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Öz: Hititler M.Ö. II. bin yılın başlarında Kızılırmak kavisi içerisinde doğup, büyüyen ve zamanla sınırlarını Kuzey
Suriye’ye kadar genişleten, dönemin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan güçlü bir devletidir. Hititçe çivi yazılı belgelerde,
krallar coğrafi kimlikleri ve ülkenin sınırlarının ulaştığı yerleri belirterek övünmektedir. Hitit krallarının gücü nispetinde
sınırlar değişmektedir.Hitit Devleti güvenlik endişesiyle oluşturduğu sınırlarda ve bu sınırlar içerisinde asayişi sağlamayı
amaçlamıştır. Ancak “Hitit güvenlik algısı” çok katmanlı bir olgudur ve en dış katmanı olan sınırların dış tehlikelere
karşı korunması son derece önemlidir. Bu yüzden sınır bölgeleri siyasi, ekonomik, sosyal olarak diğer bölgelerden ayrı
tutulmakta ve yönetilmektedir. Fiziksel bir çeperde yer alan sınırlar; kalkınmanın, sınır ötesi ilişkinin, ticaretin, bilgi ve
insan akışının sağladığından dolayı denetim ve kontrolünün kusursuz olmasını gerektirmektedir. Bu makale de “Hitit
sınırların jeopolitik açıdan güvenliği” coğrafi ve filolojik verilerin değerlendirilmesi yoluyla tartışılacaktır.
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Abstract: Hittites is a powerful state that was born in the Kızılırmak curve in the early 2nd century B.C. and developed
into the Northern Syria in the course of time; it was powerful in military, economic and political terms. In the documents
written in Hittite cuneiform, the kings appear to boast of the geographical identities of their countries and the places
where their countries reached. The frontiers of the power of the Hittite kings are vary. Hittite State aimed to provide the
security along and within the frontiers created by it for safety purposes. However, “Hittite sense of security” is a multilayered concept and protection of the frontiers with the outermost layer against the outer dangers and threats is of utmost
significance. Therefore, frontier regions are kept separate from the other regions in political, military and economic
terms, and they are administered in a different way. The frontiers located in a physical periphery require their control
and supervision to be perfect as they secure the progress, cross-border relationship, trade, knowledge and human flow.
In this study, the “security of Hittite frontiers in geopolitical terms” will be discussed in the light of geographical and
philological data.
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