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ANADOLU'NUN, ESKi !;lARK VE ESKi GARP DUNYALARI 

ARASINDAKi YERi 

Yrd. Do~;. Dr. Ekrem MEMi!;l 1*1 . 

Bi!indigi uzere, eski §ark medeniyetleri, M1srr, Mezopotamya ve 
Anadolu'da vucut bulmu§tur. Bunlardan M1s1r ve Mezopotamya'da 
tarihi devirler MO. 32. asrrda ba§laml§, buna karey1hk Anadolu, tari
hi devirlere ancak MO. 2. biny1lda girebilmi§tir. Bu gecikmenin c;:e
eyitli nedenleri vardrr. Bu nedenlerden birisi de cografi inekandir. 

Herkesc;:e bilinmektedir ki, bir Ulkenin cografi §artlan,. o Ulke 
uzerinde ya§ayan kavimleri c;:e§itli §ekillerde etkilemektedir. Mese
la etraf1 denizlerle c;:evrili bir Ulkede ya da adalarda oturan kavim
ler, ister istemez gec;:imlerini denizden saglamak zorunda ka,lmi§lar
dir. Topraklan verimli bir ulkede ya§ayan halk ise gegimini tanm ve 
hayvanCihk .yaparak saglami§tir. 

Anadolu, haritaya bakild1gmda da giirillecegi uzere, Asya ile 
Avrupa kitalan arasmdaki en k1sa yolu olu§turur. Ba§ka bir tabirle, 
adi gegen iki k1ta arasmda bir kiipru vazifesi giirmektedir. Anadolu, 
bu duruniu dolayisiyle tarihin en eski devirlerinden itibaren, Garp'
tan Sark'a, :;>ark'tan Garb'a yiinelmiey pekgok kavimler giigline sah
ne olmu§tur. Bu kavimler, ister doguya, isterse bat1ya gitsinler, ge
gici ya da. surekli olarak Anadolu'da kalrm§lar ve Anadolu'nu~, kUl
tUrel blinyesi uzerinde az yada c;:ok degi§iklikler yapm1§lard1r. 

Biz §imdi, MO. 3. biny1ldan itibaren, Anadolu'nun, Eski :;>ark 
Dlinyasi ile Eski Garp Dunyas1 arasmda oynadig1 rolU, kronolojik bir 
sira takip ederek, ana hatlanyla giizler iill;une senneye c;:ah§ahm. 

Yukanda da belirttigimiz gibi, Mezopotamya ·:ve M!srr'da tarihi 
devirler ba§lad1g1 zaman, Anadolu, · henuz tarih iincesi devirleri 
!prehistoryal ya§1yordu . 

. Bu nedenle, Anadolu'nun MO~ 3. biny1l tarihinin ilk klSimlanm, ar' 
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keolojik belgelerden ogrenmekteyiz. Buna gore, en eski yerle§me mer
kezleri, Batl ve Orta Anadolu biilgelerinde kurulmu~tur. MO. 3000'ler
de Truva I, biraz sonra Truva II, Dorak, Alacahoyiik, Ali§ar, Horoz
tepe tunc; qagr yerle§meleri, bu devirde Anadolu'da degi§ik uygarhk
larm meydana geldigini ortaya koymu§tur. Gerc;ekten, Batr Anado
lu'daki Truva I ve II yerle§meleri, •megaron• (1) tipi yapr tarzmm 
g6riildiigii ilk yerle§me merkezleridir (21. Orta Anadolu'da ise, ay
m tip yapr tarzr daha sonralan, ozellikle MO. 2. binyllda g6riilecek
tir. Yunanistan'da ise megaron yapr tarzr, Orta Helladik Devirden 
<MO. 2100-17001 itibaren goriiliir. Yaprlan yogun arkeolojik kazllar 
neticesinde, megaron tipi in§aat tarzmm, Batr Anadolu kokenli ol
dugu ve buradan Anadolu'nun oteki bolgelerine ve Ege adalarma 
yayrldrgr anla§rlmr§tlr. Demek ki, Yunanistan, in§at tarzr bakrmm
dan Anadolu medeniyetinin etkisi altmda kalmr§ ve daha sonra bu 
yapr tar= tamamen benimsemi§tir. 

