
ÖZET 

Aydın ili, Nazilli İlçesi’nin kuzeyinde Messogis Dağları’nın güney eteklerinde kurulmuş olan 

Mastaura, üzerinde araştırma ya da incelemelerin oldukça az yapıldığı talihsiz antik kentlerden 

biridir. Son yıllarda gerçekleşen yüzey araştırmaları ve temizlik çalışmaları sonucunda derin 

bir vadi içerinde yer alan bu kentte, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait 

önemli kalıntıların olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca seyyahların kentte daha önce yapmış olduğu 

incelemeler sırasında keşfettikleri Lydia Dönemi’ne ait sikkeler, kentin kronolojisini biraz daha 

erken döneme götürmektedir. Yapılan bu incelemeler her ne kadar bizi 2600 yıl öncesine 

götürmüş olsa da kentin ismi ile ilgili yapılan etimolojik incelemeler ve yazılı kaynaklar bizi 

daha erken bir kronolojiye götürmektedir. Günümüze kadar yapılan araştırmalarda Anadolu’da, 

“Mastaura” adında iki kentin daha olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri Mysia Bölgesi 

sınırları içinde yer alan Balıkesir’in güneyinde, diğeri Lykia Bölgesi sınırları içerisinde bulunan 

Myra Antik Kenti’nin kuzeyinde yer almaktadır. Lydia Bölgesi’nin güney sınırlarında yer alan 

Mastaura Antik Kenti’ndeki Lydialılara ait sikkeler, kentin isim kökeni için bizi Lydçe’ye 

itmiştir. Ancak, diğer bölgelerde aynı isimde farklı kentlerin var olduğu gerçeği bize farklı bir 

yöntem ve araştırma alanı sunmuştur. Ele geçen yazılı belgeler, filolojik olarak 

değerlendirildiğinde aynı ismi alan bu üç kentte de Luwi etkisinden söz etmek gerekmektedir. 

Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda üç farklı bölgede de ele geçen Luwilere ait kültür 

kalıntıları ve yazılı belgeler bu kentlerin isim kökeni konusunda bize yol göstermiştir.  
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ABSTRACT 

Mastaura, which was established on the southern foothills of the Messogis Mountains in the 

north of Nazilli District in Aydın province, is one of the unfortunate ancient cities on which 

research or studies have been done very little. As a result of the surveys and cleaning works 

carried out in recent years, it has been understood that there are important ruins from the 

Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman periods in this city, which is located in a deep 

valley. In addition, the Lydian Period coins discovered by the travelers during their previous 

investigations in the city take the chronology of the city a little earlier. Although these 

investigations took us back to 2600 years ago, etymological studies and written sources about 

the name of the city lead us to an earlier chronology. It is understood that there are two more 

cities called "Mastaura" in Anatolia, according to the researches made until today. One of them 

is located in the south of Balıkesir within the borders of the Mysia Region, the other is in the 

north of the Ancient City of Myra within the borders of the Lycia Region. The Lydian coins in 

the Ancient City of Mastaura, located on the southern borders of the Lydian Region, pushed us 

to Lydian for the name of the city. However, the fact that there are different cities with the same 

name in other regions has provided us with a different method and research area. When the 

written documents obtained are evaluated philologically, it is necessary to mention the Luwi 

effect in these three cities, which have the same name. Especially in recent years, cultural 

remains and written documents belonging to Luwians found in three different regions have 

guided us about the name origin of these cities.  
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GİRİŞ 

Mastaura Antik Kenti, Aydın iline bağlı Nazilli ilçesinin 3 km kuzeydoğusunda, Bozyurt, 

Eycelli ve Dereağzı Mahalleleri’nin arasında bulunmaktadır(Resim 1). Antik kent, Messogis’in 

(Aydın Dağları) güney eteklerinde, sulak ve verimli bir vadi içerisinde kurulmuştur (Resim 2). 

