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Büyük Devlet zaman~ nda Hititlerin kil tabletler üzerine çivi
yaz~s~~ile yazd~klar~~hepinizce bilinmekte ve fakat Bo~azköy kil tabletlerinde Hititlerin yaz~~ çe~ itlerinden ancak birisinin kendisini
muhafaza etti~i keyfiyeti umumiyetle daha az mali:1m bulunmaktad~r. Çivi yaz~s~~ metinlerinden ö~rendi~imize göre Hititlerde bir
çok tahta tablet kâtipleri ~~mevcut idi; maamafih tahta tabletler
Bo~azköyü takriben M. Ö. 1200 y~ llar~nda tahrip eden yang~ n esnas~nda mahvolmu~ lar ve ancak bunlara ait olduklar~~anla~~lan ve
umumiyetle bulla ad~~verilen kil mühürlerin bir k~sm~~bugüne kadar
intikal edebilmi~ tir. Üzerleri hiyero~lif ~ah~s adl~~ olan bu kil bask~lar~~
iki cilt halinde Güterbock taraf~ndan yay~nlamm~~t~ r 2 ; yine ayn~~
devre mensup buna benzer hiyero~lif mühürleri Tarsus'ta da meydana ç~kar~lm~~~olup bunlar~n ne~riyat~~ Gelb tarafindan haz~rlanBo~azköy'deki tahta tablet yazarlar~~hakk~ nda H. G. Güterbock bilgi vermektedir, kr~ . Das Siegeln bei den Hethitern, Symbolae ad iura orientis antiqui
pertinentes Paulo Koschaker dedictae, 1939, s. 26-36; ayr~ca bk. E. Laroche: La
bibliotheque de Ijattua, Archiv Orientalni, XVII ( 1949), s. 7-23.
2 H. G. Güterbock: Siegel aus Bo~azköy. Erster Teil 194o, zweiter Teil 1942.
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maktad~r 3. Bittel, Bo~azköy ar~ivinde tahta tabletlerin muhafazas~~
için özel odalar~n mevcut oldu~unu ispat edebilmi~tir 4. Kil bulla'lar~n nispeten az olan miktar~ , tahta tablet ar~ivinin vüs'ati hakk~nda
hiç bir ~ey ifade etmez. Çünkü k~rallar, prensler yahut özel ~ah~slar
tarafindan ancak muayyen tahta tabletler mühürlenmekte, buna
mukabil edebi, dini, iktisadi yahut hukuki v.s, gibi muhtevay~~haiz
metin nevileri mühürlenmeye ekseriya ihtiyaç göstermemekte idi.
Daha sonraki Küçük Hitit prenslikleri devrinde de ara s~ra hiyero~lif lejandl~ , ender ahvalde ârami harf lejandl~~mühür bask~lar~~ta~~yan
kil bullalarma rastlan~r 5. Yaln~z M. ö. I inci bin y~l~ , II inci bin y~hndan farkhd~r: nitekim M. ö. I inci bin y~l~~Küçük Prensleri art~k kil
tablet üzerine yazmam~~lar, münhas~ran tahta tableti veya deriyi
yaz~~malzemesi olarak kullanm~~ lard~r.
Yang~ndan kurtulmu~~olsayd~~bile, bu tahta tablet ar~ivinin
Anadolu topra~~nda kendisini muhafaza edemiyece~i keyfiyeti ilmimiz
için çok büyük bir kay~pt~ r. Bu suretle Hititoloji tek cepheli bir
veche iktisap etmi~tir; zira hiyero~lif dili gerek Büyük Devlet ve
gerek Küçük Prenslikler zaman~nda Hititlerin as~l lisan~~ idi. Bu
lisan M.ö. II inci bin y~l~~Büyük k~rallar~n~ n mühürlerde, binalarda
ve kaya yaz~tlarmda kulland~klar~~yegâne lisan idi. Bu keyfiyet M. ö.
I inci bin y~l~nda Aramile~me âmna kadar ayn~~kalm~~t~r. Buna benzer
bir hal Minos kültür bölgesi için de varittir. Tabletlere yaz~lm~~~olan
Girit metinlerinden bugüne kadar intikal edebilen, listeler ve envanterlerdir 4, yani bütün yaz~l~~vesika bakiyelerinin ancak pek küçük
bir k~sm~n~~te~kil etmektedir, ki bu vesikalar Marinatos'un gösterTarsus'ta bulunmu~~olan bir mührün resmi için bk. Bossert: Altanatolien,
1942, res. 713.