MO. 3. Binyrhn ikinci yansmdan itibaren, Anadolu hakkmda 
bilgi veren vesikalanmrz mevcuttur. Bunlar, Mezopotamya'da bii
yiik bir imparatorluk kurmu§ olan Akkad krallarmdan Sargon ve 
torunu Naramsin'in Anadolu'ya yaptrklan seferleri heyecanh bir 
macera romam gibi anlatan •$artamhari Metinleri•dir. ·Miicadele
nin Krall• anlamma gelen :;>artamhari metinleri, 3 niisha ha!indedir. 
Bu niishalar, 1 - Mrsrr'da Tel el Amarna'da, 2 - Mezopotamya'da La
ga§'ta ve 3 - Anadolu'da Hattu§a§ fBogazkoyl kazrlarmda ele geq
mi§tir (31. 

Bu metinlerden ogrendigimize gore, MO. 2300-2200 yrllan ara
smda, Anadolu' da, her §ehirde bir krallrk vardr. Bunlar, birbirleriyle 
miitemadiyen miicadele halinde idiler. Fakat buna ragmen, dr§tan 
gelen tehlikeler kar§mda ic;lerindeki en kuvvetli ~ehir beyinin etra
fmda toplanmasmr biliyorlardr. Naramsin, Anadolu'ya yapmr§ oldu
gu seferini anlatrrken, Frrat nehrini gec;tigini ve Anadolu §ehir kral
larma kar§r sava§trgmr belirtmektedir. Buna gore, Anadolu 'lehirle
ri, iglerindeki en kuvvetli lrralm, Ratti krah Pampa'nm, ba§kan.hgm- · 

(1) «1\t.tegaron»_ denilince, uzun (j_uvarlan kapi duvann1 asarak di§aJ:"Iya dof?;ru 
llerleyip, ac1k bir avlu olu§tul"an; derin dikdortgen odall .blr· ev akla gel-. 
mektedir. 

en A M. Mansel; Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1971, s. U; Rudolf Naumann, 
Eski Anadolu Mimarl!g1. c;:ev: Beral Madra, Ankara 1975, s. 350. 

(3) Hans H!rsche, A!O XX (1963) s. 1- 82 de bfitlln Akkad vesikalarmr yen!
.. den -i<;lemi§tlr ve H. G. Gllterbock, ZA 44 (1934) de Hattu§a§ (Bogazcko,•) 
ar§ivindekl Akkad met!nleri acrklamr. 
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da Akkadlara kar~I sava~mi~ idiler (4). Akkad krah, ~uphesiz galip 
gelmi0ti_ <;:iinku, onun maglup oldugunu anlatan ba0ka hic;;bir yazt
l! vesikaya sahip degiliz. 

Anadolu'nun MO. 3. Biny1ldan sonraki tarihini ise Kayseri civa
nndaki Kultepe (Kani~l vesikalan aydmlatmi~trr (51. Kllltepe kazi
larmda, 20.000'nin uzerinde yaz1h kil tablet ele gec;;mi0tir. Bunlar, 
Asurlu tuccarlara ait ticari ve hukuki vesikalardrr. Buna ragmen, bu 
vesikalarla, bu devirdeki Anadolu halkmm, sosyal, siyasal ve ekono
mik hayatmi giizler iinune sennek kabil olmaktadir. <;:unku, vesikalar
da birc;;ok $ehir, tann ve 0ahmadlan ile baz1 madeni maddelerin veya 
toprak ve hayvan urunlerinin adlan gec;;mektedir (6). I 0te bu isim
lerin tetkikinden, yerli halkm dili, dini ve ekonomik bllnyesi hakkm
-da bilgi elde_ edilmektedir. Asurlu tuccarlara ait olan bu vesikalarm 
aydmlattigi MO. 2000- 1800 y1l!an arasma tarihlenen bu zamana 
·Asur Ticaret Kolonileri (;ag•· veya k1saca ·Kiiltepe (;aii;I• denil!nek
tedir. 

