ARZAWA VE LUGGA MEMLEKETLER~NE AIT
B~R HARITA
Profesör J. GARSTANG
Türkçeye çeviren: Sabahat GOGU~~
TAYIN EDILEN MEVK~LER :
Apasas (sahilde): Habasos (Antifellus):

And iflo

Appawiya (Seha Irma~~~Memleketi) ? mylasa :
Atriya (Müstahkem ~ehir): Tralleis :

Milas

Aura (Sallapa yakininde) Amorion (Aiorion):

Aziziye

Buranda (Müstahkem tepe): Apamea Celaenae :

Dinar

Hapanuwa (istihkam):
Hursanassa (Lugga memleketleri): Khersonesos :
~alanti ( Seha Irma~~~memleketi): Alinda :

Afyonkarahisar (Re~ adiye)

Ayd~n

Demirçi

Marasa (sahilde): Narasa :

Narasar

Millawanda (Milawata, sahilde): Miletos :
Sallapa (yollar~n birle~ti~i nokta): Spalia

Balad (Ak Köy)
Sivri Hisar

Wallarimma (? Lugga meleketleri): Hyllarimma

Kapraklar

Waliwanda (Milawata yolu üzerinde): Alabanda

Arabasar

Walmaa (Astarpa nehri yan~ nda): Holmi

Karaca ören

DA ~ LAR:
Çal da~~
Dindimos
da~~ve Be~~Ada
era
acra:
Tahtal~~
Arinanda (Da~~ve Burun): Solyma Mons ve H~

Lawasa :

Bu makale Belleten için yaz~lm~~t~r,

Belleten C. V F. 2

ARZAWA VE LUGGA MEMLEKETLERI
I. MEVKI VE CO~RAFYA:

