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Anadolu'muz bilindi~i üzere, da~larla ku~at~ lm~~, yüksek yayla konumunda bir toprak parças~d~ r ve Eskiça~~Tarihçileriyle, Filologlar taraf~ ndan "Küçük Asya" diye tan~ mland~ r~ lm~~t~ r. Asya'n~ n Avrupa'ya uzanan
elidir ve iki k~ t'a aras~ nda uzanan bir köprüdür. Bu vasf~ , onun tarih boyunca iki anakara aras~ ndaki siyaset ve kültür al~~veri~ i hususunda en
önemli rolü üstlenmesini sa~lam~~t~ r. Bu köprü güneyde Toros'lardaki
"Kilikya" kap~lar~~ ile Kafkas'lardaki "Demirkap~ " geçitleriyle birbirlerine
ba~lanm~~lard~r. Bu kap~lar hem giri~~ve hem de ç~k~~~kap~ lar~~ ~eklinde tarih boyunca kullan~ lm~~lard~r. Bu kap~ lar kullan~ lmadan Küçükasya'dan
geçilemeyece~i anla~~lm~~t~ r.
Toroslar sistemi, Akdeniz Bölgesi ile ~ç Anadolu'yu ay~ r~ r ve bu iki
bölge aras~ nda ancak birkaç geçit vas~tas~yla ba~lant~~ kurulabilir. Toroslar
sistemini "Kilikya Kap~lar~" yoluyla a~mak mümkündür. Hatay ile ~ç Anadolu'nun irtibat~ n~~ sa~layan bu geçitler tarihte Kuzey Suriye ile Anadolu'nun siyasal ili~kilerinin devaml~ l~~~n~~ temin etmi~lerdir. Konumuz gere~i
bu geçitler ve Akdeniz Bölgesiyle bilhassa ilgileniyoruz ve üzerinde biraz
fazlaca duruyoruz. Bu geçitlerden ilki en do~udaki "Gülek Bo~az~"d~ r, di~eri ise Orta Toroslarda Karaman ile Silifke aras~ ndaki sarp "Yellibel Geçiti"dir. En bat~daki ise Bat~~ Toroslardaki Burdur-Korkuteli-Elmal~~ hatt~ n~ n
te~kil etti~i tabii yoldur. Bunlardan ba~ ka Göksu ve Köprüsu vadilerinin
olu~turdu~u tabii geçitler vard~ r. Bu yollardan herhangi biriyle yerle~meye
uygun, verimli Güney Anadolu sahil ovalar~~ Kilikya ve Pamfilya'ya var~ l~ r.
~~te Ere~li'miz, co~rafi konumu gere~i, tarihin ilk devirlerinden beri
bu geçitlerden geçmek isteyenlerce elde edilmesi, konaklanmas~~ veya u~ra-
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n~lmas~~ zorunlu, vazgeçilmez merkezlerden biri olmu~tur. "Geç Hitit Beylikleri" dönemindeki "Tuvana Krall~~~ "n~n varl~~~~da bu dü~üncemizi ispat
etmeye yarayan delillerden biridir.
Hititlerin iki yaz~~ sistemi vard~ r. Birisi Mezopotamya'dan ald~klar~,
Asurlu tüccarlar~n getirdikleri "Çivi Yaz~s~", di~eri kendilerinin icad~~ muhtemel "hiyeroglif yaz~s~"d~ r. Anadolu Tarihinin ilk yaz~l~~ belgelerinden Hitit Çivi yaz~ l~~ Bo~azköy kaynaklar~ nda, Küçükasya co~rafyas~~ için pek bol
