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SUNUŞ

Eski Anadolu, Hititoloji ve Hint-Avrupa dilleri uzmanı, Abhaza 
kökenli ve çok değerli Vladislav Grigoryeviç Ardzinba'nın aslı 1982 
yılında Rusça basılmış olan bu kitabı, sırf dili yüzünden "Eurocent- 
ric", kapitalist ve Batıcı bilim dünyasında maalesef lâyık olduğu 
ilgiyi görememişti. Üstelik, tarih yazıcılığını her ne pahasına olursa 
olsun tekelinde tutmak isteyen kapitalist ideoloji, o zamanlar al
ternatif "sosyalist" yaklaşımı dışlamaktaydı. İyi ki Ardzinba diğer 
Batı dillerinde kaleme aldığı bazı makalelerde, bu kitabında dile 
getirdiği özgün yorum ve görüşlerini ana hatlarıyla da olsa "ka
pitalist" meslekdaşlarına duyurma şansını elde etmişti. Bunlardan 
birisi "On the Structure and Functions of Hittite Festivals”'d\r 
(Schriften für Geschichte und Kultur des Alten Orients, 15 1982, 
11-16). Ardzinba daha meslek hayatının baharında, kalbinde yatan 
hümanizma ve vatanperverliğin sesine kulak vererek, pek sevdiği 
bilimsel çalışmalarını kesintiye uğratmak pahasına da olsa, politi
kaya atılmak zorunda kalmış, 1994-2005 yılları arası fiilen Abhazya 
Cumhurbaşkanlığı yürütmüştür. Ne var ki, o politikasını sırça köşk
lerde yapmıyordu; onun politikadaki "tahtı" dikenliydi, politikası 
sıradan bir gösteriş, bir şov ve avangardistlik değildi, bilimde yıl
madan uyguladığı dürüstlük duygusunun ve etiğinin bir parçasıydı. 
Genel kanının aksine, bilim ve politika birbirine zıt şeyler değildir. 
Unutmayalım, meşhur Roma tarihi ve hukuku uzmanı Theodor 
Mommsen, Nobel ödüllü bir tarihçi olması yanı sıra Prusya kabine
sinde bir o kadar da değerli bir devlet adamıydı. Belirtmek isterim 
ki, Ardzinba uğraşı alanı olan bilimi gene ikincil uğraşısı politikaya 
alet etmeyecek kadar da erdem sahibiydi!

Ardzinba bu hareketli döneminde dahi bilimsel çalışmalarını 
tamamen terk etmemiş, " The Birth of the Hittite King ond the New 
Year (Notes on the hassumos Festival), Oikumene 5, 1986, 91- 
101); "Hittite Diplomacy, The Ancient East international and Dip- 
lomatic Relations (Moscova 1987) gibi pek değerli araştırmalara 
imza atmıştır.
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Ardzinba, değerli arkadaşım Muhittin Ünal'ın yılmak bilme
yen çabaları ve Orhan Uravelli'nin üstün kabiliyeti sayesinde dili
mize kazandırılan bu eserin Türkçesini görmeyi pek istemişti, ama 
daha bu önsözü yazarken Muhittin Bey'den aldığım haberde onun 
kısa bir zaman önce, 4 Mart 2010'da, erken sayılacak bir yaşta 
(1944 doğumluydu!), bizleri terkettiğini işittim. Kederimin boyutla
rını çizmekte güçlük çekiyorum. Eğer buradaki görevim bir "nekro
loji" yazmak olsaydı, elbette ki okuyucuya daha uzun anlatabi
lirdim, ama burada benden istenen, onun bu değerli kitabına bir 
sunuş yazmaktır. Bu "sunuş" yazısında satır aralarına girmiş bazı 
duygusal ifadeler, yazarın ölümüne hayıflanmamın ve onun bilim 
etiğine olan saygımın marjinal bir ifadesidir.

O değerli insanı o zamanlar tıpkı benim çok büyük güçlükle- 
lerle çıkabildiği Avrupa’da uluslararası bir kongrede çok genç, he
yecanlı, enerji ve heves dolu, fakat olgun, ihtirassız ve her alanda 
umut vaad eden bir insan olarak tanımıştım. Sıcakkanlı bir insandı. 
Kısa zamanda aramızda çok samimi bir dostluk duygusu doğmuş
tu; ne de olsa her ikimiz de "Avrupa" dışı ülkelerden geliyorduk. O 
Komünist bloktan, ben ise içine kapalı, her türlü özgün politika ve 
ideolojiden yoksun, herkesin vize uyguladığı fakir bir ülkeden. Hiti
toloji uzmanı olmam ve Ardzinba'nın aksine bir zamanların "Hatti 
Ülkesinden gelmem, bana hiç bir avantaj sağlamıyordu. İlk tanış
tığımız andan itibaren kitap ve ayrıbasım değiş tokuşu yapmaya 
başlamıştık. Pek çok Orientaliste nasip olmayan bilim ve politikayı 
bağdaştırmasını çok iyi biliyordu. Kendisine tanrıdan rahmet dili
yorum!

Boğazköy-Hattusa ile bizler de dahil Ardzinba'nın maalesef 
değerlendirme fırsatını bulamadığı Ortaköy'de ele geçen binlerce 
Hititçe, Akadca, Luvice, Hattice ve Hurrice metnin çok yüksek bir 
yüzdesi genel anlamda din içeriklidir. Eski Mısır ve Mezopotamya 
firavun ve kralları gibi Hitit hükümdarları da büyük çapta onlardan 
etkilenerek prestijli bir kuruluş olarak "dinMe sarılmışlar, onu suisti- 
mal etmişler ve kendilerini tanrıların yeryüzündeki temsilcileri ola



rak ilân ettirmek suretiyle zaten var olan otoritelerini daha da pe
kiştirmişlerdir. Nasıl ki günümüzde "demokrasi" denen ve sadece 
onun tacirliğini yapanların yararına işleyen o muğlak ve göreci şey 
politik hegemonya aracı olarak kullanılmaktaysa, eskilerde din ve 
sahip olunan değerlerin misyonerlik ve savaşçı yöntemlerle propa
ganda edilmesi, yani yaygınlaştırılması da politik bir ideolojinin bir 
gereğiydi. Bunun sonucu olarak Hitit kralları, devlet idaresi ve as
kerî sorumluluk yanında baş rahiplik (pontıfex moximus) görevini 
de üstlenmekle kendilerini çok büyük ve "stresli" bir sorumluluk 
altına sokmuşlardı. Günümüz Anadolu'sunda hükmedenler bilmez
ler ama eskiden sadece kral değil, kraliçenin de politika ve din ala
nında eşit değerde etkinlikleri söz konusuydu. Öyle ki, kral çiftinin 
günlük, aylık ve yıllık görev çizelgesini okuyan bir insan, bunlar ne 
zaman dinleniyor ve uyuyorlardı diye sormaktan kandisini alıko
yamaz. İşte bu kitapta, kral çiftinin katıldığı tüm merasimler en 
küçük ayrıntısına kadar irdelenmiştir. Eskiler din ile “bayram, ayin" 
(festus, ritus, cultus) ve "mit"i (mythos) birbirinden ayırt etmezler
di, sonuncular bizim anakronik bir şekilde "din" olarak algıladığı
mız antropolojik ve sosyolojik fenomenin birer parçalarıydı. Bu 
arada bu kitapta ilk kez lâyık oldukları değeri bulan "Bayram 
Tasfirleri"nin (Hititçe'de de kullanılan ve Akadcası Sumerce 
EZEN'den kaynaklanan IŞINNU) miktarı da pek fazlaydı. Bu açıdan 
bakıldığında değerli araştırmacı Ardzinba çok şanslıydı, çünkü her
kes gibi onun da elinde bol miktarda birinci elden kaynak vardı. 
Buna ek olarak onun üstün zekâsı ile çoğu kez yavan ve yeknesak 
metin içeriklerini yorumlamadaki olağanüstü yeteneği birleşince, 
ortaya böylesine değerli bir kitap çıktı. Hakikaten, okuyucu aşağıda 
Ardzinba'nın kaleminde ve yaptığı parafrazlarda bu yeknesaklığın 
nasıl kırıldığını, renklendirildiğini ve "ölü" kişi, sıradan, tekrarlan
dıkça daha fazla can sıkan seremoniyel eylemler ve aslî metinlerde 
karşımıza çıkan "renksiz" mekânların nasıl canlandığını, hacim ve 
boyut kazandığını, heyecanlı bir film seyredermişçesine hissede
cek, her şeyi sinematik olarak kafasında canlandırabilecektir. De-

(•



mek ki yazar önce kendisi metinlerin doğru yorumunu yapmış, 
onların ozune girmiş, onları hazmetmiş ve ancak bunun sonucu 
ortaya çıkan panoramayı okuyucularına aktarmıştır. Zaten tarihçi
nin görevi tam bu değil midir? Kurban, dans, müzik, eylem, hare
ket, jest ve sembollerin anlamlarını din tarihi açısından değerlen
dirirken yapılan mukayeseler bizi kâh eski Hint-Avrupalılara, kâh 
Hindistan'a, kâh Slavlara, kâh Çin’e, kâh Selçuklular'a, kâh Kızılderi
lilere götürür. Burada yazarın engin folkloristik ve linguistik bilgi
sine hayran olmamak elde değildir.

Rahmetli Ardzinba'nın 200 sayfalık özlü bir kitap şeklinde or
taya koyduğu bu araştırması, fazlasıyla öğülmeye lâyık büyük bir 
başarıdır. Bunun dışında eseri diğerlerinden ayıran bir çok öğe da
ha vardır. Birisi, yazarın, Anadolu ayin ve efsanelerinin çok yakın 
ilişki içinde olduğu Kafkasya'yı her yönüyle çok iyi bilmesi, diğeri 
de o zamanlar Komünist-Rus araştırmacıların '"kapitalist/burjuvazi 
tarih yazıcılığı" olarak damgalayıp sırt çevirdikleri sisteme aykırı 
olarak ürettikleri alternatif araştırma sonuçlarına ve kaynaklara 
kolayca ulaşabilmiş olmasıdır. Çalışmanın bir başka değeri de, ya
zarın tabiriyle "kurban ayinleri, talimatlar (ishiul - anlaşma) hak
kında bilgileri ve tipolojik verileri kullanarak Hitit ayinlerini, ayrıca 
Kral bayramlarını monografi halinde inceleyen" ilk deneme olma
sıdır. Eski Anadolu kültürleriyle uğraşan her kesimden okuyucunun 
bu eşsiz ve değerli kitabı zevkle okuyacağından ve en üst seviyede 
yararlanacağından, kitabı okurken bugünün karmaşık "soğuk sa
vaş" oyunları ve "kültür sömürüsü" senaryolarından sıyrılıp, günü
müzden 3500 sene evvel yaşamış Anadolu insanının ruh dünyasına 
bir nebze de olsa sızacağından eminim. Değerli kültür dostu Mu
hittin Ünal'ı, dilimize böylesine değerli bir eseri kazandırdığı için 
tebrik ediyorum.

Prof. Dr. Ahm et ÜNAL, Adana, 15 Mart 2010 
Münih (Alm anya) Üniversitesi 
Eski Anadolu Dillen ve Hititoloji Eski Başkanı 
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı



GİRİŞ
Elinizdeki monografinin amacı, Hitit Devletinin başkenti Hat- 

tuşa'daki (halen Ankara'nın 150 km doğusundaki Boğazköy) arşiv
lerde bulunmuş çivi yazı tabletlerinin içerdiği Hitit "Kral" ayinlerini 
incelemektir.

Hitit çivi yazı tabletleri, 1906 -1907 ve 1911 -  1912 yılları ara
sında H. VVinckler başkanlığında yapılan araştırmalar ve kazılar 
sırasında Boğazköy'de ortaya çıkarılmıştır (H. VVinckler'in vefatın
dan sonra 1931 -  1939 yılları arasında ve 1952'den günümüze ka
dar kazıları, arkeolog K. Bittel yönetmiştir).

Söz konusu tabletlerin deşifre edilmesine gelince, 1915'te ün
lü Çek araştırmacı B. Hrozny sorunu çok parlak şekilde çözmüş ve 
Hititçe'nin Hint - Avrupa dillerinden biri olduğunu tespit etmiştir. 
Sonraki yıllarda İsviçreli araştırmacı E. Forrer (ve ondan bağımsız 
olarak B. Hrozny), Boğazköy arşivlerindeki çivi yazılı tabletleri ara
sında Hititçe'ye yakın akraba olan Luvi (Anadolu'nun güneyindeki 
Luvi ülkesinde), Pala (Anadolu'nun kuzeydoğusundaki Pala Bölge- 
si'nde) gibi Anadolu dillerinde, ayrıca Hint -  Avrupa dillerine gir
meyen Hatti ve Hurri dillerinde yazılmış metinler bulmuşlardır.

Boğazköy arşivlerindeki Hitit, Luvi, Pala, Hatti ve diğer diller
de yazılmış çivi yazı metinleri, iki ana seri şeklinde (KBo ve KUB) 
faksimile olarak yayımlanmış olup halen yayınlar sürmektedir. Bu 
serilerin yanısıra İstanbul Arkeoloji Müzelerinde (IBoT)1 muhafaza 
edilen metinleri içeren üç cilt yayınlanmış, Ankara Anadolu Mede
niyetleri Müzesi (ABoT), British Museum (HT) ve Cenevre Müze
sindeki metinlerin birkaç yayını vardır. Ayrıca SSCB (Devlet Ermitaj 
/Hermitaj Müzesindeki N. P. Lihaçev Koleksiyonu) dahil olmak üze
re dünyanın değişik ülkelerindeki özel ve müze koleksiyonlarında 
bulunan metinlerden oluşan bir yayın (VBoT)2 gerçekleştirilmiştir.

Bu metinler ve yayımlanmamış çok sayıda diğer belgeler esas 
alınarak Hititlerin sosyo-ekonomik tarihi, hukuku ve kültürünün 
oldukça değişik yönleri incelenmiştir. Eskiçağ'da Doğunun en bü
yük devletlerinden biri olan ve 'M.Ö. 2. Binyılda Doğu Akdeniz'in
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tamamında ve dolayısıyla dünya tarihinde çok büyük rol oynamış' 
Hitit Devletinin üzerindeki esrar perdesi aralanmıştır /İvanov, 
1968b, s. 3/

Ama Hititlerin tarihi, dini ve kültürü konularında çok sayıda 
sorun çözüm beklemektedir. Bu arada Hitit ayinlerinin incelenmesi 
oldukça ciddi bir ihtiyaçtır. Ayinleri tanımlayan parçalar, Hitit çivi 
yazılı metinleri içinde en geniş grubu oluşturmaktadır ve bu da 
ayinlerin, Hitit toplumunun yaşamında oynadığı önemli role işaret 
etmektedir.

Hattuşa arşivlerindeki tabletlerde ayinlerle ilgili tanımlama ve 
anlatımlar, gerek din, gerekse dinle sıkı bağlantısı bulunan sanat 
ve edebiyat araştırmaları için müstesna öneme sahiptir. Örneğin, 
edebi değere sahip olan belli Hitit eserlerinin çoğu, ayinlerin içinde 
öğe olarak yer almaktadır.

Hitit ayinleri, eski Hitit Devleti'nin yani Hititlerin ilk krallığının 
oluşumundan çok daha önceleri başlamış olan Hatti -Hitit ve Hatti 
-  Pala etkileşimi hakkında başlıca kaynaklardır. Çoğunlukla Kızılır
mak Nehrinin oluşturduğu menderes (kıvrım) üzerindeki bölgede 
oturan ve Anadolu'nun yerli halkı olan Hattilerin, Hitit ve Palalar 
ile bu erken ilişkileri sonucunda Hitit sarayındaki görevlilerin un
vanlarında ve hiyerarşide Hatti sosyal yapısının etkileri görülmek
tedir. Hitit ve Palaların maddi ve manevi kültüründe de oldukça 
kuvvetli Hatti etkisi tespit edilmektedir.

Ayinler, "Oldukça aktüel bir sorunun- sosyal yapıdaki (kült 
toplumundaki) kült biçimleri ile kült dışı, dünyevi biçimler arasın
daki oranın" araştırılması açısından da büyük ilgi uyandırmaktadır. 
Burada gayet uç iki pozisyonda duran tipler söz konusudur Bir ku
tupta her iki toplumda tam bir örtüşme varken, diğer kutupta bun
ların tamamen karşı ve zıt olduğunu görüyoruz/ /Levada, 1965, s. 
124/. Hitit toplumu, muhtemelen bu iki uç noktanın arasında bir 
yerde durmaktadır. Fakat bilinen tutuculuğu nedeniyle Hitit ayin
lerinde, sosyal örgütlenmenin kült şekilleriyle kült dışı şekillerinin
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birbiriyle sıkıca bağlı olduğu daha eski tiplerin izlerini görebiliyo
ruz.

Hitit ayinleri, daha ayin ve mit arasında ayrım bulunmadığı 
kültür düzeniyle ilgili en arkaik ve yazılı olarak belgelenen örnekler 
olarak da dikkat çeker. Burada mit anlatımı, belirli ayin hareketle
rinin yapılmasıyla bağlantılıdır. Bu olgu, din sistemlerinde mitle a- 
yin arasındaki oranla ilgili olarak sıkça tartışılan sorun için ve daha 
geniş manada dinin gelişme tarihini incelemek için oldukça büyük 
öneme sahiptir. Hitit geleneğinde (bakınız: CTH, s. 69) kurban 
ayinleri (SISKUR Hititçe "aniur" -  eylem, hareket), dualar (muga- 
war), yakarma (hukmais), talih falı (KIN) vb, ayrıca Hititlerin EZEN 
ıdeogramıyla işaretledikleri önemli miktarda ayin bilinmektedir. 
Bu sonuncular, özel durumlarda yapılanlardan farklı olarak düzenli 
(periyodik) şekilde yapılan resmi özellikteki (festivaller) bayram
lardı3. Bunlar, başkent Hattuşa'da olduğu gibi diğer Hitit kentlerin
de de düzenleniyordu.

Başkentte ve Hitit devletinin başka önemli kentlerinde düzen
lenen bayram törenleri, Kralla ilgili merasimlerdi: başka deyimle 
bunlar Kral, Kraliçe (ve sıkça Prensin) yönettikleri ve katıldıkları tö
renlerdi. Kraliyet çiftinin ayinlere katılmasının zorunlu olması, bay
ramların devlet için genel bir önem taşıdığı şeklinde değerlendiri
lebilir. (Değişik yerel mıntıkalarda yapılan ve Kralla Kraliçenin ka
tılmadığı merasimler farklıydı / Güterbock, 1970, s. 176/.

Kral bayram törenlerinin önemli kısmı yerel Anadolu gelene
ğine bağlıdır (oysa diğer birçok ayin, Sümer -  Akad ve Hurri gele
neklerinden alınmıştır). Hattilerden alınmış ayinleri, ayrıca Hatti 
kökenli hakim elemanların bizzat Hititlere ait elemanlarla iç içe 
geçtiği ayinleri, söz konusu geleneği devam ettiren bayramlar ola
rak görüyoruz (Bazı Hitit ayinleri, Hint -  Avrupa dillerinde konuşan 
diğer hakların gelenekleriyle de benzerlik gösterir). Aynı ayinde 
Hatti ve Hitit öğelerinin bileşimi söz konusudur ve örneğin daha en 
erken döneme ait arkaik ayinlerde Hatti ve Hitit tanrılarının adla
rında bağlılık görülmektedir. Bu ayinler, Eski Krallık döneminde
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tipik olan Eski Hitit duktusu4 denilen özel tarzlı çivi yazısıyla kayde
dilmiştir. Anlaşıldığı üzere, bu tür bayramlar Hattilerle Hititlerin 
daha erken dönemdeki temasları sonucunda ortaya çıkmıştır ve 
Eski Hitit Döneminde yazıya alınmadan önce sözlü gelenek halin
de varolmuştur. Hitit Krallığı tarihi boyunca söz konusu ayinlerin 
anlatıldığı metinler, kâtipler tarafından defalarca yeniden aktarıl
mıştır ve bunları genelde daha geç dönemde, Hitit İmparatorluk 
Dönemi'nde yapılmış kopyalardan biliyoruz. Bu kopyalarda eski 
orijinallerin modernleştirildiğini gösteren belirli ipuçları vardır 
(kopyalar Yeni Hititçe olsa da Eski Hitit Krallığı diline özgü bazı izler 
kalmıştır; bunlarda Hatti ve Hitit tanrılarıyla birlikte Hitit İmpara
torluk zamanında Hitit panteonuna girmiş Hurri tanrıları da yer 
almaktadırlar).

Elinizdeki çalışmamızın amacı ontohşum (AN.TAH.SUM), nun- 
toriyahsa (nuntaruashas), vurufliya, hassumas ve kilam (Kİ.LAM,} 
dahil olmak üzere en önemli mevsimsel Kral bayramlarını incele
mektir. Bu ayinlerin hepsi, Hititçe olarak kaydedilmiştir. Fakat bun
lardan sadece ikisi - antahşum ve nuntariyahsa, Hatti - Hitit ortak 
ayinleri sayılabilir. Diğer üç ayin türü - kilam, vurulliya ve has
sumas ise göründüğü kadarıyla tamamen Anadolu'nun Hatti nüfu
sundan alınmıştır. Ayrıca vurulliya, eski Hatti kült merkezi olan 
Nerik kenti geleneği ile ilişkilidir; hassumas ayininde ise antahşum 
ve nuntariyashadan farklı olarak sadece Hatti tanrılarına rastlanır 
/Hoffner, 1972: s. 34/

Kitabın I. Bölümünde, basılmış çivi yazı örnekleri bazında, ay
rıca modern alfabelere aktarılmış şekilde yayınlanmış metinler e- 
sas alınarak Kral ve Kraliçenin bayramlar sırasında yaptıkları yolcu
lukların ve kült gezilerinin güzergahları anlatılmakta, Kraliyet çifti
nin başlıca ayinleri sıralanmaktadır.

Belirli bir bayramın genel tablosunu ortaya koyan bu tariflere 
dayanarak 2. Bölümde Kral bayram töreninde yapılanların (işlevle
rin), birbirini izleme açısından sabit bir düzenini ortaya koymaya 
çalıştık. Sonra 3. Bölümde ise Kral ve Kraliçe dahil olmak üzere
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ayinlere katılanların, ayrıca onların "yardımcılarının" -  saray din 
(kült) görevlilerinin bu törenlerdeki işlevleri (hareketleri) incelen
miştir.

Genel semboller ve birbirini izleyen genel standart operas
yonlardan oluşan Kral bayramları ve ayinler, bir bütün olarak 
(İvanov & Toporov, 1970, s. 322), ayin yapısının öğeleri şeklinde ve 
aynı zamanda ayinde iz bırakan ve belirli bilgi taşıyan simgeler ola
rak ele alınmaktadır, /simge sistemi olarak ayinler hakkında bakı
nız: Levada, 1965, s. 4, 49, 106 vb/. Bu simgelerin içeriği ilke olarak 
denetlenmez ve bunları kullanan topluluk üyelerince sadece kıs
men idrak edilebilir /mukayese ediniz: Levada, 1965, s. 57/. Bizzat 
eskiçağ insanlarının şu veya bu ayinleri nasıl algıladıkları hakkında 
bilgiye sahip değiliz (ve bu Hitit geleneğinin kuşkusuz çok arkaik 
olduğunu gösterir).

Ayinlerin önemini ortaya çıkarmak için Hitit Kral bayramları
nın simgelerini diğer halkların ayinleştirilmiş biçimlerinde görül
müş benzer işaretlerle karşılaştırdık. Şöyle ki "...Eski metni yorum
lamaya yardımcı olabilecek semiotik/göstergebilimsel evrensel 
olguların varlığı sayesinde tipolojik karşılaştırmalar yapılabiliyor; 
metin ise kendiliğinden ilgili evrensel olaya ait eskiçağ örneklerini 
tarihlemek için önemlidir/ /İvanov, 1976, s. 134/

Bu çalışma kurban ayinleri, talimatlar (ishiul - anlaşma) hak
kında bilgileri ve tipolojik verileri kullanarak Hitit ayinlerini, ayrıca 
Kral bayramlarını monografi halinde incelemek için yapılmış ilk 
denemedir.
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I. BÖLÜM

HİTİTLERDE MEVSİMSEL KRAL AYİNLERİ

1. GÜNLERCE SÜREN MEVSİMSEL "KÜLT GEZİSİ" 
BAYRAMLARI

H. Hoffner'in belirlediği üzere (H. Hoffner; 1974, s. 12 - 51) 
Hititler, yılı dört mevsime bölmüşlerdir. Mevsimlerin ne kadar sür
düğünden metinlerde neredeyse hiç bahsedilmez. Bu nedenle H. 
Hoffner, her mevsimin süresini, Hititlerdeki ve ayrıca çağdaş Tür
kiye'deki tarım faaliyetlerini esas alarak belirlemiştir.

Yıldırım, şimşek, yağmurlar mevsimi olarak bahar, ilk mevsim 
ve Yeni yılın başı sayılmıştır (Hititçe hamesha/nt). /Baharla yıldırı
mın ilişkisi için bakınız: Archi, 1973, s. 13 ve 34. not/. Türkiye'de 
çağdaş iklim koşullarının, çok uzak bile olsa, birkaç bin yıl önce bu 
coğrafyadaki iklimle benzer olduğunu varsayarsak H. Hoffner'e 
göre, bahar mevsimi Nisan ayından önce başlayamazdı. Çünkü 
Merkezi (İç) Anadolu'da kar tabakası ancak Mart sonunda kalkar. 
Ankara'da Mart ayında ortalama hava sıcaklığı +5, Nisan'da +10 
derecedir. Çivi yazılı metinlere bakılırsa, arpa ve buğday hasadı, 
baharı takip eden mevsimde yapılmaktaydı. Çağdaş Türkiye'de 
arpa hasadı Temmuz ayında başlar. Dolayısıyla Hititlerde bahar üç 
ay sürüyordu: Nisan, Mayıs ve Haziran/ Hoffner, 1974, s. 15 ve 
sonraki/. Bahar döneminde de, ayrıca Hititlerde çok tutulan AN. 
TAH. SUMSAR bitkisinin hasadı başlardı (bitkinin Hititçe adı bilinmi
yor). Tahminlere göre, antahşum soğangiller sınıfından bir bitkidir 
ve bilindiği kadarıyla krokus, safran /Mukayese ediniz: Cornelius, 
1969; Hoffner, 1974, s. 16, 109; Gurney, 1977, s. 31/ veya baharda 
çiçek açan zambak söz konusudur.



Bahardan sonra gelen '"Hasat mevsimi" ('hasat, yaz; Sümer 
işareti EBUR; Hititçe okunuşu bilinmiyor) göründüğü üzere Tem- 
muz'dan Ekim'e kadar dört ay sürüyordu /Hoffner, 1974, s. 24 ve 
sonraki/. Bu yaz sezonunda hububat (ayrıca arpa) hasadı, bağ bo
zumu yapılır, kaysı, elma, muşmula, hurma toplanırdı. Arpa ürünü 
gerekli işlemlerden sonra özel ambarlara konurdu /Hoffner, 1974, 
s. 24 - 41/.

Sonraki mevsim ise /Hititçe zena(nt)-) Kasım ve Aralık aylarını 
içeriyordu /Hoffner, 1974, s. 41 ve sonraki/. H. Hoffner'in bu tah
mini, Hitit metnindeki verilere dayanmaktadır (KUB XXXVIII, 32, 8- 
10) ve burada sonbaharın, Nisan'dan itibaren yılın sekizinci ayında, 
yani Kasım'da başladığı belirtilir. Bu mevsimde kışlık ekinler (arpa) 
söz konusuydu. Soğukların gelişiyle Ocak, Şubat ve Mart ayını kap
sayan kış mevsimi /Hititçe gim(m)a(nt)-/ başlıyordu /Hoffner,
1974, s. 50-51/.

Kışın, gerek saray işleriyle uğraşan yöneticiler, gerekse de 
komünün sıradan üyelerinin başlıca işi bu dönemde kışlık ot ve 
yemle besledikleri hayvanların bakımıydı. Soğukların başlamasıyla 
birlikte ordu da kışlık mekanlara dönüyordu. Fakat H. Hoffner'in 
kaydettiği gibi, Hitit metinlerinden birindeki verilere bakacak olur
sak kış mevsiminde de askeri harekat yapılmaktaydı (ama Hayasa 
gibi erişilmez dağlık arazilerde bu elbette ki imkansızdı). Şöyle ki 
oğlu 2. Mursili tarafından düzenlenmiş Şuppiluliuma'nın İşleri adlı 
metinde Şuppiluliuma'nın "kışın sefer ederek... saldırdığı" nakledi
lir/Güterbock, 1956, s. 84; Hoffner, 1974, s. 50/.

Antahşum
Söz konusu mevsimde yapılan vc yeterince belgelendirile- 

bilen uzun ayinlerden biri otuz sekiz gün süren antahşum bayra
mıdır. Antahşumun tarif edildiği metinler (CTH 604 -  625 ve CTH
1. Suppl.) içeriklerine göre iki gruba ayrılır.

Birinci grup metinler, iteneraryum denen metinlerdir ve bu
rada bayramın genel programı (güzergahı) tanımlanır /CTH 604/.
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Bu metinlerde Kralın Kraliçeyle birlikte ziyaret ettiği kentler ardı 
ardına sıralanır, ayinlerin yapıldığı tanrı tapınakları ve diğer kutsal 
yapılar belirtilir ve ayinlerin kısa açıklaması (veya listesi) verilir.

Daha önemli ikinci grup metinlerse söz konusu ayinlerin anla
tımını içeren parçalardır. Fakat bunların bazıları o kadar parçalan
mış fragman ve detay halindedir ki sadece ayinin adandığı tanrının 
adını tespit edebiliyoruz. Örneğin, tanrılardan biri için yapılan ayin 
tarifinden sadece birkaç satır kalmıştır ve tanrının Hititçe adı bi
linmiyor. Çünkü burada ve diğer metinlerde ancak ideogram şek
linde işaretlenmiştir /dIB, CTH 614/

Bugün itibariyle antahşumla ilgili itineraryum /bak: Güter- 
bock, 1960, s. 80- 89, 1964a, s. 62 ve sonraki/, ayrıca ayinlerin an
latıldığı ve günümüze kadar iyi korunmuş bazı tabletler /bakınız: 
Friedrich, 1925, s. 5 -  9; Goetze, 1955a, s. 358 -  361; Gurney, 
1970, s. 153 - 155/ Latin alfabesine aktarılmış ve tercüme edilmiş
tir. Metinlerin çoğu ise çivi yazılı aslı gibi basılmıştır.

Baharda yapılan Kral gezi ayinlerinin1 başlama noktası genel
de başkent Hattuşa idi çünkü Kral kışı daha çok burada geçirirdi. 
Kışı, herhangi bir başka Hitit kentinde geçirmek zorunda kaldığında 
ise antahşum güzergahı bu kentten de başlayabilirdi. Hattuşa veya 
başka kentten Kral at arabasında yola çıkar ve Tahurpa kentinin 
yukarı kısmına yönelirdi. Eğer Tahurpa'ya Hattuşa'dan hareket 
ederse Kraliçe de ona eşlik ederdi. Kral Tahurpa'ya başka bir Hitit 
kentinden hareket ettiğinde ise göründüğü kadarıyla, kışı genelde 
başkentte geçiren Kraliçe, kendisi ayrı olarak Tahurpa'ya giderdi 
ve burada Kralla buluşurdu.

Kral kendi isteğine göre, Tahurpa'dan önce ondan fazla uzak 
olmayan diğer bir kente -  Katapu'ya da uğrayabilirdi. Fakat burada 
hiçbir ayin yapılmazdı. Tahurpa'da ise Kral 'büyük toplantı (mec
lis)' adı verilen (salli asessar; bu konudan ileride bahsedilecektir) 
ayin düzenlerdi. Ayin halentuva da yapılırdı ve Güterbock'un tah
minine göre saray anlamına gelen bu sözcük Hatti dilinden alıntıdır 
(Güterbock, 1971, s. 307; mukayese ediniz: Gurney, 1977, s. 32).
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Sabahleyin Kral Kraliçeyle bir arada Hattuşa'ya hareket eder- 
di. Başkent yolculuğunda onlar Tippuva denen dağlık bir yere va
rırlardı ve burada aynı adı taşıyan bir kent bulunmaktaydı. Saray 
hizmetçileri (meşed'Uer) ve oğullar da acele buraya gelirlerdi. Tip- 
puva'da kısa mola sırasında Kral tanrı simgesi önünde ayinler yeri
ne getirirdi (ni)4ZI.K!N, Hititçe huwasi-}. Bu simge, dikey taş -  stel- 
den ibaretti. Şu veya bu tanrıyı simgeleyen bu steller ülkedeki dini 
merkezlerin çoğunda ya kent arazisinde ya da meskun yerlerin 
dışında, açık yerlerde, genelde korularda, çeşme başında veya 
dağda bulunurdu (bak: Darga, 1969, s. 5- 24, Gurney, 1977, s. 25, 
27). Bu arada Hattuşa ile ilgili olarak metinlerde kutsal şimşir ko
rusundaki Fırtına Tanrısı Hatti'nin simgesi olan taştan ve kentin 
yukarı kısmındaki Güneş tanrısı taşından bahsedilir.

Aşağıdaki metinler2 Kralın Tippuva ve Hattuşa'da düzenlediği 
ayinleri içerir3: 'Kral baharda antahşum bayramında Tahurpa ken
tinden Hattuşa'ya giderken Tippuva'ya vardığında çadır ve stel 
artık aşağı indirilmiş olur. Ve Kral arabasından inerek yüzünü Hat
tuşa'ya doğru tutar ve dua eder. Sonra o çadıra girer ve ellerini 
yıkar. Ardından Kral çadırdan çıkar ve stel/dikili taş önünde şarap 
akıtır. Sonra Kral arabasına biner ve yukarıdaki stele (dikili taşa) 
doğru tırmanış başlar. Ve o sırada birbirleriyle hız yarışına giren 
hizmetçiler de oraya koşarlar ve önce varıp kazanan, atın başını 
tutar"1 ve Kral arabadan iner. Ve o dikme taş önünde iri ekmeği 
kırar ve sunuda bulunur, ardından ikinci taşa yönelir. (Ve) orada 
da iri ekmeği kırar ve sunar. Daha sonra Kral arabasına biner ve 
stelden uzaklaşır. Kral büyük ana yola çıktığında, diğer bir at ara
bası (artık) koşulmuş ve hazırlanmış olur. Kral arabaya biner ve 
halentuvaya yönelir. Kral, tamu mekanına yaklaştığında5 'Tunna- 
kesno!s  diye seslenir/ Sonra Kral yıkanır ve hükümdarlık simgele
rini (KIN.HI.A-ta, Hititçe aniyatta-)7 ve altın küpeleri eline alır. Kral 
tamudan çıkar ve arabaya biner. Kral, arabayla Hattuşa'nın yukarı 
kısmına gider ve eğer büyük kapılardan geçerse alanzu denen kişi 
'akha!' diye haykırır. Kral Güneş tanrısı taşına yöneldiğinde ise
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arabadan iner (ve) iki saray oğlanı ve /bir meşedi/ onun önünde 
koşarlar. (Kral) gelir... (ve)... kurban ayini yapar/

Görünen o ki Kral çifti, bayramın sekizinci gününe kadar baş
kentte kalıyor ve burada tanrılar için ayinler düzenliyordu. Bu gün
lerin birinde ayin, halentuva içinde8 yapılırdı. Önce saray açılır ve 
ayine katılanlar, ayin giysilerini9 giyerlerdi. Sonra kral halentuva'ya 
girer ve burada 'büyük meclis' düzenlenirdi.10

Anlaşılan, antahşum bayramında hükümdar çiftinin Hattu- 
şa'da bulunduğu ve tanrılar için değişik ayinler yaptığı günlerde 
Hitit kentlerinden birinden diğerine koruyucu tanrının simgelerini 
götürürlerdi.

Verimlilikle ilgili olan bu tanrının ayinsel simgesi, koyun (veya 
bazen keçi) yapağıydı /post/ (Kus kursa)11. Tespit edildiği üzere /ba
kınız: Otten, 1959a, s. 351 -  361; Popko, 1974, s. 309 -  311; 
Popko, 1975, s. 65-70/, başkentte ve bazı diğer kentlerde muha
faza edilen yapağının, sadece simge olmayıp genelde bizzat koru
yucu tanrının kendisiydi (paralel metinlerde 'yapağa sözcüğünün 
koruyucu tanrının adıyla ardı ardına sıralanması bunu göstermek
tedir. /mukayese et: Popko, 1976, s. 310/). Yapağı üzerinde tanrı
ça İnara, ayrıca Zithariya, Hapantaliya, Kappariyamu ve bazı diğer 
tanrılar dahil, çok sayıda koruyucu tanrıya tapılırdı (bu tanrıça için 
bak: Kammenhuber, 1976, s. 68-88; Kammenhuber, 1976a, s. 89- 
90). Koruyucu tanrıların adlarına ve bunlara tapıldığı yerlerin adla
rına bakılırsa kutsal yapağı kültü Hatti geleneğine bağlıdır /bak: 
Otten, 1959a, s. 357-358; Popko, 1976, s. 310 ve sonraki/. Söz ko
nusu yerler Kuzey Anadolu'dadır (Örneğin, Hatentuva, Zapatis- 
kuva, Kastama, Tatasuna, Tuhuppiaya, Durmitta vb yer adlarını 
kıyaslayın).

Antahşum güzergah kayıtlarında korunmuş satırlara göre, 
ayin yapağısı Arinna'dan Hattuşa'ya sonra da Taviniya kentine, 
oradan da Hiyasnu kentine götürülürdü12. Din görevlileri Hiyas- 
nu'da geceledikten sonra yapağıyı yeniden Hattuşa'ya nakleder
lerdi /bak: Güterbock, 1960, s. 81, not 15; s. 84-85/ Başkentte üç
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gün süreyle Hububat tanrısı dahil olmak üzere ayinler yapılırdı. Bu 
ayinler için Hititlerin Kasayi kentinden kuzu getirirlerdi /bakınız: 
Güterbock, 1960, s. 81/

Ayrıca halentuvada 'büyük meclis' düzenlenirdi. O gün 'sağ 
taraf obubiti insanlarının sarayında' (konu ileride 3. Bölümde 3. 
paragrafta ele alınmıştır) Zipalanda13 kenti Fırtına tanrısının ayin 
kabı açılırdı. Sonraki gün kurban edilmek üzere 'abıbuti neferle
rinin sarayından' sekiz boğa ve on koyun, hesta tapınağından top
rak getirirlerdi (ileride bahsedilecektir).

Göründüğü kadarıyla antahşumun sekizinci günü kraliyet çifti 
Arinna'ya yolculuk ederdi. Bu kente giderken çift, Matella1'1 ken
tine uğrayarak burada toplanan 'büyük meclise'ıs katılırdı. Muh
temelen kra! Matella'ya taht arabasıyla girmekteydi ve buradan 
arabayla Arinna'ya gidiyordu10.

Anlaşıldığı üzere, kral Matella'dan Arinna'ya kralıçesiz yolcu- 
luk yapardı, kraliçe ise geceyi geçirmek üzere başkente dönerdi'\  
Sabah olunca kraliçe, Hattuşa'da kendi sarayında bağımsız şekilde 
ayin düzenlerdi ve antahşum bitkisini sunardı. Kral ise aynı ayini 
Arinna'da yapardı. Kral sadece onuncu gün başkente döner ve bu
rada 'büyük meclis' düzenlenirdi. Antahşuma bayramının on birin
ci günü kralla kraliçe hestada birlikte ayin gerçekleştırırlerdı.

Hititlerde hesta adlı sadece bir tek tapınak vardı ve Eski Hitit 
metinlerinde c hista, Yeni Hitit yani Hitit İmparatorluk Devri metin
lerinde ise (‘hesta diye belirtilirdi /bakınız: Kammenhuber, 1972, s. 
300-302/; Otten, 1955, s. 390/ Bu tapınak girişten, kapılardan ve iç 
(kutsal) mekandan oluşuyordu /Otten, 1955, s. 390/. Hesta kapı
sında veya kapısı önünde çeşme veya bir su kabı -  wattaru bulun
maktaydı -  KUB XXX, 32, 1, 14 /Otten, 1955, s. 390, not 1/. Hesta 
binasının Hattuşa dışında bulunduğu tahmin edilmektedir, çunku 
antahşum bayramının anlatımlarında kralın hesta'ya hafif bir ara
bayla gittiği belirtilir. /Otten, 1967, s. 231, not 14; H. Güterbock'a 
gönderme: MDOG„ 86, 1953: s. 47; ayrıca bakınız: Gurney, 1977, s. 
63/
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A. Kammenhuber'in /Kammenhuber, 1972, s. 300/; tahmini
ne göre 'hesta' Hatti kökenlidir. 'Hesta' için önceleri onun önerdiği 
etimolojiye göre bu sözcük, 'kemik evi' anlamı veriyordu. Ama 
sonra o bundan vazgeçti, çünkü bu yorum 3. Hattuşili ve 2. 
Murşili'nin Yeni Hitit metinlerinde rastlanan şekli esasında yapıl
mıştı /Otten, 1950, s. 130/ ve bilginin fikrince Hatti dilindeki adın 
geç dönemdeki transformasyonudur, dolayısıyla Hitit 'halk etimo
lojisidir'. Hatti dilindeki hesta'ya eşanlamlı kelime olarak NA/j-an 
parna (taş ev) önerilmiştir. Burada kastedilen, ölen kralın naşının 
gömüldüğü ve ölümünden sonra tanrı olan kral kültüne adanan 
tapınaktır /Taş ev için bakınız: Otten, 1958, s. 132 -  133; Me- 
nabde, 1965, s. 87-99/18.

Göründüğü kadarıyla Hesta sözcüğünün Hatti kökenli oldu
ğunu teyit eden bir delil de Eski Hitit Dönemi'nde bu adla sadece 
Hatti kökenli tanrıların belirtilmesidir. Tanrı Lelvani, Kader Tanrı
çası Papana ve İstustana vb. Hitit İmparatorluk Döneminde ise 
hesta bağlamında Hurri kökenli bazı tanrılar da kaydedilir /bak: 
hesta ile ilgili Eski Hitit ve İmparatorluk Dönemi metinleri özeti -  
Kammenhuber, 1972, s. 298 -  300; Otten, 1950, s. 123-136/.

Antaşhum güzergah notlarında hesta ayini hakkında şu kısa 
tarif vardır: 'Sonraki gün sabahtan saray oğlanlarının başı hesta'ya 
'Yıli götürürdü. Kral onu takip ederdi. Ve o yürüyerek yol üzerine 
koşu atlarını çıkarırdı (ABO X, 20, II, 13; /bak: Güterbock, 1960, s. 
82 ve 88, Güterbock, 1964a, s. 64 ve not 52/). Hesta'da yapılan 
başlıca ayinlerden biri, H. Güterbock'un tahminine göre, belli bir 
hiyeroglif simge olarak 'Yılın' getirilmesi ayiniydi ve bu husus, ayini 
anlatan tabletin son kısmında açıklanmıştır: 'Üçüncü levha bitti. 
Baharda antahşum bayramında hesta'ya 'Yıl' getirilirken.,ıs / 
Güterbock, 1964a, s. 67/

Kral ve Kraliçeyle birlikte hesta ayininde özel din görevlileri 
olan hesta görevlileri de yer alıyorlardı. Bizzat hesta görevlisi, ye
raltı dünyası tanrısı Lelvani, Gündüz tanrısı, Güneş tanrıçası, tan
rıça Mezulla, tanrı Zappas20 ve diğerlerine adak verirdi. O, Tanrılar
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olarak Yıllara da adak verirdi.21 Adaklar arasında ekmek ve Valhi 
içkisiyle birlikte kral sarayından getirilmiş başörtüsü ve giysiler de 
bulunurdu.22

Sonra on ikinci günden başlayarak antahşum bayramının otuz 
ikinci gününe kadar Kral ve Kraliçe Hattuşa'daki tapınaklarda ve 
ayrıca bayramın 15. ve 19. gününde şimşir korusunda ayinler dü
zenliyorlardı. Tapınaklar arasında şunların adları belirtilmektedir: 
tanrı Zaparva ve Güneş tanrısı mabedi, Fırtına tanrısı ve ülkenin 
Hükümdarı savaş tanrısının mabedi, tanrı Hanna mabedi, Hububat 
tanrısı mabedi, koruyucu tanrı mabedi, Kapı Ruhu tanrısının ma
bedi, Hapla kenti Fırtına tanrısının tapınağı. Bu mabetlerde sadece 
adı geçen ilgili herhangi bir tanrı için değil başkente özel mabedi 
olmayan ama panteonda yer alan diğer tanrılar için de ayinler ya
pılırdı.

Tanrılara adanmış ayinlerde dikkat çeken ilginç detaylardan 
biri, ayinden önce hububat bulunan kapların açılmasıdır. Örneğin, 
kral tanrı Zaparva'nın tapınağında ayin yaparken görevliler Hattu
şa. Fırtına tanrısına ait olan hububat kabını açarlardı /KBo X, 20, II, 
14-16; bak: Güterbock, 1960, s. 82/. Diğer bahar ayinlerinde de 
kap açıldığı görülür.

Hattuşa'da düzenlenen ayinler arasında antahşumun on seki
zinci günü yapılanı kaydetmek gerekir. Burada ilginç olan öncelikle 
kral ve kraliçenin birbirinden ayrı olarak farklı mekanlarda ayin 
yapmalarıdır. Kral, temiz tapınakta bizzat kendisinin tanrısı olan 
tanrı pihassasi Fırtına tanrısı için ayin yapardı, kraliçe ise halen- 
tuvada Arinna kenti Güneş tanrıçası için ayin düzenlerdi.7*

Hattuşa ve başkent dışındaki bazı ayinlerde kralın oğlu başı 
çekerdi. Şöyle ki kralla kraliçe tanrı Hanna mabedinde 'büyük mec
lise' katıldıkları sırada /KBo X, 20, II, 40-41/ onlar prensi Fırtına 
tanrısının tapınağına gönderirlerdi ve o burada hotouri bahar ayini 
düzenlerdi /KBo X, 20, II, 41-48/ Prensin huzurunda koyunlar kur
ban edilir ve tanrının önüne ayinsel olarak temiz et konurdu. Sa
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raydan prense yemek ve içecek gönderilirdi ve bunlar her halde 
tanrı içindi.

Kral Hattuşa'nın gerek yukarı, gerekse de aşağı kısmında Hatti 
Fırtına tanrısını simgeleyen dikili taş başında da ayin yapardı /CTH 
611/. Göründüğü kadarıyla bu, taş ayinlerin yapıldığı şimşir orma
nındaki tamu mekanında düzenlenirdi.24

Bilindiği gibi kral bu koruya şar ile veya hafif at arabasıyla gi
derdi.25 Bunu esas alan H. Güterbock şimşir korusunun başkent 
dışında bulunduğu sonucuna varmıştı /Güterbock, 1964a, s. 67/. 
Fakat bu 'ziyaret' gerçeği, böyle bir sonuç çıkarmak için yeterli 
değildir, çünkü şar ve öncelikle hafif araba kralın ayindeki simgesel 
işleviyle ilgili şeylerdir. Bunlarla yolculuk yapmak, ayinde gerekli 
olan 'dramatik harekettir'. Ayrıca antahşum bayramıyla ilgili anla
tımda, kralın Tahurpa'dan Hattuşa'ya yolculuğu, göründüğü kada
rıyla sanki şimşir korusunun bizzat Hattuşa'da, kentin aşağı kıs
mında bulunduğuna doğrudan işaret etmektedir: 'Kral Hattuşa'ya 
tamuya vardığı zaman şöyle haykırır: "kahvaltı yapılsın!" Sonra 
kral yıkanır.'26 Tarnuda yıkanmadan sonra kral arabayla kentin 
yukarı semtine hareket ederdi /bakınız: KUB X, 17, I, 20-23/

Şimşir korusundaki ayin için kral, gün doğarken tören kıyafeti 
giyerdi /KUB XI, 22, I, 13-18/. Kral, Hatti Fırtına tanrısı ve Hitit pan
teonunun bazı diğer tanrıları için kurban keserdi. Kurbanlar boğa 
ve koyunlardan27, ekmek ve içeceklerden, antahşum bitkisinden 
oluşuyordu. Bu kurban ayinlerinde kralın önde gelen yardımcıla
rından biri, bağıc./büyücü idi (luAZU / HAL, 'müneccim, bakıcı, ka
hin' ~ bakınız: Friedrich, 1952-1957, s. 266/; 'hekim' -  Gurney, 
1977, s. 45, not 4)28: 'Büyücü, taze iri ekmeği kabın içinde (üzerin
de) kırar ve onu (kabı) ... doldurup onu dikme taşın yanı başına 
kor. Ve onun üzerinde yarma ve yağlı ekmeği serper. (Sonra) bağı- 
rıcı marnuva içeceği olan kabı krala uzatır, kral elini içecek kabının 
üzerine kor. Bağıcı taş dikme önünde, içeceği üç kez yere dökerek 
adar. Bağırıcı marnuva kabını yere koyar. Ve bağırıcı valhi içeceği 
olan kabı alır ve onu krala uzatır. Kral (ona) el sürer, (bağırıcı ise)
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taş dikme önünde üç kez içeceği yere dökerek adar. Sonra bağırıcı, 
içinde bira olan kabı krala uzatır, kral (ona) el sürer, bağırıcı (ise) 
üç kez içeceği (yere dökerek adar)/

Antaşhum törenlerinde bu ayin bağırıcının katıldığı tek ayin 
değildir. Bağırıcılar Hattarina kentinin İştar tanrıçası için ayinler 
yaparlardı, (bakınız: KBo X, 20, III, 24-25, 27-28, 30-31; /Güter- 
bock, 1960, s. 83), akşam olunca onlar kulumursiya denilen ve gö
ründüğü üzere Hurrilere ait olan bir ayin düzenlerlerdi (KBo X, 20,
III, 33). Aynı gün içinde kral tanrı Karmahili için, bağırıcılar da tanrı 
Ninattani için benzer ayinler yaparlardı (KBo X, 20, II, 37-39) Bu
nunla beraber şu da var ki Hititlerde takvimle ilgili bayramların 
çoğunda bağıcı ve rahipler takımı yer almazdı. Genelde Hitit gele
neğinde bu görevliler resmi olmayan ayinlere katılırlardı. Antah
şum bayramında onlar Hurri kökenli tanrılar29 için ayinler yapma
larını dikkate alırsak, onların devletin resmi takvim bayramlarına 
katılmaları, muhtemelen Hurri dini geleneğinin etkisiyle açıklan- 
malıdır. (bağırıcı veya 'yaşlı kadın'=büyücü kadın tarafından yöne
tilen ayinlerin Hurri ve Luvi kökenleri hakkında bakınız: /Haas, 
1977, s. 32/; Hitit krallığında Hurri etkileri için bakınız: Güterbock, 
1954/).

Antahşum bayramı törenleri kapsamındaki ayinlerden biri de 
ormanda yapılan ayindir (CTH 617). Bu ayin, kral ile kraliçe Hat
tuşa'daki ayinleri bitirdikten sonra bayramın otuz ikinci (veya otuz 
üçüncü) gününde yapılırdı.

Söz konusu kutsal orman (koru) Hititlerin Tauris kenti yakı
nındaydı. Ormanda ve muhtemelen bizzat Tauris'te de yapılan 
kutsal ayinin anlatıldığı metnin kolofon kısmında şöyle denmekte
dir: 'Kral Tauris kenti korusunda Tauris kenti koruyucu tanrıçası 
için antahşum bayramını kutlarken/30

Tauris kenti koruyucu tanrıçası dışında Hatti ve Kaneş (= Hitit) 
kökenli diğer tanrılara da boğa, koyun ve keçi gibi hayvanlar, ek
mek, içecekler ve antahşum bitkisi31 kurbanlık olarak adanırdı.



Hitit kökenli tanrılar arasında demirci tanrı Hasamali, tanrılaştırıl
mış akarsu Zuliya ve nehir koruyucu tanrıçayı32 görüyoruz.

Anlaşıldığı kadarıyla, Orman Fırtına tanrısı, Sevgi ve Nimet ad
lı tanrı (Assiyat-s), Kalimma pınar anası (AMA Kalimma -  KUB II, 8, 
38), tanrılaştırılmış kutsal pınar Kalimma'nın kendisi, kapı tanrısı 
Salavani ve Bakırlı tanrısal akarsu/pınar (Kuvannani)33 Kanes 
(=Hitit- Luvi) tanrılarıydı.

Tauris kenti yakınındaki ormanda yapılan ayinde adı geçen 
tanrıların çoğu, suyla ilgilidir. Bu durum, Taursi kenti koruyucu 
tanrıçasının Hatti pınar tanrıçası olduğunu tahmin etmeye esas 
oluşturmaktadır ve zaten ayin bizzat ona adanmaktaydı ı(bakınız: 
not 30). Söz konusu pınar görüldüğü üzere Tauris kenti ormanında 
bulunmaktaydı ve buranın suyu Fırtına tanrısı Nerik (elsTIR gauriya- 
/bakınız: Haas, 1970, s. 130-133; mukayese et: Ardzinba, 1975a, 
s. 183-184) için yapılan ayinlerde kullanılırdı. Ormanın adı, Hatti 
dilindeki 'ur(a/i)' -  pınar, çeşme kelimesinden gelmektedir. Hatti 
dilindeki çeşme kelimesi için bakınız: /Forrer, 1938, s. 197 vb/.

Söz konusu tanrıçanın ve Tauris kentinin adında Hatti dilinde
ki ur(a/i) kelimesinin yer aldığını görüyoruz. (Mukayese ediniz: 
Taur-isa ve Hatti dilinde tanrısal dağ Zalinu, Zalinu-isa /Laroche, 
1947b, s. 38, 42/). Tanrı dLAMA Ufu Taurisa adı (burada dLAMA = 
Hattice Inara /Laroche, 1966, s. 253/) belki de Hatti tanrısı 
(lTaurit'le bağlıdır /Bak: Ardzinba, 1977, s. 129, not 76; mukayese 
et: Laroche, 1947, s. 33/. Bu ad, Hatti dilinde bilinen dişil biçim- 
lendirici -it ve ad öneki ta- kullanılarak muhtemelen ur(a/i) -  pınar 
sözcüğünden türetilmiştir, (kıyaslayınız tanrı adı Tazzuvvasi ve ta- 
öneki içermeyen paralel Hitit şekli: Zuwasi(n); KBo XX, 10, I, 16).

Diğer antahşum ayinleri sırasında olduğu gibi Tauris kenti 
ormanında (veya bizzat kentin içinde?) kutsal yerler ziyaret edilir 
ve kurbanlar verilirdi34: 'Kaide önünde bir kez, ocak (= sunak) için 
bir kez, tanrı Hasamilı için bir kez, pencereden Kuvannani pınarı 
için bir kez, ahşap sürgü için bir kez. Sonra ocağın (= sunağın) dış 
tarafından o, (kurbanları) yerleştirir/35 Ardından kral tanrılara



ayinsel olarak tanrılara yemek ve içecek ikram ederdi (kıyaslayınız: 
KUB II, 8, V, 12-15, 17-24).

Kral ve kraliçenin antahşum bayramının otuz üçüncü veya 
dördüncü günü yaptıkları diğer bir ayin de Tauris tanrıçası için dü
zenlenen ayinle benzerlik gösterir (CTH 618, ayrıca E. Laroche ta
rafından CTH 595'e eklenen KBo X, 39 fragmanı). Kısmen CTH 618 
ile benzerliği olan KBo X, 39 fragmanına göre fikir yürütürsek, bu 
ayine Piskurunuva36 Dağı bayramı deniyordu, çünkü ayin, adı ge
çen dağın zirvesinde yapılıyordu ve öncelikle tanrılaştırılmış Pisku
runuva dağına adanıyordu.

Bu ayinle ilgili olan ve bilinen anlatılar bize tam şekilde ulaş
mamıştır. Bu yüzden bayramın kısımlar itibariyle ardı ardına sırası
nı bilmiyoruz. Olasıdır ki kral bu dağın eteğine arabayla geliyor ve 
ardından, armağanları taşıyan din görevlileriyle birlikte dağa çıkı
yordu: 'Kral (arabadan) iner ve saray oğlanlarının başı ona kalmus 
sunar. Testiciler (ve) aşçılar, kalın ekmekleri kaldırıp kralın önünde 
tutarlar. Ekmekçilerin ardından Alantsu neferleri ve kıta neferi 
yürür. Onlarla (birlikte) saray hizmetçisi karsuvo37 gelir'. Kral, bü
yük olasılıkla dağda yapılmış olan mabedin kapısına36 yaklaşınca 
arabadan inerdi ve geyikler önünde adaklar sunulurdu.39 'Kral ara
badan iner (ve) yüce yerine oturur. (Onun çevresinde) dansçı bir 
kez döner ve (sonra) o (dansçı?) geyiklerin önünden geçer.40 Saki 
ise elinde altın testi tutar ve (geyiklerin önünde) adak sunar.'

Geyikler önünde yapılan kurban merasimi, bu hayvanların 
kutsal kült hayvanları olduğuna işaret etmektedir. Muhtemeldir ki 
Hititlerde özel bir geyik bayramı da vardı /kıyasla: EZEN A-YA-LI; 
/Güterboch, 1970, s. 177/ Görüldüğü gibi, geyik kültü kapsamında 
geyikleri ehlileştirerek ev hayvanları gibi bakıyorlarmış. /bakınız: 
Haas, 65, not 4/

Piskurunuva dağındaki ayinde geyiklerin kullanılması, ayinin 
yapıldığı tapınağın Güneş Tanrısı41 tapınağı olması açsından da ilgi 
çekmektedir: 'Kral (ve) Kraliçe Güneş tanrısı tapınağına /.../ Kral
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(ve) kraliçe tanrı ününde secde ederler, bir koyunu Güneş tanrısı
na sunarlar. Alantsu neferi söyler, kita neferi haykırır/

Burada adı geçen Güneş Tanrısı, aslında ilahedir, çünkü ona 
sığır kurban edilirdi (Hititlerde inek genelde dişi ilahlara kurban 
edilirdi). Hatta belki Piskurunuva dağındaki tapınak Arinna kenti 
Güneş Tanrıçasina aitti (Hatti dilinde Vurunsemu)47: 7.../ Ve o 
kurban eder. Bir sığır, üç koyunu /... Güneş Tanrısına, tanrıça 
Mer/tsulla'ya adak sunar. /... Arinna kenti Güneş tanrısına, Gök 
(tanrıçasına) kurban verir/

Arinna kentindeki geyiklerden bahsedildiği diğer Hitit metni 
ışığında da geyik kültü ile Arinna kenti Güneş Tanrısı kültü arasın
daki ilişki akla gelmektedir44. Güneş tanrısı kültüyle ilişkilendirilen 
geyik inancı, büyük olasılıkla çok eski Anadolu (Hatti) geleneğine 
bağlıdır, çünkü Anadolu'da yapılmış arkeolojik kazılarda bulunmuş, 
MÖ 2. -  3. binyıllara ait kült eşyaları üzerinde geyik tasvirlerine 
rastlanmaktadır. (bakınız: Resim 1)

Piskurunuva dağında sunulan kurbanlar, Tauris kent orma
nında sunulan adaklarla belirli benzerliğe sahiptir. Tauris kenti or
manında olduğu gibi Piskurunuva dağında danna ekmeği /KUB 
XXV, 18, III, 14, 17-21/, tatlı ekmek, punniki ekmeği, antahşum 
bitkisi’'4, taval, valhi içkileri ve şarap adak olarak sunulurdu /KUB 
XXV, 18, V, 14/.

Piskurunuva'da görevliler, kurbanlarla birlikte aşağıdaki ayin 
mekanlarını dolaşıyorlardı: 'Aşçıların deneticisi ve testicilerin de
neticisi, içeride (mekanda) ayinsel arınma yapıyorlar, aşçıların de
neticisi, kaide önünde bir kez adaksal içki içer, ocak (= sunak) için 
bir kez adak içkisi içer, taht için bir kez adak içkisi içer, pencere için 
bir kez adak içkisi içer, tanrı Hasamili ağacı dibinde bir kez adak 
sunar, pınar için bir kez adak sunar, tahta sürgü için bir kez kurban 
sunar/ Sonra ocağın (^sunağın) dış tarafından o, bir kez adak içkisi 
içer. (Ve) yeniden taval (ve) valhi içkilerini içmek üzere adak vere
rek, (sırayla) ayin yerlerini dolaşır'45. Yukarıda belirtildiği gibi, hu
bubat (veya şarap, yağ ve bal) doldurulan, tapınakta tutulan, sa
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dece baharda açılan ve harsiyali*b diye bilinen kap için de adak ve
rilirdi.

Piskurunuva dağındaki ayin mekanlarının listesi, pencere -  
Hasamili ağacı47- pınar, pencere-tanrı Hasamili- Kuvannani pına
rından oluşmak üzere Tauris kenti ormanındaki ayinler listesiyle 
aynıdır. /Burada pınarın adı Uiryatum48 -  yukarıda adı belirtilen 
Tauris koruyucu tanrısının adı gibi muhtemelen Hatti dilindeki 
ur(a/i) - 'pınar' sözcüğünden oluşmaktadır.

Diğer ayinlerde olduğu gibi, Piskurunuva'daki merasim sıra
sında kral ve kraliçe yardımcılarıyla birlikte tanrıları yedirirken aynı 
zamanda içerlerdi (kutsal içki alırlardı)49. Kral tanrılar için içerken 
diğer yüksek makam sahipleri ve saray görevlilerinin de hazır bu
lundukları olasıdır çünkü bunlar için 'efendiler7 denmektedir. Onlar 
bazen tek, bazen ikişer, bazen de altışar olarak kralın önünde du
rur ve onunla aynı zamanda içerlerdi.50 Kral ve "Efendilerin" bu 
ayini için "arınma" ('sakinleşme') denir: "Kral arınmak için 
Piskurunuva dağı önünde ayak üstü bir kez içki alır."51

Piskurunuva'daki ayini bitirince kral Harranasa adlı Hitit ken
tinde geceyi geçirirdi. Burada sabahlayan kral Arinna kenti Güneş 
tanrıçası ve bir başka tanrı için ayin yapardı. O sırada saray oğulla
rının başçısını Tsiplanda adlı Hitit kentine gönderirlerdi ve bu gö
revli, oraya hayvan sürüsü götürürdü. Tsiplanda'da kahinler, saray 
oğlanlarının başının huzurunda hayvanları yerlerdi /bakınız: 
Güterbock, 1960, s. 87.

Bir gün sonra antahşum ayini Zipalanda'da düzenlenirdi. Ar
dından otuz yedinci gün Ankuva kentinde Hitit Melike (Kattahi) 
tanrıçanın tapınağında ayin yapılırdı. Yine burada halentuvada 
'büyük meclis' düzenlenirdi (CTH 620, KUB XI, 27, VI, 1-7). Ayinler, 
otuz sekizinci gün Zunni yağmuru bahar bayramıyla sona ererdi 
(Hoffner, 1974, s. 18 ve not 63).

Yukarıda belirtildiği gibi, antahşum dışında nuntariyasha de
nen ve günlerle süren diğer bir Hitit bayramı da bilinmektedir.
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Nuntariyasha
Nuntariyasha (CTH 626 ve CTH I. Suppl; /Güterbock, 1961, s. 

90/), antahşum gibi kral ve kraliçenin ziyaretlerini kapsayan tak- 
vimsel ayindir. Bu bayramın adı nuntariyasha, 'acele'52 anlamına 
gelir. 'Nuntariyasha' bayramı, kral seferden döndükten hemen 
sonra, muhtemelen son baharın bittiği günlerde, aşırı soğuklar 
başlamadan ve kentten kente geçişleri zorlaştıran kar tabakası 
oluşmadan önce yapılırdı.

Nuntariyasha bayramının genel programına göre (CTH 626, 1) 
ilk gün Katapa kentinde 'büyük meclis' toplanırdı. İkinci gün ise 
bayramın anlatıldığı metinde adı verilmeyen bir kentte prens, Hitit 
koruyucu tanrısı Zithariya için ayin yapardı /kıyaslayın: Goetze, 
1957, s. 92; Garstang and Gurney, 1959, s. 10/. Nuntariyasha bay
ramının üçüncü gününde 'kudretli Fırtına tanrısı' için yapılan ayin
den sonra prens Tsithariya tanrısının simgesiyle Hakmaru kentine, 
oradan da Tatasunu kentine hareket ederdi.

A. Goetze'ye göre, /Goetze, 1957, s. 92/ bayramın ilk üç günü 
ayinlerin yapıldığı ve Zithariya tanrısı simgesinin ve kralın hareket 
noktası olan kent -  Katapa'dır. H. Güterbock, 1961: s. 90-91/ ise 
ikinci ve üçüncü gün ayinlerin Katapa'da değil, başkentte yapıldığı 
konusunda görüş bildirmektedir ve dolayısıyla 'ziyaretler' Hat- 
tuşa'dan başlıyordu. Güterbock'un görüşü herhalde daha inandırı
cıdır. Bu görüş, nuntariyasha bayramının anlatıldığı varyantlardan 
olan KUB XXII, 27 metnine dayanmaktadır. Buna göre, bayram 
sırasında Zithariya tanrısının simgesi Katapa'dan değil, Hat- 
luşa'dan görülüyordu ve Tatasunu-İstuhili-Hakmaru güzergahı ta
kip ediliyordu. 'Bin tanrı ve tanrıça Tashapuna için yapılan' ayin
den sonra tanrı yeniden Hattuşa'ya götürülürdü (KUB, XXII, 27, IV, 
4-15; /Güterbock, 1961, s. 91/; ayrıca kıyaslayın: /Goetze, 1957, s. 
100, s. 100, not 13/).

Böylece bayramın dördüncü günü Hattuşa'dan (veya hatta 
Katapa'dan) hareket eden kral, ülke arazisinde seyahat ederdi. Hi- 
surlu çayını geçince kral Tahurpa'ya varırdı. Ardından Arinna,
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Tatisgu ve adları bize ulaşmamış diğer başka kentleri, ayrıca Har
ran, Zipalanda, Katapa şehirlerini ziyaret ederdi. Katapa'dan sonra 
kral Tahurpa, Tippuva ve Nirhantu akarsuyu üzerinden başkent 
Hattuşa'ya dönerdi /kıyaslayın: Goetze, 1957, s. 92/. Kral Hat- 
tuşa'da bulunduğu gün 'Nerik ziyareti' ayini düzenlerdi ve bu ayin 
herhalde de gerçek Nerik ziyaretinin yerini alıyordu çünkü bu bay
ramın anlatıldığı metin, 2. Mursili dönemine aittir ve o sırada Nerik 
kenti Karadenizli (Kuzeybatı Kafkasya) Kaşka aşiretlerinin elindeydi 
/Güterbock, 1961, s. 91-92/. Söz konusu gün dahil olmak üzere 
nuntariyasha bayramının tam devresi göründüğü üzere yirmi günü 
aşkın bir süreyi kapsıyordu /Kosak, 1976, s. 57/. Nuntariyasha ayi
nin bazı özellikleri antahşum bahar bayramı ile benzerlik gösterir. 
Şöyle ki her iki bayramda kral, kısmen kraliçeyle birlikte şar veya 
hafif at arabasıyla ziyaretler yapmakta veya kutsal post (yün) veya 
Tsithariya 'gezisi' şeklinde seyahat ederdi. Her iki bayramda gü
zergahlar aşağı yukarı aynı olup İç ve Kuzey Anadolu'daki önemli 
kült merkezlerini kapsıyordu /kıyaslayın: Haas, 1970, s. 53/.

Bütün bu kentler, Kızılırmak akarsuyunun çizdiği kavis üzerin
de bulunmakta olup genelde Hitit başkentinin kuzey ve kuzeydo
ğusunda, ayrıca güneyindeydi /Goetze, 1957, s. 96 ve sonraki; 
Güterbock, 1961, s. 91 ve sonraki/. Ziyaret edilen merkezlerin bu
lundukları yer ve noktalar konusunda çoğu bir birinden farklı olan 
görüş ve varsayımlar ortaya atılmıştır /Garstang and Gurney, 
1959, s. 1 -  31; Goetze, 1957, s. 92 -  99; Güterbock, 1961, s. 85 - 
97/. Katapa, Nerik ve Zipalanda kentlerinin yerleri hakkında litera
türün özeti için bakınız: /Ünal, 1974, s. 195, 206, 226 vb/. Şu veya 
bu hipotezin tercih edilmesi için özel bir gerekçelendirme lazımdır 
ve bu bizim amacımız dışındadır (aslında VboT 68 metninin özellik
leri konusunda H. Güterbock'un haklı itirazlarını dikkate almak 
kaydıyla A. Goetze'nin görüşünü tercih etmek daha doğru olacak
tır /Güterbock, 1961, s. 89 ve sonraki/).

Güterbock'un /1961, s. 87/ ardından antahşum ve nuntari
yasha hakkında metinlerden hareket ederek, kralın takip ettiği
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güzergahın S işaretine benzer bir çizgi oluşturduğunu tahmin ede
biliriz. Kralın bayram gezilerinin güzergahıyla ilgili olarak Hitit KBo
IV, 13 metnindeki veriler dikkat çekmektedir. Antahşum bayramı
na ait (fakat 38 günlük ayinler şemasına girmeyen) bu metinde 
ülkenin değişik yerlerinde bulunan kent tanrıları sıralanır. H. 
Güterbock /1964a, s. 66/ da kaydettiği gibi, KBo IV, 13 metnindeki 
veriler ayinlere ait diğer verilerden edinilen fikirleri kuvvetlendirici 
niteliktedir ve buna göre, Hititler ülkenin önemli kentlerinde bay
ramları kutlarken sadece bu kentlerin tanrılarını değil, Hitit devle
tinin bütün tanrılarını yüceltiyorlardı.

Devletin en önemli kentlerinde yapılan ayinlerin, ülkenin bü
tün tanrılarını kapsadığını kabul edebiliriz, (ayrıca dünyanın yönle
rine ait dört köşe bu konuya dahildir; ilgili düşünceler için kıyasla: 
KUB XXXVI, 89, Vs., 27 /Haas, 1970, s. 146,165/. Buna göre, Nerik 
kenti Tufan tanrısına dünyanın yönleri olan dört köşeden çağrı 
yapılıyordu (kıyaslayın KUB XXXVI, 90, Vs., 39-40 /Haas, 1970, s. 
178/). Bu doğrultuda söz konusu kentlere yapılan gezileri bütün 
Hitit devletini kapsayan gezi sayılabilirdi.

Antahşum ve nuntariyasha bayramlarında ülke içindeki gezi
ler konusunda VBoT 68 metnindeki veriler çok önemlidir. Burada 
anlatıldığı üzere, kral Arinna'dan Hattuşa'ya, oradan Matilla'ya ve 
sırasıyla diğer kentlere giderdi: asa neferi telipuri ve 'yöneticileri' 
bildirir (sıralar). Büyük olasılıkla telipuri terimi, Hatti kökenli olup 
Akadça abarakku kelimesiyle eşanlamlıdır. Telipuri devletin deği
şik yerlerde bulunan ekonomik tesislerinin yönetim 'şubelerinin' 
adıdır, (devlet tesislerinin 'şubeleri' için bakınız: Giorgadze, 1973, 
236-237). Bu kuruluşlarda muhtemelen Kral sarayının ve bayram 
törenlerine katılanların ihtiyaçlarını karşılamak için tarım ürünleri
nin depolandığı 'ambarlar' bulunmaktaydı. Bu tür mekanlar baş
kentte de bulunabilirdi (ileride kilam bayramının anlatıldığı kısımla 
kıyaslayın).

A. Goetze /1957, s. 92-93 ve not 24, kendisinin daha önceki 
çalışmasına atıfla birlikte VBoT 68'deki telipuri listelerini, kralın
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bayramlarda takip ettiği güzergahı tespit etmek için kullanmıştır.
H. Güterbok /1961, s. 88 ve sonraki/ haklı olarak bu ihtimali kabul 
etmemiş, VBoT 68 ve diğer bazı metinlerin gezi güzergahını değil, 
sadece kentlerin listesini içerdiğini ortaya koymuştur.

Genel olarak VBoT 68, II, 2-14, 14-19; III, 4-9 metninde 43 
mıntıka sıralanmıştır ve bu rakam, kralın ülke 'gezilerinde' uğradığı 
kentlerin sayısından epeyce fazladır. H. Güterbock'un tespit ettiği 
hususu da dikkate alırsak, sadece şu tahmin yapılabilir: telepuriler 
sıralaması, bunların kral tarafından simgesel olarak 'ziyaret' edildi
ğini yansıtır. Bu tür gezi sırasında asa neferi (belki de fiilen) bu 
telepurilenn yöneticilerim takdim ediyordu. (VBot 68, III, 2-3). Bel
ki de bu simgesel 'gezi', kralın daha eskiden sadece büyük kentleri 
değil, hem de küçük yerleşimleri, yani bütün ülke arazisini kapsa
yan gezi uygulamasıyla bağlıdır. Zaten bu simgesel 'ziyaretler', 
diğer ülkeler ve halklarda görüldüğü üzere hükümdarın ülke için
deki geziler sırasında kral köşkleri ve konaklarına uğramasını hatır
latmaktadır (mukayese ediniz: Peyer, 1964; Gureviç, 1967, s. 50, 
107, 127-128).

Söz konusu geziler, antahşum ve nuntariyasha bayramlarına 
ait anlatılardan öğrendiğimiz arazi gezilerinden çok daha uzun sü
rebilirdi. Nuntariyasha hakkında anlatılanlara göre, geziler zamanı 
kral mabetleri ve halentuvayı sırasıyla ziyaret etmekteydi.

Örneğin, bayramla ilgili metinlerden birinin son kısmında şöy
le deniyor: 'Üçüncü tablet bitmiştir. Kral nuntariyasha bayramı için 
Arinna'dan Hattuşa'ya gelirken ve ilk gün (sırasıyla) Fırtına tanrısı 
tapınağı, halentuva ve tanrılara ait bütün mabetleri dolaşıken...53.

Nuntariyasha bayramında kralın Hattuşa'daki ayinlerin anla
tıldığı beşinci tabletin son kısmı (kolofon) yukarıdaki metinle ner- 
deyse tıpatıp örtüşmektedir: 'Beşinci tablet bitti. Kral, sonbaharda 
nuntariyasha bayramında Arinna'dan Hattuşa'ya gezi yaptıktan 
sonra geldiği /ve/ Fırtına tanrısı tapınağında nasıl boğalar kesildiği 
(ve nasıl) bütün tanrıların mabetlerini onun (sırasıyla) gezdiği. Son
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ra halentuvada 'büyük meclis' toplanır, ardından kral yeniden Fır
tına tanrısı mabedine gider.

Gönderme yapılan metinlerde mabetler ve halentuva ziyaret
leri için weh- fiili kullanılmıştır ve 'dönmek, fırlanmak, devre vur
mak (örneğin dans zamanı), (sırayla) bir şeyin çevresinde dolan
mak, bir şeyin çevresinde şeritler yapmak' an.amına gelmektedir 
/kıyasla: Frıedrich, 1952- 1954, s. 250/

weh- fiiliyle belirtilen ve mabetler ile halentuvaya yapılan zi
yaretler antahşum bayramında kralın huzurunda din görevlilerinin 
mabet ve kutsal mekanlarda dolaşmalarıyla karşılaştırılabilir55. (Bu 
bağlamda weh- fiili olarak '(at terbiyesi için) ve eğitilmiş, yetiştiril
miş şar ve araba atları için pist, hipodrom' gibi sözcükler mukayese 
edilebilir /Güterbock, 1952, s. 360/; Ayrıca tanrı Telepinu için gök, 
deniz ve dağlarda yapılan 'gezi' ('dolaşma') ayinini belirtmek üzere
2. Mursili'nin duasında yer alan weh- kelimesi de dikkate alınabilir 
/Puhvel, 1957, s. 229/) Ayin mekanları çevresinde dolaşma eylemi 
için weh- fiili ile benzer semantik içeren irhoi- fiili kullanılır: 'devre 
vurmak, sınırlamak, sınır çizmek' /kıyasla: Friedrich, 1952-1954, s. 
84/

'Kenar, sınır, daire' anlamına gelen irhoi -  fiili (bak: Laroche, 
1968, s. 246-247), göründüğü kadarıyla 'yer sürmek' anlamı veren 
Hint -  Avrupa kökenli kelimeyle, ayrıca bunun türevi olan 'pulluk, 
saban, sürülmüş toprak, toprak' sözcüklerine yakındır (kıyaslayınız: 
Slavca (o)rati 'yer sürmek', (o)ralo 'pulluk, saban vb) /bak: 
Ardzinba ve Bayun, ayrıca mukayese et, Tischler, 1977, s. 55/

Kralın gezileri, ayrıca ayinsel postun (yünün) ve tanrı Zitha- 
rıya'nın Hitit krallığı arazisinde 'gezdirilmesi', tapınaklar, halentuva 
ve ayinsel yerlerin dolaşılması, Hitit hassumas bayramında prensin 
(DUMU.LUGAL) aşçı evi, artsana evi, tanrıça Kraliçe mabedi, aptes 
mekanlarını vb 'dolaşmasını', kilam bayramında kralla kraliçenin 
(ve herhalde koruyucu tanrının) arabalarla ambar kapısı çevresini 
dolaşmaları, (h)isuwa56 bayramında mabetlerin dolaşılması ve 
feteshapi bayramında 'tanrının kızkardeşi' (NIN.DINGIR) ve tanrı
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heykeli arabasıyla yapılan geziyi hatırlatmaktadır. (Teteshapi için 
bak: CTH 738; ayrıca bu bayramla ilgili metinleri mukayese et: KBo 
XIX ve KBo XXI) Aslında bütün bu ayinler dünya genelinde oldukça 
farklı geleneklerde sıkça görülen 'devre vurma, dolaşma, dönme' 
gibi ibadet hareketleriyle karşılaştırılabilir.

Çok sayıda söz konusu merasim ve töreni Hitit ayinleriyle kar
şılaştırmak açısından ele alırsak, 'dönme, devre vurma, dolanma' 
gibi hareketler, büyü eylemi ve halk ayinlerinin arkaik katmanı57 
olmaktan daha çok kralların (önderlerin) zorunlu bir işlevi olarak 
ilgi uyandırmaktadır.

Kralın arazide gezi yapmak suretiyle 'devre vurması, daire 
çizmesi, dolanması' gibi zorunlu işlevi mekan ve zaman itibariyle 
oldukça farklı ve uzak değişik geleneklerde tespit edilmiştir. Bu 
törenin görüldüğü dönemler ve coğrafyalardaki farklara bakmaksı
zın çok sayıdaki bu örneklerde ortak arkaik çizgileri ortaya çıkmak
ta, bu geleneğin toplumdaki evrimle birlikte hangi yollarla geliştiği 
belirlenmektedir58.

Hitit geleneğinde kralın bölgeleri dolaşması, tipolojik ve belki 
genetik olarak 'kralın vücuda getirilmesi' ve Yılbaşı -  racasuya diye 
bilinen eskiçağ Hint ayininde kralın 'gezisiyle' benzerlik gösterir. 
Sıvı sürme merasimiyle kutsandıktan sonra kral (veya bu durum
larda onun yerine geçen veliahdı) güneşin hareketi yönünde şar 
arabasıyla adak yeri çevresini dolaşırdı. J. Heesterman'a göre 
/1967, s. 56, 127 - 129/ arabayla bu geziyi yapmakla kral, kendi 
şahsında (kendisi veya veliahdının dolaştığı kurban mekanıyla öz
deşleştirilen) Kainatı bütünleştiriyor ve kozmos ile kendisinin yeni
den doğuşunu canlandırıyordu.

Diğer geleneklerdeki bu seremoni ve arazi dolaşma işlevleri 
ışığında Hitit kralının antahşum, nuntariyasha ve başka bayramlar
da yaptığı ve onun ülkeyi 'koruma' işleviyle /kıyaslayın: aşağıdaki 
lil. Bölüm, 1. paragraf/ ilgili olan arazi gezileri ve benzer hareketle
ri, belirli araziyi 'dış dünyadan ayırma' olarak, /kıyasla: Vries, 1970, 
s. 295/, bu arazi çevresinde 'kötü güçlere' karşı 'engeller'59 oluş



turma eylemi olarak yorumlayabiliriz (bu engelleme, bazı halklarda 
pullukla arazide iz bırakılmasıyla eşanlamlıdır. Ayrıca Hititçe irhai-, 
weh- fiillerini kıyaslayın). Sınır ('engel') çizilmesi, göründüğü üzere, 
mülkiyet oluşturma, kralın ona sahip olma hakkını teyit etme ey
lemiydi60.

Kralın çizdiği sınır sayesinde söz konusu arazi kutsal özellik61 
kazanır ve Kainatın ayinsel tasviri olarak algılanırdı. Aynı zamanda 
arazi- Kainatın modeli olup herhalde kralın bedeniyle de özdeşleş
tiriliyor olabilirdi. Bu bağlamda arkaik Hitit ayininin içeriğine dikkat 
etmek gerekir (IBoT I, 30; ileride bak: Bölüm III, paragraf 1): Fırtına 
tanrısının devrettiği 'vilayet' olarak 'bütün Hatti ülkesi' diye belirti- 
len satırlardan sonra şu satır gelmektedir: '...her kimse Kralın be
denine ve sınıra yaklaşırsa, onu Tufan tanrısı vursun!' Olasıdır ki 
burada kralın bedeni ve sınır, doğrudan 'Bütün Hatti ülkesiyle' iliş
kilidir (ayrıca Mısır firavununa dul eşinin 1. Suppiluliuma'ya yazdığı 
mektubundaki ifadeyle mukayese et: 'Eğer oğlum olsaydı, bede
nim ve ülkemin ayıbı pahasına başka ülkeye mektup yazar mıy
dım?' Bu metin ve ilgili literatür için bakınız: /Kammenhuber, 
1964-1965, s. 160, not 24)/. Bu bağlantı krallığın, kralın bedeni 
olarak algılandığının yansıması olabilir.

Krallığın 'beden, vücut' olarak algılanışı eskiçağ Hint siyasi ge
leneğinin genel eğilimiydi /Romanov, 1978, s. 32/. Ayrıca bu gele
nekte krallık yedi azadan oluşan bir yapı olarak düşünülmekteydi. 
Krallığın bu 'azaları' kralın beden azaları gibi algılanmakta ve yo
rumlanmaktaydı: '... kralın kendi krallığını öz bedeni olarak algıla
ması, genelde mülkiyetin onun sahibi tarafından kişiliğinin ayrıla
maz bir kısmı olarak, kişiliğinin doğrudan ve dolaysız devamı ola
rak algılanmasında sadece özel bir durumdu' /Romanov, 1978, s. 
30/. İnsanın kendisi hakkında düşündüklerinin, onun bedeniyle 
ilişkilendirilmesi, 'kayıtsız şartsız onun bedeni dışında var olan 
nesnelerin bizzat kendi bedeninin kısımlarıymış gibi algılanmasına 
yol açan özdeşleştirme' hakkında bakınız: /Şibutani, 1969, s. 183- 
184 ve sonraki; kıyasla: İvanov, 1976, s. 130 ve sonraki/.
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Kral ve krallık hakkında, ayrıca krallığın ve kral bedeninin 'ye
di azalı olması' hakkında eskiçağ Hint inançları ve görüşleri, insanın 
ve adak hayvanın on iki (bazen dokuz) azası hakkında Hitit anlayışı 
ile karşılaştırabiliriz, (bakınız: /Haas, 1970, s. 104, not 1); örneğin, 
bu tür tasavvurların sadece geç döneme ait Hitit -  Luvi ayinlerde 
görüldüğünü Kammenhuber'in görüşüyle kıyaslayın /1964-1965, s. 
218-221/

Hükümdarın 'bedeniyle' özdeşleştirilen 'Evrenin modeli olan 
ülke arazisinde dolaşırken kral, Güneş işlevi yaparak herhalde ev
rensel güçlerin dolaşımını, yeni sezonun 'doğuşunu' (yılın mevsim
lerini değişmesini) canlandırıyordu. Her şeyden önce kral gezileri
nin anlatımıyla Hititlerin kutsal Güneş ilahisinde Güneş tanrısının 
dünya 'gezisi' hakkında anlatımın benzerliği, kralın kendi gezileriy
le Güneşin ufuk boyunca hareketini taklit ettiğini ortaya koymak
tadır (KUB XXXI, 127 /+ABot 44/, l, 52; 58-61; bak: İvanov, 1977, s. 
107-108/): 'Ey Güneş Tanrısı! Ey kudretli kral! Sen daima (dünya
nın) dört köşesini dolaşıyorsun. Senin sağında Korkular koşuyor, 
solunda ise Dehşetler koşuyor.' (Hurri dilinde Gece ve Gündüz adı 
taşıyan iki boğanın koşulduğu arabayla Fırtına tanrısının ülkeyi 
'gezmesiyle' kıyaslayınız/Goetze, 1957, s. 140, Neu, 1970, s. 48 ve 
not 22/; İ. M. Dyakonov'a göre, Hurri dilinde 'Hurri' ve 'Seri' söz
cükleri Sabah ve Akşam anlamına gelir /1978, s. 32, not 19/

Güneş tanrısı dünyanın yönleri olarak dört köşeyi dolaşırdı ve 
bu, bütün Hitit devleti arazilerini dolaşmakla eşanlamlı olmak üze
re kralın en önemli kentleri ziyaret etmesiyle karşılaştırılabilir. Gü
neş tanrısı dört atlı bir arabayla dolaşırdı ve dört at da dünyanın 
dört yönüne işaret etmektedir. Antahşum ve nuntariyasha bay- 
ramlarında ve diğer bayramlarda, ayrıca Teteshapi bayramındaki 
'tanrının kız kardeşi' ayininde kralın Güneş gibi yaptığı geziler, en 
kısa mesafelere bile genelde arabayla veya şarla yapılırdı^ (Bu 
bağlamda Doğu Slav düğünlerinin yapısıyla kıyaslama yapılabilir. 
Burada 'mümkün olduğunca uzak yol ihtiyacı sadece onun mitleş- 
tirici açıklamalarından' değil, hem de 'düğündeki bütün yer değiş



tirmelerin, en kısa mesafeli olanların da atla kat edilmesinden de 
anlaşılmaktadır' /Bayburin ve Levinton, 1978, s. 100/). Bu iki taşıt 
türüne bakarsak, en önemlisi ve görünürde kral iktidarının daha 
arkaik göstergesi bizzat hafif at arabasıydı (cıshuluganni-, bakınız: 
KUB XXIX, I verileri; kıyaslayın /Otten, 1971, s. 21 ve sonraki/). 
Ayinlerde araba (veya şar) kullanılması, arabanın (şar veya teker
leğin) Hint -  Avrupa geleneğinde güneş simgesi sayılmasıyla da 
açıklanabilir (güneş simgesi olarak tekerleğin genel Hint -  Avrupa 
niteliği için bakınız: / İvanov, 1974, s. 100, not 83/).

Nuntariyasha ve antahşum bayramlarının diğer benzer özelli
ği kraliçenin buradaki ayinlere doğrudan katılmasıdır. Şöyle ki 
nuntariyasha bayramında kral başkentte ayin yaparken tanrıyı 
yemek verme ayininde kralla birlikte kraliçe de yer almaktaydı 
(KUB XI, 34). Antahşum ayininde hükümdar çifti Matilla'dan deği
şik kentlere hareket ederdi: kral Arinna'ya, kraliçe ise başkente 
giderdi. Sonraki gün onlar biri birinden ayrı olarak ayin yaparlardı 
(bizim tahminimize göre bu ayinler Arinna kenti Güneş tanrıçası 
için yapılırdı).63 Nuntariyasha törenlerinde de kral Tahurpa'dan 
ayinler yapmak üzere Arinna'ya giderdi. Kraliçe ise Tahurpa'da 
kalır ve Güneş tanrıçası ile tanrıça Mezulla için ayin düzenlerdi64.

Hitit İmparatrorluğu dönemine ait geç metinlerden birinde 
(KUB XXV, 14) kraliçe tarafından 'Arinna kenti Güneş tanrıçası için' 
yapılan ve Tahurpa'da°J veya başkentte66 halentuvada düzenlenen 
ayin şöyle anlatılır: 'Ve kraliçe (ayin) düzenler. Sonra kraliçe iç 
(kutsal) mekana girer, kahin halentuvaya Arinna kentinin sekiz 
Güneş tanrıçasını, üç heykel (ve) beş güneş diski götürür: diskler
den uç büyük güneş diski delinmiştir. Ve (sonra) masalar koyulur 
(ve) bunlar üzerine /heykelleri ve güneş disklerini/ koyarlar. 
Arinna kenti Güneş tanrıçalarını yıkar (ve) yağ sürerler ve yeniden 
masaya koyarlar... Ve kraliçe iç (kutsal) mekandan çıkar ve 
halentuvaya gider. Ve saray oğlanları el (yıkamak) için ona su ve
rirler, rahip kumaş uzatır, (ve o) ellerini siler. Kraliçe Arinna kenti 
Güneş tanrıçasına baş eğer, ardından tanrıçalara şöyle adak verir:



iki kuzu Arinna Güneş tanrıçası (kraliçe) Valanna için, bir kuzu 
Arinna Güneş tanrıçası (kraliçe) Nikalmati için, bir kuzu Arinna Gü
neş tanrıçası (kraliçe) Asmunikal için, bir kuzu Arinna Güneş tanrı
çası (kraliçe) Puduhepa için, bir kuzu Arinna Güneş tanrıçası (krali
çe) Henti için, bir kuzu Arinna Güneş tanrıçası (kraliçe) Tavananna 
için olmak üzere yedi kuzu adak verir. Ve kuzuları saraya götürür
ler ve orada (onları) yüzerek sakatatını çıkarırlar, /karaciğerini ve 
yüreğini/ ise ateşte kızartırlar. Bira (?) getirirler. Ve yağlı ekmek, 
yarma dağıtırlar/

Sonra kraliçe, ölümünden sonra tanrılaştırılmış ve Arinna 
kenti Güneş tanrıçasıyla özdeşleştirilmiş aynı kraliçeler için ekmek, 
taze şarap vb adar. Arinna kenti Güneş tanrıçaları olarak ölmüş 
Hitit kraliçeleri için yapılan ayinler, haklı olarak 'tanrı olmuş7 Hitit 
krallarının heykelleri için antahşum ve diğer bayramlarda verilen 
adaklarla karşılaştırmıştır /bakınız: Otten, 1958, s. 110; Güter
bock, 1964a, s. 67 ve not 59; Kümmel, 1967, s. 15 -16/.

Hattuşa kenti ve dışında Nerik ve Tsiplanda kentleri Fırtına 
tanrıları, tanrıçalar Taurit, İnara, tanrılar Tuhasail, Karmahili, Tsits- 
sasu ve Tsuliya ve diğer tanrılara yemek verilirdi. Kutlamalar Fırtı
na tanrısı, tanrı Hanna, savaş tanrısı Ülke Hükümdarı, tanrıça 
Tsaparva, post (yün) koruyucu tanrı, Hlapa kenti Tufan tanrısı ta
pınaklarında düzenlenirdi (kıyaslayın: KUB XI, 34; KUB XX, 40; KUB 
XXV, 12) Nuntariyasha ayininin de yer aldığı, tanrılar ve kutsal ayin 
mekanlarının sıralandığı listelerin bize ulaşmış olanlarına bakılırsa, 
söz konusu bayramda antahşum bayramı ile neredeyse aynı tanrı
lar yediriliyordu ve ayinler de aynı mabetlerde yapılıyordu.

Bayramlarda yapılanlar arasında dikkat çeken bir husus daha 
var. Antahşum sırasında görevliler, tanrılara ait tapınaklarda bulu
nan hububat kaplarını67 açarlardı (ayrıca Tsiplanda kenti Fırtına 
tanrısı ve Fırtına tanrısı Hatti'nin kaplarını açıyorlardı. Bakınız: KBo 
X, 20, I. 36-39; II, 15-16; /Güterbock, 1960, s. 81-82/). H. Güter- 
bock'un kaydettği gibi aynı işlem diğer Hitit bahar bayramları için 
de geçerlidir /Güterbock, 1964a, s. 69, not 69, 72/. Kapların açıl
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masıyla bahar08 arasındaki bağlantı örneğin Urista09 kenti halkının 
düzenlediği ayinde de izlenebilir: "Bahar yaklaştığında (ve yıldırım 
gürlediğinde) ise kabı /açarlar/ (ve) Urista kenti halkı (buğday) 
öğütür (ve) un haline getirir."

Sonbahar bayramlarında ise kapları doldurma (kapatma)70 iş
lemi yapılırdı: "Sonbahar geldiğinde (ise) onlar, kabı (hububatla) 
doldururlar ve bir koyunu kurban ederler." Kabı kapatma seremo
nisi nuntariyashanın beşinci gününde de düzenlenirdi (kıyaslayın: 
Hoffner, 1974, s. 49 ve not 237, 238).

Bu seremonilerle ilgili olarak bizzat Fırtına tanrısına ait hubu
bat bulunan kapların açıldığını kaydetmek gerekir, başka deyimle 
sadece "yağmurlara hükmeden ve bundan dolayıdır ki herhalde 
hububatın hamisi kabul edilen tanrılar söz konusuydu.(Fırtına tan
rısının ete kemiğe bürünmüş şekillerinden birinin adı 'Hububat 
Fırtına tanrısıdır'71." Bu yüzden kabı açmakla örneğin Urista kenti
nin halkı "Yağmur Fırtına tanrısına"72 kurban keser ve ona şu istek
le hitap ederdi73: "Tufan tanrısı, efendimiz, sen yağmurları arttır 
işte! Kara toprağı doyur işte! Ve Fırtına tanrısının buğdayları74 bü
yüsün!'

Kapları "açma -  kapama" eylemlerinin, bahar ve yağmur 
mevsiminin açılışı ('doğuşu') ile 'mevsimin kapanmasını' (açlık ve 
kıtlıktan korkulduğu zamanın yaklaşmasını) simgeledikleri olasıdır.

Antahşum ve nuntariyasha ile birlikte en önemli Hitit mevsim 
bayramlarından biri vurulliya ayiniydi.

2. MEVSİM BAYRAMLARI
Vurulliya

Vurulliya75 ayini, araştırmacıların çoğunun görüşünce Hatti 
kökenli Yılbaşı bayramıdır (ayinin Yeni yılla ilişkisi için bak: /İvanov 
ve Toporov, 1974, s. 118 ve sonraki/). Zaten bayramın adı, artık bu 
ayinin Hatti kökenlerine işaret etmektedir; vurulliya (diğer varyan
tı 'purulliya') sözcüğü Hatti dilindeki fur- "ülke" kelimesini içerir
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/bakınız: Kummenhuber, 1959, s. 57 vs/. Vuruliiyanın, eskiçağ 
Hatti kült merkezi olan Nerik kentinin bayramı olması da bayramın 
Hatti kökenlerini ortaya koymaktadır.

Nerik kentine ait bu bayramın kutlanması, büyük olasılıkla 
daha Hatti döneminde krallar için zorunlu bir işlevdi. Hatti din 
öğesinin Hitit devletinin dininde yer aldığı çok büyük rolünden 
dolayıdır ki Hitit kralları söz konusu geleneği Hitit İmparatorluk 
Dönemi sonuna kadar sürdürmüşlerdir (2. Mursili'nin Anallerini 
kıyaslayın /Götze, 1933, s. 188/). Vurulliya ayinine ve genelde 
Nerik kültüne ne kadar önem verildiğini kısmen şundan anlayabili
riz; Nerik kentinin savaşçı Kaşkaların elinde bulunduğu uzun süre 
boyunca Hitit kralları, Nerik kültüyle ilgili ayinleri diğer bir Hitit 
kenti olan Hakmis'te yapmaya devam etmişlerdir. /Goetze, 1957, 
s. 92/ Bu bağlamda yukarıda belirtildiği üzere Katapa hükümdarı
nın ziyaretiyle ve 'Nerik kentine ziyaret' ayiniyle kıyaslama yapabi
liriz. /Güterbock, 1961, s. 91/.

Ne yazık ki vurulliya bayramının nasıl kutlandığını sadece bir
kaç fragmandan öğrenebiliyoruz. Bu fragmanlar, söz konusu ayinin 
anlatıldığı tabletlerden çok az bir kısmını oluşturur (Hitit katalogla
rından birinde otuz ikinci vurulliya tableti kaydedilmiştir; bakınız: 
KUB XXX, 42, I, 5; kıyaslayın: /Haas, 1970, s. 43 not 3/).

Fragman halindeki bu metinler, vurulliya bayramına kralla 
birlikte kraliçenin de katıldığını gösterir /Haas, 1970, s. 45/. Onlar
la birlikte burada "gözetimci/muhafız"76 unvanına sahip görevli, 
ayrıca hapi neferleri ve tsirıtuhi kızları kaydedilir: "Birinci tablet. 
Vurulliya bayramında hapi neferlerinin süsleri nasıl aldıklarını ve 
nasıl hububat tedarik ettiklerini ve tsintuhi kızlarının nasıl ulu şar
kıyı söylediklerini (anlatır)" (KUB VIII, 69, III, 5-9; bak: CTH, s. 186).

Antahşum ve ileride ele aldığımız hassumasa bahar ayinleri 
gibi vurulliya ayinleri de Hesta'da düzenlenirdi /bakınız: Götze, 
1933, s. 188-190; Otten, 1960, s. 129/. Ayinler giriş kısmında da 
yapılırdı ve ayine katılanlar onun yanı başında 'oturup ekmek yer
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(ve) şarap ve marnuva içerlerdi. Halentuva'da 'büyük meclis' top
lanırdı/bak: Haas, 1970, s. 45/.

Vurulliya bayramında 'mesih' unvanlı rahiplerden biri, Fırtına 
tanrısının illuyanka- 'iblis, ejderha, yılan' manasına gelen cins isim 
taşıyan Yılanla savaşı hakkında mit anlatırdı / Fırtına Tanrısının 
Yılanla savaşı hakkında mitin tipolojik ve bölgesel yorumu için ba
kınız: İvanov ve Toporov, 1974, s. 118 -  136 ve s. 136-164/. Mitin 
anlatımı, vurulliya ayiniyle aynı amaca ulaşmaya yönelikti.

Mitin, Tufan tanrısıyla Yılan arasındaki savaşın anlatımından 
önceki satırlarına bakarsak buna göre vurulliya ayininin ülkeyi 'ko
rumak' aracı olarak algılandığını tahmin edebiliriz: 'Ülke çiçeklen
sin (ve) huzurlu olsun! Ve ülke korunsun! Ve o çiçeklendiği ve hu
zurlu olduğu zaman onlar vurulliya bayramını kutluyorlar.' (KBo III, 
7, I, 5-8; /Laroche, 1965, s. 66; İvanov, 1961, s. 311; İvanov ve 
Toporov, 1974, s. 118/. Ayinin ülkeyi 'koruma' aracı olarak algılan
dığını gösteren bir husus da isteklerin sırasıdır: çiçeklensin- huzur
lu olsun-korunsun ve çiçeklensin- vurulliya bayramını kutluyorlar. 
Burada 'vurulliya bayramını kutluyorlar' ifadesi, herhalde 'korun
sun' ifadesinin yerini almaktadır ve onun eşanlamlısıdır.

Kralın ayin yaparak ülkeyi 'koruması', göründüğü kadarıyla 
ülkenin yenilenmesinin ve kralın yeniden doğuşunun temsiliydi ve 
bu, ülkenin bolluk ve toplumun refahı için gerekli bir şarttı. Bu 
bağlamda Tufan tanrısının Yılanla savaşı hakkında mitte huzur ve 
çiçeklenme konusu kaydedilmelidir, ayrıca 2. Mursili'nin duaların
da eski şekline dönme konusu da dikkat çekmektedir ('çiçeklensin, 
huzur bulsun (ve) eski şeklini alsın.' -  VBoT 121, 6-7; KUB, XIV, 12,
1, 11; ti, 14; bak: /Friedrich, 1947, s. 278/). Aynı mitte Fırtına tan
rısına kalbi ve gözünün iade edilmesi suretiyle eski şekline dönme
si, Hititlerde yeni saray inşaatı ayininde heykel dikme ritüeliyle 
kıyaslanabilir: 'Ve o eski şekline dönünce (ve) yeniden sağlığına 
kavuşunca' (KBo III, 7, 20; / Laroche, 1965, s. 70; İvanov ve 
Toporov, 1974, s. 121/). Bunu ileride II. Bölüm 3. paragrafta ele 
alacağız. Söz konusu ayin kralın 'doğuşunu' simgeler. Hitit mitinde
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Fırtına tanrısının Yılanı öldürmesi bağlamında, yılanın öldürülme
siyle İndra'nın doğuşu arasındaki karşılaştırma mukayese konusu 
olabilir /Heesterman, 1957, s. 28, 52/.

Vurulliya ayininde, örneğin Fırtına tanrısıyla Yılan arasındaki 
savaşla ilgili mit satırları da ülkeye gerekli yağışlar sağlama isteğine 
işaret etmektedir. Çünkü burada 'Nerik kentinde yağmurlar bitince 
Zaliyanu dağı yağmur diledi' denmektedir (KBo III, 7, II, 22, 255; 
/Laroche, 1965, s. 68-69; İvanov ve Toporov, 1974, s. 9, 131/). Ay
nı kaynakta Hitit formülü, Hint -  Avrupa geleneklerindeki olgularla 
ve eski Meksika'da 'yağmur indirmeleri için' dağlara adak verilme
si ayiniyle karşılaştırılır (İvanov ve Toporov, 1974, s. 10 ve sonraki). 
Anadolu geleneklerinin en ilginçlerinden biri, Kilam bayramıdır.

Kilam

Bu ayinin anlatıldığı tabletlerin başlıca kısmı, 1950'li yıllarda 
Büyükkale'nin güneydoğusunda yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu 
tabletlerdeki metinlerin tıpkıbasımı H. Güterbock ve H. Otten tara
fından 1960'ta yayınlanmıştır (KBo X). Bu yayında, daha önce ya
yınlanmış olan ve kilam ayininden bahseden metin örnekleri de 
kaydedilmiştir/Güterbock, 1961, s. 89, CTH 627 ve CTH 1, Suppl. /.

Bu ayinle ilgili tabletlerin birçoğu fragman halindedir ve deği
şik fragmanlar arasındaki bağlantı açık değildir. Bu nedenledir ki 
ayinin tamamını baştan sona kadar şekillendirmek mümkün değil
dir. Bununla birlikte tabletler, kilam bayramının bazı özelliklerini 
tespit etmeye imkan sağlamaktadır77.

