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ORTA VE KUZEY ANADOLU'NUN M.Ö. 2.B1NYIL 
tSKÄN TARlHlYLE iLGtLt 

SORUNLAR 
Ahmet Ünal 

M.ö.2.binyilda Orta ve Kuzey Anadolu söz konusu oldugunda, akla 
hemen Hattiler, Hititler ile bu sonunculann kuzey kom§ulan ve ayni 
zamanda can dü§manlan Kaskahlar gelir. Sayin Prof .Dr.Ekrem Akurgal'-
m.ilgi Huyacagi ümidiyle kaleme aldigim hu yazimda, onun yakin ugra§i 
sahalarindan biri olan bu bölgenin iskän tarihi, tarih! cografyasi ve topog-
rafyasina deggin bazi gözlem ve dü§üncelerime yer verecegim. 

Anadolu'nun bu bölgesi, bugtin oldugu gibi eski saglarda da, gerek 
elveri§li iklimi ve gerekse tanm ve hayvancihga uygun arazi ve otlaklan, 
ytiksek dag ve ormanlari, gok degerli maden kaynaklari (1), tarihi yollari ve 
Kizihrmak, Ye§ilirmak, Kelkit ile onlarm bir^ok kollari gibi Anadolu'nun 
belli ba§lilarim olu§turan 9 0 k sayida irmaklarin dola§arak finden gegip 
Karadeniz'e ula§tigi akarsulanyla, Güney,Güneydogu ve Bati Anadolu-'-
dan olduk^a gök ayricahklar gösteren mtistesna bir yere sahiptir (2). 

Efsanevi nitelikli bir Hitit metninden hareketle Eski Anadolu kenti 
Zalpa ile özde§le§tirilmek istenen (3) Ikiztepe'de yapilan ara§tirmalar ve 
Ma§at kazilanyla burada bulunan yüz kadar Hititge mektup, ara§tincilann 
dikkatini son yülarda özellikle Anadolu'nun bu bölgesine $ekmi§tir. Titiz-
likle ve dikkatle ele almdiginda, birbirini maalesef hi? bir surette destek-
lemeyen filolojik ve arkeolojik bazi verilerden hareketle, Hititlerin, Asur 
Ticaret Kolonileri devrinde ve Eski Hitit Cagmda, Kanis/Nesa (Kültepe) 
yaninda, Karadeniz kiylsinda yer aldigi öne sürülen Zalpa ile de olan sözde 
yakin ili§kileri yüzünden, onlarm ilk yerle§me bölgelerinin,Orta Anadolu-' 
nun kuzeyi ile Kuzey Anadolu oldugu öne sürülmü§tür (4). Ancak, erken 
Hitit tarihinde gergekten önemli rol oynayan (5) bu Zalpa'mn illäki Kara
deniz bölgesinde aranan Zalpa olmasi gerekmedigi; aksine bu Zalpa'mn 
pekälä Güneydogu Anadolu'da aranan ve ayni adi ta§iyan Zalpa olabile-
cegi varsayimindan hareket edildiginde (6), böyle bir görü§e katilmadan 
önce iyice dü§ünmek gerektigi, kendiliginden ortaya gikar. 
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k Anadolu, Eski Dünyamn gok erken iskäna sahne olmu§ en önemli 

kültür bölgelerinden biri olmasma ragmen, Italya, Yunanistan, Misir, 
Mezopotamya ve Ifan'm aksine, genel anlamda tarih ve arkeoloji ara§tir-
malari burada pek ge$ ba§lami§tir. Insanlik tarihine gebe bu topraklarda, 
yer üstünde durabilen tum kahntilar bir yana, önemli eski yerle$im mer-
kezlerinin tarn bir envanteri dahi yapilmami§tir. Buna kar§m, Eski Asur 
§ivesinde yazilmi§ Kültepe metinleri ile Hitit?e Bogazköy metinlerine göre, 
dar anlamda Anadolu'da, yani o zamanlar Hitit hakimiyet bölgesi di§mda 
kalan Trakya (7), M.ö.2.binyilda iskän edilmeyen Bati Pamfilya ve Likya 
ile Dogu Anadolu hari$, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklan iginde, 
en azmdan 2000 iskän yeri adinm mevcut oldugu göz önünde tutuldugun-
da: (8), konunun ciddiyeti ortaya <?ikar. §imdi ku§kusuz akla hemen, bu 
iskän yerlerinden hangilerinin btiyük merkez, yani "kent" niteligi ta§idigi, 
hangilerinin önemsiz köyler, giftlikler, yalnizca birka? askeri garnizon veya 
tapmaktan olu§an yerler oldugu sorusu gelmektedir; ?ünkti Hitit dilinde, 
Bogazköy - Hattusa gibi en azindan 20 bin nüfuslu bir büyük kent ile 
kü̂ ücük bir köy, ?iftlik veya mandirayi ayirdedecek bir kavram, bir 
sözcük, maalesef mevcut degildir. Her iki halde de Hititler, "Kent, kasaba, 
köy" v.s., yani genelde "meskün yer" anlamina gelen URU (Hititge 
happira-) ile KUR URU" X §ehir ülkesi" Sumerce sözcüklerini kullan-
maktadirlar. Diger taraftan ba§ka bir sorun da, bu kadar yerden acaba kag 
tanesinin zamana§immdan ge^ip günümüze kadar ula§an arkeolojik iz 
birakmi§ olabilecegi, yani günümüzde tekrar bulunup bulunamayacagidir. 
Qok istisnai durumlarda dag, tepe, yama? ve derin aluvyonal vadilerde, 
ormanlarm yok olmasi, erozyon, rüzgär veya su baskmlan sonucu a§m-
malar, gömülmeler, arazininvekilip bigilmesi, modern iskänlar ve kasith 
tahripler, kagak kazilar v.s. bir tarafa biraküdigmda, Anadolu'da tarihi 
$evre Mezopotamya'nin aksine (9), eski gaglardan beri pek fazla degi§-
memi§tir ve bundan dolayi söz konusu yerle§im birimlerinden en 
kü?üklerinin dahi teorik olarak ke§fedilme §ansi olmalidir; yeter ki 
buralar modern arkeoloji ve prehistorya yöntemlerine uygun olarak 
kazilsin ve yer üstü ara§tirmalarr yapilsin. Buna kar§m, Hitit metinlerinin 
KaSkalilar i?in ima ettigi gibi, egef bir kavim gö$ebe hayati sürdtirüyor ve 
gevrenin a§in ormanlik olmasi yüzünden mimaride gergekten ah§ap yapüar 
sogunlugu olu§turuyor idiyse (10), bu tür y e f l ^ e l ^ 
günümüze kalan izlerini bulmanm ne kadar gü? oldugunu da, objektif 
olarak kabullenmek gerekir. Diger taraftan vurgulamak gerekir ki, 
Anadolu'nun diger bölgelerinde oldugu gibi, Hititliligin kalbi olarak bili-
nen Orta Anadolu'da ve hels onun kuzeyinde kalan Kaska ülkesinde 
kazilan yerlerin sayisi gdk azdir (11) ve §imdiye kadar yapilan surveyler 
yetersizdir; günkü Anadolu'daki surveylerin hemen hepsinin, iskän 
yerlerini mümkün mertebe tarn okrak bulup tarih ara§tirmalarmda $ok 
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yönlü degerlendirmekten 9 0 k , gelecekteki kazilar igin yer segmek gayesiyle 
yürütülmü§ oldugu aci gergegine, hig kimse itiraz edemez. Buna paralel 
olarak ba§ka subjektif bir tutum da, höyüklerin optik hacim ve fiziki 
btiyüklügüne bakarak, buralann metinlerde gegen kentlerin sözüm ona en 
önemlileri olabilecegi yaygin kamsidir ki, Ali§ar, Karahöyük (Konya), 
Acemhöyük ve Samsat kazilarmdan umulan sonuglar, bu türden yamlgüa-
nn belirgin örneklerini vermektedir (12). Hele düz iskänlarla kügtik 
yerlerin kazi ve surveylerde buralan köy tipinde önemsiz yerlerdir diye 
hemen hig dikkate almmamasi, daha da aci bir gergektir. Durum böyle 
olunca, M.Ö.2.binyil Anadolu'su, arkeoloji biliminin ve müzelerimizin 
bize §u anda sundugu genel manzaraya göre, iginde görkemli saray ve tapi-
naklarla donatilmi§ btiyük kentlerin yer aldigi, kiymetli ve nadide 
madenlerden yapilmi§ takilarla bezenmi§ kral, krause, prens ve 
asilzadelerin mutluluk iginde ya§adigi bir masallar ülkesi gibidir! Oysa ki 
Anadolu höyüklerin̂ en %95'inden fazlasmin boyutlan, yukanda 
saydigimiz "büyük" höyüklerinkinden gok gok kügüktür (13). Hele 
Mezopotamya höyükleriyle kiyaslandigmda, bunlann hepsi de cüce kahr. 
Anadolu, tum tarihi boyunca, cografT yapisi ve dogal kaynaklanmn smirh 
olmasi yüzünden, Eski Dünyamn Babil ve Ninive'si gibi milyonluk kentleri 
hig bir zaman bagnnda barindiramami§tir. Metinlerin verdigi bilgiler de, 
2.binyil iskän yerlerinin Urbanistik veya Grek Polisi kistas almarak bakil-
digmda, "kent" olarak nitelendirilemeyecegini agikga göstermektedir. 
Cünkü bu yerle§imlerde, kenti kent yapan kurulu§ ve yapilardan sadece 
birka? tanesi mevcuttur ki, en ba§ta tapmak, kraliyet ailesihin veya onun 
emrinde gah§an idarecilerin bürolan ve malikaneleri gelmektedir. Kisacasi, 
belirli bir kentin metinlerden idarf veya din! bir merkez olarak bilinmesi, 
onun illä da hacim olarak büyük bir yer olmasmi gerektirmez. örnegin, 
III.Hattusili'nin överek göklere gikardigi ünlü Nerik'te belki de Firtma 
Tannsimn tapinagi ve birkag rahip lojmamndan ba§ka bir yapi mevcut 
degildi. 

Surveyin asil amaci, en büyügünden en küpügüne kadar mevcut t u m 
yerle§im merkezleri ve yer üstü buluntulanmn mümkün oldugu kadar 
eksiksiz olarak tesbit edilmesi, envantere gegirilmesi, devirlerinin belirlen-
mesi ve gaglara göre bir haritaya i§lenerek yaymlanmasi olmahdir (14). 
Böyle bir survey ise birkag ki§i ve mütevazi olanaklarla yapilacak bir i§ 
degildir. Survey yaparken motorlu araglan unutmah, mümkün mertebe 
ilkel ula§im araglari kullanmah (15) ve artik modern ana yollarla bereketli 
vadileri terkedip, dag bayir, yamag ve sirtlara da tirmanmahdir. 
Enformasyon kaynagi olarak yerli halkla ili§kilerde Etnoloji ve Etnograf-
yanm yöntemlerinden yararlanmah, hava fotograflan da degerlendirilme-
lidir. Anadolu topraklan bugün hälä, Mezopotamya'da (16) McC.R. 
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Adams, T.Jacobsen, Fuad Safar, V.Crawford, McGuire Gibson, 
H.Wright, H.Nissen, H.Gasche gibi tarihi gevreyi ve yazih kaynaklan iyi 
bilen, kalabalik ekipli saygm bilim adamlarinm yapacaklan ke§ifleri bekle-
mektedir. 

