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Bir milletin medeniyet tarihi, bütün müesseselerinin tetkiki ile
meydana gelir. Bunlar siyasi, askeri, içtimai, dini, hukuki, ilmi, ve
ekonomik olurlar.
Muayyen devredeki bir devletin ekonomik hayat~n~~tetkik etmek
için ise, bu devredeki ekonomi müesseselerinden arazi taksimat~~ve
mülkiyet ~artlar~, istihsal edilen maddelerin nevi, cinsi ve yeti~tirilme
tarzlar~, ziraat, endüstri çal~~malar~, nakil vas~talar~~ve yollar~, mübadele vas~talar' ve ticaret sistemleri, belli ba~l~~etüt mevzular~d~r. Tabii
bütün bunlar o devreden kalan vesikalara göre olur. Bu esaslar~~göz
önünde tutarak yurdumuzun ilk devlet kuranlarmdan biri olan cetlerimiz, Etiler'in ekonomik hayatlar~n~~k~saca tetkik edece~im. Bunun
için co~rafi saha Eti imparatorlu~unun illkesidir. Kronolojik kadro
ise bu Imparatorlu~un kurulu~undan bat~~ma kadard~r.
Eti Imparatorlugu Anadoluda kuruldu. Merkezi K~z~l~rmak kavsi
içinde Hattusas ~ehri idi. Bu merkezden geni~leme zaman zaman büyümü~~ve küçülmü~tür. Herhalde Anadolu Eti Imparatorlu~unun co~rafi
ve tarihi sahas~d~r.
XIII üncü asr~n Eti vesikalar~~Eti devletinin miinasebette bulundu~u m~ntakalar hakk~nda co~rafi malfimat vermektedir. Kral salnamelerinde (Annales) askeri seferlerden bahsederken, yap~lan ittifak muahedeleri münasebetile hudutlardaki da~lardan, nehirlerden ve ~ehirlerden bütün teferruatile bahsedilmektedir. Bu devletin hudutlar~~daima de~i~mi~tir. Fakat bütün Anadoluya ve Suriyeye hâkim oldu~u
zamanlar Eti tarihinin mühim devrelerini te~kil eylemi~tir.
Hatti memleketinde Eti devleti zamamm~zdan dört bin y~l önce
- varl~k göstermi~tir.
Eti Imparatorlu~u tarihi ~imdiki mevcut ve etüt edilebilmi~~vesikalara göre iki büyük devreye ayr~l~r. Eski Imparatorluk m. önce
XX inci as~rdan XVII inci asra kadar, yeni Imparatorluk ise XV den
XIII üncü asra kadar devam etmi~tir.
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XVII inci (1650) as~ rdan XV e kadar iki as~ r müddetle Eti tarihi
vesikalar~~bugün için meçhuldür.
Bu bo~lu~u, yaln~z Eti tarihi ile de~il Etilere kom~u bulunan
di~er yak~n ~ark milletlerinin tarihi ile de izah etmek ve o as~rlardaki
yak~n ~ark ve M~s~ rdaki kavimlerin hareketlerini mukayese etmek
icap eder.
Eti imparatorlu~u XIII üncü as~rda Kade~~muahedesinden bir
müddet sonra inhilal eder, fakat yukar~~Suriyede, Malatya ve Karakam~~ta ~n. önce VIII inci asra kadar devam eder.
Tarihte Etiler, büyük bir Imparatorlu~un kurucular~~olarak yer
al~ rlar. Diplomasi ve askerlik tarihinde bir zamanlar Akdeniz ~ark~n~n
en büyük siyasi bir mevcudiyeti idiler.
Ekonomik tarihi için ise, baz~~vesikalar bize epey malûmat vermektedir. Eti âbideleri, kabartmalar~, yaz~l~~vesikalar~~ve nihayet
kanunlar~~bu malfunat için birer kaynakt~ r. Hafriyatlarda ise, ekonomik hayat~n izah~m yapabilece~imiz bir çok malzemeye tesadüf
etmekteyiz.
Etilerden iki kanun mecmuas~ na sahibiz. Her ikisinde de yüzer
madde vard~ r ve bunlar birbirini takip ederler. Ancak ikinci mecmuada (115 ve 116, 133 ve 134, 152 ve 153) üncü maddeler noksand~r.
Bu kanun metinlerinde üç saf ha göze çarpar. ~kinci redaksiyon
XIV veya XIII üncü asra tesadüf ediyor: çünkü bu metinde Imparator Subbiluliumadan evvel kullan~lmas~~âdet olm~yan «Güne~im» unvan~m Kral ta~~maktad~r.