Bugün antik kent Bozyurt Mahallesi’nin sınırları içerinde bulunmaktadır. Antik Dönemde tıpkı 

batısındaki Nysa Antik Kenti gibi önemli şehir merkezlerinden biri olmuştur ()1. Harpasos ile 

Büyük Menderes nehrinin birleştiği noktanın karşısında Nazilli’nin kuzeyinde 1745 yılından 

beri lokali bilinmesine rağmen arkeolojik araştırma açısından çok az ilgi çekmiştir2. Bizans 

dönemine tarihlendirilen kale ise vadinin 240 m yüksekliğindeki tepesinde kurulmuştur. Antik 

Dönem yerleşimi ise kalenin güney eteklerinde yer almaktadır. Büyük Menderes Vadisi’nin 

kuzeyinde yer alan Mastaura Antik Kenti’nin yakınlarında Zeus Spaloxos’a adanan çift taraflı 

baltalı küçük bir sunak bulunmuştur3. Hellenistik ve Roma dönemine ait vadi üzerinde inşa 

edilen kent Khrysaoris nehrinin her iki tarafında tonoz yapılarınca desteklenen teras üzerine 

kurulmuştur4. Coğrafyacı Strabon kentin coğrafi konumu ile ilgili ilk bilgileri vermiştir. 

Mastaura’yı “Bahsetmeye Değer Topluluklar” arasında saymıştır. Yani Mastaura için şehir ya 

da polis tanımı yapmamıştır. Fakat yine de Strabon Mastaura’yı topluluk (κατοικία) olarak 

adlandırmasına rağmen Roma imparatorluk döneminde bir şehir olarak statü kazanmıştır5. MS. 

1. yüzyılda yaşayan Plinius, Mastaura’nın Efes’teki Roma yargı bölgesinin en uzak üyelerinden 

biri kısacası bağımsız ve Roma İmparatorluk döneminde sikke darp edecek kadar güçlenen bir 

kent olduğundan söz etmiştir. 6 Seyyah ve din adamı Richard Pococke (1704-1765) 1745 yılında 

bu bölgede Mastavra adında bir yerleşimin olduğunu öğrenmiştir7. Pacocke yaptığı 

araştırmalarda antik kentte tiyatro, forum, gymnasium ve bouluterion yapılarının olduğunu 

iddia etmiştir8. 1836 yılında Hamilton Nazilli’de keşifte bulunduğunda Hellenistik ve Roma 

akropolü olduğu düşündüğü tepeye tırmanmıştır. Fakat sonrasında buranın Ortaçağ’a ait Bizans 

Kalesi olduğunu anlamıştır9. 1909 yılında Von Diest ve 1921 yılında Kaurouniotes (1872-1945) 

bölgedeki Roma İmparatorluk dönemi kalıntılarını keşfetmek için geldiğinde buradaki Ortaçağ 

Kalesi’ne ait duvar kalıntılarının olduğunu biliyordu10. 1992 yılında Oxford Üniversitesi ve 

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün desteği ile Hug Barnes ve Mark Whittow tarafından 

Bizans Kalesi’nde yüzey araştırması yapılmıştır11. 2020 yılında ise Sedat Akkurnaz tarafından 

Mastaura Antik Kenti’nde yüzey araştırmaları tekrar başlamıştır. 

 

                                                           
1 Üreten 2000, 4. 
2 Nollé 2016, 49. 
3 Amyzon 166, 27. 
4 Atik-Erdem 2004, 44. 
5 Strabon XIV, 1.47. 
6 Plinius V, 32.30. 
7 Nollé 2016, 49. 
8 Pococke 1745, 67. 
9 Hamilton 1842, 531. 
10 Barnes-Whittow 1993, 120. 
11 Barnes-Whittow 1993, 118. 



MASTAURA’NIN İSİM KÖKENİ HAKKINDA 

Antik kaynaklarda kasaba olarak geçen bu yerleşimin adı ile ilgili bugüne kadar yapılan 

araştırma ve incelemeler tartışmalıdır. Filolojik olarak yapılan ilk incelemeler Yunan dili 

üzerinden yapıldığı için “Mastaura” adı pek de anlaşılır karşılanmamıştır. Ayrıca ortaya atılan 

araştırmalar daha çok yer adlarının anlamlarını çözmeye yönelik olduğu için birçok bilgi 

karmaşasına da neden olmuştur. Bu nedenle yapılan araştırmalar yer isimlerin anlamlarından 

çok ismin nereden geldiği ya da isim kökenin nereye dayandığı ile ilgili olmalıdır.  Johannes 

Nolle kasabanın isim yorumlanmasıyla ilgili olarak yapılan araştırmaların ciddiye alınmamasını 

gerektiğini ve etimolojik açıdan kentte yaşayan halkın daha fazla bilgi sunacağını iddia etmiştir. 

