HİTİTLER
 Hititler

nasıl yaşıyordu?

Dr. Gülin KARABAĞ*

Ç

atlaklar ve motiflerle kaplı bir vazo olduğunuzu düşünün. Size garip gelebilir ama, deneyin. İpucu is-

terseniz, tahtada asılı duran resme bakın. Düşünün. Hayal edin. Ortalama 3000 yıl önce Boğazköy’de

yapıldınız. Uzun, çok uzun yaşadınız. Bugün hâlâ yaşıyorsunuz. Şaşırtıcı, değil mi? Sakladığınız buğday,

kralın tarlasında üretilmişti. Üzerinizdeki figürler sizi yoğuran, biçimlendirip pişiren, kullanan, koruyan insanların hayatlarını anlatıyor. Doğumda ne yapıyorlar, ölümde ne yapıyorlar, düğünde ne yapıyorlar? Siz, onları
gördünüz. Sonra belleğinizde Hitit insanlarının tüm sesleri, binlerce yıl uyudunuz. Sizi topraktan yeniden çıkardılar, sildiler, temizlediler, onardılar. Konuşmaya hazırsınız. Acaba neler anlatacaksınız?

Bu yaptığınıza tarihsel empati diyoruz. Eğer kurmakta zorluk çekiyorsanız, vazonun üzerindeki figürleri canlandırabilirsiniz. Tarihin de canlandığını göreceksiniz.

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI
QQ Bütün öğrenciler: Hitit kültürünün temel özelliklerini kanıt

kullanarak tanımlayacaktır.
QQ Birçok öğrenci: Hitit kültüründen yola çıkarak Hitit toplumu-

nun yapısına ilişkin çıkarımlarda bulunacaktır.
QQ Bazı öğrenciler: Hitit kültürü ile bugünkü kültür ögelerimiz

arasında kanıta dayalı olarak bağ kurabilecektir.

Sınıf: 9
Öngörülen Süre: 80 dk.
Anahtar Soru:
Hititler nasıl yaşıyordu?
Dersin Amacı:
Tarihsel kanıtlardan yola çıkarak
Hitit Devleti'nin sosyal ve kültürel
özellikleri hakkında çıkarımlarda
bulunabilme.
İlişkili Kazanım:
Anadolu'da yaşamış ilk uygarlıkların
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik
yapılarını ve çevre uygarlıklarla
etkileşimini açıklar.

Derse Hazırlık / Malzemeler
• Ekte bulunan yedi görselin renkli çıktısını alınız. İnandık Vazosu (FOTOĞRAF 1) görselinin diğer görsellerden daha büyük
olmasına dikkat ediniz.
• Tahtanın üst kısmına büyük harflerle “SINIF MÜZESİ: HİTİTLER” yazınız. İnandık Vazosu görseli tahtanın ortasında yer
alacak şekilde, tahtanın çeşitli yerlerine Hitit kültürünü yansıtan görselleri yapıştırınız.
• Çalışma Yaprağı-2'de bulunan İnandık Vazosu üzerindeki 1.,
2., 3. ve 4. Frizin sınıf mevcuduna göre fotokopisini çektiriniz. (Sınıfın fiziksel durumuna göre öğrenciler 4 ya da 8 kişilik
gruplara ayrılacağından, 4 kişilik gruplarda her bir kişiye bir
friz, 8 kişilik gruplarda her iki kişiye bir friz şeklinde fotokopi
sayısını ayarlayınız).

*

Gazi Üni., Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara
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1. Öğrencileri sınıfa sırayla alarak “Sınıf müzesine hoş geldiniz. Nesneleri inceleyerek bu nesnelerden birini seçiniz. Nesnenizi ve nesnenizle ilgili bilgileri aklınızda tutarak yerinize geçiniz.” yönergesini
veriniz.