Genel olarak söylemek gerekirse, kisa vadede illä da tum iskän yerleri 
kazilacaktir diyebir ilke olmayacagma göre, yukardabelirttigimiz anlamda 
gergekle§tirilecek ideal bir surveyden gikarilacak sonuglar, büyük 
külfetlerle yürütülen ve gok pahahya mal olan kazilann verdigi sonug-
lafdan daha elveri§Ii ve daha ekonomik olacaktir. Üstelik kazi buluntulari, 
müzelerimizdeki elveri§siz korunma §artlan yüzünden bozulmaktan da 
kurtulacaktir. Her §eyden önce bu surveyler, insamn ilk kez yerle§ik hayata 
gegtigi Yeni Ta§ Devrinden itibaren (M.ö.8.binyil) M.S.19.yüzyil Osmanli 
£agma kadar Anadolu insamnm gegirdigi tum evreleri bize agiklayacak, bu 
topraklarda ya§ami§ insanlanmmn kaderini bir ayna gibi bize 
yansitacaktir. Bu veriler yazih belgelerle birlikte degerlendirildiginde, en 
ba§ta tarihi cografya sorunlan büyük gapta agiklik kazanacak; iskän yer-
lerinin sikligma, geni§ligine, dagih§ina ve birbirlerine olan mesafelere 
bakarak tarihi yollar, siyast ve iktisadi durumun agirlik merkezleri tesbit 
edilecek ve nihayet gene ayni merkezlerin büyüklügüne, sayisina ve seramik 
v.s.gibi maddi buluntularm dagih§ma göre de belirli gaglarda nüfus 
kesafeti, yakm ve uzak bölgeler arasmdaki ticart ve kültürel ili§kiler, yani 
ülkenin demografik yapisi ile daha nice sorunlara köklü gözüm yollan bu-
lunacaktir (17). Sözün kisasu surveyden gikarilacak sonuglar saymakla 
bitmez. Buna paralel olarak M.ö.2.binyil Anadolu Dilleri ile Grek, Roma, 
Bizans, Selguk, Arap ve Osmanli dönemlerindeki toponomik malzeme de 
sistematik olarak yaymlamrsa, Il.binyil Anadolu'sunun tarih! cografya-
siyla ilgili problemlerin pek gogu artik kesin olarak gözülecektir (18). 

i 
I Tek ba§ina Hitit metinlerinden yer adlarmm kesin lokalizasyonuna 

yarayacak ipuglan ve kistaslar beklemek, bo§unadir (19); günkü daha 
önceki gah§malanmda da vurguladigim gibi (20), bu metinlerde kentlerin 
konum ve fizik! yapismi tesbite yarayacak bilgi ve gözlemler hemen hig 
yoktur. Bu olumsuz ögeye, Anadolu'nun cografi konumu dolayisiyla 
toponomide sik sik ortaya gikan anane kopuklugu, yani yer adlarmm 
büyük bir gogunlukla her yeni gelen kavimle birlikte degi§tigi de (21) göz 
önünde tutulduguridäT tum M.Ö.2.binyil Anadolu'sunda metinlerden var-
hgmi ögrendigimiz 2000'in üstündeki yer adindan bugün sadece Bogaz-
köy = Hattusa, Kültepe=Kanis/Nesâ  Agana=Alalah, Cerablus=Karga
mis e§itlemesi bir tarafa, geriye kalanlann nerede oldugunun bilinmemesi 
bizi $a$irtmamahdir (22), Buna dag, äkarsu, göl ve mmtika adlan da 
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eklendiginde, kommun ciddiyeti daha da belirginle$ir; günkü tarihi cograf-
yanm tarih biliminin en ayrilmaz iki ögesinden biri oldugu, hig bir zaman 
unutulmamalidir. 

Böylece surveyin Eski Anadolu tarihi ve arkeolojisi igin olan önemini 
biraz uzunca da olsa vurguladiktan ve bazi eksikliklere dikkati gektikten 
sonra, §imdi asil konumuz olan Orta Anadolu'nun kuzey kesiminde ve 
Kuzey Anadolu'da durumun konumuz agisindan nasü bir manzara arzet-
tigine bakahm: Güney ve Güneydogu Anadolu'nun aksine bu böige, pek 
bilinmeyen nedenlerden ötürü ilk kez Kalkolitik gagda yerle§ime sahne ol-. 
mu§tur (23). Bunu izleyen Eski Tung gagimn her üg safhasmda da (EBA 
I-III) gok kesif olarak iskän edilmi$tir (24). Bilinen höyük tipi klasik yer-
le$im yerlerine (25), bugüne kadarki ara$tirmalarda yeterince dikkate ahn-
mayan dtiz iskän yerleri de eklendiginde, bu devir Anadolu'sunun ntifus 
kesafeti ve sosyal refahi inanilmayacak boyutlara ula§iyor ve mezarlarda 
bulunan madeni eserler yeni bir deger kazamyor. Tum Anadolu'da oldugu 
gibi, bu böige M.ö.3.binyilm sonlarmda büyük bir feläkete ugrami§, gok 
sayida yer yanmi§, yakihm§ ve artik bir daha iskän edilmemi$tir. özellikle 
kendi gezilerim sonucu Corum ve Yozgat illeri iginde kalan bölgelerden 
edindigim izlenimlere dayanarak, eski Tung gagi sonunda tahripler sonucu 
terk edilen höyük ve köy tipi düz yerle$im merkezlerinin sayisinm insani 
korkutacak §ekilde gok dldugunu vurgulamak isterim. Bu korkung olaym 
nedenleri biünmemekle beraber, aghk, kithk, kurakhk (26), saigin hasta-
hklar, yeni gögler, sava§gi bir kavmin i§galleri (27) v.s.gibi belli ba$li, 
faktörler göz önünde tutulmalidir. Her gögün illä da tahripkär olmasi ge-
rekmez. Belirli nedenlerden ötürü yakm bölgeler arasinda gög veya nüfus 
kaymasimn her zaman var oldugu dü$ünülmelidir. Eski Hitit gagimn 
sonlarma dogru Kurustama'hlann durup dururken kalkip, Kuzey Anado
lu'da bir yerden Suriye'deki Misir hakimiyet bölgesine gögtükleri ve iki 
devlet arasinda diplomatik bir sorun yarattiklan unutulmamalidir (28). 
Aynca sava$lar sirasinda öldürülen insanlar harig, hayatta kalabilenlerden 
yüzbinlercesinin stirgtin veya tutsak (NAM.RA) olarak Hatti tilkesine geti-
rilip, devlet ve tapmaga ait giftlik ve i§ yerlerinde serf olarak gah§maya 
mahküm edilmelerinin, Asurlularin deportasyon politikasindan pek farki 
olmadigi (29 ve bunun da belirli bölgelerde iskän bo§luklan yaratabilecegi 
dü§ünülmelidir. Örnegin, Burney'in surveyler sonucu Eski§ehir ovasmda 
M.ö.2.binyilda, iskän yerlerinin geni§lemesi ve artmasi sonucu, eger tabir 
caizse bir nüfus patlamasi tesbit etmesi, ig gögler ve demografi agisindan 
gok önemli bir gözlemdir (30). Böyle saglam bir gözlem sayesinde §imdi, 
M.ö.3.binyihn sonlarmda yakilan veya tahrip edilen yerlerdeki halkm hig 
olmazsa bir kisminm pekälä Eski§ehir ovasina gögtügü veya bu bölgenin 
Hititler devrinde Anadolu^nun ekonomik agirlik noktalanndan birini olu§-
turdugunu öne sürmek, pek cüretkär olmayacaktir. 

\ \ 
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Anadolu'nun gene hemen tamamim etkileyen ba§ka bir feläket te Eski 

Asur Ticaret Kolonileri gagimn sonunda (31) meydana gelmi§tir. Keza bu 
feläketten sonra da birgok Anadolu kentinin ister yakilmi§, ister yakilma-
dan olsun, 2.binyilda artik bir daha iskän edilmedigi görülmektedir ki, 
arkeolojik agidan en belirgin örnekleri Kültepe, Ali§ar, Karahöyük, Acem-
höyük ve tkiztepe'de kar§imiza gikiyor. Bu feläketin filolojik kamtini da 
Kültepe ve Bogazköy metinleri vermektedir; günkü Kültepe metinlerinden 
tamdigimiz önemli Eski Anadolu kentlerinin pek gogu, artik müteakip 
Hititler gagmda yok olmu§tur. Bu facia acaba aym zamanda Asur Ticaret 
Kolonilerine son veren olay veya olaylar zinciriyle e§de§ midir; yoksa 
bugün henüz bilinmeyen nedenlerle Asurlu tüccarlarm Anadolu'yu 
tericetmeleri sonucu ortaya gikan ekonomik ve ticari gökü§ ve feläketin 
bizzat kendisi mi olmu§tur, bilemiyoruz. Böyle gok yaygm, amansiz ve 
evrensel sonuglar doguran bir feläketin nedenleri, son yillarda, Anadolu'ya 
olan me§hur Hitit göglerini M.Ö.3.binyila geri götürerek, en ba§ta Alaca 
Höyük, Horoztepe, Mahmatlar, Eskiyapar v.s.mezar buluntularmca 
temsil edilen Hatti halkimn e§siz sanat eserlerinde haksiz yere Hititliligin 
Anadolu'da ilk eile tutulur arkeolojik kanitlanm görme tezine '(32); ortaya 
gikan bazi yabanci seramik türlerini yeni gelen Hititlere maletme ve hatta 
bu gögleri taa M.ÖAbinyilm ortalanna kadar geri götürme gabalan gibi 
her türlü mantik ve destekten yoksun önerilere ragmen (33), bizzat Hitit 
gögleriyle Koloni gaginda ba§layip, hemen tum 2.binyil boyunca devam 
eden ve Hititlerin Anadolu'da yurt tutma, devlet kurma, tum Anadolu'yu 
ilk kez siyasi bir birlik altmda birle§tirme gaba ve hirslarinda da aranmah-
dir. Uzak bir ihtimal olarak birkag kez parmak bastigim bu konu (34), son 
yillarda bende giderek bir inandincihk kazanmaktadir. Ba§ka bir deyimle, 
M.Ö.19.yüzyüdanitibaren Anadolu'ya akan Hitit gögleri ve bunun dogur-
dugu sonuglar, Mezopotamya'da Sami kavimlerin Sumer kültürüne; 
Yunanistan'da Akalann Myken kültürüne ve nihayet Latino-Falisk 
kavimlerin Etrusk kültürüne son vermeleriyle e§degerlidir. Eger Mezopo-
tamya'ya Sami gögleri, Akdeniz Dünyasma da Hint-Avrupa kavimlerin 
gögleri olmasaydi, buralardaki tarihi olaylar hangi yönde geli§irdi sorusu, 
bizi uzun spekülasyonlara götürür. Anadolu'nun topragi, iklimi, kültürleri 
ve insanlanna ve onlann mentalitesine tamamen yabanci olan bu yeni 
gögmenler, öne sürülen tum savlann aksine, o kadar da insancil, medeni ve 
sava§tan ho§lanmayan bir kavim degildi. özellikle yeni yeni devlet kurma 
dönemine ili§kin bazi metinler, bu boylarm önderligini yapan I.Labarna, 
ILLabarna (I.IJattuM), I.Mur^ili gibi ilk krallann hangi ihtiraslarla, nasil 
ämansiz ve vah§ice sava§tiklarmi, büyük Anadolu kentlerinden herbirini 
nasil teker teker i§gal edip yakip yiktiklarim bütün giplakhgiyla ortaya 
koyuyor. 
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Anittametni (35), Zalpa'ya kar§i yapilan sava$lar*(36), Lgattusili'nin 

