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Dr. Riemschneider, Margarete: Die Welt der Hethiter. Grosse Kulturen der 
Frühzeit. Herausgegeben von Prf. Dr. Helmuth Th. Bossert. Gustav Küpper Verlag. 
Stuttgart 1954. 124 s. Metin dışında 108 Lavha. 

Eserin Prof. Bossert tarafından yapılan Önsözünde Hititolojinin ta-
rihi âna hatları ile anlatılır ve Hitit sanat eserlerinin korunduğu müzeler 
ve bu müzelerin rehberleri bildirilir. Bu arada muahhar bir hitit müstah
kem şehri olan Karatepe kazılarının neticelerinin de neşredileceği müjde
lenir. Daha sonra Prof. Bossert, müellifin çivi yazısı ve hieroglif dillerine 
çalıştığını ve Wölfflin'in talebesi olduğu için, sanat tarihi meselelerini de 
halle uğraştığını bildirir; 

Eser başlıca şu bölümleri ihtiva etmektedir: En eski İndo Cermen 
Kültür kavmi- Tarihte Hititler - Sosyal bünye - Hukuk işleri - Günlük 
hayat - Tanrılar âlemi ve din - Tasviri sanat, mimarî, edebiyat. 

Müellif birinci bahiste, Tevratın verdiği malumatta Kenan diyarında 
oturan diğer kavimler arasında Hititlerin de büyük bir rol oynadığını söy
ledikten sonra. Tevratta " H e t oğulları" ile ilgili malumatı verir, fakat 
yerlerini göstermez 1. Burada X I X . asırdaki ilmî araştırmalarla mey
dana çıkarılan Hitit kavmi ile Tevratın ve Asur kaynaklarının bahsettiği 
kavmin aynı olup olmadığını sorması hayrete değer. Fakat mevcut hitit 
kabartmalarından bir hititlinin fizikî tipini çizmeğe ve onları sarı saçlı ve 
mavi gözlü olarak tahayyül etmeğe çalışması (s. 10) enteresandır. 

Daha sonra hitit kıyafetlerine geçen müellif, Kargamiş, Boğazköy ve 
Mısır tasvirleri üzerinde görülen kıyafetlere bakarak hitit kadın ve erkek 
kıyafetlerini tesbite çalışır ki bu konu ile daha evvel Prof. Ekrem Akurgal 
meşgul olmuştur 2. Biz bu hususta yalnız şu noktaya temas etmek isti
yoruz ki, Hitit kıyafeti mev'zu bahis olduğunda, Eski Devlet zamanından 
Geç Hitit beylikleri zamanına kadar geçen 8-9 asır zarfında aynı modanın 
devamı imkânsızdır. Nitekim geç hitit âbideleri üzerindeki ,kıral kıyafet
leri Asur modasını gösterdiği halde, tanrı kıyafetleri, belki de kısa oldu
ğundan dolayı münhasıran bir harp kıyafeti olan - Tıpkı Romalıların pi-
lili harp eteklikleri gibi - hem Büyük Hitit devleti zamanında, hem de geç 
Hitit beylikleri devrinde aynıdır. Boğazköydeki kıral kapısı ve İvriz kabart
malarında olduğu gibi. Sakal için de aynı şey söylenebilir. Sakal bir Asur 
modasıdır, bundan dolayı da yalnız Geç Hitit devri kabartmalarında 
görülür. Müellif Hitit kadın kıyafetlerini de izah ettikten sonra, birden bire 
hitit memleketinde konuşulan dillere geçmektedir. 