8 dk.
2. Önce siz İnandık Vazosu’nun şeklini beden diliyle anlatıp öğrencilerin hangi nesneyi seçtiğinizi bulmalarını isteyiniz. Tahmin edilemezse hangi nesne olduğunu belirtiniz.
3. Sonra sırayla tüm ya da bazı öğrencilerin seçtikleri nesneyi bedenleriyle göstermeleri isteyiniz. Gerekirse bir arkadaşlarından yardım
isteyebileceklerini belirtiniz. Diğer öğrencilerin her bir öğrencinin
vücudunun aldığı şekilden hangi nesneyi anlatmaya çalıştığını tahmin etmelerini isteyiniz. Eğer bilemezlerse hareketi yapan kişinin
bunun hangi nesne olduğunu söylemesini isteyiniz.
4. Bu sürecin sonunda öğrencilere “Şu ana kadar geçirdiğimiz süreç
sonunda Hitit kültürü ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?" Sorusunu yöneltiniz. Cevaplarını tahtaya yazınız.
5. Öğrencileri 4 ya da 8 kişilik gruplara ayırınız. İnandık Vazosu’nun
tahtanın ortasındaki fotoğrafını göstererek (ya da fotoğrafını projeksiyonla yansıtarak) Çalışma Yaprağı-1'deki nesne inceleme formunu doldurmalarını sağlayınız.

7 dk.

15 dk.

5 dk.

20 dk.

İŞLENİŞ / SÜREÇ

6. Öğrencilerin sorularla ilgili cevaplarını alınız. Gerekli yerlerde nesneyle ilgili bilgi vererek eksik bilgileri tamamlayınız ya da yanlış bilgileri düzeltiniz. Bunu yaparken Bilgi Notu'ndan yararlanabilirsiniz.
7. Çalışma Yaprağı-2 A, B, C, D'yi dağıtınız. Öğrencilere “Bunlar vazonun üzerinde bulunan resimlerin büyütülmüş fotokopileridir. Şimdi
her gruptan bir/iki kişi verdiğim 4 farklı çalışma kağıdını inceleyerek
altındaki soruları cevaplamaya çalışsın” yönergesini veriniz.
8. Öğrencilerinizle birlikte nesne inceleme formundaki soruların her
birini gruplarla tartışarak cevaplayınız.
9. Öğrencilerinizden kendilerini İnandık Vazosunun yerine koymalarını
ve yaşadığı dönemde neler görmüş olabileceğini içeren bir metin
yazmalarını isteyiniz.

10 dk.

15 dk.

süre
Değerlendirme:
Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini cevaplamalarını isteyiniz.
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Yazılı metinlere göre Koloni Çağı'nın son safhalarında, Pithana'nın oğlu Anitta Anadolu'da
şehir beylikleri halinde yasayan Hititlerin birleşmesinde ilk adımı atarak, Anadolu'nun
merkezi sistemle idare edilen ilk devletini kurmuştur. 1. Hattuşili devletin başkentini Nesa'dan
(Kültepe-Kaniş) Hattuşa'ya (Boğazköy) taşımıştır. Eski Hitit Krallığı olarak anılan bu dönemde
sanat, başta Boğazköy olmak üzere Alacahöyük, Eskiyapar, İnandık ve Masathöyük kazılarının
ortaya koyduğu gibi büyük ölçüde Anadolu geleneğine bağlıdır. Koloni Çağı'ndan da tanıdığımız
kabartmalı vazo yapma geleneği Eski Hitit Döneminde devam etmiş ve en iyi örnekleri Eskiyapar,
İnandık ve Bitik gibi merkezlerde ele geçmiştir. İnandık Vazosu bu tipin en iyi örneklerindendir.
Devrin seramik formları arasında büyük boy boğa ritonları (törensel içki kapları) ve banyo kapları,
matara biçimli kaplar, süzgeçli kaplar ve gaga ağızlı testiler bu dönemin önemli esenleridir.
İnandık vazosu Çankırı İnandıktepe’de bir höyük kazısında bulunmuştur. İnandık köyüne yakın
olmasından dolayı kazının yapıldığı tepeye bu ad verilmiştir. Şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir. Bugüne kadar tüm olarak bulunan tek kabartmalı "Eski Hitit Vazosu"dur. Höyükteki
bir mabette diğer eserlerle birlikte bulunmuştur. Hitit İmparatorluğu'nun Hanhana adlı kültür
merkezinde bulunan ünlü vazo üzerindeki resimler Tanrıların evlilik törenini anlatır. Dış yüzü
kabartmalı ve renkli olan bu vazonun üzerindeki kabartmalı motifler tek tek incelendiğinde, her
bir figürün ve motifin birbirini tamamlar nitelikte olduğu ve bütün olarak kutsal bir evlilik törenini
yansıttığı görülmektedir. Vazodaki figürlerin hemen hepsi tören için bir şeyler yapmaktadır.
En alttan üste doğru çıkılacak olursa ilk frizde çanak çömlek hazırlayan erkek figürü, bir Tanrı
ve dua eden figürler görülmektedir. Bu belli bir inanca sahip olduklarının göstergesidir. Bunların dışında lir çalan erkek ve yemek hazırlayan kadın figürlerine de rastlanmaktadır. İlk frizdeki
figürlerden yola çıkarak erkek ve kadınlar arasında bir iş bölümü olduğundan söz edilebilir. II.
frize bakıldığında bir boğa heykeli ve boğayı hançerleyen bir erkek figürü göze çarpmaktadır. Kutsal törenlerde kurban kesmenin o zamanlardan gelen bir gelenek olduğunun göstergesi olması
açısından önemli bir ayrıntıdır. Tanrı ve dua eden figürler II. frizde de vardır. Ayrıca Tanrı’ya içki
sunan erkeğin elindeki gaga ağızlı testiden yola çıkarak, kaplarını hayvan figürleriyle süsledikleri
söylenebilir. Yine içkinin Tanrı’ya sunulması da içkinin kutsal bir önem ifade ettiğini göstermektedir. Kerpiçten yapılmış mabet de o çağda o yerleşimde mimarinin ne şekilde olduğunu örnekleyebilir. Bu frizde ellerinde kılıç tutan erkek figürleri de görülmektedir. Bu da savunmanın da
ön planda olduğunu gösterir. Aynı frizde birkaç tane akrobat çeşitli gösteriler yapmaktadır. Aynı
şekilde tüm frizlerin hepsinde görülen lir ve çalpara çalan figürler de müziğin ve eğlencenin o
dönemlerdeki önemini gösterir niteliktedir.
İnandık Vazosu, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na geçişte, Eski Hitit Çağı ve devamındaki yaşam
biçimi için tipik bir örnek teşkil etmektedir. Tek bir nesneden; o çağdaki inançlardan, kültürden,
yaşam şeklinden söz edilebilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda oldukça önemli bir buluntudur.
www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
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QQ NESNE İNCELEME FORMU