Seyyahların gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ele geçen sikkelerin Lidya dönemine ait 

olduğu anlaşılınca kasabanın isim kökeni hakkında Lidya dili üzerinde incelemeler 

gerçekleşmiştir. 

Anadolu’da Mysia, Karia ve Lykia bölgesinde bir tane olmak üzere toplam üç tane “Mastaura” 

adında yerleşim merkezinin olduğu görülmektedir. Bizans Dönemi’ne ait piskoposluk 

listelerinde adı geçen Lykia bölgesindeki “Mastaura” Myra yakınlarında Dereağzı’nda yer 

almaktadır12. 1946 yılında Louis Robert’ın Balıkesir’in güneyinde yaptığı geziler sırasında 

keşfedilen, bereketin ve zenginliğin olduğu yer anlamına gelen “Mastaura” adındaki diğer kent 

ise Mysia bölgesi sınırlarına girmektedir13. 

Antik kentin adı yaklaşık binyıl boyunca korunmuştur. Fakat yerleşim yerindeki halk kısa bir 

süre önce yerin adını değiştirmek gerektiğini düşünerek Greko-Romen adını Bozyurt olarak 

değiştirmişlerdir14. 

Mastaura ismini filolojik olarak değerlendirmek için M(a)-asta-ura gibi eklerine ayırmak 

yerinde olacaktır. Bilge Umar ise bu ismin Luwi dilinden geldiğini ve “M(a)-asta-ura”nın “Ana 

Tanrıçanın Ulu Akarsuyu” anlamını taşıdığını iddia etmiştir15.  

“Ma” ismi etimolojik olarak Luwi/Pelasgos dilinde “Ana” anlamına “Ama” sözcüğünden 

gelmektedir. Hitit dilinde “anna”, Luwi dilinde “anni” anne ya da ana anlamına gelmektedir16. 

Bugünkü Anadolu kültüründe gözüken sözcüklerle yakınlık içinde olması tesadüf değildir. 

Daha sonra “Ama” sözcüğündeki “A” düşerek “Ma” şeklinde çeşitlenmiştir. Ana Tanrıça”yı 

ifade etmektedir17. Luwi metinlerini incelediğimizde bazı sözcüklerin başındaki “A” ile veya 

“A”sız kullanımlarının olduğu açık bir şekilde görülmektedir: Aia=İa, Aba/Aba=Pa gibi18. 

“Aba”, “Apa”, “Pa” gibi sözcükler su (dere, akarsu, deniz ve okyanus) anlamında 

kullanılmaktadır19.  

Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait yazılı kaynaklarda geçen –ašta, çoğunlukla bir zarf olarak 

cümlenin içinde ya da yükleminde kullanılmaktadır20. Hint-Avrupa dil ailesi grubuna ait olan 
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bu zarf, cümledeki yargının hareket yönünü nitelemektedir21. Luwi dilinde ise “akıntı” ya da 

akarsu anlamına gelen “asta” gibi tarihteki birçok coğrafya adı birlikte kullanılmıştır. 

Topografik olarak coğrafya ile bağlantılı kullanılan asta, astra, ista, istra’lı sözcükler dere, çay 

ve ırmak anlamına gelmektedir22. İsta ve istra ile ilişkili olarak istron ve istros isimlerinin de 

Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Batı Anadolu’da konuşulan Luwi dilinden geldiği 

bilinmektedir23. “Asta”, “astra”, “ista” ve “istra” gibi sözcüklerin bir akarsuyu işaret ettiğine 

dair önemli kanıtlardan diğeri de Bizanslı Tarihçi Niketas’ın eseridir. Eserde, İmparator İoannes 

Komnenos’un 1138 yılında Halep’teki iki dere arasında yer alan Medinat al Cisr’de bir karargah 

kurduğunu ve bu kenti “İstrion Polis… mesis ton potamon” olarak anıldığını belirtmiştir. 