yilliklan (37), Ursu'nun ku§atilmasi (38), Saray Kronikleri (39), 
I.Mursili'nin Babil, Halep, Anadolu ve Hurri sava?lari (40), Telipinu 
Fermani (41) dikkatle okundugunda, uygulanan tüyler ürpertici ve vah§i 
sava§ taktikleri incelendiginde (42), gok sayidaEski Anadolu kentinin Hitit 
i§gallerinden sonra varliklanni nigin yitirdikieriyinsani. artik §a§irtmiyor. 
Ibretle incelenmesi gereken en belirgin örnek olarak mejhur Zialpa kentinin 
(43) kaderi, bu kente kar§i Hititlerin yürüttükleri amansiz sava§lär ve 
nihayet onun kesin tahribi verilebilir. Bu talihsiz kente kar§i tarihi 
devirlerdeki ilk sava§lar, Koloni gagimn geg safhasinda (kärum lb), 
Kussara kräh Anitta'nin, Zalpa'yi önemsiz bir tanri heykelcigi yüzünden 
i§galiyle ba§hyor. Kent halkmm, yeni gelen i§galci Hltitlere kar§i olan kin 
ve nefreti, taa I.Labarna devrine kadar (M.Ö.1670) izlenebiliyor. 
Müteakip kral LÖattuSili devrinde yürütülen sayisiz entrikalar, Hititli 
prenslerin kral olarak Zalpa'ya atanmalari, kentin Hitit hakimiyetini 
kabullenmesine yetmiyor. Kent halki ve hattft Hitit asilli krallar dahi hakh 
olarak isyan ediyorlar. Defalarca tekrarlanan ve en azindan 3 yil stiren 
amansiz kugatmalar sonucu kent, artik tamamen tahrip edilmi§tir. Kral 
I.Hattusili, Zalpa krallannin asilikleri yüzünden kentin nasil cezasmi 
gektigini, sözüm ona beläsmi buldugunu, kendisine naib olarak henüz 
tayin ettigi torunu ve sonraki kral I.Mursili'ye, kendisine kulak küpesi 
olsun diye, §u sözlerle dile getirmektedir: "Zalpa krall babamin sözlerini 
bir tarafa atmi§ti. Bäk i§te o Zalpa'mn (halini) gört" (44) Metin yeri, galip 
kralm mäglup kentin harabeleri arasindan yagmälayip, koruyucusu 
Aririnä'nin Güne§ Tanngasma sikilmadan sundugu gümü§ e§yamn, 3 yük 
arabasim doldurdugunu yaziyor. Aynca bu i§gal ve tahripteft sonra I.Hat
tusili, Hatra, Hemuwa ve Talhiniya'hlarla birlikte Zalpa halkinm da timar 
ve zeamet (luzzi ve sahhan) muafiyetini de» tum yalvarma ve yakarmalara 
ragmen artik kaidirmi§tir (45). Böyle bir kentte nasil ya§anirdi? Ayni 
§ekilde bir zamanlar Arinna, Nerik ve Zippalatida'h rahipler ile 
dokümaglann sahip olduklan timar ve zeamet muafiyetine de son 
verilfhi§tir (46)* Eski Anadolu'nun geleneksel büyük kentlerine, din ve 
külttir merkezlerine kar§i askeri i§gal ve i§kencelere paralel olarak yürü
tülen iktisädl baskilari, bundan daha iyi gösteren beige olamaz. En güzel 
örnefclerine Alaca Höyük "Kral Mezarlari"nda rastladigimiz altm ve 
gümü§ eserlerle doruk noktasma ula§an yerli Anadolu metalürji tekniginin 
Hitit i§gallerinden sonra yok olmasi da, herhalde bir rastlanti degildir (47). 
Hitit sava§ianmn vah§eti konusunda kabaca da^olsa bir fikir edinebilmek 
igin aynca belirtmek gerekir ki, sava§ taktikleri arasinda kullamlan yön-
temlerden ikisi, yaiii "tahrip etmek, yikmak" (harnink-,harganu-) ile 
"yikmak, ate§e vermek" (warnu-) en yaygm olarak kullamlanidir (48). 
Buna iläveten Hitit krallannin yilliklarinda hig gekinmeden itiraf ettikleri 
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gapulculuklar sonucu elde edilen e§ya, mal varhgi, hayvanlar ve en 
önemlisi, sayilan yüzbinleri a§an tutsaklarm listesi de incelendiginde, bazi 
bölgelerde kar§imiza gikan nüfus bo§luklari ve bir gok kentin terkedilme, 
yok olma nedenleri artik daha kolay anla§ihyor. Sözün kisasi, Hititlerin 
yerli Anadolu insanma yaptiklari gaddarhklar, Kaskahlar tarafindan 
abluka altmda tutuldugu igin Hakpis ve tstahara'lilara ait tarlalarm 10 yil 
süreyle ekilip bigilmedigini öne sürerek Kaskahlari sözüm ona barbarhkla 
suglamak isteyen XILHattusili'nin iddialarmin aksine (49), dü§man 
kavimlerininkini gölgede birakacak gap ve nitelikte olmu§tur. 

Cogunlukla LHattusili devrine tarihlenen arazi bagi§ belgelerinin gös-
terdigi gibi, yerli halka ait olan topraklar, i§gallerden sonra kral tarafindan 
kendi yakinlarina ve sadik bürokratlara dagitilmaktaydi. Yurtlanndan ko-
vulan yerli halka kar§i kolonist Hititlerin gikar ve emniyetlerini saglamak 
igin ise, askeri, mülkt ve hukuki yüksek yetkilere sahip hudut beyleri (bei 
madgalti) (50) atanmi§ti. Bu "hudut muhafaza" komutanlanmn pek go-
gunun Kaska bölgesinde görev yapmasi, böige igin özel bir anlam ta§imak-
tadir. Bu memurlarin görev ve yetkilerine ili§kin taümatnameler, yukarda 
degindigimiz bagi§ belgeleriyle birlikte degerlendirilip, Kaskalilara smir 
bölgesinde ticaret yapmanin yasaklandigi (51) ve onlann artik Hitit kent-
lerine de sokulmadiklan (52) dikkate almdiginda, i§gal edilen bölgelerin 
nasil sistematik olarak kolonize edildigi; askeri politika ile sivil idarenin 
nasil e§güdümlü gah§tigi, agikga kendini gösterir. Kisacasi, Kuzey 
Anadolu'nun, yani Hitit ve Kaska'ülkelerinin askeri i§gali ve bunun arka-
sindan kolonize edilmesi, Roma'nm Etrusk topraklanm i§gali ile gok yakm 
benzerlik göstermektedir. x 

Hitit ba§kentinin kuzey ve kuzeyddgusundaki Alaca Höyük, 
Mahmatlar, Horoztepe veEskiyapar mezar bulutlannda (53) yer alan e§siz 
sanat eserlerini yapanHattili ustalarm torurilarina ait olan kentlerin birer 
birer tahrip ve talan edilerek arazilerinin Hititler arasinda payla§ilmasi, 
siyasi ve sosyal düzeni kökünden sarsmi§; alinan siki askert öhlemlere 
ragmen, bölgede bir otorite bo§lugu dogmu§ olacak ki, özellikle 
I.Arnuwanda - Asmunikal (M.Ö.1430'lar) devrinde ve sonraki gaglarda, 
Kaskahlann güneye, Hitit i§galindeki topraklara sarkma hareketleriyle 
emperyalist Hitit gücüne kar§i koyma gabalan gözle görülür eile tutulur 
§ekilde yogunluk kazaniyor ve Hititleri bundan böyle gok ugra§tiriyor. Bu 
amansiz mücadele IJLHattusili'nin kurnaz askeri ve siyasi politikasina 
ragmen, taa imparatorluk gökünceye kadar devam edegelmi§tir. 