Betimleme:
1. Nesne nedir? Neye benziyor? (Biçim, renk, yapı, ağırlık, hacim, vb.)
...............................................................................................................................................................................................

2. Nesne ne için yapılmış?
...............................................................................................................................................................................................

3. Tarihi nedir? Hangi döneme aittir?
...............................................................................................................................................................................................

4. Nesne nerede yapılmıştır?
...............................................................................................................................................................................................

5. Nesne nerede bulunmuştur?
...............................................................................................................................................................................................

6. Nesne nasıl bulunmuştur?
...............................................................................................................................................................................................

7. Neden bu adı almıştır?
...............................................................................................................................................................................................

Çözümleme (Analiz):
8. Nesne nasıl yapılmıştır?
...............................................................................................................................................................................................

1

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

9. Bu nesneyi kim yapmış olabilir?
...............................................................................................................................................................................................

10. Bu nesneye kim çizim yapmış olabilir?
...............................................................................................................................................................................................

11. Bu nesne nasıl kullanılmıştır?
...............................................................................................................................................................................................

12. Nesnenin üzerindeki motiflerde ne anlatılmak istenmektedir?
...............................................................................................................................................................................................
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EK

FOTOĞRAF 1: İNANDIK VAZOSU M.Ö. 1600’LER
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FOTOĞRAF 2: GAGA AĞIZLI TESTİ M.Ö. 16-17. YY.
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FOTOĞRAF 3: GAGA AĞIZLI TESTİ M.Ö. 1600’LER
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FOTOĞRAF 4: TANRI HEYKELCİĞİ M.Ö. 16-15. YY.
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FOTOĞRAF 5: TANRI HEYKELCİĞİ M.Ö. 14-13. YY.
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FOTOĞRAF 6: DOĞUM İLE İLGİLİ DİNSEL METİN M.Ö. 13. YY.
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EK

FOTOĞRAF 7: YAZITLI KAPI ASLANI M.Ö. 800. YILLARI
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RESİM 1: İNANDIK VAZOSU ÜZERİNDEKİ FRİZLER
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QQ VAZO ÜZERİNDEKİ FRİZLERİN AÇIKLAMASI