* *

Ekonomik hayat~n izah~ ndan önce buna esas olan Devlet te~kilât~ndan ve sosyal hayattan k~saca bahsetmek isterim.
Eti Imparatorlu~u feodal bir devletti; memleketi büyük hükümdar
olarak Eti Kral~~idare ederdi. Devlet hiyerar~isine göre Kraldan sonra,
kendi ailesi içinden seçilmi~~küçük krallar vard~. Bu krallara da tabi
olarak prensler, valiler, rahipler ve beyler gelirdi ki, verilen umumi
emirlere göre memleket vilâyetleri idare edilirdi. Yeni Imparatorluk
devrinde Hatti memleketi Eti Kral~na dogrudan do~ruya tabi olan
ülkelerden maada, büyük Kral, müttefikler, himayesi alt~nda bulunanlar ve bir de dü~manlar~~olarak kom~ular~m ay~rm~~t~r.
Dü~man tabiri, kendisine bir muahede ile ba~lanmam~~~olan
ülkeler ahalisine ait idi.
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M. önce XIII ve XIV üncü asr~n milletler aras~~hukukunu ve
siyasi tarihini tetkik etmek için bu muahedeler çok esasl~~ve enteresan
vesikalar olarak kabul edilebilir.
Memleketin, umumi menfaati nam~na, Büyük Kral, kendisine tabi
memleketler için ticari baz~~kay~tlar koymak lüzumunu daima göz
önünde bulundurdu.
SOSYAL HAYAT — SINIFLAR:
Eti memleketinde orta s~n~f: muharipler, çiftlik sahipleri, san'at
erbab~~ve tarla i~çilerinden mürekkeptir.
Muharipler, Eti ordusunun kadrolar~n~~ te~kil ederler. Görülmü~~
hizmetlere mukabil bunlara, Kral~n emriyle, ekip biçmek üzere bir
toprak verilir. "Timar sahipleri„ "saray~n tarlalar~„ n~~ellerinde bulundurur ve buna mukabil aidat verirler. Ve buna Sahhan tabir edilir.
Kanun, bir muharibin ayr~ca bir timara sahip olmas~na ve timar
sahiplerinin ayn~~zamanda muharip olmalar~na müsaade eder.
Bidayette timar olarak verilen arazi parçalar~~Kral~n mülkü kal~yor ve timar sahibi topra~a muvakkaten tasarruf ediyordu. Fakat
daha sonralar~, hukukun tedvininden sonra, vaziyet de~i~mi~tir.
Hükümetin müdahalesi olmaks~z~n, timar tarlalarm~n tamamen veyahut
k~smen, sahibi de~i~me~e ba~lam~~t~r.
Elleriyle çal~~anlarla tarlalarda çah~anlar, görünü~e göre, muhariplerden ve çiftlik sahiplerinden daha az muteberdirler. El ile çal~~an
i~çiler, duvarc~lar, dokumac~lar, terziler, daba~lar, çömlekçiler, nalbantlar için ç~rakl~k devresi te~kilâtland~r~lm~~~olup, bunlar, t~pk~~tarla
i~çileri gibi, aileleriyle birlikte topra~a ba~l~d~rlar.
Esirler, ahalinin en a~a~~~s~n~f~m te~kil ederler. Maamafih bunlar~n
hepsinin durumu ayn~~olmay~p, efendinin sosyal mevkiine tabidir.
Böylece, "Mühür Evi„ nin ve prenslerin esirleri mümtazd~rlar; bilâkis
çobanlar, ~triyatç~lar, sakalar bir nevi esafilden olup, içinde bulunduklar~~durum ekseriya bir cezan~n neticesidir.
Kanun, bütün esirlere, serbest bir kad~nla evlenme~e ve kad~n~n
bu suretle sosyal mevkiini kaybetmemesine müsaade ediyor.
Yollar~n muhafa~as~~veyahut ayin yerlerinin tamiri gibi i~ler için
angarye usulü tesis olunmu~tur.
Baz~~muharipler, rahipler gibi, angaryadan muaft~rlar.
Timar sahipleri bunlar gibi bir muameleye tâbi tutul~ nak için
te~ebbüs etmi~ler fakat bu te~ebbüsleri akim kalm~~t~r.
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Maden sanayii erbab~ , Kral sefer yapmakta iken, silahlar~n tamiri
ve muhafazas~~için silâ.hhanelerde çal~~ makla miikelleftirler; ve ancak
ba~~bozumu i~leri için bu i~lerden al~ konulabilirler.