K. Bittel: Bemerkungen zu dem auf Büyükkale (Bo~azköy) entdeckten hethitischen Siegeldepot, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung I (1950-51), s.
~ 64-173.
5 Geç-Hitit mühür bullann~ n resmi için bk. I. J. Gelb: Hittite Hieroglyphic Monuments 1939, Lev. LIX, res. 39; Bossert: Altanatolien, 1942, res. 975-982.
Zincirli men~eli Arami mühür örne~i için ayr~ca kr~ . Semischirli V, 1943, Lev.
38, b.
Giri~~mahiyetinde bir fikir vermek için A. J. Evans. Scripta Minoa I, 19o9,
ve II 1952; E. L. Bennett: The Pylos Tablets, 1951; ayr~ca bk. G. Pugliese
Caratelli: Le iscrizioni preehelleniche di Haghia Triada in Creta e deha Grecia
peninsulare, 1943; F. Chapouthier: Les critures minoennes au palais de Mallia,
930.
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meye çal~~t~~~~gibi papirüs üzerine yahut daha yak~n olarak tahminimce tahta tabletler üzerine yaz~ lmakta idi. Kululu'da mürekkeple
yaz~lm~~~bir Geç-Hitit vazo parças~~ 8 tarafimca nas~l bulunmu~~ise,
Girit'te de mürekkep yaz~th kil kupalar vard~~ g . Mürekkep yaz~th
kaplara malik kültürlerde normal yaz~~ malzemesinin tahta, deri
yahut papirüs; normal yaz~~ âletinin de firça yahut kam~~~kalem
oldu~una dair mutalâa serdetmek isterim.
Tahta tabletin yaz~~malzemesi olarak kendisini nas~l muhafaza
edebildi~i hakk~nda bir fikir edinebilmek için M~s~ r'a teveccüh etmek
zaruretindeyiz. Sizlere, 25 x 14 cm. boyutunda ve 5 cm. kahnli~~nda
sözde bir okul tableti gösteriyorum. Bu tahta tablet
olan (res.
XVIII inci sülâleye maledilmekte, en geç Thutmosis III devrine ait
bulunmaktad~r. Düzle~tirilmi~~tahta yüzeyinin üzerine bir keten
kuma~~yap~~t~r~lm~~t~r, keten kuma~~n üstünde ise bir alç~~kaplamas~~
vard~r ki, bu kaplamay~~ ö~renci, i~i bittikten sonra silgi ile temizliyebilir veyahut kaplama çok a~~n~r ise onu ç~kartabilir °°. M~s~r
tahta tabletleri, nas~ l vaktiyle biz eski neslin üzerinde yaz~~yazmas~n~~
ö~rendi~imiz a~a~~~yukar~~arduvaz lehvalara tekabül ederse, Hitit
tahta tabletleri de yeti~ enler için bir yaz~~ malzemesi te~kil etmekte
idi. Çünkü pahal~~olan papirüs o zamanlar hiç ~üphesiz Anadolu'ya,
—umumiyetle kullan~lan bir yaz~~malzemesi olarak— girmi~~de~ildi.
Hitit tahta tabletlerinin üzerlerinin bir bezle kapl~~bulunmu~~olmas~,
düz mühür bask~lar~ndan anla~~lmaktad~ r, nitekim bu bask~lar kuma~~n örgü izlerini hâlâ muhafaza edegelmi~lerdir ii. Antik vesikalar
yahut Orta Ça~~vesikalan gibi, kil mühürler bizzat tahta tabletlerin
üzerine bas~lmakta idi 12 . Mühürlerin dü~mesini önlemek için, burada
7 Sp. Marinatos : Some general notes on the Minoan written documents,
Minos I, 1951, S. 40.
8 H. Th. Bossert : Jahrbuch für kleinasiatischer Forschung I (1950-51), s.
224 ve Lev. XXXI.
9 A. Evans: The Palace of Minos I, 1921, S. 588, res. 431 ve s. 613-615, res.
450-452.
10 Res. ~ , S. Casson: Essays in Aegean Archaeology, 1927, Lev. XVI'ya
göredir.
11 Kr~. Güterbock : Siegel aus Bo~azköy II, 1942, S. 3, muellif burada ~öyle
yazmaktad~ r: "189 No.lu bullan~ n düz bir alt yüzeyi olup bunun üzerinde bir dokuma izi vard~r."