Zalpa,Hitit vah§eti sonucu yok edilen tek Eski Anadolu kenti degildL 
Ihtirash büyük kral I.IJattusili'nin, Anadolu'nun güneydogusunda 
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aranmasi gereken Hassu (wa), Sanahuitta, Ursu, Suriye'deki Halep ve 
Amik ovasmdaki Allaha kar§i yönelttigi amansiz sava§lar, Zalpa' dakin-
den daha az §iddetli degildi. Hele Ursu'nun ku§atilmasi sirasinda kralm 
lsrarkärligi ve Isparta usulü sertligi Saray Kronigindeki haberlerle ili§kiye 
gegirildiginde, ttiyler ürpertici nitelik kazaniyor. Bu sava§lar sonunda, Eski 
Asurca beigeler, Anitta metni ve Telipinu Fermani ve benzeri gibi erken 
Anadolu tarihine i§ik tutan ilk yazih belgelerde kar§ila§tigimiz Hahhu, 
Harkiuna, Hassu (wa)JHupisna, Hurma, Kussara, Landa, Mama, Nesa 
(Kanis), Purushanda, Salatiwara, Sanahuitta, Ullamma, Ursu v.s. gibi 
büyük Anadolu kentlerinin Hititler gagmda ya tamamen yok olduklarmi, 
ya da önemlerini iyice yitirdiklerini görüyoruz. önemlerini yitirmeyenler, 
varhklarmi 9 0 k degerli kült merkezleri olmalarina borgludurlar (54). Bu 
arada kabul etmek gerekir ki, bazi hallerde de, III.HattuSili'nin nedense 
pek sevdigi ve bundan dolayi Kaska i§galinden kurtarmak igin canini 
vermek istercesine gaba gösterdigi Nerik örnegi gibi, bazi kentler de, bir 
kar§i tepki olarak KaSka i§gal ve baskinlari sonucu harap olmu§tur. 
kentlerin hangileri oldugunu, yer üstü buluntulanna, yerle§im alanlanmn 
daralmasma, kügülmesine v.s. dayanarak tesbit etmek, teorik olarak 
mümkün olmahdir. Oysa, §imdiye kadar yapilan surveylerde bu könulara, 
yani iskän yerlerinin belirli gaglardaki yayih§ sahasi ve seramik pargalarina 
dayanarak ilgili harabenin iskän kronolojisini en azmdan kabaca, yüzyillar 
halinde vermek gibi hususlar gergekle§tirilmemi§tir. Bunun her höyük igin 
mümkün olmadigim kabul etmekle beraber, survey raporlannda toplanan 
seramik malzemesinin de kabaca Orta Tung (MBA), Geng Tung £agi 
(LBA), Erken/Eski Hitit £agi, Koloni £agi, 2.binyil, 2.binyilm ilk veya 
ikinciyansi veya Hitit Imparatorluk Ca&> Demir Devri v.s. gibi gok götürü 
tabirlerle tarihlenmi§ olmasi, tarih! agidan gok büyük yanilgilara yol ag-
maktadir (55); günkü tarafsiz ara§tinci hakh olarak söz konusu buluntu 
yerinin, birbirinden ayricaliklargöstereri Koloni £agi, Eski Hitit ve Impa
ratorluk (Raglan ve Demir Devrinin baglarmdan hängilerinde iskän edil-
digini kesinlikle bilmek ve buna göre dogru sonuglara ula?mak istiyor. 
örnegin survey ve sayisiz kazi raporlannda yarili§hkla Eski Hitit olarak 
vasiflandinlan malzemenin, Hititler ve Hititlilikle higbir ili^kisi olmadigi; 
aksine bunun, Hititliligin henüz etnik veya siyasi bir varhk olarak yer 
almadigi (56), kozmopolitik bir karakter arzeden yerli Anadolu kavimle-
rinin ürettikleri ortak mallar oldugu görülmektedir (57); günkü belirtmek 
gerekir ki, Hitit Devletinin kuruldugu tarih olan takr.M.Ö.1670 öncesi 
Anadolu'sünda "Hitit Sanati", Hitit seramigi, mühürlerde Hitit üslubu 
v.s. aramak (58) ve hattä karum 1b ile gagda§ mezarhklan onlara atfederek 
"Hitit mezarhgi", "Hittite Cemetery", "Hethitische Grabfunde" v.s. 
ba§hklan altmda ^aymlamak (59), akla pek uygun gelmemektedir. (60). 
Bundan dolayi literatürde Eski Hitit, 2.binydin ilk yansi v.s. olarak tarih-
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lenen veya kabaca tasnifi yapilan malzeme ve yerle§im yerlerinin pek 
gogunu, bu terminolojik hata düzeltilmedigi sürece, Hititlerden ayinp 
Koloni gagiyla e§de§ tutmak gerekecektir. Bundan ba§ka, bu sanat 
eserlerine ve malzemeye de tarihi ve filolojik verilerle uyu§um saglayan yeni 
bir ad bulmak kagimlmaz bir sorundur. Asur Ticaret Kolonileri bu sanatin 
temsil edildigi tum bölgeleri kapsamadigindan, bir "Koloni Devri 
Sanati"ndan söz edilemez. §imdiük belki de "Erken Beylikler Devri 
Sanati" tabirini kullanmak, en uygunu olacaktir (61). 

Asil Eski Hitit dedigimiz devrin (M.ö.1670-1400) malzemesi, sanati, 
mimarisi ve yerle§im merkezleri nedir gibi bir köklü bir soruya ise §u 
andaki ara§tirmalarm i§igi altinda uygun bir yanit vermek olanaksizdir 
(62). Bu tür sorunlara gegerli bir gözüm yolu bulabilmek igin,önce Hitit 
seramigi denen nesnenin, tipki Myken seramiginde oldugu gibi (63), kih 
kirk yararcasina incelenmesi gerekir. Ancak her Myken kabi bulunan yerde 
bir Myken yerle§mesi olabilirmi§ gibi ciddi bir yamlgiya Hititlerle ilgili ola
rak ta dü§memek i?in, söz konusu seramik türünün, mevcut diger mallara 
olan orantisi da her halikärda belirtilmelidir (64). Bundan ba§ka, belirli 
böige ve kentlerin pek gogunun M.ö.2.binyihn ikinci yarisinda, yani asil 
Hitit Imparatorlugu gagmda terkedilmi§ oldugunu;iskSn edilenlerin de az 
sayida bir nüfus banndirabilmi§ oldugunu bihnek, ilgili böige veya 
kentlerin iskän tarihi agisindan gok önemlidir ki, buna örnek olarak Bafra 
ovasi ve Havza bölgesi gösterilebilir (65). Ancak tum bölgeler igin böyle 
kesin sonuglar alindiktan, eski kazilardan elde edilen malzeme ve sonuglar 
yeniden gözden gegirilip tarihlendikten somadir ki, Anadolu'nun demog-
rafik yapisi hakkmda detayh gah§malara gegilebilecektir. örnegin eskiden 
beri bir Hitit merkezi olarak bilinen Dündartepe'nin (66) M.ö. 2.binyihn 
ikinci yansmda iskän edilmemi§ olmasindan (67) gikan sonug, paha bigil-
mez degere sahiptir. Benzer örnekler daha pek goktur, bunlarm bulunup 
ortaya gikanlmasi gerekir. 

Orta Ve Kuzey Anadolu'da yer üstü ara§tirmalan sirasiyla H.H. von 
der Osten (68), E.Forrer (69), K.Bittel (70), G.Jacopi (71), l.K.Kökten 
(72), C.A.Burney (73), F.Cornelius (74), D.French (75), U.B.Alkim ba§-
kanligindaki Ikiztepe kazi ekibi (76) ve Hollanda'h bir ekip (77) tarafindan 
gergekle§tirilmi§tir. Harita l'de sunulan yerle§im merkezleri toplanirken, 
kazi rapdrlan di§mda kalan ba§kaca kaynaklar da kullanilmi§tir (78). 
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Harita 1 *deki M.Ö.2.binyil Iskän Yerlerinin Listesi: 

1- Ikiztepe 
2- GökgebogazTepe 
3- DedeTepe 
4- §irlek Tepe 
5- Bede§ 
6- Sivritepe 
7- TödügünTepe 
8- TepeTarla 
9- Haci Baba Tepesi 

10- Pa§a§eyh . s 
11- ElmacikTepe V 
12- AzayTepe v -
13- Katirdami Tepecik 
14- Kara§eyh Tepesi 
15- ÖmerUstaCiftligi 
16- Tepecik 
17- Kelbe§ Tepe 
18- Tepecik 
19- Göktepe 
20- A§agiTepe 
21- Bakirdere Tepecik 
22- DedeüstüTepe 
23- Dündartepe,(öksürük T.) 
24- Tekkeköy 
25- Bag Tepesi 
26- Dogan Tepe. 
27- Höyük Tepe 
28- Keltcpe 
29- §eyhsafi 
30- Hakim Tepe 
31- Cin Tepe I-III 
32- Güney Tepesi 
33- Kaledorugu Tepesi 
34- Kaleyeri Tepesi 
35- Ku$konagi 
36- Ce§ Tepe 
37- Ay Tepe 
38- , Ta§karaca ören Tepe 
39- Danabasan Tepesi 

40- Salur Höyük (Yüktepe) 
41- Güneytepesi 
42- Haci Baba Tepesi 
43- Dingilkalecik Tepesi 
44- Kaletepe 
45- Tombul Tepe 
46- Köyigi Tepesi 
47- Dev§erkaya Tepesi 
48- Kilise Tepesi 
40- -
50- Dedealti Tepesi 
51- Kümbet Tepe 
52- Beylikköy 
53- Patlangig Tepe 
54- Beialan Tepe 
55- Dogantepe 
56- Tümbül Tepe 
57- Ordu 
58- Karayaka 
59- Coban Tepe 
60- Bogaz Kesen 
61- Tepecik 
62- Untepe 
63- Horoztepe 
64- Niksar Yakinindaki Höyük 
65- Ku§saray 
66- Ku§saray Yakmmdaki Höyük 
67- Büget 
68- Melikgazi 
69- Höyük (Cekerek kuzeyi) 
70- Kaie 
71- Cerkez Höyük 
72- Kazankaya 
73- Köyüstü 
74- Kalehöyük(Zile) 
75- Ma§at yakinindaki Höyük 
76- Ma§at 
77- Bolos Höyük (Aktepe) ~ . 
78- Yenihan 
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79-Arkas 100- Gordion 
80- Höyük (Yildizeli yakim) 101- Karaoglan 
81- Topraktepe (Sivas) 102-Bahkhisar 
82- Cukurtarla Höyük 103- Bitik 
83- Höyükdegirmeni 104- Ihca 
84- §arki§la 105- Dikmen Höyük 
85- Dövlek 106- Inandik 
86-Sigan Höyük 107- Dümenli 
87- Demircige§me (Yeniköy) 108- Hala§lar 
88-Alaca Höyük 109- Nühüren 
89- Celebibagi 110- Salman Höyük 
90- Eskiyapar 111-54.iam.208 Tepe 91- Be$kiz 112- Semercitepe 
92-Bogazköy (HattuSa) 113- ören Höyük 
93- Cengeltepe - Mercimektepe 114-CengeUi 
94- Kaleboynu 115- Imren Tepe 
95- Hacibekta§ 116- Tepecik 
96- Kir§ehir 117- Täsköprü Yolu Höyük 
97- Kinkkale 118-Tepecik (Kamuk) 
98- Gävurkale 119-Urganci 
99- Polath 120- Karacaoglu 