Asurlu tiiccarlar, Anadolu'ya nic;;in gelmi~lerdi? Bu sorunun ce
vabi gayet basittir: Anadolu, o diinemlerde zengin bakrr yataklarma 
sahipti. Asurlu tuccarlar, Anadolu'nun yerli prenslerinden izin ala
rak ve onlara vergi iideyerek, §ehirlerin di§ma kurmu§ olduklan 
·Karum• ya da •Vabartum• denilen ah0veri0 merkezJeri kunnu0lardi. 
Buralarda Anadolu'nun yerli halk1 ile ticaret yapiyorlardi (7). Ge
nel!ikle bak1r ahyor, buna kar§Ihk kalay veriyorlardi. Anadolu hal
ki, bu iki madeni kan0trrarak tunc;; yapmasm1 iigrenmi0ti. 

Demek ki, Anadolu, yaz1y1 Mezopotamya'dan iigrenmi0ti. Eger 
zangin bakrr yataklarma sahip olmasayd1, tarihi devirler, Anadolu'
da belki de daha gee;; bir zamanda ba0layacakti. 

As1r Ticaret Kolonileri zamamnda da, Anadolu'da yine birc;;ok 
§ehir devleti vard1r. Bunlarm en guc;;lllleri Kani~. Hattu§, Zalpa, Ku0-
§ara, Mama kralhklan idi. Bunlar arasmda kiYaSiya bir hegemonya 
mucadelesi vard1 (8). i0te bu 0ehir devletlerinden Ku~0ara kralhgi, 
MO.- 1750'lerde, butun Anadolu 0ehirlerini yenerek, onlan egemen-

(4) Fiiruzan Kmal, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983, s. 79. 

(5) Kiiltepe ilk kez 1916 da Qek bilgini F. Hrozny tara!mdan, daha sonra da 
1948 Y.Ilmda Tilrk Tarih Kurumu adma Prof. Dr. Tahsin Ozgilc tarafmdan 
kazilm1~t1r. Kiiltepe kazilan half!. devam etmektedir. 

(6) Emin Bilgic, III. Tiirk Tarih Kongresi, Ankara 1948, s. 387. 
(7) Fiiruzan Kmal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1962, s. 63. 
(8) Fiiruzan K1nal, Ayn1 eser, s. 64~. 
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ligi a!t1.pa almaya ve hie;: degilse, Orta Anadolu'da siyasi birligi kur
maya muvaffak olmu§tur. 

Daha sonra Ku§§ara krah Anitta, Anadolu'nun zengin maden
lerini siimiiren Asurlu tiiccarlan kovarak, Anadolu'da Asur Ticaret 
'Kolonileri c;:agma son vermi§tir. 

MO. 1700-1200 tarihleri arasmda Anadolu'ya Hint-Ari kiikenli 
Hititlerin hakim oldugu giiriiliir. Hititler, Anadolu'ya gelince, bura
. daki yerli halkm yiiksek kiiltiiriiyle kar§lla§trlar. Bu yiizden, onlarm 
birc;:ok gelenek ve giireneklerini benimsedikleri gibi, tannlanm da 
benimsediler. 

M0.1550 y1lmda Hitit krah I. Mur§ili, Babil'i zaptetti (g). Biiylo
ce, Mezopotamya medeniyetinin kap1lan Anadolu'ya a<;;llml§ olu· 
yordJJ. MJJr§ili'nin Babil'den getirdigi birc;:ok bilgin ve sanatkarlar, 
Babil'in yiiksek kiiltiiriinii AnadolJJ'ya a§lladllar. 