Kilam kraliyet çifti tarafından Hattuşa'da kutlanırdı ve kralla 
kraliçenin Hitit başkentinde yaptıkları bir tür gezi şeklindeydi 
/Güterbock, 1970, s. 178-179/. Kimi araştırmacılara göre, bu ayin 
baharda yapılırdı /kıyasla: Hoffner, 1974, s. 20; Gurney, 1977, s. 
31/.

Öteki ayinlerde olduğu gibi bayramla ilgili birinci tablet, 
halentuva'nın açılması, görevlilerin ve bizzat kralın giyinmelerinin 
anlatılmasıyla başlıyor78. Yıkanma (aptes) mekanında kral, dışarısı
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için yakasız beyaz gömlek ve kalın (harfiyen 'pürüzlü, sert, uzun 
havlu') kumaştan sepahi adı verilen elbise giyerdi. Kral altın küpe
ler takar, kara ayakkabı giyer ve kraliyet simgeleri olan eşyaları 
eline alırdı.

Ardından kral, yıkanma mekanından halentuva'daki ayin tah
tına yönelirdi. Görünen o ki demirci buraya kral için ayinsel olarak 
arındırılmış demir mızrak getirirdi79: 'Demircilerin deneticisi, ayin
sel olarak temiz mızrağı elinde tutar ve saray oğlanlarının başı, 
demircilerin efendisi üzerinde seknu80 tutar ve onu içeri (halen- 
tuva'ya) yöneltir. /Ve/ o, yürür. Demircilerin efendisi, ayinsel ola
rak arındırılmış mızrağı krala verir81. Sonra o mızrağı iade eder ve 
demircilerin efendisi eğilerek kralı selamlar ve çekilir/

Bu sahneye ait açıklamaları takip eden satırlar fragmanlar ha
lindedir. Günümüze kadar kalmış bazı kelimelere bakarsak, kral 
halentuva'dan avluya82 çıkar ve kapıya yönelirdi. Seremoniye katı- 
lanların bazıları (bakınız: KBo X, 23, II, 5-22) saray önündeki avluda 
orkiu adı veirlen mekan yakınında saf oluştururlardı ve bu ad belki 
de Hititçe 'dua etmek' fiilinden türemiştir (kıyasla: Jakob -  Rost, 
1966, s. 210). Bu yapının amacı için bakınız: /Arakelyan, 1975, s. 
88 - 92/. Diğerleri, hullara83 denen mekan önünde kendileri için 
ayrılmış yerlerini alırlardı.

Kral kapıda görülünce, seremoniye katılanlar onu karşılayarak 
Hititçe 'aha!84' sözcüğü ile selamlıyorlardı: 'Ve sonra kral kapıdan 
çıkarken saray oğlanları ve Meşediler (hizmetçiler), (halentuva'ya 
ait -  V. Ardzinba) arkiu mekanı yanında sol taraftaki yerlerini alır
lar. Alantsu neferleri ise 'kraliçe iç odası neferinin evi' kapısında, 
arkiu yanında kralın önünde dururlar. Sonra onlar krala doğru yü
rürken 'aha!' diye haykırırlar.'

Ayinle ilgili sonraki satırlarda, kapıda kataputsne denen yerde 
duran kralın önünde icra edilen ayin dansları anlatılmaktadır. Bu
rada oldukça ilginç olan müstesna husus, bu dansların pars85 dan
sına benzemesidir: 'Ve durdukları yerde (?) dönerler... devre vu
rurlar ve parslar gibi dans ederler. Onlar ellerini yukarı kaldırır ve
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ti'iupu tuttuıui'lıir. Vc kral daha kataputsne'de (kapıda) bulunur
ken v<‘ d.ıh.ı "i> (söz) adamları" bütün hayvanları kralın önüne ko- 
y.ırl.ukcn alantsu neferleri (müzik aletlerinde) çalgı eşliğinde dans 
ederler/

Büyük kapılar önündeki bu seremoniyle aynı zamanda dört 
tekerlekli arabalara80 boynuzlan boyalı hayvanlar, herhalde boğa
ları koşarlardı. Onların üzerindeki damgalar altınla kaplıydı: dam
gaların ön kısmında orak şeklinde mehtap87 resimleri yapılmıştır. 
Arabanın arkasında on veya daha çok dansçı bulunurdu ve çıplak 
dansçı dönüp dururdu.88

Ayinle ilgili sonraki satırlarda boşluklar var ve bu nedenle de 
daha sonra arabayla ne yapıldığını belirleyemiyoruz. Arabayla ko
ruyucu tanrı heykelinin kent içinde gezdirildiğini tahmin edebiliriz. 
Kilam ayiniyle ilgili olan ve daha iyi muhafaza edilen satırlarda gö
revlilerin, değerli metallerden yapılmış değişik vahşi hayvan figür
leri ve heykelleriyle kralın önünden geçişleri anlatılıyor (KBo X, 23,
V, 16-25; kıyaslayın: /Güterbock, 1970, s. 179/). Önde gümüş pars 
figürü, ardından gümüş kurt ve aslan, altın ayı, 'sazlık yaban do-

89muzu7: ayrıca altın ve gümüşten yaban koçunu götürüyorlardı.
Bu törene ellerinde yaban koçu heykelcikleri ve meşaleler ta

şıyan şarkıcılar, alkışçılar, müzisyenler ve Hitit kenti Zissimara hal
kından temsilciler vb katılıyorlardı (bakınız: KBo X, 23, VI, 25-29; 
KBo X, 24, I, 1-5). Bu arada bazı şarkıcıların, ayrıca Annuva kenti 
insanlarını Hatti dilinde90 şarkı söylemeleri çok önemlidir (Bu ko
nuda bakınız: Friedrich -  Kammenhuber, 1975-1978, s. 124). Hay
van figürleri taşıyan kafile yukarı büyük kapılardan91 geçerken kral 
için araba çekilirdi. Ama kral arabaya binmeden önce 'saray oğlu 
olan mızrakçı' ona ayin için temizlenmiş mızrak verirdi, saray oğul
larının başçısı ise krala mızrağın demir uçluğunu sunardı (harfiyen 
'mızrak baltası')72. Üstelik o, bunu Fırtına tanrısı resmi bulunan 
tarafını tutarak sunardı. Sonra kral arabaya binerdi93.

Kraliçe içinse halentuva kapısında araba çekilirdi. Kraliçe ara
baya binerek kralın arabasını takip ederdi. Arabaların önünde ve
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ardında şarkıcılar ve değişik aletlerde müzik çalan müzisyenler 
koşarlardı ama şarkı söylemezlerdi94.

Bu şekilde ardı ardına kral ve kraliçe Hububat tanrısı mabedi
nin aşağı kapılarına yaklaşırlardı. Bu mabet yakınında, herhalde 
başkentte bulunan Ankuva kenti ambarından bira dolu kaplar, 
hamur yuvarlakları, bir boğa ve koyun çıkarılırdı. Bu adaklara yak
laşan asa neferi, hamur yuvarlaklarını kralın ayakları altına atardı. 
Seremoniye katılan Ankuva ambarı 'yöneticisi' krala baş eğerdi, 
asa neferi ise Hatti dilinde 'hanikkuil' ('Ankuva'ya ait olanları'j)) 
ilan ederdi. Sonra kral kraliçeyle bir arada diğer kapıları dolaşırdı 
ve aynı seremoniler yapılır, adları Hatti dilinde olan Tuvanuva, 
Hupisna, Karahna ve Kattila% kentlerinin ambarlarından krala ni
metler sunulurdu.

Bu seremoniler bittikten sonra kral Surra tanrısı tapınağının 
yanından geçer ve asuso büyük kapılarından kentin aşağı kısmın
daki kutsal ormana -  Fırtına tanrısının dikme taşa yaklaşırlardı, 
ordaki yönelirlerdi (kıyaslayın: KUB X, 1, I, 5-28; II, 3, ve sonraki).

Üç tablete göre, kilam ayinin karakteristik özellikleri böyledir. 
Diğer tabletlere göre, antahşum ve nuntariyasha bayramlarında 
olduğu gibi 'büyük meclis'97

Kilam bayramında değişik Hitit kentlerinden gelen ve ayinlere 
katılan bazı görevliler ve katılımcılar adak verirlerdi98: 'Kral 
kilam'da üç kez oturur, buysa onların adaklarıdır/ Bu adaklar ara
sında büyük ve küçükbaş hayvanlara rastlanır. Örneğin adları me
tinde kalmamış olan üç insan grubu, sırasıyla bir boğa ve sekiz ko
yun, üç boğa ve on beş koyun ve sekiz koyun kurban ederlerdi99.

Bu üç insan grubunun ardından, ayinlere katılan aşağıdaki ka
tılımcıların kolektif kurbanları sıralanmıştır100: 'Angulla kenti halkı 
-on beş koyun; tanrının kız kardeşi Hapi halkı (veya: tanrının kız 
kardeşi (ve) hapi insanları) -  beş koyun; Zinhura101 (kenti) halkı- 
beş koyun; Kurt insanları -  beş koyun, Tissaruliya kenti insanları -  
beş koyun, Asa neferleri -  iki koyun, Anunva kenti halkı -iki koyun,
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A ı ı l  u v . ı  I-1‘Miı ı;< nr v l ı l c ı  ı m m n lh lr t  u(, koyun, /impumpuri halkı -

■ Mi l ı ı y ı ı ı ı

< imiuiiiIii/mi l>,hl.ıııyl.ı kuıb.ml.u, \n//M başkent Hattuşa'da 
< .11 mm ılın  l.m ı;ı ’lıyı >m iı ı Umku yukıiıi(L) sıralanan listeden sonra 
.< »y İr < l« -ıılyt u ‘ ' Mı, boamın ve* altı <koyunun> (gövdesini) derile- 

11yİ»• İm lıl- ir  I ıı iın.ı (t«mıi m ) neferi getirip koyar: üç boğa, on beş 
l-oyıın cnvdrMm (J(m 11cm iyIo birlikte demircilerin deneticisi getirip 
h*y.ıı I .mtK.'i In.ır.Ymn rahibi ilk gün dört koyun (gövdesini) ko- 
y.n, ıkııu ı ı:ıın (hiçbir şey) koymaz, sonra üçüncü gün o (yine) adak
VIM ı ı '

Adaklar değişik ekmek, peynir, et, içeceklerden oluşuyordu, 
ayrıca kıymetli süs eşyaları da bulunuyordu. Sonradan bunlar bay
rama katılanlara dağıtılırdı. Örneğin, kıymetli süs eşyalarının dağı
tımı hakkında kilam'ın anlatıldığı şu satırlarda bahsedilir104: 'Evden 
/.../ onlar bütün hapi insanlarına altın ve gümüş süsler veriyorlar/

Ayinlere 'hediye insanları' adıyla katılanlar, Kilissara105 kenti 
rahibine koyun verirlerdi. On ekmek ve koyun gövdesinin bazı kı
sımları ise aynı kentin kadınlarına verilirdi106.

Adak dağıtanlar arasında Makilla kenti kupacısı (bira ve şarap 
veriyordu)107, kuşçu (kümes hayvanları veriyordu)108 ve Tamisara 
kenti halkı (koyun ve boğa gövdesi kısımlarını verirlerdi)109 da var
dı. Adak dağıtanlar arasında 'yöneticilerin' de bulunması, dikkat 
çekmektedir ve G.G. Giorgadze'nin fikrince bunlar, 'ülkenin değişik 
yerlerinde bulunan kral tesislerini yöneten' devlet memurlarıydılar 
/Giorgadze, 1973, s. 238-239/. Ele alınan ayinde Ankuva, Takkipu- 
nasa, Hattuşa kenti yöneticileri adak dağıtıyorlar110.

Ayrıca, yukarıda gördüğümüz gibi, kilam ayinine Tuvanuva, 
Hupisna, Karahna ve Kattila kentlerinin yöneticileri de katılıyorlar
dı. Bu yöneticilerin de yemek, içecek vb dağıtımına katıldıkları yö
nünde tahmin yürütmek sanırız doğru olabilir. Üstelik gayet olası
dır ki onların hepsi, bunları yönettikleri ambarlardan alıyordu.
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Kilam ayiniyle bağlı olabilecek diğer bir Hitit ayini metininde 
de yöneticilerin değişik erzak dağıttıkları anlatılır111. Burada Vat- 
tarva, Zikkurka ve Suksiya kentlerinin yöneticileri, Angulla halkına 
yemek ve içecek dağıtıyorlar. Bu yöneticilerin her biri, Angullalılara 
belirli yemek ve içecek 'porsiyonu' (payı) verirdi112: Zikkurka yöne
ticisi Angulla halkına bir koyun, yirmi hali ekmeği..., iki meze ek
meği..., iki kap marnuva, on beş sarama ekmeği verir. (Angul- 
lallılar), oturup yer ve içerler/

Kilam ayinine katılanlara yemek dağıtımıyla ilgili olarak, Hitit 
melkit listeleri dikkat çekmektedir (Akadça melkıtu -  'içerik', 'kur
banlık, adak, erzak' /bak: Friedrich, 1952 -  1954, s. 310/). Hititçe 
hulkuessar -  'buğday, ürün', '(kült bayramı için) zahire, erzak' 
/kıyaslayın: Friedrich, 1952-1954, s. 47/. Bu listelerde, değişik Hitit 
kentlerinden gelmiş olan ve bayram ayinlerinde yöneticilerin ye
mek ve içecek verdikleri sakinler, görevliler ve esnaf sıralanmakta
dır. Şöyle ki bu metinlerden birinde113 Hesta'da yapılan bayram 
ayininde Zinirnuva111 kenti yöneticisi Taviniya, Hattuşa ve daha 
başka bir kentin115 hapi neferlerine, ayrıca Angulla116 ve Tsinhura 
halkına birer keçi yavrusu, ikişer meze ekmeği, on sekizer diğer 
ekmekler ve ikişer marnuva117 kabı dağıtırdı.

Bazı melkit listelerinde (KBo XVI, 68; KBo XVI, 77 vb) ayine ka- 
tılanlara yapılan ikramların daha ayrıntılı tarifini görüyoruz. Ayinde 
yer alanlar, örneğin Angulla temsilcileri, demir, gümüş veya ba
kır118 ustaları, koruyucu tanrıça tapınağından hayvanlar, oğlak), iri 
ekmek, bira, şarap alırlardı ve hayvanları, 'Tanrımız' dedikleri tan
rılara kurban olarak keserlerdi. Kurbanlık hayvanın karaciğerini 
onlar krala sunarlardı, kralın önündeki vagata meze ekmeğini ise 
kendileri alırlardı. Yönetici onlara ekmek ve marnuva, kupacı (saki) 
ise onlara bira ve şarap119 verirdi. Daha sonra onlar 'oturur, yer ve 
içerlerdi'120.

Harharna, Suktsiya, Nenassa, Karahna, Nerik vb Hitit kentle
rinin yöneticileri yemek ve içecek dağıtırlardı.
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Kilam ayinleri anlatımlarında olduğu gibi melkit metinlerin
den birinde çok sayıda kırmızı kumaşlar121, gümüş işlemeli kısa 
tunikler1' 2, değerli taşlar, ayrıca dağ kristali veya yeşim123, altın, 
gümüş ve bronz1̂ 4 süslerinin listesi yer almaktadır. Bu eşyalar, 
herhalde Lumanhila ve Angulla kentleri halkının, hapi halkının ve 
Kurt adamların adaklarıydı (veya onlar adanmıştı)125.

Şunu kaydetmek gerekir ki kilam ayinlerinde olduğu gibi, 
melkit listelerinden anlaşıldığı üzere belirli bir Hitit kentinin görev
lileri, sakinleri veya yöneticileri başka bir kentin sakinleri ve görev
lilerine yemek ve değişik eşyalar dağıtılırlardı. Örneğin, melkit lis
telerinde şu dağıtım şeklini görüyoruz: Zinirnuva yöneticisi 
Zinhura, Angulla kentleri halkına ve Taviniya hapi halkına, Nenassa 
yöneticisi Angulla ve Hattuşa kentleri halkına, Alisa yöneticisi 
Tsinhura kenti halkına, demir, gümüş ve bronz ustalarına dağıtım 
yaparlardı.

Kilam ayiniyle ilgili veriler, bayramın kökeni ve diğer Hitit bay
ramlarıyla benzerlikleri hakkında fikir yürütme olanağı sağlamak
tadır. Öncelikle kilamın dayandığı gelenek meselesi karşımıza çık
maktadır ve ayinin Hatti geleneği ile bağlantısı en muhtemel var
sayım gibi gözüküyor. Ayrıca Anunuva kenti halkının Hatti dilinde 
şarkı söylemeleri de kilamın Hatti kökenlerine işaret etmektedir. 
Öte yandan burada demirciler ve demir eşyalardan bahsedilir 
(cevherden demir üretme usulünü bulanlar Hattilerdir ve demir 
üretimi onların kültür bölgesinden Önasya ve sonra Avrasya'ya 
yayılmıştır / bakınız: İvanov, 1976a, s. 76-84/). Yayımlanmamış bir 
metin de Hatti dilindedir ve A. Kammenhuber'e göre kilam bayra
mıyla ilgisi olabilir /1969, s. 436/. Kilam ayininde Ankuva, Tuva- 
nuva, Hupisna, Karahna, Kattilla gibi kentlerin ambarlan da Hatti 
dilinde söylenirdi. Bizzat bu kentlerin adları da halkı bayrama katı
lan diğer kentlerin adları gibi göründüğü kadarıyla Hatti kökenlidir. 
Kilam ayininin kayda değer özelliklerinden biri pars, kurt, aslan, 
ayı, 'sazlık domuzu', yaban koçu gibi kült hayvanlarının heykelcik
lerinin yer almasıdır. Anitta Listesinde (kıyaslayın: Goetze, 1962, s.
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29) neredeyse aynı listeyi görüyoruz fakat burada heykelcikler 
değil de bizzat hayvanlar söz konusudur. Bu kanıt, Hitit kral saray
larında özel yerlerde ayinler için büyük olasılıkla yaban hayvanları 
beslendiği veya tutulduğunu göstermektedir /kıyaslayın: İvanov, 
1968b, s. 4 ve sonraki, İvanov, 1977, s. 39, 257/. Ayin yapılan me
kanın sağ köşesinde bağlı olan aslandan bahsedildiği Hatti ayinle
rinden birine ilişkin anlatı da kuşkusuz bu hipotezi teyit etmekte- 

126dır

Bazı Hitit metinlerinde pars, aslan ve diğer hayvanlar tanrı 
hayvanları177 diye tanımlanır yani bunlar belirli somut tanrılarla 
iiişkilendirilir veya söz konusu tanrıları simgeliyordu. Tanrılarla 
ilgili içki ayinlerinde Hititlerin aslan, pars vb hayvanları şeklinde 
yapılmış kaplardan içki içmeleri de herhalde bu kültle ilgili olsa 
gerek (bakınız: Resim 2)

Bu tür kaplar yapılması ve ayinlerde kullanılması büyük olası
lıkla Anadolu'nun Hatti halkından devralınmış bir gelenekti /kı
yaslayın: Akurgal, 1961, s. 24-26; Akurgal, 1964, s. 74-76/. Hitit 
ikonografik anıtları da hayvanların belirli tanrılarla ilişkilendirildi- 
ğini kanıtlamaktadır ve bunlarda hayvanlar üzerinde duran tanrıla
ra rastlıyoruz. Bu ise 'Hurri -  Urartu dinindeki simgeleri ve eskiçağ 
Hint vahanlarım hatırlatmaktadır/ /İvanov, 1978b, s. 157 ve not 1/

Hayvanlarla tanrılar arasındaki bağlantı (veya hayvanların 
tanrının simgesi olduğu) düşüncesi herhalde totem kökenlidir. Ki
lam ayininde pars gibi dans edilmesi de aynı köklere bağlıdır.

Ayinlere katılanların hayvanların hareketlerini taklit etmeleri, 
biricik örnek değildir. Şöyle ki köpek adamlar ayin zamanı bazen 
kopek gibi ürürlerdi, /kıyaslayın: Jakob-Rost, 1966a, s. 419 ve son
raki; Otten, 1971, s. 42/. Ayinler sırasında kurt adamlar denen 
lj,rup sıkça dans ederdi. Olasıdır ki kurt kültüyle ilgili olan bu insan
ların dansları 'kurt dansları' olarak algılanmıştır.

Kimi araştırmacılar Hitit ayinlerine katılan köpek, kurt, aslan 
ve ayı adamların o sırada ilgili havanları çağrıştıran maske giydikle
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rini veya o hayvanların derilerine büründüklerini tahmin etmekte
dirler /Jakob-Rost, 1966a: s. 420-422/. Germen ve Kuzey Amerika 
Kızılderili ayinlerinde kurt derisi giyme veya ilgili maske takma ge
leneğinin totem kaynakları ve bunların ilgili Hitit ayinleriyle karşı
laştırılması için bakınız: /İvanov, 1975a, s. 405 - 407/

Ayin zamanı hayvan derisi giyilmesi Luvi örneklerinde de gö
rülür (KUB IX, 31; /bak: Otten, 1953, s. 14-15/) Bu ayin, ürünün 
kötü olduğu ve ülkede açlık başladığı durumlarda hane reisinin 
yönetiminde yapılırdı128. Hane başı tanrılara keçi, meyveler ve şa
rap adardı. Sonra sekiz genç toplanırdı. Onlardan birinin üstüne 
öldürülmüş keçi derisi atılırdı ve bu genç diğerlerinin önünde yü
rüyerek herhalde kurt taklidi yaparak kurt gibi ulardı (KUB IX, 31,
II, 9-12). Göründüğü kadarıyla bu ayinin tamamı, verimlilik büyü
süyle ilgiliydi (kötü yıl, ülkede açlık gibi durumlarla kıyaslayın).

Çatal Höyük buluntularından bazılarında da insanların hayvan 
derisi giydiklerini gösteren net kanıtlara rastlanır, (bakınız: benekli 
pars derisinden başlık ve 'önlük' giymiş dansçı tasviri /Brentjes, 
1968, desen No 4; aynı yerdeki 12. desenle kıyasla: pars üzerinde 
oturan ve boynunda pars derisinden atkı bulunan kadın heykelci
ği/). Ayrıca Çatal Höyük, Hacılar kültürü ve pars kültü hakkında 
kıyaslama için bakınız: /Antonova, 1977, s. 23- 34; İvanov, 1978b, 
s. 156 ve sonraki/.

Kutsal hayvan figürlerinin ilk başta ayinlere katılan sosyal bi
rim (soy, aşiret) totemleri olduğunu tahmin edebiliriz. Kutsal hay
van sayısı, kent ambarları sayısıyla aşağı yukarı örtüştüğü için (altı 
hayvan ve beş kent ambarı) olasıdır ki her sosyal birimi, kapısını 
kraliyet çiftinin dolaştığı ambar sembolik olarak temsil etmekteydi. 
Her kapıda da hayvanlar ve hububat adak verilirdi. Şunu da kay
detmek gerekir ki kilam ayinlerinde asa neferinin Hattuşa'daki 
ambarların bağlı olduğu yerlerin adlarını sıralaması veya bağırarak 
ilan etmesi, telipurileri beyan etmesiyle aynıdır (VBoT 68, bak: yu
karıda). Bu, herhalde Avustralya'daki Mara yerli aşiretinin ayiniyle
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aynıdır ve orada "misafirlerin geldiği değişik yerlerin adları yüksek 
sesle beyan edilir"/Abramyan, 1977, s. 20/.

Kutsal hayvan figürleri ve ambarları sosyal birimlerin işaretle
ri olarak yorumlarken bunların, değişik Hitit kentlerinden gelen 
insanların adaklarını (hayvanlarını) kanıtladığını esas alıyoruz ve 
ayrıca kilam ve melkit metinlerindeki verilerden anlaşıldığı üzere 
bunlar "yemek, içecek" ve malzeme olarak karşı tarafın verdikleri
ni de yansıtır.

Bu tür takasa /bakınız: Archi, 1978, s. 25/ diğer bayramların 
anlatılarında da rastlıyoruz. Şöyle ki henüz yayınlanmamış Hitit 
metinlerinden birinde Hitit geleneği ile bağlı olan bayram anlatılır 
ve L. Jakob-Rost'a göre burada "köpek adamları" hayvan sürüsü 
getirirler ve ayrıca krala hediyeler129 ve haraç sunarlardı. Karşılı
ğında ekmek, şarap ve giysiler alırlardı.

Antahşum bayramı anlatılarında da hediyelik hayvanlardan 
bahsedilir. Bu hayvanlar herhalde ayinler (belki de kral) içindi ve 
onları diğer (hediyelik olmayan) hayvanlarla birlikte çeşme koru
yucu tanrıçasına adarlardı130. Bu hayvanları kimlerin 'hediye' ola
rak getirdiklerini bilmiyoruz.

Antahşum bayramının on altıncı (CTH 612, 4A) ve on doku
zuncu (CTH 613, 1) günüyle ilgili açıklamalarda herhalde 'köpek 
adamlarına'131 verilecek hediyelerden bahsedilir: 'Meşedilerin 
efendisi, köpek adamları (için) tahsis edilmiş hediyeyi krala beyan 
eder. (İlan eder): giydirilsin, vagota meze ekmeği verilsin, gümüş 
ve altın verilsin/

Eski Hititlerin Tufan ayiniyle ilgili satırları çok ilginçtir (Neu, 
1970, s. 16, 38). Burada herhalde ayine katılan her 'mızrak adamı
nın' krala bir boğa sunmasından (karp-) bahsedilmektedir (GUD. 
MAH). Kral ise yirmi 'mızrak adamına' 5 mina gümüş, yani her biri
ne 10 sikla gümüş verirdi. Bu, yetişkin boğanın genel fiyatıydı (Hi
titlerde 1 mina 40 sikla ediyordu). Bu satırlarda anlatılan sahne, 
göründüğü kadarıyla ticari bir alış verişi değil, kralın tebaalarıyla
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sıınfjcscl bir değiş tokuşunu kastediyor. Bu ayinin anlatımındaki 
karp- fiili ile 'yükümlülüğü yerine getirmek' (lutsi) anlamına gelen 
luzzi karp- ifadesi arasındaki yakın ilişki hakkında E. Neu'nun tespi
ti de kısmen bu sonucu teyit etmektedir /Neu, 1970, s. 38/.

Hediye sunanlar arasında 'bahçıvanları7 da görüyoruz (KUB 
XVIII, 21, II, 4-5; bak: /Giorgadze, 1973, s. 41/). Bu bahçıvanlar 'Taş 
ev' denen tapınağın çalışanları değildiler /Giorgadze, 1973, s. 42/ 
fakat buna rağmen söz konusu 'ev' için 'beş küp şarap' sunmak 
zorundaydılar.

Yukarıdaki ve diğer metinlerdeki hediyeler herhalde harfi an
lamıyla hediye, yani gönüllü olarak verilen bir şey sayılmazdı. Ama 
hediyelerin bir tür mükellefiyet olduğunu, Hitit kralı III. Hat- 
tusili'nin ’GAL dIM-as'a yazdığı mektubun da ortaya koymaktadır 
(KUB XXVI, 58). Mektupta ilgilinin sahhan- ve luzzi- yükümlülükle
rinden, ayrıca 'koyun hediye etmek' gibi diğer mükellefiyetlerden 
muaf tutulduğu belirtilir132.

Dolayısıyla, öncelikle hayvan olarak (ve belki başka erzak şek
linde) bayramlarda krala sunulan ihsanlara ve mukabilinde kralın 
altın, gümüş vb şeklinde verdiklerine, Hitit İmparatorluk gelene
ğinde 'hediye' (veya 'armağan') adı verildiğini tahmin edebiliriz.

Olasıdır ki hediye şekillerinden biri de tapınaklardan, değişik 
kentlerin halkından ve göründüğü üzere değişik bölgelerdeki Hititli 
memurların özel mülklerinden gelen hayvanlar, erzak ve içecek
lerdi.

Bu tür ihsan ve armağanlar, Antahşum'da (kıyaslayın: KBo X, 
20, I, 34-35) açıklanmaktadır ve örneğin değişik Hitit bayramlarının 
listesi bulunan KUB XXI, 27'de (CTH 568) en ayrıntılı şekilde belir
tilmektedir.

Son metne göre, nuntariyasha bayramı kutlandığı günlerin bi
rinde (herhalde Hattuşa'da) kutsal post/yün mabedinden hububat 
getirilirdi, körler ise keçiyi bağış olarak verirlerdi (KUB XXII, 27, IV, 
1-3). Aynı bayram dolayısıyla İstuhila'da kent halkı keçi ve birkaç
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tur ekmek (aynı yerde, 9-10), Hakkura'da ise keçi, ekmek, bira (ay
nı yerde, 10-12) ihsan ederdi, ayrıca kutsal post tapınağından hu
bubat verilirdi.

Aynı metinde Zithariya bayramı için 'köpek adamlarının7 ar
mağan ettikleri hayvanlar (aynı yerde, s. 17 - 18) belirtilir: Fırtına 
bayramında yüksek görevliler için keçi ve koyunlar, meşediler için 
hububat (aynı yerde, s. 25 - 27), Aslan tapınağındaki bayramda ise 
'hediye adamları7 için keçi ve koyun, 'Hattuşa kenti efendileri için7 
bir kap bira (aynı yerde, s. 37 - 41) verilirdi.

Yine aynı metinde anlatıldığı üzere kahinler de bayramlar için 
bağış ve hediyeler verirlerdi. Onlar örneğin kendi çiftliklerinden 
beş keçi ve hububat verirlerdi (aynı yerde, s. IV, 21). Halvanna dağı 
için yapılan Hitit bahar bayramının anlatımında da benzer olguyla 
karşılaşıyoruz (KUB XXV, 23, I, 26-28). Bu bayram için rahipler sa
dece koyun, otuz ekmek, üç kap bira vermekle kalmayıp hem de 
kendi evlerinde bayram töreni düzenliyorlardı133.

Ayinlerle ilgili metinlerde krala armağan ve 'haraç7 sunulması 
hakkında bilgileri ve kralın bunun karşılığında yemek ikram etmesi 
ve eşya dağıtmasıyla ilgili verileri, Hitit hukuk belgelerinde bahse
dilen 'yedirme7 sistemi ve kral ihsanlarıyla (tahsisleriyle), ayrıca 
bunlarla ilgili yükümlülüklerle karşılaştırabiliriz /Menabde, 1965, s. 
99-112/. (Ayrıca IboT I, 31 metninde Hattuşa'ya Hitit kraliçesi için 
gönderilen 'Ankuva kenti haraçları7 değişik eşya listesi şeklinde 
belirtilir: Goetze, 1956, s. 32-38). Aynı yazar, konuyla ilgili literatü
re ve eskiçağda diğer Doğu halklarında görülen 'yedirme/besleme7 
ve bağışlara dair bilgilerle karşılaştırmalara yer vermiştir.

Hitit ayin metinlerindeki bilgileri mukayese etmek için, E.A. 
Menabde7nin 'yedirme7 ile kral armağanları arasındaki yakın bağlı
lık bulunduğuna dair görüşünü kaydetmeliyiz. Bizce bunlar arasın
daki bağlılığı tahmin etmek yeterli değildir ve bunlar herhalde ilk 
başta aynıydı. Şöyle ki örneğin Hitit Kanunlarının eski versiyonun
da 47. paragraf, kral armağanı olan tarla sahiplerinin iutsi yüküm
lülüğünden muaf oldukları belirtilir: 'Kral masadan ekmeği alır ve
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ona verir/ /Menabde, 1965, s. 99; kıyasla: İvanov, 1963, s. 315/. 
Bu paragrafta hediye olarak tarla verilmesi ve aynı olarak yiyecek
le giyecek verilmesi gibi iki farklı usul değil, armağanı (tarla veril
mesini) 'ekmek7 yani 'y e ™ ^ 7 verilmesi olarak algılama görülür 
/Menabde, 1965, s. 100 ve sonraki/. Hediyelerin bu şekilde algı
landığını gösteren benzer örneğe ortaçağ Selçuklu belgesinde rast
lıyoruz ve bu E.A. Menabde'nin dikkatini çekmiştir /1965, s. 101, 
not 80/. Burada belirtilene göre, efendisine bağlı Bağdat Halifesi
nin ondan 'arpalık7 olarak arazi aldığı ve bu, 'ekmek tikesi7 veril
mesi şeklinde kaydedilmiştir. Sadece kral hediyeleri değil, krala 
tebaadan gelen 'vergiler7 de 'yemek7 olarak algılanabilirdi.

Şöyle ki V.N. Romanov7a göre /1978, s. 31/ 'verginin genelde 
yemek olarak düşünülmesi7, kral ve kraliçe hakkında eskiçağ Hint 
tasavvurlarında da görülmektedir. Romanov, ayrıca şöyle yazıyor: 
'Şastr dönemi için verginin yemek olarak algılandığını söylemek 
doğru olacaktır oysa eskiçağda verginin fiilen yemekle örtüştüğü 
görülür ve vergiye, 'bali7 adı verilmesi de bunu gösterir, çünkü bu 
sözcük 'yemek sunma7 anlamına gelir /Romanov, 1978, s. 31, not 
26/.

Böylece, eski Hitit uygulamalarından farklı olarak hediye alan
lara belirli yükümlülükler getiren ve Hitit hukuk belgelerinde yer 
alan kral hediyeleri, demek ki ayin metinlerinde bahsedilen bağış
lar ve hediyelerine mukabil kral hediyeleri ile aynı kaynağa sahip
tir. (Fakat bu konu özel araştırma gerektirir ve bu çalışmanın ama
cı dışındadır). Bu gelenek Amerika, Avustralya, Okyanusya yerlile
rinde görülen 'hediye takasını7 hatırlatmaktadır. Buna benzer özel
likler erken ortaçağda İskandinav halklarında, eski Slavlarda tespit 
edilmiştir. Hediye ve bağışlar teorisi hakkında bakınız: /Güreviç,
1968, s. 180-197; Lipets, 1969, s. 239-248 ve sonraki; İvanov,
1975, s. 50-78; ayrıca konuya ilişkin literatür/.

Kilam yorumları bağlamında bu bayramın adı da ilgi çekmek
tedir (bakınız: Singer, 1975, s. 91-95). İdeogram yazımı olarak 
Kİ.LAM, ilk başta 'piyasa, piyasa fiyatı7 anlamına geliyordu. Bayram



anlatımlarına bakılırsa, Kİ.LAM burada Hititçe ehilammar -  giriş, 
kapı yapısı, kapıdaki bekçi kulübesi anlamına geliyor. (Hititçe hila- 
'saray7 demektir). Konuyla ilgili çok sayıda yorum ve tahliller 
Singer'in araştırmasında yer almaktadır/1975, s. 71 - 91/. Kİ.LAM 
ile Hititçe hilammar kelimesi arasındaki ilişki, kilam bayramının 
anlatıldığı tabletin sonuç kısmından da görülmektedir: 'Kilamda 
(KI.LAM-ni) (kral) üç kez oturduğunda ... kral hilamnadan 
(hilamnaz)7 aşağıya../134 Burada Kİ.LAM (-de hali) ve hilammar (- 
den hali) kapıdaki aynı yapıya (bekçi kulübesi) işaret eder. Kİ.LAM 
sözcüğünün ilk baştaki 'piyasa, piyasa fiyatı7 anlamıyla, ayrıca 'kapı 
yapısı7 anlamına gelen chilammar ile özdeşleştirilmesi, fonetik 
benzerliğin sonucudur, öte yandan başlıca husus, kapının (ve do- 
laysıyla bununla ilgili yapının) 'çarşı7 yeri olmasıydı /Singer, 1975, 
s. 9; aynı yerde, s. 96-106/. Hititçe hi(ammar bağlamında Luvice 
hilana hiyeroglifine ve Yeni Asur dilindeki bit hilani kelimeleri 

aşağıda III. Bölüm 3. paragrafta ele alınmıştır. Kapı ile 'kral mah
kemesi7 arasındaki ilişki ve 'meydan, çarşı ve mahkeme7 arasındaki 
örtüşme için bakınız: /Freydenberg, 1978, s. 102/.

Böylece gerek kilamın anlatımına, gerekse de bu bayramın 
adına bakarak, bunu kralın baharda tebaalarıyla yaptığı 'takas7 
olarak yorumlayabiliriz ve buradaki amaç, verimlilik ve bolluktur. 
Genelde yılbaşında yapılan takas ayinlerinin amaç ve işlevleri ko
nusunda Toporov'un araştırması dikkat çekmektedir /1971, s. 34- 
35, not 50,37/ Kralın kapıları dolaşması ve bu arada ona hediyeler 
ve armağanlar verilmesi ve karşılığında onun hediye ve bağış ver
mesi, şekil itibariyle kralın Hitit devleti arazisindeki gezileriyle ben
zerlik taşımaktadır. Geziler sırasında güzergahtaki mıntıkalarda 
'büyük meclis7 toplanırdı. Bu ayinleri karşılaştırma açısından 'kral 
kilamda üç kez oturur7 ifadesi /KBo X, 31, III, 14-16; VI, 3-5; KUB 
XX, 4, VI, 3/ ile taç koyma töreninde kralın üç ayinsel adımı hak
kında tipolojik veriler kıyaslanabilir. Taç giyme töreninin sonunda 
kral 'erk sahiplerine7 uğrar ve astların da yeminlerini kabul ederdi 
/Hocart, 1927, s. 71 ve sonraki/.



Hassumas
Yukarıda bahsettiğimiz ayinler bağlamında 'hassumas bayra

mı' ((î'('nhassumas) adıyla bilinen ve H. Güterbock ve diğer arkadaş
larının hazırlayarak 1944'te yayımladıkları metinlerde anlatılan 
ayin ilgi çekmektedir /IBoT I, 29; bu metin Orta Hitit Krallığı döne
mine ait olabilir: Hoffner, 1972, s. 33-34/. 1960'ta söz konusu tab
letin küçük bir ikinci nüshası da bulunmuştur -  141/s.

Güterbock, Amerika Doğubilim Cemiyetinin toplantısına sun
duğu bildiride hassumasın kısa özetini vermiş ve bu ayinin ince
lenmesiyle ilgili kişisel görüşlerini dile getirmişti, /bak: Güterbock,
1969, s. 99-103/. Güterbock'un yayınladığı metne belgedeki bazı 
satırların transliterasyonu eklenmiştir: Vs, 1-5, 18-38, 50,53-54; 
Rs, 17-18, 33-43, 46-56; metnin tamamını H. Hoffner yayına hazır
lamaktadır/bu konuda bakınız: Hoffner, 1972, s. 33-34/.

H.Güterbock'un kaydettiği gibi, bize ulaşmış olan hassumas 
metni ayinle ilgili ilk tablettir. Burada kuşkusuz daha uzun süren 
bayramın sadece dört günü anlatılmaktadır. Sonuçta hassumas 
dört gün Hitit başkentinde düzenlenirdi çünkü metnin başında 
Hattusa adı geçmektedir13:\Yine aynı başlangıç kısmında Hitit kra
lından1*0 bahsedilir ama ardından anlatılan dört günde onun adına 
rastlamıyoruz.

Hassumas'ın dört gününde ayinleri, Hitit kralı değil prens dü
zenlemekteydi ve anlaşılan o, bayrama Kizzuwatna bölgesindeki 
Minusiyaw  kentinden teşrif ediyordu. Ayın esasen prensin bazı 
ayinsel mekanları dolaşmasından ve ayrıca 'aşçı evini', ortsono 
evini (bu konuda bakınız: Hoffner, 1974a, s. 113 - 121), Kraliçe 
tanrıçanın mabedini ve aptes/yıkanma mekanını ziyaret etmesin
den ibaretti1İK. Her ev ziyareti, özellikle de aşçı evi ve artsan evi 
ziyaretiyle bir arada 'ziyafet' yapılırdı. Hassumas bayramı boyunca 
diğer Hitit bayramlarından hiç birinde görülmeyen derecede bol 
ayin ziyafetleri ve yeme sofraları görüyoruz /kıyaslayınız: Güter
bock, 1969, s. 99 ve sonraki/. Şöyle ki bayramın ikinci günü prens 
aşçı evine girer ve oraya yemek getirilmesini buyururdum Prensin



önünde on iki rahip otururdu (Fırtına tanrısı rahibi, Fırtına tanrısı 
neferi, Hububat tanrısı rahibi, ülke Kralı -savaş tanrısı rahibi, tanrı 
Telepinu'nun rahibi, Taht tanrısı Halmasuttia, iki Tsilipuri rahibi, 
tanrı Hasamili'nin rahibi de bunların arasındaydı) /IboT I, 29 Vs., 
19-22/.

Burada rahiplerden sadece biri Hitit tanrısı rahibidir ve adına 
gelince, Hatti tanrıçasının çevirisi olan Hububat tanrısı söz konu
sudur, diğer rahiplerin temsil ettikleri tanrılarsa hepsi Hatti köken
lidir. Bu rahiplerin listesini içeren satırlar kısmen fragman halinde
dir. Buna rağmen, iyi durumdaki listeler de on iki kahiple birlikte 
prensin karşısında herhalde iki başka grup temsilcilerinin de yer 
aldıklarını gösterir. Tapınakla ilgili olan bu kişiler içinde asa neferi, 
mızrak neferi, saki, masa görevlisi vb (IBoT I, 29, Vs., 22-23 ), ayrı
ca tanrı demircisi, üç mabet neferi ve üç pulluk neferi (pullukçu) 
bulunurdu, (aynı yerde, Vs., 24).

Ayin yemeğine başlamadan önce aşçı evinde prens, tanrıça 
Kraliçe, Güneş tanrısı ve Kralın koruyucu tanrısı şerefine üç kadeh 
içki içerdi140. Prens, sonra sırasıyla bütün tanrıların çevresini dola
nır141, ardından yemek için ve tanrıları yemek ikram etmek için 
yerine otururdulAJ.

Aşçı evinden sonra prens artsana'ya yönelirdi. Burada o, beş 
sıcak ekmek, on ıslak (yumuşatılmış) ekmek ve on tatlı ekmek, yed: 
takarma ekmeği, bir ölçüm bira ve bir ölçüm marnuva ile tanrıça 
Kraliçe, Tsiplanda kenti Fırtına tanrısı ve Güneş tanrısının çevresini 
dolanırdı143. Prens üç kere Güneş tanrısı için içer ve yerinden kal
kardı. Onun önüne yeniden değişik yemekler, bira ve marnuva 
konurdu (aynı yerde, Vs., 33-35).

Sonra prens tanrıça Kraliçenin tapınağına gider ve oraya ye
mek getirilmesini buyururdu. Prensin önünde on iki pulluk neferi 
(pullukçu) otururdu ve prens tanrıları yemek sunardı.144. Pulluk 
neferleri, tanrının önündeki boyundurukları alıp ayinsel açıdan 
arındırılmış boğaların boynuna geçirir ve dinlendirilen toprağa 
doğru sürerlerdi14̂ .



Üçüncü gün yeniden aşçı evinde ayin yapılır ve ayin tanrıça 
Ariniti için düzenlenirdi. Aşçı evine değişik ekmek türleri, bulgur, 
içecekler getirilir ve ocak başına konurdu. Ocak önünde tanrıça 
Ariniti'ye boğa ve altı koyun kurban edilirdi. Hayvanları kesip deği
şik kısım ve parçalarını birbirinden ayırırlardı (karaciğer, göğüs 
kısmı, sırt, kafa, paça, deri, ayinsel olarak temiz et)146. Kurbanların 
bazı parçalarını, örneğin karaciğerini ateşte kızartıp bütün tanrıla
ra sunarlardı. Prens marnuva adardı ve onunla tanrıça Ariniti'nin 
ve diğer bütün tanrıların çevresinde dolanırdı147. Sonra karaciğer
leri parçalara bölüp sıcak ve ıslak (yumuşatılmış) ekmeği ayine ka- 
tılanlara dağıtırlardı. Ayindekiler yemek yer ve bira içerlerdi148.

Prens, aşçı evinden artsana'ya gider ve oraya yemek getiril
mesini emrederdi. Buraya beş sıcak ekmek, on ıslak (yumuşatıl
mış) ekmek ve on arpa ekmeği, on iki tatlı ekmek, on somun tatlı 
ekmek, iki avuç irmik, iki ölçüm süt, kap içinde ekmek, kaplarla 
bira ve marnuva getirilirdi149. Prensin önünde rahipler otururlardı. 
Ama burada rahipler yemek yemezlerdi.

Yemek ayini için rahipleri aşçı evine davet ederlerdi. Rahipler 
ve ayrı olarak prens için masalar dizilirdi. Herhalde prens ve rahip
lerin payları olarak her masaya ekmek konurdu150. Prens, (adları 
metinde kalmış) Hatti kökenli tanrılar için on iki kez içki alırdı151.

Katılanlar için masaların nasıl dizileceğinden, hassumas bay
ramının anlatıldığı tabletin ters yüzündeki yazının başında bahse
dilir. Bu masalara, birer meze ekmeği konurdu, otuz ıslak (yumuşa
tılmış) ekmek, on iki diğer tür ekmek, bira, marnuva ise ayine katı- 
lanların hepsine dağıtılırdı152.

Bu seremoni sırasında ocak (=mihrap) önünde değirmen taşı 
konur ve prens tatselli hizmetçisi ile birlikte (kutsal) iç mekan ne
feri, berber ve tuğlacılarla birlikte buğday öğütürlerdi1S3. Sonra 
hizmetçiler ayinsel açıdan temiz eti alıp ocak (=mihrap) çevresinde 
dolanır ve tanrıça Ariniti şerefine şarkı söylerlerdi154.
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Sonraki kurban ayinleri, aptes mekanının (kutsal) iç kısmında
ki artsana evinde yapılırdı.155 Artsana evindeki ayinden sonra bay- 
lamın üçüncü günü sona ererdi (aynı yerde, Rs., 28-32). Hassumas 
bayramının dördüncü gününde sabah ayini yemeği ile başlardı 
(tiynı yerde, Rs., 33-35). Ardından tatselli görevlisi kurbanları 
Hesta'ya götürürdü. Burada o, on iki tanrı için ayin yapardı (Ve o 
kendisi on iki tanrı için on iki kere içerdi -  aynı yerde, Rs., 37')

Bununla birlikte görevliler keçiyi dışarı çıkarıp derisini yüzer 
ve parçalara ayırıp yerlerdi. Ardından keçinin derisini alırlardı, kör 
birini soyundurup döverlerdi ve onu HeSta'ya götürürlerdi. Burada 
onlar ayin yemeği yerlerdi.156

Bu seremoniye, göründüğü kadarıyla kralın oğlu da katılıyor
du.157 Hesta'da yemek bitince o, tanrıça Kraliçenin mabedine yö
nelir ve burada kurban ayini yapar, ardından da artsana'ya giderdi. 
Prens buraya yemek getirilmesini buyurur ve onun emriyle üç sı- 
(ak ekmek, on ıslak (yumuşatılmış) ekmek, on tatlı ekmek, üç avuç 
irmik, iki ölçüm süt, iki kap bira getirilirdi. Prensin önüne on iki 
lahişe otururdu. Onlar da yer ve içerlerdi. O gece onlar prensi 
.ırındırırlardı ve uyuması için yatağa götürürlerdi. Bu arada onlar 
yatağın başında her iki tarafta ikişer iri somun koyarlardı1"39. Sonra 
kızlar, prensin çevresine bira döker ve sanki bir tür sınır çizerek 
kutsal sahayı 'tespit ederlerdi7. Bu ayinle bayramın dördüncü günü 
sona ererdi160. H.Güterbock'a göre, hassumas'ın dördüncü günün
de yapılan ayinler genelde bu seremonilerin doğasını ve adının 
kökenini anlamak için anahtar niteliğindedir. H.Güterbock'un fik- 
lince bu ayinde fahişeler, prensin ergenlik dönemine girmesini 
sağlıyorlardı /Güterbock, 1969, s. 101/ Araştırmacıya göre, bay
ramın adı hassumas da buna işaret etmektedir. Hassumas, has- 
filinin ulaç şeklinin iyelik/tamlayan halidir /Güterbock, 1969, s. 99; 
Hoffner, 1974a, s. 119/.

H. Güterbock hassumas bayramı ayinlerindeki bazı diğer özel
liklere de ayrıca dikkat çekmektedir: ayinsel yer sürme, buğday 
öğütme, keçi derisi örtünen kör adamın Hesta'ya tıkılması. Bunlar,
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araştırmacıya göre, prensin ergenlik dönemine girmesiyle bağlan
tılıdır. /Güterbock, 1969, s. 99, 101-102/.

Hassumas'ın anlamını açıklamak için bu bayramdaki ayinlerin 
genel olarak yukarıda anlatılan diğer ayinlerle, ayrıca burada özel 
şekilde incelenen ritüellerle karşılaştırmak doğru olacaktır, üstelik 
tipolojik açıdan benzer verilerle kıyaslama yapmak gerekir. Şöyle 
ki hassumas bayramında yapılanların bir kısmı, ayrıca H. Güter
bock'un kendi hipotezinde dayandırdığı ayinler, hassumas'ın ba
har mevsimi bayramı olduğunu gösterir.

Prensin birtakım görevlilerle birlikte buğday öğütme ayini 
yapınası da hassumas'ın baharla ilişkisine işaret ediyor olabilir. 
Yukarıda belirtildiği gibi, Hitit bahar bayramlarında buğday öğütü
lür ve ezilirdi. Hassumas'ın baharla ilişkisini gösteren bir diğer ör
nek de koşulmuş boğalarla yapılan ayindir ve açıkça görüldüğü 
üzere ayinsel olarak toprak sürülmesini simgelemektedir. İlk saban 
izi ayinleri birçok halkın geleneğinde vardır ve genelde ekin işleri
nin başladığı bahar mevsiminde yapılır (kıyaslayın: toprak sürme 
ayiniyle ilgili olarak racasuya ayininde kâhinlere on iki boğa ile bir
likte pulluk sunulması /Heesterman, 1957, s. 3-4/).

Hassumas ayinlerinden birinin Hesta'da yapılması da ilgi 
uyandırmaktadır. Aynı şekilde antahşum bahar bayramında ve 
vurulliya yılbaşı bayramında bazı ayinlerin düzenlendiğini görüyo
ruz. Hassumas ve diğer bayramlarda ecdat kültünün yansıması, 
antahşum'da ölmüş kralların heykelleri önünde verilen adaklarla 
kıyaslanabilir /bakınız: Otten, 1958, s. 110; Güterbock, 1964a, s. 
67/. Kraliçenin 'tanrıçalaşmış kraliçeler' sayılan Arinna kenti Güneş 
tanrıçalarına verdiği adaklar de körü Hesta'ya tıkma ayinin simge
sel anlamını gündeme getiriyor /Kümmel, 1967, s. 15-16/.

Bu ayinin neyi simgelediği konusunda kör adamın bir tür 'gü
nah keçisi' olarak görülmesi dikkat çekmektedir. Öteki halkların 
geleneklerinde görüldüğü gibi, bu Hitit ayininde kör adam karanlı
ğı yani ölümü temsil etmektedir (körlüğün mit ve ayinlerdeki rolü 
hakkında bakınız: /İvanov ve Toporov, 1974, s. 125-130/).



Antahşum bayramında görüldüğü gibi, 'Yıl' Hesta'ya getirilirdi ve 
bu ayini H. Güterbock Eski yılı sembolik olarak gömme şeklinde 
yorumlamıştır /Güterbock, 1964a, s. 67; kıyaslayın: Gurney, 1977, 
s. 38/. Bu bağlamda keçi derisine bürünmüş kör adamın, Eski yılın 
ölümünü simgelediği düşünülebilir.

Bu hassumas ayininin eskiçağda Roma'daki Mamurolia ayi
niyle tipolojik benzerliği dikkat çekmektedir. Bu ayinde 'hayvan 
derisine bürünmüş adamı sopayla kentten kovarlardı.' Bu kişiye 
Mamurius Veturius adı verilirdi ve anlamı 'eski Mars' olarak yo
rumlanıyordu. Mamuralia ayini açık şekilde kış ve eski yılın kovul
masını simgeliyordu /Takvim ayinleri, 1977, s. 15/. Mars adının 
eskiçağdaki ikilemesi olup Slavların kış ve ölümle ilgili tipi Maren'in 
adındaki benzerlik dikkat çekmektedir /İvanov ve Toporov, 1974, 
s. 196 ve sonraki; 215 ve sonraki/

Hassumas ayininde esas amaca açıklık getirmek açısından iki 
özellik üzerinde daha durabiliriz. Birincisi, ayinde on iki sayısının 
önemli yer tutması dikkat çeker (birbiriyle ilişkisi olduğu anlaşılan 
on iki tanrı, on iki rahip, on iki fahişe, on iki ekmek, on iki pulluk 
neferi). Burada özellikle 'on iki' tanrı, bir bütünün, 'tanrıların hep
sinin' parçaları olarak kullanılır, (aynı on iki tanrı bağlamında kıyas
layın: KUB XXXV, 145, I, 10 (Meriggi, 1960, s. 89)/ Ayrıca aşağıda 2. 
bölümde Hitit mitlerinde 'bütün tanrılar' ile ilgili bayramlar ilginç
tir. Öte yandan 'bütün tanrılara' ve 'ayin yerlerine' su, şarap ve 
bira içirme geleneği de önemlidir (KUB, X, 91, II, 1; III, 4). 'On iki' 
sayısı, bir bütünün parçası olarak, Hitit ay (otuz gün) bayramı anla
tımında 13 Hatti tanrısına on üç ekmek. On iki Kaneş (=Hitit -Luvi) 
tanrısına on iki ekmek sunulmasıyla da karşılaştırılabilir (CTH 591; 
KUB II, 13, I, 14, 28-39, III, 16-27; IV, 1-3).

Bu anlatıda on iki tanrı herhalde bir bütünün parçalarını, yani 
yılın on iki ayını ifade etmektedir. (Hitit geleneğinde yılın on iki aya 
bölündüğüne ilişkin tahmin için bak: KUB, VII, 35, IV, 3: 'Yılın on 
ikinci ayı başlarken...'; KUB, 42, 100, III, 20:'... her ay yapılan on iki 
bayram için öğütülmüş on iki yarım ölçü tarsan /hububat/') Bura



da ay sayısının on iki ve on üç olarak farklı oluşu, on üçüncü ayın 
ekstradan 'yeni doğan ay' oluşuyla açıklanabilir/KUB, II, 13, I, 15/. 
Burada 'ay' adı verilen bir adet adak ekmekten bahsedilir (1 
nındaarmannis), fakat ay sayısındaki fark, ay ve güneş takvimindeki 
farkla da ilgili olabilir.

Bir bütünün (panteonun, yılın) parçaları olarak on iki sayısının 
Hitit -  Luvi ayinlerinde insan bedeninin ve kurban kesilen hayvan 
gövdesinin on iki kısımdan oluştuğuna dair düşüncelerle de açıkla
nabilir. (bakınız yukarıda 1. paragraf; kıyaslayın: Tunnavi ayininde 
bedenin on iki parçası /Goetze, and Sturtevant, 1938/, ayrıca ba
kınız: Goetze and Sturtevant, 1938, s. 41 not 126). Burada beden 
kısımlarının listesi yer alır: baş, boğaz, kulak, kalça (but), parmak, 
tırnak, kaburga (yan), cinsiyet organları, ayak, kemik, sinir, kan vb. 
Bu arada meşedi görevlilerinin 'anlaşmalarında' onların on iki kişi 
olarak sarayın iç suru tarafında muhafızlık yapmaları öngörülüyor
du ve korumaların azami sayısı on ikiydi. (IBoT I, 36,10-15).

Hassumas ve diğer bayram ayinlerinde bir bütünün (panteo
nun, yılın, bedenin, kurbanlık hayvanın) parçaları olarak 'on iki' 
sayısının özel rolü, herhalde Hint -  Avrupa kökenli benzer ayinlerle 
karşılaştırılabilir. Bu bağlamda, eskiçağ Hint geleneğinde yılın belir
li kısımlardan oluşan bir tip olarak düşünülmesi, ayrıca yılın bütü
nüyle, onun kısımlarının, Evrenin, dünya ağacının ve insanın (kur
banın) özdeşliği fikri önemlidir. /Toporov, 1971, s. 24-33/. Aynı 
araştırmada İran geleneğinde dünyanın yaratıldığı on iki aşamadan 
(s. 18) ve diğer Hint- Avrupa inançlarında 'on iki' sayısının yılın ve 
ağacın kısımları olarak algılandığından (s. 32, 42-43) bahsedilir. 
Ayrıca on iki havari bu örneklerden sayılabilir. Ambarvaliuslar dö
neminde her yıl mayıs ayında hayvanlarla sürülmüş toprakları do
laşan on iki Romalı rahip ('yılın1 enkarnasyonu) de konumuzla ilgili 
örneklerdir /Freydenberg, 1978, s. 97/. Bu arada PolonyalIların 6 
ile 12 kişinin eşliğinde 'kraliçenin' tarlaları dolaşması, ayrıca mare
şal, on iki çoban ve on iki küçük çobanın katıldığı ayin de bu ba
kımdan ilginçtir /Takvim ayinleri, 1977, s. 217/.
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Hitit ayinlerinin anlatıldığı metinlerdeki veriler ile örneğin es
kiçağ Hint metinlerindeki inançlar arasındaki tipolojik benzerliğe 
işaret eden başka deliller de vardır. Şöyle ki eskiçağda Hintliler ve 
Hititliler krallığı beden olarak algılıyorlardı (yukarıda 1. paragraf), 
üstelik Hitit düşüncesinde kral, dünya ağacı ve saray üçlü olarak 
bilinirdi (bakınız: ileride II. Bölüm, 4. paragraf) ve bunu yukarıda 
bahsedilen eskiçağ Hint görüşleriyle karşılaştırabiliriz.

İkincisi, hassumas bayramında dört gün içinde yapılan ayinle
ri prens yönetiyordu. Yukarıda belirtildiği üzere prens sırasıyla 
aşağıdaki kutsal mekânları dolaşırdı: aşçı evi - artsana evi -  tanrıça 
Kraliçe mabedi (bayramın ikinci günü); aşçı evi * artsana evi -  aşçı 
evi -  aptes evi -  artsana evi (üçüncü gün); Hesta -  artsana evi 
(dördüncü gün). Bu mekanları dolaşırken prens sıkça başlama nok
tasında geri dönerdi ve bu herhalde 'devre vurmak' anlamına geli
yordu. Bu, kraliyet çiftinin antahşum ve nuntariyasha bayramla
rında Hitit kentlerini dolaşmasını ve bu arada kutsal mekânlarla 
kutsal yerleri ziyaret etmelerini, çiftin kilam bayramında ambarla
ra da uğramasını akla getirmektedir. Prensin yaptığı 'turun' 'devre 
hareketine' benzerliği, uğradığı kutsal mekânlarda onun kral gibi 
tanrıların evresinde dolaşmasından da bellidir (irhoi-).

Kralın 'devre vurarak' tanrılara adaklar sunması gibi prens de 
uğradığı kutsal mekânların her birinde tanrılar için kurban ayinleri 
düzenlerdi. Bu arada bugünkü çağdaş algılamammızla sunu ve 
kurban dediğimiz hayvanların, değişik yiyecek ve içeceklerin 
hassumas ayininde harfiyen öğün ve kahvaltı adıyla belirtilmiş ol
ması oldukça önemli meseledir.

Şöyle ki prens 'devre vururken' herhangi bir kutsal mekâna 
girdiğinde 'yemek' isterdi. Onun için getirilen yemek aynı zamanda 
adak (bağış) sayılırdı. Bu 'yemekle (=kurbanla)' tanrı yedirilirdi, 
yemeği ise prens ve ayindeki diğer görevliler yerlerdi.

'Yemekle' kurbanın örtüşmesi, prensin161 katıldığı sadece 
hassumas ve diğer Hitit ayinlerinde değil, olasıdır ki bütün Hitit 
bayramlarında162 gözlemlenir. Diğer halkların geleneklerinde de
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'yemek' ve kurban arasında özdeşlik ve bu ayinler için kullanılan 
ortak sözcükler için bak: /Kudryavtsev, 1904, s. 67, 75-76; Vries,
1970, s. 423 ve not 1/ Hitit bayramlarında prensin bazen ayini 
yönetmesi, metinlerde herhalde Eski Hitit Dönemi'nden başlaya
rak yer alan gelenektir163. Bu gelenek, belki de Hattilerden kalmış
tır çünkü 'oğlun' yani büyük olasılıkla prensin özel rol oynadığı bazı 
ayinlerin anlatıları, Hititçe'ye Hatti dilinden çevrilmiştir/kıyaslayın: 
Laroche, 1947a, s. 187-216/. Bu anlatılar arasında tipik eskiçağ 
Hitit duktusu yöntemiyle yazılmış metinlere rastlıyoruz (kıyaslayı
nız: KUB 43, 27, Vs., I, 9; Rs., 6 /DUMU-as/) ve bunlar, daha önce 
E. Laroche (1947a, s. 187-216/) tarafından yayımlanmış metinlere 
paralellik gösterir.

Antahşum bayramında, kral ve kraliçe Hattuşa'da tanrı Hannu 
mabedinde seremoniler düzenlerken prensi Tufan tanrısı tapına
ğına gönderirlerdi. Prens orada hatauri bayramını kutlardı (KBo X, 
20, II, 40-43 vb). Prens nuntariyasha bayramında da bazı ayinleri 
yönetirdi (KBo XIV, 7 6 ,1, 7; KUB IX, 16, l, 5). Kralla kraliçenin Güneş 
tanrısı için yaptıkları kış ayininde de prensin adı geçer (KUB II, 6, II, 
4-5). Hitit ayinlerinde prens kral gibi hareket etmiştir. O, oturur
ken veya ayaktayken tanrılar için içki içerdi. Ayine onunla birlikte 
müzisyenler ve şarkıcılar katılıyordu (KUB 44, 5, 6-12, IBoT II, 76, I, 
2-9; KUB XXVIII, 103, VI?, 4-5). Prens, Hitit kralının da bazı ayinler
de giydiği sepahil6n denen giysiyi kullanırdı.

Prens kral gibi mabetleri dolaşır ve tanrılara antahşum bitkisi 
ve içecekler adardı165. Şu da ilginçtir ki Hitit kış bayramında prens 
herhalde Hatti dilinde haykırış şeklinde bir çağrı yapmaktaydı166. 
Başka bir Hitit ayini anlatılan fragmanda (CTH 669) aynı çağrı kralla 
bağlantılıdır167. Prensin söz konusu olduğu ayinlerin anlatıldığı di
ğer fragmanlar da bununla kıyaslanabilir (CTH 647). Bu tabletler 
fragman halinde olduğu için bunların kral bayramları mı yoksa biz
zat prensin yönettiği ayinleri mı anlattığını tespit edemiyoruz.

Hassumasın bahar bayramı özelliği, burada 'on iki' sayısının 
özel simgesel rolü ve prensin bu ayinleri yönetmesi, bu bayramı
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racasuya eskiçağ Hint ayiniyle karşılaştırma olanağı sağlamakta
dır168. Racasuya ayini ilk başta herhalde her yıl yapılan ve Yeni yıl 
ile ilgili olan, ayrıca kral- evren - yıl bütünleşmesini ve canlandırıl
masını sağlayan bayramdı /bakınız: Heesterrnan, 1957, s. 7, 223 ve 
sonraki/. Bu ayin açısından ratninlerle yani 'krallığın' üyesi olan 
kral ailesi ve yüksek düzeyli memurlarla ilgili seremonilerle çarpıcı 
benzerlik söz konusudur /Heesterrnan, 1957, s. 50-51/ Bu sere
monilerde kral ratninlerin evlerine uğrardı. Birkaç gün içinde kral 
sırasıyla ratninlerin evlerini ziyaret ederek burada kurbanlar verir
di /bakınız: Hocart, 1927, s. 113-115; Rau, 1957, s. 107 ve sonraki; 
Heesterrnan, 1957, s. 52 /.

Öte yandan J. Heesterman'a göre /1957, s. 49-62/, ratnin- 
lerden birinin evinde ayin düzenlenirdi. On iki (veya on bir) ratnin, 
sunak yakınında bir yerde güneyden kuzeye veya batıdan doğuya 
yönelerek yarı çember şeklinde otururlardı ve böylece yıl veya 
gece boyunca Güneşin duraklamalarını taklit ederlerdi. Kral, 'Gü
neş Evrenin kısımlarına uğradığı gibi ratninlere uğrar ve onlarla 
nikâh gibi ilişkiye girerdi/ (kıyaslayınız: kral ve onun halkının me
tinlerde evli çift veya boğa ile sığırlar olarak anlatılması - 
Heesterrnan, 1957, s. 52). Ratninlerin evlerini dolaşırken kral kendi 
şahsında 'krallığın' üyelerini entegre ediyordu ve canlanıyordu. Bu 
süreç, (on iki ayı on iki ratnine tekabül eden) yılın akışını, kral- ev- 
ren-yıl olarak 'evrendeki olgunlaşma ve canlanmayı' simgeliyordu.

Racasuyada ratninlerle ilgili seremonilerin, prensin hassumas 
bayramındaki ayinlerine benzerliğini esas alırsak, hassuması Yeni 
yıl -  evren -  kralın 'doğuşu' veya 'açılışı' olarak yorumlayabiliriz. 
Zaten Hititçe has (=doğurmak) fiili ile has-/hes- (=açmak) fiili ara
sında benzerlik vardır. Öte yandan söz konusu bayramların adlarını 
mukayese etmek de önemlidir: racasuya (‘raca'- kral, 'su' kelime
nin kökü) 'kralın doğuşu' demektir (Heesterrnan, 1957, s. 131), 
Hititçe hassumasın anlamıysa 'has-' (=doğrnak) fiilinden türemedir 
ve Hititçe hassu (=kral) sözcüğü de bu fiille ilgilidir. Burada prensin 
söz konusu ayinleri yönetmesi, hassumas bayramında onun kralı
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temsil etmesiyle açıklanabilir. Kral oğlunun şahsında canlanıyordu. 
Bu, racusaya bayramında kralın yerine gerçek veliahdın at araba
sıyla gezi yapması geleneğini hatırlatmaktadır /Heesterman, 1957, 
s. 131/. Aynı zamanda racusuyada adak veren kralın unvanlarının 
değiştirilmesi ayini dikkat çekmektedir zira burada babayla oğlun 
'özdeşliği' vurgulanır, oğlun şahsında babanın yeniden doğduğu 
belirtilirdi /Heesterman, 1957, s. 125 ve sonraki, s. 137, 159/ 
Hassumas ayininin bizzat Hitit (Hint - Avrupa) kökenli mi yoksa 
Hatti menşeli mi olduğu konusu çözüme kavuşmamıştır. Hitit tan
rısı Zerna dışında bu bayramda sadece Hatti tanrılarının yer alma
sı, ayinin Hatti kökenli olduğuna işaret etmektedir /Kam- 
menhuber, 1969, s. 435; kıyaslayın: Hoffner, 1972, s. 34/. Bu ayin
de tanrıça Ariniti için Hatti dilinde şarkı söylenmekteydi. Ayin Hatti 
geleneğinden alıntıysa, bu durumda 'hassumas', bayramın Hatti 
dilindeki admın tercümesi olabilir. Böylece hassumasın, 'ergenliğe 
girme' ayinlerine özgü nitelikler taşımadığını görüyoruz (bu özellik
ler için bakınız: Eliade, 1965) ve H. Güterbock da hassumas ayinin
de bu tür özelliklerin bulunmadığını kaydeder (1969, s. 102). De
mek ki hassumas, prensin inisiyasyonu yanı 'puberty rite' (ergenlik 
ayini) sayılamaz. Bu bayram sırasında ayinin başkişisine (merkezi 
figürüne) ve onunla özdeş evren ile yıla bağlanan ölüm- diriliş sü
reci canlandırılır ki bu inisiasyon (ergenlik) ayinlerine de özgüdür. 
Fakat buna rağmen hassumas, A.Hocart'a göre ergenlik ayinleriyle 
aynı kökene sahip kralı kutsama (consecration - takdis) ayinlerine 
yakındır/Hocart, 1927, s. 152-159/.

(y)



2. BÖLÜM

HİTİT KRAL BAYRAMININ BAŞLICA YAPISAL 

ÖZELLİKLERİ

Yukarıda bahsedilen Hitit kral ayinlerinde birbiriyle sıkı şekil
de bağlı olup kral bayramının yapısını şekillendirilen bazı sabit ve 
ortak özellikler görebiliyoruz. Bu yapı, muhtemelen herhangi bir 
Hitit bayramının genel şemasını oluşturabilir (Hitit bayramlarının 
anlatımlarında, bunları bir tek kral ayini olarak değerlendirmeye 
iten önemli benzerlikler hakkında bakınız: Gurney, 1970, s. 153; 
Gurney, 1977, s. 31).

1. BAYRAMIN BAŞLANGICI

Hitit kral bayramı, günün belirli saatinde, görüldüğü üzere 
p,un doğmadan önce başlamaktaydı ('sabah olduğunda, şafak vak
ti'). Ayinin gün doğmasıyla başlaması bütün Eski Hitit ve Hitit İm
paratorluk bayramlarının ortak özelliğidir1 (Eski Hitit Fırtına ayini 
ile kıyaslayın: Neu, 1970, s. 14). Günlerle süren ayinlerde kimi hal
lerde hangi ve kaçıncı günden bahsedildiği belirtilmediği için, söz 
konusu günü şafakları sayarak tespit edebiliriz (fakat bunu her 
/aman yapamayız çünkü tabletler çoğu zaman fragman halindedir 
vo eksiktir). Kimi hallerde şafaktan bahsedilmez ve bunu, genelde 
hangi günün söz konusu olduğu gösterildiği zaman görüyoruz2.

Şafaktan sonra halentuva açılırdı ve bayramın seyri yeterince 
araştırılmıştır (Goetze, 1957, s. 166). Halentuva önemli ayinlerin 
yapıldığı bir yapı olarak birçok Hitit metninde kaydedilir. H. 
Güterbock, halentuvanın kral sarayı olduğunu tahmin etmektedir 
(1971, s. 305-314) ve bunu kabul edersek bile Hitit metinlerindeki 
verilere göre bu tür sarayların, başkentin sadece yukarı kısmında

65



(şimdiki Büyükkale)3 değil, hem de Tahurpa, Ankuva, Hisashapa ve 
diğer kentlerde de bulunduğunu belirtmeliyiz/bakınız: Güterbock, 
1971, s. 311/. Anlaşıldığı üzere, halentuva iç ve dış avluyla bağlan
tılıydı. İç avlu, ana (kral) giriş ve muhafız mekânına sahip duvarla 
çevriliydi. Halentuvanın ana girişine verilen adlardan biri olan 
kaskastipa Hatti dilinden alıntıdır4. Bu kapıların yakınında iç avluda 
meşediler (muhafızlar) görev yapıyorlardı.

İkinci avlu, dış avluydu ve herhalde toplu şekilde ayin ve se
remoniler için kullanılıyordu (bu, Fiji'deki 'Yeşil çimenler' benze
mektedir). Bu avlu da ana (kral) girişine ve muhafız mekânına sa
hip duvarla çevriliydi. Bu kapılarda kapıcılar görev yapıyorlardı.

Hitit bayramlarının anlatımlarında, genelde halentuvayı açan 
görevlilerin adları belirtilmiyor ve sadece şöyle denir: 'Halentuvayı 
açtıklarında...'. Kimi hallerde, örneğin Eski Hitit Fırtına ayininde 
halentuva hiç belirtilmemiştir: 'Şafak saati geldiğinde ve onlar aç
tığında...' /bakınız: Neu, 1970, s. 14/. Oysa burada bizzat bu sara
yın açılmasından bahsedildiği kuşkusuzdur.

Halentuva açıldıktan ve görevliler bayram kıyafetlerini giydik
ten sonra kral halentuvadan dışarı çıkardı. Halentuvanın şafak saa
tinde açılması ve kralın saraydan çıkmasıyla, 'gün doğuşunun' ve 
Güneşin (=kralın) çıkmasının taklit edildiği akla gelmektedir. Bu, 
içinde hububat bulunan kabın baharda açıldığı ve sonbaharda ka
patıldığı ayinle, ayrıca kralın gezileriyle Güneş tanrısının yeryüzünü 
dolaşmasıyla kıyaslanabilir.

Kral bazen kraliçeyi de yanına alarak aptes mekanına giderdi 
(E.DU10.US.SA). Bu mekanın Hititçe adını bilmiyoruz, çünkü 'aptes 
mekanı' ifadesi hep ideogram şeklinde yazılmıştır. Bu mekanın 
adıyla ilgili olarak, kilam ayininde kralın tunnakesna denen me
kanda giyinip hazırlık yaptığının anlatıldığı metin dikkat çekmekte
dir (bak: KBo X, 23, I, 6-8). Kral giyinip hazırlandıktan sonra 'aptes 
evinden' dışarı çıkardı (KBo X, 23, I, 18-19). Ama diğer Hitit metin
lerinde tunnakesna E.SA - 'iç (kutsal) mekân' adı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (kıyaslayın: Friedrich 1952-1954, s. 228; Güterbock,
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1971, s. 319) ve bu nedenle 'tunnakesna' ile 'aptes evi' aynı me
kânlar değildir, (halbuki yukarıda belirtildiği üzere, kral tarnuya 
yaklaşarak 'tunnakesna!' diye haykırır ve ardından yıkanırdı: KUB 
X, 17, I, 16-18).

Bayramlarla ilgili metinlerde yıkanma (aptes) ayiniyle ilgili 
hiçbir ayrıntı göremiyoruz. Sadece yıkanma ile ayin kıyafeti giyin
menin bayramda zorunlu olduğu tespit edilmiştir. Kralın, kraliçe
nin ve diğer katılımcıların bayram kıyafetleri6 hakkında sadece Hi
tit ayin metinleri değil kült amaçlı ikonografik anıtlar da fikir ver
mektedir. İkonografik kanıtlara göre, kral ve kraliçenin, ayrıca di
ğer görevli ve yetkililerin birkaç tür bayram kıyafetleri vardı. Bun
lardan birini Alaca Höyük'te kent surlarının düz kısmındaki ka
bartmalarda görüyoruz7 (Bakınız Resim 3). Kabartma kabartma 
üzerinde kral ve kraliçe Fırtına tanrısının ayin simgesi olan boğa 
tasviri önünde adak verme sırasında görülmektedirler. Kralın ba
şında yuvarlak, kuşaklı iri bir külah var, kulağındaki iri küpe açık ve 
belirgindir (Hitit geleneğinde küpe takma konusunu Akurgal araş
tırmıştır: 1961, s. 78; 1. Bölümde anlatılan bayramlar ve ilerideki 
parçalarla kıyaslama yapılabilir). Hükümdarın üzerinde ayak bile
ğine kadar inen uzun pelerin vardır. Pelerin altından giydiği göm
leğin kolu sol elinden belli oluyor. Pelerin altında burnu, alışılmış 
şekilde yukarıya dönük olan ayakkabıları görülüyor. Hafifçe aşağı 
indirdiği sağ elinde kral sarmal şekilli bir asa tutmaktadır (Hititçe 
,,lskalmus; ilerdekiyle kıyasla), dirsekten az bükülmüş sol eliyle ise 
ayinsel jest yapmaktadır.

Kralın bu kabartmada gördüğümüz ayin kıyafeti, biçim olarak 
kral 4. Tudhaliya'nın Yazılıkaya kutsal mabedinin kaya galerisindeki 
kabartmada gördüğümüz kıyafetiyle örtüşmektedir (bakınız: Resim 
4). Fakat burada asayı sol elinde tutmaktadır, dirsekten bükülmüş 
sağ elini ise yukarı kaldırmıştır (bu karakteristik jesti Gavurkale 
kabartmasındaki tanrılarda da görebiliriz (Akurgal, 1970, s. 288, 
resim No 120.2). Misafir ağırlama âdetiyle ilgili etnografya araş
tırmalarına dayanarak, örneğin Abhazların ilgili adetlerini esas ala
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rak bu jesti selamlama şekli olarak yorumlayabiliriz (konuğu se
lamlarken 'Abhazlar karakteristik bir jest yaparlar ve sağ ellerini 
yumruk şeklinde dirsekten bükerek sert şekilde göğüs hizasında 
kaldırırlar.' /İnal -  İpa, 1965, s. 422/).

Alacahöyük kabartmasında kraliçenin başörtüsünden omzuna 
sarkan bir şal görüyoruz. Başörtüsü belirgin değil. Kraliçenin üze
rinde Hint sarisine benzeyen kıyafet görüyoruz, ayakkabısı ise kra- 
lınkiyle aynıdır. Demek ki kraliçe, ayinlerde Yazılıkaya'daki Hitit 
tanrıçaları gibi kıyafet giyebiliyordu (bakınız Resim 5; kıyaslayın: 
Klengel E. & Klengel H., 1968, s. 140 ve sonraki). Yazılıkaya ka
bartmalarındaki tanrıçaların başlarında melon şeklinde başörtüsü 
vardır. Başörtüsünün altından sarkan şal kuşak içine katılmıştır. 
Tanrıçalar geniş kolları olan ve bel kısmında kuşakla daraltılmış 
uzun elbiseler giymişlerdir; ayaklarında burnu yukarıya dönük 
ayakkabılar vardır. Kraliçeden farklı olarak tanrıçaların etekleri, 
kıvrımlar diyagonal yönünde değil dikey yöndedir.

Yazılıkaya'daki kabartmada tanrı Şarruma'nın giydiği ve muh
temelen Hurri kökenli kıyafet de kralların ayin kıyafetlerinden biri
dir (bakınız Resim 4). Bu ayinsel kıyafet, yüksek koni biçimli, kuşak
lı külahtan8, geniş kuşaklı kısa eteğin içine katılmış uzun kollu göm
lekten oluşuyordu. Boğazköy'deki 'kral kapısını' süsleyen kabart
madaki tanrı da aynı şekilde nakışlı ve geniş kuşaklı kısa etek giy
miştir (bakınız: Resim 6; fakat burada savaş kraliçesi söz konusu 
olduğuna ilişkin görüş de vardır: Garstang, 1929, s. 85-87). Bede
nin belden yukarısı çıplaktır, tanrı Şarruma'nın tasvirinde olduğu 
gibi ayaklar yalındır. Tanrının sağ elinde savaş baltası9 tuttuğu, 
kulaklıklı miğfer giydiği ve uzun ense koruyucusu taktığı için yük
sek külah ve kısa etek muhtemelen ayin kıyafetiydi ve bu giysiyi 
kral, savaş baltası ve miğferle birlikte seferler sırasında kullanıyor
du. Hitit kabartmalarında ayrıca ayinlere katılan görevli ve hizmet
çilerin kıyafetleri de ayırt edilmektedir. Bu kıyafet Alaca Höyük 
kabartmalarında görülebilir (bakınız Resim 7). Kuşkusuz ayin sah
nesinin söz konusu olduğu bu kabartmadaki insanlar geniş kollu
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uzun gömlekler giymişlerdir ve kuşaklıdırlar. Başlarında kralınkine 
benzer küçük külahlar vardır, küpe takmışlardır, uçları yukarıya 
dönük ayakkabıları vardır. Alaca Höyük'teki kabartmalar üzerinde
ki figürlerden biri, merdiven çıkan insanı betimliyor. Adamın kafası 
kısmen tıraş edilmiş olup saçları tepesinde uzun bir örme şeklinde 
toplanmıştır.

Hititlerde değişik ayin kıyafetleri bulunduğu, ayinlere ait me
tinlerden de anlaşılabilir. Metinlerde kral kıyafetiyle ilgili olarak 
birkaç başlık türü, giysiler, elbiseler, ayrıca kuşak (kemer), değişik 
renkli ayakkabı, altın veya gümüş küpeler10 anılmaktadır. Ayine 
katılan diğer kişilerin külah /polos ve başörtüleriyle ilgili ifadelere 
de rastlanır11.

Ayinlere katılan Hitit kralı ve görevlilerinin adlarını karşılaştı
rarak Hitit ayin kıyafetlerinin kral, kraliçe ve görevliler için genelde 
aynı olduğunu söyleyebiliriz12. Fakat bazı kıyafet türleri ve giysi 
detayları, sadece kralın giydikleriyle ilgilidir13. Bu fark muhtemelen 
hem simgesel hem de hiyerarşik anlam taşıyordu.

Şöyle ki örneğin Hititlerde rahip kıyafetleriyle ilgili olarak be
lirli yönetmeliklerin olması da elbise takımının simgesel özelliğine 
işaret etmektedir. (KUB XIII, 4, 61-63; Bakınız: Sturtevant, 1934, s. 
386; Sturtevant & Bechtel, 1935, s. 160; Eichner, 1969, s. 15): 'Siz 
rahipler yıkanın ve (ayin için) temiz kıyafetler giyinin, saçlarınız /?/ 
ve tırnaklarınız kesilmiş olsun.' Ayrıca bunu yapmayanlar için idam 
cezasının yerini alan 'soyundurma7 cezası (bakınız: Kammenhuber, 
1964-1965, s. 186, 188-189) veya suçluyu 'yalınayak bırakma' ce
zası öngörülüyordu (bakınız: IBoT I, 36 ,1, 54).

Bu bağlamda 1. Hattuşili'nin 'anallerinde/ kralın Hahhi kenti 
fethedilince esir alınmış kölelerin kuşaklarının 'çözülmesinden, 
açılmasından' bahsetmesi ilginçtir; demek ki 'kuşak açmak', 'ba
ğımlı adamın hukuki durumunu değiştirmek' anlamına gelmekte
dir /İvanov, 1977, s. 69, 268/. Göründüğü kadarıyla ayakkabı giy
mek, Çin geleneğinde olduğu gibi başörtüsü kadar önemli simgey
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di. Şöyle ki başını açmak, 'görevi bırakmak veya kusurlu olarak bo
yun eğmek' anlamına geliyordu (Sıçev L. & Sıçev V., 1975, s. 37)

Çelenklerle14 yapılan Hitit ayini de simgesel bir mana içer
mekteydi ve burada 'Saray oğlanı... çelengi saray oğlanları yöneti
cisine iletir. Bunları krala, kraliçe ve prenslere giydirirler. Saray 
oğlanlarının yöneticisi, çelenkleri saray oğlanlarına ve meşedilere 
giydirir/1*1

Hitit ayinleriyle ilgili verilere bakarsak, kral ayinlerde aynı kı
yafeti giyer veya onları değiştirirdi ya da bazı yeni detaylar eklerdi. 
Güneş tanrısı için yapılan kış bayramında kralın ayin kıyafetlerini 
değiştirdiği anlatılır. Bu ayin başlarken hükümdarın üzerinde elbi
se, beyaz ayakkabı ve gümüş küpeler vardır (KUB II, 6, III, 24-27). 
Güneş tanrısı tapınağında ise kral kıyafetini değiştiriyordu16: 'Gü
neş tanrısı mabedinde kral adupli kıyafeti giyer, beyaz ve siyah 
yünden örülmüş kuşak takar.'

Diğer Hitit metninde ayin sırasında kralın ayakkabı değiştirdi
ğinden bahsedilir17: 'Sarayın iki oğlu ve bir meşedi kralın önünde 
koşarlar. Kral /.. / Beyaz renkli ayakkabıyı açarlar /.../: o siyah 
renkli ayakkabı giyer...' Metinlerde kralın ayin kıyafetinin hangi 
renkte olduğu bazen belirtilmez. Şöyle ki antahşum ayinlerinden 
biri anlatılırken kralın uzun pelerin kullandığı ve altın küpe taktığı 
kaydedilir. Oysa kıyfetin ve ayakkabıların rengi hakkında bilgi yok
tur.18

Hitit ayinlerinin anlatımlarına göre, kralın ayin kıyafetinde hâ
kim renk beyazdır. Şöyle ki kral kış bayramı sırasında beyaz kıya
fette teşrif ederdij<): 'Eğer /.../ kış bayramıysa /.../, halentuva 
/açılır/ ve giysiler giyilir. Kral aptes evine gider ve beyaz renkli"0 
tören kıyafetini alır/

Kilam ayini sırasında hükümdar beyaz renkli gömlek giyer ve 
üzerinden daha kalın kumaştan olan gömlek ve sepahi kıyafeti 
giyerdi. Ayakkabıları siyah renkteydi /KBo X, 23, I. 9-21; metni 1. 
Bölümdeki Not 78 ile kıyaslayınız/: '(Sonra kral) dışarısı için beyaz
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gömlek ve kaba (kumaştan) bir kıyafet giyer. O ayrıca onların (Luvi 
dilinde) sepahi dedikleri giysiyi /kullanır/. O kendisi için altın küpe
leri alır /ve/ /siyah ayakkabı giyer/. (Sonra) kral aptes evinden çı
kar ve halentuvadaki (ayin) tahtına yönelir .';ı

Nuntariyasha bayramında kral beyaz renkli tören kıyafeti gi
yer, kulaklarına gümüş küpeler takar ve herhalde siyah renkli Hatti 
ayakkabıları giyerdi22: VHalentuvayı/ açarlar /ve/ kıyafetler, giyer
ler.'/Kral/ aptes evine gider ve tören kıyafeti, gümüş küpeleri alır 
ve siyah Hatti (?) ayakkabıları giyer/

Bu anlatımda kralın Hatti ayakkabıları giymesi özellikle ilgi 
çekmektedir. Ayakkabıların kral ayin aksesuarı içinde yer aldığını 
ortaya koyan başka Hitit metni de bilinmektedir. Ama şu var ki 
burada bizzat kralın değil, onu simgeleyen heykelin giydirilmesin
den bahsediliyor23: '/■■■/ kralın tören kıyafeti giydirilen kral heyke
li... (Ve) onun başına taç şeklinde çember konur (ve) kulaklarına 
küpe takılır, /ayaklarına/ (ise) Hatti ayakkabıları giydirilir/

'Hatti ayakkabıları' derken herhalde yumuşak ayakkabılar, 
yani Hitit ikonografik anıtlarında sıkça rastladığımız, ucu yukarıya 
dönük terlik veya patik kastedilir. Bu tür ayakkabılara Anadolu'da 
daha Erken Tunç Çağı'ndan başlayarak rastlanması bu tahminimizi 
leyit eder niteliktedir (bakınız: Akurgal, 1961, s. 81; kıyasla: Otten, 
1959, s. 124)

Bazı Hitit ayinlerinde, örneğin Nerik kentinde yapılan ayinde 
kralın 'tanrı kıyafetiyle'24 görünmesi çok ilginçtir: 'Şafak saati ge
lince Nerik'te /halentuva/ açılır. Kral 'tanrı kıyafeti', gömlek, adupli 
bayram kıyafetini giyer ve kuşak takınır/

Göründüğü üzere kralın 'tanrı kıyafeti' giymesi, kralın sadece 
öldükten sonra değil, daha hayattayken ve en azından ayin sıra
sında tanrı fonksiyonu üstlendiğini göstermektedir /farklı yorum 
ıc,in bakınız: Kammenhuber, 1964-1965: s. 199/.

Hitit kralının ayinlerde tanrı işlevi yaptığı hakkında hipotezi 
kanıtlayan deliller yok değildir ve Akurgal (1961, s. 74), Hitit Hü
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kümdarı 4. Tudhaliya'ya daha hayattayken tanrı muamelesi yapıl
dığını yazıyor. Bu tahmini aşağıdaki hususlar da kanıtlamaktadır. 
Ayinle ilgili anlatıma göre (KUB VII, 3, 13-16, ileridekiyle kıyasla) 
kralın Blskargara denen aksesuarına yün şerit bağlıyorlarmış. L.S. 
Bayun, benimle sohbet sırasında kargara sözcüğünün 'boynuz' 
kelimesinin Hint - Avrupa adıyla ilgili olabilir. Gerçekten de Kayseri 
yakınındaki Fraktin'deki kabartmada Hitit kralı 3. Hattuşili'nin ba
şında onun adak verdiği tanrının başındaki örtüyle aynı olan, boy
nuzlu ve sivri uçlu külah görüyoruz (Akurgal, 1961, s. 81) Demek ki 
kral ayinlerde tanrı işlevi yapıyordu ve 'tanrı kıyafetini' Hitit kral 
ayinlerinin önemli detayı olarak görebiliriz. Ele aldığımız metinler
de nedense kraliçenin ayin giysilerinin rengi hakkında hiçbir bilgi 
verilmiyor. Beyaz renk, Hitit kralının ayin kıyafetlerinde hâkim 
renktir ama rahipler ve ayinlere katılan diğer görevlilerin değişik 
renklerde giysi, kıyafet ve aksesuar kullandıkları görülmektedir. 
Örneğin bazı ayinlerde siyah ve beyaz kıyafetlerden söz edilmek
tedir / kıyaslayın: Goetze and Sturtevant, 1938; Eichner, 1969, s. 
19; Göetze, 1955, s. 51 / ve üstelik bu son örnekte beyaz renkli 
kıyafet beyaz renkli başörtüsüyle takım oluşturuyor25: '(Sonra er
kek ve tanrı anaları olan rahibeler yıkanırlar), başlarındaki çelenk
leri çıkarırlar ve başlarına beyaz kurdele bağlarlar ve beyaz kıyafet 
giyerler.'

Eski Hitit ayinlerinden birinde (ABoT 4+1, 24; bakınız: Otten, 
1951, s. 226; Neu, 1968, s. 193; Eichner, 1969, s. 13) al renkli ayin 
kıyafetinden söz edilir ki burada harfiyen ishorwanda - 'kan rengi' 
söz konudur (Goetze, 1955, s. 51). Başka ayinlerde de görevliler 
kırmızı26 ve karmaşık renkli kıyafetler giyerlerdi. Ayrıca 'tanrının kız 
kardeşi27' olan rahibe ayinde kırmızı giyerdi: 'Ve (rahibe) /kırmızı 
renkli hasgala/ giyer ve o /iç (kutsal) /mekândan/ (dışarı çıkar)/

Hitit ayinlerinden birinde alantsu28 denen görevlilerin karışık 
renkli kıyafetler giydikleri tespit edilmiştir: 'Alantsu neferleri, karı
şık renkli kıyafetler giyerler ve /çevrede?.../ dolaşırlar' Ve onlar 
kralın çevresinde yer tutarlar ve ellerini yukarı kaldırırlar. (Onlar)
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durdukları yerde dönerler ve el çırparlar/ Hitit ayin kıyafetleriyle 
ilgili olarak yukarıda ele aldığımız ve diğer bilinen anlatılara daya
narak renklerin neleri simgelediklerini tespit edemiyoruz. Ama 
Hitit ayin giysilerinin rengi kuşkusuz simge özelliği taşıyordu. Hitit 
metinlerinde renklere göre yapılan karşılaştırma29, renk sembolle
rinin dünyanın yönleriyle bağlantısı ve başka örneklerde böyle bir 
sonuca varıyoruz. Bazı diğer veriler de renklerin simgesel özelliği
ne işaret etmektedir ve ayinlerde 'mavi giydirilmiş'30 boyalı boğa
ların33 ve 'kırmızı giysili' kuzunun kullanılması da bunun kanıtı sayı
labilir (bakınız: KBo V, 11, IV, 17; bakınız: Sommer und Ehelof, 
1924, s. 12; Eichner 1969, s. 24).

Ayin kıyafetinin sadece şekli ve rengi değil, herhalde bunların 
kumaşı ve malzemesi de simgesel nitelik taşıyordu. Şöyle ki kralın 
ayin giysilerinden bahsedilen ve yukarıda yer alan anlatımlardan 
birinde kralın kırmızı ve beyaz renkli yün kuşak kullandığı belirtili
yor (KUB II, 6, III, 6-8). Başka bir Hitit ayinindeyse kralın başörtü
sünün boynuz kısmına kırmızı ve beyaz yünden şerit32 bağlanırdı. 
Ve kırmızı ve beyaz yünden örülmüş bir şerit, kralın (başörtüsü
nün) boynuzuna33 bağlanırdı/

Ayin kıyafetini giydikten sonra kral genelde kraliçeyle birlikte 
halentuvaya yönelirdi. Kraliyet çifti halentuvaya yönelirken veya 
oradan tanrıların mabetlerine giderlerken kral ile kraliçeye genel
de üç kişi eşlik ederdi ve bunlar yüce çiftin önünde koşarlardı. 
Antahşum, nuntariyasha, ay bayramı vb sırasında çoğu kez krala 
iki saray oğlu ve bir meşedi (kıyaslayın: KBo IV, 9, I, 3-6; 33-36), 
kimi hallerde ise sadece sarayın iki oğlu eşlik etmektedir. Bu kişiler 
bazen ellerinde ayinsel semboller taşırlardı. Şöyle ki ayinlerden 
birinde, krala eşlik eden saray oğlundan söz edilir ve onun adı ilk 
sırada belirtildiğinden herhalde kralın sağında koşmaktadır (sağ ve 
sol yönlerin hiyerarşisi için bakınız: ileride 3. Bölüm, 3. paragraf ). 
O elinde mızrak tutmaktadır, kralın solunda koşan diğer saray oğ
lunun ise elinde mari denen demir mızrak, kalmus ve başka eşya
lar vardı (istuhha, m ukor- KUB II, 3, II, 3-8).
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Kralla kraliçeye ayinlerde diğer katılımcılar da, örneğin mü
zisyenler, şarkıcılar, alkışçılar, dansçılar vb eşlik edebilirlerdi. Bu 
kişiler ve görevliler kraliyet çiftine eşlik ederken belirli düzene gö
re pozisyon alırlardı ve böylece kral ve kraliçe ayin alayının merke
zinde kalmış olurdu. Şöyle ki antahşum bayramında hükümdar çifti 
Fırtına tanrısı tapınağına giderlerken onların önünde iki saray oğlu 
ve bir meşedi koşardı. Kralla kraliçenin önünde ve arkasında ise 
değişik müzik aletleri çalan, dönerek dans eden ve el çırpan 
alantsu neferleri yürürdü. Onlarla birlikte tsitti görevlileri başka bir 
müzik aletinde çalarak dans ederlerdi. Saray oğlanları ve meşediler 
ise kurbanlık koyunlarla birlikte ayin alayını takip ederlerdi (KBo
IV, 9, I, 33-50).

Kilam bayramında da at arabasında giden kraliyet çiftine bu 
şekilde eşlik ederlerdi (KBo X, 24, IV, 15-18, metin 1. Bölüme ait 
94. notta yer almaktadır): 'Kral arabaya biner, kraliçenin arabasını 
ise halentuva kapısı önünde döndürürler. Ve kraliçe arabasına bi
ner ve kralın peşinden gider. Kralın (ve kraliçenin) önünde ve arka
larında rahipler ve arkamiyolo denen bayan müzisyenler koşarlar. 
Onlar arkammi, galgalturi aletlerinde çalarlar ama şarkı söylemez
ler.' Burada, önceki anlatımda olduğu gibi kraliyet çifti ayin alayı
nın merkezinde yer alıyorlardı ve her iki örnekte hiçbir şarkı söy
lenmezdi.

Görevlilerin eşliğinde kral (kraliçeyle birlikte) mabede veya 
halentuvaya yönelirdi. Onlar kapıya varınca görevliler veya reisler 
'Aha!'nidasıyla kralı selamlar ya da baş eğerlerdi (Antahşum bay
ramının anlatımıyla kıyasla: KUB X„ 17,1, 21-25; KUB X, 3, I, 11-12; 
meşediler için talimatlar: IboT I, 36, III, 71-75). E-TIM GAL denen 
'büyük evde' (^tapınakta) yapılan bayramın anlatıldığı kaynak: KBo 
XIX, 128, I, 6-10 /Otten, 1971, s. 2/. Bunlarda anlatılana bakılırsa, 
kapıya gelen kralı alantsu neferi 'Aha!' diye haykırarak selamlıyor
du veya alantsu neferi 'konuşur/ balina neferi ise 'haykırırdı'. 
Zipalanda kenti Fırtına tanrısı için yapılan törenlerde benzer adet
ler dikkat çekmektedir (KUB 41, 46, III, 10-12): 'Zipalanda kentinin
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reisleri (lu mcsSU.GI)' kapıda sıralanır ve kral baş eğerek selam verir
ler7. Ayrıca savaş tanrısı Ülke Kralının tapınağında düzenlenen 
antahşum törenlerinin anlatıldığı metinlerde kraliyet çifti kapıya 
gelince dansçının bir kez dönerek dans ettiği yazılıdır ve herhalde 
dansçı hükümdar çiftinin çevresinde dönmektedir (KBo IV, 9, II, 7- 
10). Dansçının bu hareketini kıyaslayın: KUB XXV, 18, II, 8; KBo X, 
23, IV, 13-14).

Kapıdan geçen kral (ve kraliçe) avluya (ehila-) varınca ellerim 
yıkamak için onlara su (kisras vvatar) getirilirdi. Onlar ellerini yıkar
lardı ve ardından onlara bir tür havlu verilirdi ve onlar elerini siler
lerdi. Kurban ayininden önce bu zorunlu işlemleri yaptıktan sonra 
kraliyet çifti saraya girer ve bayramın ana ayinini başlatırlardı.

2. BAYRAMIN ANA AYİNİ - 'BÜYÜK MECLİS'

Hitit ayinleriyle ilgili anlatımlarda özellikle de antahşum ve 
nuntariyasha bayramları hakkında metinlerde sıkça görülen en 
yaygın ayin, 'büyük meclis'3* adıyla belirtilen törendir. Bu ayin 
kent içinde (örneğin Tahurpa, Katapa, Metella, Hattuşa vb kent
lerde), genelde halentuvada yapılırdı, fakat kimi hallerde kraliçe
nin sarayı da tercih edilmiştir. Herhalde kraliçenin sarayı 
halentuvanın bir bölümüydü. 'Büyük meclis' Fırtına tanrısı ve tanrı 
Hannu tapınaklarında veya bunların önünde de düzenlenirdi. Bu 
bağlamda askas -  'dışarıda' sözcüğü kullanılmıştır (Bakınız: ileride 
not 36). 'Büyük meclis' kral ve kraliçenin tahta oturma (cülus) tö
reni olarak en önemli Hitit ayinlerinden biriydi.

Ne var ki ayine ilişkin metinlerde hangi ayinin 'büyük meclis' 
olduğunu gösteren net açıklama yoktur. Sadece antahşum bayra
mının ikinci günü kralla kraliçenin yaptığı ayinleri anlatan metin 
herhalde istisna teşkil etmektedir (KUB X, 3, I, 18-21): 'Kral (baş
kentin yukarı kısmında) arabadan iner ve halentuvaya girer (ve) 
büyük7 için çağrı yapılır'3j.

Bu metinde 'büyük' sıfatı, yerine konmamış 'meclis, toplantı' 
sözcüğünün belirtenidir. Diğer Hitit metinlerinde de bunun bir
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eksilti (elipsis/elips) olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Örneğin 
antahşum anlatılırken 'büyük yapılmazdı' ifadesi kullanılır. Nunta
riyasha programı anlatılırken 'büyük düzenlenir' ifadesini görüyo
ruz. Bir başka gezi töreniyle ilgili olarak şöyle denir: 'Kral oturur, 
'büyük' toplanır, /.../ tanrı oturur gibi../30

Demek ki yukarıda yer alan metinde gerçekten halentuvada 
'büyük meclis' toplanması söz konusudur. Dolayısıyla toplantıdan 
bahsedilen satırlardan sonraki kısımda söz konusu ayinin anlatıldı
ğını kabul edebiliriz.

Meclis şöyle başlıyordu37: 'Kral ve kraliçe (ayinsel tahta) otu
rurlar38. Saray oğlanı içeri girer ve elinde mızrak, kalmus ve '(mız
rak) kumaşı vardır. O kumaşı krala verir ve kalmusu taht üzerine 
koyar. Saray oğlanı mızrağı tutarak çekilir. Ve o torsan39 hububat 
tanesinin 'ruhu' önünde durur ve haykırır: 'Kasmesa! İki saray oğlu 
krala ve kraliçeye daha çok ayinsel aptes için altın testide su geti
rirler/10 Kral ve kraliçenin ayin tahtına oturtulması bu çiftin gerçek 
tahta oturması (cülus) ayiniyle benzerlik taşımaktadır, ayrıca cena
ze ayinlerinde kraliyet çiftinin naaşlarının taht ve 'sandalye' üzeri
ne koyulması ayini de benzer hususlar içerir. Tahta oturtulma ayi
ninin 'büyük meclise' ait olduğu, nuntariyasha bayramıyla ilgili 
tabletten de anlaşılmaktadır. Bu tablet metnine göre, (örneğin an
tahşum ayin sırasında) 'büyük meclis' sona yaklaşırken saray oğlu, 
ayin başlarken kralın yanı başına bıraktığı sembolleri tahtın üze
rinden alır41: 'Ve sonra saray oğlu kalmus ve mızrağı tahtın üzerin
den alır. Ve saray oğlanı kalmusu krala verir ve 'büyük meclis' 
/sona erer/.'42 'Büyük meclis' ayininde kraliyet çifti tahta oturtul
duktan sonra ellerini yıkarlardı (KUB X, 3, I, 26-37), sonra mızrak 
kumaşı denen kumaşla ellerini silerlerdi (kıyaslayın: KBo IV, 9, IV, 
4). Ardından iki saray oğlanı bir kumaşı dışarı çıkarırlardı ve onunla 
kral ve kraliçenin dizlerini kapatırlardı (KUB X, 3, II, 4-5, 9-10).

'Büyük meclisin' başlaması ve hükümdar çiftinin sonraki ha
reketleriyle ilgili açıklamalar, antahşumun diğer günlerinde yapılan 
ayinlerin, örneğin savaş tanrısı Ülke Kralı mabedinde (KBo IV, 9)
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düzenlenen törenin, ayrıca 'büyük evde (=tapınakta)' ay törenle
rinde ve Fırtına bayramında yapılan ayinlerin anlatımlarıyla ner- 
deyse tıpatıp örtüşmektedir /bakınız: Otten, 1971, s. 2, ve sonra
ki/. Şöyle ki eski Hitit Fırtına ayininde başlangıçta saray oğlanları 
(kral sarayının oğlanı ve kraliçe sarayının oğlanı), tahtta43 oturan 
hükümdar çiftine dizlerini örtmek için kumaş ve ayaklarını koyma
ları için altlık sunarlardı /bakınız: Neu, 1970, s. 10-11/. Sonra kralla 
kraliçe tanrıları yedirmeye başlar, onlar için yer ve içerlerdi 
/bakınız: Neu, 1970, s. 12 ve diğerleri/.

Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Dönemlerine ait ayinlerle ilgili 
açıklamaların benzerliği, 'büyük meclisin' Hitit bayramında başlıca 
ayin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bakımdan bu ayinin kilam 
bayramında nasıl yağıldığına ilişkin açıklama da kıyaslanabilir 
/bakınız: Neu, 1970, s. 12 vb/.