12 Bu adetin Bo~azköy men~eli bir tablet üstündeki tatbiki için bk. Bossert:
Altanatolien, 1942, res. 728, burada tabletin (KUB XXV 32) ortas~na bas~lm~~~
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tarifini yapam~yaca~~m~z muhtelif usuller mevcuttu. ~u halde Hitit
vesikalanmn tertibinde daha M. ö. II inci bin y~l~nda mevcut olan ve
yeni devirlere kadar intikal ederek örnekler veren iki çe~it mühürleme usulünü görmekteyiz. Bu vesile ile, Minos devri Girit'inde de
her iki mühürleme tekni~inin mevcut oldu~unun hassaten i~aret
edilmesi lâz~md~r, ancak Girit'te bu tenkik o kadar erken bir ça~da,
Son-Minos devrinde, zail oldu~u için mühürlü Yunan vesikalan bunlara irca edilmemektedir.
~imdi, bu tahta tabletlerin yaz~labilmi~~oldu~u Mete teveccüh
edelim. Burada da sizlere M~s~r orijinallerinden faydalanarak örnekler gösterece~im (res. 2); zira Yunanhlann ve Romahlarm "kalamus"
ad~n~~verdikleri kam~~~firçalar ve kam~~~kalemler bize Anadolu'dan
bugüne kadar intikal edememi~ tir. Bir kanu~~ n bir ucu, bir firçada
oldu~u gibi, lif haline getirilip lifleri sark~nc~ya kadar çi~nenmekte
idi. Bunun yan~~ba~~nda, M~s~r'da, yüzeyi çok düz olan yaz~~malzemesine yazmak için Adeta bu günkü kalem uçlara tekabül eden kam~~~kalem de mevcuttu. Kalemler ve firçalar, res. 2'de (sol) gördü~ümüz bir palet içine sokulmakta idi 13. Bu paletin üstünde siyah ve
k~rm~z~~renkteki mürekkebin kan~ur~lmas~~için çukurlar aç~lm~~t~.
Bundan maada çift kutu ~eklinde hokkalar dahi vard~~(res. 2, sa~a~a~~ ). Maruf Zincirli kabartmas~nda K~ral Barrakab'~n önünde
duran kâtip 14 kolunun alt~nda bir tahta diptychon ta~~maktad~r (res.
3). ~u halde, M. ö. 8 inci yüzy~l~n 2 nci yar~s~nda tahta tablet üzerine
yazan bir kâtibin gerçek bir tasvirine sahip bulunmaktapz, bu vesile
ile kâtibin, hiyero~lifleri yahut Aramt harflerini tableti üzerine resmetti~inde bir beis olmad~~~n~~da kaydedelim, zira usul ayn~~kalm~~t~r. Projeksiyonda (res. 2) yukar~da sa~da balmumu tabletine yaz~~
yazmak için kullan~lan madenden bir kalem görüyorsunuz. Romahlann "sti/us" ad~n~~verdikleri bu yaz~~âletinin ucuna ekseriya —fakat
daima de~il— balmumu yüzeyini düzle~ tirmek için bir spatül ~ekli
bir hiyero~lif milhilrü mevcuttur. Di~er taraftan, Uattu~il III. ile Ra~~~ses II. aras~ndaki andla~ma= üzerinde yaz~lm~~~oldu~u gümü~~tabletin M~s~r kaynaklar~ndaki tasvirine göre ön yüzünün ortas~nda da Büyük Hitit k~ral~mn mühürü mevcut
bulunmakta idi, kr~. J. Friedrich: Das Siegel des hethitischen Königs Uattulili
II!., Artibus Asiae VI, (1937), s. ~ 80.
Res. 2, W. Schubart: Das Buch bei den Griechen und Römern 1907, s. 21.
res. 3'e göredir.
14 Res. 3, O. Weber: Die K~mst der Hethiter, res. 24'e göredir.
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verilirdi. Bu günkü not defterlerimizle mukayese edilebilecek olan
balmumu sürülmü~~tahta tablet kitaplar~n~~tasavvur etmemizin
.gerekti~i balmumu tabletin ya~~~hakk~nda henüz bir fikir birli~i yoktur.
Opitz 15 bunu Assur tasvirlerinde bile mü~ahede etmek arzusundad~r.
Bu konuya tekrar avdet edece~iz.
