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HATT~LER, H~T~ TLER VE GÜNE~~KURSU
Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAL
Türk Tarih Kurumu Üyesi
Ankara Belediye Ba~kan~~Vedat Dalokay'~n ba~kentin S~hhiye meydan~nda
diktirmekte oldu~u "güne~~kursu" çe~itli yorumlar~n yap~lmas~na yol açt~. Bu konuda
birbirine ters dü~en baz~~demeçler ve bunlar~n yan~~s~ra büsbütün ayr~~anlam ta~~yan
ele~tiriler konuya güncel bir nitelik kazand~rd~.
Tart~~malara bir uzman~n kat~lmas~nda ve soruna bir arkeolog ve tarihçi
olarak yakla~masmda yarar oldu~u dü~üncesindeyiz.
Söz konusu an~t, Anadolu'da M. 0. 2500 - 2000 aras~nda ya~am~~~olan Hatti
krallar~mn egemenlik "alern"lerinden birinin büyütülmü~~bir örne~idir. An~ta
örneklik yapan bronz eserleri her Türk ayd~n' okul tarih kitaplar~ndan tan~maktad~r.
Onlar~~Atatürk'ün ba~latt~~~~ilk Türk Tarih Kurumu kazdar~ndan biri olan Alacahöyük'te Remzi O~uz Ar~ k ve Hamit Ko~ay gün ~~~~~na ç~karnu~lard~r. ~imdi
Ankara'daki "Anadolu Medeniyetleri Müzesi"nde yer almaktad~rlar.
Bo~a Boynuzunun Üstündeki Evren:
Belle~imizi iyice yoklarsak, kimi ayr~nt~lar~~gümü~~ya da alt~nla kapl~~bu bronz
alemlerde bo~a ve geyik gibi hayvanlar~n çelenk biçimli bir çerçeve içinde durduklar~~gözümüzün önünde canlanacakt~ r. Bunlardan bir tanesinde bir çift bo~a
boynuzu üstünde türü pek belli olmayan bir hayvan~n etraf~n~~çeviren çelenkten,
~~~nlar ç~kmakta olup alemin toptan görünü~ü güne~i and~rmaktad~ r. Bu örnek göz
önünde tutularak söz konusu eserlerin evreni canland~rd~klar~~kabul edilmi~tir.
Nitekim, Anadolu'da daha sonra ya~am~~~olan ve kendilerini "güne~" olarak adland~ran Hitit krallaruun güne~~anlam~na gelen hierogliflerinde etraf~~ ~~~nlarla
süslü bir çember yer al~r. Kald~~ki i~imiz çelenk biçimli alemler de gerçekten gökyüzü
yuvarla~~nm çember biçimindeki görünümünü yeterince canland~rmaktad~r. Bu
evren çemberinin ortas~ nda yer alan heykelciklerinden her biri bir tanr~y~~simgelemektedirler. Bo~alar en büyük erkek tanr~y~, geyikler ise Hattilerin "Vuru~emu" diye
adland~rd~klar~~en yüce kad~n tanr~y~~temsil etmekteydiler. Rahipler dinsel törenler
s~ras~nda bir sopar~~n ucuna takt~klar~~bu simgeleri alay geçidinin önünde ta~~yorlard~.
Alemlerin bir ço~unda, evrendeki y~ld~zlar~~tavsir ettiklerini dü~ünebilece~imiz
küçük boyda yuvarlak levhalardan olu~an sallant~ lar da bulunuyordu. Rahipler
sopan~n ucundaki alemleri sallad~klar~~zaman bu sallant~lar ses ç~karmaktayd~lar.
belki de böylece dikkatleri üzerlerine çekiyorlar, yerine göre de bir duarun bitti~ini
ya da ba~layaca~~n~~vurguluyorlar&
Bütün bu kral alemlerinin hemen hepsi bir çift bo~a boynuzu üstünde yer
almakta yani onlar taraf~ndan ta~u~maktad~rlar. Bu durumu gözönünde tutan
bu sat~rlar~n yazar~~söz konusu alemleri bugün bile ya~ayan bir masalla ba~lam~~t~r.
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Hemen hepimiz bize anlat~lan masallar aras~nda ~u bir tanesini de dinlemi~izdir:
"Dünya bir öküzün boynuzlar~~üzerinde durur ve öküz ba~~n~~sallad~~~nda yer sars~nt~s~~olur."
Hattiler Kimdir?
Hattiler, Hint - Avrupa ya da Sami dillerle ili~kisi olmayan kendilerine öz bir
dil konu~uyorlard~~ve bütün görüntülere göre yerli bir Anadolu kavmiydiler; çok
yüksek bir uygarl~k düzeyinde olduklar~~için M. O. 2000 y~llar~nda Anadolu'ya
gelen ve kendilerini egemenlikleri alt~ na alan Hititler'i büyük çapta etkilemi~lerdi.
