

Hitit yontu sanatını tanıma

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Hitit Kanunları – Toplum
Yapısı

Anadolu’da büyük bir devlet Ders notları ve sunumlar,
hâline gelen Hitit
kaynak kitaplar, belgeseller,
İmparatorluğu’nun yönetim
müze ziyaretleri
biçimi, kanunu ve toplum
yapısının detaylı olarak
tanımlanması
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Anahtar Kavramlar







Hitit dini
Mühürcülük
Yontu
Hitit
Hitit Kanunları
Hitit Yönetim Biçimi
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Giriş
Bu bölümde Hitit dini ve Hitit panteonu hakkında geniş bilgiler verilecektir. Hitit
mimarisinin gelişimi örnekler üzerinden anlatılacaktır. Hitit’te kullanılan yazı ve dilin
kökenleri, özelliklerine değinilecektir. Son olarak da Hitit mühürcülüğü yine örnekler
üzerinden açıklanacaktır. Hitit Yontu Sanatı’nın tanımı yapılacak ve örneklendirilecektir.
Ayrıca Hitit Kanunlarının neler olduğu uygulanışları hakkında bilgi verilecektir. Hitit’in
yönetim biçimi, ayrıca Hitit toplumunun yapısı anlatılacaktır.
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11.1. Hitit Dini Ve Tanrıları
Hititlerdeki her küçük toplumun dini konularda bağımsızlığını sürdürdüğü
görülmektedir. Başkent daha çok sivil ve askeri konularla ilgilenirken, yerel tapınak ve kültler
bozulmadan korunmuştur. Kral kendisi en yüksek dini lider olarak tanımlar, en önemli kült
merkezlerindeki festivallere katılırdı. Tapınakların bakımı yerel idarecilerin göreviydi.
Ancak yönetimin merkezileşmesi dinde de bir sentezi gerekli kılıyordu. Hititli katipler
anlaşma ve fermanların ilahi onayının sağlanması için yerel tanrı ve tanrıçaların isim
listelerini çıkarıyorlardı. Benzer tanrılar gruplandırılıyor ve düzgün bir panteon geliştirilmeye
çalışılıyordu. Kraliyette, başkentte bir grup ulusal tanrının koruması altına alınıyordu.
Hititlerin farklı etnik kökenden gelen imparatorluk dâhilindeki tüm toplulukların
dinine sahip çıktığını ve kendi inanç sistemleri ile bu sistemleri birleştirdiğini görmek
mümkündür. Bu sayede geniş bir tanrı panteonuna sahip olmuş ve kendilerini “bin tanrılı”
olarak tanımlamışlardır.

Resim 36: Yazılıkaya A Galerisi
Bu tanımın abartılı olduğu açıktır. İster kral ve kraliçe ister sıradan bir insan olsun, bir
kişinin aynı anda bin tanrıya tapınması ve ritüellerini gerçekleştirmesi olanaksızdır. Hitit
kutsal metinlerinde bu bin tanrının hepsinin adı geçmez. Sayının bu kadar kabarık olması
birçok nesnenin de tanrılaştırılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok tanrının da tam
tanrı statüsünde olmadıkları, tapınakları ve düzenli kültlerinin olmamasından anlaşılmaktadır.
Bu tipler daha çok ormanda, su kenarlarındaki kült yerleriyle anılırlar. Bu kült yerleri
258

“huwasi” taşı denilen bir stelle belirtilir. Huwasilerin en iyi örneği Eflartunpınar Anıtı’dır.

Resim 37: Yazılıkaya A Galerisi'nde IV. Tudhaliya kabartması
Hitit tanrıları etnik kökenlerine göre; Hint-Avrupalı (Hitit-Luvi-Pala), Asianik (HattiHurri-Sümer), İndo-Ari (Eski Hint) ve Semitik (Asur-Babil) tanrılar olarak sınıflamak bu
karmaşık inanç sisteminin anlamayı kolaylaştıran bir yöntemdir. Tanrı isimleriyle, devlet
anlaşmalarının yemin tanrıları listesinde ve dualarda karşılaşılır.
Hitit dini pek çok çok tanrılı din gibi doğa dinidir. Doğa güçleri tanrılaştırılmıştır;
Güneş Tanrıçası, Gökyüzü-Fırtına Tanrısı, Kırların Koruyucu Tanrısı gibi.
Hitit dini, sade ve insanın günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere
sahiptir. Temel prensibi Roma’da olduğu gibi “ben sana veriyorum ama bunun karşılığında
sen de bana bir şeyler vermelisin”dir. Çünkü Hitit insanı, tanrıların insan gibi olduklarına
inanmakla birlikte onların mal üretmediklerine, tembel olduklarına inanır. Bu nedenle de
insana bağımlıdırlar. İnsanları kullanmakta, onlara sunulan yiyecek, içecekler ve çeşitli dini
törenler karşılığında insanlara yardım etmektedirler.
Hititler tanrılarında insanlar gibi yaşadığına inanıyorlardı. Günlük temel ihtiyaçları
olduğuna, aralarında tartışmalar çıktığına, evlendiklerine ve çocuk sahibi olduklarına
inanıyorlardı.
Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’nda bulunan kabartmalardan yola çıkarak Hitit
tanrılarının; erkeklerin ucu sivri koni biçimli ve boynuzlarla donanmış bir külah giydiklerini,
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külahtaki boynuz sayısının artmasının o tanrının önemini gösterdiğini, beli kemerli kısa etek
ile uçları yukarı kıvrık ayakkabılar giydiklerini; tanrıçaların ise başlarında silindirik başlık
olduğunu, yere kadar inen beli kemerli ve pilili etek, bluz ve pelerin giydiklerini söylemek
mümkündür. Tanrılar yanlarında bulunan kutsal hayvanları ve hiyeroglif yazıları ile ayırt
edilebilmektedirler.

Resim 38: Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı B Galerisi

Resim 39: Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı B Galerisi 12 Yeraltı tanrısı
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Resim 40: Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı B Galerisi solda IV. Tudhaliya ve koruyucu tanrısı
Şarruma, sağda Kılıç Tanrısı kabartısı

Resim 41: Kayseri-Fraktin Anıtı, III. Hattuşili ve eşi Puduhepa’nın Tanrı Teşup ve Tanrıça
Hepat’a sunu töreni
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Kaya anıtları üzerinde tanrı ve tanrıçalarla birlikte betimlenen kral ve kraliçeler, anıt
üzerinde yer alan hiyeroglifler sayesinde tarihlendirilebilmektedirler. Bu sayede kaya anıtları
dini işlevlerinin yanı sıra modern araştırmacılar için belge niteliği de taşımaktadırlar.
Kaya anıtları yerel tanrılar hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlayan kaynaklardır.
Tanrılar genellikle;


Sağ elinde bir silah veya başka bir araç tutar



Sol elinde bir sembol taşır



Kanatları veya başka fazladan uzuvları vardır



Çoğunlukla üzerlerinde durdukları bir kutsal hayvanları vardır.

Kaya anıtlarının en önemlisi ve İmparatorluk dönemine ait olanı başkent
yakınlarındaki Yazılıkaya’dır. Kayaların içe bakan yüzeylerinde tanrı ve tanrıçalar tören
alayında gösterilmiştir.

Resim 42: Kayseri-Tomarza İmamkulu Kaya Anıtı, alçak kabartma biçiminde Dağ Tanrısı
işlenmiştir.
Tanrıları insanlaştıran Hititler onların yine insanlar gibi evlerinin olması gerektiğine
inanırlardı. Tanrıların evleri tapınaklardı. Tapınaklar tanrı evi olmanın yanı sıra dini törenlerin
de yürütüldüğü kutsal mekânlardı. Tapınak içerisindeki bir odada tanrı heykeli yer alır ve bu
heykel her gün temizlenir, kurbanlar bu heykelin önünde sunulurdu. Tapınaklar halka açık
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mekânlar değildi ve tanrı heykelinin bulunduğu kutsal mekânlara kral ve kraliçe ile bazı
rahipler dışında kimse giremezdi.
Hitit dininin en belirgin özelliği, sıklıkla yapılan bayramlardır. Yılın değişik
dönemlerinde, düzenli olarak yapılan bu bayramlarda neler yapılacağı yazılı metinlerde
ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bayramlar dahil dini törenlerin kraliyet mensupları, saray ileri
gelenleri, din adamları ve yabancı elçileri kapsadığı halkın bu törenlere katılamadığı görülür.
Hitit dininin pratik uygulamalarında halka yer yoktur. Bu bayramların temel amacı, tanrıların
bolluk ve bereketi arttırmaları, kralın gücünün artması idi. Tanrılara yiyecek, içecek sunmak,
kurban vermek gibi günlük ritüellerin bayram törenlerinde daha geniş katılımla ve zenginlikle
yapıldığı görülür. Bazı bayramlar, tanrıları eğlendirmek için çeşitli dans ve sahne gösterilerine
sahipken bazı bayramlar sadece kurban ritüelinden oluşurdu. Yine bazı bayramlar bir günde
tamamlanırken, bazılarının birkaç gün hatta bir ay sürdüğü görülür.

Resim 43: Adana Ceyhan Sirkeli Kaya Kabartması. Alçak kabartma biçiminde işlenmiş figür
II. Muvatalli olabilir.
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Anadolu bulut ve fırtınaların ülkesi olduğu için Hititlerin karakteristik tanrısı Fırtına
Tanrısı’dır. Bu tanrıyı çeşitli tiplerde gösteren pek çok yerel kaya anıtı vardır. Suriye’de
çoğunlukla elinde bir balta tutar şekilde, sembolik bir şimşekle ve tek başına gösterilmiştir.
Anadolu’da ise dağların tepesinde, boğaların çektiği bir arabayı sürerken gösterilmiştir. Boğa
tanrının kutsal hayvanıdır.
Fırtına Tanrısı’nın en ünlü tapınaklarına Toroslar bölgesi ile Kuzey Suriye’de rastlanır.
Hitit İmparatorluğu’nun bu bölgesine Hurriler hakimdi. Bu nedenle bu bölgenin her tarafında
Hurrili Fırtına Tanrısı Teşup ile Tanrıça Hebat kültü bilinmekteydi. Hurri panteonunda Tanrıça
Hebat kocası Teşup ile eşit derecede önemliydi. Hebat kutsal hayvanı olan aslan üzerinde anaç
bir kadın olarak gösterilmekteydi. Bu kutsal çiftin Şarruma isimli bir oğulları vardı. Sembolü
bir çift insan bacağıydı. Hurrili tanrılar arasında belirgin bir yere sahip diğer bir tanrıça
Şauşka idi. Şauşka İştar ile bir tutulmuş ve metinlerde genellikle İştar olarak yer almıştır. Kral
III. Hattuşili bu tanrıçayı kendisine hami olarak seçmişti. Bu tanrıça bir aslan üzerinde ayakta
ve kanatlı olarak tasvir edilirdi.
Hattuşa’ya en yakın kutsal merkez bugün yeri tam olarak belirlenemeyen Arinna idi.
Burada önde gelen tanrı Güneş Tanrıçası Vuruşemu’ydu. İkinci sırada kocası Fırtına Tanrısı
Taru gelirdi. Bunların Mezulla ve Hulla isminde iki kızları vardı ve Zintuhi isimli bir de
torunları vardı.
Luvilerin ve Geç Hititlerin fırtına tanrısı “fatih” anlamına gelen Tarhunt’tu. Aynı isim
Hititler arasında Tarhuna olarak kullanılmaktaydı.
Hitit metinlerinde önemli bir yer tutmamakla birlikte Tanrıça Kubaba’dan da
bahsetmek gerekir. Geç Hitit krallıklarının baş tanrıçasıydı. Bu tanrıça, Kybele ismiyle Frigler
tarafından büyük tanrıçaları olarak kabul edildi ve bu kült daha sonraları Romalılar tarafından
da benimsendi.
Hitit metinleri tanrı isimleriyle doludur. Her tapınakta büyük tanrıların yanında küçük
tanrı ve tanrıçalar vardır. Ancak bunlar hakkında bilgilerimiz son derece kısıtlıdır.
Hattuşalı din adamları resmi bir devlet panteonu yaratmak için Arinna kültünü temel
aldılar. Arinna, Güneş Tanrıçası, “Hitit ülkesinin kraliçesi, yerin ve göklerin kraliçesi, Hatti
ülkesinin kral ve kraliçelerinin hanımefendisi, Hatti’nin kral ve kraliçesinin hükümetinin
yönlendiricisi” olarak güçlendirildi. Kral, savaşta ve bir tehlike anında onun yardımına
başvurdu.
Arinna’nın kocası Fırtına Tanrısıydı. Karısı gibi o da ulusun askeri geleceği ile
ilişkilendirilmiştir. Yabancı güçlerle ilişkilerde Hititi o temsil ediyordu. Mesela III. Hattuşili
ile II. Ramses arasındaki anlaşma “Mısır’ın Güneş Tanrısı ile Hatti’nin Fırtına Tanrısı her iki
ülke için kurmuş oldukları ilişkilerin ebedileşmesi” amacıyla olduğu söylenmektedir.
Yazılıkaya kabartmaları Hurri kültlerinin egemen olduğu dönemde yapılmıştır. Bunu,
Yazılıkaya panteonunun baş tanrıçasının isminin hiyeroglifte Hepatu (Hurrice bir isim) olarak
belirtilmesinde, arkasında oğlu Şarruma’nın durmasında anlamak mümkündür. Hepatu’nun
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karşısında duran ise Fırtına Tanrısı Teşup’tur. Hepatu ile Şarruma’nın arkasında bir dizi
hâlinde yer alan kadın figürleri Hurri tanrıçalarını tasvir eder. Yazılıkaya’nın oluşturduğu
odanın arkasında da kral IV. Tuthaliya yer alır. Kral ölmüş olduğu için dağların tepesine
basmış ve tanrılaşmış olarak gösterilmiştir. Bu yazıtta kullanılan dil tanrıların isimlerinde
olduğu gibi Hurricedir.

11.2. Hitit Mimarisi
Anadolu Üslubu olarak adlandırılan bir sentez ortaya çıkmıştır. Hititler döneminde
Hitit Üslubu olarak tanımlanan mimari üslubunun altında Anadolu üslubunu aramak gerekir.
İlk örnekleri Kültepe’de bulunan anıtsal saray ve tapınak mimarisi gelişmiş ve İmparatorluk
Çağı’na gelindiğinde en özgün ve olgun şekline kavuşmuştur. Bu plan temelde, bir veya iki
revaklı bir avlu ve bu avluyu çevreleyen mekânlardan oluşur. Hattuşa aşağı ve yukarı şehir
tapınakları ile Alacahöyük sarayı bu planın en güzel örnekleridir. Ayrıca tapınaklarda gün
ışığından yararlanmak için bir yenilik olarak pencereler yerleştirilmiştir.
Yine Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda görülen potern sistemi (toprak altı tüneli), Hitit
döneminde Boğazköy Yerkapı örneğinde görüldüğü üzere, bindirme tekniğinde yapılmış yan
duvarların tek kilit taşı ile tutturulabildiği bir düzeye ulaşmıştır. Sandık sistemi ile örülmüş sur
duvarlarında harçsız kuru duvar tekniği yaratılmıştır.
Kutsal kabul edilen su kültü ile ilgili ortaya koydukları havuz ve göletlerde Hititler
döneminde Anadolu’da ortaya çıkmış yeni kavramlardır. Bu göletlerde zaman zaman tanrı,
tanrıça, aslan, boğa, kuş gibi hayvanların kabartmalarına da yer verilmiştir. Eflatunpınar
Kutsal Havuzu, Gölpınar Göleti gibi örnekler bu türün başarılı örnekleri arasına yer alır.
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Resim 44: Hitit başkenti Boğazköy. Plan ve anıt yapıları (Sevin 2003: 159)
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Resim 45: Boğazköy Tapınak 1

Resim 46: Boğazköy Büyükkale

Resim 47: Boğazköy Aslanlı Kapı
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Resim 48: Solda Hitit krallarının mühür baskılarındaki ünvanları, sağda; Toprak Bağış
Belgesi, Boğazköy (Sevin 2003: 171'den düzenlenmiştir.)

11.3. Hititlerde Yazı Ve Dil
Boğazköy’de çıkarılan tabletlerde sekiz ayrı dil tespit edilmiş olmasına rağmen Hitit
krallarının resmi belgelerde kullandıkları diller Hititçe ve Akad dili olmak üzere iki taneydi.
Metinlerde yer yer kullanılan bir diğer dil ise Hurriceydi. Geriye kalan dillerden üç tanesine
sadece dini metinlerdeki küçük bölümlerde rastlanır. Bir dile ise sadece bir metindeki teknik
terimlerde rastlanır. Sekizinci dil ise Sümercedir.
Hitit dilinin Hint-Avrupalı olduğu ve 1915 yılında Hronzy tarafından açığa
çıkarıldığından yukarıda bahsedilmiştir. MÖ 2. binde Anadolu’da Hint-Avrupalı dil kullanan
bir topluluğun varlığı öylesine uzak görülmüştür ki bu görüş uzun süre benimsenmemiştir.
Ancak ilerleyen yıllarda bu görüş hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmıştır.
Hatti ülkesinin kullandığı resmi dile modern araştırmacılar yanlış olarak Hititçe
dediler. Bunun farkına varan araştırmacılar, metinleri yeniden gözden geçirdiler ve genel
olarak doğru kabul edilen Nesa veya Kaniş dili olan “Nesite” veya “Nesice” de anlaştılar.
Ancak Hititçe o kadar yaygınlaşmıştı ki, bu isim terk edilemedi.
Hiyeroglif Hititçesi neredeyse tamamı taş anıtlar üzerindedir. Bu duruma tek istisna,
Asur kazılarında bulunmuş olan mektuplardaki hiyeroglifler ile mühürler oluşturur. İlk
örnekler kabartmalardaki işaretlerde bulunur. Daha sonraları el yazısına benzeyen harfler taş
içine oyularak yapılmaya başlanmıştır. İşaretler temsil ettikleri nesnenin tanınmasını sağlayan
piktogramlardır. Bu piktogramlar genellikle farklı pozisyonlardaki eller, yüzler, bacaklar,
ayaklar gibi vücut bölümleri, öküz, at, köpek, domuz, aslan, geyik, tavşan, kuş ve balık gibi
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hayvan başları, masa, sandalye gibi kimi mobilyalar ve yapı kısımlarından oluşur. Satırlar
önce soldan sağa, satırın sonunda sağdan sola şeklinde süreklilik gösterir. İşaretler, Mısır
hiyerogliflerinde olduğu gibi satırın başına bakıyorlardı. Bu yazı biçimini Mısır
hiyerogliflerini bilen Hititlerin kendilerinin geliştirdiği kesindir. Hiyeroglif yazısında
kullanılan dil, Luvi dilinin bir şivesidir. Hititler resmi otorite olarak diğer diller üzerinde
egemendi bu yüzden de çivi yazısı ve resmi dil Hititçe idi. Ancak çoğunluğu Luvi kökenli
olan Anadolu halkları çivi yazısı ile Hitit dilini kullanmayarak kendi yazılarını yaratmışlardı.
Söz konusu kaya anıtlarını büyük bir kısmı Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra
yazılmış olmasına rağmen İmparatorluk dönemindeki katiplerin de bu dili bildiği ve
kullandığını gösteren anıtlar mevcuttur.
Hiyeroglifler Hitit dünyasının ikinci yazısıdır. Kral mühürlerinde hiyeroglif ve çivi
yazısının birlikte kullanıldığı görülür. Hiyeroglif tek başına ise, anıtlarda, halk mühürlerinde,
halk mektupları, toprak alım satım belgeleri ve borç senetlerinde kullanılıyordu.