Balmumu tabletinin ne ~ekilde kullan~ld~~~ na dair bir fikir
vermek maksadiyle sizlere M.ö. 5 inci yüzy~la ait Attik bir vazo resmi
gösteriyorum (res.
Oturmakta olan ö~retmen, yaz~~yazmakta
yahut diptychon üzerinde yan~nda duran ö~rencinin tashihlerini yapmaktad~ r. Bal mumu zeminini düzeltmek için, uç k~sm~nda geni~letilmi~~yüzeyiyle stilus'u farketmektesiniz
Mara~~men~eli iki Geç-Hitit kabartmas~~üzerinde (res. 5 ve 6) Akurgal tablet yazarlar~n~~ te~his etmek istemi~tir 17. Fakat ~ahsen ben buna
kaani de~ilim. Gerçi, M.ö. 8 itici yüzy~ la ait bu tasvirler ne yaz~~âletini
ve ne de yaz~~malzemesini tayin ettiremiyecek derecede kaba i~ lenmi~lerdir, fakat —biraz sonra görece~imiz veçhile— büyük bir ihtimalle bir Hitit Prensinin bahis konusu oldu~u bu tasvirde çivi yaz~s~n~n
de~il, fakat her halde ilk defa mahalli hiyero~lif yaz~s~n~n kasdedilmi~~
olmas~~gerekir. Hitit hiyero~lifleri kil tabletler üzerine ancak istisnai
olarak yaz~ lmakta idiler. Kil tablet üzerine yaz~lm~~~ancak bir tane
Hitit hiyero~lif yaz~t~~mali) m olup bu da Ninuwa men~elidir ; Ninuwa'da oturan bir Hititli o ülkede kullan~lagelen yaz~~ malzemesinden, yani kil tabletten —anla~~ld~~~ na göre bir tahta tablet eline
geçmedi~inden dolay~— faydalanmak zaruretinde kalm~~t~r 18 . Gerçi
tahta tabletler bazen Mezopotamya metinlerinde de zikredilmi~ tir 19,
bununla beraber günlük yaz~~malzemesi olarak Mezopotamya'da
tahta tablet de~il hiç ~üphesiz kil tablet kullan~lmakta idi. Tahta
fikdan~~Mezopotamya'da tahta tableti lüks bir yaz~~malzemesi haline getirmekte idi; di~er taraftan çivi yaz~s~~ da tahta üzerine resmedilmeye elveri~li de~ildi.
15

Kr~. Altorientalische Studien, Bruno Meissner zum 6o. Geburtstag, 1928-29,

s. 152.
16 i
tes. 4, W. Schubart: Das Buch bei den Griechen und Römern, 1907, s.
37, res. 13'e göredir.
17 Res. 5-6, E. Akurgal: Spaethethitische Bildkunst, 1949, Lev. XLII, res. a.
ve b'ye göredir.
15 Kr~. Bossert: Altanatolien, 1942, res. 970.
19 Kr~. A. Schott: Zeitschr. f. Assyriologie, XLII, s. 207.
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Yine Mara~~men~ eli olup bir kaç y~ ldan beri Louvre'da muhafaza
edilmekte olan pek güzel bir kabartmay~~di~er bir resim olarak size
gösteriyorum (res. 7). Gerek kültür tarihi ve gerek sanat tarihi bak~m~ ndan son derece k~ymetli olan bu heykeltra~l~ k eserini yarmhyan
Contenau 20, ad~~"Tarbu(m)pi ~" suretinde okunmas~~gereken 21 bu
Prenste bir balmumu tableti yazar~n~~görmektedir. Filhakika, genç
olan
Prensin sa~~elinde tuttu~u yaz~~âletinin, biraz önce gösterilmi~~
r,
stilus'larda da mü~ahede etti~imiz gibi, geni~letilmi~~bir ucu vard~
~il
ayn~~
bir
atmaca
de
~l~~
fakat genç adam~ n sol eline, yaln~z ipe tak
zamanda biraz evvel projeksiyona aksettirilmi~~oldu~u veçhile (kr~.
res. 2) çift tarafl~~ bir hokka da ba~l~d~r. ~u halde Prensin, ku~un
bulunmas~~
alt~ nda gösterilen defterin içine yaz~~ekzersislerini geçirmi~~
gerekmektedir. Orta Ça~~kodeksleri gibi, tasvirlerdeki kitap muntazam arkal~kl~~ ve ku~akl~~ olup kitab~n kapanmas~~ için dü~meli bir
kopçay~~havi bulunmaktad~ r. Tasvirimizle, deriden bir ba~~n kastedilmi~~oldu~unu gayri vaki addetmemekteyim. Esasen Anadolu daha
geç devirlerde derisi ile me~ hurdur. Par~ ümen (Pergament) kelimesinin Bergama'dan (Pergamon) ç~kt~~~n~~ hat~rlaman~z~~rica ederim 22 .