malzeme vard~r. Y~ll~ klar, muahedeler, fermanlar, dini metinler gibi tarihi
metinler içerisinde pek çok memleket, ~ehir, nehir, da~~ve akarsu adlar~~
say~l~ r, s~n~ rlar çizilir, fakat bu isimler izahs~z bir index'den öteye geçmez.
Bu co~rafi isimleri bugünkü modern yer isimleriyle kar~~la~t~r~ p ~imdiki
yerlerini bulmak konusunda ilk ad~mlar~~ atanlar, önce metinlerdeki co~rafi
bölgeleri (KUR, KUR.KURm", udne-) tesbit etmeyi, sonra da da~lar~,
nehirleri ve ~ehirleri (ki metinlerimizde bunlar~ n determinatirleri s~ras~yla
FJUR.SAG, ~ D, URU'dur) tarihi, kronolojik bir çerçeve içerisinde ait oldu~u mevkilere yerle~tirmeyi ye~lediler. "Lokalizasyon" dedi~imiz bu çal~~ma türünde, yani yaz~l~~ belgelerde geçen co~rafi adlar~n nas~l, neden ve
ne ~ekilde zikredildikleri, hangi sefer ya da yolculuk s~ras~nda geçilen yol
güzergah~ nda bulundu~u, bu esnada u~ran~ lan ya da konaklanma ihtiyac~~
duyulan yerle~me merkezlerinin s~ ralanmas~~ ve bu istasyonlar~n klasik ça~lardaki yer adlar~ yla mukayesesi ve bu yer adlar~n~n etimolojik-filolojik
çerçeveye oturtulmalar~~ gibi daha bir çok önemli k~ staslar rol oynamaktad~ r. Anadolu'muzun tarihi co~rafyas~n~~ ortaya ç~ karmak için filolojinin
odak noktalar~ ndan biri olan lokalizasyon ile u~ra~~ p çaba gösteren ve baz~~ önemli sonuçlara ula~an pek çok yerli-yabanc~~ tarihçi ve filologlar grubundan baz~lar~~ olan Emil Forrer, Albrecht Götze, Helmuth Bossert, Benno Landsberger, Sedat Alp, L. Zgusta, Ramsay, Herzfeld, Gelb, Julius
Lewy, Emin Bilgiç, H. G. Güterbock, F. K~ nal, Garstang-Guemey, ~.H.
Konyal~ , Paul Garelli, Hayri Ertem, Cevdet Bayburtluo~lu, Johann Tischler, Ali Dinçol, Giuseppe del Monte, Bilge Umar'l burada bu çal~~ma ve
çabalar~ ndan ötürü minnetle zikrediyoruz, yadediyoruz.
Tarihin ilk yaz~l~~ belgelerinden olup, Bo~azköy kaynakl~, çivi yaz~l~~ hititçe tabletlerde ~u co~rafi bölgelere, di~er bir deyimle ülkelere (Sumercesi
KUR, hititçesi u dn e-) rasl~yoruz: Kizzuy,atna, Arzal~a, A
u a ,
A t~ t~ iiaya, Zippa ~la-ljarilati Da~l~k Memleketleri, Pala-Tummanna-Kalama
Memleketleri,
G/K a g/k a ,
Haia, Azzi-Arruyanna, ljurri veMittanni.