Ve nihayet, Krala baz~~aidat~ n mal olarak verilmesi laz~ mgelmektedir. Eski Imparatorlukta, baz~~devlet memurlar~~bu aidat~~kabz eder
ve muhtelif ~ehirlerin "Miihürlü Ev„ lerinde, yani devletin ambarlar~nda ve ma~azalar~ nda depo ederlerdi. Bu memurlar, Eti ilinin büyük
ayin yerlerine yap~lar~~ y~ll~k haclarda kral~ n alay~n~n iâ~e ve ibâtesini de teminle mükelleftirler.
EMLAK VE AKAR:
Emlâk feodal karakteri haiz olarak, yani askeri hizmeti müstelzim
irsi bir imtiyaz ~eklinde, tebarilz etmektedir. Bu, evvel emirde yüksek
~ahsiyetler için mevzuubahstir; bunlar~ n ellerinde mühim miktarda
emini mülkler bulundu~unu görüyoruz; orduya ait arabac~l~k teçhizat
ve sairesini bu yüksek ~ahsiyetler veriyorlard~. Sonra piyadeyi te~kil
eden milis askerleri s~n~f~~gelir. Milisler topraklanyle normal ~ekilde
me~gul olamad~klarmdan, topraklar~n ekilip biçilmesi, muayyen ~artlar
alt~nda kom~ ulara terettüp eden bir angaryay~~«ilk~p te~kil eder.
Bu kategori ~ah~slar yegâne mülk sahipleri de~illerdir. Fakat
bir çok ahkâmdan ~u netice ç~kar~l~ yor ki, herhangi bir Eti, kendi
mal~~olan bir eve, tarlaya, ba~a, davara ve ar~~kovanlar~na malik
olabilir. Esaretin mevcut oldu~unu söyledik, fakat esaret burada,
klâsik kavimlerdeki sert ~eklinde olmaktan ziyade ~ark tarz~ndad~r. [1]
Eti ülkelerinde emlâk ve akar, mü~terek (kollektif) yahut hususidir.
Mü~terek mülk mevcuttur; zira ~ehirler, kendi arazileri üzerinde
öldürülen bir ~ahs~ n vârislerine muayyen vüsatte bir tarla verme~e
mecburdurlar.
Hususi emlâk, görünü~e göre, ~ahsidir. Hususi emlâk, arazisi üzerinde verilen bir kurbanla ilahlar~ n himayesi alt~ na konmal~d~r: Kurban kesen rahip bu gibi hallerde bir koyunu keser; atiye olarak
verilen on somun ekmek ve bir ölçeklik bira ile merasim bitmi~~olur.
Mülk, sahip de~i~tirince, takdis merasimi, daha az tantana ile olmak
üzere, tecdit edilmelidir, o zaman yaln~z, memleketin iki ba~l~ca ilâhlarmdan birisine: yani Arinna'mn güne~~âlihesine veyahut f~ rt~na
ilâhma kül alt~nda pi~mi~~bir ekmek atiye olarak sunulur.
Sahibi taraf~ ndan terkolunan bir arsa res nullius (hiç kimsenin
mal~) ad olunur ve ekip biçme~i üzerine alan herhangi bir kimse
[1] Cavaignac. p. 106
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taraf~ndan i~gal olunabilir. Böylelikle ba~ka bir ~ah~s onu ekip biçerse,
araziyi terk eden ilk sahip her nevi haktan mahrum olur. (madde 39) [1]
Timar sahibi muharipler veyahut rahipleri Kral taraf~ndan verilen imtiyazlar müstesna, hususi mülk, devletin menfaatine aidat ve
vergiye tabidir. (madde: 39-52)
Baz~~mülk sahipleri, müteaddit çiftli~e ve geni~~araziye sahiptirler.
Bazen bunlar, mallar~= bir k~sm~n~~kraldan hediye olarak alm~~lard~r. Emini mülklerin prens veyahut hususi ~ah~slar taraf~ndan
yap~lan hibelerle zenginle~mesi mümkündür; kraliçe Asmu, resmi bir
ambara, bir kaç köyün mülkiyetini devretmi~tir. Mabetler emlak
sahiplerinden say~l~ rlar ve bunlardan baz~lar~~adeta devlet içinde
küçük bir devlet te~kil ederler. Fakat hepsinin içinde Kral, en mühim
emlak sahibidir.
ZIRAAT. EHLI HAYVANLAR:
Arazi, serbest çiftçiler, veyahut harp neticesi elde edilmi~~esirlerin
Kral taraf~ ndan kendi malikânesinde tavzif olunanlar~~veyahut ganaim
aras~nda pay olarak subaylara veya askere verilen esirler taraf~ndan
i~letilirdi.
