B~ BLIYOGRAFYA
Y AZILIKAYA: Von Kurt
Bittel, Rudolf Naumann und Heinz
Otto, Leipzig 1941 (61. Wissenschafliche
Ver öffentlichung der Deutschen Orient Gesellschaft)
Alman ~ ark Cemiyetinin ilmi
yay~nlar~n~n 61. inci ve en yeni cildi~~i te~kil
eden bu eserle harbin zorluklar~~aras~nda da
kendilerini kaybetmeyen alman bilginlerinin
eski ananeye uygun ~ekilde yüksek de~erde
ilmi bir eser meydana koyduklarm~~görüyoruz. Mezopotamya, Filistin, Suriye, Anadolu
ve M~s~rda büyük ölçüde kaz~lar ve ara~t~rmalar yapt~ran bu ilim cemiyeti eski medeniyetlerin meydana ç~kar~lmas~na önemli
hizmetler yapm~~t~r. 1906-1907 ve 1911-1912
de Bo~azköyde "Müzeihümayun„ ad~na arkeolog Makridi (Bey) ile Hugo Winckler taraf~ndan yap~lan kaz~lardan sonra Eti paytaht~~
Hattu~at s~rlar~n~~verme~e ba~lad~.

19061912 seneleri küçük eserlerini tetkik
ederek «D ie Kleinfund e> adl~~monografisini ç~kard~. Alman Arkeoloji Cemiyeti
yay~nlar~n~n 5. inci cildinde Yaz~l~kayadaki
kabartma resimlerden bahis (D ie Fel sbilder von Yaz ~ l ~ kaya 1934> görüldü. Son senelerde K. Bittel'in Yaz~l~kaya'n~n
medhal k~sm~nda buldu~u mimari eserler ve
Eti aç~k mabedi resimleri üzerinde yapt~~~~
incelemeler mevzuumuzu te~kil eden yeni
eserin yaz~lmas~n~~zaruri k~lm~~t~r.
Texier taraf~ndan ke~fedilen Yaz~l~kaya
Hattu~a~~n ~imal do~usundaki da~l~k arazide, ~imal kapusundan 1600 metre mesafede
ve deniz sath~ndan 1300 metre yüksekte, Eti
tanr~lar~n~n yurdu ve Eti devletinin en kutsal yerlerinden biridir. Yaz~l~kaya hakk~nda
yap~lan eski ara~t~rmalar ve çizilen resimler
eksik ve sübjektif oldu~u için K. Bittel ba~ta buras~n~n hakikata uygun tasvirini yapmaya çal~~m~~t~r. Bu çal~~malar~nda kendisine desinatör Kernopp ile Ankara Dil, Tarih
ve Co~rafya Fakültesi hititoloji profesörü
H. G. Güterbock ve H. Otto'nun da müessir
surette yard~m ettikleri anla~~lmaktad~r. Tap~na~~n mevkli tasvir edilirken zemin seviyesi üzerinde durulmakta ve Büyük bölmede
kuvvetli bir ihtimalle kült esnas~nda rol oynayan ocak yeri tesbit edilmektedir. Yandaki
küçük bölmede k~ral Arnuvanda'ya ait olmas~~muhtemel bir heykel kaidesinin tesbit
edilmi~~olmas~~da ayni derecede ehemmiyetlidir.