Etilerin, Orta Anadoluda bir kuvvet elde etmi~~olmalar~na ve
bu kudretlerinin yay~lm~~~bulunmas~ na ra~men, Yar~madada, her
devirde bir türlü temsil ve teskin edemedikleri bir k~s~m kalm~~t~~
ki bu k~s~m da Arzawa k~ rall~~~~idi. Bu k~rall~k en eski devirlerde Hitit kayitlerinde rakip bir kuvvet olarak görülür. Etilerin
karanl~ k devrinde bu memleket hudutlar~~ Eti a~a~~~memleketlerinde Tyana'ya kadar geni~letmi~, 1300 tarihinde bile, büyük Eti
Imparatorlu~u olu~~halinde iken, M~s~ r Firavunlariyle Etilerden
ayr~~olarak diplomasi münasebetlerini devam ettirmi~tir.
Arzawa ar~ivleri henüz ke~folunmam~~t~r. Bunun ke~fi gelecek neslin Türk müdekkiklerini mükafatland~racakt~r. Filhakika,
Eti vesikalar~~ de~ifre edilmezden önce Arzawa hakk~nda o kadar
az ~ ey biliniyordu ki, Anadolu haritas~ndaki hakiki mevkii daimi
surette ihtilaf ve faraziye mevzuu olmu~tu. mamafi bu kayitlerin
tercüme ve tahlilleri baz~~ ip uçlar~~verir. Doktor Gurney buna
ait vesikalar~ n hülasas~n~~ kar~~la~t~ rarak dikkat ve itina ile toplam~~ t~r, Arzawa n~n ~imdiki co~rafyas~~ hakk~ndaki hükümler de
onun bu hülasalarma dayanmaktad~ r.
Her ne kadar kuvvetlerinin azl~~~na veya çoklu~una göre
Arzawa hudutlar~~zaman zaman de~i~mi~~ise de, müdafaaya müsait merkezi bir m~ ntaka devaml~~olarak Arzawa hudutlar~~dahilinde kalm~~~olmal~d~r. Filhakika Milattan evvel 14 üncü as~ rda
.Arzawa n~n siyasi te~kilat~ , Mur~il salnamelerinde tasvir edilmi~tir. Bu salnamelere nazaran buras~, .Arzawa adl~, bir taraf~~denizle muhat bulunan yayla m~ ntakada merkezi bir devleti ihtiva ediyordu. .Arzawa n~ n merkezi olan Apasas da tamamen deniz üzerinde
bulunuyordu ve rivayete göre burada yüksek da~~silsileleri bir burun
halinde denize do~ru uzan~yordu. Arzavva denilen merkezi devlet
etraf~ nda, yasal bir tak~ m di~er devletler bir halka te~kil ediyorlard~, bunlar da s~ ra ile, Etiler taraf~ndan idare edilen veyahut
onlar~ n vassall~~~ nda bulunan m~ ntakalarla temasa geliyorlard~.
Bir tarafta - az sonra bu taraf ~n ~ark oldu~unu göre ce~iz - Arzawa
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konfederasyonunun daimi bir uzvu olan Hapalla prensli~i vard~,
ve bu memleket Etilerin a~a~~~memleketinden vurulma~a müsait
idi, (Konya ovas~n~n ~ark eteklerinden) ayni zamanda denizle de
temas~~vard~. Do~ru okundu~undan pek emin olmad~~~ m~z bir metin
Hapalla y~~merkezi Suriye sahillerinden deniz yolculu~u ile üç
günlük mesafede bulunan bir liman olarak tasvir etmektedir.
Binaenaleyh denizin, Mersin veyahut Silifke'den çok uzak olm~ yan
bir noktas~nda olmas~~icap eder. Ayni zamanda Arzawa'n~n mücavir bulundu~u Akdenize de müteveccih olmas~~ laz~ md~r. Di~er
tarafta, yani garpte ( o devirde) Arzawa n~n en yak~n kom~usu
ve müttefiki olan Seha irma~~~ memleketi bulunuyordu. la/anti
bunun ba~l~ca ~ehri idi. ~alanti isminin ileride garbi Karyada
bulunan Alinda'ya muadil oldu~una hükmetme~i icap ettiren sebeplerle kar~~la~aca~~z. Fakat bu nokta, bizi alâkadar etmekle beraber birinci derecede ehemmiyeti haiz bir mesele de~ildir. la/anti
nin ötesinde mühim bir ~ehir olan ve lafzen Eti suzerenli~i alt~nda
bulunan Milawanda vard~,
Buras~~da deniz üzerinde bulunuyordu. Klasik devirde bu kelimenin Milawatas halinin Miletos ~eklinde ortaya ç~ kt~~~~görülüyor.
Milawanda k~rall~~~n~n yeni gelen Akalarla (Ahyaval~lar) süratle
y~k~lm~~~olmas~~bu m~ntakan~n Ege sahas~na ait oldu~unu teyit eder.
Bu suretle garbi Arzawa ile Ege denizi aras~nda bulunan
Seha Irma~~~ memleketi Lugga memleketinin bir k~sm~~ idi. Lugga
memleketi M. Ö. 1300 tarihinde, Akalara ve di~er kavimlere iltihak
ederek Suriye ve M~s~r sahillerine ak~n ettikleri bizzat M~s~r kaynaklar~ndan ti~renilen Lukkalarla meskün idi. Binaenaleyh Lugga
memleketlerinin Karye sahilindeki Miletos ile bu ~ekilde münasebettar olmas~~keyfiyeti manal~d~r. Mahalli yer isimleri aras~nda
Etilerin sukutundan sonra devam ettikleri anla~~lan di~er bir
çok yer isimlerinin bulunmas~~ daha da alâka bah~t~r. Ayni suretle
evvelce zikredilen Millawanda ve ~alanti'ye ilâveten Hursanassa,
Waliwanda ve Wallarimma vard~r ki, bila hare bunlar Khersonesos,
Alabanda ve Hyllarimma ~eklinde gayet vazih olarak ortaya ç~km~~t~r, ve ileri sürdü~ümüz bu teadüller muhtelif suretle teyit edilmi~tir. Mesela birinci isim Hursanassa Etice ba~~kelimesini ihtiva
eder ki, Yunanca istimalinde oldu~u gibi "Ba~~memleket„ manasma
gelmesi çok muhtemeldir. Bunlardan ikinci ismin (çok defa gürüldügü gibi bu isim de digamma yerine B kaim olmu~tur) ~imdi
bulundu~u mahal, metinde di~er iki ~ehre nisbetle zikredilen mahalle aynen tekabül etmektedir, yani Millawanda yolu üzerindedir.
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Bu isimler, Etiler taraf~ndan Arzawa l~lar~n hakimiyetinden ç~kar~l~p
kendi hakimiyetleri alt~nda bulundurulmak istnilen ~ehir grubuna
aittirler. Isimlerin tam yerleri ~imdi, münferiden devam ede.
gelen mü~abehetlerle tayin edilemezse de Lugga memleketleri
Seha Irma~~~ memleketi hakk~nda kat'i ip uçlar~~ verir. Klasik
an'anelere uygun olarak, bu isimler, Lugga l~lar~n Karye sahillerine ilk yerle~melerini gösterdi~i için daha çok alaka uyand~ rm~~t~ r. Aka larla korsan gibi denizleri dola~an ve birbirleriyle
