HITIT TAPINA~I SAMUHA NEREDED~ R?
Dr. HÂMIT Z. KO~AY
Samuha M.O. ikinci biny~lda Hurri tanr~ças~~ Hepara adanan
tap~ na~~ n bulundu~u ~ehir ve "~ist ülke"nin siyasi merkezlerinden
biridir. Bu yer ad~~ Kültepe metinlerinde de geçer. Hititler, Hurri
panteonundan Hepat ile birlikte onun e~i ve f~rt~ na tanr~ s~~ Te~up'u da
alm~~lard~r.
Samuha, bir kült merkezi (dini merkez) olmas~~yan~nda, Hitit
tarihinde önemli olaylara da sahne olan bir yerdir. Ancak Samuha'n~n nerede oldu~u henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bo~azköy
metinlerinde, yerinin tespiti hususunda ipucu verebilecek malzeme
~unlardan ibarettir :
— Samuha, Hitit devletinin "Yukar~~ ülkesi"ndedir.
2 - Samuha bir nehir k~y~s~ nda olup oraya Pittiark'tan gemilerle (kay~ k veya sallarla) erzak sevk edilmektedir (Bu tabletler, çok
eksik olduklar~~ için çe~itli yorumlar yap~lm~~t~r). Bunlara ilaveten
Samuha'n~n Hititlerin ilk ba~kenti Ku~~ar'dan fazla uzakta olmad~~~~
da bilinmektedir.
Keban'da baraj in~as~~dolay~siyle sular alt~nda kalacak olan
hüyüklerden, Murat nehri kuzeyindeki Sakyol (Pulur)'da kaz~~yaparken bu sat~rlar~~yazan'~n, tarihi co~rafya ile ister istemez ilgilenmesi
gerekiyordu. Daha yola ç~ karken; dostumuz, eski tarih (bilhassa
toponomi mitoloji ve tarihi co~rafya) uzman~, diplomal~~mühendis
Bekir S~tk~~Oransay, Ku~sar ve Samuha ile ilgilenmemiz için bize sa~l~ k
veriyordu. A~a~~da aç~ klayaca~~m~z baz~~tesadüfler, zikri geçen konularla u~ra~may~~adeta zaruri k~ld~. Baz~~tamamlay~c~~bilgileri, ayn~~
konu üzerine Münih'te tez haz~rlayan, Alaca Hüyük kaz~s~ nda bir
süre asistan olarak çal~~an Ahmet UnaPdan temin ettim (Burada
kendisine te~ ekkürü borç bilirim).
Samuha ile ilgili taril~ f fon:
Hitit Imparatorlu~u ça~~nda Mursilis ~~~(1339-1306), halefi
Muvattalis'e (1306-1282) vassal krall~ kla çevrili büyük bir ülkeyi
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miras b~rakm~~ t~. Ancak bu s~ralarda M~s~ r'daki 19. sülâle, kuzeye
do~ru s~n~rlar~n~~geni~letmek sevdas~ nda idi. M.O. 1300'de Firavun
Sethos I, Ken' an ülkesini alarak Oronthos (Asi nehri) kenar~ndaki K ade~' e
kadar ilerleyince Hitit mukavemeti ile kar~~la~t~~ve duraklad~. ~ki
büyük devletin çat~~mas~~ mukadder idi. Muvattalis, müttefikleri olan
küçük krall~ klardan yard~ m istedi. Hitit metinlerinde bunlar~ n adlar~~
bilinmiyor ise de, M~s~rl~~kâtiplerin yaz~lar~nda: Dardanius'lar, Filistin' ler ve ~erden'lerin adlar~~ kay~ tl~ d~r.
~ki büyük devletin ordular~~ Kade~'te, Ramses'in be~inci hükümdarl~k y~l~nda kar~~la~t~ lar (M.ö. 1286/5). Hangi taraf~ n üstün geldi~i kesinlikle belli de~ildir.