Yukarıda belirtilen özellikler ile birlikte 'büyük meclis' ayinin
de dikkat çeken başka önemli hususlar da görülmektedir. Şöyle ki 
ayine katılan saray görevlileri ve halk temsilcileri kraliyet çiftinin 
çevresinde 'kendi yerlerini'44 alıyorlardı, başka deyişle ayin kuralla
rı uyarınca öngörülen sırayla ve düzene göre pozisyon alırlardı. 
Ayine prensler ve prensesler45 de katılmaktadırlar. 'Büyük meclis' 
ayininde devamlı olarak ocaktan (=sunak/mihrap) söz edilir. İhti
yaca göre, ocak (=sunak, mihrap) ön tarafa (belki de ortaya4b) çeki
lir veya bir kenara koyarlardı47, bu sunağa kurbanlar verilirdi. (KBo
IV, 9, II, 47, III, 6 vb): ocak (=sunak) çevresinde ve bazen ateş çev
resinde görevliler sıralanırdı48. Ocak (=sunak) ve ateşle birlikte 
ayinde, üzerine tanrılara adanmış kurbanlıkların koyulduğu ayinsel 
açıdan arı/temiz masalardan devamlı şekilde bahsedilmektedir 
(ayin masaları ileride II. Bölüm 3. paragrafta ele alınacaktır).

'Büyük meclisin' değişmezlerinden biri de 'meclisin' yediril- 
mesiydi. Şöyle ki antahşum ayininde 'meclise' mornavu49 içeceği 
dağıtılırdı: '(Marnuva) dolu kaplar paylara bölündükten sonra 
meşediler krala marnuvayı beyan ederler: 'Meclis için marnuva!' 
Ve onlar 'meclise7 marnuva sunarlar.'
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'Meclise' başka içecekler (taval, valkhi, şarap) ve et50 de dağı
tılırdı. İçeceklerin dağıtımını genelde kupacılar51 yaparlardı: 'Mec- 
listekiler ayağa kakarlar ve kupacılar meclise içecek verirler'.

Bu metinlerde 'meclis' derken belki de kentliler, rahipler, es
naf, saray oğlanları ve meşediler dahil olmak üzere ayine katılanla- 
rın hepsi kastedilmektedir. Ama ay bayramı anlatılırken meşediler 
ve saray oğlanları 'meclisten7 ayrı olarak sıralanırlar ve bunun ne
deni, onların 'meclis' üyeleri sayılmadıkları olabilir. Belki de bu 
açıklamada 'meclis' bir bütün olarak belirtilmiş, meşediler ve saray 
oğullarıysa onun bir parçası olarak ele alınmıştır.52: 'Ve valkhi içe
ceğini bütün saray oğulları (ve) meşediler için ve bütün 'meclis' 
için paylara bölerler. Ve meşedilerin yöneticisi der: 'Valkhi (içece
ği) daire yönünde dağıtılacaktır.'

Antahşum ayininde ve ay bayramında 'meclisle' kentlilerin bir 
arada gösterilmeleri de muhtemelen bununla açıklanabilir (burada 
herhalde Hattuşalılar söz konsudur çünkü ayin başkentte düzen
lenmektedir)53: 'Ve asa neferleri, kentlilerin ve bütün 'meclisin' 
ayağa kalkmalarını sağlarlar. (Ve) onlar ateşin başında dururlar'. 
Öteki Hitit metinlerinde 'meclis' işlevini pankui yerine getirmek
tedir ve bu husus oldukça ilginçtir. Belirlendiği üzere, bazı Eski Hi
tit metinlerinde (1. Hattuşili Kanunları, Telepinu Fermanı) bu söz
cük, krala karşı eylemler, kralın akrabaların hayatına kastetmesi 
veya tanrıya karşı işlenen suçlar gibi siyasi ve dini suçlara bakıldığı 
toplantı veya oturumlara pankus denirdi. Bunlara kralın akrabaları 
ve yakınları, en yüksek düzeydeki görevliler ve askerler katılırdı.

Daha sonraki dönemlere ait siyasi belgelerde pankus sözcü
ğüne rastlanmıyor. Bu durum, Hitit toplumundaki sosyoekonomik 
gelişmeler ve iktidar niteliğinin değişmesi sonuncunda söz konusu 
oturumun işlevlerini kaybetmesiyle açıklanmaktadır /İvanov, 
1957, s. 15/

Oysa ayinlerle ilgili metinlerde pankus sözcüğüne sonraki dö
nemlerde de rastlanır. Bunlarda bazen tanrılara karşı işlenmiş suç
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lara bakan adli merci pankuS adıyla belirtilir. Ayrıca ayine katılan- 
ların (şarkı söyleyen ve haykıranlar) tamamına da pankus d e n ir i

Fakat bizzat yedirme ayini, kralın yönettiği ayinle aynı şekilde 
cereyan etmekteydi. Şöyle ki 'tanrının kız kardeşi' ayin sırasında 
herhalde tahtta otururdu. Onun kâh ayakta kâh da oturarak tanrı
lar için içki içmesi buna işaret etmektedir (kraliyet çiftinin aynı 
amaçla içki içerken yaptıkları benzer hareketlerle kıyaslayabiliriz).

'Tanrının kız kardeşi7 tanrı için içtikten sonra saki ekmek geti
rir ve ona verirdi. Tanrının kız kardeşi' ekmeği böler ve sakiye iade 
ederdi. Saki ekmeği geri götürür veya ekmeğin yarısını kendisi için 
alır, öteki yarısını ise diğer bir görevliye örneğin müzisyene sunar
dı. Ardından onlar 'pankus' üyelerini yedîrirlerdi: 'pankusun eline 
'yemek' verirler', 'pankusa içecek veriler/ 'onlar /bu yemeği ve 
içeceği/ pankusa /dağıtırlar/.55' Bu 'pankusun' yedirilmesi de 'mec
lisin' yedirilmesiyle aynı ifadelerle anlatılmaktadır56. Benzerlik, bu 
ayinde ateşten bahsedilmesiyle de kanıtlanmaktadır (bakınız: KBo 
XIX, 163, II, 38).

'Meclis' adıyla belirtilen ayinin, panku§ adıyla bilinen ayinin 
örtüşmesi V.V. İvanov'un öne sürdüğü görüşü gündeme getirmek
tedir. Ona göre, 'Hititçe ayin metinlerinde pankus adının kullanıl
ması, soyun (pankur) bütün üyelerinin hep bir arada (pankus) ka
tıldıkları eski dini bayramlarla ilgilidir. Ayrıca bu ad, 'meclisin' 
(asessar) kökenini de açıklamak için de geçerlidir. 'Meclisin' soy 
töreninin kalıntısı olduğuna ilişkin yorum bağlamında dikkat çeken 
bir husus da kral ayinlerinde 'büyük meclis', kralın bulunmadığı 
ayinlerde, örneğin 'tanrının kız kardeşinin katıldığı' ayinlerde ise 
sadece 'meclis'57 kelimesinin geçmesidir. 'Büyük' sıfatı ise Hititçe 
bazı tamlamalarda 'krala ait'58 anlamı verir: 'büyük ev' -  saray, 
'büyük yer' -  kral tahtı, 'büyük soy' - kral soyu, 'büyük kazan'- kral 
tuvaleti vb. Dolayısıyla 'büyük meclis' derken kralın katıldığı ayin 
veya başından beri kral soyundan olanların düzenledikleri tören 
kastedildiği açıktır.
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3. 'BÜYÜK MECLİS' AYİNİNDE BAŞLICA HAREKETLER (İŞLEVLER)
'Büyük meclis' ayini, birbiriyle belirli bağlantısı olan ve art ar

da yapılan sembolik hareket ve işlevlerden ibaretti. Ayin yapısının 
başlıca elemanları şu işlev ve eylemlerdi: 'eğilerek selam vermek, 
dua etmek, oturmak/ayakta durmak, yemek/içmek, kurban ver
mek, adamak, söylemek/yakarmak, dans etmek, şarkı söylemek, el 
çırpmak, (alette) çalmak' vb.

Şu da var ki ayinlere göre bu elemanlar ve işlevlerin sayısı de
ğişmektedir. Ama bunların genel olarak sırası değişmez ve bu, 
herhalde işlevlerin belirli bir hiyerarşisi olduğuna işaret etmekte
dir. Bu işlev ve hareketleri ele alırken en doğrusu, daha fazla yo
ğunluğa sahip olan ve daha çok işlevi kapsayan metinlerden baş
lamaktır59: 'Kral (ve) kraliçe ayakta durarak hafifçe eğilip tanrı 
İtssistanu'ya selam verir ve onu içki verirler. İnanna'nın müzik alet
lerinde, arkkami ve galgalturi aletlerinde çalarlar, alantsu neferleri 
söylerler ve alkışçı el çırpar, balina neferi haykırır.'

Burada öteki işlevlerden önce yapılan ayinsel hareket 'ayakta 
durmaktır' ve diğer durumlarda bunun yerini 'oturmak' alır60: 'Kral 
(ve) kraliçe oturarak tanrıça Taurit için içerler. İnanna'nın müzik 
aletinin tellerine dokunurlar.' Ayakta durmak/oturmak işlevinin 
manası belirsizdir61. Aynı tanrı için kimi hallerde ayakta, kimi duru
larda da oturarak içki içilir: bazı metinlerde ise bu ayinin hangi po
zisyonda yapıldığı hiç belirtilmiyor62.

Kralın 'ayakta durmak/oturmak' işlevinden sonra kralın katıl
dığı sonraki ayin şöyledir63: 'Kral Fırtına tanrısının taş dikmesine 
(stelaya) yönelir (ve) taş dikmeye eğilerek selam verir. Alantsu 
neferi söz söyler, balina neferi haykırır/ Kralın tanrılara 'eğilerek 
selam vermesini' başka bir ayinle ilgili açıklamada da görüyoruz64: 
'Kral ayakta durmuş vaziyette Fırtına tanrısına ve tanrı 
Uasetsşili'ye eğilerek selam verir, (fakat) o, Güneş tanrısına ve tan
rıça Metsulla'ya ayakta durarak selam vermez/ Burada kralm bazı 
tanrılara selam vermesini ve diğerlerine selam vermeyişini, krala 
bağlantılı olan Fırtına tanrısının ötekilerle karşılaştırıldığı ayinlerle
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kıyaslayabiliriz. Şöyle ki kraliçeyle bağlanan Güneş tanrısına kral 
selam vermez (bakınız: ileride 3. Bölüm). Selam yasağı herhalde 
başka bir nedene bağlıdır ve rahiplerden bahsedilirken de bu ya
saktan söz edilmektedir65: 'Arinna kentinin rahibi (ve) Zipalanda 
kentinin rahibi... ayakta dururlar ama selam bile vermezler/

Kurban ayininde yapılan hareketler ve işlevlerin sırası bazen 
değişir ve 'selamlama' ardından 'diz çökmek'66 hareketi gelir: 'Ve 
kral Fırtına Tanrısının tapınağına girer. Ve o tanrı önünde selama 
durur ve diz çöker. Ve ardından (yeniden) selam verir/ Başka bir 
Hitit ayiniyle ilgili anlatıma bakarsak, tanrıya selam vermek işlevi
nin ardından 'diz çökmek'67 zorunlu bir hareket değildir: 'Kral içeri 
girer (ve taş dikmenin önünden geçer). O iki kere selam verir ama 
diz çökmez/

Hitit İmparatorluk Dönemi ayinlerinin çoğunda 'selamlamayı' 
'içmek' (eku-aku-). 'İçmek' işlevinin anlamıyla ilgili olarak değişik 
görüşler vardır. Bu görüşlerin farklılığı, 'içmek' fiilinin metinlerde 
aşağıdaki iki bağlamda kullanılmasından kaynaklanır: 1) 'içmek' fiili 
belirtme durumundaki adla birlikte kullanılır (ki bu genelde tanrı 
adıdır); 2) veya 'içmek' fiili yönelme durumundaki adla birlikte 
görülür (ki genelde bu tanrı adıdır). Bu birleşmenin nasıl yorum
lanması gerektiği konusunda araştırmacılar arasında görüş birliği 
yoktur.

Doğrudan objeyle ilgili 'içmek' fiilini bazı araştırmacılar, (tan
rıyı -  trânken) 'içirmek' şeklinde çeviriyorlar, diğerleri ise 'içmek' 
fiiline 'şarapla ekmek yemek' gibi ayinsel anlam yüklüyorlar. Yalın 
hal dışı durumdaki adla birlikte bulunduğunda bu fiili, "falan tanrı 
(=tanrı şerefine) için içmek' diye tercüme edilir. Ayrıca her iki hal
de tanrılar şerefine adak olarak içmenin söz konusu olduğunu be
lirtenler de vardır68.

Tartışılan bu konuyla ilgili olarak en önemli meselelerden bi
rinin çözümü için E. Forrer 40 yıl önce yazdığı makalede ciddi giri
şim sergilemiştir (Forrer, 1940, s. 124-128). Bu makale hakkında 
bana V.V. İvanov bahsetmişti. E. Forrer, Hititlerin bütün bayram
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ayinlerinde doruk noktası sayılan ana sahne hakkında yazmıştır 
(Forrer, 1940, s. 124-127). Burada altın veya gümüşten yapılmış 
BIBRU adlı bir kaba şarap veya bira doldurulurdu. Bu kabın, her
hangi bir hayvan şeklinde veya hayvanın herhangi bir kısmı şeklin
de yapıldığı da görülürdü (boğa, sığır, koyun, at, aslan vb başı, ka
fası vb). Ekmek bölünür ve ardından tanrı için içki içilirdi. Hayvan 
şeklindeki kap, tanrıyı simgeliyordu ve aynı hayvan, daha eski dö
nemlerde bizzat tanrının tipiydi (kıyaslayın: Alp, 1967, s. 532; aynı 
araştırmada tanrılar için içki içme ve ayinsel içkiler için kullanılan 
kapların yedi farklı türünden bahsedilir- s. 532-540 ve sonrakiler). 
Dolayısıyla şarap ve diğer içecekler, hayvanın kanının 'yerine kul
lanılırdı7, ekmekse adak etin yerini alıyordu. Birçok halkın gelenek
lerinde kurt kanını içmek, bu vahşi hayvanın gücüne sahip olmak 
anlamına geliyordu. Aynı şekilde Hitit kralı, kraliçesi ve rahipleri, 
hayvan figürü şeklindeki kaptan şarap veya bira içerken tanrı gü
cüne ulaşıyorlardı /Forrer, 1940, s. 127. Hitit envanter metinlerin
de bazı tanrıların kaplarla özdeşleştirilmesi de Forrer'in bu görü
şünü teyit etmektedir. Şöyle ki boğa boynu şeklinde olan kap Ev 
Fırtına tanrısını, boğa şeklindeki kap Lihtsina kenti Fırtına tanrısını, 
vakşur denen kap ise askeri kamp Fırtına tanrısını ve Marduk'u 
temsil etmekteydi /bakınız: Rosenkranz, 1973, s. 285-286/.

Askerlerin Hititçe ikinci yeminlerinde benzer büyü işlevi de 
dikkat çeker: ''Sonra ise o şarap içer ve şöyle der: 'Bu, sözüm ona 
şarap değildir, sizin kanınızdır..'709 Bu metinde şarapla kanın ilişkisi, 
kraliyet çifti için yapılan Eski Hitit ayininde tarlipa denen (kırmızı) 
sıvıyla kan arasındaki benzer bağlantı kapsamında araştırmacıların 
ilgisini çekmiştir. Bu bağlantı, Yeni Ahit'te şarapla kanın kıyaslan
ması bağlamında ele alınmıştır (Oettinger, 1976, s. 74). N. 
Oettinger'e göre bu özdeşleştirmeler birçok dinde yaygın olan ve 
ekmekle şarap kullanılan ayinle bağlıdır (Oettinger, 1976, s. 74- 
75).

Böylece Hitit ayinlerinde kral, kraliçe ve rahiplerin aslında 
ekmek ve şarapla ayin yaptıkları hakkında doğru görüşü, ilk defa E.
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Forrer one sürmüş ve genelde bu işlevin anlamını doğru yorumla
mıştır. Göründüğü üzere, Forrer'in vardığı sonuç, 'içmek7 fiilinin, 
doğrudan obje olarak tanrıyla birlikte kullanıldığı metinler bağla
mında geçerlidır.

Bu arada 'içmek' fiili, yönelme durumundaki adla birlikte kul
lanıldığında kral, kraliçe ve rahiplerin ekmek ve şarap ayini yap
madıklarını ve tanrıyı içirdiklerini kaydetmek gerekir, 'içmek' fiili
nin değişik yorumlarıyla ilgili olarak şu soru ortaya çıkıyor: tanrı adı 
metinlerde herhangi bir dilbilgisel birim olmaksızın kullanılmış ol
duğu hallerde hangi çeviri tercih edilecektir?

Eğer 'içmek' fiilinden sonra sipand- (adamak, kurban ayini 
yapmak) fiili geliyorsa, bu durumda muhtemelen ekmek ve şarapla 
yapılan ve içki içildiği ve saçıldığı/döküldüğü ayin söz konusudur. 
Burada 'içmek' ve 'adamak' filleri arasındaki bağlantı, herhalde 
eski Yunanca'daki ruvoj 'içmek7 ve ö t i e v ö ü j  'kutsal içki içmek / 
dökmek' fiilleri arasındaki ilişkiyle kıyaslanabilir (bakınız: Casa- 
bona, 1966, s. 231-236). Hitit metninde 'içmek' fiilinden sonra kur
ban etmek, adamak (veya 'ekmek kırmak') fiili gelmiyorsa, demek 
ki bu durumda kral tanrıyı içirmektedir. Belki de bu nedenle bazı 
metin bağlamlarında kralın yönelme durumunda bulunan adı 'iç
mek fiiliyle birlikte kullanıldığı zaman ardından 'adamak, kurban 
vermek' fiili gelmez.

Bazı ayinlerde kral içki değil de ayinsel ekmek adarken 'kur
ban etmek, adamak' fiilinin yerine '(ekmek) kırmak' fiili kullanılır. 
Ayinde hem ekmek hem de şarap kullanıldığı zaman '(ekmek) kır
mak, genelde diğer işlevden önce gelen eylemdir70: '...Kral pence
re önünde eğilip selam verir, iri ekmeği böler ve (onu) pencere 
(önüne) koyar (ve) 'şarap' akıtır. Sonra kral yeniden eğilerek selam 
verir.'

Hitit ayinlerinde kurban (adak) verme şekilleri ve yöntemle
riyle ilgili olarak bazı karakteristik özellikler belirtilir. Genelde tapı
nakta, halentuvada iç kutsal mekânda adak verilirdi. İlginçtir ki 
Hitit panteonundaki tanrılardan biri olan Güneş tanrıçası için tapı
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nağın çatısında da kurban verilirdi. Şöyle ki metinlerden birinde 
kralın Güneş tanrıçası tapınağının çatısına çıktığından ve orada 
kille bir ayin yaptığından bahsedilir (KUB X, 99, VI, 4-19, satır 4-5).

Hitit kralı MuvataHi, (tapınak veya sarayın) çatısından gök 
tanrısı Güneşe (dUTU SA-ME-E) kendisinin efendisi olan Arinna 
kenti Güneş tanrıçasına duayla hitap ediyordu /KUB VI, 45, I, 9-10 
(CTH 381); bakınız: Haas, 1970, s. 188, not 3/. Kral geziye çıkarken 
'şarkıcı' çatıdan Arinna kenti Güneş tanrıçasına dua ederdi (KUB 
XXX, 43, III, 11-14; bakınız: CTH, s. 177 - 178).

Diğer metinlerde kralın herhalde halentuva çatısında yaptığı 
ayinlerden söz edilir ki bunu şu örnekle kıyaslayabiliriz: 'Kral eğile
rek selam verir ve çatıdan aşağı iner ve iç (kutsal) mekâna girer. 
(Sonra) kral oradan dışarı çıkar ve halentuvaya girer.7l. Ayrıca 'ba
ğıcı/büyücü' (luHAL) ayininde tapınak ve halentuva çatılarından söz 
edilmektedir - KUB XXX, 34IV, 2-4 (CTH 401; bak: Neu, 1968, s. 29; 
Otten, 1971, s. 20). Fragmanlardan birinde bayram sırasında kralın 
halentuva çatısında yaptığı ayin anlatılmaktadır. (KBo XI, 32, 16- 
18; CTH 645)

Mabetlerin ve halentuvanın çatısında ayin yapılması, antah
şum bayramında çatıya yün götürülmesi ve kralın bu törenlerde 
yünle birlikte Hitit kentlerini gezerek Piskurunuva dağına çıkması, 
burada geyikler önünde ayin düzenlemesiyle kıyaslanabilir (Güter
bock, 1960, s. 81, not 13). Geyiklerse Güneş kültüyle ilgilidir. Ben
zer ayin olarak iki Eski Hitit metninde kralın Güneş tanrısı ve büyük 
yıldız (=büyük güneş tanrısı) için dağa çıktığı kaydedilir (ABoT 4, II, 
40 ve sonraki; KUB XXIX, kıyaslayın: ileride 3. Bölüm, 1. paragraf). 
Bu iki ayini H. Otten karşılaştırmıştır (Otten, 1967, s. 238). Kralın 
ayinlerde tapınak ve halentuva çatısına ve dağa çıkması, tanrılarla 
muhatap olmak üzere göklere çıkması şeklinde yorumlanabilir. 
Çünkü bu ayinde kral dünyanın dört yönünü de dolaşırdı. Bu husus 
eskiçağ Hint krallarının mekânın dört mahallesinden uzayın beşinci 
noktasına- başucuna 'çıkmalarıyla' (Heesterrnan, 1957, s. 103 -  
104; 120 vb) kıyaslanabilir. Kurban ayinleri, açık alanlarda, orman
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da (koruda), akarsu kenarında ve yüksek yerde (dağda) vb de ya
pılmaktaydı. Herhangi bir kutsal mekânda kurban ayinleri yapılır
ken, sadece ayin konusu olan tanrı(lar) için değil, genelde ayin 
açısından önem arz eden taht, üzerine tanrı heykeli koyulduğu 
kaide, ocak (=sunak), pencere, tahta sürgü gibi tanrılaştırılan obje
ler için de yapılmıştır.

Hitit ayin uygulamalarına göre öncelikle ilk olan nimetler 
(huelpi) adanırdı: ilk buğday ürünü, pişirilen ilk ekmek, ilk doğan 
kuzu veya başka hayvan yavrusu. Bazı ayinlerde ise ayinsel açıdan 
temiz (yani daha cinsel ilişkiye girmemiş) koyun veya boğa kurban 
edildiği kaydedilir.

Üzerine kurbanları koymak için özel masa veya sehpa kuru
lurdu. Aynı masaya birkaç tanrıya adanmış kurbanlar koyulabilirdi. 
Şöyle ki Hitit ay (mehtap) bayramında kralın teşrif ettiği iç kutsal 
mekânda üzerine on üç küçük ekmek ve ay şeklinde olup kumaşa 
sarılmış bir ekmek konmuş masa hazırlanırdı (KUB II, 13, I, 12-18). 
Kral masaya yaklaşarak ekmekleri bölmeye ve bunların bir yarısını 
masanın bir tarafında diğer yarılarını masanın öteki tarafına ko
yardı (aynı yerde, I, 23-27).

Başka bir ayinde (IboT II, 61, V, 1-9) kral on sekiz ekmeği her
halde Hitit panteonundaki on sekiz tanrı için bölerdi. Her iki ayinde 
ekmek sayısı, ilgili tanrıların sayısına uygundur. Kimi ayinlerde her 
tanrı için ayrı masa kurulurdu72: 'Yine ayakta durarak o Fırtına tan
rısı Hatti için içer, şarkıcı şarkı söyler, alantsu neferi konuşur, kral 
(bir) büyük ekmeği böler ve onu Arinna kenti Güneş tanrıçasının 
masasına koyar.' Ayni ayinde Hatti koruyucu tanrıçaya ve diğer 
tanrılara ait kurbanlık masaları kaydedilir. Ayin masaları kurban 
eden kişinin adıyla da anılabilir. Örneğin ayinlerde sıkça kral ve 
kraliçe masası kurulurdu (bakınız: ileride 3. Bölüm). Ayinlerden 
birinde ise kral, kraliçe, prensler ve önde gelen soylular adından 
tanrılar için kurulmuş on sekiz masadan söz edilir73.

Hitit ayinlerde kurbanların çok değişik olması ve çeşit bolluğu 
dikkat çeker. Örneğin ekmek adlarının tahlili, adak ekmeklerinin
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ne kadar çok çeşit olduğunu ortaya koymaktadır (Hoffner, 1974, 5 . 
149-203; 209-210). 'Ay, gök (bunların üstünde güneş, ay ve yıldız
ların resmi yapılırdı)7 adı verilen küçük ekmekler vardı. Ayrıca in
san ve tanrı şeklinde ekmekler de pişirilirdi. Koyun, domuz, boğa 
vb hayvan şekillerinde ekmekler dikkat çekmektedir ve ayrıca diş, 
dil ve göz şeklinde ekmekler de görülmektedir. Koyun, domuz ve 
boğa gibi hayvan şekilli ekmeklerin kullanılması Doğu Slav ayinle
rinde karavay (somun) denen ve bir dönemin başlıca adak hayvanı 
'karova' (sığır) ile ilgili olan ekmeğin işlevini akla getirmektedir 
(Karavay ekmeğinin sembolleri ve bununla ilgili ayinler için bakı
nız: İvanov & Toporov, 1974, s. 244-258). Küçük ekmek türleri içe
riğine göre de çeşitliydi: mayalanmış hamurlu ekmek, tatlı ekmek, 
peynirli ekmek, yağlı ekmek, yıkanmış un ekmeği vb. Ekmekler 
büyüklüğüne ve ağırlığına göre de farklıydı: iri, küçük, kalın, yufka, 
uzun ekmek vb. Bu arada yarı ölçü ekmek, sıcak, taze, siyah, be
yaz, kırmızı, yumuşak vb ekmeklerden de bahsedilir.

Bu çeşitli ekmeklerle birlikte tanrılara meyve yedirirlerdi. 
Adak olarak sıkça bira ve (daha ekşimemiş, yeni) şarap (GIBIL. 
GESTIN- kıyasla: KUB II, 13, IV, 9-11 /Alp, 1957, s. 540/): hem de 
sert şarap, taval, valkhi, marnuva (bira çeşidi; kıyaslayın: Gurney,
1977, s. 32, 4 ) içecekleri, süt (ayrıca sert süt, belki kımız - at sütü): 
bal içeceği kullanılmıştır. Kurban olarak boğa ve sığır kesilirdi. Ge
nelde boğa Tufan tanrısına (Teşup) veya başka erkek tanrılara 
adanırdı. Sığır ise Arinna kenti Güneş tanrıçasına veya başka bir 
tanrıçaya adanırdı. Bu gelenek, erkeğin arınması için boğanın, ka
dının arınması için sığırın kullanıldığı arınma ayinleriyle karşılaştırı
labilir.

Şu da var ki boğanın tanrıçaya adandığı durumlar da bilin
mektedir. Çoğunlukla koyun, koç, kuzu, keçi, dişi keçi veya keçi 
yavrusu kurban edilirdi. Domuz ve enik (köpek yavrusu) kurban 
edilmesi enderdir. Bazı verilere bakılırsa, atın kurban edilmesi de 
söz konusudur. Herhalde çok özel durumlarda insan (savaş esiri) 
kurban edilmiştir ve Hitit ayinleri bağlamında bu konu araştırılmış
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tır (Kümmel, 1967, s. 150 ve diğerleri). Böyle bir âdet olduğunu, 
savaşta yenilmiş ordu için düzenlenen Hitit ayininden anlıyoruz 
(KUB XVII, 28, IV, 45-56; kıyaslayın: Kümmel, 1967, s. 151). Ayin 
'akarsuyun karşı yakasında/ muhtemelen düşman arazisinde yapı
lırdı. Burada akdikenden kapıya benzer bir yapı kurulurdu. İnsan, 
keçi, enik ve domuz yavrusunu iki yarı şeklinde keserlerdi ve bu 
yarıları herhalde söz konusu kapının iki tarafında koyarlardı. Sonra 
bu kapıların her iki tarafında ateşler yakarlardı. Hitit ordusu, ateş
ler arasından ve bu kapıdan geçer, akarsuya yönelirdi. Sonra suya 
giren askerler birbirine su sıçratırlardı. İnsanın kurban edilmesine 
bazı diğer ayinlerde de rastlanır ama bunun oldukça özel bir uygu
lama olduğu kuşkusuzdur.

Hitit ayinlerinde kurban edilen hayvanların listeleriyle sıkça 
karşılaşıyoruz fakat bunların hiyerarşisini yeterince güvenli şekilde 
belirlemek zordur. Bazı ayinlerde boğadan sonra koyunlar, keçi 
geliyorsa, başka ayinlerde listenin başında keçi veya koyun geliyor 
ve boğa bunları takip ediyor. Bununla birlikte kurban ayinlerinde 
ilgili hayvanların şu sıralaması daha sıkça görülmektedir: boğa (sı
ğır), koyun, keçi, domuz, köpek (enik). Ayinlerde kurban edilen 
hayvanların listesi hiyerarşi özelliği taşımaktadır. Hitit ayinlerine 
ilişkin metinlerde belirli tanrılar için sadece somut olarak belir- 
lenmiş hayvanların kurban edileceği gösterilir ve bu da hiyerarşiye 
işaret etmektedir. Şöyle ki metinlerden birinde kutsal kült taşına 
keçi ve erkek keçi kurban edilemeyeceği belirtilir (ncJ4 dahanga- - 
KBo, II, 4, II, 11-12 /bakınız: Haas, 1970, s. 91, 280/).

Göründüğü kadarıyla aynı âdetin izleri, 'tanrının efendisi'74 
tarafından Güneş ilahesi ve Tanrı Telepinu için yapılan kurban 
ayinlerle ilgili aşağıdaki açıklamada da yer almaktadır: 'O, Güneş 
tanrıçası için bir iri tatlı ekmeği böler (ve) onu tanrı sofrasına ko
yar. Ve Güneş tanrıçası için marnuva, bira, bal, şarap adar. Tanrı 
Telepinu için (o bir tatlı ekmeği) böler ve onu tanrı masasına ko
yar. (Tanrı Telepinu için) o marnuva, bira, bal, şarap adar. O Güneş 
tanrıçası ve Tanrı Telepinu için bir keçi ve bir koyunu ayrı olarak
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(kurban eder). (Güneş tanrıçası için) o, /ayinsel açıdan temiz/, 
pişmemiş koyun etini, sırt kısmını, göğsünü, (ve) ayaklarını sunar. 
Keçinin göğsünü (ve ayrıca) sırtını, kafasını ve ayaklarını ise o, aynı 
şekilde (tanrı Telepinu için) sunar../

Bu kurban ayininde Güneş tanrıçasıyla tanrı Telepinu için su
nulanların farkı, sadece koyunun tanrıçaya ve keçinin tanrıya su
nulmasıyla sınırlı değildir, çünkü kurban edilen hayvanın değişik 
kısımlarıyla birlikte tanrıçaya koyunun temiz ayin eti adanırdı, oysa 
tanrı Telepinu'ya sunulan kısımlarda ayinsel olarak arındırılmış 
keçi eti adanmazdı. Keçiyi parçalara bölerken ayin için temiz et 
ayrılmayışı, keçinin hayvanlar hiyerarşisinde koyun kadar yüksek 
yere sahip olmayışıyla açıklanabilir.

C. Watkıns,in ortaya koyduğu gibi /1975a, s. 333-342/ bizzat 
etin adı (Hititçe U/Usuppa), aynı dilde '(ayinsel olarak) temiz' anla
mına gelen sıfatın nötr çoğul şeklinde olan arkaik adıdır. Etin adı, 
'kutsal amaçla kullanmak için muhafaza edilen (et)', başka deyişle 
tabu anlamına gelir. Bu et sadece tanrıya aitti ve insanlar onu kul
lanamazdı.

Ayinsel olarak temiz et, göğüs ve kürek kemiği kısımları, kafa 
ve ayaklar dışında özellikle karaciğer ve yürek sıkça tanrılara kur
ban edilirdi. Kurban ayinlerinde karaciğer ve yüreğin sıkça belirtil
mesi, bunların kurbanın en önemli kısımları olduğu izlenimi ver
mektedir. (kıyaslayın: HT 1, IV 14; KBo XI, 45, II, 25; KUB XXV, 14: I, 
33 -  34, KUB XX, 59, IV, 6; KUB XX, 90, III, 5, 8, 10, 12; KUB X, 63, I, 
23) /Abhazlar ve Sibirya'nın bazı halklarında kurban geleneklerin
de karaciğer ve yüreğin müstesna rolüyle mukayese ediniz.

Hassumas ayiniyle ilgili açıklamada hayvan derisinin de kur
ban edildiği belirtilmektedir (IboT I, 29, Vs. 41-44; metin için 1. 
Bölüme ait 146. nota bakın: 'Bir boğa ve altı koyunu Arinna kenti 
Güneş tanrıçası için ocak (^mihrap) önünde kurban ederler. Ve 
sonra onlar iri ekmek üzerinde /hayvan/ keserler... onlar boğanın 
ve koyunlarm karaciğer, göğüs, /(kürek kısmı)/, kafaları, ayaklarını 
(ve) ayinsel olarak temiz et, (ayrıca) boğa ve koyunun derileri (ve)
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ayinsel olarak temiz et koyarlar/ Ekmek üzerinde hayvanları kur
ban kesmenin maksadı, herhalde hayvanların kanının tanrıya 
adanmış ekmeye karışmasıydı.

Kurban ayininde genelde önemli olmayan hayvan kanının na
sıl kullanıldığı hakkında diğer ayinlerde de belirtilmektedir (bakı
nız: Gurney, 1977, s. 28 ve sonrakiler). Şöyle ki Hurri kökenli bir 
ayinde (KUB X, 63) kraliçe Hurri tanrıçası İştar için bir kuzu ve bir 
sığır, tanrı Ninatta ve Kulitta için de bir koyun kurban ediyor75. Bu 
kurbanları ise rahip kesiyordu ve bunu şöyle yapıyordu70: 'Ve o 
koyunun kanını kaba döker ve onu tanrı Umarapsi'nin önünde ye
re koyar. Ve sonra koyunun çiğ karaciğerinden ve yüreğinden bir 
parça keser ve biraz kan alarak tanrı Aapi'nin yanında koyar. Ve 
sonra tanrı Aapi'nin üzerine iri ekmek örter. Koyunu ise alıp götü
rürler ve 'tanrının efendileri' onu parçalarına ayırırlar. Ayinde ad
ları geçen Umarapsi ve Aapi, Hurri tanrılarıdır; tanrı Aapi, tanrılaş
tırılmış 'kurban kuyusudur.' (Friedrich -Kammenhuber, 1975 -  
1978, s. 181 vs).

Başka bir ayinde kurban edilen hayvanın kanı kaba dökülmez 
ve doğrudan toprağa akıtılır77: 'Ve o kuzuyu kurban ederken onu 
nehir kıyısında keser ve kanını toprağa akıtır. Kuzunun ise yüzüp 
içini çıkarırlar (ve) sonra parçalarına ayırırlar...' Bu metinde 'kes
mek' anlamına geldiği kesinleşmiş fiilden sonra ve 'parçalamak' 
anlamına gelen fiilden önce gelen ark- fiilini biz 'yüzüp içini çıkar
mak şeklinde çevirdik. Bize göre, bu tahminimiz, yukarıdaki metin
le birlikte bazı diğer ayin metinlerinden hareket ederek ark- fiili
nin, 'kesmek' ile 'parçalamak' eylemleri arasındaki bir prosedürü, 
herhalde 'ayırmak' eylemini ifade ettiğini, belirten Puhvel'in görü
şüyle çelişmiyor (Puhvel, 1975, s. 262-263). Hayvan gövdesini par
çalama açısından 'ayırma' fiilinin deriyi gövdeden ayırmak anlamı 
verdiği bizce hassumas ayinlerinden biriyle ilgili anlatımla da do
laylı olarak teyit edilmektedir. Bu anlatıma göre (kıyaslayın: Bölüm
I, not 156) keçinin derisini gövdesinden ayırdıktan sonra etini yer
lermiş, derisini ise köre giydirirlermiş.
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Bazı Hitit ayinleriyle ilgili anlatımlar, ekmek ve içki adamala
rında sınırlamalar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki tanrı 
Taurit için düzenlenen ayinde kral ile kraliçe bu tanrı için içerler, 
sonra müzisyenler müzik çalarlar ama şarkı söylemez ve ekmek 
bölmezlermiş (IboT II, Vs., 4-8; KUB II, 5, I, 2-5).

Bu bağlamda kurban kesme işlevini yasaklama (tabu koyan) 
örneklerinden birini kral ve kraliçenin Fırtına tanrısına ve tanrı 
Uasetsçilli'ye adanmış ayinlerinde görüyoruz. Şöyle ki Erken Hitit 
Dönemi'nde tufan ayini sırasında kral ve kraliçe ayaküstü veya 
oturarak tanrılara secde ederler ve ayinsel olarak temiz olan kap
tan içki içerek onları onurlandırırlardı. Sonra kral bu kaptan ayinsel 
olarak kupaya içki koyardı, kraliçe ise böyle bir ayinsel işlem yap
mazdı. Ayinsel içki koyma işlemi bitince müzik çalınır ve şarkılar 
söylenirdi78

Kralla kraliçenin katıldıkları benzer ayinler Hitit İmparatorluk 
Dönemi'nde de görülmektedir. Şu da var ki Hitit İmparatorluk Dö- 
nemi'nde bazı ayinlerde kurban kesildikten sonra ayin şarkıları 
söylenir ve ekmek somunu bölünürdü70. Hitit İmparatorluk Döne- 
mi'nin diğer ayinlerinde ise kral ile kraliçe ayaküstü Fırtına tanrısı 
ve tanrı Uasetsçilli için içki içerlerdi, bu arada müzik çalınır, şarkıcı
lar şarkı söyler, alantsu neferi nutuk atar, balina neferi haykırır, 
alkışçı ise el çırparak alkışlardı. Ancak ondan sonra kral ayinsel 
olarak kupaya içki koyardı, kraliçe ise bunu yapmazdı80.

Bazı ayinlerde kral ayaküstü bazı ayinlerde kral Fırtına tanrısı 
ve tanrı Uasetsçilli için içki içer, kraliçe ise otururdu81 (bazı diğer 
yasaklar listesiyle kıyaslayın: Friedrich -  Kammenhuber, 1975 -
1978, s. 219-220) ve bunu yukarıda belirttiğimiz yasakla karşılaştı
rabiliriz.

Bazı Hitit ayinlerine ilişkin verilere bakılırsa kurban ayininin 
bir şekli de hayvanın ateşte yakılmasıdır. Bu tür kurban etme uy
gulamasını, Zipalanda kenti Fırtına Tanrısına adanmış iki Hitit ayi
ninde görebiliriz. Bu ayinlerden biri şöyle anlatılıyor82: 'Onlar ya
nan meşaleler ve kaplarla tanrıların önünde dururlar. (Ve) onlar
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tanrıyı büyük kaplara doğru yukarıya (saraya) taşırlar. Ve 'efendi' 
Zipalanda kenti Fırtına tanrısına cins damızlık boğayı ve bir koyunu 
kurban eder, sonra bunları Hattusa şenliğinde olduğu gibi tama
men yakarlar/

Görüldüğü üzere bu ayinde kurbanın ateşte yakılması Hitit 
başkenti Hattuşa'daki gelenekle ilişkilendirilir. Anlatılan ayin sade
ce Zipalanda kenti Fırtına tanrısı için yapılmasıyla ilgi çekmiyor, 
diğer paralel metine bakılacak olursa83 bu ayin herhalde bizzat 
Zipalanda kentinde düzenleniyordu84. Kurban hayvanlarının yakıl
ması bağlamında Hattusa ile Zipalanda'nın karşılaştırılması belki 
de Hititlerin yakma geleneği ile Hatti kurban geleneğinin karşılaştı
rılmasıdır.

Kurban ayininden sonra genelde 'çalgı (müzik aletinde çal
ma)' ayini başlardı. Ayinlerde en çok kullanılan müzik aleti 'tanrıça 
Inanna aleti' anlamına gelen ideogramla belirtilen aletti (bakınız: 
Resim 8). Bu aletin tanrıça İnanna'nın büyük ve küçük aleti olmak 
üzere en azından iki değişik türü vardı. Bu aletlerin Hititçe adları, 
huntsinara ve ippitsinara olup Hatti dilinden alınmıştır (Tahminle
re göre, Hatti dilinde hun- 'büyük', ippi- ise 'küçük,' tsinora- tsinir- 
ise 'müzik, çalgı' anlamına gelmektedir)85.

Huntsinara ve ippitsinara ile birlikte anılan başka müzik alet
leri grubu vardır: arkammi, golgofturi (bak: Resim 8), huhupal vb. 
Bu iki alet grubunun özelliklerini bu aletlerde çalma eylemini ifade 
eden fiillerin özelliklerini belirleyerek tespit edebiliriz. Bu bağlam
da iki fiil bilinmektedir86. Her iki fiil esas olarak 'vurmak, dövmek' 
anlamına gelmektedir ama vurma tarzı ve şekli aynı değildir. Çoğu 
kez huntsinara ve ippitsinara87 aletleriyle ilgili olarak kullanılan fiil, 
ayinlere ait metinlerde 'kesmek, kesip atmak' anlamı verir, (örne
ğin, hayvanı kesmek -  bakınız: KBo XI, 17, II, 12-15). Metinlerin 
çoğunda arkammi, galgalturi ve huhupal88 aletlerinde çalmak an
lamında kullanılan öteki fiil, bir şeye vurmak, bir eşyayı çakmak 
manası verir (örneğin, kazık çakmak, çivi çakmak). Hititçe'de bu 
fiillerin kullanım özellikleri, ayrıca bu fiillerin farklı iki müzik aleti
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grubuna ait olması aletlerin tipi hakkında fikir yürütmeye olanak 
verir hâlbuki bu fiiller ender de olsa bazen birbirinin yerine de kul
lanılmıştır89. Bu mantıkla huntsinara ve ippitsinara aletlerinin arp 
şeklinde telli aletler olduğunu tahmin edebiliriz.

Arkammi, galgalturi ve huhupal aletleriyse vurularak çalınan 
müzik aletleridir ve bir tür davul söz konusudur (O. Gurney'in gö
rüşü için bakınız: 1977, s. 34 -  35). E. Laroche'nin bizim elde ede
mediğimiz makalesine gönderme yapan Gurney, büyük ve küçük 
İnanna aletleri olarak huntsinara ve ippitsinaranın büyük ve küçük 
'lir' olduğu görüşündedir, arkammi' küçük davul veya 'teftir', 
galgalturi ise 'simbalon veya cırcırdır', huhupalaya gelince, lavta 
söz konusudur. Hititçe galgal-turi aletinin adındaki kök kelimeyi
V.V. İvanov, etimolojik olarak Slav dilleri genelindeki *golgol- ile 
ilişkilendirmektedir ve burada tekrarlamayla yeni sözcük türemiş
tir (-turi eki için uk-turi 'ceset yakma yeri' kelimesi örnek sayılabi
lir).

Araştırmacı şöyle diyor: 'Slav dilleri genelinde görülen *tor- 
tor-iti kelimesinin karşılığı Anadolu'da tespit edilmiştir ve Hititçe 
tar- 'söylemek, konuşmak' anlamına gelmektedir, dolayısıyla da bu 
benzerlik ilginçtir.' (İvanov, 1978a, s. 9; *golgol- sözcüğü ile ilgili 
olarak eskiçağ Hint müzik aleti gargara ile kıyaslama yapabiliriz 
(Etimologiçeskiy, 1979, s. 205).

Hitit ayinlerinde tanrıça İnanna'nın telli aletleri olan hunt
sinara ve ippitsinara çalanlar genelde 'müzisyen, şarkıcı' unvanına 
sahip görevlilerdi90. Böyle görevliler anlaşıldığı üzere Hitit tapınak
larının personeli arasında yer alıyorlardı91. Ayinlerde halliyara ve 
alantsu neferleri, tanrı Zilipuri rahipleri ve diğer görevlileri de telli 
ve darp aletleriyle görebiliyoruz. Hitit ayinlerinde arkamiyala adı 
verilen bayan müzisyenler de darp aletlerinde çalıyorlardı ve bu 
adın kökeni arkammi aletiyle ilgilidir92.

Aslında hiçbir Hitit ayini müziksiz geçiştirilemezdi. Üstelik ce
naze ayinlerinde de müzik çalınırdı. Fakat kral ve kraliçenin kurban 
kestirdikleri ayinlerde müzik daha çok kullanılmıştır. Kimi durum

92



larda müzisyenlerin, ayinin belirli anlarında ara vermeleri önceden 
kurala bağlanırdı93.

Müzik eşliğinde veya müziğe ara verildiğinde şarkıcılar devre
ye girerlerdi. Ayinlerde daha çok holliyaro94 sahtarili adı verilen 
görevliler95, ayrıca 'şarkıcı ve bayan şarkıcı'96 unvanına sahip kişiler 
şarkı söylerlerdi.

Şarkılar daha çok koro halinde söylenirdi. Metinlerde şarkı 
söyleyenlerden genelde çoğul halinde bahsedilmesi de buna işaret 
etmektedir. Tuhumiyara kenti halkının düzenlediği ve Hitit kralının 
da yer aldığı ayinde söylenen şarkı, koro halinde şarkı söylenmesi
nin karakteristik örneğidir97. Burada şarkıyı pankus söylerdi ve bu 
sözcük, herhalde Tuhumiyara kentinin ayine katılan bütün halkını 
ifade ediyor98. Öteki ayinlerde solo şarkılar da söylenirdi99.

Hitit ayinlerinden bahsedilirken '(alette) çalmak' işlevi, '(kü
çük/büyük) aletle şarkı söylerler (veya söylemezler)'100 veya ' kimi 
görevliler (küçük/büyük) aletle şarkı söylerler (veya söylemez- 
lor)/101/ ifadesiyle belirtilir. Bu arada müzik aletinin adından sonra 
'(alet) çalmak' fiili değil, anlamının kesin olarak "şarkı söylemek, 
okumak' olan fiil gelirdi (SIR, Hititçe ishamiya-, Akatça zamaru). 
Müzik aletinin adıyla 'şarkı söylemek, okumak' fiilinin bir arada 
kullanılmasını açıklamak için bizce Hitit ayinlerine ait bazı anlatım
ları karşılaştırmak uygun olacaktır. Şöyle ki Hatti tanrıçası Tau- 
rit'ten bahsedilen aşağıdaki metinler ilginçtir. İlk metnin içeriğinde 
bizi ilgilendiren ifade şu şekildedir102: 'Kral (ve) kraliçe oturarak 
tanrı Tauri(t)'in şerefine içki içerler103. İnanna'nın müzik aletinde 
çalarlar (ama) şarkı söylemezler (ve) iri somun ekmek yoktur. İkin
ci metinde aynı ifadede '(alette) çalmak' fiili yoktur104: '/Kral (ve) 
kraliçe tanrı Tauri(t) şerefine içki içerler. İnanna'nın büyük aletiyle 
şarkı söylemezler/

Bu metinleri kıyaslayınca Hitit ayinleriyle ilgili bazı metinlerde 
'(alette) çalmak' fiilinin kullanılmadığını ama kastedildiğini tahmin 
edebiliriz. O halde 'şu veya bu aleti çalıyorlar' ifadesini 'şu veya bu 
aleti çalıp okuyorlar' diye çevirmemiz gerekir.
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Ayinlerin anlatımında bazı ayrıntıların atılması ender bir olay 
değildir. Şöyle ki bazı Hitit metinlerinde ayine katlan kişi için söy
lüyor, şarkı söylüyor' denmektedir, ama ne söylediği, yani şarkının 
metni yoktur"J j .

Yukarıda görüldüğü üzere çalgıyla birlikte şarkı söylenirdi106, 
çok ender hallerde ise müzik çalınır ama şarkı söylenmezdi (örne
ğin tanrı Taurit şerefine düzenlenen ayinde)107. Aynı zamanda bazı 
Hitit ayinlerinde kurban kesildikten sonra herhangi bir müzik ça- 
lınmaksızın şarkı söylendiğine ilişkin bilgiler de var. Örneğin şarkı
cının Hun ice şarkı söylediği şu ayin bu uygulamayı kanıtlamakta
dır "8: '/kral/ ve kraliçe oturarak tanrı Uahisı onuruna içki içerler. 
O n l a r  küpe içki dökerler. Şarkıcı Hurri dilinde şarkı söyler, alantsu 
söyler, alkışçı alkışlar, baiina adamı haykırır./'

Diğer iki Hitit ayininde de müzik çalınmazdı. Bir ayinde şarkıcı, 
Kaneş dilinde (= Hititçe) şarkı söylerdi (IboT I, 21, IV, 6-8), öteki 
ayinde pankus Hatti (Tuhumiyara kenti halkı) dilinde şarkı söyler 
(KUB XII, 8, II, 10-11; IV, 8-9).

Yukarıda ele aldığımız iki ayinde şarkıcıların Kaneş (= Hitit) ve 
Hattı dillerinde şarkı söyledikleri anlatılır ama diğer ayinlerin ço
ğunda olduğu gibi bizzat şarkı metinleri yoktur. Buna karşılık 
Tuhumiyara kenti halkının söylediği şarkı bize ulaşmıştır (KUB XII, 
8, I, 12-18; III, 5-10; IV, 1-5). Fakat şarkının içeriği pek anlaşılır de
ğil. Sadece şu açıktır kı şarkıda savaş tanrısı -  Ülke Kralı (aynı yer
de, II, 13-14; III, 6-7) ile Kral Tabarna (aynı yerde, IV, 1-5) söz ko
nusudur ve herhalde krala uzun ömür vb dilekleri dile getirilmek
tedir. Ayinlerde söylenen bu ve bazı diğer şarkılara bakacak olur
sak genelde ayin şarkılarının çoğunlukla tanrılar için okunan bir tür 
dualar olduğunu kabul etmek gerekir. Bu şarkılarda kral, kraliyet 
çifti, prensler için uzun ömür ve sağlık dilenir, tanrılar ululanırdı.

Ayinlerde 'şarkı söylemek' işlevini genelde 'söylemek, ko
nuşmak' işlevi takip eder ve konuşan kişi daha çok alantsu neferi
dir (bu görevli için bakınız: Bölüm III, § 2). 'Söylemek, konuşmak' 
fiili bazı durumlarda 'yakarmak, dua etmek' anlamına geldiği için
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alantsu neferinin belirli dualar veya büyü sözleri söylediğini tah
min edebiliriz. Görünen o ki alantsu neferinin okuduğu duanın 
şarkıdan farklı bir işlevi vardı ve bu fark -çerıkle değil, herhalde 
söyleme tarzıyla ilgiliydi10'*. Yoksa ayinde biri birinin ardınca 'şarkı 
söylemek' ve 'söylemek, konuşmak' gibi iki ayrı işlev değil, bunla
rın sadece biri söz konusu olabilirdi. Alantsu neferi veya başka bir 
görevli dua okurken (büyü sözleri söylerken) aynı zamanda veya 
bunun ardından el çırparak alkışlama yapılırdı. Bu işlevi, alkışçı 
denen özel görevli yapardı, kimi ender hallerde 'bayan alkışçı' söz 
konusudur110. Diğer görevlilerin de alkışladıklarını görüyoruz ve 
örneğin alantsu neferi de el çırparak alkışlardı111. Bazı ayinlerde ise 
böyle bir işlevi kimsenin üstlenmediğini görüyoruz.

Alantsu neferi 'konuşurken' ve alkışçı alkışlarken balına ada
mı denen görevli1 u 'haykırırdı/ Balina adamının ne 'haykırdığını' 
bilmiyoruz çünkü Hitit ayinleriyle ilgili olup bize ulaşmış açıklama
ların hiçbirinde bu görevlinin sözlerine yer verilmemiştir113.

Bazı Hitit cenaze merasimlerinde balina adamının işlevi ya
saklanmıştır (kıyaslayın: Alp, 1940, s. 87). Bu yasak belki de alkış 
işlevini cenaze töreninde alantsu neferlerinin 'aha!' diye haykıra
rak yapmasıyla ilgiliydi. 'Aha' nidasının anlamı bilinmiyor (KUB 
XXX, 24, II, 9-11; bakınız: Otten, 1958, s. 60): '...Müzisyen huntsi
nara çalıyor (ve) şarkı söylüyor: alantsu neferleri 'aha!' diye haykı
rırlar, onlar seslerini kısarlar: balina adamı ise haykırmaz.

Yukarıda belirtilen işlevlerle birlikte bazen ayin dansları da 
yapılmaktaydı ve Erken Hitit Dönemi'nde yapılan bir ayinde dans 
söz konusudur. Bu ayinde kral, kraliçe ve 'tanrının kız kardeşine 
(^rahibeye) kurban kaplan sunulur. Sonra müzik çalınır, hapi ne
ferleri (ise) ayin kapsamında dans ederlerdi (kıyaslayın: Bölüm III, 
§ 2 ).

Ayin dansları icra etme işlevi sadece hapi neferlerinin değil, 
hem de Sinhura kenti neferleri (gençleri), sintuha kızları, kurt 
adamları ve ayinlere katılan bazı diğer kişilerin de başlıca görevle
rinden biriydi. Kurban ayinlerinde danslar çok enderdi. Dans daha
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çok kral ile kraliçenin ortada yer aldıkları ayin alayı için geçerliydi 
(kıyaslayın: KBo IV, 9, I, 39-50).

Hitit ayin metinlerine dayanarak buradaki dansların bazı ka
rakteristik yönlerini belirleyebiliriz. Genelde birkaç görevli dans 
ederdi.114 Bir grup kız genç delikanlılarla dans edebilirdi115: 
'Sınhura kenti genç erkekleri ve sintuhi kızları şarkı söylerler. İkinci 
seferde, hepsi birlikte dans ederler, (ama bu sırada) sintuhi kızları 
şarkı söylemezler. Ve üçüncü seferinde onlar ip tutarlar, İnanna 
aletlerinde tellere dokundururlar, arkammi çalarlar/

Dans edenler, tanrı önünde, yüz yüze durarak116 veya el ele 
tutarak dans edebilirlerdi (bakınız: KUBXXVlll, 97, II, 10-11), devre 
oluştururlardı.

Dans ederken onlar (önce sağa, sonra sola) dönerlerdi,117 eği
lirlerdi, ellerini yukarı kaldırırlardı ve alkış hareketi yaparlardı 
(antahşum - KBo IV, 9, I, 48-50 ve kilam -  KBo X, 23, III, 4-6 ayinle
rinin anlatımlarıyla kıyaslayın). Kralın huzurunda dans edenlerse; 
dansçılar sadece yüzleri krala dönük olarak hareket ederlerdi. Sır
tını krala dönmek yasaktı (kıyaslayın: Bölüm III, not 151).

'Büyük Meclis' Ayininin (ve Kral Şenliğinin)
Merkezi Eylemi -  Ziyafet

'Büyük Meclis' ayininin başlıca aksiyonu herhalde ziyafetti 
(yani tanrıların yedirilmesi, şaraplı ekmek yeme, ayine katılanlara 
yemek verilmesi vb). Tanrıların nasıl yedirildiği N.P. Lihaçev'in Dev
let Ermitaj Müzesindeki koleksiyonunda bulunan tablette anlatıl
maktadır (bakınız: Resim 9) Ziyafet, muhtemelen sadece bu ayin 
değil, genelde kral şenliğinin tamamının başlıca etkinliği olmuştur. 
Özel ayin gruplarını ve ayrıca yukarıda anlatılan kral ayinlerini be
lirten EZEN logogramı, H. Güterbock'un kaydettiği gibi (1970, s. 
175) Hitit metinlerinde 'yemek yemek, gıda almak, yemek (meal), 
konuk ağırlamak7 (a party) anlamında kullanılmaktaydı. /Bölüm I, § 
2 ve yemekle ve kurbanın özdeşliği hakkında not 162).
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H. Güterbock özellikle kayıp tanrı hakkında Hitit miti metni 
içeriğine gönderme yapıyordu. Bu mite göre, Telepinu kaybolduk
tan sonra 'insanlar açlıktan ölmeye başladıkları zaman Büyük Gü
neş tanrısı ziyafet vermiştir (harfiyen 'bayram yaptırdı' - EZEN). 
Sonraki satırlar, burada hakikaten ziyafetten bahsedildiğini ortaya 
koymaktadır: 'Büyük Güneş tanrısının davet ettiği bin tanrı yiyor
lardı ama doymuyorlardı, içiyorlardı ama ateşlerini söndüremiyor- 
lardı.

Ziyafetin anlatımından görüldüğü üzere başlıca amaç sadece 
ikram etmek değildi ve aynı zamanda doğanın solmasının, bütün 
ülkeyi saran açlığın ve kıtlığın nedenlerini açıklığa çıkarmak için 
bütün tanrıların istişare etmeleriydi.

Bunun nedenini Fırtına Tanrısı tespit etmişti: 'Ve Fırtına Tan
rısı oğlu Telepinu'yu kaybetti ve 'Oğlum Telepinu içimde yok! O 
öfkelendi ve bütün bereketi ve refahı aldı kendisiyle götürdü.' diye 
haykırdı. Büyük tanrılar ve küçük tanrılar Telepinu'yu aramaya 
başladılar...'

Fırtına Tanrısının Yılanla savaşı hakkında Hitit mitinde de 
ayinle ziyafetin örtüştüğünü görüyoruz. Telepinu hakkında mitte 
olduğu gibi burada da Kiskilusse kentinde Yılanın Fırtına tanrısını 
yenmesinden sonra kritik bir anda ziyafet düzenleniyor. Fırtına 
tanrısı yenilince bütün tanrıları yanına çağırdı ('Ve Fırtına tanrısı 
bütün tanrılara yanına gelmelerini ve içeri girmelerini istedi.) Ve 
tanrıça İnara, sarhoş eden bol miktarda içki -  şarap, marnuva ve 
valkha ile ziyafet verdi (harfiyen 'bayram ettirdi.').

EZEN logogramı 'ziyafeti' belirtmek üzere aynı mitin diğer sa
tırlarında da kullanılmıştır ve örneğin İnara'nın Yılana yönetilen 
davetinde bunu görüyoruz: 'Bak! Ziyafet veriyorum. Gel ye ve iç!'

Bu Hitit mitindeki ziyafetin anlatımıyla Telepinu mitindeki zi
yafetle benzerliği, birincideki 'bütün tanrılar' ifadesinin Telepinu 
mitindeki 'bin (büyük ve küçük) tanrı' ifadesiyle anlam yakınlığı da 
ortaya koymaktadır.
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Metinlerden birindeki fragmanda EZEN ideogramı ziyafeti 
ifade etmek üzere kullanılmış olup (Otten, 1956, s. 101 - 105), Fır
tına tanrısının Yılanla savaşı hakkında mitle sarsıcı benzerlik taşır: 
'Fırtına tanrısı, yıl başlarken (harfiyen 'yılın başında') Yer ve Gök 
için önemli ziyafet (EZEN) verilir/ Ve bütün tanrılar toplandılar (ve) 
Fırtına tanrısının evine geldiler'118. Tanrılar yemek, içmek, doyunca 
besin almak, sarhoş olana kadar içki içmek, kral ile kraliçenin se
lameti ve mutluluğunu, Yer ve Göğün gelişmesini, hububatın bü
yümesi ve yetişmesini sağlamak için ziyafette bir araya geldiler.

Tanrıların sağlayacağı refah ve gelişmenin burada doğrudan 
yiyecek ve içecek bolluğuna bağlandığına ilişkin izlenim söz konu
sudur. Metinde ziyafetin anlatımından önce gelen satırlar da bu 
izlenimi kuvvetlendirmektedir ve burada her tanrının kendi gön
lündeki kötü öfkeyi (Kızgınlığı?) kovması gerektiği söyleniyor119

Zengin ve bol sofra herhalde tanrıyı yatıştırma ve tanrıyla in
sanlar arasında dostluk kurma aracı olarak görülmekteydi ve top
lumun selametinin de buna bağlı olduğu düşünülüyordu. Ayinlerin 
çoğunda, örneğin 'büyük meclis' ayininde tanrılar yedirildiği gibi, 
'meclise' de ziyafet çekiliyordu ve demek ki Hitit geleneğinde ve 
diğer halkların geleneklerinde olduğu gibi (bunun için aşağıdaki 
bölümlere bakın) bu tür ayinler tanrılarla insanların birlikte yemek 
yemeleri, insanların tanrılarla iletişim kurmaları olarak görülüyor
du (ziyafetin bu işlevi için bakın: Vires, 1970, s. 203 ve sonrakiler. 
Gureviç, 1968, s. 186).

Ayinin insanlarla tanrılar arasında ortak ziyafet olarak algı
lanması, yeni saray yapma ayiniyle ilgili Hitit mitinde yansıtılmış 
olabilir (Hurri - Luvi kökenli dua ile kıyasla: KBo XI, 14, l, 24-25; 
Otten, 1976a, s. 299. Burada bütün tanrıların ve ölümlülerin davet 
edildiği Güneş tanrısı ziyafeti ve şenliği anlatılır). Mite gelince, bu
rada bütün tanrıların ziyafetine katılan kraldan söz edilmekte
dir120: 'Bırak Telepinu gelsin! /..../ Bırak o açsın! Bırak hadi şarap 
getirsin! (Bırak) yedi çarpı dokuz misli (küp şarap) getirsin! Bırak
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dağa getirsin! Tanrılar hepsi dağda toplandılar ve kralı neşelendiri
yorlar ve onlar onu../

Bu ziyafetin, kral 'yem edikten' sonra düzenlenmesi (bakı
nız: Bölüm III, § 1) ve ziyafet anlatılırken Telepinu'nun (kayıp tanrı 
mitindeki dönüşünü hatırlatan) davet edilişinin özellikle vurgu
lanması rastlantı olmasa gerek. Bu hususlar, ziyafetin muhtemelen 
kralla tanrılar arasında ve özellikle de kralla Telepinu arasında ba
rış sağlanması ve anlaşmaya varılması için yapıldığına işaret et
mektedir.

Ziyafet anlatılırken neşe ve sevinç konusu ön plana çıkmakta
dır ('tanrılar kralı neşelendiriyorlar'.)v ı Ziyafetle neşelenmenin 
lışkisi, kral şenlikleri dahil, birçok Hitit ayini için geçerlidir.

Şöyle kı Zipalanda kenti Fırtına Tanrısı için yapılan (ve Hitit 
geleneğinde kutsal Daha dağıyla bağlı olan) şenlikte (CTH 635) 
'efendiler' katıldıkları ayinde tanrının kaidesi yanında kurban ke
sildikten sonra artsana evine yönelirlerdi ve burada 'şenlik yapar
lardı .'p ‘ Bu şenlik muhtemelen ziyafet (yemek ve içmek) anlamına 
geliyor ama ne var ki metnin sonrası fragman1'*' halinde olduğun
dan bu bağlantıyı teyit edemiyoruz. Bahar ve sonbahar şenlikle- 
linde (aşağıdakiyle kıyaslayın) görevliler, yeyip içiyor, tanrıya sun
mak için sarhoş edici içki koyuyor ve tanrıyı neşelendiriyorlardı1"4.

Bazı metinlere bakılırsa şenlik, gerek tanrıları gerekse de in
sanları mutlu eden bir etkinlik olarak görülür, bu (uğursuzluk geti
ren kötü işaretin tam tersi) hayırlı işaret olarak algılanır. Şöyle ki 
tanrıyı yedirirken neşeli olmasını diliyorlardı: '(Görevli) üç. kez kur
ban ayini yapar. Sonra ise o saf yağı döker (ve) sonra içinden şöyle 
der: Oturduğun yerde ye ve neşelen! Kötülüğü ve başka tanrının 
uğursuzluğunu (uğursuzluk işaretini) yanıma (içime) yaklaştırma!'

Oto yandan tanrılardan, insana 'uzun ömür, sağlık' kadar ge
rekli olan neşe de istenirdi126 (dusgaratt-, dusgora-): '...Ve size 
(tanrılara) biz tatlı (ayinsel olarak) saf kurban adıyoruz. Ve bu kötü 
adamdan uzaklaşın ve ayinin efendisi olan bu adamın evine gelin!
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Ve onun için yüzünüzü hayıra taraf dönün (ve) yürüyün! Ve ona 
sağlık, canlılık, uzun yıllar, tanrıların neşesini, tanrıların dostluğu
nu, gönül nurunu verin! Oğullar, kızlar, torunlar ve torun çocukları 
verin!'

'Büyük meclis' ayiniyle ilgili başlıca aksiyonlar (kralın saray 
veya mabet önünde karşılanması, onun saraya girmesi, bu arada 
bazen kralın çevresinde dansçının devre vurması, kralın tahta 
oturtulması, ziyafet çekilmesi, bu ziyafette tanrıların yedirilmesi, 
krala şaraplı ekmek yedirilmesi, meclistekilere yemek ve içkiler 
ikram edilmesi, bazı metinlere bakılırsa, krala hediyeler sunulması 
ve bunun mukabilinde kralın da hediyeler vermesi vb), konuk ağır
lama adetinde görülen aşamalarla benzerlik arz etmektedir.127 
(Kıyaslayın: O. Gurney'göre, kralın kaptan tanrı şerefine içerek 
ardından içkiyi akıtması prosedür olarak ortaçağda ev sahibinin 
misafire sunmadan önce kupadan bir yudum almasına benziyor: 
1977, s. 34). Bu benzerlik, 'büyük meclisi' konuk kralı ağırlama ayi
ni olarak yorumlamamıza olanak vermektedir.

Konuk olan kral ayinde ev sahibi sıfatıyla da yer alıyor, tanrı
ları ve diğer konukları ağırlıyordu. Hitit kralının hem 'konuk' hem 
de 'hane sahibi' olarak ikili işlevi herhalde Latince'deki hostis- söz
cüğünün 'konuk (yabancı)' ve 'ev sahibi' olarak iki anlamlılığı ile 
karşılaştırılabilir (bak: Freydenberg, 1978, s. 66 ve Açıklamalar 
kısmı: s. 547, not 3).

'Büyük meclis' ayinin yorumu doğruysa, antahşum ve nunta
riyasha şenliklerinde Hitit kralının devletin kentlerine yaptığı gezi 
ve bu arada düzenlenen ayinin (ziyafetin), ortaçağda hükümdarın 
(kralın) bölgeyi veya ülkeyi ziyaret etmesi geleneği ile ortak köken
li olduğu ihtimali söz konusudur. Sonradan bu ziyaretler besin ve 
haraç toplama gezilerine dönüşmüştür128.

Ayinin ve genelde kral şenliğinin merkezi eylemi olan ziyafet
le ilgili olarak bazı ayinlerin anlatımında 'yarışma' ve 'rekabetten' 
bahsedilecektir.
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'Yarışmalar7 ve 'Rekabetler'
Örnek vermek gerekirse 'yarışmalar' ve 'rekabetlere' antah

şum ve nuntariyasha bayramlarının anlatımında rastlıyoruz. Şöyle 
ki antahşumda kral Tahurpa'dan Hattuşa'ya giderken meşediler 
koşu yarışı yaparlardı ve kazanan, araba atının başını tutardı (KUB 
X, 18, I. 14-16; bu yarışmayı kıyaslayın: Ehelof, 1925, s. 268; 
Watkins, 1975c, s. 435) Kilam bayramında yarışmaya katılan on 
kişi içinde birinci ve ikinci olan 'ulağın' 'askeri elbise' ile ödüllendi- 
rildiğinden bahsedilir (IboT I, 13, V, 14-18; bakınız: Güterbock, 
1964a, s. 49, not 63; Archi, 1978, s. 21-22).

Antahşum sırasında kralın Hesta ve tarnuda yaptığı ayinler 
listesinde 'koşu, yarış atları' hazırlanmasından bahsedilir (KBo, X, 
20, II, 13, III, 8; bakınız: Güterbock, 1960, s. 82; 83, Güterbock, 
1964a: s. 49: not 63: 64; Archi, 1978, s. 22, not 10). Bu bağlamda
H. Güterbock at yarışında kazanmış kişiye ödül verilmesi hakkında 
diğer bir Hitit metninde yer alan kanıta dikkat çekmiştir (KBo IX, 
91, Rs.B„; Güterbock, 1964a, s. 64, not 52; Archi, 1978, s. 22)

Koşu (hız söz konusudur, çünkü koşu atlarının rolü vurgulan
mıştır) yarışları Hitit sonbahar bayramının adının 'acele' olmasıyla 
da karşılaştırılabilir. Bu bir hız bayramıydı ve herhalde hızlı hareket 
ve yolculuk söz konusuydu. Hız yarışması ve genelde sonbahar 
bayramına 'acele' bayramı denmesi, Eskiçağ'da racasuya Hint bay
ramında at arabasıyla yapılan geziyi hatırlatır ve burada gezi birkaç 
rakibin katıldığı araba yarışı niteliğindedir (Heesterrnan, 1957, s. 
127). Ayrıca bunu Eskiçağ'da Mısır Set bayramında firavunun ayin
sel olarak koşması ile kıyaslayabiliriz (Kees, 1912, s. 2-4, 112, 135 
ve sonrakiler, ayrıca 12 ve 13 no.lu desenler).

Hız yarışları ve aşağıda bahsettiğimiz diğer 'oyunlar' aslında 
bireyin ve toplumun kritik dönemlerde, öncelikle de bahar ve son
baharda evrenin verimli güçlerini özendirmek ve yeniden doğuşu
nu sağlamak amacı taşıyordu (Kıyaslayın: Heesterrnan, 1957, s. 
133, 156; ayrıca yarışmaların seksüel semboliği ile kıyaslayın: s. 
56).
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Yukarıda anlatılan şenliklere benzerlik gösteren bazı diğer 
ayinlerde de yarışmalar hakkında açık kanıtlar vardır (bakınız: 
Archi, 1973, s. 24-27; Archi, 1978, s. 19-24). Şöyle ki bahar bay
ramlarından birinde görevliler ekmeği bölerlerdi, (hayvan şeklinde 
olan) kabın içine sarhoş edici bir içki koyarlardı, yemek yer ve içer
lerdi. Ayine katılanlar ardından yarışır ve tanrıyı neşelendirirlerdi 
(KUB,XXV, 23, I, 20-22/Archi, 1973, s. 26/)

Buradaki kişilerin yarışması, hulhuliya tisk- tamlamasıyla ifade 
edilmiştir (hulhuliya- burada 'savaşmak, dövüşmek' anlamına ge
len hulhuli<hullai yinelemeli fiilinden gelir /kıyaslayın: /Archi, 
1973, s. 82, not 26/). ('Yapraklardan yapılmış) çelenkle süslü tanrı 
önünde düzenlenen bu tür yarış, başka bir bayram şenliğinde de 
söz konusudur (KUB, XVII, 35, I, 24-27, /Archi, 1973, s. 26/)

Şenliklerde yapılan yarışmalar için 'dövüşmek, savaşmak' an
lamı veren zahhiya- fiili de kullanılır (zahhai- kelimesi 'muharebe' 
manası verir; Hitit kralları salnamesiyle kıyaslayın.) Yukarıda değin
diğimiz bahar şenliklerinden birinde anlatıldığı üzere, kişiler 'dövü
şür ve (tanrıyı) neşelendirirler.' (KUB, XXV, 23, II, 8; bakınız: Archi, 
1973, s. 2.7, not 84). Hurri- Luvi geleneğine bağlı (h)isuva bayra
mında üç (?) müzisyen dövüşte olduğu gibi (zahhias ivar) tanrı 
önünde eğilir ve Fırtına tanrısıyla dövüşürlerdi. Bu arada müzis
yenler savaş şarkısı söyler ve iki tür müzik aleti çalarlardı (KBo XV, 
52+ KUB XXXIV, 116, V, 3-8; metnin transliterasyonu ve tercümesi: 
Archi, 1973, s. 27, not 83)

Sonbahar şenliğinde düzenlenen diğer bir dövüşle ilgili anlatı 
müstesna derecede ilginçtir: 'Ve silah taşıyabilen kişiler ikiye bölü
nürler ve bunlara şöyle adlar verilir: şöyle ki bölünenlerin bir yarı
sına onlar 'Hatti adamları' derler, (diğer) yarısına 'Masa adamları' 
derler. 'Hatti adamları' tunç silahlar tutarlar, 'Masa adamları' ka
mış silahlar tutarlar, ve sonra onlar birbiriyle savaşırlar. Ve 'Hatti 
adamları' yeniyorlar, ve onlar esir ele geçiriyorlar ve onu tanrıya 
sunuyorlar.'(KUB XVII, 35, III, 9-15; bakınız: Kummel, 1967, s. 160).
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Bu metin parçasını ilk defa gündeme getiren ve bilime kazan
dıran H. Ehelof'tur (1925, s. 270). Sonraları birçok araştırmacı bu 
metinden yararlanmıştır. Bu bağlamda ayinin düalist niteliği hak
kında A.M. Zolotaryov'un (araştırmasının yayımlanmamış kısmında 
belirttiği)1"9 görüş ve V.V. İvanov'un tezi dikkat çekmektedir 
(İvanov, 1974, s. 134-135).

Buradaki ikileşme, ayine katılanların iki karşı taraf ('düşman') 
olarak hareket etmeleriyle açıkça belirginleşir ('Hatti ve Masa 
adamları'): ayrıca bunların silahları da farklı malzemeden yapılmış
tır. Bu konuda V.V. İvanov şöyle yazıyor: 'Avustralya'da ekonomi
leri tamamen seremoni mübadelesi kurallarına bağlı olan aşiret
lerde dünyanın her yönü (kumur) ve buna uygun olarak aşiretin 
her sosyal grubu' için (malzeme farkı dahil) farklı bir silah türü be
lirlenmiştir. Şöyle ki mızraklar için demir uçluklar ve kara taşlar, 
doğu ve kuzeydoğuya uygun görülmüştür /kumur miwait/, bambu 
mızraklar güneybatıya /kumur karin/ aittir (İvanov, 1974, s. 134- 
135), sapan kuzeybatı ve batıya (kumur katjirk) uygun görülmüş
tür. Avustralya'da başka bir aşirette totemi sınıflandıran sembol 
olarak mızrak, sapan, mızraktaki deri süs kullanıldığı tespit edilmiş
tir. Bu nedenle 'Hatti adamlarının' tunç silahlarıyla 'Masa adamla
rının' kamış silahlarının karşılaştırılması şüphesiz bu Hitit ayininde 
eski sosyal bölünmelerin izlerini ve bulunduğunu göstermektedir 
ve bunlarla ilgili sembolik sınıflandırma söz konusudur. Tunç silah
lara sahip 'Hatti adamları' (yani Hititler) ayin sırasında 'Masa 
adamlarım' yeniyorlar ve esir aldıkları kişiyi tanrıya sunuyorlar ki, 
herhalde kurban etmek söz konusudur130.

İnsanın tanrıya adanması ile eskiçağda Hintlilerin aşvamedha 
«.ıyininde atın kurban edilmesi arasında paralellik tespit edilmiştir. 
Bunun bir benzeri de Roma'da Equus October ayininde görülmüş
tür ve burada atın kurban edilmesi, insan kurban edilmesinin ye
rim alıyordu (İvanov, 1974, s. 98, 104, 135).

Aynı zamanda 'Hatti adamları' ile 'Masa adamlarının' 'savaş
tıkları' Hitit ayininin Fırtına tanrısıyla ilgili olan mevsimsel sonba
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har şenliğine131 bağlı olduğunu belirtmek gerekir ve 'savaş' tanrı
sının heykelinin önünde yapılırdı. Bu ayin, önemine göre yukarıda 
bahsedilen diğer Hitit ayinlerinde yer alan yarışmalara benziyor 
(bunun 'vejetasyon' ayini olarak yorumu için bakınız: Lesky, 1927, 
s. 77). İkiye bölünenler arasında bu 'düşmanlık' yarışı diğer Hitit 
ayinlerini çağrıştırır ve burada da tanrıyı 'neşelendirmekten' bah
sediliyor (KUB XVII, 35, I, 33; III, 8: '...tanrıyı ise hasgara/hasava 
kızları neşelendirirler.

4. AYİNDE MİT ANLATIMI
Hitit ayinlerinde ve ayrıca kral şenliklerinde mit anlatımı

nın önemli yer tuttuğunu sıkça görmekteyiz. 'Çok sayıda halkın 
mitlerinin ayinlerden kaynaklandığını ispatlamak gerektiği halde, 
Hatti literatüründe bu husus bizzat metinlerden açıkça ortaya çık
maktadır.' (İvanov, 1977, s. 9)

Mitin ayinle ilişkisi, örneğin Hatti ayinlerinden birinin (SIS- 
KUR)132 Hititçe çevirisinde açık şekilde görülmektedir. Metin başlı
ğına bakılırsa bu (kurban) ayinini 'Fırtına Tanrısı aşırı gürleyince' 
(yani yağmur mevsiminde, baharda) Fırtına Tanrısı neferi düzen
lenmektedir.133

Fırtına tanrısı neferi ayin için gerekli olan her şeyi -  kurbanlık 
boğaları, diğer bazı hayvanları, bakır bıçak, bakır balta, kırmızı, 
beyaz ve siyah yün, elli somun iri ekmek, gümüş, bronz ve defne
den yapılmış çiviler vb (A versiyonuna bakın: KUB XXVIII, 4, I, 1-7). 
Ardından o, Kasku adlı Hatti Ay tanrısının nasıl gökten toprağa 
düştüğü, Fırtına tanrısının nasıl ona yağmur ve sağanaklar gön
derdiğini, bu yüzden Ay tanrısının nasıl Korku ve Dehşet içinde 
kaldığı hakkında mit anlatmaya başlar (mitin İvanov tarafından 
Rusça'ya yapılmış çevirisine bakınız; 1977, s. 50 - 51). Diğer tan
rıların, özellikle de tanrıça Katahtsipuri'nin (Hititçe = Kamrusepa) 
arabuluculuğu sayesinde Ay tanrısı Kasku herhalde geri alınmış ve 
yeniden gökten ışık vermeye başlamıştır (kıyaslayın: İvanov, 1977, 
s. 51). Hikâyesini bitirince Fırtına tanrısı neferi, tanrılar için kurban 
keserdi. Gökten düşmüş Ay tanrısı hakkında öykü, anlaşıldı
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ğı üzere, yıldırımlar, bulutlar ve yağmurlar114 gönderen Fırtına Tan
rısı öfkesini dindirmek ve bunlardan kaynaklanan Korku ve Dehşeti 
böylece büyü ile etkisiz hale getirmek için anlatılırdı (nahsaratt-, 
weritema- )135. Hattilerden alınmış olan başka bir Hitit miti de var
dır. Bu mitte tanrıların, ülkeleri nasıl paylaştıkları ve ev, kap kacak, 
bolluk sağlayarak tanrı -  labarnayı Büyük Tahta nasıl oturttukları 
anlatılır.136 Bu mitin anlatılması, sarayda yeni sürgü takılması gibi 
inşaat ayininin bir parçasıydı. Burada Hatti tanrısı Tsilipuri'nin hiz
metçisi 'anlatıcı' sıfatıyla karşımıza çıkıyor.137 Ayin sırasında mit 
anlatılması herhalde 'kötülüğü' (Hititçe idolu- uğursuzluk getiren) 
saraydan kovmak ve krala refah (Hititçe ossu- uğur getiren) sağla
maktı. 'Kötülükle hayrın7 karşılaştırılması, mitte aşağıdaki formül
lerle ifade edilmektedir:
'Hayır7
(uğur getiren)
1. İşte krala versinler
(KUB II, 2, III, 7-9) (II
'hayır' ağacı
'hayırlı' kalası 
'hayırlı7 ahşap khıta- 
'hayırlı7 ahşap khuimpa-
2. İşte krala 'refah7 versinler. 
(III, 13)

'Kötülük7
(uğursuzluk getiren)
1. (İşte Saktunuva dağında saklasınlar)
(II, 61; III, 12)

'kötü' ağaç
'kötü7 kalası
'kötü7 ahşap khita-
'kötü7 ahşap khuimpo-
2. İşte 'kötülüğü7 'kara toprağa7 
gömsünler. (III, 12)

Sarayın iç (burası kral ve tanrı Sulinkatti) ve dış kısımları da 'hayır' ve 
'kötülükle7 ilişkilendirilir:
İçeride Dışarıda
1. (Krala sarayda) 2. 'Kötülük' taşı işte içeride bulunmasın;
iten (?), 'hayırlı taşlar' vuran (?) taş, içeride bulunmasın 'Kötü7
işte (II, 54-56). içeri girmesin,

'kötü' adam içeri girmesin (III, 42-44).
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2. İşte 'hayrı' o içeri bıraksın. 2. 'Kötülüğü' ise o içeri
bırakmasın.

(111,54) (111,55)

'Hayır' ve 'kötülük' karşılaştırması, Hatti geleneğine bağlı 
ayin metinlerinin çoğu için geçerli olan özelliklerden biridir.138 Bu 
özellik eski Hitit tarihi belgelerinde, ayrıca I. Hattuşili'nin Vasiyeti 
adlı eski Hitit kaynağında da görülmektedir. Bu arada Hatti gele
neği mirası olan kayıp tanrı hakkında en ünlü Hitit miti de ayinle 
ilişkilidir.139

Mitin değişik versiyonlarında bazen (işlevlerine göre Fırtına 
tanrısına yakın olan) bitkiler tanrısı Telepinu (Güterbock, 1959, s. 
207-211), kimi Fırtına Tanrısı, bazı hallerde Nerik kenti Fırtına Tan
rısı, bazen de Kulivisna kenti Fırtına tanrısı kayıp tanrı olarak görü
lür. Kayıp tanrı mitinin, ayrıca Telepinu hakkında mitin bize ulaş
mış kimi versiyonlarında sadece detaylarda fark görülmektedir.

Mitin ana konusuna göre, tanrı bir kavga sonucunda kaybol
muştur (Nerik kenti Fırtına Tanrısı hakkında mitte babasıyla, diğer 
mitte ise kraliçe ile kavga söz konusudur). Tanrının kayboluşu ne
deniyle kentte 'kuraklık' olmuş ve açlık başlamıştır (Telepinu miti
nin birinci versiyonu):140 Ve sonra arpa (ve) karabuğday yetiş
miyor. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ve insanlar döl (nesil) vermi
yorlar, döllenenler ise doğurmuyorlar. Dağlar kurudu, ağaçlar ku 
rudu, ve filizler büyümüyor. Çimenler kurudu, kaynaklar yok oldu 
ve ülke içinde açlık başladı, insanlar ve tanrılar açlıktan ölmeye 
başladılar'.

İşte bu arada Büyük Güneş tanrısı, ziyafet verdi ve bin Hitit 
tanrısını oraya davet etti (bakınız: Laroche, 1965, s. 90-91): 'Onlar 
yiyorlardı ama doymadılar. Onlar içiyorlardı ama yangılarını sön- 
düremiyorlardı. Ve (burada) Fırtına tanrısı, yanındaki oğlu Tele
pinu'yu kaybetti (ve haykırdı): 'Telepinu'yu, oğlum Telepinu'yu 
görmüyorum, içeride yok! O öfkelendi ve bütün refahı alıp götür
dü! Büyük ve küçük tanrılar Telepinu'yu aramaya başladılar...''
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Ne tanrılar, ne de hızlı kartal TelepinıTyu bulabildiler. Sadece 
tanrıça Büyükanne Annesi (Hannahanna) tarafından gönderilen 
arı, tanrıyı Lihsina kenti korusunda ortaya çıkarır ve onu sokarak 
uykudan uyandırır.

Tanrının ülkeye dönmesiyle yeniden huzur ve gelişme başlar 
(Laroche, 1965, s. 97-98): Telepinu kendi evine döndü ve o kendi 
ülkesini yeniledi. Bulut pencereyi terk etti, duman evden uzaklaştı. 
Kaidede tanrılara çekidüzen verildi, ocakta yanan odunlar düzeltil
di. Ağıl içine o koyunları yerleştirdi, ahır içine sığırlar koydu. Anne 
çocuğunun bakımıyla meşguldü, koyun kuzusuyla ilgileniyordu, 
sığır danasına bakıyordu. Ve Telepinu gelecek için kral ve kraliçe
nin hayatını ve yaşama güçlerini yeniledi/

Mitin anlatılması, herhalde tanrının dönüşünü sağlayabilecek 
sihirli bir çare olarak görülüyordu. Nerik kentinin Fırtına Tanrısı 
hakkında mitte (ve bazı diğer metinlerde) yakarma ve çağrı ile tan
rıyı geri getiriyorlardı: 'Nerik kenti Fırtına tanrısı kenti terk etmişse 
onu Nera kentinden, Lala kentinden ülkeye geri çağırırlar/ /Haas, 
1970, s. 142/141

Kayıp tanrının dönüşü, verimlilik (kelimenin geniş manasıyla 
hayvanların doğurganlığı, insanların refahı vb), kral ve kraliçenin 
yaşam ve yaşam gücünün yenilenmesi için kaçınılmaz şart olarak 
görülüyor (Telepinu mitinin bir fragmanına göre, tanrı 'bütün iyi
likleri' krala iade ediyordu).142

Kayıp tanrıyla ilgili mite bağlı ayin de aynı amaca, yani tanrıyı 
geri getirmeye yönelikti. H. Güterbock Hitit mitolojisiyle ilgili ma
kalesinde şöyle yazar: 'Bu ayin diğer halkların 'ölen tanrı' hakkında 
mitlerindeki gerçek veya sanılan benzerlik kapsamında, beklene
nin tersine mevsim ayinleriyle hiçbir ortak özellik taşımaz. Bu ayi
nin maksadı öncelikle, kaybolmuş tanrıyı kraliçe veya belirli bir 
özel kişiyle barıştırmak, söz konusu kişiye veya onun hane halkına 
bolluk, bereket veya evlat kazandırmaktır/ (Güterbock, 1961, s. 
144). Hitit Şenliklerine İlişkin Notlar adlı diğer bir çalışmasında da
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araştırmacı bu konuya dönmüştür. Burada Güterbock, kaybolan 
tanrılar tipine ait olan Kulivisna kenti Fırtına Tanrısını çağırma şen
liğinin (mukisnas EZEN) bir özel kişi -  'hane sahibi' tarafından dü
zenlendiğini ortaya koymuştur. Bu bayram her sene yapılırdı ama 
belirli bir mevsime bağlı olmayıp daha çok hane sahibinin belirle
diği döneme rastlıyordu (Güterbock, 1970, s. 176)

H. Güterbock'un vardığı sonuçlarla ilgili olarak şunu kaydet
mekte yarar var: Kaybolan tanrıyla ilgili olup 'anlatı' olarak belirli 
ayinin parçası şeklinde kullanılan mit, folklor niteliği taşımaktadır 
(İvanov, 1977, s. 11). Bu mit, ilk olarak Eski Hitit Krallığı Döne- 
mi'nde yazıya alınmıştır. Fakat bize Eski Hitit Dönemi orijinalleri 
değil, daha sonraki kopyaları ulaşmıştır. Bu kopyaların dili, metin 
devamlı yeniden yazıldığı için istenmeden bile olsa modernleşti
rilmiştir (bakınız: Kammenhuber, 1969a, s. 259). Değişimin sadece 
metnin diliyle sınırlı kalmadığı gayet muhtemeldir.

Şöyle ki mitin kimi versiyonlarında tanrının dönüşüyle, kral ve 
kraliçenin yaşamı ve yaşam güçlerinin yenilenmesi (veya krala 'her 
türlü iyiliğin' iadesi) arasında bağlantı kurulmuştur. Bu durum ka
yıp tanrı hakkında mitin yer aldığı ayinin ilk başta kral ayini oldu
ğunu göstermektedir. Bu yüzden hane sahibi olan özel bir kişinin 
düzenlediği Kulivisna kenti Fırtına tanrısını çağırma şenliği, aslında 
kral şenliğinin geç dönemdeki transformasyonu olarak değerlendi
rilebilir (Hocart, 1927, s. 158). Bu bağlamda ayni racasuya ayini 
hakkında görüşlerle kıyaslayın (Heesterman, 1957, s. 227)

Kayıp tanrı mitiyle takvim ayini arasındaki ilişkiyi tipolojik ve
riler de ortaya koymaktadır. Şöyle ki V.N. Toporov (1975, s. 3-9) 
manevi kültür alanı olarak arıcılık ve bununla ilgili sözcük varlığıyla 
Doğu Slav bölgesi ve Ortadoğu arasında olası bağlantıya işaret et
miştir. Ayrıca araştırmacı, kayıp tanrı hakkında Hitit miti kapsa
mında ilginç Doğu Slav paralelleri ortaya koymuştur. Çok sayıda 
bu ilginç gözlemler arasında derisi dövülmüş keçi hakkında Rus 
masalı dikkat çekmektedir (Afanasyev, No 62): 'Keçinin her tarafı 
dökülüyor, bir yanının yarısı dövülüp soyulmuştur, girmiş izbeye,
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oradan tavşanı (kelimeleri V.N. Toporov farklı işaretlemiştir -  B.A.) 
dışarı çıkarmıştı; ne yalnız kurt ne de horoz içeri girebiliyorlardı. 
İşte arı yardıma geldi. Arı çok kızdı, duvarların çevresinde uçmaya 
başladı, vızıldadı, vızıldadı ve sonunda bir delik buldu, içeri daldı ve 
pasaklı keçiyi çıplak yanından öyle bir soktu ki yanı şişti. Keçi var 
gücüyle kapıya doğru atladı ve ortalıktan kayboldu! İşte o zaman 
tavşan izbeye girebildi../ (Toporov, 1975, s. 26)

Bu masal ve diğer metinler, keçinin yer aldığı ayinsel oyunlar, 
tiplerin değiş tokuş edilmesi veya arı ile keçinin ortak olarak rol 
almaları gibi özellikler Toporov'a göre 'bahar devresi başladığında 
verimliliği çağırmak için yapılan eski ayinin dejenere izlerini taşı
maktadır. Bu ayinin arka planında aslında verimliliğin timsali olan 
ve mağarada saklanan hayvanın çağrılması hakkında mitolojik bi
rimi kolayca görebiliyoruz. Herhalde bu çağrı, Yıldırım saçanın em
riyle arı tarafından gerçekleştiriliyordu veya diğer bir versiyonda 
bizzat arı oğlu çağrılıyordu/ (Toporov, 1975, s. 27) Bu ayinin ba
harla ilişkilendirildiğini Rus folklor metinlerinde görebiliyoruz ve 
örneğin çocukların bahar türkülerinde baharın başlaması, arıyla 
ılişkilendirilir. Arılar veya kuşlar kendileriyle anahtar getirirler, kışı 
kilitlerler ve baharın kilidini açarlar. (Propp, 1963, s. 32-33; İvanov 
& Toporov, 1965, s. 126-127, İvanov & Toporov, s. 194-195 vb; 
Toporov, 1975, s. 19-20: 23-24)

Doğu Slavlar ile Hitit gelenekleri arasında V.N. Toporov'un 
kaydettiği paralelleri dikkate alırsak, Hitit geleneğinde arının, ba
har kilidini açan ve kışı kilitleyen bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz 
(kıyaslayın: aşağıda Doğu Slavlar ve Hititlerde arının dünya ağacı
nın ortasıyla ilişkisi hakkında). Demek ki kayıp tanrı hakkında Hitit 
miti, ilk başta takvimsel bahar ayiniyle ilgiliydi.

Mitte bir yandan açlık, verimsizlik, kısırlık, kıtlıktan, öte yan- 
dansa tanrıyla birlikte verimliliğin dönüşünden bahsedilmesi de 
Hititlerin, kaybolan tanrı miti ile bahar ayini arasında kurdukları 
bağlantıyı teyit etmektedir. Göründüğü kadarıyla bu anlatılar, kış 
mevsiminin açlık ve beslenemezlik dönemi olarak tarif edilmesiyle
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aynı anlam taşımaktadır. Yukarıda bahsedilen çocuk bahar türkü
lerinde baharın söz konusu kötü dönemin sonu olarak görülmesi 
de bunu gösterir (Propp, 1963, s. 33) Ayrıca açıktır ki burada so
ğuk, kış, karanlık, kısırlık mevsimi ile sıcaklık, ışık ve ürün mevsimi 
karşılaştırılır (kıyaslayın: Freydenberg, 1978, s. 96).

Fırtına Tanrısının Yılanla savaşı hakkında mit de vurulliya Yıl
başı kral ayiniyle bağlantılıdır (bu mitin ana konusu Malatya'daki 
kabartmada görülebilir- Resim 10) Bu mitin iki versiyonu bilinmek
tedir. Bunların her ikisi Rusça'ya daha önce çevrildiği için (bakınız: 
İvanov, 1977, s. 52-53) burada tamamını anlatmaya gerek yoktur.

Mitin birinci varyantının konusu şöyledir: Fırtına Tanrısı ve 
Yılan, Kiskulussa kenti yakınında savaşırlar ve Yılan tanrıyı yener. 
Bu nedenle Fırtına Tanrısı tanrıça İnara'dan yardım alır. İnara ka
dınlık büyüsünü kullanarak Hupasiya adlı bir ölümlünün yardımını 
sağlar. Ziyafet çeken İnara Yılanı çocuklarıyla birlikte oraya davet 
eder. Onlar sarhoş olana kadar içince Hupaisya onları bukağıyla 
bağlar. Derken yetişen Fırtına tanrısı diğer tanrılarla birlikte Yılanı 
öldürür.

Mitin ikinci versiyonunda ise Yılan'ın Fırtına Tanrısını yendik
ten sonra onun kalbini ve gözlerini alıkoyar. Bundan sonra Fırtına 
tanrısı ölümlü biri olan 'Fakirle' evlenir. Bu evlilikten bir oğlu olur 
ve sonradan Yılan'ın kızıyla evlenir. Fırtına tanrısı, kayınpederin
den onun kalbi ve gözlerini geri istemek için oğlunu ikna eder. Fır
tına tanrısının bu isteği yerine gelince o eski halini alır ve yeniden 
Yılanla savaşa girer. Fırtına tanrısı, Yılan'ı ve onunla birlikte bulu
nan oğlunu öldürür.

Mitin her iki versiyonu, değişik Slav dilleri ve Baltik dillerin
deki diğer folklor metinleriyle birlikte V.V. İvanov ve V.N. Toporov 
tarafından ayrıntılı şekilde incelenmiştir (İvanov& Toporov, 1974, 
s. 122 -  136 vb). Onların amacı, Fırtına tanrısı ve onun Düşmanı 
hakkında Hint -  Avrupa mitini, ayrıca bu mitin yer aldığı ayini res
tore etmekti. Araştırmacılar Hitit mitiyle birçok önemli benzerlik 
tespit etmiş, bundan hareketle şu varsayımı ortaya atmışlardır:
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"Fırtına Tanrısı ve ejderha (dragon) hakkında mit, sadece Proto 
Hitit geleneğini değil, aslında hem de Anadolu Hint -  Avrupa ge
leneğini de yansıtıyor ve bu geleneğe uyan Hint -  Avrupa mitiyle 
de sadece tipolojik ve / veya bölgesel mukayese yapılabilir/' 
(İvanov &Toporov, 1974, s. 136).

V.V. İvanov ve V.N. Toporov'un kullandıkları da dahil olmak 
üzere Hitit metinleri, yukarıda anlatılan Hitit mitiyle, ayrıca Fırtına 
Tanrısı ve Yılanla ilgili olarak araştırmacıların restore ettikleri Hint
-  Avrupa metni bağlamında bazı ek paraleller de içermektedir.

Bununla ilgili olarak kralla Taht -  halmasuitta /Taht Tanrıçası 
llalmasutta/ arasında geçen, yeni saray inşaatı ayininde yenilenen 
vo Hatti geleneğinden kaynaklanan ayin diyalogu özel ilgi uyan
dırmaktadır (KUB XXIX, 1; kıyaslayın: İvanov, 1977, s. 46 - 49). Kral 
Anitta'nın en eski Hitit yazıtında/metinlerinde, ayrıca Hatti ve Hitit 
ayin metinlerinde Halmasuitta, panteonun en önemli tanrıçaların
dan biri olarak yer almaktadır. Diğer metinlerde halmasuitta kutsal 
tahttır. Onun adı (ve dolayısıyla Taht -  tanrıçanın adı) Halmasuitta 
kültü gibi Hattilerden alıntıdır (bakınız: Archi, 1966, s. 83 vs). Hatti 
ve Hitit panteonunda tanrılaştırılmış tahtın çok özel önem arz et
mesi (örneğin Anıtta Metni'ndekiyle kıyaslayın), genelde halk ru
hunu (iç dünyasını), gücü, verimliliği içeren ve Batı Afrika Aşanti 
aşireti reisi (kralı) iktidar simgesi olan 'Altın Masa7 işlevini hatırlatı
yor. (bakınız: Rattray, 1923, s. 287-293)

Kral ile Tahtın diyalogunda Taht, krala karşı duran ve kralın, 
ülkesinden ona tahsis edilmiş bölgeye kovmaya çalıştığı güç olarak 
karşımıza çıkar:] 1" '/Sonra kral./ Tahta dedi: 'Gel! (Seninle) gidece
ğiz. Dağların ardına yurü! Sen benim soyumdan bir insan olmaya
caksın. Sen benim kendim olmayacaksın. Müttefikim (arkadaşım), 
müttefikim de olacaksın!

Gel buraya! Dağa doğru gideceğiz. Ve ben kral olarak sana 
,am kabı vereceğim. Ve biz cam kaptan yiyeceğiz. Dağın içinde sen 
koruma yap!
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Bana, krala ise tanrılar -  Güneş tanrısı ve Fırtına tanrısı ülkeyi 
ve evimi sundular. Ve ben kral (olarak) ülkemi ve evimi koruyo
rum. Sen benim evime gelme (ve) ben senin evine gelmem!'

Aynı zamanda, kral bu çağrısında Tahta 'müttefik (arkadaş)' 
diyor1™. Aşağıdaki satırlarda da Tahtın olumlu şekilde değerlendi
rildiğini görüyoruz:145 Taht, ben kral için denizden iktidar ve (kral) 
arabası getirdi.140 Annemin ülkesini keşfettiler147 ve bana labarna -  
kral dediler/

Kralla Taht arasındaki diyalogda şu satırlar da dikkat çekmek
tedir148: 'Gökyüzünün altında siz (ağaçlar) yeşilleniyorsunuz. Aslan 
sizinle yatıyordu, leopar sizinle yatıyordu, ayı ise üzerinize çıkıyor
du. Ve babam Fırtına tanrısı kötülüğü sizden uzaklaştırdı. Boğalar 
sizin altınızda otluyorlardı, koyunlar altınızda otluyorlardı.

Şimdi ben kral denize (?) size geldim ve Tahta müttefik de
dim. Sen (Taht) ben kralın müttefiki değil misin? Bu ağacı bana ver 
ve ben onu keseceğim! Güneş tanrısı ve Fırtına tanrısı onları sana 
sundular/

Ardından kral, ağaçlara hitap ederek (KUB XXIX, 1, I, 39-48) 
onlara bulundukları yerden 'yukarı' gitmelerini, içlerinde olabile
cek hastalık ve zayıflıkları bırakmalarını önerir. Kral saraya girdiği 
zaman Taht Kartalı çağırır149: '...Gel! Seni denize gönderiyorum. 
Uçtuğun zaman ise yeşil koruya göz at ve orada kim bulunduğuna 
(bak)!' Ve Kartal ona cevap verir: 'Ben göz attım. Yeraltı (dünya
nın) eski tanrıçaları İstustaya ve Papaiya... diz üstünde duruyorlar/

(Taht) sorar: 'Peki orada ne yapıyorlar?' (Kartal) yanıtlar: '(Biri 
çıkrık tutuyor (ve ikisinde de) dolu iğvar.1StJ Onlar kralın yıllarını 
eğiriyorlar). Ve kralın yıllarının ne sonu ne hesabı var.'

Bu ayin diyaloğunu inceleme bakımından burada rastlanan 
işaretler ilgi uyandırmaktadır. Bu işaretlerin bazıları krala, diğerleri 
Tahta bağlanmıştır.

Kral. Ülkesini ve evini koruyor. O tanrıların naibidir. Tanrılar 
onu labarna -kral yapmışlardır ve ona destek veriyorlar. İktidar ve
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(kral) arabası onundur. O ağaçları denizden kurtarır. O ağacı keser, 
Tahtı kovar.

Taht. O kralın müttefikidir, kral için denizden iktidar ve araba 
temin etmiştir. Fakat kral onu ülkeden 'dağın ardına/ 'dağın içine' 
kovar.

Buradaki kilit işaretlerden biri 'denizdir' (diyalogda deniz, kra
lın hükümdarlık ettiği bölgeye karşı koyulmuştur). Bu nedenle de
nizin taşıdığı anlamdan başlıyoruz.

Hitit metinlerinde, ayrıca Hitit krallarının anallerinde 'deniz' 
kelimesi genelde büyük gölleri, örneğin Van Gölü'nü ifade eder 
(bakınız: Puhvel, 1957, s. 225 - 237). Aynı sözcük (bazen 'büyük' 
sıfatıyla bir arada) Karadeniz ve Akdeniz için de kullanılır, (bu bağ
lamda Eski Hitit duasının metnini kıyaslayın: Otten, 1964a, s. 117 
ve not 8). Ama yukarıdaki metinde 'deniz' kelimesi göründüğü 
üzere 'okyanus' demektir. Kartalın Tahtın ricasıyla 'deniz' yönüne 
gidişi ve burada yeşil koruda Yeraltı dünyasının tanrılarıyla karşı
laşması da bunu kanıtlamaktadır.

'Denizin/ Okyanusun yeraltı dünyası ile ilişkisi, kaybolan Gü
neş tanrısı hakkında Hitit mitinde de açıkça görülmektedir 
(Laroche, 1965, s. 79-80; İvanov, 1977, s. 54). Bu mite göre Büyük 
Okyanus Güneş tanrısını aşağı suyun derinliklerine götürür. Sonra 
Okyanus onu geri getirir ve hatta kızı Telepinu'yu ona verir. 'Güne
şin Okyanusla veya denizle ilişkisi konusu, Güneşle ilgili diğer Hitit 
mitlerinde, ayrıca Hititlerin Güneşe adadıkları kutsal türkülerde de 
görülür. Demek ki bu tür mitolojik düşüncelerin temelinde yatan 
varsayım şudur: batan Güneşi Okyanus yutuyor ve sabah olunca 
Verimlilik Tanrısının kurtardığı Güneş geri dönüyor/ (İvanov, 1977, 
s. 263)

Yukarıdaki mitlerde tespit edildiği üzere, yeraltı tanrılarının 
ve koruların bulunduğu Yeraltı dünyanın Okyanus ('deniz') hakkın
da düşünceler diğer Hitit mitlerinin anlatımlarıyla da tamamlan
maktadır. Şöyle ki Nerik kentinin kaybolan Fırtına Tanrısı hakkın-
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daki mitte tanrı aşağıya 'deiiğe' girer ('delik' sözcüğü burada 'kes
mek, doğramak'’ anlamına gelen fiilden türemiştir). Bu nedenle 
tanrı çağırma ayini yaparken söz konusu 'delik' önünde koyun ke
ser, oraya et parçaları atar, şarap ve bira akıtır, Hatti dilinde üç 
kere Nerik kenti Tufan tanrısını çağırırlardı (Haas, 1970, s. 142).