Ekip biçilme~e salih toprak: orman, mer'a, çay~r, ekim tarlas~,
yemi~lik, bostan ve ba~~parsellerine, taksim olunur. Öküzlere çektirilen sapanla i~lenmi~~topra~a bu~day arpa ekilir; bunlardan ekmek
i~nalinde kullan~lan un ile tahammür eden bir içki (bira) istihsal
olunur. Ekmek ve bira dini atiyelerde mühim rol oynar, ekmek ve
biramn, insanlar~n ta~diyesinde en ziyade kullamlan mahsuller oldu~u
anla~~l~yor.
Üstüvaneli mühürler üzerinde gösterilen sahnelere nazaran, bira,
saman sap~~ile içilirdi. Eti devri hafriyatlar~, mahsuller hakk~nda,
bilhassa kaplar içinde bulunan, arpa, bu~day ilh.. gibi hububat
bakiyeleri ~eklinde mühim malzeme vermi~tir.
Su yollar~~için bent harabeleri de vard~r.
Ehemmiyeti büyük di~er bir ziraat kolu da ba~c~l~kt~r. Ba~~ve
~arap adlar~n~n men~einin Anadoluda bulundu~u ve eski Önasya dil
hazinesine ait oldu~u muhtemeldir.
Ba~~arsas~mn büyük bir k~ymeti vard~r; bir «sisur» tarlan~n 1
«iku» su (Babilonyada bir hektar~n üçte biri) kanunca 3 gümü~~~ekel
ve chalani» bir tarlamn 1 «iku, su yaln~z 2 gümü~~~ekel olarak takdir
[1] Delaporte. S. 231
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olunmu~, halbu ki ba~~ n 1 «iku» su 1 mine yani 60 gümü~~~ekel olarak takdir olunmu~tur. (Madde 183-185) [1]
Amasyada do~mu~~olan co~rafyac~~Strabon, Malatyan~n ~arab~n~~
Yunan ~araplariyle rekabet edecek derecede iyi addediyordu.
Etilerden elimizde bulunan en güzel vazo, bir üzüm salk~m~~~eklinde pi~mi~~topraktan bir kapt~r.
Elma a~ac~n~n yeti~tirilmesi de, ziraatin mühim bir kolunu te~kil
etmektedir.
Zirai mahsullere ~u ~ekilde narh konmu~tur: (Madde 183)
Ölçü, Pa (Babilonyahlarda takriben 16 litre) ve Pa'dan küçük olan
Zippitani ile ifade edilmi~~olmak üzere:
1 Pa bu~day (amidonnier)
1/3 gümü~~~ekel
1 Pa arpa
1/4
1 Zippitani birinci nevi nebati ya~~. .
2
1
»
tereya~~~
1
1
»
içyag~~
1
1 Yo~urt mayas~~
1/3
1 Peynir
1/2
1 Pa ~arap
1/2
Ehli hayvanlar ~unlard~r: At' e~ek, kat~r, öküz, koyun, keçi domuz,
köpek, ar~.
At, eski imparatorluk zaman~nda mahl~ndu. Üçüncü bin y~l~n ortalar~na do~ru at~n yeti~tirilmesi Anadoluda inki~af ediyor: Eti ordular~n~~daha korkunç k~lan araba gruplar~~tesis ediliyor. Atlar~n idmamna hasredilmi~~dört tabletlik bir eser- müellifinin ad~~Kikkuli dir. Hatusas Kral saray~n~n ar~ivlerinde muhafaza edilmi~tir.
Kanun, baz~~ehli hayvanlar~n fiat~m tesbit etmi~tir: Ko~um at~,
büyük kat~rdan daha az k~ ymetli olarak takdir edilmektedir. (Madde
178-181)
Büyük kat~r
Ko~um at~~
At
Bir ya~~ndaki yük k~srag~~
»
»
Alt~~ayl~k
Sapan öküzü
Büyük öküz
d ir.

1 m ine
20 gümü~~~ekel
14
15
4
15
10

[1] A-ram Galanti, tercüme etti~i Hitit kanununda bu tr~birleri kullanmakta-
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Büyük inek
Bir ya~~ndaki inek
Dana
Koyun
Keçi .
Kuzu
Keçi yavrusu
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7
5
2
1
2/3
1/2
1/4

»
»
»
,
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Kanun, hayvanlar~n etine (Madde 185 ve 186 B) ve derisine
(Madde 185 A) narh koymu~tur.
Büyük bir öküzün eti
1/4
koyun
Bir danan~n eti
1/10
»
Bir di~i koyunun eti .... . .