Büyük Kral Muvattalis, Suriye'ye yak~n olmak için Datta~a' da
kal~ rken, kuzeydo~udaki Azzi-Haya~al~lar taraf~ndan tehdit alt~nda
bulundurulan kuzey ülkelerini te~kilâtland~ rma görevini karde~i
Hattusilis' e verdi. Hattusilis, biraderi ile M~s~r seferinden dönü~te
Kizvatna (Çukurova) ba~~rahibinin k~z~~ Pudu-hepa ile evlendi. Hattusilis,
kuzeyde Hakpis ülkesinin genel valisi oldu.
Muvattalis ölünce, Hitit geleneklerine uygun olarak o~lu Urhite~ub (Mursilis III unvam ile) M.O. 128o'de tahta geçti. Pudu-hepa

bir gün kraliçe olmay~~gözüne kestirdi~i için kocas~ na sürekli telkinlerde bulunuyordu. Hattusil önce Büyük krala ait Nerik ~ehrini i~gal
ederek harap ~ehri yeniden imar etti. Ayn~~ zamanda Hapkis kral~~ve
Samuha ba~~rahibi unvan~n~~ ta~~ yordu. Büyük Kral Urhi-Te~ub, amcas~= "Yukar~~ülke"de kendi topraklar~ n~~ve dolay~s~ yle yetkilerini
budamas~n~~ ho~~görmüyordu. Amcas~na Hakpis ve Nerik'i b~rakarak
di~er yerlerin idaresini kendi eline ald~. Hattusil bunu hazmedemedi.
Ihtimal kendini hakl~~ç~ karmak için: "Yedi y~ ldan beri bana yapmad~~~~hakaret kalmad~. Samuha i~tar~~ ve Nerik f~rt~na tar~m' davan~z~~
halledecektir" diyerek ye~enine kar~~~silâha sar~ld~. Urhi-Te~ub o s~rada
bulundu~u Marassantiya ~ehrinden hareketle amacasm~n üzerine
yürüdü (Bu ~ehrin K~z~l~rmak = Mara~anda ile ilgisi oldu~u san~lmaktad~ r). Bu mücadele, Büyük Kral Urhi-Te~ub'un (Mursilis III'ün)
tahttan feragati ile sonuçland~. Hattusil III hükümet merkezini
Hattusas' a nakledince Arinna güne~~tap~na~~n~n da otomatik olarak
ba~rahibi oldu. Ölü amcas~na sayg~~göstererek Urhi-Te~ub' a Suriye'de
bulunan Nahassi ~ehri beyli~ini verdi (M.O. ~~275). Tarihin dramlarla dolu bir fasl~~ da bu suretle kapand~.
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Hattusil IIPün autobiografisinde Samuha ile ilgili notlar:
Bu autobiografi Goetze taraf~ndan M. V. Ae. G = Onasya Dergisi

29.1924. s. 6 ff.'de ve ayn~~derginin 34.1930 say~s~nda yay~nlanm~~t~r.

Hattusil 111 (M.O. 1279-1250), bu metinde, kendisinin hakl~~oldu~unu
göstermeye çal~~maktad~r. Metnin Samuha ile ilgili bölümleri ~unlard~r:

— Hattusil IIPün dü~manlar~ndan biri olan Yukar~~ülkenin
eski valisi Arma-datta "Tanr~~ ~ehri Samuha'y~" büyülüyor.
2 — Urhi-Te~ub Samuha'y~~ Hattusilis III'ün elinden al~yor. Halbuki o s~rada Hattusilis Yukar~~ülkenin valisi, Hapkis'in de kral~d~r.
Samuha da onun idari bölgesine dahildir.
3 — ~ç sava~~n ate~li bir safhaya girmesi üzerine Urhi-Te~ub Yukar~~ülkenin kuzeydo~usundaki Mar~antiyaf ta tutunamayarak Samuha'ya
kaç~yor. Hattusilis onu takip ediyor. Hattusilis'in koruyucu Tanr~ ças~~
~au~ga, Urhi-Te~ub'u "ah~rda bir domuz gibi," (di~er bir metinde ise)
"a'~daki bal~k gibi" k~st~r~yor, yakalayarak Hattusilis'e teslim ediyor.
Di~er bir metne göre, Hattusilis, Samuha'y~~ ku~at~yor, ~ehre girdi~i
anda duvarlar (ilahi kudretin tesiriyle, kendili~inden) y~k~l~yor.