Luwi/Pelasgos dilinde “akıntı, akarsu” anlamına gelen “istra”, sonuna “yeri” anlamına gelen 

“ion ismini almıştır. Böylece “İstrion” isminin “Akarsu Yeri” anlamında kullanıldığı 

anlaşılmıştır24. Anadolu’da “asta”, “astra”, “ista” ve “istra” gibi sözcüklerle verilen kentler 

arasında Mastara, Malgastara, Malmistra, Ablasta, Adenystrai, Adrasteia, İlistra, İstria, 

Kaystros, Lykastos, Kistramos, Stanos, Kastras, Paistos, Kilistra ve Mourmoustra yer 

almaktadır25. 

Hitit İmparatorluk Dönemi’nde “ura” eki kişisel isimlerle bir araya getirilerek harika, büyük ve 

muhteşem anlamı katmaktaydı26. Yazılı kaynaklar, mura-walkui (Büyük Aslan) gibi uygun 

isimlerin bu dönemde oldukça fazla kullanıldığını göstermektedir27. “Ura”ile başlayan kişisel 

isimlerin kullanımı Erken Demir Çağı’na kadar devam etmiştir. Diğer taraftan Geç Hitit 

Devletleri Dönemi’nde “ura” ekinin yine kişisel isimlerde iyelik eki olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Yine dönemin yazılı kaynaklarında geçen “Ura-muwa” (büyük bir güce sahip) 

ismi örnek gösterilebilir. Ayrıca Hama Kralı için kullanılan “Ura-hilana” ya da Ura-hilina ismi 

söz dizimi açısından “Büyük Kapıya Sahip” olarak yorumlanabilmektedir28. Yine Hama 

yazıtlarında Ura-hilina’nın oğluna ait olan “Ura-dam” (Büyük Yapıya Sahip) ismi dikkat 

çekmektedir. Bu durum o dönemdeki Hama krallarının mimariye olan ilgilerini açık bir şekilde 

göstermektedir29.  

“-Ura” ile biten bileşik sözcüklerde karşımıza farklı bir tablo çıkmaktadır. Bu tür kullanımlarda 

da bazen kişisel isimlere (“Massana-ura” (Büyük Tanrılar Arasında)) karşılaşılmakla30 beraber 

çoğunlukla idari bir unvan olarak da değerlendirilmiştir31. Laroche, Ugarit ele geçen Hitit 

İmparatorluk Dönemi’ne ait tabletlerdeki “tu-up-pa-nu-ri”, “hu-bur-ta-nu-ri”, “hu-bur-ta-nu-

ru”, “tu-up-pa-nu-ri” ve “tu-up-pa-la-nu-ri” gibi isimleri inceledikten sonra bunların “-an+uri 

eklerinin bir araya getirilmesi ile oluştuğunu iddia etmiştir: tuppan-uri, (Tabletlerin En İyisi)  

tuppalan-uri (Yazıcıların En Büyüğü), huburtan-uri (anlamı bilinmiyor). Laroche, bu ekle 

kullanılan isimlerin Hitit diline atfetmek gerektiğini belirtmiştir32.  
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1994 yılında Ugarit’te ele geçen ve MÖ 13. yüzyılın sonu ya da MÖ. 12. yüzyılın başlarına 

tarihlendirilen tabletteki “tu-up-pi nu-ra” ve “hu-pu-ur-ti-nu-ra” gibi isimlerinin sonuna  “-ura” 

eki eklendiği görülmektedir33. Penti Šarruma’ya (Baş Saray Görevlisi) ait olan bu tablet dışında 

üzerinde hiyeloglifler olan bullalar da ele geçmiştir34. Laroche, tuppan-uri/tuppin-ura ve Hitit 

tuppi (tablet) arasında kıyaslama yaparak Luwi dilindeki tuppala (yazıcı) ile özdeşleştirmiştir. 

Böylece bu iki kelimenin kullanımında “Büyük Yazıcı” ve “Tabletlerin En İyisi” gibi farklı 

anlamlar ortaya çıkmıştır. Laroche, “-ura” eki için Luwice’yi ön plana çıkararak tuppan-uri ve 

tuppalan-uri gibi kısaltma olarak verilen isimlerin “Büyük Yazıcı” anlamı ile kullanılması 

gerektiğini iddia etmiştir35. 