11.4. Hititlerde Mühürcülük
Hititlerden günümüze ulaşan belgeler arasında mühürler özel bir yer tutar. Mühürlerin
üzerinde sadece memurların isimlerin yazılı olduğu hiyeroglifler değil aynı zamanda insan ve
hayvan tasvirleri de bulunur. Bu yönüyle Hitit heykel ve kabartma sanatının çok sayıdaki
örnekleri olarak değerlendirilmelidirler.
Mühürlerin bir diğer önemli yönü yazılı tabletlerde anlatılan dini ritüelleri görsel
boyutta günümüze taşıyor olmalarıdır. Mühürler üzerinde, birçok kült eşyası, mobilya, giysi,
çanak-çömlek ve bitki kabartmaları vardır.
Mühürler, tasdik etme, güvenlik göstermenin yanı sıra mülkiyet kavramına da işaret
eder. Tasdik etme yönünü, yazılı belgelerin altlarına basılan mühürlerde görmek mümkündür.
Bugün kullanılan imzanın yerini tutan bu işlemde, karşılıklı anlaşmaya varan taraflar ile
şahitlerin mühürleri bulunurdu.
Güvenlik göstergesi olarak daha çok bir kap üzerinde görülürler. İçerisine mal konulan
bir kabın üzerinde mühür olması içerisindekinin taahhüt edilen ile aynı olduğunu garanti
etmekteydi. Bir odanın kapısına konulan mühürde günümüzde olduğu gibi o mekânın
güvenliğini ve içerisindeki eşyaların korunduğunun garantisini veriyordu.
Bir kil parçasına basılarak herhangi bir paket üzerine bağlanan mühür baskılar da
mülkiyeti gösteriyordu. O malın kime ait olduğunu gösteriyordu. Kil üzerine uygulanan
mühür basma işlemi, kilin sertleşmesi sayesinde değiştirilemez bir duruma kavuşuyordu.
Kilden yapılmış koni biçimli mühür baskılarına “bulla” adı verilir. Bazı bullaların sivri
uçlarının bir ip geçirilmek üzere delinmiş olduğu görülür. Bu tip baskıların bir nesneye
bağlanmış oldukları açıktır. Muhtemelen Hitit metinlerinde geçen üzeri hiyeroglif yazılı
“tahta tablet”lere bağlanmışlardı. Ancak ne yazık ki bu tabletler günümüze ulaşmamıştır.
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Mühürlerde kral, kraliçe ve kraliyet ailesinin dışındakilerde çivi yazısı görülmez,
sadece hiyeroglife yer verilmiştir. Krali mühürlerde ise orta alanda hiyeroglif yazısı yer
alırken onu çevreleyen alanda çivi yazısı kullanılmıştır.

11.5. Hitit Yontu Sanatı
Hitit mimarisinde de belirtildiği üzere Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda başlayan ve
Hititler döneminde olgunluğuna erişmiş Hitit Üslubu olarak adlandırılmış üslup, mimari kadar
yontu sanatında da varlığını gösterir. Mezopotamya ile kurulmuş ticari ilişkiler neticesinde
şekillenen üslup, Hitit döneminde Mısır, Babil, Kuzey Suriye ile barışçıl ya da savaşçıl
yollarla oluşmuş ilişkilerle de birleşerek bir senteze ulaşmıştır.
Bu dönemin önemli kültür unsuru Hurrileri ise üsluptan daha çok dinsel inançlarının
kullanımında görmek mümkündür.
Eski Hitit Dönemi’nin en başarılı yontu örneklerini kült vazoları oluşturur. İnandık,
Bitik ve Hüseyindede kült vazoları kabartma motifli frizlerle dekora edilmiştir.
Yontu sanatının izlendiği diğer örnekler, küçük heykeller, kabartmalar, madeni kült
kapları ve silahlar gelir. Buralarda görülen betimlerin, belirli kurallar çerçevesinde işlenmiş
belirli kavramlar oldukları görülür.
Hitit üslubunda tanrı ve tanrıça fizyonomileri belirgin ve ayırt edicidir. Tanrıça ve
kraliçeler, disk başlık, uzun etek, uzun kollu üst giysi, ucu yukarı doğru sivri ayakkabı
giyerler. Yazılıkaya tanrıçaları farklı olarak, üstü mazgallı silindirik başlık giyerler. Tanrılar
ise, külah şeklinde ve boynuzlarla bezenmiş başlık, kısa etek, bazen şal ya da manto benzeri
üst giysi ve sivri uçlu ayakkabı giyerler. İstisna olarak tanrıların takke başlık da takabilirler.
Güneş tanrısının elinde ucu kıvrık bir asa bulunur. Erkek figürler çoğunlukla, omuzda yay,
elde mızrak ve bele sokulmuş olarak yarım ay biçimi kabzalı bir hançerle betimlenmişlerdir.
Kadın ve erkek figürlerinin her ikisi de uzun saçlıdır ve genellikle tek örgü şeklinde saçlar
toplanmıştır. Dolgun yüzler, iri burunlu ve hafif gülümser şekilde betimlenmiştir. Erkekler baş
ve belden aşağısı profil, gövde cepheden, kadınlar tamamen profilden gösterilirler. İstisna
olarak Eflatunpınar Anıtı’nda tanrılar da cepheden gösterilmiştir. Dirsekten kıvrılmış ve
yumruk yapılmış kol hareketi dua göstergesi olarak kullanılmıştır.
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Resim 49: Hüseyin Dede ve İnandık Vazosu
Kutsal alanları koruyan sur kapılarının koruyucu anlamda mitolojik figürlerle
bezendiği görülür. Hattuşa Yukarı Şehir’de Kral Kapısı, Sfenksli Kapı, Aslanlı Kapı;
Alacahöyük’te Sfenksli Kapı bu türün en iyi örnekleridir.
Alacahöyük Sfenksli Kapının iki yanında yer alan kuleler kabartmalı dikilitaşlarla
bezenmiştir. Burada; sol kulede, baş tanrı Teşup’un kutsal hayvanı boğa ve karşısında kral ve
kraliçe durmaktadır. Kurban edilecek hayvanlar, diğer din görevlileri ve törene ait müzik ve
dans gösterileri de betimlenmiştir. Bu koruyucu hayvanlarda da çeşitli kalıpların kullanıldığı
görülür. Aslanların kulakları geriye yatık, dilleri ise alt çeneye yapışıktır.
Taş üzerine yontuların en güzel örneklerinden biri de Yazılıkaya Açık Hava
Tapınağı’nda yer almaktadır. Burada da yeni yıl bayramı nedeniyle bir araya gelmiş Hititlerin
büyük tanrı ve tanrıçaları birlikte resmedilmiştir. Bu figürlerin çoğunun yanında hiyeroglifle
kimlikleri de yazılmıştır.

11.6. Hitit Kanunları
Boğazköy kazıları sırasında üzerinde kanunların yazılı olduğu pek çok kil tablet
bulundu. Metinlerin eksik kısımları benzer tabletlerden yola çıkılarak tamamlandı. Bu
kanunlar iki seriye aitti. Bir bütünün parçaları olarak gözükmüyorlarsa da iki yüz kanunun yer
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aldığı bu iki seri birbirinin devamı olarak kabul edildi. Bu kanunlar genellikle, “eskiden bu
ceza yürürlükteydi fakat şimdi kral bir başkasını emretti” şeklinde ifadelere sahiptir. Bu
ifadeden de anlaşılacağı gibi Hititler kanunlar konusunda bir tutuculuğa sahip olmamış,
değişen şartlar ve koşullarda kanunları yeniden düzenlemeyi tercih etmişlerdir. Birkaç istisna
dışında bu kanunlar, Hammurabi ve diğer eski kanunlarda olduğu gibi, arkasından gelen
uygun bir hükümle varsayımsal vakalar biçiminde şekillenmiştir. Kanunların çoğu
mahkemelerdeki hükümler esas alınarak hazırlanmıştır.
Meydana gelmiş anlaşmazlıklar öncelikle olayın olduğu kentteki yönetim kurullarını
oluşturan “Yaşlılar” veya “Seçilmiş” üyelerin önüne gelirdi. Tercih edilen yargıçlar kurulu,
halk meclisi idi. Devletin temsilcisi kralın memurlarından biri olurdu. Bu temsilcilerin
görevlerini belirleyen bir tablet günümüze ulaşmıştır. Buna göre, memurların görevlerini
yerine getirirken yerel yöneticilerle işbirliği yapması beklenirdi.
Büyücülük ve ölüm cezası içeren tüm davalarda krala başvurulurdu. İdam cezasını
gerektiren suçlar, tecavüz, hayvanlarla cinsel ilişki ve devlet otoritesine karşı gelme,
büyücülük ve kölelerin sahiplerine karşı gelmesidir.
İnsan bedenine yönelik cezalandırma sadece kölelere uygulanırdı. Özgür vatandaşların
cinayet, hırsızlık kara büyü gibi işledikleri suçlar tazminatla cezalandırılırdı.
Hitit kralları savaş ilanlarını meşru gösterme gayreti içerisinde olmuşlardır.
Çoğunlukla düşman topraklarına sığınan Hititlilerin iade talebini belirten bir mektup
gönderilir ve bu reddedilirse, sığınmacıları göndermeyen düşmanı suçlayan ve sonucu
tanrıların takdirine bırakan ikinci bir mektup gönderilirdi. Bu mektupların sonucunda
düşmanın tutumu, Hitit’in tavrını belirlerdi. Askeri güç kullanılarak fethedilen bir kent
yağmalanır, bazen de lanetlenirdi. Bu gibi yerlerde yaşayanlar Hattuşa’ya getirilir yüksek
rütbeli subaylara köle olarak dağıtılırdı. Düşman eğer kendi rızasıyla teslim olursa, krala
sadakat yemini etmesi yeterli görülür ve toprakları elinden alınmazdı. Yenilmiş kral buraya
vasal tayin edilir ve kendisine düşen görevleri yapması beklenirdi.
Hitit kanunlarında aile örgütlenmesi babaerkildi. Erkeğin çocukları üzerindeki
hâkimiyeti, öldürdüğü bir kişinin yerine bir erkek çocuk vermesi gerektiğiyle açıklanmıştır.
Erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti kullanılan sözcüklerden anlaşılmaktadır. Buna göre baba
kızını damada “verir”, damat eşini “alır”, “ sahip olur”. Kadına zina yoluyla sahip olunmuşsa,
erkek kadının geleceği üzerinde karar verme yetkisine sahipti.
Genel olarak evlenen çift bir ev kurardı. Bir diğer düzen ise, kadının babasının evinde
kalmasıydı. Evli bir kadının zina yapması ölümle cezalandırılırdı. Eğer kadın kocasının
evinde yaşıyorsa, kadın öldüğünde çeyizi kocasına, babasının evinde yaşıyorsa çeyizi
çocuklarına kalırdı.
Akrabalar arası evlilik ve cinsel ilişki yasaktı. Bir erkek ölürse dul kalan eşi, kocasının
erkek kardeşi, kocasının babası veya yeğeniyle evlendirilirdi. Bu geleneğin günümüz
Türkiye’sinde de devam ettiği görülmektedir.
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Hitit kanunlarından anlaşıldığı kadarıyla, iki çeşit arazi mevcuttur. “derebeyi uyruğu”
ve “asker” arazileri. Derebeyi toprakları, sadece evlat edinme yoluyla el değiştirebilirken,
ikinci tip arazi serbestçe satılabilirdi. Derebeyi uyruğu sadece kraldan alınabilirken, asker
arazileri, yerel otoritenin inisiyatifindeydi. Bir derebeyi ortadan kalktığında tımarı saraya iade
edilir. Asker veya bir zanaatçı öldüğünde tımarı köye kalırdı. Derebeyi uyruğu, arazisinden
ancak özle hizmet şartları altında tasarruf ederdi, bu genellikle toprak vergisinin bir biçimine
dönüşürdü. Asker, sıradan vatandaşlar gibi çağrıldığı zaman işe koşulma yükümlülüğünü
taşırdı. Askerin arazisi öldüğü zaman bir sivil esire verilebilir ve bu sayede bu kişi bir asker
sayılabilirdi.
En geniş arazi sahibi olanların arasında tapınak da vardır. Bunlardan bazıları devlet
içinde küçük devlet halini almışlardır. Tapınaklar da kendi arazilerini toprak vergisi ödeyen
çiftçilere kiraya veriyorlardı.

11.7. Hitit Yönetim Biçimi Ve Toplum
Eski krallık döneminde krallar kendilerine “büyük kral, tabarna” unvanını
vermişlerdir. Büyük kral, kendisinden daha küçük krallıklara egemen olan ve o devrin güçlü
devletlerinden birinin kralı olduğunu göstermek için kullanılmıştır. İmparatorluk döneminde
ise tabarna “güneşim” anlamına gelen bir başka unvanla yer değiştirir. Bu unvan kralın tebaası
tarafından kullanılmış olmalıdır. Kraliyet sembolleri güneş olan Mısır ve Mitanni
krallıklarının etkisini de göz önünde bulundurmak gerekir. Kralın insanüstü güçlerle
donatılmış olması da imparatorluk çağında karşımıza çıkmaya başlar. Buna rağmen kral,
hayatı boyunca tanrılaştırılmaz. Fakat ölmüş krallar için “o bir tanrı oldu” ifadesi kullanmak
yaygındır.
Kral, başkumandan, baş rahip ve en yüksek adli makamdır. Askeri ve dini görevlerini
kendisi yaparken, adli görevlerini alt kadrolara devrettiği görülür. Askeri bir görevinden ötürü
dini görevlerini yerine getiremez olursa, tanrıların gazabını çekeceğine inanılır ve bu sırada
gerçekleşmiş olaylar bu ihmale bağlanırdı. Bu nedenle dini törenlere katılmak üzere ordunun
başından ayrıldığı ve komutayı generallerine bıraktığı da metinlerden anlaşılmaktadır.
Hitit devlet yönetiminde kraliçenin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Kraliçenin
unvanı “tavananna” ancak selefinin ölümüyle yeni kraliçeye geçerdi. Yeni kral tahta çıktığına
önceki kralın tavanannası hala hayatta ise o bu unvanı taşımaya devam eder, yeni kralın eşi
“kralın eşi” unvanı ile anılırdı.
“Büyük Aile” olarak tanımlanan kralın akrabaları, devletin en üst makamlarındaki
görevleri üstlenirlerdi. Muhafız başı, harem ağası, baş saki, haznedar, baş asa taşıyıcı, saray
nazırı gibi görevler. Fakat ellerinde bulundurdukları imtiyazları çoğu zaman kötüye
kullanmışlardır. Bu yüksek rütbeli saray mensuplarının yönettiği saray bölümlerinin kendi
personelleri vardı. Buradaki memurlar, Kral Telipinu tarafından, dalkavuklar, muhafızlar,
sakiler, garsonlar, aşçılar, asa taşıyıcılar olarak isimlendirilmişlerdir. Bu hizmetkârların bütünü
için “bütün topluluk” anlamına gelen pankuş kelimesini kullanır. Pankuşun, devlet işleriyle
ilgili topluluk anlamına geldiği söylenebilir. İmparatorluğun son iki yüzyılından günümüze
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ulaşan metinlerde pankuştan söz edilmemesi, bu Hitit’e özgü kurumun faaliyet alanının
giderek daraldığını ve zaman içinde ortadan kalktığını göstermektedir. Pankuşun ortadan
kalkmasıyla, imparatorluk, kralın atadığı memurlar tarafından idare edilen mutlak Doğu
monarşilerine uygun hâle gelmiştir.
Hitit Devleti, yaşlılar meclisi tarafından yönetilen çeşitli kentlerin gevşek bir biçimde
örgütlendiği, ülkenin yerli halkın üstünde olan seçkin bir kast yapısındaydı. Ki bu durum
Hint-Avrupalı göçmenlerin Hattiler üzerinde egemen olduğunu gösteren dilbilimsel
gerçeklerle de ispatlanmaktadır.
İlk yıllarda fethedilen topraklarda yönetim kralın oğullarına bırakılırken sonraları
genellikle kralın akrabaları olan generallere bırakılmıştır. Bir eyaletin yönetimi, yolların,
kamu binalarının ve tapınakların tamiri, adaletin sağlanması, dini törenlerin kutlanması, rahip
atamaları gibi konuları kapsıyordu.
Kralın akrabaları tarafından yönetilen eyalet sistemi, İmparatorluğun giderek büyüyen
sınırları içerisinde işlemez hâle geldi. Daha önceleri eyaletleri yöneten kişilere bir unvan
verilmesi gerekli bulunmamışken sonraki dönemlerde buraları yönetenlere “prens” unvanı
verildiği görülmektedir. Yine de uzak bölgelerdeki krallığa kesin sadakat belirtmiş bağımsız
valiler atanması gerekti.
Bağımsız krallık iken Hitit egemenliğine girmiş topraklara, bu anlamda Hitit’e bağlı
yerel halktan vali/vasallar tayin edilirdi. Vassal kral kendi toprakları üzerinde hâkim
yöneticiydi. Hitit ordusu sefere çıkacağı zaman orduya asker göndermek zorundaydı, ayrıca
yabancı bir güçle bağlantı kuramaz veya kendi divanında yabancı elçi kabul edemezlerdi.
Hatti ülkesinden kaçan mültecileri iade etmek zorunda olmasına karşın kendi
topraklarından Hatti ülkesine kaçanları geri isteyemezdi. Hitit kralı vasal kralı düşmanlarına
karşı korur ve tahtın aynı ailede kalmasını sağlarken, vasal kralda Hitit kralına her anlamda
sadakat yemini eder ve her yıl haraç öderdi.
Vasal ile Kral arasındaki anlaşmalarda, dinsel yeminler esastı. Anlaşmazlık hâlinde her
iki tarafın tanrıları yardıma çağrılırdı. Fakat Hititler bunu yeterli bulmayarak, vasalın
bağlılığını arttırmak için evlilik yoluyla akrabalık bağı oluşturma yoluna gidilmiştir.
Vasallıklar ile bu denli titizce hesaplanmış ilişkiler yine de tam bir huzur ortamı
yaratamıyordu. Hitit yıkılıncaya kadar uzak eyaletlerle ilgili savaşmak zorunda kalmıştı.
Hitit imparatorluğunun askeri gücü çağdaşı krallıklarda olduğu gibi hafif atların
çektiği savaş arabalarının geliştirilmiş olmasında yatar. Savaş arabası o dönem için yeni bir
kavram değildir. Sümerler iki tür savaş arabası kullanmışlardı. Fakat onların kullandığı
arabalar ağır ve tekerlekleri katıydı ve yabani eşekler bu arabalara koşuluyordu. Çubuklu
tekerlekli hafif arabalar Amoritlerin çöküşüne neden olan dünyaya aitti ve ortaya çıkışları
Babil’deki Kassitler, Mısır’da on sekizinci sülale ve Mitanni Krallığı dönemine denk gelir.
Hafif atlı arabalar hızları ile dönem savaşlarında bir devrim yarattı.
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Boğazköy arşivlerinden ele geçirilen bir tablette, bu arabaların gelişimi
anlatılmaktadır. Buna göre; Mitanni ülkesinden gelen Kikkuli isimli bir kişi atların eğitilmesi
ve iklime uyum sağlamaları için uğraşmıştır. Şuppiluliuma ve halefleri bu gelişmeden
paylarına düşeni almışlardır. Bu Kadeş Savaşı’nı betimleyen Mısır kabartmalarındaki Hitit
savaş arabalarından anlaşılmaktadır. Hitit savaş arabalarının tasarımı Mısır’ınkinden farklıdır.
Her ikisi de altı çubuklu tekerleklere sahipken Mısır arabaları iki kişi alabiliyordu. Oysa Hitit
savaş arabaları üç kişilikti. Bu ilk saldırıyı takip eden yakın çarpışmalarda sayısal olarak
üstünlük sağlıyordu. Ayrıca bu arabalarda saldırı silahı olarak mızrak ve yay kullanılıyor,
kalkan ise dikdörtgen veya genişçe birbirine dik iki baltaya benzer biçimde yer alıyordu.
Piyadeler hiç şüphesiz arabalı savaşçılardan daha fazlaydı. Hitit ordusunda süvari
birliği yoktur. “Şutu” birlikleri, hızlı hareket gerektiren ani saldırılar için kullanılırdı. Ayrıca
lağımcılar olduğu da bilinmektedir. Mısır rölyeflerinde görüldüğü üzere, öküzlerin çektiği
dört tekerlekli arabalar ordunun malzemesini taşıyordu.
Başkent Hattuşa’da Kral Kapısı’nda gösterilen bir savaşçı figürü, Hitit askerinin
giyimi konusunda bilgi vermektedir. Buna göre, kemerli bir etek, başında miğfer elinde ise
kısa bir kılıç ve savaş baltası vardır.
Başkent Hattuşa’nın sarp kayalıklardan oluşan konumu fazla bir savunma yapısına
gereksinim duymaz ancak güneye açılan kısım kütlesel surlarla kapatılmıştır. Surlar iki sıra
hâlinde uzanır. Ana sur ve ondan 6m. Öte de daha alçak ikinci sur. Ana sur taş örülü, iç ve dış
yüzeyleri arasında toprakla doldurulmuş ara bölmeler vardır. Her iki sur 30 m. Arayla yapılan
dikdörtgen şeklindeki kulelerle sağlamlaştırılmıştır. Surların üç ana kapısı vardır. Her giriş
kapısını kente bağlayan dik bir yol vardır. Ayrıca surun altında birliklerin çıkışına imkân veren
bir tünel vardır. Hitit sur duvarları karakteristik bir özellik taşır ve imparatorluğun her yerinde
aynı mimariyi gösterirler.
Hititlerde donanma yoktur. Buna rağmen Kıbrıs adasını nasıl ele geçirdikleri
bilinmemektedir.
Soylu sınıf, Hitit devleti çökene kadar varlığını devam ettirmişti. Bu sınıf, kral
tarafından tımar verilmiş arazi sahipleriydi ve muhtemelen ünlü Hitit savaş arabalarının
yapılmasını sağlayan sınıftı.
Sıradan vatandaşların büyük çoğunluğunu, tarlalarda çalışan köylüler ile zanaatkârlar
oluşturuyordu. Köylüler çağrıldığında işe koşmakla sorumlu olmalarına rağmen kısmen
özgürdüler. Bir çiftçi kendisi için çalıştığı gün kadar, en yakınındaki tımar arazisi için de
çalışmak zorundaydı.
Hayvanların çokluğu zenginlik göstergesi kabul edilirdi ve bu hayvanlardan et, süt,
deri ve yün elde edilirdi. Elde edilen ganimetler içerisinde sığır ve koyunların sayılarının da
verilmesi, hayvancılığın önemini göstermektedir. Hititler ayrıca orduda kullanmak için at da
yetiştirirlerdi. Köylülerin evcil hayvanların çoğunu beslediklerini ve pek çok meyve ağacı
yetiştirdiklerini yazılı metinlerden öğreniyoruz. Arpa ve buğday en çok ekilen ürünlerdi. Bu
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iki ürün, ekmek ve un için kullanılmanın yanı sıra biranın mayalanmasında da kullanılıyordu.
Ayrıca, üzüm, zeytin, incir, elma, şeftali ve muşmula yetiştiğini de yine aynı metinlerden
öğrenmekteyiz.
Zanaatkârlar ise arazi ve mülk sahibiydiler. Atölyelerin tapınak çevresinde
konumlandığı kazılardan anlaşılmaktadır. Ancak halkın da ihtiyaçlarını gidermek üzere sur
dışında da zanaatkâr atölyelerinin bulunduğunu varsaymak mümkündür.
Çoğunlukla bakır ve tunç ile uğraşan zanaatkârlardan yazılı metinlerde sıklıkla
bahsedilmektedir. Bu zanaatkârlar, ordu için silah, miğfer gibi malzemeleri, tapınak için tanrı
heykelcikleri, mühür ve kült kaplarını üretiyorlardı.
Altın, gümüş gibi değerli metalleri işleyen ve bu metallere değerli taşlar yerleştiren
kişilere bugünkü anlamda kuyumcu dendiğini ve farklı bir meslek grubu olarak
değerlendirildiğini görmek mümkündür ki bu grup sarayda da önemli bir yere sahipti. Bu
kişiler sıkı kontrol altında tutulur, envanterleri bizzat kraliçe tarafından kontrol edilirdi. Ayrıca
deri işi ile uğraşanlar ve marangozlar da ayrı meslek grupları olarak değerlendirilir. Deri işi ile
uğraşanların çoklukla ayakkabı ürettikleri görülür. Marangozlar ise ev ve gemi yapımı gibi
büyük işlerle de ilgilenmekteydiler. Ev inşaatlarında marangozların yanı sıra öncelikle
mimarlar görev alırdı. Marangoz, deri yapımı ve metal yapımıyla ilgilenen meslek
gruplarının, seferler sırasında ordu ile beraber hareket ettiklerini düşünmek mümkündür.
Yazılı metinlerde bahsedilen mesleklerin yanı sıra; hasırcı, çamaşırcı, bira imalatçısışarapçı, erkek/kadın meyhaneci, fırıncı, değirmenci gibi başka gruplardan da
bahsedilmektedir.
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Uygulamalar
1.
2.
3.