Öyle ki, Hititler din ve mitoloji konular~nda bile önemli ölçüde Hattilerden esinlenmi~ler, devlet ve sarayla ilgili tören kurallar~n~~Hattilerden alm~~ lar, Hattiler'in
kent, da~~ve kral adlar~n~~kullanm~~ lar Hatti sözcüklerini yaln~z eklerle Hititle~tirmi~lerdir. Söz gelimi, Hititler'in merkezi olan Hattu~a sözcü~ünün asl~~Hattu~~
oldu~u gibi, Hitit Kral~~Hattu~ili'nin ad~~ da ayn~~ Hattu~~sözcü~ünden gelir. Hatti
etkisi o denli büyük olmu~ tur ki Hititler egemenlikleri alt~na ald~klar~~Anadolu'dan
söz ederlerken bile "Hatti ülkesi" deyimini kullarum~lar ve bu yüzden Bo~azköy'de
ilk ele al~nan metinlerde yaln~zca bu ada rastland~~~~için bu dili çözen bilim adamlar~~asl~ nda "Nesi" ad~n~~ ta~~mas~~gereken bu Hint - Avrupal~~kavmi "Die Hethiter",
"Les Hittites", "The Hittites" biçiminde adland~rm~~lard~ r. Bizde önce Eti
sözcü~ü kullan~lm~~~ ~imdi de Hitit ad~~ yer etmi~tir.
Böylece, söz konusu eserlerin Hititler'le de~il onlardan önce Anadolu'da ya~am~~~olan Hattilerle ilgili oldu~u anla~~lmaktad~ r. Demek ki, Ankara'da S~
hhiye
meydan~nda dikilecek olan an~ t Anadolu'nun ad~~ bilinen en eski ve yerli kav~ni
olan ve bu topraklarda 2500-2000 tarihleri aras~nda büyük bir uygarl~k yaratm~~~
olan Hattiler'le ilgilidir. Böyle oldu~una göre ba~ kentimizde onlarla ilgili bir an~ t~n
dikilmesi~~i ele~ tirmek yerine, alk~~ lamak gerekmektedir. Bu topraklara ba~l~l~~~m~z~~
Hatti uygarl~~~ run mirasç~s~~oldu~umuzu belirtmekle anlaml~~ bir biçimde dile
getirmi~~oluruz.
Nitekim Türk halk~~Atatürk devrinde ortaya konmu~~olan Etibank öme~ine
uyarak bu anlaml~~davran~~~~çoktan benimsemi~ tir. Kimi yiyecek, giyecek ve içece~in,
kimi kullanma arac~n~n ad~~bugün Eti ya da Hitit ad~n~~ ta~~maktad~ r. Hacettepe
Üniversitesi'nin stilize edilmi~~hayvan biçimindeki simgesi de Hatti örneklerinden
esinlenerek olu~turulmu~ tur. Yerli otomobillerirnizden birinin belirteci "alâmeti
farika"s~, Hattiler'in en büyük di~i tanr~s~, Anadolu'nun ad~~bilinen en eski ilâhesi,
Vuru~emu'nun simgesi olan geyiktir.
Ta Hititler?
Hint - Avrupal~~olan Hititler Anadolu'ya 2000 y~llar~nda gelmi~~ve bu topraklarda büyük ölçüde Hatti uygarl~~~~temelleri üzerine kurduklar~~ve M. O.
1 200 y~llar~na de~in ya~ayan özgün bir uygarl~k olu~turmu~lard~r.
Hititler'in Türk
olmad~klar~~bir gerçektir. Ancak Anadolu'nun birçok yörelerinde kat~ks~z diyebilece~imiz ölçüde Hititler bugün bile ya~amaktad~ rlar. Bugünkü Türk ulusu, eski Anadolu'da ya~am~~~kavimlerle Türklerin kayna~mas~ndan ortaya ç~km~~t~ r. Bir ba~ka
deyi~le Türkiye Türkleri, canlar~~ve kanlar~~ile Anadolu'ludurlar. Hiç bilinmez,
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belki de bu an~t~n dikilmesini yad~rgayan yazarlardan kimilerinde Hatti ya da Hitit
kan~~bile bulunabilir.
Hattiler ve onlar ölçüsünde Hititler bizim atalar~m~z, biz de onlar~n tor~ullar~pz.
Böylece ~rk bak~m~ndan bile ba~l~~oldu~umuz eski Anadolu topluluklar~= her çe~it
kal~nt~s~~bizim kültür miras~m~zd~r. Bu kutsal emaneti korumak onu sevmek ve ona
sayg~~göstermek ulusal ödevin~i~dir.
8 . II . 1977 tarihli Milliyeeten