~LK ÇA~DA TUI,JANUI,JA

479

Bunlardan birincisi Kizzu yatna 'n~ n uzun tart~~malardan sonra
kar~~l~~~ n~ n Kilikya (bugünkü Çukurova) oldu~u anla~~lm~~t~ r,di~erleri ise
henüz tart~~mal~d~ r.
~ehir adlar~~ ise, yukar~da beliMi~imiz gibi, yüzlercesi bu metinlerde
kelime olarak hangi mevkiin yerini tuttu~ u anla~~lmayacak ~ekilde bir dizi
geçmektedir. Yaln~z bunlardan ikisi, beraber geçmeleri ve klasik ça~lardaki yer adlar~yla benzerlikleri sebebiyle Hititoloji'nin ilk y~ llar~ ndan beri ilgiyi çekmekte ve baz~~ lokalizasyon denemelerine giri~mek için emin ad~ mlar olarak görülmekte idi. Bu isimler hititçe metinlerde Tuyanu ya ve
II u p i n a, Klasik ça~lardaki yerle~me merkezleri Ty a na ve
K ybist ra 'd~ r. Bu yer adlar~ na tarihte, yaz~ l~~ belgelerde ilk defa M.Ö.
1650-145o y~llar~~ aras~ na koydu~umuz Eski Hitit Devleti krallar~ ndan Telipinu'ya ait bir fermanda rasl~yoruz. Kral Telipinu ~unlar~~ anlat~yor:
"Büyük Kral Majeste Telipinu ~öyle der ! Daha önce Labarna Büyük
Kral idi. Çocuklar~, karde~leri, akrabalar~ , soyu-sopu ve askerleriyle beraber idiler. Ülke daralm~~t~~ (dar geliyordu). Sefere ç~ karak dü~manlar~ n~~
kuvvetli ordusuyla ma~lup etti. O, onlar~~ teker teker dize getirdi. Denizi
s~n~r yapt~. Seferden geri döndü~ünde o~ullarmdan her birini bu ~ehirlere
bey olarak tayin etti. Tuyanuya. Hupina, Nenaa,
Landa, Zallara, Lu'~ r~ a, Parul-Janta ~ehirlerini böylelikle
elinde tuttu. I. klatt~Aili (II. Labama) de ayni ~ekilde hareket etti."
Fakat daha sonralar~~ Prensler kar~~~gelmeye, kan ak~tmaya ba~l~yorlar.
Taht kavgalar~~ ba~l~yor. Ba~ar~l~~ bir kral olan ve Halep'i zapteden I.
âsi akrabalar~~ Hantili ve Zidanta taraf~ ndan öldürülüyor. Ferman
böylece devam ediyor ve kral ailesinin uymak zorunda oldu~u baz~~ kurallar~n uygulanmas~~ ve bu kurallar~n d~~~na gk~lmamas~ , Kral telipinu taraf~ ndan emrediliyor.
Buradan da anla~~laca~~~gibi, Tuyanuya, H u p i n a ve N e a (= Nanessos/Nenizi, Aksaray'~n 36 km. do~usunda)
na
gibi ~ehirlerin bulundu~u bölge I. Labarna devrinde Hitit hâkimiyetine
girmi~tir. Böylece Forrer, Forschungen (1926) s. ~~ vd.'da, Götze, Kleinasiatische Forschungen (1930) S. ~~ ~~ i'de, Emin Bilgiç, Archiv für Orientforschung 15 (1951) s. 2o'de, Paul Garelli, Les Assyriens en Cappadoce
(1963) s. 122 vd.'nda Ijupina - Tuyanu~...~ a beraberli~inin, daha sonra
Kybistra-Tyana ~ekline dönü~tü~ünü ispatlam~~lard~ r. Özellikle Hititolog
Albrecht Goetze, yukar~da bast~~~ n~~ zikretti~imiz eserinde "Çivi yaz~ l~~ bel-
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gelere göre, klupffi-la - Tu ,~anuga kom~ulu~u görü~üme göre hakhlik kazan~yor ve Kybistra - Tyana idantifikasyonundan ~üphe etmiyorum" demektedir.
Hitit Kral~~ Mu~„~atalli zaman~nda klupina ve T%~anuy,a ~ehirlerini
"H ulaia Nehri Memleketleri" s~n~ rlar~~ içerisinde görüyoruz. Bu devre
ait tabletlerden KUB VI 45 II'de
I Du
E na HUR.1

15 °GAZ-BA-IA uRuHu
DZA.BA4.BA4

LRL**
nu_
DINGIR.Lüm" DINGIR.SALm" HUR.SAGm" [ IDm]"
Tercümesi: "I-jupina ~ehri'nin Tanr~ças~~ GAZBA, Hupina ~ehri'nin F~rt~ na Tanr~s~, klupina ~ehrinin Sava~~Tanr~s~, arlaimmi Da~~, Erkek Tannlar, Di~i Tanr~lar, ljupffila ~ehri'nin Da~lar~~ ve Nehirleri" denmekte,
KUB VI 46 II'de ise