Yazılıkaya’yı ziyaret
Hitit yontu sanatı örneklerinin bulunduğu müzeleri ziyaret
Hitit metinlerinin bulunduğu müzeleri ziyaret ve yerinde inceleme
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Yazılıkaya nerededir? Hititler için neden önemlidir?
Hitit yontu örnekleri nerelerde bulunur?
Günümüze ulamşmış Hitit metinlerinde konu çeşitliliği var mıdır?
Hitit metinlerinin yoğun olarak bulunduğu müze hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hitit dininin içerikleri, inanış biçimlerini ve panteon’u hakkında geniş bilgiler
verilmiştir. Hitit mimarisinde öne çıkan yapılar ve yapım tekniklerine değilmiştir. HintAvrupa Kökenli Hititçe ve Hitit İmparatorluğu’nda kullanılan diğer diller ile birlikte Hitit dili
ve yazısının tanımı ve özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca kullanım alanları hakkında bilgi
verilmiştir. Sosyal ve ekonomik bir gösterge olan ve Hitit’in maddi kültürü içinde önemli bir
yer tutan Hitit mühürlerinin tanımı, kullanım yerleri anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde Hitit
üslubunu takip edebildiğimiz Yontu sanatı örnekler üzerinden açıklanmıştır.
Boğazköy’de ele geçen tabletler üzerinde yazılı olan Hitit kanunlarının yapısı, suç ve
ceza tanımları, diğer kanun içerikleri anlatılmıştır.
Hitit Yönetim biçimi başlığı altında, Kral-tanrı ilişkisi, yönetim anlayışı ve devletin
yapılanması gibi konularda detaylı açıklamalar yapılmıştır. Son olarak da Hitit toplumu,
sosyal sınıflar, ekonomik düzen ve Hitit gelenekleri üzerinden anlatılmıştır
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Bölüm Soruları
1. Hititlerin farklı etnik kökenden gelen toplulukların tanrılarını kendi inanç sistemine
dâhil etmesi nasıl bir sonuç doğurmuştur?
a)
Geniş bir tanrı panteonuna sahip olmasını
b)
Merkeziyetçi bir din anlayışını
c)
Devlet dini anlayışını
d)
Fal ve büyünün yaygınlaşmasını
e)
Hint-Avrupalı tanrıların daha çok kabul görmesi
2. Hitit dinine ilişkin en önemli kaya anıtı hangisidir?
a)
İmamkulu
b)
Yazılıkaya
c)
Hasanoğlan
d)
Sirkeli
e)
Tanır
3. Hititçe dışında Hitit krallarının resmi belgelerde kullandıkları ikinci dil hangisidir?
a)
Luvice
b)
Hurrice
c)
Sümerce
d)
Asurca
e)
Akadca
4. Daha çok elinde bir elinde balta diğer elinde ise şimşek demetleri tutar biçimde
gösterilmiş karakteristik Hitit tanrısı hangisidir?
a)
Şivini
b)
Haldi
c)
Teşup
d)
Hepat
e)
Şarruma
5. Hitit Dini üzerinde aşağıdaki toplumlardan hangisinin etkisi büyük olmuştur?
a)
Mısır
b)
Kaşka
c)
Arzawa
d)
Urartu
e)
Hurri
6. Aşağıdakilerden hangisi Hitit Dönemi mesleklerinden değildir?
a)
Kuyumcu
b)
Marangoz
c)
Fırıncı
d)
Meyhaneci
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e)

Demirci

7. Hitit Kanunlarında ne tür suçlarda krala başvurulmazdı?
a)
Devlet otoritesine karşı gelme
b)
Tecavüz
c)
Büyücülük
d)
Hırsızlık
e)
Kölelerin sahiplerine karşı gelmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının taşıdığı unvan/makamlardan değildir?
a)
Büyük Kral
b)
Baş Rahip
c)
Yüksek Yargıç
d)
Başkomutan
e)
Başkâtip
9. Hititlerde aşağıdakilerden hangisi geniş arazilere sahip olabilmekteydi?
a)
Ordu
b)
Tapınaklar
c)
Zanaatçı toplulukları
d)
Generaller
e)
Süvari birlikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi Hitit Dönemi soylu sınıfını tanımlamak için kullanılabilir?
a)
Kral tarafından tımar verilmiş arazi sahipleri
b)
Yüksek yargı üyeleri
c)
Derebeyleri
d)
Ev inşaatında çalışan işçiler
e)
Kralın yakın akrabaları

Cevaplar:
1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-e, 6-e, 7-d, 8-e, 9-b, 10-a
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12. DENİZ KAVİMLERİ VE ARAMİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Son Tunç Çağı’nda Yakın Doğu’ya Yeni Göçler Yeni Toplumlar: Deniz Kavimleri ve
Aramiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Deniz Kavimlerinin Mezopotamya’ya etkileri nelerdir?
Aramiler kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Deniz Kavimleri ve Son Tunç Çağı’nda değişen
Aramiler
politika ve teknoloji dönemin
kültür ve ekonomi anlayışında
getirdiği değişimleri gözönüne
serilmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Deniz Kavimleri ve Köken ve yayılım alanları
Aramiler
tartışmalı olan Deniz Kavimlerinin
göç hareketlerinin olası
sonuçlarının değerlendirilmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Deniz Kavimleri ve Dönemin kaynaklarından yönetim
Aramiler
ve ekonomik anlayışın ne ölçüde
çeşitlilik gösterdiğinin anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Deniz Kavimleri ve Son Tunç Çağı’nda
Aramiler
Mezopotamya’daki siyasi profilin
anlaşılması için Samili halk
Aramilerin tanımlanması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar




Son Tunç Çağı
Deniz Kavimleri
Aramiler
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Giriş
MÖ II. binyılın sonunda bütün Yakın Doğu'yu etkileyen ve "Deniz Kavimleri" göçü
olarak tanımlanan tarihi olaylar ele alınacak. Yine aynı dönemde ve gelişen süreçte özellikle
Kuzey Suriye ve Güney Mezopotamya'ya gelen yeni Samili halk gruplarından Aramiler ele
alınacaktır.
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Son Tunç Çağı’nda Yakın Doğu’ya Yeni Göçler Yeni Toplumlar: Deniz
Kavimleri ve Aramiler
MÖ 12. yüzyılda Yakın Doğu özellikle Doğu Akdeniz Dünyası, Mısırlıların “Deniz
Kavimleri” dedikleri istilacı toplulukların akınına uğrar. Dönemin birçok krallığının
yıkılması, değişen toplumsal sistemler ve yeni oluşan siyasi örgütlenmeler bu halkların
gelişine bağlanır. Ancak genel resme bakıldığında söz konusu süreci tanımlamak oldukça
zordur. Nereden geldikleri, geliş güzergâhları, adları ve yarattıkları siyasi kargaşanın niteliği
hep tartışmalı kalmıştır. Bugün eskinin geleneksel anlayışlarının dışında söz konusu olgunun
gerçekliği bile tartışılmaktadır. Yine niteliğine ve yol aştığı siyasal ve toplumsal sonuçlarda
daha derin tartışmalar çerçevesinde devam etmektedir.
Deniz Kavimlerine ilişkin yazılı kaynaklar Mısır’dan gelir. Başlangıçta Merneptah
(MÖ1244-1214), daha sonra ise III. Ramses (MÖ1194-1163) bu kavimleri nasıl dize
getirdiklerini anlatırlar.
Mısır’ın direndiği anlaşılmaktadır. En azından kendilerinin iddiaları bu yöndedir. Ama
klasik tarih anlayışına göre Hitit ve Levant’taki birçok kent, Ugarit istilaya uğradı, yıkıldı.
Phrygler Orta Anadolu’da yeni bir devletin temellerini attılar. Malatya ve Kargamış bağımsız
krallıklar olarak yaşamlarını sürdürdüler. Yine Levant’ta, Filistinliler ülkelerine yerleştiler.
Bununla birlikte İsrailoğulları’nın da ilk kez adı geçmeye başlar. Daha çok bir topluluk olarak
tanımlanan İsrailler yanında güney çöllerinden başka yeni halk grupları da Mezopotamya
içlerine doğru göç etmeye başladılar. Bunların arasında MÖ 1. binyıldan itibaren bölgede
oldukça önemli bir siyasi topluluk haline gelecek olan Aramiler de bulunmaktaydı. Amarna
mektuplarında Sutu, Ahlamu olarak tanımlanan bu gruplar, dönemin Asur kaynakları
tarafından da tanımlanmaya başlanmıştır.

12.1. Deniz Kavimleri
Daha önce de kısaca tanımladığımız üzere MÖ1200 lerde Anadolu ve Doğu Akdeniz
havzasına istilacı halk topluluklarının, kabilelerin göçleri ve bu göçlerin hareketiyle dönemim
merkezi krallıklarının ortadan kalktığı kabul edilir. Mısır bu kavimleri geri püskürtmüştür,
ancak Anadolu’nun ilk merkezi devleti Hititler yıkılmıştır. Yine Levant Bölgesi’nde yeni
gelen halklar yeni siyasi oluşumlara gitmişlerdir. Mezopotamya’da da yeni gelen halk grupları
demografik yapıyı değiştirmiştir.
Söz konusu göçün yazılı kayıtları Mısır’dan iki kaynaktan gelir. Mısır Firavunu
Merneptah’ın hâkimiyetinin beşinci yılında Delta bölgesine girmeye çalışan Libyalılar’a karşı
vermiş olduğu mücadelenin anlatımıdır. Libyalılar arasında “dört bir yandan gelen
kuzeyliler” ve “deniz ülkelerinden gelenler” olarak tanımlanan toplulukların bulunduğu ifade
edilmiştir. Aynı kayıtlar “deniz kavimleri”nin sadece erkeklerden oluştuğunu, Libyalıların ise
aileleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtmektedir.
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Deniz Kavimleri’ne dair ikinci kaynak yine Mısır’dan gelir III. Ramses’ın Medinet
Habu’daki görkemli gömülme tapınağının cephesinde olay resimler ve hiyeroglif yazıtlarla
dile getirilmiştir.
…yabancı ülkelere gelince, bunlar kendi aralarında bir komplo düzenlediler. Bir anda
ülkeler harekete geçti, savaşlar başladı. Kuvvetleri’nin önünde hiçbir ülke duramıyordu.
Hatti, Kode (Kilikya), Karkamış, Arzava ve Alasiya( Kıbrıs). Bunların kolları kanatları
kesildi. Amurru’nun (Kuzey Suriye) bir yerinde bir karargâh kurulmuştu. İnsanlarını perişan
ettiler ve toprakları hiç varolmamış gibiydi. Onlar Mısır’a ilerlerken onları yangın
bekliyordu. İttifak Prst, Skrs, Dnn ve Wss arasında kurulmuştu. Yeryüzü turuna turuna
çıktıkları ülkelere el koydular, yüreklerinde inanç ve güven vardı: “Planımız başarılı
olacak”.(Kuhrt 2007: 7)

Çizim 1: III. Ramses'in Medinet Habu Tapınağı'nın kuzey duvarında yer alan Deniz
Kavimleri" sahnesi (Sandars 1978: fig.80-2).
Buna karşın bugün birçok bilim adamı bu abartılı anlatıma şüpheyle bakmaktadır. Zira
söz konusu göç hareketinin oldukça şiddetli biçimde kitlesel olarak ve sanki kısa bir süre
zarfında gerçekleştiği anlamı çıkmaktadır ki bugün arkeolojik veriler aynı yönde bilgiler
sunmamaktadır bize. Bu yazıtlardan çıkarılabilecek basit sonuç Mısır’ın muhtemelen delta
bölgesinde bir deniz savaşı, Libya kıyıları dolayında ise bir kara savaşının yapılmış
olduğudur.
Kara savaşının anlatıldığı panoda betimlenen öküz arabaları çarpıcı yorumlara açıktır.
Zira aynı türden sahneler özellikle Asur tarafından göçe zorlanan toplulukların betimlendiği
kabartmalarda da dikkati çeker. Burada öküzlerin çektiği iki tekerlekli kağnı türünden
arabalarda kadınlar ve çocuklar da bulunur. Bu savaş arabalarına benzemeyen araçlar içindeki
kadınlı çocuklu grupların Mısır’dan göçe zorlanan topluluklar olması muhtemel
görünmektedir. Bu noktada yorumlar bizi oldukça değişik noktalara götürebilir. Gerek III.
Ramses’in Deniz Kavimleri olarak tanımladığı toplulukların giyim kuşamı gerekse yazıtlarda
geçen topluluk isimleri “istilacı” olarak gösterilen bu toplulukların aslında Mısır dünyasına
çok uzak olmadıkları hatta bazen onlar için paralı askerlik yaptıklarına dair düşünceler bugün
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daha çok kabul görmektedir. Bu aşamada kısa bir sürede bir noktadan Mısır’a düzenlenen
saldırılardan çok Doğu Akdeniz dünyasında belli zaman dilimlerinde kara ve deniz yolu ile
ulaşan ve bu alanları kısmen yurt edinen, bazen bölgedeki egemen güçler için paralı askerler
olarak görev üstlenen kabileler söz konusudur. Yine söz konusu yazıtlardaki bazı
yorumlardan zaten bu toplulukların bir bölümünün Mısır’da veya yakın çevresinde ikamet
ettiği ve olasılıkla bir huzursuzluk ve kargaşa veya isyana neden olduklarından Mısır’dan
uzaklaştırıldıkları anlaşılmaktadır. Gerek Yakın Doğu arşivlerinden gerekse Kutsal
kitaplardan özellikle Mısır/Doğu Akdeniz Havzası’nda bu türden göç hareketlerinin yaygın
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu açıdan III. Ramses Dönemi’ne tarihlenen ve firavunun Mısır tapınaklarına yapmış
olduğu bağışlardan bahseden Harris Papirüsü önemlidir:

Harita 30: MÖ. 13-12. Yüzyıl, Balkanlar, Akdeniz ve Yakındoğu'da olası göç güzargahları
(Sandars 1978: fig.2)
Mısır'ın bütün sınırlarını genişlettim. Kendi topraklarından oraları istila edenleri dışarı
attım. Dnn'i kendi odalarında kılıçtan geçirdim, Tjkr ile Prst'i küle çevirdim. Bir zamanlar
tutsak alınmış, Mısır' a tutsak getirilmiş, varolmamak üzere yaratılmış denizlerdeki Srdn ile
Wssi sahildeki kumlar gibi kendi adımı taşıyan kalelere yerleştirdim. Yüz binlerceydiler.
Hepsini her yıl kilerlerinden ve ambarlarından kumaş ve haraç vermeye mahkum ettim ...
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Piyade ve atlı savaşçıları kendi devrimde [yurtta] ikamet ettirdim; Srdn ile Khk (Libyalı bir
topluluk) kendi şehirlerinde sırtüstü yatıyordu; korkuları yoktu, çünkü Kuş'tan [ne de]
Suriye'den gelecek düşman vardı. Oklarıyla silahları cephaneliklerinde, onlarla neşe içinde
cümbüş yaparak içiyorlardı. Karıları, çocukları yanlarındaydı, [çünkü] ben de onları
korumak ve kollamak için oradaydım. (Kuhrt 2007: 9)
Mısır kaynakları göz önüne alındığında dikkati çekilen baksa bir nokta da olasılıkla
Anadolu’nun güneyinde yaşayan bazı toplulukların, Kilikya, Adana/Çukurova Bölgesi’ndeki,
bazı toplulukların Mısır ve Libya için paralı asker olarak çalıştıkları iddiasıdır. Burada söz
konusu dönemde Hitit gibi merkezi güçlerin çökmesinin de sosyo-ekonomik çöküşe işaret
ettiğini belirtmekte yarar var. Devletin yıkılmasına yol açan ekonomik sıkıntının toplum
üzerinde daha yıkıcı bir etkisinin olabileceği yadsınamaz. Bu durumda özellikle Anadolu’nun
güneyindeki topluluklar gerek karadan hareket ederek gerekse, kıyı boyunca hareket ederek,
küçük gruplar halinde korsanlık faaliyetlerini sürdürmüş olabilirler. Yine bu noktada söz
konusu dönemde ekonomik olarak daha güçlü bir profil gösteren Mısır’ın fakirleşmiş ve
oldukça agresif olan bu toplulukların kendi ülkesini yurt edinmesine izin vermiş, uygun
bulduklarını da paralı asker olarak bünyesinde barındırmıştır.
Aslında özellikle Eskiçağ Tarihçileri için Son Tunç Çağı’nda, Yakın Doğu’da gelişen
siyasi hareketliliği ve Anadolu’da Hitit Devletinin yıkılması karanlık çağın başlaması ve bu
süreçte, Demir Çağı’nda yeni merkezi devletlerin ortaya çıkma süreci hep “Deniz Kavimleri”
olgusuyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi her şeyin sorumlusu onlardır. Ancak aslında
Mısır kaynakları dışında bu durumu kanıt sayılabilecek veri neredeyse yok gibidir. Bu
noktada III. Ramses’in Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz’de apansız düşmanlarını yok eden
isyancıların nasıl başarılı bir şekilde engellendiği ve Mısır topraklarına sokulmadığını belirten
kendini öğen ağdalı dilinin ne kadar objektif olabileceğini sorgulamamız gerekmektedir. III.
Ramses’in diğer tüm Mısır firavunlarının da kullandığı kendini öven dili kuşkusuz olayın
gerçekliğini bize yansıtamamaktadır. Ancak kuşkusuz içinde bazı tarihsel gerçeklikleri de
barındırmaktadır. Özellikle Hititler kapsamında düşünüldüğünde, Deniz Kavimlerinin
istilasına yönelik somut kanıtlar yoktur. Buna karşın Hititlerin kuzeyinde kuruluş sürecinden
beri Hititlere karşı kışkırtıcı ve saldırgan bir politika güden Kaşkalara dair ortada daha çok
somut kanıt vardır. Hititlerin Kaşka saldırıları sonucu, ekonomik olarak da güçsüz olduğu bir
sırada yıkılış sürecine girdiğine dair daha sağlam kanıtlar olmakla birlikte Mısır
kaynaklarındaki birkaç ifadeden “Deniz Kavimleri”nin yıkıma neden olduğunu öne sürmek
oldukça iddialı bir görüştür.
Yine aynı dönemle ilgili Hitit Krallığı’nın büyük bir kıtlık yaşadığı ve hatta Merneptah
saltanatı döneminde Mısır’dan tahıl gittiğine dair bulgular olduğu nu da belirtmek gerek.
Bütün bunların yanında Deniz kavimleri olgusunu Son Tunç Çağı’nda oluşan sosyoekonomik düzenin doğal sonucuna bağlayan kimi görüşler de bugün tartışılmaktadır. Buna
göre Son Tunç Çağı’nda özellikle toplumun üst yapısındaki bazı grupların zaten ekonomik
anlamda zayıflamaya başlayan merkezi ekonomiden yeterince nemalanamamaları, bu nedenle
ekonomik refahı baksa alanlarda arama çabası, Deniz Kavimleri olgusunu tanımlamaktadır.
Korsanlar, topraksız kalmış çiftçiler, haydutlardan oluşan birbirinden bağımsız gruplar
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kontrolsüz olarak çeşitli yönlere hareket ettiler. Bu aşamada önlerine gelen bütün üretim
kaynaklarını yine şiddet kullanarak ele geçirmeye çalıştılar. Belki de bu noktada bazı merkezi
krallıklar ve prensler tarafından kullanıldılar. Bu noktada özellikle Doğu Akdeniz’deki bu
siyasal gerilimin odak noktasını Anadolu ve Levant bölgesinde oluşan sosyo-ekonomik çöküş
süreci oluşturmaktadır. Merkezi devlet yapısı ile birlikte daha küçük egemen güçlerin, toprak
ağalarının yeterli artı ürüne ulaşamamaları, toplumun daha aşağı sınıflarını daha fazla
etkilemiş görünmektedir. Merkezi sistemlerin çöküşüyle devlete bağımlı olan sistemler de
çökmeye başlamış, kırsal nüfus ta aslında çıkarlarını korumak veya hayatta kalma
içgüdüsüyle belki başka bölgelerden gelen topluluklarla hareket etmek durumunda
kalmışlardır.

12.2. Aramiler
Aramiler üzerine yapılan tartışmaların çerçevesi göz önüne alındığında Mitanniler’in
kinden çok da farklı olmadığı anlaşılır. Aslında onlarda da daha çok dil bilim kaynakları ve
diğer çağdaş kaynaklar üzerinden bir kurgu yapılabilmektedir. Bugün Aramice’nin hala
konuşulan, dünyanın en eski dilleri arasında olduğu öne sürülür. Sami dil ailesinin güneybatı
kolundan olan Aramice, Fenikece ve İbranice ile akraba bir dildir. MS. 7 yy.’da Arpça’nın
bölgede yayınlaşmasına kadar en yaygın kullanılan dildir. Bugün gerek Kuzey Suriye’de
gerekse Güneydoğu Anadolu’da varlığını sürdüren birçok Süryani Manastırı’nda bu dil
konuşulmaya ve kullanılmaya devam edilmektedir. Fenikeliler’in alfabesini kendi dillerine
adapte etmişler ve yazı diline uygulamışlardır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Deniz Kavimleri sürecinde Yakın Doğu’da yeni bazı
toplulukların kuzeye hareket ederek büyük Mezopotamya kentlerine yerleştikleri veya
yerleştirildikleri anlaşılmaktadır.
MÖ 1.binyıldan beri ortaya çıkan Yeni Asur Devleti, gelişen süreçte bölgenin tek
hakim devleti haline gelir. Asur kayıtları dönemin siyasi panoraması hakkında en önemli
bilgileri veriri.
Bu dönemde özellikle Asur’un periferisinde yer alan Kuzey Suriye ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde bir merkezi kent etrafında yapılanmış daha küçük yerleşmelerden
oluşan bölgesel krallıklar veya beylikler yer alır. Bunlardan Şam, Hama, Bit Agusi (ArpadTel rifat), Bit Adini (Til Barsib), Samal (Zincirli), Bit Bahiani (Guzana, Tel Halaf), Bit
Zamani (Amedu, Diyarbakır) ve Nasibana (Nusaybin) yazıtlarda geçen ve Arami Krallıkları
olan merkezlerdir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi özellikle Orta Asur Dönemi’ndeki kimi yazıtlarda
geçen Ahlamı ismi, birçok araştırmacı tarafından Aramiler ile ilişkilendirilmiştir. En erken
kayıtlar I. Tiglat-Pileser Dönemi’ne aittir (114-1076).
Ahlamu Aramilerinin peşinde Fırat’ı yirmi sekiz kere, bir yılda iki kere geçtim. Amurru
ülkesinin Tadmar şehrinden, Suhu ülkesindeki Anat’tan, ta Karduniaş’daki (Babil) Rapiku’ya
kadar onları yendim. Ganimetlerini (ve) mallarını şehrim Asur’a getirdim. (Kuhrt 2007: 17)
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Yazıttan anlaşılmaktadır ki Asur’un o dönem onlarca kez seferler düzenlediği ve bu
seferlerin yayılım alanının basta Kuzey Suriye olmak üzere Levant ve Babil bölgesine kadar
uzandığı anlaşılmaktadır. Yine yazıtlardan Asur’un Arami topluluklarının denetiminden pek
de başarılı olmadığı ve söz konusu bölgelere yayılan bu göçebe toplulukların Asur’un
yakından ilgilenmesi gereken bir sorun oluşturdukları anlaşılmaktadır.
….ülkesinde kıtlık baş göstrediği x yılında, insanlar birbirilerinin etini yediler…
….Aramilerin evleri
….kurtulmak için yola düştüler,
…Asur’u fethedip ele geçirdiler
Asurlular çıktı canlarını kurtarmak için Kirriuri dağlarına kaçtılar. Onların altınlarını,
gümüşlerini, ve bütün mallarını aldılar. Marduk-nadin-ahhe, Karduniaş kralı öldü; Mardukşapik-zeri, oğlu… geldi; Marduk-nadin-ahhe 18 yıl hükmetmişti.
X yılında… Asur topraklarının hasadı, hepsi talan edildi
…kalabalıktılar, Aramilerin evlerini ele geçirdiler,
…Ninova kalesi, Kilizi
Tiglat-pileser, Asur kralı Kadmuhi’ye gitti. (Kuhrt 2007: 18).
Anlaşılan Aramiler Asur için ciddi bir sorun olarak var olmaya devam edeceklerdir.
Zira 10. yüzyıla gelindiğinde yukarıda adlarını verdiğimiz Arami Krallıkları artık Asur’un
komşuları olmuşlardır. Giderek kalabalıklaşan nüfusları kentler dışında, kırsalda önemli bir
güç olmalarına neden olmuştur. Asur bundan sonra gerek Arami topluluklarına karşı yaptığı
seferler gerekse bu seferler sonucunda gerçekleştirdiği toplu nüfus aktarımlarıyla bu sorunu
bertaraf etmeye çalışacaktır.
Özellikle 10. yüzyıldan itibaren özellikle Güneydoğu Anadolu’daki Arami
Krallıkları’na karşı bu politika uygulanmıştır. Binlerce Aramili Asur başkentlerine
getirilmiştir. Bu aşamada bir asimilasyondan bahsedilmekle birlikte bugün Asur’un birçok
sanatsal üretiminin Arami etkili olduğu tartışılmaktadır.
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Bugüne değin saptanmış en uzun Aramice yazıtta sunlar yazar:
Gökteki ve yerdeki suların düzenleyicisi, bereket yağdıran, bütün şehirlerdeki
insanlara otlak ve sulama yeri veren, tanrılara paylarını ve adaklarını sunan, ırmakların
düzenleyicisi olan biraderleri bölgeleri zenginleştiren, Guzana’da ikamet eden, tapınmaya
değer kudretli tanrı, yüze efendi Adad’a, efendisi, Guzana valisi Şamaş-nuri’nin oğlu, Adadit’i, yine Guzana valisine ruhunun yaşaması için, günlerin uzun kalması için, ömrünü
uzatması için, evinin, soyundan gelenlerin, halkının refahı için, vucudundan hastalığı
defetmesi için, yakarışlarımı duyduğu, sözlerimi kabul ettiği için hasretti ve destek verdi.
Bundan sonra harabeye dönmüşher kim düzeltecekse, üstüne benim adımı koysun. Adımı her
kim siler ve yerine kendi adını koyarsa, kahraman Adad ona düşman olsun. (Kuhrt 2007:20)
Yazıttan Arami Kralları’nın Asur tarafından bölgelerine “vali” olarak atandığı veya
kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Burada Asur’un aslında bir taraftan asi Aramiler’e karşı
savaşırken bir taraftan ise bazılarını yüksek devlet memuriyetlerine getirdiği anlaşılmaktadır.
Asur kayıtlarından özellikle 11. yüzyıldan itibaren Asur’un hakimiyeti altındaki
topraklarda giderek kalabalıklaşan Arami topluluklarının 10. Yüzyıldan itibaren bazılarının
siyasi bağımsızlıklarını ilan ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak gelişen süreçte bu toplulukların
büyük bölümünün Asur denetimine girdiği veya bazı krallarının Asur’un yetkilendirdiği
valiliklere dönüştüğü anlaşılmaktadır. Böylelikle Asur’a dâhil olmakla birlikte Arami
kültürünün Asur içinde varlığını devam ettirdiği ve Asur kültürünü de yakından etkilediği
anlaşılmaktadır.
Daha güneyde Babil’de de Arami topluluklarına dair kimi belli belirsiz veriler söz
konusudur. Örneğin 11. yüzyılda Sippar ve Nippur gibi kentlerin Aramiler tarafından
yağmalandığı öne sürülür. Babil ve çevresine özellikle kırsal alanlarda Arami topluluklarının
nüfusunun hızla arttığı ve kimi zaman bu toplulukların Babil kentlerine saldırdığı
anlaşılmaktadır. Ancak bu süreçte söz konusu kabilelerin özellikle siyasi örgütlenme
noktasında kuzeydeki akrabaları gibi başarılı olamadıkları Babil’in egemenliğini kabul eden
küçük kabileler veya aşiretler olarak kırsalda yaşayan topluluklar olarak varlıklarını
korudukları anlaşılmaktadır.
Aramiler için genel bir kurgu yapacak olursak bu toplulukların aslında Deniz
Kavimleri ile başlayan süreçte ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Her iki olayın bağımsız
geliştiğini ancak dönemin merkezi otoritelerinin çöküşü noktasında aynı kaderi veya misyonu
paylaştıkları anlaşılmaktadır. Olasılıkla güneyden gelen ve oldukça kalabalık oldukları
anlaşılan Arami toplulukları, yeni geçim kaynakları bulma noktasında doğal olarak
Mezopotamya topraklarındaki verimli alanlara veya büyük kentlerin çevrelerine
yerleştiler. Ancak söz konusu dönemde belki de iklimsel nedenlerden zaten fakirleşen
kentlerin bu yeni toplulukları ekonomik olarak kaldırabilecek bir potansiyeli yoktu. Bu
aşamada söz konusu toplulukların bir bölümü belikli savaşarak bazı toprakları elde edip
bölgesel krallıklarını veya kentlerini kurabildiler, bazıları ise dönemin Mezopotamya kentleri
için ucuz iş gücü oldular. Ancak Yeni Asur Devleti’nin güçlenmesiyle olasılıkla bağımsız
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Arami Krallıkları’nın büyük bölümü Asur Devleti’ne bağlı birer vassal krallığa dönüştü.

Resim 50-51: Sam'al Zincirli'den , kral heykeli ve kabartmalı taş levha
Sam’al bugün Gaziantep’te Zincirli Höyük’te yer almaktadır. Salmaneser döneminde
ismi Aramice Bit Gabbar olarak değiştirilmiş ve Asur’a vergi ödemek zorunda bırakılmıştır.
Aşağı şehir daire şeklinde bir alana yayılmıştır ve çift sur duvarıyla korunur. Bu kentte
çeşitli yazıtlar bulunmuştur. Bunlar Fenikece ve Aramca olup bu alfabetik sistemlerle
yazılmışlardır. Ayrıca Sam’al Kralı Barrakib’e ait hiyeroglifli bir mühür ve yine aynı krala ait
hiyeroglif yazıt bulunmuştur. Kral Kilamuva’nın yazdırdığı bir yazıtta kendinden önceki
kralların adı verilmektedir.
Bir başka stelde ise Ya’idi kralları olarak Qaral ve oğlu Panamuva’nın isimleri geçer.
Yazıtın önemi, Sam’al ülkesinin yaşadığı karışıklıklardan bahsederek Asur hâkimiyetiyle
bunların son bulduğunu belirtmesi ve Sam’al krallarının isimlerini vermesindedir. Bunlar
Qaral, oğlu I. Panamuva, Bansur, oğlu II. Panamuva, oğlu Barrakib.
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Uygulamalar
1.

Deniz Kavimlerini araştırınız
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Uygulama Soruları
1.

Deniz Kavimleri Mezopotamya’ya nereden gelmişlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İsimleri, geliş güzergâhları ve nitelikleri tartışılmakla birlikte MÖ II. binyılın sonunda
"Deniz Kavimleri" adı altında değerlendirilen göçler Yakın Doğu'daki siyasi yapılanmayı
oldukça değiştirmiştir. Ancak bunun nasıl bir süreçte gerçekleştiği hala tartışmalıdır.
Diğer taraftan güney çöllerinden büyük kalabalıklar halinde Güney Mezopotamya ve
Kuzey Suriye'ye yerleştikleri anlaşılan Aramiler'in bu süreçten sonra özellikle MÖ I. binyıl
Mezopotamya tarihinin şekillenmesinde birinci derecede rol oynadıkları anlaşılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. MÖ. I. Binyılın başında K. Suriye, G.D. Anadolu ve Doğu Akdeniz Havzası’na
yayılan Sami kökenli topluluk hangisidir?
a)
Hurriler
b)
Aramiler
c)
Kassitler
d)
Mitanniler
e)
Urartular
2. Deniz Kavimleri’ne ilişkin yazılı belgeler hangi kaynaktan gelir?
a)
Mısır
b)
Babil
c)
Asur
d)
Hitit
e)
Urartu
3. Aşağıdakilerden hangisi bir Arami Krallığı değildir?
a)
Sam'al
b)
Bit Zamani
c)
Bit Agusi
d)
Bit Bahiani
e)
Karkamış
4. Aramilere ilişkin en erken Asur kayıtları hangi kral dönemine aittir?
a)
I. Adad-nirari
b)
Asur-ubalit
c)
I. Tiglat-Pileser
d)
I. Asur-dan
e)
III. Salmaneser
5. Aramiler'in siyasi olarak en çok çatıştıkları buna karşın kültürel etkileşim içinde de
oldukları devlet hangisidir?
a)
Yeni Asur
b)
Mitanni
c)
Urartu
d)
Mısır
e)
Elam
6. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kavimleri Göçü ile doğrudan bağlantılı tarihsel
olaylardan sayılmaz?
a)
Son Tunç Çağı’nın sonlarında Doğu Akdeniz’deki birçok yerleşmenin istilaya
uğraması
b)
Phryglerin atalarının Orta Anadolu’ya göçü
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c)
d)
e)

Levant’da Filistinlilerin gelişi
Hitit Devleti’nin yıkılması
Urartu Devleti’nin kurulması

7. Yazıtlarında Doğu Akdeniz’deki diğer devletlerin aksine Deniz Kavimlerini
püskürttüğünü öne süren Mısır kıralı kimdir?
a)
II. Ramses
b)
III. Ramses
c)
IV. Ramses
d)
V. Ramses
e)
VI. Ramses
8. Aramilere ilişkin en erken kayıtların hangi Asur kralı dönemine ait olduğu öne
sürülür?
a)
Tiglat-Pileser
b)
II. Asurnasirpal
c)
II. Adad-Nirari
d)
II. Tukulti-Ninurta
e)
II. Asurbanipal
9. Aşağıdaki kaynaklardan hangisinde gerek görsel gerekse yazınsal anlamda Deniz
Kavimleri ’ne değinilir?
a)
Khurk Monoliti
b)
Medinet Habu III. Ramses Tapınağı
c)
II. Haçepsut Tapınağı
d)
Amon Tapınağı
e)
Karnak Tapınak Kompleksi Cephesi
10. Aşağıdakilerden hangisi yazıtlarda geçen ve Diyabakır bölgesine lokalizasyonu
yapılan bir Arami Krallığıdır?
a)
Bit Adini
b)
Samal
c)
Bit Bahiani
d)
Bit Zamani
e)
Bit Agusi

Cevaplar:
1-b, 2-a, 3-e, 4-c, 5-a, 6-e, 7-b, 8-a, 9-b, 10-d
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13. YENİ ASUR İMPARATORLUĞU VE BAŞKENTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?