Aynı ayin uygulamasını yeraltı tanrılara adanan diğer ayinler
de de görüyoruz. Örneğin Hitit ayinlerinden birinde 'delik' önünde 
domuz yavrusuyla ayin yapılırdı (KUB XVII, 28, I, 4-6 vb). Diğer Hitit 
ayininde ise görevliler Güneş tanrısının deliği başında ve Hububat 
tanrısının deliği başında (tanrılara) çağır yaparlardı.1̂ 1 Nerik ken
tinin kayıp 'deliğe' düşen Fırtına tanrısı, yeraltı dünyasına, 'denizin 
yedi kıyısına', 'tapılan nehrin kıyısına' varırdı (bakınız: Haas, 1970, 
s. 150, 152). Demek ki 'delik' o dünyaya götüren yoldur.

Yeraitı (öbür) dünyası, Puhvel'in gösterdiği gibi Hitit kralının 
cenaze ayinine ait Hitit metinlerinde boğalar, koyunlar, atlar ve 
katırların otladığı çimen (-otlak) gibi bir yer olarak anlatılır. Benzer 
düşünceler Vedalar ve antik Yunan metinlerinde de izlendiğinden 
araştırmacı, bu üç gelenekte Hint -  Avrupa inançlarının yansıdığını 
tahmin etmiştir (Puhvel, 1969, s. 60; Puhvel, 1969a, s. 64-69).

Yeraltı (öteki) dünyasının bazen çimen (=otlak), kimi de Ok
yanus ('deniz') olarak tarif edilmesi muhtemelen birbirinin tersi 
olan iki farklı tabfo değildir ve herhalde Yeraltı dünyası hakkında 
aynı ve tek imajın iki kısmıdır.

Fakat bunlara geçmeden önce bazı Hitit metinlerinde, ayrıca 
Nerik kentinin kayıp Fırtına tanrısı hakkındaki mitte yeraltı dünya
sından 'kara toprak' diye bahsedildiğini kaydetmek gerekir. Şöyle 
ki bu mitte tanrıyı yeraltı dünyasından çağırırken ondan 'kara top
rak' kapılarını açması istenirdi (KUB XXXVI, 89; bakınız: Haas, 1970, 
s. 144).

Yeraltı dünyası (Okyanus, çimen = otlak, 'kara toprak') Hitit 
metinlerinde evrenin dikey yapısının bir kısmı olarak görülmekte
dir. Diğer iki kısım ise gök ve yerden oluşur.
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Bu bağlamda H. Otten ve J. Siegelova tarafından yayınlanmış 
bir Hitit metnindeki satırlar dikkat çekmektedir. (Otten und 
Siegelova, 1970, s. 32): '...Ve üst tanrılar göğü kendilerine aldılar, 
alt tanrılar ise yeri (ve) yeraltı/aşağı ülkeyi aldılar/ Bu satırları esas 
alan araştırmacılar burada Hititlerin evreni, iki dünyaya bölünmüş 
olarak düşündüklerini tahmin etmişlerdir: birincisi 'üst tanrılara' 
ait gökyüzü âlemi, İkincisi ise 'alt tanrılara' ait 'aşağı dünya' (Otten 
ve Siegelova'ya göre bunun iki adı vardı: 'yer' ve 'aşağı ülke': 
Örten und Siegelova, 1970, s. 36, 38). Fakat bizce burada üst (gök
yüzü) ile altın (üst olanın altındakinin) karşılaştırıldığı daha olasıdır. 
Bu metindeki dünyaların sayısı ise iki değil üçtür: gök, yer ve yeral
tı dünyası (harfiyen 'yeraltı/aşağı ülke')

Evrenin üç kısımdan oluştuğu hakkında düşünce I. Sup- 
piluliuma ile Hukkana arasındaki anlaşmada da görülür (KBo V, 3, 
l# 59; bakınız: Friedrich, 1930, s. 112; Puhvel, 1957, s. 229) ve bu
rada 'Gö/k/, toprak, Büyük Okyanus' ifadesi geçer. Ayrıca kayıp 
tanrı hakkındaki mitte tanrıların gönderdikleri kartal ve arı, tanrıyı 
farklı dünyalarda arıyorlar. Telepinu hakkında mitin en tam şekilde 
bize ulaştığı versiyonunda (Laroche, 1965, s. 91) şunu okuyoruz: 
'Büyük (ve) küçük tanrılar Telepinu'yu aramaya başladılar. Güneş 
tanrısı hızlı kartalı gönderdi: 'Git! Yüksek dağları ara, derin vadileri 
ara!' (Ve) kartal (Telepinu'yu aramak) için uçtu, ama onu bulama
dı...' Benzer dünya sıralaması, Fırtına tanrısı hakkında mitin üçün
cü versiyonunda ve bazı diğer metinler de görülmektedir (metin 
için bakınız: Laroche, 1965, s. 105 ve 113).

'Yüksek dağlar, derin vadiler ve kara dalgalar' ifadelerinin art. 
arda sıralandığı, Telepinu hakkındaki mitin birinci versiyonunda ve 
diğer metinlerde tespit edilmiştir, fakat Telepinu mitinin ikinci ver
siyonunda 'yüksek dağlar ve nehirler' ifadesi görülmektedir (met
ne bakınız: Laroche, 19765, s. 99). Bu değişiklik herhalde mitte 
'yüksek dalgalar' ile 'nehrin' eşdeğer sayıldığını gösterir.

Felç (inme) iyileşmesi ayinine dâhil edilmiş Hitit miti de ilgi 
çekmektedir (kıyaslayın: İvanov, 1977, s. 63-64). Burada doğanın
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nasıl 'bağlandığı' ve tanrıça Kamrusepa'nın büyü ve sihir sözleriyle 
nasıl bu 'bağdan' kurtulduğu anlatılır (bakınız: Laroche, 1965, s. 
170; İvanov, 1977, s. 63): '...(Büyük nehir) yüksek dağları bağladı, 
derin vadileri bağladı, Fırtına Tanrısının çimenlerini (= otlaklarını) 
bağladı153... O, kanatlı (?) kartalı bağladı, yün üzerinde sakallı yılan
ları bağladı.'

Yukarıda belirtilen mitlerin yapısıyla karşılaştırma yapmak 
için diğer iki Hitit metni ilgi çekmektedir. Bunlardan ilki, 'kötü bü
yücülük diline' adanmış ayine dâhil edilmiş mitolojik anlatıdır (KUB 
XII, 62). Burada ağacın üç sembolik tipi tarif edilir154: 'Kaynak (luli) 
duruyor, altında ise düşman /.../. Yukarıdan ise ağaç kurumuş. Ve 
/.../ gayret eden düşman, o da kurudu... Kaynak (altanni)15S duru
yor, içinde ağaç duruyor, altında ise doğan aslan uyuyor, yukarı 
kaldırılmış156 yaban koyunu uyuyor. Kaynak kurudu, içindeki ağaç 
kurudu, doğan aslan kurudu, yukarı kaldırılmış yaban koyunu ku
rudu, kötü büyücülük dili kurudu.'; 'Çimende (=otlakta) sisiyoma 
ağacı duruyor, altında ise kör (ve) sağır oturuyorlar. Kör varsın 
görmesin, sağır varsın duymasın, topal varsın koşmasın!..'

İkinci metinde, kayıp tanrı mitinin versiyonlarından birine 
göre, tanrıça Büyükanne Annesinin15 yaptığı bir ayinden bahsedi
lir: 'O (arı) uçup gelene kadar tanrıça Büyükanne Annesi üç kaynak 
(=havuz) oluşturdu; (birinin) üzerinde ippilbS ağacı bitiyordu159, 
ikincisininse altında ahşap hupparalb0 duruyor: (üçüncüde) ise 
ateş yanıyor. Büyükanne Annesi oturmuş, önüne bakıyor. Arı uçup 
geldi (ve) ahşap huppora içine yapağısını koydu, tanrı Miya- 
dantsipa geldi ve ippi ağacı altında oturdu.'

Yukarıda yer alan metinlerde onların yapısını oluşturan şu 
elemanları kaydedebiliriz:

Telepinu hakkında mit versiyonları:

'yüksek dağlar'
'derin vadiler'
'kara dalgalar'; 'nehirler'
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Doğanın 'bağlanması' hakkındaki mit:
'yüksek dağlar 
'derin vadiler'
'çimen (=otlak)'
'Kötü büyücülük dili' ayini:
'kaynak (luli), ağaç;
'kaynak (altanni), içinde ağaç';
'çimen (=otlak), sisiyama ağacı';
Tanrıça Büyükanne Annesi ayini:
'kaynak, ippi ağacı, yukarı';
'kaynak, ateş';
'kaynak, ahşap huppara, aşağı.'
Bu metinlerin yapısını nitelendirmek açısından sırasına göre 

birinci elemanların 'yüksek dağlar ve yukarı' ile ilişkilendirilmesi 
bizce önemlidir. İkinci sıradakiler ise 'içi ve ortası' gibi özelliklerle 
ilişkilendirilir, üçüncü elemanlar ise 'çimen (=otlak), kara dalgalar, 
nehirler/kaynaklar ve alt' ile bağlantılıdır. Üstelik 'kara dalgalar', 
'nehirler/kaynaklar' gibi elemanların 'alt' ile, yani 'su' ve 'çimen 
(=otlak) ile ilişkilendirilmesi, aslında 'nehirler' ve 'sulu çimenler 
(=otlaklar),'161 ilişkisi aynı bağlamda Luvi ayinlerinden biriyle ben
zerlik göstermektedir.

Bu metinlerin yapısı, muhtemelen Hitit geleneğinde evrenin 
gök, yer ve yeraltı dünya şeklinde yapılandığına ilişkin mitolojik 
düşünceyi yansıtmaktadır.

Söz konusu metinlerde evrenin yapısına ilişkin düşüncelerin 
yansıtılması bağlamında dikkat çeken şudur: evrenin dikey yapısı
nın üç kısmında hayvanlar dünyasının üç temsilcisi görülür: kartal, 
arı ve yılan (kanatlı kartal ve sakallı yılanlar 'yüksek dağlar, derin 
vadiler ve çimenle' bağlıdır, kartal ve arı ise 'yüksek dağlar, derin 
vadiler ve kara dalgalar ile bağlantılıdır.) Görünen o ki kartal, arı ve 
yılan, evrenin dikey yapısının değişik kısımlarına bağlanmaktaydı.
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Kuş, haşere ve sürüngen ile evrenin üç kısmı arasındaki bağ
lantı KUB 43, 62'de belirtilen Hitit büyüsünde açıkça görülmekte
dir (kıyaslayın: Ardzinba, 1977, s. 119-120). Bu büyüde10'* yeşil (te
pe), orta ve alt kısımdan, herhalde köklerden (kapanu)lb3 oluşan 
üçlü dünya ağacından bahsedilir: 'Ve onu... (işgal ediyor, kapanuyu 
ise yılan işgal ediyor, onun ortasını ise arı tutuyor. Yeşi! (tepeye) 
kartal oturuyor, altta ise kapantıya yılan yönelmiş, ortasına ise arı 
yüz tutmuş/

Burada kartal ağacın üst kısmıyla (yeşil tepesiyle), an orta- 
sıyla ve yılan da kaponu ile (alt kısımla) bağlantılıdır.

Burada gördüğümüz ağacın üç kısmıyla Gilgamış destanının 
Sümer (en eski) varyantı arasında ilginç tipolojik paralellikler var
dır. (değişik metinlerde, güzel sanatlar, mimari, mesken planlama, 
koreografi, ayin, oyunlar, sosyal yapılar, sözel şiirsel tiplerde, dil
de, psişiğin bazı özelliklerine yansıyan dünya ağacı hakkında ev
rensel konsept için bakınız: Toporov, 1964, s. 101-110; Toporov, 
1965, s. 221-230; Toporov, 1971, s. 9*62).

Hitit ve Sumerlerdeki dünya ağacı sembollerinin bağlantısına 
ilk olarak İvanov dikkat çekmiştir (İvanov, 1974, s. 83): 'Onun (ağa
cın) köklerinde büyü bilmeyen yılan yuva yapmış, onun dallarında 
İmdugud kuşu yumurtadan yavru çıkarmış, onun gövdesinde ise 
Lilit adlı kız ev yapmış/ (transliterasyon ve çeviri için bakınız: 
Kaneva, 1965, s. 51). 'Ağacın tepesinin (dallarının) ve altının (kök
lerinin) önemi, aşağıdaki kısımdan bellidir' ve orada Gilgamış'ın 
'ağacı kök kısmından ve dallarında kestiği' belirtilir (İvanov, 1974, 
s. 83,. not 27).

Rus folklor (sarmaşık konulu) metinlerinde 'nitelikleriyle 
dünya ağacı tipini hatırlatan ağaç' konusu da ilginçtir: 'Dağ başın
da/ İvaıVın avlusunda.../ Ağaç bitiyordu / Hem de servi ağacı/ 
Ağaç üstündeyse/ Üç fırsatçı: / Ağacın tepesinde/ İşte bülbül ötü
yor./ Ağacın ortasındaysa/ Arılar yuva yapıyorlar,/Ağacın kökünde 
ise/ Orada kameriye duruyor../ (Toporov, 1975, s. 20-21). Ağacın 
orta kısmı ile arılar arasında bağ kurulduğu Belarus türküsü de ilgi

1 İH



çekmektedir: 'Ağacın ortasında ortaklar yuvalamış/ Tepesindeyse 
bülbüller öter (İvanov & Toporov, 1974, s. 252)'.

Dünya ağacını yansıtan Hitit mitini esas alarak diyebiliriz ki 
Hitit mitolojik düşüncesinde muhtemelen yukarı (gökler) dünya
sı kartal ile, orta (toprak) dünya arı ile, yılan ise alt (yeraltı) dünya 
ile bağlantılıdır. Bazı Hitit metinlerinde görüldüğü üzere dünya 
ağcının, evrenin üç kısımdan oluştuğuna ilişkin evrensel düşünce, 
muhtemelen sarayın üç kısma bölünmesinde, ayrıca kralın 'üçlülü- 
ğünde' ifade edilmiştir.

Şöyle ki yeni saray inşaatıyla ilgili yukarıdaki ayinin tarifinde 
saray inşaatına, birbirinden yatay çizgiyle ayrılmış üç paragrafta 
yer verilmiştir. Her paragrafta sarayın ilgili kısmının inşaatı anlatı- 
lır:lbb 'Herhangi bir kentte o (kral) saray inşa ederken herhangi bir 
marangoz inassa için dağdaki ağaçları kesmeye gittiğinde o saray
dan bir boğa, üç koyun, şarap dolu üç kap, bir kap marnuva, on 
adet vaki ekmeği, diş şeklinde yirmi adet ekmek ve elli adet iri so
mun alır.

Marangoz iskisana için isparuçsi ağacı kesmeye giderken o 
saraydan diş şeklinde yirmi adet ekmek ve elli iri ekmek alır.

Eğer onlar temel atıyorlarsa, o zaman onlar bir boğa, bir sığır 
ve on koyun alırlar... Ve boğayı onlar Fırtına tanrısı için, sığırı da 
Arinna kenti Güneş tanrısı için kurban keserler.'

Metinde sıralanan besiler herhalde kurban için hazırlanmış
tır. Zaten son paragrafta saraydan alınmış boğa ile sığırın Fırtına 
Tanrısı ve Arinna kenti Güneş tanrısı için kurban kesilmesinden 
bahsedilmesi, buna işaret eder. Her paragraf gıda listesiyle bittiği 
için olasıdır ki üç kurban kesilmesi sarayın üç önemli kısmının -  
inassa, iskisana ve temelin yapımının başlamasıyla ilgilidir. Ne ya
zık ki sarayın sadece son kısmının- temelin kesin anlamını biliyo
ruz. Ama temel, listede son eleman olduğundan metinde sarayın 
dikey yapısı anlatılmış olabilir ki bu durumda inassa yukan kısım, 
iskisana ise yapının orta kısmıdır. Bu tahminle ilgili olarak inassa
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için dağ ağacının kesildiği dikkat çekmektedir, 'dağ' ise daha önce 
ele aldığımız metinlerde gördüğümüz gibi üst dünyanın işareti ola
rak karşımıza çıkıyor. Ayrıca gısiskis(s)ana- sözcüğü Hititçe iskiso- 
('sırt') kelimesiyle bağlantı olabilir (aşağıdakiyle kıyaslayın: R,skalmi- 
, K,skalmisana-).

Sarayın tahmin edilen üç kısımlı yapısı, kralın 'üç azalı' oldu
ğu hakkında düşünce ile karşılaştırılabilir. Bu düşünce, Eski Hitit 
duktusuyla yazılmış Hatti -  Hitit iki dilli metninde yansıtılmıştır. 
Metne göre, tanrılarda labarna - kral için ve onun kökleri- gövdesi
-  yeşil (tepesi) için uzun ömür dilerlerdi.166 Şu da ilginçtir ki kralın 
yukarı kısmı -  yeşil (tepe)7 lahhurnutsçh sözcüğü ile ifade edilir ki 
yukarıda yer alan metinde ağacın yukarı kısmının adı olarak kulla
nılmıştır. Kralın 'kökleri' için genelde bitki köklerini belirten kelime 
kullanılmıştır. Aynı sözcük, benzer büyü eyleminin anlatıldığı yazı
da da kullanılmıştır ve belki bu da kral ile kraliçenin 'parçalar' ha
linde düşünüldüğünü yansıtmaktadır: 'Ve onlar üzüm asması di
kerler ve şöyle (derler): 'Üzüm köklerinin aşağıya saldığı, asma ise 
yukarı uzandığı gibi (aynı şekilde) kral ve kraliçe de köklerini aşağı, 
asmalarını yukarıya uzatırlar/167

Kralın 'üç kısımdan oluşmasını7 insan ile kurbanlık hayvanın 
on iki kısımdan oluştuğu hakkında Hitit ve Luvi metinlerinde yer 
alan düşünce ile karşılaştırabiliriz (yukarıdaki 2. Bölüm § 1 ile kı
yaslayın; 12=3X4 burada evrenin dikey yapısının, dünya ağacının 
vb üç kısmını, dört ise dünyanın dört yönünü ifade eder).

Hititlerin kralı 'üç parça' halinde düşünmeleriyle tipolojik 
benzerliğe, ünlü Güvercin Kitabı'nda rastlıyoruz. Burada 'sosyal 
yapı elemanları', Âdem'in, yani ilk insanın beden azalarıyla özdeş
leştirilir/ (Toporov, 1971, s. 44). Ayrıca eski İskandinav, İran (Tev
rat'a yakın), eski Hint ve diğer geleneklerde evren, ilk insan bede
ninin kısımlarıyla özdeşleştirilir (yine oradakiyle kıyaslayın: Topo
rov, 1971, s. 13-33 vb). Evren, 'ev' (tapınak) ve insan bedeninin 
özdeşleştirilmesi hakkında başka kanıtlar da vardır (bakınız: 
Hocart, 1936, s. 223 -229 vb):
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Krallar neden çocuk sahibi olmuşlardır,
• Ve prenslerle boyarlar (eski Rusça'da soylular) nereden 

türemişlerdir,
• Ortodoks köylüler nerden türemişlerdir?'
(burada ve sonra italikler V.N. Toporov'a aittir)

• Krallar ve kraliçeler türediler,
• Ademin vicdanlı kafasından;
• Prensler ve boyarlar türediler,
• Adem'in vicdanlı kaburgalarından;
• Ortodoks köylüler türediler,
• İşte Adem'in o dizlerinden.'
Hititlerin evren düşüncesi ışığında 'deniz' ile onun üzerinde 

kral tarafından yönetilen 'bölgenin' karşılaştırılması, Kralla Tahtın 
ayinsel diyalogunda 'alt' ve (insanlarla meskun olan) 'orta' dünya
nın karşılaştırılması olarak görülüyor. Mitolojik mekânın bu kısım
ları, kral ve Tahtla bağlantılıdır (kral orta dünyayı, Taht ise yeraltı 
dünyasın temsil eder). Ayrıca diyaloga bakılırsa, Taht 'denizden' 
çıkmıştır ve dolayısıyla yeraltı dünyası ile bağlantılıdır Kral ve orta 
dünyanın Tahtla karşılaştırılması ve bunla ilgili konular, Fırtına 
Tanrısının Yılanla savaşı hakkında mitin ana konu şemasıyla ben
zerlikler taşımaktadır. Diyalogda, karşı taraflar olarak gördüğümüz 
kral ve Taht, herhalde Fırtına Tanrısını ve Yılanın yerini almaktadır
lar.

Tahtı kovan biri olarak kralın, Fırtına tanrısının yerini alması, 
genellikle Hitit ayin metinlerinde görülen Kral -  Fırtına tanrısı bağ
lantısına işaret etmektedir ve kralla Tahtın diyalogu da bunun ör
neğidir. Kral, verimlilik ve toplum refahının en önemli sembolü 
olan Fırtına tanrısının 'genel valisidir.'

Kralın, Tahtın karşısında olması, örnek gerekirse eski Hint 
ayin metinlerinde yer alan ve yılanla savaşan kralın imajıyla kıyas
lanabilir (bakınız: Hocart, 1927, s. 26, 71; Hocart, 1936, s. 152 vb;
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Heesterrnan, 1957, s. 50, 52, 95; İvanov ve Toporov, 1974, s. 
34,123)

Taht yeraltı dünyası ile ilgili olduğundan Yılanın yerini alması 
mantıklı ve anlamlı görünüyor. Fırtına Tanrısının Yılanla savaşı 
hakkındaki mitin her iki varyantında yılanın yeraltı dünyası ile ben
zer ilişkisi söz konusudur. Birinci varyantta Yılan, 'delikten (=yeraltı 
dünyasının girişinden) çıkarak İnara'nın düzenlediği ziyafete gelir. 
İkinci varyantta Fırtına tanrısı Yılanla savaşmak için 'denize', yani 
Yılanın yaşadığı yere gidiyor (Fırtına tanrısının, dAruna adı verilen 
tanrılaştırılmış denizle savaşından bahsedilen metne bakınız: KUB
XXXIII, 108, II, 15-19; Otten, 1974, s. 141; ayrıca tanrılaştırılmış 
deniz hakkında Hitit metinlerine bakınız: Puhvel, 1957, s. 231 vs).

Tahtın yerine Yılanın geçmesi, belki de tabu düşüncesiyle ilgi
lidir. Ayrıca Hitit ayinsel tahtının tasviri bize ulaşmamış olsa da 
tahtın, sarmal şeklinde kıvrılmış yılan biçiminde olduğunu tahmin 
edebiliriz (veya tahtın üzerinde yılan resmi bulunabilirdi ki bu daha 
muhtemeldir). Yılanın yerine tahtın koyulması bu durumda daha 
açık bir bağlantıya işaret etmektedir.

Yılanla biçimlendirilmiş taht, örneğin Elam devletinin tarihin
de görülmektedir. Kurangan kaya anıtının üzerinde 'alandaki uzun
lamasına duvarda boynuzlu taca bakılırsa kraliyet çifti betimlen- 
miştir. Uzun sakallı tanrı, büyük olasılıkla Humpan'ın oturduğu 
taht, yılanlardan oluşan makaraya benziyor. Kral sol eliyle yılanın 
başını tutuyor.' (Khints, 1977, s. 48). Güney İran'da Persepolıs ya
kınındaki Nakş-e Rüstem'd bulunan ve Kurangan'daki yılanlı ka
bartmadan bin yıl önce yapılan Elam kabartmasında ise kıvrılmış 
yılan şeklinde iki taht oturağının izleri kalmıştır.' (Khints, 1977, s. 
49)

Tahtta yılan tasvirinin bulunması (veya kıvrılmış yılana ben
zer taht) genelde yılanın evrensel gelenekte verimlilik simgesi ol
masıyla açıklanabilir, çünkü yılan sadece olumsuz işlevlere bağlan
tılı değildir.



Bu arada Hitit rahip metinlerinden birinde (Kümmel, 1967, s. 
AJ), kral ile yılan arasında bağ kurulmuştur (İvanov, 1969a, s. 45, 
not 4): 'Yılan kral adıyla kral evine girdi/ İlginçtir ki bu ve diğer 
paralel kâhin metinlerinde yılanlar hane ve ocakla iIişkilendirilir 
('ocağın bir yılanı günaha =olüme gitti, 'ocağın diğer yılanı ise kral 
.cirayından çıktı/) ve burada 'yaşam' ve 'uzun ömürden' bahse
dilmektedir/11̂

Tahtın kral 'müttefiki' adlandırılması, Yılanın olumlu işlevine 
teyit eden bir husustur ve zaten iktidar simgelerim krala getiren de 
yılandır. Kral ve Taht öyküsü, soru ve yanıtlar şeklinde bir diyalog 
olarak aktarılmıştır. Yılanı takip eden Fırtına tanrısı hakkında Hint -  
Avrupa mitinin izleri aynı şekilde değişik dillerde yayılmış çok sayı
da metinde bugüne ulaşmıştır: 'Saklama hususunun tekrarlandığı, 
soru ve yanıtlardan oluşan diyalog şekli, ayının eski oyun boyutu
nu akla getirmektedir ve bu oyun sırasında mitin dramatikleştiril
miş versiyonu ifade edilebilirdi/ (İvanov &Toporov, 1974, s. 104).

Hurri geleneğine bağlı bir şenliğin dördüncü (veya beşinci) 
gününde canlandırılan kral ile tanrıça arasındaki 'dövüş' bu bağ
lamda dikkat çekmektedir (KBo, XXI, 34, I, 59- M, 33 ve yayımlan
mamış Bo 6871 ekleriyle birlikte. Otten, 1974, s. 139 - 142 ): 'Ve 
onlar, tanrıça Hepat'ı kaldırırlar. Ve onu eve içeri alırken kapıyı 
kapatırlar. Ve rahip der: Tanrıça kral (şöyle) der... 'Kral' şöyle ya
nıtlar: 'Ve ben dönersem sen beni atların ve arabalarınla yener- 
sın../ O zaman kral dedi ki seninle baş edebilirim. O zaman tanrı
ça... Ve o zaman kral dedi: 'Gelecek için bana ömür, sağlık, oğullar, 
kızlar ver!... Ve düşmanlarımı ayaklarımın altına ser/ Ve onlar ka
pıyı açarlar/

Kralla Tahtın diyalogunda en karakteristik kısımlar da Hint -  
Avrupa geleneğine benzerlik gösterir. Şöyle ki yukarıda belirtildiği 
gibi diyalogun bir yerinde Tahtın 'dağlar ardına' ve Fırtına tanrısı
nın genel valisi olan krala ait ülkeden kovulması söz konusudur.

Genelde bu parça, Hint- Avrupa mitinde Fırtına tanrısının Yı
lanı takıp etmesiyle karşılaştırılabilir. Burada genel benzerlikle bir
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likte, önemli detayların örtüşmesi de ilginçtir. Şöyle ki H in t-A vru 
pa mitindeki Yılan, Fırtına tanrısı tarafından takip edilir ve ağacın 
veya taşın altına saklanır. Fırtına tanrısı silahıyla 'ağaca vurarak 
onu yakıyor veya taşa vurarak onu parçalıyor/ (İvanov ve Toporov, 
1974, s. 5) Bu parçalar, Tahtın kral tarafından 'dağın ardına, dağın 
içine' kovulması veya ağacın 'kesilmesi7 ile benzerlik taşımaktadır.

Taht ile diyalogda kral altında ev hayvanlarının otladığı ağacı 
yeraltı dünyasından kurtarır. Bu parça, Hint -  Avrupa mitinde Yıla
nın kaçırdığı (ve kayalıkta mağarada sakladığı) hayvanların Fırtına 
tanrısı tarafından kurtarılmasını hatırlatıyor: 'Fırtına tanrısı kayayı 
parçalayarak hayvanları (veya insanları) kurtarıyor/ (bakınız: 
İvanov ve Toporov, 1974, s. 5). Bu parçaları karşılaştırırken, kralın 
yeraltından kurtardığı hayvanların'canlı varlıklar7 olarak anlatıldı
ğını ve ayrıca kurtarma sırasında Taht da yer almaktadır.

Hint -  Avrupa mitinin son parçasında Fırtına tanrısının Yılanı 
yenmesi sonucunda su ortaya çıkıyor (yağmur yağıyor). Kralın 
Tahtla diyalogunda ise kralın 'sihirli7 şekilde yeniden doğuşundan 
bahsedilir. Kral hastalıklarından, korkularından, yaşlılığından kur
tuluyor ve yeniden yaşam gücü ve erkeklik kuvveti elde ediyordu. 
Tanrılar yeniden ona ülke sunuyorlardı, onun 'yaşını' yeniliyor, 
onun yaşını 'hesaplıyorlardı.7

Yukarıdaki parçalar, suyun kurtarılması ve kralın 'yeniden 
doğuşu7 sonuçta verimlilikle ilgili olduğundan dolayı karşılaştırıl
maya uygundur. Kralın Tahtla diyalogundaki genel şemanın ve bazı 
önemli detayların, Fırtına tanrısının Yılan ile savaşması hakkındaki 
Hint -  Avrupa mitiyle örtüşmesine rağmen bunlar, birbiriyle tipo- 
lojik açıdan karşılaştırılabilecek iki farklı gelenektir (Sh. Bin -  
Nun7un kral ile Taht arasındaki savaşı, Hitit ve Hatti kralları arasın
da yaşanmış gerçek tarihi olaylarla açıklama girişimi, bizce inandı
rıcı olmaktan uzaktır: Bin -  Nun, 1975, s. 148 -149).

Kralla Taht arasındaki Hatti diyalogunun, Hint -  Avrupa miti
nin aksine yeni saray inşaatıyla ilgili Hatti ayinine de dâhil edilmiş 
olması da söz konusu geleneklerin farklı olduğunu göstermektedir.
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3. BÖLÜM

KRAL, KRALİÇE VE AYİNE KATILAN DİĞER 

KİŞİLERİN İŞLEVLERİ

1- KOLEKTİFİN KUTSAL SİMGELERİ OLARAK 
HİTİT KRALI VE KRALİÇESİ 

Fırtına Tanrısıyla Kralın İlişkisi 
Ülke 'Savunucusu' Olarak Kral

En arkaik Hitit metinlerinde bile artık Fırtına tanrısının kralla 
ilişkisi devamlı olarak vurgulanmaktadır (bu ilişki için bak: İvanov, 
1968b, s. 3-6). Şöyle ki 'Anitta Metninin' başlangıcında Anitta, ken
disinin Fırtına tanrısına gerekli olduğunu, yani onu himaye ettiğini 
söyler (metnin Rusça çevirisi için bakınız: Giorgadze, 1965, s. 87 - 
111).

Eski Krallık geleneğine ait Hitit duasında sadece Fırtına tanrı
sına yaranmak isteği ifade edilmiyor, hem de hükümdar olarak 
kralın iktidarı Fırtına tanrısı katına kadar yüceltiliyor1: 'Kral tanrıla
ra tapmaya başlarken meshedilen (kâhin) şöyle dua eder: 
'Labarna-kral işte tanrılara yaransın! Ülke Fırtına tanrısına (aittir). 
Gök, yer, askerler, Fırtına tanrısınındır. Ve Fırtına tanrısı kral-labar- 
nayı naip yaptı ve bütün Hatti ülkesini ona verdi. Ve işte kral
la ba rna bütün ülkeyi elinde tutuyor! Her kim ki kralın bedenine ve 
sınıra yaklaşırsa2, onu Fırtına tanrısı vursun!'

Fırtına tanrısıyla kralın ilişkisi bu metinde, sadece tanrının ül
keyi yönetmek3 için krala devretmesiyle sınırlı değildir (aynı konu 
için bak: KUB XXXVI, 89, Vs., 49: Haas, 1970, s. 156. Güneş tanrısı 
veya Fırtına tanrısının ülkeyi krala sunmalarından bahsedilen diğer
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metinlerle kıyaslayın: KUB XXIX, 1, 1, 17-18.). Bazı metinlere göre 
ülkeyi bütün tanrılar bir arada krala sunarlar (KUB II, 2, II 43-44). 
Şu da var ki Fırtına tanrısı, kral bedenini koruyor ve ona yaklaşan 
herkesi vuruyor (kralın bedeniyle ülke arazisi arasındaki ilişki için 
yukarıda 1. Bölüme bakınız).

Fırtına tanrısı gibi Hitit geleneğinde krala da ülke 'savunucu* 
su’ işlevi verilmiştir ve kralın Tahtla diyalogunda bunu açıkça görü
yoruz (KUB XXIX, 1, I, 17-19). 'Ben krala, ülkemi ve mülkümü tan
rılar sunnv. şiardır: Güneş tanrısı ve Fırtına tanrısı. Ve ben kral ola
rak ülkemi vs. mülkümü koruyorum/

Uıkeyi (araz'v ) mülkü (evi) 'savunma, koruma'*1 fonksiyo
nu hu metinde kraîa (Hit i tçe pnhs-, pahhas-) ’ bağlanmaktadır ve 
herhalde kral bunu devlet şenlikleri ve törenlerle gerçekleştiriyor
du. (Fırtına tanrısının Yılanla savaşı hakkında mitin başında 'işte 
ülke korunsun' satırı ve 'onlar purulliya bayramını kutluyorlar' sa
tırı arasındaki paralellikten yukarıda bahsedilmişti).

Kralın pahs, pahhas- işlevi iki boyutludur. Antahşum ve 
nuntariyasha şenliklerinde kralın ülkede yaptığı gezilerin yorumu
na bakılarak bu işlevin iki boyutlu olduğunu tahmin edebiliriz. Ge
ziler yaparken kral, dış tehlikeye karşı bir nevi savunma hattı çiz
mektedir.

Aynı zamanda kral bu gezileriyle evren güçlerinin hareketini 
tekrarlıyor, yeni mevsimin 'doğuşunu7 (yılın bir mevsimininin diğe
riyle değişmesini) temsil ediyor ve böylece ülkede verimlilik sağlı
yordu. Kralın Tahtla diyalogunda Fırtına tanrısı işlevini yerine geti
ren kral, Tahtı -  Yılanı alt ediyor ve bu da sonuçta ülkede verimlilik 
sağlamakla ilgilidir.

Hitit kralının dış (askeri) ve iç (verimlilik sağlama) faaliyetle
riyle özdeşleştirilen 'koruyucu, savunucu' fonksiyonunun iki boyu
tu Fırtına tanrısı ve kralla ilgili karakteristik sıfatlarda da görülmek
tedir.
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Fırtına Tanrısı ve Kralın Karakteristik Sıfatlan
Hitit envanter metinlerine bakarsa. Hitit Fırtına tanrıları ve 

diğer savaşçı tanrıların heykelcikleri, sağ elinde balta, mızrak vb 
silan tutan insan şeklinde yapılmıştır (kıyaslayın: Ardzinba, 1975, s. 
264-266).

Sadece Fırtına tanrısının taşıdığı silaha ^ kalmisana-
denir ki bunun bir tür mancınık veya şimşek değneği olduğu kanısı 
hâkimdir. Fırtına tanrısı, kralın çok sayıda askeri seferinde ona bu 
silahla eşlik ediyordu. Hitit ordusu düşman üzerinde zafer kazan
dığında askeri zafer Fırtına tanrısına mal ediliyordu. Şöyle ki Hitit 
kralı 2. Murşilı Artsava ülkesi üzerinde kazandığı zaferi mancınıkla 
silahlanmış Fırtına tanrısının katkısıyla açıklamaktadır (Goetze, 
1933, s. 46): 'Ben (sefere) çıktığım ve Lavaşa dağına ulaştığım za
man, efendim olan kudretli Fırtına tanrısı ilahi iktidarını ortaya 
koydu -  mancınığını gösterdi/ Ve ordularım mancınığı gördüler 
(ve) Artsava ülkesi de gördü. Ve mancınık (düşmanları vurmaya) 
başladı: o Artsava ülkesini vurdu: o (düşmanım) Uhhatsiti'nin kenti 
Apasa'yı vurdu/ (Ayrıca 2. Murşili'nin analinde Fırtına tanrısının, 
Hitit kampının ışıklarını saklamak için bütün gece yağmur yağdırdı
ğı ve sabah olunca da orduyu bulutların ardında sakladığı hakkında 
öyküyle kıyaslayın: Goetze, 1933, s. 194-195).

Kralla ilgili olarak, ayinlerde devamlı ve boyuna altın veya de
mir mızraktan söz edilmektedir, örneğin 'büyük meclis' ayininde 
mızrağı, kral ve kraliçenin oturdukları tahtın üstüne koyarlardı. 
Kılanı ayininde ise krala, üzerinde Fırtına tanrısının tasviri bulunan 
demir mızrak sunulurdu.

v'skalmus- kralın, ayinlerdeki diğer karakteristik sıfattır. Bazı 
araştırmacılara göre, bu eğri bir kâhin -augur asasıdır (Lituus), 
çünkü Hitit ikonografisinde krala, elinde bu eşyayı tutmuş olarak 
sıkça rastlanır (bakınız: Alp, 1947, s. 164-175).

Kalmus da ayinsel mızrak gibi herhalde kıymetli madenler
den, örneğin altından yapılırdı. Kral kalmusu çoğunlukla (veya
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münhasıran) kent içinde ayinler yaparken kullanırdı. Hitit şenliği 
ile ilgili aşağıdaki fragmanda, kralın ayin zamanı kalmus kullandığı
nı görüyoruz (KUB, X, 21, I, 1-16; bakınız: Alp, 1947, s. 165-166): 
'Kral kurbanlar adarken dolaştığı zaman saray oğlanlarının başı 
ona altın kalmus verir, sarayın iki oğlanı (ise) kralın önünde koşar
lar. Kral dışarı çıkar ve saray oğlanlarının başı ona kalmus uzatır. 
Kral arabaya oturur ve arabayla dışarı çıkar: onun ardından 'talisa' 
diye seslenirler/ Kral arabadan iner, saray oğlanlarının başı ona 
kalmus verir. Sarayın iki oğlanı kralın önünde koşarlar, kral halen
tuvaya girer. Saray oğlanlarının başı, krala kalmus uzatır (ve) kralla 
kraliçe tahta otururlar/

Kralla kraliçe tahta oturduktan sonra 'büyük meclis' ayini dü
zenlenirdi. Ayin başında kalmus getirir ve tahta, kralın yanı başına 
koyarlardı6. 'Büyük meclis7 ayini yapılan diğer bütün şenliklerde de 
kral tahtta oturur ve yanı başında kalmus bulunurdu.

Örneğin nuntariyasha bayramında kral 'büyük meclis' ayinini 
bitirdikten ve halentuvadan çıktıktan sonra Fırtına tanrısı tapına
ğına yönelirken saray oğlu kalmusu ve mızrağı tahttan alır ve karla 
verirdi (KUB XI, 34, VI, 35-38; Alp, 1947, s. 167).

Genelde şenliklerde kalmusu krala, saray oğlanlarının ba
şı veya saray oğlanı sunardı.

'Büyük mecliste' yer alan ve ay şenliğinde (CTH 591) kral ta
rafından icra edilen bir ayini esas alarak kalmusun önemi açıkla
nabilir. Bu ayin sırasında kralla kraliçe tahtta otururlardı. İçinde üç 
koç phallosu7 bulunan sepetle muridularm başı onlara yaklaşırdı. O 
phalloslardan birini çıkarıp krala uzatırdı8: '(Ve muridularm başı) 
bir phallosu krala uzatır. Kral (ilk seferinde) kalmusu taparvasu 
ekmeğine batırır.9 Meşedilerin başçısı ise alttan (eliyle) taparvasu 
ekmeğini tutar, muridularm başı (?) phallosu (ekmeğin) üzerine 
koyar.'

'Sonra10 mubarriduların gözeticisi krala bir phallos uzatır. 
Kral ikinci kez kalmusu taparvasu ekmeğine batırır. Meşedilerin
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başı ise eliyle taparvasu ekmeğini altından tutar, aşçıların gözetici
si ise phallosu (ekmeğin) üstüne koyar/

Sonra aşçıların gözeticisi krala bir phallos uzatır. Kral ardın
dan üçüncü kez kalmusu taparvasu ekmeğine batırır. (Meşedilerin 
başçısı ise eliyle taparvasu ekmeğini altından tutar)/

Ayinin bu anlatımında, metne bakılırsa Fırtına tanrısının ek
meği sayılan taparvasu ekmeği dikkat çekmektedir (KUB XX, 78, III, 
3-7 ve KUB XI, 13, V, 9-14; Archi, 1978, s. 26; kıyaslayın: Kam
menhuber, 1969, s. 437). Bu ekmeğin Hititçe adı, Hatti dilinden bir 
alıntı sayılır ve genelde Pala tanrısının Hattilerden alınmış adı olan 
Zaparwa (bakınız: Kammenhuber, 1969, s. 437) ile karşılaştırılır. Ya 
da tanrı Taparwasu,nun adıyla ilişkilendirilir (bakınız: Hoffner, 
1974, s. 186). Muhtemeldir ki Fırtına tanrısı ekmeğinin adı, Hitit 
krallarının Hatti dilinden alınmış unvanı olan toborna /  labarna 
kelimesiyle bağlıdır (kelimenin kökü -  tapar/tawar- olup sonuç 
itibariyle Zaparwa, Taparwasu tanrı adlarından kaynaklanır. Bakı
nız: Ardzinba, 1971, s. 184-185; itirazlar için bakınız: Kammen
huber, 1969, s. 437).

Ayin ekmeğinin tanrının adıyla ve Hitit krallarının unvanıyla 
ilişkisi, taparvasu ekmeğinin tanrı şekilli ve insan şekilli simge ol
duğu olasılığını akla getirmektedir (Bu, tanrıça Ninatta'yı simgele
yen nmö3rıinattanni ekmeğini hatırlatıyor: Hoffner, 1974, s. 174). 
Şenliklerde tanrı ve kralın yerine geçen bu simgeyi yemek, herhal
de tanrının bedeniyle bütünleşme ve kurban- kralı parçalama an
lamına geliyordu. Bu, karnaval ve şenliklerde (yara bere içinde, 
savaştan çıkmış) soytarı kralın 'öldürülmesine7 eşdeğerdir. Söz ko
nusu öldürme eylemi, Hitit ayinlerinde ekmek yemek gibi ölüm ve 
ardından gelen yeniden doğuş konusuyla ilgilidir (karnavalda soy
tarı kılıklı kralla ilgili olarak bakınız: Bahtin, 1965, s. 91, 214-218 
vb)

Göründüğü kadarıyla, taparvasu ekmeği ile yapılan ayinde 
kalmus, phallos özelliği taşımaktadır. Kalmus ile kral, muhtemelen
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verimliliği özendirme işlemi yapıyordu. Olasıdır ki aynı simgeyi 
kral, yağmur 'yağdırmak' için de kullanıyordu.

Hitit sembolü olan &skalmus adı, eğer Hatti dilinden alıntı 
değilse (Bakınız: Akurgal, 1961, s. 81), Fırtına tanrısına özgü bir 
sıfatla karşılaştırılabilir (eıskalmu-s herhalde -u  köküdür ve g"kalmi- 
, Hlskalmi-sana ise - i  köküdür). Tipolojik benzerliklere gelince tanrı
lar kralı İndra'nın kuraklık şeytanı Vritira ile savaşta kullandığı 
vacra adlı silahı kaydedelim (Veda dilinde vâjra, Avesta dilinde 
vazra). Ayrıca İran kökenli tanrı Mitra'nın, benzer ve hatta aynı 
olan silahını belirtmek gerekir (bakınız: Das Gupta, 1975, s. 1 vs; 
ayrıca bakınız: Vasilkov, 1974, s. 174 vs).

Rahiplerin özgün asasına da 'vacra' denirdi. Bazı araştırmacı
lar bunun ilk başta askerlerin gerçek silahının adı olduğunu, son
radan tanrıların mitse! silahına da bu ad verildiğini düşünüyorlar 
(Das Gupta, 1975, s. 4, 12, 20). Vacra ile yağmur arasında ilişki 
kurulmaktadır (kıyaslayın: Rigveda, 1972, s. 285).

Kalmusun Fırtına tanrısının silahıyla karşılaştırılması ve kralın 
bu sembolünün işleviyle ilgili olarak bahar Fırtına şenliği anlatılır
ken belirtilen şu husus dikkat çekmektedir: şimşek, kral mekandan 
dışarı çıktığında veya kraliçe ile birlikte 'büyük mecliste' oturdu
ğunda çakıyor (bakınız: KBo XX, 61, III /4-7/): 'Sonraki gün tufan 
bayramıdır. (Halentuva) açıldığında, kral dışarı çıkar, Fırtına tanrısı 
gürler/ (ayrıca kıyaslayın: KUB XXX, 57+59, 8-11 katalogu; CTH, s. 
156-157) 'Fırtına (bayramına) ait ilk tablet.

Kralla kraliçe büyük mecliste otururlarsa ve (onların da) arka
larında Fırtına tanrısı gürlüyorsa (veya) eğer iç (kutsal) mekândan 
dışarı çıkıyorsa ve Fırtına tanrısı gürlüyorsa veya eğer../ Şimşek 
çakmasıyla kralın mekândan çıkması, 'mecliste' oturması vb ara
sında kurulan bağlantı, herhalde tesadüf değildir ve Fırtına tanrısı
nın 'eşi' olan kralın görünmesini simgeliyor. Hükümdar çoğu za
man su (yağmur, kaynak, havuz, göl vb) ile ilgili ayinlerde yer alır.
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Su İle İlgili Ayinlerde Kral ve Kraliçe
Yağmurla ilgili olarak kral, yeni saray inşaatı ayininde karşı

mıza çıkar (KUB XXIX, 1). O, ('yağmur, sağanak, şimşek, yıldırım, 
bulutlar ve rüzgârlara7 hükmeden) Fırtına tanrısına hitap eder ve 
toprağa yağmur göndermesi için bastırır. (Eski Hint kralı da aynı 
işlevi üstleniyordu: Vasilkov, 1972, s. 79): Ve yeniden babam Fır
tına tanrısını methediyorum ve ben kral olarak Fırtına tanrısından 
yağmurları yoğunlaştıran ve büyüten ağaçlar istiyorum. Siz (ağaç
lar), yeşilleniyorsunuz, aslan sizinle birlikte uyuyordu, leopar sizin
le yatıyordu, ayı sizin üstünüze çıkıyordu. Ve babam Fırtına tanrısı 
kötülüğü sizden uzaklaştırdı/ (KUB XXIX, 1, I, 26-31; Bakınız: 
Kammenhuber, 1964-1965, s. 195 vb; Kammenhuber, 1976c, s. 8; 
Ardzinba, 1977, s. 123).

Kralın yağmurla ilgili fonksiyonu belki de doğal veya yapay 
havza vb su objeleriyle ilişkilendirilmekte ve yeniden gözden geçi
rilmekteydi (heun tarnanzi 'onlar yağmuru içeri alıyorlar7 şeklinde 
ifade edilen, 'yağmurla ilgili bir eylemden bahsedildiği iki Hitit ayi
niyle kıyaslayın: KUB XXXIV, 94, 8; KBo X, 25, II, 3). Seylan kralları 
ve Eski Mısır firavunları da benzer işlevlere sahiptiler (Hocart, 
1936, s. 212 vb). Kralın su havzaları yakınında sıkça ayın düzenle
mesi herhalde bu işlevin gözden geçirilmesiyle ilgilidir. Bu tür Hitit 
ayinlerinden birinde11 kral, kraliçe, Fırtına tanrısının adamları, 
Hatti kökenli kantikipi unvanı taşıyan bir görevli ve (grup halinde 
'pankus' adı verilen) bayan görevliler (müzisyenler?) ile birlikte yer 
alıyor. Bu ayine katılanlar Hatti dilinde şarkı söylüyorlardı. Bu, bel
ki de suyla ilgili ayin geleneklerinin, kısmen de olsa Hatti halkından 
alınmış olduğunu göstermektedir.

Su kaynağıyla1" ilgili diğer ayin de belki Hatti geleneğine bağ
lıdır. Bu gelenekle ilişkiyi kanıtlayan başka bir husus da ayinin ya
pıldığı tapınağın Tahasta (Tahasa)13 adlı tanrıyla ilgili olmasıdır. Bu 
tanrı, kökeni itibariyle aslında tanrılaştırılmış Dahasta1* nehrinden 
başka bir şey değildir. Bu nehrin adı, Nerik kentinin kayıp Fırtına 
tanrısı hakkındaki mitte diğer su objeleri adları ve yer adları ile
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birlikte kaydedilmektedir. Üstelik bizzat bu ad, herhalde nehirle 
birlikte adı geçen kutsal Taha (Daha) dağının adıyla ilgili olup me
tinlerde, Hatti kökenli tanrıların saklanmak için çok tercih ettikleri 
mekân olarak belirtilmektedir. Muhtemeldir ki Dahasta nehri Taha 
dağına yakındı.

Paralel anlatıma bakılırsa bu ayine kralla birlikte Fırtına tanrı
sının adamı ve bayanı (KBo XVI, 78, IV, 7), hapi neferleri, kurt ne
ferleri ve diğer görevliler katılmaktaydı (aynı yerde, IV, 8-9).

KUB XX, 99 metninde 'ayinsel olarak temiz ve önemli kay
nak'15 diye tanımlanan kaynak başında kralı tarafından düzenlenen 
ayin anlatılır. Bu kaynağın yakınında herhalde Fırtına tanrısı ve 
savunucu tanrıçanın16 taş stelleri duruyordu. Taş stellerin yanı ba
şında ayin yaparken kral ya kırmızı (KUB XX, 99, II, 7) ya da beyaz 
ekmeği bölerdi (aynı yerde, II, 12). Kral ekmeğin bir yarısını sağına, 
diğer yarısını soluna koyardı17. Aynı şekilde kral ayin kaynağında 
hem kırmızı hem de beyaz ekmek kırardı.18: '...O, bir iri kırmızı ek
mek ve bir (aynı) beyaz ekmeği, (ayinsel olarak) temiz ve çok 
önemli (kaynakta) bölüyor.' Sonra kaynakta ve taş stel yanında 
kral değişik içkiler (taval, valhi ve bira; aynı yerde, II, 21-24) adardı. 
Bu ayinler bittikten sonra kral halentuvaya19 yönelir ve onun kapısı 
önünde tanrıça Taurit'in20 şerefine içki ayini yapardı.

Marnuva21 içkisi doldurulmuş havuzda (veya kapta) yapılan 
ayin ilgi uyandırmaktadır: 'Ocak (=sunak) yanında marnuva doldu
rulmuş havuzda iki çıplak alantsu neferi çömelerek oturuyorlar. 
Tanrıça Titiuitti'nin annesi (rahibe) ve fahişelerin bayan gözeticisi, 
havuzda koşuyorlar. Gözeticilerin elinde ahşap bir bıçak var, onun 
önünde Titiutti rahibi koşuyor ve elinde asa var, ileride ise ona 
(rahibe?) siparti22 bağlıyorlar. Ve (Titiutti rahibi?), alantsu neferle
rinin sırtlarına üç kez marnuva döker, alantsu neferleriyse havuz
dan kalkıp23 üç kez boynuza üfürürler (?) ve (sonra) çekip giderler. 
Kral (ise) Fırtına tanrısının taş steline doğru gider ve onun önünde 
eğilir, alantsu neferi söyler, balina neferi haykırır. Ve kral dua me
kânına yönelir.'
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Metne göre, bundan sonra kral dört kez içerdi: Fırtına Tanrısı 
ve Uasetsçili, Fırtına Tanrısı ve tanrı Uahisi için içerdi (KBo II, 3, II, 
37-39). Ayinle ilgili şu satırlar da ilgi çekmektedir:24 '(Ve) kuş bakı
cıları havuza (birkaç) ekmek atıyorlar ve bunları dansçılar ka
pıyorlar. Kral ise taşlara (yönelerek) haykırıyor: 'hayya, hayyayyaV 
Bu ayinde ocak (=sunak) ve kaynak gibi iki karşıt simgenin kullanıl
dığını görüyoruz ve su-ateş karşılığı açıkça ortadadır (bu konuda 3. 
Bölüme ait 145. notta anlatılanları kıyaslayın): ayrıca kaynakla Fır
tına Tanrısının taş steli arasındaki bağlantıyı görüyoruz.

Yağmur, kaynak ve havuz ile ilişkilendirilen kral ve kraliçenin 
ayine katılmaları bağlamında kralın kutsal hayvanlarla ve bu arada 
aslanla bağlantısı da ilgi uyandırmaktadır (İvanov, 1968b, s. 4; kı
yaslayın: Ardzinba, 1975a, s. 180 vb). Bu bağlantılar Hititlerde ta
rımın sadece yağmura değil hem de sulamaya bağımlı olmasıyla 
açıklanabilir (Hoffner, 1974, s. 22 vs).
Hitit Kralı İle Aslan (Pars) Arasında Bağlantı

Aslan Hitit geleneğini yansıtan metinlerde sıkça rastlan- 
maktadır. Ayrıca Hattilerde Takkeha -  dTakkiho(un) adlı tanrı asla
nın olması da bu gelenekte aslanın çok kutsal olduğunu kanıtla
maktadır (kıyasla: KUB 41, IV, 3; KBo XX, 33, Rs., 4). Görünen o ki 
Hitit ayinlerinden birinde adı geçen aslan tapınağı da bu tanrıyla 
ilgilidir. Bu tapınakta aslanın koruma tanrısı için ayin yapılırdı25. 
Ayinlerde aslan şeklinde kapların (BIBRU) kullanılması da Hatti 
geleneğinde bu hayvanın özel bir yeri olmasıyla açıklanmaktadır 
(KUB X, 89, I, 20; KUB I, 17, V, 28 vb).

Hitit kralı ile aslan arasındaki ilişkilendirme ayin metinlerinde 
{»ayet açık görülüyor. Şöyle ki Hatti metinlerinde kral ve Fırtına 
Tanrısı grubuna giren tanrı Uasetsşili, sıkça Lokkehol kelimesiyle 
belirtilirler ve kelime Hatti dilindeki aslan?b sözcüğünden türemiş
tir (krala takkehal tabama, tanrı Uasetçili'ye takkehal LUGAL-us 
denilmesiyle kıyaslayın: Laroche, 1974a, s. 209). Takkehal, Hatti 
metinlerinin Hitit versiyonlarında aslan logogramı olarak kullanılır 
ve aslan manasına gelir (UR. SAG). Bu Hatti sözcüğü için iki değişik

133



logogram kullanılması, muhtemelen semantik gelişmeyle ilgilidir: 
'aslanVkahraman' (Ardzinba, 1975a, s. 181)

Kralın aslana benzetilmesi Eski Hitit tarihsel metinlerinde de 
görülmektedir. Şöyle ki 1. Hattuşili'nin Vasiyetnamesi'nde kral 
meclise, orduya ve yüksek dereceli memurla seslenirken oğlu 
Mursili (bakınız Sommer und Falkenstein, 1938, s. 7; İvanov, 
1968c, s. 3) için şöyle der: '(Sadece) aslanı (tanrı) aslanın yerine 
oturtabilir../ (Eskiçağ'da Hindistan'da kralla kaplan arasındaki ya
kın bağlantıyla kıyaslayın: Heesterman, 1957, s. 108 vb; Şöyle ki 
racabhişek ayininde kral kaplan postuna oturunca başrahip şunu 
söylerdi: 'Kaplan, kaplan derisine oturuyor../ -aynı yerde, s. 89 
vb).

1. Hattuşili'nin anallerinde kral, Hassuva ülkesi üzerindeki za
ferini anlatırken kendisini aslanla kıyaslar (Goetze, 1962, s. 25; 
Güterbock, 1964c, s.3): 'Ve Hassuva ülkesini ben aslan misali ayak
larım altında ezdim/

Kralın Fırtına Tanrısı hitabında ve diğer metinlerde kralla aslan 
arasındaki bağlantı aslan ve bazı diğer hayvanların suyu koruyan 
varlıklar olarak görülmesiyle açıklanabilir ve bu hayvanların ülkeye 
su sağlayabileceklerine inanılıyordu. Hayvanları su koruyucu rolü
ne işaret eden başka bir örnek de arkaik bir Hitit ayininde kaynak
ların yanında pars heykellerinden bahseden satırlardır27:

'Güneş tanrısı kaynağa geldi. Ve bu (kaynak) alttan yukarıya 
taştan (yapılmıştır) (ve) badanalanmıştır... Ve kaynağı parslar ko
rumaktadır../ (Hatti -  Hitit iki dilli metninde (bilingual metninde) 
Arinna kenti Güneş tanrısının kaynakla ilişkisini kıyaslayın: KUB 
XXVIII, 6# 1. Kol., 10 vb- Forrer, 1922, s. 239; Friedrich, 1932, s. 5). 
Gayet olasıdır ki Hitit kralı ve kraliçesi, verimlilik simgeleri sayılı
yorlardı ve bizzat bu nedenle Eski Hitit Dönemi'nden başlayarak 
birçok Hitit ayininde onların selameti ve uzun ömürlülüğü fikri 
açıkça vurgulanmaktadır.



Kral ve Kraliçenin Selameti ve Uzun Ömürlülüğü

Tanrılara yönelik Eski Hitit duasında (KBo XVII, 22; Bakınız: 
Kammenhuber, 1972, s.293) ve özellikle de Güneş tanrıçası kraliçe 
(KUB XVII, 22, II, 8, 13; III, 17) ve Fırtına Tanrısı için (aynı yerde, II, 
15,16) okunan duada kral ve kraliçe için defalarca uzun ömür 
dileği ön plandadır28 (aynı yerde, III, 9). Diğer Hitit metnine göre 
de (KUB XXIX, 1, II, 8-10) yeraltı dünyası tanrıçaları Papaiya ve 
İstustaiya Hitit kralı için yıllar dokuyorlardı ve bu yılların sınırı ve 
hesabı yoktu. Aynı husus kralın kendi konuşmasında da izle
nebilir29: 'Kral olarak benim için tanrılar uzun yıllar sürecek bir 
ömür biçmişlerdir ve bu yılların sınırı yoktur/

Krala uzun ömür ihsan edilmesi, arkaik olduğu şüphe götür
meyen ve kısmen yukarıdakiyle örtüşen diğer Hitit ayininde söz 
konusudur.30 (KBo XXI, 22). Göründüğü üzere bu ayinde bir görevli 
tanrıların önünde kral ve kraliçenin yıllarını 'tartıyordu'31: 'Bak! 
Ben teraziyi kaldırıyorum ve labarna için uzun yıllar tartıyorum. 
Bak! Ben teraziyi kaldırıyorum ve tavananna için uzun yıllar tartı
yorum/

Bu ayin (Güneş tanrısıyla bağlantılı olarak) Hitit cenaze ayi
ninde Kantuşili duasında kullanılan teraziyi (bakınız: Toporov, 
1963, s. 33) ve diğer geleneklerdeki 'ölüm ve hayat' kupalarının 
işlevlerini, Zeus'un elindeki (altın, semavi) 'kader' terazisini, ayrıca 
Adalet tanrıçası Femis'in ve öteki dünya yargıcı Osiris'in elinde 
tuttuğu teraziyi hatırlatıyor (Freydenberg, 1978, s. 70).

Fırtına Tanrısının Yılanla savaşı hakkındaki mite paralel olan 
metinde de kraliyet çiftinin selameti vurgulanır (KUB XXXVI, 97. 
Bakınız: Otten, 1956, s. 104-105) Bu refah ve selameti, bayram 
ziyafetine davet edilmiş tanrılar sağlayacaklardır32: 'Ve bu şenlikte 
siz yeyin ve için. Doyana kadar yeyin ve yangınız sönünceye kadar 
için! İşte kral ve kraliçenin hayatı (selameti) hakkında konuşun, 
gök ve toprağın (yaşamı?), (gelişmesi) hakkında konuşun, buğda
yın (yetişmesi) hakkında konuşun işte/33
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Hitit geleneğinde Hitit kralını 'değiştirme' ayini olması, Hitit 
kralı ve kraliçesinin verimlilik, ülkenin ve halkın selameti simgesi 
olmalarıyla açıklanmaktadır (bakınız: Kümmel, 1967).

Ayinde Kralın 'Değiştirilmesi'

Ayinde kralı değiştirirken esir kullanılırdı, kimi zaman da bu 
amaç için heykelden yararlanıyorlardı. Bu ayinlerden birinde, esire 
hükümdarlık yağı sürüldükten sonra kral (tanrıya yüz tutarak) şöy
le derdi (KUB XXIV, 5+IX, 13, Vs., 20-24; Bakınız: Kümmel, 1967, s. 
10): '...Bak! Bu kraldır! Hükümdarlık adını ben onun üzerine koy
dum, hükümdarlık giysisini ona giydirdim, tacını başına koydum. 
İşte onu uğursuzluk getiren, ömrünü kısaltan, günlerini kısaltan 
işaretle işaretleyin! Ve bu değişikliğe yönelin!'

Ardından esiri esir alındığı ülkeye götürürlerdi. Kral ise aptes 
alır ve tanrılara hitap ederdi (aynı yerde, Vs., 33-35; Kümmel, 
1967, s. 10): '...Bakın! Göklerin Güneş tanrısına ve toprağın tanrı
larına ben kendi yerime başkasını bedel verdim. Ve siz onu alın ve 
beni bırakın!' Değiştirmeyle ilgili Hitit ayinlerinin hiçbir versiyo
nunda, esirin kurban edilmesinden bahsedilmez, oysa Hitit gele
neğinde insanların kurban edildiğini biliyoruz (kıyaslayın: Kümmel, 
1967, s. 151 vb; Kolektifin kutsal simgesi olarak kralın öldürülmesi 
veya ayinsel olarak onun değiştirilmesi için bakınız: Frazer, 1980).

Değiştirme ayinlerinin Hitit metinlerinde anlatılması, tarih 
olarak Hitit İmparatorluk Dönemi'ne rastlar. Bu ayinlerin Mezopo
tamya ayinleriyle birçok ortak özelliği bulunduğu ve genelde bu 
gelenekten kaynaklandığı düşünülüyor (Kümmel, 1967, s. 189 vb), 
oysa bazı farklı özellikler, Hitit ayinlerinin doğrudan Akadlardan 
gelmediğini göstermektedir (Kümmel, 1967, s. 191 vb).

Araştırmacılara göre Hititlerin kral değiştirme ayinleri, Me
zopotamya geleneğindeki ayinlerin Anadolu şartlarına uygulana
rak biçimlendirilmesinin sonucudur (Kümmel, 1967, s. 196).

Hitit kralı 2. Murşili'nin, konuşmasına engel olan afazi hasta
lığını tedavi ettirmesi için yaptığı ayin de bu ayinlerle örtüşmekte-
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dir (İvanov, 1973, s. 43 vb; İvanov, 1976, 130 vb). Bunların ortak 
yönü, kralın ölmesi ve dirilmesi hususudur. Murşili'nin tedavi ayi
ninde kralın ölmesi konusu, 'kralın kamulaştırılamaz mülkiyetine 
giren eşyaların, yemek yediği masanın, yemek yediği ve içtiği kap
ların, yattığı yatağın, bayramlarda kullandığı silah ve giysilerin or
tadan kaldırılması7 yoluyla ifade edilir (İvanov, 1976, s. 131). Ayin
sel 'ölümden7 sonra Murşili'nin 'doğuşu7 arınma aptesi ayininde 
canlandırılır. Murşili'nin tedavi ayininin, kralın değiştirilmesi ayi
niyle örtüştüğünü gösteren diğer bir husus da boğanın kralın eş
değeri olarak kullanılmasıdır (İvanov, 1976, s. 131).

Hitit İmparatorluk Dönemi7ne ait değiştirme ayinlerinin kö
keni üzerine yukarıda belirtilen görüşler, genelde inandırıcıdır. 
Bununla birlikte, değiştirme ayinlerinin dış etkilerden bağımsız 
olarak Eski Hitit geleneğinde de yer alabileceğine burada dikkat 
edilmemiştir. Bu bağlamda Eski Hitit geleneğine ait yeni saray in
şaatı ayinini ele alalım. Burada ayin üzerinden kralın 'yeniden do
ğuşu7 (yenilenmesi) fikri açıkça izlenebilir. Bu yenilenme şenliği, 
herhalde belirli bir astronomik olayla ilgilidir ve ayinde 'büyük yıl
dız7 ve 'büyük güneş tanrısı7 adı verilen yıldızın gökyüzünden kay
bolmasına bağlıdır. 'Büyük yıldızın7 anlatımından önce incir, kuru 
üzüm vb dağıtılırdı. Bu ayin yapılırken şöyle derlerdi:34

'Siz kralı koruyun, onun gözlerini koruyun, onun hastalığını 
alıverin, korkusunu (?) alıverin... Kafasındaki hastalığını alın, insa
nın kötü sözlerini alın, intikamını alın, dizlerindeki hastalığı alın, 
kalp hastalığını alın!7 Ardından 'büyük yıldız7 ve dağlara seslenir
lerdi33: 'Çıksana (görünsene) büyük yıldız! Ve dağlar yerindedir 
/.../ Sen Pentayya dağı hep yerinde olasın ve 'büyük dağı7 yukarı 
kaldırma! Sen Harga ('Beyaz7) dağı hep yerinde olasın! Sen Tudhali 
dağı hep yerinde olasın (ve) büyük yıldızı yukarı kaldırma! Siz 
Sidduyeni36 ve Piskurunuva dağlar hep yerinizde kalın ve büyük 
(yıldızı?) yukarı kaldırmayın!7

Büyük yıldız ve dağlara böyle hitap ettikten sonra kral da
ğa çıkar ve 'büyük güneş tanrısını73̂  kaldırırdı. Göründüğü üzere
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kral ayrıca dua eder ve başka işlemleri de yerine getirirdi (kıyasla
yın: Goetze, 1955a; s 358).

Yukarıda belirtilen ayinin yapılmasıyla kralın yenilenmesine, 
onun hastalıklardan kurtulmasına yardımcı oluyordu38: '...Acılarını 
(kralın) aldı... (kraldan) aldı, (kralın) hastalığını aldı, korkuyu aldı, 
kalp hastalığını aldı, marazını aldı, yaşlılığını aldı, erkeklik gücünü 
ise ona geri verdi, savaş gücünü ona geri verdi/

Daha sonra önümüze 'yeni' hükümdar çıktığı kaydedilir: tan
rılar kralın yıllarını (yaşını) yeniden hesaplamış39 veya yenilemiş
lerdir40, onu ikinci defa yetiştirmişlerdir41.

Bu ayinde "yeniden doğuş' kralla Tahtın karşıtlığı ve mücade
lesi şeklinde canlandırılır (ve burada kral Yıldırım saçan, Taht ise 
onun düşmanı olan Yılan işlevini üstlenir): ayrıca üzüm fidanı, her 
dem yeşil yeua ağacı dikilir vb (KUB XXIX, I, IV, 13-25), yeni saray 
inşa edilir. Üstelik inşaatın dikey yapısının anlatımına bakılırsa bu, 
evrenin inşasıyla eşdeğerdir (Eskiçağda Mısır Set şenliğinde ma
betler inşası ve kolon dikilmesiyle kıyaslayın: Matye, 1956, s. 14, s. 
8, not 2). Bu ayinde kralın heykelinin yapılması da onun 'yeniden 
doğuşu' ile ilgilidir: 'Kalaydan onun heykelini yaptılar, (heykelin) 
kafasını demirden yaptılar, ona kartal gözleri yaptılar, ona aslan 
dişleri yaptılar/'1*’

Kralın bedeniyle özdeş olan heykelin yapılması ayini, tipolojik 
açıdan Seylan, Hindistan ve Kamboçya gibi ülkelerde görülmüş 
olan heykel kutsama ayinlerine benzemektedir (Hocart, 1936, s. 
237-238). Set'in Gor'u kör ettiği ve ardından heykel dikildiği zaman 
ona (heykelin ve onunla özdeş sayılan kralm, insanın, evrenin) 'do
ğuşunu' simgeleyen göz takıldığı öyküyle kıyaslayın (İvanov ve 
Toporov, 1974, s. 126- 127).

Bu ayindeki verilere dayanarak, kralın değiştirilmesiyle ilgili 
ve herhalde Hatti kökenli bir Eski Hitit geleneği bulunduğunu söy
leyebiliriz (ve burada önce devri olarak, sonraki dönemlerde ise 
kral için 'tehlike' ortaya çıktığı zamanlarda düzenlenen ayinler söz
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konusudur). Heykele kral elbisesi giydirilmesinden bahsedilen Hitit 
İmparatorluk Dönemi değiştirme ayinlerinden birinde heykelin 
ayağına Hattilere özgü yumuşak yemeni giydirilmiş olması da bu 
tahminimizi kuvvetlendirmektedir (kıyaslayın: Kümmel, 1967, s. 
136 ve 2. Bölüm)

Kralın günlük yaşamdaki davranış ve hareketlerini, ayrıca sa
ray görevlileri ve rahiplerin işlevlerini düzenleyen özel yönetmelik
ler bulunması da verimlilik simgesi olarak kralın önemini yansıt
maktadır; şöyle ki bu yönetmelikler, diğer geleneklerde kutsal reis 
ve krallara koyulan tabuları hatırlatıyor (bakınız: Frazer, 1980). 
Kralın Kişiliği İle İlgili Kurallar

Söz konusu kurallar, genelde Hitit İmparatorluk Dönemi'ne 
aittir. Fakat bu tür kuralların Erken Hitit geleneğinin deva
mı olduğu da söylenebilir çünkü en azından Orta Hitit Dönemi'nde 
hazırlanmış bu tür yönetmelikleri artık biliyoruz (KBo XVI, 24+25). 
Bu kaynakta görevlilerin kralla ilgili görevleri belirleyen yönetmelik 
yer almaktadır. Bu metnin duktusu için KBo XVI üzerine yazılmış 
Özet kısmına bakılabilir (Kaynağın özellikleri ve Hitit İmparatorluk 
Dönemi'ne kadar yönetmeliklerin özel tür olarak ortaya çıkması 
konusu için bakınız: Oettinger, 1976, s. 81 vb).

Bu kuralların başlıca amacı, ayinlerde kralın kişiliğini kirlen
mekten korumaktır. Ayrıca yönetmeliklerden biri (KUB XIII, 3, 11-111; 
bakınız: Friedrich, 1928, 46-58) saray mutfağındaki görevliler, 
kunduracılar, kral arabaları için deri mamuller üreten dericiler ile 
sucuları kapsamaktadır. Burada şu veya bu durumda ne yapılacağı 
ve suçlulara verilecek cezalar anlatılıyor (Friedrich, 1928, s. 46-47): 
'Eğer birisi kutsal olanı kirletirse (ve) birisi kral ruhunu kızdırırsa, 
siz ise 'Kral bizi görmüyor hani' derseniz, o zaman (şunu bilin ki) 
kralın tanrıları sizi çoktandır takip ediyorlar. Ve onlar sizin için ok43 
hazırlar ve sizi dağlara kadar kovarlar, sizi kekliğe4*1 dönüştürürler 
ve kayalarda sizi takip ederler. Kralın ruhu (günün birinde) öfkeyle 
dolduğunda mutfak reisleri olarak sizin hepinizi çağırıp (günahsız
lığınızı ispatlamanız için) nehre gönderirim. Ve her kim ki ayinsel

139



olarak temiz çıkarsa kralın hizmetçisi odur. Kim ayinsel olarak kir
liyse ben kral olarak (onu) görmek istemiyorum. Karısı ve çocukla
rıyla birlikte onu çok kötü şekilde öldüreceklerdir. Sizlerse içeride 
(sarayda) bulunan mutfak reisleri olarak hepiniz: saki, masa görev
lisi, aşçı, fırıncı, tavalal neferi, valhiyal neferi, kupacı, posandaf15 
neferi, sütçü, kipliyol neferi, surral neferi, tappal neferi, harsiya 
neferi, Zuppal neferi -  her ay kralın ruhuna yemin edin! Yoldaki 
suyu kaba doldurun ve onu tanrı önünde dökün ve şöyle söyleyin: 
'Kim kutsal olanı lekeliyor ve krala bozuk su veriyorsa bırak tanrı 
bu (adamın) ruhunu su gibi akıtsın!'

Yönetmeliğin kunduracılarla ilgili satırları şöyledir: 'İçeride 
(sarayda) bulunan ve kral için ayakkabı hazırlayan, siz kunduracı
larsa boğa derisini (sadece) aşçı evinden alın, başkasını ise alma
yın! Kim başka (deriyi) alırsa ve (bu davranış) sonradan belli olur
sa, (o kişiyi) onun çocuklarıyla birlikte kötü şekilde öldürecekler
dir/ (Friedrich, 1928, s. 47)

Görevlerini dürüstçe yapmayan dericilerde bu tür ağır cezalar 
uygulanabilirdi: 'Siz, içeride (sarayda) bulunan ve tarsipiyala neferi 
evi, appa neferi evi dericileri ve on tarsipiyala neferinin gözeticile
ri! Kral için savaş arabaları yapanlar olarak siz boğa (ve) keçi (deri
sini) sadece aşçı evinden alın, başkasını ise almayın!' Eğer siz başka 
(deriyi) alıyorsanız, bunu krala bildiriniz! Ve bu sizin için cinayet 
değildir. Ben kral olarak ya komşu (yöneticiye) gönderirim veya 
(kendi) uyruğum olan birine veririm. Ama eğer siz bunu saklarsanız 
ve sonradan bu anlaşılırsa o zaman sizi eşleriniz ve çocuklarınızla 
birlikte kötü şekilde katledeceklerdir/ (Friedrich, 1928, s. 47)

Aynı yönetmelikte sucularla ilgili olan satırlar da ilgi çekmek
tedir. Burada sucunun dikkatsizliği yüzünden kralın içme suyuna 
saç düştüğü somut durum anlatılıyor: 'İçeride (sarayda) bulunan 
sucular! Siz su meselesinde dikkatli ve tedbirli olun! Suyu (mutla
ka) süzün!40 Önceki dönemde ben kral olarak Sanahuitta kentinde 
tunç kabın içinde kesik bir saç buldum. Ve kral ruhum öfkeyle dol
du ve suculara kızdım47: 'Bu lekelemedir!' Arnili bana şöyle (cevap
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verdi): 'Zııliya su getirmeye gitti/ Ben kral ise şöyle dedim: 'Zuliya 
nehre gitsin bakalım. Eğer o ayin için temizse™ bırakın kendini 
arındırsın. Yok eğer lekeliyse koy ölsün!7 Ve Tusliya nehre doğru 
gitti ve lekelenmişti. Ve onlar Tsuliya'yı Suresta*9 kentinde hapse 
aldılar ve ben kral olarak onu /.../ ve o öldü (katledildi). (Bu yüz
den) şimdi siz sucular, suyla ilgili işlerde dikkatli olun ve (ve suyu 
mutlak süzün7 Eğer su kirliyse veya içinde kesik saç varsa onu orta
ya çıkarın!7 (Friedrich, 1928, s. 47-48)

Diğer Hitit metninde hadımlarla ilgili kurallar belirtilir: 'Sonra 
(?) siz, kralın ayin için arınmış bedenine yaklaşan hadımlar olarak 
temizliğinize dikkat edin! Eğer hadımlardan birine kötü hastalık50 
(bulaşırsa) ve hastalık kralın azalarına51 geçerse (bu, yemini ihlal 
etmektir)/5' (KUB XXVI, 12, IV ve ikinci nüshası: KUB XXI, 43, /IV/, 
33-37. Bakınız: Kammenhuber, 1964-65, s. 191 -192)

Ayrıca Hitit kanunlarında hayvanlarla cinsel ilişkiye girme ko
nusunda öngörülen bazı paragraflar da dikkat çekiyor (§ 73, 74, 
86; Friedrich, 1959, s. 82-83, 86-87). Burada söz konusu suç dola
yısıyla verilecek cezayı kral verir ve idam veya af ona bağlıdırs\ 
Bununla birlikte, bu tür suç işleyenin krala yaklaşamadığı (yakınına 
gelemediği) kaydedilir. Paragraflardan birinde, böyle bir kabahati 
ortaya çıkarılmış kişinin rahip olamayacağı belirtiliyor54. Krala ya
kınlaşma ve rahip olma yasakları, burada yukarıdaki kurallarda 
açıklanmış nedenlerle ilgilidir ve bizzat kralı, sadece kral için değil, 
bütün toplum için istenmeyen sonuçlar doğurabilecek ayinsel le
kelemeden koruma amacı taşımaktadır.

Kral toplumun ayinsel simgesi olduğundan onun ayinlerde ve 
günlük yaşamdaki davranış ve hareketleri belirli sınırlayı
cı kurallara bağlıydı. Bu açıdan Hititlerde kralın bazı fizyolojik işlev
lerinde kayda değer sınırlamalar dikkat çekiyor. Şöyle ki Hitit yö
netmeliklerinden birinde 'büyük kazan7 (=kenef, hela) ile ilgili ola
rak şu kurallar yer alır: '(Ve) midenin hareketleriyle ilgili meselede 
çok dikkatli olun. Sonra kral yukarı /.../ etmesin. Ve kral kendisi 
aşağıya büyük kazana /.../ yapsın/,J 'Yukarı7 derken burada, kentin
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yukarı kısmında bulunan saray kastedilir, 'aşağı' ise başkent 
Hattuşa'mn aşağı semti anlamındadır. (KUB XXXI, 100, Rs. 8-10; 
metnin transliterasyon ve çevirisi için bakınız: Güterbock, 1957, s. 
353)

2. AYİNDE KRAL VE KRALİÇE 'YARDIMCILARININ' İŞLEVLERİ

Kral ve kraliçeyle birlikte ayinlere, baş kişinin 'yardımcıları' 
olan diğer kişiler de katılırdı. 'Yardımcılar' arasında yüksek görev
liler dâhil, saraya bağlı kişilerle birlikte mabetlerde hizmet veren 
kişiler de vardı. Aşağıda bu 'y a r d ım c ıla r d a n ' bazılarının işlevlerin
den bahsedeceğiz.

Saray Oğulları ve Meşediler

Hitit bayram ve şenliklerine sıkça katılan kişiler, saray oğulları 
ve meşedilerdir (onların ayindeki görevleri hakkında bakınız: Alp, 
1940, s. 25-52; Ardzinba, 1971, s. 19-23). Örnek gerekirse, antah
şum ayininde onların tipik işlevlerini görebiliriz. Fırtına Tanrısı 
mabedinde düzenlenen bu ayinle ilgili metinlerdeki verilere göre 
(KBo IV, 9; bakınız: Friedrich, 1925, s. 5 -19; Goetze, 1955, s. 358 - 
361; Gurney, 1970, s. 153 -155) kral, Fırtına Tanrısı tapınağından 
saraya yöneldiğinde (KBo IV, 9, I, 5-7) veya kral kraliçeyle birlikte 
halentuvadan çıktıklarında (aynı yerde, I, 34-36) sarayın iki oğlanı 
bir meşediyle birlikte kralın önünde koşarlardı. Genelde sarayın iki 
oğlanı kral ve kraliçenin ayinden önce ellerini yıkaması için (aynı 
yerde, II, 15*16; IV, 1-2) su ve kumaşlar (aynı yerde, IV, 16) 
getirirlerdi. Tütsü olarak kullanıldığı düşünülen (Güterbock, 1964, 
s. 106) tuhhuyessar adlı bir maddeyi koruyucu tanrıça rahibi 
sunardı (aynı yerde, II, 20-22), kraliçeye ise bunu saray oğlu 
takdim ederdi (aynı yerde, II, 29-31). Bazen saray oğulları 
çömelerek genelde sakilerden birinin yaptığını yaparlardı.56 (ayını 
yerde, IV, 43-44; aynı işlevi yapan meşedileri kıyaslayın: aynı 
yerde, IV, 9-10).

Ayinde meşediler sıkça mızraklarla görülürlerdi. Şöyle ki 
baş masa görevlisi kral için masa getirirken üç meşedi masanın
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sağından yürür ve ellerinde altın mızrak, üç adet basit mızrak ve 
suruhha ağacından yapılmış üç asa tutarlardı (aynı yerde, IV, 28- 
30; VI, 3). Genelde mızrakları, kraliçeyle birlikte tahtta oturan kra
la sunar ve sağ tarafa (bazen sola) koyarlardı. Mızrakla baş meşedi 
ritüel yapardı (aynı yerde, 111, 36-40; IV, 21-25). Ayinde kullanılan 
altın mızrağa 'baş meşedinin mızrağı' denmesi de diğer meşediler 
gibi baş meşedinin mızrakla ilişkisini yansıtmaktadır (aynı yerde, V, 
5-6). Ayin zamanı kralla kraliçenin ellerini kuruladıkları 'kumaşı' da 
onlara saray oğullarının efendisi sunardı (aynı yerde, II, 23-25; 34- 
36).

Genelde baş meşedi ve saray oğulları efendisinin ayindeki ro
lü, sadece kral ve kraliçenin 'yardımcısı' olarak ayinlerde bazı 
önemli işlemleri yapmakla sınırlı değildi ve belirli ayin kurallarına 
göre veya kralla kraliçenin talimatına göre ayine katılan diğer şa
hısları yönlendirmek de aynı zamanda onların işiydi.

Her iki 'yöneticinin' ortak özelliği, onların ayin zamanı diğer 
katılımcılara Hatti dilinde sıkça talimat vermeleridir. Aşağıdaki sa
tırlar, onların Hatti dilinde söylediklerinin belirli talimatlar olduğu
nu göstermektedir: 'Ve sonra baş meşedi, çıkıyor ve krala şöyle 
diyor: 'Onlar (müzik) aletlerini getirebilirler mi.' Ve kral der: T a 
mam, aletleri getirsinler.' Sonra (Hatti dilinde) der: 'Tsinir, tsinir/S7 
Asa neferi ise kapıya yönelir ve müzisyenlere şöyle der: 'Tsinir, 
tsinir!  Ve müzisyenler aletleri kaldırıp onları içeri getirirler, asa 
neferi ise onların önünden koşar (KBo, IV, 9, V, 28-39).

Baş meşedi, ayrıca bir sefer de saray oğlanlarından (herhalde 
diğer metinlerde 'saray oğlanı - mızrakçı'58 unvanı verilen) biri Hat
ti dilinde başka talimatlar da veriyorlardı -  'messa, kasmessa59

Baş meşedi ve saray oğullarının efendisi bazen ayinlerde Hitit 
kralının yaptıkları hareketleri yaparlardı. Şöyle ki örneğin ayin sıra
sında kral bazen gözleriyle işaret yapardı (KBo IV, 9, VI, 14). Kimi 
durumlarda baş meşedi de aynısını yapardı (KUB X, 3, II, 19; KUB 
XXV, 16, I, 52. Bakınız: Alp, 1940, s. 13). Kral, Fırtına Tanrısı tapına
ğına yönelirken ve tapınağın avlusuna girerken onun çevresinde
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dansçı dönüyordu (KBo IV, 9, I, 9-10). Başka bir ayinde dansçılar 
saray oğlanları efendisinin çevresinde dönerlerdi (KUB XI, 22, V, 8- 
11; Alp, 1940, s. 29).

Meşedi ve saray oğlanları ayinlerde karşı karşıya sıralanırlardı 
(KBo IV, 9, I, 30-32). Bunların işlevlerinin ayırıcı özelliğine gelince, 
şu husus dikkat çekmektedir: Belirtildiği üzere, kral Hitit başkenti
nin yukarı kısmında yer değiştirirken ona sarayın iki oğlu/oğlanı ve 
bir meşedi eşlik etse de bununla birlikte kral tapınak, halentuva, iç 
(kutsal) mekan, çadır gibi bazı mekanlara uğradığında ona sadece 
saray oğulları/oğlanları eşlik ederlerdi ve meşedi orada bulunmaz
dı (bu hususu ilk olarak kaydeden: Alp 1940, s. 43). Kentin aşağı 
kısmında kralın baş meşediyle, yukarı kısmında ise saray oğlanları 
efendisiyle ilişkilendirildiği hakkında aşağıdaki kanıt (bakınız: § 3) 
da bu özellikle karşılaştırılabilir.

Saray oğlanları ve meşedilerle birlikte ayinlere 'saki' denilen 
saray görevlisi de katılmaktaydı.

Saki

Saki, Hatti kökenli bir unvanla ifade edilen Hitit saray görev
lilerinden biridir. Bazı Hitit yönetmeliklerinde, ayrıca saray görev
lileri ve tapınak görevlileriyle ilgili yönetmeliklerde ve diğer metin
lerde (KBo V, 11) saki (krala, tanrılara ait) 'mutfakla7 ilgili kişiler 
arasında daima belirtilmiştir.

Ayinlerde sakinin başlıca fonksiyonu, kral ve kraliçeye kurban 
ayini yapmak için ekmek, içkiler getirmektir. Bu işlevler bağlamın
da 'çömelen saki' dedikleri özel bir saki de söz konusudur (kıyasla
yın: KUB 1,17, 1,1).

Sakinin işlevleri anlatılırken genelde şu kalıp ifade kullanılır: 
'çömelerek oturan saki dışarıdan (kapının ardından) bir somun iri 
ekşi ekmek ve hayvan şeklinde kap' getirir' veya '...saki dışarıdan 
bir somun iri ekşi ekmek getirir (ve) krala verir. Kral ekmeği böler, 
Hurri şarkıcıları şarkı söylerler, alantsu neferi konuşur, alkışçı el
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çırpıyor (Sonra ise çömelen saki) geliyor ve kralla kraliçeye diz için 
kumaş verir/ (kıyaslayın: KUB X, 89, I, 32-37; KUB II, 3, 8-10).

Sakiyle ilişkilendirilen ekmekler arasında genelde iri ekşi ek
mek söz konusudur, içkilerdense çoğunlukla şarap kaydedilir. Kimi 
metinlerde sakinin şarap ve şarap kabıyla ilişkisi açıkça görülür. 
Şöyle ki cenaze ayininde saki ocağa (=sunağa) şarap dökerdi (KUB
XXXIV, 66+XXXIX 7, III, 55-60. Bakınız: Otten, 1958, s. 44). 
Antahşum ayininde saki krala gümüş kapta şarap verirdi,60 kendisi 
ise giysiler içinde, boğa kafası61 şeklinde gümüş kap taşıyan demir
cilerin önünden giderdi, sonra ise herhalde bu kaplara şarap dol
dururdu62. Diğer metinlerde de ya saray oğlanları efendisine (ba
kınız: Otten, 1958, s. 72) ya da krala kapla (Bossert, 1944, s. 40) 
şarap sunan sakiden bahsedilir.

İlginçtir ki (Hurri geleneğinden gelen) Ullikummi Şarkısı adlı 
mitolojik destanda da şarapla ilgili olarak sakiden bahsedilir 
(Güterbock, 1951-1952, s. 150):

Ve deniz dedi:
Bırak Kumarbi'nin oturması için sandalye63 koysunlar!
Bırak onun için masa donatsınlar!
Bırak yemek ve içki getirsinler!
(Ve) aşçılar ona (değişik) yemekler getirdiler.
Sakiler ise ona içmek için tatlı şarap getirdiler'.
Saki, bazen metinlerde isgaruh/isyaruh denen kapla ilgili ola

rak kaydedilir. (Bakınız: Bossert, 1944, s. 290; Neu, 1970, s. 37) ve 
ölen kişinin heykeli koyulan Taş evde' yapılan ayin bunun örneği
dir.64 'Sonra onun (merhumun) soyundan olan kişi, 20 siglos (1 
siglos = 11,8 gr) ağırlığında gümüş baltayı alır ve onunla üzüm as
masını keser. Saki ise isgaruhu yere batırır ve ağlayıp sızlar, 
toptara kadınıysa merhum için ağıta başlar/ Genelde bu kapla 
yapılan işlemler, Hititçe Vurmak, darp etmek, dövmek, çakmak, 
tıkmak' gibi anlamlar veren fiil kullanıldığı için herhalde bu kabın 
alt kısmı sivri şekildeydi (Bakınız: Bossert, 1944, s. 290). Kabı, sivri
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altı aşağıya dönük şekilde yere koyarlardı (Boğazköy'de bulunan 
ve pithos denen küplerin biçimiyle kıyaslayın: Bossert, 1944, s. 
279) ve ona içki dökerlerdi (Bossert, 1944, s. 37).

Bazı metinlerden, 'çömelen sakinin'görünmesiyle, belirli bir 
ayinin başlangıcı arasında bağlantı olduğu anlamı çıkarılabilir. Şöy
le ki antahşum ayininde kral gözleriyle işaret yapardı. Sonra saki 
gelir ve berber yeri süpürürdü (KUB XXV, I, II, 11-14).

Başka bir durum ise şöyledir: alantsu neferi, çömelerek otu
ran saki geldikten sonra Hatti dilinde şarkı söylemeye başlardı65.

Ayinde saki ile şarap ve şarap kabı arasındaki doğrudan ve sı
kı bağlantıdan hareket eden veya bu adın Hatti dilindeki aslının 
'şarap'66 manasına geldiğini esas alan bazı araştırmacılar, bu keli
meyi 'şarap dağıtıcısı' diye çeviriyorlar. Ne var kı Hitit geleneğinde 
'şarap dağıtan' unvanı taşıyan başka bir görevli de bilinmektedir 
ve karışıklığı önlemek için söz konusu görevlığe 'saki' demek bizce 
daha uygundur.

Sakı(ler)den farklı olan şarap dağıtıcısı ayinde oldukça ender 
çorülur.

Şarap Dağıtıcısı

Baş şarap dağıtıcısı, ayrıca koruyucu tanrıça rahibi ve tahiyo- 
!o'7 neferlerinden bahsedilen Hitit ayin metni fragmanı bize ulaş
mıştır. Ayinle ilgili olup bugüne kadar kalmış satırlara bakılırsa, baş 
şarap dağıtıcısı, hariulli denen bir kaptan içki dağıtırdı. Burada 
ispontuçsi denen diğer kaplardan da bahsedilir fakat bunlar, koru
yucu tanrıça rahibi ve üç tahiyala neferiyle ilgilidir.

Ayin metinlerinden farklı olarak, tarih ve yasa belgelerinde 
şarap dağıtıcılarından daha sıkça bahsedilir (aşağıdakiyle kıyas
layın). Bu metinlerde sadece baş şarap dağıtıcısı yer alsa da, bu
nunla birlikte bu şahıstan, sadece 'baş şarap dağıtıcısı' olarak değil 
hem de 'şarap dağıtıcılarının yöneticisi' (harfi harfine: 'şarap ne
ferlerinin yöneticisi') gibi adlarla belirtilir. Dolayısıyla şarapla ilgili
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olarak bu tür görevlilerin başlı başına bir grup oluşturdukları söy
lenebilir.

Öte yandan masa görevlileri ve aşçılar, ayinlerde en çok hatır
latılan gruptur.

Masa Görevlileri ve Aşçılar

Masa görevlileri ve aşçılar, gözeticilerle birlikte Hitit kralı ve 
kraliçenin ' y a p ım c ı la r ı '  olarak ayinlerde sıkça yer alırlar. Masa 
görevlileri ve aşçılar arasında gözeticilerle birlikte 'birinci dereceli' 
masa görevlilerinden (KBo IV, 9, V, 10) ve aşçılardan bahsedilir 
(aynı yerde, V, 22-23).

Masa görevlileri, ayinlerde genelde kurbanların koyulduğu 
ayin sofraları bağlamında karşımıza çıkarlar. Şöyle ki antahşum 
ayininde masa görevlileri gözeticisi, (herhalde Fırtına Tanrısı tapı
nağına) ayinsel açıdan temiz bir masa getirir (aynı yerde, IV, 26-27) 
ve ardından masayı kralın önüne koyardı (aynı yerde, IV, 39-40).

Ayinlerde kral sofrasıyla birlikte sıkça kraliçe sofrasından bah
sedilir (KUB X, 21, III, 7-14; bak: Goetze, 1951, s. 69): 'Masa görev
lileri kral ve kraliçenin masadaki sofralarından iki tatlı ekmek alır 
ve onları kralla kraliçeye sunarlar. Ve (kralla kraliçe) (ekmeği) bö
lerler. Masa görevlileri iki tatlı ekmek alır ve bunları kralla kraliçe
nin ayinsel olarak temiz masalarına yeniden geri koyarlar.'

Doğal olarak aşçıların ayindeki başlıca işlevi, ayin yemekleri 
hazırlamaktı. Şöyle ki antahşum, ayininde aşçılar, sarama ekmeği 
üzerine kızartılmış içyağı parçası koyarlardı (KBo IV, 9, I, 23-24). 
Onlar masaya kaplar içinde et koyar, soğuk iç yağını doğrarlardı 
(aynı yerde, V, 46, 47). Aşçıların gözeticisi önemli işlevlere sahipti.
O kurban edilmiş hayvan gövdesinin parçalarını Ülke kralı olan 
savaş tanrısı heykelinin, tanrılaştırılmış taht ve ocak (=sunak), pen
cere, ahşap kapı sürgüsü önüne getirir, ayrıca kurbanları ocak 
(=sunak) önüne koyardı (aynı yerde, II, 44-50). Bu 'ayin mekânları' 
yakınında ve herhalde Eski Hitit kralı 1. Hattuşili'nin heykeli önün
de aşçıların gözeticisi şarap akıtırdı (aynı yerde, III, 1-12). Aşçıların
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ayin yemekleri yapma işlevi bağlamında Ullikummi Şarkısında aşçı
ların Kumarbi için yemekler getirmeleri ilgi çekmektedir 
(Güterbock, 1951, 1952, s. 150; metni yukarıdakiyle kıyaslayın).

Cenaze merasimleri ve diğer ayinlerde, göründüğü üzere ma
sa görevlileri ve aşçıları arasındaki hiyerarşiye işaret eden hususlar 
vardır. Şöyle ki bazı metinlerin başında önce masa görevlileri ve 
aşçıları belirtilir (bakınız: Otten, 1958, s. 50, 84). Diğer metinlerde 
ise masa görevlileri aşçılardan sonra (bakınız: Otten, 1958, s. 66) 
veya masa görevlileri gözeticileri, aşçıların gözeticilerinden sonra 
belirtilirler (KBo IV, 9,111,4).

Belki de ilk gruptaki kaynaklar, masa görevlilerinin daha arka
ik dönemlerdeki durumunu yansıtmaktadır, çünkü tapınak ve sa
ray görevlilerine ait kurallarda mutfak görevlilerinin öncelik sırası, 
söz konusu metinler grubundaki verilerle örtüşmektedir. Ayrıca, 
daha da önemlisi, aynı benzerlik Telepinu 'Fermanı'nda' da görül
mektedir.

Daimi olarak Hitit şenliklerine katılanlardan biri de asa nefe
ridir.

Asa Neferi (Borazan)
Genelde şenliklerde bir asa neferi bulunur ve ender hallerde 

bunların sayısı daha çoktur (KBo IV, 9, I, 25; KUB XXV, 1, VI, 18).

Asa neferinin ayinlerdeki en karakteristik özelliği, onun, se
remonideki diğer katılımcıların önünde durmak, yürümek (veya) 
koşmaktır. Şöyle ki antahşum ayininde asa neferleri, masa görevli
leri ve (KBo IV, 9, V, 9) aşçıların (aynı yerde, V, 22-23)68 önünde 
koşar, ayine katılanları (ayrıca kral oğulları, süt rahibi, Hatti kenti 
reisi, Hububat tanrısı ana rahibesini) belirli şekilde yerlerine otur
turlardı. (KBo IV, 9, V, 20, 24-27, 48-50).

Asa neferinin bir diğer işlevi, seremoniye katılan yüksek gö
revlilerin talimatlarını altlarına iletmekti. Şöyle ki antahşum ayiniy
le ilgili yukarıdaki metinde baş meşedi bizzat asa neferine başvura
rak müzik aletleriyle ilgili olarak talimat vermektedir. Asa neferi,
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kapıya doğru gider ve Hatti dilinde müzisyenlere emir verirdi. Bu 
işlevle ilgili olarak, bizzat asa neferinin Hitit yönetmeliğine göre, 
saray görevlilerinin adlarını ve Hatti dilindeki unvanlarını söyleme
si de ilginçtir (KBo V, 11).

Bazı örneklerde, örneğin yapağıya adanmış bayramın anlatı
mında (KUB XX, 25, VI, 1-5) kurban törenleriyle ilgili olarak elinde 
iri ekmek ve bir içki doldurulmuş kap tutan asa neferlerinden bah
sedilir (aynı yerde, I, 2, 6, 8) fakat Hitit şenliklerinde onun bu işlev
le ilişkisi çok enderdir.

İlginçtir ki asa neferinin yukarıda belirtilen faaliyetleri bağla
mında, bu görevlinin unvanı için esas oluşturan asa (baston), bazı 
metinlerde ulak (haberci) işlevini yapanlarla ilgilidir.

Ullikummi Şarkısında anlatılanlar bu açıdan anlamlıdır. Bura
da, tanrıların haberi iletmeye hazırlanırken aceleyle ayakkabı giy
dikleri ve mutlaka ellerine asa aldıkları belirtilir Ayrıca tanrı 
Kumarbi tanrı İmpaluri'ye hitap ederdi (bakınız: Güterbock, 1951- 
1952, s. 152): 'Sen benim sözümü dinle! Eline asayı al, rüzgâr ka
dar hızlı ayakkabılarını ayağına giy! (Ve) aşağı, İrsirram tanrılarının 
yanına git!'69. Öte yandan ayinlerde 'berber' denen 'yardımcı' ise 
asa neferiyle mukayesede daha ender görülür.

Berber

Ayinlerde berberle birlikte sıkça birkaç berberden bahsedilir 
ki bu da sarayda söz konusu görevlerinin bir grup oluşturduğunu 
gösterir. Genelde ve ayrıca antahşum ayininde berberlerin işi 'sü- 
pürmektir' (süpürgeci):70 'Kral gözleriyle işaret verir ve (ve) ber
berler yeri süpürürler.' Diğer örnekte, kral işaret verdikten ve çö- 
melerek oturan saki geldikten sonra berberlerin aynı işi yaptıkları
nı görüyoruz (KUB XXV, 1, II, 11-14).

Nuntariyasha bayramı71 anlatılırken de berberlerin süpürme 
görevinden bahsedilir: 'Onlar taparvasu ekmeğini bölerlerken (ve 
bir yere) koyarlarken berberler yeri süpürürler.'
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Meşedilere ait yönetmelik metninde de berberlerin süpürme 
işi anlatılır72: '...Berber, elindeki ahşap galama73 ile (büyük) kapıla
rı siliyor/

Yukarıda yer alan metinlerin içeriğine bakılırsa berberlerin 
ayinsel açıdan temiz olmayan işler yaptıklarını görüyoruz. Demek 
ki bizzat bu nedenle bazı araştırmacılar, bu unvanı 'temizlikçi' diye 
çeviriyorlar (Goetze, 1951, s. 69).

Hitit ayinlerinden birinde bir hastalığa tutulmuş (veya büyüye 
maruz kalmış) kişinin saçlarını kesen berberden bahsedilir ki bu da 
berberlerin işlevlerinin, temiz olmayan işlevler olarak yorumlandı
ğını teyit etmektedir:74 'Ve gece, güneş doğana kadar bu kişi yıka
nır ve berber onu tıraş eder. (Bu kişinin) koltuğunun altından73 
kesilmiş tüyler ve /r' solundan alınmış tüyleri o alıkoyar. Ve el ve 
ayakların tırnaklarını sol taraftan keser/77

Hitit geleneğinde insan saçı ve tüyü önemliydi ve oldukça 
tehlikeli simge sayılırdı. Tedbirsizliği yüzünden kralın su içtiği kaba 
saç düştüğü için sucu Zuliya'nm idam edilmesi de bunu kanıtla
maktadır (kıyaslayın: yukarıda 3. Bölüm, 1. paragraf). Zuliya'ya 
böylesine en ağır ceza verilmesi Hititlerde tüy ve saçlarla ilgili özel 
inanç ve önyargılar olduğunu göstermektedir. Bunlar bir dereceye 
kadar Eskiçağ Hint toplumunda ki inanışları hatırlatır (ve aslında 
birçok halklarda görülür). Eskiçağ'da Hindistan'da saç ve tüyler bir 
taraftan yenilenme gücü olarak görüldüğü gibi öte yandan ise 
ölenlerin temiz olmayan cildi sayılır. Saç ve tüylerin büyümesi ve 
kesilmesi, bitkilerin doğal büyüme ve solma dönemleriyle, genelde 
ise verimlilikle özdeşleştiriliyordu. Şöyle ki racasuya ayininde tıraş 
edilen ve saçı kesilen kral, yeni ürün vermesi için eski bitkilerden 
kurtulan toprağın emsaliydi (bakınız: Heesterrnan, 1957, s. 111, 
212-217; saç ve tüylerin cilt=bitki arasındaki özdeşlik için bakınız: 
Toporov, 1971, s. 21, 50). Afrika'da Nyakyusa halkı arasında saç ve 
tırnakların büyüme (verimlilik) gücü olarak algılanması da bu ba
kımdan ilginçtir (VVilson, 1959, s. 22, 41, 63-65, 116, 121 vb). Ayrı
ca Afrikalı Aşanti aşiretlerinin komşularında saç ve tüylerle ilgili
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ayinleri de dikkat çekmektedir (Rattray, 1932., s. 135, 163, 188, 
199, 201, 206-207, 303 vb). Dolayısıyla Hitit görevlisi olarak berbe
rin işlevleri ilk başta herhalde kralın saçını kesmek, tıraş etmek ve 
onu temizlemekti. Bu yüzden berber, bizzat kral (ve onun çevre
sindekilerin hepsi) için tehlikeli ve temiz olmayan bir işi yapan biri 
sayılıyordu.

Bunun dışında berber ayinlerde başka işler de yerine getirirdi. 
Örneğin antahşumda berber saray oğlanına ayin ekmeği sunar, o 
da ekmeği saray oğullarının efendisine verirdi. Efendi ise ekmeği 
koruyucu tanrıçanın mızrağının üzerinde kırardı. Sonra ekmek par
çaları aynı sıra takip edilerek berbere iade edilirdi (KBo IV, 9, V, 11-
17). Burada önemli olan husus, berberin saray oğlu aracılığıyla 
yüksek saray görevlisi sayılabileceği olasılığıdır.

Kilam şenliklerinin anlatıldığı diğer bir ayinde de berberler
den bahsedilmektedir (KBo X, 26, I, 1-4): 'Berberler meşaleyi alır 
ve (onu) ateşlerler. Sonra ise onlar meşaleye su döker ve çekip 
giderler/ Bunu, baş berberin meşaleyi yaktığı ve sonra bir meşale
yi yola koyduğu, diğeriyle ise kralın önünden koştuğu ayinle de 
mukayese edebiliriz (KUB XX, 10, III, 1-11).

