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T. G~R~~~
M. CO. M. biny~l~ n sonlanyla ilgili efsanevi nitelikte ve sonraki
devirlerde Hititli kâtipler taraf~ ndan Hurri etkisiyle kaleme al~nan
baz~~kaynaklar bir tarafa b~rak~ lacak olursa, en erken Anadolu tarihine ~~~ k tutan otantik yaz~l~~belgelerin, M. Ö. II. biny~l~ n ba~lar~nda
Asurlu tüccarlar~n Kappadokya'ya gelip ticaret kolonileri kurmalanyla
ba~lad~~~~görülür. Çivi yaz~s~~ve eski Asur ~ivesiyle yaz~lm~~~olan ve
Kültepe - Kani/Nega, Bo~azköy - Ilattu§a ve Ali~ ar'da ele geçen
bu belgeler, ço~unlukla ekonomik karakterdedir ve bundan dolay~~
Orta Anadolu'nun o zamanki siyasi tarihi hakk~nda çok k~t ve ancak
dolayl~~olarak bilgi vermektedir. Buna ra~men Kappadokya Tabletleri denilen ve geçen asr~n sonlar~ ndan itibaren bir çok dünya
müzeleri ve özel kolleksiyonlara da~~lan bu belgeler, bize Anadolu'nun o zamanlar çok say~ da ~ehir beyliklerinden olu~an (en az 20 adet)
siyasi tarihi ile Hattiler, Hititler, Luviler, Palalar, Hurriler, Samiler
v. s. gibi oldukça renkli etnik bir görünüm arzeden kavimler toplulu~u
hakk~nda de~er biçilmez baz~~bilgiler vermektedir. Sonradan ayn~~
topraklar üzerinde kurulan Hitit devleti zaman~nda önemli rol oynayan
Anadolu kentlerinden hemen hepsinin kökeninin Hitit öncesi devirlere
gitti~ini, gene bu tabletlerden ö~reniyoruz. Arkeolojik verilerin de
gösterdi~i gibi, bir kaç istisna d~~~nda, Hititler taraf~ ndan kurulmu~~
bir Anadolu kenti mevcut de~ildir; çünkü daha neolitik ça~da (M. Ö.
Bellek» C. XLVI2, 28
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biny~ l) kentsel kültüre geçen Anadolu insan~, Hitit göçlerinden çok daha önceleri, kent konumuna elveri~li bütün önemli
noktalara birer yerle~im merkezi kurmu~tu'. 4.
Ankuwa da bu Hitit öncesi kentlerden biridir ve —uwa suffixiyle
türetilmi~~olmas~n~n gösterdi~i gibi 2, (Proto) Hatti kökenli bir kenttir 3.
Son y~ llarda belli ba~l~~baz~~Anadolu kentlerinin ba~~ ms~z birer
monogrofi ~ eklinde incelenmesi, çok yararl~~sonuçlar vermi~tir. Bunlar
aras~nda Nerik 4, amulja 5 gibi kent monografilerini ve Abbiyawa 6,
Kizzuwatna 7 , Arzawa s, Kaka 3, Pala", K~br~s - Alaya i , I'Snwa 12
V. s. gibi co~rafi bölge monografilerini sayabiliriz. Ankuwa, Arinna,
I-Jakmik tlattina, tlattuS'a - Bo~azköy, I-J-upina, ljurma, Utatiara,
Kani§/Nda - Kültepe, Karabna, Kargamik Kaftama, Katapa, KIAra, La(bu)wazantiya, Taburpa, Tawiniya, Turbumitta, Zalpa,
Zippalanda, Zithara v. s. gibi çok önemli eski Anadolu - Hitit kentleri ise henüz yeterince ara~t~r~lmam~~t~r.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, gerek Kappadokya ve gerekse
Bo~azköy metinleri aras~ nda Ankuwa ile ilgili kay~tlar~n nitelik ve
niceli~i, a~a~~ da görülece~i gibi, bu konuya maalesef ideal bir "kent
monografisi" görünümü kazand~racak çapta de~ildir.
Böyle bir konuyu i~ lerken, tabiat~ yla en ba~ ta, tarihin ayr~lmaz
iki ö~esini olu~ turan zaman ve mekândan, yani kronoloji ve tarihi

VII - VI.

Bk. A. Ünal, Hittite City and its Forerunners in Anatolia : R. T. Marchese, Ancient
City : An Urban Reader (1981) [Bask~da]. Ayr~ca kr~. a~a~~da s. 440.
n.
2 E. Bilgiç, Af0 15 (1945-51) 11; E. von Schuler, Die Kas'Icaeer (1965) 104 ve a.
90.
3
4
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Di~er kriterler için bk. a~a~~da S. 435 vd.
V. Haas, Der Kult von Nerik. Ein Beitrag zur hethitischen Religionsgeschichte (1970).
R. Lebrun; Sa~nuha. Fo_yer Religieux de l'Empire Hittite (1976).
F. Sommer, Die Aj.~ ldjavd - Urkunden (1932) [De~i~tirilmemi~~yeni bask~s~~