1 Bu yerler için bak. Contenau, la civilisation des Hittites et des Hurrites du 
Mitanni. Paris 1948.s. 12 v.d. 

2 Akurgal, E., Remarques stilistiques sur les Reliefs de Malatya (DTCF yayın
ları Nr: 53) s. 32-37. 
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Ona göre Lui, Pala Kaneş, Nesi ve Hieroglif hititçesi, bugün bizim 
hititçe dediğimiz dilin muhtelif lehçelerinden ibarettir (s. 1l) ve bu diller 
I I . Binyılda Anadolu'da konuşuluyordu. Halbuki bu diller Hitit Büyük 
devleti zamanında konuşulmuş olsaydı, bu dillerde yazılmış olan metin
lerin karşısında hititçe tercümeler olmazdı, bu diller bu devirde sadece 
liturjik maksatlarda kullanılıyordu. Bunun en bariz delili, vaktiyle luicenin 
konuşulduğu Arzava memleketlerinde şimdi hititçeden başka dilin anlaşıl
madığını gösteren Arzava mektuplarıdır (EA 31 ve 32). Diğer taraftan bizim 
bildiğimize göre, Pala dili müellifin söylediği gibi (s. 12) Kuzey-doğuda 
değil, fakat kuzey-batı Anadoluda yayılmıştı 3. 

Bundan sonra hitit göçlerine geçen müellif, bu hususta da yeni fikir
ler ileri sürüyor ve tıpkı eski Yunanlılarda olduğu gibi, Hititlerin de 
mahdut bir kavim grubu olduğunu ve zamanla diğer Anadolu kavimleri 
üzerinde hâkim olduklarını söylüyor. Ona göre Hititler I I I . Ur sülâlesi 
yazısını Suriyede iktibas etmiş olmalıdırlar. İlk defa Sir L. Woolley tara
fından Kirbet Kerak keramiği yayılışına dayanarak ortaya atılan bu fi
kir , henüz isbat delillerinden mahrumdur. Müellif hieroglif yazısını icad 
eden İndo - cermen kavimlerinin I I I . Binden evvel Anadoluya yerleşmiş 
olmaları lâzımgeldiği kanaatindedir. Gerçekten de Hiroğlif hititçesinin in-
doeuropeen dillerden olduğu tesbit edildikten sonra, izahı müşkil bir durum 
meydana gelmiştir: Zira bu yazıyı icadeden kavimler, Hititlerden sonra 
Anadoluya gelmiş olmayacaklarına göre. enaşağı I I I . Binyılda Anadoluda 
yerleşmiş kavimler arasında olmaları icabetmektedir. Halbuki Hieroglif yazı
ya I I . Binyıl başlarında bile henüz çok nadir olarak rastlanır, öyleki bugün 
bir çokları bu işaretleri sembol diye kabul ederler 5. Hitit Büyük devleti 
zamanında ise lejand ve âbide yazısı olarak rastlandığı halde, Geç Hitit 
beylikleri zamanında çok revaçta olduğunu görüyoruz. Böyle daha mü
nakaşalı meseleler bu tarz popüler bir kitapta yer almamalı idi. 

Tarihi Hititler : 

Müellif bu bahiste evvela Anadolu'nun 111. Binyıl tarihini ele alıyor. 
Akkad kırallarından Sargon ile torunu Naramsin'in Orta Anadolu'daki 
ticaret şehirlerine karşı yaptıkları seferleri, haklı olarak, tarihi hadise 
kabul ediyor 6, fakat Zababa kültünün Sargon seferi ile Anadolu'ya gel
miş olduğu hususu kat'iyetle söylenemez, kanaatindeyiz. Sonra Naramsin
'in savaştığı Hatti kiralı Pampa'nın adının etimolojisine dayanarak ve Ka-
neşçeyi de bir hitit lehçesi şeklinde tafsir ederek Hititlerin I I I . Binyılda 
Anadolu'da yerleşmiş oldukları ileri sürülüyor. Filvaki bir taraftan Kap-
padokya vesikaları üzerinde hititce kelimelerin bulunuşu 7 ,diğer taraf-