Yeni Asur Dönemi
Yeni Asur Başkentleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)

Asur İmparatorluğu döneminin en güçlü imparatorluğu mudur?
Stel nedir?
Kral yıllıkları nelerden bahseder?
Nineveh nerededir?
Kalhu nerededir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yeni Asur Dönemi

Yeni Asur Dönemi tanınır ve Ders notları ve sunumlar,
kavranır
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Yeni Asur Başkentleri

Yeni
Asur
döneminin Ders notları ve sunumlar,
mimari şaheserleri olan kaynak kitaplar, belgeseller,
başkentler tanınır
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar






Yeni Asur
Kabartma
Yeni Asur
Başkent
Mimari
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Giriş
MÖ 1.binyılda Mezopotamya’da karşımıza güçlü bir krallık olarak çıkan Yeni Asur
Krallığı anlatılacaktır. Yeni Asur Dönemi olarak adlandırılan süreçte, krallığın oluşumu,
yayılım alanı, siyasi yapısı ve tarihçesi açıklanacaktır. Asur’da başa geçen krallar ve
faaliyetlerinden bahsedilecektir.
Bu bölümde ayrıca Asur Kültürü’nün keşfi ve araştırma tarihçesi anlatılacaktır.
Özellikle Yeni Asur Dönemi'nde başlayan ve güçlü krallar tarafından inşa edilen Asur
başkentleri kent mimarisi, saray mimarisi ve kabartma sanatları göz önüne alınarak
anlatılacaktır.
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13.1. Yeni Asur Dönemi
MÖ 2. binyılın başlarından beri Kuzey Mezopotamya'da Dicle ve Büyük Zap
Irmaklarının kesiştiği bölgenin kuzeyini ana yurt olarak benimseyen Asur, Eski Asur'dan
başlayarak Mezopotamya kültür unsurlarını yaşatmaya devam etmiştir.
1. binyıla gelindiğinde geçmişten gelenek siyasi ve kültürel birikimle Yakın Doğu'nun
en güçlü krallığı olarak karşımıza çıkar. Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi başlangıçta
Amurru toplulukları daha sonra, Kasit ve Elam gibi İran'lı topluluklar ile kuzeyden geldikleri
anlaşılan Hurri-Mitanni toplumları 2. binyıl boyunca Mezopotamya kalabalık halk gruplarının
göçüne sahne olmuş kimi zaman bu topluluklar merkezi krallıklar ve kent devletlerini siyasi
ve ekonomik anlamda büyük sıkıntıya sokmuş bazen yıkılmalarına neden olmuştur. II.
binyılın sonlarında yine Kuzey Suriye çölleri veya daha güneyden tüm Mezopotamya'ya
yayıldıkları anlaşılan Aramiler kendilerinden önceki gruplarla aynı sosyal değişim sürecini
geçirmişlerdir. Önceki bölümlerde Aramiler'in göç hareketi ve oluşturdukları siyasi ve sosyal
değişim ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.
Orta Asur Dönemi'nde başlayan Asur'un yükselişi kısa bir durgunluk döneminden
sonra MÖ 1. binyılın başlarında II. Aşşur-rabi (1010-970) ile birlikte tekrar hız kazanır. Yeni
Asur Dönemiyle birlikte Yakın Doğu'nun siyasi panoramasında önemli değişiklikler gözlenir.
Öncelikle tam anlamıyla merkezi devlet yapısıyla karşımıza çıkar. Yeni Asur'un yayılmacı dış
politikası bölgedeki siyasi dengeleri bütünüyle değiştirir.
Yeni Asur kralları II. Aşşur-rabi, II. Aşşur-dan (934-912) ve ardılı II. Adad-nirari
(911-891) devletin erken sürecinde önemli işlere imza atmış ilk krallar olarak bilinirler.
Örneğin II. Adad-nirari güneyde Babil ve kuzeyde Habur bölgesine gerçekleştirdiği
seferlerle, bu bölgelerin denetimini ele geçirmiştir. Asur'un daha sonra daha da netleşecek
sefer politikasının temelleri de bu dönemlerde atılır. Asur askeri seferlerinin ana gayesi,
fethedilen toprakların hammadde kaynaklarını ve insan gücünü merkezi bölgesine, güvenli
topraklarına taşımak veya atadığı valiler aracılığıyla söz konusu kaynakları kontrol altına
almaktır. Ancak aynı bölgelere defalarca yapılan seferler, Asur'un özellikle uzak bölgelerdeki
hâkimiyetinin uzun soluklu olmadığı ve sürekli ayaklanan eyalet merkezlerinin kontrolü için
her seferinde bazen aynı yıl içinde birden fazla sefer yapma ihtiyacını duymuştur. Bu siyasi
yapılanma ve sefer politikası kuşkusuz oldukça organize olmuş büyük orduları da zorunlu
kılmıştır. Bunun yanında sürekli ordunun ihtiyacı olan lojistik destek ve silah sistemleri
sadece bu alana dönük endüstrilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu seferlerden elde edilen ganimetin türü ve miktarı kuşkusuz bölgeden bölgeye
değişim göstermekteydi. Bazı bölgelerin maden zenginliği, bazıların tarımsal zenginliği,
bazılarının ise geniş otlaklarda beslenen hayvan sürüleri cazip ekonomik kaynaklardır.
Örneğin Urmiye Havzası'nın güneyindeki dağlık alanın atları, Asur için çoğu zaman
önemsenen bir ganimet türüydü. Bunun yanında fethedilen alanlarda altın, gümüş, değerli
taşlar, savaş arabası ve atlar, kadın ve erkek tutsaklar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile
tarımsal ürünler alınan ganimetin ana envanterini oluşturur.
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Yeni Asur Kralları’nın diğer bir ilgi alanları ise görkemli kentler inşa etmek, tarımsal
verimi arttırmak için sulama kanallarını yaygınlaştırmaktır. Örneğin II. Adad-nirari bu alanda
birçok icraatları mevcuttur.
II. Adad-nirari'den sonra başa geçen oğlu II. Tukulti-Ninurta (MÖ 890-884) babasının
askeri sefer politikasını devam ettirmiş Habur ve Fırat Havzası'na seferlere devam etmiştir.
Yine atalarının yaptığı gibi Van Gölü'nün güneybatısına lokalize edilen Nairi bölgesine
seferler düzenlemiştir. Bilindiği gibi Van Gölü Havzası Orta Asur Kralları'ndan I.
Salmanassar Dönemi'nden itibaren Asur'un klasik sefer bölgeleri arasında yer almıştır.
Özellikle bu bölgeye yapılan seferler Asur'un askeri sefer politikasını özetler niteliktedir.
Bölgenin zengin hammadde kaynakları, hayvan zenginliği ve parçalı siyasi yapısı Asur için
daima cazip olmuş ve Orta Asur Dönemi'nden yıkılış sürecine değin özellikle yaz aylarında
çıkılan bazen 3-4 ay süren askeri sefer güzergahlarının önemli durak noktalarından biri
olmuştur. Birçok beylikten oluşan ve Uruatri-Nairi Beylikler Konfederasyonu olarak
adlandırılan bu süreç Proto-Urartu Dönemi olarak adlandırılabilir. Daha sonra bu beyliklerden
çıktığı anlaşılan Van Gölü Havzası merkezli Urartu Devleti de Asur'un öncelikli sefer alanı
olmaya devam etmiştir.
II. Tukulti-Ninurta kuzey seferlerinin yanında yine Güney Mezopotamya'ya doğru
yaptığı askeri seferleri de devam ettirmiştir. Zira onun döneminde yine Babil denetimindeki
Dicle'nin doğusundaki Dur-Kurigalzu'yu ve Fırat Havzası'ndaki Sippar'ı ele geçirmiş yine
genel dış politika çerçevesinde bu bölgeleri de vergiye bağlamıştır.
II. Tukilti-ninurta'dan sonra gelen II. Asurnasirpal (MÖ883-859) Yeni Asur Krallığı'nı
gerçek anlamda bir imparatorluğa dönüştürmüştür diyebiliriz. Yapmış olduğu seferler ve imar
faaliyetleri yanında seferleriyle Asur'un egemenlik alanını genişletmiştir. Kuzey Suriye ve
Levant bölgesine seferler yaparak Doğu Akdeniz limanlarına ulaşmış ve bu alanlarda Asur'un
denetimini sağlamıştır.
Saltanat sürelerince yeni başkent inşa etmek veya var olanlarda kapsamlı imar
faaliyetlerine girişmek de daha çok II. Asurnasirpal ile başlayan bir modadır. Bu dönemde
Asur başkenti Kalhu'ya taşınır. Sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağımız Asur
başkentleri her ne kadar daha erken tarihlerde yerleşmeye açılmışlarsa da Yeni Asur
Dönemi'nde özellikle başkent veya kraliyet ikametgâhı olarak seçilen alanlarda oldukça
yoğun ve bazen uzun süren yeniden yapılanma dönemleri yaşanmıştır. Dicle ve Büyük Zap
ırmaklarının kesişme noktasının kuzeyine inşa edilen Kalhu yaklaşık 150 yıl başkent olarak
kalmıştır.
III. Şalmanaser (MÖ 858-824) atalarının sefer politikasını ödün vermeden devam
ettirmiştir. Ancak Asur'un artık oldukça geniş alanlara yayılmış egemenlik alanının korunması
yanında daha da genişletilmesi daha zorlu misyonlar ve seferleri de zorunlu kılmıştır. Asur'un
kuzey yayılımı, yüksek sıradağları aşarak, yüksek platodaki ham madde, insan ve hayvan
potansiyeli bakımından oldukça zengin alanlara yönelmesi askeri performansını da aynı
derecede etkilemiştir. Bu süreçte daha rahat bir hareket alanı bulan Doğu Akdeniz
Havzası’ndaki, Karkamış, Pattin, Sam'al, Que gibi Geç Hitit ve Arami Beylikleri Asur'a karşı
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bir ittifak oluşturmuşlardır. Ancak Gurgum, Kummuh ve Bit Agus'i gibi krallıkların da bu
ittifakta yer almayıp Asur'un yanında oldukları gözlenir. III. Salmaneser'in bu koalisyonu
kolayca yenmekle kalmayıp aynı bölgede yer alan Bit-Adini Krallığı'nı da kendi topraklarına
katmıştır. Ancak Asur tarihinde sık sık karşılaşılan bir olgu bu seferlerin ne kadar başarılı
olduğunu sorgulamamızı gerektirir. Diğer bir bakış açısıyla Asur'un daima büyük zafer
iddialarıyla ele geçirdiği krallıklardaki yönetici ve halkın kolay kolay dize gelmediği fikrini
doğurur. Zira özellikle yazıtlardaki abartılmış anlatımlardan, söz konusu seferlerde bu
krallıklara ait kentler, savaşçılar ve kralları büyük bir bozguna uğramışlardır. Ancak hemen
ertesi yıl kralın aynı bölgeye sefer yapması ve hatta bazı bölgelerde hemen her yıl tekrarlanan
seferleri Asur'un kesin bir başarısı olmadığını da göstermektedir.
Diğer taraftan bunun Asur'un bilinçli bir dış politikası olduğunu öne sürenler de vardır.
Örneğin sefer sonucu ele geçirilen bu kentlere konulan ağır vergiler ve yükümlülükler
ödeyebilecekleri ölçülerin oldukça üzerindedir. Sonuçta vergi yükümlülüklerini yerine
getiremeyen bu kentler ve krallıklar Asur'un yeni seferleriyle karşı karşıya kalıyorlardı.

Harita 31: Yeni Asur Dönemi (Roaf 1996:164)
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III. Salmaneser'in doğu ittifakını bertaraf ettiği bu seferden hemen sonra MÖ 853
yılında bu kez Levant Krallıkları ile Kilikyalılar'ın oluşturduğu bir ittifak ile karşı karşıya
kalmıştır. İsrail, Hama, Şam krallıklarının bulunduğu bu bölge geleneksel olarak Mısır'ında
ilgi alanıydı ve büyük kervan ve deniz ticaret yollarının buluşma noktasındaydı. Bu nedenle
söz konusu bölge tarihsel süreçte daima büyük devletlerin ilgisini çekmiştir. Burada
konumlanan yerel krallıklar da doğal olarak ticari potansiyellerini korumak için mücadele
etmişlerdir. İttifakı oluşturan ordular Asi Irmağı yakınlarında Asur ordusuyla karşı karşıya
gelmişlerdir. Her ne kadar III. Salmaneser bu orduyu yendiğini iddia etse de, aynı bölge
üzerine bundan sonra yapılan dört sefer kesin bir yenilginin söz konusu olmadığını
göstermektedir.

Resim 52: Kalhu Kuzeybatı Sarayı'nda bulunmuş kabartmada hayat ağacının her iki
yanında Asur ve Babil kralları
Ancak MÖ 841'den sonra koalisyonu oluşturan iki büyük gücün, Şam ve İsrail'deki
siyasi çöküntü sonucu birliğin dağılmasıyla Asur bölgedeki gücünü perçinlemiştir.
Doğal olarak Asur'un bölgeye yaptığı birçok sefer, bu bölgesel krallıkların oldukça
zayıflamasına ve sonunda tamamen Asur'a bağlanmalarına yol açmıştır.
III. Salmaneser' özellikle Babil ile iyi ilişkiler sağladıktan sonra da Kilikya Bölgesi’ne
birçok sefer düzenler. Bu bölgedeki özellikle sedir ormanları, Asur için önemli bir yapı
malzemesiydi. Bölgede yer alan Amanos Dağlarını, Toroslar'daki Tunni Dağı (Gümüş Dağı)
ile Muli Dağı’na (Mermer Dağı) geziler yaptığını yazıtlarında dile getirir. Bu seferler veya
geziler sırasında sedir kütüklerini başkent Kalhu'ya getirttiğini de belirtir. Bu süreçte güneyde
Kalde ve Arami boylarına ağır kayıplar verdirmiş Babil'in sempatisini kazanmış hatta Babil
kentlerini ziyaret ederek tapınaklarını ziyaret etmiş tanrılara kurbanlar kesmiştir. III.
Salmaneser'in Babil için tehdit unsuru olan Kalde boylarına ilişkin ilk bilgiler Salmaneser'in
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seferlerinden 30 yıl önceki yazılı belgelerde geçer. Daha önceki bölümlerde daha ayrıntılı
olarak ele aldığımız Aramiler gibi bu toplulukların da bati Samili oldukları bilinmektedir.
Ancak aralarındaki akrabalığın boyutları tam olarak açıklanamamıştır. Bazı görüşler
Kaldeliler'in Aramiler'in bir kolu olabileceğini öne sürerler.
III. Salmaneser'in Kalhu Kuzeybatı Sarayı'nda bulunmuş olan bir kabartma pano
üzerindeki bir sahne bu dostane ilişkinin kanıtı olarak gösterilmektedir. III. Şalmanaser ile
Babil kralı Marduk-zakir-şumi kutsal hayat ağacının her iki yanında resmedilmişlerdir.

Tablo 6: Yeni Asur krallarının kronolojisi
Asur'un sefer politikasının bir diğer ana stratejisi ise fethettikleri topraklardaki insan
gücünü, bazen başka bölgelere bazen ise kendi başkentine göçe zorlaması veya esir almasıdır.
Öyle ki bazı araştırmalarda bu insan tehcirinin boyutlarının milyonları bulduğu iddia edilir.
Bu açıdan en fazla etkilenen topluluğun Aramiler olduğu anlaşılmaktadır. Tehcir edilen bu
topluluklar olasılıkla başkent çevresindeki tarımsal arazilerin işlenmesinde veya imar
faaliyetlerinde iş gücü olarak kullanılıyorlardı.
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III. Salmaneser'in egemenliğindeki Asur, II. Asurnasirpal döneminde başlayan
genişleme siyasetini devam ettirmiş ve oldukça başarılı olmuştur. Ancak bu genişleme
politikası beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Asur'un en geniş sınırlarına ulaştığı
dönemlerde bu genişlemenin doğal sonucu olarak, egemenlik alanındaki bölgesel
yönetimlerin ayaklanma sürecinin de başladığı görülür. Merkezi devlet yapısının getirdiği ağır
vergileri ödemekte güçlük çeken halk ve yönetimlerin başkaldırı sürecine girmiştir. Böylelikle
imparatorluğun birçok noktasına rahatlıkla girebilen Asur ordusunun birçok noktada büyük
direnişle karşılandığı anlaşılmaktadır. Yine III.
Salmanaser'in krallığın merkezi bölgesinde de ciddi
sıkıntılar yaşadığı anlaşılmaktadır. Asur kaynaklarına
göre Kalhu'da III. Salmaneser'in oğlunun başını çektiği
ve Salmaneser'in ölümüyle sonuçlanan ayaklanmaya
Asur'un belli başlı birçok kenti destek vermiştir.
Ancak III. Salmaneser'den sonra Asur tahtına
ayaklanmaya liderlik yapan Assur-danin-apla'nın
geçmemesi ilginçtir. Onun yerine kardeşi V. ŞamsiAdad (823-811) geçmiştir. V. Şamsi-Adad'ın ataları
gibi Babil'e özel ilgi gösterdiği, askeri amaçlı birkaç
sefer yaptığı ve tapınaklarını ziyaret ettiğini
bilmekteyiz.
Asur'un Güney Mezopotamya'ya ve
özellikle Babil'e olan özel ilgisinin, Babil'in
Mezopotamya Kültürü ve sosyal yaşamındaki özel
önemini de göstermektedir. Bu açıdan Babil'in dinsel
merkez olma özelliği ve tanrılar ile tapınaklarının Asur
toplumu için de önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Asur krallarının Babil tapınaklarını
ziyaret etmesi, tanrılarına kurban kesmesi ve onarması
Babil'in bölgesel bir tapım merkezi olduğunu
kanıtlamaktadır.

Resim 53: III. Salmaneser'in
İstanbul Eski Şark Eserleri
Müzesi'nde bulunan heykeli

V. Şamsi-Adad’ın ölümünden sonra tahta oğlu III.
Adad-nirari çıkar. Ancak III. Adad-nirari'nin tahta
geçtiği yıllarda oldukça küçük yaşlarda olduğu ve
krallığı annesi kraliçe Sammuramat’in yönettiğine dair
kimi görüşler vardır. Ancak bugün bu sürecin böyle
işlemediğine dair kimi veriler de mevcuttur. Ancak III.
Adad-nirari'nin Kummuh ile Gurgum arasındaki sınır
anlaşmasını çözümlemek için Fırat'ı geçerek bölgeye
yaptığı seferde annesinin de yanında olması ilginçtir.

III. Adad-nirari'den sonra Asur'un bölgedeki
üstünlüğünü belirgin bir biçimde yitirdiği anlaşılmaktadır. III. Tiglat-pileser (MÖ744-727)
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dönemine kadar uzanan bu süreçte eyalet valilerinin daha bağımsız bir tutum takındıklarını ve
hatta kral ismini zikretmeden kendi faaliyetlerini anlatan steller diktirdikleri kendi
heykellerini yaptırdıkları anlaşılmaktadır. Bu durum Asur merkezi yönetiminin bu süreçte
oldukça güçsüz duruma düştüğünün bir belirtisi sayılır. Eyalet valilerinin bu bağımsız
tutumlarına karşın Asur sınırlarının pek de değişmediğini de söyleyebiliriz. Ancak bu
zayıflama süreci özellikle Urartu gibi devletlerin toparlanmasına ve bölgede bağımsız bir
siyaset izlemesine de olanak tanımıştır. Asur'un zayıfladığı ara dönemlerde, Urartu'nun daima
bundan faydalanıp büyük bir siyasi, askeri atağa geçtiğini ve yayılım alanını genişlettiğini
bilmekteyiz.