Eskiçağ Hitit belgelerinden birinde de berberden bahsedilir 
(KBo III, 23 /=BoTU 9/, I, 3; Bakınız: Giorgadze, 1973, s. 135 - 137). 
Metin fragman halindedir ve bu yüzden berber hakkında buradan 
hiçbir veri edinemiyoruz. Bu metni esas alarak sadece şunu tespit 
edebiliriz ki 'berber' unvanı, Hitit toplumunun geç dönemlerinde 
ortaya çıkmamıştı ve en azından Eski Hitit Dönemi'nde de vardı.

Saray görevlileri arasında Hatti kökenli alantsu unvanını taşı
yanlar, en anlaşılmaz gruptur.

Alantsu

Ayinlere katılan bu kişilerin unvanı iki işaretten oluşuyor: 
'heykel' ve 'diş.' Önceleri bu unvan, 'heykele dua eden'78 olarak 
yorumlansa da metinler bunu kanıtlamıyor. Güterbock'un destek
lediği Landsberger'in yorumu daha tatmin edici görünüyor
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(Güterbock, 1964, s. 95-97). Buna göre, söz konusu görevlinin Hi
titçe adı, Akad dilindeki aiuzinnu (palyaço) kelimesinin Boğazköy 
biçimidir.

Fakat palyaço kelimesi, çok daha modern olduğundan alantsu 
ifadesini olduğu gibi, yani metindeki okunuşuna göre kullanmayı 
tercih ettik.

Ayinlerde alantsunun yaptığı en yaygın iş, dua etmek, yakar
mak anlamında 'konuşmaktır' (Alp, 1940, s. 65-67). Hitit şenlikleri
nin çoğunda alantsu neferleri yedirme ayinden sonra bu işlevi ye
rine getirirler: kral (veya) kraliçe tanrıyı içerlerdi veya tanrı için içki 
içerlerdi, ardından müzik aletlerinde çalarlardı: sonra ise alantsu 
neferi dua sözlerini söyler, alkışçı el çırparak alkışlar, balina neferi 
haykırırdı.

Bazı durumlarda yukarıdaki sıralamadan farklı işlem görüyo
ruz ve işlev sayısı azalır. Şöyle ki bazen balina neferinin işlevi ayin 
dışı tutuluyordu (kral içiyor, şarkıcılar şarkı söylüyor, alkışçı el çır
parak alkışlıyor: KUB I, 17, V, 29-32 vb). Diğer durumlarda 'alkış
lama' işlevi ayinden çıkarılıyordu:79 'Saki, kabı uzatarak krala su
narken alantsu neferi konuşmuyor. İnanna'nın müzik aletlerinde 
çalarlarken ise (o zaman) alantsu neferi konuşuyor.' '(Müzik aleti) 
çalmak' ile 'konuşmak' arasındaki ilişkiyi cenaze ayinlerine ait me
tinlerde de görüyoruz. Üstelik burada alantsu neferleri 'konuşma
larını', seslerini kısarak yaparlardı (kıyaslayın: KUB XXX, 23+XXXIX, 
13, Vs., 8-10, 18-20, 27, 29, 30-32; Otten, 1958, s. 74 vb): 'Müzis
yen huntsinara aletinde (çalar ve) şarkı söyler. Alantsu neferleri 
'aha!' diye haykırırlar ama seslerini kısarlar.'

Bu anlatıda alantsu neferlerinin Hatti dilinden alınmış olan 
'aha\' dua sözcüğünü kullanmaları dikkat çeken bir özelliktir. Ge
nelde onlar başka şenliklerde de Hatti dilinde 'konuşma' yaparlar
dı (KUB I, 17, I, 18; II, 18; III, 48-49 vb).

'Konuşmak' alantsu neferinin karakteristik işlevi olsa da biri
cik görevi değildi. Şöyle ki antahşum bayramında alantsu neferleri
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arkammi, huhupal, galgalturi gibi müzik aletlerinde çalarak kralın 
önünden ve ardından yürürlerdi (KBo IV, 9, I, 39-41). Aynı şenlikte 
onları tanrıça İnanna'mn müzik aletlerinde çalarak (aynı yerde, V, 
42-45) kralın çevresinde dans ettiklerini görüyoruz (KBo ıV, 9, I, 
45-50): 'Öteki alantsular kırmızı giysiler giyerek ve kralın çevresin
de daire oluştururlar. Ve onlar ellerini yukarı kaldırarak yerlerinde 
dönüyorlar ve el çırparak alkışlıyorlar/

Bunların dışında alantsular şenliklerde başka işler de yapar
lardı. Ayrıca yukarıda anlatılan ayinde marnuva doldurulmuş ha
vuzda iki çıplak alantsu neferinin oturduğunu hatırlamak yerinde 
olacaktır. Bu kişilerin çevresinde ayin hareketleri yapılırdı. Bu 
ayinde fahişeler de yer aldığı için burada bir tür işaret söz konusu 
olabilirdi (ilkel şenliklerde işaret, sefahat ve içki alemi hakkında 
bakınız: Abramyan, 1977a, s. 101 vb).

Bununla birlikte, alantsu ile birlikte alantsuların gözeticisi ve 
aşçının katıldığı ayin ilginç olduğu kadar anlaşılmazdır (KUB XX, 11,
II, 7-13). Alantsu neferleri için içinde hububat ve şarap bulunan iki 
kap koyarlardı. Alantsuların gözeticisi ahşap tsahurtiye otururdu. 
Aşçı ona kapla şarap sunar, sonra onun önünde çömelerek otu
rurdu. Alantsu neferleri yemek yerlerdi, onların gözeticisi ise (baş
ka) kapla aşçıyı kafasından vururdu.

Fırtına Tanrısı Neferi

Hititlerde mevsim şenliklerinde ve başka birçok ayinde 'Fırtı
na Tanrısı neferi (eri), Fırtına Tanrısı neferleri (erleri)80, Fırtına Tan
rısı kadını' (KUB, XIX, 78; KUB XX, 19, 61; KBo XI, 30), 'Fırtına Tanrı
sı rahibi/ (KUB IX, 24; KBo X, 24; KBo XII, 65; IBoT II, 121) denen 
görevlilere sıkça rastlıyoruz. Buna göre, söz konusu kişiler, Hitit 
panteonundaki baş tanrılardan biri olan Fırtına Tanrısının görevli
leriydiler (c1U/IM-una). Ayrıca yerel Fırtına Tanrısının81 hizmetçileri 
de vardı.

İfade edilen anlamına bakılırsa 'Fırtına Tanrısı neferi (eri), Fır
tına Tanrısı kadını, 'Fırtına Tanrısı rahibi' unvanları iki farklı görev
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liyle ilgili olmalı: biri, mabet dışında kralın 'yardımcısı', ötekisi ise 
mabet personelinden olan görevli. Ne var ki unvanlarda ifade edi
len bu farkı Hitit metinlerinden çıkaramıyoruz.82

Fırtına Tanrısı kadınları, ayinlerde erkeklere göre epey ender 
görülürler. Üstelik onlar, sadece bir ayinde Fırtına Tanrısı eri ol
maksızın karşımıza çıkıyorlar (KUB XX, 61, I, 2, 8; tabletin ön ve 
arka yüzlerindeki satırların sadece bir kısmı kalmıştır). Göründüğü 
üzere birkaç gün süren bu ayinde Fırtına Tanrısı kadınıyla birlikte 
diğer görevliler de yer alıyorlardı. Ayinden önce yıkandıktan (ap
tes) sonra (aynı yerde, I, 3, 4) bir tanrının tapınağında ayin yapılır 
(aynı yerde, I, 9) ve ayin eti kurban edilirdi (aynı yerde, VI, 4-5).

Kimi durumlarda Fırtına Tanrısı kadınları Fırtına Tanrısı erkeği 
ile birlikte görülür (örneğin nuntariyasha şenliğinde: KUB XI, 30, I, 
J9) Ayrıca melkit metninde (KBo XVI, 78, IV, 7) ve kökeni bilinme
yen bir ayinde (KUB XX, 19, III, 1, 10) bunlar bir arada görülürler.

Bu ayinlerden birinde harman yerine giden ayin alayı anlatılır. 
Önde görevliler yürüyor, onların ardından kral arabasıyla geliyor:8* 
'(Saray oğlanlarının efendisi) Fırtına Tanrısı neferi, Fırtına Tanrısı 
kadını, alkışçı kadın, tsitti neferleri ve bütün hatsçivi neferlerinin 
önünden koşar, Kral harmana yaklaşır ve (sırayla) iki defa Sepuru, 
Telepinu ve İnanna'nın küçük aleti çevresinde dolanır. Kral (har
mandan) dışarı çıkar ve arabadan iner. Saray oğullarının efendisi 
ona krala kalmus uzatır, (sonra ise) baş meşedi, meshedilmiş kişi, 
hGmino neferi, Fırtına Tanrısı erkeği ve kadını, alkışçı kadın, tsitti 
neferleri, hatsçivi neferlerinin önünden koşar/

Melkit metninde Fırtına Tanrısı erkeği ve kadınını diğer görev
lilerle birlikte saraydan çıkmaya hazırlanırken kapı kısmında görü
yoruz:8* 'Fırtına Tanrısı erkeği elinde asa tutuyor85, Fırtına Tanrısı 
kadını, alkışçı kadın,... Alantsu, aşçıların gözeticisi, on beş hapi ne
feri80, on beş kurt neferi, bir kalkan kadını, üç ivant kadını (onunla 
birlikte duruyorlar). İvant kadını ve harvant kadınının beline 
kappali kuşağı bağlıyorlar ve kopçasını87 düğmeliyorlar. /.../ 
Meshedilmiş kişi kalkar ve onun eline salkım şeklinde ekmek verilir
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/.../ ...duruyor ve elinde gümüş tsou tutuyor. Giriş kapısı mekânın
da onlar otuz koyun ve otuz /.../ hazırlıyorlar/

Fırtına Tanrısı neferinin bir işlevi de karla kraliçeye adanmış 
ayinleri yerine getirmekti. Fırtına Tanrısı neferi bunu, ordunun da 
katıldığı bir Eski Hitit Dönemi ayininde yapar (ki bu, 'pan
kus' sırasında saray oğullarıyla birlikte ordunun katıldığı ayini ha
tırlatıyor)88: '...Ordu oturur (ve) kral tahta oturur. Saray oğulları 
efendisi marnuva getirir ve kral iki kez içki adar. Saray oğlanları 
efendıisi kabı götürür ve Fırtına Tanrısı neferim içeri alır. O da kralı 
arındırır, üç kez (ona) su verir, onun (önünde?) uzanır (ve) dua 
eder. Kralla kraliçe otururlar, el yıkamak (aptes) için su getirir ve 
masaları koyar/

Fırtına Tanrısı neferinin kralla ilgili bazı benzer ayin işlevleri 
Hitit İmparatorluk Dönemi metinlerinde de belirtilir ama ne yazık 
ki bunlar fragman halinde olup çok dağınıktır. Bunlarından birinde 
sadece tek satır kalmıştır89: ‘Eğer Fırtına Tanrısı neferi, krala../ 
Diğer metnin bir satırı (KUB XX, 15) şöyledir: 'Eğer Fırtına Tanrısı 
neferi krala yemin ediyorsa../ M' Üçüncü metne göre, Fırtına Tanrısı 
neferi, kraliçeyle bir arada ayin yapardı31: '/...Fırtına Tanrısı neferi 
halentuvaya alınır ve kraliçe ayin düzenler/

Fırtına Tanrısı neferinin ayin yapmak için saraya alındığı
nı başka bir Hitit ayinde de görüyoruz:92 'Sabahleyin (halentuva) 
açıldığında Fırtına Tanrısı neferini içeri alırlar, kral (ise) Arinna'ya 
yönelir/

Fırtına Tanrısı neferinin ayindeki işlevleri için 'ayin yapmak 
(a n i y a kıyaslayın: KBo XX, 10, I, 5; II, 1), eğilerek selam vermek, 
dua etmek, ayinsel olarak arındırmak' vb fiiller kullanılır. V. Haas 
tarafından yayınlanmış metinde anlatılan Hitit ayininde arındırma 
işini Tatta, Hutçıya ve Tahpurili adlı Fırtına Tanrısı neferleri yapar
lar (bakınız: Haas, 1970, s. 30 vs).93

Fırtına Tanrısı neferinin işlevlerinden biri de halukan tarna- 
ifadesiyle ('haber/mesaj göndermek')9,1 belirtilenidir: 'Tanrı büyük
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kapıya doğru aşağı yaklaşır ve Fırtına Tanrısı neferi mesaj gönderir, 
alkışçı el çırparak alkışlar. Kral taşa (stele) doğru gider (ve) üç (?) 
kez kutsal Daha dağı, tanrı Hasmaiu'nun çevresinde dolanır. 
İnanna'nın küçük (müzik) aletlerinde (çalarlar), halliyara neferleri 
şarkı söylerler, alantsu neferi (konuşur), alkışçı alkışlar, balina ne
feri (haykırır)/

Metinlerdeki verilere (KUB XXXVI, 89) ve kralla kraliçenin Fır
tına Tanrısı ve Güneş tanrısına kartalı elçi gönderdikleri Eski Hitit 
ayini anlatımına göre bir dereceye kadar fikir yürütebiliriz (bakınız: 
Otten und Soucek, 1959, s. 30). Kaydedelim ki oldukça farklı kültür 
ve halklarda kartalın güneşle ilişkisi ve kuş olarak kutsallığı konusu 
da araştırılmıştır (Sternberg, 1936, s. 718 vs). Fırtına Tanrısı nefe
rinin tanrıya bir şekilde hitap ettiğini veya ona ulak (kuş) gönder
diğini tahmin edebiliriz95. 'Hutsçiya, Fırtına Tanrısı neferleri gökle
re haberciyi salıverirler (ve söylerler): Beni sakla ve koru!96 Nerik 
kenti Fırtına Tanrısı beni koru ve üstümü ört! Ve bırak göklerin 
Fırtına Tanrısı, Nerik kenti Fırtına Tanrısına refah getirsin!'

Bu metne bakılırsa Fırtına Tanrısı neferi tanrıya haberci aracı
lığıyla 'hitap edebilirdi/ Ayrıca o, tanrıyı şenliğe, örneğin ay bay
ramına 'çağırarak' davet edebilirdi: 'Ayın on üçüncü gün geldiğin
de ise yeniden arınma (aptes) ayini yapılır ve gece Fırtına Tanrısı 
neferi mugnadarı (mekândan) çağrı yaparak Nerik kenti Fırtına 
Tanrısı davet eder/ (KBo II, 4, Vs., 23-27; bakınız: Haas, 1970, s. 
302 vs).

Fırtına Tanrısı neferi bir diğer şenlikte de aynı tanrıyı 'çağırı
yordu/ O tanrıya Hatti dilinde hitap ederek onu Nera, Lalla kentle
rinden, Haharva dağlarından,97 Tsitharunuva dağından, Dahasta 
nehrinden çağırıyordu (KUB XXVIII, 92, I, 4-8İ bakınız: Haas, 1970, 
s. 302 vs).

Fırtına Tanrısı neferinin fonksiyonları bununla sınırlı değildi. 
Şöyle ki kayıp tanrı mitine göre, tanrı geri döndükten sonra Fırtına 
Tanrısı neferi tanrının öfkesini 'yatıştırmak' zorundaydı.98
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Fırtına Tanrısı neferinin tanrının öfkesini yatıştırma 'yeteneği' 
onun, ev ve evin iç (kutsal) kısmını Fırtına Tanrısının öfke, korku, 
•.ımşek ve yıldırımından (KUB VII, 13, Vs., 17-18) arındırmak için 
yaptığı ayindeki işleviyle kıyaslanabilir (KUB VII, 13; CTH 456). Fır- 
iına Tanrısı neferi Fırtına Tanrısının bu emarelerini boş bir yere 
V.ötürüp bırakır7 (KUB VII, 13, Vs., 26) ve onları 'bağlardı:'99 'Fırtına 
lanrısının telaş, öfke, korku ve dehşetini patakladım, bağladım ve 
içeride /.../'

Fırtına Tanrısı neferinin bu işlevi açısından onun, kapı arasın
da veya açık alanda (dammeli pedi- 'hiç sürülmemiş yer, tarla/ 
Kıyaslayın: Hoffner, 1974, s. 47) ya da evin içinde (KBo XVII, 78)lu’, 
yıldırım vurmuş insanlar üzerinde ayin yapması dikkat çekmekte
dir.

Fırtına Tanrısı neferi, bahar ayinlerinden birini yapardı ve bu 
arada gökten düşmüş Ay hakkındaki miti Hatti dilinde anlatır
dı (Laroche, 1965, s. 74-78. Kıyaslayın: yukarıda 2. Bölüm 4. parag
raf).

Fırtına Tanrısı neferinin Hatti dilinde konuşması, birçok ayin
de görülen özelliktir (bakınız: IboT II, 34, Vs., 10-11, KUB VII, 3, 16- 
18; KUB VII, 22, Vs., 15; KUB XXVIII, 98, III, 6-8). Kralın da katıldığı 
Hatti kökenli ayinle ilgili metin de gayet ilginçtir ama ne yazık 
fragman şeklinde kalmıştır (KUB IX, 11+XXVIII, 82+IBoT III, 98; CTH 
732). Bu arındırma101 ayini 'kötü niyetli lekelenmeden'102 arınma 
amaçlıydı.

Aynı şekilde 'kötülüğü7 demir kap103 içine kapatmak için yapı
lan büyü ayini de bu ayinin arındırıcı özelliğine işaret etmektedir: 
'Ceset yakılan yerde geniş demir kap vardır, kapağı kurşundandır. 
Ve hadi o (kabı) kapatsın (ve) demir çivilerle çivilesin.'

Fırtına Tanrısı neferinin özel rol oynadığını, şu ifade de ortaya 
koymaktadır104: 'Fırtına Tanrısı neferini çağırın!' Fırtına tanrısı ne
feri keçi (KUB IX, 11, I, 11), koyun (aynı yede, 16), üç ekmek (aynı 
yerde, 15) adar, ayrıca oklarla bir ayin düzenlerdi (aynı yerde, 12-
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14). Yukarıda belirtilen benzer ve büyü yüklü ayini de muhtemelen 
Fırtına Tanrısı neferi yapardı. Bu işlem, 'Fırtına Tanrısına (yönelik) 
söz' ifadesiyle belirtilirdi (KUB XXVIII, 8 2 ,1, 24: IM-nas uddar).

Aynı ayinde Fırtına Tanrısı neferi 'suya (ait) sözler'105 söylerdi: 
'Fırtına Tanrısı neferi yeniden kapla su alır, saray oğullarının efen
disi ise (ateş yakması için başka) kap verir.10(1 Ve o, kralın eline su 
döker. Kral (ateş yakmak için) kabın üzerinde elini yıkar ve Fırtına 
Tanrısı neferi (Hatti dilinde) konuşur/

Bu ayinde merasim hareketlerinin sıralanma şekli de ilginçtir: 
once Fırtına Tanrısı neferi su akıtıyor, sonra su sözlerini dile getiri
yor. Bu görevli diğer ayinlerde de aynı sırayla hareket eder. Bu 
ayinleri kıyasladığımızda su ile ilgili ayinlerde belirli bir hiyerarşi 
sırası ortaya çıkıyor. Fırtına Tanrısı neferinin üç ayinine ilişkin anla
tıyı sözcukbilim seviyesinde kıyaslayarak bunu tespit edebiliriz107.

Bu ayinleri esas alarak suyla yapılan ayinlerin, sıvı akıtma
nın108 Fırtına Tanrısı neferi için başlıca işlevlerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz.

Fırtına Tanrısı neferinin su ve sonuç itibariyle yağmurla ilişki
si, Fırtına tanrısının varlık biçimlerinden biri olarak Fırtına Yağmu- 
rulü<J tanrısı şerefine yapılan bahar ayinine katılmasıyla da kanıt
lanmaktadır: 'Sağır adam kendi kentinde Fırtına Yağmuru tanrısını 
(heykelini)110 kaideye diker. Bahar gelir. Ve Fırtına Tanrısı neferi, 
Hakmisa kentinden aşağı iner ve evinden bir kap bira ve üç ekmek 
getirir: onun kentinin insanları ise sağır adama bir kara koyun ve
rirler. Fırtına Tanrısı neferi, kurban olarak onu (koyunu) keser. Ko
yunu taş stel önünde keserler, çiğ ve kızartılmış et koyarlar.'

Bu ve diğer metinlerdeki veriler bağlamında Fırtına Tanrısı 
neferinin kral ve kraliçeyle birlikte kaynak başında yapılan ayine 
katılması dikkat çeker (IboT II, 90, 12).

Fırtına Tanrısı neferi ayinde taşları (KUB XXVI, 21, II, 5), çivile
ri (kıyaslayın: KUB XII, 49, 4) ve bazı durumlarda hep yeşil olan 
kutsal yeua ağacını kullanırdı (KUB XII, 49, 9, 13, 14).
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Fırtına Tanrısı neferinin yeua ağacıyla birlikte görüldü
ğü ayinler bağlamında, bir şenliğin belirli bölümünü yansıtan aşa
ğıdaki metin ilginçtir131: 'Fırtına Tanrısı neferi bir kap bira koyar, 
/.../ hazırlar, tanrılar için bayram düzenler (ve) /.../ haykırır: 
.../Önceler/ sizin dedeleriniz ve büyükanneleriniz, baba ve annele
riniz, yolun kenarıyla ilgili işlerden uzak dururlardı. Ve kimse yolun 
kenarında çömelerek oturmaz.11’ (çünkü yolun) kenarları Fırtına 
(anrısının dizidir; yol ise onun göğsüdür. Eğer herhangi bir kişi yol 
kenarına çömelerek oturursa ve Fırtına tanrısının dizleriyle konu
şursa veya eğer yol kenarında çömelerek oturursa ve Fırtına tanrı
sının göğsüyle muhatap olursa /.../ Fırtına tanrısı neferleri böyle 
/.../ Çömelerek oturan /.../ yüksek bitkiyle /.../ /.../ eden kişi hadi! 
Onu sapana /.../ ve Fırtına tanrısı neferini /.../'

'Yol kenarına oturma7 yasağına ait bu metin 'pulluk' logog- 
ramı içeren satırla bitiyor. Bu ve sonraki satırlarda herhalde, yasa
ğa uymayana sapan kullanılarak ceza verilmesinden, yani çark iş
kencesiyle11* idamından bahsedilmektedir.

Burada Fırtına tanrısının bedeniyle ilişkilendırilen 'yol' keli
mesine verilen anlam ise herhalde Tungus -  Mançur halklarının 
geleneklerine göre açıklanabilir. Bu halklarda 'yol' bir dünya ağa
cıdır ve 'şaman veya onun duası bu ağaçla göğe yükselir' (Stern- 
berg, 1936, s. 236-237).

Benzer düşünce Slav inançlarında da görülür ve 'köprü', 'Si
birya halklarında dünya ağacı olan şaman yolu ile aynı' işleve sa
hiptir. Ayrıca Eskiçağ Hint geleneğinde ayin, yol veya güzergah 
olarak adhvaryü diye belirtilir, öte yandan Latince pontifex keli
mesi de 'köpür-yol yapan' anlamına gelir (bakınız: İvanov, 1968a, 
s. 346; İvanov, 1969a, s. 47 vs; İvanov ve Toporov, 1965, s. 167). 
Bu bağlamda doğu Slav düğününde mekânın mitleştirilmesi ve 
Kuşlarda köprünün 'ara oda' olarak değerlendirilmesi düşündürü
cüdür (Bayburin ve Levinton, 1978, s. 90 vs, not 8).

Söz konusu geleneklerdeki veriler önemlidir zira ayin ve mit
lerle ilgili bazı Hitit metinlerinde, 'merdiven' dünya ağacının işlevi
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ne benzer fonksiyona sahiptir (P,IKUN4, BlsKUN5. 'Merdivenden bah
sedilen metinlerin ayrıntılı derlemesi için bakınız: Lansberger and 
Güterbock, 1937-1937, s. 55-57). Merdivenden (8İSKUN5) bahsedi
len metinlerin çoğu Hitit İmparatorluk Dönemine aittir. Ama bun
larda yer alan 'merdiven' inanışı Hitit geleneğinin geç dönemine 
özgü Hurri elemanı olarak görmek doğru değildir.

Yargıç işlevi114 gören ve 'merdiven reisi' denen görevliyi daha 
'Kapadokya tabletlerinden' biliyoruz ve bu görevlinin unvanı, dün
ya ağacı- 'merdivenle7 ilgili daha eski işlev içerir (kıyaslayın: 
Dovgyalo, 1971, s. 83).

Merdivenden bahsedilen Hitit İmparatorluk Dönemi belgeleri 
arasında yerel Anadolu geleneğine bağlı metinler de var (bakınız: 
KUB XVII, 8; Laroche bunları Anadolu kökenli mitlere dâhil ediyor: 
1965, s. 166 vs).

Hitit İmparatorluk Dönemi ayin ve mitleri içeren metinlerde 
'merdiven', tanrıların bir dünyadan ötekine çıkabildikleri yol anla
mındadır1̂ . Gümüş merdivenlerle yukarı çıkın! Ve siz /.../ 
çıkmış olacaksınız. Hadi tapınaklarınıza gelin!'

Ayine bağlı olan bir başka Anadolu mitine göre 'merdi
ven' dokuz basamaktan oluşuyor116: 'Ve göklere yükselen dokuz 
basamaklı merdiven /.../' Hitit ikonografisinde merdiven çıkan 
birinin tasviri (bakınız: resim 7) ve güneşli Yer tanrıçası için yapılan 
ayinde (KUB XVII, 18; CTH 448) 'ayin reisinin merdiven çıkmasının 
anlatılması da ilginçtir117: '...Sonra ayin reisi merdivenle yukarı 
çıkar... Yaşlı kadınlarla (=büyücü) ilgili herhangi bir iş ortaya çıkarsa 
bu durumda onlar tam aynısını yapıyorlar (ve) yeniden canlı (kur
banlıkları) aynı yol üzerine koyuyorlar...' (kıyaslayın: Lansberger 
&Güterbock, 1937-1939, s. 56)

Bu ayinle ilgili metin tam olarak bize ulaşmadığından dolayı 
burada 'yol' derken ne kastedildiği açık değil. Bununla birlikte 
merdivenle yol arasındaki bu bağlantı, dünya ağacı ile 'yol' arasın
daki ilişkiye benzer.
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Hitit geleneğinde merdivenin 'yol' olarak yorumlanması bağ
lamında şaman kadının Araukan seremonisindeki takdisi dikkat 
çekmektedir. Bu seremoni sırasında, geleceğin şaman kadınına ait 
kulübesi önünde dikilen ahşap merdiveni (rewe) ayine katılan bir 
kadın çıkardı (bakınız: İvanov, 1974, s. 85-87). Ayrıca Slav masalla
rında ağaca tırmanma ve Karpatlarda oturan dağlıların cenaze 
oyunlarıyla kıyaslama yaılabilir. (Veletskaya, 1978, s. 39 vs)

'Merdiven' bağlamında Hitit geleneği verilerinin Araukan 
adetiyle benzerliğini ortaya koyan bir husus da şudur: Arau- 
kanlarda 'rewe ağacını sadece şaman kadının evinin önüne koyar
lardı' ve aynı şekilde Hititlerde kapının önündeki kutsal yeua ağacı, 
idhip görevlilerin ve aynı zamanda rahiplerin devlet yükümlülükle
rinden muaf olma ayrıcalığının simgesiydi. (İvanov, 1974, s. 87 
vs)118

Hapi Neferleri

Hitit ayinlerine kurt adamlarla ve ay neferiyle birlikte hopi ne
ferleri de sıkça katılıyorlar (bakınız: Jakob- Rost, 1966a, s. 417- 
422).

Hattuşalı (KBo XVI, 69, I, 12) ve ayrıca Ankuvalı (KBo XVI, 68,
I, U-17), Taviniyah, Salampalı (KBo XVI, 67, I, 5; KBo XVII, 43, I,
18), ayrıca Katapalı ve Kartapahalı hapi neferleri hakkında bilgilere 
sahibiz. Bu görevlilerden her grubun başında herhalde hapi nefer
leri efendisi vardı (bakınız: KBo XX, 96, 14; KBo XI, 44, III, 1; KBo
XIX, 161,1,4).

Hapi neferleri kral ve kraliçenin katıldığı ayinlerde görüldük
leri gibi Taş evde' yapılan şenliklerde, Hatti tanrısı Teteshapi için 
yapılan ayinlerde ve 'tanrının kız kardeşi' olan rahibenin yönettiği 
genliklerde yer almaktaydılar. Melkit metinlerine göre, 'Taş evdeki' 
genlikte yöneticiler değişik kentlerden gelmiş hapi neferlerine ye
mek dağıtıyorlardı. Hapi neferlerinin bu şenlikteki görevleri hak
kında ise bilgi yoktur.
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Diğer Hitit ayinlerinin çoğunda onlar dans etmeleriyle bilinir
ler. Örneğin bir Eski Hitit ayininin anlatıldığı metinde dans ettikleri 
belirtiliyor (KBo XX; 9; bakınız: KBo XX, 32 ve H. Otten'in bu kay
nakla ilgili Özet'te kaydettiği ikinci nüshalar). Burada hapi neferleri 
tanrıça İnanna aletlerinde ve arkammi aletinde çalınan müzik eşli
ğinde dans ediyorlardı119: 'Kral, kraliçe ve tanrının kız kardeşine 
kaplar sunulurken İnanna aletlerinde çalarlar, arkammi çalarlar, 
hapi neferleriyse dans ederler/ (ayrıca kıyaslayın: KBo XX, 5, Vs. 
(?), 7).

Dans ederlerken hapi neferleri belirli bir sıralamaya göre de
ğişik yönlere dönerlerdi120: 'Hapi neferlerinden birincisi kralın kar
şısında olursa onlar durdukları yerde hep bir arada sağa dönerler/ 
Sağ döndükten sonra sola dönerlerdi121. Bu dans biçimi için bazen 
'şuraya buraya'122 ifadesi kullanılır: 'Onlar durdukları yerde bir kez 
şuraya (dönerler), diğer seferinde buraya dönerler/

Hapi neferleri eğilerek de dans ediyorlardı123 ve bu arada 
üçer kişilik gruplar halinde olup birbirinin ellerini tutarlardı124.

'Tanrının kız kardeşinin' katıldığı şenlikte de hapi neferleri 
ayin dansı yaparlardı. Bu arada, dans sırasında hapi neferlerinin 
worsamo denen ağaç bir eşya ile (sopayla?) birbirilerine vurmaları 
ilginçtir: 'Hapi neferleri yeniden iki defa dans ederler, eğilerek se
lam verirler ve (onlar bir birine) warsama12S ağacıyla vururlar ve 
otururlar/ Önceki satırlarda bu ayinin anlatımında vvarsama ile 
hapi neferlerinin efendisine vurdukları belirtilir126: 'Yeniden hapi 
neferleri efendisi eğilerek selam verir ve onun asa neferi, ağaç 
vvarsama ile iki kez u/ ^ R f?) vurur. Sonra hapi neferleri başçısı otu
rur/

Bu ayindeki 'vurma' işlevi, başka bir ayinle kıyaslanabilir (KBo 
XI, 25, V?, 7-9). Burada kral üç kez tanrı önünde eğilerek selam 
verir ve rahip üç kez dizginle (veya k̂ ismeri- ile) krala vurur (bakı
nız: KBo XI Özeti; kusismeri- konusunda görüşler için bak: 
Güterbock, 1957, s. 351). Bu bakımdan Hurrilerin (h)isuwa şenli
ğinde rahibin 'tanrı asalarıyla' kralın sırtını dövmesi de ilginç ben-
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. «•i Nktir (ABoT 7 ve ikinci nüshaları, 1-16; Otten, 1951, s. 227. Ayrı- 
< .ı yeni baskıya bakınız: KBo XV, 37,V). Kral asaları öper ve oturur
du. Sonra o önünde oturanları içirir ve üç kez onların sırtlarına 
mnrının asalarıyla' vururdu, onlar da asaları öperlerdi. Bu ayinler- 

ılr 'vurma' işlevi herhalde verimlilikle ilgili üretici eylemleri ifade 
«diyordu (ayrıca demir asayla boğaya vurmalarıyla kıyaslayın: KUB
XX, 87, I, 11-12; Alp, 1967, s. 542). Ama hassumas bayramında 
.onradan Hestaya kovulan kör adama da vurduklarına bakılırsa 
(kikiniz: yukarıda), bu vurma işlevi 'duygusal ikilem' özelliği taşı
maktadır. Çünkü burada 'ölüm' ve aynı zamanda 'yeniden doğuş' 
İm aradadır ve üstelik vurma ve bedduanın karnavaldaki ikili nite- 
lıj’j  antropolojide zaten bilinir (Bahtin, 1965, s. 222-223 vs)

Soyunmuş hapi neferleri, tanrının tapınağını dolaşırken 'tan
ımın kız kardeşine' eşlik ediyorlardı:127 'Kral arabayla dışarı çıkardı. 
() virajı dönerken tanrının kız kardeşi yukarı yapağı tapınağına çıkı
yor. O tanrı Kantipuitti'nin yapağısı önünde yürüyor. (Onun önün
de) soyunmuş hapi neferleri yürüyorlar, (onların peşinden) 
Anunuva kenti neferleri (yürüyorlar) ve şarkı söylüyorlar, onları 
i'^ıntuhi kızları (takip eidyor ve) şarkı söylüyorlar, (artlarından) 
.ırkamiyala kadınları (gelir ve) arkammi ile galgalturi çalarlar.'

Bu şenlikte 'büyük (kral) meclisinden farklı olarak' sadece 
‘meclis' denen ayinlerden birinin hapi neferlerinin evinde düzen- 
inm esi de dikkat çekmektedir120.

Bu 'meclis' aynen 'büyük meclis' düzeninde yapılırdı ve pren- 
.m yönettiği hassumas şenliği ile benzer özelliklere sahipti. 'Tanrı
nın kız kardeşi' herkesi yemek için bir araya getirirdi (KBo X, 27, III, 
}>\, 36). Ona yemek ve içki verirlerdi (KBo X, 27, III, 37, 39) ve o 
kurban adayan vaziyeti alarak (oturarak veya ayakta durarak) tan- 
nları yedirir ve içirirdi (KBo X, 27, IV, 15-23 vs; kıyasla: KUB XX, 90, 
IV, 4, 14). Ardından herhalde 'meclis' dedikleri bu ayine katılanla- 
ı ın hepsi bir arada yer ve içerlerdi.

Son derece ilginçtir ki diğer görevlilerle birlikte herhalde hapi 
neferlerinin yer aldıkları 'meclise' katılanlar, bazen yerlerinden
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kalkıyor ve 'havlıyorlardı' (feryat ediyorlardı). Yani aslında kurt 
neferlerinin diğer ayinlerde yaptıklarının aynısı söz konusuydu129.

Hapi ve kurt neferlerin bu işlevi açısından şunu belirtelim ki 
hapi neferleri genelde Hatti tanrıları için yapılan ayinlerde yer alır
lardı ve bu şenliklerde Hatti ayin şarkıları söylenirdi (bakınız: KUB
XXVIII, 97, II, 12; KBo XIX, 161, II, 22-23; IV, 16-25).
'Tanrının Kız Kardeşleri'

Yukarıda ele aldığımız bazı metinlerde adları geçen 'tanrının 
kız kardeşlerinin' mevkileri oldukça yüksektir. Bu rahibenin önemli 
rol oynadığı, öncelikle Eski Hitit ayinlerinde görülür. Geçenlerde 
yayımlanan iki ayin metninde onlar kral ve kraliçeyle birlikte ayini 
yönetenler arasında görülüyorlar (KBo XX, 9, 2; metnin ikinci nüs
halarıyla kıyaslayın. Ayrıca KBo XX, 5, Vs.?, 7). Bu metinlerde 'tan
rının kız kardeşinin' adı, kralla kraliçenin ardından gelir ve o, krali
yet çiftinin yaptıklarını yapıyor. Şöyle ki kralla kraliçe tanrıyı içer
lerdi ve ardından 'tanrının kız kardeşi' de aynısını yapardı:130 'Çö
melerek oturan geliyor, kralla kraliçe /.../ içiyorlar ve tanrının kız 
kardeşi içiyor, İnanna (aletlerinde) çalıyorlar, halliyara neferleri 
şarkı söylüyorlar, bir iri ekmeği (bölüyorlar).'

Hatti tanrısı Teteshapi için yapılan ayin, 'tanrının kız kardeşle
ri' tarafından yönetiliyordu131. Ayinin başlangıcı herhalde başkent
le bağlantılıydı. Ayinin bu kısmı anlatılırken bir Hatti şarkısından 
(duasından) bahsedilir, ayrıca tsintuhi kızlarının başçısı şarkı söyle
yerek haykırıyor, diğer kızlarsa dua okuyorlardı. Bu şarkılar (dua
lar) bitince 'tanrının kız kardeşi' arabayla başkent yakınında bu
lunduğunu bildiğimiz Taviniya kentine giderdi132. Onun ardından 
ayin alayı yola çıkardı ve alaydakiler tanrı Teteshapi'nin heykelini 
taşıyorlardı (veya 'tanrının kız kardeşinin' arabasında taşıyorlar
dı):133 'Ve rahip tanrı Tetesahapi'nin heykelini kaldırıyor. Sonra 
arabayı çeviriyorlar ve tanrının kız kardeşi arabaya biniyor ve 
Taviniya kentine giriyor. (Onunla birlikte) ayindeki diğerleri yürü
yorlar13'1 ve tsintuhi kızları da alayın ardından giderek Hatti dilinde 
'talaya talayata' şarkısını söylüyorlar ve dua ediyorlar. Sonra
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Kıntuhi kızlarının başçısı Hatti dilinde haykırıyor... ötekiler ise aynı 
■.«•kilde dua ediyorlar. Tanrının kız kardeşi Uargatau yakınlaşınca 
ı’•<1 ona su veriyorlar/

Ardından Taviniya kenti yakındaki ormanda 'tanrının kız kar- 
ıl«ı>ı/ herhalde tanrı Tetesahapi'nin heykeliyle bir ayin yapardı. 
Mıj«cr Hitit ayinlerinde olduğu gibi tanrı heykeliyle yapılan ayinler
di1 çadır kullanılırdı. Bu gibi durumlarda çadır, işlevi açısından her
li,ilde tapınakla eşdeğer görülüyordu. Bu ayinle ilgili olan şu satir
in bize ulaşmıştır:135 'Ve rahip, tanrı (Teteshapi'nin heykelini) kal- 
dmr ve onu çadırdan dışarı çıkarır. Tanrının kız kardeşi de çadırdan 
ı,ık.ır ve arabaya biner, arabanın önünde ise tanrı asası neferi ko- 
..ır. Tanrının kız kardeşi ormana yönelir ve ardından tsintuhi kızları 
yürür (ve) şarkı söylerler: 'talaya, talayata'. Araba orman içine gi
rince çadırı oraya götürürler. Ve tanrının kız kardeşi arabadan iner. 
K.ıhip tanrının heykelini çadırın içine götürür, tanrının kız kardeşi 
vı» tanrı anası rahibe ise çadıra girerler. Ve bir /.../ ile bir keçi (gö
türürler)/

Ardından altıncı ve son kolonda metin fragmanlaşmıştır. Tan- 
ıı mabedinde 'tanrının kız kardeşinin bütün tanrılara' kurban ada- 
ı i k i s i  ve kırmızı giysiler giymesini anlatan 24 satır kalmıştır136: 'Tan- 
ııııın kız kardeşi' Tetesahapi tapınağına varmadan (önce) rahip, 
ı.ıpınağa tanrının heykelini getirir ve onu tekrar kaide üzerine ko- 
y.ır. Tanrının kız kardeşi Teteshapi tapınağına vardığında arabadan 
iner ve tapınağa girer. O eğilerek tanrıya selam verir, haykırır 
/'yor'/. O içirmek için sırasıyla bütün (tanrılara)137 uğrar. Tanrı 
li'teshapi'nin kabına vardığında tanrının kız kardeşi (tapınağın 
kutsal) kısmına girer (iktidar işaretlerini) orada koyar. O kırmızı 
hnsgala138 (elbisesi) giyer ve (tapınağın kutsal) mekânından dışarı 
f.ıkar/

Bu satırlarda Teteshapi tapınağının hangi kentte bulunduğu 
h.ıkkında hiçbir bilgi verilmemiştir. 'Tanrının kız kardeşi
nin' Taviniya kentine yöneldiğini dikkate alırsak tapınağın bizzat bu 
kentte bulunması gerekir. Ama Taviniya ormanındaki ayini anlatan
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kısımla tapınaktaki ayini anlatan kısım arasında birkaç satır kay
bolmuştur. Bu yüzden metnin son satırlarında artık Taviniya'dan 
sonra Hattuşa'da yapılan ayinin anlatıldığı olasıdır.

Ayrıca şuna işaret edebiliriz ki bizzat metinde tanrı Tetesa 
hapi heykelinin eski yerine, yani Hattuşa'daki tapınağa koyulduğu 
da belirtilmiştir. Teteshapi ayiniyle ilgili başka bir metinden alınmış 
aşağıdaki satırlar da Teteshapi mabedinin bizzat Hattuşa'da bu
lunduğunu gösterir. Buna göre 'tanrının kız kardeşi' geceyi geçir
mek için (Hattuşa'nın yakınında bulunan) artsanu evine gider: di
ğer görevli bayanlarsa geceyi Hattuşa'daki mabette geçirirlerdi139: 
'Ve tanrının kız kardeşi artsanu konuk evine girer, tsintuhi kızları 
ise tanrı (Teteshapi) mabedine dönerler. Sabah şafak saatinde tan
rının kız kardeşi yemek ister. Sonra o, Hattuşa'ya gider.'

Teteshapi için heykelle yapılan ayinle paralellik gösteren il
ginç ritüel, yukarıda bahsedilen Hitit ayinlerinden birinde görülür 
(KUB X, 91). Bu şenlikte şafak saatinde heykeli mabetten çıkarır ve 
arabaya koyarlardı. Heykeli görevliler eşliğinde Hattuşa'da 'Ta- 
viniya kapısı' (KA.GAL-TIM uruTawiniya, yani Taviniya kenti yönüne 
bakan kapılar) denilen yerden geçirerek ormana götürürlerdi. Or
manda tanrı heykeliyle ayin yapılırdı. Burada başkentin 'Taviniya 
kapısından' bahsedildiğinden dolayı ayinin, Taviniya kentinde 
Teteshapi şenliğinin yapıldığı aynı ormanda düzenlendiği muhte
meldir.

Teteshapi'ye adanmış ayin, genel çizgileriyle kralın arazi 'do
laşımı' şenliklerini hatırlatır. Bu şenliklerde kralla kraliçe Hitit dev
letinin kült merkezlerini dolaştıkları gibi, 'tanrının kız kardeşi' de 
Hattuşa'dan hareket ederek Uargatau kenti üzerinden arabayla 
Taviniya kenti ormanına gider, oradan da (Taviniya üzerinden?) 
başkente dönerdi.

Kral şenliklerinde Hitit kült merkezlerini dolaşırken kral, koru
yucu tanrının simgesi olan yapağıyı ve bazen de bu tanrının 
(Tsithariya) heykelini yanında taşırdı. Teteshapi şenliğinde Hat- 
tuşa-Taviniya ve aksi yönde yapılan gezide tanrı Teteshapi'nin
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heykeli taşınırdı. 'Tanrının kız kardeşi/ katıldığı diğer Hitit şenlikle- 
nnde de kutsal yapağı, Güneş tanrısı tapınaklarını, halentuvayı 
dolaşırdı ve ona eşlik eden görevliler tanrı Kantipuitti'nin yapağısı
nı taşırlardı (KBo X, 27,111, 8-17).

Kral bayramları ve genelde bütün yerel ayinlerin en önemli 
holümü, Hitit tanrılarını yedirmekti. Aynı özelliği Teteshapi şenli
ğinde de görebiliriz.

Teteshapi şenliği ile ilgili Hitit metinlerinin asılları geçenlerde
II. Otten tarafından yayınlandı ve burada 'tanrının kız kardeşinin' 
tanrıları yedirmesi ayrıntılı şekilde anlatılmıştır (kıyaslayın: özellik
le KBo XIX, 161 ve 163). Yedirme işlemi kral şenliklerinde olduğu 
i'ibi aynı şekildeydi.

'Tanrının kız kardeşi' oturarak veya ayaküstü tanrıyı içerdi 
(veya içirirdi). Saki dışarıdan iri ekmek getirir ve onu rahibeye uza
tırdı. Rahibe, ekmeği böler ve sakiye iade ederdi. Ardından ekmek 
dilimlerini 'pankusa' dağıtırlardı ('pankusun eline ekmek veriyor
lar, pankusa içki veriyorlar, pankus için ekmek ve içeceği bölüyor
lar..' vb)140.

Diğer örneklerde masa görevlisi ayin asmasından ekmeği ala
rak 'tanrının kız kardeşine' uzatırdı ve o da ekmeği masa üstünde 
bölerdi. Sonra ekmeği 'pankusa'dağıtırlardı (KBo XIX, 161, I, 17- 
19; 20-22).

Kral ayinlerinde olduğu gibi Teteshapi bayramında da kurban
lara yemek, içecek, kahvaltı vb adı verilir, başka deyişle kurban 
aynı zamanda yemek idi (KUB XI, 32, III, 27-28; IV, 15, 17; KUB 
XXV, 51, IV, 11-12; KBo XI, 47, I, 14, KBo X, 27, lif, 31, 36).

Tanrı yedirildikten sonra her seferinde görevliler, ayinlerin 
yapıldığı mekânı süpürürlerdi (hatırlanabileceği gibi kral ayininde 
berberler yeri süpürüyorlardı'). Bu arada 'tanrının kız kardeşleri' 

('I yıkamak için su verirlerdi (kral ayininde el yıkama konusunda 
yukarıdaki bölümle kıyaslayın)141.
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'Tanrının kız kardeşi/ Teteshapi şenliğinde çoğunlukla Hatti 
kökenli tanrıları yedirirdi142. Yedirme sırasında tsintuhi kızları 
Hattice şarkılar (şiirler) söylerlerdi (KUB XI, 32, II, 7, 10-13, 21-33; 
KUB XXV, 51, IV, 5-7; KBo XIX, 161, II, 23; IV, 15-18 vb; KBo XIX, 
1963, III, 52 vb). Hatti 'şiirine7 özgü aliterasyon içeren bu şarkılarda 
(şiirlerde) kral, kraliçe ve tanrılardan bahsedilmektedir (kıyaslayın: 
KBo XIX, 161, IV, 18, 20-21, 25).

'Tanrının kız kardeşi' Teteshapi şenliğinde sadece kurban iş
levini yapan başkişi değildir ve burada diğer bazı örneklerde oldu
ğu gibi o, tek başına veya ayindeki diğer kişilerle birlikte değişik 
danslar icra ederdi.143

Böylece 'tanrının kız kardeşinin'yüksek görevli rahibelerden 
biri olduğunu ve sadece kraliyet çiftiyle birlikte hareket etmekle 
kalmayıp bazı şenlikleri bizzat kendisinin yönettiğini görüyoruz.

Onun "tanrının kız kardeşi7 gibi bir unvan taşıması, tesadüf 
olmasa gerek, çünkü Teteshapi şenliğinde tanrısal iktidar simgeleri 
kullanmaktadır14"1.

Mezopotamya'da 'tanrının kız kardeşi' (Sümer dilinde entu) 
kral kutsal nikâh işlemini yerine getiren yüksek dereceli rahibedir. 
Kimi araştırmacılar Hitit rahibesinin de benzer işlevlere sahip ol
duğunu düşünüyorlar (Hoffner, 1974a, s. 120).

Kral, kraliçe ve 'yardımcıları,' sınıflandırma açısından ayinde 
sıkça ikili özelliklere bağlanmaktadırlar. Bunlar 'söz konusu simge 
sistemlerini kullanan kolektiflerin bizzat kendileri açısından... ayin
ler ve mitler için bilinçli olarak önemsenmektedir.7 (İvanov ve 
Toporov, 1974, s. 259; Sınıflandırma bağlamında ikili işaret sistem
lerinin tipolojisi için bakınız: İvanov, 1969, s. 105 -115; İvanov ve 
Toporov, 1974, s. 259 -305; İvanov, 1978c, s. 96 vs. Kıyaslayın: 
İvanov, 1972, s. 105-147; Alekseyev, 1976, s. 40-46).
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3. AYİNDE KRAL, KRALİÇE VE 'YARDIMCILARLA' SİVİL-  
ASKERİ (SAĞ, DIŞ) İŞLEV VE KUTSAL (SOL, İÇ) İŞLEV ARASINDA 

BAĞLANTI KURULMASI

Hitit ayinlerinde sağ-sol, dış-iç gibi ikili karşılaştırmalar daha 
çok kullanılır145.

S a ğ -s o l146 karşıtlığı, ayinde kurbanlıkların değişik kısımlarıyla 
bağlantılı olabilir ve Dünyanın Güneş tanrıçası için icra edilen kur
banlarda bunu görebiliriz:147 'Sonra Dünyanın Güneş tanrıçasının 
sunak masasına ufalanmış üç ekmek koyulur: sağ tarafta o, bir 
(ekmek), sol tarafta iki (ekmek) koyar/ Sağ -sol, burada adakların 
ayırıcı özelliklerini ifade etmektedir ve örneğin tatlı ve ekşi ekmek
lerden oluşan adağın farklı yönlerini yansıtır:148 'Kral, Hububat 
tanrısı için yeniden bir iri tatlı ekmeği kırar ve onu saray oğlanına 
verir. Saray oğlanı ise ekmeği Hububat tanrısı kaidesinin sağ tara
lına, iri ekşi ekmeğin üzerine koyar. Kral, Hububat tanrısı için baş
ka bir iri ekşi ekmeği böler ve onu saray oğlanına verir. Saray oğla
nı ise onu Hububat tanrısı kaidesinin sol tarafına koyar/

Hurri geleneğine bağlı ayinlerde sağ -so l149 karşıtlığı, kurban 
verilen tanrıların ayırıcı özellikleri olarak ortaya çıkar:150 'Ve kral 
(elini) iri ekşi ekmeğin üzerine koyar. Ve (bu ekmeği) aşçıların reisi 
veya büyücü böler ve tanrı Ea'nın kaidesinin sağ tarafına koyar. 
Sonra kral (elini) diğer iri ekmeğin üzerine koyar ve (aynı görevli) 
onu böler, sonra Damkina kaidesinin sol tarafına koyar/

Koruyucu tanrıça ve tanrı Alayya için yapılan ayinde de sağ- 
sol karşıtlığı herhalde aynı anlam taşımaktaydı (KUB XX, 99, II, 6- 
10).

Hitit ayinlerinde sağ-sol işaretlerinin sırası her zaman aynıdır. 
Önce sağ tarafta, sonra sol tarafta işlev yapılır. Ayin danslarında, 
örneğin tsintuhi kızlarının icra ettikleri dansında da aynı sıra göze
tilir151: 'Kilissara kentinden altı (?) kişi gelir ve başlarıyla kalçalarını 
(kumaşla) sararlar. Meshedilmiş kişi /.../ tutar (?), öne koşar (ve) 
sağda ocağın (=sunağın) ardında durur. Altı kız süslenmiş olarak (?)
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kralın karşısında ellerini yukarı kaldırır ve sessizce dans ederler, 
yerlerini değiştirmeden bir kez sağa ve bir kez de sola dönerler, 
yüzlerini onlar krala taraf çeviririler, sırtlarını ise krala dönmezler. 
Meshedilmiş kişi, öne koşar. (Kızlar) bir kez ocaktan (=sunaktan) 
sağ tarafa, bir kez de sol tarafa koşarlar, meshedilmiş kişi ise ye
rinde kalarak bir kez sağ tarafa dönerler (?).'

Bazı metinlerde sağ-sol karşıtlığında yer değişme görülmek
tedir. Şöyle ki Antsili ve Zukki olarak karşımıza çıkan kayıp tanrı 
hakkındaki Hitit mitinde sağ-sol işaretlerinin yer değiştirmesi, tan
rının aşırı telaş içinde olmasıyla ilgilidir:152 'Tanrı Antsili öfkelendi, 
tanrı (Zukki öfkelendi?): sol pabucunu sağ (ayağına giydi) ve sağ 
pabucunu ise sol yağına giydi. Giysiyi kendine... İki kısımlı giysiyi 
(kendine) aldı ve önce hubiki üst (harfi olarak ifade şöyledir: "sayı
ca sonuncu/) gömleğini giydi: alt (gömleği) ise en sonunda giydi../

Sol yön, imge olarak sadece yer değiştirme değil, hem de özel 
ayinsel rolü nedeniyle de başat olabilirdi. Şöyle ki nuntariyasha 
şenliğinde Hisurla Irmağı kıyısında yapılan ayin sırasında yönetici 
ve yardımcısı sadece sol ellerini kullanıyorlardı (KUB II, 7, I, 1-3; 
CTH 626).

Sağ-sol işaretleri ayinlerde uğurlu (hayırlı) ve uğursuz (kötü) 
olarak değerlendirilir (sağ-sol işaretlerinin uğursuzluğu konusun
da kıyaslayın: Kammenhuber, 1964-1965, s. 191). Geç dönem Hitit 
yönetmeliklerinden birinde de sağ-sol karşıtlığının bu tür anlamlar 
taşıdığını görüyoruz. (KUB XXI, 42, IV, bakınız: Kammenhuber, 
1964-1965, s. 189 vs): "Eğer kralın iç (Enderun) mekânlarında her
hangi bir sol iş görürseniz ve (bunu) birine iletirseniz veya biri, 
başka birinden sol işi gizlice öğrenirse, ama krala söylemezse../

Solun uğursuzlukla ilişkisi, özellikle ayin metinlerinde sıkça 
görülür. Şöyle ki Mastigga ayininde böyle bir ilişki fark edilmekte
dir (KUB XXXIII, 115; bakınız: Josephson, 1972, s. 64): "Kendi ara
nızda nasıl kargış/beddua etseniz de şimdi Güneş tanrısı kar
gış/beddua etsin ve dilleri sola çevirsin!' İşaretler arasındaki aynı 
bağlantı, büyücülükle ilgili başka bir ayinde ortaya çıkmaktadır
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(VIJoT 58, IV; bakınız: Neu, 1940, s. 3): "Soldan büyülenmiş olan 
.eyler var ki ben onları almadım ama sağdan büyülenmiş olanlar 

v.ır ki işte onları aldım/
Sol-sağ bağlantısı ile uğurlu-uğursuz ikilemi arasında ilişki 

hırulması ışığında kayıp tanrı hakkındaki mitin değişik versiyonla- 
nnda sağ budun rolü ilginçtir (Hititçe wollas hostai/ denilen budun 
r.Jcvi için kıyaslayın: İvanov ve Toporov, 1974, s. 68, 135, 170 vb). 
Kurada sağ but daima refah, verimlilik vb ile ilişkilendirilir (KUB 
XVII, 10, IV, 34; KUB XXXIII, 6 (+7), II, 7; KUB XXXIII, 24 (+?) 28, IV, 
.M; KUB XXXIII, 21, III, 12; KUB XXXIII, 19, III, 14. Bakınız: Laroche, 
l% 5, s. 98, 101,119, 121,123).

Ayrıca sağ but, tanrıça analar hakkındaki mitte ebediyet sim
lis id ir :153 "Bak! Senin için sağ but var. Sağ but nasıl ebediyse aynı 
■.okılde kral, kraliçe, prensler, Hatti ülkesi de sağ but gibi ebedi 
k,ilsin!'

Sağ but, kraliçenin kişisel Fırtına Tanrısı için yaptığı ayinde de 
kurbanlık olarak yer alır154. Bunların hepsi sağ budun kullanılması, 
kurbanlık hayvan gövdesinin kısmıyla ilişkilendirilen "sağ" yönün 
uğurlu olmasıyla açıklanmaktadır (başka ayinlerde kurbanlığın sağ 
kulak, sağ ayağının özel rolüyle kıyaslayın).

Fırtına Tanrısına bizzat sağ budun adanması, belki de başka 
bir nedenle ilgilidir. Bazı Hitit ayinlerinde "sağ' yönün çoğunlukla 
(veya sadece) Fırtına Tanrısı bağlantılı olması bu sonucu haklı çıka
rıyor. Şöyle ki ayinlerden birinde Fırtına Tanrısına ait olan sağ taht 
ve sağ silahtan bahsedilmektedir155. Kraliçenin kişisel Fırtına Tanrı
sı için yaptığı ve yukarıda ele aldığımız ayinde "kraliçenin iç mekânı 
görevlilerinin evine yazıcı ve tanrı anası rahibeler girerler'. Fırtına 
Tanrısının kabını da oraya getirirlerdi. Burada kabı açarlar ve sağ 
tarafta ayin masası kururlardı ki bunun bizzat Fırtına Tanrısı için 
yapıldığı kuşkusuzdur150. Antahşum bayramının altıncı gününde 
halentuvada "büyük meclis' düzenlenirdi. Ardından Zipalanda kenti 
Fırtına Tanrısının, sağ taraf abubiti neferleri sarayında tutulan ka
bını açma seremonisi yapılırdı. Hem sağ, hem de sol taraf abubiti
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neferleri sarayı bilinmektedir ve bu oldukça ilginç kanıttır.157 Bura
dan hareket ederek Hitit geleneğinde 'sağ' işaretinin erkek tanrıy
la, ayrıca Fırtına Tanrısıyla bağlantısı olasılığından bahsedebiliriz. 
Bilgilerimiz yetersiz olduğundan adı geçen sağ ve sol taraf abubiti 
neferlerine ait sarayların iki ayrı saray mı yoksa aynı sarayın iki ayrı 
bölümü mü olduğunu kesin olarak belirleyemiyoruz. Ama bizim 
için önemli olan husus, mekânların bizzat sağ ve sol olarak ayrılmış 
olmasıdır.

Mekânlar arasında sağ ve sol farkı gözetilmesi, Hitit maddi 
kültürünü yansıtan arkeolojik malzemeye göre varılmış bazı sonuç
larla karşılaştırılabilir. Şöyle ki Hattuşa'da 1 No.lu Hitit tapınağında 
yapılan kazılarda yapının iki kutsal kısımdan oluştuğu tespit edile
bildi. Bir merkez noktanın sağında bulunan kısımlardan biri her
halde Fırtına tanrısına adanmış mekândı, Fırtına tanrısı mabedinin 
solundaki ikinci kısım ise Güneş tanrıçası Vurunsemu'ya aittir (ba
kınız: Bittel, 1969, s. 276; kıyaslayın: İvanov, 1974, s. 109, not 107). 
Hattuşa'daki diğer kutsal yapı olan V No.lu tapınak da kuzeydoğu 
ve güneydoğuya yönelik iki kısımdan oluşuyordu (Bittel, 1964, s. 
138). Hitit ayin metinlerindeki verileri esas alan bazı araştırmacı
lar, Nerik kenti Fırtına tanrısı tapınağının da iki mekâna bölündü
ğünü tahmin ediyorlar (mekânlardan birinin adı dahanga olup 
Hatti dilindeydi, diğeri ise 'yatak iç odasıydı/ Haas, 1970, s. 90-92). 
Dahanga mekânında Fırtına tanrısı heykeli bulunduğu ve burada 
tanrıların 'meclisleri' düzenlendiğine göre, Fırtına Tanrısının bizzat 
bu mekânla ilişkili olduğu düşünülebilir (Haas, 1970, s. 90 vs). Hitit 
ayin yapılarının bu şekilde ikiye ayrılmış olması, yukarıda bahsedi
len abubiti neferlerine ait sarayların (veya aynı sarayın) sağ ve sol 
yönlerine göre ayrılmasını çağrıştırır. Bu örtüşmenin rastlantı ol
madığı, Hurri kökenli bir ayine dair verilerle kanıtlanmaktadır. 
(KUB XXIX, 8; CTH 777).]58 Bu ayin büyük kapı önünde düzenlenir
di.159 Buradaki ayin işlevlerinin bir kısmı kapının sağ, diğer kısmı 
sol tarafında yapılırdı (bu ayinde sağ-sol temel karşıtlığını vurgula
yan araştırmacılar için bakınız: Haas und Vâfler, 1974, s. 219). Şöy-
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I<* ki sağda Fırtına Tanrısı ocaklarını (^sunaklarını) yerleştirirlerdi 
(KUB XXIX 8, I, 4; kıyaslayın: I, 48, 50-51) ve burada erkek tanrılara 
kurban adanırdı (aynı yerde, l, 26). Fırtına Tanrısının ocakları 
( sunakları), erkekle (=rahip, aynı yerde, I, 3, 50) bağlantılıydı. 
Ayin sırasında o Fırtına tanrısının tahtına otururdu (aynı yerde, I, 
VS). Kapının sol tarafında tanrıça Hepat için ocaklar (^sunaklar) 
koyarlardı (aynı yerde, I, 8-9; kıyaslayın: I, 49, 52-53) ve burada 
.ıynı zamanda cinsiyeti dişi olan tanrıça için ayin yaparlardı (aynı 
yerde, I, 27). Kapının solunda yapılan ayinler, kadınla (^rahibe, 
.ıynı yerde, I, 6-10, kıyaslayın: I, 51 -6-53) bağlantılıydı. Ayinde bu 
k.ıdın, tanrıça Hepat'ın ayakları için hazırlanmış altlıkla ilişkilendiri- 
ln (yanı yerde, I, 59-60). Bu ayin içindeki karşıtlıkları aşağıdaki şe
kilde belirtebiliriz:

Sağ Sol

I ırtına Tanrısı (Teşub) Tanrıça Hetap

I I kek cinsiyetli tanrı Dişi cinsiyetli tanrı

Ocaklar (-sunaklar) (Teşub'a ait) Ocaklar(-sunaklar)(tanrıça Hepat
için)

Uht Tanrıça Hepat'ın ayakları için
altlık.

Bu ayin içindeki karşılaştırmalar, Hurrilerin Samuha kenti ayi
ninin yapısında da görülmektedir (KUB XXIX, 7; CTH 480; tercüme- 
•me bakınız: Goetze, 1955a, s. 346). Tanrı ve insanı kötü sözlerden 
.mndırmak için yapılan bu ayin tapınak kapısında düzenlenirdi. Bu 
.unda kapının bir tarafında kralın kap kacak eşyaları, karşı tarafta 
r.e kraliçenin kap kacak eşyaları yerleştirilirdi (bakınız: KUB XXIX, 
/, Vs., 7-10; 14-18 vb). Metinde kral ve kraliçeye ait eşyaların han- 
ı;ı taraflarda olduğu açıkça belirtilmese de buna rağmen Hitit me
hillerindeki alışılmış sıralamayı (kral, kraliçe) ve sağ -sol hiyerarşi
mi esas alarak krala ait eşyaların sağda, kraliçeye ait olanların ise 
olda bulunduğunu tahmin edebiliriz çünkü satırları tahrip olsa da 
l>u metinde zaten 'sağ ve sol' ideogramları fark edilmektedir (KUB
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XXIX, 7, Rs., 33, 35, 36). Aynı karşılaştırmayı Hitit cenaze ayininin 
düzeniyle de kıyaslayabiliriz:160 'Ve sonra onlar (kralın) heykelini 
arabanın koltuğundan alıyorlar ve çadırın içine götürüp altın tahta 
oturtuyorlar. Eğer (bu heykel) kadına (kraliçeye) aitse, o zaman 
onu döşemeye koyuyorlar/11'1

Böylece Hitit ayinlerinin yapısında ve ayrıca bazı Hitit kült bi
nalarının düzeninde sağ-erkek ve sol -kadın işaretlerini görebiliyo
ruz. Ne var ki sağ-erkek ve sol -  dişi bağlantıları birçok halkın gele
neklerinde tespit edilmiştir. 'Şimdiye kadar bilinen olguları kıyas
ladığımızda bazı çift işaretlerin (sol -sağ, erkek - dişi) tamamen 
evrensel yapılandırma ilkesi olarak var olduğunu görüyoruz, oysa 
işaretlerin sıralaması ve bağlantıları değişkendir../ (İvanov ve 
Toporov, 1974, 271). Kral ve Fırtına tanrısına bağlanan sağ -erkek 
özelliği ile kraliçe, Güneş tanrıçası ve tanrıça Hepat'a bağlanan sol 
-dişi özelliğinin karşılaştırılması, diğer Hitit ayinlerinde kralın krali
çeyle karşılaştırıldığını gündeme getiriyor. Şöyle ki Hitit telafi ayin
lerinde (Kümmel, 1967) kral ve onun tanrıları, kraliçe ve onun tan
rılarına karşı koyulmaktadır (bakınız. KBo XV, 3, 3-5; tercümesi için 
bakınız: Kümmel, 1967, s. 155; Buradaki karşılaştırmanın yorumu: 
İvanov, 1974, s. 109). Bu ayinlerden birinde kralın (erkeğin),lf>2 
Gök tanrısı ve bütün Gök tanrılarının telafisi, kraliçenin (kadının), 
Yer tanrıçasının ve bütün Yer tanrılarının 'bedeli7 ile karşılaştırılır 
(KBo XV, 12, 7-14; tercümesi: Kümmel, 1967, s. 126). Bu karşılaş
tırma sonuç itibariyle kralın Gök, Kraliçenin ise Yer ile bağlantısı 
hakkında düşünceyi yansıtır.163

Kralın kraliçeyle karşılaştırıldığını, ayinlerde Hitit panteonun
daki değişik tanrılarla onlar arasında kurulan bağlantılardan çıka
rabiliyoruz. Kral genelde Fırtına Tanrısıyla bağlantılanırken, kraliçe 
Arinna kenti Güneş tanrıçasıyla bağlantılanırken bu bağlantı örne
ğin antahşum şenliklerinin on sekizinci gününde yapılan ayinlerde 
de görülebilir ve bu ayinde kral ayinsel olarak temiz tapınakta Fır
tına Tanrısı pihassassi için ayin yapardı, kraliçe ise halentuvada 
Arinna kentinin Güneş tanrıçası için ayin düzenlerdi.

174



Kralın Fırtına Tanrısıyla bağlantısı, Fırtına Tanrısı veya onun 
M'vresıne giren tanrılar için yapılan ayinlerde sadece kralın kurban 
.ulamasından da anlaşılabilir. Eski Hitit Dönemi'nden başlayarak 
kanıtlanan bu özel karakteristik gayet önemlidir. Eski Hitit Dönemi 
tufan ayinlerinden birini anlatan metinde kral ve kraliçenin Fırtına 
lanrısı için aşağıdaki ayini yapıyorlar (Neu, 1970, s. 24; kıyaslayın: 

28-30): 'Kral ve kraliçe eğilerek selam verirler, sonra ayinsel ola- 
ıak temiz kaptan içerler. (Sonra) kral kabın içine kurban adar, kra
liçe ise (kurban) adamaz. Müzik aletlerinde çalarlar, sahtarili ne
lerleri (ise) şarkı söylerler/

Hitit İmparatorluk Dönemi ayinleriyle ilgili anlatılarda da Fır
tına tanrısı veya aynı gruptan olan tanrı Uasetsçili için adak içme
lerin kralla bağlantısı açıkça görülür.164 Kimi durumlarda bu metin
lerde kralın Fırtına Tanrısı ve tanrı Uasetsçili ayinleriyle ilişkisi, kra
lın kurban işlevi için ayağa kalkmasından bellidir, oysa kraliçe ye
rinde oturmaya devam eder.165

Hitit geleneğinde kral ile Fırtına Tanrısı arasında ilişki bulun
duğuna işaret eden bu ayinler ışığında (ayrıca bak: 3. bölüm, 1. 
paragraf), yukarıdaki metinde anlatılanlar önemlidir: kral Fırtına 
tanrısı için ayin yaparken kraliçe Arinna kenti Güneş tanrıçası için 
.iyin düzenlerlerdi. Günlerce süren diğer şenliklerde de kraliçenin 
yaptığı ayinlerin Arinna kenti Güneş tanrıçasıyla ilişkilendirilir. Bu 
.iyinler arasında kraliçenin nuntariyasha bayramında Tahurpa'da 
(veya başkentte) yaptığı ayin dikkat çekmektedir. Burada kralın 
bütün ayinleri, ayrıca kuzular kurban olarak Arinna kentinin sekiz 
tanrıçası için kesilirdi (başka deyişle bu kurbanlar, öldükten sonra 
Güneş tanrısıyla özdeşleştirilen Hitit kraliçeleri için kesilirdi).

İlginç olan Hitit ayinindeki şu satırlardır:166 'Üçüncü gün 
halentuva açılınca bütün görevliler elbiselerini giyerler ve kral 
kendisi ise aptes odasına (ve) daha ileri halentuvaya gitmez. Krali
çe (ise) Arinna kenti Güneş tanrıçası için bir semiz sığır ve sekiz 
koyun kurban eder...'
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Bu anlatı Hitit şenliklerinin başlamasına ilişkin standart açık
lamalardan farklıdır (yukarıda bak: 2. Bölüm), çünkü genelde kral 
aptes mekânına girdikten sonra giysilerini giyerek halentuvaya 
yönelir. Kral Fırtına Tanrısı için kurban adarken kraliçe 'kurban 
ayini yapmadığı ve oturduğu' gibi burada da kral aptes mekânına 
ve halentuvaya gitmiyor, kraliçe ise bu arada Arinna kenti Güneş 
tanrıçası için kurban icra ediyor. Bu tür farklı ve karşılaştırılabile
cek özellikler, herhalde kraliçenin Güneş tanrıçasıyla ilişkisiyle 
açıklanabilir. Böylece Hitit ayinlerinde kral - Fırtına tanrısı ile krali
çe - Arinna kenti tanrıçası arasında karşıtlık kanıtlanmış oluyor.

Bazı diğer Hitit ayinlerine ait veriler de kralın kraliçenin mu
halifi olarak görüldüğüne işaret etmektedir. Şöyle ki şenlikler sıra
sında kral ve kraliçe Hitit devletinin farklı kült merkezlerinde ayin
ler yaparlardı. Antahşum'da kral Arinna'da ayin düzenlerdi, oysa 
kraliçe Hattuşa'da sarayda ayin yapardı (KBo X, 20, M, 3-7: Bakınız: 
Güterbock, 1960, s. 81): 'Sabah olunca da kral Arinna kentinde 
antahşum düzenler, kraliçe ise Hattuşa kentinde kraliçe sarayında 
antahşum yapar ve kraliçenin sarayında 'büyük meclis' toplanır/ 
Kralın Arinna'da, kraliçenin ise Hattuşa'da ayin yapmaları, 
antahşum şenliklerinde kral - Fırtına tanrısı ve kraliçe - Arinna ken
ti tanrıçası arasındaki karşılaştırmaya dair veriler ışığında ilgi çeker. 
Burada herhalde ayinde yer değiştirme durumu söz konusudur 
(kıyaslayın: İvanov, 1974, s. 109, not 107).

Hitit bayramına ilişkin anlatılardan birinde sanki kralın görev
lilerle birlikte Zipalanda kentine girdiğinden söz ediliyor (KUB 41, 
41, V(?), 3-4), kraliçe ise bu arada diğer Hitit kentinde -  Katapa'da 
ayin yapmaktadır:167 'Kral büyük kapıya yaklaştığı zaman alantsu 
neferi ve balina neferi onun önünden koşar. Alantsu neferi ve ba
lina neferi kapıdan içeri girdikleri zaman alantsu neferi 'aha!' diye 
haykırır (ve) balina neferi de haykırır. Kral kapıdan (?) girer (?), 
kraliçe ise Katapa kentinde (ayin) hazırlığı yapar../

Hitit şenliklerine ait veriler, kralla kraliçenin, değişik mekân
larda ayin yaptıklarını ortaya koymaktadır. Örneğin, antahşum
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■.ırasında kraldan, tahtın bulunduğu mekân bağlamında bahsedilir, 
kraliçenin adıysa iç kutsal mekânla ilgili olarak kaydedilir:168 Ve 
kral tahta doğru gidiyor, kraliçe ise iç (kutsal) mekâna gidiyor/

Başka bir Hitit ayininde kral adı bize ulaşmamış bir mekâna 
l’.ıder, kraliçe ise çadıra girer (KBo XI, 449, VI, 6-7). Kilam şenliğinde 
kral kataputsna denen yapıdan dışarı çıkar (KBo X, 24, III, 18-22), 
kraliçe ise halentuvayı terk eder (aynı yerde, IV, 7-12).

Kraliçeyle halentuva arasındaki bağlantı, genelde sıkça görü
lür belli ki şenlik başlarken kraliçe bizzat sarayda bulunurdu. Hitit 
bayramlarının aşağıdaki standart anlatımı da buna işaret eder:169 
'Kral aptes mekânına gelir ve (sonra) o halentuvaya gider. (Ve) 
kralla kraliçe halentuvadan dışarı çıkarlar ve onlar aşçıların evine 
giderler/

Kraliyet çiftinin katıldığı Hitit şenliklerinin bir ilginç özelliği de 
burada iki eşya kullanılmasıdır kı biri krala, diğeri kraliçeye sunu
lurdu. Şöyle kı kraliyet çiftinin 'arınması' ile ilgili Eski Hitit Dönemi 
ayininde bu husus açıkça görülüyor. Burada kralla kraliçe için iki 
büyük dil verilirdi (bakınız: Otten und Souiek, 1969, s. 16): 'Sonra 
saray oğlanı iki büyük dil getirir; biri demirden ve diğeri /.../, (dilin) 
biri kral için, (dilin) diğeri kraliçe için../

İki kap ve iki ahşap 'Alın ruhları' tanrısı da aynı şekilde kullanı
lırdı (Otten&Soucek, 1969, s. 20): '...Saray oğlanı kralın eline bir 
'Alın ruhu' tanrısı koyar ve ona bir kap verir. Aynı şekilde o (diğer 
'Alın ruhu' tanrısı ve diğer kabı) kraliçeye sunar/

Bu ayinin diğer bölümlerinde kralla kraliçeye iki 'gök7 (krala 
demir gök, kraliçeye bakır gök), ayini için iki tsuvaluval eşyası, iki 
kap, iki partuni kuşu, iki yığın (odun) tahsis edilirdi. (Otten 
&Soucek, 1969, s. 18, 32, 38)17U. Aynı ayinde kral ile orak ve kraliçe 
ile değirmen taşı arasında bağlantı kuruluyor.171 (bu bağlamda Hi
titlerin hasadın erkeklere, harman ve buğday oğmanın ise kadınla
ra ait iş olduğu hakkındaki düşüncelerle kıyaslayın: Hoffner, 1974, 
s. 29).
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Kralla kraliçenin bağlantılı iki eşya kullanmaları, birçok arkaik 
Hitit ayinine özgü husustur. Şöyle ki bu ayinlerde ayinsel olarak 
temiz olan ikişer masa sıkça karşımıza çıkar. Masanın biri krala, 
diğeri kraliçeye aitti. 177 Kral ve kraliçeye ait iki masadan daha Eski 
Hitit Dönemi ayininde bahsedilir. 173

Hitit cenaze ayininde kral ve kraliçenin iki arabası kay
dedilir: 174 'İki çift tekerlekli arabadan biri (kralındır), diğeri ise kra
liçeye aittir. Ve (bunlara) iki ahşap/tahta at koşulmuştur (ve) ara
balarda iki tahta/ahşap adam duruyor.'

Bu metinler ışığında, kralla kraliçenin tahta oturdukları sere
monide iki taht kullanılması da çok önemli veridir (KUB X, 45, 
Rs.r.Kol., 23-27: Kümmel, 1967, s. 46): '(Bayramın) birinci günü 
kral saltanat tahtına, kraliçe de kraliçelik tahtına oturur/

Bu ayinde kralın 'saltanat tahtı' ve kraliçenin 'kraliçelik tahtı' 
ikili işaret olarak değerlendirilebilir ve bu bağlamda başka verilerle 
de kıyaslama yapabiliriz (KUB IX, 10, Rs. 17-18: Kümmel, 1967, s.
47). Şunu da kaydedelim ki 'ecelik tahtı,' bilinen hiçbir Hitit tarih
sel metninde belirtilmez ve herhalde söz konusu ayinde bir tür 
arkaizm olarak kalmıştır.

Öte yandan Hitit ayinlerinde kral ve kraliçeyle ilgili olarak iki
şer görevlinin yer alması dikkat çeker. Şöyle ki antahşumda ayin 
sırasında iki saray oğlanı krala ve kraliçeye ellerini yıkamaları için 
su (KBo IV, 9, II, 15-16; III, 41-43; VI, 17-19) ve kumaşlar (aynı yer
de, IV, 16-17) verirler.

Yukarıda ele aldığımız ayinlerin yapısına göre, iki görevlinin 
katılmasını biz daha önce kral ve bir saray oğlanı ile kraliçe ve di
ğer saray oğlu arasında karşıtlık olarak ele almıştık (Ardzinba, 
1973, s. 203).

Eski Hitit Dönemi'nde yapılan Fırtına ayininin anlatımına ba
karsak, bizim tahmini doğruladığı görülüyor. Biz aşağıdaki satırları 
kastediyoruz: 'Kralın (saray oğlanı), kraliçenin saray oğlanı gidip 
dizler için kumaş ve kralla kraliçenin ayaklarını koyacakları tabure
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yi alıyorlar. Diz kumaşlarını onlar yayla birlikte bir kaba koyuyorlar, 
tabureyi ise yere koyuyorlar/ (Sonra) saray oğlanları (gidiyorlar) ve 
kendi yerlerini alıyorlar (bakınız: Neu, 1970, s. 10).

Hitit İmparatorluk Dönemi ayinlerinde kral ile kraliçeye sunu
lan kumaşlarla aynı işlem yapıldığı birçok örnekte görülmektedir 
ve ayrıca bunların hepsinde iki saray oğlanı yer alıyor. Dolayısıyla 
Tski Hitit Dönemi Fırtına ayininde olduğu gibi burada saray oğlan
larından birinin kral, diğerinin kraliçeyle bağlantısı gayet muhte
meldir.

Çoğu ayinlerle ilgili olan diğer Hitit metinlerinde kral -  kraliçe 
muhalifliği sadece saray oğlanları bağlamında yansıtılmıyor ve 
başka görevliler de ortaya çıkıyorlar. Örneğin ayinlerden birinde 
(ABoT 14; CTH 568) kralın masa görevlileri reisi kaydedilir: 1' 5 'Kral 
kilam bayramı düzenlerken kralın masa görevlileri yöneticisi Hu
bubat tanrısı tapınağı şenliğine hazırlık yapar/ Aynı ayin metninde 
kraliçenin masa görevlilerinden bahsedilir: 370 'Bayramın ikinci gü
nünde kraliçenin masa görevlileri Hububat tanrısı tapınağında Hu
bubat tanrısı bayramı düzenlerler../ Aynı metinde kraliçenin bir 
takım görevlilerinin yöneticisi kaydedilmiştir: 177 '(Kraliçenin mali
kânesi içinde yer alan mühür evinde yapılan (bayram?) kraliçenin 
/.../ neferleri tarafından düzenlenir/

Ayinde kraliçenin valkhi içkisi neferlerinden bahsedilmesi 
kuşkusuz ki çok ilginçtir. Bu metinde oldukça önemli bir husus da 
valkhi içkisi neferleri şenliğini düzenleyenlerin, sol taraf abubiti 
saray neferleri olmasıdır178. Oysa aynı metnin kralla ilgili olan baş
ka yerinde, sağ taraf abubiti neferlerinin her ay yaptıkları şenlik
lerden söz edilir. 179 Bu arada kimi Hitit ayinlerinde kral sara
yı neferleri ve kraliçe sarayı neferleri, 180 kraliçenin on neferinin 
gözeticisi, kraliçenin iç mekân gözeticisi, ayrıca kraliçenin iç mekân 
neferlerinin evi (çiftliği?) karşımıza çıkıyor.IHI

'Kral rahibinin (rahiplerinin) evi' 182 üzerine bilgi içeren metnin 
fragman halinde olması yüzünden kralın, saray görevlileriyle birlik
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te ayrıca rahipleri de olduğunu iddia edersek risk almış oluruz. 
Ama ilke olarak rahipler arasında böyle bir bölünme olabilirdi.

Yeterli sayılmasa da bütün bu veriler, kralın saray görevlileriy
le kraliçeninkiler arasında ayrım açıktır. Bu karşıtlıktan dolayı iki 
ayrı saray vb vardır. Bunların ayrı yapılar olduğu, kral sarayı183 ve 
kraliçe sarayı diye sıkça belirtilir (KBo VII, 42, IV, 11; KBo XV, 37, III, 
34, 6 6 ; KUB VI, 45, III, 4 vb). Her iki saray Hitit başkentinden olup 
ve antahşum bayramında kraliçenin Hattuşa'daki kendi sarayında 
'büyük meclis' düzenlediğinden bahsedilmesi de bunu kanıtlamak
tadır. (yukarıdaki 1. Bölüm 1. paragrafla kıyaslayın).

Tipik Eski Hitit Dönemi'ne ait duktusla yazılmış kült metninde, 
sarayla birlikte kraliçenin mühür evinden ve kraliçenin kap kacak 
evinden (ABoT 14, IV, 18; KUB XXV, 27, III, 6 ) söz ediliyor184.

Hattuşa'daki kral ve kraliçe sarayları belki de tek bir saray 
kompleksinin iki ayrı kısımlarıydı. Hititlerin saraya verdikleri ad -  
halentuva, dolaylı da olsa bu ikililiği ortaya koymaktadır, çünkü 
metinlerde bu ad, çift Hitit adlarını ifade eden (ve eski dil kalıtı 
olan) dil birimleriyle verilmiştir veya Hititçe'deki çoğul şekliyle be
lirtilmiştir (kıyaslayın: Güterbock, 1971, s. 308)

Kralla kraliçenin (kral sarayı ve görevlileri ile kraliçe sarayı ve 
görevlilerinin) karşı koyulması, herhalde Hitit saray görevlilerinin 
sağ ve sol olarak ayrılmasına da açıklık getirmektedir. Böyle bir 
ilişkiyi ortaya koyan başlıca argüman, Hitit ayinlerinin yapısında 
kralın genelde sağ, kraliçenin sol yönle bağlantılı olmasıdır. Sağ-sol 
olarak ayrılmış saray görevlilerinden bahsedilen en eski metinler
den biri, Orta Hitit Dönemi kralı Arnuvanda, kraliçe Asmunikal ve 
prens Tudhaliya'nın bağış belgesidir. Burada sağ taraf arabacıları 
efendisi ve sol taraf arabacılarının befendisi, ayrıca sağ taraf ço
banları efendisi ve sol taraf çobanları efendisi kaydedilir.18S

Kral Muvatalli, Hattuşili ve Tudhaliya dönemine ait sonraki 
metinlerde (KBo I, 6 ; KBo IV, 10; KUB XXVI, 43 ve ikinci nüshaları) 
sağ ve sol taraftaki ağır silahlı askerlerin komutanlarından186 ve sol
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ı.ıraf yılkıcıları efendisinden bahsedilir. Sağ ve sol taraf yılkıcıların
dan, başka Hitit metninde de söz edilmektedir. 187

Görevlilerin sağ-sol taraflarla ilişkisi onların ayinlerdeki pozis
yonlarından da anlaşılmaktadır. Şöyle ki meşedi yönetmenliği uya- 
nnca saray görevlileri kralın çevresinde şu düzene göre yer alırlar
dı: 188 ik i ağır silahlı mızrakçı kralın sağında dururlar. Onlar ellerin
de mızrak tutmazlar. Ve onlarla birlikte sağda altın mızrak neferi 
durur ve elinde altın kaplamalı mızrak tutar, mızrakçı saray oğluy
sa/oğlanıysa solda yer alır/

Aynı yönetmelikte sa ğ -so l yönlerine göre ayrım, meşedi ve 
'.aray oğlanları için de geçerlidir. Şöyle ki meşediler ve saray oğlan
ları (kıyaslayın: Jakob-Rost, 1966, s. 173), sarkarıt (bakınız: IBoT I, 
*6 , III, 31-32) adlı eşyanın yakınında karşı karşıya yer alırlardı. 
Meşedilerin önünde baş meşedi, onun arkasında arabacı ve on 
(meşedinin) gözeticisi dururdu, bunların karşısında ise saray oğlan
ları efendisi ve arkasında da saray oğlanları yer alırdı (IBoT I, 36, III, 
6-7, 12-13). Aşağıdaki anlatıya göre, meşediler ve saray oğlanları 
sarkantın (ve muhtemelen bu eşyanın yanında duran kralın) sağ ve 
solunda pozisyon alırlardı: 'Saray oğlanı haber (harfiyen 'söz') ge
tirdiği zaman o soldan, saray oğlanları (tarafından= yürür. . . 189 ...Ve 
meşedi (haberle) geldiği (zaman) o sağdan, meşedilerin (tarafın
dan) yürür. . / 190

Bu metinlerin içeriğine bakılırsa, saray oğlanları sol, 
meşediler ise sağ tarafla bağlantılıydılar. Sağ -sol işareti görevlile
rin farkını ve işlevlerini da ortaya koyar. Örneğin ayin sırasında 
tahtla ilgili olan meşedi, (kralın oturduğu arabanın) solundadır: 191 

'Meşedi ise tahtı tutar: mızrakçı -saray oğlanıyla birlikte arabanın 
sol tekerleği yanından yürür. Kaskastepa kapısında (katırların?) 
başları göründüğü zaman ise o ahşap uiduiia peşinden gider/ 192 

Sarkantı getiren meşedi sağ tarafta bulunur. 193 Bu meşedi 
sarkant çevresinde şu şekilde devre vurur: 194 Ve bu meşedi 
sarkantın peşinden yürür ve sağ taraftan sarkantın çevresini dola
nır/
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Aynı şekilde karsuva meşedisi de arabanın sağ tarafıyla ilişki- 
lendirilir: 195 'Ve karsuva meşedisi arabanın sağ tekerleği önünde 
eğilir, arabacı ise arabanın sol tekerleği önünde eğilir/

Hitit saray görevlileri, ayrıca meşedi ve saray görevlileri ara
sında ayinlerde başka işaret ve belirtiler üzerinden ayrım gözetil
mektedir.

Şöyle ki ayinlerde Hitit kent yapısı bağlamında yukarı-aşağı 
(Hititçe sora- /kotta-) karşılaştırması sıkça söz konusu olmaktadır. 
Bu belirtilerin kentle ilişkisi, gerek Eski Hitit gerekse de Yeni İmpa
ratorluk dönemine ait çok sayıda ayinde görülebilir. Örneğin Fırtı
na Tanrısı için yapılan Eski Hitit ayininde (Neu, 1970, s. 14) ve 
antahşum bayramına ait metinde de kralın kışı kentin yukarı kıs
mında geçirdiği belirtiliyor (Güterbock, 1960, s. 81). Hattuşa'ya 
geri dönerken kral kağnıyla (veya ender hallerde şar arabasıyla) 
'yukarıya' hareket ederdi (kıyaslayın: KBo XI, 73, Vs., 21- 25; KUB
XX, 47, Vs.(?), 8-12).

Metinlerde sadece Hattuşa kentinin değil, diğer Hitit kentle
rinin yukarı kısmından da bahsedilir. Ayrıca Katapa, Tahurpa 
(antahşum üzerine verilere bakınız: Güterbock, 1960, s. 80) ve 
Pitamma (KUB XX, 80, III (?), 12-13) kentlerinin yukarı semtinden 
söz edilir. Bu kentler ve Ankuva, Hattuşa, Hissashape'de 'yukarı' 
sıfatı, kentin saray bulunan kısmını ifade eder (kıyaslayın: Ehelof, 
1925, s. 270, not 3; Güterbock, 1957, s. 353; Güterbock, 1971, s. 
311; ayrıca kıyaslayın: KBo V, 3+111, 61; Neu, 1968, s. 6 6 ).

Saraydan başka kentin yukarı kısmında 'kralın evi196, kraliçe
nin evi', ve mabet (bakınız: KUB X, 99, VI, 5; KUB XIII, 4, I, 6 ; III, 5; 
kıyaslayın: Ehelof, 1925, s. 270, not 3), herhalde sarayın bir bölü
münü oluşturan iç kutsal mekan19' ve başka bazı yapılar bulunur
du.

Hitit metinlerindeki bazı verilere göre, Hattuşa'da bilinen Hi
tit resmi şenlik ve törenlerinin çoğu kentin bizzat yukarı kısmında 
düzenlenirdi. Şöyle ki tapınak görevlilerine ilişkin yönetmelikte on
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sekiz şenlik ve bayram listesinden (KUB XIII, 4, I, 39-44) sonra 
'Hattuşa'nın yukarısında bir başka şenlik daha (yapılır)' denmekte
dir (KUB XIII, 4, I, 45). Bu arada saray görevlileri (ayrıca Hatti kö
kenli unvanları bulananlar) kentin yukarı kısmında ve dolayısıyla 
sarayda görev yapmaktadırlar: "... (Ve) kapıcı büyük kapıdan aşağı
ya yönelir ve Neşa/Nesili dilinde 'Haber var, haber var' der. Ve 
yukarıda sarayda uyuyan (saray görevlileri, büyük kapıdan) dışarı 
çıkarlar (ve) kapıcı, onlara Hatti unvanlarıyla (harfiyen 'isimleriyle') 
onlara hitap eder.' (KBo V, 11, I, 2-7; ardından bu saray görevlile
rinin unvanlarının listesi yer alır).

Dolayısıyla Hitit kentinden söz edildiği bütün metinlerde 
Hattuşa veya başka bir büyük yerleşim yeri farkı gözetmeksizin 
'yukarı, yukarıda' sözcüğü kentin yukarı kısmını ifade etmektedir 
(başkent Hattuşa'da 'yukarı,' çağdaş Büyükkale ile aynıdır). Demek 
ki aynı metinlerde 'aşağı' denince kentin, saraydan aşağı yönde 
bulunan kısmı kastedilmektedir. Yukarıdaki metinde, aşağı tarifiyle 
kentin aşağı kısmının kastedildiği belirgindir, çünkü kapıcının bü
yük kapıdan (saray kapısından) çıkarak aşağı gittiğinden söz edil
mektedir. Hitit kralı 2. Mursili'nin, Tavananna ile dava sonucunda 
onu saraydan aşağı kovduğuna ilişkin haberinde de aynı bağlantı 
görülebilir (KUB XIV, 4, III, 15). Fakat burada aşağı derken bu söz
cük geniş manada da kullanılmış olabilir ve belki de Hattuşa sarayı 
dışında ülkenin herhangi bir kısmı söz konusudur.

Meşedilere ait yönetmelikte (anlaşmada) yukarıyla aşağının 
karşılaştırıldığını açıkça görebiliriz (IBoT I, 36). Burada 'yukarı ve 
aşağıdan' 198 sıkça bahsedilir ve burada daha çok dikkat çeken şu
dur; sarayda nöbet tutan meşedi kapıdan çıkıp aşağı giderse sila
hını yani mızrağını kapıcıya bırakmak zorundadır. Meşedi bu kurala 
aykırı olarak mızrağı yanına götürmeye kalkışırsa ve kapıcı onu 
yakalarsa kapıcı onun ayakkabılarını çıkarmak suretiyle cezalandı
rırdı (bakınız: IBoT I, 36, I, 50-54). Bu şekilde 'yalınayak' bırakma 
bir tür ceza sayılıyordu çünkü bütün giysileri gibi ayakkabılar da 
görevli bir kişinin sosyal statüsünün göstergesiydi (2. Bölüm, 1.

183



paragraf). Meşedi kapıcıya çaktırmadan mızrağıyla birlikte saray
dan çıkabilirse bu durumda suç sarayda ele alınırdı (IBoT I, 36, I, 
54-58). Bu nedenle 'kapıcı mızrakları korku içinde gözetir.' (aynı 
yerde, I, 58).

Bunun dışında meşedilerin tuvalet ihtiyaçlarını yukarıda değil 
aşağıda gidermeleri g e re k ird i.B u  kurala uyulmazsa ve ihtiyaç 
sarayda giderilirse meşediye herhalde ceza veriliyordu.200 Yukarı
daki metinlerde meşedilere ait yönetmelikte "yukarı ve aşağı' tarif
leri muhtemelen iç-dış kısımlarıyla bağlantılıdır ve sonuç itibariyle 
ayinde kutsal -  dünyevi ayrımıyla ilgilidir. Ayin simgelerinin yeni
lenmesiyle ilgili Hatti kökenli Hitit ayini verilerinde, yukarı -  aşağı 
bağlantıları ile kutsal -  dünyevi karşılaştırması arasında açık ilişki 
görüyoruz (Bo 2393+BO 5138), L bakınız: Otten, 1959a). Burada 
görevlilerin dokuzuncu yıl iki yapağıyı değiştirdikleri belirtiliyor ve 
tanrı Zithariya ile Hatensuva kenti koruyucu tanrıçasının eski ya
pağıları çıkardıkları ve yerlerine iki yeni yapağı asılırdı (Otten, 
1959a, s. 352-354). Ardından bazı ayinler yerine getirildikten sonra 
tanrı Zithariya'nın eski yapağısı Tuhuppiya, Hatensuva kenti tanrı
çasının eski yapağısı da Durmittu kentine gönderilirdi. Simgelerin 
her ikisini Hattuşa'dan değişik kapılardan dışarı çıkarırlardı ve aşa
ğı götürürlerdi. Şöyle ki Zithariya'nın yapağısı büyük kapıdan, diğer 
yapağı ise büyük asusa kapısından dışarı çıkarılırdı (asusa için ba
kınız: Otten, 1959a, s. 357). Bu simgeler Hattuşa'dan aşağı yönde 
dışarı çıkarıldığı andan itibaren bunların adları değiştirilirdi: tanrı 
Zithariya simgesine koruyucu tanrıça simgesi adı verilirdi, 
Hatensuva tanrıçası simgesi ise Zapatiskuva kenti koruyucu tanrı
çası simgesi oluyordu (bakınız: Otten, 1959a: s. 352-355).

Bu bayram anlatılırken dikkat çeken en ilginç husus yukarıda
ki tapınakta bulunan simge adlarının yukarı dışına çıktığında ve 
aşağıda değiştirilmesidir. Bu ad değiştirmeye benzer bir duruma, 
tanrıların tanrılara verdikleri adların insanların verdikleri adlardan 
farklı olduğunu gösteren Hatti -  Hitit metinlerinde rastlıyoruz (ba
kınız: Laroch, 1947a; kıyasla: VVatkins, 1970, s. 7-8). Tanrıların kul-
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I.mdığı adlar insanlar için tabulaştırılıyordu ve dolaysısıyla kentin 
yukarı kısmında tanrı simgesine verilen ad, kentin aşağı kısmındaki 
h.ılk için tabuydu. Ayinlerde ad değiştirilmesi kapıdan geçmekle 
ılj'.ıli olduğundan dolayı kapıyı, kutsal olanla dünyevi olanın sınırın
dan geçiş olarak görebiliriz201 (ayrıca meşedinin, saraydan 'aşağı
ya7 çıkarken mızrağını kapıcıya teslim etmeye yükümlü olması, 
alantsu görevlilerinin kral kapıdan geçerken 'akha!' diye bağırma
ları bu bakımdan kıyaslanabilir).

Bu arada ayinde kapıdan geçişin kutsal ile dünyevinin sınırın
dan geçiş anlamı taşıması, kapının (gerek kral kapısı, gerekse de 
kolektifin diğer üyelerinin kapılarının da) Hititlerin günlük yaşa
mındaki rolüyle de bağlantılı olabilir. Şöyle ki Hitit yasalarına (ba
kınız: Friedrich, 1959, s. 40, 82) ve diğer Eski Hitit metinlerine (ba
kınız: BoTU 10(3) göre, kapı kralın mahkeme yeriydi. Rahip evinin 
kapısı yanında daima yeşil yeua ağacı dikerlerdi. Burada ağaç belir
li rahip derecesinin ve payesinin işareti olduğu gibi hem de aynı 
/amanda onun devlet yükümlülüklerinden muafiyetini gösteriyor
du. (bakınız: İvanov, 1964, s. 41 vs; İvanov, 1974, s. 87 vs) . 202 Eski 
Hitit metinlerine göre, saray görevlisi kralın 'sözüne' aykırı hareket 
(‘derse idam edilebilir ve sonra cesedi ait olduğu kapıdan asılabi
lirdi. (2 BoTU 10P, 19-21; bakınız: Josephson, 1972, s. 60; kıyasla
yın: Neu, 1968, s. 52; ayrıca 1. Bölüm 2. paragrafta kapının çarşı 
yeri olduğu hakkındaki bilgiyle kıyaslayın). Kutsal ve dünyevi arazi
lerin sınırı olan kapıda kral arabasına eşlik eden saray görevlileri
nin nöbet değiştirmesi de çok önemli noktalardan biridir.?üî Şöyle 
ki kral saray avlusunda arabaya oturduğunda ona saray oğlanları 
efendisi hizmet veriyordu: 204 'Saray oğlanları efendisi ise kralın 
elinden tutar ve kral arabaya oturur. Ağır silahlı mızraklılar ise baş 
eğerek selam verir ve öne koşarak (kralın arabasının) önünde ko
karlar...'Sonra kral kaskastepa kapısına yaklaşınca saray oğlanları 
efendisi, kralı baş meşediye teslim ederdi: 203 '...At arabası kapıdan 
girdikten sonra saray oğulları efendisi arabanın ardından eğilerek 
selam verir ve kralı baş meşediye terk eder...'
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Kral saray arazisine döndükten sonra baş meşedi kralı saray 
oğlanları efendisi teslim eder: 206 'Eğer kral şar arabadan inerse ve 
eğer baş meşedi yakında duruyorsa o kralın ardından eğilerek se
lam verir ve kralı saray oğlanları bırakır... Eğer şar arabası içeri gi
rer ve sonra kral arabadan inerse, baş meşedi (diğer) meşedilerle 
birlikte kralın ardından eğilerek selam verirler.'

Demek ki sarayın içi, kutsal yer olarak saray oğlanlarının, d ı
şı ise dünyevi yer olarak meşedilere tahsis edilmiştir. Diğer ayin
lerde bu saray görevlilerinin sağ-sol ayrımı ile ilişkilendirildıklerini 
yukarıda görmüştük ve kutsal (iç) -dünyevi (dış) arazi ayrımı da bu 
açıdan ilginçtir.

İşaretlerin sırası ve bunlar arasındaki ilişkiler (meşedi -  sağ - 
dünyevi - dış; saray oğlanları -  sol -  kutsal - iç) Hitit envanter me
tinlerindeki verilerle kanıtlanabilir (bakınız: Brandenstein, 1943; 
Jakob -  Rost, 1961 -1963). Bu metinlerde Hitit panteonuna giren 
ve devletin değişik yelerine ait olan çok sayıda heykellerin tarifi 
vardır. Metinlerde kült amaçlarına ait heykel merkezi yer tutmak
tadır. Kültteki amacına göre heykelin sağ veya sol eliyle bağlantılı 
olan değişik eşyalar da heykelle ilgilidir.207 Tanrıların sağ elinde 
genelde değişik silah türleri görüyoruz: balta, taş atmak için sapan, 
dupou adlı (glosos çivili) bilinmeyen eşya, gümüş kılıç. Tanrıların 
sol elinde ise (Hatti tanrısı Sulinkatti'nin sol elindeki gümüş insan 
kafası dâhil);nH, muhtemelen ayinsel simgeler olan eşyalar olurdu. 
Envanter metinlerindeki bu veriler ışığında sağ yönün askeri, sol 
yönün ise kutsal tanım olduğunu söyleyebiliriz ve bu meşedilerle 
saray oğullarının/oğlanlarının sağ-sol ayrımıyla örtüşüyor. Öte 
yandan dünyevi (dış) -  kutsal (iç) ayrımı da yukarıdaki simge fark
larına uygundur (meşedilerin ayinde mızraklarla bağlantıları ve 
onların kral korumaları hassa birliğinde yer almaları ile kıyaslayın; 
Bakınız: Alp, 1940, s. 5; Jakob -Rost, 1966, s. 167-168 ).

Hitit ayinlerinde kral, kraliçe ve 'yardımcılarının' ikili işaret ve 
simgelerle ilişkisini gösteren veriler aşağıdaki tablo şeklinde genel
leştirilebilir:
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Tablo 1
l Sağ • Sol

Uğurlu • Uğursuz
5. Erkek • Dişi
/]. Kral • Kraliçe

Kurban vermek • kurban vermemek
b. Durmak • oturmak
7 Fırtına Tanrısı (pihassassi, 

Teşup)
• Arinna kenti Güneş 

tanrıçası (tanrıça Hepat)
8 . Erkek tanrılar • Tanrıçalar
9. Kral tanrıları • kraliçe tanrıları

i 10. Gök tanrısı, bütün Gök 
1 tanrısı

• Yer tanrıçası, bütün Yer 
tanrıları

1 1 . Fırtına Tanrısı tapınağı • Arinna kenti Güneş 
tanrıçası tapınağı

12. Dahanga mekanı • iç yatak mekanı
13. Taht mekanı • iç kutsal mekan
14. Kataputsia mekanı • halentuva
15. Hattuşa kenti (başkent) • Arinna kenti (ayin merkezi)

, 16. Tsiplanda kenti • Katapa kenti
17. 'Kraliyet tahtı' • 'kraliçe saltanat tahtı'

■ 18. Taht • ayaklar için altlık
19. Taht ^GU.ZA • sandalye (Kıshapsalli-)
20. Ocaklar (-sunaklar) 

Teşup'a ait)
• ocaklar (-sunaklar) (Hepat 

için)
21. Kral kap kaçağı • kraliçe kap kaçağı
22. Büyük demir dil • büyük/.../dil
23. Bir kap ve bir tanrı-'Alın 

ruhu'
• diğer kap ve diğer 'Alın 

ruhu' tanrısı
24. Demir 'gök' • bakır 'gök'
25. Bir tsuvaluval • diğer tsuvaluval
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26. Bir yığın ağaç (?) • diğer ağaç yığını (?)
27. Bir partuni kuşu • diğer partuni kuşu
28. Orak • değirmen taşı
29. Kral masası • kraliçe masası
30. Kral arabası • kraliçe arabası
31. Kral sarayı • kraliçe sarayı, kraliçenin 

kap kacak evi, kraliçenin 
mühür evi

32. Kral sarayı neferleri • kraliçenin saray neferleri
• kraliçenin iç mekanı 

nefer(ler)i, kraliçeni valkhi 
içkisi neferleri, kraliçenin 
on (neferi) efendisi

33. Kral sarayı oğlanı • kraliçe saray oğlanı
34. Kral masa görevlileri (kral 

masa görevlileri efendisi)
• kraliçenin masa görevlileri

35. Sağ taraf abubiti saray 
neferleri

• sol taraf abubiti saray 
neferleri

36. Sağ taraf arabacıları 
efendisi

• sol taraf arabacıları 
efendisi

37. Sağ taraf çobanları 
efendisi

• sol taraf çobanları efendisi

38. Sağ taraf ağır silahlı 
askerler efendisi

• Sol taraf ağır silahlı 
askerler efendisi

39. Sağ taraf yılkıcıları • Sol taraf yılkıcıları efendisi
40. Ağır silahlı mızrakçılar, 

altın mızrak neferi
• 'saray oğlanı mızrakçı/
• saray oğlanları

41. Meşedi • Arabacı
42. Dünyevi-askeri (sağ, dış) 

işlev
• kutsal (sol, iç) işlev
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Diğer tabloda ikili belirtilerden birinin içinde işlev bölümü
nü göstermektedir.