•
A. Goetze, Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geography (1940).
F. K~ nal, Arzava Memleketlerinin Mevkii ve Tarihi = Gl'ographie et l'Histoire
des Pays d'Arzava (1953); S. Heinhold - Krahmer, Arzawa. Untersuchungen zu seiner
Geschichte nach den hethitischen Quellen, THeth. 8 (1977).
9 E. von Schuler, Die Kallcaeer (1965).
10 H. Ertem, Hitit Devletinin ~ki Eyaleti: pala - Tum(m)ana ~le rak~n Çevresindeki
rerlerin Lokalizasyonu Üzerine reni Denemeler (1980).
11 K~br~s'la ilgili filolojik malzemenin toplanm~~~oldu~u en yeni ara~t~rma
için bk. J. Vincentelli et al. Studi Ciprioti e Rapporti di Scavo, Fascicolo Due (1976) 9 vd.
52 H. Klengel, OA 7 (1968) 63 vd.; OA 15 (1976) 85 vd.
7
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co~rafyadan, ikincisinin öne al~nmas~~gerekirdi. Ne var ki, Ankuwa'n~n
lokalizasyonuyla ilgili metin yerlerinin pek ço~u tarihi nitelikteki
belgelerle ayn~~oldu~undan, tarihi rekonstrüksiyonumuzu yaparken
bir tekrardan kaç~ nmak amac~ yla, önce kentin tarihçesini ele alaça~~z
ve bundan sonra lokalizasyona geçece~iz. Ancak burada, bir çok
ara~t~r~c~~ taraf~ ndan kabul edilen Ankuwa = Ali~ar tezinin kesin
olmad~~~n~~ve a~a~~da sunaca~~m~z tarihi olaylar~ , kaba bir tahminle
Yerköy - Ali~ar aras~ ndaki bölgede geçmi~~gibi kabul etmek gerekti~ini, önceden belirtmekte yarar vard~r.
II. ANKUWA'NIN TAR~HÇES~~
A. Asur Ticaret .Kolonileri Ça~~nda Ankuwa :
Ali~ar'da bulunmu~~olan toplam 53 tabletten yaln~z ~~
Kültepe ç~k~~l~~olmalar~~muhtemel tabletlerden de 5 tanesinde kentin
ad~~Am—ku—a, Am—ku—wa, A—am—ku—a, A—am—ku—wa, A—ku—a ve A—ku—wa
yaz~l~~larlyla kar~~m~za ç~kmaktad~r. Bo~azköy'de bulunan 40 adet
eski Asurca tablette kentin ad~~geçmemektedir 13. Ilk hecedeki m'nin
dü~ mesi veya n ile yer de~i~tirmesi kolayca aç~ klanabilmekte ve
böylece bu kentin sonraki Hitit metinlerinde geçen Ankuwa ile
ayn~~oldu~u konusunda bir ku~ ku kalmamaktad~ r ". Esasen Hititçe
bir metindeki II RU A—ku—wa yaz~l~~~~15, n ünsüzünün Hititler devrinde
nazal oldu~unu göstermektedir 16 .
H. G. Güterbock'un bir tahminine dayanarak 17 A. Goetze" ve
E. Laroche 16, KBo X 24 IV 22 ve 30'da Ankuwa ve Hanikkuil de~i~i13 KTP 26. 6; Hr. 31b. 13; 37b. 6; TMH I 338. 27;
N. B. Jankowskaja, Klinopisnye Teksty iz Kjul Tepe v Sobranijach (1968) Nr. 10.1, 4. Bk. I. Gelb, OIP 27
(1935) 9; E. Bilgiç, Al0 15 S. 32; L. L. Orlin, Assyrian Colonies in Cappadocia (197o)
76 vd.; M. T. Larsen, JCS 24 (1972) roo.
14 Bk. Gel
y. a. g. e. s. 9. Gelb orada A. Götze, MVAG 34.2 (1930) 5 vd.'n'
at~fta bulunuyor. Ayr~ ca bk. W. von Soden, GAG (1969) paragraf 31, 33; J. Friedrich,
HE 13 (1974) paragraf 31.
15 KUB XLVI 30.5.
16 A(n)kuwa unsuru ihtiva eden Neniankuwa yer ad
~~(KBo I 58.1; KUB
VI 46 III 29) bir keresinde Ne—ni4a—ku—wa olarak yaz~lmaktad~ r. Kr~. Aku(w)a
ve Ankuwaziti ~ah~s adlar~, E. Laroche, NH (1966) Nr. 19,81.
17
3.ArES 20 (1961) 89 ve a.n. 22.
18 JCS 16 (1962) 29.
OLZ 57 (1962) sp. 29; RHA ~~(1973) 83 vd.; Actes du Colloque de Strasbourg
(1975) 214.
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minden hareketle ve birbirinden ba~~ms~z olarak, Ankuwa'n~ n Hatti
kökenli bir isim oldu~unu ve ashn~ n tlanikku(wa) oldu~unu kan~tlam~~lard~ r. Ancak burada 1~~ve i'nin dü~mesini aç~ klamak güç olmakla
beraber, Laroche'un KUB XXXII 135 H-- Rs. IV 29'daki DI-Janikkun'a
kar~~ n bunun paraleli KBo XX 70 II 6'da uRuAnkuwa§ DKatabhan de~i~ mesine dikkati çekmesi 20, bu e~ itleme için önemli bir ip
ucudur 21. Bu durum da, Hattice'nin, dilleri strüktür bak~m~ndan
tamamen farkl~~olan Asurlu ve Hititlerin a~~z~nda nas~l bir de~i~ikli~e
u~rad~~~= ibret verici bir örne~idir. Kentin ba~~tanr~ças~n~ n Hatti
kökenli Katabba (SAL. LUGAL olarak da yaz~l~yor) "kraliçe" olmas~~
da, Ankuwa'n~ n bir Hatti kenti oldu~unu kan~tlamaktad~r 22 .
Büyük çapta ticaret merkezleri olan ve Burugbattum, Durbumit,
I-Jabbum, I-Jattu§(a), I-Jurama, Kani, Nibria,Samuba,
Tamnia, Tawinia, Timilkia, Urk~, Wat~~'ugana ve Zalpa için tesbit
edilebilen k5.rum'lar ile daha küçük ticaret merkezleri olan Badna,
Ijanakna, Karabna, Kuara, Mama, alatuar, amut~a, Tabpia,
Ulama, Wa~l~ania ve Zalpa 23 gibi utdrtum/waLdrtun~'lar aras~nda
20 RHA 31 s. 89. Bk. ayr~ca A. Kammenhuber, Hd0 (1969) 448 vd. Buna kar~~n
H. Otten, RlA 412-3 (1973) 107, Ijanikku yer ad~n~n mevcudiyetini reddediyor.
21 Hanikku KBo XVII 46.12; KUB XXVIII 214 Vs. 12'de de geçmekteNr. 272; Hethitica IV (1981) 12.
dir. Kr~. ~ah~s ad~~Hanikkuili, Laroche,
E.
Laroche,
Recherches
sur
les
Noms
des
Dieux Hittites, RHA 7 (1946-47) 28;
22
H. S. Schuster, Die hattisch - hethitischen Bilinguen I (1974) 87, 124 vd. - uwa suffixi için
bk. yukarda s. 434 ve a.n. 2.
~d~r. A. Goetze'nin
23 Bu Zalpa, yukardaki Urum Zalpa'dan tamamen farkl
hakl~~olarak belirtti~i gibi ( JOS 18, 1964, 116 vd.), en ba~ta Zalpa/Zalpuwa yaz~l~~lar~, co~rafi ve di~er kriterler göz önünde tutularak, birbirinden ayr~~iki Zalpa'n~n
varl~~~~kabul edilmelidir (Ayr~ca bk. H. Otten, StBoT 17, 1973,58 vd; A. Archi, SMEA
~n
22, 1980 , 8vdd.). Daha yaymlanmadan önce büyük sensasyon yaratan ve Zalpa'n
lokalizasyonuyla ilgili olarak bir tak~m kesin ipuçlar~~vaadeden önemli, fakat
maalesef tamamen efsanevi nitelikteki KBo XXII 2 ve paralelleri3Otten, op. cit. s.
6 vd.), ara~t~r~c~lar~n dikkatini hemen MaraSS'anta/MaraS-Santiya'n~n (K~z~l~rmak)
Kara Deniz'e döküldü~ü bölgeye çekmi~~ve a priori baz~~lokalizasyon tekliflerinin
do~mas~na sebep olmu~ tur. Ancak ad~~geçen bölgede yap~lan kaz~~ve yer üstü ara~t~rmalar~, en ba~ta Zalpa ile e~itlenmek istenen ~ kiztepe de dahil olmak üzere tüm
bu bölgenin haf ir Prof. Dr. U. B. A/k~m'~n deyimiyle "Ara Devri; Er Hittit; Geçi~~
Devri" ( = übergangsperiode)nden, yani Kani§ 1.rum'u IV'ten sonra (M.O. 20. yy.)
iskan edilmemi~~oldu~unu göstermi~tir. (U. B. Alk~ m, Belleten 151, 1974, 553 vd.;
155, 1975, 565 vd.; 16o, 1976, 717 vd.; 163, 1977, 624 vd.; 167, 1978, 542 vd.;
172, 1979, 890 vd.; 175, 1980, 621 vd.; AnSt. 28, 1978, 32 vd.; VHL Türk Tarih
Kongresi 1 1979, 151 vd., özellikle 156 vd. ; TAD XXV-4 198o [81] ~~vd.; J. Yakar,
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Ankuwa'mn ad~~yoktur. J. Lewy'nin, foto~raflara dayanarak OIP
27 Nr. ~8'de wa—ba—[ar—tum] [[a]]
[A—an]—ku(!)—wa okumak istemesi 24, baz~~ ara~t~r~c~ lar taraf~ndan kabul edilmekle birlikte 25 çok
~üphelidir. Ayn~~tabletin Ankara'da bir kollationunu yapan O. R.
Gurney, gerek bu okunu~u ve gerekse bundan ç~kar~ lan sonuçlar~~
reddetmektedir 26.
J. Mellaare~n Ali~ar'da bir karum oldu~unu ileri sürmesi,
herhalde bir hayal ürünü olacakt~r 27. Böylece, yay~nlanmam~~~yeni
Kültepe metinleri aras~nda bunun aksini kan~ tlayan ipuçlar~~bulunmad~~~~sürece, Ankuwa'da ne bir karum, ne de wabartum kabul etmek gerekecektir.
Yukar~da sözü edilen ve Kani§ kazum'u ~ b ile ça~da~~olan tabletlerden, Ankuwa'da a~a~~daki kurulu~~ve idarecilerin bulundu~unu
ö~reniyoruz 28 :
rubd'um (ad~~bilinmiyor) 29.
ljarpatiwa adl~~ ünvan~~an~ lmayan bir kimse ki, bunun Ankuwa'da hüküm sürmü~~bir kral veya bey olmas~~muhtemeldir 30.
rubr~ tum ve onun yard~mc~s~~ rabi simmiltimu ve belki de ayn~~
rubdtum'un ikametgah~~olarak ekallum "saray" 32 . Bu arada, Koloni
MDOG 112 (198o) 84 ve rahmetli Prof. Alk~m'~n Eylül 198o'de bize sözlü olarak
verdi~i bilgiler. Ikiztepe'nin Zalpa olabilece~i, Bayan H. Alk~m taraf~ndan Eylül
1981 'deki IX. Türk Tarih Kongresinde hiçbir gerekçe gösterilrneden tekrarlarnm~t~r).
Buna kar~~n Zalpa, gerek Eski Asur Ticaret Kolonileri Ça~~n~n orta ve geç devrinde,
gerekse I. Labarna'dan sonraki Hitit ça~~nda (M. 0. 1670) çok önemli rol oynam~~~
(V. Haas, MDOG r09, 1977, 15 vd.) ve ancak Hitit Imparatorluk ça~~nda bu önemini
yitirmi~ tir. Bundan dolay~~Zalpa'n~ n gene Hatti ülkesinin kuzeyinde ve Kara Deniz
bölgesinde, yani sonraki Ka:s'ka hakimiyet sahas~nda olmakla birlikte, ba~ka bir
yerde aranmas~~gerekir.
24 AHDO 2 ( 1938) 128 a. n. 1; HUCA 27 (1957) 61 ve a. n. 257; HUCA 33 (1963)
45 a. n. 5.

25 K. Balkan, Mama K~ ral: Anum - Hirbi'nin Kani~~K~rah War~ama'ya Gönderdi~i
Mektup (1957) 42 a. n. 54.
28 CAH3 HP' ( 973) 234 ve a. n. 6.
~
27 AnSt. 7 (1957) 59 vd. Bk. Lewy'nin HUCA 33 s. 45 a. n. 5'teki tenkidine.
28 Balkan, y. a.g.e.s. 54 vd.; P. Garelli, Les Assyriens en Cappadoce (1963) 71 vd.;
L. L. Orlin, Assyrian Colonies in Cappadocia (1970) 76 vd.; M. Darga, Eski Anadoluda
Kad~n (1976) 5 vd.

OIP 27, 17. 4, 6.
OIP 27, 53. 14. Kr~. Garelli, op. cit. s. 71.
31 OIP 27, 5. 12.
32 OIP 27, 25 Ay. 13, 19-20.
29