17

58 °U uRLTu-ua-nu-ua [Sa-ah-ha-a~'-~a-ra- LRuTu-u-~_~ a-nul..~a
59 DINGIR.Lüm" DINGIR.SALM" IJUR.SAGm" IDm" sA uRUTu-ua-nu-ua
Tercümesi: "T%lanu~,la ~ehri'nin F~rt~ na Tanr~s~, Tu~lanu~,la ~ehri'nin
Tanr~ças~~ a.I.,1b ~'ara, Erkek Tanr~lar, Di~i Tanr~lar, Tuy,anuya ~ehri'nin
Da~lar ve Dereleri" diye bahsedilmektedir. Her iki ~ehir de ~üphesiz arlaimmi Da~~'n~n civar~nda bulunmaktad~ r.
~imdi bu ~ehirlerin Bo~azköy çivi yaz~ l~~ belgelerinde kaçar defa geçmi~~olduklar~ n~~ gözden geçirelim: (G.F.del Monte - J. Tischler, Die Ortsund Gewassernamen der hethitischen Texte, 1978'e göre)
LRU

uRurrn 1,1anu~,la : (17)

klupina:(3 )

KuRtinpffila : (~~)
Etnik olarak:

KUR uRuTu~...1anu~,la : ( )
( ~~)

Etnik olarak: uRuTu~,~anuy,ail : (1)

Hitit çivi yaz~l~~ metin kopyalar~n~~ ihtiva eden serilerden birisi olan
"Keilschrifttexte aus Bo~azköy (KBo)" VI. cilt, 28 numaral~~ metnin, önyüz
I. sütununda Hitit Devleti'nin zay~ f oldu~u bir zamanda, yani I. ~uppiluliuma'n~ n tahta ç~kmadan biraz önceki dönemde, kom~u dü~man memleketlerinin Hatti Ülkesi'ne nerelerden ve nas~l hücum ettikleri anlat~lmakta
ve ~öyle denmektedir:
6 ka-ru-ü KUR.KURm" uRuHa-at-ti IS-TU LüKÜR ar-ha har-ga-nu-vaan e-e'~'-ta e-di-iz ma?-da? [
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nu KUR.KURMES- LRLH a..atti har-ga7 nu Lt KÜR
nu-ut nu-za "Ne-na-aa-an ZAG-an
8 i-ia-at e-di-iz-ma IS'-TU KUR ~.~t~- S'AP-LI-T1 1-t KÜR
nu a-pa-a--*S'a