Tablo 2
Dünyevi- askeri
(sağ, dış) işlev
Sağ Sol
Sarkant ile meşediler Taht ile meşediler
Karsuva meşedileri
Dünyevi-askeri (sağ, dış) işlev üstlenen kral ile kutsal (sol, iç) 

işlev üstlenen kraliçenin karşılaştırılması, bunun muhtemelen Hitit 
toplumunda arkaizm olarak kalmış karşıtlık olduğu hakkında hipo
tezle açıklanmaktadır. Buna göre, iktidarın ikili sistemindeki ele
manların işlevleri olarak kral ve kraliçe-tavananna karşılaştırılır 
(İvanov, 1969, s. 115; İvanov ve Toporov, 1974, s. 290, 292). İkti
darın ikili sisteminin kalıntısı olarak kralın tavananna ile karşılaş
tırıldığını, ayrıca Eski Krallık Dönemi'nde 1. Hattuşili ile Tavananna 
ve Hitit İmparatorluk Dönemi'nde 2. Mursili ile Tavananna arasın
daki 'anlaşmazlıklarda' da görülebilir.

Hitit metinlerindeki veriler, herhalde ( MÖ 19. yüzyıla, yani 
Eski Hitit Devleti kurulmadan önceki döneme ait çivi yazılı metin
leri) 'Kapadokya tabletlerindeki' bilgilerle karşılaştırılabilir. Şöyle ki 
bu kaynaklara göre, Anadolu'nun bazı kent -devletlerinde kralla 
kraliçenin yüksek statüye sahip olmaları, doğal bir husustu. 209 Şöy
le ki Kaneş kenti kraliçesi kralla birlikte devletin bazı iç işlerini çö
züyordu (bakınız: Giorgadze, 1966, s. 8 8 ; kıyaslayın: Yankovskaya, 
1968, s. 195). Diğer belgeye göre (bakınız: Giorgadze, 1966, s. 8 8 ), 
şimdiki Alişar kentinin yerinde bulunan kentin (herhalde Anku- 
va'nın) yöneticisi 'merdivenlerin efendisiyle' birlikte saraydaki tu- 
tukluların yargılanmasına katılıyordu.,MU Kraliçeler bizzat tek başı
na birçok önemli işler yapabiliyorlardı (bakınız: Garelli, 1963, s. 73, 
206, not 1). Kraliçenin statü ve işlevleri konusunda 'Kapadokya 
tabletlerindeki' verilerden bahsederken P. Garelli, bu melikelerin
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kent devletlerinin unvan sahibi yöneticileri olabileceklerini kaydet
miştir (Gareili, 1963, s. 214).

Hitit kral ve kraliçe -  tavananna çifti, herhalde belki de Yoru- 
balarda rahip kral ve onun dünyevi eşi olan başorunu ile karşılaştı
rılabilir. Ayrıca tipolojik açıdan mikado -  syogun çiftiyle benzerlik 
söz konusudur (bakîniz: İvanov, 1969, s. 282, not 35; kıyaslayın: 
Hocart, 1936, s. 161, 162; Koçakova, 1968, s. 148, not 30).

Ama birçok halkın geleneklerinde iktidarın sahipleri (kralla ra
hibi, mikado ile syogunu kıyaslayın) erkeklerdi ve bu yüzden kral 
Labarna ve kraliçe -  Tavananna çiftini, yine Yorubalar arasında ikili 
olarak ayrılan kralla anne kraliçe iyobo arasındaki ikililikle karşılaş
tırmak daha inandırıcı olacaktır. (iyoba<iye 'anne' ve oba 'kral, 
yönetici'; Dennett, 1968, s. 61: iyoba hakkında bakınız: Palau Mar
ti, 1960, s. 83-84, 222)

Anne kraliçe iyoba, Yorubaların bazı kurumlarında yüksek 
mevki sahibidir. İyobanın önemli rol üstlendiği güney Yoruba kent
lerinde o, pazarcı kadınlar birliğinin 'baş bayanı' sayılır, ayrıca adını 
onun unvanından almış pazar adamları birliği de vardır. İbadene 
kentinde iyoba kent konseyi üyesidir. Yönetici (bale) hastalandı
ğında iyoba halk meclisine başkanlık yapardı (bakınız: Koçakova, 
1968, s. 1203 -  104; yönetici agbolenin eşinin durumuyla kıyasla
yın: s. 116).

Kral Labarna- Kraliçe Tavananna İkilisiyle tipolojik paraleller 
diğer halklar arasında da görülür. Örneğin Ruandalarda kral Yoru- 
balarda olduğu gibi iktidarını anne kraliçeyle paylaşır. Eğer yöneti
cinin döneminde anne kraliçe ölürse onun yerini başka kadın alır
dı. İlginçtir ki yönetici ve anne kraliçeye abami ('kral') diye aynı ad 
verilir. Fakat kral üstün durumdaydı ve kral ölünce anne kraliçenin 
iktidarını kaybetmesi de bunun göstergesidir (Holy, 1968, s. 82).

Afrika'daki Svazi halkı arasında kral ve anne kraliçe ikiz çift 
olarak değerlendirilir. Kral inqwenyoma (aslan), kraliçe ise indlovu- 
kati (dişi fil) sayılır, yani aslan, kral ve fil de kraliçedir, (kral iktidarı-
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mn simgeleri olarak aslan, fil ve diğer hayvanlar hakkında kıyasla
yın: Hocart, 1936, s. 96 vb; Palau Marti, 1960, s. 170-173 vb). Tah
minlere göre, anne kraliçe, eşi kralla birlikle sahip olduğu yüksek 
mevkii, eşi öldükten sonra da koruyordu (Beıdelman, 1966, s. 393- 
394).

Tipolojik olarak benzer verilere, Lunda devletindeki yönetici 
Mvato- Yamvo ve onunla iktidarı paylaşan bayan yöneticiler Luk- 
kokeşa ve Svana Mulopve'nin statüsünde görüyoruz. 'Kral annesi' 
l.ukkokeşa'nın 'kendi sarayı ve devletin bütün işlerine büyük etkisi 
vardı.' (Orlova, 1968, s. 203; Lukkokeşa konusunda kıyaslayın: Şa- 
revskaya, 1964, s. 92). Göllerarası devletlerinden birinde kral Bu- 
nanlı ile iktidarı paylaşan rıomasofe (kral annesi) ve labuga (kralın 
kız kardeşi) unvanlı bayanlar da büyük yetki ve etkiye sahiptiler, 
l.oango devletinde de kral, iktidarı 'kral annesi' (mokonda) unva
nına sahip olan ve kral soyundan yaşlı bayanlar arasından kraliyet 
konseyince seçilen bayanla paylaşırdı. Makonda işine gelmeyen 
kralı iktidardan uzaklaştırabilirdi. Kralsa önceden makondaya da
nışmadan hiçbir karar alamazdı (Orlova, 1968, s. 203 vs) . 213

Sıralanan bu örnekler (ayrıca kıyaslayın: Thomson, 1958, s. 
152-156) Meroe'de kralın annesi kandakanırı statüsüyle karşılaştı
rılabilir. Tespit edildiği üzere, kandaka oğlu reşit olmadığında onun 
yerinde naip olurdu. Kral tahta oturduktan sonra da kandaka ö- 
nemli siyasi ve dini işlevler yerine getiriyordu (Katsnelson, 1970, s. 
346 vs). Bazı durumlarda kandaka tahta kendi başına da oturabili
yordu. (Katsnelson, 1970, s. 348).212

Ayinde saray görevlilerinin dünyevi askeri (sağ, dış) ve kutsal 
(sol, iç) işlevleri arasında karşılaştırma yapılmasına tipolojik para
lellere Yorubaların kent devletlerinde, Dagomeya, Seylan, Eskiçağ 
Yunanistan ve eski Tibet'te, ayrıca Fici, Tonga, Samoa ve diğer ada
ların halkları arasında rastlanır.

Şöyle ki Yorubaların Ketu krallığında iki 'bakan' 213 ayrımı yapı
lır ve biri kralın sağında, diğeri solunda oturur. Tonga'da kralın iki 
borazanı (asa neferi) yöneticinin sağı ve soluyla ilişkilendirilir ve
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bunların arasında fonksiyon ayrımı yapılıyor (Hocart, 1950, s. 117; 
kıyaslayın: s. 64-67 ve not 2; burada Hindistan, Burma, Tayland, 
Siyam ve Kamboçya'da saray görevlilerinin sağ ve sol ayrımı). 
Samoa'da yedi borazan iç işlerini yürütürdü ve yedi diğer memur 
da askeri (dış) meselelerle uğraşırdı (Hocart, 1950, s. 123).214

Unvanlarında sol ve sağ işaretleri bulunan görevliler birbiriyle 
(derece itibariyle) birinci ve ikinci olarak ilişkilendirilebilir. Şöyle ki 
Dagomeya'da hiyerarşideki derecelerin hesabı sağ bakandan baş
lar, sağdaki birinci bakan, soldaki birinci bakan, sağdaki ikinci ba
kan, soldaki ikinci bakan vb (bakınız: Palau Marti, 1960, s. 58)

Sağ ve soldaki bakanların bu ikili derece sistemi ilginçtir çün
kü bazı çivi yazılı metinlerde aynı unvana sahip ikişer saray görevli
sine rastlanır ama bunların dereceleri farklı olsa gerek. Şöyle ki 
Hatti kökenli Hitit unvanları listesinde art arda iki asa neferi ve iki 
'kurye' sıralanır (KBo V, 11, I, 16-17; 18-19; bakınız: Kammen- 
huber, 1959, s. 72-73 vs). Ras Şamra (Ugarit) metninde Ugarit kra
lının, Hatti kralı l.Suppililiuma'ya, kraliçeye, prense (=varise) ve sa
rayın diğer yüksek görevlilerine verdiği haraç listesinde iki farklı 
dereceye sahip huburtanuri kaydedilir (bunlar herhalde arabacılar 
veya seyislerdir. Bakınız: Goetze, 1952, s. 1, 4-5). A. Goetze, hu
burtanuri unvanını Asur Devleti'nde Sargonlar Hanedanı Döne- 
mi'nde görülen iki mareşal derecesiyle kıyaslıyordu: 'birinci mare
şal ve ikinci mareşal.' (ayrıca 'saray borazanı ve saray ikinci bora
zanı' vardı). Bunlar arasında (kralın) sağ ve sol tarafındaki mareşal
leri olarak da fark koyulurdu. Araştırmacı, buradan hareketle iki 
huburtanuri unvanını Hitit sarayındaki görevlilerin sağ-sol ayrımı 
ile ilişkilendiriyordu (Goetze, 1952, s. 4 ) 215

Ayinde değişik işlevlere sahip Hitit saray görevlilerinin karşı
laştırılması bağlamında Dagomeya'da sağ ve sol 'bakanlar' dış-iç 
farkına göre de ayrılırlar (kıyaslayın: migan, sağ, dış- mey, sol, iç; 
Palau Marti, 1960, s. 140, 141, 201) Bunu Fici'de iki borazanın 
'uzmanlık' alanlarıyla kıyaslayabiliriz. Bunlardan biri sadece 'Büyük 
ev7 içinde görev yapar: 'konuşur' ve eve getirilen hediyelerle ilgi
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lenir, oysa öteki borazan 'Büyük ev' dışında 'konuşur/ görev alır ve 
('Büyük evin' önündeki) 'Yeşil çimenlikte' düzenlenen bütün sere
monileri yönetir (Hocart, 1950, s. 91; kıyaslayın: İvanov ve Topo
rov, 1974, s. 285).

Dış-iç belirtilerinin ayrımı Benin Krallığı adet ve geleneklerin
de de karakteristik özelliktir. İkili belirtilerden biri oge (kent, sokak, 
kuzey, dış) ve ogbe (sarayın bulunduğu yer ve saray görevlileri, gü
ney, iç) arasındaki karşıtlıktır (bakınız: Palau Marti, 1960, s. 74). 
Dış-iç ayrımı, unvanlarında ayırıcı işaret bulunan saray görevlileri 
için de geçerliydi.

Dış: başkomutan, baş yargıç, krala taç giydiren, devleti ve bü
yücüleri temsil eden;

İç: kral polis başkanı, kralın kardeşlerini eyalet yöneticisi tayin 
eden, kurban işleri yapan, sarayın emniyeti için sorumlu olan (o 
hasat sırasında krala eşlik eder ve hasat ayinine katılır).

Bazı geleneklerde ikili belirtinin kendisi içinde dihotomi görü
lebilir. Örneğin Yoruba Krallığı'nda Oyo'daki rahip kralın (alafin) 
bakanlar düzeninde on iki bakandan altısı sağ, altısı da sol tarafa 
bağlanmaktadır. Sol tarafın altı bakanı arasında 'sağ el' (Otun 
Onikoyi) ve 'sol el' (Osi Onikoyi) unvanına sahip saray görevlileri 
bilinmektedir (Palau Marti, 1960, s. 33).

Görevlilerin ikili belirtilerle ve simgelerle ilişkisi, ayrıca değişik 
işleve sahip Hitit saray görevlilerinin karşılaştırılması esasen ayin
lerde görülür. Saray görevlileri, yani kral ve kraliçenin 'yardımcıla
rının' ayindeki bu işlevleri, Hitit toplumunun arkaik döneminde 
muhtemelen onların derecelerini belirliyordu. Saray görevlilerinin 
Hitit devlet yapısındaki statü ve işlevleri, artık onların arkaik 'ayin' 
işlevleriyle açıklanamaz çünkü devletin işlevleriyle ilişkilendırilip 
yemden değerlendirilmiştir (İvanov ve Toporov, 1974, s. 288, 290 
vb).

Örneğin bilindiği üzere baş meşediler sıkça Hitit Devleti'nin 
bazı eyaletlerine yönetici atanıyorlardı. Ayrıca gerek başkent, ge
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rekse de onun dışında bulunmuş mühürler de buna işaret etmek
tedir (Bossert, 1944, s. 240). Baş meşedi ve saray oğlanları unvanı 
kralın oğullarına, kral soyundan olanlar ve kralın yakın akrabaları
na verilirdi (bakınız: Sommer und Falkenstein, 1938, s. 111; prens
ler arasında en yüksek unvanın baş meşedi olduğuna dair görüş 
için bakınız: H. Bossert, 1944, s. 239). Sh. Bin -Nun, baş meşedi 
unvanının Hattilerden alınmış olan (ve kral oğlunun taşıdığı) 
tuhkanti- unvanına eşdeğerdi (Bin -Nun, 1976, s. 18 vs). Şöyle ki 
Eski Hitit Krallığı Dönemi'nde Kitstsuva ve kral Ammuna'nın karde
şi Zuru baş meşedıydiler (bakınız: Bin -  Nun, 1976, s. 7-8 vs. Ayrıca 
1. Suppililiuma'nın kardeşi Zida baş meşediydi; bakınız: Güterbock,
1956, s. 124). Saray oğlanları efendisi herhalde Hitit kralının kar
deşi Işputahşu idi (Alp, 1940, s. 27). Hitit kralı 3. Hattuşili Hattu- 
şa'da tahta oturana kadar baş meşedi unvanı taşıyordu ve Hakmi- 
sa kentinin yöneticisiydi (kıyaslayın: Ünal, 1974, s. 49 vs ve not 9).

Telepinu 'Fermanı' denilen Eski Hitit Dönemi metninde bir 
sakiyi -  Hantili unvanlı saray görevlisini görüyoruz. Sonradan tah
tı ele geçiren bu sakinin kral ailesiyle yakın akrabalık bağları vardı 
(1. Mursili'nin kız kardeşiyle evliydi). Aynı Telepinu belgesinde 'al
tın silahlı (mızraklı) nefer/ asa neferi ve saraydaki kargaşalarda yer 
alan asa neferleri gözeticisi, unvanına sahip saray görevlilerinden 
bahsedilir.

Elimizde veri bulunmadığından dolayı bu kişilerin sarayda so
mut olarak hangi işleri yaptıklarını belirleyemiyoruz. Bununla bir
likte örneğin asa neferleri gözeticileri Zinvaselli ve Lelli, Telepinu 
belgesinde 'büyük' sıfatıyla kaydedilirler ve onların taht uğrunda 
mücadeleye doğrudan katılmaları da bu görevlilerin sarayda müs
tesna yetkililer olduklarını gösterir.

Telepinu Fermanında baş sakiden de bahsedilir ama bu, söz 
konusu görevlinin yer aldığı en eski Hitit metni değildir. Çünkü baş 
saki, Saray Kroniği adlı metinde de belirtilmiştir. Eski dönem Hitit 
kralı Ammuna zamanında Hattuşili adlı baş sakiyi biliyoruz (Hoff
ner, 1974, s. 40). Baş saki Orta Hitit Krallığı Dönemi'ne ait toprak
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(arsa) bağış belgesinde de belirtilmiştir (Riemschneider, 1958; s. 
354). Belki de bu görevlinin adı Halpatsiti idi çünkü bu adı taşıyan 
baş sakiye, aynı döneme ait diğer bir belgede de rastlıyoruz (KBo 
V, 7, Rs. 51; bakınız: Hoffner, 1974, s. 40). 1. Suppililıuma zama
nında baş saki Himmuili (Goetze, 1929, s. 26; Bossert, 1944, s. 
200; Güterbock, 1956, s. 80, 90), 2. Mursili Dönemi'nde Nuvantsa 
(Goetze, 1933, s. 120, 122 vs), 3. Hattuşili zamanında ise Hattuşa -  
İnara (bakınız: Hoffner, 1974, s. 40) idi.

Himmuili, Nuvantsa ve herhalde Hattuşa -  İnara da Hitit or
dusunda kumandandılar ('generaldiler') ve bunu tamamen net ve 
kesin olarak biliyoruz. Fakat Hitit Devleti'nin tarihinde hangi dö
nemden başlayarak baş saki unvanının komutan rütbesini ifade 
ettiğini şimdilik bilmiyoruz. Kimi araştırmacılara göre, Hitit toplu- 
munda bu evrim, daha en erken dönemlerde gerçekleşmiştir (ba
kınız: Hoffner, 1974, s. 40).

Anadolu'da üzüm kültürü, çok eski yerli bir kültür olduğun
dan dolayı baş saki unvanlı görevli, belki de daha Anadolu kent -  
devletler döneminde bilinmekteydi, Eski Hitit Dönemi'nin ilk kral
ları zamanında ise saray görevlilerinden olan komutana, baş saki 
unvanı verilmeye başlanmıştır.'

Tarihsel metinlerde, unvanları 'mutfakla' ilgili olan başka sa
ray görevlilerine de rastlanır. Şöyle ki Eski Hitit Dönemi metinle
rinde 'kupacı' Zidi, ayrıca Hassuva yöneticisi Hani'nin kupacısı 
I lurri Evarişatuni'nin adı geçer (Giorgadze, 1969, s. 78 ve not 51).

Oysa Eki Hitit Dönemi'ne ait Saray Kroniğinde İspudasinara 
adlı bir görevliden bahsedilir ve onun unvanı hupral idi (bu kelime 
ayin kupası veya iki kulplu küpün adından türetilmiştir). Bu görevli, 
('Hurma kenti neferi') Askaliya tarafından Utahtsuma kentine yö
netici tayin edilmişti (Saray Kroniğinin bu paragrafı için bakınız: 
Giorgadze, 1973, s. 203-231 vs).

Bizce kimi durumlarda görevlinin devlet mercilerindeki işle
viyle ayindeki görevi arasında açıkça bağlantı vardır. Şöyle ki örne



ğin Hitit ayinlerinde yukarıda belirtildiği gibi asa neferi genelde 
ayin alaylarının önünden yürür, 'konuşur' (ayin şefi olan kralın ta
limatlarını iletir) vb işleri görürdü. Eskiçağ'da Yunanistan'da, Fici, 
Samoa ve Tonga gibi ada halkları arasında borazanlar benzer işlev
leri yaparlardı. Kral nezdinde yüksek mevki sahibi olan borazanın 
karakteristik işlevlerinden biri, 'konuşmak' hakkıdır ve başka deyiş
le hükümdara haber getirme ve onun kararını herkese iletme hak
kı söz konusudur. Örneğin Fici adasında Mbau ve Somosomo aşi
retlerinde bu ortak özelliktir ve burada 'borazana' bazen 'hüküm
darın ağzı' veya 'yüce soylu konuşmacı' denir (Hocart, 1950, s. 89, 
90, 105). Aynı şekilde Eskiçağ'da Yunanistan'da borazan Herme- 
sos'un himayesindeydi ve bu tanrının sıfatlarını taşırdı (Hocart, 
1950, s. 137-138). Bu geleneklerde borazanın farklı özelliği, genel
de asa kullanmasıdır (bazen Samoa adasında olduğu gibi asayla 
birlikte yelpaze kullanılır. Bakınız: Hocart, 1950, 121, 138).

Hitit ayinlerinde asa neferinin fonksiyonunu, Hitit tarih me
tinlerinde rastlanan r,sPA.LU*, (Hattusatsiti) adlı kişiyle karşılaştıra
biliriz (Güterbock, 1956, s. 95 vs) ama bu durumda adın 8,SPA 'asa' 
ideogramıyla yazılışı söz konusu saray görevlisinin işleviyle bağlı 
olmalıdır. Bu adı taşıyan görevli 1. Suppililiuma tarafından Mısır'a 
gönderilmişti, ayrıca 'asa neferi' Mulliyara, kral Arnuvanda tara
fından elçi olarak kral Madduvatta'ya göndermişti (bakınız: 
Goetze, 1929, s. 32).

Hitit devlet yapısı içinde görevlilerin statü ve işlevleri, artık 
arkaik 'ayin' işlevleriyle belirlenmese de buna rağmen saray görev
lileri, kral ve kraliçenin 'yardımcısı' olarak ayinlere katılmakla yü
kümlüydüler.

Saray görevlilerinin ayinle ilişkisi kuşkusuz arkaizmdi ve ge
nelde unvanlarının, görevlilerin eski işlevinin içinde muhafaza 
edilmesi de bunun böyle olduğunu kanıtlamaktadır (bakınız: İva
nov, 1968b, s. 5; kıyaslayın: Alp, 1940, s. 2; Bin -Nun, 1976, s.5).
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SONUÇ
Kral şenlikleri, Hitit din sistemine özgü oldukça önemli ayin

lerdir. Geliştirilmiş fikirler sisteminin olmadığı şartlarda ayinlerin, 
Hititlerde müstesna yere sahip olduğunu dikkate alarak şunu söy
leyebiliriz: Hitit dini, 'ideolojinin daha ayin ve yasaklar düzeniyle 
örülmüş' olduğu Eskiçağ inanç tiplerinden biridir. Bu tür dinleri ya
şatan ve yayılmasını sağlayan 'başlıca husus, herhangi bir fikirler 
sistemine bağlılık değil, belirli hareketleri yerine getirme geleneği
dir/ (Levada, 1965, s. 41).

O çağların insanı, çevresindeki doğa ve dünyayı insana ve ko
lektife özdeş olarak algılıyordu. Genelde doğanın ve insanın kırıl
ma dönemleriyle (baharla, sonbaharla vb, ayrıca doğumla, ergen
likle, ölümle) bağlantılı olan belirli ayinleri yerine getirmek onlara 
göre doğada süregelen düzeni korumak ve zaman içinde insan ve 
bütün kolektifin yaşamını muhafaza etmek ve sürdürmek anlamı
na geliyordu ki zaten her ayinin başlıca amacı budur. (kıyaslayın: 
Hocart, 1936, s. 67; Thomson, 1959, s. 64; İvanov &Toporov, 1970, 
s. 322)

Yukarıda analizini yaptığımız bayram ve şenlikler de aynı 
amaçlara ulaşmak için düzenleniyordu. Kral ve kraliçenin yöneti
minde yapılan şenliklerde ortak ve standart tek tip ayinlere bakıla
cak olursa, kral şenliklerindeki bilinen biçimlerin, tek standart kral 
ayininden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Bu standart ayin, yılın belirli mevsimlerinde düzenleniyor ve 
aşağıdaki hareketleri içeriyordu. Ayin gün doğmadan önce şafak 
sökerken görevlilerin sarayı açmalarıyla başlıyordu. Sarayın 'açıl
ması' hes- (açmak) fiiliyle ifade edilirdi ve köken itibariyle has- 
(doğmak) fiiliyle özdeşti. Demek ki sarayın açılması, 'yeni günün a- 
çılması (doğuşu)' olarak sembolik bir eylemdi. Saraydan kral (=Gü- 
neş) çıkardı. O özel mekâna gider ve orada yıkanırdı (aptes alırdı). 
Kral, kraliçe ve onların 'yardımcıları' ayin elbiseleri giyerlerdi. Son
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ra kral ve eşi saray veya tapınağa yönelir ve orada ayinin başlıca 
ritüeli olan 'büyük meclisi7 (salli asessor) yerine getirirlerdi.

Bu ayin, kralın çoğu kez kraliçeyle birlikte ayinsel tahta otur
masıyla başlıyordu. Ayine katılan diğer görevliler ve figüranlar o- 
nun çevresinde yerlerini alıyorlardı. Kurban sunan pozisyonu alan 
kral veya kraliçe (ayakta veya oturarak) tanrıları yedirip içirir ve 
kutsanırlardı (tanrının bedeni ve kanıyla bütünleşiyorlardı). Ardın
dan ayine katılanlara, kral ve kraliçenin 'yardımcılarına/ ayinin ya
pıldığı kentin sakinlerine, başka kentlerden gelmiş 'misafirlere' 
(yabancılara) yemek ve içkiler ikram edilirdi.

Hitit geleneğinde solli- sözcüğünün kullanılmasındaki özelliğe 
bakarsak burada 'krala ait, büyük soy, büyük mevki, kral taht/ an
lamı ön plandadır ve üstelik ayine katılanlar için panku- ('meclis') 
kelimesi kullanılır ('soy' anlamına gelen pankur'dan). Demek ki 
'büyük meclis' aslında soy meclisi veya kral soyundan olanların 
meclisinden kaynaklanmaktadır.

Kral şenliğinde mit anlatılabiliyordu veya mitin içeriğini orta
ya koyan dramatik hareketler yapılabiliyordu, örneğin kral ile Taht 
arasında diyalogu şeklinde dram sahnesi görülebiliyordu. Bayram
lar sırasında 'yarışmalar ve rekabet' dc oyun ve dram özellikleri 
taşımaktadır.

Kral ayini, herhalde kralın uyruklularla 'teatisini, değiştirilme
sini' de içine alıyordu. Krala 'hediye' olarak hayvanlar sunulur, kral 
adından 'misafirlere' yemek ikram edilir, onlara hediye dağıtılırdı.

Hitit kral şenlikleri, Boğazköy arşivlerindeki çıviyazısı metinle
rinde karşımıza çıkanlarla kıyaslarsak esasında Hitit toplumunun 
daha eski dönemlerinin mirasıdır. Kuşkusuz Hitit kral bayramları
nın arkaizmi ve genel de kültün tamamındaki ve ayinlerdeki bili
nen tutuculuk yüzünden sınıf öncesi toplumun sosyal düzenine 
özgü çizgiler ortadan kalkmamıştır

Bu tur arkaik özellikler, ayinlerde kral ile kraliçenin karşılaştı
rılmasında, kralın dünyevi -  askeri (sağ, dış) işlevlerle bağlantısın-



(İd, kraliçenin ise kutsal (sol, ıç) işlevle ılışkilendirilmesınde görül
mektedir. Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Dönemi'nde kral ile krali
çe (Labarna-Tavananna) arasındaki 'ihtilaflar' da herhalde aynı 
belirtilerin ifadesidir. Kralla kraliçenin karşılaştırılması ve onların 
lonksiyonları arasında karşıtlığın belirginliği herhalde düalist ikti
darın kalıntısıdır.

Eski tip sosyal yapıdan kalmış özellikler, saray görevlilerinin 
işlevlerinde de görülmektedir. Sarayda görev yapanlar Hitit devle
tinin yöneten erkânı oluşturuyorlardı. Bununla birlikte onlar, kral 
ve kraliçenin yönettikleri şenliklere katılmak ve geleneklerde ön
görülmüş belirli işlevleri yerine getirmekle yükümlüydüler. Saray 
görevlilerinin ayinlerle bağlantısı, görüldüğü üzere bu kişilerin de
vam eden çok eski işlevleriyle ilgiliydi. Genelde görevlinin eski işle
vinin devam etmesi, bu işlevlerin arkaikliğini ortaya koymaktadır 
(meşedi- 'koruma, hassa neferi, depo müdürü nevinden bir unvan' 
vb; ayrıca baş saki -  'askeri komutan'^general;' saki, kupacı, asa 
neferi, mızrak neferi vb de kıyaslanabilir).

Şenlikler bağlamında bizzat ayinlerde kral, kraliçe ve saray 
görevlilerinin işlevlerinde, iki önderin (kral ve kraliçenin) yönettiği 
ve hipotetik olarak yeniden yapılandırılan eski sosyal örgütün izle
rini görebiliriz. Soyun veya başka soysal birliğin kolektif şenlikleri
ne önderlerle (krallarla) birlikte ayin 'yardımcıları' da katılıyorlardı. 
Önderlerin ve 'yardımcıların' statüleri, onların kolektif ayindeki 
işlevlerinin niteliğine göre belirleniyordu.

Toplumun evrimi sonucunda önderlerin (kralların) ve 'yar
dımcılarının' ayindeki işlevleri içerik olarak değişmiş ve devlet iş
levleriyle bağlanmıştır. Bununla birlikte bu dönemin toplumunda 
kral, kraliçe ve saray görevlilerinin işlevlerinde eski tip sosyal ör
gütlenmeye ait bazı izlere rastlıyoruz.

Çoğunlukla ayinlerde sınıf öncesi topluma özgü sosyal y a p ı
c ı m a  özelliklerinin kalmış olması sadece ayinlerin arkaiklığı ve 
[utuculuğuyla açık lanam az ve şenliklerin senkretik işleviyle de ılgi- 
lydi.
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Ayinlerin senkretik işlevi bağlamında antahşum ve nunta
riyasha şenlikleriyle ilgili anlatılar dikkat çekmektedir. Bu şenlik
lerde baharda ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez kral ve kra
liçe arabalar ve şarlarla Hitit devletinin en önemli kült merkezlerini 
'dolaşırlardı/ Bu kentlere yapılan ziyaretler muhtemelen krallığın 
bütün arazisini 'gezip görme' anlamına geliyordu. Herhalde bu ge
ziler sembolik olarak da yapılıyordu. Bu durumda büyük olasılıkla 
başkentte bulunan kralın huzurunda onun 'yardımcısı7 olan asa 
neferi, telepurileri sıralıyor ve bu telepurilerin 'yöneticilerini7 krala 
takdim ediyordu (VBoT 6 8 , II, 2-14; II, 17-19; III, 4-9).

Saraylar, tapınaklar ve 'ayin yerlerinin' ziyaret edildiği ve gö
rüldüğü arazi 'gezileri,' belirli arazinin 'dış dünyadan ayrılmasını' 
ifade eden sembolik eylemdi ve böylece arazinin çevresinde 'kötü 
güçlere' karşı 'engel' oluşturuluyordu (bazı halklarda arazi çevresi
nin sürülerek sapan izi bırakılmasıyla eşdeğerdir). Kralın çizdiği 
sınır sayesinde ülke arazisi kutsallık kazanıyor ve Evrenin ayinsel 
şekli olarak algılanıyordu. Sonuç itibariyle hükümdarın 'bedeniyle' 
özdeşleştirilen Evrenin modeli olan ülkeyi dolaşırken, kral herhal
de evrensel güçlerin devrini ve yeni mevsimin 'doğuşunu' canlan
dırıyordu. Burada Güneşle özdeş olan kral, bir mevsimin yılın baş
ka sezonuyla değişmesini simgeliyordu. Ayrıca arazi ziyaretleri, 
mülkiyet oluşturmak, kralın araziye sahip olma haklarını teyit et
mek için yapılan eylemler olarak kabul ediliyordu.

Baharda ve sonbaharda antahşum ve nuntariyasha şenlikle
rinde, ayrıca diğer kral bayramlarında (vurulliya, kilam vb) ülkeyi 
gezerken kralla kraliçe 'büyük meclisler' düzenleniyordu. 'Büyük 
meclise' katılanlara panku- denirdi ki bu kelime Eski Hitit Krallı- 
ğı'nda yapılan ve siyasi, adli ve dini işlevlere sahip halk meclisleri 
için kullanılırdı. (Bu mecliste veliahdın tahta çıkması teyit edilir, en 
üst düzey grevlilerin, kral soyundan olanların ve bizzat kralın işle
diği suçlarına bakılır, ayrıca tanrılara karşı işlenen dinsel suçlar ele 
alınıyordu.) 'Büyük meclise' katılanlara 'pankus' denildiğini ve Eski 
Hititlerde siyasi panku- kurumunun işlevlerini dikkate alırsak men
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şei# herhalde klanın veya kral soyundan gelenlerin meclisiyle ilgili 
olan 'büyük meclisin' en azından ilk başta kültsel ve sosyal işlevleri 
olduğunu varsayabiliyoruz.

'Büyük meclisteki' başlıca işlemler üzerinde yapılan araştır
malar, ayindeki merkezi eylemin 'ziyafet, yemek' olduğunu ortaya 
koymuştur çünkü tanrılar yedirilir (kurbanlar ve adak verilirdi), kral 
ve kraliçe kutsanır, meclise katılanlara yemekler ikram edilirdi. 
Ayinin 'ziyafetle, yemekle' eşitliğini belirleyen bir kanıt da kral şen
liklerine verilen başlıca adın (EZEN) 'ziyafet, yemek' anlamına gel
mesidir.

Şu da var ki merkezi eylem olan 'ziyafet' dahil, 'büyük meclis
te' yerine getirilen başlıca işlemler aslında misafir kabul etme ade
tinin aşamalarıyla benzerlik gösterir. Bu benzerliği dikkate alırsak 
'büyük meclisi' misafir kralı ağırlama ayini olarak yorumlayabiliriz.

Misafir kral, ayinde ev sahibi olarak da karşımıza çıkar ve tan
rılarla meclise katılan diğer kişileri ağırlar. Hitit kralının, hem misa
fir hem de ev sahibi olarak ikili işlevi, herhalde Latince hostis söz
cüğünün iki anlamıyla karşılaştırılabilir: 'misafir' (yabancı) ve 'ev 
sahibi/

Hitit kral şenliklerine özgü özellikler, birçok sınıf öncesi ve er
ken feodal toplumlara ait özgün sosyal uygulamalarla belirli ben
zerlikler taşımaktadır. Burada örneğin kralların ve reislerin araziyi 
dolaşmaları ilginç paralellikler gösterir. Bu adet, sırasıyla Erken 
Ortaçağ Avrupa'sında (Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Porte
kiz, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İsveç, Danimarka, Norveç, Kiev Rus 
Devleti'nde, Polonya, Bohemya, Macaristan, Sırbistan, Bizans), 
Afrika'nın büyük kısmında (bazı yerlerde 19. yy sonlarına kadar 
kalmıştır), Kafkasya'da, Çin'de, Moğol göçebeleri arasında, Mikro- 
nezya'da, Havailerde, Taiti Adası'nda ve Polinezya'da tespit edil
miştir. Bu örneklerin bazılarında 'dolaşma, gezi' ayini güneşin do
ğudan batıya doğru hareket yönüyle örtüşmektedir, ayrıca kral 
geniş anlamda kralın, verimliliğin yolunu açan görevi olarak algıla
nıyordu. Birçok halklarda 'arazi dolaşmaları' düzenli şekilde yapı-
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lirdi ve çoğunlukla yıl içinde düzenlenen en önemli şenliklerle bağ
lantılıydı.

Bu geleneklerin çoğunda arazi 'dolaşma ve ziyaretleri' zamanı 
'konukseverlik' yapılırdı ve krala yemekler ikram edilir, ona hedi
yeler verilir, ardından kral uyruklarına hediyeler sunardı. Bu 'ko
nukseverlik' menşe açsısından, ilkel halkların geleneklerinde görü
len mübadele (takas) şekline bağlıdır.

Hitit geleneğinde olduğu gibi şenlikler, örneğin Alman gele
neğindeki bayramlar en önemli tarım mevsimlerine rastlar. Bunlar 
siyasi, adli ve dini işlevlere sahip halk meclisleriyle (ting) sıkı şekil
de bağlıydı.

Hitit şenliklerindeki karakteristiklerin, hem sıntf öncesi hem 
de erken feodal sosyal uygulamalarıyla örtüşmesi kral şenliklerinin 
senkretik işlevini ortaya koymaktadır. Bunlar, (kralın uyruklarıyla, 
bütün kolektifin tanrılarla) sosyal iletişim şekli olarak, ayrıca kolek
tifi yönetmenin arkaik, ilk başta 'tek' biçimi olarak görülebilir.

Hitit bayramlarının bazı özellikleri ile tipolojik veriler arasın
daki benzerlik herhalde toplumun, sınıf öncesi yapıdan erken sınıf 
yapısı yönünde gelişmesiyle ilgilidir ve bazı genel kuralları yansıt
maktadır. Bu evrimin izleri, Hitit geleneğinde ve bazı siyasi, adli ve 
diğer belgelerde görülmektedir. Fakat doğaldır ki bunu Hitit top
lumu olarak belirlemek için sınıf öncesi gelişme aşamasından mi
ras alınmış özelliklerle ülkedeki özgür ve kole halkın değişik sömü
rü şekillerini vb kıyaslamak gerekir.

Böylece Hitit kral şenlikleri sadece Hitit din sisteminin karak
teristik özelliklerini ortaya koymakla sınırlı kalmamaktadır. Bu bay
ramlarla ilgili anlatılar ve veriler, Hitit krallığının sosyal yapılanma
sındaki sınıf öncesi elemanların rolünü araştırmak ve Hitit tcplu- 
munu daha derinden anlamak açısından kuşkusuz çok oric.miı ka
nıtlardır.
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Y OTLAR
Giriş

1) İstanbul Arkeoloji Müzesi koleksiyonundaki Hititçe metin
lerden henüz 50 fragman yayına hazırlanmıştır (bu konuda bakınız:

1973, s. 48). Teknik nedenlerle araştırmamızın başlıca kısmın
da Hititçe ve diğer dillerde olan terim transkripsiyonlarındaki bazı 
hcirfcikler (diyakritik işaretler) atılmıştır.

2) N.P. Lihaçyov koleksiyonundaki çiviyazılı Hitit tabletleri 
lı.ıkkında bakınız: Şleyko, 1925, s. 318-324)

3) H. Gütebock'un izini sürerek araştırdığına göre, bazı du- 
mırılarda herhangi bir mevsimle ilgili olmayıp özel kişilerce düzen
lenen ayinlere de bayram denirdi. Örneğin, Mezopotamya gelene
ğinden farklı olarak bu tür ayinlere sadece Hitit geleneğinde 'bay- 
ı.mV adı verilirdi (Güterbock, 1970, s. 177).

4) Eski Hitit Krallığı Dönemi'nde özel çiviyazısı şekli kullanıldı- 
î:ı, ilk kez 1952'de tespit edilmiştir. Bu tarihte Boğazköy'de yapılan 
ırkeoloji kazıları sırasında Eski Hitit arkeolojik tabakasında genel

de alışılmış olmayan duktuslu, küçük çiviyazısı fragmanı bulunmuş- 
ıur. Tabletin bulunduğu tabakanın tarihini esas alan H. Otten, söz 
I onusu tabletteki tarzla Eski Hitit Dönemi belgelerinin yazılmış 
-ılduğunu öne sürdü (bakınız: Otten und Rüster, 1972; Neu & 
Kuster, 1975). Sonraki araştırmalar sayesinde, bir kısmı ayinsel
< '/ellikte olan bu tür birtakım belge asıl şekliyle (tıpkıbasım) yayım- 
I.inmiştir (Otten & Soucek, 1969, Neu, 1970). Ama araştırmacıların 
•ofjunun belirttiği gibi metinlerin tarihlendirmesınde sadece 
dııktus değil, hem de öncelikle söz konusu metnin yazılmış olduğu 
dilin özellikleri dahil, diğer belirtiler de dikkate alınmalıdır (kıyasla
dın. Kammenhuber, 1971a, s. 104 vs; ayrıca: Neu, 1970, s. 63 vs)
1. Bölüm

1) Burada ve ileride antahşum güzergahının tarifinde H. 
.terbock'un yayımladığı metinler kullanılacaktır (Güterbock, 
;60, s. 80-89; aynı yazar, 1964a, s. 62 vs).
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2) KUB X, 18 (ve KUB, X, 17 - ikinci nüsha). E. Laroche'nin yeni 
edisyon Katalogunda (1971) bilinmeyen nedenlerle bu metinler, 
diğer paralelleriyle birlikte antahşum metinleri listesine alınma
mıştır (CTH 604 vs). O. Gurney de KUB X, 18 (ve ikinci nüsha KUB
X, 17) bu metinde, anthaşumla ilgisi olmayan bağımsız bir ayinden 
değil de antahşumdan bahsedildiği görüşündedir (Gurney, 1977, s. 
36, not 2).

3) KUB X, 18, (1) ma-a-n LUGAL-us ha-me-eS- hi uruTa- hur-pa- 
za (2) A-NA e'enAN. TAIJ.SUM. uruKÜ.BABBAR-si (3)' ü-iz-zi nu ma- 
ah- ha-an uruTi-ip-pu-wa (4) a-ri K,sZA.LAM.GAR-ma nj4 ZI.KIN-ya (5) 
kat-ta-an ka-ru-ü tar-na-an (6 ) na-as-ta LUGAL-us RISGIGIR-az kat-ta 
ti-ya-zi (7) /n/uuruKÜ.BABBAR-si an-da-an a-ru-wa-a-iz-zi (8 ) nam- 
ma-as-kan r>sZA.LAM.GAR-as an-da pa-iz-zi (9) nu-za- kân OA-Tl-SU 
a-ar-ri LUGAL-us- kân (10) Ê ZA.LAM.GAR-az ü-iz-zi nu na4ZI.KIN 
(11) pı-ra-an GESTIN la-a- hu-wa-ilu mısME-§E-DI pıt-ti-an-zi (15) nu 
tar-a h-zi ku-is nu KA.TAB.ANSE a-pa-a-as (16) e-ip-zi na-as-ta 
LUGAL-us ,,,sGIGIR-az (17) kat-ta ti-ya-zi nu "‘̂ ZI.KIN (18) pı-ra-an 
NINDA.KURARA pâr-si-ya si-pa-an-ti-ya (19) nam-ma-as pa-ra- da- 
a-an njnZI.KIN (20) pa-iz-zi nu a-pı-ya NINDA. KUR4.RA pâr-si-ya 
(21) si-pa-an-ti-ya (22) nam-ma-as-sâ-an LUGAL-u5 ^bGIGIR ti-ya-zi
(23) ta-as-kân n,i4ZI.KIN-az ar- ha ü-iz-zi (24) ma-ah- ha-an-ma-as- 
sa-an LUGAL-us A-NA KASKAL GAL (25) pa-ra-a a-ri H,5>GIGIR-ma ta- 
mai (26) tu-u-ri-ya-an ha-an-ta-an ta-aS-sa-an (27) LUGAL-uS A-NA 
r'"GIGIR ti-ya-zi (28) ta an-da-an Llja-li-en-tu-u-wa (29) ü-iz-zi.

4) KUB, X, 18, I, 14-17 tercümesi için bakınız: (Ehelof, 1926, s. 
268; Watkins, 1976c, s. 463; Gurney, 1970, s. 36; Archi, 1978, s.
20) Bu satırları, 'yarışmalar, rekabetler7 bağlamında aşağıdakilerle 
kıyaslayın.

5) Bu satırdan sonra tercüme KUB X, 17, I üzere verilmiştir: 
(16) ma-ah- Ija-an-ma LUGAL-us ctar-nu-ü-i (17) a-ri nu tu-un-na- 
ak-kis-nahal-zi-ya (18) nam-ma-az LUGAL-us wa-ar-ap-zi (19) ta-az 
KIN. IJI.A-ta IJUB.BI GUSKIN da-a-i (20) LUGAL-us-kân ctar-nu-wa- 
az ü-iz-zi (21) ^hu-lu-ga-an-ni e-sa tâk-kân LUGAL-uî (22) ...uruHa-
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tu sı Kishu-lu-ga-na-az (23) /sa/-ra-a ü-iz-izi ma-an-kân LUGAL-us 
(M ) /KÂ?.G/AL-as an-da a-ri (25) /nu?lü/ ALAN.ZÜ a- ha-a hal-za-a- 
ı (26) /ma-ah- h/a-an-ma LUGAL-us dUTU-as na4hu-u-wa-si (27) /pa- 
ı/ zi/ na-a§- kân cıshu-lu-ga-na-az (28) /kat-ta/ ti-ya-zi 2  

DUMU.MES E.GAL (29) / I  luME-§E-DI/ LUGAL-uS pı'-ra-an hu-u-ya- 
■ ın-zi (30) /.../ pa-iz-zi (31) /...B/AL-an-ti.

6 ) KUB X, 18, I, 31 metnindeki ilgili satırda wagonno 'yemek' 
(harfiyen 'safrayı bastırmak') anlamındadır, tunnakis(sar) sözcü
sünün diğer metinlerle ilişkisi için aşağıdaki kısımlara bak.

7) Hititçe aniyatt- 'kralın ayin giysileri, mükellefiyet, ayin eş
yaları' manasındadır.(Bakınız: Friedrich-Kammenhuber 1975-1978,

88-89 vs; Tischler, 1977, s. 30). CTH 594 ve CTH 606 metinlerin
de anlatılan ayinlerin örtüşmesi konusunda kıyasla: KUB X, 17, I, 

(LUGAL-us sözcüğünden başlamak üzere) -  25 ve KUB X, 3, I, 
(11) /LUGAL-us/AN^E.KUR.RA-it sara pennai (12) /ma/n-kân 
I UGAL-us /KÂ-GAL-âs/ anda ari / nu? İLİAL/AN.ZÜ ah ha halzai. Son- 
ıaki anlatımlar farklıdır. KUB X,17, I, 26-3-28'de kral Güneş tanrısı
nın taş steline yöneliyor ve arabadan iniyor. KUB X, 3, I, 18-20'de 
ı*.e 'kral arabadan iniyor ve halentuvaya giriyor.' Oysa KUB XXV, 
16, I kralın giysilerinin tarifiyle başlar ve ardından halentuvadaki 
.iyin anlatılır. Satır 6 : 'Kral ve kraliçe ayin tahtına otururlar.' Bu 
metinde öteki ikisinden farklı olarak, kralın halentuvaya giderken 
arabayla aşağıdan yukarıya hareket ettiği' belirtilmiyor.

8 ) CTH 606'ya göre, halentuvada ayin antahşumun ikinci gü
nü düzenleniyordu.

9) Bakınız: KUB XXV, 16, I, (1) /m/a-a-na-pa eha-li-en-tu-u-wa 
U) ha-aS-sa-zi NIG.BÂR- as-ta (3) us-si-ya- an-zi (4) LUGAL-us /- 
NA E.DU10. ÜS.SA pa-iz-zi (5) nu-za- a-ni-ya-at-ta da-a-i.

10) KUB X, 3, I, (19) ...na-as-kân an-da (20) °ha-li-en-tu-u-wa- 
as pa-iz-zi (21) sal-li hal-zi-ya. Diğer Hitit metinlerindeki veriler 
ışığında (kıyaslayın: 2. Bölüm, not 36/ buradaki solli (asessori) 
halziya, 'büyük meclis çağrılır' anlamındadır. ('Büyük meclis' hak
kında bakınız: 2. Bölüm, § 2).
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1 1 ) KUSkursa kelimesinin anlamı tercihen 'kalkan' değil, 'yün, 
yapağı' olacaktır, (kıyaslayın: Popko, 1975; Popko, 1976). Ayrıca 
bakınız: Otten, 1959a; Güterbock, 1964a, s. 64,67).

12. Bakınız: Güterbock, 1960, s. 81 ve not 12, 13. Ama bu 
simgeyle birlikte belki de kraliyet çifti de yürüyordu çünkü antah
şum metinlerinden birinde anlatıldığı üzere, kral Arinna'ya gider
ken yapağı tanrısı görevlileri önünden koşarlardı (Bakınız: VboT 95, 
I, (5) LUGAL-us-za-kân uruMa-ti-la-za ar- ha /.../ (6 ) e-ip-zi DINGIR 
kuskur-sa-si lum7 s... (7) pı-ra-an hu-u-i-ya-an-te-e5 (8 )ta-as /-NA 
uruA-ri-in-na an/-da.../.

13) KBo X, 20, I, (36) nu cha-li-e-en-tu/-u-wa-as/ sal-li a-se-e§- 
sar (37) l-NA £.GAL I /uA-BU-B/l-TI-ya- kân ZAG-na-aS (38) §A dU 
u7 uZ/i-ip-la-an-da du8har-sı-ya-al-li (39) a-pî-e-da-ni-pât UD-ti ki-nu- 
wa-an-zi. Bakınız: (Güterbock, 1960, s. 81). Bu metin anlamında 
Güterbock'un yanlış düşündüğü gibi 'sağ' kelimesi kapı yönünde 
değil görevlilerin sıfatıyla ilgilidir: 'sağ taraf abubiti neferleri sara
yı.' (Güterbock, 1960, s. 85: 'the storage vessel of the right side of 
the Storm-god of Zippalanda')

14) A (KBo X, 20, II) metninin H. Güterbock transliterasyo
nunda/transkripsiyonunda (Güterbock, 1960, s. 81) 2. satırda ...- 
t/i-el-la işaretleri, uruMa-t/i-el-la kentine aittir. Bu tür restorasyonu
H. Güterbock başka bir çalışmasında önermiştir (Güterbock, 
1964a, s. 64)

15) Kıyaslayın: KBo X, 20, II, 2 'Matella kentinde büyük meclis 
çağrılır (düzenlenir).' Ve VboT 95, I. (3) salli (asessari) karaptari 
/.../ 'büyük meclis sona erer/

16) Kralın arabayla geldiği, onun sonbahar bayramında 
Matella kentine yaptığı ziyareti anlatan tablette belirtilmiştir-KBo 
XXI, 78, I: (2) ...nu man LUGAL-us urcMatella ari (3) (LUGAL-u/s 
^GIGIR-az katta uizzi: '...Matella'ya geldiğinde kral arabadan iner.' 
Aynı metne göre, Matella kentinde büyük meclis bittikten sonra 
kral arabayla Arinna'ya girer': III, (11)2 DUMU.MES E.GAL 1 >UME- 
SE-D /I/ (12)LUGAL-ı pı-ra-an hu-u-ya-an-/te-es LUGAL-us/ (13)
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,:':’hu-u-lu-ga-an-ni-ya e/-sa/: 'iki saray oğlanı ve bir meşedi kralın 
önünden koşarlar. Kral ise arabaya oturur; IV, (2) 8lshu-u-/lu-ga-an- 
ni-ya /e-sa (3) uruA-/ri-in-na- i-ya-an-na-i: O arabaya oturur ve
Arinna'ya gider/ Antahşum bahar şenliği sırasında Matella ve 
Arinna'da yapılan ayinlerle bunları kıyaslayın: VboT 95, I, (11) 
LUGAL-us-kân g,shu-u-lu-ga-an-na-za /(kat-ta ü-iz-zi )/ (12) ta-as 
URU-ri an-da-an U5-KI /-EN/: 'Kral Arinna'ya geldiğinde o araba
dan iner ve kent içinde eğilerek selam verir/

17) Antahşum güzergahına göre (KBo X, 20, II, 2-4; Güter
bock, 1960, s. 81) kral geceyi geçirmek için Matella'dan Arinna'ya 
giderdi, kraliçe ise Matella'dan Hattuşa'ya dönerdi. Bu durumda, 
kralın kraliçeyle birlikte halentuvada ayin yapmasından bahseden 
ABoT 13 metni, kraliyet çiftinin Matella'daki ayinini anlatmaktadır 
(bakınız: I, (4) LUGAL SAL.LUGAL-ya eha-l/i-e-en-tu/-u-wa/ (5) pa-a- 
an-zi ta B,sDAG-ti /e-sa-an-ta/. KUB XXIV, 124 Vs? metni ise, 
Laroche'in düşündüğü gibi ABoT 13 ile ilgili olmayıp (bakınız: CTH 
608), öncelikle VboT 95 ile paraleldir ve Arinna kentindeki ayini 
anlatmaktadır.

Bizzat bu iki metinde kralın, Arinna'da bir taş simge (no4 suras) 
önünde kurban ayini yapmasından söz edilir. Kıyaslayın: VboT 95, 
I, (9) ma-a-an LUGAL-üs na‘]su~u ra-as x /.../ (13) ista-na-ni-ya-as 
n,l4su-u-ra/-as.../. Kıyaslayın: KUB XXXIV, 124, Vs?, 6-7, 9, 12, 15 
(su-u-ra-aS). Kentin adını kıyasla: uruSuranhapas (KBo II, 16, vs. 1): 
hapa 'nehir/

18) Hatti dilinde 'hesta' ile Hititçe NA4-an parna ('Taş ev') 
arasındaki uygunluk hakkında A. Kammenhuber'in hipotezinde 
zayıf halka vardır. Hitit metinlerinde birçok 'Taş ev' sıralanır ama 
başkente yakın olan sadece bir yapıya 'heîta' adı veriliyordu.

19) IBoT II, 1, VI, (18) DUB.3.KAM ma-a-an MU-an (9) che-e?s- 
ta-a (10) ha-mi-es-hi /-NA °'enAN.TAl_I.SUM (11) /pi-/e-da-n-zi QA- 
Tİ.
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20) Bakınız: IBoT II, 1,1 (11) dLİ-el-wa /-anni); (13) dS /i(watta): 
(19) dUTU dMez/zula:VI, (2) dZappas.

21) IBoT II, 1, VI, (3) /x x/ 3 NINDA.KUR„.RA (4) /PA-/NI MU. 
KAM. I II.A da-a-i: /.../ 'Yıllar' önüne üç iri ekmek koyar/

22) KUB XX, 33, I (6 ) tUBAGA 1 NU-TUMkus NIG.BÂR 5 ga? /.../ 
(7) iS-TU E.LUGAL/pi-/e-da-(an-zi).

23) Kralla kraliçenin, ayinsel olarak temiz tapınakta ve 
halentuvada ayrı şekilde ayin yapmaları konusunda bakınız: KBo X, 
20, III, 4-6 /Güterbock, 1960, s. 83; Güterbock, 1964a, s. 65/. Bu 
arada söz konusu ayinleri anlatan metinlerde (CTH 613) kral ve 
kraliçe, ayinsel olarak temiz tapınakta bir arada kutsal ayinler ya
pıyorlar/ Bakınız: KUB XI, 13, III, 2, 7; IV, 10, 20; V, 18; kıyaslayın: 
VI (başlık): (9) /ma/-a-an-za LUGAL-usdU pı- ha-as-sa-si-in (10) 
dUTU uruA-ri-in-na-ya (11) ha-me-es- hi /-NA 1 pâr-ku-wa-ya (12) îe- 
ir i-ya-zi: 'Kral baharda ayinsel olarak temiz (mekânın) yukarısında 
(çatısında?) Fırtına tanrısı Pihassassi ve Arinna kenti Güneş tanrı
çası için ayin yapar/

24) Taş stelin bizzat korudaki tornu mekânı içinde mi yoksa 
yakınında bir yerde mi bulunduğu belirsizdir. Kıyaslayın: KUB Xl„ 
22, VI, (1) /DU/B.l.KAM QA-TI (2) /S/A 'v‘'nAN.TAIJ.SUMSAR (3) 
/m/a-a-an LUGAL-us (4) dU uruIJa-ar-ti (5) SA GİS. IJI.A B'5TÜG i-ya- 
zi. 'Antahşum şenliğinin ilk tableti bitti: Kral Hatti Fırtına tanrısı için 
şimşir korusunda tarnu yakınında ayin yaparken../ KUB XX, 63, I, 
(7) LUGAL KUR uruPA-ti UR.SAG (8 ) dU uruPA-ti /NA. GİS.IJI.A K'5TÜG
(9) l tar-nu-i ma-ni-in-ku-wa/-an/ (10) cî0"AN.TAIJ.SUM*ak Ija-me- 
<es>- lıi /i-ya-zi/: 'Hatti ülkesi kralı kahraman Tudhaliya baharda 
şimşir korusunda tarnu yakınında Hatti Fırtına tanrısı için ayin ya
par/ Kıyaslayın: KUB XX, 42, I. (10) / 7 <i4hu-u-wa-§i §A dU uruI la-at-ti 
(11) /(/tar-nu-i A-NA GİS. IJI.A KI>TÜG (12) /m/a-an-ni-in-ku-wa-an 
ar-ta-ri: 'Hatti Fırtına tanrısının taş steli tarnada şimşir korusu ya
kında/ Bu steli şimşir korusunda bulunan tarnuda diktikleri daha 
muhtemel görünmektedir. Kıyaslayın: KUB XI, 22, I, (1) A-NA 
Gİ/S.IJI.A r,5T/ÜG ku-it (2) $A dU u,ul.la-at-ti "‘“’lju-u-vva-si (3) l-NA
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ctar-nu-ü-i ar-ta-ri: 'Hatti Fırtına tanrısı taş steli şimşir korusundaki 
tamuda duruyor/

25) KUB XI, 22, I, (23) /...g/şGIGIR-ni (24) /...etar- n/ü-i a-ri 'O 
arabaya yönelir ve tarnuya gelir/

26) KUB X, 18, I, (30) mahhan-ma-san LUGAL-us uruKÜ BAR- 
BAR-si (31) '’tarnui ari tawaganna (32) / halz/iya nama-za LUGAL- 
u? wara/pzi/.

27) Bakınız: KBo X, 20, II, (31) nu $A dU nj',lıuwasi GUD. I.II.A 
hukanzi: Ve Fırtına tanrısının taş steli önünde onlar boğa ve ko
yunlar keserler' (Bakınız: Güterbock, 1960, s. 82; kıyaslayın: KUB
XI, 18, III, (18) lu'"‘"'MUHALDİM Su-u-pa hu-u-i- Su (19) PA-NI 
”J/1ZI.KIN ti-an-zi: 'Taş stel önünde aşçılar ayinsel olarak temiz et 
koyarlar/

28) KUB XI, 22, II, (2) luAZU A-NA x/.../ (5) su-û-ni-ya-zi na-an- 
sa/-an/ (6 ) A-NA nılZI.KIN da-/a-i/ (7) se-ir-ra-as-sa -an NINDA.
I.E.DE.A me-ma/-al/ (8 ) is- hu-u-wa-a-i (9) luAZU.l duBKU-KU-UB 
mar-nu-wa-an (10) LUGAL-i pa-ra-a e-ip-zi LUGAL-us-sa/-an/ (11) 
QA-TAM da-a-i luAZU (12) PA-NI "'"!ZI.KIN 3-SU si-pa-an-ti (13) 
luAZU dLIBKU-KU-UB mar-nu-wa-an (14) kat-ta da-a-i (15) nu-za 
luAZU dur'KU-KU-UB (16) wa-al- hi-ya-a? da-a-i (17) na-at LUGAL-i 
pa-ra-a e-ip-zi (18) LUGAL-us-sa-an QA-TAM da-a-i (19) PA-NI 
"j4ZI.KIN 3-SU (20) si-pa-an-ti (21) EGIR-§U-ma luAZU (22) duBKU- 
KU-UB LUGAL-i pa-ra-a (23) e-ip-zi LUGAL-uî-5a-an QA-TAM da-a-i
(24) luAZU PA-NI "^ZI.KIN (25) 3-SU si-pa-an-ti (26) EGlR-SU-ma 
luAZU (27) dueKU-KU-UB GE§TIN (28) LUGAL-i pa-ra-a e-ip-zi (29) 
LUGAL-us-sa-an QA-TAM da-a-i (30) luAZU P/A-NI/ "a4ZI.KIN (31) 3- 
SU /si-pa-an-t/i.

Bizzat büyücüler, taş stel önünde daha ayin başlamadan ge
celeyin stel başında Fırtına tanrısına ve diğer erkek tanrılara içinde 
bir içki olan kaplar sunarlardı. Bakınız: KUB XI, 22, I, (9) /n/e-ku-uz 
me- hur-ma lu mciAZU (10) /A-NA d/U DINGIR LÜ.MES (11) /x/GAL 
pı-an-zi.
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Benzer satırlar için bakınız: KBo X, 20, II, 28-29 /Güterbock, s. 
82/. ha$su§ QA-TAM dai ifadesinin, 'kral elini kab üzerine koyar' 
olarak çevrilmesine gelince burada herhalde kurbanı kutsama söz 
konusudur (Neu, 1970, s. 17, 19, 21 vb).

29) Hatti Fırtına tanrısıyla ilgili olarak Hitit İmparatorluk gele
neğinde bu kült kapsamında büyücülerden bahsedilir ve Hatti Fır
tına tanrısı ayinlerine ait tabletler de bu döneme rastladığından 
burada Hurri tanrısı Teşub söz konusudur.

30) KUB II, 8 , VI, ma-a-an-za LUGAL-usJ-NA LMŞTIR uruTa-ü-ri-sa 
A-NA dLAMA uruTa-û-ri-sa /^'/"AN.TAH.SUM i-ya-zi.

O dLAMA wuTauris -  kıyaslayın: KUB IX, 17,13.

31) Kıyaslayın: KUB II, 8,11, (35) 1 GUD IGI.DUg.A. 1 MÂS.GAL 2 
UDU- Mİ.A. (36) SÂ-BA 1 UDU SÂ IGI.DUg.A. (37) A-NA dI.AMAuruTa- 
ü-rı-s (38) UDU.NITÂ A-NA AMA dKa-li-im-ma (39) MÂS.GAL dHa- 
Sa-me-li (40) UDU A-NA Vas-si-ya-za (41) UDUA-NA dU B'5TIR (42) 
1 UDU A-NA ldZu-li-ya dLAMA İD (43) 1 UDU E”KÂ-a5 dınE'r m,lsSa-la- 
wa-ni-ya-aş: 'Bir koyun hediye, bir keçi, biri Tauris kenti koruyucu 
tanrıçasına hediye olrak iki koyun, tanrı Hasamili'ye bir keçi, bir 
koyun Sevgi ve Refah tanrısına, bir koyun Orman Fırtına tanrısına, 
bir koyun Zuliya akarsuyuna (ve) akarsu koruyucu tanrısına, bir 
koyun Salavani Kapı tanrılarına/ Ayrıca bakınız: KUB II, 8 , II (3) 
oueBUR-ZI-TUM U,ullju-ru-ti-el (4) NINDA.KU7 V, UP-NI 1  n'"dapu-un- 
n-ki-eş Î4 UP-NI (5) 3 AN.TAI:I.5UMSAR A-NA dU gişTIR: 'Bir kupa 
burzitu, bir kap hurutel, yarım tatlı ekmek, yarım punniki ekmek, 
Orman Fırtına tanrısı için üç antahşum bitkisi/ Diğer tanrılara veri
len adaklarla ilgili aynı yerdeki ifadeyle kıyaslayın (II, 6-18).

32) ,dZuliya dLAMA İD -  KUB II, 8 ; I, 24; V, 23. Kıyaslayın: KUB 
X, 81, 3.

33) dA-as-si-ya-za. dU "‘'TIR -  KUB II, 8 , I, 22-23: “ZaSSiyanza -
II, 2: dU B,İTIR -  II, 5: V, 22. Tanrı adında baştaki za- işaretinin, soy- 
leniş özelliğini mi yoksa basit hata mı olduğu belli değildir {za- bir 
örnekte daha rastlanır: II, 2). tulKalim(m)a -  KUB II, 8 , I, 21, 29; II,
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17: "Kalimma- II, 38; V, 19; KUB IX, 19, 14: dingir me5Salawaniyaaş -  
KUB II, 8 , I, 25; II, 11, 43; V, 24 (e'şKÂ.GAL dıns,rmeiTa-la-wa-ni-is); 
"'Ku-wa-an-na-ni-ya -  II, 28; V, 21; ldKuwannani/ya/- III, 9. E. 
Uıroche'a göre Kalimma, Kuvannani, Salavani Hint -  Avrupa veya 
Sami kökenli olmayıp çok eski Anadolu tanrılarıdırlar (Laroche,
1.947b, s. 83, 85, 87-88). Fakat şu da var ki Kuvannani ve Salavani 
belki de Luvi kökenli tanrılardır. Assiyat-S (Assiyaz) ise E. Laroche'a 
ljöre Kaneş tanrısıdır (Laroche, 1966, s. 309).

34) Kıyaslayın: KUB II, 8 , I, (34) EGIR-SU nındadan-na-si-it me- 
rna-li-it KAS-it GEŞTIN-it (35) AS-RI- 111.A ir- ha-an-zi... 'Yine danna 
ekmeği, bulgur, bira ve şarapla onlar ayin yerlerini dolaşırlar../; 
KUB II, 8 , II, (19) 1 dugBUR-ZI-TUM uUJ,hu-ru-ti-el NINDA.KU7 1/2 UP- 
Nl (20) 1 r""dapu-un-n-ki-eş 1/2 UP-NI 9? AN.TAI;I.§UM. Ijl.A (21) 
AS.RI. IJI.A ir- ha-u-wa-an-zi. 'Bir kupa burzitu, bir kap hurutel, 
yarım tatlı ekmek, yarım punniki ekmeği, dokuz antahşum bitkisiy
le onlar (sırayla) ayin yerlerini dolaşırlar.' KUB II, 8 , II (32) EGIR-SU 
IS-TU KA5 GESTIN AS-RI. İJI.A (33) QA-TAM-MA ir- ha-an-zi. 'Onlar 
yeniden bira ve şarapla tamamen aynı şekilde (sırayla) ayin yerle
rini dolaşırlar.'

35) KUB II; 8 , II (25) lşZAG.GAR.RA-ni 1 -SU GUNNI-i 1 -SU 
(26) r,"DAG 1-SU c,‘AB-ya 1 -§U (27) dIJa-sa-me-li 1-SU e,>AB-ya-za- 
kân ar- ha (28) A-NA tülku-wa-an-na-ni-ya 1-SU (29) gışha-tal-wa-as 
GİŞ-ru-i 1-$U (30) nam-ma ha-as-si-i ta-pu-us-za (31) 1-SU da-a-i.

36) Bakınız: KBo XI, 39, VI (x+l) DUB.l.KAM Ü-UL QA-TI (2) §A 
EZEN nürsdRpis-ku-ru-nu-wa (3) ha-me-es- ha-an-da-as. 'Piskuru
nuva dağı bahar şenliğine ait birinci tablet bitmedi/

37) KBo XI, 39, I, (x+l) LUGAL-us-kan /KI’GIGI/R-az kat-ta (2) 
ti-ya-zi nu-us-si GAL DUMU.MES E.G/AL/ (3) p,l'kal-mu-us pa-a-i (4) 
LÜ.MES RIŞBANSUR ,uıncsMUlJALDIM_.nıruJrjhar-sa-us (5) kar-pa-an-zi 
na-as LUGAL-i (6 ) pı-ra-an pı-e har-kân-zi (7) lu mesALAN.-ZÜ bJ,pal- 
wa-tal-la-as (8 ) luki-i-ta-as-sa nınddhar-sa-as (9) EGlR-an i-ya-an-ta 
(10) /lü ME-/-SE-DI kar-su-wa-as-ma-as-ma-as (11) /kat-t/ı-is-mi i- 
ya-at-ta.
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38) Ayinin aşağıdaki anlatımına dayanıyoruz: KUB XXV, 18, II
(1) LUGAL-u5-kân S,ŞGIGIR ti-ya-zi (2) ta-as -ur s<1BPis-k/-r/u-nu-wa 
pa-iz-zi (3) ma-aha- ha-an-ma LUGAL-us chi-lam-na-as (4) 
e,şKÂ.GAL as pı-ra-/a/n airi 50 NINDA.KUR/j.RA.I II.A GAL PA-RI SI 
(5) car-ki-ü-i kat-ta-an har-pa-an-za. 'Kral arabaya biner ve 
Piskurunuva dağına doğru gider. O giriş yapısının ana kapılarına 
yaklaşınca orkiu mekanı yakınında 50 iri yarı ekmek konur/ Sonra
ki satırlarda taht, pencere vb için verilen kurbanlardan bahsedildi
ği için belki de yukarıdaki satırlarda kralın daha Piskurunuva'ya 
gelmeden kentte yaptığı ayinler tarif edilmiştir. Kralın dağa gitme
den önce geceyi Haitte(Hattuşa)'de geçirdiği bilinmektedir (bakı
nız: KBo X, 20, III, 7-8; Güterbock, 1960, s. 87).

39) KUB XXV, 18, II (6 ) LUGAL-uS-kân e,>GIGIR-az kat-ta ti-ya-zi
(7) LUGAL-us-kân ti-ya/-u-w/a-as pı-di e-sa (8 ) luIJUB-BI-kân 1/- 
§U/ ne-i-ya (9) na-as-kân LU-LI-IM. IJI.A pı-ra-an ar-ha (10) pa-iz-zi 
luSILA.SU.DU8.A ta-pı-sa-ni-in GUSKIN (11) har-zi tâk-kân <LU>-LI- 
IM.IJI.A si-pa-an-ti. Bu satırlar için V. Haas'ın çalışmasına bakınız 
(Haas, 1970, s. 65, not 4). V. Haas;ın transkripsiyonundan farklı 
olarak biz 8 . satırda 1-/5U/ kısmını yeniden yazdık.

40) Geyik kültü hakkında bakınız (Haas, 1970, s. 65). Aynı 
metnin diğer satırlarında da geyiklerden bahsedilir - KUB XXV, 18, I 
(16) /.../ İUJI 1dp,Pis-k/-r/u-nu-wa se-ir pı?-en/-na(-an-zi) (17) /..L/U- 
LI-IM-az-an-kân ar- ha. 'Geyikleri Piskurunuva dağına yukarıya 
doğru kovuyorlar/

41) KUB XXV, 20, IV(?), (6 ) LUGAL SAL.LUGAL-kân /NA S dUTU 
/.../ (7) LUGAL SAL.LUGAL A-NA DINGIR-LIM US-KI /-EN-NU/ (8 ) 
UDU A-NAdUTU-as hi-ink/an-zi/ (9)luALAN.ZÜ ma-ma-i luk/i?-(ta-as 
hai-za-a-i)

42) KUB XXV, 20, V(?) (3) tak-kân BAL-an-ti 1 GUD.ÂB 3 UDU 
(4) /...dUTU llM7-iz-zu-la BAL-an-ti (5) /...dUT/U u,uTÜL-na §A AN-E
1 UDU-ma- kân (6 ) /.../ BAL-an-ti.

43) KUB XV, 22 (12)/.../x.l-NA uruTÛL-na LU-LI-IM.MES l-NA 
MU.2.KAM x/.../ (13) /.../xdUTU-5lTI-nu-an lıar-ti nu-z/a(?).../ /.../
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ikinci yıl geyikleri Arinna kentine /.../ Sen Güneş kral canlı tutu
yorsun /ve .../; Bakınız: Haas, 1970, s. 65, not 4

44) KUB XXV, 18, V (35) EGlR-an-da-ma UGULA lu " “ MUHAL
DİM (36) NINDA.KU7 nındilpu-un-ni-ki-in (37) AN.TAIJ.SUMsar. hu-
ru-ut-ti-el.

45) KUB XXV, 18, V (22) UGULA ,umcsMUIIHALDIM UGULA 
LÜ.MES B‘şBANSUR-ya (23) an-da su-up-pı-ah- lja-an-zi (24) UGULA 
lumcsMUIJALD!M is-ta-na-ni l-5u si-pa-an-ti (25) ha-as-5i-i 1-SU si- 
pa-an-ti (26) kuşkur-si 1-SU Si-pa-an-ti (27) 6,şDAG-ti 1-§U Si-pa-an-ti 
(28) RIŞAB-ya 1-SU si-pa-an-ti (29) dlja-sa-mi-li-ya-aS GİŞ-i 1-$U (30) 
TÜL-i 1-SU Si-pa-an-ti (31) 8 'şha-at-tal-wa-aS GİŞ-i 1-$U (32) nam- 
ma ha-as-si-i ta-pu-us-zal-SU si-pa-<an>-ti (33) EGIR.SU ta-wa-li-it 
wa-al- hi (34) A$-RI- IJI.A QA.TAM.MA ir- ha-iz-zi...

46) dURharSiyalli, ayin yerleri listesinde (TÜL) pınarından sonra 
geliyor. Bakınız: KUB XXV, 18, II, 23, 36; V, 24 (23. satırda kabın 
adında -si- işareti yerine -//- işareti yer kullanılmıştır). Bu kabın 
adının - Jıarâl ekmek adından oluştuğu hakkında bak: Neu, 1970, s. 
38

47) KUB XXV, 18, II (22)) dIJa-sa-mi-li-ya GİŞ-i 3-$U: 'Ve (masa 
görevlileri gözeticisi) tanrı Hasamili'nin ağacının yanına üç defa 
ekmek koyar/ Bakınız: IV, 29,V, 22;

48) KUB XXV, 18, III (6 ) 1 nmdJdan-na-as A-NA !ü u-i-ri-yatum 
pâr-s/i-ya/ '(Masa görevlileri gözeticisi) Uriyatum pınarı için bir 
danki ekmeğini böler/

49) IBoT I, 1, II, 8-10 (kral ve kraliçe oturarak Güneş tanrısı ve 
Metsulla için içerler); 15-17 (kral ve kraliçe oturarak Fırtına tanrısı 
ve Zipalanda kenti Fırtına tanrısı için içerler). Kıyaslayın: IBoT I, 1,
III, 4-7, 14-17; IV, 1-5, 12-15 vb.

50) Bakınız: IBoT I, 1, III, (12) BE-LU-si menahh/anda/ 13) 
warsuli e/kuz/. 'Bir efendi kralın karşısında kutsanmak üzere içer/ 
İki (IBoT I, 1, III, 22) ve altı kişi (IBoT I, 1, V, 7) de aynısını yapardı/

51) IBoT I, 1, III, (4) LUGAL-us-GUB-as (5) '"r‘sa6Pis-ku-ru-nu- 
wa-an (6 ) wa-ar-su-li 1-SU (7) e-ku-zi.
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52) 'v,nnuntar(r)iyasha (nuntar-iya-(a)sha) Kıyaslayın: Goetze,
1957, s. 90; Ayrıca kıyaslayın: EZEN nuntaras -KUB XXI, 11, Resim 
3 (Haas, 1970, s. 52, not 3).

53) KUB XI, 34, VI, (46) DUB.3.KAM ma-a-an LUG/AL-us/ (47) 
uruA-rı-in-na-az (48) l-NA ^"nu-un-tar-riVya-as- ha-as/ (49) uruIla- 
at-tu-si ü-iz-z/i/ (50) nu l-NA UD.l.KAM a Ij-ha-an (51) l-NA E dIM 
‘'°IJa-li-en-/lu-/u-a$ (52) E.DINGIR.MES-ya hu-u-ma-an-da-as (53) 
ü-alı-zi QA-TI. Bu satırları kıyaslayın (Otten, 1971, S. 20) H.Otten'in 
belirttiği gibi 51. satırda kalem sürçmesi var. 'Halentuva' kelime
sinden önce E 'ev (mekan)' yerine URU 'kent' tamlayanı vardır.

54) KUB XXV, 12, VI, (9) DUB.5.KAM ma-a-an LUGAL-us (10) 
la-ah- ha-az ze-e-ni (11) urüA-ri-in-na-az (12) /A/-NA ıv,'f1nu-un-tar- 
rı-ya-as- ha-as (13) /u/rul la-at-tu-si ü-iz-zi (14) /nu/ l-NA E dU ma- 
ah- ha-an (15) /GUD/.MAH-HI.A ku-ra-an-zi (16) E.ME$ 
DINGIR.MES hu-u-ma-an-da (17) /ü/-eh-zi (18) /na/m-ma Lha-li- 
en-tu-u-wa-as (19) /sal/-li a-se-eş-sar (20) /na/m-ma EGlR-pa l-NA 
E (:U (21) /pa?-iz/-zi Ü-UL 0.A-TI .

55) Kıyaslayın: KUB XI, 18, II, 40; III, 13-14; KUB II, 8 ; II, 21, 32- 
33; KUB XXV, 18, III, (38) EGIR-SU UGULA lu rru>MUMALDIM vvalhit 
AS-RI.I II.A QA-TAM-MA irhaizzi. 'Aşçıların gözeticisi yeniden valhi 
içkileriyle aynı şekilde (sırayla ayin yerlerini) dolaşırdı/ Ayrıca kı
yaslayın: KUB XX, 45, IV, (VI?), 31,39 (prensin tanrılar çevresinde 
dolaşması) ve KBo II, 3, III, 40-42 (kralın tanrı Hasamili'ye uğrama
sı). Kralın bizzat tanrıları ziyareti ve kurban adaması hakkında di
ğer bazı metinlerle kıyaslayın. (Kammenhuber 1978, s. 336-338) 
Kralın çevresinde meşaleyle yürüme (welı-) ile de kıyaslayın: KBo
XV, 48, II, 2, 24 (Neu 1970, s. 70, not 13).

56) Kıyaslayın: KBo XV, 37, I, (5-6) E.MES DINGIR.ME$ 
wahnuvanzi: 'Onlar (sırayla) tanrıların tapınaklarını dolaşıyorlar/

57) Halk ayinlerinin arkaik katmanına ait büyü hareketi olarak 
daire çizerek yürüme ve dolanma örneklerinin bazılarını ele alalım. 
Şöyle ki Abhaz geleneğinde bir yakını (misafiri) ağırlarken ev sahi
besi olan yaşlı bayan genelde onun çevresinde dönmeye yeltenir
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veya elini onun başı üzerinde dolaştırır ve şöyle der: 'Senin bütün 
hastalıkların bana gelsin/ Herhangi bir oyun oynarken çocuklar 
eğlenmek üzere yaşlıların çevresinde dönmeye başlarlarsa çocuk
lar durdurulur ve onların aksi yönde dönmeleri sağlanır. Kocasının 
evine ilk adımını atan gelinin, üç kez ocak çevresinde dolanması 
gerekir Benzer adetler Kafkasya'da birçok halklarda görülür ve eski 
Germen ve diğer halkların geleneğinde de kaydedilmiştir (Vries 
1970, s. 177). Bazı geleneklerde örneğin Bulgarların Kuker bayra
mında Kukerlerin köyün çevresini dolanmaları bayramın önemli 
ayinlerinden biriydi (Kalendarnıye, 1977, s. 265). Sırbistan ve Ma
kedonya'da 'kötü güçlerden koruma' amacıyla daha 1930'lu yıllara 
kadar köy çevresinde toprak sürülerek sınır çekilirdi, peteklerin 
çevresi ise pulluk demiriyle daire şeklinde çukur açılır veya çizgiyle 
çevrelenirdi (Kalendarnıye, 1977 s. 279).

19. yy sonu ve 20. yy başlarında Rus kentlerinde düğün tö
renlerinde 'daire çizme' ayinleri sıkça görülürdü: 'Kıza elçi gitme, 
kız görme, evlilik için söz kesmeden sonra mutlaka 'masa çevre
sinde dolanırlardı' ve bu, tarafların anlaştıklarını, hayırlı bir iş baş
lattıklarını, evliliğin mutluluk getireceğini ifade ediyordu. Kentler
de 'tam anlaşma7 ile birlikte yaygın olan başka bir gelenek de vardı 
ve buna göre, nikâhtan sonra eve gelen gençleri üç defa masa çev
resinde dolandırırlardı. (Jırnova, 1978, s. 44- 45) Pomorye bölge
sinde 19. yy ve 20 yy. başlarında gençlerin bayram şenlikleri sıra
sında halka oluşturup şarkı söyleyerek dans etmeleri, daire çizerek 
bir tür halay çekmeleri, devre vurmaları da bunlarla kıyaslanabilir 
(Bernştam, 1978, s. 53-55)

Amur bölgesinde ve Sahalin Adası'nda oturan Nivhlerde şa
man, bütün meskenleri dolaşır ve böylece köyü kötü güçlerden 
korur. Mekana girince şaman, tef çalarak ve dans ederek gün do
ğuşu yönünden gün batışı yönüne doğru ocağın çevresinde üç ke
re dolanır, bayan şaman ise dört devre vurur. Bundan sonra şa
man oturur ve tütün içer. Bu sırada ev sahibi tefi ısıtır. Tütün içip 
herhalde dinlendikten sonra şaman yeniden tefi alır ve çalarak
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ocağın çevresinde dolanır, ardından komşu meskene göçer. Bu 
şekilde şaman bütün köyü dolaşır/ (Kreynoviç, 1973, s. 448)

Nivh geleneğinde meskenleri dolaşma ayininde şamanın ev 
içinde güneşin hareketi yönünde (doğudan batıya) ayin yapması 
ilginçtir çünkü eski Germen geleneğinde de güneşin hareketi yö
nünde 'devre vururlardı/ (Vries, 1970, s. 295). Güneşin hareketini 
taklit etmek üzere 'daire oluşturarak hareket etme' geleneği araş
tırmalarda yer almıştır (bak: Freydenberg, 1978, s. 95,97, 512)

Dönme hareketleri cenaze ayinlerinde de yapılmaktaydı. Ör
neğin cenazeyle birlikte kilise çevresinde bir veya üç kez dolanma 
adeti ilginçtir ve bunun daha eski bir gelenekle bağlı olduğu belli
dir (Vries, 1970, s. 194-195; Aynı araştırmada belirtildiğine göre, 
eski Germenlerde cenaze ayininde 'dönme' hareketi, güneş hare
ketinin aksi yönündeydi.) Bunu İlyada destanında atlıların cenaze 
çevresinde dönmesiyle kıyaslayabiliriz: 'Onlar hızlı atları üzerinde 
üç kez Patroklos'un cenazesi çevresinde döndüler../. Ayrıca 
Patroklos'un defniyle ilgili olarak at yarışları yapılmıştı (Vrise 1970, 
s. 195; Aynı araştırmada Hint -Avrupa halkalı geleneklerinde ben
zer at yarışları ele alınmıştır). Şu da var ki Abhaz -Adıge gelene
ğinde de yas ayinlerinde 'atarçey' at yarışları düzenlenirdi.

Hint -  Çin bölgesi halklarında 'dönme' ayinleri mevsimlerin 
değişmesiyle ilişkilendirilir: 'Yılbaşı şenliklerinde 'bangil popiT ayini 
yapılır ve bu, 'popili döndürmek' anlamına geliyor. Popil, banyan 
yaprağı şeklinde metal plaktır ve söz konusu dönemde popil sunak 
üzerinde bulunurdu ve kuzeye yöneliktir. Doğuya yönelik olursa 
bahar mevsimine işaret ediliyordu. Ayine katılan genç kızlar ve 
erkekler popili ve özel şekilde hazırlanmış yanan mumları sırayla 
sağdaki partnerine iletiyorlar. Onlar bir tür 'büyülü devre' oluştu
rurlardı veya ev, tapınak ya da büyüyle kutsanmış başka bir yapı 
çevresinde (yerel geleneğe bağlı olarak) üç, beş, dokuz veya on 
dokuz defa dönerler (Stratanoviç, 1978, s. 61)'

58) Reis ve kralların kendi arazilerini dolaşma adetine, Avru
pa'da Erken Ortaçağ'da sıkça rastlanır (Almanya, Fransa, Hollanda,
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Ispanya, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İsveç, Danimarka, 
Norveç, Kiev Rus Devleti, Polonya, Bohemya, Macaristan, Bulgaris
tan, Bizans. Bakınız: Peyer, 1964, s. 1-16). Eski Rus geleneğinde 
prenslerin halk arasına çıkma geleneği vardı ('polyudye') Araştırıl
mış olan bu örnekler ayrıca kıyaslanabilir: İsveç'te kralların arazi 
gezileri (Vries, 1970, s. 473), Franklarda benzer geziler (aynı eser, 
s. 473; Tours Piskoposu Grigori Tarihi'ne göndermeyle), Norveç 
kralının eyalet veya ülkeyi dolaşması (Gureviç, 1967, s. 107, 107, 
121, 143; aynı yazar, 1968, s. 194) vb. Avrupa'da ülkeyi dolaşma 
adeti bağlamında o dönemde Norveç, İsveç, Danimarka, Polonya 
ve Rusya gibi ülkelerde eşzamanlı gelişme süreçleri yaşandığına 
ilişkin tez de ilginçtir (Şaskolski, 1964, s. 357, not 22). Norveç'teki 
veytslo âdeti ile polyudye arasındaki sarsıcı benzerlik de dikkat 
çekmektedir (Gureviç, 1970, s. 208)

Kral ve reislerin araziyi dolaşma geleneği, Afrika halklarının 
birçoğunda kaydedilmiştir ve kimi toplumlarda bunun 19. yy son
larına kadar sürdüğü bilinir (Peyer, 1964, s. 17-18; Kobişanov, 
1972, s. 65-78). Ayrıca Moğol göçebeleri arasında, Mikronezya, 
Havailer, Taiti, Polinezya yerlilerinin geleneklerinde de bunu takip 
edebiliyoruz (Peyer, 1964, s. 19-20). Abhazya'da ve İmeretya'da
18.-19. yüzyıllarda yöneticilerin mülklerinde yaptıkları 'geziler' de 
aynı âdetle ilgilidir ve onlar gezilerde uyruklarını ziyaret eder, on
lara misafir olur ve hediyeler alırlardı (İnal -İpa, 1965, s. 428-429)

Yukarıda sıraladığımız geleneklerin çoğunda araziyi dolaşmak, 
senkretik (sembolik ve sosyal) işlevdir. Arazi gezilerini 'bir tür ta
rihsel olgu' gibi, kendi ülkesinde devamlı hareket halinde olan kra
lın 'yönetim biçimi' şeklinde ele alan Peyer'in kaydettiği bu örnek
lerin ekonomik ve sosyal boyutları da kıyaslanabilir (Peyer, 1964, 
s. 1 vs, 21). Ayrıca arazi gezilerinin büyü ve dini inançlarla bağlan
tısını araştırmak, önemli sonuçlara götürebilir, çünkü arazi gezile
rinin dinsel özelliği ve ayrıca mevsimle ilişkisi vardır. (Peyer, 1964, 
s. 2 vs 10, 17) Bu arada krallar yargılama yapar, kiliseleri ziyaret 
eder, kavgalıları barıştırır, ayrıca isyanları bastırırlardı. Bu geziler
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kimi zaman devletin genel şenlikleri ve bayramlarıyla aynı zaman
da düzenlenmiştir. Örneğin Germen geleneğinde bu tür geziler 
önemli tarımsal mevsimlerde yapılırdı ve tinglerle (siyasi ve hukuki 
ve dinsel işlevleri olan halk meclisleriyle) sıkı ilişkisi dikkat çeker 
(Vries, 1970, s. 445-485).

Bu arada arazinin, güneşin hareketi yönünde (doğudan batıya 
doğru) gezilmesi, bu tür gezilerin sembolik boyutunu ortaya koy
maktadır ve kralın ülkede genel anlamda verimlilik ve bolluk için 
kralın bu geziyi görev olarak idrak etmesi de aynı simgeselliğe işa
ret eder (Peyer, 1964, s. 11, 13). İsveç krallarının taç giyme töre
ninden sonra doğudan batıya ülkeyi dolaşmaları geleneği de bu 
açıdan ilginçtir (Vries 1970, s. 473). 'Pagan kültünde kralın merkezi 
rolü, özel bir şekilde talihli ve mutlu olan reisin kutsal doğasına 
itikat, halkın devamlı olarak bu talih ve mutluluğa ortak edilmesi, 
besleme ayinleri düzeninin gelişmesine yol açıyordu ve hükümda
rın yiyecek toplamak üzere periyodik şekilde ülkeyi gezmesi., bu 
bağlamda ele alınmalıdır. (Gureviç, 1967, s. 143. Bu husus için ay
rıca bakınız: Peyer, 1964, s. 21). Arazi 'gezilerinin' simgesel bo
yutuyla ilgili olarak Eskiçağ'da Mısır'da 'tarla kutsama' adı verilen 
Set şenliği dikkat çekmektedir ki bu bayram taç giyme töreninin 
tekrarıydı. Bu ayin sırasında 'toprak sahası belirlendikten sonra 
kral' dört kez arazide baştan başa yürür, bu arada durur ve sırasıy
la yüzünü dört yöne dönerdi. Kralın başında Aşağı Mısır'ın kırmızı 
tacı bulunurdu. Sonra kral Yukarı Mısır'ın beyaz tacını giyerek aynı 
hareketleri yapardı. Bu ayinle kral, kendisinin sadece Mısır'ı değil, 
bütün dünyayı yönetme hakkını vurguluyordu (Thomson, 1959, s. 
71-72) Bu ayinde dünyanın dört yönüyle bağlı husus, Hitit Güneş 
şarkısında Güneş tanrısının 'gezisi' bağlamında ilgi uyandırmakta
dır. Bunu Macar krallarının taç koyma merasiminde kralın, taç gi
yeceği tepeye at koşturması ve dört yönde kutsal kılıcını sallaması, 
söz konusu ayinlerle kıyaslanabilir (Hillebrandt, 1897, 146).

Çin imparatorları da 'tarla kutsama' ayinine benzer merasim
ler düzenlerlerdi ve ayin, yer ve göğü (veya evreni) temsil eden ve
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dörtgen temel ile yuvarlak çatıya sahip olan 'kader salonunda' 
yapılırdı. 'Ülkeyi dolaşmadığı dört yıl içinde imparator düzenli şe
kilde bu salonu ziyaret eder ve yüzünü baharda doğuya, yazın gü
neye, sonbaharda batıya, kışın kuzeye tutarak yıllık devreyi ta
mamlama ayini yapardı; böylece o törenle ayın ve mevsimin açılı
şını yapmış olurdu. Üçüncü kış mevsiminde imparator sarı giysiyle 
salonun ortasında yerini alırdı. Bu şekilde o yılın ortasını belirliyor
du (Thompson, 1959, s. 62). Beşinci yıl imparator, kendi arazilerini 
bizzat dolaşırdı: 'Baharda yıl başlarken o doğu bölgesini gezerdi ve 
saray görevlileri orada yeşil giysiler giyerlerdi; yazın o güney böl
gesini ziyaret ederdi ve burada kırmızı elbiseler giyilirdi, sonbahar
da imparator batıya giderdi ve buradaki giysiler beyaz renkteydi; 
nihayet kışın o kuzeyi dolaşırdı ve siyah giysiler giyilirdi: Böylece o, 
zaman ve mekan içinde imparatorluğun bütünlüğünü sağlıyordu/ 
(Thompson, 1959, s. 62).

'Gezilerin7 sosyal boyutu öncelikle 'gezinin' arazi (mülk)' sa
hiplenme şekli, arazi üzerindeki hakkın teyidi olarak algılanmasın
da kendini göstermekteydi. Uyrukların imparator önünde sadakat 
yemini etmeleri, ayrıca onlara barış ve haklar verilmesi ile 'geziler' 
arasındaki ilişki de dikkat çekmektedir (Peyer, 1964, s. 1, 4).

Arazideki 'gezinin' bu boyutu açısından başlıca husus krala 
'konukseverlik' gösterilmesiydi (Peyer, 1964, s. 3, 6-9, 11-12, 14-
15). Krala yapılan ikramlar (ziyafetler), yemek verilmesi, ona hedi
yeler sunulması ve kralın hediye dağıtması aslında ilkel halkların 
geleneklerinde görülen takas şekillerinden biriydi. Sadece ilkel 
toplumda değil, örneğin Erken Ortaçağ Dönemi'nde bile arazi 'ge
zileri' ve hükümdara gösterilen "konukseverlik" sosyal iletişim 
aracıydı, ayrıca kolektifin tanrılarla iletişim aracıydı çünkü her ik
ram (ziyafet), aynı zamanda kurban demekti. (İlkel ve 'barbar' top- 
lumlarda hediyeler ve ziyafetlerin' işlevi hakkında bak: Gureviç 
1968, s. 180 -197; Gureviç, 1970, s. 63-82). Toplumun evrim süre
cinde arazi 'gezisi' ve bununla ilgili 'konukseverlik' sinkretik işlevini 
kaybediyordu.
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Böylece arazi gezilerinin çok eski bir gelenek olduğunu ve da
ha ilkel toplumlarda meydana çıktığını görüyoruz. Burada simgesel 
ve sosyal boyutların birbirine sıkıca bağlı olup bir bütün oluşturdu
ğu yekpare ayin söz konusudur. Toplumda ilk başta verimliliğin 
sembolü olan ve sonradan arazi 'sahibi' sıfatı kazanan kral hakkın
da düşüncelerin değişmesine yol açan evrim sonucunda arazi gezi
leri, simgesel niteliğini ve sosyal iletişim işlevini kaybederek kral ve 
yakınlarının gelir kaynağı haline geliyordu. ('Hediyelerin ve ziyafet
lerin' halkın bağımlılık şekline doğru evrimi hakkında bakınız: 
Gureviç, 1967, s. 30 vs, 107; Gureviç, 1968, s. 194, Gureviç, 1970, 
s. 78. Kıyaslayın: İnal -  İpa 1965, s. 429, Yuşkov 1936, s. 134-138).

59) Avustralya'daki Aranta aşiretinin arkaik düşüncelerine gö
re sınır, aşirete ait arazinin kesin şekilde belirlenmiş kısımları ara
sında 'bariyer' olarak görülmekteydi. Bu arazi kısımları, totem olan 
ecdatların gezileri hakkında kutsal mitlerle tespit edilmiştir 
(Strehlovv, 1965, s. 138 vb).

60) Sınır çekme eyleminin, mülk oluşturma olarak kabul 
edilmesi hakkında bakınız: Cassirer, 1925, s. 197) Fa-hsien'in yaz
dığına göre Eskiçağ'da Seylan'da kralın manastırlara toprak ve köy 
dağıtma seremonisinde başlıca husus, sınır çekilme anıdır. Kral 
rahiplere devredilen arazinin dört tarafını altın pullukla bizzat sü
rerek çizerdi (F a-hsien 1957, s. 84-85). Toprakları gezmesi ve taç 
giyme merasimi sonunda kendine bağlı derebeylerinin yeminlerini 
kabul etmesi kralın araziler üzerinde mülkiyet hakkının teyidi ola
rak görülebilir.

61) Sınırı olanın kutsal niteliği, (Pitagorasçılar ve Platon tara
fından) sınırı olanla olmayanın belirli -  belirsiz, şekilli- şekilsiz, iyi - 
kötü olarak algılanması hakkında bakınız: Cassirer, 1925, s. 127- 
129.

62) Kralın şenliklerde araba ve şar kullanması konusunda bak: 
KUB XX, 96, III, 12-21. Buna göre, kral Daha dağı eteğinde yapılan 
ayinden sonra arabadan iner ve şar arabasına binerek Ankuva'ya 
yönelirdi. Yukarıda bu konuda bakınız: KUB X, 18, I, 24-27;
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Antahşum bayramında kralın araç değiştirmesi hakkında bakınız: 
KBo XI, 43, I, 21; Otten, 1971, s. 21, not 7)

63) KBo X, 20, II, (2 ) uru/Ma-t/i-el-la Sal-li aS-Se-es-Sar Sa-sa- 
a/n-na-ma (3) LUGAL-us l-N/A umA-ri-in-na pa-iz-zi SAL.LUGAL-ma 
uruKÜ.BABBAR-Si (4) l-NA £./SAL:LUGAL pa-iz-zi (5) /(lu-uk)-ti-ma- 
kân LUGAL-us l-NA uruA-ri-in-na AN.TAH./(§UMsar (6 ) da-a-i 
S)/AL.LUGAL-ma-aS-Sa-an uruKÜ.BABBAR-si l-NA E.SAL.LUGAL (7) /( 
AN.TA1J.$U)/Msar da-a-i nu l-NA E.SAL.LUGAL Sal-li a-Se/(-es-Sa(r/:

Matella'da büyük meclis. Kral yatmak için Arinna'ya yönelir. 
Kraliçe ise Hattuşa'ya sarayına gider. Sabah olunca kral Arinna'da 
antahşum koyar, kraliçe ise Hattuşa'daki sarayında antahşum ko
yar. Ve kraliçenin sarayında büyük meclis çağrılır.' (Bakınız: 
Güterbock, 1960, s. 81)

64) KBo XI, 43, I, (26) ta LUGAL-uS uruTa- hur-pa-za uruA-ri-in- 
na an-dan-an (27) KISGIGIR-it? Pa-iz-zi SAL.LUGAL-ma uruTa- hur-pa 
(28) EGlR-pa e-ip-zi nu-kân EG1R u,u Ta- hur-pı da-a-i: 'Ve kral 
Tahurpa'dan arabayla Arinna'ya gider. Kraliçe ise Tahurpa'da kalır 
ve orada (kurbanlar?) sunar.' Kıyaslayın: KUB IX, 16, I (bu sırada 
kral Arinna'da ayin düzenler, ekmek, bal, yeni üründen şarap 
adardı: 17.-20. satırlar): 'SAL.LUGAl-ma uruTa- lıur-pa EGIR/-pa e- 
ip-zi nu-za dUTU x/ (22) dMe-iz-zu-ul-la-an-na /i-ya-zi/ (23) nu 
GIBIL da-a-i nu GIBIL /a-da-an-na tar-na-at-ta-ri UD.5.KAM/: 'Krali
çe Tahurpa'da kalır ve Güneş tanrısıyla tanrıça Metsulla için ayin 
yapar. Ve o ilk ürünü sunar ve (ilk ürünü yemeye izin verilir). Be
şinci gün bitmiş olur.' 2 1 . satırın yeniden oluşturulmasında esas 
alman KUB X, 48, I, 5 metninde dUTU kısmından sonra sanki bir 
işaretin daha çivi izleri var.

65) KUB XXV, 14, VI, 1-10 (metnin, Tahurpa adının belirtildiği 
başlığı).

6 6 ) KUB XXV, 14, I, (7) ta SAL.LUGAL a-ni-ya-zi (8 ) nam-ma 
SAL-LUGAL f:.$Â-na pa-iz-zi (9) ku-it-ma-an-ma SAL.LUGAL E. E.-na 
na-ü-wf ü-iz-zi (10) lulJAL-ma-kân 8  dUTU. Hl.A uruA-ri-in-na (11) 
(’ha-li-en-tu-u-wa-as an-da pı-e-da-i (12) ALAM. hl.A 5 AS.ME §A-

221



BA 3 A$.ME GAL-TIM (13) EGlR-an ıs-ga-ra-an-te-eş ta 
eısBAN/§UR.ME§/(14) i-ya-an-zi se-ir-ra- a5-sa/-an ALAM. HI.A 
A$.ME HI.A/ (15) ti-ya-an-zi nu dUTU. III.A uruTÜ/L-na/ (16) ar-ra- 
an-zi iS-kân-zi (17)na-a5-kân g,$BAN§UR.ME$5U-NU EGlR-pa/.../ 
(18) ta SAL.LUGAL £.SÂ-na-za ü-iz-zi (19) ta-as üha-li-in-tu-u-wa pa- 
i/z-zi/ (20) ta-as-si DUMU.MES E.GAL §U.ME§-a§ wa-a-tar p/i?- 
an?-zi?/ (21) lüSANGA GAD-an pa-a-i SU.M EİSU a-an-Si (22) SAL- 
LUGAL A-NA dUTU.HI.A uruA-ri-in-na /US-Kİ-EN/ (23) nu-kân A-NA 
dUTU.Ijl.A uruA-ri-in-na ki5/-?a-an/ (24) ii-ip-pa-an-ti 7 SİLÂHLA 
SA-BA A-ÎİA dUTU uruTÜL-na §A salNi-k/al-ma-ti/ (27) SILÂ A-NA dU- 
TU Ufl,TÜl-na §A sy,As-m/u-ni-kal/ (28) 1 SILÂ dUTU uruTÜL-na $A 
sa,Du-ü-d/u- lıi-pa/ (29) 1 SILA dUTU uruTÜL-na SA sa,IJi-en-ti-i (30) 
SILÂ ÜUTU uruTÜL-na 5a  s,ilTa-w/a-na-an-na/ (31) §i-pa-an-ti ta 
SILÂ.IJI.A l-NA E./.(GAL-LIM)/ (32) pi-in-na-an-zi (33) tâk-kân 
SILÂJJI.A ar- kân-zi nu kân UZU/NIG.GIG/ (34) uzu§A-ma IZI-it za-nu- 
wa-an-/zi/ (35) KAS?-an ü-da-an-zi (36) NINDA.I.E.DE.A-ya-kân me- 
ma-al is- hu-u-wa-an-zi. Kıyaslayın: /Bin-Nun 1975, s. 199-200/

Araştırmalarda belirtildiği gibi pitos kabı her tanrı kültünde 
en önemli elemanlardan biriydi (Archi, 1973, s. 16, ayrıca 17-18).

6 8 ) Kabın 'açılmasının7 baharla ve 'kapatılmasının ise sonba
harla ilişkilendirilmesi kaydedilmiş husustur (Güterbock, 1964a, s. 
72; Kıyaslayın: Hoffner, 1974, s. 49 vb; Archi, 1973, s. 14-16)

69) KUB XXV, 23, I (8 ) GIM-an-ma ha-mi-is- hi DÜ-ri te-it- lıa-i 
duehar-s/i-ya-al-li gi-nu-wa-an-zi/ (9) LÜ.ME$ uluÜ-ri-is-ta ma-al-la- 
an-zi har-ra-an-z/i/s; Bakınız: Hoffner, 1974, s. 19. Kıyaslayın: 
Archi, 1973, s. 22; ayrıca bakınız: KUB XXV, 2 3 ,1, 38-39; IV, 51-52

70) KUB VII, 24, Vs., (6 ) GIM-an ze-na-as DÜ-ri du{'ljar-si-ya-li- 
kân i$- hu-u-wa-an-zi 1 UDU- kân BAL-an-zi Benzer satırlar için ba
kınız: KUB XXXVIII, 27, Vs. 13-14 (Hoffner, 1974, s. 49)

71) dU lıar-si- har-5i-ya-a§ (KUB XXV, 23, IV, 45, 62)
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72) dU he-e-ya-u-wa-aş (h£-e-u-wa-as) (KUB XXV, 23, IV, 45,
62) UriSta kentinin adı herhalde Hatti dilindedir, çünkü Hatti dilin
de ur(a/i) ^kaynak' anlamındadır, -sta ise ektir.