39
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Devrinde Ankuwa, Kani, Lubusatia, Timelkia ve Wall, "u'ana kentlerinde hüküm sürdükleri bilinen ve Hint - Avrupai kavimlerin
Anadolu ve Akdeniz Havzas~na göçlerinden önce matriarkal Akdeniz kavimleri aras~nda 33 kad~n e~itli~inin simgesi olan bu kraliçelerin
kendi ba~lar~na m~, yoksa Hititler ça~'~ndaki Tawannanna'larda oldu~u
gibi kralla birlikte mi hüküm sürdükleri, bugün tart~~ma kunusudur 34 . Ne var ki, Hititlerdeki Tawannannal~k müessesesinin kökeninin
Hattilere geri gitti~i, bilinen bir gerçektir 33.
Bu kral ve kraliçelerin Kugara kral~~Anitta'n~n yay~lma politikas~ndan sonra varl~klar~n~~devam ettirememi~~olduklar~~göz önünde
tutuldu~unda, bunlar~ n kesinlikle Anitta'n~ n Ankuwa'y~~ i~galinden
önce hüküm sürmü~~olmalar~~gerekir 36.
d) Anitta, rubd'e" ve Anitta topraklar~n~~ geni~letip "büyük
kral" ünvan~n~~ald~ktan sonra: Anitta, rubil'um rabrum 38.
Anitta Ankuwa'y~~i~gal ettikten sonra 39, kentte ~u memuriyetlerin varl~~~~tesbit edilebiliyor :
rabi simmiltim "sitadel ~efi". Bunlardan Peruwa ad~n~~ta~~yan
birisi, Anitta'n~ n hizmetinde gözükmektedir 40.
purullum rabrim 41. Bu yüksek memur da Anitta'n~n emrindedir ve bir tanesi tlabuala ad~n~~ ta~~maktad~r 42 .
C) nibam 43 .
33 E. ICornemann, Die Stellung der Frau in der vorgriechischen Mittelmeerkultur
(1927).
34 Garelli, Les Assyriens s. 214; Darga, Kad~n s. 5.
35 K. K. Riemschneider, Schriçten zur Geschichte und Kultur des Alten Orients
(1971) 79 vd.; S. R. Bin - Nun, The Tawananna in the Hittite Kingdom, THeth. 5 ( 1975).
38 Balkan, op. cit. s. 54; Garelli, op. cit. s. 71; Orlin, op. cit. s. 76 vd.
37 OIP 27, ~~ , Ay. 2.
38 OIP 27, 49A. 24-25; B. 27-28.
39 Tuhaft~r ki, me~hur Anitta metninde bu i~galden hiç söz edilmemektedir.
40 OIP 27, 49A. 25; B. 27-28.
41 W. von Soden, AHw s. 142 "eine Art Gewerbepolizist"; Orlin, loc. cit. "Major?,
police chief?"; CAD B 344 "An official with police duties"; Balkan, op. cit. s. 55 "~ehirdeki
en yüksek otorite, vali".
42 OIP 27,49A. g-~~o, 15, 16; B. ~~~ -~~2, 15-16. Bu ünvan~n Hattice "yer, toprak"
anlam~na gelen /wur/'dan türetilmi~~olan EZEN purulliya— ile olan ili~kisi hakk~nda
bk. Bilgiç, AÜDTCFD VI 15 (1948) 504 ve a. n. 73; V. G. Ardzinba, Vestnik Drevnei
Istorii 1 ( 1975) 179 ve ona dayanarak V. Haas, Magie und Mythen inz Reiche der
Hethiter I. Vegetationskulte und Pflanzenmagie ( 1977) 8o ve a. n. 72.
43 Orlin, op. cit. s. 76 vd. "The appointed one?"; OIP 27,23.1.
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d) GA—I~~—um".
Bu sayd~~~ nuz otoritede ve memuriyetler Ankuwa'n~n, Anitta'n~n i~galinden önce belki de bir konfederasyon sistemi içinde mütevazi küçük bir krall~k oldu~unu gösteriyor 45. Bu ~ahsiyetlerden
ljarpatiwa'n~n, baz~~yerli köle k~zlar~~sal~verdi~ini ö~renmekteyiz 46.
Ba~ka bir Ali~ar metninde ise Enna - Aggur, Ali~ar'daki ar~ivin
sahibi Nabi - Enlil'den, hapishanede tutulan l~apiru'lar~n ne zaman
ve nas~l serbest b~rak~lacaklar~ m, muhtemelen Ankuwa'da hüküm süren prenses ve onun sitadel ~efinden sormas~n~~istemektedir 41. Ba~ka
bir metinde ise Anitta ve onun büyük purullum'unun hakimiyeti
s~ras~nda tutsak edilen ve Ankuwa'da tutulan ki~ilerin sal~verilmesinden söz edilmektedir 44.
Görüldü~ü gibi yukarda de~inilen bu olaylar, kullan~ lan metinlerin niteli~i dolay~s~yla, bir "tarih" olmaktan çok uzakt~r. ~imdiye
kadar yay~nlanm~~~olan Kappadokya metinleri aras~nda Ankuwa
ile ilgili tarihi bir olay niteli~i ta~~yan tek haber, bu gün Sovyetler
Birli~inde bulunan ve bayan N. B. jankowskaja taraf~ndan yay~nlanan
bir tabletten gelmektedir 49. Oldukça silik ve okunaks~z olan bu
tablette, Larsen'in okuyu~una göre, "Amkuwa'l~~adam, gina,h,uttum
prensi (rubd'um) ve ICapitra'l~~adam birle~erek, liattusra'l~~adama kar~~~isyan
etmi~lerdir" 50. Bu komplocular~n Kanirten yard~ m istedikleri de, gene
k~r~k metinden ç~kar~ labilmektedir. Kan~m~zca bu olay~n zaman
ve cereyan tarz~~ ~u ~ekilde rekonstrüe edilmelidir: Bilindi~i gibi
Kuggara kral~~Anitta, Kral Piyugti taraf~ndan yönetilmekte olan
klattuga'r zaptetmi~~ve lanetlerni~tir 51. Büyükkale'de rva tabaka" Orlin, loc. cit. "Magistrate?, Elder?"; OIP 27,23.2.
45 Kr~. Balkan, op. cit. S. 54; Garelli, op. cit. s. 71.
46 OIP 27,53.
47 OIP 27,5.9 vd. Bu ~ekilde bir yorum için bk. J. Boit" Le ProbUme des
Habirn (1.954) 8 vd.; Orlin, op. cit. s• 54" OT? 27,49A. Ticaret Kolonileri ve Hititler ça~~nda hapis cezas~~ve hapishane için bk. K. K. Riemschneider, journal of the Economic and Social History of the Orient
XX (1977) 115 vd.
4° lainopisnye Teksty iz Kjul - Tepe .Arr. ro. Bk. K. Hecker, AnOr. 44 s. XV; K. R.
Veenhof, Aspects of Old Assyrian Tr~~~le and its Terminology (1972) 368; M. T. Larsen,
jCS 24 (1972) roo vd.
44 i—t~lk—ru fiilinin okunu~u kesin de~ildir. Ancak metinden Hattua'ya kar~~~
bir komplo düzenlendi~i aç~k bir ~ekilde anla~~lmaktad~r.
51 KBo III 22 VS. 36 vd. = E. Neu, StBoT 18 (
1.974) 12.
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s~ndaki yang~n izleri, Bo~azköy hâfirleri taraf~ndan bu i~galle
ilgili görülmektedir. Anitta'n~ n elimize geçen Hititçe metninde
telgraf stiliyle geçi~tirdi~i bu geni~~çaptaki i~gal ve yay~lma politikas~n~~tek ba~~na gerçekle~tirdi~i dü~ ünülemez, çünkü o zamanlar
Anadolu'sunda kendisinden daha güçlü ~ehir beyliklerinin bulundu~u
bilinmektedir. E~er ~imdi tabletin k~r~k olan ba~~k~sm~na, Amkuwa,
ina.buttum ve Kapitra'dan olu~an üçlü koalisyona ek olarak "ru,s's'ara'l~~adam"~~da tamamlayacak olursak, bu olay, Anitta'n~n I-Jattua.'y~~
i~gal ve tahrip etmesiyle ilgili gerçek bir haber niteli~i kazanacakt~r.
Böylece Anitta'n~ n, ,Hattu§a'y~~ ald~ ktan sonra, koalisyon orta~~~
Amkuwa'y~~ve di~er kentleri de s~ras~yla ilhak etmi~~oldu~u anla~~l~yor.
B. Eski Hitit Ça~~nda Ankuwa :
arrAi - Adad'~n ölümünden sonra (tak. ~~782) Anadolu'daki Asur
Ticaret kolonileri sona ermekte ve buna paralel olarak Anadolu, Eski
Hitit devletinin ikinci kral~~I. klatt~Aili/II. LiTabarna (M. Ö. 1650)
devrine dek, yani bir as~ rdan fazla bir süre için, yaz~s~z bir devre
girmektedir.
Dar anlamda Hitit co~rafi bölgesi içinde ~imdiye kadar kaz~lm~~~
ve ara~t~r~lm~~~olan k~rk~n üzerindeki yerle~ im yerlerinden sadece
onunda, yani Bo~azköy, Alaca Höyük, Ma~at, Eskiyapar, ~nand~k,
Gâvur Kalesi, Tarsus, Mersin, Korucutepe ve Arslantepe'de gerçek
Hitit eserleri ve mimari izleri bulunmu~~olup, di~er yerle~imlerin tümü Hittit öncesi, yani Hititlerin siyasi bir güç olarak rol oynamad~klar~~
döneme aittir ve bu buluntular~ n, henüz bir devlet kuramam~~, ve
Anadolu'daki çok say~ daki kavimlerden sadece bir tanesi olan Hititlere
maledilmek istenmesi, biraz yan~lt~c~~olmaktad~r. Bir çok eski Anadolu
kentinin, Hitit devleti kurulurken, daha do~rusu kurulduktan sonra
tarih sahnesinden silinmesi, çok dü~ ündürücüdür ve bunun sebepleri
henüz bilinmemektedir. Arkeolojik buluntulardaki bu kopuklu~u,
sonraki Hitit metinleri de teyid etmekte, Hitit öncesi ça~larda çok
önemli kentler oldu~unu bildi~imiz Kültepe - KanigiNda, KuMara,
Purugbanda v. s.'nin Hititler döneminde ya tamamen terkedildi~i,