Ar-za-u-ua-

9 KUR.KUR's Ha-at-ti har-ga-nu-ut nu-za 'Tu-u-ua-nu-an 1
an-na ZAG-an i-ia-at

' 1 U-da-

Tercümesi:
6 Eskiden Hatti Ülkeleri, dü~ man ülkeleri taraf~ ndan ya~malanm~~t~~ (mahvedilmi~ti). Öte yandan
7 Ka.~. ka Dü~man~~ geldi. Hatti Ülkelerini mahvetti. Nena.~ia ~ehri'ni s~ n~r
8 yapt~. Beri yandan, A~a~~~Ülke yönünden Arzayal~~ Dü~man geldi ve o da
9 Hatti Ülkeleri'ni mahvetti ve Tuyanuya ~ehri ile Uda ~ehrini s~ n~ r yapt~.
Co~rafi bir isim olarak "Arzaya" kelimesi üç anlamda kullan ~ l~yor. )
Bir ~ehir ismi (bir yerle~ me merkezi). 2) Küçük bir devletin ya da ülkenin
ad~ . 3) Genellikle o küçük devletin önderlik etti~i, belli ~ehirlerden olu~an,
"gev~ ek federasyon" görünümündeki bir birli~in tüm ülkelerini içine almakta ve "Arzaua Ülkeleri" diye, hattâ bâzan yaln ~z "Arzaua ~ehri" ("t
Arzaua, KUR "Arzaua, KUR.KURm" 'Arzaua, KUR.KUR Arzaua)
~eklinde yaz~ lmaktad~ r. Bâzan birkaç ~ ehrin bir araya gelerek bir "birlik"
te~ kil eden di~er devletçiklerin isimleri ise metinlerimizde "M i r a Kuualiia, Uilua, ljapalla, ~ eba Nehri Ülkesi" krall~ klar~~
~eklinde geçmektedir. Bunlardan her birinin yeri, konumu ayr~~ ayr~~ tart~~ma
konusudur. Halk~~ "Luvi Dili"ni konu~ ur, fakat resmi yaz~~ malar~~ Hitit veya Akad dilinde, çivi yaz~s~ yla yaparlard~. ~~te güneyden ve bat~ dan gelen
bu "Dü~ man Ülkeleri" Hatti Ülkesini tahrip edip "Tuyanuya ile Uda"y~~
s~ n~ r yapm~~t~ r. "Anadolu'nun Tarihi Co~rafyas~~ (Historical Geograpy of
Asia Minor)" isimli eserin sahibi W.M. Ramsay, "Uda ~ehri"nin bugünkü
yerini Karaman olarak teklif etmektedir.
Metnimizde geçen "A~a~~~Memleket" (KUR "u:SAPLITI) ise t~ pk~~
"Yukar~~ Memleket" (KUR 1-}<1 UGU TI ) gibi bir co~rafi terimdir. Hitit yer
adlar~ n~~ yerle~tirmekte bu terimlerin s~ n~ rlad~~~~sahalar~~ tesbit etmekte yarar vard~ r. Anla~~lm~~t~ r ki K~z~ l~ rmak'~ n çizdi~i büyük kavisin güneyine
Hititler "A~a~~~Memleket", bizzat kavis içerisindeki k ~sma da "Yukar~~
Memleket" diyorlard~.
Belleten C. LIII, 31
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"Kilikya" yani bugünkü Çukurova'n~ n "A~a~~~Memleket"te bulundu~u kabul edilirse "Tuyanuya ~ehri" de klasik "Tyana (bugünkü Kilisehisar, Kemerhisar)" olarak bilindi~i için, ancak Çukurova'dan gelen bir
dü~man bu ~ehri hudut yapabilir ve dolay~s~ yla "Arzaya" da Kilikya'da
bulunur. Di~er bir ~ekilde söylenecek olursa, Arzaya ordusunun geldi~i
"A~a~~-ülke"ya Çukurova'd~ r, ya da Konya Ovas~ 'd~ r. Özellikle buras~ n~ n
Karaman - Ere~li aras~ ndaki bölgeyi kapsad~~~~anla~~labilir. ~ lk ihtimalde,
Arzaya ordusunun Tuyanuya'ya Gülek Bo~az~ 'm a~arak, ikincisinde ise,
bat~dan, yani felsefeci Xenophon'un M.Ö. 40 ~~ y~ l~ nda izledi~i, a~a~~~yukar~~
~imdiki Konya - Karaman - Ere~li yolundan geçerek varm~~~olmas~~ beklenir. Yollardan hangisinin kullan~ ld~~~ n~~ tesbit için, Hitit Kaya An~ tlar~ 'n~ n