Yine Mara~~men~eli olup biraz evvel gösterilmi~~bulunan kabartma,
buradaki Louvre kabartmam~zla a~a~~~yukar~~muas~r oldu~u için üç
kabartmada da ayn~~Prensin kâtip olarak tasvir edildiklerini tahmin
etmekteyim; yaln~z bunlar~~i~liyen sanatkârlar muhtelif ~ahsiyetlerdir.
Tahta tabletler üzerinde de kodekslerin mevcut oldu~unu, müteakip resimde gördü~ümüz (kr~. res. 8) 9 tabletten mürekkep balmumu
tabletleri kitab~~temsil etmektedir. Yaln~z bu, M.s. 4 üncü ve 5 inci yüz° Res. 7, G. Contenau: Manuel d'Arch&ilogie Orientale IV, 1947, S. 2215,
2
res. 1244'e göredir; ayr~ca kr~. Bossert: Jahrbuch für kleinasiatische Forschung
II, 1951-52, Lev. XXXII, res. ~~o.
r Geschichte von Karkamis, Studi classici e Orientali, Pisa,
21 Bossert: Z~~
1951, S. 61.
W. Baunmgartner: Theolog. Rundschau XIX, 1951, S. 153; "... Par~ömen
22
ömen ile deri aras~nda
M. ö. 2 inci yüzy~lda bulunmu~tur, maamafih Eski Ça~da par~
ömen
kodeks
ilk
defa
M. s. 2 inci, daha
~
ancak
par
~ildir;
kesin farklar mevcut de
kullan~ltam olarak ~~inci yüzy~ lda ke~fedilmi~~bulunup genel olarak 4. üncü yüzy~lda
~ömen
unu
ilave
etmek
isterim:
Par
~
~na
m~~t~ r". W. Baumgartner'in bu mütalaas
kartmaktad~r.
sonucunu
ç~
~~
fi,
daha
önce
deri
kodeksinin
mevcut
olmas
kodeksin ke~
~n~~zaruri k~lan
Par~ömenin zuhuru, kal~nl~~~~yüzünden ancak mahdut sayfa miktar
er
taraftan,
deri
kitap
rulosu
da,
ekseriya hayli
deriyi ortadan kald~rm~~t~r. Di~
uzun olan papirtis rulesinin aksine, mahdut bir uzunlukta idi.
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y~llara aittir. Resimdeki bo~~yüzeyleri, balmumu ile doldurulmu~~
olarak tasavvur etmelisiniz 23 .
Eski Ça~larda Anadolu'da yaz~~için balmumu tabletleri mevcut
oldu~u takdirde, belki bu mesele ba~ ka bir yolla çözülebilecektir.
Y~ llarca evvel Türkiye'deki antika tüccarlar~n~ n birinde, Sipylos'
daki Magnesia (Manisa) men~eli bir mezara ait buluntular zuhur
etmi~~ve bunlar i~itti~ime göre bu arada Amerika'ya geçmi~tir.
Bu buluntular aras~ nda, bir "stilus" ~ eklinde massif altundan bir
yaz~~aleti de vard~ r (res. 9). ~ki kurs aras~ nda, M. ö. 2 nci bin y~la
maledilen ve üzerinde —burada teferruatiyle bahsedilmiyecek olan—
bir çivi yaz~s~~lejand~m ta~~ yan silindir bir mühür dola~maktad~r.