~lmi eserler birbirini takip etti. Otto
Puchstein ile Heinrich Kohl ve Daniel
Krencker taraf~ndan 1912 de mimari eserler
tan~t~ld~. 1916 dan sonra H. H. Figulla, E. F.
Weidner, Emil Forrer, ve F. Hrozny Eti arivinde bulunan çivi yaz~l~~belgeleri ne~re
koyuldular. Umumi Harp ve onu takip eden
n~ütareke senelerinde Bo~azköy unutuldu.
1931-1939 a kadar Alman Arkeoloji EnstitüIstanbul ~ubesi K. Bittel idaresinde bu
mevzuu yeniden ele ald~. ilk neticeler <Mitteilungen der Deutschen Orient-Cesell,ehaff~n 72 78» say~l~~nüshalar~nda ve
Prusya Akademisinin risalelerinde Bo ~ a zKabartma resimler incelenirken :
k ö y 1935 ve Bo ~ azköy II 1938, unvan~~ alt~nda tan~t~ld~. K. Bittel ayr~ca arkeolog
1) Eski fotograf ve eski estampajlardan
mimar ve dilcilerin ehemmiyet vermedikleri daha mükemmel neticeler elde edilmi~tir.
veya üzerinde durma~a fursat bulamad~klar~~ Burada dikkatli mü~ahede foto~raf~n yar-
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64 i~aretli Arnuvanda k~ ral ve ayni zamanda tanr~~olarak vas~fland~rdm~~fir. Eti
k~rallar~~aras~ nda 3 Arnuvanda oldu~u için
Metinlerin mukayesesi sayesinde bir- hangisi oldu~u bilinmiyor. K. Bittel bu bukaç kafi "identification„ yap~labilmi~tir. Me- susta 137 inci sahifede ince ara~t~rmalar yap.
seni: 9 uncu tanrfnm ~ulinkr~tte oldu~u tes- ~nakla beraber bir sonuca varamamaktad~r.
bit edilmi~tir. Bu protoetice de (
Kitapta k~yafet, k~l~çlar, selii~n tarz~ ,
k~ran) mânasma gelmektedir. Sa~~elinde bir semboller ve kutsal hayvanlar hakk~nda ayk~l~ç ve sol elinde kesilmi~~insan ba~~~oldu- r~~ayr~~incelemeler yap~lm~~t~r. Bu k~s~mda
~u halde tasvir edilmi~tir.
kanatl~~güne~~hakk~ndaki ara~t~rma en k~y-

d~ me~ s~d~ r. Büyük sab~rla çal~~ma sayesinde
görülmesi mümkün her iz kaçvr~lmadan söyletilmi~tir.

identification'lar bazen ideogramlara güne yap~lm~~t~r.
Din tarihi bak~ m~ ndan en mühim tesbit 42 inci tanr~ya aittir. ~deogram~~çift tanr~~
i~areti ve kutsal hayvan~~da bo~ad~r. Bu tanr~~iki küçük da~~tanr~ s~~üstünde ayakta durmaktad~r. Bir Eti metnine dayanarak bu
tanr~ n~ n gö~ün hava tanr~m oldu~u katiyetle
tesbit edilmi~tir. Fakat ~antas veya Tesup
okunup °kurmad~ n henüz belli
Bunun kar~~s~ ndaki 43 i~aretli tanr~ça
Eti metinlerinde tasvir edilmekle beraber
hiyeroglifi katiyetle Hepatu tarz~ nda okunmaktad~r. Bu tesbit tabiatiyle büyük erkek
tanr~n~ n Te~up okunmas~~ lehine bir delil
say~lmakta, yani erkek tanr~n~n hurrice ad
ald~~~~kanaatini vermektedir. (Ancak k~ral
ve k~raliçe adlar~~aras~nda bunun aksine de
rast gelinmektedir). 43 i~aretli tanr~çanm
Hepat hieroglif yaz~s~na ra~men Arinna ~ehrinin güne~~tanr~çasz olmas~~da mümkündür.

metlisidir.
Bit Hila~~~münaka~a edilirken bu bir
fasat ve ayr~ca ev tipi olarak kabul edilmi~tir.
Yaz~l~kaya tap~na~~n~n önündeki yap~~
manzumesine gelince, temellerin ara~t~r~lmas~~neticesinde burada: A) M. Ö. 1500 s~ralar~nda en eski basit bir mabet izi, B) M.
Ö. 15 inci as~r ortalar~na ait eski mabet, C)
M. Ö. 13 üncü as~r ba~lang~c~ndan ortalar~na
kadar yap~lm~~~bir kapu, D) Yeni mabet tesbit edilmi~tir. B mabedinin içerdeki bölmelerle bir kül te~kil etti~i anla~~lmaktad~ r.
Daha sonra baz~~tadilit (küçük bölmeye ayr~~
medhal aç~lmas~ ) sebebiyle Yaz~l~kayan~n
müstakil iki bölme ve önündeki manzume ile
birlikte ~ehir içindeki V. inci mabette oldu~u
gibiÇift sanktüerli çift kült yeri halini alm~~t~r.

Hulisa K. Bittel bu eserinde büyük vukufla Eti sanat~ n~n en mükemmel örnekleEti din tarihini ilgilendiren sorgular
rini ve Anadolunun en önemli bir an~t~ n~~
tan~ amiyle çözülmemi~~olmas~na ra~men fatan~tmaktad~ r.
raziyeler bir tarafa b~ rak~ larak müsbet tahliller yap~lm~~t~r.
Dr. HAMIT Z. KO~AY
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Yaz~ l~ kayadan di~er bir parça
Belleten C. V