ya da sadece kült, anane, efsane ve siyasi ideolojide varl~~~n~~sürdürmü~~oldu~u görülmektedir 52. Bundan dolay~~insan~n akl~na, bu
52 Bk. Ünal, yukarda s. 434 a. n. ~'deki eser. Ayr~ca kr~. A. Archi, SMEA XXII
(1980) 7 vd.
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kadar önemli kentlerin tahrip veya terkedilmesinde Hititlerin katk~lar~n~n ne oldu~u sorusu geliyor ve öyle anla~~l~yor ki, bu kentler
Hitit devletinin do~u~unu haz~rlayan olaylar, sava~lar ve de~i~en
ekonomik ko~ullar sonucu varl~klar~n~~yitirmi~lerdir ".
Eski Hitit ça~~n~n ana kaynaklar~n~~ olu~turan metinlerde 54
Ankuwa'n~n ad~~geçmemektedir. Tarihi içerikli olmayan di~er metinlerde geçti~i yerler ise s~n~rl~d~r. Bunun sebebi, Ankuwa'n~n Hatti
ülkesinin kalbinde yer almas~~ve sonraki imparatorluk ça~~~belgelerinin de gösterdi~i gibi, herhangi bir muharebe veya yabanc~~i~gale
sahne olmam~~~bulunmas~d~r.
Bu arada Ankuwa'n~n tarihini ara~t~r~rken kar~~m~za ç~kan
ba~ka bir güçlük de, belirli bir kral ad~na ba~lanamayan dini, ekonomik ve ritüel metinlerin tarihlenmesidir. Burada dil, ifade tarz~,
duktus, ortografi v. s. yan~nda en önemli k~stas, kentin ad~n~n yaz~l~~~
~eklidir. Gerçekten de, eski Hititçe metinlerde, bu kent ad~n~n baz~~
istisnalarla, ünlü türemesiyle (Pleneschreibung), yani A—an—ku—wa
biçiminde yaz~ld~~~n~~görmekteyiz ki, di~er tarihleme k~staslar~~ da
"kumulatif" olarak dikkate al~nd~~~nda bu durum, tarihleme için
önemli bir ipucu vermektedir. An—ku—wa v. s. gibi ünlü türemesiz
yazan ve eski Hitit ça~~na tarihlenebilen metinleri geç kopyalar,
ünlü türemeli ve imparatorluk ça~~na tarihlenen metinleri de arkaizm
ihtiva eden metinler olarak kabul etmek zorunday~z 55.
Bu k~sa bilgilerin ~~~~~nda, eski Hitit ça~~nda Ankuwa ile ilgili
~u metinleri görüyoruz:
Bazen gülünç, bazen de tüyler ürpertici anekdotlar içeren ve
I. tlattlAili devrine tarihlenen "Saray Kronikleri"nden bir tanesinde 56,
Ankuwa ile ilgili tarihi bir ~ahsiyeti ilk kez tarnmaktay~z : Burada,
ljurma kentinde bey (EN) olan Mgaliya adl~~ birisi, anla~~lan metnin
53 Eski Hititçe efsanevi nitelikteki baz~~ belgelerde, bu fetih ve i~gal devrinin an~lar~n~~ ta~~yan baz~~haberler bulmak mümkündür, kr~. CTH Nr. 4, 7, 8,
9-17 v.s.
54 Örnegin I. tlattuili'nin y~ll~klar~, I. IlattlAili'nin Vasiyetnamesi (HAB),
Telipinu Ferman~~ v. s.
55 URu An—ku—wa—as', A—an—ku—wa—a (s), An—ku—u—wa, An—ku—wa grafigi için
bk. G. F. del Monte und J. Tischler, Die 07ts— und Gewaessernamen der hethitischen Texte
(1978) 19 vd.
56 CTH Nr. 8: KBo III 34 Vs. II 8-131136 Vs. 16 vd.
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yazar~n~n babas~~57 taraf~ndan bu beylikten al~nm~~~ve Ankuwa
kenti vekilharçl~~~na getirilmi~tir. A:skaliya burada yokluk içinde
ölmü~, kral onun ruhuna Kuzuruwa kentinde keklikler 58 kurban etmi~, çünkü Ankuwa'n~ n keklikleri c~l~zm~~~59.
Oldukça kötü korunmu~~olan KUB XXXVI ~~o5 Rs. ~~vd. 69 ve
VBoT 33 de 61, biraz daha detayl~~olarak, ayn~~olaydan bahsetmektedir. XXXVI ~~o5 Rs .~ o'da A'skaliya'n~n babas~ndan söz ediliyor.
57 atti-mi. Ancak burada I. Hattufili'nin "babama" demekle kimi kasdetti~i
bilinmiyor. Bu, I. Labarna olabilir, ama I. Hattu§uli'nin Tawa~manna'n~n erkek
karde~inin o~lu olmas~~gerekir.
88 kakkapa-, bk. H. Ertem, Bo~azköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolusu'nun
Faunas~~ (1965) 190 vd.
59 KBo III 34 Vs. II 8 vd. (A)//36 Vs. 16 vd. (C):
(8) mA-aj-ga-li-ya-as" (C Vs. ~ 6:-k]a-li-ya-ai) URUlju-ur-mi EN-al e-d-ta
a-pa-a-al4a (C Vs. 16: a-pa-al-la) (9) ku-wa-at-ta ku-wa-at-ta (C Vs. 16: ku-waad-da) LI-J-ek, (C Vs. 16: Le-el) e-d-ta la-na-al-ta (C Vs. 17: na-al-ta) at-ti-mi
(C Vs. 17: at-tim-mi) (~~o) pa-ak-nu-ir la-an ar-nu-ut la-an URUAn-ku-i IR-DI
(il) la-anuRu An-ku-i-pdt LDAGRIG-an (C Vs. ~~8 : om . -an) i-e-it lar-ku-us'Ll-J-d17
(C Vs. 18: LI-J-d) e-d-ta (12) a-ki-ii-ma-al (C Vs. 18: a-ki-ii-la-an) te-~P-Ka-uwa-an-ni (C Vs. 19: te-i]p-la-wa-an-ni)uRu Ku-zu-ru-û-i (C Vs. 19: uRu Ku-uz-zuru-û-i) (13) ka-ag-ga-pu-us'' (C Vs. 19: ka-ak-ka-pu-ur) ma-ra-ak-ta uRwAn-kuwa ka-ag-ga-pi-il(C VS. 20: ka-ka-pu-us') (14) ma-ak-la-an-te-d.
] (2)
A-B]I LU[GAL
88 KUB XXXVI 105 Rs. 1-26: (~ ) [
]x-rl-ir ni A-al-k[a-liA-BI LUGAL x[
-i]r-ki 1 1 (4) [
] (3) [
] x
] (6) [
pi-i]-e-ir a-pa-a-al4a an-t[u?-wa-ab-ba
ya-an] (5) [
]x-le-it da-a-ir [
'I-ya-ra-al (-)Ka-an [
] (8) [
] (7) [
t]ap4u-wa-la-al e-d-ta
A-N]A? 111a-al-ta-ya-ri pi-i[-e-ir]l 1 (9) [
m]4-d-ka-li-ya-la qt-ta-a[l
x[
] ( ~ o) [
] (ii) [
Han
me-mi-i]l-ki-iz-zi DUTU-wa la-la-a[1?-pa-tal-la-al ] (12) E
]x i-e-it a-pa-a-ar-la tap-Sru] (13) [
na-at-ta an-tu-wa-ah-lja [
] i-e-it 1 1 (15) [
]x ku-it na-at-ta ki-i-la [
]
w[a-la-al
1 ( 14) [
] (17) [
LU]GAL i-e-it
(~~ 6) [
-i]t ka-a-al-wa-mu? ku-it bu-u[rma-a-an a-usl-ta?
] (18) [
]x-us' LÜAGRIG e-d-ta x[
] ( 19)
-]ha-an-di-li-ii-ki-it[
1-q-an i-e-it a-pa-J-sla
[
] (20) [
]x] (22) [
]x NUMUN-lcdn ii-e ku-.d-da-ni
] (21) [
]
]x-kal I dan-la [
mi ku-e-da-ni x[
] I I (24) [
] (23) [
].
]x
fi-wa[]-ah-ri-iz
[
]
(26)
[
(25) [
-n]a bar-mi
]ki?-it-ta x[
81 VBoT 33.1-13: (1) [
] (2) [
nu LUGAL-uP'
] x-ta-an na-at-ta x[
]
] (4) [
~~(3) [
liu-up-ra-ma-a.k' e-d-ta A-BI LUGAL [
]x nu GUD.
~~(5) [
U,RU
j 11
APIN.LAL pi-en-ni-U A-BI LUGAL [
,u-ur-ma-az
] (6) [
in La-alj-1,w-e-ri-in lu-x[
] (7) [
]x û-wa-te-ir la-an pi-di-il-.qi ]
(8) [
] ,e,-d-ta la-an R, 6-d-ta-ya-[ri ] (9) [
]x-an a-pi-e pa-ak-nu-e-ir
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Gerçekten de A~galiya ve babas~n~ n kraliyet ailesiyle akraba,
önemli birer ~ahsiyet olduklar~n~, ~nand~k tabletinden ö~reniyoruz 62 .
Burada Mgaliya "prens" 63 s~fat~ yla geçmekte ve bu ba~~~~belgesinin
~ahitleri aras~nda say~ lmaktad~r. Saray kroni~i ve ~nand~k tabletinde
geçen A~galiya'mn ayn~~ ~ahsiyet oldu~unu ve I. tlattu~ili devrinde
ya~ad~~~n~~, K. Balkan ku~ku b~rakmayacak bir ~ekilde kan~tlam~~t~r 64 .
Ancak, yukarda de~indi~imiz "babama" (atti-mi) ibaresinin ~~~~~~
alt~nda A~galiya ile ilgili bu olay~n I. ljattu~ili'den biraz daha erken
bir devre, yani I. Labarna devrine (tak. ~~67o) tarihlenmesi gerekecektir.
Ankuwa'da bir vekilharc~ n (AGRIG, abarakku) hüküm sürdü~ünü, gene eski Hitit ça~~ na tarihlenen bir KI. LAM bayram~~65,
bir MELQST listesi 66 ve iki adet bayram tasviri metinlerinden 67
ö~renmekteyiz. Bu memuriyetin derece ve yetkileri henüz yeterince
ara~t~r~ lmam~~~olmakla birlikte 68, acaba onun, Asur Ticaret Kolonileri ça~~ nda Ankuwa için tesbit edilen purullum rab~-~ m'un bir çe~it
devam~~oldu~u dü~ ünülebilir mi? Kraliyet ailesiyle akraba olan ki~ilerin Ankuwa'da vekilharç v. s. olarak hüküm sürmü~~olmalar~,
Imparatorluk ça~~nda bir yan~lg~ya sebep olmu~~ve bu devirde
karma~~k bir ~ ekilde düzenlenen "Kral Listeleri"nde, "Ankuwa'n~n
o~lunun masas~na" da, sanki kralm~~~gibi, kurban sunulmu~tur 69.
Di~er taraftan, Hitit tarihinde Ankuwa kökenli veya Ankuwa'da
hüküm sürmü~~bir kral bilinmemektedir.
l[a—an ] (~ o) [
] .GALLIA4
Ü CI—NU—TE [m" ] I I (ii)
[
]x
tqp—Ku—w[a—la—an (12) [
[
]x[
( 1 3) [
i•
62 K. Balkan, inand~k'ta 1966 Y~l~nda Bulunan Eski Hitit Ça~~na Ait Bir Ba~~~~
Belgesi (1973).
63 DUMU.LUGAL, sat. 24.
64 ~nand~k S. 33.
65 KBo X 31 (ve par.) Vs. II 8; KBo X 24 IV 22 Vd. I. Singer KI.LAM