73) KUB XXV, 23, IV (57) ...ÜU EN-YA he-e-u-un (58) me-ik-ki i- 
ya nu-wa da-an-ku-in da-ga-an-zi-pa-an (59) ha-aş-şi-ig-ga-nu-ut 
nu-wa dU-as NINDA.KUR4-RA ma-a-ü.

74) Metinde şöyledir: NINDA.KUR^-RA 'iri ekmek'

75) Vurulliya şenliği hakkında metinler için bakınız: Haas 
1970, s. 43-60; Aynı yerde konuyla ilgili literatür veriimiştir: s. 43, 
ve not 1 )

76) luparauwant (Haas 1970, s. 45: 'Aufseher')

77) Kilam ayini üzerine doktora tezi yazılmış olup daha yayım
lanmamıştır (Singer 1975, s. 69, not 1) (Çev. Notu: Söz konusu ki
tap yayınlanmıştır. Bakınız Singer, I. 1983, 1984. The Hittite KLLAM  
Festival. 2 Vols. VViesbaden.)

78) KBo X, 23, I, (1) /LUGAL-uş/ ezenKI.LAM. pa-iz-/zi/ (2.) 
/GIM-/an lu-uk-kat-ta (3) /ta /Vha-li-en-tu-u-vva (4) / ha-a/S-sa-an- 
zi ku'NIG.BÂR-as-ta (5) us-si-ya-an-zi (6 ) LUGAL-us tu-un-na-kı-is-na
(7) pa-iz-zi nu-za KIN.HI.A-ta (8 ) da-a-i (9) TÛG.GÜ.G.A BABBAR- 
TIM SU-QI (10) TLJG-ya wa-ar- hu-in (11) wa-a5-5i-ya-zi (12) tUEse- 
pa- hi-in-za TÜG.GÜ.E.A (13) tLJgse-pa- hi-ya (14) ku-in hal-zi-is-sa- 
an-zi (15) /HUB.BI GU/§KIN-az da-a-i (16) /ku§eE.SIR GE6/-TIM (17) 
/$a/r-ku-i-/ya/-zi (18) LUGAL-us-kân IS-TU E.DU10-ÜS.SA (19) ü -iz- 
zi (20) na-as-kân cha-li-en-tu-u-as (21) B,bDAG-ti ti-ya-zi. (9.-14. sa
tırlar için bakınız: Goetze, 1962, s. 29). KBo X, 23, I, 15-33 metnini 
yeniden oluşturma üzerine bakınız: KBo X, 51- x+l-17; Ayrıca kı
yaslayın: KUB XX, 4.

79) KBo X, 23, 1, (22) UGULA ,u me5L‘E-DE.A (23) AN-BAR sa-ku- 
wa-an-na-as 8,ISUKUR (24) har-zi nu GAL.DUMU.ME5. E.GAL (25) 
GAL lu mCbCE-DE.A (26) LUB$e-ik-nu-un e-ip-zi (27) na-an-kan-an-da 
(28) pı-e- Iju-te-iz-zi (29) /nu/ pa-iz-zi GAL. lu‘mcseE-DE.A (30) 
/LUGAL/-İ sa-ku-wa-an-na-as BIS§UKUR (31) /pa/-a-i nam-ma-an
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EGlR-pa (32) /ü/-wa-te-iz-zi nu GAL lu mescE-DE.A (33) /LUGAL/-İ hi- 
in-g-zi (34) /na-as/-kân pa-ra-a pa-iz-zi.

Tabletteki metnin 25. satırında 'demircilerin efendisi' logog- 
ramından sonra yazıcı -yo  işareti kazımıştır (herhalde çivi sürçme
sidir). 23. satırı kıyaslayın: KBo X, 51, (9) AN.BAR-aS sakuvvannaS 
g,̂ UKUR.

80) tuq$eknu bir tür giysi veya giysi detayıdır. Aşağıdaki ayin 
anlatımlarını kıyasla: (antahşum) KBo IV, 9, 1) (13) GAL. ME-SE-DI 
luSANGA dLAMA-ma (14) tu*se-ik-nu-un har-zi luSANGA dLAMA-ma 
(15) tuh- hu-es-sar lıar-zi...: 'Meşedilerin efendisi, koruyucu tanrı
çanın seknusunu elinde tutuyor, koruyucu tanrıçanın rahibiyse 
elinde tuhuyessar tutuyor...' (Matelle'de sonbahar şenliği) KBo
XXI, 78, I, (11) GAL "H'sME-SE-DI EN.ERIN.MES tUB5e-ik-nu-un e-ip- 
zi (12) na-an-kân LUGAL-i an-da pı-e- hu-te-iz-zi (13) ta LUGAL-i 
GAL-AM pa-a-i nu EN.ERIN.MES EGlR-pa ü-iz-zi (14) ta LUGAL-i a- 
ru-wa-a-iz-zi: 'Meşedilerin efendisi, ordu 'efendisinin' seknusunu 
tutuyor, onu krala götürüyor ve krala kap sunuyor.' Ordunun 
'efendisi' geri dönüyor ve karalın önünde eğiliyor/ Luvilerin 
Lallupiya kentinde düzenledikleri bayramın anlatımı için bakınız 
KUB XXV, 37, II, 15-18, 23-24: tugseknu -  Rock (?), Mantel (?) ola
rak çevrilmiş: (Friedrich 1952-1954, s. 189)

81) Kilam şenlikleri bağlamında bahsedilen ayinsel olarak te
miz mızrak- sokuwanrıas ylsSUKUR ve iakuwannos turi hakkında 
bakınız: Goetze 1962, s. 29. Ayrıca bakınız: KUB XX, 4, I (25) AN- 
BAR -as §UKUR 'demir mızrak' ve KBo X, 24, III, (27-28) NIG.GUL 
AN-BAR-ma-kân SA K,sSUKUR: '...mızrağın demir baltası (uçluğu)...' 
(Bakınız: Goetze, 1962, s. 29; Güterbock, 1970, s. 179).

82) Bakınız: KBo X, 23, I, (39) lü-iz-zi x/.../ (40) "lıi-i-li xx/.../: 'O 
çıkar /.../ ve avluya gider /.../;' II, (9) na-at LUGAL-i pı'-r/a-a/n i-ya- 
an-ta: 'Ve onlar kralın önünden yürürler/

83) KBo X, 23, III, (285/p) (2) /.../x.ME§-ma (3) /.../x A KAR
SU.NU (5) /ap-p/a-an-zi.
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84) KBo X, 23, II, (23) na-aî-ta ma-ah- lıa-an LUGAL-us (24) 
KÂ-az pa-ra-a ti-i-zi (25) DUMU.MES E.GAL-ma-az lli ,ne5ME-§E-OI 
(26) car-ki-ü-i kat-ta-an (27)GÛB-la-az A-SAR.5U-NU har-kân-zi (28) 
,u mcsALAN.Zll-ma-kân (29) l-NA KÂ-E lu§Â.TAM (30) §A SAL.LUGAL 
ear-ki-ü-i kat-ta-an (31) LUGAL-i-kân me-na-ah- ha-an-da (32) a-ra- 
an-ta (33) na-as-ta ma-ah- lıa-an LUGAL-un (34) /a- h/a-a lıal-zi-ya- 
an-zi.

Genelde Hatti kökenli ayinlerde rastlanan 'aha!' çağrısı (yuka
rıda 35. satır) için şunu kıyaslayın: Friedrich - Kammenhuber, 
1975-1978, s. 45-46; Otten, 1976, s. 91.

85) KBo X, 23, III, (241/p), (y+1) nu(?)-kân(?) pı'(?)-x-x-x (2) ü- 
e- lıa-an-ta-ri (3) nu pâr-5a-ni-li tar-ü-i-eS-kân/-zi/ (4) §U.ME5-5U- 
NU-ya 5a-ra-a (5) ap-pı'-is-kân-zi (6 ) pal-ü-i-iS-kân-zi-ya (7) nu-us- 
sa-an ku-it-ma-an LUGAL-u§ (8 ) eka-ta-<pu>-uz-ni e-es-zi (9) ku-it- 
ma-an-ma hu-u-i-ta-a-ar (10) hu-u-ma-an-da ut-ta-na-as-şa BE- 
LU.MES (11) PA-NI LUGAL Sa-me-ya-an-zi (12) lumcSALAN.ZÜ-ma
(13) tar-ü-i-u$-kân-zi (14) pal-ü-i-is-kân-zi (15) ha-az-zi-is-kân-zi-ya.

3. satır için bakınız: Goetze, 1962, s. 29. Hititçe pars-ana söz
cüğünün (Hatti dilinde ho-pross-un) pars anlamında kullanıldığı ve 
Avrasya alıntılarının kaynağı için bakınız: İvanov, 1978b, s. 
153,158.

8 6 ) KBo X, 23, III (16) LUGAL-us-ma-za-kân (17) cka-ta-pu-uz- 
ni (18) e-sa-ri °hi-lam-na-as-sa (19) KÂ-GAL-aS na-na-an-kal-ta-aş/- 
ta/ (20) e,sMAR.GID.DA.IJI.A ka-ru-ü.

19. satırdaki nanankoltas/ta/ kelimesinin muhtemel okunuşu 
hakkında bana G.G. Giorgadze nazikâne bilgi vermişti (ayrıca kıyas
layın: KBo X, 23, IV, 7; KBo X, 24, II, 25). Ona göre, nanankal- 
tos/ta/, anlamı bilinmeyen bileşik kelimedir. Anlaşılan, Kammen
huber de benzer fikirdedir (Kammenhuber, 1976, s. 80).

87) KBo X, 23, IV, (1) /x x/x x ku(?)-i-e-es (2) tu-u-ri-ya-te-es 
(3) nu-us-ma-as SI- IJI.A-SU-NU x /.../ (4) SUDUN. IJI.A-SU-NU
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ya-a§-ma/-a$ GU$/KIN GAR.RA (5) ha-an-di-is-si-ma-a$-kân (6 ) ar- 
ma-an-ni-is GU$KIN.

8 8 ) KBo X, 23, IV (7) na-na-an-kat-ta-ta-as-ta ) giSMAR.GID.DA
(8 ) lumo5 ljUB.BI ma-a-an 10 LÜ-MES (9) ma-a-an-at ma-iq-qa-e-e§ 
(10) EGlR-an a-ra-an-ta (11) nu-u5-ma-a5-kân 1-as is-tar-na (12) ne- 
ku-ma-an-za (13) nu-kân ) luHUB.BI 1-$U (15) na-ya.

89) KBo X, 23, V, (16) EGlR-SU-ma UG.TUR.KÜ.BABBAR (17) 
EGlR-SU-ma UR.BAR.RA KÜ.BABBAR (18) EGlR-SU-ma UR.MAH 
KÜ.BABBAR (19) EGIR-SU-m/a.../ (2 0 ) EG/IR- $U-ma.../ (21/22) /../ 
(23) x x /.../ (24) AZ GU/$KIN (25) §AH.GI/S.GI.../. Ayrıca bakınız: 
SEGg BAR. GU§KIN/KÜ.BABBAR- KBo X, 23, VI, 13, 16, 21, 25; KBo 
X, 24, I 1. Kilam ayininde ve diğer metinlerde hayvanlar listesi için 
bakınız: Goetze 1962, s. 29; Ardzinba 1977, s. 122 vs)

90) KBo X, 23, VI, (1 ) Gl/S dINANA.HI.A ha-/az-zi-(is)-kân-zi/
(2 ) /LÜ.ME§u/,ruA-nu-nu-um-na-as-ma-as/i/ (3) /.../ ki-is-Sa-an SIR- 
RU (4) /.../ zu waa-ma-an-ni-ya (5) /...-n/i-iz-zu-wa-at-tu-u-e-es (6 ) 
/.../x-ne‘ ina (7) /.../sa-i-li-u B'sma-a-ri-u/s/ (8 ) /.../ x-x- ha-an-ni-is- 
x.

91) KBo X, 24, I (10) ma-ah- ha-an-ma ki-e (11) hu-u-i-ta-a-at 
5a-ra-az-zi/-ya-az/ (12) °ka-aü-ti-pa-az (13) KÂ.GAL-az kat-ta a-ri.

92) KBo X, 24, III, (18) nu gıshu-u-lu-ge-an-ni-in (19) ) cka-ta- 
pu-uz-ni-pât (2 0 ) ma-an-ni-in-ku-wa-an wa-ah-nu-wa-an-zi (2 1 ) 
LUGAL-us-kân cka-ta-pu-uz-na-az (22) ü-iz-zi (23) na-a?-ta SA 
Rİİ§UKUR DUMU E.GAL (24) LUGAL-i sa-ku-wa-an-na-a5 gi'SUKUR 
(25) da-a-i nu ap-pı-iz-zi (26) A-NA DUMU E.GAL pa-a-i (27) 
NIG.GUL AN.BAR-ma-kân (28) §A giS§UKUR A-NA DUMU £.GAL ap- 
pi-iz-zi (29) ha-an-te-iz-zi-is DUMU ^.GAL (30) ar- ha da-a-i (31) na- 
an A-NA GAL.DUMU.ME5 İG A L  (32) pa-a-i GAL DUMU.MES 
E.GAL-ma-an (33) LUGAL-i /pa-a-i/

93) KBo X, 24, IV (1) /(nu-uS)/-sa-an- A-NA NIG. G/UL/ (ki(?)- 
e-iz pı-e-da-az (3) dU an-da i-ya-an-za (4) na-an LUGAL-i an-da na-
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a/-i/ (5) LUGAL-us-za-an gl§hu-u-lu-ga-an-ni (6 ) e-sa-. 1. satırı yeni
den oluşturma hakkında bakınız: Güterbock, 1970, s. 179

94) KBo X, 24, IV, (7) SAL.LUGAL-as-Sa gi§hu-u-lu-ga-an-ni-in
(8 ) eha-li-en-tu-u-wa KÂ-as (9) pı-ra-an-an wa-ah-nu-wa an-zi (10) 
nu-za-an SAL.LUGAL-as (11) gl5hu-u-lu-ga-an-ni-ya e-5a (12) ta 
LUGAL-i EGlR-an i-ya-at-ta (13) lume*GALA 'dl me*ar-kam-mi-ya-li-es
(14) LUGAL-i pf-ra-an EGlR-an-na (15) hu-i-ya-an-te-es (16) g*ar- 
kam-mi gal-gal-tu-u-ri (17) wa-al- ha-an-ni-is-kân-zi (18) SIR-RU- 
ma Ü-UL.

95) KBo X, 24, IV (19) LUGAL SAL.LUGAL i-ya-an-tari (20) dHal- 
ki-a$ a-a5-ki kat-ti-ir-ra-az (21) a-ri nu ear-ki-ü-i kat-ta-an (22) l§-TU 
E uruAn-ku-wa (23) har-pa-an DUG.KA$-ya ar-ta (24) mndapur-pu-ru- 
u$ ki-ya-<an>-ta (25) 1 GUD UDU.Hl.A a-ra-an-ta (26)nu LÛ glsPA 
ha-ni-ik-ku-i-il

96) KBo X, 24, IV, 31-33; V, 1-25; KUB X, 1, I, 1-4; Ayrıca kıyas
layın: uruKarahnail -  KBo X, 21, 3. 'Depo, ambar' sözcüğünün geçti
ği kilam ayin metinlerinin özeti için bakınız: Güterbock, 1961, s. 99

97) Bakınız: KBo X, 26, I (17) LUGAL-us-kân /.../ (18) l-NA E 
d/.../x (19) na-as-ta x/.../x (20) gi*kal-mu-uS /.../x (21) DUMU 
E.GAL-ma /.../-i (22) g,§kal-mu-us /.../x (23) g*DAG-ti /.../. 17.-23. 
satırları 2. Bölüm 2. paragraftaki 'büyük meclisin' anlatımıyla kı
yaslayın.

98) KBo X, 31, III (14) ma-a-an /LUGAL-/us l-NA Kİ.LAM (15) 3-
S /U e/-sa ka-a-§a (16) tar-/na/-az-se-mi-iî. Bu satırların yeniden 
oluşturulması hakkında KBo X Özetine bakınız, I. Singer'e göre, 'üç 
kez' ifadesi, bayramın üç gününe işaret etmektedir (Singer, 1975, 
s. 93, not 110)

99) KBo X, 31, III, (x + l) l GUD 8  /UDU.Hl.A.../ (2) 3 GUD 15 
UD/U.IJI.A.../ (3)8 UDU.IJI.A lü '/me5 v.

100) KBo X, 31, III (4)15UDU.HI.A LÜ-ME§ uruAn/-gu-/ul-la (5) 
UDU.IJI.A NIN-DINGIR-a5lumc5ha-pı'-eS (6)5 UDU.IJI.Alu meSzi-in- hu- 
ri-a5 (7)5 UDU. IJI.A lum/eAUR.-BAR-RA (8 ) 6  UDU.HI.A LÜ./ME/S
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u,uTi-i5-sa-ru-li-ya (9)2 UDU.IJI.A /LÜ./MES ®,sPA (10)2 UDU. IJI.A 
/LÜ./MES u,uA-nu-nu-wa (11)3 UDU.Hl.A / ‘ü / 'ne5 mi-na-al-li-iS (12) 
u'uA-an/-ku-/wa (13)10 UDU.IJI.A/lu/meszi-im-pu-u-um-pu-ri-es.

101) Sıradan lumcs zinhur-i metni yerine bir yerde L/Ü.ME§ 
uruZi-in- hu-ri biçimini görüyoruz (KBo XVI, 79, 7); Kıyaslayın: KBo
XVI, 77, Vs.?, 8 , 12.

102) KBo X, 31, III; (17)3 /GU/D 6 <UDU>. IJI.A QA-DU KU§- 
$U-NU (18) LÜ /d/U da-a-i (19)3 /GU/D 15 UDU. IJI.A OA-DU 
KU$.MES-$U-NU (20) UGULA /l/üme§E .D İA  /da-a-i (21)4 /UD/U. 
Hl.A luSANGA di-na-ar (22) /l-N/A UD.l. KAM da-a-i (23) /l-N/A 
UD.2.KAM na-at-ta-ta da-a-i (24) /l-N/A UD.3.KAM nam-ma da-a-i.

103) nind‘,halis. NINDA.I.E.DE.A. GA.KIN.AG KA§ GE$TIN.walhi. 
marnuwa (bakınız: KBo X, 31, IV, 1-11).

104) KBo X, 31, IV (29) hu-u-ma-an-da-an (30) lu mc5ha-pı-ya- 
an (31) ü-nu-wa-as- hu-u s-mu-us (32) KÜ.BABBAR-as GU§KIN-a§
(33) IS-TU /.../ c/x (34) pı-an-/-zi/.

105) KBo X, 31, II (9) / l?  U/DU ,u me4 IGI.DU8 .A. A-NA luSANGA
(10) uruKİ-li-iî-sa-/-t/a.

106) KBo X, 31, II, 16-19 (A-AN SAL.MES uruKilis5a/ra/)

107) KBo X, 31, IV, (14)... KA§ GEÇTİN (15) luZABAR.DIB uruMa- 
ki-il-la (16) pa-a-i: 'Bira ve şarabı, Makilla kenti kupacısı verir/

108) KBo X, 31, IV, (23) MU$EN /Hl./A lu'meSMUSEN.DÜ pı-an-
zi.

109) KBo X, 31, IV (19) x x x UZU GUD.IJI.A AR-B-NA-BI (20),u 
m0Sta-rni-sa-ri-li-us (2 1 ) pı-an-zi

110) Bakınız: /'/UAGRIG uruAnkuwa (KBo X, 31, II, 8 ): luAGRIG 
uruTakkipunasa (aynı yerde, IV, 13): /lu/AGRIG üruIJatti (aynı yerde, 
IV, 18).

111) KBo X, 30. Bu metnin KBo X, 31 ile paralelliği hakkında 
bakınız: KBo X Özeti.

228



112) KBo X, 30, III (7) UDU 20 n',’d•, ha-a-li-i$ 20-iS 2 ,',"d•, wa-gi- 
es-5ar 15-is (8 ) 2 DUG mar-nu- an 15 n",M 5a-ra-a-ma (9) ,UAGRIG 
uruZİ-ik-kur-ka A-NA LÜ-MES uruAn-gul-l/a/ (10) pa-a-i e-Sa-an-da a- 
da-an-zi a-ku-an-zi. Yöneticilerden Vattarva ve Suktsiya'nın benzer 
işlevleri hakkında bakınız: satır 2-6, 11-15.

113) KBo XVI, 67 ve KBo, 69 (KBo XVI, 67, I, 6  = KBo XVI, 89, 
x+14) ikinci nüshası. Bak KBo XVI Özeti.

114) lüAGRIG uruZinimuwa -  KBo XVI, 67, I, 10, 13; KBo XVI, 
69 ,1, 5; 8 ;

115) Bak: KBo XVI, 67, I (5) lü mc5hape$ uruDau/niya; (1) lu 
'"“ ha/pes: KBo XVI, 69, (12)lu me5ha/pes uruHatti.

116) LÜ-ME$ uruAn-gu/lla (KBo XVI, 67, I, 11)

117) Kıyaslayın: KBo XVI, 6 7 ,1, (8 ) ME-EL-KI-IT,u meszi-in- hu-ri- 
as 1 MÂ/S.TUR 2 n"1dJ wa-gi-es- sar/ (9) 18NINDA 20-İ5 2 DUG mar- 
nu-an l-NA EZ/EN .../ (10) luAGRIG uruZi-nir-nu-wa /pa-a-i..../

118) lumc5AN-BAR.DIM, ,u ""KÜ.BABBAR DfM.DÎM: lü
mosURUDU. DIM.DIM (KBo XVI, 6 8 , II, III, 12,14, 20)

119) Bakınız KBo XVI, 6 8 , III, (14) ME-EL-KI-ITlü meSKÜ.BABBAR 
DIM/.DIM 1 M A İT U R İ NINDA. KUR4.RA GAL 1 ta- ha-5i-i§/ (15) 
mar-nu-an 1 ta- ha-si-iS KA§ /GE§TIN l-NA  ̂ dLAMA da-an-zi/ (16) 
ta-as-sa-an si-ü-/ni/-is-mi / hu-kân-zi LUGAL-i U'UNIG.GIG ü-da-an- 
zi/ (17) LUGAL-a5 pi-ra-an 1  nmdawa-ga-d/a-a5 da-an-zi/ (18) pı-ra- 
na 1 nindawa-gi-es-sarl0 (?) /-li (?) 15-l§ 10 NINDA 20-l§ 1 DUG 
mar-nu-an/ (19) luAGRIG uruA-li-!a pa-a/-i 1 DUG KA§ GE§TIN 
luZABAR.DIB pa-ai/. 14.-19. satırların yeniden oluşturulması için 
kıyaslayın: KBo XVI, 6 8 , III, 20-25;IV, 4-9; 10-195.

120) Bakınız: KBo XVI, 6 8 , II, (16) ...e-sa-an-da a-da/-an-zi a- 
ku-an-zi/. Kıyaslayın: KBo XVI, 77, Vs?. (17) a-/da-an-zi a-ku-an-zi.

121) KBo XVI, 6 8 , I, 1, 6 , 8 , 15 (10 ,U8SÂ.GA.DÜ GAD.SAs). 
tugSÂ.GA.DÜ ifadesinin 'eine Gewebe' anlamı hakkında bakınız: 
Friedrich, 1952-1954, s. 293.

229



122) KBo XVI, 6 8 , I, 3 (14 E. IB.KÜ.BABBAR-a5), 15 (10 E. IB 
ZABAR).

123) "‘''’DUg .SÜ.A -  KBo XVI, 6 8 , 1, 2.
124) Bakınız: /... ZA/BAR unuwa5lıes §A LÜ-MES uruLumanhila 

(KBo XVI, 6 8 , I, 5); K/Ü.BABBAR unuvvaSheS §A LÜ-MES u,u Angulla 
(satır 7); 14 purungeS KÜ.BABBAR (satır 4);_hulpanziniSSes 
KÜ.BABBAR (satır 9); 10 GUSKIN (satır 3).

125) Bakınız: KBO XVI, 6 8 , I (11) x unuvvaShes §A lu meıhapes; 
(13) ,U8E/.IB ZABAR SÂ lu me5UR.BAR.RA.

126) KUB XXV, 17, I, (3) /.../x pı-e-da-a-i ta-at-sa-at (4) ku-ut- 
ti arvda ZAG-ez da-a-i (5) UR-MAIJ.IJI.A ku-e-da-ni PI-DI is- hi-iS- 
kân-ta; Satır 5 için bakınız: Neu, 1968, s. 74/.

127) siunaS huitar /bakınız: Goetze, 1962, s. 29; İvanov, 1977, 
s. 67-68/; Kıyaslayın: KBo X, 29, IV (11) na-pa DINGIR.ME5 hu-i-tar- 
r/a/. (1 2 ) da-an-zi: Ve  (sonra) onlar hayvan tanrılarını alıyorlar/

128) Kıyaslayın: KUB IX, 31, I (2) /man/ M/U.KAM-z/a 
harranza KUR-e-kân anda akkiSkatta(-) /Otten, 1953, s. 14/

129) IGI.DU8.A ve lu me5IGI.DU8.A (Hititçe hengur, hinkuwar 
'hediye', henkuvva ve Uhinkuwa 'hediye neferi'; Bakınız: Neu, 1974, 
s. 114-116) ifadelerinin yer aldığı 21 metnin listesini büyük neza
ket gösteren Doğu AlmanyalI meslektaşım Prof. Dr. H. Klengel 
göndermiştir. Burada fırsattan yararlanarak kendilerine derin te
şekkürlerimi ifade ediyorum.

'Hediye neferleri' muhtemelen krala hizmet eden gruba da
hildiler. Hatti kökenli ayinle ilgili olan ve son zamanlar yayımlanan 
metin, bize göre, 'hediye neferlerinin' belirli memur grubu oluş
turduklarını göstermektedir (KBo XXI, 82). Kraliyet çiftinin takdis 
edildiği bu ayinde görev alan kişinin adı Hattuşili'dir.

Ayin için (veya hatta yaptığı görev karşılığı olarak) bu din ada
mı değişik yiyecekler alıyordu. Bunlar gerek saraydan (KBo XXI; 82, 
IV, 9-13: peynir, şirden, domuz içyağı, bal, kırmızı ve kara yün vb), 
gerekse de bazı görevli kişilerden sağlanırdı. Ayin için (veya görev
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liyi ödüllendirmek için) yiyecek, içki vb sağlayanlar arasında Hat
tuşa kenti yöneticisini (aynı yerde, IV, 14-21), sakiyi (aynı yerde,
IV, 15), parhuvalu neferini (aynı yerde, IV, 17), 'mühür evi' neferini 
(aynı yerde, IV, 19) ve bir boğa hibe eden 'hediye neferlerini' (aynı 
yerde, IV, 20) görüyoruz. Burada adı geçenlerin hepsi, kral hizme
tindeki görevliler oldukları için 'hediye neferlerinin' de bu türden 
memur oldukları muhtemeldir (fakat bazı araştırmacılara göre 
'mühür evi' bir tapınaktı).

KBO XXI, 82 uyarınca 'hediye neferleri' diğer metinlerde ol
duğu gibi hayvan sağlayan görevlilerdir. Şöyle ki onlar Aslan tapı
nağı ve 'Kammama Kayası Evi' mabedinde düzenlenen şenlik için 
(KBo X, 35, I, 6 ), Tuhumiyara kenti neferlerine (KUB XII, 8 , l; 6-7), 
Kilissara kenti rahiplerine (KBo X, 31, II, 9-10) vb hayvan sağlarlar
dı. 'Hediye neferlerinin' bu hibelerinin sadece onların kendi çiftlik
lerinden mi yoksa kral çiftliklerinden mi veya başka bir kaynaktan 
mı geldiğini bilmiyoruz. 'Hediye neferlerinin' 'sosyal sınıf' olarak 
yorumu için bakınız: Goetze, 1956, s. 333, not 8 .

130) KUB II, 8 , II, 34-37; Ayrıca bak: I (11) /GU/D? İUDU 
IGI.DUh.A

131) KUB II, 5, II (20) GAL luME-SE-DI §A lu mesZIR IGI.DUg LlS.A 
(21) LUGAL-i tar-kum-mi-ya-iz-zi (22) wa-as-su-u-wa-an-zi (23) 
nmd,,wa-ga-ta pı'-ya-an-na (24) KÜ.BABBAR GU$KIN pı-ya-na-u-wa- 
an-zi. İkinci nüshadaki benzer satırlarla kıyaslayın: KUB XXV, 1, III, 
43-47. Bu metinler için bakınız: Archi, 1978, s. 25.

132) Bakınız: KUB XXV, 58, Vs. (1 2 ) UDU IGI.DUg.A (kazılmış) 
a-ra-wa(?)-alı- lıu-un; Şu satırları kıyaslayın: (8 ) nu-us-si-kân E-ZU 
sa-ah- lja-na-az lu-uz-zi-ya-az; (13) nu-us-$i-kân Sa-ah- ha-ni lu-uz- 
zi KÂ-as li-e ku-is-ki ti/.../. Bu yazıda bahsedilen yükümlülükler lis
tesi Tanrı Pirva'nın 'Kaya Evi neferlerinden' alıkonan yükümlülük
ler listesiyle harfi harfine örtüşmektedir (KBo VI, 28, 22-27). Bu 
belgenin transliterasyon ve tercümesi: Imparatti, 1977, s. 40.
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133) KUB IX, 15 (Soucek, 1963, s. 375-377). Herhangi bir 
kentte (herhalde küçük yerleşimde) heykel, tanrı mabedi ve gerek
li kral mekanı yoksa, lala- ayini muşkenu evinde yapılırdı.

134) KUB XX, 4, VI (3) /(ma-a-an LUGAL-u5)/ KI.LAM-ni 3-SU 
e-5a (4) /.../ LUGAL-us lıi-lam-na-az ka-a-ta. Bu sözcüklerin özdeş
liği H.Güterbock (KBo X) ve daha önce Goetze tarafından belirtil
mişti (Goetze, 1933, s. 204, not 1). Kİ.LAM ile hilammar arasında 
fark olmadığına dair bazı ek argümanlar için bakınız: Singer, 1975, 
s. 92 vs.

135) IBoT I, 29, Vs. (2) /... urul;lattusi A-NA /.../: 
'Hattuşa'da/Hattuşa'yı...

136) Aynı yerde, Vs. (4) /...N/INDA.KUR„.RA. IJI.A LUGAL-uş 
p/ar(?)-(si)-ya.../ '...kral iri ekmekleri bölüyor...'

137) uruMunaziya (IBoT I, 29, Vs., 6 , 7, 9) Bütün diğer metin
lerde kentin adı Manuziya şeklindedir (Monte- Tischler, 1978, s. 
259-260); aynı kısımda bu kentin Kizzuvvatna'da bulunduğu belir
tilmiştir.

138) E luMUIJALDIM (aynı yerde, Vs., 18, 39, 54); °arzana (Vs., 
29, 50; Rs., 29, 46); E dKatahha (Vs., 35; Rs., 42): E.OU10 • ÜS.SA 
(Rs„ 24-27).

139) Aynı yerde, Vs., (18) nu DUMU.LUGAL ku-wa-pı l-NA E 
İUMU1JALDIM a-da-an-na ü/-e-ik-zi nu-uS-si pı-r/a-an (19) 12 
luSANGA e-sa-an-da ...

140) Aynı yerde, Vs., (27) 3-$U e-ku-zi dKa-tah- ha-an dUTU 
dLAMA.LUGAL...

141) Aynı yerde, Vs., (28) ... DINGIR.MES-ma hu-u-ma-an-du- 
uş ir- ha-/iz-zi/

142) Aynı yerde, Vs., (29) DUMU.LUGAL a-da-an-na e-sa na- 
as-ta DINGIR.MES as-nu-zi... assanu-, asnu- kelimesinin 'teçhiz 
etmek, temin etmek7 şeklinde tercümesi için kıyaslayın: Güter
bock, 1969, s. 101. 'he (prenses) provides the goods (with 
offering)/
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143) Aynı yerde, Vs., (29)... DUMU.LUGAL ar-raza-na (pâr)-na 
pa-iz-zi (30) nu ha-ak-ki-ti-wa hal-zi-ya 5 NINDA a-a-n Hl.A 10 
NINDA LA-AB-GA 10 NINDA.KU7. (31) 7 n,ndata-kar-mu-u5 1 duBhu-u- 
up-pâr mar-nu-an DINGIR.MES-ma GA.TAM-MA-pâr (32) ir- ha-a- 
iz-zi dKa-tah- ha-an dIM üruZi-ip-pa-la-an-da dIM dUTU.

144) Aynı yerde, Vs., (35) ... ta-a$ l-NA £ dKa-tah- ha pa-iz-zi a- 
da-an-na ü-e-ik-zi (36) /nu/-u$-Si 12 ,u mc5APIN.LAL pı-ra-an e-sa- 
an-ta-ri na-a$-ta DINGIR.MES as-nu-zi.

145) Aynı yerde, Vs., (37) lu mc5APIN.LAL Rlil5u DUN. IJI.A l5-TU 
PA-NI DINGIR-LIM kar-pa-an-zi nu 1 ha-ap-ki-ri GUD (38) su-up-pı- 
ah- lıa-an-da-an tu/-u-t/i-ya-an-zi nu /wa/-ar- hu-us-su-i pı-en-na- 
an-zi UD.2.KAM GA-TI Bakınız: /Güterbock, 1969, s. 101-102/.

146) Aynı yerde, Vs., (39) l-NA UD.3.KAM /I/-NA E 
luMUIJALDIM-pât dA-ri-ni-id-/d/u-un i-en-zi nu 2 
NINDA/KUR4 .RA.IJI.A (40) §A-A-TI 12 NINDA.KUR4 .RA §A UP-Nİ 
2?/.../ me-me-al duKKU-KU-UB-BI (41) oukKU-KU-UB mar-nu-an 
GUNNI pı-ra-an ti-an-zi 1 GUD 6  UDU.ljl.A-ya na-a§-ta GUNNI (42) 
pı-ra-an dA-ri-ni-ti si-pa-an-ti na-as-/t/a sa-ra-a A-ANA 
NINDA.KUR4 .RA.IJI.A hu-u-kân-zi (43) §A GUD UDU.ljl.A-ya 
UZUNIG.IJI.A UZUGAB.IJI.A / ( uzuZAG.LU.IJI.A)/ SAG.DU.IJI.A GIR.MES- 
ya (44) KUS-GUD KUS-UDU.IJI.A su-up-pa A-NA PA-NI 
NINDA.KUR4 .RA/.IJI.A/x ti-an-zi.

147) Aynı yerde VS.; (46) na-an EGlR-pa hu-u-me-an-da-aş 
DINGIR.MES-na-as ti-an-z/i DUG?./KAS mar-nu-an (47) s/i-pa-an/- 
ti nu dA-ri-ni-id-du-un hu-u-ma-an-du-uş-sa DINGIR.MES-sa ir- ha- 
iz-zi.

148) Aynı yerde Vs., (49) nu lıu-u-ma-an-ti-ya pa-ra-a pı'-an-zi 
na-at a-da-an-zi KA$-ya-kân a-ku-wa-an-z/i/i

149) Aynı yerde Vs., (50) /nu/ DUM.LUGAL ar-za-na pâr- 
na pa-iz-zi nu DUM.LUGAL a-da-an-na ü-e-ik-zi (51) /n/u 5NINDA 
a-a-an 10 NINDA LA-AB-GA 10 NINDA.SE 12 NINDA-KU7 10 n,f,ddta- 
kar-ma-us (52) 2 UP-NU AR-ZA-NU 2 wa-ak-sur GA 1N1NDA A-NA
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UTUL 1 DUG.KAS 1 DUG mar-nu-an (53) nu A-NA DUMU.LUGAL ,ü 
mcsSANGA hu-u-ma-an-te-eş pı-ra-an-se-it e-sa-an-da-ri.

150) Aynı yerde, VS., (54) a-da-an-na-ma l-NA E 
luMUIJALDIM hal-zi-ya-at-ta-ri nu-us-5a-an (55) n,nddsa-ra-am-na A- 
NA bisBANSUR.IJI.A lu mo*SANGA ti-an-zi 1 nındawa-gi-es-Sar (56) /A/- 
NA K,sBANSUR DUMU.LUGAL ti-ya-an-zi 1 n,nddwa-gi-es-sar-ma pâr- 
5i-ya-an-/zi/ (57) /nu-u§/-sa-an A-NA e'sBANSUR luta-zi-el-li 1 
n,ndawa Bİ'BAN5/UR/ (58) /,USANG/A 1 nindawa e*BAN$UR Sd,si-wa-an- 
za-an-na 1 nınd4wa filsBANSUR luha-/mi-na-i/.

151)Aynı yerde, Vs., (62) /.../x DUG.KA§ 1 DUG mar-nu-an 
12-SU e-ku-zi dKa-tah-/ ha-an/ (63) /dIM uroZi-i/p-pala-an-da diî-ta- 
nu dTa-a-ru-un (64) /.../ an-ti-el dKam-ma-ma-an dlla-pa-an-ta-/li(- 
).../ (65) /dIM (?) U(?)dWad? se?-zi?-li?-/in?/ dKa-tah- ha/-an/ (6 6 ) 
/.../-ku-nu-il dx/.../-ur Sdp,IJA7har-wa(-an)/.

152) Aynı yerde, Rs., (10) x x /...e,s/BANSUR. IJI.A ti-ya-an- 
zi 5 NINDA ninda r,mddwa-g/i-es-5ar.../ (11) nınddw/a/-gi-es-sar l-NA 
KISBANSUR DUMU.LUGAL 1 nınddwa l-N/A.../ (12) 1 ta-zi-el-li 1
l ınddwa l-NA 8 ,sBAN5UR bJlsi-wa-an-z/a-an-na.../ (13) 1 n,,niJwa l-NA 
k'sBAN$UR ,u SA-TAM 30 NINDA LA-AB-KU 12 n,ndi,ta(?)-/kar(?)-mu- 
us/ (14) 1 DUG.KAS mar-nu-an 1 NINDA (?).BABBAR(?)/UTÜL(?). 
BABBAR(?) nu lıu-u-ma-an-ti sar-ra-an-z/i/ (15) ta a-ku-wa-an-na 
pı-an-zi nu DINGIR.ME§-us nam-ma-pât 12 nindax /.../ (16) QA- 
TAM-MA-pât ta a-ap-pa-i ü'bBANSUR. IJI.A sa-ra-a da-an/-zi/.

153) Aynı yerde, Rs., (17) nu dUTU dMe-iz-zu-ul-la a-ku- 
wa-an-zi 1 nd/lARÂ-ma ha-as/-si-i pı-ra/-an (18) ti-an-zi ta Pa4ARÂ 
DUMU.LUGAL 1 ta-zi-el-li-iS lu§A/.TAM/ (19) luSU.I 1,1 mc>SIG4 -na-al- 
li-e-es ma-al-la-an-zi PA-Nİ ndlA/RÂ/x (20) dSi-pu-ru-ü-na-i da-an-zi 
nu su-up-pa sa-ra-a da-an-zi.

154) Aynı yerde, Rs., (21) su-up-pa kar-pa-an har-kân-zi 
na-as-ta GUNNI ü-e- ha-an-ta-ri (22) nu kı-is-sa-an SIR-RU a-la-a-ı- 
ya dA-ri-ni-id-du a-la-a-i/-ya/ (23) dA-ri-ni-id-du ta pa-ra-a pa-an- 
zi...
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155) Aynı yerde, Rs., (23) nu-kân su-up-pa (24) l-NA 
E.DUıo-ÜS.SA £.SÂ-na an-da pı'-eda-an-zi...

156) Aynı yerde, RS., (33) l-NA UD.4.KAM wa-ga-an-na 3 
NINDA a-a-an 10 NINDA LA-AB-KU 10 NINDA.SE 12 NINDA.KU,
(34) 10nınd,‘ta-kar-mu-us 2 UP-NU AR-ZA-NU 2 wa-ak-sur GA 1 
NINDA ÜTÜL 1 DUG.KA§ (35) / l/  DUG mar-nu-an ta- ta-zi-el-li-is I- 
NA l'he-es-ta-a pa-iz-zi (36) /1/2? NINDA LA-AB-ku 4 NINDA.KU74 
NINDA.KUR^.RA §A 1/2SA-A-TI 12 n,nddta-kar-mu-us (37) nu ku-u- 
us-pât 12 DINGIR.MES 12-Su e-ku-zi MAS.GAL-ma a-ra-ah-za pı'-e- 
hu-da-an-zi (38) nu-kân MA§.GAL-an ar-kân-zi na-an ar- lıa a-da- 
an-zi (39) KUS MAS.GAL-ma da-an-zi 1 LÜ.IGI.NU.GÂL-ma ni-ku- 
ma-an-da-ri-an-zi (40) na-an wa-al- ha-an-ni-an-zi ehe-e§-ta-a pı'-e- 
hu-da-an-zi (41) nu a-da-an-zi a-ku-wa-an-zi...

157) Aynı yerde, Rs., (41) ...na-as-ta DUMU.LUGAL pa-ra-a ü- 
iz-zi: 'Prens (hestadan) çıkıyor/

158) Aynı yerde, Rs., (42) nu EGlR-pa l-NA d Ka-tah- ha pa-iz- 
zi ta a-da-an-na (43) ü-e-ik-zi 5 nmdawa-gi-es-sar SA g,sBAN§UR.IJI.A
6  NINDA a-a-an (44) 30 NINDA LA-AB-KU 24NINDA.KU7 4 
NINDA.KUR4 .RA §A UP-NI 12 nmd,,ta-kar-ma-us (45) SA-A-TI AR-ZA- 
NU 1 DUG.KAS 1 DUG mar-nu-an si-pa-an-za-ki-iz-zi-ma QA-TAM- 
MA-pât.

159) Aynı yerde, RS., (46) l-NA °ar-za-na pa-iz-zi nu a-pı-ya-ya 
a-da-an-na ü-e-ik-zi (47) 3 NINDA a-a-an 10 NINDA LA-AB-KU 10 
NINDA.$E 10 NINDA.KU7 3 UP-NI-U AR-ZA-AN-NU (48) 2? wa-ak- 
Sur GA 2 düKhu-u-up-pâr KAS nu-us-5i 12 v" mesKAR.KID (49) /pı'-r/-a- 
an e-sa-an-ta nu a-da-an-zi a-k/u-wa/a-an-zi (50) /nu a-p/ı'-e-da-ni 
GE6-ti DUMU.LUGAL QA-TA-MA su-up-pı-ah- ha-an-zi (51) /nam- 
ma/-an sa-as-nu-an-zi nu-us-si İS-TU SAG-DU-SU (52) /ki-e-iz-za/ 2 
NINDA.KUR4/A ki-iz-zi-ya-as-Si 2 NINDA.KUR4 .RA ti-an-zi (53) /İS- 
TU/ GİR.MES.SU-ya-a$-si ki-e-iz-za 2 NINDA.KUR4 .RA ki-e-iz/-zi-ya/ 
(54) 2 NINDA.KUR4 .RA ti-an-zi.... Metin yeniden yapılandırılmıştır: 
Güterbock, 1969, s. 103.
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160) Aynı yerde, Rs., (54) ...nam-ma-a$-kân si-es-Sa-ni-it (55) 
/a-ra- ha-za-a/n-da gul-sa-an-zi... Kıyaslayın: Güterbock, 1969, s. 
1 0 1 ; 'and around him they make a dravving out of beer.'

161) Bakınız: KUB XXXIV, 115, RS., 6 , 14 (DUMU-as akuanna 
uikzi: 'Oğul /=prens/ içmek istiyor'); Kıyaslayın: 12. satır: (nu-Smas 
akuanna pianzi: 'onlara içecek verilir/) Kıyaslayın: KUB XXXXIV, 
128, VS., (13) /.../x DUMU.LUGAL waganna pai: '(Fırtına Tanrısının 
meshedilmiş efendisi prense yemek verir/)

162) 'Fırtına tanrtsı neferinin' 'yemek istediği' ve sonra ye
mek ve içecekleri Fırtına tanrısının masasına koyduğu ayinler için 
bakınız: KBo XVII, 78, II, 1-4; KUB VIII, 13, Vs. 43-45. Kıyaslayın: 
Suppi adanna ifadesi, Kantutsili duasında tanrıya adanan ayinsel 
olarak temiz yemek anlamındadır. KUB XXX, 10, VS., 13; Bakınız: 
Kammenhuber, 1964- 1965, s. 193) MELKİT (Hititçe alkuesiar) 
sözcüğü Hitti ayinlerinde yemek ve kurbanın özdeşliğini gösterir. 
Şöyle ki Lallupiya kent halkının ayininde dağıtılan kurban yemekle
ri ve içecekleri bu kelimeyle belirtilmiştir. Bakınız: KUB XXXII, 123,
II, 38-42).

163) Kıyaslayın: Metinde DUMU.LUGAL ifadesi tipik Eski Hitit 
duktus yazısı ile yer almaktadır (KBo XX, 11, II, 10)

164) Kıyaslayın: KUB XX, 80, III (12-13) DUMU.LUGAL-kân 
URU-ri sa-ra-a pa-iz-zi ta-za tug5i-pa- hi-in wa-as-5i-ya-az-zi 'Prens 
kentin yukarısına doğru yürür ve sepahi giysisi giyer/

165) Bahar ayininin anlatımı için bakınız: KUB XX, 45. Aynı 
yerde bakınız: IV (VI?), (28) nu rnalj- han DUMU.LUGAL l-NA 
Eı.DINGIR.MES AN.TAIJ. SUM /.../ mah- han-ma-as-san A-NA 
DINGIR. ME§ pu-u-la-as/.../. Bu sırada tapınak ve tanrıların ziyaret 
edildiği de vurgulanmaktadır: IV (VI?) (31) humandus irhan/zi/: 
(39) DINGIR.ME§ irhaizzi...

166) KUB II, 6 , II, (4-5) ta DUMU.LUGAL ü-ı-el-la ü-i-el-la hai- 
za-a-i: 've prens haykırır: uyella, uyellaY
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167) KUB X, 99, I (24) luALAN.ZÜ A-NA NINDA.KUR4.RA 1-§U
(25) me-ma-i ta-wa-li-i-ma 2-§U me-ma-a-/i/ (26) LUGAL ü-i-el-la 
ü-i-el-la (27) nu ü-i-el-la-i lu-ü-i: 'Alantsu neferi iri ekmeğe (yöne
lir) ve bir kez konuşur, içkilere yöneldiğinde ise iki kez konuşur. 
Kral (haykırır): uyellelai, uyellaV

168) V.N. Romanov, hassumas bayramı ile racasuya Eskiçağ 
Hint ayini arasındaki şaşırtıcı benzerliğe dikkat çekmiştir. Fırsattan 
yararlanarak kendisine, değerli tavsiyelerinden dolayı teşekkürle
rimi ifade ediyorum.

2. Bölüm

1) Arkaik Slav geleneği olarak gün doğmadan önce ayin ya
pılmasıyla kıyaslayın: Tultseva, 1978, s. 125 ve not 25.

2) Ay içinde yapılan şenlikle kıyaslayın: KUB II, 13, I (1-2) l-NA 
UD.3.KAM man ehalentuwa haSsanzi.... 'Üçüncü gün halentuva 
açıldığında../

3) K. Bittel, Hitit metinlerindeki halentuvanın, Hattuşa kenti 
aşağı kısmında büyük tapınaktan (yapı B) 80 m aralıda kazılar sıra
sında ortaya çıkarılmış yapı ile aynı olduğunu düşünmektedir 
(Bittel, 1976, s. 70 vs). Önceki çalışmasında Bittel, Büyükkale saray 
kompleksinin halentuva olduğunu yazmıştı (Bittel, 1970, s. 65; 
Kıyaslayın: Singer, 1975, s. 84, not 76).

4) Kaskostipa adının Hatti kökenli olduğunu E. Laroche kay
detmiştir: (Laroche, 1962, s. 29) Fakat ona göre kaskastipa 
lıilammer ile aynıdır (bunun için yukarıda 1. Bölüm 2. paragrafa 
bakın). Daha Eski Hitit metinlerinde gördüğümüz aska (kapı) söz
cüğü de herhalde kaskastipa kelimesinden türemiştir. I. Singer 
aSka sözcüğünün kapı anlamına gelmediğini yazmıştır fakat bu 
açıkça yanlıştır (Singer, 1975, s. 87, not 89).

5) Örneğin bakınız: KBo XX, 61, III, 5 (ma-a-na-pa lıa-as-sa- 
an-zi/.../:'/.../ açıldığı zaman../). Burada da halentuva adı geçer.
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6 ) Hititlerde tabii ki günlük giysiler gibi sefer zamanı giyilen 
özel elbise ve kıyafetler de vardı. Hitit giysileri hakkında bakınız: 
(Goetze, 1955, s. 48-62; Akurgal, 1961, s. 78-81 vs)

7) Hitit ikonografisi ve metinlerinde kralın kıyafeti ve giysileri 
hakkında veriler incelenmiştir (Goetze, 1947a, s. 176-185).

8 ) Yazılıkaya'dakı anıtlarda tanrıların başlarındaki örtülerde 
hiyerarşi işareti olan keçi boynuzları da görülmektedir. Boynuzla
rın sayısı ne kadar çoksa tanrının derecesi o kadar yüksektir 
(Akurgal, 1961, s. 79). Başka geleneklerde de boynuzlu külah gi
yilmesi, muhtemelen Çin'de böyle bir âdet olduğu hakkında bakı
nız: Riftin, 1979, s. 109-110 vs. Çivi şeklinde parçalardan dikilmiş 
Çin başörtüsü piyab ile kıyaslama yapılabilir ve her parça asındaki 
çivi sayısı hiyerarşi anlamına sahipti (Sıçev L ve Sıçev V., 1975, s.
55). Çjou toplumunda başörtüleri ve giysilerin, sosyal katmanlar 
hiyerarşisini yansıttığı araştırmalarda belirtilmiştir (Kryukov, 1968, 
s. 199, 203). Öte yandan Slovakya'nın Morava bölgesinde milli 
giysilerin simgesel anlamı ve değişik işlevleri hakkında bakınız: 
Bogatıryov, 1971, s. 299-366)

9) Sol el, diğer Hitit ikonografi örneklerinde olduğu şekilde 
aynı ayinsel jestle kaldırılmış durumdadır.

10) Kral giysileri ve aksesuarlarını kıyaslayın: tU8 lupanni- şap
ka, taç; harsanalli- çelenk; tufiNIG.LÂM.ME§ -  tören için giysi takı
mı; TÜG.DINGIR-LIM -  tanrısal giysi; TÜG.GÜ.fı.A yakasız gömlek; 
tucwarhui- giysi (aba gibi kalın kumaştan elbise, harfiyen 'pürüzlü, 
sert, uzun tüylü kumaş7); tU8adupli- bayram giysileri (bunlar 
tügNIG.LÂM.MES ile aynı olduğu belirtilir: Goetze, 1966, s. 51); 
tügsa-pahi(ya)- giysi (bu giysinin adında sonundaki hi- eki, herhalde 
Hurri kökenlidir); lugkusisi- ayak bileğine kadar uzun atkı; ishuzai- 
bel bağı, kuşak; kusE.SIR -  ayakkabı, başmak; HUB.BI.IJI.A 
GüSkiN/KÜ.BABBAR -  altın/gümüş küpeler. Kral giysilerinin an
lamları ile ilgili araştırma: Goetze, 1947a, s. 176-178; Goetze, 
1955, s. 48-62; Alp, 1947, s. 164-175; Otten, 1959, s. 124-125; 
Kümmel, 1967; s. 30 vs.
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11) Başörtü ve külahlar (KI-LI-LU, iugBAR.SI, harsanalli); elbi
seler (lUBNIG.LAM.ME§, kusNIG.BÂR, lugsiknu-). Ayinde yeşil ağaç 
dalından çelenk de başörtüsü olarak kullanılabilirdi (KUB XXXII, 
123, II, 1 2 ). Özel bir tür giyinme tarzı olarak görülen Jjilammili: 
(weS$- IBoT I, 36, I, 77; II, 49, 52-53, 57-58; Jakob-Rost, 1966, s. 
182 vs). Ayrıca Ijilammili sözcüğünün 'zum Ausgehen' olarak çevi
risi hakkında bakınız: Eichner, 1969, s. 13). Aynı eserde Hititçe 
wes£-, was$iya- (giyinmek, giymek) kelimesinin tahliline bakınız.

1 2 ) Kıyaslayın: harsanalli-, TÜG.GÜ.f.A, tugNIG.LÂM.MES; 
Prensin de giydiği kral libası tugsepahi ile kıyaslayın (KUB XX, 80, III, 
12-13: Haas, 1970, s. 80). Eğer Hititçe aniyato, bizim düşündüğü
müz gibi erk simgesi değil de giysi demekse, bu durumda 'tanrının 
kız kardeşi' (= rahibe) de onu giyiyordu. Bakınız: KUB XX, 17, V, 10-
11.

13) Örneğin s için bakınız: tugkusisi-, TÜG.DINGIR-LIM, 
gl*kargara vb.

14) KUB II, 3, II (45) DUMU E.GAL, (46) a-nu-wa-a§ har-sa-na- 
al-li-is (47) A-NA GAL DUMU.MES E.GAL pa-a-i (48) na-at LUGAL-i 
SALLUGAL-ya sa-ra-a (49) A-NA DUMU.MES LUGAL-ya-as-san (50) 
si-ya-an-zi (51) DUMU.MES E.GAL-kân (52) A-NA DUMU.MES 
E.GAL lü mt<;ME-SE-DI (53) (ıar-sa-na-al-li Si-ya-iz-zi.

15) anuwas harsanalli (kral, kraliçe ve prensler için çelenk- 
ler)ile harSanalli (saray oğlanları ve meşediler için çelenkler) ara
sındaki karşılaştırmanın hiyerarşi anlamı istisna değildir.

16) KUB II, 6 , IV, 3 (3) LUGAL-us-kân l-NA t  dUTU (4) an-da 
,üga-du-up-li (5) wa-a§-si-e-iz-zi (6 ) nu-za is- hu-uz-zi-in (7) 
SIG.BABBAR SIG SA5 an-da (8 ) ta-lu-up-pa-an-da-an da-a-i. 
taluppant-/taruppant- sözcüklerinde l/r geçişi için bakınız: Otten 
und Siegelova, 1970, s. 36)

17) KUB XXXIV, 118, (CTH 670).(4) 2 DUMU.MES E.GAL 1 lu 
/(ME-SE-DI LUGAL-i pı'-ra-an)/ (5) hu-ya-an-te-e$ LUGAL-us /.../ (6 ) 
kuSE.SlR BABBAR ia-an-zi /.../ (7) ku5E.SIR GE6 sar-ku-iz-z/i.../.
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18) IBoT I, 3, I (CTH 491) (5) /LUGAL-u/s l-NA E.DU10 ÜS.SA 
paizzi (6 ) /(nu-za LUGAL-ui)/ lueku3i5i HUB.BI.IJI.A GU$K/IN/ (7) 
dai.

19) KUB XX, 79 (CTH 597). (1) ma-a-an x/.../ (2) ezcnKU-UZ- 
Z/l.../ (3) '’ha-fi-en-tu-vva ha-/aî-§a-an-zi/ (4) kû NIG.BÂR-as-ta u5-si- 
ya-an/-zi/. (5) LUGAL-u? l-NA E.DU10 ÜS.SA pa-iz-zi (6 ) ta 
tugNIG.LÂM.ME§ BABBAR-TIM L/UGAL-us/ (7) da-a-i.

20) 'Beyaz renkli tören kıyafeti' şu metinde de rastlanır: 
134/e Rs, 9 (bakınız: Haas, 1970, s. 258);

21) Bu metinde 9.-10. ve 12.-24. satırları, KBo X (Goetze, 
1962, s. 29) metni üzerine yapılmış değerlendirme ile kıyaslayın. 
Araştırmacıya göre, tUL'5apahinza (satır 12) Luvice belirtme durumu 
çoğul şeklidir, 9. satırı ise SU-QI 'street (wear)' olarak okumak ge
rekir. Başka bir araştırmacının makalesinde ise (Eichner, 1969, s. 
2 2 ) 9. satırın SU-QI değil, URUKI 'Stadt (-Hemd)' olarak okunması 
önerilmiştir.

22) KBo XI, 43, I (CTH 482) (12) /(6ha-l)/i-en-tu-wa? Ha-aS-sa- 
an-zi (13) /kusNfG.B/AR-aî-ta us-si-ya-an-zi (14) /LUGAL-u/s l-NA 
E.DUıo ÜS.SA pa-iz-zi (15) /n/a-/as?/-ta tUKNIG.LÂM.ME§ BABBAR- 
TIM 1JUB.BI.ME$ KÜ.BABBAR da-a-i (16) /kuVE.SIR ha-at?-ti-li?-is 
GE6-TIM Sar-ku-uz-zi.

23) KBO XV, 15, RS., ? (X+3) /... S/A LUGAL ALAM x/.../ (4) 
/.../x §A LUGAL-R/U-UT-TI lugNIG.LÂM.MES wa55iyanzi/ (5) /nu* 
ss/an lUf;lupa/nnin A-NA SAG.DDU-5U si-yan-zi/ (6 ) /nu-ssa/n 1JU- 
UP-PI/. IJI.A A-NA GESTU HI.A-SU tianzi/ (7) /kub/E.SIR hattili/us A- 
NA GIR.MES- SU sarkuvvanzi/. Bakınız Kümmel, 1967, s. 136.

24) Yayınlanmamış metin: Bo 2839 (Haas, 1970, s. 260 vs); 
(24) ma-a-an lu-uk-kat-ta uruNe-ri-ik-ki (25) ha-as-sa-an-zi LUGAL- 
us-za (26) TÜG.DINGIR-LIM TÜG.GÜ.E.A a-du-up-li-ta (27) /w/a-as- 
si-ya-zi is- hu-uz-zi-na-za-kân (28) /is- hu-uz-zi-ya-iz-zi. Ne var ki bu 
ayinle ilgili olan ve bize ulaşan satırlar, kral veya prensin söz konu
su giysiyi giyip giymediğini tespit etme imkânı vermiyor. 'Tanrının
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tören kıyafetinin' hatırlatıldığı diğer Hitit ayini için bakınız: KUB 
XXXV, 135, VS., 7

25) KUB IX, 15, III (1) ...KI-LI-LU-ma-as-ma-aS-kân (2) SAG.DU- 
az ar- ha da-an-zi mu-u5-ma-aS SAG.DU.MES (3) l§-TU tueBAR.SI 
BABBAR an-da iî- hi-ya-an-zi (4) TÜG. IJI.A BABBAR-ya-aî-ma-as 
wa-as-si-ya-an-zi. Ayinle ilgili bu satırlar için bakınız: Ehelof, 1927, 
s. 153; Goetze, 1955, s. 61, Eichner, 1969, s. 23. Hint ve İran gele
neklerinde beyaz rengin ayırıcı işaret olarak kullanılması hakkında 
bakınız: Bongard-Levin ve İlyin, 1969, S. 14 vs; Grantovski, 1960, s. 
6 .

26) Ayrıca kıyaslayın tueBAR.SI SA6 'kırmızı kurdele' (KUB XV, 
35, I, 19)

27) KUB XX, 17, V(+KUB XI, 32, V, 22) (12) nu-za TÜG. Hl.A 
/SA5 ha-as-ga-ia/ (13) wa-as-Si-ya-/az-zi/ (14) na-as-kân /E.$A-na- 
za/ (15) /(ü-iz-zi)/ Bu metnin 12.*-13. satırları için bakınız: Eichner, 
1969, s. 22/

28) KUB XI, 29, II (ikinci nüsha KBo IV, 9, I, 46): (1) 
mc5ALAN.ZLJ ta-/.-/ (2) TÜG.DAR.A wa-as-sa-an har-kân-z/i/ (3) ta- 
at LUGAL-i ta-pu-us-za (4) a-ra-an-da-ri (5) nu ki-is-se-ru-us sa-ra-a 
har-/kâ/n-zi (6 ) na-at-sa-an pı-e-di-is-Si (7) ü- ha-an-da-ri pal-wı?- 
es* kân-zi.

29) Hitit İmparatorluk (Luvi) Dönemi 'Laluppiyz kenti neferle
ri' ayiniyle kıyaslayın: KUB VII, 29, Vs., 4-7, 23. Burada kırmızı ve 
beyaz renkli iki giysi, ayrıca biri kırmızı olan iki çift ayakkabı karşı
laştırılır.

30) TÜG.ZA.GIN (KUB X, 53, 2-3).

31) GUD wasiyauwanzi (KUB XXXI, 76, II, 3).

32) KUB VII, 3 (13) nu-us-sa-an 1 SIRsu-ü-i-il SA5 (14) har-ki-ya 
an-da ta-ru-up-pa-an (15) LUGAL-i SAG.DU-§U K,skar-ga-ra-i (16) 
an-da na-a-i.

33) Harfiyen 'kralın başına'Blskargara.
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34) Kıyaslayın: aşesSar ('oturtmak, iskân etmek' anlamı veren 
ases-/asas- fiilinden) kelimesi, 'ibadet toplantısı, tanrıya ibadet 
topluluğu, nüfus, halk' anlamındadır.

35) Ayrıca ikinci nüshayı kıyaslayın: KUB XX, 69, (2) /...Sa/l-li 
hal-zi-y/a/ Gönderme yapılan metinde Hattuşa'nın üst kısmı (sara) 
söz konusudur: KUB X, 3 ,1, 11.

36) KBo X, 2 0 -1 (16) sal-li Ü-UL hal-zi-ya KBo XIV, 76, I, (6 ) 
...nu EZEN-SU sal-li hal-zi-/ya/; 134/e. I, (1) LUGAL-uş e-5a Sal-li 
hal-zi-ya TU$-as d/.../ §alli halziya (KBo X, 20, I, 15; 134/e, I, 1, KUB 
X, 3, I, 21: V. Haas bunu elips olarak kaydeder: Haas, 1970, s. 258. 
Ayrıca kıyaslayın: KUB X, 99, II (25) LUGAL-u5 US-K1-EN na-as-kân 
İS-TU na4 ZI.KIN dLA/MA (26) /sa-t/a-a ü-iz-zi na-aS-kân an-da elıa- 
li/-en-tu-u-wa/ (27) /ba-iz-zi nu a-as-ga-az Sal-li hal-zi-ya: 'Kral eği
lerek selam verir. O koruyucu tanrı stelinden ayrılıp yukarı gider, 
halentuvadan içeri girer, dışarıda ise Büyük meclis çağrılır.'; KBo 
XX, 87, I (1) LUGAL-uS eSa 5alli hal-zi-yaGAL d/.../: 'Kral oturur, Bü- 
yük meclis çağrılır ve tanrının kabından /.../.' KUB X, 45, Rs., r, 
Kol... (10) 'Ve büyük meclis beşinci gün çağrılır.' (15) '... Büyük 
meclis çağrılır (bakınız: Kümmel, 1967, s. 46); panku- sözcüğünün 
'bütün, tam' olarak ad anlamı kazanmasıyla kıyaslayın.

37) KUB X, 3, I (22) LUGAL-us SAL.LUGAL-aS-Sa e-Sa-an-ta
(23) DUMU E.GAL-kân an-a pa-iz-zi (24) nu glsSüKUR gi!>kal-mu-us 
GAD-an-na (25) har-zi nu GAD-an LUGAL-i pa-a-i (26) g,î>kal-mu-u5- 
ma-as-sa-an eıiDAG-ti da-a-i (27) DUMU E.GAL-ma e,5SUKUR har-zi
(28) na-as EGlR-pa pa-iz-zi (29) na-as tar-sa-an-zi-<pı> pı-ra-an ti- 
ya-zi (30) nu ka-a-as-mi-5a-a hal-za-a-i (31) 2 DUMU.MES lı.GAL A- 
NA LUGAL SAL.LUGAL (32) ME-E QA-Tİ iS-TU lju-u-up-pâr GUSKIN 
pı-e-da-an-zi. KUB X, 17, li metninde aynı ayin anlatımını kıyasla
yın. (Burada saray oğlanı krala 'mızrak kumaşı' verir, tahtın üzerine 
kalmus, mari mızrağı ve bir mızrak daha koyardı): (9) LUGAL 
SAL.LUGAL glsDAG-ti a-sa-an-da (10) DUMU E.GAL-kân an-da pa-iz- 
zi (11) ei5SUKUR Kisma-a-ri-in GAD-ya har-zi (12) nu GAD LUGAL-i 
pa-a-i (13) R,5kal-mu-uş-ma- kân gl*ma-a-ri-in (14) g,sSUKUR-ya
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gl5GAD-ti da-a-i (15) a-pa-a-aS-Sa EGlR-pa pa-az-zi (16) na-as tar-sa- 
an-zi-pı pı-ra-an (17) tiya-zi nu-ka-a-as-mi-is-sa-a (18) hal-za-a-i.

38) Paralel metne bakınız: KUB XXV, 16, I (6 ) LUGAL 
SAL.LUGAL B'*GAD-ti e-sa-an-ta: 'Kral ve kraliçe (ayinsel) tahta otu
rurlar/ KBo IV, 9, III metninde aynısını kıyaslayın: (20) LUGAL 
SAL.LUGAL e'*GAD-ti a-sa-an-ta.

39) H.Otten'in araştırmasında S.Alp'in görüşüne gönderme 
ile tarSanzipa kelimesinin karşılığı olarak 'podyum, sahne' önerilir 
(Otten, 1971, 24 vs). Daha önce önerilmiş 'tarsan ruhu, mabetteki 
belirli bir yer'anlamı tercihimizdir. Bakınız: Friedrich, 1952-1954, 
s. 216. Fakat şu düzeltme var: tarsan- (tar§an-zipa sözcüğünde) bir 
hububat bitkisi adıdır. Çünkü tarsan- sözcüğünün hububat türü 
olduğu, KUB 42, 100, I, 6 ; IV, 27 metinlerinden hareketle kanıtla
nabilir gibi, zira diğer kurbanlarla birlikte burada on iki, on bir yarı 
ölçü PA tarsan ma-al-la-an 'öğütülmüş tarsan' ifadesi kullanılmış
tır. PA, parisu kelimesi belirleme durumu kısaltmasıdır).

40) Kıyaslayın: KUB X, 17, II (19) DUMU.MES f.GAL A-NA 
LUGAL SAL.LUGAL (20) ME-E QA-Tİ IS-TU hu-u-up-pâr GU$KIN (21) 
pi-e-da-an-zi.

41) KUB XI, 34, VI, (35) na-as-ta DUMU.MES E./GAL g,sGAD- 
a/z e,ikal-mu-us (36) glsSUKUR-ya ar- h/a da/-a-i (37) nu DUMU 
E.GAL Elskal-mu-/u5 LU/GAL-i pa-a-i (38) nu sal-li a-se-es-sar /a-ap- 
pa-a-i/. Metindeki restorasyonlar S. Alp'a istinaden verilmiştir 
(Alp, 1947, s. 167). Bu metnin sonraki satırlarına bakılırsa (39.-41. 
satırlar) ayin halentuva içinde veya belki de saray avlusunda yapı
lırdı.

42) Ayrıca kıyaslayın: VboT 95, I, 3 (Kralın Metella'daki ayini 
için bakınız: 1. Bölüm, not. 15): 'büyük meclis sona erer/ Kıyasla
yın: EZEN karp-EZEN iya- /Neu 1968, s. 81, not 8 , 11/.

43) Eski Hitit fırtına ayini için bakınız: KBo XVII, 74, I, (13) 
/LUG/AL-u5 SAL-LUGAL-sa hal-ma-as-su-it-t /a-az pa-ra-/a ü-en-zi 
../ 'Kral ve kraliçe halmau/itta/ (tahtından) kalkıyorlar...; (18) /
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hal-ma-a5 -5 u-i/t-ti pa-a-an-zi ta e-Sa-an-da ... 'onlar halmasuitte 
tahtın yaklaşır ve otururlar... (Bakınız: Neu, 1970, s. 12). Bu satırlar 
kralla kraliçenin tahta oturduklarını göstermektedir. Ayrıca kıyas
layın: KBo XIX,128, I (17) LUGAL-u5 eSari... 'Kral oturur...' (Otten, 
1971, s. 2).

44) Kıyaslayın: A-SAR-SU-NU appanzi (KBo IV, 9, V, 41, 45): 
pada-smet lıarkanzi/appanzi (Bakınız: Neu, 1970, s. 10,12, 36).

45) Kıyaslayın: DUMU.MES LUGAL (KBo IV, 9, V, 20) 
DUMU.MES LUGAL DUMU.SAL.MES LUGAL (Bakınız: Neu, 1970, s. 
10, 12).

46) Kıyaslayın: haSsan-kân piran danzii (KUB X, 3, II, 12); 
GUNNI-an-kân piran danzi (KUBXXV, 16 ,1, 45-46).

47)Kıyaslayın: hassan EGlR-an arha dai (KBo IV, 9, IV, 47).
48) hassi tapusza (KUB II, 10 ,1,17, II, 8 ; III, 33; KUB X, 3, II, 1). 

İZİ ('ateş, alev') içeren metinleri kıyaslayın (KUB XXV, 1, II, 39, VI, 
21).

49) IV, 9, VI (1-4) GIM-an-ma UTLILh ı.A takîan-Sarrattari nu 
GAL ME-SE-DI LUGAL-i marnuwan tarkummiyayazi asesni-wa 
marnuwan ta aSeSni marnuvvan tiyanzi.

50) Arinna;daki şenlikle ilgili anlatıyla kıyaslayın (CTH 634): 
Buna göre 'meclise katılanlara taval içkisi dağıtılırdı (KUB XX, 76, I, 
16 vs; IBoT I, 14, 6  vs). Bakınız: Archi, 1978, s. 26, not 16. mecliste- 
kilere bir içki, şarap ve ekmek, reis ve kentlilerle ise şarap ve ek
mek dağıtılması hakkında bakınız: KBo XVII, 8 8 ; II, 14; KUB XXV, 17, 
VI, 3-7; KUB XX, 78, III, 21-26). Ayrıca NAPTANIM adlı yemek ve 
UZU GUD denen boğa eti dağıtılırdı (KBo XXI, 78, II, 11-18). Bunun
la birlikte rahip ve zanaatçılara yemek verilirdi (lu me*UMMIYA- 
NUTIM) -KBo XI, 46, V, 13-18.

51) KUB II, 10, V, (25) a-se-es-sar /sa-/ra-a tiya-zi (26) nu 
lu mesZABA/R/.DIB a-se-e$-ni (27) a-ku-wa-an-n/a/ pı'-an-zi.

52) KUB I, 17, III, (40) nu wa-al- hi A-NA DUMU.MES t.GAL 
(41) ME-SE-DI. HI.A hu-u-ma-an-da-a-as (42) a-se-eî-ni-ya hu-u-
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ma-an-ti (43) Sar-ra-an-an-zi (44) nu GAL ME-SE-DI te-iz-zi (45) wa- 
al- hi ir- ha-a-an.

53) KUB XXV, 1, VI, (18) nu LÜ.MES e'*PA lümc5Ü-BA-RU TİM
(19) a-§e-es-sar-ra hu-u-ma-an (20) sa-ra-a ti-it-ta-nu-an-zi (21) İZİ 
ar-ta-ri. Bakınız: Friedrich, 1947, s. 296. Kıyaslayın: KUB XX, I, II, 
37-39 (39. satırda- arantari); Kıyaslayın: KUB II, 5, I, 7-9;

54) Ayrıca Luvi kökenli ayinle kıyaslayın.

: KUB XXV, 37 (CTH 771). Bu ayinde kral, kraliçe ve Lallupiya 
kentindeki (Luvilerin) şarkı söyleyenlerin hepsini ifade eden 
pankus- yer alırdı. Bu ayinde şarkıyı başlatan kişi, Lallupiya kenti 
halkının efendisiydi. (,UGAL-$U-NU) -  KUB XXV, 37, I, 1, 4, 11 vd. 
Ayrıca şarkıyı başlatan iki efendi ile kıyaslayın: KUB XXV, 3 9 ,1, V, 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 vb.

55) Bakınız: KBo XIX, 161, I, (6 ) dLAMA dHa-pa-an-ta-li-ya 
TUS-as e-ku-zi luSILA.$U.DU8-as NINDA.KUR4.RA IM-ZU (7) a-aS-ka- 
az ü-da-i NIN.DINGIR-i pa-a-i NIN.DINGIR-a5 pâr-îi-ya (8 ) 
luSILA.Su.DU8 -a§ NINDA.KUR4 .RA ?e-ir e-ip-zi na-as-ta pa-ra-a pı-e- 
da-i pa-an-ga-i a-ku-<an>-na pı-an-z/i/ (9) dZA-BA4 .BA4 dTu-u-un- 
tur-mi-sa-an GUB-as e-ku-zi luSILA.SU.DUa-as (10) NINDA.KUR4 .RA 
IM-ZU GAL a-a5-ka-az ü-da-i NIN.DINGIR-i pa-a-i NIN.DINGIR-as 
(11) pâr-si-ya luSILA.$U.DU8-as NINDA.KUR4 .RA se-ir e-ip-zi nu-za 
1/2 NINDA.KUR4 .RA (12) luSILA.$U.DUs-as da-a-i 2/1 
NINDA.KUR4 .RA-ma A-NA luNAR pa-a-i (13) pa-an-ga-u-i ki-iş-ri pî- 
an-zi: ayrıca kıyaslayın: kirSi pianzi -  KBo XIX, 161, I, 19, 22, KBo 
XIX 163, II, (40) ... ape-ma pangaui (41) /sar/ranzi: III, (25) pangaui 
kîsari pianzi.

56) Kıyaslayın: KUB II, 10, V, 26-27 ve KBo XIX, 161, I, 8 ; 42- 
43: KBo XIX, 163, 11,40-41

57) Kıyaslayın: KBo X, 27, III, (32) ta l-NA E w-mei ha-a- pî/-a5/
(33) IGI-zi UD.KAM-ti a-Se-e$-Sa/r/: 'Birinci gün hapi neferlerinin 
evinde -  meclis/
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58) Bakınız: salli pir-/parn-, sallı pedan, salli haSSatar, safli 
huSselli (son iki örnekte salli sözcüğü 'krala ait' anlamındadır: 
Güterbock, 1957, s. 351, 353). Bu açıdan Hititçe Salli sözcüğünün 
bu manası, Salli waStai /'büyük günah, uğursuzluk'/ ifadesinin ce
naze ayinleri metinlerinde kralın, kraliçenin veya prensin veya 
prensesin ölümü anlamında kullanılmasıyla bağlantılıdır). Cenaze 
ayini metni için bakınız: Otten, 1958.

59) KBo XI, 52, V, (17) /LUG/AL SAL.LUGAL GUB-aS kat-ta U$- 
KI-EN-NU (18) diz-zi-is-ta-nu a-ku-wa-an-zi (19) GiS dINANNA GAL 
gısar-kam-mi gal-gal-tu-u-ri (2 0 ) wa-al- ha-an-ni-ya-an-zi (2 1 ) 
luALAN.ZÜ me-ma-i (22) lupal-wa-tal-la-aS pal-wa-a-iz-zi (23) luki-i- 
ta-a5 hal-za-a-i.

60) KUB X, 12, III (7) LUGAL SAL.LUGAL TU§-as (8 ) dTa-ü-ri-it 
a-ku-wa-an-z/i/ (9) GlS dINANNA.GAL (10) ha-az-zi-ik-kân-zi. KUB
X, 89, I, 11 ve KUB II, 5, I, 2 ve başka metinlerde de kralla kraliçe 
oturarak tanrı için içerler.

61) Heykelcik pozunu hareketin özelliği ile bağlama gayreti 
kıyaslanabilir: 'ayakta olma durumu -  hareketlilik ve potansiyeli 
temsil eden aktiflik, oturma durumu ise pasifliktir.' (Antonova, 
1977, s. 106 vb).

62) Aynı tanrıça Taurit için yapılan ayine bakınız: KUB XI, 34,
I, 1;

63) KUB II, 3, II (32) LUGAL-uS-sa-/a/n dU-as, na4 hu-u-wa-Si-ya
(33) an-da pa-iz-zi na4 hu-u-wa-si-ya (34) U$-KI-EN luALAN.ZÜ me- 
ma-i (35) luki-i-ta-as hal-za-a-i.

64) KBo XX, 33, Vs.ob.rd. (2) LUGAL-u§ GUB-as US-KI-EN dIM 
Ü dWaa-5e-iz-zi-li (3) GUB-aS Ü-UL U§-KI-EN dUTU Ü dMe-iz-zu-ul-la.

65) KUB X, 1; I (17) luSANGA uruA-ri-in-na (18) luSANGA uruZi-ip- 
pa-la-an-da-ya (19) ku-u-ru-da-u-wa-an-zi (20) a-ra-an-ta im-ma
(21) uS-KI-EN-NU-ma Ü-UL; Kıyaslayın: luSANGA kurutauwanza -  
KUB 41, 30, III 2 (Jakob-Rost, 1974, s. 365).
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6 6 ) KUB X, 11, II, (15) na-a$-ta LUGAL-u5 l-NA dIM (16) an-da 
pa-iz-zi na-aş A-NA DINGIR-LIM (17) US-KI-EN ta ha-a-li-ya (18) ta 
nam-ma US-KI-EN. Bakınız: Neu, 1968, s. 34/

67) KUB XX, 99, II, (4) LUGAL-us-kân na4 hu-wa-Si-ya pi-ra-an 
an-da pa-iz-zi (5) na-a$ 2-§U U5-KI-EN ha-a-li-ya-ri-ma-aS Ü-UL. 
Bakınız: Neu, 1968, s. 34-35;

6 8 ) Bakınız: Rosenkranz, 1973, s. 283-289, aynı kaynakta ko
nuyla ilgili literatür ye alır.

69) KUB 43, 38, Rs., (13) /EGIR-a/n-da-ma-kân GESîIN ar- ha 
la-a- hu-i nu-kân an-da k/i-i5-5a-an- me-maii/ (14) //ki-i-w/a/ Ü-UL 
G/ESTİN/ §u-me-en-za-an-wa e-eS- har... Bakınız: Oettinger, 1976, 
s. 2 0

70) Eski Hitit fırtına ayiniyle kıyaslayın: KBo XVII, 74, I (25) ... 
LUGAL/-u/5 luttiyaS piran (26) /aruwaizzi/ nındaharSin parSiya ta 
lu/ti/yaS dai dUBi5pantuzzi (27) /GE$TIN-/x sipanti LUGAL-u5 nama 
a/(r)/uwaizzi. Bak: Neu, 1970, s. 12.

71) Bo 2372, I, (11) LUGAL-u5 uS-GI-EN na-as-kân-5u-uh- ha- 
az GAM ü-iz-zi (12) na-as edu-un-na-ak-ki-es-na pa-iz-zi (13) 
LUGAL-us-kân ISA -a z ü-iz-zi ta-aS °ha-li-in-tu-u-i (14) ti-ya-zi. Ba
kınız: Ehelof, 1936, s. 189.

72) KUB XX, 2, III (1) /E/GIR-SU-ma dU uruIJa-at-ti GUB-as e- 
kuz-zi (2) /lu/NAR-SIR luALAN.ZÜ me-mi-e§-ki-iz-zi (3) / I  
NIND/A.KUR4 .RA pâr-si-ya na-an-kân A-NA El5BAN§UR dU da-a-i (4) 
EGIR-5u-ma dUTU uruA-ri-in-na (5) dMe-iz-zu-ul-la-an TU§-a5 e-ku-zi
(6 ) luNAR.SIR lüALAN.ZÜ me-mi-es-ki-iz-zi (7) 1 NINDA.KUR4 .RA pâr- 
si-ya na-an-kân A-NA $AdUTU uruA-ri-in-na (8 ) giSBAN§UR-i da-a-i.

73) Bakınız: KUB X, 8 8 , I (5) Bİ5BANSUR.HI.A DINGIR.ME§-ya 
ti-an-zi (6 ) §A LUGAL SAL.LUGAL DUMU.MES LUGAL lüme!DUGUD 
(?) (7) 18 Bİ5BAN$UR ti-an-zi.

74) VboT 58, IV, (42) 1 NINDA. KUR4.RA KU7 A-NA dUTU pâr- 
5i-ya l-NA gl$BAN§UR dUTU da-a-i nu mar-/nu-an KA§.LÂL/ (43) 
GE§TIN-an A-NA dUTU 5i-pa-an-ti 1 NINDA.KUR4.RA KU7 A-NA dTe-
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li-bi-nu /pâr-Si-ya/ (44) A-NA b'5BAN$UR dTe-li-bi-nu da-a-i mar-nu- 
an KAS.LÂL GE§TIN-an /A-NA dTe-li-bi-nu/ (45) si-/pa-an-t/i 1 
MAS.GAL 1 UDU A-NA dUTU dTe-li-bi-nu-ya tâk-sa-an /si-pa-an-ti/ 
(46) /ÜZUSu-up-p/a hu-i-su 5A UDU uzuZAG.LU U'UGAB SAG.DU 
G!R.ME$ (47) /A-NA dUTU/ da-a-i §A MAİGAL-ma UZUGAB 
uzuZAG.LU SAG.DU GI/R.ME§/ (48) /A-NAdTe-l/i-bi-nu QA-TAM-MA 
da-a-i... (Bakınız: Laroche, 1965, s. 87). 42. satırda Laroche transli- 
terasyonunda/transkripsiyonunda bırakılmış KU7 işareti dahil 
edilmiştir.

75) KUB X, 63, I, (15) na-aS-ta SAL.LUGAL 1 SILÂ Ü 1 GUD.ÂB 
A-NA dlSTAR si-pa-an-ti (16) 1 UDU-ma-kân A-NA dNe-na-at-ta dKu- 
li-it-ta si-pa-an-ti.

76) KUB X, 63, I (21) nu-kân e-es-har A-NA GAL kat-ta- tar- 
na-i na-at tag-ni-i (22) A-NA PA-NI dU-ma-ra-ap-si da-a-i nu-kân 
luSANGA (23) A-NA UZUNIG.GIG U2USÂ hu-u-i-su-nu te-pu ku-ir-zi (24) 
e-es- har-ra te-pu da-a-i na-at-at-kân dA-a-pi (25) kat-ta-an-da da- 
a-i (26) na-aS-ta dA-a-pı-in se-ir IŞ-TU NINDA.KURARA is-ta-a-pi 
(27) UDU-ma-kân pa-ra-a pı-e-da-an-zi (28) na-an-kân 
lumL,iEN.DINGIR.ME§ mar-kân-zi.

77) KBo XI, 17, II (12) nu-kân ma-ah- ha-an SILÂ BAL-an-ti
(13) nam-ma-an-kân wa-ap-pu-i kat-ta (14) ha-at-ts-i nu e-es- har 
tag-ni (15) kat-ta tar-na-i SILÂ-ma-kân (16) ar-kân-zi nam-ma-kân 
SILÂ (17) hu-u-ma-an-da-an pıt-tal-wa-an-da-an (18) mar-kân-zi... 
Bu metinle ilgili olrak yorumlara bakınız: Puhvel, 1975, s. 263.

78) Bakınız: KBo XVII, 74, III, 11-14, 25-27, 32-34, 42-44, 47- 
49 52-54 (Neu, 1970, s. 24, 22, 28, 30). Ayrıca paralel metne bakı
nız: KUB XXXIV, 129, 2, 6-7, 12.

79) Bakınız: KBo Xı, 51, III (11) /pâr-a5-na-u-wa-as-kân ü-iz-zi 
LUGAL SAL.LUGAL GUB-a5 dU dWaa-/s/e-iz-za-li-in (12) a-ku-wa-an- 
zi LUGAL-us hu-up-pa-ri si-pa-an-ti (13) SAL.LUGAL-as-sa na-at-ta 
si-pa-an-ti GİS dINANNA.GAL ,umeslıal-li-ya-ri-es (14) SIR-RU 1 
NINDA.KURARA 2 ninda mi-it-ga-i-mu-us pâr-si-ya.
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80) Bakınız: KBo XXI, 94, III, (8 ) LUGAL SAL.LUGAL GUB-as
x/.../ (9) dU dWaa-Se-iz-zi-l/i-in(?)/ (10) a-ku-wa-an-zi GlS
dl/NANNA/ (11) lumcSha-li-ya-ri-e5 SIR-/RU/ (12) ,UALAN.ZÜ me-ma-i
(13) luki-ta-as hal-za-a-i (14) lupal-wa-taMa-aS pal-w/a-a-iz-zi/ (15) 
LUGAL-us hu-up-ri si-pa-an-t/i/. (16) SAL.LUGAL-ma Ü-UL. Ayrıca 
kıyaslayın: KUB X, 25, I (16) /LUGAL SAL.LUGAL) dU dWa3-Se-iz-za- 
al-li-in (17) /a-ku-wa-an-zi LUGAL-us hu-up-pa-ri (18) /şi/-pa-an-ti 
SAL.LUGAL-as-Sa Ü-UL (19) /Si/-pa-an-ti.

81) Kıyaslayın: KUB XI, 18, IV, (15) /LUGAL-us GUB-as dU 
dWasez/zali (16) /askaz akuzi SAL.LUGAL-aS/-ma eszi. Bu satırları 
yeniden oluşturma üzerine aynı yerde 34.-36. satırlarda bilgi ve
rilmiştir. Kurban verenin pozunu kıyaslayın: Otten, 1971, s. 44.

82) KUB XX, 96, IV, (1) Riizu-up-pa-ri Hl.A GAL.IJI.A si-ü-ni pı- 
ra-an (2) lu-uk-kân har-kân-zi DINGIR.LUM-kan KÂ.GAL-na? (3) Sa- 
ra-a a-ri ta-as-ta BE-LU GUD.MAH (4) 1 UDU.SlR A-NA d,U uruZi-pa- 
la-an-da (5) Si-pa-an-ti ta-aS üruHa-at-tu-Sa-aS (6 ) i-wa-ar ar- ha wa- 
ar-nu-wa-an-zi. 3.-6. satırlar için bakınız: (Kümmel, 1967, s. 24). 
Klszuppari ifadesi geçen yayımlanmamış metinler için bakınız: 
Otten, 1971a, s. 6-11.

83) KUB 44, 33: I, (6 ) /.../x-ti-kân KÂ.GAL-as an-da a-ri (7) 
/.../x ne-pı-Sa-aS u?-wa-an-na-aS (8 ) /.../x-an Urülja-at-tu-sa-as i- 
wa-ar (9) /(ar- ha wa-a)/r-nu-wa-an-zi.

84) Bakınız: KUB 44, 33, I (10) k*KÂ.GAL uruZi-pa-la-an-da: 
'Zipalanda kenti kapıları'

85) Kıyaslayın: (Kammenhuber, 1959, s. 6 8 ; Kammenhuber,
1969, s. 437, 452, 497). R,shun-zinar(a)- Bl5SÂ.A.TAR arasında karşı
laştırma şüphelidir: Otten, 1958, s. 40.

8 6 ) hazzik(k)-, lıattai- (bakınız: Friedrich, 1952-1954, s. 67) ve 
walh- (ideyogram RA.GUL) sözcüğünün yineleme şeklidir.

87) hazzik(k)-, hazzisk. Eski Hitit duktusu yazısıyla bakınız: 
KBo XX, 32, III, 11: inanna müzik aletlerinde, arkammi aletinde 
çalıyorlar/ (bu metnin duktusu, Eski Hitit Hitit İmparatorluk dö
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nemi ikinci nüshaları hakkında KBo XX özetine bakınız). Ayrıca şu 
metinlerle kıyaslayın: KBo XX, 40, V, 10-11; KBo XI, 51, III, 7; KBo X,
25, I, 7-8; IBoT II, 74, Vs., 6 .

8 8 ) Örneğin kıyaslayın: KBo Xı, 28, II, (36) lumeîUS.KU SIR-RU 
arkammi (37) galgalturi walhanna5kanzi: KBo X, 24, IV, 16-17; KUB 
XX, 19, IV, 14 vb.

89) Bakınız: KBo XX, 61, III (47) ... lüme5U5.KU (48) SIR-RU 
8'sarkammi gal-gal-tu-u-r/i/ (49) ha-az-zi-iS-kân-zi. Kıyaslayın: KUB
XX, 16, I, 10-11; KBo XX, 81, V (18) ... GlS dINANNA GAL wa-al- lıa- 
/(an-zi)/.

90) Örneğin kıyaslayın: KBo XX, 1, ll(?) (8)3 lume5NAR GlS 
dINANNA.HI.A GAL; KUB XXX, 24 (9) lüme5NAR gi5hunzinarit SfR-RU 
vb. luNAR unvanı ve işlevleri için bakınız: (Alp, 1940, s. 52-60). S. 
Alp'a göre müzisyen veya şarkıcı unvanı, a(a)talla- veya -ala- so- 
nekiyle bitmelidir (Alp, 1940, s. 52 vb).

91) Bakınız Alp, 1940, s. 54/; Kıyaslayın: VAT 7698 I, (18) 
,ÜNAR §A E dLAMA koruyucu-tanrıça mabedi müzisyeni/ (Otten, 
1971, s. 42).

92 )sal me5arkarnrniyaie5 -  KBo X, 24, IV, 13.

93) Örneğin kıyaslayın: KUB XII, 8 , II (20) LUGAL-us TUS-as 
dZA.BA4 .BA4 e-ku-zi (21) nu Gİ§ dINANNA.HI.A ka-ri-nu-wa-an-zi: 
'Kral oturarak Fırtına tanrısı için içer ve İnanna aletleri çalmaya ara 
verirler/

94) Eski Hitit metinlerinde bu unvan şu şekilde yazılır: 
lürnL*hal-li-ri-es /Kıyaslayın: Neu, 1970, s. 54/. Bu metinlerde ba
zen, genelde Hitit İmparatorluk dönemi metinlerinin çoğunda gö
rülen şu varyanta rastlanır: ,umc$fJalliyareS. hallires şeklini diğer 
Eski Hitit ayinlerindekiyle kıyaslayın: ABoT 5, I, 3, 5 (bakınız: Otten, 
1951, s. 226); KUB 43, 25, IV, 13; KBo XVIII, 9, I, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 
KBo XX, 5 Vs., (?), 10; Rs., (?), 2. Bu görevlilerin tarifi ve işlevleri 
için ayrıca kıyaslayın: Alp, 1940, s. 60-65.

250



95) lumcSsahtarile§ (KUB XX, 53, V, 3, 7, 12, 17) lumcSuS-KU 
(KBo XX, 61, Rs., 47 vb).

96) luNAR 'şarkıcı/müzisyenin' aynı işlevini kıyaslayın: Alp, 
1940, s. 52-53 vb. Aynı çalışmada s. 52: luSfR -şarkıcı erkek (Hititçe 
iShamiyatalla-), salSIR -şarkıcı bayan.'

97) KUB XII, 8 , IV (10) DUB.2.KAM §A LÜ.MES uruTuhumiyara
(11) QA-TI: Tuhumiyara kenti halkının ikinci ayin günü tableti bit
ti.'

98) Pankus=Tuhumiyara kenti halkı özdeşliğini kıyaslayın: 
KUB XII, 8 , II, (11) pankuS kissan SIR-RU: 'pankus böyle şarkı söy
ler'; III (4) pankuss-a kiSsan SIR-RU: Ve pankus böyle şarkı söyler'; 
IV (8 ) LÜ.ME§ uruTuhumiyara-ma (9) kiSSan SIR-RU: 'Tuhumiyara 
kenti halkı böyle şarkı söyler.'

99) Solo şarkı söylemekse genelde şu adlarla bilinen şarkıcı- 
la ra özgüdür: l0NAR uruIJatti, |UNAR uruHurri lüNAR uruKane5 (Alp, 
1940, s. 53).

100) GİS dINANNA (GAL/TUR) SIR-RU (Ü-UL SIR-RU). Hitit 
ayinleri bağlamında bu ifadeyle ilgili araştırmalar için bakınız 
Kümmel, 1973, s. 169-178; Ardzinba, 1977, s. 127-131.

101) GİS dINANNA (GAL/TUR)lu mcSNN SIR-RU (Ü-UL SIR-RU).

102) KUB II, 5, I (2 ) LUGAL.SAL TUS-as ^Ta-u-ri (3) a-ku-wa- 
an-zi GİS dINANNA GAL (4) ha-az-zi-ik-kân-zi Ü-UL SIR-RU (5) 
NINDA.KUR4 .RA NU.GÂL. Ayrıca kıyaslayın: KUB X, 9 9 ,1, 11-13; KBo 
IV, 8 , VI, 29-30; IBoT II, 74, Vs., (4) GAL DUMU.MES E G/AL/ TUS-as
(5) dTa-ü-ri e-/k/u-z/i/ (6 ) GİS dINANNA GAL ha-az-/(-zi-ik-kân-zi)/ 
(7) Ü-UL SIR-RU (8 ) NINDA.KUR4 .RA NU.GÂL.

103) Metinde 'tanrı/tanrıça' tamlayanı yerine kullanılmış ke
lime ağaçtır: GlS. Tanrıça dTaürit adıyla ilgili olarak kıyaslayın: KUB
X, 12, III, 8  vb.

104) KUB XI, 34, I, (1) /LUGAL SAL/ LUGAL dTa-ü-ri-it (2) GİS 
dINANNA GAL Ü-UL SI'R-RU.
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105) Örneğin bakınız: KUB XII, 8 , IV (8-9): 'Tuhumiyara kenti 
halkı böyle şarkı söyler... Ama bu ayinle ilgili önceki satırlarda, 
pankus sözcüğü ile tanımlanan Tuhumiyara halkının tamamı, Hatti 
dilinde şarkı söylerdi (KUB XII, 8 , II, 12-18; III, 5-10; IV, 1-5)

106) Eski Hitit fırtına ayiniyle ilgili metinler dışında (Neu, 
1970) ayrıca kıyaslayın: KBo XX, 8 6 , IV, 4-5; KBo XX, 67, I, 20; KUB
XI, 18, III, 16-17; IV, 31; IBoT 1,1; II, 11; KUB X, 9 9 ,1, 18; KBo XI, 51, 
III, 13-14; KUB X, 2 5 ,1, 22-23; KBo X, 26 ,1, 8-9,13-14 vb.

107) Ayrıca kıyaslayın: KUB XII, 8 , II (6 ) ... lume5uS-KU (7) 
walhanzissan SIR-RU-ma Ü-UL. Tipik Eski Hitit duktusuyla yazılmış 
bir metinde, ayinin ikinci gününde şarkıcının yer almadığı belirtilir- 
KBo XX, 5, Vs. (6 )... l-NA UD.23.KAM luNAR-aS NU.GÂ/L/.

108) KUB XX, 26, I (3) /LUGAL/ SAL.LUGAL TU$-as dWa3. hi-si- 
in a-ku-wa-a/n-zi/ (4) is-qa-ru-< hi>-kân la- hu-u-wa-a-an/-zi/ (5) 
luNAR uru I lur-ri SIR-RU (6 ) luALAN.ZÜ me-ma-i lupal-wa-ta/l-la-aS/
(7) pal-wa-a-iz-zi luki-i-da-a§ h/al-za-a-i/. 4. satırdaki yanlış İ5qaru 
kân ifadesinin tamamlanması için kıyaslayın KUB XI, 18, (30) i5qaru 
NU.GÂL. Hurri dilinde çalgısız olarak şarkı söylenmesi hakkında 
ayrıca bakınız: KBo X, 25, V, 2-5, IBoT I, 22, 4-5.

109) Ezbere ifade etme tarzındaki fark ayrıca şu fillerde tah
min edilir: mema- (söylemek) ve halzâi- (haykırmak, çağırmak, 
bağırmak). Bakınız: Alp , 1940, s. 78.

1 1 0 ) palwâi- (el çırparak alkışlamak) filinden türetilen 
lu/salpalwatalla. Bu görevliler hakkında bakınız: Alp, 1940, s. 77-83. 
S. Alp yanlış olarak palwâi- fiilinin bir ezbere söyleme türü olduğu
nu tahmin etmekteydi. Eski Hitit ayinlerinde lupalwat/alla- ve 
5alpalwatalla için sırasıyla bakınız: KBo XX, 1, II?, 9; KBo XX, 4 , 1, 9.

111) Kıyaslayın: KBo XX, 81, V, (19) / lu/me*ALAN.ZÜ pal-ü-es-
kân-/zi/-

112) lukit/da- görevlisi ve onun halzâi- işlevi için bakınız: Alp, 
1940, s. 83-88. ,ükida- unvanı eski Hitit ayininde de görülmektedir: 
KBo XX, 1, ll?; 9.
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113) haizdi- fiili, belki de balina neferinin ayin sırasında tan
rıya seslendiğini göstermektedir.

114( Bakınız: lü.meS UR.BAR.RA tar/kuanzi (KBo XI, 48, Vs.,
13) l u hapiya 2-$U tarkuiSkanz/i/ (KBo XI, 44, III, 6-7)

115) KBo XX; 40, V, (5) lumeszi-in- hu-u-ri-eS sal meszi-in-t/u- hi- 
e-eS/ (6 ) SIR-RU ta-a-na hu-u-ma-an-ti-is (7) tar-ku-wa-an-zi 
sjlmeszi-in-tu- hi-e-es (8 ) Ü-UL SIR-RU te-ri-ya-an-na (9) iş- hi-ma- 
na-an- ap-pa-an-zi (10) Gl§ dINANNA.HI.A ha-az-zi-ya-an-zi (11) 
/a/r-ga-mi wa-al- ha-an-zi.

116) Bakınız: KUB VII, 19, Vs., (5) /x/x2 ,ü me*UR.BAR.RA PA-NI 
DINGIR-LIM tarku/vvanzi.../ (6 ) menahhhanda tarkuwanzi...

117) Kıyaslayın: KBo XX, 26, (19) pı'-/e-di-is-mi-pât ZAG-ni 1- 
SU wa- ha-an-zi /.../ (20) nam-ma GÜB-li-ya 1-§U wa- ha-an-z/i/. 
Kıyaslayın: KUB XXVIII, II, 7, 17 vb.

118) KUB XXXVI, 97, Vs. (3) dIM-ni-wa MU.KAM-as SAG.DU- 
as (4) ne-pı-sa-aS da-ga-an-zi-pa-as-5a (5) da-as-su-us EZEN-as ki- 
sa-ti (6 ) DINGIR.ME§-ya hu-u-ma-an-te-e$ ta-ru-up-pa-an-ta-at (7) 
dIM-na-as pâr-na ü-e-er. Bakınız: Otten, 1956, s. 102.

119) KUB XXXVI, 97, RS. (10) /.../ lu-up-pa-as-ti-is nu-za i-da- 
a-lu-un (11) /.../ lu-up-pa-as-ti-in Zi-ni pı-ra-an (12) /a/r- ha u-i-ya- 
ad-du 'Ein jeder Gott, der in seiner Seele Ârger(?) hegt, der soll 
den bösen Ârger (?) von seiner Sele verjagen.' (Otten, 1956, s.
102). lupaSti- (açımlama işaretiyle) sözcüğünün anlamı kesin tespit 
edilememiştir oysa 'kin, hiddet' olarak çevrilebilir çünkü bu keli
meyle bir arada idalu- (kızgın, öfkeli, kötü) sıfatı rastlanmaktadır.
120) KUB XXIX, 1, III, (l)d  Te-li-pı-nu-us ü-id-du n/u(?).../ (2) Ija-a- 
su GE$TIN-an ü-da-ü 9 Sa-ap-ta-mi-en-zu (3) nu HUR.SAG-i pı-e- 
da-ü DINGIR.MES hu-u-ma-an-te-es HUR.SAG-i (4) ta-ru-up-pa-an- 
te-e-eî nu-za-kân LUGAL-un du-us-ki-es-kân-zi (5) na-an-za-an-kân 
pal-ku-i-ya-an-ta. 1.-5. satırların tercümesini kıyaslayın: İvanov, 
1977, s. 49.
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121) 'Şenlik, yinelemeli duSkiSk- filiyle (veya diğer Hitit me
tinlerinde yineleme göstergesi olmayan du§k- filiyle) iletilir. Kıyas
layın: Friedrich, 1952-1954, s. 229; Archi, 1973, s. 25, not 76.

122) KUB XX, 92, Vl(?) (13) BE-LU EİÎZAG.GAR.RA-ni pı-ra-an 
3-Su si-pa-an-ti (14) BE-LU.HI.A US-KI-NU ta-at l-NA ar-za-na-as
(15) pa-a-an-zi ta-az- du-uS-kân-zi. Kıyaslayın: Hoffner, 1974a, s. 
118.

123) KUB XX, 92, Vl(?) (16) sal mc5KI.SfKIL uru Zippalanda 
EGl/R-ra-pa.../ (17) ŞA ear-za-na x/.../.

124) Ayrıca kıyaslayın: KUB XVII, 35, I (33) /x lumC!>$U.GI wa-
ar-su-li (metinde —lis- işareti var: Archi, 1973, s. 26, not 82) NAG-zi 
DINGIR.LUM-ma-as-kân ) lıa-zi-qa-ra-za du-us-kân-zi: Reis-
ler-rahibeler takdis için içerler, tanrıyı ise khatsgara kızları eğlen
dirirler).

125) KUB XXXII, 137, II (1) ... 3-§U si-pa-an-ti EGlR-SU-ma
I.DÜG.GA i-a- h/u-i/ (2) an-da-ma-kân ki-i$-sa-an me-ma-i pı'-e-ta- 
an-ti -it-za (3) nu-za du-us-ki-is-ki ta-ma-i-in-ma-za-an DINGIR- 
LAM 1 JUL-lu x/x-t/a? (4) Sa-ga-in-na an-da li-e tar-na-at-ti: 2. satır
da pedi-tti yerme petan-ti.

126) KUB XV, 32, I (51) ...SISKUR.SISKUR-ya-wa-as-ma-as (52) 
se-ni-iz-zi pâr-ku-i pı-eS-ga-u-e-ni nu-wa-kân a-pı-e-da-ni (53) i-da- 
lu-u-i an-tu-ulj-si a-wa-an- ar- ha u-wa-at-tan nu-wa EGlR-pa (54) 
kie-el SA EN.SISKUR.SISKUR E-ri ü-wa-at-ten nu-us-si-is/-$a-an/
(55) an-da a$-su-li na-ya-tan ti-ya-tan nu-us-si pı'-is-k/at(?)-ten/
(56) ha-ad-du-la-a-tar in-na-ra-u-wa-a-tar MU. Hl.A GID.DA 
DINGIR.Mes-as (57) du-us-ga-ra-at-ta-an DINGIR.MEŞ-as m/i-/u- 
mar Zl-as la-lu-uk/i-(ma-an)/ (58) /DUMU./ME§ DUMU.SAL.MES 
ha-as-su-us ha-an-za/-as-su-us-sa pı-is-kat-t/en/.