Kabaca Polath, Kinkkale, Yerköy, §arki§la hattinin kuzeyinden gegip 
Karadeniz sahillerine kadar uzanan ve ayni zamanda Hitit Devletinin 
nüvesi ile onun ba§kenti Hattusa'yi da kapsayan bu geni$ bölgedeki 
"Hitit" yerle§im merkezlerinin toplam sayisi 116'dir (bk. harita 1 ve ekteki 
liste). Yukarda degindigimiz terminolojik güglüklerin i§igi altinda, sadece 
Koloni gagi malzemesi verdigi halde, yanh$hkla "Hitit" olarak vasiflan-
dirilan buluntu yerlerini bu toplamdan gikarmak gerekir ki, bunlar ara
sinda en azindan bizim görebildigimiz kadanyla Ali$ar'i (79), higbir 
gerekge göstermeden Zalpa ile e§itlenmek istenen Ikiztepe (80) ile gene 
Bafra ovasinda yer alan daha birgok yeri sayabiliriz. Buna kar$m, survey-
lerin genellikle vadi tabanlannda ve ana yöllar boyunca yapildigi (81), 
daghk, ormanhk ve sarp bölgelere girilmedigi veya buralarm tamamen 
taranmadigi göz önünde tutuldugunda, bu rakamin gergek durumu yansit-
madigi görülür. Adi gegen bölgenin tum sathim kapsayan daha itinah bir 
surveyle bu sayi pekälä iki, hattä üg misline gikanlabilir. Tum bu eksiklik 
ve yamltici durumlara ragmen, Anadolu'nun bu bölgesinin Man tarihiyle 
ilgili kaba taslak istatistik bir bilgi verebilmek igin, bu yerlerin hepsini 
harita l'de ve ek listede yaymhyoruz., Bu yerlerden 75 tanesi, genel olarak 
KaSka ülkesi olarak bilinen £ankin, Iskilip, Gümü§haciköy, Amasya 
hattinin kuzeyinde yer almaktadir. Buna kar§in, geni§ anlamda Kaska 
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bölgesi igerisinde, KaSka-Hitit tampon bölgesi de dahil, E.von Schuler'in 
tesbit ettigi yer adlarma (82) Ma§at (83) metinlerindekiler de eklendiginde, 
yakla§ik 200 adet yer adi mevcut oldugu görülür (84). §imdi ortaya gikan 
bu geli§kili tabloyu daha da inanilmaz bir hale getirmek igin, Hitit 
metinlerinin genelde'sava§ yapmayan, isyan etmeyen, dinl, idart ve 
ekonomik agidan pek önemi olmayan yer adlänm zikretmediklerini amm-
satmak yeterlidir. Kaba bir tahminle gene bu rakami iki veya üg misline 
gikaracak olursak, gergekte mevcut olan 400-600 yer adindan demek ki 
günümüze kadar ancak 150-225 yerle§im yerinin izleri kalabilmi§; yani ya 
tum M.ö.2.binyil yerle§im merkezlerinin yandan fazlasi herhangi bir iz 
birakmayacak §ekilde yok olmu§, ya da surveyler bunlari henüz ke§fe-
dememi§tir. 

Ba§ka bir sorun da, bu yerlerden kag tanesinin gergek anlamda Hitit 
oldugu, yani Hitit siyas! hakimiyeti altinda bulunmu§ oldugudur (85); her 
dort yöne dogru da Hitit veya KaSka hakimiyet sinirlanm kesinlikle tesbite 
yarayacak ipuglari elimizde mevcut degildir. Kaskahlann Karadeniz sahil-
lerinde oturup oturmadiklari dahi bilinmemektedir. Gergek anlamda 
Hititli diyebilecegimiz bir bulutu ele gegmemi§ olmasina ragmen, Hitit 
hakimiyetinin buralara kadar uzandigini öne sürmek, tarihi gergeklerle ne 
derece uyu§um igindedir* bilemiyorum (86). Diger taraftan son yillarda 
tizerinde haddinden fazla durulan Hatti kökenli yapi rituali KUB XXIX 
Tde saltanatin denizden gelmi§ oldugunun belirtilmesi, gititlerin taht 
ideolojisini yansitan bir dogma olmadigi gibi, gok da efsanevidir. Telipinu 
Fermanina göre I.Labarna ve I.Hattu^ili'nin denizi smir yapmi§ olmalari, 
bu denizle illä da Karadeniz'in kasdedilmi§ oldugu anlamini ta§imaz. Son 
olarak Zalpa metninde 30 oglan gocugun "Zalpa ülkesinin denizine'> 
ta§inmi§ oldugu efsanesi, ne Zalpa'mn Kizihrmak'in denize döküldügü 
yerde oldugunu, ne de erken devirlerde Hititlerin buralara kadar 
geldiklerini kamtlär. Söz konusu 30 gocuk ile gene 30 adet kizkarde§ ve 
onlann anneleri Kanis kraligesi bayanm Hititli olduklarmi ve bu efsanenin, 
Karadeniz bölgesindeki Hitit i§gallerinin amlarim yansittigini kirn ileri 
sürebilir? (87). 

Kaska bölgesi doguda Azzi-Hayasa olarak bilinen Hitit vasali bir 
devletin topraklarma kadar uzamyordu ki, bu da yukari Kara Su vadisi ile 
Bayburt ve gevresi demek olacaktir. 

Kaäkahlarm bati sinirlanna gelince; E.Cavaignac'in bir zamanlar öne 
sürdügü gibi, KaSkahlarm batiya yayilmalari Kuzey Ege sahillerine kadar 
ula?masa bile, a§agi Kizilirmak'm batisinda kalan kesimde, yani Kastamo-
nu» Slnop ve oradan batiya, Bartin, Zonguldak, Bolu ve hattä Izmit-c 
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kadar uzanan bölgede Kaskalilarm oturmadiklanm kanitlayacak hemen 
hig bir ipucu yok gibidir. Böyle bir görti§e kar§i koyacak ilk delil, §imdiki 
bilgilerimize göre Adapazan ve Düzce ovalannm Helenistik gag öncesi 
buluntu vermemesidir (88). Ancak bu durum, batakhk oyalar igin 
gegerlidir ve engebeli, daghk arazi henüz yeterince ara§tinlmi§ degildir. 

Inandik, Ku§saray ve Ma§at kazilariyla Büget mezarhk buluntulan, 
§imdiki bilgilerimize göre Hitit hakimiyet sahasimn en kuzey hattim bize 
kaba taslak vermektedir. Aynca, o zamanlar sabit bir simr olmadigini; 
bunun her devir ve kral zamamnda sürekli degi§tigini unutmamak 
läzimdir. Gergekten Harita l'e baküdigmda, güneyde Inandik, Kizilirmak 
(Htiseyinli), Büget, Ku§saray, Zile, Artova ile kuzeyde Devrez gayi, Kargi, 
Vezirköprü, Merzifon, Lädik ve Kelkit irmagl arasinda kalan gok geni§ 
bir bölgede, herhangi bir iskän olmadigi, hemencecik göze garpiyor. 
Batidan doguya dogru yer alan ve hemen hepsi de 2000 metreden yüksek 
olan Gegmi§ dagi, £al dagi, Tav§an dagi ve Akdag bir tarafa birakildiginda 
ve o zamanlar Anadolu'sunun nüfus azhgi göz önünde tutuldugunda dahi, 
bu kadar genüge bir alanin bo§ oldugu dü§ünülemez (89). Bundan dolayi 
bu uzun, geni§ ve zikzakh koridorda gok az bir ihtimalle ya Kaska-Hitit 
tampon bölgesini aramak, ya da henüz tamamen ara$tinlmadigim kabul 
etmek gerekecektir. Prof.T.özgüg'ün Kaskalilarm Magat'tan pek 
uzaklarda oturmadiklan savimn dogrulugu, ilerde bu bo§ koridorda yapi-
lacak ara$tirmalara baghdir. Ne var ki, Ma$at mektuplannda oldukga sik 
gegen "dü$man" sözcügüyle yalmz Kaskalilarm kasdedilmi$ olabilecegi 
varsayimmdan hareket edildiginde özgüg'ün bu fikrine katilmak gerekir. 
Böylece görülüyor ki, ba§kent HattuSa'mn hemen 150-200 klm. kuzey ve 
kuzeydogusunda Kaska bölgesi ba$hyordu. Hitit hakimiyet sahasim daha 
da kuzeylere, Vezirköprü ve a§agi Ye§ihrmak vadisine kadar kaydirmadan 
önce, buralardaki Hitit varhginm kaniti olarak gösterilen Oymaagag, 
Kilisetepe ve Salur höyüklerinin (90) arkeolojik agidan iyice ara§tinlmasi 
gerekir. / 

§imdiye kadarki cografya ara$tirmalarmda Hakmis, lätahara, Nerik, 
Pala-Tumana (91), Tiliura (92) v.s. gibi Önemli Hitit kent ve eyaletlerinin 
de iskändan ari bu bölgede arandigi göz önüne almdigmda, Hitit cog-
rafyasimn ortaya koydügu sorunlann boyutlan bir kez daha belirginle$i-
yor. örnegin, H.ErtemMn Pala-Tumana ile ilgili degerli ara$tirmasmda 
(93) Devrekäni, Kastamonu ve Ta§köprü'nün kuzeydogusuna, yani 
Gökirmak vadisine yerle§tirdigi gok sayida kentin bulundugu bölgede ve 
Tumana'yi yerle§tirdigi Kastamonu civan ile Pala'yi aradigi Osmancik-
Saray kasabalan arasinda da iskän bo§lugu oldugu, haritamiza göre agikga 
göze garpmaktadir. Bu du'umda, Cografya ara$tirmalannda, maddi 
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kahnti vermeyen yer ve bölgelere Hitit kentleri lokalize etmemek gibi 
hemen akla gelebilecek gegerli bir ilke koymadan önce, defalarca belirtti-
gimiz gibi, survey sonuglannin gok eksik oldugunu unutmamak gerekir. 
Nitekim biz daha bu yaniltici tablonun, yani geni§ iskän bo§luklannm var-
hgmdan henüz habersizken, III.H^ttufili ile ilgili olarak yaptigimiz 
doktora tezimizde, ara§tirdigimiz gagm tarih! olaylarma uygun cograf! bir 
ortam ararken, yer adlarim belirli, sabit noktalara koymaktan gok, kaba-
taslak genüge bölgelerde aramayi yeglemi§tik (94). Yeni yeni metinler, 
kazilar ve surveyler yardimiyla bu olumsuz tablo degi§medikge, tarih! cog
rafya ara$tirmalarmda bizim uyguladiguniz bu yöntemin en saghkh, en 
ehveni§er yol olarak kullamlmaya devam etmesi gerektigi de, akla en yakin 
olamdir. 

Son olarak, ara$tirma bölgemiz igin Hititge metinlerden bilinen önemli 
dag ve akarsu adlarmm nerelere tekäbül ettigi de önemli sorunlardan bir 
tanesidir. Bunlardan en önemlileri olan Adadag Haharwa (95), Ilgaz 
daglari KäsSu (96); akarsulardan C^kerek Kummesmah^ (97), Dahasta 
(98), Zuliya (99), Delice Zuliya (100), Devrez gayi Kummesmaha (Tbl), 
Gökirmak Dahara (102), Kelkit Irmagi Dahara (103), Kizihrmak Marasan-
tiya (104), Kirmir £ayi Hulana (105), Sakarya Sähiriya (106) veya Siyanda, 
Ye§ihrmak Azzi (107),wKummesm^ia (108), Zuliya (109) ve nihayet 
Yildizirmak ta MaraSantiya ile e$itlenmektedir ki, bu sonucusunujKBo 
XXIII 27 Öy.II 28vdd. da peki$tirmektedir. 