Samuha' n~n yerinin tespiti:

Bo~azköy metinlerine göre (KVB. XXXI. 79 vb.) Pittiyarik
(Pertek?), Arziya ve Samuha ~ehirleri birbirleriyle nehir yolundan
irtibatl~d~rlar. Samuha'ya suyolundan gemilerle (kay~klarla) erzak
ta~~nn~aktad~r. Sözü geçen nehir ancak K~z~l~ rmak veya F~rat olabilir.
Samuha'y~~ K~z~l~rmak yukar~~mecras~nda arayan müellifler
~unlard~ r:
Cornelius (Or, N.S. 27. S. 373; R.H.A. 65. s. ~~o).
Garstang-Gurney (The Geography of the Hittite Empire. 1960
s. 34 ff.)
Danmaniville (R.H.A. 59. s. 48 ff.)
Goetze (Y.C.S. XIV. S. 46 ff.)
Samuha'y~~ F~rat boyunda arayan müellifler de ~unlard~r:
Alp (Anatolia I. s. 77 ff.)
Güterbock (J.N.E.S. XX. s. 96)
Oransay (Onasya, say~~ 50).
Ko~ay (Bu makale ile ayn~~görü~e kat~l~r.)
Belleten C. XXXVI, 30
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Alp'a göre ~amuha, ~~~uua ülkesinin kuzeyinde Pertek ile Murat suyunun bat~~F~rat'a kar~~t~~~~yerde olmal~d~r. ~~952'de bu çevrede yapt~~~~gezide Murat suyunun gemi (kay~k-sal) ile erzak nakline elveri~li
Oldu~unu bizzat görmü~tür. * Pittiark'~n yerini tespitte Hittitologlar
aras~nda fikri ayr~l~klar' daha da çoktur.
Halen ya~ayan yer adlar~~ile Samuha'n~n yerini tespit (toponomi) :
Mufassal haritalar veya eski salnameler incelendi~i zaman
Samah veya Samuha ad~na a~a~~da gösterilen yerlerde rastlan~l~r:
~~— Samah, Irak'~ n Sancar da~lar~~kuzeyinde ve Suriye topra~~ndaki Haruniye kasabas~n~n do~usundad~r. Bu yerin, "Yukar~~ülke"
ile ilgisi olmad~~~~için üzerinde durulm.aya de~mez.
2 — Samah; Tohma Irma~~~sa~~geçesinde, Malatya'ya ku~uçusu
takriben 40 km. uzakl~ktad~r. Garstang daha önce Samuha'y~~ burada
aram~~~ise de daha sonra "Yukar~~ülke"de bulunma aç~kl~~~~kar~~s~nda
fikrinden vazgeçerek kuzeyde K~z~l~rmak yukar~~mecras~nda karar
k~lm~~t~r. Bu sat~rlarm yazar~~1972 haziran ay~~ba~~nda Keban'dan
dönerken Samah'~~ziyaret etmi~tir. (Bu tetkik gezisine M. ~akraker,
Malatyal~~ Celdl Yalvaç, Müze Asistan~~ Sami Çuku da kat~lm~~lard~ r.)
Malatya-Gürün asfalt ~osesir~den Samah'a en yak~n Levent karayolu
selden geçilmez derecede bozuk oldu~u için önce Akçada~' a gidilmi~,
Balaban köyünden Tohma'ya inilmi~tir. Tohma'run kar~~~geçesinde
Hitit an~t~~ile tan~nan ~zbekçur bulunmaktad~r. Nehri takiben Kalolar
köyü geçilip Zekerhac~~ (Kayadibi)'ya ula~~lm~~t~r. Buradan 1,5 saat
yaya t~rmand~ktan sonra Samah (Çatalkaya) '~n, ula~~lmas~~güç da~lar~n
kuytu yerinde oldu~u görülmü~tür. Samah halen 'o° haneli bir sünni
Türk köyüdür. Tohma suyu Samah'~n. bulundu~u yerden birkaç yüz
metre a~a~~da akmaktad~r. Eski Samah, köyün do~usunda tabii kalkerli bir s~rttan ibarettir. Köylülerin anlatt~ klar~na göre bu kartal
yuvas~nda hiç bir esere rastlanmad~~~~söylenmekte ise de uzun müddet
(*) Hurriyet'in 19. IX. 1972 tarihli say~s~nda F~ rat'ta nakil vas~talar~n~n
kullan~ld~~~ na dair ilginç bir f~kra var:
«F~ rat, yaz aylar~nda bir kuzu kadar sakin olur. Co~up köptirmesinden, etraf~n~~ y~kmas~ ndan korkulmaz. Bunun için yaz aylar~nda F~rat'~n baz~~ kesimlerinde
sallarla geçi~ ler devam eder. Fehmi Kaptan, yaz aylar~ nda Tunceli'nin Çemi~kezek'
inden, Erzincan'~n Kemaliye ilçesi Topkap~~ (Ençiti) köyü kapl~calar~~ aras~nda sal
i~letir.»