hakiki münasebet tesis etmi~~olduklar~~Eti metinlerinde görülen
Lukular hep bu Karye sahillerinden ç~ k~yorlard~. Bu ara~t~rmam~ z
için Lugga n~n Karye sahillerindeki mevkiinin tayini garpte Arzawan~n hududunu sarahaten gösterme~e kafidir.
Bu neticeleri toplarsak, Hapalla sahil memleketlerinin Pamphylia sahil memleketleri oldu~unu ve merkezi Arzawa sahillerinin Pamphylian~n bir k~sm~n~, eskiden, Likya denilen bu günkü
Antalya vilayetinin büyük bir k~sm~n~~ ihtiva etti~ini görüyoruz,
fakat acaba Arzaw~a n~n kara hududu ne idi? Arzawa kondeferasyonunun Etilere müteveccih olan ba~l~ ca azas~~ Mira devleti
idi. Kuvaliya bunun bir k~sm~ n~~ te~kil ediyordu. Mira n~n mütebaki hudutlar~n~~ da baz~~yerlerde Siyanti nehri te~kil ediyordu.
Kuwaliya ile Eti sahas~~ aras~ndaki hududu da Astarpa nehri
tayin ediyordu. ~u vaziyet kar~~s~nda mesele daha basitle~iyor ve
bu suretle bütün dikkatimizi platonun cenubu garbisinde temerküz
ettirebiliyoruz. ~~te bu nokta tam merkezi Arzawa y~~ meydana
getiren sarp te~ekküllü Pisidiad~r ve tarif edilen vaziyete nazaran
buras~n~n ~imal hudutlar~nda hangi iki nehrin hudut te~kil edebilece~i hakk~nda hüküm verebiliriz. Içerde bulunan Cayster'in
(Akar çay) yeri iyi tayin edilmi~tir, biraz sonra vaz~ han görece~imiz gibi haritadaki yeri de Kuvaliya hudutlar~nda gösterilmelidir,
ve mademki Miran~n ~imalle oldu~u kadar garple de temas~~vard~r
Meanderin yukar~~ sular~n~~bilhassa Glaucus ~rma~~n~~ (Kuru çay)
yani Siy anti nehrini hudut olarak alabiliriz. Ba~ka türlü kombinezonlar yapmak da mümkün fakat, hepsini daha evvel tecrübe etmi~~
bulunuyoruz, hiç birisi bu kadar tatmin edici olmad~~~~gibi, metinde i~aret edilen noktalar~~ da tenvir etmemi~tir. Bu son ~ekilde
esas, bu m~ntakada, Mur~ilin buralardaki askeri icraat~na ait masala hakikat simas~~ vermek için laz~m olan tahrirat ve müstahkem
mevkilerin bulunmu~~olmas~d~ r.
~u halde merkezi Arzawa n~n daimi surette, Pisidia, Pamphylia
ve Likya civar~ ndaki sahil memleketlerinde oldu~una hükmederiz.
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Ayn~~zamanda Mur~ il devrinde daha geni~~bir sahaya yay~lm~~~
olan, Hapalla konfederasyonunun, Mira y~, Seha irma~~~n~~ihtiva
eden ve Arzawa n~n hudutlar~~ ~imalde (yukar~~Meanderda) Afyonkarahisara uzan~ yordu. Cenupta ise Kalikadnus civar~ndan itibaren
Xanthos veyahut da ~ndus ~rma~~na kadar bütün sahil boyunca
devam ediyordu.
Pisidia arazisi ve bu arazi içindeki merkezi müdafaa vaziyeti
avariz bak~m~ ndan toroslardan ayr~ lm~~~bir koldur. Bunun geçitleri
içerisinde de Termessus, Cremna ve Apameia Celaenae akrepoli
gibi müteaddit tabii müstahkem mevkiler vard~r. Metnimizde zikr
edilen ve Buranda ile tetabuk eden Apamea - Celaenea daha sonralar~~ ~ skendere zaptedilmesi gayri mümkün gibi görünmü~tü.
Eti metinlerinden mali:1m olan (Muri~ilin yürüyü~~hatt~~ üzerinde
bulunanlardan maada) ve adetçe nisbeten az olan baz~~ Arzawa ~ehirlerinin yerlerini tayin etmek için son zamanlardaki ~ehirlere
isim mü~abihetinden ba~ ka delil elde edemiyoruz. Bunlardan
Kuwalapassa n~ n Colbaseye, Talawasm Tlos'a tekabül etti~i
sonralar~~belki de meydana ç~ kabilir. Fakat bu imkanlardan daha
fazla istihraçlarda bulunmak sahih olamaz. Arzawa prenslerinin
ikametgahlar~~ve melceleri olan Sallapasa n~n Sagalasos ~eklinde devam edi~i de alaka bah~tir. Buras~~Pisidian~n ilk ça~lar~nda,
merkezi ve zengin ~ ehirlerden birisi idi. Strabo, buraya Selgessus
de denildi~ini haber veriyor. Böyle mahalli meselelerin halli için
bizzat sahada ehlinin tetkikat~ na ihtiyaç vard~ r. Kusura da Miss
Lamb taraf~ ndan daha evvel yap~lm~~~olan hafriyatlar, mahallin
hususiyetini göstermekle beraber, Orta Eti imparatorlu~una ait
münasebetleri de meydana ç~karm~~t~r.
Arzawa n~ n merkezi olan Apasas'~n yeri katiyetle tayin edilemiyor. Fakat deliller ara~t~rma sahas~n~~muayyen bir noktaya
inhisar ettiriyor. Pisidiada tabii münasebet kanallar~n~n ekseriyetle
nehir sistemini takip ederek ~imale ve cenuba müteveccih oldu~unu
görüyoruz. Bu yollardan birisi Afyon yakininde Apamea-Celaenaedan ar~zal~~ve göllü araziyi geçerek sahilde bulunan Adalia'ya gider. Oradan bir sahil yolu da Likya Yar~madas~n~n ~ark taraflar~nda
devam der, Kheledonya burnuna ve öylece garbe do~ru Antiphelus'a uzan~ r. Mister Richard Barnett bu mevkile münasebeti olacak
eski bir ismin ancak Hapasos olabilece~ine i~aret eder ve Hapasos körfezinin kar~~s~nda da, kara ve kom~u sahillerle ticari münasebetlerde bulunmu~~olan küçük Castellorizo adas~~bulunmaktad~ r. Buradan bir sahil yolu, Karye Khersonesosuna ve di~er garp
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memleketlerine kadar yakla~~r. Bu teferruat~n manas~~biraz sonra
tavazzuh edecektir. Bu deliler tecrübi olarak Apa~a'y~~ ilk nazarda
makul görünen Adalia sahillerine yerle~tirmekten ziyade Antiphellus (burada tesadüfen pre-Helenik eski eserler vard~r) civar~ndaki bu harabe de arama~a sevk ediyor. Adalianin bizzat kendisi
Pre-Hellenic harabe ihtiva etmez, fakat garp tarafta birkaç mil