1/10
»
Büyük bir öküzün derisi
1
~ekel
Yünü ile birlikte koyun derisi
1
»
Yünü hariç koyun derisi
~~~o
»
Tüyü ile birlikte keçi
1/4
»
Kanunlara konmu~~fiat listelerinden, al~m sat~mlar~n, mutat olarak, gümü~~külçeleriyle yap~ld~~~~neticesi ç~k~yor; men~ei Anadolu
olan para sikkesi, ancak birinci bin y~ lda icat edilmi~tir. Baz~~tediyat
maden ile de~il, arpa ile tesviye olundu~u da vard~r.
SANAYI:
Harabelerden görüyoruz ki Etiler, k~ ymetli mimari eserler vücuda
getirmi~lerdir. Etiler, istihkâm in~as~~sanatine e,sasl~~surette vak~ft~lar.
Saraylar~n ve mabetlerin in~as~nda kullan~lan iyi yontulmu~~bloklar
ve kabartmalarla süslenmi~~sütunlar, Etilerin ta~~yontmak tertip ve
tanzim etmek sanat~m ne derece iyi bildiklerini gösterir.
Mimari, daha sonra Yunanistanda Thyrints te görülmü~~olan~n
ayn~d~r. Grek dervazesinin (fronton) men~ei bu harabelerdedir. Etilerin sanat ve me~galeleri bak~m~ndan, harabelerde heykeltra~i: eserlerinin bulunmas~~karakteristiktir.
<Sanatta, Etiler, ikametgâlarm~~güzelle~tirme~i bilmi~lerdir. Saraylarm plânlarm~~muhtelif noktalarda, tekrardan kurabiliriz. Sütunlu
avlu Etilere ait bir hususiyet idi. Asuriler bunun tipini Etilerden
ald~klar~n~~itiraf ederler.
Bu saraylar~ n zengin plâstik tezyinat~~vard~r» [1]
Etilerin malik olduklar~~muhte~em mobilyalar~~Asur - Nasir tafsilâtl~~olarak zikretmektedir. Etiler, fildi~i plâklarla süslenmi~~yatak[1] Cavaignac. sahife: 115
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larda istirahat ederlerdi ve hattâ bunun mucidi say~labilirler. Fakat
fildi~i yataklar, Asuriler ve daha muahhar bir devirde Grekler ve
Romal~larda oldu~u gibi, ziyafetlerde kullan~lmazd~~Etiler sofrada
otururlad~~Iskemleleri (X) ~eklinde ayakl~~bir tabure üzerinde
bulunurdu. Mara~ta bulunan, bir kabartmadan ö~renebildi~imiz veçhile,
Etiler bazan ziyafetlerinde musiki çald~r~rlard~. Kabartmalar üzerinde
muhtelif cins musiki ületlerinin resimleri görülmektedir. Eti] erin
musikiye ü~~k olduklar~~ve bu sanatla, zenginlik sayesinde serbest zamana mazhar olan bir millete yak~~~r tarzda me~gul olduklar~~bedihidir.
Eti elbisesine gelince, bunun hakk~nda da bir çok malûmata sahibiz.
Topuklara kadar uzanan kad~n elbiseleri uzun konudur; bir kemer,
beli tebarüz ettirir, eteklik ekseriya düz ve ~akuli plilerle süslenmi~tir.
Etilerin giydikleri çuhadan elbiseler ve çama~~rlar bir tak~m
renklere boyanm~~, saçaklar ve zengin resimlerle süslenmi~ti*
I~leme resimleri aras~nda Frikya Kral~~Midas'~ n mezar~n~n d~~~
cidar~~üzerinde görülen dört kö~e motifle, (Swastika) gamal~~haç ad~~
verilen dikkate sayan sembole rastgelinmektedir. [2]
Dokuma i~leri, köylerde K~~~mevsiminde yap~l~rd~. Kuma~~ve elbiselerin fiat~n~~tesbit i~ine kanun müdahale eder. (Madde 182):
30 gümü~~~ekel
1 ince elbise
20
1 mavi yünden elbise
5
1 büyük bez
3
1 ince gömlek
1
1 ba~~süs~l
Eti ayakkblar~mn da çok hususiyeti vard~ r. Etiler küh iskarpin,
küh ucu hafifçe yukar~~k~vr~lm~~~potin ~eklinde olan hakiki ayakkaplar~~kullamrlard~~Bütün bu teferruat bize i~bölümü hakk~nda bir fikir
verir.
Hafriyat bize pi~mi~~toprak ve madenden bir çek e~yay~~tamtm~~t~r.