Stilus ile silindir mühür birle~mesi bildi~ime göre henüz hiç bir yerden
malûm de~ildir. Stilus tek uclu olup ~ ekline nazaran çivi yaz~s~~için
kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Aletin imal edildi~i yumu~ak alt~n,
balmumu tabletlerinden ba~ka hiç bir yaz~~malzemesine elveri~li
de~ildir. Di~er her hangi bir yaz~~malzemesinde hattâ kil tabletlerde
dahi, altun uc pek çabuk a~~nacakt~ r. Mühürün eski, fakat kalemin
nispeten daha yeni bir ça~a ait olaca~~~hususunda bir itiraz vaki
olabilir. Fakat keyfiyet böyle de~ildir. Çünkü bu altun yaz~~ aleti
kanaat~ mca hepsi Büyük Hitit Devleti zaman~ na maledilmesi gereken
buluntulara ait olmakta ve bunlar~n aras~ nda yine Büyük Hitit devrinin karakteristik eserlerinden olan Hitit hiyero~lifli bir altun kurs
bulunmaktad~ r. Bununla beraber, bu buluntu M. ö. ~~inci bin y~l~n~n
ilk yüzy~llar~ na ait olsa bile, aletimiz sayesinde Anadolu'da ba~ka
memleketlerde henüz malûm olm~yan bir devirde balmumlu tabletlere yaz~~ yazma usulünün cari oldu~u anla~~ lmaktad~r. ~u halde
Assurlar~ n balmumlu tablet üzerine yazma tekni~ini Hititlerden
ö~renip ald~klar~~muhtemeldir 24 .
Gerek vesikalar tertibinde, mühürcülükte ve gerek yeni tarzda
olan yaz~~malzemesinin kullan~lmas~ nda, tek tek varaklarm ciltli kitaplar halinde birle~ tirilmesinde Anadolu di~er ülkelerin önünde
gelmekte ve bu sayede bu güne kadar ç~~~r aç~~~~ve ilham verici bir
vaziyette görünmektedir. Hititlerin Iyonya'lllaTa pek kuvvetli bir
surette tesir etmi~~olmalar~~gerekti~i ve Yunan ke~fi olarak telakki
Lev. ~ o'a göredir.
" Res. 8, E. Kühn: Antikes Schreibgeraet, 1923,
mdan
sonra
bana yapt~~~~sözlü aç~kla24 Meslekta~~ m A. Pohl'ün, konferas~
maya göre Assur metinlerinde balmumu tabletlerin zikri geçmektedir.
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etti~imiz ~eyin pek eski bir Anadolu miras~~oldu~u Yunan tetldklerinde çok çabuk unutulmaktad~r. Medeniyet camias~nda 'Yunanl~larm üstünlü~ü hususundaki ka.naat~~de~i~tirmeye yeltenmeksizin,
insan kültürü için Yunanl~lar~n icraat~~emsalsiz bir surette bu güne
kadar intikal etmi~tir; bununla beraber teferruatta baz~~tashihlerin
yap~lmas~~gerekir. Sizlere bunu bir misalle göstermek maruzat~nun
maksad~m te~kil etmektedir. Son olarak, Wegner'in, Karatepe'de
meydana ç~kar~lan Yunan muskiki âleti prototiplerinin Musiki Tarihi
için ne kadar önemli oldu~una dair bundan k~sa bir müddet evvel
ileri sürmü~~oldu~u kanaatuu 55 belirtmek isterim. Stier de Hitit
mi~ferlerinin, Karatepe kabartmalarnun gösterdi~i gibi, Yunan mi~ferlerine örnek te~kil ettiklerini aç~klam~~~bulunmaktad~r 26. Ben de
daha y~llarca evvel naz~m ve kafiyenin Anadolu'da nas~l geli~ti~ine
ve antik âleme nas~l geçti~ine dair mali~mat vermi~tim 27. Bu konuya
dair ba~ka mü~ahedeler de gecikmiyecek ve Hititlerin Yunanhlara
yapm~~~olduklar~~tesirlerin teferruat~ m yava~~yava~~tamamhyacakt~r ".

u M. Wegner: Die Musikinstrumente des Alten Orient% 1950, s. 56 v.dd.
ve res. 7.
$8 H. E. Stier: Probleme der frühgriechischen Geschichte und Kultur, Histona I (1950), s. 195-220.
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" Bu meseleye dair mühim bir icmali F. J. Tritsch Milletleraras~~XXII. ~ark~yatç~ lar Kongresine sundu~u "The Lycian Chimaira" adl~~tebli~inde vermi~~
bulunmaktad~r.

Yukar~daki konferans Istanbul'da toplanm~~~olan Milletleraras~~XXII. Sarkiyatçilar Kongresinde 20. IX. 1951 tarihinde verilmi~, notlar ise 1951 Kasun~nda
bask~~için metne eklenmi~tir.