mesafede daha eski bir harabe vard~r. Bu istikamette eski ve nisbeten do~ru bir yol, izinda ve Cibyra civar~ndan itibaren Anthus
(Esen çay) ile ~ ndus'un Maeander (Menderes) in a~a~~~k~sm~ na
iltihak etmek üzere ayr~l~ p yükseldikleri noktadan ~imale do~ru
gider. Müteaddit kollariyle bu nehir Lidyaya ve Karye sahillerine
iyi bir methal te~ kil eder. Arzawan~n merkezi neresi olursa olsun,
bu yol her halde Pamphylia sahillerinde her hangi bir noktadan
Mur~il devrinde .Arzawa n~n müttefiki ve kom~usu olan Seha
irma~~~ memleketine kadar giden yol olacakt~r.
Pamphilian~n ~ark~nda bulunan bu sahil yolu okadar mü~kül
ve dolambaçl~d~ r ki, askeri noktai nazardan hemen hemen hiç de
nazar~~ itibara almm~ yabilir. Hattâ bugün bile seyyahlar büyük
vadinin Karaman civar~ ndaki en yak~n noktas~na gitmek için sapa
bir yolu buna tercih ederler. Bu vadi ile irtibat gösteren di~er
do~ru bir yol da dikkate ~ayand~r. Bu yol, Konyadan ba~lay~ p,
Bey~ ehir gölünü takip ettikten sonra Bey~ehir civar~ndan geçerek
Toroslarda bir geçitten cenuba iner, eski Antalyaya yak~ n bir mesafede sahile yakla~~ r. Bu yol, o tarafta büyük vadinin («a~a~~~memleketleri») kenar~ n~~dola~ an ve Etilerin hudut memleketleriyle (Walma
ve Pitassa) Hapalla aras~ nda münasebet temin eden ba~l~ ca yol
olsa gerektir. ~u halde bahsedildi~i gibi, Lalanda mevkiinde Hapallaya, «a~a~~~memlekette» bulunan Harmutis süvarileri taraf~ ndan vaki olan hücum Konyadan veyahut eski ~sauradan ç~kan bu
yollardan birisi vas~tasiyle yap~lm~~~olmal~. Fakat Arzawa ya bu
taraftan hücum edildi~i fikrini veren hiç bir i~aret yoktur. Bu
vak'an~ n ortaya koydu~u mesele Muri~ilin, Hapalla dan uzak bir
mesafede bulunan Sallapa dan ba~lam~~~olan büyük harbinin ortaya
koydu~u mesele den tamamiyle farkl~d~r. Hakikaten <a~a~~~memleketlerden» Arzawa n~n merkezine hucüm etmek kabil de~ildir, bu da
Konyadan ba~lay~ p ve Pisidia içerisinden geçip do~rudan do~ruya
garbe giden bir yolun bulunmamas~~ gibi basit bir sebebe dayan~ r.
Romal~lar zam~n~nda idari noktai nazardan Pisidia ile iconium'un
birle~tirilmesi te~ebbüsünden vazgeçilmesi de manal~d~r.
Bu suretle Arzawa n~n hulutlar~na, ~ark ve garple olan münasebetlerine bir göz gezdirmi~~olduk. ~imdi de Arzawa n~n
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~imalini görelim. ~imalde Pisidiya s~rtlar~~kaybolur, yerine Sangarios'un, Hermosun ve Meanderin daha ha~in fakat daha aç~ k vadileri kaim olur. Bu vadiler sahille plato aras~nda tabii münasebet
kanallar~n~~ te~kil eder. Etilerin büyük garp yolu istikameti tamamiyle malamnur. Çünkü bu yol daha sonralar~~Perslerin posta hatt~~
olarak kullan~lm~~t~r. Ayni zamanda bu yol imtidad~ nca, Gâvur
kaleden Karabel'e ve garpte Sipylosa kadar muhtelif noktalarda
Eti abideleri görülmektedir. Bu yol Gâvur kaleden sonra Yarre
civar~nda Sangariosu (Sakarya) g€ çer, ve burada bu geçidi gösteren bir Eti kitabesi bulunur. Bundan sonra Dindymos (metnimizdeki Lavassa da~~~oldu~u muhakkakt~ r) da~~~eteklerinden Etilerin
kült merkezi olan Sallapa ya geçer. Sallapa y~~Ana tanriçenin
me~hur ve mukaddes mahalli bulunan Pessinus civar~ ndaki eski
Sipalia ve ~imdiki Sivrihisar olarak al~ yoruz. Bundan sonra bu yol
cenuba do~ru yollar~n di~er bir dü~üm noktas~~ olan Amorium
istikametine döner, bu noktada muahhar zamanlara kadar Mürsil
mücadelelerinde ismi geçen Aura ile ayn~~oldu~unu zannetti~imiz bir müstahkem mevki vard~. Burada bizi alâkadar eden
tall bir yol Afyondan ileri geçerek Apamea Celaenae'ye gider.
Buradan itibaren de ba~l~ca iki yol vard~r. Bunlardan birisi Miletos
civar~ nda sahile kadar Meander vadisini inmekte devam eder.
Halbuki di~eri Sagallassos civar~ndan cenupta Adalia sahillerine
kadar iner.
Fakat Etiler taraf~ndan yap~lan ve kullan~lan k~ral yolu garbe
do~ru Amoriumdan sonra Keramon Agorada ve Beyköyde bulunan
abide civar~nda muhte~em ve çanl~~Frikya arazisini geçer, buradan itibaren Platodan a~a~~~inerek Hermosun Sardis vadisine
kadar takip etti~i cenup koluyla birle~ir zaten buradan sonra da
kay~p olur. Bu noktadan sonra, bu yol ya Ana tanriçenin devasa
kaya âbidesini ihtiva eden Sipylos da~~~eteklerinden geçerek
~zmir körfezine veyahut da Karaberin k~ral abidesi civar~ ndan
geçerek eski Efese aç~l~yordu.
K~ral yolunun, k~ral yolu olarak mebdei zaman~n sisleri içerisinde kay~p olmu~tur. Ayni zamanda bu yolun ticari yol olarak inkisaf~n~n, Etilere as~rlarca tekaddüm etti~i de ~üphesizdir. Bu yolun Etiler zaman~nda ~ümullü ve devaml~~ olarak kullan~l~~~n~~ gösteren deliller yaln~z bu yolun istikametini gösteren âbidelere inhisar etmez.
Efesde yap~lan hafriyatlar, Hogarth'~, Eti kültürünün uzun müddet
K~ ral yolundan maksat k~ral - sefer yoludur. Buna sadece askeri yol
demek te mümkündür. Fakat bu ~ekilde kullan~lmas~~bir adet olmu~tur.
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Ege sahilinde hüküm sürdü~üne inand~rm~~t~r. Milletosda da buna
benzer neticeler al~nd~~~~söylenmektedir ve burada da Imparatorluk Etileri ile temas~~ gösteren deliller bulunmu~tur. Etiler bu yolu
ticari faydalar~~ile ölçmiyorlard~, onlar için askeri noktai nazardan
fevkalade ehemmiyetli idi. Lugga memleketine ait ~ehirlerin ve