bayram~~üzerine detayl~~ bir çal~~ma yay~nlamak üzeredir.
66 KBo XVI 82 Vs.? 8.
67 KBo XX 4 Vs. I 3; Bo 5005 = H. Otten, KBo XX s. VI a.n. 2.
68 Kr~. A. Götze, RHA I (1930) 18 vd.; B. Landsberger, Af° 10 s. 150 a. n. 48.
Hitit Kanunlar~n~ n 35. ve 175. maddelerinde, evlenme hukukuyla ilgili olarak bu
memuriyetin bir çobar~la e~it muameleye tabi tutulmas~n~~ aç~klamak güçtür.
69 KBo XIII 42.12; KUB XXXVI 124 Vs. 12 = CTH Nr. 661.
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Gene eski Hitit ça~~na tarihlenen arazi ba~~~~belgeleri 70, MELQET
listeleri 71 ve bir majik ritual 72, "ev, mal mülk, depo, saray, ekonomik
birim" v. s. olarak anla~~lmas~~gereken bir evden (~~uRuAnkuwa) söz
etmektedir ki, bu da herhalde vekilharc~n ikametgah~~ve onun idaresindeki depolar olacakt~r 73.
Eski Hitit ça~~ nda Ankuwa ile ilgili son kay~ t, CTH Nr. 3'te
bir soru i~aretiyle "Guerres de Murs'ili Je contre tes Hourrites" diye tarihlenen bir metinden gelmektedir 74. Maalesef çok k~r~ k olan bu metinde
"Ankuwa'ya getirdiler" (Rs. 9), uRuAnkuwa
uRuAnkuwa
"Ankuwa'ya elçi [gönderdiler?]" (Rs. 24) ve nihayet
DUMUmE~~ uRu Ankuwa "Ankuwa'n~n o~ullart"geçmektedir 7°. I. MurHurrilere kar~~~yürüttü~ü muharebeler s~ras~nda Ankuwa
bir muharebe sahas~~olamayaca~~na göre, acaba Mur~ili burada geçici
olarak bir karargâh kurmu~~olabilir mi? Bir garnizon kenti olarak
Ankuwa, a~a~~da görece~imiz gibi, II. Mufgili devrinden çok iyi bilinmektedir 76 .
Eski Hitit ça~~~için toplamaya çal~~t~~~m~z k~t bilgiler de gene
bir "tarih" olmaktan uzakt~ r. I. Murgili devrinden Hitit Imparatorluk ça~~ na kadar Ankuwa ile ilgili belgeler tekrar susmaktad~r.
C. Hitit Imparatorluk Ça~~ nda Ankuwa:
Hitit Imparatorluk ça~~nda Ankuwa'n~n geçti~i metin yerleri
aras~ nda din ve kültle ilgili olanlar~n ço~unlu~u olu~turdu~u dikkati
çekmektedir. Az say~ daki tarihi nitelikli haberler, maalesef kentin
bu devirdeki tarihçesini rekonstrüe etmek için gene yeterli de~ildir.
KUB XXI 24.10-12'de k~r~ k bir yerde Arinna ve Ankuwa'n~n,
tarihi bir olayla ilgili olarak geçmesinin, I. uppiluliuma'ya atf~~ güçtür. Bundan dolay~~Ankuwa ile ilgili ilk haberler, II. Murili devrinde
70 LS Nr. 3 Rs. 27; 4 Vs. 3.
KBo XVI 68 Vs. I 12, 17; 82 Vs.? 8.
72 KUB XLVI 30.18.
73 Hattub.'daki Ankuwa evi için bk. a~a~~da s. 450 ve a. n. 107.
74 KBo III 46 (ve par.) Rs. 7 vd.
75 Kr~. V. N. Cha~ratrjan, Vosto~rnye Provincii Chettskoj Imperii (Voprosy Toponomiki), jerevan (1971) 9. Bu güç metnin Vs. 31-48 sat~rlar~~için bk. S. HeinholdKrahmer, THeth. 8 (~977) 278 vd. Kr~. ayr~ca C. Kühne, ZA 67 (1977) 246 ve a. n. 11.
76 Kr~. Vs. 36'da Sultziya kentindeki k~~lama ve Rs. 26'daki "Ülkede k~~la[d~ ]"
kayd~.
71
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ba~larnaktad~r ki, bunlar~n da pek ço~u kral~n orada k~~lamas~yla
ilgilidir. M. Ö. 1345-1315 y~llar~~aras~nda hüküm sürmü~~olan II.
Arzawa, tlattuk ve Katapa yan~nda, saltanat~= 2., 9.,
r. ve 19. y~llar~nda, anla~~lan ordusuyla birlikte, dört kez Ankuwa'da da k~~lam~~t~r 77. Bu k~~lamalar~n, sava~~yap~lan ülkelere yak~n
olma gibi bir sebebi yoktur, aksine, imparatorluk devrinde nüfusu
yakla~~k 15 bine ula~an ba~kent I-Jattu§a'y~~ia~e, yeterli k~~lalar v.s.
sa~lama gibi oldukça a~~r bir yükten kurtarma gayesi gütmektedir.
Gerçekten de, sava~~mevsiminin sonunda, yasal vç di~er yard~mc~~
askerlerin terhisinden sonra geriye kalan ve say~lar~~binleri bulan
devaml~~askerlerin k~~~~ uygun k~~lalarda geçirmeleri, ia~elerinin
sa~lanmas~, büyük bir sorun yaratm~~~olacakt~r. Fal metinleri bununla
ilgili sorularla doludur. Bunlardan bir tanesinde, askerlerin onarl~~k
veya yirmi~erlik gruplar halinde ko~u~lara yerle~tirilmelerinin uygun
olup olmayaca~~~ö~renilmek istenmektedir 78, çünkü sa~hk ~artlar~n~n elveri~siz oldu~u durumlarda, bir salg~n hastal~~~n tüm askerleri
k~r~p geçirmesi olas~l~~~~da çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu 79.
KUB V 3 Rs. IV 'o vd.; 4 Rs. III ~~vd.'nda kral~n Ijattu§a'da m~,
Halep F~rt~na tanr~s~~tap~na~~n~n yan~nda m~, Katapa'da m~, yoksa
Ankuwa'da m~~k~~~~geçirmesi gerekti~i sorulmakta ve her keresinde
olumsuz yan~tlar alinmaktad~r 80. Ancak bu fal sorular~n~n II. Mur§ili devrine mi, yoksa o~lu III. Ijattu§ili devrine Mi tarihlenmesi
77 KUB XIV 15 Vs. 121 vd. = AM s. 36; KBo IV•4 Rs. III 56 = AM s. 130;
KBo IV 4 Rs. W 54 vd. = AM. s. 140; KBo V 8 Vs. II 7 = AM s. 152; kr~. ayr~ca
A. Goetze, Kleinasien2 ( 1957 ) ~ og ve a. n. 5. Bk. a~a~~da s. 455 ve oradaki ~ema.
78 KUB V 3 -I- XVIII 52 Vs. I 42-48:
DUTUgi ki—e—da—ni MU—ii INA uRuP A—ti gEn—ya—zi (43) ma—a—an—ma—kdn ku—it—
ma—an DUTU•gi uRuKt.J.BABBAR—ii
ma—a—an—ma ~A ERINm[Es
Ügik ER~Nm" UKU.Ug pa—an—ku üg—an UL De—ri GAM—an ar—ha [GAR—ru?]
Lg—TU ~ o Lem" 20 LeME~~ma—a—an an—na—al UD—za ku—e—da—ni [MU—ii
UL a—ri??] (46) ma—a—an—ma—kdn uRuKe.BABBAR-17
pa—an—kul:T ~—an 17—UL
DU—M • • •] (47) uRuKI:J.BABBAR—za na—d—kdn GAM pa—an—ku—ul mar—kil—
da—u—wa—al Ü,—af (48) C—UL wa—at—ku—nu—uz—zi nu KIN SIG5—ru
Bu fal
metninde ayr~ca klattu§a'da ç~kabilecek vebanm oradan ba~ka yerlere s~çray~p
s~çramayaca~~~da sorulmaktad~r.
78 Bk. A. Unal, Belleten 175 ( 198o) 485 vd.
88 KUB V 3 Rs. IV ~ o-~~
'o) DUTUD. ki—e—da—ni MU—ii uRu A—an—
nu KIN SIG5—ru.... Kr~. ayr~ca KBo XVIII 144.1-3.
ku—wa gEn—ya—zi
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gerekti~i henüz kesin de~ildir. K~r~k bir mektupta Ankuwa ile ilgili
olarak INIM ERINmE~~ gU—TI geçmesi", II. Mur§ili'nin orada
k~~lamas~na atfedilebilir. Kral~n I-Jattu~'a d~~~nda k~~lamas~n~n yaratt~~~~sorunlardan en önemlisi, ba~kentte kutlanmas~~gereken bayramlar~n ihmaliyle ilgilidir. Nitekim III. tlattufili oldukça kötü korunAnkuwa'da k~~lamas~~
mu~~bir fal metninde, babas~~ II.
yüzünden ortaya ç~kan dini bir ihmalle ilgili olarak soru~turma yapmaktad~r 82 .
Gerek tarihlenmesi, gerekse yorumlanmas~~oldukça güç iki
metinde Ankuwa geçmektedir. Bunlardan veraset ve saray entrikalanyla ilgili olan ve bir protokolu and~ran~nda 83, kim oldu~u bilinmeyen bir kimse, kral Kizzuwatna'da bulundu~u bir s~rada annesine,
kraliçenin o~lunu tutup, kendisinin bulundu~u Ankuwa'ya getirmesini söylüyor. Bundan dolay~~annesi ona k~z~yor ve anla~~lan onu
evden kovuyor. Bunun üzerine Kattegliapi adl~~bir bayan onu himayesine veya evlatl~~a al~yor:
"Bundan ba~ka, kral Kizzuwatna'da oldu~undan, annerne sürekli olarak
[~öyle] dedim: `Kraliçenin o~lunu tut kald~r ve onu Anku[wa'ya geti]r
Bunun üzerine annem bana k~zd~~ve beni [kovdu? ve o], bayan Kattejljapi'ye yalvard~ ( ?) (kelime kelime: biat etti) ve Katteapi beni
evlatl~~a
' ald~ ?). (Annesine hitaben): '~imdi
do~urmu~~oldu
sen [beni] nas~l [ken]di o~lun olarak kabul etmiyorsan, [ayn~~ ~ekilde]
kraliçenin kölesin[i] (de) kabul et[me !]" 84 .
Burada konu~an kimsenin annesinin, kraliçenin o~lunu kendi
öz o~luna ye~~tuttu~u ve onu kesinlikle Ankuwa'ya göndermek
81 Kr~. KBo XVIII 39.7-9.ER~Nm" SU—Tl için bk. detayl~~olarak H.
Hoffner, Studia Mediterranea P. Meriggi dicata I (1979) 261 vd. Hoffner orada bu kelimeyi "kabile" olarak yorumlamakta ve Hititçe latti— ile e~itlemektedir. Kr~. ayr~ca
Chicago Hittite Dictionary 311 (198o) 47 vd.