Laroche ilk araştırmalarında “ura” ekini etimolojik açısından Hitit olarak değerlendirmiş 

olmasında şüphesiz Hitit ve diğer Anadolu dilleri arasında çok az ayrım yapmış olmasından 

kaynaklanmıştır. Son araştırmalarında ise harika, büyük, en iyi ve ulu anlamına gelen “ura” 

ekinin Luwice’den geldiğini belirtmiştir. Bu anlamın Hititçe’deki karşılığının ise “salli” 

olduğunu ifade etmiştir. Bilge Umar ise “ura” ekinin Luwi dili ile ilişkili olan bir sözcük 

olduğunu ve “Büyük, Yüce ve Ulu” anlamında kullanılması gerektiğini söylemektedir36. 

Emin Bilgiç de aynı şekilde “-ura” ‘nın bir ek değil, bir cins isim olduğunu ancak Eski Hitit 

Dönemi’nde kuyu anlamına geldiğini açıklamıştır. Bu yüzden içinde “-ura” olan isimlerin bir 

yer adı olduğunu iddia etmiştir. Hitit İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen yazılı tabletlerde 

geçen Tiliura, Pitura ve Gaziura isimleri birer yer adıdır.  Tiliura kent adının, şahıs adı olan 

“Tili-ur(a)-uman” kökünden geldiği düşünülmektedir. Tabletlerde Tiliura kentinin Kuşşar ve 

Şamuha’nın doğusunda yer aldığı iddia edilmektedir. Çünkü burada Kuşşar ve Şamuha’ya 

gidilmedikçe Tiliura kentine ulaşmanın mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Bugün hala yeri tam 

olarak bilinmeyen Tiliura kentinin Malatya civarında bir yerde olduğu varsayılmaktadır. Yazılı 

kaynaklarda yol masrafları ile ilgili bilgilerin verildiği Pitura, Kizzuwatna’nın hudut kenti 

olarak anılmaktadır. Yeri tam olarak bilinmeyen bu kentin Elbistan ya da Mersin civarında bir 

yerde olduğu sanılmaktadır. III. Hattuşili’ye ait ait yazılı kaynaklarda adı geçen Gaziura 

kentinin ise bugünkü Turhal’da olduğu düşünülmektedir37.  

Kuyu anlamına gelen “ura” isminin yer adı olarak kullanıldığı başka Eski Hitit yerleşimleri de 

söz konusudur. Fakat bu ismin kullanılırken “u” harfinin düştüğü görülmektedir. Bunlar 

arasında Kapra, Katra veya Katara ve Kuşşara kentleri yer almaktadır. Assurlu bir kadının 

herhangi bir karuma gönderdiği mektupta “Baban Kapra’ya gitti ve şimdiye kadar da geri 

dönmedi.” yazmaktadır. Fakat bu mektup dışında Kapra kenti ile ilgili başka bir yazılı kaynak 

bulunamamıştır. Dolayısı ile Kapra kentinin yeri ile ilgili herhangi bir bilgi elimizde mevcut 

değildir38. Yine Eski Hitit Dönemi yazılı kaynaklarında ismi geçen Katra ve Katara kenti ise 

tam olarak yeri bilinmektedir. Olasılıkla Sivas-Malatya arasında yer aldığı düşünülen Hahhum 

ile güneyde Diyarbakır sınırları içinde olduğu varsayılan Razama kentleri arasında bir yerde 

bulunmaktadır. Kapadokya ve Anitta metinlerinde adı geçen Kuşşara kenti ise yine metinlerden 
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yola çıkarak Boğazköy’ün yakınlarında ya da Yozgat’ın güneyinde bir yerde olabileceği 

sanılmaktadır39. 

Şehir sikkelerinde elinde kalkan ve çift taraflı balta tutan Mastauros dikkat çekmektedir40. 