Seha nehrinin Arzawa l~lara geçmesine veyahut da ba~ka dü~man eline dü~mesine mani olmak için yap~lan uzun mücadeleler,
bu yolun k~rallar~ n planlar~ nda ne kadar ehemmiyetli yer ald~~~~
hakk~nda bir fikir verir, ayn~~zamanda Eti imparatorlarm~n,
bu yolu garbe aç~k bulundurman~n ehemmiyetini takdir ettiklerini gösterir. Isyan zamanlar~nda, K~ral ordular~na aç~k bulunabilecek yegane yol olan bu k~ral yolunun emniyetle muhafaza edilmesi daimi bir mesele ~eklini alm~~t~. Bu yolun bilhassa zaif noktas~~ ortas~nda Mira hudutlar~na yakla~an
k~sm~n~n yandan Arzawahlar~n hücumuna maruz bulunmas~~ idi.
Bu tedkikler, ayni zamanda Müri~il icraat~n~n tabiye bak~m~ndan
k~ymetini takdir etmemiz! mümkün k~lar. Müri~ilin diplomatik hareketlerinin, A rzawa taraf~ndan gelecek tehditleri kar~~lamak
üzere takip etti~i ihata politikas~~ etraf~nda topland~~~n~~ gösterir.
Bu politikan~n üç cepheli oldu~u da a~ikârd~r. Bu cepheler (I)
an'anevi dü~man~na kendi Pisidia vatan~nda ve mücavir sahillerde
tam me~ruti bir hürriyet vermek, (II) merkezi Arzaway~~ ihata
eden Vassal devletler taraf~ndan büyük k~ral~n rüchaniyet haklar~n~n kabul edilmesini temin etmek, (III) K~ral yolunu sad~k bir
vasale yahut da tercihan müstakil ve kendi ayar~nda müttefik bir
devletin muhafazas~na tevdi etmekten ibaretti. K~ral yolunun platodan inmek üzere içerisinden geçti~i ülkeye, Müri~ilin harp y~ llar~nda ( birinci, dördüncü, onikinci senesinde) ihtimalki bütün
hakimiyet devrinde Vilu~a denmekte idi 1. Bu ülke hiç bir suretle
resmi bir nizama tabi olm~ yan ve sadece k~rala kar~~~minnettar
bulunan bir müttefik taraf~ndan idare edilmekte idi. Bu vaziyetin
hemen hemen bir as~rdan fazla devam etmi~~oldu~u anla~~l~yor.
Bu hakikat, garp nüfuzunun tedricen ço~al~p, Muwatallinin
bunlar~n ba~~nda bulunan reis Aleksandus ile muahede yapmak
mecburiyetinde kald~~~~zamana ait kayitlerden bize kadar s~z~ p
gelmektedir. Bu biricik vesikaya göre Eti k~ral~~ reisin kendinden
evvel Eti taht~nda bulunan seleflerine kar~~~gösterdi~i sedakati
bol bol hattâ lüzumundan fazla medhü sena ediyordu. Bizzat metin,
Bu hadise hakk~nda daha sonralar~~Dr. Gurney ile mü~tereken daha
mufassal etüd ne~retme~i ümit ediyorum.
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Wilusa ile ~lois'in, Alaksandus ile Turuval~~ Paris'in ayn~~oldu~u
fikrini telkin etmektedir, bu ihtimalleri, Muvatall~n~n Kade~~
muharebesindeki garp müttefiklerine ait M~s~r listesi k~ymetli
etüdler haline getirmi~tir. Wilusa n~n reisi ile Eti k~rallar~n~n
aras~ndaki münasebetler, hakikatte Tabarna'n~n Arzawa memleketlerine ba~~e~dirip, o devirde Arzawa n~n bir eyaleti olan Wilusa
y~~ilhak etti~i tarihten beri görülür. Bundan böyle destan, k~saca
Tuthalyan~n ve Imparatorlu~un kurucusu olan 8upilulium'n~n tevali eden hakimiyet y~llar~nda idame ettirilen iyi münasebetlerinden bahseder. Maamafih sonraki metinlerden «Vesika devri» olan
XIII as~rda ahvalin yava~~yava~~de~i~ti~i görülür. Arzawa n~n
daimi dü~manl~~~, Akalar~n sahilden tedricen ço~almakta olan
tazyik~~mütekabil müdafaa tedbirlerine ba~~vurma~~~icap ett~riyordu. Hususi vassalik ~artlar~na tabi k~l~narak Wilusa (o ana
kadar Etilerin tabii idi) Arzawa ya iade edilmi~ti. Fakat netice
itibariyle nizam bozuldu, Wilusa mahvoldu. Eski sad~k reisin yerine
arkas~n~~ k~ral~n garpteki yeni dü~manlar~na vermi~~olan yeni
birisi kaim oldu, ve kendisinin, Imparatorlu~un « bekçisi ve ileri
karakolu» telâkki edilmesi için hak talebinde bulundu.
Merkezi vaziyette bulunan Wilusa n~ n, garp yolunu muhafaza
bak~m~ndan Eti k~rallar~n~n tabiye projesinde mühim roller
oynad~~~~a~ikârd~r. Mur~il devrindeki ~imal ve ~ark k~sm~n~n haritas~n~~tamamlamak için, sonraya b~ rak~lmas~~icabeden müteaddit
vesikalara dayanarak uzun bir münaka~a yapma~a ihtiyaç vard~r.
Maamafih Asya, Kilikya, Likya Misiya vesaire gibi topraklar içerisinde yerle~mi~~olan etnik gruplar~n henüz ana vatanlar~n~ n bulunmad~~~n~~kaydedebiliriz. Fakat, Misyal~lar~n, Likyal~lar~n ayni
zamanda Kerkisya ( bunlar~n kelekler olmas~~muhtemeldir) l~lar~n
an'aneleri, içerisinde bulunduklar~~vaziyet ile pekâlâ uygundur.
Her ne kadar teferruatta hata olmas~~ihtimali, ve yama gibi
duran müphemlikler varsa da restore etti~imiz garbi Anadolu
haritas~n~n hakikat esaslar~n~~ihtiva etmesi bak~m~ndan memnunuz.
~imdi de Mür~ilin üçüncü ve dördüncü y~llar~nda Arzawa içerisinden garbe do~ru yapt~~~~seferleri ne dereceye kadar tenvir
edebilece~ini tahkik edece~iz.
II. ARZAWADA MUR~IL SEFERLERI
~imdi methaldar olan sahalar~n siyasi co~rafyas~n~~tetkik etmekle Etilerin an'anevi rakibi Arzawa l~lar~n cenupta ve garpteki
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istilac~~Akalarla el ele verdikleri takdirde ne tehlikeli bir vaziyetin inki~af edece~ini anlam~~~oluyoruz. « Casus belli'nin> bir teferruat meselesi olmas~na ra~men nihayet bu vaziyet has~l oldu.
Büyük k~ral~n hizmetkar~~mesabesinde olan Lugga n~n uzak üç
~ehrindeki esir halk~n büyük bir k~sm~ , Arzawa ya s~~~narak
mecburiyetlerinden kurtulmak çaresini arad~lar. Arzawa tahtmda bulunan k~ral da bunlar~~ele vermek istemedi. Aralar~nda
