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S. AYYILDIZ, Eskiçağ Metinlerinde Alaşiya Ülkesi. İstanbul 2020. Kriter 
Yayınevi, 170 sayfa (Bibliyografya ve İndeks ile birlikte). ISBN: 

9786257130561 

Hasan Hüseyin AYAN* 

Sedef Ayyıldız tarafından kaleme alınan bu eser önsöz (v), kısaltmalar listesi (vii), gramere ait ve 
diğer kısaltmalar (xi), transkripyon diğer yerlerde kullanılan işaretler (xiii), işlenmiş metinlerin sayfa 
numaraları (xv), içindekiler (xvii), giriş (1-4), Alaşiya Ülkesinin Coğrafi Önemi (5-14), Alaşiya Ülke-
sinin Tarihi Önem (15-23), Hitit kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (25-88), Mı-
sır Kaynaklarında Alaşiya Ülkesinin Geçtiği Metin Yerleri (89-122), Ugarit Kaynaklarında Alaşiya 
Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (123-137), Mari Kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin 
Yerleri (139-141), Alalah Kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (143-144), Sonuç 
(145-147) ve Bibliyografya Listesi (148-152) olmak üzere toplam on altı bölümden oluşmaktadır.   

Eserin ilk bölümü olan Giriş (1-4) kısmında ele alınan eserin temel amaçlarından öz ile bahse-
dilmiş ve içeriğine genel olarak bir pencere açılmış.  Okuyucusunun ne ile karşılaşacağı konusunda 
sade bir şekilde bilgilendirmiş. Bu eserin temel olarak amacının ne olduğunu duru bir ifade ile 
okuyucuna sunarak bu bölümü yazar sonlandırmıştır.  

İkinci başlık olarak ele alınan Alaşiya Ülkesinin Coğrafi Önemi (5-14) bölümünde lokalizasyon-
lar konusunda yazar bilgiler sunmuş ve farklı lokalizasyon savlarını tartışmıştır. Bu tartışmaları 
farklı dönemlerde yapılan kazı çalışmaları ve bunların sonucunda çıkan belgelerin çözümlemeleri 
ışığında olan bilgilerle bizlere sunmuştur.  

Bu bölümü takip eden başlık da ise, Alaşiya Ülkesinin Tarihi Önem (15-23), tarihsel süreçte 
Alaşiya Ülkesi olarak adlandırılan bölgenin önemi ve tarih sahnesinde farklı medeniyet dönemlerin 
deki rolünü yazar bizlere sunmaktadır.  Bu incelemeleri bizlere sunarken de lokalizasyon ile doğan 
önemi, siyasi ilişkiler neticesindeki önemi, doğal kaynaklarının doğurduğu önemler, çok kültürlü 
bir etkileşimin sonucu oluşan dil ve lehçe farklılıkları gibi başlıklar ışığında okuyucusunu bilgilen-
mektedir. 

Bundan sonraki bölümler de yazar direkt olarak metinlerin transkripsiyonu ve tercümelerine, 
takiben de metinler ile ilgili bilgilere yer vermiştir ve bunu takip eden bölümler şeklinde sıralayarak 
biz okuyucularına sunmuştur, “a” bölümü metinlerin transkripsiyon ve tercümeleri, “b” bölümün 
de ise metinler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümlere eserimizin dördüncü bölümü olan 
Hitit kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (25-88) ile başlanmaktadır. Alaşiya Ül-
kesi’nin Hititler açısından tarih sayfalarına nasıl geçtiğini “a” bölümünde direkt olarak Hitit metin-
lerinin ışığında okuyucularına sunulması ve takibinde gelen “b” kısmında da bu metinlerin gerek 
açıklama ve yorumları hakkında verilen bilgiler ile okuyucusuna sunmuştur. Takiben gelen beşinci 
bölüm de Mısır Kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (89-122) Alaşiya Ülkesi ve 
Mısır arasındaki etkileşimi okuyucularına sunmuştur. Altıncı başlık olarak Ugarit Kaynaklarında 
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Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (123-137) bölümü incelenmiştir. Yedinci başlık Mari Kay-
naklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (139-141) ele alınmıştır. Sekizinci bölüm ve bu 
nitelikteki son bölüm olarak da Alalah Kaynaklarında Alaşiya Ülkesi’nin Geçtiği Metin Yerleri (143-
144) başlığı olarak bizlere sunduğunu görmemekteyiz.  

Sonuç (145-147) ve Bibliyografya Listesi (148-152) bölümleri ile bu eserini yazar sonlandır-
maktadır. 

Ülkeler ve toplumların metinler ışığında yapılan bu incelemeleri ile yazar biz okuyucularına 
Alaşiya ülkesinin olası değerlendirilmiş olan lokalizasyonları ve kabul görmüş lokalizasyonu, kimler 
ile ne şekilde etkileşimlerinin olduğunu, bu etkileşimlerin ne amaçlarla olduğunu, etkileşimlerin 
gerçekleştiği metinlerin kimler tarafından işlendiği ve ne tarz metinler olduğu bilgilerini sunmak-
tadır. Böylelikle biz okuyucular da antikitede etkileşim, ticaret, farklı ve doğal habitatta bulunma-
yan ama gerekli olan kaynakların ülkeler arasında nasıl edinildiğine dair bilgilere ulaşabilmekteyiz. 
Farklı kaynaklardan edinilebilecek bilgileri bir eser altında toplaması ile de alan ile ilgili çalımalar 
da kaynak kolaylığı ve bir başvuru kitabı olarak da kullanımı tek parça olarak derlemesi ile gerek 
alan ile ilgili çalışma yapacak olanlara, gerek ise alana ilgi duyarak bilgi haznesine katıda bulunmak 
isteyenlere güzel bir kaynak hazırlamıştır. Ayrıca bu eser aracılığıyla biz okuyuculara dönemin si-
yasal hareketlilikleri ve bunların sonuçları ile doğan etkileşimler hakkında bilgilere ulaşma kolaylığı 
sağlanmakta olduğu da bir aşikârdır. 
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