MO. 1550-1450 ytllan aras1, Onasya diinyasmm Karanhk Cag1 
olarak kabJJI edilir !lOl. <;iinkii bu asrrda, Mitanniler denilen Hint
Ari k6kenli bir kavim, KJJzey Mezopotamya'y1 istila etmi§ ve bJJ is~ 

tila, Eski Onasya medeniyet merkezlerindeki kiiltiir hareketlerini 
felce ugratml§tl !lll. Bu nedenle, vesikas1zhgm sebep oldugu ve 
kiiltiiriin geriledigi bJJ devre, bilgimizin azhg1 nedeniyle Karanl1k 
<;ag denilmektedir. 

Onasya diinyasma at1 ve ath harp arabasm1 tamtanlar, Mitan
nilerdir. Daha sonra Hititler de, harp arabaSlm, sava§larda kullana
caklarchr. 

Aym devirde Hiksoslar da M1s1r'1 i§gal etmieylerdi. M1s1r'a at1 ve 
]larp arabas1m tamtanlar da Hiksoslard1r !12). 

Daha sonraki yiizy1! ic;:ersinde Hitit devleti gittikc;:e kuvvetlen
mi§ ve o zamanlarm en biiyiik ticaret merkezlerinden biri olan Ku-

(9) King, Chronicles III, s. 105; H. Otten, Sacculum 15/2 1964 s. 121 n. 22. 

(10) Eski f;ark'ta gene! olarak Karanl!k c;ag, Telepinu§'Un iiliimiinden, L f;up
piluliuma'nln tahta Ciki~na kadar olan zamam _ kapsar. Fakat yenl ke§if
lerle Anadolu'da bu devir, zaman bak1m1ndan kisaltilrml}, sOz konusu dev
rin, Telepinu§'Un iiliimiiyle baslaylp, II. Tuthalya'mn tahta clkmasiyla SO• 

na erdigi kabul edilml§tlr. 
(11) Asya'dan gelen bu yeni istilac1 kavimlerin Hint.:.Ari kabilelerinden miite

§ekkil oldugunu filolojlk tetklkler giisterml§tlr. Bu hususta Bk~. CB. 
Landsberger, JCS VIII, s. 47). 

(12) Fiiruzan Kmal, Belleten 66 (1953) s. 181. 
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zey SU:riye uzerinde hakimiyet kurmaya c;:ali§mi§ ve bu nedenls, Mi-
•.tanni devletiyle kar§Ila§mak zorunda kalmi§tL Neticeds I. $uppilu
liuma, Mitanni devletini ortadan kald1rarak, hem Kuzey Suriye'ye 
egemen olmu§, hem de Hitit devletini imparatorluk haline getirmil)
ti (131. 

Bu guc;:lu imparator, iyi bir komutan oldugu kadar, yetenekli bir 
politikaci idi. Fethettigi §ehirlere ya ogullarmi kral olarak tayin edi
yor, ya da bu §ehirlerin bal)ma yerli prensler getirerek, onlara kizla· 
rm1 veriyor ve boylece akrabahk baglanyla durumunu saglamlal)· 
tmyordu (141. 

Hititlerin Kuzey Suriye'ye egemen ohnalan, elbetteki MISrr'm 
ho§una gitmiyordu. Nitekim, $uppiluliuma'nm olumD.nden yanm 
asrr sonra, iki devletin aras1 iyice ac;:Ilacak ve M1srr firavunu II. Ram
ses ile Hitit kral1 Muvattali!J Kuzey Suriye egemenligi yiiziinden 
MO. 1295'te Kade§ meydan muharebesinde kar§I kar§Iya gelecek
lerdir (151. Bu sava§lar 20 y1! kadar belirli arahklarla devam etmil), 
nihayet III. Hattul)ili zamanmda, MO. 1275'lerde Kadel) Ban§ Antla§
masl imzalanmi§tir. Antlal)manm el)it l)artlarla yapilmi!J olmas1, sa
Val)ta hic;:bir tarafm ga!ip gelemedigini ortaya koyar. Fakat Kuzey 
Suriye, sava§tan sonra da Hitit hakimiyetinde ka!mi§tir. 