3 A. Götze, Kleinasien s. 49. 
4 Sir L. Woolley, A Forgotten Kingdom (London 1953) s. 32,37. 
5 H. G. Güterbock,. SBo I, s. 56. 
6 H. G. Güterbock, ZA 42 (1934) s.86 ve 91 de bu görüşü kabul etmez. 
7 S. Alp, Belleten 50,s.254 v.d. Landsberger, Ar.Or XVIII 1/2 (1950) s. 348. 
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tan yeni Kültepe kazılarının verdiği diğer arkeolojik delillerle bu husus 
aydınlanmış bulunmaktadır. Fakat Hititlerin I I I . Ur sülâlesi yazısını 
Şulgi zamanında Halep civarında iktibas etmiş oldukları fikri bir Hypo-
thes'den ibarettir, çünki Hititlerin Anadoluya Kafkaslar üzerinden gelmiş 
oldukları tezi de gittikçe taraftar kazanmaktadır 8. Bu iki faraziye birleş-
tirilirse, şöyle bir durum hasıl olmaktadır: Kafkaslar üzerinden gelerek 
I I I . Binyılda Anadoluya yerleşmiş olan Hititler, yeni kronolojiye göre 
2060 dan sonraya konulan Şulgin'nin zamanında kuzey Suriyeye inmiş 
bulunuyorlardı ve o zaman yazıyı öğrendiler. Halbuki Şulginin 3. halefi 
İbbisin'den (ca. 1960) bir buçuk asır sonra yaşayan Asurlu I. S argon za
manında Anadoluda Asur ticaret kolonileri kurulmuştu. Koloni çağına 
Hititlerin orta Anadoluda bulundukları da artık malum olduğuna göre, 
niçin Asur yazısını almadılarda, bir buçuk asır evvel Suriyede öğrenilmiş 
olan I I I . U r sülâlesi yazısı yayıldı? Bugüne kadar bu işle meşgul olanlar 
henüz bu sorunun cevabını bulamamaktadırlar. Binaenaleyh, bu iş görün
düğü kadar basit değildir ve böyle bir el kitabında halledilmemiş faraziye
lerden kat'iyetle bahsetmek doğru değildir. 

Eski Devlet: 

Müellif Eski Devlete doğrudan doğruya Anittaş ile başladığına göre 
bu sülâle ile Hitit kıral sülâlesi arasında bir ayrılık kabul etmiyor demek
tir. Yalnız Hattuşa şehrini Kuşşara kiralı lanetlediği halde, muahhar Hi
tit kırallarının kendilerine "Kuşşarlı adamın ahfadı" demelerindeki tezat 
izah edilmeden kalmaktadır. Anittaş metnindeki "denizden denize" tar
zında gösterilen hudut tayinini de müellif Kara ve Akdenizler olarak tef
sir etmektedir. Gerek Mersin kazıları,gerekse Samsun kazıları yalnız Bü
yük Hitit. Devleti zamanı için bu hudut tayininin doğruluğunu göstermiş
tir9. Müellifin burada Eski Devletin mahdut vesikaları ile kıralların 
karekterlerini tanımağa çalışması da şayanı dikkattir. Meselâ: Bir şaheser 
olan Hattuşil vasiyetnamesi ölüm döşeğinde yazıldığına göre, bu kıral bir 
şair olmalıdır (s.24). Aynı suretle Telipinuş'un fermanında sezilen yumu
şak kalbliliktir ki, bu kıralın hitit kanunlarını hafif cezalarla tedvin et
mesine âmil olmuştur (s. 28). 

Böylece Karanlık çağa geliyoruz. Müellif burada vaktiyle A. Götze 
tarafından ortaya atılan ve revaç görmeyen Hiksos imparatorluğu naza
riyesini yeni baştan çürütmeğe çalışıyor. Hiksosların Hurrilerle aynı tutul
masının imkâsız olduğunu, zira " ç o b a n " denilen bu kavimlerin harp ara-
bası ve feodal teşkilata sahip olmayacaklarını söylüyor. Oysa ki XVIII . 
sülâlenin ilk kiralı olan Ahmose'den itibaren Mısır âbideleri üzerinde 
at ve harp arabası tasvirleri ortaya çıkar 9a. 

8 A. Scharff -A. Moortgat, Aegypten und Vorderasien im Altertum (München 
1950) s. 325 v.d. 

9 T. Özgüç, Samsun hafriyatının 1941/42 yılı neticeleri (III. Türk Tarih Kongresi, 
Ankara 1948) s. 393 v.d. J. Garstang, Halil Edhem hatıra kitabı I (Ankara 1947) 
s. 2 v.d. 