yay~ l~~~sahas~ n~~ da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu durumda iki
hat'ta yay~ l~~~görüyoruz. Birincisi Gavurkale - Ya~r~~ - Beyköy çizgisi, ikincisi Köylütolu - Eflatunp~ nar - Fraktin - Fas~ llar yoludur ki daha sonra
Hitit Kral~~ II. Mu~lili'nin yapm~~~oldu~u Arzaya Seferi'ne bu yoldan geçerek gitti~ini biliyoruz. Asl~ nda bunu belirleyen ve tarihe ~~~ k tutan çivi
yaz~ l~~ belge, özellikle Arzaya ile Hatti Ülkeleri aras~ ndaki yolun "A~a~~~
Memleket"ten geçmesi bak~ m~ ndan önemlidir. Tuyanuya - Tyana beraberli~iyle birlikte, "A~a~~~Memleket"i Kayseri - Uluk~~ la aras~ ndaki bölge
olarak görürsek, buradan Tyuanuya'ya kolayl~ kla gelinece~i ortaya ç~ kar.
Arzaya Memleketleri'nin en eski halk~ n~ n Luviler oldu~unu ve bu
halk~ n "Luvice" denilen "Hint-Avrupa" bir dille konu ~tuklar~ n~~ biliyoruz.
Zaman~ n süper devleti Hitit Devleti'ne ayr~~ ayr~~ antla~malarla ba~l~~ küçük
krall~ klar ya da beylikler halinde varl~ klar~ n~~ devam ettirmi~lerdir. Bunlar
küçük çapta birer monar~ iler idi. Ba~lar~ nda verasete dayanan, fakat tayinleri Hitit Kral~~ taraf~ ndan onaylanan birer kral veya bey bulunurdu. Bunlar~ n yetkilerini denetleyen birer de "~ htiyarlar Meclisi" vard~. Bu memleketlerde mülkiyetle birlikte yaz~ l~~ kanunlar~n bulunabilece~i fikrini ~üpheyle kar~~ lamak gerekiyor. Hitit - M~s~ r - Bat~~ Anadolu'daki Ah hiia y, a
Ülkelerinin birbirleriyle olan ili~ kilerinde, muahede ya da mektup gibi yaz~ l~~ belgelerin hititçe yaz~ lm~~~olmalar~~ özelli~ine, bu devletlerin Arzaya
Memleketleri ile olan haberle~melerinde de rastl~ yoruz. Böylelikle, bu husus Arzaya'n~ n, imparatorluk Ça~~'ndan ba~ layarak "Hitit Kültür Sahas~"na dahil oldu~unu göstermektedir. Arzaya Beyleri, Hititlerden k~z al~ p
vermi~lerdir. Fakat buna ra~men Hitit Devleti ile o kadar iyi geçinmedikleri anla~~l~ yor. Özellikle "Arzaya Dü~man~ " Hitit Devleti'nin iç sava~larla
bunal~p zay~ f dü~tü~ü Kral Tutt~alila zaman~ nda s~ n~ rlar~ n~~ Tuyanuya'ya
kadar geni~letmi~tir. Fakat Hitit Kral~~ ~uppiluliuma bu dü~man~~ sindirip
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tekrar boyunduru~u alt~ na almay~~ bilmi~tir. Bu hakimiyet Hitit Devleti y~k~ lana kadar sürmü~ tür. Arzaya Konfederasyonu'na mensup krallar bu
süre içerisinde bazan M~ s~ r'a, bazan Allijaya Ülkesi'ne yana~arak geçici
dostluklarla dengeyi temin etmeyi ba~arm~~lard~ r. Böylece do~u ile bat~~
aras~ ndaki ili~ kileri -her konuda, kültür, siyaset, ticaret vs.- ba~latan, yayan, k~saca sebep olan Arzaya'Illard~ r. Hitit Devleti'nin M.Ö. 1200'den
sonra y~ k~ l~~~ n~~ haz~rlayan ve dalgalar halinde Bat~~ Anadolu'dan ba~layarak
Anadolu'nun iç k~ s~ mlar~ na ve daha sonra da güneye, M~s~ r'a kadar her
yeri kas~ p kavurarak inen Deniz Kavimleri (Ege GöçIeri)'ne basamak görevini Arzaya'lllar üstlenmi~lerdir. ~ lk Ça~~Dünya Tarihi'nde, M.Ö. 11-12.