Khursanassa ~ehri de vard~ . Bu surette hayati bir mesele
tehlike alt~na girmi~~bulunuyordu, bu esnada Mursil isyan etmi~~
olan Gasgal~lar~~ bast~rmakla ciddi bir ~ekilde me~gul oldu~u halde, tehlikeyi hissetmakte gecikmedi. Bu mülteciler meselesinde
Arzawa k~ral~mn menü vaziyet almas~~keyfiyetinin, Akalarla
birlikte tertip edilmi~~olan bir çok entrikalardan ancak birisini
te~kil etti~ini anlam~~t~.
Bu entrikalar iki memleketin de almak için h~rs gösterdi~i
~ehirlerde münazaalar~~süratle inki~af ettirmekten ibaretti. Filhakika Seha ~rma~~~ memleketinde isyan ç~kar~lm~~~ ve Milayanda n~n Aka kral~n~n hakimiyetini kabul etmesine yol açm~~t~.
Görüldü~ü üzere Arzawa kraliyle Aka kral~, Etilerin bu civar
memleketlerini aralar~nda payla~mak üzere anla~m~~lard~. ~u
halde, Mur~ilin bu sahay~~büyük bir mahreç olarak telakki
etmekte hakk~~vard~. Mur~il hemen merkeze dönerek, k~~~~büyük
bir harbe haz~rl~k yapmakla geçirdi. ~kinci bir ad~m olarak büyük
harplere mahsus Vassal~k ~artlar~na tevfikan, Sallapa'da bir
ordu ile birlikte iltihak etmek üzere Karkami~teki karde~ini
ça~~rd~. Sallapa dini bir merkez ayni zamanda yollar~n bir tekatu
noktas~~olmal~d~r. Destan~n bir yerinde, Sallapan~n Sekiriya nehri
ile alakal~~oldu~u görülüyor, bu Sangarios'un modern ve belki de
daimi kalacak ismidir. ~u hale nazaran Sallapay~~ Sivrihisar~n
eski harabesi Spalia olarak al~yoruz. Bu da bu ~artlara uygun
gelir, fakat buras~~Karkami~ten gelen bir ordunun mülakat noktas~~
olmak için ~imalde oldukça uzak bir yerdir. Maamafih mür~ilin
buras~n~~intihap etmesinde makul sebepler vard~. Birinci olarak
garpteki isyan sahalar~na gerek sahilden gerek Konyan~n cenubu
garbisindeki Eti a~a~~~memleketlerinden gitmek istiyen bir ordu
gördü~ümüz veçhile, umumiyetle tabii münasebet kanallarma kar~~~
bulunan ve daimi surette pusulara maruz olarak dü~man memleketinden geçmek macburiyetinde idi. Hapalla ya kar~~~böyle bir
te~bbüste bulunuldu~u kayitlidir, fakat bütün vaziyet ~imdiye kadar
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tasvir edilen vaziyetten çok farkl~d~ r. Halbuki Gavur kalesi Pessinus
ve Amorium civarmdan geçen kral yolu aç~k bulunuyor ve Mur~ile
gayesine iri~mek için dost ve bitaraf memleketlerden geçen
do~ru bik yol temin ediyordu. Zaten bu muvasala yolunun muhafazas~~Eti krallar~~için daimi surette hayati bir mesele te~kil etmi~ti.
Bu ahvalde de Mür~ilin bunu tam zaman~nda emniyet alt~na
almas~~için hususi bir sebep vard~ . Çünkü Arzawa konfederasyonuna mensup olmakla beraber M~ra kral~, hami krala kar~~~
sadakatini muhafaza etmi~ti. Hattâ metinde bu kral~n asi prenslerden birisiyle daha önce kar~~la~ d~~~~ve onu ma~lup etti~i haber
verildi~i gibi, isyankâr ba~lar~~ezmek için gösterdi~i bir gayrette
de Kuwaliya hudutlar~~üzerinde bulunan ve isyana i~tirak etmi~~
Oldu~u katiyetle anla~~lan müstahkem bir Arzawa ~ehrine hücum
esnas~nda ordular~~bizzat kendisinin sevketti~i söylenir. Vaziyet
fenala~~nca Mur~ilin tertip etti~i kesif taarruz plan~na göre yolda
bu sad~k yasal kuvvetlerinin kendi kuvvetleriyle birle~mesi icap
ediyordu ve ancak kral yolu bu f~rsat~~temin ediyordu. Mür~ilin
büyük bir ihtimamla tanzim edilmi~~olan plan~~iyi neticeler verdi.
Lawassa da~~nda iken kumandas~ndaki ordu has~l olan bir gök
gürültüsünden cesaret ald~, Karkam~~taki karde~i de tam vaktinde
Sallapa ya yeti~ti. Yolun ikinci safhas~nda, yani Aura da, bütün
ordunun toplanmas~n~~Ma~huilas'~n tam vaktinde Mira dan tedarik
etmi~~oldu~u askeriyle yeti~mesi tamamlad~. Ayni zamanda Apassa
da Arzawa kral~n~~ y~ld~r~m çarpm~~~oldu~u ve kuvvetinin kesif
bir surette o~lunun kumandas~~ alt~nda Astarpa nehri civar~nda
topland~~~~haberini getirdi. Babas~n~n askeri dahas~na tevarüs
etmi~~olan Mür~il vakit kay~p etmeden bütnn kuvvetiyle dü~mana
hücum etme~e karar verdi. Dü~manla Astarpa civar~nda bulunan
Wal~na ' da kar~~la~t~~ve bu kar~~la~~~~Etiler ve müttefikleri
için kat! bir zafer temin etti. Metne nazaran daimi surette isyankarlarla takviye edilmi~~olan Arzawa Mar hezimete u~rat~lm~~t~~
ve üç grup halinde kaç~yorlard~. ~üphesiz üç ayr~~kumanda alt~nda
idare edilen galipler taraf~ndan da takip edilmekte idiler. Grubun
birisi Buranda n~n sarp hisar~na, ikinci grup Arinanda da~~na
s~~~nd~, üçüncü grup ise, Mür~ilin Apassa ya girdi~i esnada « deniz
yoliyle» civar~nda bulunan bir adaya kaçm~~~olan k~rala beraber
gitmi~ti.
I Daima Walma olarak yaz~lan bu isim ~imalde bulunan Walma'dan
tefrik edilmelidir. Yazal~staki fark Olbia ile Olba aras~ndaki farka benzer.
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Bu yaka, Apassa harabesinin Adalia gibi merkezi bir mevkide
olmas~ ndan ziyade, Likya sahillerinde bulunan Habasos'da oldu~una i~ aret eden son delildir. Vak~ a harp sahas~ ndan bu sahillere
inen bir yolun Adaliya civar~ ndan geçti~i hakikattir. Fakat, buralarda münasip bir ada olmad~~~~gibi ~arki Likyan~ n Kheledonia burnunda bulunanlardan (Be~~adalar) daha yakinleri de yoktur. Bunlar
da hemen hemen iskâna gayri müsait vaziyettedir. Ayn~~zamanda
k~ral~n mesela K~br~ s gibi uzak bir adaya seyahat etmedi~i de