KUB XVIII 67 Rs. (?)
KUB XLVIII ~ o6.15 vd. E. Forrer, Forschungen 11 (1926) 2 bu metni II.
Mur'~'ili devrine tarihlemektedir.
84 KUB XLVIII 106.15-20: (15)
an—da—ma DUTLT ku—it uRu Ki_iz_zu_
wa—at—ni e—el—ta A—NA AMA—/A [kil—an] (16) mç—mi—i—ki—nu—un SA SAL.LUGAL—
wa—az DUMU—an kar—ap nu—wa—ra—an URUAn-ku[-wa-i?] (17) [û—d]a AMA—/A—
82

83

ma—wa—mu—kcin kar—di—mi—ya—it—ta—at nu—wa—mu—d—s-a—a[n. .] (18) [na—an] fiCat—
nu[—wa—mu—za] (19)
te—d—ha—pi a—ru—wa—it nu—mu fKat—te—d—ha—pi—U
da—a—at—ti nu—wa—az A SAL.LUGAL
[tu—e]l DUMU—an ma—ah—ha—an
IR—a[n QA—TAM—MA li—e] (20) da—a—at—ti.
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istemedi~i anla~~l~ yor. Bunun üzerine gazaba gelen söz konusu kimsenin, kraliçenin o~luna kar~~~olan kin ve öfkesi, onu "kralicenin
kölesi" olarak vas~fland~rmas~ ndan da görülüyor. Ancak onun bu
~srarl~~tutumunun sebepleri ve perde arkas~nda dönen gizli entrikalar~n iç yüzü maalesef karanl~kta kal~yor. "Iiralkenin oklu"na vasilik
ve hükmetme yetkisine sahip bu kimse ve annesi, muhakkak ki,
kraliyet ailesinin yüksek düzeydeki üyeleri ve belki de prens ve ana
kraliçe Tawannanna olacaklard~r. Ancak metin maalesef bir `crux
interpretum'dur.
~kinci metin, gene kim oldu~u bilinmeyen bir Tuthaliya'nm
kraliçeye gönderdi~i bir mektuptur 85. Tuthaliya burada beyine
hakaret etti~ini, bundan da büyük pi~manl~k duydu~unu, fakat
onu bir türlü teskin edemedi~ini, insanlar~n ne kadar da güvenilmez olduklar~n~, çünkü kendisinin EN—IA dedi~i beyinin Ankuwa'da
hastaland~~un duyar duymaz isyan ettiklerini, kral~n 88 hayatta
oldu~unu duyduklar~ndaysa tekrar yat~~t~klar~n~, ancak beyi ölünce
tamamen asile~tiklerini v.s, samimi bir dille anlatmaktad~r 87. Ancak
Tutbaliya'n~n "beyim" veya "kral" dedi~i ve Ankuwa'da hastalanan
ve sonra ölen bu ~ahs~n kimli~ini tesbit etmek güçtür. F. Cornelius
bu ~ahs~n II. Arnuwanda oldu~unu öne sürmektedir 88 ki, ayn~~
mektubun Rs. 5-6'ela ad~~geçen tlannutti'nin A~a~~~Ülkenin valisi
olan ve II. Mur~ili tahta ç~kt~~~~y~l ölen "seyislerin ba~~" tlannutti 88
ile ayn~~ ~ah~s oldu~u dü~ünüldü~ünde, Cornelius'un bu görü~üne
kat~lmak gerekecektir. Ancak mektubun ölüm için "tanr~~ olmak"
(DINGIRum—is' ki.<—) de~il, "mahvolma, yok olma, ölüm" (harga—)
KUB XIX 23.
Rs. I3'te DUTIMi'ye kar~~n Rs. ~~5'te EN-1"A yaz~lmas~ndan, bu iki ünvar~m da ayn~~ ~ah~s için kullan~ld~~~~anla~~l~yor.
85

86

87

KUB XIX 23 Rs. ~~o-16: ( ~~o) ma—an—ma—kim 1.13m" uRu La—la—an—da—ma
URUDIDLI•H ~ . A a—ar—ru—z' ![—s-a]
nu UNNE~—ui mar—s-a—an—

te—d an—na—la—za—pdt—kdn GAM—an pid—da—es"—k[u—wa—an
(12) EN—IA—
pdt ku—wa—pi URUAn—ku—wa
a—pu—u—id—ma—kan a—pt—y[a. .] (13) ka—
ru—û a—ar—ru—û—s-a pa—a—ir GIM—an—ma
DUTUgl
(14) Tl—tar U—dam—ma—
as'—iir na—at—kim nam—ma ar—ru—la UL [pa—a—ir] (15) ki—nu—un—ma GIM—an
EN—IA
Izar—ga—an is"—dam—ma—af—s-ir (16) [nla—at nam—ma
pa—a—ir. Bk. S. HeinholdKrahmer, THeth. 8 (1977) 313. KUB XIX 22'de de ayn~~Ijannutti ile ilgili olarak
ber~zer olaylardan söz edilmektedir, ancak metin çok k~r~kt~r.
88 Geschichte der Hethiter (1973) 170 vd.
89 KUB XIX 29 Rs. IV ii vd. = AM s. 18.
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terimini kullanmas~ , DUTU•5/ ünvamyla hitap edilmesine ra~men
bu ~ahs~n bir kral olmad~~~n~~akla getirebilir. Fragmenter bir proben Ankuwa ( ?)ya
tokolda "a~aç tablet lcât~" plerinin ba~~~ölünce [..
~daki mektupla
geçmekteyse
de,
bu
haberin
yukar
gittim" 9° kayd~~
ili~kiye geçirilmesi güçtür.
III. IjatttAili ve kar~s~~Pudubepa da Ankuwa'ya a~~r~~bir ilgi
duymu~lard~ r. Bu kral ve kraliçe, kültle ilgili olarak bir çok kez
Ankuwa'ya gitmi~ler 91, orada konaklam~~ lar ve rüya görmü~lerdir 92 . Mahkeme tutanaklar~ ndan birinde Ankuwa'n~ n ad~~geçiyor 93.
Gene ayn~~kral çifti, tanr~ ça Katablia ve Zippalanda kenti f~rt~na
tanr~sma, Ankuwa'n~n tamamen yan~ p kül olmamas~~ve kurtulmas~~
halinde kentin gümü~ ten bir modelini yap~ p adak olarak sunmay~~
vaad etmektedir ki, bu durum Ankuwa'n~ n daha önce bir yang~na
kurban gitmi~~olabilece~ini kan~ tlasa gerektir 94.
Hitit imparatorluk ça~~ nda Ankuwa ile ilgili tarihi nitelikteki
kay~ tlar maalesef sadece bu kadard~r. Co~rafi konumu dolay~s~yla
siyasi tarihte olmasa bile, Hitit dini ve kültünde Ankuwa'n~n ne
kadar büyük bir rol oynad~~~n~, din, iktisat ve fal metinleri ortaya
koymaktad~r:
IBoT I 31 Oy. 1 2, ayaklar~~arslan pençesi ~eklinde olan bir
sand~~~ n, Ankuwa'dan haraç (MANDATTUM) olarak al~nd~~~ n~~
kaydetmektedir 95.
KUB XXVI 49 Vs. 8-9: (8) [ GA]L DUB.SAR.GIg-wa ku-wa-pi
URU]An—ku—wa pa-a-un . . . . Bk. F. Pecchioli Daddi,
] (g) [
BA.e~~nu [
Mesopotamia 13-14 (197819) 210 a. tt. 43.

Kr~ . KUB XXII 40 Rs. III ~ g vd.
92 KUB XXX 71 Rs. IV ~~ vd.; XLIX 90 4.
" KUB XXXIV 45 + Vs. 4 = R. Werner, StBoT 4 (1967) 50.
DUTUSI-Un A-NA DKa-tali-Ita
94 KUB XV ~~ Rs. III 17-21: (17)
IK-RU-UB (18) ma-a-an-lcimuRuAn-ku-wa-aI URU-af is"-par-za-zi (~ g)
da-pi-an-za BIL-ni (20) nu A-NA DKa-talt-ita 1 URULum KÜ.BABBAR DÜ-mi
(21) KI.LAL.BI NU.GAL ~~ GUD 8 UDU-ya
Metnin devam~ nda kraliçe, gö~ün güne~~tanr~s~ na ve Zippalanda kenti f~rt~na
tanr~s~na ayn~~ada~~~vaadetmektedir. KUB XVI 36.9'da anla~~labildi~i kadar~yla
Ankuwa'da bir salg~n hastal~~~n ( l~enkan?) ç~k~p ç~kmayaca~~, fal arac~l~~~yla sorulmaktad~r.
URUAn—ku—wa,
95 ~~ GIGA.DIR.GAL GIR UR.MAIJ MA-AN-TA-AT
91

A. Goetze, JCS ~o (1956) 32.
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KBo XVIII 161 Rs. 4 vd.'nda Ankuwa'dan elde edilen veya
orada bir depoda korunan 153 mine (tak. 6o kg.) bak~r~n, 4 adet
harp arabas~= yap~m~nda kullan~laca~~~belirtiliyor.
~ark~c~~kad~nlar listesi HT 2 Rs. V 14, toplam 5 ~ark~c~~kad~n~n
(SALmE~~S~R), herhalde gerekti~inde dini ayinlerde kullan~lmak
üzere Ankuwa'da bulunduklar~n~~yaz~yor 96 .
Ankuwa'da ta en eski devirlerden beri Hatti kökenli ve "kraliçe"
anlam~na gelen Katabba kutlan~yordu 97 ki, bu tanr~çan~n kültü
sonradan, Ankuwa civar~nda aranmas~~ gereke Katapa 98, alarnpa
ve Tawiniya'ya da yay~lm~~ t~r 99. Kentin bu ba~~tanr~ças~~ yan~ nda
ayn~~zamanda ~amuba'll tanr~ça Apara, Arinna'n~n güne~~tanr~ças~,
tlepat'~n türlü formlar~, evin, gö~ün ve ya~murun f~rt~na tanr~lar]
(DU TIM, DU ANE DU ljewal), k~rlar~n ~alfgga's~~(DI~TAR.LfL),
klalki, ay tanr~s~ , Nikkal, Zitbariya, Zawalli 199, di~er "tanr~lar,
tanr~çalar, da~lar ve ~rmaklar" da tebcil edilmekteydi 101.
Bu tanr~lardan Katabba'n~n, kentin ba~~tanr~ças~~olarak Ankuwa'da bir tap~na~a sahip oldu~unu, bir AN.TAI-JSUMsAR bayram~~metninin kolofonundan biliyoruz (I—NA
Dra—tah—I3a) 102.
Metinlerde aç~k olarak geçmemekle birlikte, di~er tanr~~ve tanr~çalardan baz~lar~n~n da burada tap~naklara sahip olduklar~~ dü~ünülebilir ki, bunlar aras~nda "ya~murun f~rt~na tanr~s~" tap~na~~n~n, ya~mur
bayram~n~n kutland~~~~yer olarak önemli bir rol oynam~~~olmas~~
gerekir.
Kentin lokalizasyonu, konumu, geni~li~i ile idari ve dini önemi
aç~s~ndan ba~ka bir faktör de, orada bulunan mimari yap~lard~ r.
Bunlar aras~nda kar~~~ k bir s~ ralamayla tap~naklar, bir saray 193, büyük
purullum'un ikametgah~~194, vekilharc~n evi 195, kral ve karaliçenin ge96 Kr~. KBo XXI 71.4.
A. Ünal, RlA 5 (1976-1980) 477 vd.
98 KUB XXXII 92 VS. 5.
99 E. Laroche, Recherches sur les noms des dieux hittites, RHA 7 (1946-47) 28; H.
Otten - C. Kühne, StBoT 16 (1971) 49 vd.
10° Zawalli için bk. detayl~~olarak A. Archi, AoF 6 (1979) 8~~vd.
104 KUB VI 45 II 6o vd. = 46 III 27 vd.
402 KUB XI 27 VI 3.
4°3 ekallum:
OIP 27, 5 .17 vd.
104 OIP 27, 49A . ; 49B. ~~~vd.
/98 Örne~in KBo XVI 82 Vs.? 8; LS 3; 4 v.s.
97