Yüzy~llarda Do~u ile Bat~~ âlemlerini bir araya getirmek bak~ m~ ndan ve
böylelikle kültür al~~veri~i yönünden bu ilk ili~kiler son derece önemlidir.
Arzaya'lllar Bat~ l~ lara Mezopotamya ile Anadolu kültür ürünlerini bu ~ekilde aktarm~~lard~ r.
Hitit Devleti'nin M.Ö. 1200'de y~ k~ l~~~ndan M.Ö. 700'lere kadar olan
döneme "Geç Hitit Beylikleri" devri diyoruz. Basit olarak, s~ n~ rlar~~ kuzeyden K~z~l~ rmak, güneyden Çukurova, bat~da Karaman dolaylar~ n~~ içine
olan bölgeye zaman zaman Asurlular hakim olmu~tur. Geç Hitit ~ehir
Devletleri'nin yerlerini ya da s~n~ rlar~ n~~ tesbit her zaman güçlük ç~ karm~~t~ r. Çünkü bu ~ehirler hakk~ nda bize en iyi bilgiyi veren Asur çivi yaz~ l~~
belgeleri, Hitit Devleti zaman ~ ndaki co~rafi isimlerden tamamen farkl~~
ülke ve ~ehir adlar~~ vermektedir. Gerçekten Asur belgelerinde Van yöresine "N airi Memleketleri", Kayseri yöresine "T a b'al ", onun güneydo~usunda Antitoroslar'~ n ba~lad~~~~ da~l~ k bölgeye "I-J ila k ku ", daha
güneye Kilikya'ya kadar uzanan sahaya ise "Q u e " diyorlard~. Bu büyük
bölgelerin içinde ~üphesiz belirli ~ehirler vard~. Örne~in III. Salmanasar
zaman~ nda Tabal'da 24 küçük krall~ k bulunuyordu. Bu krall~ klar bir çe~it
konfederasyon olu~turup, o ~ekilde idare ediliyorlard~ . Bu konfederasyona
ba~l~~ ~ ehirlerin hepsini bilmiyorsak da Kral arruyann'In hükmetti~i
"N a bi ta" (bugünkü Ni~de)nin bu gruba dahil oldu~unda ~üphemiz
yoktur. Ayn~~ ~ekilde ismini bilmedi~imiz, fakat Erkilet, Suasa Bahçe, Topada, Karada~, Karaburnu, Çalapverdi, Bor, ~vriz, Andaval ve Bolkarmaden'de bulunan Hitit Hiyeroglif yaz~l~~ an~ tlarla varl~ klar' anla~~lan bu zamana ait daha bir çok ~ehirlerin Tabal Konfederasyonuna ba~l~~ olduklar~n~~ biliyoruz. Anadolu'daki ~ehir devletlerinden en bat~ da bulunan~~ "Tabal
Memleketi" idi. Asur çivi yaz~ l~~ belgelerinden ö~rendi~imize göre bu
memleket do~udan "M ilid" (Malatya), güneyden "t1 i la k k u "(Kilikya) ile s~ n~ r kom~ usuydu. Kuzeyde Çalapverdi, bat~da Karada~'da bulu-
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nan Hitit Hiyeroglif an~ tlar~ nda Tabal Devleti'nin Frikya ile s~ n~ rland~~~~
görü~ü kabul edilmektedir. ~üphesiz bu s~ n~ rlar zamana göre degi~iyordu.
Örne~in Asur Kral~~ Sanberib zaman~ nda Tabal'~ n do~u s~n~ r~~ "T i 1 g a rimmu" (Gürün) ~ehrine kadar uzan~yordu. Asur belgelerinde Tabal
yerine bazan da "B it B ur ut a " ismi e~anlamda kullan~ l~yordu. Hitit
Hiyeroglifli an~ tlarda bu memlekete "P arm e ta" (klasik ça~lardaki Bareta) deniliyordu.
Asur belgelerinde "Tabal Ülkesi" hakk~nda verilen bilgi, Kayseri yöresinde Geç Hitit Devri'ne ait bir çok an~ tlar~ n bulunmas~yla da desteklenmi~tir. Bununla birlikte yaln~z Kayseri ile Nev~ehir aras~nda ii tane Hitit
Hiyeroglif yaz~ l~~ kitâbe bulunmu~tur. Bunlardan baz~ lar~~ üzerinde