Bölgedeki tum diger cografi yer adlarimn nerelerde arandigmi, degi§ik 
ara$tincilara göre burada vermedik ve vermeye de gerek yoktu (110). Eger 
verseydik, ortaya gikacak tablo, dag ve akarsu adlanndakinden daha renkli 
olurdu; günkü belirtmek gerekir ki, hemen her tarihgi ve Hititolog, ara§tir-
malannda kendi cografyasmi kendine göre yapmaktadir. Mutlak olarak 
herkesin istisnasiz kabul ettigi ortak giki$ noktalari maalesef yok denecek 
kadar azdir. Yukarda verdigimiz genel bilgiler, ara$tincilann bu tutumla-
nni hakh göstermeye yeterlidir; günkü, yukarda degindigimiz gibi, hem 
surveyler, hem de metinlerin eski kentlerin sayisi, konumu, yapisi v.s. hak-
kinda verdigi bilgiler yetersizdir. Böylesine eksik ve hatah iki kaynaga 
dayah bir bilimsel ara§tirmanm, ara§tinci ne kadar objektif olursa olsun, 
bizi hangi ölgüde mutlak sonuglara götürebilecegi, daha uzun süre tarti§i-
lacaktir. Bu tür kisir döngülerden kurtulmak igin, igneyle kuyu kazar gibi 
tek tek yer adlanni ara§tirmaktan ve birkag yerde kazi yapmaktan gok, 
yaygin ve detayh surveyler vasitasiyla Anadolu'yu kan$ kari$ tarayip, tum 
yer alti ve yer üstü iskän yerlerinin ve tarihi varliklannin bir envanter ve 
atlasini yapmahyiz. 
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DtPNOTLAR 
(1) Maden zenginlikleri arasinda en baska demir, bakir, kursun ve gümtts gelmektedir, bk. P.S.de Jesus, 

The Development of Prehistoric Mining and Metallurgy in Anatolia, 2 eilt (1980); Tttrldye Maden En-
vanteri, MTA yayinlarindan No.179 (1980) ve MTA Tärkiyc Ekonomik Maden Yataklan Haritan 
(1981). 

(2) Bk.Oguz Erol, Die natürliche Gliederung der Türkei. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen 
Orients, Reihe A Nr. 13 (1983) 103-118 . 

(3) Ilgili literatür A.Ünal, Belleten 180 (1981) 436 a.n.23'te veriimi$tir. Aynca bk.SMEA'da cikacak ma-
kalemiz. 

(4) K.Bitte!, Die Hethiter (1976) 54 ve asagida s.18 ve a.n.86. 
(5) V.Haas, MDOG 109 (1977) 15vdd. ve Ümd, loc.cit. 
(6) Bk.a$agidas.l8. 
(7) Dr .Mehmet özdogan'in örnek bir sekilde yürüttügü surveyler sonunda Trakya'nin da M.ö.2.binyilda 

iskän edilmedigi anla$ilmistir; meslekdasimizin 1984'te Münih Üniversitesinde verdigi konferans. 
(8) G.F.del Monte-J.Tischler, Die Orts- und Gewaessernamen der hethitischen Texte, F.GTC 6 (1978)'deki 

yer adlarimn sayisi 1600 civarindadir. Bunlara Kültepe ve Masat metinleri ile diger kaynaklardakilcr 
de eklendiginde, ortaya bu 2000 yuvarlak rakami cikiyor. 

(9) Mezopotamya höytiklerinin rüzgar, kum firtinasi, yagislar, erozyon v.s. sonucu sekil degistirmesi, yok 
olmasi hakkinda bk. K.Kohlmeyer, MDOG 113 (1981) 53vdd. 

(10) Krs. J.Yakar-Garzon, Expedition 18 (1976) 43-47; H.Alkim, Beitraege zur Altertumskunde Kleinasiens 
Festschrift K.Bittel (1983) 13vdd. 

(11) Kazilari yapilan gercek anlamdaki Hitit merkezleri yalmzca sunlardir: Alaca Höyük, Bogazköy, Eski-
/apar, Inandik, Masat. 

(12) Krs. Masat hafirinin "bölgenln en btiyttk nöyoklerinden biri olan Aktepe" (»Bolus) (harita l'deki 
77 nolu yer!) höyügüne olan asin ilgisi ve burada J.Garstang'a dayanarak Hitit kenn* Zippalanda'yi 
gönnek istemesi, T.özgfic, Masat Höyük Kazüan ve Cevresindeki Arastirmalar (1978) 38, özellikle 39. 
Bu höyügü Nerik zannedip, orada kazi yapmak isteyen meslekdaslanmiz da var'dir. 

(13) Kr§. R.Naumann, Architektur Kleinasiens 2 (1971) s.213'deki tablo. 
(14) En güzel örnek, J.MeHaart*in Konya ovasmda (AnSt.4, 1954, 175vdd.; 11,1961, 159vdd.; 13,1963, 

199vdd,), C.A.Burney'in Eskisehir ovasrnda (AnSt.6,1956,179vdd.) ve D.French'in Kuzeybati Anado
lu'da yaptiklan surveylerdir (AnSt. 15,1965, 177vdd;17, 1967, 49vdd.; 19,1969,4lvdd.). 

(15) Rahmetli Prof.t.K.Kökten bircok gezilerini merkep sirtmda yapmistir. 
(16) Mezopotamya'da yapilan surveylerin kisa bir tariheesi icin bk. P.Calmeyer, BiOr.24 (1967) 330 vd. 
(17) Mezopotamya'daki survey sonuclan McCAdams'in kitaplan, Land Behind Baghdad.A History of 

Settlement on the Diyala Plains (1965) ve Heartland of Cities (1981)*de doruguna ulasmistir. Survey 
• sonuclanmn bir filolog ve tarihei agisindan genel degerlendirilmesi icin bk.en son J.A.Brinkman, 
INES 43 (1984) 169-180. Anadolu icin bunlarla uzaktan veya yakindan kiyaslanabüecek bir cahsma 
maalesef mevcut degildirjzorunlu olarak bk B.Landsberger, Belleten III (1939) 225vdd.;R.Naumann, 
Architektur Kleinasiens s.208 vdd.; EJewell, The Archaeology and History of Western Anatolia 
Düring the Second Millennium B.C. (Doktora Tezi, Pennsylvania 1974). 

(18) Kr§. L.Robert, Noms Indigenes dans l'Asie-Mineure Greco-Romaine I (1963); H.Ertem, Bogazköy 
Metinierinde Gecen Cografya Adlan Dizini (1973); G.F.del Monte-J.Tfechler, Die Orts-und 
Gewaessernamen der hethitischen Texte (1978). 

(19) A.Ünal, Belleten 180 (1981) 451. 
(20) A.Ünal, Belleten 163 (1977) 424vd.; Belleten 175 (1980) 475vd.; Or.52 (1983) 166vdd. 
(21) özellikle Kizilirmak kavsi icindeki bu anane kopuklugu dikkat cekicidir, bk. E.Akargal, apud 

K.Bittel, Griechenland, die Aegaeis und die Levante waehrend der "Dark Ages" vom 12.bis zum 9. Jh. 
v.Chr. (yayinlayan S.Deger-Jalkotzy) (1983) 65.Bu olusum maalesef henüz bitmis degildir; bm yanhs 
tasawurlar sonucu yer adlarmm degistirilmesi eylemi nftla devam etmektedlr, krs. en ba|ta tcisleri Ba-
kanligmca ayinlanan Türkfye Mülkt tdare Böhtmleri ve Bunlara Bagh Koyler Belediyekr (Ankara 
(1971); Yeni tabu Yer adlari (1977), 
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(22) Ünal, Belleten 180 (1981) 451. 
(23) Kuzey Anadolu'nun Gec Kalkolitik caga kadar iskän edilmemis olmasini K.Bittel burasimn sik orman-

larla kaph olmasma baglamaktadir, Die Hethiter (1976) 28. 
(24) J.Yakar-A.M.DincoI, Tel Aviv 1 (1974) 85vdd.; Yakar, Tel Aviv 2 (1975) 133vdd. 
(25) Anadolu höyüklermin olusurnu, yapisi, tipi ve Türkce adlan icin bk. H.H.Von der Osten, Anadolu 

Arastirmalan I (=JKF III) (1955) M7. 
(26) Meshur kaybolan tanri Telipinu Efsanesinde, Hatti dünyasinda vukubulmu$ asin bir kurakbgin amm-

sanmasini görmek mümkündur, Ünal, Belleten 163 (1977) 431. 
(27) Bu konuda bk. A.MJasink, Movimenti di popoli nell'area Egeo-Anatolica III-II millenio a .C: Studi 

e Manuali di Archeologia I (1983) 22 vdd. 
(28) A.Ünal, RIA 6 (1983) 373. 
(29) Ünal, Or.52 (1983) 165 ve a.n.6-7. 
(30) AnSt.6 (1956) 181. 
(31) Kärum 1b tabakasimn sonu, yani M.ö.yakla§ik 1750'ler. 
(32) K.Bittel, Die Hethiter (1976) 54. 
(33) Bk. J.Mellaart, I.Singer, G.Steiner ve J. Yakar'in Journal of Indo-European Studies 9 (1981) 135vdd., 

119vdd.t 150vdd., 94vdd.'da adeta yansircasina birbirlerini destekleyen görüsleri. Meilaart böylece 
daha önceleri bircok kez vurguladigi ve seramige v.s. dayanarak Luvileri Trakya üzerinden, Hititleri de 
dogudan Anadolu'ya getiren tezini terketmi? oluyor, bk.en son CAH 3 1/2 (1971) 363vdd., 408vd. 

(34) Belleten 180 (1981) 440vd.; RIA 6 (1983) 380vd. 
(35) E.Laroche, CTH nr.l. 
(36) CTH nrr. 2,3. 
(37) CTH nr.4 ve 13. Ilk metnin savas teknigi hakkmda bk. Ph.H.J. Houwink ten Cate, Anatolica 10 

(1983) 91vdd.§imdiye dek tarihlenmesi kesin olmayan nr. 13'teki fragmenter metinler, hakh nedenler 
gösterilerek A.Kempinski ve S.Kosak tarafindan I.Hattusli devrine tarihlenmektedir, bk.Tel Aviv 9 
(1982) 87vdd. CTH nr.4*teki literatüre ek olarak bkT C.Melchert, JNES 37 (1978) ivdd.; T.R.Bryce, 
The Major Historical Texts of Early Hittite History (1982) 49vdd.; A.Kempmski, Syrien und Palaestina 
(Kanaan) in der letzten Phase der Mittelbronze IIB-Zeit (1650-1570 v.Chr.) 16vdd. 