Bunlar, alt~n, gümü~, bronz, demir ve pi~mi~~topratan ince ve ileri
i~çilikle dini e~ya, süs e~yas~, lüks vazolar, silühlard~ r. Eti sanayiinin terihinde kerami~in kendine has bir karakteri vard~r devirlerin
kronolojisine i~aret eder Proto Eti devri sonunun, madeni ana tiplerden ilham alm~~~zarif kerami~i uzun müddet ya~am~~t~r. Bu nevi,
Sanat ikinci bin y~l~n bütün birinci yar~s~nda, tadilâta u~ramakla
beraber, kendini muhafaza etmi~tir. ~ekiller ayn~~kalmakla beraber,
dekor ba~~gösterme~e ba~lam~~~ve gittikçe daha büyük bir ehemmiyet
kazanm~~t~r.
[2] Sayce sahile: 158
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«Eti kaplar~mn ~ekline Egede raslamr; fakat bunlar~n dekorlar~n~n, Elam ve Sumer'de yap~lm~~~eski dekorla inkâr olunam~yn benzerlikleri vard~r; eski dekor yava~~yava~~buralara kadar gelmi~tir.» [11
«Anadolunun büyük zenginli~ini maden sanayii te~kil eder. Eti
krallar~mn~n Fravunlardan mütem adi alt~n talepleri ~u suretle tefsir
edilmelidir: i~lemek için maden isteniyor; bu alt~n~ n hepsi M~s~ra
dönmiyor. Eti Kral ma~azalar~, madeni tabi tuttuklar~~istihale üzerinden kendi kazançlar~m al~koyuyorlar, fakat en mühim k~s~m cevahircilik ve kuyumculuk eserleri ~eklinde Fravunlara dönüyor,» [2]
Anadoluda Bulgarda~~madenleri. Eetilerin madencilikteki ustal~ klar~na i~arettir. Kulland~klar~~ gümü~ün en büyük k~sm~n~n Bulgarda~mdan, Gümü~da~~ndan gelmi~~olmas~~mümkündür. Burada eski
zamanda yap~lm~~~i~lerin izlerine tesadüf edilmektedir.
Büyük Eti imparatorlu~undan itibaren durmadan fa~lala~an ba~ka
bir gelir memba~~da Anadolunun ayr~ca zengin oldu~u ve o zamanlar
piyasalara nufuz etme~e ba~l~yan demir sanayiidir.
Anadolu as~rlardanberi demiri k~ymetli bir madde olarak ba~ka
ülkelere veriyordu. Hatusas metinlerinde bir Eti Kral~ mn kendisinden
demir isteyen meçhul bir krala bir mektubu mevcuttur; Eti kral~~ i~te
~öyle cevap veriyor:
«Kizuwadna'daki ma~azalar~mda bulunan iyi demir hakk~nda:
demiri imal için ~artlar fena idi. Benim emrim üzerine iyi demir
imal olunmaktad~r; daha henüz bitmemi~tir. Biters sana gönderirim.»
Ve sab~r etsin diye ona demirden bir pala gönderiyor.
«Chalybe« lerin maden sanayiindeki ~öhretleri Grek dünyas~nda
yay~lm~~t~. «Chalybe»ler ilk olarak demiri tavlamak usulünü ke~fetmi~~
olmakla maruftular, Bunu Grekler herhalde onlardan alm~~lard~r. [3]>
Filhakika, Eti tabletlerinde gümü~ten 40 defa ve alt~ndan 5 defa
daha k~ymetli bir madenden bahsedilmektedir. [4] Bu k~ymetli maden
demirdir.
E~yalar~n ekserisi bak~r yahut bronzdur. Bak~r~n hiç olmazsa bir
k~sm~~Alaziya (K~br~s) tan gelmektedir. Kanun, bak~r~n k~ymetini,
~nadenin 1 minesini 1/4 gümü~~ ~ekel'e müsavi olarak tesbit etmi~tir.
Demek ki yeni imparatorluk zaman~nda gümü~ün k~ymeti bak~r~n k~ymetinin 240 mislidir.
Conteneau,, sahife: 1011-1012
Conteneaup.„ sahife: 163
Sayee, sahife: 152
Götze, sahife: 73
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Etilerin teslihat~~bir mi~f er, bir kalkan, m~zrak ve oktan mürekkeptir. «Di~er silühlar ~unlard~r: K~l~ç, topuz, ve bilhassa, iki taraf~~
keskin baltad~r. Etiler taraf~ndan Ege denizinin sahillerine kadar getirilmi~~olan bu balta, Grek devrinde Karya ve Bozcaada'n~n ZeusT~nün sembolü olmu~tur. [1]
Bütün bu silühlar bronzdan, ve belki de demirdendi.