"Tutianuya Kral~~ Varpalaya "n~n ad~~ geçmektedir. Böylece Hitit imparatorluk Devri çivi yaz~ l~~ belgeleriyle tan~d~~~ m~z Tuyanuya ~ehri'nin bu
devirde de önemini korudu~u ve hattâ daha çok geli~ti~i ve büyük bir ihtimalle Tabal Ülkesi'nin merkezini te~kil etti~i anla~~l~yor. Çünkü Geç Hitit Devri'nin en güzel sanat abidesi say~lan "~vriz Kaya An~t~" da bu yöre
içerisinde bulunmaktad~ r. ~vriz Kaya Kabartmas~~ M.Ö. VIII. Yüzy~l~ n geç
safhasma aittir. Toros Da~lar~ 'na yaslanm~~~ ~vriz Köyü'ndeki küçük bir
derenin yan~ ndaki kayan~n yüzüne oyulmu~tur. Tanr~~ figürünün yüksekli~i 4.20 m., kral figürü ise 2.40 m.dir. Sahnede Kral liarpalaya ritüel duru~ta, Hitit dua jestinde ayakta durmaktad~r. Tanr~~ Tarbu- ise burada
bolluk, bereket veya bitkilerin tanr~s~~ gibi tasvir edilmi~tir. Sanat etkile~imi
bak~ m~ ndan Asur Sanat~'n~ n tesirleri çok belirgindir. Tabal Krall~~~'na ait
oldu~u anla~~lan Topada, Bolkarmaden, Bor Hitit Hiyeroglifli an~tlarda
ad~~ geçen Tuyanuya Kral~~ Varpalaya'n~ n, Asur çivi yaz~ l~~ belgelerden III.
Tiglat-Pleser ait y~ll~klarda Tabal Kral~~ olarak gösterilen "Urpalla" ile
onun babas~~ "12aS'u'arma"n~n da y~ ll~klardaki "1li~iurme" ile ayni ~ah~s
olduklar~~ kabul edilmektedir. Bu suretle yukar~da ad~~ geçen Hitit Hiyeroglifli an~ tlar~ n M.O. VIII. Yüzy~ la tarihlenmesi kabil olmu~tur.
Yine bu beylikler döneminde yukarda s~n~rlad~~~ m~z bölgede, Asur
Kral~~ III. Salmanasar'~ n hâkimiyet y~ llar~ nda (M.Ö. 858-824), 24 beylikten
olu~an "Tabal Devletleri Birli~i"ni te~kil eden beyliklerin say~s~~ ve s~ n~ rlar~~
zaman zaman de~i~mekte idi. Bu birli~e uzun bir süre Tuyanuya Beyi
Varpalat,s~ a'n~ n önderlik etti~i san~ l~yor. Görülüyor ki Asur Kral~~
Asarbadon devrinde Anadolu'da Kumukh, Malatya, Tabal gibi ba~l~ca
büyük ~ehir devletleri Asur hâkimiyetinden ç~ km~~~ve do~uda u prija
(Diyarbak~r), bat~da I:1 t~ bur~ a (Ere~li)'ya kadar yay~ lm~~~olan "Kimmer" istilas~~ alt~nda kalm~~t~ r. Fakat sonradan Anadolu'yu hakimiyetleri
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alt~ na almaya çal~~an "Kimmer" ve "~skit"lerle çarp~~an Asur Kral~~
Asarbadon (M.Ö. 681-669) ~skit Kral~~ Bartatua'ya k~z~ n~~ vermek suretiyle
onlarla anla~m~~~ve iskit ak~ nlar~n~ n istikametini Kimmer'lerin üzerine çevirmeyi ba~arm~~t~r. Yaln~z kalan Kimmerleri önce Diyarbak~r yak~ nlar~ndaki uprila'da, sonra da bat~daki klubt&~a'da M.Ö. 677 y~ l~ nda yenmeye
muvaffak olmu~tur. Asarhadon'un Kimmer'lere kar~~~kazand~~~~bu zaferden "Til-barsib Steli"nde de bahsedilmektedir (Thureau - Dangin, Til Barsib, Paris, 1936, s.154).
Daha sonralar~~ ise bilindi~i gibi Tuanu~,~a Bölgesi s~ ras~yla Persler'in,
Büyük ~skender'in, Selevkuslar~n, Helen'lerin, Roma'lllar~ n, Bizans'~n ve
Arap'lar~n eline geçmi~~ve nihayet M.S. 1077'de Kutulmu~~o~lu Süleyman
~ah'~ n kahramanl~~~yla Ere~li ve yöresi Türkler'e kavu~mu~tur.