9a F. Kınal, Belleten XVII 66 (1953) s. 181 n. 10. 
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Böylece XVIII . sülâle kırallarından I I I . Tutmosis zamanında cere
yan eden kuzey Suriye hadiselerine temas ederek, bu devirde Mısır-Mi-
tanni ve Hatti devletleri arasında sulha dayanan bir dostluğun kurulmuş 
olduğunu, zira bu Firavuna ait vergi listelerinde Hatti adının da zikredil-
diğini ifade ediyor. Halbuki aslında Hitit kiralı I I . Tuthalia'nın Halebi 
zaptı üzerine Mısır ve Mitanni devletleri müşterek tehlike karşısında bir
leşirler. Mısır listesindeki isim ya bir kuru tefahürden veya ufak bir hitit 
şehrinin zaptından ibaret olmalıdır. Çünki bu devre ait Mısır eserlerine 
Ugaritten yukarıda rastlanmamıştır. 

Şuppiluliuma idaresinde Büyük Devlet: 

Burada bu kiralın icraatı olan muahedelerin şekli ve mahiyeti hak-
kında malumat verilmektedir. Hitit kroniklerini Mısır ve Mezopotamya 
kroniklerinden ayıran farklar hususunda müellifin ileri sürdüğü fikirler 
gerçekten isabetli teşhislerdir. Fakat Şuppiluliuma zamanında Hitit Dev
leti hududlarının eskisinden daha geniş olmadığı fikri doğru değildir 
( s .34) . Zira Şuppiluliuma'nın batıda Arzava 1 0 , güneyde Hurri ve 
Mitanni kırallıklarını ortadan kaldırdığı pek malum bir hakikat olduğu 
gibi, vesikaların bu ifadesini Açana ve Ugarit kazıları da teyit etmiştir. 
Halbuki müellifin iddiasına göre, kuzey Suriyede kahramanlıktan ziyade 
diplomatik çeviklik işe yarıyormuş. Eğer bu doğru olsaydı, Mitanni dev
letinin yıkılmaması icabederdi, zira Amarna arşivinde bulunan Tuşratta 
mektupları, bu kiralın Mısır sarayı ile ne kadar yakın akraba ve dost ol
duklarını gösterir. 

Şuppiluliuma-müellifin kelimesiyle - bu mağrur hititli, bütün ener
jisine rağmen, kurnaz ve zeki bir adam değildir, zira Mısırdan vaki izdi
vaç teklifinden istifade edememiştir (s.36). Fakat kiralın bu oyalanmasında 
bir devlet adamına en çok gerekli olan tedbir ve temkinin de payı 
olmalıdır. 

Kıral Mursilin veba duaları ve annalleri - Âhhiyawa memleketi ve ahalisi: ' 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, burada yine kiralın icraatı anlatıl
maz, fakat onun zamanına ait vesikaların edebî tahlillerinin yapılmasına 
çalışılır. Meselâ veba dualarının üslubunu, Mezopotamyanın liturjik ede
biyatında ve Tevratta görülen, bütün hayatı boyunca musibetten musibete 
sürüklendiği halde, tanrısına olan aşkını ve inancını kaybetmeyen Eyüp 
(Hiob) tipi ile mukayesesi enteresandır (s.37). Bu maksatla burada veba 
dualarından ve annallerden bazı kısımların serbest tercümeleri veriliyor. 
Fakat burada üzerinde durulacak en mühim nokta, müellifin, Forrer'in 
tutunamayan Ahhiyawa - Achaer (Akalar) nazariyesini müdafaa etmesi
dir. Ona göre Karyadaki Samylia şehrinin kurucusu Motylos, Mursilin 
oğlu ve halefi Muvatalliş'ten başkası değildir (s.40). 

10 F. Kınal, Arzava memleketlerinin mevkii ve tarihi (Ankara 19353) s.27. 