Topkap~~ eski ad~yle Ençiti köyü, Samuha'n~n yan~~ba~~ndad~ r.
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kal~narak esasl~~incelenmesi gerekmektedir. Buran~n kült ve idari
merkez, Asur-Hitit ülkeleri aras~nda bir ticaret istasyonu olmas~na
imkân yoktur.
3 — Samuka, bat~~F~rat sa~~geçesinde Kemaliye (E~in)'ye ba~l~~bir
ören yeridir. Sakyol (Pulur)'da kaz~~yaparken köyün ayd~n a~as~~ve
eski bir e~itmen olan Bahri Özkan'in kitaplar~~aras~nda 1312 hicri ve
1310 rumi tarihli salnamede A~~n'a ba~l~~ Samuka köy ad~~dikkatimizi
çekmi~tir. 13 temmuz 1969'da Pulur kaz~~heyeti Samuka'yt yerinde
incelemek için yola koyulm.u~tur. Süderek'te bat~~ F~ rat üzerindeki
asma köprüden geçilerek A~~n'a, oradan Vah~en (Gürp~nar)'e, çok
çetin. yollardan Ma~ker (Çak~rta~)' e var~lm~~t~r. Çak~rta~% Halim Bey'in
k~lavuzlu~u ile Samuka'ya ula~ilm~~t~ r. Samuha, Ençiti (Topkap~) köyü
ile Ma~kir (Çak~lta~) köyü aras~ nda bugün de Samuka olarak adland~r~lan ören yer olup F~ rat'a aç~ lan bir vadinin hemen dibindedir.
Ekili tarlalarda Osmanl~, Bizans ve Eski Tunç ça~~na ait çanakçömlek k~r~ klar' görülmü~~ise de Hitit yap~lar~na rastlanmam~~ t~r.
Ancak tarla s~n~rlar~na yerle~ tirilen siklopik ta~lar dikkati çekmi~tir.
Yukar~~ülkede stratejik bir mevkide olan Samuka gerçek s~rr~n~~
ancak bir kaz~~ile aç~ klayabilir. Bulundu~umuz ~artlar burada daha
esasl~~inceleme yapmaya elveri~li de~ildi.
Hitit öncesi temel dilden kalan Samuka yer ad~n~n da geçmi~in
karanl~klar~na ~~~k tutmas~~beklenebilir.
Dahar irma~~ : üstad John Garstang Hitit metinlerindeki Dahar
~rma~~n~~ Tohma ile bir tutar. Bu zorlamaya hiç de lüzum yoktur.
Tahar Irma~~~Çemi~ kezek'teki gözelerden ve arkadaki da~lardan
ç~ karak Murat suyuna dökülür. Çemi~kezek'in elektrik enerjisini
sa~layacak derecede suyu boldur. Kaz~~heyeti Lalu~a~~~Köyü Okulunda yerle~ti~i s~rada bu ~ rma~~n plaj~ ndan ve bali~~ ndan faydalanm~~t~r.
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Samuha'n~ n yeri hakk~ nda bu makalelerde ileri sürülen nazariyeler
için bkz. ek yaz~~(= Pittiyarik).
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C,nasya No. 50. Samuha ve Ku~ar.
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