TICARET VE YOLLAR:
Etiler Suriye ovalar~na ak~n ettikleri vakit cengüver bir ruh ta~~yorlard~, fakat sulhperver sanatleri inki~af ettirmekte ve eski dünyan~ n en büyük tâcir milletlerinden biri olmakta gecikmediler.
Ticaret bak~m~ndan Etilerin i~gal ettikleri mevkii bilhassa Karkam~~~ ~ehri çok bariz olarak gösterir. Karkam~~, filhakika garbi
Asyan~n transit merkezi olmu~tur. Bu ~ehir Fenikenin ve garbin
mahsullerini Mezopotamyamn medeni ahalisine getiriyordu.
Hattusas'~n hakiki bir ~ubesi, yollar~n d~l~üm noktas~, Furat~n liman~~olan Karkam~~, Etilerin yay~lmasm~n tü ba~~ nda zaruri bir mahreç
olmu~tur.
Ba~l~ca münakale yollar~~ ~unlard~r:
Imparatorluk ba~~ehri olan Hattusas yollar~n birle~ti~i bir merkezdi. Buradan Karadenize do~ru bir yol Alaca üzerinden Amasyaya
birle~erek, Samsun üzerinden sahili takip ederek, Sinob'a ula~~yor.
Dola~~kl~~ve uzun olmas~na ra~men ticari bir yol oldu~u anla~~l~yor.
Sivas'a do~ru ~imali ~arkiden bir yol da Hattusas'a birle~iyor.
Sivastan geçen iki yol daha büyük ~ark yoluna birle~iyordu. Bu
~ark yolunun ehemmiyeti büyüktü. Çünkü Hattusas~~Furat nehri istikametinde Malatya ve Kane~~ ~ehirlerine birle~tiriyordu. Büyük ~ark
yolundan ayr~lan ~ark~~cenubi yolu ise, Suriye istikametinde Mara~a
var~yordu.
«Bu yolu Mara~tan daha uza~a do~ru takip etmek icabeder ; çünkü
~imali Suriyede yaln~z Anadoluda Büyük Eti imparatorlu~u zaman~ndaki tesirleri de~il, Anadoluda büyük Hatti Krall~~~~ y~k~ld~ktan
sonra da VIII inci asra kadar Eti medeniyeti bu havalide en büyük
tesirini göstermi~tir. [2]
Anadolu orta yaylas~ ndan Kilikyaya inen yol ise Toros geçitlerinden sonra Tarsusa var~yordu.
Sayce, sahile : 157
Delaporte e.: 26
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Büyük garp yolu da Egeye do~ru uzan~yor ve ~zmir körfezine
vas~ l oluyordu. Ayni zamanda Malatyadan geçen Mezopotamya yoluna
ve ~ark~n da~l~k m~ntakalar~ ndan gelen yollarla birleiyordu.
Bu yol umumiyetle ihtimal ki daha sonralar~~büyük Kral yolu ad~n~~
ta~~ yan Sustan Sard'a kadar olan yolun istikametini takip ediyordu.
Bundan ba~ ka Hatusas ve Ankara (Ankova) aras~ nda da iki yol mevcuttur.
Bu hülâsa etti~imiz yol istikametleri Eti imparatorlu~unun merkezini di~er yerlere birle~tiren belli ba~l~~yollar~d~r. Etiler ayni zamanda Asya ile Avrupay~~ birle~tiren büyük bir «trait d'union».
Anadolu ise büyük bir köprü vazifesini tarihte daima görmü~tür.
Zamanla, Eti krallar~n~n ~arka ve garba do~ru münasebetler tesis
ettiklerini görüyoruz. Filhakika, Eti, içinde kalabal~k bir tüccar
s~n~f~~bulunan bir transit memleketi idi.
Eti memleketinde ticaret hakk~ nda, tüccarlar~ n öldürülmesine dair,
kanuni metinlere malik bulunuyoruz.
Büyük kral, imparatorlu~un menfaatine olarak, tabileri ile dü~man
bir memleket aras~ nda her türlü ticari muameleyi menetmi~tir. Fakat
Eti ticaretinin usul ve ~artlar~n~~henüz iyi bilmiyoruz; Proto Eti
devrine ait bildiklerimiz, usullerin pek de~i~medi~ini tahmin ettiriyor.
Bundan sonra ki ara~t~ rmalarda mabet, resmi idare ar~ivleri ve hususi
ar~ivler elde edece~imizi ümit ediyoruz. O zaman, ticaret ve hesap
tesviyesi tarzlar~~hakk~nda, saray ar~ivlerinde bulunamayan malumat~~
elde edece~iz.