13.2. Yeni Asur Başkentleri
Bugün Asur Devleti’ne dair bilinen görkemli anıtlar 19. yüzyılın başlarına inen ve
daha çok Avrupalı müze ve koleksiyonerlerin mali desteği ile sürdürülmüş ve söz konusu
müzelere eser kazandırma amaçlı çalışmalardır. Söz konusu dönemde Osmanlı egemenliğinde
olan bölgedeki çalışmaların birkaçı dışında Osmanlı Hükümeti’nden alınan yasal izinler ile
gerçekleştirilmiştir. 19.yüzyılın ilk yarısında yapılan kazılarda bulunan ve bugün Avrupa ile
Amerika Müzeleri’nin en görkemli koleksiyonları arasında yer alan Yeni Asur Dönemi
arkeolojik buluntuları söz konusu müzelere ulaştıkça, bu ülkelerde Asur kültürüne olan ilgi
iyice artmış ve çalışmaların daha da hızlanmasını sağlamıştır.
Ancak bu çalışmalar o dönemin de gerçekliği çerçevesinde, eski eseri bulup çıkarmaya
odaklı kazılardır. Bu nedenle bugün uygulanan arkeoloji tekniklerinden oldukça uzak, buluntu
konteksini dikkate almayan ve sadece bulunduğu yerden çıkarmaya odaklanan bir hafriyat
çalışması olarak görmek gerekmektedir. Örneğin Asur saraylarını süsleyen bugün Avrupa
müzelerinin en nadide parçalarını oluşturan duvar kabartmaları, söz konusu kabartmalar
boyunca açılmış tünellerle ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle söz konusu buluntuların mekân ile
ilişkisi veya daha sonra mekân içinde bulunan eserlerin nasıl bir konteksten geldiğine ilişkin
veriler tümüyle yok olmuştur. Bu açıdan birer tahribat kazılarıdır. Ancak dönemleri içinde
değerlendirildiklerinde bu açıdan izleyebilecekleri bir bilimsel kurallar dizgesi veya modeli de
gelişmemiştir zaten.
II. Sargon’un Asur’un 3. Büyük başkenti Khorsabad (Dur-Şarrukin) 1940’lı yıllarda
Poul Emil Botta tarafından başlatılır. Bu dönemde sürdürülen kazılarda bulunan birçok eser
deniz yoluyla Fransa’ya Louvre Müzesi’ne taşınır ve orada sergilenir. Botta’nın kazılarını
1850’li yıllarda Victor Place devam ettirir. Yaklaşık 4 sezon süren bu kazılarda bulunmuş
birçok eserin Dicle Nehri üzerinden nakli esnasında, batan salla birlikte Dicle’nin sularına
gömülmesi trajikomiktir.
Fransız Kazıları ile kıyaslandığında daha geniş alana, süreye yayılan kapsamlı kazılar
olduğu anlaşılmaktadır. Bazı noktalarda özellikle Asur’un son başkenti olan Koyuncuk
(Ninive) çalışmalarında İngiliz ve Fransızlar arasında büyük bir rekabet yaşandığı görülür.
Aynı zaman zarfında iki ülkeden araştırmacıların kazıları sürdürmeye çalıştıkları
anlaşılmaktadır.
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Aslında Koyuncuk’da ilk arkeolojik çalışmalar İngiliz Koleksiyoner C.J.Rich
tarafından 1920’li yıllarda başlanmıştır. Bunu 1940’li yıllarda P.E. Botta’nın çalışmaları
izlemiştir.
1845 yılında İngiliz araştırmacı A.Henry Layard’in gerekli izinleri alarak başlattığı II.
Asurnasirpal’in başkenti Nimrut (Kalhu) kazıları İngilizlerin, özellikle British Museum’un
oldukça zengin bir Asur koleksiyonuna sahip olacağı bir sürecin başlangıcını oluşturmaktadır.
Layard II. Asurnasirpal’in ve Essarhaddon’un saraylarını ortaya çıkarır. Aynı zamanda
Koyuncuk’da (Ninive) eşsiz kabartmalarla süslü Sennaherib sarayını ortaya çıkardı. Layard’in
Asur başkentleri Nimrud ve Kuyuncuk tan çıkardığı eserler, Fransızların yaptığı gibi Dicle
yollu ile Basra’ya oradan da gemiler ile İngiltere-Londra’daki British Museum’a taşındı.
Layard’ın çalışmalarını H.C.Rawlinson ve daha sonra Hormuzd Rassam’ın çalışmaları izler.
Layard ve Rawlinson ile de çalışan Rassam’ın arkeoloji eğitimi almış olması
çalışmaların niteliği açısından önemli olmuştur. 1851 yılında yine Kuyuncuk’da İngilizlerin
kazı çalışmalarını devam ettirir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu dönemde Fransızlar
da aynı alanda çalışmaktadır. Fransızlar ile girdiği savaşta Rassam galip çıkar, Kuyuncuk’da
Asurbanipal Sarayı’nı ortaya çıkarır. Yine aynı süreçte Nimrud’da da kazı çalışmalarını da
devam ettirir.

Resim 54: Dur-Şarrukin, Lamassu'lu Kapı, Louvre Müzesi.
Rassam’ın ara verdiği dönemde Nimrud kazıları W.K. Loftus tarafından 1855 yılına
kadar sürdürüldü. 1972’de ise British Museum’dan George Smith, Kuyuncuk çalışmalarını
devam ettirdi ve Kuyuncuk Arşivini ortaya çıkardı. Daha sonra da çalışmalarını Nimrud’a
kaydırmıştır.
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1876’da Rassam yeniden British Museum adına Kuyuncuk, Nimrud ve Balawat kazılarına
başlar. Özellikle Balawat’da III. Salmaneser’in Sarayı’nda ortaya çıkardığı, tunç kapı
kaplamaları dönemi yansıtan en önemli buluntu gruplarından biridir.
20. yüzyılın başlarında iki Dünya Savaşı arasında kalan dönemde Mezopotamya ve
Asur coğrafyasında daha sistematik kazılara başlanır. British Museum ve Louvre Müzesi’nin
çalışmaları yanında bölgede Amerikalılarında ilk çalışmaları başlar. Chicago Üniversitesi
Oriental Institut Khorsobad’da kazı çalışmaları yapılır.
II. Dünya Savaşı süresince ara verilen Asur kentlerindeki kazılar İngiliz Arkeoloji
Enstitüsü’nün Irak Şubesi adına M.E. L. Malowan tarafından Nimrud’da başlar. Rassam’dan
bu yana kazılmayan kentte 1963 yılına kadar devam edilir. Daha önceki kazı sezonlarında tam
olarak ortaya çıkarılmayan alanlarda tekrar çalışılır.
Yine II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan Irak Eski Eserler Müdürlüğü’de
Ninive ve Kalhu gibi başkentlerde kazı ve koruma ile restorasyona yönelik çalışmaları devam
ettirdi.
MÖ 1.binyılda Yakın Doğu'nun en önemli siyasi gücü olarak ortaya çıkan Asur
Devleti’nin kentleşme süreci bölgenin binlerce yıl öncesinden gelen mimari gelenekleriyle
biçimlenmiştir. Bilindiği üzere bu coğrafya ilk kentlerin kurulduğu bölgedir. Kentleşme süreci
ve bu süreçteki siyasi ve toplumsal değişiminde izleri en iyi Mezopotamya coğrafyasında
izlenebilmektedir.
Yeni Asur Dönemi’nin kralları başkent niteliğinde kabul gören üç kent inşa
etmişlerdir. Kalhu (Nimrud), Dur-Şarrukin (Khorsabad) ve Ninive (Koyuncuk).
II. Asurnasirpal Dönemi’nde Yeni Asur Dönemi’nin ilk başkenti olarak kabul edilen
Kalhu Dicle ve Büyük Zap Irmaklarının birleştiği noktaya oldukça yakın bir konumda inşa
edilmişti. Kendinden sonraki Yeni Asur başkentlerinde olduğu gibi burada da özellikle Orta
Asur Krallarının inşa ettirdiği yapılar bulunmaktaydı. Kareye yakın dikdörtgen planlı yaklaşık
3.5 km2’lik bir alana yayılan kent yine yaklaşık 8 km. uzunluğunda 21 m. Kalınlığında bir sur
ile çevrelenmiştir. Surlar boyunca yaklaşık 25 m aralıklarla genişliği 9 m. derinliği ise 4 m.
civarında olan destek çıkıntıları yerleştirilmiştir. Biri doğu, diğeri ise kuzeyde olmak üzere iki
adet ana giriş kapısı bulunduğu anlaşılan kentin güneybatısında ayrı bir surla kuşatılmış olan
sitadel bölümü yer alır.
II. Asurnasirpal’in Kalhu Sarayı’nın tamamlanması onuruna düzenlediği töreni
tanımlayan yazıtı o dönemde bu tür yapıların krallar için önemli prestij kaynakları olduğunu
da yansıtması bakımından dikkat çekicidir.
“…Kalhu sarayını tamamladığımda, ülkemin her köşesinden davet eilen, kadınlı
erkekli 47.074 kişiyi, Suhu, Hindanu, Patinu, Hatti, Tyre, Sidon, Gurgum, Malidu, Hubuşkia,
Gilzanu, Kumu ve Musasiru ülkelerinin ileri gelenleri, ve elçilerinden 5.000’ini, Kalhu’nun
16.000 kişisini ve sarayının 1500 zariqu’suyla birlikte, tüm ülkelerden davet edilenler ve
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Kalhu halkı dahil toplam 69. 574 kişiye 10 gün boyunca yemek verdim, içki verdim, yıkadım,
yağladım. Böylece onlara şeref verdim ve barış, huzur içinde ülkelerine geri yolladım.
Kentin en yüksek alanı üzerinde oluşturulmuş sitadel alanı, batı ve güney yönden kent
surları, doğu ve kuzey taraftan ise ayrı bir savunma duvarı ile çevrelenmiştir. Yaklaşık 20
hektarlık bir alana yayılan sitadelin kuzeybatı köşesinde günümüzdeki mevcut yüksekliği 43
m’yi bulan Ziggurat Yer alır. Zigguratın hemen güneyinde ise Ninurta Tapınağı ve hemen
yanında görkemli ve oldukça geniş bir alana yayılan II. Asurnasirpal Sarayı yer alır.
Kuzeybatı Sarayı olarak da adlandırılan II. Asurnasirpal’in sarayı Mezopotamya’nın değer
saray yapılarında olduğu gibi içinde krali ofisler, depo ve mutfaklar, ahırlar ve arşivler ile
tören ve şölenlerin yapıldığı özel bölümler ve harem alanından oluşmaktadır. Bu birimlerin
bazen anlamlı konumları üç ana bölümden oluşan bir düzenlemeyi işaret eder. Yönetim ve
İdari alanlar, Ortak kullanım alanları ve Harem alanı. Bu bölümler ise değişik büyüklükte
avlular ile birbirilerinden ayrılmışlardır. II. Asurnasirpal Sarayı’nda kuzey ve güney bölümde
yer alan iki adet avluyu, ortaya çıkarılan buluntulardan dolayı tanımlanan taht odası birleştirir.
Taht odasının dış avluya bakan cephesinde üç kapı yer almaktadır. Bu kapıların her iki
tarafında ise koruyucu işlevi olan Lamaşşular yer alır. Yine avluya bakan cephe insan
boyunda kabartma duvar levhaları ile bezenmiştir.
Resim 55: Kalhu II. Asurnasirpal Sarayı Taht Odası Duvar Kabartması
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Resim 56: Kalhu, II. Asurnasirpal taht odasının rekonstriksiyonu (Read 1999: 26)
Yine özellikle taht odasından ulaşılan ziyafet salonları, ikamet alanları ve banyolarda
alt kısımlar çoğunlukla taş kabartma levhalar bunların üzeri ise freskolar ile bezenmiştir. Daha
önce de belirttiğimiz üzere bugün özellikle taş levhalar ve kapı koruyucu aslanlar ile
Lamaşşuların büyük bölümü 19. yüzyılda gerçekleştirilen kazılar ile İngiltere ve Paris’e
taşınmışlardır.
Yine yazıtlardan anlaşılacağı üzere II. Asurnasirpal aşağı kentte meyve bahçeleri,
hayvanat bahçesi de inşa etmişti. Bu türden yapı gruplarının inşası geçmişten gelen bir
gelenek olmalıydı ve sonraki Asur kralları tarafından da devam ettirilmiştir. Olasılıkla Zap
ırmağından açılan kanallar ile bu bahçeler sulanmakta, dekoratif botanik bahçeleri
oluşturulmaktaydı. Kabartmalarda kralın av sahneleri ile benzer görüntüler olasılıkla bu
alanları yansıtmaktaydı.
Yeni Asur Dönemi’nin askeri, siyasi alanda yenilikçi krallarından biri olan III.
Salmanesser döneminde yapıldığı öne sürülen “ekal maşarti”, kışla-saray olarak da
adlandırılan kompleksler farklı mimari anlayışlarıyla karşımıza çıkarlar. Süsten ve görkemden
uzak bu tür komplekslerin özellikle Asur’un bölgede askeri açıdan güçlü olduğu, düzenli
orduya sahip olma süreciyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu türden yapılar çok avlulu
bir plana sahiptir. Yine içinde askerlikle ilgili donanımların yer aldığı salon ve odalar
bulunmaktadır. Kalhu kışla-sarayı kentin, güneydoğu köşesinde, kuzey güney doğrultusunda
yerleştirilmiştir. 300x200 m. ölçülerindeki yapı çeşitli büyüklükte 5 ayrı avlu ve bunlarla
ilişkili 260 adet odadan oluşmuştur. Saray görevlilerinin, askeri birliklerin yaşadığı özel
alanlar yanında, çeşitli türden magazinler ve atölyeler ile silah depoları ve bunlarla ilişkili
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mekânların bulunduğu yapı grupları kışla-saray kompleksini tamamlamaktadır.

Resim 57: Dur-Şarrukin, II. Sargon Sarayı Taht Odası Girişi, Lamaşşu Kabartma
Duvar Levhaları
II. Asurnasirpal Sarayı’nda olduğu gibi burada da bir taht odası ve ilişkili mekânlar
bulunmaktadır. Buradaki farklılık duvarların taştan kabartmalı ile değil sırlı tuğla ve freskolar
ile süslenmiş olmasıdır.
II. Sargon’un tahta çıkışına değin başkent Kalhu II. Asurnasirpal’in ardılları tarafından
ikamet edildi. Çeşitli eklemeler ile büyütüldü. Özellikle III. Salmanesser tarafından da
başkent olarak kullanılan Kalhu bölgenin en önemli siyasi merkezi haline geldi. Kuzeyde
Urartu ülkesine, Doğu Akdeniz havzasına yapılan askeri harekâtların ana üssü Kalhu
olmuştur. II. Sargon’un krallığının başına geçtiği süreye değin Kalhu yaklaşık 150 yıl
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boyunca Asur’un başkentliğini yapmıştır. II. Sargon’un tahta geçmesiyle birlikte, başkent
Kalhu’nun yaklaşık 60 km. kadar kuzeyine taşınmıştır. Dur-Şarrukin (Khorsabad) olarak
adlandırılan Asur’un yeni başkenti Kalhu’da olduğu gibi, sitadel, ekal-meşarti ve aşağı kent
olmak üzere üç ana üniteden oluşur. Ancak daha düzenli ve önceden planlanmış bir imar
faaliyetinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Yaklaşık 320 hektarlık bir alanı kaplayan 1600x1750 m. ölçülerinde, 24 m
kalınlığında, kare plan oluşturan yaklaşık 7 km. uzunluğunda sur sistemiyle çevrilmiş alan
düzen anlayışı ile kendinden önceki başkent Kalhu’nun kopyası niteliğindedir. Yaklaşık 12 m
yi bulan surlar yine Kalhu’da olduğu gibi destek çıkıntıları yer almıştır. Kuzey kenarda bir
diğer kenarlarda ikişer olmak üzere yedi kapıya sahip kentin sitadeli kuzeybatı suruna yapışık
inşa edilmiştir.
Kuzey yönden ana kent suruna bitişik olan sitadel diğer yönlerden yine destek çıkıntılı
ayrı bir sur ile çevrelenmiştir. Güneyde ve batıdan yer alan ana kapılarda diğer örneklerde
olduğu gibi kapı geçidinin her iki tarafına lamaşşular yerleştirilmiştir.
II. Sargon’un Sarayı, kent suru üzerinde kuzeye doğru yapılan bir teras üzerinde
yükselmesiyle farklı bir mimari anlayışı yansıtır. Yaklaşık 300 x 300 m. ölçülerinde bir alana
yayılan saray 209 odalıdır. Saray diğer örneklerde olduğu gibi irili ufaklı avlular ve bu avlular
çevresinde gruplanmış, hizmet, idari ve depo yapılarından meydana gelmektedir. Avluların
bazılarının cepheleri kabartma levhalar ile süslenmiştir, yine bazı özel ofis ve konutlar ile
bunları birleştiren koridorlarda oldukça görkemli kabartma levhalar kullanılmıştır.
Kalhu Sarayı’nda olduğu gibi II. Sargon Sarayı’nda da en dikkati çeken bölümler taht
salonu-kral dairesi olarak adlandırılan bölümler ve bununla ilişkili kralın ve ailesinin özel
yaşam alanlarıdır. 47 x 10.50 m. ölçülerindeki taht salonuna, tabanı pişmiş toprak levhalar ile
kaplı dış avludan üç açıklıklı bir giriş ile ulaşılır. Bu girişlerde yine insanbaşlı kanatlı boğa
kabartma ve heykelleri ile donatılmıştır. Burada ortada yer alan girişte 5 m. yüksekliğinde ve
4.65 m. uzunluğunda, her iki yana yerleştirilmiş lamaşşular dikkat çelicidir.
Diğerlerine oranla daha büyük boyutlu olan ve bugün Paris-Louvre Müzesi’nde
sergilenen bu lamaşşularda, gövde avluya paralel yerleştirilmiştir. Baş kısımları ise avludan
taht odasına girenleri “görecek” biçimde avluya dönük yerleştirilmiştir. Bu kabartmaların
gerisinde ise elinde arslan tutan “Gılgamış”? Kabartma levhası yerleştirilmiştir. Gılgamış’ın
bu kompozisyonu, koruyucu kahraman rolünü betimlemektedir ve bu dönemin tasvir
sanatlarında bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerek II. Asurnasirpal Sarayı gerekse II Sargon Sarayı’nda dikkati çeken bir diğer
nokta ise, özellikle krali konutların bazılarında gözlenen ve ısıtma sistemine ait düzeneklerdir.
Tabana açılmış oluklarda olasılıkla soğuk geçen kış aylarında bu mekânları ısıtmak için
kullanılan hareketli mangallar hareket ettiriliyordu.
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Resim 58: Dur-Şarrukin, II. Sargon Sarayı Duvar Kabartmalarından Örnekler
Yine aynı dönemin bir yeniliği olarak krali daireler ile ilişkili banyo odalarının ortaya
çıktığı görülmektedir. Özellikle II Sargon Sarayı’nda bu türden mekânların bulunduğu öne
sürülür.
II. Sargon Sarayı’nda da diğer örneklerde olduğu gibi, taht salonundan ulaşılan iç avlu
çevresinde krali özel konutlar konumlanmıştır. Bu özel duvarların duvarları oldukça etkileyici
kabartma duvar panolarıyla bezenmiştir.
Yine diğer örneklerde olduğu gibi özel konutlarda, kabartmaların üstündeki alanlar
çok renkli, genellikle geometrik motiflerle bezenmişti.
Kalhu’da olduğu gibi Dur-Şarrukin (Khorsabad) kentinde de bir ekal-meşarti, kışlasaray bulunmuştur. II. Sargon Sarayı’nda olduğu gibi bir kısmı surlar üzerine kurulmuş kışlasaray kentin güneydoğusunda yer alır. Yapay bir teras üzerine kurulmuş olan komplekse yine
II. Sargon Sarayı’nda olduğu gibi bir rampa ile ulaşılmaktadır. Kompleksi oluşturan birimler
iki ana avlu etrafında düzenlenmiştir. İç avlu ile surlar arasında, güneye bakan teras üzerinde
kral dairesi olarak tanımlanan yapı ve bu yapının merkezinde ise taht salonu yer almıştır.
Diğer örneklerde olduğu gibi girişini lamaşşular korur. Ekal-maşarti’nin genel düzenlenişine
bakıldığında II. Sargon Sarayı ile aynı yapısal karakteri taşıdığı anlaşılmaktadır. Burada farklı
olarak kabartma taş levhalar kullanılmamış bunun yerine çok renkli freskolar ile oda duvarları
bezenmiştir.
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Dur-Şarrukin’ farklı kılan bir diğer nokta ise gerek sitadel içinde gerekse sitadel
dışında Aşağı Kent’te yer alan, boyutları ve iç donanımlarıyla yüksek devlet memurlarına ait
oldukları düşünülen “konak” olarak adlandırılan yapılardır. Örneğin “L Konağı”nda
bulunmuş olan bir yazıttan hareketle, konağın II. Sarduri’nin kardeşine, “büyük vezir”e ait
olduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu konaklar, saraylarda olduğu gibi genellikle iki büyük avlu çevresinde
düzenlenmiş birçok birimden oluşmaktadır. Bazı örneklerde oda sayıları yüzleri bulur,
boyutları ise; örneğin L Konağı 255 x 125 m, K Konağı 140 x 85 m. J Konağı ise daha küçük
boyutlarda 82 x 48 m. olabilmektedir. Sarayların küçük birer kopyası niteliğindeki bu
yapılarda, farklı olarak görkemli duvar kabartmaları görülmez, duvarlar çok renkli freskolarla
bezenmişlerdir.

Resim 59: Bir Lamassu'nun taşınmasına dair kabartma (Read 1999: 54)
II. Sargon’un saltanatının sona ermesiyle başa geçen oğlu Sannaherib ülkenin başkenti
olara, daha önce de kendinden önceki kralların imar faaliyetlerinde bulunduğu Ninive’ye
(Kuyuncuk) taşımıştır. Yaklaşık 750 Hektarlık bir alana yayılan yeni başkent bu ölçüleriyle
kendinden önceki başkentlerden neredeyse iki kat daha büyüktür. Aslında Sanneharib zaten
var olan kenti genişletmiş, yeni yapı grupları eklemiş, bağlar, bahçeler, hayvanat bahçeleri,
sulama kanalları gibi başkente yakışan yeni kentsel donanımlar eklemiştir.
Sennaherib aynı zamanda Asur kentlerinde özellikle peyzaj mimarlığı noktasında
birçok yeniliğe öncülük etmiştir. Dicle ve Dicle’ye dökülen derelerden kente yakın alanlara
doğru açtığı kanallarla, bataklık alanları, bağlar bahçeler oluşturmuştur.
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Kuzey-Güney yönünde güneye doğru daralan, dikdörtgen bir plan gösteren kent
kabaca 2x4 km. lik bir alana yayılır. Kenti çevreleyen yaklaşık 12 km. uzunluğundaki surlar
üzerinde değişik boyutlarda 18 kapı konumlanmıştır. Diğer Asur kentlerinde olduğu gibi
burada da sitadel ayrı düzenlenmiştir. Yaklaşık 20 hektarlık bir alana yayılan sitadelin
kuzeyinde II. Asurbanipal’in Sarayı, güneyde ise Sannaharib’in sarayı yer almıştır.