a~ikard~ r. Çünkü ertesi Baharda Mür~ it firari kral~n adada ölümü
hadisesinden sonra oraya adam gönderip ganimet getirtmi~ti. Di~er
taraftan Habassosun kar ~~s~nda bulunan Castelorizo (Mis) de müsait bir ada vard~r. Wal~na'dan ç~ kan kara yolunun Habasos'a
olan mesafesi Adalyaya olan mesafeden daha uzundur, fakat muhtasaran bildirilen bu harp her halde bir kaç aya inhisar edip hakikatte k~~~bast~ rt~~~~zaman nihayete ermi~~olmal~d~r. Anadolu
platosunda ancak mevsimin alt~~ay~~(May~stan Birincite~rine kadar)
müsaittir. ~u halde bunun iki ay~n~~ kuvvetlerin Sallapa da ve
Aura da toplanmas~na, üç ay~n~~da müteakip muhasara ve henüz
izah edilecek olan müzakere i~lerine hasredersek harp için, ve
ma~lûplar~ n takibi için tam bir ay kal~ yor ki bu da bizim tabii
güçlükleri nazar~~itibara alarak yapt~~~m~ z tahminlere uygun görünmektedir. Ferdlerin ~ecaatine ait f~ kra ve vakalar, mültecilerin
muhasara edilmesi, ve devaml~~ çete harpleri gibi hadiseler pek
tabii olarak gözden kaçm~~~ve kaydedilmemi~tir. Fakat bu tabiye
i~leri harbin ikinci ve üçüncü safhas~na tekabül edeee~inden i~lerin umumi cereyan~ na nakise vermez. Binaenaleyh harp sahas~ndan Apassa ya olan bir kaç günlük mesafe fark ~~bu harabenin
yerinin tayini üzerinde pek de'aran olamaz. Habasos'un vaziyeti
ve münasebetleri metnin Apassa hakk~nda verdi~i malfimata
tamamen uygun görünmektedir.
Yukar~da ö~rendi~imiz gibi ma~lûb ordunun bir k~sm~~ Arinnanda da~~na s~~~nm~~t~ . Arinna ise eski Likya dilinde menba
ifade eden bir kelimedir. Bu kelime bir sikke üzerinde eski
~ ekliyle Arinna olarak görülmektedir, ve Likya harfleriyle yaz~lm~~~
kitabe ihtiva eden bir obelisk üzerinde de Arina olarak yaz~lm~~ t~r.
Arinna isminde bir yer (Etilerin ayn~~isimde olan mukaddes mahalli de~il) bu Arzawa contextlerinden birinde bizzat zikredilmektedir. Arinnanda da~~~çok canl~~bir ~ekilde tasvir edilmi~tir. Çünkü
buras~~derin intibalar b~rakacak ~ ekilde, yüksek ve kayal~~idi.
Öyle çetindi ki üzerine at ç~ kmas~ na imkan yoktu. Denize do~ru
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da dik bir burun halinde ilerliyordu. Halihaz~ rda böyle bir s~ rt
ancak Likyan~ n ~ark sahillerinden a~a~~~do~ru iner; Kheledonia
k~ tas~nda «Mukaddes kayal~~arazide » bu isimdeki adalarda metinde
tasvir edildi~i ~ekilde nihayet bulur. Deniz seviyesinden 5000 kadem yüksekli~inde olan ve denizle kara aras~nda hudut te~kil
eden bu arazi gemicilere fazlasiyle malümdu ve «The Mediterranean Pilot » adl~~ k~ymetli el kitab~nda canl~~ bir surette tasvir
edilmi~tir.
Yüksek ve iskana elveri~li Platonun kenar~ n~~ te~kil eden bu
arazi, Likyan~n ve Solomoi'nin Pre - Grek halkiyle meskün idi, bu
halk~n efsanesinin bir k~sm~ n~ n bu Eti kayitlerinde zikredilen hadiseleri aksettirdi~i ve Mür~ilin icraat~ n~~tesbit etti~i anla~~l~ yor.
E~er Arinanda da~~n~ n yerini tayin etmekte hata etmiyorsak
Mür~il ma~lüp Aazawa l~lar~~ve onun bu da~~n ar~zalar~na s~~~nmak
isteyen müttefiklerini i~te burada çevirmi~~netice itibariyle 15000
asiye boyun e~dirme~e muvaffak olmu~tur. Bu mücrimlerin iadesi
reddolunmu~, esir olarak Hatusas'a gönderilmis,tir.
Ayn~~zamanda, bildi~imiz gibi, da~~lan ordunun mühim k~s~ mlar~~da Puranda ya iltica ederek di~er ordularla mütemadiyen
takviye edilmi~lerdir. E~er yerini do~ru tesbit etmi~~isek, buras~~
yüksek bir tepede bulunnyordu ve bilâhare, Dinar yakininde bulunan
Apameia - Celaenae'nin Akropolis'i olmu~tur. Muhte~em ve pek
dik olarak tasvir edilen buras~~da, muahharan ~skender gibi bir
~ahsiyet taraf~ndan zaptedilemez zannedilmi~ti. Bu üstün noktadan asiler Mür~ile mukavemet ettiler ve hakaret amiz bir oltimatom yollad~lar, bu oltimatom Mür~ile, Arzatea kral~n~n, Akalarla
birle~erek yapt~~~~ h~yaneti hat~rlatt~~ve tebeas~n~n teslimini talep
etti. Ma~lup ordunun son mukavemeti Mür~ile di~er bir harbe mal
oldu. Fakat vaziyetin müessir bir muhasaraya müsait olmad~~~~
ve bu mevkie hücumla da nüfuz etmenin imkan~~olmad~~~~a~ikiird~.
~üphesiz kumandas~nda olan ordunun büyük bir k~sm~~garnizon
i~lerine hasredilmi~ti, bir k~sm~~da tepeler aras~na dalm~~~olan asileri çevirmekle u~ra~~yordu. Halbuki vaziyet topluca bir gayreti
icap ettiriyordu, binaen aleyh bu gibi tedbirler al~n~ rken Mürsil
ba~l~ca kuvvetleriyle Astarpa nehrine döndü, orada k~~~karargah~~
hizmetini görmek üzere müstahkem bir k~~la in~a ettirdi. Enkaz~~
aras~nda bir Eti kitabesi bulunan böyle bir k~~la bakiyeleri, Ak~ehir gölü ile Konya aras~nda bulunan Ilg~nda elan görülmektedir.
Fakat Sallapa ve Auran~n yerini cenupta tesbit etmezsek, bu
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Ak~ehir ve Konya aras~nda bulunan harabe ile metinde geçeni
tevafuk ettiremiyoruz.
Ertesi senenin ilkbahar~nda, Mür~ilin dördüncü senesinde, asi
kral~n s~~~ nm~~~oldu~u adada öldü~ü ve Walma harbinde Arzawa
kuvvetlerini idare eden o~lunun karaya geçip Puranda da ordular~na iltihak etme~e muvaffak oldu~u haberi geldi. Metnin hülâsaten söyledi~i gibi "Bütün Arzawa burada idi.„ Mür~il mücadeleye giri~mekte gecikmedi, Puranda ya vas~l olarak bu karar~n~~
su tesisat~n~~ kesmekle izhar etti. Arzawa prensi bir mahraç