Belleten C. XLV 12, 29
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çici olarak oturduklar~~yap~lar, l~alentuwa 106, k~~lalar ve bununla ilgili
olarak çok say~da silo ve mühimmat depolar~n~n var oldu~u dolayl~~
ve dolays~z olarak ç~kar~labilmektedir. Ayr~ca I-Jattua'da, Tuwanuwa evi yan~nda bir de "Ankuwa evi"nin bulunmas~ 107, kentin
Hititler için ne kadar önemli oldu~unu göstermektedir.
Son olarak kentin Hitit dini ve kültünde ne derecede önemli
bir rol oynad~~~n~~göstermek için, orada yap~lan ayin ve kutlanan
bayramlara da de~inmek gerekecektir. Bunlar aras~nda tanr~ça
Katabba'n~n tap~na~~nda kutlanan AN. TAI,1. .11M8AR bayram~,
en detayl~~olarak ele geçenidir 108. Muhakkak ki Ankuwa'da tebcil
edilen "ya~murun f~rt~na tanr~s~"yla ilgili olarak ilkbaharda kutlanan
ya~mur bayram~~108, ~imdiye kadarki bilgilerimize göre yaln~zca
Ankuwa'ya özgüdür. Sadece fal sorunlar~ndan, bir etiket ve di~er
baz~~metinlerden varl~~~n~~ ö~rendi~imiz no bu bayram~n ak~~~n~~
tasvir eden birinci tabletten elimize maalesef sadece kolofon geçmi~tir ~~~ . Ya~mur bayram~n~ n ikinci tabletini ihtiva eden VAT
7458'in ise sadece kolofonu yay~nlanm~~t~r 112. Bu tabletin bayram~n
ak~~~n~~tasvir eden k~s~mlar~n~n ne derece korunmu~~oldu~unu bilemiyoruz. Ancak bu ikinci tablet de henüz bitmemi~~oldu~undan,
ya~mur bayram~n~ n en az üç tablet üzerinde tasvir edilmi~~olmas~~
gerekir.
Bunlardan ba~ ka KI.LAM bayram~~113, Zippalanda ve Daba
da~~~bayramlar~n~n bir k~sm~ 114, taç giyme bayram~~115, do~um bayram~ n~n bir k~sm~~115a ve niteli~i bilinmeyen bir ba~ka bayram'"
108 KBo X 20 (ve par.) IV 17; KUB XI 27 VI 6; VAT 7458 Rs. VI 13 vd.,
H. Otten, IstMitt. 26 (1976) 14.

A. Archi, Dialoghi di Archeologia IX-X (1976-77) log.
KBo X 20 IV 17; XXIV ~~12 Rs. ii; KUB XI 27 (par.ABoT 24); XX
96 Vs. I~I 20.
1°9 EZEN ZUNNI, bewar.
no KBo XXIV 128 Rs. ~~vd.; KUB XXX 73. 1-2; KBo II ~~ IV 8; X 20
(ve par.) IV 18 vd.; KUB XXXVIII 12 ~~22.
111 KBo XXII 214 VI ~~ vd.
(1971) 38; IstMitt. 26 (1976) 14.
112 H. Otten, StBoT
113 KBo X 31 (ve par.) Vs. II 8; KBo XVII g -I- XXV 12 Rs. III 30.
114 KBo XIl~~ 214 IV? IS vd.
118 KUB XII 54 III 23 vd.
1158 KUB LI 57 Vs. 13 vd. ve paraleli IBoT I 29 Vs. 11vd.
107
108
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da Ankuwa'da kutlanmaktayd~ . Ku~kur,s'as' ve aniyatt—, Ankuwa'ya
mahiyeti pek belli olmayan bir kült gezisi yapmaktad~r
III. ANKUWA'NIN CO~RAFI MEVK~~~
Grek - Roma ça~~~öncesi Anadolu tarihi co~rafyasm~n ne kadar
güç bir konu oldu~una, ça~da~~kaynaklar~ n gözlem ve tasvirden
yoksun olmas~~dolay~s~yla M. Ö. II. biny~ l Anadolu'sunda ba~kent
I-Jattua, Kani, baz~~kuzey Suriye kentleri ve son zamanlarda Prof.
Sedat Alp'~n çal~~malar~~sonucu ~nand~k ve Ma~at'ta lokalize edilen Ijanbana ve Tapigga 118 d~~~nda kalan di~er kent ve co~rafi bölgelerin lokalizasyonu konusunda ne kadar az ve yetersiz bilgimiz
oldu~una, burada uzun uzun de~inmek gereksiz olacakt~ r. Hitit
metinlerinde KUR URU veya sadece URU ile determine edilen
yakla~~k 1500 dolay~ nda kent, küçük kent, köy ve di~er yerle~im
yerlerinin geçti~i göz önünde tutuldu~unda, bu konudaki bilgilerimizin daha emekleme ça~~nda oldu~u kendili~inden ortaya ç~kmaktad~ r. Ne var ki, Grek - Roma kaynaklar~n~n aksine, Hitit metinlerinin niteli~i dolay~s~yla, bu yer adlar~n~ n hepsini lokalize etmek
hiç bir zaman mümkün olmayacakt~r. Di~er taraftan, tarihi co~rafya= kaç~n~lmaz bir unsuru olan yer üstü ara~t~ rmalar~n~n ülkemizde hemen hiç yap~lmad~~~~dikkati çekmektedir, çünkü Anadolu'da
mevcut binlerce höyük ve düz iskân yerlerinin, tabiat~yla k~sa zamanda mümkün olmayan arkeolojik ara~t~r~lmas~~ ~öyle dursun, bunlar~n
envanter ve arkeolojik haritas~~dahi yap~lmam~~t~ r. Bundan dolay~,
M. Ö. II. biny~l tarihi co~rafya ara~t~rmalar~ , 19. yüzy~l gezginleri,
H. H. von der Osten, R. J. Braidwood, J. Mellaart ve ~. K. Kökten'in
minnetle an~lmas~~gereken "survey"leri ile Keban ve Karakaya
baraj bölgelerindeki zoraki çal~~malar d~~~ nda, önemli bir kaynaktan
yoksun kalmaktad~ r. Sistematik kaz~lar yan~ nda bu tür çal~~malar~ n
da yürütülmesi kaç~n~ lmaz bir sorundur. Bu tür ön çal~~malar, ~rak,
Suriye, M~s~ r, Yunanistan, ~ talya v.s, gibi ülkelerde çoktan tamamlanm~~t~ r.
KUB XX 96 III 5-IV 18.
KUB X 78 XX 25 I ~ o vd.; KUB XXV 28 Vs. I ~~vd. için bk. a~a~~da s• 454.
118
117

118 Belleten 164 (1977) 649 vd. = Festschrift E. Edel (1979) 13 vd.; Belleten
164 (1977) 638 vd. = Florilegium Anatolicum. Maanges offerts â Emmanuel Laroche
( 1979) 29 vd.
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Ankuwa s~k s~k Ali~ar tabletlerinde geçti~i için ve Bo~azköy
ile Ali~ar aras~ndaki yakla~~k uzakl~ k da Hitit metinlerinden elde
edilen bilgilere uygun oldu~undan, ilk kez L Gelb Ankuwa'n~n,
Ali~ar Höyük'te lokalize edilmesi gerekti~ini öne sürmü~~n9 ve bu
görü~~en ba~ta J. Lewy olmak üzere 12° di~er bir çok ara~t~ r~c~~taraf~ndan kabul edilmi~tir 191. Ancak 1927-1932 y~llar~nda Ali~ar'da
gerek terasta ve gerekse höyük üzerinde yap~lan kaz~lar, buras~n~ n
Hitit imparatorluk ça~~nda baz~~seramik ve mühür buluntular~~
d~~~ nda yeterince iskân edilmedi~ini göstermi~~ve bu durum, hâfir H. H.
von der Osten'in, söz konusu tabaka ~~o T'nin sonradan kente yerle~en
"Post - Hitit - Frigler" taraf~ ndan temizlenip tesfiye edildi~i gibi
pek inand~r~c~~olmayan önerisine ra~men, baz~~ara~t~r~c~lar~, hakl~~
nedenlerle bu identifikasyona kar~~~koymaya itmi~tir 122. Gerçekten
de yukarda sayd~~~ m~z büyük yap~lar~ n, geride iz b~ rakmayacak
~ekilde tesfiye edilmi~~olabilece~ini dü~ ünmek biraz güçtür. Ancak
Ali~ar'~ n yeterince kaz~lmam~~~oldu~una ve tepede aç~ lan çukurda
Hitit mimari kadar~ yla kar~~la~~ lmamas~n~ n bir rastlant~~olabilece~ine de de~inmek gerekir. Bu lokalizasyonu reddeden ara~t~r~c~lardan sadece baz~lar~, Ankuwa için ~u lokalizasyonlar~~önermi~lerdir 193 :
— Ali~ar'a yak~ n bir yerde, Kanak Su vadisindeki Terzili
Hamam = Basilica Therma yak~n~nda 124 .
OIP 27 (1935) 9 vd.
RHA 5 (1934) 7 ve a. n. 30; AHDO 2 (1938) 128 vd.; HUCA 27 (1956)
6o vd.; HUCA 33 (1962) 45 a. n. 5.
121 H. Th. Bossert, Königssiegel (1944) 22; Asia (1946) 41; F. Cornelius, RHA
13 (1955) 57 ve a. n. 2; A. Goetze, ycs ro (1956) 38; J. J. Finkelstein, ycs 10 (1956)
104 vd.; K. Balkan, Mama Kiral~~Anum - Hirbi'nin Kani~~K~ral~~ War~ama'ya Gönderdi~i Mektup (1957) 42; P. Garelli, Les Assyriens en Cappadoce (1963) 65, 71 vd.; H.
Otten, FWg 3 (1966) ro9; E. Laroche, NH (1966) 268; L. L. Orlin, Colonies (1970)
76; H. Lewy, CAH3 112 (1971) 709.
122 K. Bittel, ArAnz. (1939) sp. ro6 vd.; R. S. Hardy, AYSL 58 (1941) 181
a. n. 14; E. Bilgiç, Af° 15 (1945-51) 30 vd.; F. Cornelius, Anatolica I (1967) 72; Geschichte der Hethiter (1973) 82.
123 E. Forrer'in. Ankuwa'y~~Ankyra ile e~ itlemesi burada anmaya de~mez,
Forschungen Il (1926) 4; RlA I (1938) 109. Kr~. M. S. Ar, TAD X-2 (196o [61]) 49 vdd.
Ayn~~ ~ekilde E. Cavaignac'~n Ankuwa'y~~Amasya civar~ nda aramas~~ da art~ k eskimi~tir, RHA 4 (1931) ror.
124
Garstang - O. R. Gurney, The Geography of the Hittite Empire (1959) 5, 17.
M. Forlanini (SMEA 22, 1980, s. 8~'deki harita) Ankuwa'y~~Terzili Hamam'~ n güney
1"