İnandık Vazosu
1.Friz: Sağdan sola
• Tören için çanak çömlek hazırlayan erkek figürü ve asılı kaplar
• Bir sunağın iki tarafında oturan iki tanrı figürü
• Lir çalan erkek figürü, lirin üst uçları ördek, alt uçları aslan figürlü
• Karşılıklı ayakta duran ve büyük boy lir çalan iki figür, lirin üst uçları ördek, alt uçları aslan
figürlü
• Karşılıklı ayakta duran ve dua eden iki figür (rahip ve rahibe)
• Ayakta duran ve saz çalan uzun boylu ve küpeli erkek figürü
• Kaide üzerinde duran ve tören için hazırlanmış üç adet kap (amphora). Bunlar 3. Frizde
kullanılan kapla aynıdır ve tören için hazırlanmıştır.
• Törene yiyecek hazırlayan ve vazonun/yayığın içindeki iki eli ile tuttuğu sopa ile karıştıran
kadın figürü (yiyecek, yağ ya da ayran hazırlamakta)
2. Friz:
• Kaide üzerinde duran boğa heykeli (Fırtına Tanrısını sembolize eder.). Bu da İnandıktepe’nin
Fırtına Tanrısının şehri olduğunu gösteriyor.
• Sunağın önünde diz çökmüş kurbanlık boğayı hazırlayan erkek figürü
• Elinde hançer tutan ve boğayı kurban etmeye hazırlanan erkek figürü
• Elinde kulplu kapla boğa kanı sunan ve diğer eliyle dua eden küpeli erkek figürü (rahip)
• Lir çalan erkek figürü
• Bir eliyle dua eden ve geriye doğru uzattığı sağ eli ile arkasındaki 3 erkeği törene getiren
figür (başrahip). Figürlerden sonuncusu elinde bir riton (kutsal içki kabı) taşımakta
• Ellerinde sunak taşıyan erkek figürleri
• Taburede oturan elinde kadeh tutan tanrı
• Sunak
• Elinde gaga ağızlı testiden (mabette bulunan testi ile aynı) tanrıya içki sunan küpeli erkek
figürü (rahip)
• İki eli ile lir çalan figür ve bu liri alttan tutan küçük figür
3. Friz:
• Yatağın önünde sunak ve büyük sunak
• Kerpiçten yapılmış mabet ve çatısı üzerinde ayakta duran bir saz çalan erkek, birisi çalpara
çalan iki kadın figürü
• Ellerinde birer kılıç (diğer frize taşmaları uzun olduklarını gösterir) tutan iki erkek figürünü
mabede doğru ilerleyen alay takip etmektedir. Bunlar kılıç (meç) tanrısıdır.
• Lir çalan erkek ve arkasından törene hediye getirenler (ağır bir tabla üzerinde hediyeler ve
asa)
• Çalpara çalarak tören alayına katılan iki figür
4. Friz:
• Çalpara çalan kadın figürü
• Saz çalan küpeli erkek figürü
• Çalpara çalan küpeli kadın figürü
• Biri büyük biri küçük (havada gözden uzak olduğunu gösterir) tasvir edilmiş atletik yapıda
iki akrobat
• Çalpara çalan kadın ve lir çalan erkek figürü
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3. Bu nesne üzerinde görülen kültür unsurları bugünkü kültür unsurlarına benzemekte midir? Neden?

2. Bu frizden Hitit kültürüne ilişkin neleri öğrenebiliriz, neleri öğrenemeyiz?

1. Bu frizde ne görüyorsunuz? Gördüğünüz figürleri tanımlayınız.

ÌÌFrizdeki resimleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

1. FRİZ
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3. Bu nesne üzerinde görülen kültür unsurları bugünkü kültür unsurlarına benzemekte midir? Neden?

2. Bu frizden Hitit kültürüne ilişkin neleri öğrenebiliriz, neleri öğrenemeyiz?

1. Bu frizde ne görüyorsunuz? Gördüğünüz figürleri tanımlayınız.

ÌÌFrizdeki resimleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

2. FRİZ
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3. Bu nesne üzerinde görülen kültür unsurları bugünkü kültür unsurlarına benzemekte midir? Neden?

2. Bu frizden Hitit kültürüne ilişkin neleri öğrenebiliriz, neleri öğrenemeyiz?

1. Bu frizde ne görüyorsunuz? Gördüğünüz figürleri tanımlayınız.

ÌÌFrizdeki resimleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

3. FRİZ
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3. Bu nesne üzerinde görülen kültür unsurları bugünkü kültür unsurlarına benzemekte midir? Neden?

2. Bu frizden Hitit kültürüne ilişkin neleri öğrenebiliriz, neleri öğrenemeyiz?

1. Bu frizde ne görüyorsunuz? Gördüğünüz figürleri tanımlayınız.

ÌÌFrizdeki resimleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

4. FRİZ
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