arama~a mecbur oldu ve bu suretle harbe girmi~~oldu. Bu harpte
son defa ma~lüp edilerek ordusu hezimete u~rat~ld~. Prens ata
binerek ~ahsen kaçt~, fakat takip edildi, nihayet yakalanarak esir
al~nd~. Hiç bir suretle fethedilemez zannedilen Purmnda da sukut
etti. Asilerden birçoklar~~ kaç~ p ba~lar~n~~kurtard~larsa da, .Arzawa
kuvvetleri parçalanm~~~ve aralar~ nda panik uyanm~~t~. Buna mukabil Eti nufuzu tekrar tesis edilmi~ti.
Mür~ilin di~er dü~üncesini ada, ve oradan derli toplu bir
ganimet (ekseriyetle bu ganaimin büyük bir k~sm~~ sad~k müttefiklere mükâfat olarak veriliyordu) elde etmek te~kil ediyordu.
Bunun için bir kere daha sahile gitti ve oradan kendisine ganimet
getirmek üzere gemi gönderdi. Fakat orada, di~er prensin Ahhiyawa kraliyle birle~mek üzere daha evvel deniz yoliyle harekete
geçti~i anla~~ld~. Bu seyahat~nda Lugga memleketi sahillerinden,
ihtimalki, daha evvel Aka taraftar~~ oldu~unu ö~rendi~imiz Miletos'a, belki de, halihaz~rda Aka nufuzunun tesbit edilen en ~imal
noktas~~olan Lesbos'a gidecekti.
Bu suretle I~lerini bitirmi~~olan Mur~il dikkatini harbin nihai
gayeleri üzerinde teksif etti, bu gaye Arzawa l~larla Akalar~n
entrikalariyle gayri memnun bir hale gelmi~~olan Seha irma~~~
memleketinin ve Lugga memleketi dahilinde bulunan Eti ~ehirlerinin islâh ve teskin edilmesi idi.
Bu esnada Seha irma~~~ memleketinde daha ba~ka ~eyler
cereyan etmi~ti. Kral~n vassal'~~Manappa-Datta~~karde~leri taraf~ndan ko~ulmu~tu. Bunun üzerine, Mur~il bu yeni asilere kar~~~
yürüme~e karar verdi. Sahilde bulunan Adaliadan yahut Habasos
noktas~ndan, arada bulunan ar~zal~~mesafeyi isinda civar~nda
birle~en do~ru yollar vas~tasiyle katetme~e karar verdi. Maamafih
buna lü~um kalmadan yolda, ihtilâl m~ntakas~ndan Mür~ile vassal~n
maruzat~, ve inkiyad~~ haberi ile birlikte tebeas~n~n dilediklerini
bildiren bir elçi geldi.
•
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Yine bu esnada Ga~ga'da yeni bir tak~m kar~~l~klar zuhür
ederek Mür~il'in avdetini icabettirdi. Harp me~akkatli olmu~, ve
tahmin edildi~inden uzun sürmü~tü. Bu ~artlar alt~nda Mür~il sefere devam etmenin lüzumsuz oldu~una kani oldu. Bize gelince,
Mür~il'in bu karar~n~~esefle kar~~lamally~ z, çünkü Mür~il'in gitme~e
niyet etmi~~oldu~u bu memleket, içerisinde Eti hat~ralar~n~n mevcudiyetine ihtimal verilen, bir çok efsanelerin sahnesidir. Mesela
bunlar Apallo ile, (Yunanl~ lar ekseriyetle bu tanr~y~~Etilerin ba~~
tanr~s~~ile birle~tiriyorlard~ ) ismi bizzat Seha ~rma~~~isminde bize
kadar gelmi~~olan, Marsiyas'~ n mücadelesinde, ayn~~zamanda Zeus'~n
dola~mas~ nda ve çifte baltan~ n muhaceretinde görülür. Hele bu
cazip mesele hakk~nda, muas~ r Eti kaynaklar~ ndan elde edilecek
müsbet vesika fevkalade i~imize yar~yacakt~. Bu esnada Lugga
memleketinde cereyan eden vaziyetten tamamiyle bihaber bulunuyoruz. Etilerin ak~ll~l~ k edip çekildikleri sahillerde Akalar~n
hakikaten bir hakimiyet mi tesis ettiklerini, yoksa, Eti aleyhindeki
ittifakta bulunan Aazawa l~lar~n ma~lüp olu~unun lüzumsus tazyik
ve cezalara yol açan bir aksülâmele mi sebep oldu~unu bilmiyoruz.
Bu m~ ntakadan tamamiyle ayr~ lmazdan önce, Mür~ il Seha irma~~~memleketinin, Hapalla n~n ve Mira-Kuwaliya n~ n husus! krall~klar~ nda bulunan vasallerinin vasall~klar~n~~teyit etmek suretiyle kendi otoritesini emniyet alt~ na almak üzere bir müddet Mirada kald~.
Bu müddet zarf~nda sad~ k Mashuilas, kendisine alt~ yüz asker kuvvetinde k~ral muhaf~zl~~~~tevcih edilmek suretiyle taltif edilmi~, ve
mevkiini henüz tayin edemedi~imiz üç yeni müstahkem mevki
in~a ettirilmi~ti. Ayn~~ zamanda Hapanumw da stratejik bak~mdan
Afyon Karahisarda olmas~~muhtemel olan daimi bir garnizon tesis
edilmi~ti. Çünkü Afyon Karahisar Eti hudutlar~ nda ana yolu kontrol
eden bir ileri karakol mahiyetinde idi. Yaln~ z bir tanesi mevcut
olan muahedeler vaktiyle, yeni emirleri tasdik ve hudutlar~, feodal
esaslar üzerinde vasall~~~ n ~artlar~n~~izah eder. Maatteessüf do~rudan do~ruya Arzawa y~~alâkadar eden böyle bir vesika ele geçmemi~tir. Maamafih Arzawa da yeni bir k~ ral isminin zuhuruna nazaran
en nihayet asl k~ ral ailesinin iktidar mevkiinden kald~r~ld~~~~zann~~
beslenebilir. Bunun zaten bir o~lunun Akalara iltihak etti~ini
biliyoruz, halbuki öbür o~lu esir olarak Hatusas'a gönderilmi~ti.
Halihaz~ rda vaziyet düzelmi~ti. Fakat Eti k~ rall~~~n~ n istirahat devresi uzun sürmedi. Sekiz sene sonra memul edilmeyen bir hâdise
zuhür etti; sad~ k Mashuilas gözden dü~mü~, bizce malüm olm~ yan
bir tak~ m hadiseler tesiriyle, Salappa ya mücavir olan Pitassa
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memleketinde Etiler aleyhinde tertip edilmi~~olan entrikalara i~tirak etmi~ti. Bu vaziyet kar~~s~nda bütün imparatorlu~u inkiraza
u~ratan kuvvetin garpten gelen tazyik oldu~unu insan ~imdiden
hisseder gibi oluyor.
Fakat bu s~ ralarda sebatkar Alaksandus sad~k kald~, ve Meand~r
vadisi taraf~ndan hücum edildi~i zaman her ne kadar « Wilusa »
Mur~il ile birlikte bu mücadeleye at~lmadlysa da, Mur~ilin halefi
Muwatalli ona kar~~~son derece minnettard~, K~ral yolu bunun
zaman~nda da emniyet alt~nda idi.