120
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tlattua'n~n güneyinde 125.
3 — K~z~l~rmak havzasinda 126 .
4 - 1-jattu'Sa — tlakmiS yolu üzerinde ve Bak~rbo~az, Mamure,
Hac~köy bölgesinde, yani Çekerek vadisinde 127 .
5 - Bo~azlayan civar~ndans veya Ali~ar'~n bat~s~nda 122 .
Ankuwa'n~n illa da Ali~ar'da aranmas~~gerekti~i kesin olmad~~~ndan ve ba~ka bir yer de gösterilemedi~i gerçe~i kar~~s~nda,
metinlerin verdi~i bilgiler ~~~~~nda önce ~u genel bilgileri tesbit etmek
yararl~~olacakt~r:
— Ankuwa dar anlamdaki Hitit bölgesinde aranmal~d~r.
2 — Ankuwa'n~n yukarda say~lan yap~lar~n konumu için uygun
bir yerde bulunmas~~gerekir.
3 — Çok say~da k~~lalar' ve müstahkem mevkileri olmas~~gerekir.
4 — Ula~~m~~kolay ve önemli askeri yollar~n geçti~i bir yol
üzerinde olmal~d~r, çünkü Ankuwa'da AN. TAH.SUMsAR bayram~~
kutlan~rken "be~~yol kau~a~~ndaki tap~naklar"dan söz edilmektedir
(I—NA V KASKAL 1\4E~~ DINGIRME ).130
5 — Bir karargâh kenti olmas~~nedeniyle, iyi korunmu~, sulak
ve yeterli g~da maddelerini sa~layan bereketli topraklar üzerinde
bulunmas~~gerekir. Bir cins ya~mur duas~~olarak yorumlanmas~~
gereken "Ya~mur Bayram~"n~n gösterdi~i gibi, Ankuwa'n~n hinterland~n~n büyük çapta bir tar~m bölgesi olmas~~gerekir. Bundan
dolay~~ J. Lewy'nin Ali~ar'daki Asurlu kolonistlerin tar~mla u~ra~m~~~
olduklar~~görü~ü yabana at~lmamal~d~r 131.
6 — Hiç bir zaman dü~man, özellikle Kaka i~galine u~ramam~~~
olmas~~nedeniyle HattuSa'n~n güneyinde ve IjattuSa - Kani g hatt~n~n
bat~s~nda yer alm~~~olmas~~gerekir.
2 -

do~usuna yerle~tirmektedir ki, bu da Hattusa'dan olan 3 günlük mesafe için oldukça uzak dü~mektedir. Forlanini Ali~ar Höyt~g'e de anatmitta'y~~koymaktad~r.
125 H. G. Güterbock, s7NES 20 (1961) 92.
125 L. L. Orlin, Assyrian Colonies in Cappadocia (1970) 75.
122 V. N. Chdatrjan, Vosto6nye Provincii Chettskoj Imperii (Voprosy Toponomiki)
('971) II.
125 F. Cornelius, Anatolica I (1967) 72.
125 Cornelius, Geschichte der Hethiter (1973) 82.
130 KUB XI 27 VI 5.
131 Kr~. Orlin, op. cit. s. 174.

AHMET ÜNAL

454

7 — ilerde Ankuwa kaz~ld~~~nda, III. tlattu§ili - Pudubepa
devrinden kalma yang~n izleri bulunmal~d~r.
Ankuwa'n~n lokalizasyonuyla ilgili di~er ipuçlar~n~~ da a~a~~daki ~ekilde s~ralamak mümkündür:
— aniyatt— denilen "kurban malzemesi"nin I-Jattu§a'dan Ankuwa'
ya götürülmesi s~ras~nda ikisi de hapax olan Imralla veI-JupigaMa
kentlerinde birer kez gecelendikten sonra üçüncü gün Ankuwa'ya
var~lmaktad~r:
"Kdhyalar~n evinin kurban malzemesi ljattzda'dan AnkuwaYa giderken,
çömlekçi de onunla birlikte gider. Kurban malzemesi yolda iki kez
geceler. ~lk günü Imralla'cla uyur, ertesi gün ise tlupiga§§a' da uyur.
OfillIfil gün Ankuwa'ya z~ar~rlar (ve) Ankuwahlar orada [
me~aleyi ya[karlar]" 132.
Bundan dolay~~Ankuwa'n~nI-Jatt~Aa'ya go-~~oo klm. bir uzakl~kta olmas~~gerekir.
2 — Zippalanda'ya bir günlük uzakl~ktad~r 133.
3 — Zippalanda yak~n~nda yer alan Daha ve Pi§kurunuwa
da~lar~ndan da pek uzakta de~ildir 134. AN. TAI-J SUMsAR bayram~= 37. gününde kral Da~a da~~nda gerekli ayin ve merasimleri yapt~ktan sonra ayn~~gün, anla~~lan da~~ko~ullar~na daha çok
elveri~li hafif arabadan (Gi~ljulukanni—) inip, genellikle "sava~~
arabas~" olarak tercüme edilen ve sava~~arabal~~~~d~~~nda düz ve
uzun yollarda binek arabas~~olarak da kullan~lan ba~ka bir arabaya
(Gi~GIGIR) binerek Ankuwa'ya varmaktad~r 135. Bundan dolay~~
Ankuwa'n~n Daha da~~na ve dolay~s~yla Zippalanda'ya bir günden
az bir uzakl~kta bulunmas~~gerekir. Bir arazi ba~~~~belgesinde 138
"Ankuwa evi"nden sonra
uRuAnkuwa) Sithana da~~~ve bu da~~n
çevresinden söz edilmesi, Sithana da~~n~n da Ankuwa civar~nda yer
ald~~~n~~gösterir. Bundan dolay~~Da~a veya itt~ana da~lar~ndan
birisini, Ali~ar çevresine hakim olan Sümrük Sivrisi 131 ile e~itlemek gerekecektir.
KUB XXV 28 Vs. I ~~ vd.
KBo X 20 IV 14 vd.; XX 4 Vs. 3; XXIV ~~12 Rs. ~ o vd.; KUB XX 96
Vs. III 14 vd.; XXXVI 124 Vs. 12 vd.
134 KBo X 20 IV 5 vd.; XXIV 112 4- Rs. 2 vd.; KUB XX 96 Vs. III ~~2 vd.
133 KUB XX 96 Vs. ni 12 vd.
136 LS Nr. 3 Rs. 27; 4 Vs. 3 vd.
H. G. Güterbock, SBo I (1940) 77 vd.; K. K.
Riemschneider, MIO 6 (1958) 36o vd.
137 K. Bittel, Die Hethiter (1976) 57.
132

133
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II. Murgili'nin y~ll~klar~na göre Ankuwa,Arzawa, Pala ve
4
Azzi ülkelerine kolayca ula~~labilen önemli askeri yollar üzerinde
bulunmal~d~r 138 :
I PALA I

AZZI

t

AR.ZAWA I ‹—

FjATTI
(ANKUWA)

5 — Baz~~ metinlerde Katapa 139 , Lalanda 140, Arinna 141, Kuli(w)Ugna, Tameniga 142 , Tawiniya 143 ve alampa ile yanyana
geçmesi, bu kentlerin Ankuwa'ya yak~n oldu~unu gösterebilir. Ayn~~
~ekilde metinlerden Fjaitta, Ijant~ana, kl, arranaMa, IjupigaMa, Ijurma,
Imralla, PiMkurunuwa da~~, amul-fa, Daha da~~, Tubuppiya,
Durmitta, Tuwanuwa, Zalpa, Zippalanda ve Zi~'parna ile olan yak~n
ili~kisi, co~rafya ara~t~rmalar~~için bir ipucu vermemektedir, çünkü
bu yer adlar~ndan bir ço~unun yeri bilinmemektedir. Bundan ba~ka
co~rafya ara~t~rmalar~nda s~k s~k kullan~lan listeler, örne~in KBo IV
13; KUB VI 45 (paralel metin 46); XIV 13 v. s., yan~lt~c~d~r, çünkü
oralarda say~lan kentler düz bir hat üzerinde olmay~p, sistemsiz olarak
s~ralanmaktad~r.
Sonuç olarak Ankuwa'n~n, pek kesin olmamakla birlikte, Yerköy
yöresinde veya onun do~usunda Delice~rmak - Bo~azlayan Suyu
vadisinde ve hatta Ali~ar bölgesindeki Kanak Su vadisinde aranabilece~i, yukar~da k~saca de~indi~imiz güçlüklerin ~~~~~~ alt~nda, Orta
Anadoluda he.nüz ara~t~r~lmam~~~binlerce höyük aras~nda Ankuwa
illa da ~uras~d~r diye kesin bir sonuç ç~kar~lamayaca~~~anla~~lmaktad~r.
138 II. Murili'nin Ankuwa'da dört kez k~~lamas~ndan ç~kar~lan genel sonuç,
bk. yukarda S. 445 ve a. n. 77.
139 KBo XIII 214 IV? 15 vd.; kr~. Katapa'da Katabba kültü KUB XXXII
92 Vs. 5.
14° KUB XIX 23 Rs. ~ o vd.
141 KUB XXI 24. 10 vd.
142 KUB XXVII ~~ Vs. II 48 vd.
143 KBo IV 13 Vs. 1 20 vd.
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