MÜBADELE (PARA):
Sat~ m mukavelelerinde, fiatlar gümü~~üzerine tesbit olun~~r.
(ksurda kur~ un üzerine) Etiler, 60 ~ekellik mine ile hesap ederler.
Eti minesinin vezninin Babilonyada oldu~u gibi takriben 1 lira olup
olmad~~~~bilinmiyor. Fakat 1 ~ekel gümü~~ile 4 mine bak~ r tedarik
olundu~u bilinmektedir.
(Ibrani «She'kel» kelimesi, «a~~rl~k» demektir. Her nevi e~ yay~~
tartma~a yarayan bu ölçü gümü~ün k~ymet vahidi k~yasisi olmu~tur).
(Mukaddes kitap)
MUKAVELELER VE KIRA:
Kanun, menkul mülke ait baz~~hükümler koymu~tur. Kaçak bir
esiri tutup efendisine iade edene ikramiye verilir (madde: 22), fakat
esir hududu geçerse, efendisi art~ k onu isteyemez.
Bir kimse kaçak bir esiri~~~hizmetinden istifade ederse, esiri kira
olarak tutmu~~gibi onun ücretini tesviye etme~e mecburdur. (madde: 24)
Belleten C. III F. 28
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Kanun ~u üç halde mukavele hükümlerinin yerine getirilmesini
emreder.
1 — Borç dolay~siyle esarette bulunan bir borçlunun vaktinden
evvel azat edilmesi.
2 — Sat~m veyahut kira fiat~.
3 — i~çi ve sanat erbab~n~n ücreti.
Borç dolay~siyle esarete mahküm olmu~~olan her hür insan~n,
t~zat etmesini alacakl~s~ndan isteme~e hakk~~vard~r. Alacakl~~bunda
bir ~ey kaybetmez. Borçlu, taahhüdüniin yerine getirilmesini temin
edecek bir kimseyi kendi yerine ikame eder. (madde: 172)
Sat~m için, - Mezopotamyada ziraat mahsulleri için kanunun mecbur? fiatlar emretti~ine mümasil olarak, - bittabi bir mukaveleye ihtiyaç vard~r. Kira mukavelesinin mevzuu, çal~~ma hizmetleri, yahut
ödünç olarak hayvan verilmesi olabilir'
Hizmet kiralar~nda ücretler kad~ndan erke~e de~i~ir (madde: 150).
Çömlekçi, demirci, marangoz, kundurac~, terzi, dokumac~~gibi
serbest sanat erbab~~10 ~ekel (madde: A 176). Fakat usta bir ku~çu
25 ~ekel al~r. Bir kimsenin emrine verilen esir bir sanat erbab~,
efendisine 6 ~ekel getirir, bir mâbedin, yüksek bir ~ahsiyetin yahut
saray~n emrine verilmi~~ise, hizmetleri, efendisi nezdinde bu müddet
için efendisinin emrine verilmi~~ba~ka bir esirin hizmetleri ile ta'viz
olunur (madde: 202).
Harp ordugâlundaki hizmetler, erke~e 12 ve kad~na 6 ~ekel kazand~r~r.
Hasat için tutulmu~~ziraat i~çisi, iki ayl~ k bir mühlet içinde bugday~~biçmek, demetleri ba~lamak ve arabalara yüklemek, ambarlara
koymak ve araziyi ekime haz~r bulundurmak mecburiyetindedir: ücret
olarak 7,5 gümü~~~ekel mukabili olan 30 arpa va> s~~al~r. Ayni müddet çal~~an bir kad~n~ n ücreti 12 pa d~r. (Madde: 158)
Bak~rdan bir tabak yahut herhangi bir kap imal eden demirci,
yapt~~~~ ~eyin a~~rl~~~ na nazaran, tane ile tediye olunur. (Madde: 160
ve 161).
NETICE;
Etilerin ekonomik hayat~na dair bütün bu vesikalar, ilerlemi~~bir
medeniyete, sakip olduklar~n~~ te~kilâtland~r~lm~~~ve hatta merkezile~tirilmi~~bir ekonomi hayat~~ya~ad~klar~n~~göstermektedir.
Etiler devri için yeni hafriyatlar, bu kadar eski ve bu kadar
orijinal olan bu medeniyet hakk~nda daha mufassal bilgiler verecektir.
Bir milletin ekonomik hayat~~bütün bir medeniyeti ihata eder.
Ekonomik hayat, yegâne hâkim olmamakla beraber, bütün müesseseler
için esast~r.
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