(38) CTH nr.7, bk.Kempinski, op.cits.35vdd. 
(39) CTH nrr.8,9. 
(40) CTH nrr. 10-12, 14, 15-17. 
(41) CTH nr.19, bk.Bryce, op.cit.s. 131 vdd.Metin simdi Standart.olarak I.Hoffmann tarafindan yayinlan-

mistir. Der Erlass Telipinus, Texte der Hethiter 11 (1984). 
(42) A.Ünal, Or.52 (1983) 164vdd. ve SMEA'da baskida bulunan makalemiz. Chicago Üniversitesinden 

Prof.H.A.HoffnerMn Bay R.H.BealMn kendi yamnda Hitit askeri teskilati hakkmda (The Hittite 
Military) doktora cahsmasi yaptigim bize bildirmesi üzerine, biz bu iki etüdümüzden sonra bu konu-

daki cahsmalanmiza artik son vermis bulunuyoruz. 
(43) Biz Bafra ovasmdaki Ikiztepe'nin Zalpa olduguna inanmadigimizdan (bk.yukarda s.l ve a.n.3), bu 

Zalpa ile Güneydogu Anadolu'daki kentin kasdedildigini zannediyoruz. 
(44) Yani, ceza olarak Zalpa'yi nasil harap ettigimi kendi gözlerinle gört Metnin devaminda Hassu (wa) ve 

Halep kentlerinin de ayni akibeti paylasttklan belirtiliyor, KBa III 27.28-31. 
(45) Hitit Kanunlan, madde 54. 
(46) Hitit Kanunlan madde 50,51. 
(47) Eski Anadolu madenciligiyle ilgili calismalar son yillardayogunluk kazanmaktadir, bk. Ashhan Yener, 

Anatolica 9 (1982) 33-75; 10 (1983) 1-15. Hitit metinlerine göre demir konusunda bk. Sedat Erkut'un 
basilmamis doktora teziyle detayh olarak J.Siegelova,, Annais of Näprstek Museum 12 (1984) 71-168. 

(48) B.Yukarda s.9 a.n.42'de verdigimiz bibliyografya. 
(49) Hattusili metni 11 14 vd. 
(50) E.von Schuler, HDA, AfO, Beiheft 10 (1957, yeni baski 1967) 41 vdd. 
(51) E.von Schuler, Die Kaskaeer (1965) 98; H.Klengel, AoF 6 (1979) 72vd. 
(52) KUB XXI 29 öy.II 6vdd. 
(53) T.Özgüc tarafindan Belleten 175 (1980) 459 vdd.'mda yaymlanan benzer madeni eserlerin gösterdigi 

gibi, bu buluntu yerlerinin sayisi ilerde daha dafärtäcaktir. 
(54) Krs. A.Archi, SMEA 22 (1980) 7-19. 
(55) Bu güclüklerle ilgiH olarak bk. C.A.Buraey, AnSt.6 (1956) 189-192. Borney burada MBA ile 

LBA ile Demir Devri malzemesini aytrdetmedeki güclüklere deginiyor. 
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(56) Biz burada M o n i caginda Hititlerin etaik bir azmhk olarak Anadolu'da var olduklanni kabul etmekle 

beraber, Hititlerin bu devirdeki siyasi roiücü abartan, hattä iliüt öncesi Anadolu beyliklerinin tümünü 
"Eski Hitit Süläleleri" olarak degerlcndiren görüsö (bk. F.ftrwl, Cumhuriyet'in SO.Yildönümü Anma 
Kitabi 1974,410vdd. ve daha önce Eski Anadolu Tarihi 1962t» 67vd.) katiyyetle katilmadigimizi belirt-
mekle yctiniyor ve §imdilik bu poiemik kenuya girmekten kacimyoruz (kr§.RIA 6, 1983, 380). 

(57) E. Akurgal Kolora Dcvri Anadolu sanatinda yerü Hattilerin roiflnü hakli olarak vurgulamaktadir, Die 
Kunst der Hethiter (1961) 13vdd. Anonim sanat eserlerimn betirli kavimlere aidiyeti ve bu kavimlerm 
erken Anadolu tarihindeki roileri v.s.degerlendiriiirken, ÖzclBkle biz Türk ara$üncilann 50k dikkatli 
olmanuz; farkmda olmndan bnn pan-indocermen akimlara bayraktarhk etmeme gerekir. Bu tür 
kavram karga$ahgimn, urk vc dil acismdan Kiüller ve Hititlilikfe Mc ama hic iliskisi olmayan yerli 
Anadolu halki Hattilerin Srettsklsri Alaca Höyük Kral Mezarlari buluntulan, Ankara'mn Sihhiye 
Meydamndakibiramt dolayisryh tarö§ihp degCTtendirilirken, halkimizinbazi kesimlerindenasil infial 
yarattigina; bundan dolayi da cn ba?ta saym Akurgal ölmak üzerc (Milliyet 8.11.1977 ve aym yazmm 
Belleten 162,1977,419-421'deki tskrari) bazi aydiiüanmizin buna nasü karji koymaya cahsüklanna, 
uzun yillar tanik olduk ve olmaktayiz. Eger Türkiye'de Türkler öncesi tarih ve sanati kabul etmeyen 
küskün bir ortam yaratmak istemiyorsak, beÜrli gercckieri acikca ortaya koymamiz gerekir. Hititler 
Türk müydü v.s. gibi uzun yillar süren ve kisir polemiklere konu olan sorulari artik aldatmacaya 
kacmadan, AUttirk'ün tarih tczi ilkeleri doSnütusuada mert(?e yanitlamaliyiz. Deneyimler, bir takini 

didaktik yaniiiraacalar aracryia savunulmak istenen, savunucularm dahi pek igten inanmadiklari bazi 
görüslerin maya tutmadigim göstermektcdir. 

(58) Bu görüsü savunan aras îricilaf in szyisi pek fazladir. Biz burada bazi örnckler vermekle yetinecegiz: 
K.Bitte!, Historia}. (1950) 276vdd.; Historia, Einzelschritten 7 (1964) 122; RIA 4 (1972-75) 375vdd.; 
T.özgüc, Ausgrabungen in Kültepe (1950) 2l6vdd; Anatoüa7 (1963) 25vdd.; 8 (1964) 28vdd.;S.Alp, 
DTCFD 10 (1952) 242vcM.; Belleten 182 (1982) 249vd.; H.G.Güterbock, Orlens 10 (1957) 233vdd.; 
RIA 4 (1972-75) 374 vd<L; A.Gocize, The Bible and the Ancient Near East. Essays in Honor of 
W.F.Albrigbt (1961) 313vd.; F.Fischer, Die hsthitischö Keramik von Bogazköy (1963) lOvdd.; K.Emre 
Anatolia 7 (1963) 87vdd.; N.Ozgäc, Kültepe Mühiir Baskilarinda Anadolu Grubu (1965) passim; Belle
ten 162(1977) 370vdd.; Belleten 170 (1979) 281 vd.; J.G. Macquesn, The Hittites and their Contem-
porari.es in Asia Minor (1975) 29."Die ft??eichnung der Monochromen, auf der Scheibe gefertigten 
Töpferware der Bsttiferea Brencczeit ZentralanatoäeEis als 'h (ethitische) Keramik' ist berechtigt, 
obwohl sie fn Schickt IV des eogea, Kansm von MUepe lange vor dem Beginn des H (ethitischen)-
Rckhes and zwei Schichten vor den aeltestsn schriftlichen Beiegen (nesisch-) h(eth.) PN auftritt" 
(Güterbock, RIA 6 s.5374);'* tbe central Anatolia in the colony-period is basicaUy Hittite" (Mac-
queen, lo.cit.); "Inthis level (Karum IV tabakasi kasdediliyor A.Ü.) wfakh afterwards bears the name 
of HUtfte..." (F.Öxgüc, Anatolia 8, I964,28vdd.). Buna karsi kr§. gene aym yazarin gerek sayi ve 
gerekse medeniyet seviyesi bakimindan Koloni caginda Anadolu'daki Hitit varhgmi kücümseyen 
tutumu, Anatolia 7» 1963, 25 vd. ve buna ragmen s.37'de ifade edilen görüs/. "Orta Anadolu'da her 
ki TUPC Devri sahri veya köyü »stände bir Hitit sehri, bir Hitit köyü varätr." Böyle bir görüs, aneak 
Karum J.V-lb ile cagdas, yani Asur Ticaret Kolonileri cagi yerli Anadolu halkina ait olan tum kent ve 
köylerin, yeni yeni Anadciu'ya göc etmeye basjayan Hititlere maledilmesi halinde gecerli sayilabilir. 
Hititlerin pek sevdikleri ve dillerini onun adma izafeten andiklan Kanis/Nesa (Kültepe) kentine asil 
Hitit cagmda acaba ne olmustur? Nerededir buradaki "Hitit" kenti? Genel Hititlerin siyasi ve 
ideolojik nedenlerte hanedanlarim geriye götürdükleri Kussara kentine ne olmu$tur? Bu ve yukarda 
s.l2'de saydigimiz daba nice kentler Hititler caginda artik niye terkedilmistir? Eger bu kentler Koloni 
Qagmda gercek amamda birer Hitit kenti olsalardi, Eski Hitit ve Yeni tmparatorluk dönemlerinde de 
var olmaya devam etmezler miydi? Bu tutarsizlik, bu kentlerin Koloni faginda Hititlilikle ili§kisi 
otmamasi: aksine, Zalpa örnegindegörüldügü gibi, bu kent halki ve krallarimn Hititlerin can düsman-
lan olmalanyla aciklanabilir. Kültepe belgeleri ve Anitta metninden, bu devirde varh|im tesbit ede-
bildigimiz en az 22 yerli kücük beylikle hüküm süren hanedanlardan M9 birisi gercek Hitit adi ta§ima-
maktadir. Bu hanedanlarm pek cogu, Hitit hanedamnin öncüleri olarak bilinen Ku^ara'li Pithana ve 
Anitta da dahil, yerli Anadolu (Haiti) veya Hurri kökenlidir.- Bu yerli prensler, politik yayilma ve 
sava$cihk konularmda da sonraki Hititlerden ayrilmaktadirlar; QünkiX .Hititlerin baska bir rakip, 
koeksistens tanimayan yayilmaci asker! politikalanmn aksine, bu prensler büyük imparatorluklar kur-
ma hevesine kapilmami$lardir. Birbirleriyle yaptiklari savaslar kücük ^aptadir. Iste bu bari§ sever 
tutumlan yüztinden Hitit askeri gücüne yenik düsmü$lerdir. 