III. Hattul)ili devri, Hitit devletinin altm c;:ai!;l olmuQtur. c;::unku 
MISir'la yapllan ban§tan sonra, adl gec;:en kral, birc;:ok imar faali
yetlerinde bulunmu§tur. 

III. Hattul)ili'den sonra ba§a gec;:en oglu IV. Tuthalya don.::min
de U6J, Bat1 Anadolu'da bin;:ok huzursuzluklar ba§ gosterir. Bat! 
Anadolu, Homeros destanlarmda Akalar denilen Ahhiyavahlar ta
rafmdan i§gal edilir. Bu arada, Bogazlar yD.zD.nden Akalarla Truva
li!ar arasmda cereyan eden ve 10 y1l kadar devam eden saval)lar, 
Akalarm lehine neticelenir. 

IV. Tuthalya, Bat1 Anadolu ile ugra§mak zorunda kald1g1 ic;:in, 
Kuzey Suriye'ye gereken onemi veremez. 

(13) Fiiruzan Kmal, Eski Anadolu Tarlhi, Ankara 1962, s. 104. 
(14) Fiiruzan Kmal, Hit.it Devletleri ic;in K. Suriye'nin 6neml. Atatiirk Konfe

ranslart IV, 1970'den aynbasLm. Ankara. 1973, s. 11. 
(15) Fiiruzan Kmal, Eski Anadolu Tarihi, s. 112- 113. 
(16) Hattu§a§ ar§ivinde bu krala alt epey malzeme ele gec;mi§tir (IV. Tuthalya'

mn Fermam, S. Alp, Be!leten 43 (1947) s. 383; Hulaya nehri memleketl 
. krali U!mi-Te§UP ile muahede-Laroche, RHA 48, s. 41. IV. Tuthalya an
ni:tllerinin Ranoszek taraftndan Polonya dilillde terctime ve transkripsl
yOnu yitinlml~tu. 
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Bu kraldan sonra ba~a III. Arnuvanda, ondan sonra da II. :;;up
piluliuma geQecektir. Bu son kral zamanmda Ege g6Qleri cereyan 
edecek ve Hitit devleti, MO. 1200 y1llannda bu goc;ler neticesinde yi
kllacaktrr (17l . 

Giirilliiyor ki, Anadolu, ele ainu~ oldugumuz MO. 3000-1200 yrl
lan arasnidaki donemde, hem Sark hem de Garp diinyasmdan et
kilenmi~; bunun neticesi oiarak da Sark ve Garp kiiltiirlerini kendi 
potasmda eriterek, Anadolu'ya has bir kiiltiir haline getirmeyi ba
~arml~trr. 

(17) ~· H. Breasted, A History of Egypt, London 1948 s. 464- 504; James B. 
Pritchard, ANET, Princeton 1955, s. 262- 263; H. Bossert, Altkreta, Berlin 
1937, s. 58; R. 0. Faulkner, CAH II/2. chp. XXIII, Cambridge 1975, s. 242-
243; R. D. Barnett, CAH II/2. chp. XXIII, Cambridge 1975, s. 371; William 
Taylour, The Mycenacans, London 1972, s. 174; F. Kmal, Eski Anadolu Ta
rihl, Ankara 1962, s. 227 vd; A. M. Mansel, Ege ve Yonan Tarihl, Ankara 
1971, s. 87- 88; Rudolf Naumann, Eskl Anadolu Mimarllgt. Qev.: Beral 
Madra, Ankara 1975, s. 21; R.A.S. Macalister, The Philistines, London 1914, 
s. 24; Michael C. Astour, AJA 69/3, 1965, s. 253-258. 