Resim 60: Savaş ganimetlerini kayda geçiren yazmanlar, Sennaherib Sarayı, Nineve
(Read 1999: 65)
Her iki görkemli saray arasındaki alanda ise ziggurat ve çeşitli tanrılara adanmış
tapınaklar bulunur. Ninive Kenti’nin güney batı surları üzerinde, ayrı bir tepe üzerinde EkalMaşarti olduğu düşünülen kalıntılar bulunmaktadır.
Sennaherib tahta geçtikten sonra başkent olarak seçtiği Ninive’de “eşsiz-saray” olarak
nitelendirilen ve yapımı 10 yıl süren sarayının inşasına başlar. Güneybatı Sarayı olarak da
adlandırılan Sennaherib sarayı boyutları açısından değerlendirildiğinde bugüne değin yapılan
en büyük saraydır. Sarayı diğerlerinden ayıran en belirgin farklılık ise büyüyen sarayla
birlikte özellikle özel konutların kuşattığı avlu sayısının da artmasıdır. Bu durum daha önceki
başkentlerde ayrı alanlarda düzenlenmiş olan özel konutların 7. yüzyıldan itibaren ana saray
yapısına dâhil edilmeleriyle açıklanır.
Saray ana konturlarıyla 200x170 m. boyutlarındadır. Taht salonu diğer örneklerde
olduğu gibi oldukça büyük düzenlenmiştir. Sarayın güneybatısından yine üç geçitle
ulaşılmaktadır ve 64x12 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Yine diğer örneklerde olduğu
gibi zeminde ısıtmayı sağlayan mangalların hareketine olanak tanıyan ray yuvaları, ante
odası, merdiven boşluğu, geçit holü ve banyo odası karakteristik unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yine taht odasından sonraki geçitler ve bu geçitlerden ulaşılan avlular ve bu
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avluları çevreleyen özel mekânlar aynı yapısal özellikleri yansıtır. Örneğin birçok yönden
koridorlarla ulaşılan 46x33 m boyutlarındaki güney-batı avlusunun özel bir öneme sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Avlu çevresinde konumlanmış, lamaşşulu geçitlerle ulaşılan ve
duvarları kabartma levhalar ile kaplı bu dairelerin krali konutlar olarak kullanıldıkları
bilinmektedir.
Bunun yanında bu dönem kabartmalarında farklı bir anlayışın ön plana çıktığı
söylenebilir. Sannaherib sarayında kendinden önceki örneklerin aksine fantastik yaratıklar
veya öğeler ile kral kompozisyonları neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Bunu yerine
daha çok krallın seferlerini, faaliyetlerini konu alan kabartmalar kullanılmıştır.
Ninive Sitadeli’ndeki önemli yapılardan bir diğeri ise II. Asurnasirpal’in Sarayı’dır.
Önceleri Sennaherib’in Günaybatı Sarayı’nda konakladığı anlaşılan II. Asurbanipal daha
sonra Kuzey Sarayı olarak adlandırılan kompleksi inşa etmiştir. II. Asurbanipal aslında Yeni
Asur Dönemi’nin son güçlü kralıdır. Yaptırdığı sarayda bu nedenle bu dönemin son görkemli
eseri olarak kabul edilmektedir.
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Resim 61-62: Asurbanipal'in av sahnelerini konu alan kabartmalar, Ninive (Read
1999'dan derlenmiştir)
Plan açısından iki ana avlu etrafında düzenlenmiş olan saray en dikkati çeken yapı
yine taht salonudur. 38x9 m ölçülerindeki salon yine diğer örneklerde olduğu gibi
düzenlenmiştir. Bu odanın gerisindeki yapılar yine özel konutlar, kabarta levhalarla bezenmiş
koridor ve odalardan oluşmaktadır. Taht odası ile hemen hemen aynı eksende, kuzey batıda
yer alan kabartmaları ile dikkat çekici salonlardan biri ise Asurbanipal’in kütüphanesi olarak
adlandırılmıştır. Yeni Asur Dönemi’nde söz konusu başkentler yanında önemli eyalet
merkezleri ve saraylar da inşa edilmiştir.
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Uygulamalar
1.
2.

Eski Şark Eserleri Müzesi’ni ziyaret ediniz.
Louvre Müzesi’ndeki lamassu örneklerini araştırınız ve inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Eski Şark Eserleri Müzesi’nde Asur dönemine ait hangi eserler bulunur?

2.

Asur başkentlerine ait kabartmalar hangi müzelerde bulunur?

326

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 2. binyıldan itibaren Mezopotamya’da varlıklarını sürdüren Asurlular, MÖ 1.
binyılda merkezi bir güç oluşturarak dönemin en güçlü krallığı’nı kurmuşlardır. Bu ders de
Asur’un tanımı yapılmıştır. Asur Krallar listesi verilmiştir. Anadolu dâhil birçok bölgeye
seferler düzenleyen Asur Kralları’nın tarihçesi hakkında bilgi verilmiştir. Asur Krallığı’nın
seferleri ve seferler sonucunda krallığın ulaştığı sınırlar anlatılmıştır. Ayrıca seferler ve yoğun
ticaret sonucu bölgeye giren malların Asur ekonomisindeki yerleri hakkında bilgi verilmiştir.
Yeni Asur Dönemi her anlamda Mezopotamya kültürünün doruk noktaya ulaştığı
dönemdir. Özellikle mimari ve plastik sanatlarda Mezopotamya geleneğinden gelen birçok
ikonografik öğenin büyük bir sanatsal beceriyle uygulandığı görülür. Çevresi surlarla çevrili
onbinlerce kişinin yaşadığı bu kentlerde kraliyet ailesinin yaşadığı ayrı bir sur sistemi ile
çevrili sitadel kısmı yer almaktaydı. Burada da saraylar, kraliyet konutları, yönetici konutları,
tapınaklar ve askeri binalar bulunmaktaydı. Bu bölümde tüm bu konular ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki Geç Hitit Krallıklarının hangisi III. Salmanaser döneminde Asur
Krallığı’na karşı kurulan ittifakta yer almamıştır?
a)
Gurgum
b)
Karkamış
c)
Pattin
d)
Sam'al
e)
Arami Beylikleri
2. Doğu Anadolu Bölgesi’nde varlığını sürdüren ve Yeni Asur Dönemi Kralların sık
sık askeri sefer düzenledikleri devlet hangisidir?
a)
Urartu
b)
Elam
c)
Babil
d)
Şam
e)
Fenike
3. Yeni Asur Devleti’nin ilk başkenti hangisidir?
a)
Ninive
b)
Şam
c)
Til Barsip
d)
Mari
e)
Kalhu
4. Asur tahtına oldukça küçük yaşta çıkan ve bu nedenle devletin annesi tarafından
yönetildiği öne sürülen Asur kralı hangisidir?
a)
III. Adad-Nirari
b)
II. Adad-Nirari
c)
V. Şamsi-Adad
d)
II. Tiglat-Pileser
e)
II.Sargon
5. Aşağıdakilerden hangisi Asur’un çekirdek bölgesini tanımlar?
a)
Büyük Zap ve Dicle Irmağının birleştiği alan
b)
Habur Vadisi
c)
Fırat ve Habur ırmaklarının birleştiği alan
d)
Dicle ve Diyala ırmaklarının birleştiği alan
e)
Urmiye Havzası
6. Asur krallarının özellikle kereste ihtiyacı doğrultusunda seferler düzenledikleri
bölge hangisidir?
a)
Zagros Dağları
b)
Amanos Dağları
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c)
d)
e)

Yanlızçam Dağları
Elbruz Dağları
Ağrı Dağı

7. Yeni Asur Dönemi’nde Sannaherib tarafından kurulan Asur başkenti hangisidir?
a)
Kalhu
b)
Dur-Şarrukin
c)
Ninive
d)
Asur
e)
Til Barsip
8. Yeni Asur saraylarda özellikle kapı girişlerinde yer alan insan-hayvan karışımı
heykellere ne ad verilir.
a)
Lamassu
b)
Baal
c)
Medusa
d)
Anka
e)
Isıs
9. II. Asurnasirpal tarafından kurulan Asur başkenti hangisidir?
a)
Kalhu
b)
Dur-Şarrukin
c)
Ninive
d)
Asur
e)
Til Barsip
10. Yeni Asur başkentlerinin taht salonlarında tespit edilen raylı mangal sistemlerinin
hangi ihtiyacın giderilmesi için yapılmış olduğu tahmin edilmektedir?
a)
Yemek pişirme
b)
Isınma
c)
Savunma
d)
Güvenlik
e)
Sağlık

Cevaplar:
1-a, 2-a, 3-e, 4-a, 5-a, 6-b, 7-c, 8-a, 9-a, 10-b
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14. ASURLARIN YENİDEN YÜKSELİŞİ VE YENİ BABİL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?



Asur'un Yeniden Yükselişi
Yeni Babil Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Babil’in Asma Bahçeleri gerçekten var mıdır?
Babil kent kapısı günümüzde hangi müzededir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Asur’un Yeniden Yükselişi Asur’un
yeniden
ve Yeni Babil
kazanması anlaşılır

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

güç Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Asur’un Yeniden Yükselişi Yeni Babil dönemi tarihsel Ders notları ve sunumlar,
ve Yeni Babil
ve sanatsal gelişimi tanınır kaynak kitaplar, belgeseller,
ve kavranır
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar




Asur
Yeni Babil
Babil’in asma bahçeleri
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Giriş
III. Tiglat-Pileser ile başlayan ve II. Sargon ile devam eden Asur'un etki alanının kısa
bir duraklamadan sonra tekrar genişlediği dönemi ele alacağız. Asur'un askeri sefer politikası
incelenecektir. Yine bu süreçte özellikle Babil ve Mısır ilişkileri değerlendirilecektir. Yine
Asur'un yıkılış süreci de bu bölümde ele alınacaktır.
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14.1. Asur'un Yeniden Yükselişi
Asur'un MÖ 8. yüzyılın başlarında girdiği duraklama süreci III. Tiglat-Pileser'in ( MÖ
744-727 ) saltanatı yıllarında son bulur.
Önceki bölümlerde de değindiğimiz üzere Asur'un gerileyiş süreçlerinde özellikle
uzak bölgelerdeki bazıları kendine bağlı krallıklar daha bağımsız bir politika izlemiş. Asur'un
rakibi kent ve krallıklar ise etki alanlarını genişletmişlerdir. Örneğin Asur'un kuzeydeki ezeli
rakibi Urartu bu dönemleri fırsat bularak hem sınırlarını genişletmiş hem de ticaret yollarını
denetim altına alarak ekonomik potansiyelini de arttırmıştır. Urartu yanında Kuzey Suriye ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Geç Hitit ve Arami Krallıkları, güneyde Babil ve yine
Doğu Akdeniz'de önemli liman kentleri de daha bağımsız bir politika izlemişlerdir.
III. Tiglat-Pileser tahta geçtiğinde Asur eski güçlü dönemlerindeki sınırlarını
korumakla birlikte Kuzey Suriye Geç Hitit ve Arami Beylikleri'nin daha rahat bir hareket
alanı kazandıkları ve Asur'a karşı ittifak yaptıkları görülür.
III. Tiglat-Pileser Asur tahtına geçtikten sonra uyguladığı siyasi ve askeri politikalarla
krallığı eski etkin günlerine geri götürmüştür. Mezopotamya Krallıkları'nda saltanat
değişikliklerinde, yeni tahta çıkan kral kendinden önceki krallara özellikle güçlü krallara atıf
yaparak kraliyet soyundan geldiğini özellikle belirtir. Bu tahttaki söz hakkını meşrulaştırma
adına yapılan geleneksel bir uygulamadır. Yazıtlarda atalarından, başarılarından bahsederek
aslında kendi gücünü ve önemini de perçinleştirir. Yine Mezopotamya'nın güçlü baş tanrıları
da onların taht üstündeki haklarını perçinleştirir, krallar da yaptıkları işlerde yetkiyi
tanrılardan aldıklarını sık sık belirtiler. Ancak III. Tiglat-Pileser'ın atalarından veya ailesinden
bahsetmemesi belki de bir isyan sonucu, kural dışı bir yolla yönetimin başına gelmiş
olabileceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştur.
III. Tiglat-Pilaser saltanatının ilk yıllarında kendinden önceki kralların yaptığı gibi
Güney Mezopotamya'ya sefere çıkmış bu coğrafyada I.binyılın başlarından itibaren kalabalık
gruplar halinde yaşayan ve çoğu zaman Babil için ciddi tehdit oluşturan Arami Kabileleri'ni
yenilgiye uğratmıştır. Babil kentine kendine bağlı vali atayarak yine Babil tapınaklarını
ziyaret etmiş, tanrılara kurbanlar sunmuştur. Babil kralı Nabu-nasir'in (MÖ747-734) tahtta
kalmasına izin vermiştir. Yine Doğu Akdeniz Havzası’ndaki devlet ve kentlerdeki Asur'un
geleneksel hâkimiyetini tekrar sağlamıştır. Tiglat-pilaser Fırat’ın öteki yakasındaki Asur’un
geleneksel sınırları dışındaki toprakları da ülkesinin sınırlarına kattı.
III. Tiglat-pileser'in saltanatı boyunca izlediği dış politikanın ana hedefi kuzeyde
dağlık alanların gerisinde yüksek platoda yaşayan Urartular ve Geç Hitit Krallıkları'na karşı
olmuştur. Özellikle kendinden önceki gerileyiş sürecinde bu krallıklar etki alanlarını ve
sınırlarını oldukça genişletmiştir.
Urartu kralı II. Sarduri'nin Geç Hitit Krallıkları, Arpad, Malatya, Kummuh ve Gurgum
ile kurduğu ittifakın MÖ743 yılında III. Tiglat-Pileser'e yenilmesi ve Asur kralının Urartu
başkenti Tuşpa'yı kuşatması ve hatta burada kendi adına bir stel diktirdiğini vurgulaması
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Asur'un bu alandaki bölgesel gücünü artık önemli ölçüde arttığını gösterir. III. Tiglat-Pileser
bundan sonra da aynı bölgeye defalarca seferler düzenler. Arpad, Unki (Hatay) ve Aram'a
(Şam) karşı birçok askeri sefer düzenledi.
III. Tiglat-Pileser'ın Doğu Akdeniz Havzası'nda yer alan Geç Hitit ve Arami
beyliklerini düzenli vergiye bağladığı. Bazen tek tek bağımsız olarak hareket eden kentleri
birleştirerek ve başına bir vali atayarak eyaletler oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Tabi ki Güney komşu Babil'in iç işlerine müdahale de devam etmiştir. III. TiglatPileser'in daha önce tahtta kalmasına izin verdiği Babil kralı Nabu-nasir’in MÖ 734 yılında
ölümü üzerine bölgedeki Kalde yöneticileri de harekete geçerek Babil tahtını ele
geçirmişlerdir. Bilindiği üzere III. Tiglat-Pileser daha önceleri de birçok kez bölgedeki Arami
ve Kalde kabilelerine seferler düzenlemiş ve Babil'i korumuştur. Kalde boylarının yönetimi
ele geçirme girişimi yine III. Tiglat-Pileser tarafından engellenmiş ve MÖ 729 yılında her
zaman yaptığı gibi bir vali atamak yerine Babil tahtına kendisi geçmiştir. Yine Asur için
oldukça kutsal olan bu kentte MÖ728-727 yıllarında yapılan "Yeni Yıl Şenlikleri'ne katılarak
Babil Kralı unvanını taşıdı.
III. Tiglat-Pileser özellikle askeri açıdan gerçekleştirdiği başarılarının temelinde bu
alanda yapmış olduğu reform niteliğindeki düzenlemelerin önemi büyüktür. Burada sürekli
seferler düzenlediği ve yayılımlarına engel olduğu Aramiler'in diğer taraftan Asur ordusunun
önemli miktardaki piyade açığını kapatmakta da kullanıldığı anlaşılmıştır. Olasılıkla paralı
askerlerden oluşan kalabalık ve iyi donatılmış orduda, kritik noktadaki savaşçılar, örneğin
süvari birlikleri ve atlı savaş arabası birlikleri Asurlulardan meydana getirilmiş olmalıydı.
Yine III. Tiglat-Pilaser, genişleyen ve eyalet valilerinin sürekli ayaklandığı ülkesinde
"Hadım Ağaları"ndan oluşan bir yönetici sınıfı da oldukça verimli biçimde kullanmıştır.
Kraliyet ailesiyle herhangi bir akrabalık bağları bulunmayan bu insanların, çocuklarının veya
ailelerinin olmaması, siyasi açıdan krala daha bağlı kişiler olmalarını sağlıyordu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Mezopotamya'da tehcir uygulaması III. Tiglat-Pileser
tarafından da etkin bir biçimde uygulanmıştır. Onun döneminde yüz binlerce Arami, Med ve
Kaldeli topluluklar yerlerinden sürülmüşlerdir. Bu tehcir politikasının birçok nedeni olmakla
birlikte, karmaşa oluşturdukları bölgeden uzaklaştırılıp, uzak noktalara yerleştirilerek asimile
olmalarını sağlamak, krallığın yapı işleri için iş gücü gereksinimini karşılamak ve bazen de
ordunun piyade ihtiyacını sağlamak bu politikanın başlıca nedenleri arasında sayılabilir.

337

III. Tiglat-Pilaser'den sonra tahta oğlu V. Şalmanaser (MÖ 726-722) geçmiştir.
Oldukça kısa süren saltanatı sırasında babasının yaptığı gibi kendisini hem Asur hem de Babil
kralı olarak ilan etmiştir.