Mastaura Lydçede “Mavların Şehri” ya da Mas-tousia “Mavların Dağı” anlamına gelir. Bu 

yüzden “Mao” genetik bir isim olarak düşünülebilir41. Fakat bu Mastaura yerleşiminin Lydçe 

adına baktığımızda Rhea (Kybele) olarak bilinen “Ma”dan aldığını görmekteyiz42. Ayrıca 

kullanılan –s geninin Lydçe bir özellik taşıması kentin isim kökeni hakkında bilgi 

vermektedir43. Antik dönemde Rhea’nın boğa kültü ile ilişkili olması nedeniyle tanrıça için 

kurban adandığı bilinmektedir. Küçük Asya’da tanrıların annesi olan Rhea’nın “Ma” olarak 

anılması nedeniyle Mastauritler şehir adlarını onunla ilişkilendirmiş ve onun için kült törenleri 

düzenlemiştir. Byzationlu Stephanos, Mastaura adı ile ilişkili olarak Lidyalıların tanrıların 

annesine boğalar kurban ettiklerini ve bu nedenle “Ma” ve “Tauros” (boğa) sözcüklerinden 

türediğini iddia etmiştir. Peter Weiss “Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae” adlı 

makalesinde Alexander Severus döneminden beri Mastaura sikkelerinde tasvir edilen boğaların 

Zebu sığırını temsil ettiğinden söz etmiştir (Resim 3)44. Mastauros geleneğinde büyük büyük 

bir yeri olan boğaların, şehrin ileri gelenleri ve kırsal kesimdeki yöre halkı tarafından “Ma” 

adına düzenlenen festivallere bağışladığı ya da onun için kurban edildikleri anlaşılmaktadır.45.  
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SONUÇ 

Nazilli İlçesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Mastaura Antik Kenti ve çevresi, isim bakımından 

yaklaşık 100 yıl önce Bozyurt olarak değiştirilmiştir. Ancak günümüzde bu bölgede yaşayan 

halk, isim olarak “Bozyurt” yerine “Mastaura” ya da “Mastavra”yı tercih etmektedir. Strabon 

ve Plinius’a ait yazılı kaynaklar göz önüne alındığında yaklaşık 2100 yıl boyunca “Mastaura” 

isminin günümüze kadar değişmeden kullanıldığı açıktır.  Ancak arkeolojik veriler ve yazılı 

kaynaklar incelendiğinde kronolojik olarak daha erken bir tarihte bu ismin kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Mysia Bölgesi’ndeki Balıkesir’in güneyi ve Lykia Bölgesi’ndeki Myra’nın 

kuzeyinde yer alan aynı isimdeki “Mastaura” kentleri etimolojik açıdan referans olmuştur. MÖ 

2. Binyılın başları ile MÖ 7. Yüzyıla kadar olan süreçte Anadolu’da bir kültür birikimine sahip 

olan Luwiler’in her üç kentte de büyük etkiye sahip olduğu Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait 

yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Yazılı belgelerde konuşulan bir dil olduğu anlaşılan Luwice 

Orta, Güney Anadolu ve Kuzeybatı Suriye’de Ege Denizi’nin doğusundan Fırat Nehri’ne kadar 

uzanan bölgede halk arasında konuşulan dillerden biridir. Luwiler Anadolu tarihinde en az 

Hititler kadar etkin bir rol oynamış olmalarına rağmen bugüne kadar Luwiler ile ilgili 

araştırmalar oldukça yetersiz kalmıştır. Fakat son yapılan çalışmalarda daha önceleri Hitit 

olarak adlandırılan bu topluluğun genelinin ya Luwice konuştuğu ya da Luwi dilini konuşan 

topluluklar içerdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu üç kent için kullanılan “Mastaura” isminin 

etimolojik olarak nerden geldiğini anlamak amacıyla Luwi diline bakılması gerekmektedir.  