((59) K.Emre, Yanarlar. Afyon Yöresinde bir Hitit Mezarhgi (1978) 43vdd., özeUikle 50.S.51vdd.nda 
sayilan ve burada tekrar edilmesinde bir yarar görülmeyen mezarhklarm pek cogu da Hitit öncesi cag-
lara aittir. 
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(60) Bu konudaki düsüncelerimizi ilerde daha aynntih bir sekilde yayinlayacagiz.v §imditik SMEA'da baski-

da olan makalemizin 32 nolu alt noruna bakiniz. ; 
(61) Krs. E.Akurgal'in kullandigi "die friigeschlchtliche Periode" deyimi, Historia, Einzelschriften 7 

1964) 74. 
(62) Asil Eski Hitit cagi buluntularimn ne kadar az ve yetersiz oldugunu idrak icin K.BitteTin RIA 4 

(1972-75) 375vdd.'ndaki kisa ansiklopedik yazisina bakmak yeterlidir. 
(63) Bk.Yusuf Boysal, Anatolia 15 (1971) 63vdd.;C.Mee, AnSt.28 (1978 (79) I21vdd.; Omer Capar, Tarih 

Arastirmalan Dergisi 14 (1981-82) 393-403 ve Coskun Özgünel'in baskidaki Docentlik tezi. Bu konuda 
J.Mellaart'm AfO Beiheft 19 (1982) 372vdd.'ndaki hakli uyan, tenkit ve taslamalan herkesin ibretle 
okumasi ve kulagma küpe yapmasi gerekir. "....Simple bead-rim bowis discovered at Old Smyrna 
(Bayrakli Tepe) were hailed as confirming Hittite culture up to the West Coastl On coastal sites every 
Mycenaean sherd was photographed as evidence for Mycenaean penetration, colonisatlon, presence or 
what have yoü, but the bulk of local Anatolian pottery was virtually Ignored..." 

(64) T.özgüc'ün Masat Höyük Kazilari ve Qevresindeki Arastirmalar (1978) 15,120'de yaymladigi sadece 
üc parca Myken HIB kabinm yaymdan önce nasil agizdan agiza yayihp sensasyon yarattigma hepimiz 
tanik olduk. 

(65) J.Yakar-A.M. Dlncol, Tel Aviv 1 (1974) 91. 
(66) T.özgüc, 3.Türk Tarih Kongresi (1943) 393vdd.; f.K.Kökten-N. ve T.özgüc, Belleten 9 (1945) 361vdd. 
(67) Yakar-Dincol, op.cit,s.86vd. 
(68) OIC 2 (1927) lvdd.; OIC 6 (1927) lvdd.; OIC 8 (1930) Ivdd.; OlP 5 (1929) Ivdd. 
(69) MDOG 65 (1927) 27vdd. 
(70) Praehistorische Forschung in Kleinasien (1934); Die Hethiter (1976); Bittel et al. Bogazköy-Hattusa I 

(1952) 163. 
(71) R.O.Ank, TTAED 4 (1940) 258vd. 
(72) Belleten 32(1944) 675vdd.;9 (1945) 361vdd.;43 (1947)449; 45 (1948) 223vd.; DTCFD3 (1945) 477vdd.; 

9 (1951) 205 ve passim; 11 (1953) 203 ve passim. 
(73) AnSt.6 (1956) 179vdd. 
(74) Wilhelm-Esch-Expedition von 1959 nach Kleinasien; BiOr.18 (1961) 2I4vdd.;21 (1964) Uvdd.;Or.27 

(1958) 225vdd.;373vdd.; Geschichte der Hethiter (1973). 
(75) Ankara. A Guide to the City and District (s.a.) (Ankara Turizmi, Eskieserleri ve Müzeleri Sevenler 

Dernegi yaymlan 5) 19 vdd. 
(76) J.Yakar-A.M.Dincol, Tel Aviv 1 (1974) 85vdd.; Yakar, MDOG 112 (1982) 75vdd.; A.M.Dincol-J.Ya

kar, Belleten 152 (1974) 563vdd.; U.B.Alkim, TAD 22 61975) 6vd. 
(77) AnSt.29 (1979) 196vd. 
(78) Bu kaynaklann bashcalan sunlardir: S.Przeworski, Or.7 s.390vdd.; 8 s.49vdd.; H;G.Güterbock, 

Belleten 2 (1937) 501vdd.; J.Garstang-O.R. Gumey, The Geography of Hittite Empire (1959); A.Ünal, 
apud H.Z.Ko§ay, TAD 15 (1968) 91; Yurt Ansiklopedisi eilt 6 s.4581 (Salman Höyük); K.Bittel, 
Beitraege zur Kenntnis hethitischer Bildkunst (1976); G.F.del Monte-J.Tischler, Orts- und 
Gewaessernamen der hethitischen Texte (1978); T.özgüc, Belleten 41 (1947) 164; 3.Türk Tarih 
Kongresi.(1943) 393vdd,; Masat Höyük Kazilari ve Cevresindeki Arastirmalar (1978); Masat Höyük 
II.Bogazköy'ün Kuzeydogusunda bir Hitit Merkezi (1982); H.Ertem, Bogazköy Metlnlerinde Gecen 
Cografya Adlan Dizini (1973); Hitit Devletinin iki Eyaleti: Pala-Tum (m) ana ile Yakin ^evrelerindeki 
Yerlerin Lokalizasyonu Üzerine Yeni Denemeler (1980). 

(79) A.Ünal, RIA 6 (1983) 381vd. 
(80) KSrum IV tabakasihdan (M.ö.2100!) daha gec malzeme vermeyen; buna ragmen hafiri ve bircok 

arastinci tarafindan Zalpa ile esit tutulan Ikiztepe'nin Zalpa olamayacagini Belleten 180 (1981) 436 
ä.n.23 ve SMEA'da baskida bulunan makalemin a.n.l6'sinda acikca kanitlamis oldugumdan, burada 
tekrarinda bir yarar görmüyorum. 

(81) Krs. Dinjol-Yakar, Belleten 152 (1974) 568; Ertem, Pala-Tum (m) ana (1980) 13. 
(82) Die KaTkaeer (1965) 94vdd. I 
(83) S.Alp, VIII.Türk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabi I (1979) 177vdd.; Belleten j 164 (1977)638 vdd. 
(84) Metinlerin verdigi bilgilere göre bu yerlerin en Önemlileri sunlardir: Alisa, Arinna, Haknu% ganhana, 

Ha ŝtira, gattena, Hattinzuwa, HissaStj,apa, Hursama, Ishupitta, Istahara, Istitina, Kalasma, Karajina, 
Kartapaha, Kastama, Katapa, Kunistama, Marasantiya, Marista, Nerik, Pala-Tummana, Palhüisa, 

"̂ 3arisa,< Tahurpa, Taggasta, Takkupsa, Tapapanuwa, Tapikka, Tasmaha, Tawiniya, Tiliura, 
Timuhala, Tipiya, Tuhjippiya, Turmitta, Zalpa (?), Zippalanda, Zithara. 

(85) Bundan dolayi biz haritamizda<ve ba§ka yerlerde Hitit sifatim kästen tirnak icine aldik. 
' , -
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(86) Bu noktadan hareketle Bitterin su sözleri bizi §a§irtmaktadir: "Echt Hethltisohw In unserem Sinne 

findet sich einerseits bis zur Südküste des Schwarzen Meeres und damit In Gebieten, die lange kas-
kaeisch waren... "K.Bittet, Griechenland, die Aegaeis und die Levante waehrend der "Dark Ages" 
vom 12.bis zum 9.Jh.v.Chr. (yayinlayan S.Deger-Jalkotzy) (1983) 28. 

(87) Son yillarda üzerinde cok durulan bu metin (standart yayin: H.Otten, StBoT 17,1973,6vdd.) o kadar 
cok anlamhdir ki, amatör gazeteci bir bayan burada Amazonlar efsanesinin en eski izlerini görmek 
istemistir (Mina Zograou, Amazons in Homer and Hesiod Atina 1972) ve aym yazann Paris'te 27. 
Beynelmilel Asuryoloji Kongresindeki (1980) "Who were the gods of Zalpa In the legend of the Queen 
of Kanis?" basjikh bildirisi. 

(88) C.A.Burney,AnSt.6 (1956) 180. 
(89) Surveylerin gösterdigi gibi, iskän bo§luklan gercekten hemen her yerde meveuttur, Bunun nedenleri, 

eski caglardaki nüfus azhgi, belirli insan toplumlarimn dayamsma, emniyet v,b,«9isindan toplu halde 
bir arada yasama istegi, o zamanlarm tabiat ve cevre yapisi gibi seylerde aranabilir, 

(90) J.Yakar, MDOG 112 (1980) 75vdd. 
(91) Ancak bk.H.Ertem, Pala-Tum (m)ana (1980) 13'te gösterilen gerekee, 
(92) Bu kentlerin lokalizasyonuyla ilgili görüsler icin bk. del Monte-Tischltr, OrtHWld Gewaessernamen 

(1978) ilgili yer adi altina. 
(93) Yukarda a.n.91'deki eser s.l3vdd. ve en sondaki harita. 
(94) A.Ünal, Hattusili IILbis zu seiner Thronbesteigung, Texte der Hethiter 3 (1974) 5; "Eines der 

schwierigsten Teilgebiete der hethitischen Geschichte ist die historische Geographie,,, In vielen Faetien 
musste ich mich auf eine grobe Einordnung beschraenken". Bk.aynca 8,183vd(l* 

(95) H.G.Güterbock, JNES 20 61961) 94vd. v.s. 
(96) E.Forrer, Glotta 26 (1938) 181; A.Ünai, RIA 5 (1980) 374. 
(97) Güterbock, op.cit.s.96; von Schuler, Kaskaeer s.9 a.n.2. 
(98) F.Cornelius, Geschichte der Hethiter (1973) 17. 
(99) S.Alp, Belleten 164 (1977) 646. 
(100) Cornelius, op.cit.s.10. 
(101) J.Garstang-O.R.Guraey, The Geography of Hittite Empire (1959) passlm, 
(102) Güterbock, op.cit.s.95 ve a.n.48. 
(103) Cornelias, op.cit.s.15; J.Tischler, Kleinasiatische Hydronomie (1977) 92, 18$, 
(104) Bk.Asagida Yiidizirmak altina. 
(105) J.G.Macqueen, AnSt.18 (1968) s.l76'daki harita. 
(106) Garstang-Gurney, op.cit.s.76vd., 85; H.Klengel, MIO 8 (1961) 21; Cornelius, op.cit.s.283, kr§. 

aynca, J.Mellaart, apud Macqueen, op.cit. s.177 a.n.68. 
(107) A.Ünal, RHA 31 (1973) 50. 
(108) Güterbock, op.cit.s.96. 
(109) EXaroche, RHA 31 (1973) 87. 
(110) Genel olarak bk.del Monte-Tischler, op.cit.passim. 