Harita 32: III. Tiglat-Pileser ve II. Sargon Dönemleri'nde Asur yayılımı (Roaf
1996:179)
III. Tiglat-Pileser'den sonra Asur tahtına II. Sargon geçer (721-705). III. Salmaneser
gibi II. Sargon'un da tahtın yasal varisi olmadığına dair kimi şüpheler mevcuttur. Kendinden
önceki Asur krallarının yaptığı gibi ilk icraatı güneyde Babil'e karşı sefer düzenlemek
olmuştur. Bu dönemde Kassitler gibi İran kökenli bir topluluk olan Elamlılar'ın da Babil için
tehdit oluşturdukları anlaşılmaktadır.
Yine daha sonra geleneksel olarak Doğu Akdeniz Havzası'ndaki ülkelere seferler
düzenler. Hama, Arpad, Simurru, Şam, Samaria krallıklarını yeniden denetim altına aldı ve
daha da batıya yönelerek Mısır ile sınır komşusu oldu.
Kuzeyde ise Urartu ciddi bir tehdit olarak varlığını sürdürmekteydi özellikle Asur'un
hiç de alışık olmadığı yüksek dağ sıraları, bunları aşıp yüksek platoda oldukça dar geçitlerden
Urartu coğrafyasına ulaşmak Asur ordusunun hareket kabiliyetini daima engelleyen başlıca
unsur olmuştur. Belki de bu coğrafi engeller Asur'un bölgede sürekli bir egemenlik kurmasını
engellemiştir. Bu nedenle Urartu'ya karşı yaptığı severler, mevsimsel ve ganimet amaçlı
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seferlerdir. Birde bu seferler sonucu ekonomik anlamda da büyük kayıplar verdirerek
zayıflamasını, doğal olarak da siyasi anlamda da güçsüz durumda kalmasını amaçlamıştır.
Toroslar'ın gerisindeki yüksek yaylalardaki hammadde kaynakları ve hayvan
potansiyeli örneğin iyi atlar, Asur'un sefer politikasının ana unsurlarından biri olan, yağmala
ve dön stratejisi için vazgeçilmez unsurlardı. Bu yüzden ülkenin ekonomik potansiyelini
yağmalamak için oldukça zorlu seferler düzenlemek zorunda kalmış, engebeli alanlara
kurulmuş, oldukça güçlü Urartu kalelerini zorlu mücadelelerle bertaraf etmiştir.
Bu süreçte Urartu'nun da Asur tehlikesine karşın egemenlik alanını genişlettiği
anlaşılır. Urartu kralı I. Rusa MÖ 716 yılında Kuzeybatı İran'da Urmiye Havzası’ndaki
topraklarda etkin bir denetim sağladı. Bu bölge özellikle iyi atlarıyla bilinirdi ve Asur'un
kaybetmeyi göze alamayacağı bölgelerden biriydi. Bu nedenle Urartu'nun bu hamlesi üzerine
atadığı valiyi tahtan indirerek kendi valisini yönetime getirdi. Urartu ise bu siyasi gelişme
karşısında geri adım atmayarak bölgedeki birçok kaleyi kendi kontrolü altına almıştır. Bunun
üzerine II. Sargon 714'lü yıllarda büyük doğu seferini düzenler öncelikle Urmiye Havzası'nda
Urartu kontrolündeki kalelerin tümünü tekrar alır, Urartu'nun kutsal kenti kabul edilen
Muşaşir'i ele geçirir ve yağmalar. Bu yağmada ele geçirilen ganimetler Asur kayıtlarında tek
tek not edilmiştir. I. Rusa'nın bu ağır yenilgisinde bölgede artık önemli bir tehlike olarak
belirmeye başlayan Kimmer saldırılarının da rolü büyüktür.
II. Sargon MÖ 710'da atalarının da yaptığı gibi Babil'e yönelmiş ve tahta geçerek MÖ
709'daki yeni yıl şenliklerinde Babil Kralı unvanını alarak taç giydi. Babil'i yeniden Asur
sınırlarına dâhil ederek kente bir vali atadı. Yine geçmişte sık sık tekrarlandığı gibi sorun
çıkaran Arami ve Kalde boylarını Babil'den çıkararak başka bölgelere sürdür. Yazıtlardan 110
bin den fazla Arami ve Kaldeli'nin tehcir edildiği anlaşılmaktadır.
II. Sargon siyasi egemenliği çerçevesinde yaptığı imar faaliyetleriyle de Asur tarihinde
önemli yöneticilerin başında gelir. Güçlü kralların yeni başkent inşa girişimi II. Sargon
tarafından da uygulanmıştır. Asur yönetimi II. Asurnasirpal'in inşa ettiği başkent Kalhu'dan
yeni başkent Dur-Şarrukin'e taşınmıştır. Burada sonraki bölümlerde daha ayrıntılı biçimde
işleyeceğimiz görkemli saray, yönetici konutlar ve askeri kışlalar ile yine Asur'un tanrılarına
tapınaklar yaptırmıştır. II. Sargon döneminde Asur Devleti'nin en geniş sınırlara ulaştığı
söylenebilir. Güneyde Basra Körfezi'nde kuzeyde Toros Dağları'na, doğuda Zağroslar'dan
batıda Sina Yarımadası’na değin uzanan geniş toprakların tek egemen gücü Asur olmuştu. II.
Sargon'un MÖ 705 yılında yine Toros Dağları'nı aşarak bugün Niğde-Nevşehir bölgesine
lokalize edilen Tabal bölgesine gerçekleştirdiği bir sefer sırasında öldüğü öne sürülür.
II. Sargon'dan sonra MÖ 704 yılında Asur tahtına geçen Sennaherib, babasının inşa
ettirdiği Dur-Şarrukin'den başkenti Ninive'ya taşımıştır. Çevresinde verimli tarım arazileri
bulunan Ninive Asur'un son başkenti olmuştur. Diğer saraylar gibi görkemli binalar ve
konutları süsleyen kabartmalarıyla Yakın Doğu'nun en göz alıcı başkentiydi.
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Bu şaşalı başkenti inşa eden Sennaherib kendini yazıtlarında yenilmez ve başarılı bir
kral olarak tanıtmıştır Asur'un birçok bölgesinde ayaklanmalar ve huzursuzluklar baş
göstermiştir. Rahatsızlığın kaynağı yine aynıdır. Doğu Akdeniz Havzası'ndaki yerel krallıklar.
Bu aşamada aslında geçmişten beri süregelen, bölgedeki krallıklara Mısır'ın siyasi baskısı ve
bazen Asur'a karşı askeri desteği de özellikle bu tür isyan ve kargaşaları körüklemiştir. Asur
bu seferler üzerine daima bir zafer dili kullanmıştır. Bu geleneksel yazım anlayışı her dönem,
bazen standart cümlelerle devam eder. Asur ordusu hep galiptir ve başkaldıranları acımasız
bir biçimde cezalandırır. Bu seferlerde de Asur'un bir sefer iddiası varsa da dönemin çağdaş
kaynakları bu savaşın Mısırlılar tarafından kazanıldığını öne sürer. Ancak bu dönemdeki
kaynakların aslında hiçbiri tarafsız değildir. Yazıtı kaleme alan yönetimin çıkarları ve zafer,
başarı iddiası söz konusudur.
Sennaherib saltanatı boyunca daha çok babası II. Sargon'un oluşturduğu sınırları
korumakla yetinmiştir. Ancak Babil bölgesinde süregelen iç karışıklıklar daha çok bu alana
yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Örneğin MÖ 703 yılında Kaldeliler tekrar ayaklanarak
Babil tahtını ele geçirmişlerdir. Sennaharib bunun üzerine bölgeye sefer düzenleyerek Babil,
Kalde, Arami, Elam ve Arap kabilelerinin oluşturduğu koalisyonu yendi 208 bin esir ile
başkentine döndü ve Babil'in tahtına bir Babilli'yi oturttu. Ancak kısa bir süre sonra bölgede
baş gösteren yeni ayaklanmalar tekrar Babil'e karşı sefer düzenlemesini gerektirmiş ve
sonunda oğlu Aşşur-nadin-şumu’yu Babil tahtına oturtmuştur.
Ancak Babil Bölgesi'nde sorunların sonu gelmez 696 yılında bu kez Kaldeliler ile
Elamlılara karşı ordu harekete geçer, Elam topraklarının içlerine kadar ilerler. Ancak bu sefer
sonrası Elamlılar yine Babil’e sefer düzenlerler ve Sennaherib'in Babil tahtındaki oğlunu esir
alırlar. Bu gelişmeler ve siyasi belirsizlik devam eder ve 689 yılında Sennaherib Babil'i tekrar
ele geçirir ancak bu sefer eski iyi niyetli tutumunu sergilemez. Babil kenti Asur ordularınca
yağmalanır, tapınakları yağma edilir ve birçok kutsal eşyası başkent Ninive'ye taşınır.
Sennaherib’in Babil’e karşı bu sıra dışı tutumu Asur için ilktir, çünkü binlerce yıldır Babil'in
tapınakları ve tanrıları Güney Mezopotamya için kutsaldır. Asur için de önemli bir dini
merkezdir, Babil'e dini amaçlı birçok ziyaret gerçekleştirmişler, tanrılarına armağanlar ve
kurbanlar sunmuşlardır.
Tahta kavgaları Sennaherib döneminin sonunu getirmiştir. MÖ 680 yılında oğlu ArdaMulissi tarafından öldürülür. Ancak bu süreç diğer oğlu Essarhaddon tahta çıkmasıyla son
bulur. Aslında Asur'da mevcut kralın ölümünden sonra kimin tahta geçeceği önceden
belirlenmekteydi. Kral oğullarından birini veliaht olarak atardı. Essarhaddon'un yine kraliyet
içindeki kimi entrikalar sonucunda başkentten uzaklaştırıldığı düşünülmektedir. Ancak
babasının ölümü üzerine başkent Ninive'ye dönerek kardeşlerini etkisiz hale getirip Asur
tahtına oturduğu anlaşılmaktadır.
Aslında ataları döneminde gerek Urartu gerekse Asur için önemli bir tehlike olarak
ortaya çıkmaya başlayan İskit ve Kimmer akınları her iki devleti de artık doğrudan ve ciddi
bir biçimde tehdit etmeye başlamıştır. Hatta bu tehlikeyi bertaraf etmek için Esarhaddon
Mezopotamya'nın geleneksel diplomasi yöntemlerinden birini uygular ve kızını İskit reisi
Bartatuna’ya vermiştir.
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Esarhaddon yine MÖ 671 yılında Tharka yönetimindeki Mısır'a da sefer düzenler ve
başkent Memphis'e kadar ilerleyerek keti yağmalar ve ganimetleri Babil'in yeniden inşasında
kullanır. Mısır'ı vergiye bağlayarak kendine bağlı vali atadı. Ancak çok geçmeden Tharka
Mısır'da egemenliğini tekrar sağladı.
Asur'un yeni kralı Esarhaddon'un (MÖ 680-669) saltanatı süresince sonu gelmeyen
sağlık sorunları yaşadığı öne sürülür fazla uzun olmayan saltanatı bitmeden veliaht olarak
oğulları Aşurbanipal ve Şamaş-şumukin atamıştır. 1 Kasım 669’daki ölümünün ardından Asur
tahtına Aşurbanipal geçmiştir. Kardeşi Şamaş-şum-ukin ise Babil tahtına getirilmiştir.

Harita 33: MÖ. 7. yüzyılda Asur yayılımı
Asurbanipal babasının başlattığı Mısır politikasını devam ettirmiştir. MÖ 667'de
Mısırı tekrar Asur'un egemenliği altına alır. Bu süreçte bölgeye Asur tarafından atanan
valilerin başını çektiği kimi ayaklanmalar da baş gösterir. Ancak bu ayaklanmaya liderlik
edenler ele geçirilerek başkent Ninive'ye getirilmişlerdir. Bundan sonra stratejik bir adım
olarak bu ayaklanmaya katılmış ancak kral tarafından affedilmiş olan I. Nekho Mısır'a vali
olarak yollanmıştır. Ancak Mısır'da iç karışıklıklar devam eder ve Tharka MÖ 664’de ölünce
bu kez yeğeni Tantamani (MÖ 664-657) Mısır'ı işgal ederek Teb'i başkent yapmış ve
kuzeydeki alternatif başkent Memphis’teki Asur ordularına karşı sefere girişmiştir. Bunun
üzerine Asurbanipal yeni bir Mısır seferine çıkmış, Mısır'dan yüklü miktarda savaş
ganimetiyle geri dönmüştür.
Aşurbanipal’in tahta geçtiği gibi oldukça problemli bir bölge olan Babil tahtına
kardeşi Şamaş-şum-ukin'i yönetici olarak ataması ilişkilerin uzun bir süre problemsiz devam
etmesini sağlamıştır. Ancak daha sonra yaklaşık 16 yıl boyunca karşılıklı iyi giden bu iyi
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ilişkiler nedeni tam olarak bilinmeyen kimi sorunlarla bozulmuş ve MÖ 652 yılında Babil'in
tekrar ayaklanama süreci başlamıştır. Yaklaşık 4 yıl süren bu karmaşa süresince yine daha
öncede bölgede siyasi kargaşanın nedenleri olarak gösterilen kabileler Babil'in yanında yer
almışlardır.
Bu yeni isyan dalgası üzerine Asurbanipal MÖ 650 yılında Babil’i yeniden kuşatmış
ve kenti yıkıp yağmalayarak, isyancı grupları da etkisiz hale getirmiştir. Babil yönetimine
yeni bir vali atayan Aşurbanipal yaklaşık 21 sürecek yeni bir barış dönemini de sağlamıştır.
Yine her zaman olduğu gibi ayaklanmaya katılan Elamlıları’da cezalandırmak için başkentleri
Susa'yı da ele geçirip yağmalamış ve yağmalanan eşyaları da başkent Ninive'ye taşımıştır.
Asurbanipal'in etkin dış politika yanında krallık içinde de önemli kültür işlerine imza
atmıştır. Örneğin Mezopotamya'nın erken destan ve edebiyat ürünlerinin kopyalarını
çıkarttırmış ve Ninive'de büyük bir kütüphane oluşturmuştur. Ölümüne ilişkin çok fazla bilgi
yoktur. Ancak 612 yılında Med ve Babil orduları ordularının oluşturduğu ittifak Aşurbanipal'e
ağır bir darbe indirmiş ve Asur Devleti'nin de tarih sahnesinden çekilmesine neden olmuştur.
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14.2. Yeni Babil Dönemi
Aslında bugüne kadar, Eski Babil Dönemi'nden Asur Devleti'nin ortadan kalkmasına
uzanan süreçte, özellikle Asur'un tarihi Babil ile doğrudan ilişkili olmuştur. Bu nedenle
buraya kadar ele aldığımız tarihsel süreç içinde Babil'in fonksiyonu da sık sık dile
getirilmiştir.

Resim 63: Babil İştar Kapısı ve geçit yolunun rekonstrüksiyonu

Resim 64: Babil İştar Tapınağı'nın kalıntıları bugün Berlin-Pergamon Müzesi'nde
sergilenmektedir.
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Asurbanipal'in ve Asur Devleti'nin hala egemen olduğu süreçte, Babil kralı
Kandalanu’nun MÖ 627 yılında ölmesiyle, Nabopolassar kendini Babil kralı olarak ilan eder.
MÖ23 Kasım 626 tahta geçerek Yeni Babil Hanedanlığı'nı kurar. Bu süreçte yukarıda da
belirttiğimiz üzere Asur ile Babil arasında yaklaşık 10 yıl süren bir çatışma süreci yaşanır.
Örneğin MÖ 616'da Mısır'ın desteği ile Nabopolassar Asur ordusunu yenilgiye uğratır. Bu
süreçte kent yönetiminin de sürekli el değiştirdiği görülür.
MÖ 612'de Yakın Doğu'da önemli bir siyasi güç olarak ortaya çıkan Medler'in Babil
ile ittifak yapmaları sonucu, Ninive yani Asur başkenti ele geçirilerek Asur Devleti'nin
yıkılışı sağlanır. Aslında bu süreçten sonra Asur yönetimi tam olarak ortadan kalkmamıştır.
Kraliyet mensuplarının bir bölümünün Harran'a kaçtığı ve orada varlıklarını bir süre daha
korudukları anlaşılmaktadır. Ancak çok geçmeden MÖ 609 yıllarında bu unsurların da çok
fazla direnemeyip yok oldukları görülür.
II. Nebukadnezzar MÖ 605 yılında Nabopolassar’ın ölmesiyle Babil tahtına geçer. Bu
süreçte Asur’un dış politikasının, sefer güzergâhlarının Babil tarafından da takip edildiği
anlaşılmaktadır. Örneğin Levant Bölgesi'ne kimi seferler düzenlenmiştir. MÖ 597'de Kudüs
kuşatılmıştır. Yahuda Krallığı'nın başına Zedakya getirilmiştir. Babil'in bu askeri seferleri
sonucunda Kudüs oldukça hasar görmüş ve bu bölgedeki binlerce Yahudi göç ettirilmiştir. Bu
sürece ilişkin kimi kayıtlar Eski Ahit’te de yer almaktadır.
Yapılan askeri seferler yanında II. Nebukadnezzar imar işlerine de yönelmiştir. Asur
krallarının yaptığı gibi Babil'in kamusal yapılarını onartmış ve yenilerini eklemiştir.
II. Nebukadnezzar'ın MÖ 562 deki ölümü üzerine Babil'de yine bir siyasi huzursuzluk
dönemi başlamış ve bu sürecin sonunda MÖ 556 yılında kendini halktan biri olarak tanıtan
Nabonidus Babil tahtına geçer. Ancak Nabonidus (544-540) bir yönetici olarak
faaliyetlerinden çok sıra dışı yaşamıyla daha çok tanınır. Örneğin ülkesindeki bulaşıcı
hastalıklar nedeniyle 10 yıl boyunca Arabistan'da bulunduğu ve burada kendi isteğiyle
yaşamını sürdürdüğü bu süreçte de oğlunun Babil' i yönettiği yazılı kaynaklarda anlatılır.
Bu süreçte Yakın Doğu'da artık yeni siyasi aktörler ön plana çıkmıştır. Mısır, Lydia,
Babil, Med Devletleri bölgenin öne çıkan yeni siyasi oluşumlarıdır. Ancak daha sonra Batı
İran Merkezli Persler güçlenerek tüm Yakın Doğu'da yeni bir dönemi başlatmışlardır.
Medleri ve Lydialıları tarih sahnesinden sildikten sonra MÖ 539 yıllarında Babil'i de ele
geçirip Yeni Babil Krallığı'na son vermişlerdir.
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Uygulamalar
1.

Babil’in Asma Bahçelerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Babil’in Asma Bahçeleri hakkında ne öğrendiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Asur MÖ 8. yüzyılın başlarında hızlı bir genişleme siyasetiyle sınırların oldukça
genişletmiştir. Ancak bu genişleme siyaseti doğal olarak etkin kontrolü de zorlaştırmıştır.
Asur'un bu dönemde en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşılmaktadır. Batı'da Mısır başkentini bile
işgal etmiştir. Ancak gerek güneydeki kimi kabilelerin sürekli kargaşa yaratması ve daha
sonra Babil ile Med güçlerinin saldırıları Asur'un yıkılışına neden olmuştur.
Bu süreçte Yeni Babil Dönemi'nde Babil görkemli günlerine kısa bir süreliğine de olsa
geri döner. Ancak Pers saldırıları sonucu Yeni Babil Dönemi sona ermiştir. Yakın Doğu'da
Pers hâkimiyeti başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1. Yeni Asur Dönemi’nde Babil tapınaklarını yağmalayarak birçok kutsal eşyasını
Ninive'ye taşıyan Asur kralı kimdir?
a)
II. Asurnasirpal
b)
Sennaherib
c)
III. Tiglat-Pileser
d)
II. Sargon
e)
Esarhaddon
2. Mısır'ı işgal eden Yeni Asur Dönemi Kralı hangisidir?
a)
Asurbanipal
b)
II. Asurnasirpal
c)
Sennaherib
d)
III. Tiglat-Pileser
e)
II. Sargon
3. Yeni Babil Hanedanlığı'ni kurucu kralı hangisidir?
a)
Nabopolassar
b)
II. Nebukadnezzar
c)
Nabonidus
d)
Asurbanipal
e)
Tharka
4. Yeni Asur Dönemi’nin duraklama döneminden sonra yeniden canlandığı dönem
hangi kral zamanında olmuştur?
a)
III. Tiglat-Pileser
b)
II. Asurbanipal
c)
I. Sargon
d)
II. Sargon
e)
III. Salmaneser
5. Urartu Kralı II. Sarduri’nın Arpad, Malatya, Kummuh ve Gurgum krallıklarıyla
kurduğu ittifakı yenilgiye uğratan Asur kralı hangisidir?
a)
II. Asurbanipal
b)
III. Tiglat-Pileser
c)
III. Salmaneser
d)
II. Sargon
e)
Sennaherib
6. Toros dağlarını aşarak Niğde-Nevşehir bölgesindeki Tabal bölgesine sefer
düzenleyen Yeni Asur Dönemi kralı hangisidir?
a)
Sennaherib
b)
Essarhaddon
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c)
d)
e)

II. Sargon
II. Asurbanipal
II. Asurnasirpal

7. MÖ. 7. Yüzyılda hem Asur hem de Urartu için önemli tehlike haline gelen
topluluklar hangileridir?
a)
Kaldeliler
b)
Aramiler
c)
Tabal
d)
Luwiler
e)
İskit-Kimmer
8. Yeni Asur Krallığı’na son veren topluluklar hangileridir?
a)
Mısır-Levant
b)
Geç Hitit-Arami
c)
İsrail-Filistin
d)
Deniz Kavimleri
e)
Med-Babil
9. Bugün Berlin-Pergamon Müzesi’nde sergilenen Yeni Babil Dönemi’ne ilişkin en
önemli, yapı grubu hangisidir?
a.
Babil Zigguratı
b.
İştar Kapısı
c.
Babil Taht Odası
d.
Anu Tapınağı
e.
Beyaz Tapınak
10. Asur dış politikasını ve sefer güzergâhlarını takip eden ve Kudüs’ü yağmalayan
Babil Kralı kimdir?
a)
Kandalu
b)
Nabopolassar
c)
II. Nebukadnezzar
d)
Nabonidus
e)
II. Asurbanipal

Cevaplar:
1-b, 2-a, 3-a, 4-a, 5-b, 6-c, 7-e, 8-e, 9-b, 10-c
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