“Mastaura”yı “M(a)-asta-ura” gibi eklerine ayırarak incelemek, filolojik açıdan kent isminin 

nereden geldiğini anlamamızda büyük yarar sağlamıştır. Luwi/Pelasgos dilinde “Ana” 

anlamına gelen “Ma”, etimolojik olarak “Ama” sözcüğünden gelmektedir. Daha sonraki 

dönemlerde “A” harfi düşerek “Ma” şeklinde kullanılmaya devam etmiştir. Hitit dilinde “anna”, 

Luwi dilinde ise anna ya da ana anlamına gelen “Ma” sözcüğü günümüzde hala aynı anlamı 

taşımaktadır. Luwi dilinde “akıntı” veya “akarsu” anlamını taşıyan “asta”, Hitit İmparatorluk 

Dönemi’ndeki yazılı belgelerde coğrafya adları ile birlikte kullanılmıştır. Topografik olarak bir 

isim niteliği taşıyan “asta” yine o dönemde kullanılan “astra”, “ista” ve “istra” gibi sözcüklerle 

beraber dere, çay ve ırmak anlamına da gelmekteydi. Hitit İmparatorluk Dönemi’ne 

tarihlendirilen yazılı kaynaklar incelendiğinde önceleri Hititçe olduğu düşünülen fakat daha 

sonraki araştırmalar sonucu Luwice olduğu anlaşılan “ura” sözcüğü, kişisel isimlerle bir arada 

kullanılmaktadır. Harika, ulu, büyük ve muhteşem anlamına gelmektedir. Çoğunlukla 

kelimenin sonunda ya da başında kullanılır. Kelimenin içinde ya da sonunda kullanılan “ura”, 

kişisel isimlere gelerek unvan anlamı kazandırmaktadır. Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait yazılı 

kaynaklarda geçen Adadaura (Büyük Adada), bugün Sultanhisar’da bulunan Akharaka (Ulu Su 

Ülkesi), Tire ve Torbalı ilçelerinin arasında bulunan Almoura (Büyük Alma), Pisidia 

Bölgesi’ndeki Anaboura (Koca Yamaç), Troas ve Aiolis Bölgeleri’nde yer alan Astyra (Ulu 

Çay), Kayseri yakınlarında olduğu düşünülen Dakora (Yüce Daka), Efes/Selçuk bölgesinde yer 

alan Didara/Didaura (Yüce Ana Tanrıça), Anadolu ve Mezopotamya’dan Basra Körfezi’ne 

dökülen Puratu (Fırat Nehri), Karia’nın kuzeydoğusunda bulunan Karoura (Yüce Karou), 

Trakya’da olduğu düşünülen Magnaura (Yüce Ana Tanrıça), Antalya’nin Demre İlçesi’ndeki 

Mura/Myra (Yüce Ana ya da Yüce Tanrıça) gibi bazı örnekler tamamen Luwi dili kaynaklıdır. 

Dolayısıyla Mysia, Lydia ve Lykia Bölgeleri’ndeki Mastaura kentlerinin isim kökeninde 

Luwilerin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Kent ismini Ma-asta-ura olarak eklere 

ayırdığımızda “Ulu Tanrıçanın Akarsuyu” anlamı çıkmaktadır. 



MÖ 14. yüzyıla ait yazılı kaynaklarda Hitit İmparatoru Muwatalli’nin, Batı Anadolu’daki 

Arzawa topraklarına yaptığı sefer sonucunda burayı ele geçirmiş olduğu ve bölgenin 

hakimiyetini Manapatarhundwa’nın oğlu Masturi’ye bıraktığı belirtilmiştir. Ayrıca kız 

kardeşini Masturi ile evlendirerek onu Seha Nehir Irmağı topraklarının kralı ilan etmiştir. Fakat, 

Hitit İmparatoru IV Tuthaliya döneminde iç isyan çıkartan Masturi, bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Bunun üzerine IV Tuthaliya bölgeye sefer düzenleyerek bu topraklarının kontrolünü tekrar 

sağlamıştır46. Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait yazılı kaynaklarda “Masturi” adında bir kraldan 

söz edilmesi, kentle olan isim benzerliği nedeniyle dikkat çekmektedir. MÖ 14. yüzyılda 

kullanılan bu isim, Luwi dilinin Batı Anadolu topraklarındaki etkisini açık bir şekilde 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Hawkins 1998, 16-18.  
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Resim 1: Mastaura Antik Kenti ve Çevresini Gösteren Google Earth Görüntüsü. 
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Resim 3: Mastaura Sikkesi Üzerinde Zebu Sığırı. 

 

         

Resim 1: Mastauros Sikkesi, Zebu Sığırı 