127) Misafir ağırlama adeti, birçok değişik halklarda görül
müştür fakat en dolgun şekliyle örneğin Kafkasya'da bazı halklar
da, ayrıca Abhazlar arasında yaşatılmıştır. Bu adetin arkaikliği kuş
kusuzdur ve başlıca özelliklerini koruduğunu kanıtlanabilir. Örne
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ğin Abhaz geleneğindeki misafir ağırlamanın benzerine Homeros 
döneminde Eskiçağ Yunan toplumunda ve eskiçağda Hindistan'da 
görüyoruz (bunları karşılaştırılması için bak: Kudryavtsev, 1904, s. 
63-196 vs). Ş.D. İnal-İpa'nın çalışmasında anlatıldığı üzere, 
Abhazların misafir ağırlama adetinde şunlar dikkat çeker (İnal-İpa, 
1965, s. 420-433). Genelde yabancı toplumdan olan misafirin ağır
lanması şöyşedir: misafir geldiği zaman ev sahibi ona doğru yürür: 
selam verir ve onu eve alır (bunun için özel misafir odası veya me
kanı vardır). Misafir ağırlama sırasında merkezi olay, ona yemek 
ikram edilmesidir ki misafir daha önce ellerini yıkardı (Kudryavt- 
sev'e göre, el yıkama, aslında kurban ayini öncesinde takdis ve 
temizlenme amacı taşımaktadır, çünkü her türlü yemek aynı za
manda kurban sayılırdı: Kudryavtsev, 1904, s. 67). Verilen yemek
te, misafirin gelişi için kesilen hayvan eti ve şarap zorunlu bir hu
sustu. Sofrada misafir en saygın yerde oturtulurdu.

Misafir ağırlamam sırasında zorunlu bir adet de ona geceyi 
geçirmesi için yatak temini ve yatmadan önce onun ayaklarının 
yıkanmasıydı (bu ayin Odiseia destanında görülmektedir. 
Penelopa Evriklea'ya Odiseus'un ayaklarını yıkamasını emreder: 
Kudryavski, 1904, s. 67-68). Abhazlarda misafir ağırlamanın bir 
özelliği de ziyafet sırsında misafire hediyeler sunulmasıydı. Misafir 
evden ayrılırken erkeklerden biri onu söz konusu yerin (cemaat 
arazisinin vb) sınırına kadar geçirir, ona eşlik ederdi. Misafir ağır
lama adeti, onun can ve mal emniyetini sağlamayı, onun onur ve 
saygınlığını korumayı da öngörmektedir. Çünkü eve adımını attığı 
andan itibaren misafir aileden biri olurdu (İnal-İpa, 1965, s. 433). 
Misafir ağırlama ayininin sembolikliği konusunda Li Tzı'nın eskiçağ 
Çin ayin kitabını kıyaslayın: The Sacred, 1966, s. 435-457 vb

128) Yukarıda 1. bölüme ait 50. nota bakınız. Hediye sunma 
ve ziyafetler konusunda hediye sunma hakkında etnolojik teoriyi 
kıyaslayın. Buna göre, hediye değiş tokuşu, nikâhlar, karşılıklı hiz
met verme, kurbanlar ve kült ayinleriyle birlikte toplumun erken 
gelişme dönemlerinde görülür ve sosyal ilişkiler kurma ve sürdür



me yollarından biridir. Bütün bu adetlerle birlikte ayrıca aileler, 
aşiretler veya münferit kişiler arasında benzer değiş tokuş yapılır
dı. Böylece toplum içinde değişik aşiretler, gruplar ve klanlar ara
sında sürekli temas ve sağlam ilişkiler kurulması amaçlanıyordu 
(Gureviç, 1968, s. 186).

Hediye sunma ile ilgili teorik mülahazalar, Erken Ortaçağ'da 
Avrupa'nın barbar toplumları için de geçerlidir. Şöyle ki A.V. 
Gureviç'in tespit ettiği gibi, 'eski İskandinavlarda hediye sunulma
sına esas oluşturan husus, M. Moss'un belirttiği yerlilerde görülen 
adetle yanı nitelikteydi. (Gureviç, 1968, s. 190) Ziyafet ve ting, İs- 
kandinavların sosyal yaşamında iki kilit husustur ve birincisi nere
deyse başlıca gelenekti.'

Ayrıca tebaalar da kendi hamileri ve reislerini ziyafete davet 
eder, onlara hediyeler sunar ve öylece onların sempatisini, kaza
narak destek ve şefkatlerini sağlamaya çalışırlardı. Üstelik hüküm
darla ona tabi olan halk arasındaki başlıca iletişim şekli, hükümda
rın eyalet veya ülkeyi gezmesi ve eyalet ileri gelenlerinin onun için 
düzenledikleri ziyafetlere teşrif buyurmasıydı (Gureviç, 1968, s. 
194). Aynı fonksiyon Rus masal ve destanlarında görülebilir. Bun
lara göre, Kiev Rus Devletinde knyazlar (prensler) ve paralı askeri 
birlikler arasındaki ilişkiler, devamlı olarak düzenlenen ünlü 'bol 
yemekli ve içkili, şaşaalı ziyafetler şeklindeydi/ Ziyafetler sırasında 
sınıf öncesi dönemlere ait geleneksel armağan, hediye ve sunu 
olarak para ve eşyalar dağıtılırdı (Lipets, 1969, 248-249). Bu bağ
lamda ünlü Mahabharata destanında özel merasim ayini olan pot- 
laç ayininin kral ayinlerine ve sonraki dönemlerde halk arasındaki 
şenlik ve bayramlara yansıması kıyaslanabilir (Vasilkov, 1979, s. 
73-82).

Ön Ortaçağ'da İskandinavya'da olduğu gibi Kiev Rus devle
tinde de hediyeler ve ziyafetler, hükümdarla, ona bağlı olan halk 
arasında başlıca temas şekli olarak işlevini korumuştur. O kadar ki 
daha 18.- 19. yüzyıllarda Kafkasya'nın bazı halklarında bu gelenek 
devam ediyordu. Örneğin Abhazya'da çok eski geleneğe uygun
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olarak hükümdar, yılda bir veya iki defa her bir prensi ve soyluyu 
ziyaret etme hakkına sahipti ve bu sırada onlardan hediyeler alırdı. 
Hediyenin değeri, ilgili soylu veya prensin servetine ve zenginlik 
seviyesine bağlıydı, üstelik Abhaz soyluları bu adeti hiçbir şekilde 
bir yükümlülük olarak kabul etmiyorlardı ve bunu hükümdara say
gı ve sevginin ifadesi olarak görüyorlardı (İnal-İpa, 1965, s. 428; 
ayrıca s. 428 4. notu kıyaslayın: 'Kafkasya feodalleri, ilişkilerini dü
zenlemek, nikâh bağları kurmak veya siyasi sorunları çözmek için 
kimi zaman geleneksel konukseverlik adetlerini kullanıyorlardı/)

Aynı adeti ortaçağ Gürcü mtavarları (reisleri) ve prensleri 
arasında görüyoruz. Şöyle ki 19. yy başlarında araştırmacı A.Y. 
Sokolov, İmertya'ya (Osmanlı kaynaklarında Açıkbaş) gezisini anla
tırken bu konudan bahsederek İmeretya prensinin kendine bağlı 
arazide her yıl dolaştığını yazıyordu. Üstelik o keyfi istediği sürece 
söz konusu yerde kalıyordu ve onun ziyaret ettiği tebaaları bu süre 
boyunca onu ve ona eşlik eden kalabalık maiyetini ağırlamak, yer, 
yemek, yatak temin etmek zorundaydılar (İnal-İpa, 1965, s. 429).

A.Y. Gureviç ve Ş.D. İnal-İpa farklı geleneklere ait örnekler
den hareket etseler de ziyafetler ve hediyelerin zamanla halkın 
bağımlılık şekline dönüşmesi konusunda aynı sonuçlara varmışlar
dır. Ş.D. İnal-İpa şöyle yazıyor: 'Çok eskiye dayanan konukseverlik 
töresi Abhazya bölgesinde daha 18.-19. yüzyıllarda bile gönüllü 
olarak her bir misafir için geçerli olmak üzere geniş şekilde sürdü
rülürken bununla birlikte soylu ve prenslere özel ziyafetler veril
mesi, üstelik hediyeler sunulması, zamanla zorunlu hale geliyor ve 
köylülerin üst tabakalar karşısında bir tür feodal mükellefiyetine 
dönüşüyordu/ (İnal-İpa, 1965, s. 429; Gureviç, 1968, s. 194). A.Y. 
Gureviç ayrıca Ortaçağ'da İskandinavlarda çocukların eğitilmeleri 
için daha aşağı tabakalardan olan ailelere verilmesini sosyal ilişki
lerin bir başka şekli olarak yorumlamış ve Kafkasya'daki atalık ge
leneği ile karşılaştırmıştır.

129) A.M. Zolotaryov. İlkel Halklarda İkili Yapı ve İkili Kozmo
goninin Kökeni (Rusça). XII. Bölüm: Antik Dünyada İkili Yapının
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Kalıntıları. Etnografya Enstitüsü Arşivi el yazısı. A. M Zolotaryov'un 
görüşü hakkında bana V.V. İvanov bilgi vermiştir.

130) Avustralya sembolik sistemiyle mukayese için herhalde 
nuntariyasha şenliği ayinlerinden birine ilişkin verileri kullanabili
riz. Bu ayinde (kral ayinlerine olup yukarıda ele aldığımız) sepahi 
giymiş prense değişik malzemeden yapılmış tanrı sembolleri taşı
yan dört görevli eşlik etmektedir. Koruyucu tanrıça rahibi elinde 
Pitamma kenti koruyucu tanrısının yapağısını tutuyordu, kantikipi 
neferi, elinde Ülke Kralı olan savaş tanrısının surruhi ağacından 
yapılmış asasını tutuyordu, meshedilmiş rahibin elinde (malzeme
sinin hangi ağaçtan olduğu belli değil), tanrı Tsalilna'nm asası var
dı, (adı belirtilmemiş) tanrının aşçısı ise elinde iki gümüş kapta 
şarap tutuyordu. (KUB 1970, s. 34, 79, not 4). Hatti ve Mas arasın
daki yarışı tipolojik paralel olarak Abhazlarda iki grup arasında ya
pılan aimtsokça top oyunu ile mukayese edebiliriz (Acincal, 1969, 
s. 498-504; Kıyaslayın: İvanov, 1962, s. 8 6 ).

131) KUB XVII, 35, III (1) /ma/n A-NA dU EZEN z£-e-ni 
SExNÂG-an-zi/.../: Sonbahar şenliğinde Fırtına tanrısını yıkıyorlarsa 
/.../.

132) Gökten düşen Ay mitinin Hitit versiyonu ve bununla ilgi
li ayin için bakınız: Laroche, 1965, s. 74-78; A versiyonu: KUB 
XXVIII, 4; B versiyonu: KUB XXVIII, 3; C verisyonu: KUB XXVIII, 5 (+) 
VboT 73. Mitin Hitit versiyonunun analizi için bakınız: Kammen- 
huber, 1955, s. 106-123)

133) KUB XXVIII, 5 (+) VboT 73, IV (1) DUB.l.KAM QA-TI ma- 
a-an-k/ân dU-as/ (2) KALAG.GA te-et- he-es-ki-/iz-zi/ (3) nu LÜ dU 
kis-an i-ya-/ziA Baharın yağmur sezonuyla ilişkisi yukarıda anlatıl
mıştır.

134) C versiyonuna bakınız: (KUB XXVIII, 5 (+) VboT 73, III (6 ) 
/EGIR-SÜ-ma te-/ it- hi-im-mu-uş (7) /wa-an-te- (mu-uş)/ al-pu-ü- 
us he-e-us.
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135) KUB XXVIII, 5 (+) VboT 73, III (10) /EGIR-SÜ-(ma n)/ a-a 
h-Sa-ra-ad-du-u5 (11) / ü-(e-ri-te-mu)/-us §A dU 9-§U e-ku-zi. Gök- 
ten düşmüş Ay hakkında Hatti mitindeki tiplerin benzeri olan Hitit 
Korku ve Dehşet simgelerini, V.V. İvanov Homeros'un Korku ve 
Titrek Heyecan simgeleriyle karşılaştırmıştır (İvanov, 1978, s. 23- 
25). V.V. İvanov'a göre (aynı yerde, s. 25), Eskiçağ Yunan sıfatları 
(Orta Dönem Hitit Krallığının Ahiyava ile temaslar dönemine ait) 
Hititçe aynen alıntılar olabilir fakat kültür (örneğin Tiphon miti) ve 
dil verilerine göre Yunanlıların doğrudan Anadolu ile temaslarını 
da tamamen istisna edilemez.

136) KUB I, 2, 37-61; III, 1-56; IV, 12-15. Bu metin, aslında en 
geniş Hatti-Hitit iki dilli metnidir ve Forrer'in ardından araştırmacı
lar defalarca buna başvurmuşlardır (Kıyaslayın: Forrer, 1922; 
Laroche, 1947; Dunayevskaya, 1961, Kammenhuber, 1969). KUB
II, 2  iki dilli metniyle ilgili olarak geçenlerde yeni araştırma yayım
lanmıştır: Schuster, 1974. Bu metnin daha önce yayınlanmamış 
bazı fragmanları, diğer Hatti metinleriyle birlikte H. Berman ve H. 
Klengel (KUB 48) tarafından yayınlanmıştır.

137) KUB II, 2, IV (12) DUB.l.KAM QA-TI ma-a-an A-NA 
E.GAL.LIM GIBIL (13) ha-at-tal-wa-as GlS-/ru/ ti-it-ta-nu-wa-an-zi
(14) nu luzi-li-pu-ri-ya-tal-la-a§ a-pı-ak-ku a-ni-ya-zi (15) n/u/ ha-at- 
ti-li me-ma-i: İlk tablet bitti. Sarayda yeni ahşap kapı sürmesi takıl
dığında ve Ziripuriltalla neferi (bu şekilde ayin) yapar ve Hatti di
linde söyler/

138) Eski Hitit duktusuyla yazılmış Hatti metnindeki 'kö
tü söz' konusu için bakınız: KUB XXVIII, 24, 3-9 (ayrıca metin: 
Dunayevskaya, 1964, s. 104-105). Bu metnin Eski Hitit duktusu için 
bakınız: (Güterbock, 1964c, s. 109). Ayrıca Yeni saray yapılmasıyla 
ilgili ayinde kralın tanrılaştırılmış Halmasuitta tahtıyla muhalefeti 
bağlamında Halmasuitta ile kral evinin karşılaştırılması kıyaslanabi
lir (KUB XXIX, 1, I, 19-20): 'Sen, Halmasuitta evime gelme, ben kral 
da senin evine gelmem/ Burada (aynı yerde, III, 31-35) 'evin içi ve 
evin dışı7- £-/r ondurzo/arohzo karşılaştırmasını kıyaslayın. Hatti
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geleneği ile doğrudan ilgisi olmayan diğer bir metinde 'refah, ha
yır, kavramının evin içiyle bağlanmasını kıyaslayabiliriz: Bo 2072 II,
(12) E-ri-kân an-da a-aS-su pa-id-du: 'Evin içine bırak hayır ve be
reket girsin!' (Bakınız: Otten, 1958, s. 127; Giorgadze, 1973, s. 10 
ve s. 97, not 4)

139) Bu mit versiyon ve varyantlarının yeniden yapılanması 
için bakınız: Laroche, 1965, s. 81-146). Ayrıca tercümelerini kıyas
layın: Otten, 1942; Gaster, 1950, s. 344-377; Goetze 1955a, s. 126- 
128; Güterbock, 1961a, s. 144-148; İvanov, 1977, s. 55-62) Nerik 
kentinin kayıp Fırtına tanrısı hakkında mitle kıyaslayın - KUB XXXVI, 
89 (Haas, 1970, s. 140-174).

140) Mitin birinci versiyonunun transliterasyonu için bakınız: 
Laroche, 1965, s. 89-98. Versiyonun Rusça tercümesi: İvanov, 
1977, s. 55-61.

141) 'Çağırma' yoluyla tanrının dönüşü (örneğin Nerik kenti
nin kayıp Fırtına tanrısı hakkında mitte) herhalde bir bakıma Slav 
geleneğindeki baharı karşılama şenliğinde baharın 'çağrılmasıyla, 
sihir sözleriyle davet edilmesi, seslenme ile kıyaslanabilir (Bakınız: 
Propp, 1963, s. 31).

142) Bakınız: KUB XXXIII, 12, IV (26) /nu/-us-si hu-u-ma-a/n 
a-aS-5u pa-is(?): Laroche, 1965, s. 108.

143) KUB XXIX, 1, I, (10) nam-ma(?) LUGAL-u/s ei5DAG-ti te- 
iz-zi e- hu pa-a-i-wa-ni (ll)/zi-i/k HUR-SAG.ME§-as EGlR-an ti-i-ya 
LÜ.MES-a5-mi-is (12) /li-/e ki-is-ta ga-i-na-a$-mi-iS li-e ki-i5-ta (13) 
/a-ra/-as-mi-is a-ra-a-a-a§-mi e-e5 (14) e- hu HUR-SAG-ri pa-a-i- 
wa-a-ni nu-it-ta LUGAL-u5 za-ap-zi-ki (15) pı-ih- hi nu-za-kân za-ap- 
zi-ki-it e-du-wa-a-ni (16) 1JUR-SAG an-da-an pa-ah- ha~aS-Sa-nu-ut
(17) LUGAL-i-ma-mu DINGIR.MES dUTU-us dIM-as-sa ud-ne-e ^-ir- 
mi-it-ta (18) ma-ni-ya-ah- hi-ir nu-za LUGAL-us-sa ud-ne-me-it E-ir- 
mi-it-ta (19) pa-ah- ha-as-mi zi-ik am-me-el ^-na li-e ü-wa-îi (20) ü- 
ga tu-e-el pâr-na Ü-UL ü-wa-a-mi.
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144) 'müttefik', harfiyen 'karşılıklı dost'- 'ayinle pekiştirilmiş 
ikili yükümlülüklerle birbirine bağlı kişiler anlamındadır.' (İvanov, 
1977, s. 261). Hitit metinlerinde ara- sözcüğünün kullanılmasını 
kıyaslayın: Friedrich, Kammenhuber, 1975-1978, s. 218-224.

145) KUB XXIX, 1, I (23) LUGAL-u-e-mu ma-ni-ya-ah- ha-en 
eı?hu-lu-ga-an-ni-en e,sDAG-iz (24) e-ru-na-za ü-da-as an-na-aS-ma- 
as KUR-e he-e-se-ir nu-mu-za LUGAL-un (25) ia-ba-ar-na-an hai-zi- 
i-e-ir.

146) Bu anlatımda arabanın, kral iktidarının sembolü olarak 
rolü konusunda Hitit ayinlerinde arabanın (şarın) işleviyle kıyasla
yın (1. bölüm). Ülkenin fethi, keşfi, Yılbaşında doğuş anlamı veren 
has-, hes- fiili kullanılır.

147) Kıyaslayın: Goetze, 1956a, s. 357 ve not 2; Archi, 1966, 
s. 109; Neu, 1974, s. 125; İvanov, 1977, s. 46. Bazı araştırmacılara 
göre, 24. satırda annas-maS yerine DINGIR-na-aS-ma-as ('tanrıla
rımın ülkesi') şeklinin tercih edilmesinden yanalar: Kammenhuber, 
1965, s. 197 ve not 77)

148) KUB XXIX, 1, I, (28) ne-pı-Sa-a$ kat-ta-an üli-li-iS-ki-id- 
du-ma-at UR-MAİJ-as (29) kat-ta-an §e-es-ki-it UG.TUR-aî-ma-a$ 
(30) sa-ra-a ar-ki-iS-ki-it-ta nu-us-ma-as-za dU ad-da-aS-mi-iS (31) 
pa-ra-a i-da-a-lu zi-ik-ki-it (32) /GU/D. ljl.A-u§-ma-aS kat-ta-an ü- 
e-Si-it-ta-at UDU. IJ.I.A-us-ma-as (33) kat-ta-an ü-e-se-ya-at-ta ki- 
nu-na-as-ma-aS-za LUGAL-uş /xa?/ ru-na-a/n?/ (34) ü-wa-?nu-un 
nu g,sDAG-an a-ra-am-ma-an hal-zi-ih- hu/-un/ (35) Ü-UL-wa 
LUGAL-wa-as a-ra-as-mi-is zi-ik nu-wa-mu i-ni GlS-ru (36) ma-ni- 
ya-ah na-at-kân kar-a5-mi dDAG-iz-ma EGlR-pa LUGAL-i (37) te-iz-zi 
kar-as-sa-at-kân kar-as dUTU-us-5a-at-ta (38) dIM-ta-as-5a ma-ni- 
ya-alj- hi-ir.

Hititçe 'mount, cover' ark- (bakınız: arkiskitta) fiili ve ondan 
türeme arkiyes 'testicles' kelimesinin anlamlarını birbirinden ba
ğımsız olarak VVatkins (Watkins, 1975, s. 505-525) ve Puhvel 
(Puhvel, 1975, s. 262-264) tespit etmiştirler.
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149) KUB XXIX, 1 , I, 51-53 ve II, 1-10. Bu satırların translite
rasyon/transkripsiyon ve tercümesi için bak: Güterbock and 
Hamp, 1956, s. 22)

150) E'shulali- 'çıkrık' ve 8,!huesa- 'iğ' kelimelerinin manası 
hakkında bakınız: Gettinger, 1976, s. 64-66;

151) IBoT II, 80; Rs. (1) na-aS-ta tâk-na-a$ dUTU-a5 (2) ha -at- 
ti-e5-§ar d Hal-ki-ya-aS-Sa (3) ha-at-te-e5-sar se-ir- (4) ga-li-is-sa- 
an-zi.

152) Kıyaslayın: KUB VII, 5, I 13-14 (HUR.SAG-i -  wellul - ha- 
riya: 'dağda, çimende / otlakta, vadide'). Bakınız: Haas, 1970, s. 
194. 428/e (yayımlanmamış fragman), III, 11-14 (HUR.SAG.ME$-az
-  hunhueSnaz -  altannaz -  elluesnaz: 'dağdan- dalgalardan- kay
naktan- elluesnadan (anlamı bilinmiyor).' Bakınız: Haas, 1970, s. 
162. Ayrıca 'dağdan, çimenden/otlaktan 'ayinin efendisinin yanı
na' çağrılan dGUL-îan kunuîtallantan denilen yaratıcı tanrılara ses
lenme ile kıyaslayın: KBo XVII, 32, Vs. 5-6.

153) Ayrıca Hitit ayiniyle kıyaslayın: KUB XXI, 47, III (17) ü-e- 
el-lı-u-wa-aS dIM-an: 'Fırtına tanrısını çimenlere(=otlaklara)../

154) KUB XII, 62, Vs (7) /l/u-li-is ar-ta-ri kat-ta-an-ma |UKÜR- 
as /.../ (8 ) îa-ra-a-ma GİŞ-ru ha-za-a5-ta luKÜR-as-5a ku-is/.../ (9) 
sa-an- hi-is-ki-iz-zi nu a-pa-a$-$a ha-za-a5-t/a.../ (16) al-ta-an-ni-i5 
ar-ta an-da-na-as-ta Gl§-ru ar-ta GAM-an-ma UR.MAH ha-as-Sa- 
an-za (17) 5e-eS-zi §EG9.BAR ü-e -da-an-za se-eS-zi at-ta-an-ni-is 
ha-az-za-as-ta; Rs. (1) an-da-kân GlS-ru ha-az-za-as-ta UR.MAH-as 
ha-a-sa-an ha-az-za-as-ta (2) ü-it-ta-an-za §EG9 .BAR-a5 ha-za-as-ta: 
/ (7) Ü.SAL-i gis 5i-si-ya-am-ma ar-ta kat-ta-an-ma ta-a5-wa-an-za 
du-du-mi-ya-an-za (8 ) a-5a-wa-an-za a-us-zi li-e du-du-ud-du-mi- 
yaan-za-ma is-ta-ma-as-zi (9) li-e ik-ni-ya-an-za pıd-da-i li-e... 7.-9. 
satırlar: Ehelof, 130, s. 393.

155) altanni/a- 'pınar, çeşme, kaynak, havza' sözcüğü ile ilgili 
literatür için bakınız: Friedrich -  Kammenhuber, 1975-1978, s. 62- 
63;
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156) Hititçe wadanza wittanza, eylem sıfatı olup herhalde 
weda- ('wete-')- 'inşa etmek' fiilinden türemiştir. Belki de pınar 
başında dikilmiş 'yaban koyunu' heykeli söz konusudur.

157) KUB XXXIII, 59, III (6 ) ku-it-ma-an ü-iz-zi dHa-an-na- ha- 
an-na-/a5/ (7) 3 wa-at-ta-ru i-e-it ki-e-da-ni gli,i-ip-/pi-as/ (8 ) Sa-e-ir 
ar-ta ki-e-da-ni-ma gl5hu-up-pa-ra-aS (9) kat-ta ki-it-ta ki-e-da-ni- 
ma pa-ah- hur ü-ra-a-ni (10) dH a-an-na- ha-an-îa e-e$-zi me-e-na- 
ah- ha-an-da (11) lü-us-ki-iz-zi ü-e-et NIM.LÂL-aS glshu-up-pa-a-ri 
an-/da/ (1 2 ) kur-5a-sa-an/-d/a-is ü-e-et dMi-ya-da-an/-zi-pa-as/
(13) gi5 i-ip-pı-aS kat-/ta/-an e-sa-di. Bakınız: Laroche, 1947a, s. 
208, Laroche, 1965, s. 149 vs.

158) Kıyaslayın: İppi ağacı (Laroche, 1947a, s. 208) ve ippi 
bitkisi (Neu, 1968, s. 102). Kilam ayini kapsamında ippi ağacı hak
kında kıyaslayın: Ardzinba, 1977, s. 118- 110; Ayrıca kıyaslayın: 
1973, s. 20.

159) Fırtına tanrısının Yılanla savaşı hakkında Hitit mitindeki 
benzer tipi kıyaslayın: KUB XVII, 6 , IV (9) nu wa-at-tar-wa 5e-ir 
NA4 .SU.U SÜ.A ki-it/-ta/: "pınar başında diyorit sandalye duruyor/ 
Hatti- Hitit iki dilli metin şöyledir: KUB XXVIII, 6 , Vs., r. Kol (10b) 
g,sHASHUR TÜL-i-Se-ir ar-ta-ri: 'pınar bağında elma ağacı var/

160) Huppara, E. Laroche'un tahmin ettiği gibi (Laroche, 
1947a, s. 208) ağaç değil, kupa (Kammenhuber, 1971, s. 144, 146) 
veya iki kulplu küptür (Akurgal, 1961, s. 105)

161) KUB XXXV, 45, II (5-6) pâr-ra-an-za HUR.SAG.MES- 
za/.../ x-x-pa-ya-an-za za-ar-ri-ya-an-za ID.Me5-an-za Ü.SAL.HI.A- 
an-za ü-i-da-an-za: 'yüksek dağlardan..., ırmaklardan, sulu çimen
lerden../ (VVatkins, 1975b, s. 21).

162) Kıyaslayın: KUB 43, 62, II (5) hu-uk-ki-eS-ki-iz-zi-ma-an 
kis-an pa-ah- h-ur-sa(?)-a-x/.../. (6 ) Sa dUTU DUMU-SU na-at ü-it 
GE6-an-ti pa-it x/.../ (7) GE6-an-ti ü-li-es-ta-at MUS-as i-wa-ar/.../
(8 ) ta-ru-up-ta-at ku-un-ku-li-ya-ti-ya-as i/-wa-ar.../ (9) pâr-ta-it-at 
SA NIM.LÂL wa-at-ta-ku-ta x/.../ (10) 5A Â.MUSEN i-wa-ar A-NA
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Â.MUSEN ma- ha-lu?/.../: 'Onu ise şu şekilde büyülüyor. Ateş /.../ 
Güneş tanrısının oğlu geldi, gece olunca gitti. Gece o yılan gibi 
aradan kıvırıp geçti /.../, kunkuliyati misali yumak gibi yığıldı /.../, 
arı gibi uçtu /.../, kartal kartalın üzerine atladığı gibi atladı /.../.

163) KUB 43, 62, III (2) na-an x x x x / (  har)/-zi (3) E,5ka-pa-nu- 
ma-za-kân MUS-as har-zi (4) is-tar-na pı-di-ma-at-za-kân NİM.LÂL 
har-zi (5) eısla-ah- hur-nu-uz-zi-a§-5a-an 5e-ir Â.MUSEN ti-ya-a/t/ 
(6 ) kat-ta-ma-an-za-an 6 lsga-pa-nu-us-5i MU§-aS (7) ne-ya-at iS-tar- 
na pı-di-ma-kân NİM.LÂL ne-y/a-at/. Yazıda 2. satırdaki işaretler iyi 
seçilemiyor. 2. satırı ötekilerle kıyaslayarak burada Â.MU$EN (kar
tal) logogramı bulunduğu varsayılabilir.

164) 9lslahljurnuzzias(-san), her halde kalma durumunun ço
ğuludur (kıyaslayın: Friedrich, 19+++, s. 22). Artık Ön/Proto Hitit 
Dönemi'nden başlayarak çoğunlukla Hitit ayin metinlerinde, gerek 
tamlayan gerekse de tamlayansız kullanılan bu sözcüğün anlamı 
üzerine çok değişik tahminler yapılmıştır. Şöyle ki son zamanlara 
kadar lahhurnuzzi kelimesinin 'kurban sehpası, sunak (??)' olduğu 
düşünülüyordu (Friedrich, 1952-1954, s. 125). Fakat Ugarit'te bu
lunan bir metne istinaden Hititçe lahhurnuzzi sözcüğünün Sümer 
dilindeki nf-tu- hu-um, Akadça muthumu (meyve) sözcüklerine 
denk geldiği tespit edilmiştir (Friedrich, 1966, s. 22). Daha sonra A. 
Goetze, lahhurnuzzi kelimesi içeren değişik metinleri inceleyerek 
bunun en azından ilk başta 'yeşillik (yapraklar, çiçekler, meyveler, 
yoğun bitkiler, ormanın sık yeri vb)' olarak daha geniş anlam taşı
dığını ortaya koydu (Goetze, 1968-1969, s. 115 vs). A.Goetze'nin 
lahhurnuzzi için önerdiği anlam, alantsana ağacının yeşil filizlerin
den (veya yapraklarından) yapılmış ve başa giyilen çelenkten bah
sedilen bir Luvi metnindeki satırlarla da teyit edilmektedir. Bakı
nız: KUB XXXII, 123, II, (12) 6  KI-l-LI-LU-ya BVla-an-za-na-as !a-alv 
hur-nu-uz-z/i-x-/x.

Metinde 'alt kısım' anlamında kullanılan lJ,sk/gappanu- (KUB 
43, 62, III, 3, 6 ; kıyaslayın: KUB XX, 22, I, 7) herhalde ağaç kökü 
anlamındadır ve muhtemelen mitleştirilmiş kilam ayinine ilişkin
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Hititçe (-e^or sonekli) kapnuessar sözcüğü ile ilgilidir. (KBo XX, 24,
III, 6-14; kıyaslayın: Neu, 1968, s. 102; Laroche, 1969, s. 176; 
Kammenhuber, 1973, s. 69; Ardzinba; 1977, s. 118 vs).

Hititçe bu sözcük herhalde Akadça'çalı, ağaç gövdesi' anla- 
mı veren GAPANU / GAPNU, GUPNU (ayrıca Gl§ tamlayanıyla bir 
arada) kelimesiyle bağlıdır. Kıyaslayın: g,sGE§TIN GAPANU 'üzüm 
asması' (Otten, 1958, s. 32, 33, not 1).

165) KUB XXIX, 1, III (13) ma-a-an ku-wa-pı URU-ri E-.GAL- 
LAM ü-e-te-iz-zi (14) nu ku-is ,ÜNAGGAR IZ-ZI HUR.SAG gi5in-na-as- 
sa-as (15) kar-su-u-wa-an-zi pa-iz-zi nu iS-TU E.GAL-LIM 1  

GUD.MAH. (16) 3 UDU. IJI.A 3 DUG GESîIN 1 DUG mar-nu-wa-an 
10 nındawa-gi-a5-Sar (17) 20 NINDA.ZÜ 50 NINDA.ERİN MES-ya da- 
a-i/ (18) ma-a-an |UNAGGAR g,sis-ki-i5-sa-na-aS gısis-pa-ru-uz-zi (19) 
kar-su-u-wa-an-zi pa-iz-zi nu-za l$-TU E.GAL-LIM (20) NINDA.ZÜ 50 
NINDA.ERIN ME§-ya da-a-i/ (21) ima-a-an-kân sa-ma-nu-us-ma is- 
hu-wa-an-zi nu Is-TU fı.GAL-LIM (22) GUD.MAH 1 GUD.ÂB 10 UDU. 
IJI.A-yada-an-zi nu-kân GUD.MAH (23) A-NA dU 1 GUD.ÂB-ma-kân 
A-NA dUTU uruA-ri-in-na (24) si-pa-an-ta-an-zi.

166) KBo XVII, 22, III (10) la-ba-ar-na-as su-ur-ki-is-s/e?-it.../
(1 1 ) te-e-ga-as-sa-it ü-e-mi-ya-a/ni-i.../ (1 2 ) la-ah-hu-ur-nu-uz-zi- 
ya-an t/e?-.../

te-e-ga- herhalde çivi sürçmesidir (tu-e-ga olacaktı) veya te
laffuz varyantıdır.

167) KUB XXIX, 1, IV (13) nu 8i,5GESTIN-as gi*ma-alı-la-an ti-an- 
zi KI.MIN g,sGE§TlN-wa (14) ma-alj-ha-an kat-ta su-ur-ku-us sa-ra-a- 
ma-wa (15) g'*ma-ah-lu-us Si-ya-iz-zi LUGAL-sa SAL.LUGAL-Sa kat-ta
(16) sur-ku-us kat-ta-ma ,i,sma-ah-lu-us si-i-ya-an-du. 16. satırda 
belki de hata vardır. Anlam olarak sara (yukarıya) yerine katta 
(aşağıya) yazılmış.

168) KUB XXII, 38 (CTH 575), I (5) nu tü,al-dan-ni-es SIG6-ru 
MU§ GUNNI-is-kân wa-as-du-li pa-it: 'Kaynak bırak sağlığa kavuş
sun. Ocak Yılanı günaha (ölüme) gitti.' (?) ...ta-ma-/i/s-ma-kân
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MUS GUNNI-is (8 ) İS-TU E.LUGAL pa-ra-a ü-it na-a$-kân la-ah-la-hi- 
m pa-/it/: '...öteki ocak yılanı ise kral evinden çıktı ve çılgınca sü
rünerek gitti/; Kıyaslayın: KUB XVIII, 6 , IV (3) ... na-as-kân Ti-an-ni 
pa-it (4) na-as-kân A-NA MU.KAM. Hl.A GfD.DA pa-it: '...ve o ya
şamın içine girdi ve uzun yıllara kavuştu../

3. Bölüm
1) IBoT I, 30, Vs. (1) LUGAL-uS ku-wa-pı DlNGIR.ME$-a§ a-ru- 

wa-a-iz-zi . ,UGUDÜ kis-an ma-al-dş-i (2) ta-ba-ar-na-as-kân LUGAL- 
uS DINGIR.ME$-as a-as-su-us e-eS-du KUR-e dU-as-pât (3) ne-pı-e§ 
te-kân-na ERİN.MES-az dU-as-pât nu-za lula-ba-ar-na-an LUGAL-un
(4) lu ma-ni-ya-ah- ha-tal-la-an i-ya-at nu-uî-$i uru KÜ.BABBAR-as 
KUR-e (5) hu-u-ma-an pa-i$ /nu-u?/-sa-an-an KUR-e hu-u-ma-an 
la-ba-ar-na-as (6 ) SU-az ma-ni-y/a-ah- hi-i/s-ki-id-du ku-is-sa-an (7) 
la-ba-ar-n/a-as LUGAL-w/a-as NI.TE-as ir- ha-as-sa (8 ) saili-ga-/i 
na-a/n dU-as har-ni-ik-du. Bu metin için bakınız: Goetze, 1947, s. 
90-91; Laroche, 1947, s. 70; Kammenhuber, 1964-1965, s. 195. 
Ayrıca kıyaslayın: Otten, 1964a, s. 212, not 22.

2) Bu satırın tercümesinde bütünlük yoktur; 1. notta belirti
len tercümelerle kıyaslayın: A. Goetze- 'VVhoever comes too near 
to the person and the domain (?) of the labarna, the king(?)'; 
H.Otten- 'Wer aber der Person und dam Gabiet des Labarna sich 
nahert../; A. Kammenhuber -  'Wer des Herrschers des Königs Leib 
und Gabiet/ Grenzen berührt../

3) Hititçe mani(y)-ahh- ('yönetmek") fiili Latince monus ('el') 
kelimesiyle karşılaştırılması için bakınız: Kammenhuber, 1964- 
1965, s. 197, not 74 (konuyla ilgili önceki literatür de burada ye 
almaktadır).

4) Hitit kralının'ülkeyi (araziyi), mülkü (evi) koruma, savun
ma'işleviyle ilgili olarak kralın büyümesi hakkında eskiçağ Hint 
düşünceleri dikkat çeker: 'Kral tebaalarını korur ve onlar da onu 
büyütürler.' (Romanov, 1978, s. 31). Ayrıca kentin korunma altın
da bulunması için Hermopolis halkının firavundan, Heb-Set ken

266



tinde şenlik düzenlemesini istemesiyle kıyaslayın. Mathieu, 1956, 
s. 26. 'İngling hanedanının tanrısal kurucusu Odin için haraç alma 
uygulaması hakkında efsaneye göre İsveç'in tamamında her kişi 
Odin'e bir Penni veriyordu, Odin ise bunun karşılığında ülkeyi sal
dırılardan korumak ve bol ürün olması için kurbanlar vermek zo
rundaydı/ (Gureviç, 1967, s. 122).

5) Hititçe'de pahS-, pohhoi- fiili 'korumak, savunmak' anlamı 
verir. Öteki Hint - Avrupa dillerinde (örneğin eski Slavca, Laitnce, 
Eski Hintçe, eski Farsça'da) Hititçe pahs-, pohhoi- kelimesine yakın 
olan *poHs- sözcüğü, Hititçe'deki 'korumak, savunmak' anlamına 
yakın anlamla birlikte 'hayvanları otlatmak, gütmek' manası verir. 
Hititçe ve Hint-Avrupa dillerindeki yakın anlamlı biçimlerin analizi 
için bak: İvanov, 1961a, s. 105-119. 'Otlatmak, gütmek' özel anla
mı, doğal olarak çok eskidir ve Hititçe'de bunun olmayışı anlam 
yitmesiyle açıklanabilir ve nedeni de herhalde Hititçe'de aynı ma
nayı veren başka bir we5iya- fiilinin bulunmasıdır (İvanov, 1961a, 
118).

6 ) KUB X, 21, I, (19-20) ... gl!kalmus-ma-aS-5a-an ^DAG-ti 
ZAG-az dai '(saray oğlanı) kamusu sağ taraftan taht üzerine koyar.' 
Ayrıca kralın harmandaki ayinleriyle kıyaslayın (KISLAH- KUB XX, 
19, III, 4-5; CTH 670); ardından kral dışarı çıkar, arabadan iner ve 
saray oğullarının efendisi, ona kalmusu uzatırdı (aynı yerde, 6 .-8 . 
satırlar).

7) Kıyaslayın: KBo XX, 67, III (22) llimeîMU-RI.DI l$-TU g,5MA- 
SÂ.AB 3 ‘"“Ü/R/; KUB XX 78, III, (3-7) GAL ME-SE-DI n,ndatapar- 
wasun LUGAL-İ tarkummiyazi nındataparwasu§-wa dU-a§ nındahar§i§ 
§er-wa-kân UDU.NİTÂ-az 3-az /u/zuÜR-az: 'Meşedilerin efendisi kral 
için taparwasu ekmeği beyan edilir: 'Fırtına tanrısının taparwasu 
ekmeği Harsi ekmeği üzerinde üç koç cinsel organı' vardır.' Krala 
koç cinsel organlarıyla bir arada taparvvasu ekmeği sunulması hak
kında bak: KUB XI, 13, V, 9-14 (Archi, 1978, s. 26).

8 ) KBo XX, 67, III (23) nu 1 uzuÜR.LUGAL-i pa-ra-a e-ip-zi 
LUGAL-us-s/a-an (1-an)/ (24) mndata-pâr-waa-§u-ü-i 8,ikalmu5 tak-
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Sa-an /e-ip-zi/ (25) GAL lumesME-5E-DI-rna~as-sa-an nınddta-pâr-waa- 
su -un /SU-it/ (26) kat-ta e-ip-zi nu-u5-Sa-an GAL ,urnes/MU-RI.DI- 
ma(?)/ (27) 1 U/UÜR Se-ir s-da-a-i. Metnin yeniden oluşturulması 
bağlamında 28.-32. satırlarla kıyaslayın.

9) (taksan) ep- fiilini S.Alp, (soru işaretiyle) 'dokunmak' ola
rak çeviriyordu (Alp, 1947, s. 167)

10) KUB II, 10, IV (22) nu UGULA llimc5MU-BAR-RI-TI nam-ma
(23) 1 U2UÜR.LUGAL-i pa-ra-a e-ip-zi (24) LUGAL-us-5a-an nam-ma 
da-a-an (25) nmddta-pâr-wa3-su-u-i 6'skal-mu-us (26) tak-Sa-an e-ip- 
zi (27) GAL ME-§E-DI-ma-kân "ındata-pâr-waa-?u-un (28) §U-it kat-ta 
e-ip-zi (29) UGULA lü me5MUHALDIM-ma-aS-îa-an 1 UZUÜR (30) 5e-ir 
da-a-i (31) nu UGULA lüme5MUHALDIM nam-ma 1 U'UÛR (32) 
LUGAL-i pa-ra-a e-ip-zi (33) LUGAL-uS-sa-an nam-ma 3-an pt-di
(34) mndJt/a-pâr-waa/-su-u-i eıskal-mu-uS (35) tâk/-sa-an e-ip-/zi 
(36) /GAL IJ mc>5ME-SE-DI-rna-kân nmdata-p/âr-waa-5u-u/n/ (37) /(§U- 
it kat-ta e-ip-zi)/. Metnin 24.-35. satırları için bakınız: Alp, 1947, s. 
167-168.

1 1 ) IBoT II, 90 (x+l) /.../x-ri(?) /.../ (2) i-ya-an-z/i.../ (3) /.../ 
ta-ri SAL.MES 8,5x/. -/ (4) /... i5- ha-mi/-is-kân-zi ha-ar-ti/-li (5) pa- 
/an-ku-us-ma EGlR-pa tu?-u? /.../ (6 ) /LU/GAL SAL.LUGAL lu-li-ya 
5e-ir §A/.../ (7) lukan-ti-ki-pf-i5 1 dugta- ha/.../ (8 ) mar-nu-wa-an 5 
NINDA.IJI.A 1 MÂS.GAL lükân/-ti-ki-pı-is/ (9) a-pı-e-el-pât İS-TU 
E.$U x-x (10) ma-a-an LUGAL SAL.LUGAL lu-li-ya se-ir §/A.../ (11) a- 
pu-u-uS-ma-za NINDA. Hl.A dugta- ha-x-na x/.../ (12) LÜ.ME§ dU da- 
a-an-zi '/.../ müzisyen/kadınlar/ alette /.../ Hatti dilinde şarkı söy
lerler, pankus ise yeniden /.../. Kral ve kraliçe pınar başında /.../, 
kantikipi neferi taha /.../ kabını. Marnuva içkisi, beş ekmek, 
kantikipi neferinin bir keçisini kendi evlerinden getirip sunarlar. 
Eğer kral ve kraliçe pınar başında /.../ Aynı ekmekleri... taha kabını 
/.../ Fırtına tanrısı neferleri kendilerine alıyorlar.'

12) KBo XVI, 49, I (x+l) /... na? har-z/i? (2) /...pal-wa-t/a?-al- 
li-eS ,ume7.../ (3) ta-az-zi-il-is lüS/ANGA (4) 2 DUMU. ME§ E.GAL 
LUGAL-i pı-ra-a/n (hu-u-ya-an-zi)/ (5) dTa-a- ha-aS-ta KÂ.GAL-az ü-
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wa-an-z/i (7) GE$TIN-a5 is-pa-andu-uz-zi-ya lu-û-l/i(-) (8 ) ti-an-zi 
UDU. HI.A-uS lu me§MUHALDIM ap-pa-an-z/i/ (9) tu-uS e-di lu-ü-li- 
as ar- hi LUGAL-i /pı-ra-an/ (10) is-ka-ra-an-zi (11) LUGAL-us ü-iz-zi 
lu-ü-li-aS Se-ir A.SAR-S/U.../ (12) ta-a$ ti-i-e-iz-zi LUGAL-u5 ar-ta 
7U(?).../ (13) / I  ta/-az-zi-il-ii-i5 sa,me5i-wa-an-t/a-e$ (14) /x x a/n(?)- 
za sd,pal-wa-at-tal-la-aS lu/-.-/ (15) /x x lu/ me5ALAN.ZÜ a-ra-an-d/a- 
ri.../. Bu metnin 9.-10. satırları için bakınız: Kammenhuber, 1973, 
s.97. Ayrıca IV, l-ll satırı kalmıştır. H. Otten'e göre (bakınız: KBo 
XVI) IV, 6  ve ardından paralel olarak KBo XVI, 78, IV, 17. Bu bağ
lamda Fırtına tanrısı neferi için aşağıya bakınız: KBo XVI, 49, IV 
kısmında ordunun yer aldığı ayinden bahsedilen 3. satır ilginçtir: 
dTa-a- ha-sa KÂ.GAL-aS ERIN.ME$-ti ti-an-zi.

13) KBo XVI, 49, I, 5 -dTa-a- ha-as; IV, 3-dTa-a- ha-sa.
14) dZuliya (tanrı Tsuliya), idZuliya akarsuyu adından türetil- 

miştir. (kıyaslayın: 1 . bölüm).
15) tü,suppitasSui (yön ve kalma durumu tekil şekli) bileşik ke

limedir ve suppi- ('ayinsel olarak temiz') sıfatıyla ve taSsu- / da$5 u- 
('önem, değerlilik') adından oluşur.

16.na4ZI.KIN dIM (KUB XX, 99, II, 16); na4 ZI-KIN dLAMA (aynı 
yerde, II, 18,19);

17) KUB XX, 99, II, 8  (ZAG-az), 9,10 (GÛB-laz).
18) Aynı yerde, II (13) ... 1 NINDA.KUR4.RA SA5-ma 1 

NINDA.KUR4.RA BABBAR (14) A-NA ,ülsuppita55ui parSiya.
19) Aynı yerde, II, (26)... na-as-kân anda ehal/entuwa.
20) Aynı yerde, II (28).../ a-a5-ga-az TU§-as dTa-ü-ri-it/.
21) KBo II, 3, II (CTH 404) (13) GGUNNI-aS kat-ta-an mar-nu- 

wa-an-da-as (14) lu-ü-li-ya 2  lumesALAN.ZÜ (15) ne-ku-ma-an-te-es 
lu-u-li-kân (16) an-da pâr-as-na-an-te-e5 (17) salAMA/DINGIUR-UM 
dTi-ti-û-ut-ti (18) UGULA 5dl me5KAR.KID mar-nu-wa-an-da-as (19) lu- 
ü-li-ya 3-Su hu-ya-an-zi (20) UGULA sal/me5/KAR.KID GIR?GI§ har-zi
(21) pi-ra-/an/-na-as-Ii luSANGA dTi-ti-û-ut/-ti/ (22) hu-u-ya-an-za 
luSANGA 6isPA har-zi (23) pı-ra-an-5i-kân 5i-pâr-ti-is (24) ha-mi-in-
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kân/-z/i (25) nu-kân A-NA lu/me5/ALAN.ZÜ (26) i§-ki-5i-i$-si mar-nu- 
an (27) 3- sil la-a- hu-u/-wa/-a-i (28) ,ume5ALAN.ZÜ lu-ü-li-ya-az
(29) a-ri-ya-an-zi sa-wa-tar-ra (30) 3-$U pa-ri-ya-an-zi sa-wa-tar-ra
(30) 3-§U pa-ri-ya-an-zi (31) ta-as-ta pa-a-an-zi (32) LUGAL-us-§a/- 
a/n? dU-as na/1hu-u-wa-5i-ya (33) an-da pa-iz-zi na4 hu-u-wa-si-ya
(34) U5-KI-EN lumc§ALAN.ZÜ me-ma-i (35) / / uki-i-ta-as hal-za-a-i
(36) ta-aS ear-ki-ü-i ti-ya-zi. Bakınız: Alp, 1940, s. 6 8  ve not 4; 
Güterbock, 1964, s. 96.

22)Anlamı bilinmiyor.

23>) ariya- fiilinin, genel olarak 'kâhin aracılığıyla kurmak' 
manasında bu metin içinde kullanılması olasılığı düşüktür.

24) KBo II, 3, III (19) /nu/ ,ume5MU§EN.DÜ. IJI.A (20) lu-ü-li-ya 
tar-na-an-zi (21) nu u? ,umo5IJUB-BI ap-pa-an-zi (22) LUGAL-us A- 
NA NA4. HI.A lıa-ya ha-ya-ya.

25) KUB XXII, 27, IV (37) dLAMA UR.MAH l-NA £ UR.M/Alj 
halkessa/ra-a eSSanzi. Bu satırı kıyaslayın: Otten, 1959a, s. 358 vs.

26J takeha- ('aslan') sözcüğünün görüldüğü Hatti-Hitit iki dilli 
metin söz konusudur: Kammenhuber, 1961, s. 203. takeha- keli
mesini takeha! ile E. Laroche (Laroche, 1966, s. 252) ve ondan ba
ğımsız olarak biz karşılaştırdık (Ardzinba, 1971, s.16; Ardzinba, 
1975a, s. 180).

27) KBo XXI, 22, Vs. (36) dUTU-wa-as wa~at-ta-ru ü-it na-at 
ma-a-ah- ha/-an (i-ya-an)/ (37) kat-ta(-)5a-ra-at-kân NA^.ta ü-e-da- 
an is-ki-y/a?-an x x lu-/ü-li-ma? (38) na-at pâr-5a-ni-es pa-a-ah-sa- 
an-ta...

28) Kıyaslayın: KBo XVII, 22, II (8 ) dUTU-i SAL.LUGAL LUGAL-
us huiSw/anza: II (13) /dUTU/-i SAL:LUGAL SAL.LUGAL-a§
huis/wanza.

29) KUB XXIX, 1, I (21) LUGAL-e-mu DINGIR.ME§ me-ik-ku- 
us MU-KAM. IJI.A-uS ma-ni-ya-ah- hi-ir (22) ü-it-ta-an-na ku-ut-ri- 
e5-me-it NU.GÂL. Aynı satırları kıyaslayın: KUB XXIX, 3, Vs., 1-2.
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30) KBo XXI, 22, ile KUB, XXIX, 1 arasındaki ilişki için bakınız: 
KBo XXI, Özet.

31) KBO XXI, 22, Vs. (18) ka-a-îa eısERIM kar-pı-i-e-mi nu la- 
ba-ar-na-a5 ta-lu-qa-us MU.HI.A-uî (19) us-ne-eS-ki-mi ka-a-Sa 
g,5ERIM kar-pı-i-e-mi na-aS-ta (20) sal ta-wa-na-an-na-a§ ta-lu-qa- 
us MU.HI.A-us u5-ne-e5-ki-mi. Kıyaslayın: Bin-Nun, 1975, s. 155

32) KUB XXXVI, 97, Rs. (13) /nu-/za ke-e-da-ni EZEN-NI e-za- 
at-ten (14) /e-k/u-ut-ten iS-pı-ya-at-ten (15) /ni-/in-kat-ten LUGAL- 
wa-as SAL.LUGAL-aS Ti-tar (16) /me-me/i-iS-ten (17)/ne-n/ı-sa-as 
da-ga-an-zi-pa-as-sa (18) /Ti-ta/r(?) me-mi-is-ten hal-ki-ya-as... 
Metin için bakınız: Otten, 1956.

33) Transkripsiyonda yer almayan 19. satır hakkında bakınız: 
Otten, 1956, s. 102.

34) KUB XXIX, 1, II (17) LUGAL-un-wa li-li-iî-ki-it-ten (18) 5a- 
a-ku-wa-as-5e-it li-li-eS-ki-it-ten ir-ma-an-si-kân da-at-ten (19) ü-e- 
<ri>-it-ma-an-si-kân da-at-ten har-na-pı-iS-ta-as-si- kân (2 0 ) da-at- 
ten har-as-sa-na-as GIG-an da-a-at-ten an-tu-uh-5a-as (21) i-da-a- 
lu INIM.MES-ar da-at-ta-ten kat-ta-wa-a-tar da-at-ten (22) gi-nu- 
wa-a5 GIG-an da-at-ten §A-a5 GIG-an da-at-ten.

35) KUB XXIX, 1, II (23) ti/-(i)/-ya 5al-li-i5 MUL-a5 nu 
HUR.SAG.MES-us pı-di-is-mi (24) a/.../ lu,rs7 8/Pı-en-ta-ya-as pı-e- 
te-it-ti e-es (25) GAL(?)-in(?)-za li-e kar-ap-$i -ursaeHar-ga-as pı-e-ti- 
id-di (26) e-eS İHirsaeDu-ut- ha-li-ya-aS pı-e-di-it-ti (27) e-e$ /GA/L- 
in?-za li-e kar-ap-Si (28)-hurs/ag /x-du-e-ni ^'^Pis-ku-ru-nu-vva pı- 
e-di-is-mi (29) e/-esG/AL-in?-za li-e kar-ap-te-ni.

36) /sid/dueni sözcüğünün soruyla okunması şu kaynakta yer 
almaktadır: Goetze, 1955a, s. 358 ve not 9.

37) KUB XXIX, 1, II (30) ...LUGAL-us HUR.SAG-i pa-iz-zi GAL-in 
dUTU-un kar-ap-zi.

38) KUB XXIX, 1, II (33) /.../-ar EGlR-pa da-a-a$ kat-ta-wa-a- 
tar EGlR-pa da-a-as (34) /na-ah-sa/-ra-at-ta-an EGlR-pa da-a-as ü- 
e-ri-ti-ma-an (35) /EGl/R-pa da-a-as kar-di-ya-as GIG-an EGlR-pa
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da-a-as (36) GIG-an-si-kân da-a-as mi- hu-un-ta-tar-§e-kân da-a-as
(37) ma-ya-ta-tar-ma-aS-si EGIR-PA pa-i5 hu-ul-la-tar-ma-as-si (38) 
EGlR-pa pa-a-is.

39. KUB XXIX, 1, III, (6 ) dUTU-u5-za dIM-a5-?a LUGAL-un EGIR- 
pa kap-pu-u-e-ir.

40) KUB XXIX, 1, II (50) MU.HI.A-as-Si EGHIR ne-wa-ah- hi-ir 
na-ah-sa-ra-at-ta-a/n?/ (51) ne-wa-ah-hi-ir.

41. KUB XXIX, 1, III (7) na-an da-a-an ma-ya-an-da-ah-hi-ir...
42) KUB XXIX, 1, II (52) ALAM-iS-si NAGGA-as i-e-ir SAG.DU- 

ZU AN-BAR-as (53) i-e-ir-sa-a-ku-wa-as-si Â.MU$EN-as i-e-ir (54) 
ZÜ.IJI.A-ma-as-si UR.MAH-aS i-e-ir.

43.J. Friedrich'ten frakı olarak biz tercümede harfi anlamını 
veriyoruz: Gl -  'ok.'

44) Hititçe gaggara- kelimesinin anlamı tespit edilememiştir. 
Kelimenin 'keklik' olarak tercümesi, bağlamında Hitit metinlerinde 
görülen kuş adıyla kıyaslama ve Akad, Yunan, Dağıstan ve Kartvel 
dillerinde ses taklidi olarak benzer örnekler için bak: Menabde, 
1965, s. 32, not 34, s. 37; Giorgadze, 1973, s. 254, not 64 (aynı 
yerde literatür yer almaktadır).

45) Genelde 'mutfak', saray, mabet gbi yerlerde görevli kişi 
unvanlarının oluşturulduğu walhi, towal vb gibi posanda- gövdesi 
de muhtemelen bir yiyecek adı olsa gerek.

46) Harfiyen 'süzgeçten geçirin'anlamı verir. Hitit metinle
rinde figura etymologica ve başka Hint Avrupa paralelleri kullanıl
ması hakkında bakınız: İvanov, 1969b, s. 40-56.

47) Son zamanlar bu ve sonraki satırlarla ilgili 359/u + Bo 
4410 paralel fragmanları bulunmuştur fakat bazı durumlarda ana 
metinden farklıdırlar. Bu fragmanların KUB XIII, 3 metnine göre 
farklarıyla birlikte transkripsiyonu için bakınız: Otten und Rüster, 
1977, s. 55-56.

48) Yeni fragmanlarda, (bakınız: not 47), konu farklı şekilde 
ele alınır (bakınız: Otten und Rüster, 1977, s. 55): (5) /A-NA/ dID
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pa-id-du ma-a-na-a5 pâr-k/(u-e-eS-zi) (6 ) /nu/ zi-iq-qa pâr-ku-i5 
ma-a-na-as pa-a/(p-ra-a§-zi-ma) (7) /z/i-iq-qa-i-it: '(Zuliya) tanrısal 
nehre doğru yürüsün hadi! Eğer o (ayinsel olarak) temizse o za
man sen de (Arinna) temizsin, eğer o temiz (ayinsel olarak) kir
lenmişse, sen de nehre git!../

49) Kentin adının yeniden oluşturulması hakkında bakınız: 
Otten und Rüster, 1977, s. 56

50) marsaStarri- Hititçe 'hile, kandırma, dolandırıcılık' anlamı
verir.

51) A. Kammenhuber, 34. satırdaki /tu-ik-k/i-i (tekil) ve 
37.satırdaki NLTE.ME§-Su (çoğul) kelimelerini 'beden, göv
de' olarak çeviriyor. Çoğul şeklinin kullanılması, herhalde kralın 
beden kısımlarından bahsedildiğini gösterir.

52) Harfiyen - 'yeminle.'

53) İlginçtir ki boğayla veya koyunla cinsel ilişkiye girmek, suç 
(hurkel) sayılmaktaydı, oysa at veya katırla çiftleşme (Ü-UL 
horator) suç sayılmazdı.

54. Bizzat at veya katırla çiftleşen kişi.

55) 'Büyük kaza, çanak' (^ayakyolu) kelimesi rastlanan Hitit 
metinleri derlemesi için bakınız: Otten, 1951, s. 227, not 20. Ayrıca 
bakınız: pongowas hussil- 'çanak, kazan' (=ayakyolu) -  KUB XXIV, 
146, II 3 (Werner, 1954, s. 297)

56) Örneğin bakınız: KBo IV, 9, VI (25) n-aSta parasnawas 
luSILA.§U.DUg.A-as (26) uizzi... 'Ve sonra saki gelir, çömelerek otu
rur...' Iuparasnawas 'çömelerek oturan (kişi)' sosyal unvanı da bi
linmektedir.

57) Müzisyenler için 'Zinir' emir sözünün bizzat kullanılması, 
Hatti dilinde khuntsinar(a) ve ippitsinar(a) gibi müzik aletlerinin 
adında 'Zinir' gövdesinin bulunmasıyla açıklanabilir.

58) gî >UKUR DUMU fı.GAL (kıyaslayın: Jakob-Rost, 1966, s. 
167-168)
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5 9 ) me/iS$a muhtemelen hem de bileşik ka$-me$§a kelime
sinin bir parçasıdır. Kıyaslayın: Hititçe ka$tip(a) -  kapı ve âkaS- 
kastip(a) 'büyük kapı'. Messa veya kasmessa denildikten sonra 
genelde su getirilirdi. Kıyaslayın: KBo IV, 9, VI, 16-19. 'Baş meşedi 
saray oğullarına/oğlanlarına (yönelerek) 'messa' der ve sarayın iki 
oğlu/oğlanı kral ve kraliçeye altın kupayla su getirirler.' Meşedinin 
kazzue demesi ve ardından şu hareketi yapması arasındaki ilişkiyi 
kıyaslayın: 've o (meşedi?) yatağı (karyolayı) kaldırır ve aşağı götü
rür.' (KBo V, 11, IV, 9-11. Bakınız: Alp, 1940, s. 12, not 1). Acaba 
kazzue kelimesi Hatti dilindeki 'yatak' (karyola) anlamı veren saSta 
sözcüğünün eşanlamlısı olabilir mi? Ayrıca kıyaslayın: KBo IV, 9, I
(2 0 ) nu taliSa daranzi- 've onlar 'talisa' derler.' 'talisa' kelimesinin 
de manası bilinmiyor.

60) KUB XXV, 1, V (2) ta lüSILA.§U.DUg. A GAL KÜ BABBAR (3) 
GE$TIN-it LUGAL-İ pai...

61) KUB II, 5, II (35) na-as-ta ,ümeîE.DE-A (36) 2SAG.DU GUD 
KÜ.BABBAR (37) an-da û-da-an-zi (38) pı-ra-an-na 
luSILA.$U.DU8 .LI§-A (39) wa-aS-sa-an-za i-ya-at-ta-ri.

62) Kıyaslayın: KUB XX, 83, III (2) udanz/i/ (3) ta-as LUGAL-i 
pı'r/an/ (4) Sunnanzi (5) ka-SSan 1 DUG GE§TIN (6 ) lahuvvanzi (7) 
kaya-ssan (8 ) 1 DUG.GESTIN lahuvvanzi (9) lüSILA.SU.DU8 .A-as kati- 
sSi (10) artari nu-SSan (11) luSILA.§U.DU8.A A-NA SAG.DU.MES GUD 
KÜ.BABBAR (12) QA-tam dai. Ayrıca kıyaslayın: IV, 1-3.

63) g,ihap5alli (hayalli) 'sandalye' cenaze ayininde kadın (kra
liçenin) cenazesinin koyulduğu teneşirdir. Bakınız: Otten, 1958, s. 
34, 60, 6 6  vb)

64) KUB XXX 19+20+21+22+XXXIX, 7, I (55) nam-ma ku-is an- 
tu-uh-sa-as SA MÂ5-5U nu-za PA-A-SU KÜ.BABBAR SA 20 GIN da-a- 
i (56) na-as-ta e,sGE$TIN-an kar-as-zi luSILA.SU.DU8. A-ma-aS-5a-an 
i5-qa-ru-uhda-a-ga-an (57) GUL-alı-zi nu kal-ga-li-na-i/z-z/i nu 
Saltap-ta-ra-as ü-es-ki-u-wa-an da-a-i (Otten, 1958, s. 34). 57. satır
daki kalgalinâl (kalgal-inâl-) fiilini biz 'seslenmek' olarak çevirdik,
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H. Otten ise 'şarkı söylemek' olarak tercüme etmiştir (Otten, 1958, 
s. 35 vs). Bu fiil, muhtemelen Hitit müzik aleti galgal-turi adında 
yer alan gövdeden türemiştir (yukarıda 2. bölüle kıyasla). Cenaze 
ayininde üzüm asmasının kesilmesi bağlamında, kralın 'yeniden 
doğuşuyla' ilgili olan yeni saray inşaatı ayininde asma fidanı ve 
ağaç dikilmesini kıyaslayabiliriz.

65) Bakınız: KUB I, 17, II (16-19) n-asta paraSnawa§ 
luSILA.5U.DU8. A-aS uizzi luALAN.ZÜ kissan memai...; III (46-49) n- 
asta parasnawas ,uSILA.§U.DUa. A-as uizzi luALAN.ZÜ hattili kiSSan 
memai...

6 6 ) Hatti winduqqoram ayninde win- için 'şarap' anlamından 
ilk olarak H. Brandenstein bahsetmiştir. Kıyaslayın: Bossert, 1944, 
s. 209. Bu Hatti unvanında A. Kammenhuber Hatti dilinde içki an
lamına gelen karam(u) sözcüğüne işaret ediyor ve wirı(du) kelime
sinin Latince vinum veya Hititçe wiyana vb ile herhangi bir ilgisi 
olduğunu kabul etmiyor (Kammenhuber, 1959, s. 77; 
Kammenhuber, 1961, s. 209).

67) IBoT II, 91, III (x+l) 2-na GAL lu meSGE$TIN x/.../ (2) dugha- 
a-ri-ul-li-ma a-pa-/a-a5-pât/ (3 ) har-zi na-as ar-ta (4) GAL 
“ •""■■‘geStiN dugGAL-me-it (5) 3-SU pî-e-di-iî-îi-pât (6 ) §a-ra-a kar- 
ap-zi (7 ) dugGAL-me-it 3-§U ha-a-ni (8 ) ta au6ha-a-ri-ul-li-ya (9) la-a- 
hu-i 4-na ha-a-ni (10) ta GAL lü meiGE§TIN-pât har-zi (11) lü SANGA 
dLAMA-ri (12) LJ 3 lumL’5ta-a- Iıi-ya-li-e-e5 (13) 3 (?) pa-an-tu-u/z-zi- 
e(?)-sar(-).../ 2. Satırın yeniden oluşturulması için kıyaslayın: IV (7) 
.../ ha-a-ni tu-u5 a-pa-a-as-pât har-zi.

6 8 ) Antahşum ayininde bazen asa neferinin, örneğin demirci
lerin (KUB II, 5, III, 33-34), tsahurti eşyası neferinin (KUB XX, 76, I, 
1 -2 ) önünden koşardı, sonra ise alayın önünde soyunmuş saki yü
rürdü. Bakınız: KUB II, 5, III, 38-39; Kıyaslayın: KUB XX, 76, I (4-5) 
'“Sl'LA.SU.DUg.A vvaSsanza A-NA Gl§ dINANNA. HI.A piran huwa/i/.

69) Ayrıca Ullikummi destanında Kumarbi'nin elçisi (veziri) 
Mukisan'a, Hepat'ın Takiti'ye, Fırtına tanrısının Tasmis'e hitabıyla
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kıyaslanabilir (Güterbock, 1951-1952, s. 122; Goetze, 1955a, s. 
1 2 1 - 1 2 2  vs).

70) KBo IV, 9, VI (14) LUGAL-us IGI.l_ll.A-it iyazi ,ümei$U.I-kân
(15) daganzipus sanhanzi. Kıyaslayın: KUB XX, 36, 5-6; KUB XI, 18,
III, 8-9; KUB XII, 1, II, 11-14; KUB X, 9 9 ,1, 4-7

71) KUB XX, 40 (8 ) ma-ah- ha-an-ma n,ndata-par-waa-su-u/n/ 
(9) sar-ru-ma-an-zi ta-ru-u/p-(pa-an-zi)/ (10) na-a5-ta lumcs§U.I (11) 
da-ga-anzi-pu-u$ sa-a/n- ha-an-zi/.

72) IBoT I, 36, I (68-69)... ,u$U.I-ma ei5ga-la-a-ma h/ar-z/i na- 
as-ta KÂ-us ar- ha wa-ar-si.

73) Jakob-Rost'a göre gıSgolama 'fırça' anlamındadır.
74) KUB IV, 47, Vs. (11) nu ne-ku-uz me- hu-ur ku-it-ma-an- 

kân dUTU-us na-a-wı u—up-zi nu-za a-pa-a-a? LÜ-as (12) wa-ar-ap- 
zi na-an ,U§U.I ga-ru-up-zi dan-na-re-es-na-as te-e-da-ni-is (13) gal- 
ta-ni-is-sa te-e-da-ni-i$ GÜB-la-aS da-a-i GÜB-la-a5-sa §U-ME§-as 
(14) GIR.ME§-a5-5a 5a-an-ku-wa-i da-ai. (Güterbock, 1964, s. 105)

75) Hititçe donnaressar kelimesi için 'koltuk altı' anlamını 
Güterbock önermiştir: Güterbock, 1964, s. 105) Bu Hititçe kelime, 
dannara - ('boş') sözcüğünden, -essar kelimesinin yardımıyla oluş
turulmuştur.

76) galgol-tani kelimesinin manası belirsizdir. H. Güterbock'a 
göre, tedanis kelimesi gibi bu sözcük de belirtme durumunun ço
ğulu şeklindedir (Güterbock, 1964, s. 106). Belki de galgol-tani 
aynı galgal-turi müzik aletinin adındaki daralmış gövdeden oluştu
rulmuştur. (Bakınız: yukarıda 2. bölüm). Herhalde galgal-tani ke
limesi gırtlak kıkırdağı veya boğaz, gırtlak manasındadır. Bu görü
şü V.V. İvanov konuşma sırasında dile getirmiştir.

77) Harfiyen 'sol taraftan el ve ayak parmaklarından.' 
Kıyaslayın: Güterbock, 1964, s. 113;

luALAM.KAXUD 'Statueanbeter (Bakınız: Friedrich, 1952-1954, 
s. 264). İşbu çalışmada benimsediğimiz yeni okuma: luALAN.ZÜ 
(Bakınız: Güterbock, 1964, s. 95-97);
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78) KUB 1,17, VI (28) mahhan-ma-kân İUSIIA.SU.DU8.A LUGAL- 
i (29) GAL-AM epzi luALAN.ZÜ (30) Ü-UL memai malıhan Gl§ 
dİNANNA.Ijl.A (31) karinuwanzi luALAN.ZÜ memai.

79) KUB I, 10, V, 28-34 metininde tamamen aynı anlatımı 
görüyoruz. Ama karinu- (kariyanu-) yerine karussiyanu- 
('susturmak') kullanılmış olup karussiya- ('susmak, sesini kesmek') 
fiilindendir. Bu ayinle ilgili satırla için bakınız: Ardzinba, 1977, s. 
127 vs.

80) LÛ dU/IM (LÜ.MES dU/IM): KUB VII, 3, IX, 11+ XXVIII, 82 + 
IBoT III, 98; KUB IX, 38; KUB X, 48, 66; KUB XI, 30; KUB XII, 14, 20, 
49; KUB XVII, 10, 11, 29; KUB XX, 10; 18, 61, 91; KUB XXV, 9, 14, 
36; KUB XXVI, 21; KUB XXVIII, 45, 92, 98; KUB XXXI, 57, KUB XXXIII, 
21, 22+23; 46, KUB XXIV- 81, KUB XXXVI, 89, KUB XLII, 93, KBo II, 4; 
KBo VII, 78; KBo XI, 30, 43, 45, 49, KBo XVI, 68, 73, 81, KBo XVII, 
78, KBo XIX, 68; KBo XX, 10, 16; KBo XXI, 47; VboT 55, 73; IBoT II, 
34, 90, 121; LÜ dU(LÜ.ME§ dU) işlevi için bakınız: Haas, 1970, s. 30- 
32 vb; Ardzinba, 1971, s. 16 vs:

81) LÜ dU UfUNerik 'Nerik kenti Fırtına tanrısı neferi' (Haas,
1970, s.30, 268, 308 vs) luSANGA $A dU u,u Zahalukka 'Zahalukka 
kenti Fırtına tanrısı neferi' (Haas, 1970, s. 300, 304 vs). Zahalukka 
Nerik kenti yakında bir yerleşimdir. luSANGAdU A-NE 'Göklerin Fır
tına tanrısının rahibi' (Bo 3315; Haas, 1970, s. 277b). luSANGA dIM
u,u Kulivvisna 'Kulivisna kenti Fırtına tanrısı rahibi' (KBo XV, 33, III, 
D-

82) Kıyaslayın: KBo XVI, 68, I, 21 .../ lumcsSANGA KUR.KUR- 
/Tl/M? LÜ.MES dIM 'Fırtına tanrısı ülke rahipleri ve neferleri'. Ama 
IBoT I, 29, Vs. 19 metninde 'on iki rahip oturur; Fırtına tanrısı rahi
bi, Fırtına tanrısı neferi...'

83) KUB XX, 19, III (1) LÜ dU SAL dU ‘al pal-wa-tal-la-as (2) 
lu muszi-it-ti lu mesha-az-zi-ü- i-a§ (3) hu-u-ma-an-za pı'-<ra>-an lıu-u- 
wa-a<-i> (4) LUGAL-us KISLAH-ni a-ri 2-e ir- LÜ dU/IM -zi (5) d5e- 
pu-ru-ü dTe-li- pi-nu-ü GlS dİNANNA.TUR (6) LUGAL-us-kân a-ra-ah-
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za-an-da ü-iz-zi (7) ta-as-kân g,5hu-lu-ga-an-za GAM ü-iz-zi (8 ) GAL 
DUMU E.GAL LUGAL-i gi§kal-mu-uS pa-ai (9) /GAL/ DUMU.MES 
E:.GAL 1 lüME-§E-Dİ ,ÜGUDÜ (10) /,ü/ha-mi-na-a§ LÜ dU SAL dU (11) 
/sal pal/-wa-tal-la-as lumcSzi-it-ti (1 2 ) /,um0*ha-az/-zi-ü-i-ya-aS pı- 
<ra>-an hu-u-wa-a-i. 3. satırda herhalde hatalı yazı var çünkü 12. 
satırda huwai yazılıdır, pı'ran kelimesini KUB XX, 81, I, 4-5 kısmıyla 
kıyaslayın; bu satırlar göre, Fırtına tanrısı neferi ve başka görevli 
prensin önünden koşarlardı.

84) KBo XVI, 78, IV (7) /...LÜ/dIM gi*Pa-an har-zi SAL dIM 
salpal-wa-at-tal-la (8 ) /...V^ALAIM .ZÜ UGULA ,üme5MUHALDIM 15 
,6 moiha-a-pı'-e-e5 (9) /...1/5 ,üme5UR.BAR.RA 1 SAL g*BAN 3 salme5i- 
wa-an-te-es (1 0 ) /..S3/l?i-wa-an-da-an S3İhar-wa-an-da-an-za kap- 
pa-ali-d/a/ (11) /..i/s- hu-uz-zi-an-za glSGA.ZUM is- hu-uz-zi-a$-5a
(12) /...-/kân 1 ta-az-zi-il-li-i5 ar-ta (13) / . . .k i- / is - S a - r i- is - s i  nlndamu-u- 
ri-ya-la-a§ ne-e-x/.../ (14) /.../x x ar-ta za-a-u KÜ.BABBAR har-zi 
30UDU.NITÂ.MES 3/0.../ (15) /.../ hi-lam-ni ha-an-da-a-an-te-es.

85) Elinde asa tutan Fırtına tanrısı neferi, Zipalanda kenti 
şenliğinde de görülür (KBo XI, 50, V, 19). Onun ardından burada el 
çırpan alkışçı da belirtilir (2 0 , satır).

8 6 ) Kıyaslayın: KUB X, 6 6 , VI (8 ) LÜ dIM-es lühapiya/n.../ (9) 
pahutezzi ta-an/.../ (10) p/ı/-ran LUGAL-i manahhanda/ (11) 
/t/agan Se$-zi: 'Fırtına tanrısı neferi hapi neferini /.../ve onun /.../ 
götürür.' Kralın önünde o yerde uyuyor.'

87) Şartlı tercümedir çünkü glSGA.ZUM logogramı 'tarak' an
lamındadır. Bunun ardından gelen ishuzziaSS-e (tamlayan duru
mun tekili) kelimesi herhalde satırın eksik kısmındaki sözcüğün 
niteleyicisidir.

88) KBo XX, 10, I (7) ERİN.MES-az LUGAL- 
uş 9,§§Ü.A e-§a E.GAL mar-nu-an pı-ta i LUGAL-u§ 2-SU 
(9) si-pa-an-ti DUMU E.GAL GAL-AM pa-ra-a pı-ta-i (10) 
ta LÜ dU-an an-da pı- hu-ta-iz-zi (11) ta LUGAL-un §u-up- 
pı-ah- hi /wa/-tar 3-SU he-ik-ta (12) i§-pâr-nu-zi ma-at-ti
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LUGAL SAL.LUGAL e-§a-an-da (13) ME-E QA-TI pî-ta-an- 
zi 9'5BAN§UR-u§ ti-an-zi Paralel satırları kıyaslayın: II, 4- 
10; I, 8 kısmındaki DUMU E.GAL yerine burada 6. satır
da GAL DUMU E.GAL görüyoruz. 9. satırda -  iSparnuzi 
ta-malti.

89) KUB 42, 93, Vs. (4) ma-a-an LÜ dU LUGAL-un.

90) KUB XX, 15, (12) /(ma(?)-a(?)/n(?) LÜ dU LUGAL-i h/i-(in- 
ga-zi)/ (3) /LÜ/ e'sPA tar-kum-ya-iz-/zi/. (4) /.../x LÜ dU glSGE§TIN.< 
H AD>.DU./A.../.

91) KUB XXV, 14, I (5) /...-a/s-kân nam-ma LÜ dU (6 ) cha-/l/i- 
in-tu-wa-aS an-da tar-na-an-<zi?>î (7) ta SAL.LUGAL a-niya-zi.

92) KUB XX, 18, Vl(?) (13) /GIM/an lu-uk-kat-ta ha-as-sa-an-zi
(14) /na-a/S-ta LÛ dU an-da tar-na-an-an-zi (15) /.../ x LUGAL-us 
uruA-ri-in-na (16) /i-y/a-at-ta. Ayrıca kıyaslayın: KBo XI, 49, VI (2) 
ta-as-ta x/x x x/ LUGAL SAL.LUGAL (3) l-NA !jurs*‘/x x x/ 5a-ra-a a- 
ra-an-zi (4) LÜ d/IM x x x- kân tar-ni-is-kâ/n-zi/ (5) ,upal-wa-tal-la-aS 
pal-ü-is-ki-iz-zi.4. satırda (tarnii?k/ânzi/) -uS işareti yerine -İ5 kulla
nılmıştır. Ayrıca kıyaslayın: KBo XI, 43, 9.

93) -Suppı'yahh 'ayinsel olarak temiz yapmak' fiilini kıyasla
yın: HT 95, 7; KUB XXVI, 21, III, 5; IBoT II, 121, VS, 18, Rs., 15; KBo
XI, 43, I, 10, 11; KUB IX, 38, 5-6; Kıyasla IBoT II, 121, Vs., (15) mân 
Siunan war<5a>-nu/zzi. 'Fırtına tanrısı neferi' temziliyor.'

94) KUB XI, 30, III (?) (21) DINGIR-LUM-kân KÂ.GAL kat-ta a-ri
(22) LÜ dU ha-lu-kân tar-na-i lu/pal-wa-tal-la-a§/ (23) pal-wa-iz-zi 
LUGAL-us na4/bu' wa-5i-ya/ (24) ti-ya-zi 3-e ir-ha-/iz-zi.../ (25) 
-ursa6 Da-a-ha dIJa-aS-ma/-i-ü/ (26) GİS dINANNA.TURlü mc5hal-li/-ya- 
ri-es/ (27) SIR-RU lüALAN.ZÜ /ma-ma-i/ (28) l0 pal-wa-tal-la-as pal/- 
wa-a-iz-zi/ (29) luki-i-ta/-a5 hal-za-ai/.

95) KUB XXVI 89 Rs. (62) /'/Hu-u-uz-ziya-as LÛ d,?,U na-pı-§i 
ha-lu-qâ-a tar-na-i (63) /k/a-a-ri-wa-mu ka-a-ri dU uruNe-ri-ik zi-ik- 
ka4 .wa-mu ka-a-<ri>(?) (64) /n/e-pı-sa-as dU-as dU uru Ne-ri-ik-ki-
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wa-kân ne-pı-sa-za (65) kat-ta SIG5-in ü-wa-te. Bakınız: Haas, 1970, 
s. 157.

96) Bu metinde (ikinci kişi tekili emir kipindeki) kari- fiilinin 
anlamı belli değildir. Hititçe'de 'örtmek, belemek' ve 'isteği yerine 
getirmek' anlamı veren ve kahya- gövdesi içeren iki fiil vardır. Söz 
konusu metinde kari- için (soru işaretiyle) V. Haas son anlamı öne
riyor (Haas, 1970, s. 157) Fakat kari- fiili birinci anlamda da kulla
nılmış olması istisna edilemez. Binen Hatti mitolojik metninde pı
nar başındaki elma ağacından bahsedildiği ilginçtir (KUB XXVIII, 6 ; 
Bakınız: Forrer, 1922, s. 239; Friedrich, 1932, s. 5; Dunayevskaya, 
1961, s. 72; Kammenhuber, 1969, s. 491). 'Elma ağacı sıcaktan 
yanıyor (kanıyor). Arinna kenti Güneş Tanrısı 'parlak giysileriyle' 
elma ağacını örtüyor.' Khuntsiya'nın isteği Fırtına tanrısına yönel
diği için kari- 'sıcaktan korudu' anlamındadır ve dolayısıyla refah 
getirme isteği yağmur istemekle ilgilidir.

97) Kıyaslayın: Takhpurili ve Tatta Fırtına tanrıları neferleri 
tarafından Nerik kenti Fırtına tanrısına çağrı yapıldığı diğer ayinde
ki 'Kkakharva ülkesi (vilayeti).' KBo XVI, 81, I, 4 (Haas, 1970, s. 308)

98) Bakınız: KUB XVII, 10, IV (4) dIM-aS le-e-la-ni-ya-an-za ü- 
iz-zi na-an LÜ dIM (5) a-ra-a-iz-zi... (Laroche, 1965, s. 98). MAH 
tanrılarıyla ilgili olan buradaki benzer metin parçalarıyla kıyaslayın: 
KUB XXXIII, 46, I, 8 ; Asmunikal tanrısı ve tanrıçası (kraliçesi) ilgili 
olanlar: KUB XXXIII, 27, IV, 16-19.

99) KUB VII, 13, Vs. (29) dU-aî kar-pı-in kar-tim-mi-at-ta-an 
na-ah-s/a-ra-at-ta-an/ (30) sa-ra-a-u-wa-ar tar-ma-a-nu-un mi-ta- 
a-nu-un nu /.../ Kıyaslayın: 27, na-at tar-ma-a-iz-zi, mi-ta-iz-zi mu- 
kân an-da /.../

100) KBo XVII, 78, I (1) /ma-a-a/n dU-as lja-tuga te-it- ha-a-i 
nu an-tu-uh-sa-an (2 ) /na-a$-s/ıı a-as-ki na-da na-as-ma dam-ma-li 
pı-di na-as-ma-kân E-ri (3) /an-da-a/n GUL-ah-zi na-as^a-ki... Kı
yaslayın: Neu, 1970, s. 46;
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101) Kıyaslayın: KUB XXVIII, 821, 10 -  parkunuskizzi 'o, ayin
sel olarak arındırıyor/ 2 0 . satırda parkunuddu -  'bırak, ayinsel ola
rak arındırsın/ deniyor. E. Laroche makalesinde bu ayine 'arınma 
ayini' demektedir. (Laroche, 11957, s. 14).

102) Bakınız: KUB XXVIII, 82 ,1, (12) /...ida/lu papressan.

103) IBoT III, 98, I (22-24) ukturiyas-san AN.BAR palhis kitta 
istappulli-Ssit-Suliyas n-at-kân istapu AN.BAR-as-san tamus 
vvalhandu. Kıyaslayın: Laroche, 1957, s. 147

104) KUB XXVIII, 82, I (18) /-an LÜ dU-an-wa hal-zi-ig-ten. Kı
yaslayın: KUB XXXIII, 22+23, I (19) /LÜ dU-an?? Halz/i$ten nu-wa 
AN.BAR-as GIR-an /dau??/ 'Siz Fırtına tanrısı neferini(?) çağırın ve 
o demir bıçağı alsın?.' (Laroche, 1957, s. 14).

105) KUB XXVIII, 82, II (5) EGlR-pa-ma-za LÜ dU duf?NAM-MA- 
AN-TUM (6 ) İS-TU A-iz(?)-za(?) da-a-i A-NA GAL DUMU.MES 
E./GAL/ (7) duepa-ah-hu-na-al-li pa-ai (8 ) nu-aS-sa-an A-NA LUGAL 
Su.MES-as wa-a-tar pa-ra-a (9) la-a-hu-u-wa-a-i LUGAL-us-za-kân 
dUKpa-ah- ha-na-al-li (10) 5u.ME$-u§ kat-ta a-ar-ri nu LÜ dU A. III.A- 
as (ll)INIM -M EŞ-ar ki-is-sa-an me-ma-i.

106) pahhurtalli kabının adı Hititçe pohhur ateş sözcüğünden 
gelmektedir (kıyaslayın: du9poh hunalli pohhur -  'kaptaki ateş' 
(ateş yakmak için): VBoT 58, IV, 36. Aynı şekilde öz türetme tipi 
olarak da- 'iki' sayısından oluşturulan örneğe bakınız: ,uduwannalli
-  'sırasıyla ikinci.' Burada ve başka ayinlerde su-ateş karşıtlığı için 
aşağıdaki notlara bakınız.

107) Kıyaslayın: KUB XXVIII, 82, II (8-9) watar para lahuvva-;
(11) mema-; KBo XX, 10, I (11-12) /wa/tar 3-§U hi(n)k-; isparnu-; 
maid-; KUB XII, 29, I (?) (4-5) watar (fiil fragman halindedir); (5) 
iSparmusk-; (6 ) uddanisk-; Suyla ilgili ayinsel hareketlerde 'söyle
mek, dua etmek, yakarmak, büyü sözleri söylemek' gibi fillerin son 
kısımda yer alması dikkat çekmektedir. Hitit İmparatorluk Döne
mine ait fragmandaki hareketlerin sırası için bakınız: KUB XII, 29, 
l(?) (4) /.../ LÜ dU wa-a-tar A-NA EN-SISKUR (5) /.../5-pâr-nu-us-ki-
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iz-zi (6 ) /.../x x ud-da-ni-iS-ki-iz-zi. 4.-5. satırlar için bakınız: 
Meriggi, 1960, s. 90

108) poppar/s 'püskürtmek, serpmek' filinin kullanımını Tat
ta Fırtına tanrısı neferinin ayinindeki durumla kıyaslayın (HT 95, 8 , 
10).

109) KUB XXV, 23a (1) dU he-e-u-wa-a5 l-NA URU-SU 
luÜ.HÜB-aS-kân pi5-§u-i Se-ir ar-ta-ri TE-$I DÛ-ri (2) nu-kân LÜ dU 
uruHa-ak-mis-$a-az kat-ta pa-iz-zi 3 NINDA UP-NI 1 dug ha-<ni>-i$- 
5a-as KA§ (3) l§-TU t-SU pı-e-da-i 1 UDU.GE6 LÜ.MES URU-§U 
lüÜ.HÜB pı-ya-an-zi (4) na-an-kân LÜ dÜ BAL-an-ti na4ZI-KIN-$i hu-u- 
kân-zi Su-up-pa (5) hu-e-Sa-u-wa-az ze-e-an-ta-az ti-ya-an-zi.

110) Kıyaslayın: Bo 2710 (5)paSsul.$er tianzi (Haas, 1970, s.
214);

111) KUB XVII, 29, II (3) /...LÜ/ dU DUG.KA.DÜ da-a-l (4) /.../ 
x-ra-za ha-an-da-iz-zi nu A-NA DINGIR.MES EZEN DÜ-zi (5) /.../-zu- 
an hal-za-a-l (6 ) /ka-ru-/ ü-ma Sü-me-en-za-an hu-uh- ha ha-an-ni- 
iS (7) at-ti-e-e5 an-ni-is ir- ha-aS-5a KASKAL-as-sa ud-da-ni (8 ) na- 
ah- ha-an-te-eS e-Sir nu ZAG-an KASJ-KAL-an-na Ü-UL (9) ku-iS-ki 
pâr-as-zi A-NA dIM ZAG-H.IA-uS gi-e-nu (10) KASKAL-as-ma-a5-?i 
UZUGAB nu ma-a-an ZAG-an ku-i§-ki (11) pâr-as-zi nu dIM-an gi-e- 
nu-5u-us da-ri-ya-nu-zi (12) ma-a-an KASKAL-an-ma ku-is-ki /par- 
as-/zi nu dIM-an (13) UZUGAB da-ri-ya-nu-z/i ...r/u LÜ.MES dU (14) 
kis-an e-5ir ma-/.../-ki (15) pâr-a5-sa-an-da-an x/.../x-an B'!KÂ-az
(16) ha-ap-pu-ut-ri-ya-/an-ta(?)...x-an (17) ku-i$ UKÜ-aS x/.../x-du
(18) l-NA eıiAPIN /.../ (19) na-an-5a-an LÜ/dU .../ 7.-8. satırlarda 
(uddani nahhant- e$/pahsanuwant-eS-) 'işte (çok) tedbirli ol
mak' şeklinde arkaik kutsal biçim kullanılmalıdır. Bu ifade 'büyük 
kazan, tekne(=hela) ile ilgili öğütte (Bakınız: KUB XXXI, 100, Rs., 8 -
1 0 ) ve mabet görevlileri için yazılan talimatlarda rastlanır (İvanov, 
1962a: s. 268-270). KUB XVII, 29, II, 9 vs metni için bakınız: 
Güterbock, 1957, s. 358/. 6.-7. satırları ayrıca kıyaslayın (Firedrich- 
Kammenhuber, 1975-1978, s. 72)
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1 1 2 ) parana-, parsnâ- fiili, 'çömelmek'anlamındadır (bunun 
Hint-Avrupa kökenlerini H. Pedersen tespit etmiştir). Bu fiilin en 
eski anlamı Vaziyet almak' olup bu durumda dizler ve parmak uç
ları yere dokunur: gövde ise tabanlar üzerinde tutulur/ (Sommer, 
1949, s. 374-378).

113) Tekerleğe bağlayarak idam etme uygulaması, Hitit Ka
nunlarında anlatılır (§ 116): 'Biri tohum üzerine tohum atarsa (ekili 
yeri ekerse) onun boynu pulluk üzerine koyulacaktır. Onlar iki ökü
zü arabaya koşacak her birini ayrı tarafa yönelteceklerdir. Kişi öle
cektir veya ölmesi gerekir../ /İvanov, 1963, s. 322/

114) rabi simmiltim, Hititçe, EN e'şKUN4. Kapadokya tabletleri 
verilerine göre 'merdivenlerin efendisi' görevi için bakınız: 
Giorgadze, 1966, s. 81-94.

115) Bo 2445, Rs. (12) /.../5a-ra-a İS-TU 8'>KUN5 KÜ-BABBAR 
ü-at-ten (13) /.../-ta-az hu-it-ti-ya-an-te-e§ e-eî-ten (14) /.../ NA 
E.DINGIR-LIM-KU-NU ü-wa-at-ten. Bakınız: /Landsberger and 
Güterbock, 1937-1939, s. 56/. Kıyaslayın: KUB XXXVI, 67, II (28) na- 
as-kân sasti-Ser İS-TU 8l*KUN5 pait: Ve  o merdivenle yuvasına çıktı/ 
Kıyaslayın: Hurparantsahu hakkında mitin diğer satırıyla kıyaslayın: 
KUB XVII, 9, I (16-17) ...na-aS-za-kân l-NAe,şKUN5 sa-ra esat...: V e  o 
yukarıda merdivene oturdu../ Bu satırda belirtilen tip, Hitit metin
lerinde gördüğümüz, tepesinde kartal bulunan dünya ağacı ile kar
şılaştırılabilir (kıyaslayın: yukarıda 2. Bölüm).

116) KUB XVII, 8 , IV (19) nu-wa-za nepisa e'şKUN5 9 karlan 
/.../: (Laroche, 1965, s. 167)

117) KUB XVII, 18, III (8 ) /.../x namma-kân EN.SISKUR.SISKUR 
iS-TU eişKUN5 Sara (9) /.../ A-NA salmc*$U.GI GIM-an utar nu QA- 
TAM-MA DÜ-an-zi (10) /.../-ma huiswandu§ EGlR-pa apun-pât 
KASKA-an (11) /(ti-ya)/n-zi... Bu ayinin anlatımında sadece Yerin 
Güneş tanrıçası değil, Gökyüzü Güneş tanrısı da yer alır (KUB XVII, 
18, III, 24).

118) Ayrıca Sahalin adasındaki Nivhler arasında şaman olan 
kişi için ağaç dikilmesiyle kıyaslayın: 'Onların arasında şamanın
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nereden çıktığını sorduğumda Oçi şöyle dedi: O şaman olunca öy
lesine çile çekiyor ki yemek bile yemek istemiyor. O zaman Nivhler 
onun hemen hemen şaman olacağını anlıyorlar. O zaman bir kök
narı devirirler ve güneşin doğduğu taraftan üzerinde işaret yapılır. 
Sonra bu ağacı getirip bu işaretin, güneşin doğduğu yöne bakacağı 
şekilde dikiyorlar. Bu ağaca çun derler. Ağaçtaki dört dalı dokun
madan muhafaza ediyorlar/ (Kreynoviç, 1973, s. 441) Geleceğin 
şamanı için ağaç dikme ayini Amur Nivhleri arasında da görülmek
tedir (Kreynoviç, 1973, s. 446).

119) KBo XX, 32, III (10) ma-a-na-aS-ta LUGAL SAL.LUGAL-ri 
NIN.DINGIR-ya GAL.HI.A ha-az-zi-an-zi ar-kam-mi wa-al- ha-an-zi/
(1 2 ) luha-a-pı-ya-a5 tar-ku-wa-an-zi.

120) Bo 2599 II (8 ) ma-a-na-as-ta ha-an-te-ez-zi-a5-mi-i? (9) 
LUGAL-i ha-an-ta-it-ta pı-e-di-i/s-mi-pât/ (10) ku-un-ni 1-SU wa- 
ha-an-zi. Transkripsiyon için bakınız: H. Otten. KBo XX metni 
Özet'i).

121) KBO XX, 26, 19-2; Ayrıca kıyaslayın: KUB XXVIII, 97, II (7) 
/ GÜB-ll-ya 1-SU wa- ha-an-zi (17) k/u-un-ni 1-§U wa- ha-an-zi. Bu 
metin, KBo XX, 26 metnine paralel olabilir. E. Laroche Kata
logunda bu metin Hitit şenlikleri fragmanları arasında yer alır 
(CTH 670).

122) KBo XX, 26 (23) /...pe/di-smi-pât tuwan 1-§U /vvahanzi/
(24) /...tuw/anna 1-5U wa hanzi; kıyaslayın: KBo XX, 32, III (14)ta 
pedi-smit tuvvanna 1-ŞU vvahanzi.

123) KUB XXVIII, 97, II (10) ,umo5ha-a-pı-an ka-ni-na-an-te-e5
(11) /tar-ku-an-zi ki-i?-sar-ta/ ap-pa-an-zi GÜB-la-az (12) /... me- 
ma-/i ha-at-ti-li. IJLn̂ 5hapiart ifadesinde -(a)n anlaşılmıyor. Bunu 4. 
satırla kıyaslayın: lumcs ha-a-pı-e-es. KBo XXI, 90, VS (23) ...nu 
kaninantes tarkuanzi.

124) Kıyaslayın KUB XXVIII, 97, II (18) /...n/am-ma ga-ne-na- 
an-da-a5 (19) /tar-ku-/an-zi ta-az 3-SU 3 §U (20) / hu?/-ya?-an-zi: 
'Sonra onlar eğilerek dans ederler ve üçer üçer koşarlar( ? ) 7
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125) KBo XI, 44, (II (6 ) EGlR-SlJ-ma ,üme*hapiya (7) 2-5U 
tarkuiSkanz/i/ (8 ) US-GI-EN g,§warsami/t/ (9) walahhanz/i/ (10) na- 
at-za esanta. U5-GI-EN sözcüğünde u$ ve iS yer alır.

126) KBO XI, 44, III (1) EGIR-S/U/-ma GAL lümüShapi/ya/ (2) 
US-GI-EN na-an LÜ g,5PA (3) g,swarsamit UZUÜ/R?/ (4) 2-SU vvalahzi
(5) GAL ,ume5hapiyaS-za esa

127) KBo X, 27, (CTH 649) (8 ) /L/UGAL-uS-kân pı-ra-an ar- ha 
pa-iz-z/i/ (9) ma-a-an LUGAL-u$ pı-ra-an wa-ah-nu-zi (10) 
NIN.DINGIR-ma sa-ra-a l-NA t klJSkur-sa-a§ (11) pa-iz-zi pı-ra-an 
dKân-ti-pu-it-ya-as (13) lumc5ha-a-pı-e-es ü-nu-wa-an-t/e-es (14) 
/i/-ya-an-ta LÜ.ME$ uruA-nu-nu-wa /SIR-/RU (15) sal/me5zi-in-tu- hi- 
ya-as EGlR-an /SIR-/RU (16) /,ü/mesar-kam-mi-ya-li-es e,5ar-kam-mi
(17)/g/al-gal-tu-u-ri GUL-ah- ha-an-ni-es-kân-zi. 13. Satırı kıyasla
yın: V (29) lurncshapes unuwanta/5/ (30) /pit/an-set iyanta 
LÜ.ME$ uruAnunuwa (31) /SIR-R/U Sd,me§zintuhiyas EGIR-SU /SIR- 
R/U Salme!zintuhiyas EGIR-5U SIR-RU.

128) Kıyaslayın: KBo X, 27, III (24) /.../ NIN.DINGIR lu meiha-a- 
pı-as-sa /x/-an (25) IGI-zi/ UD.KÂM-ti l-NA E lumesha-a-/pi/-aS. Ayrı
ca kıyaslayın: III, 22-23.

129) Bakınız: KUB XX, 90, IV (4) /dZ/i-it- ha-ri-yaan TüS-as e- 
ku-zi (5) /a-se-es-/sar ar-ta wa-ap-pı-yan-zi; Kıyaslayın: (15) ... a- 
se-es-sar ar-ta tugsi-ik-nu-us pı'-es-si-ya-an-zi wa-ap-pı-an-zi...; KBo 
X, 27, II, 15-wappianzi. Şenliğin anlatıldığı bu kapsamda kiSsari 
pionzi ('eline veriyorlar7) ifadesi herhalde meclis üyelerine aitti. 
Kıyaslayın: KUB XX, 90, IV (6 ) . . . ,umc*ha-pı-ya-as (7) /tug/sHk-nu-us 
pı'-es-si-ya-an-zi (8 ) /k/i-i5-sa-ri-i pı'-an-zi ta A-NA NIN.DINGIR (9) 
DUMU E.GAL GAL pa-ra-a up- pı-is-ki-iz-zi (10) NIN.DINGIR QA- 
TAM zi-ik-ki-iz-zi (11) ta DUMU E.GAL e-se-eS-ni pı-es-ki-iz-zi (12) 
a-se-eS-na-za AA-NA NIN.DINGIR US-KI-EN (13) NIN.DINGIR me- 
na-ah- ha-an-da QA-TAM pı'-e5-ki-/iz/-zi.

130) KBo XX, 32, III (7) parasnawas-kân uizzi LUGAL 
SAL.LUGAL x/.../ (8 ) akuwanzu NIN.DINGIR-a§-sa ekuzi GIŞ
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d/INANNA.HI.A/ (9) ,umc5ha|livares SIR-RU 1 NINDA.KUR4 Ra-a/n 
/parsiyanzi/.

131) CTH 738; Buraya, daha yayımlanmamış yedi fragman ve 
E. Laroche Kataloğu basıldıktan sonra H. Otten tarafından yayın
lanmış diğer metinler dahildir: KBo XIX, 161, 163 (161, 1=163, III,
14); KBo, XXI, 90, (KBo XIX, 161, IV, 16=KBo XXI, 90, VS, 32). KBo
XXI, 91 de herhalde buraya aittir (burada 3. ve 8 . satırlarda 
NIN.DINGIR: 10. satırda dTeteshapi, 7. satırda tsintuhi kızı belirti
lir). Ayrıca KBo X, 27 (CTH 649): KBo XI, 44, 47 (CTH 670) metinleri 
de buraya aittir.

132) Bu kentin adının yazılış şekli Da-ü-i-ni-ya (KUB XI, 32, II,
10), Eski Hitit Dönemi'ne aittir. Kıyaslayın: KBo XX Özet'i.

133) KUB XI, 32, III (5) nu luSANGA DINGIR-LU/M? (6 ) §a-ra-a 
da-a-i (?) (7) nu BlShu-lu-ga-an-ni-in (8 ) pa-ra-a wa-ah-nu-wa-an-zi 
(9) nu-za-kân NIN-DINGIR e-sa-ri (10) nu l-NA uruDa-ü-i-ni-ya (11) 
an-da-an pa-iz-zi (12) ut-da-an-na-a§-5a EN.IJI.A (13) i-ya-an-ta-ri
(14) sal.mes zi-in-tu- hi-ya-aî-ma-a§-5i (15) EGlR-pa-an ki-i SIR SfR- 
RU (16) ta-la-a-ya ta-la-a-ya-ta (17) a-pı'-e-ma-a5-Si kat-ta-an (18) 
QA-TAM-MA-pât ar-ku-wa-an-zi (19)nu nam-ma GAL sa, me*zi-en-tu- 
hi-ya-as (2 0 ) hal-za-a-i e-ma-mu-ri-ita (2 1 ) i-ya-an-ni wuu-ri-el-la
(22) a-pı-e-ma-as-si kat-ta-an (23) QA-TAM-MA-pât ar-ku-wa-an-zi
(24) ma-ah- lja-an-ma NIN.DINGIR (25) l-NA uruWa-ar-ga-ta-ü-wı
(26) ma-an-ni-in-ku-wa-ah- hi (27) nu A-NA NIN.DINGIR a-ku-wa- 
an-na (28) pı-ya-an-zi. 5. satırdaki DINGIR-LU /M ifadesinin yeni
den oluşturulması için kıyaslayın: IV, 1.

134) uddanaSsa EN.HI.A -  harfiyen 'işin(=sözün) efendisi' an
lamındadır.

135) KUB XI, 32, IV (1) nu luSANGA DINGIR-LUM sa-ra-a da-a-i 
(2) na-an-kân g,5ZA-LAM.GAR-a§ (3) pa-ra-a ü-da-a-i (4) 
NIN.DINGIR-ya-kân pa-ra-a ü-iz-zi (5) na-aS-za-kân B,shu-lu-ga-an-ni
(6 ) e-Sa-ri (7) pı-ra-an-ma LÜ eısPA DINGIR-LIM (8 ) hu-u-i-ya-an-za
(9) nu l-NA e,sTIR g,su- hu-ru-us-Sa(?) (10) pa-iz-zi (11) sa,mcszi-in-tu-
i-ya-a§-ma-as-5i (12)EGIR-pa-an nam-ma-pâr (13) ta-la-a-ya ta-la-
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aya-ta (14) i§- ha-mi-is-kân-zi (15) GIM-an-ma l-NA glsTIR a-ri (16) 
nu g,sZA.LAM GAR a-pı-ya-ya tar-na-an (17) na-as-ta NIN.DINGIR
(18) gıshu-lu-ga-an-na-az-za (19) kat-ta ü-iz-zi (20) nu-kân luSANGA 
DINGIR-LUM (21) $A g*ZA.LAM GAR pı-e-da-i (22) NIN-DINGIR-as- 
kân AMA.DINGIR-LIM/-(ya)/ (23) an-da pa-a-an-zi (24) nu 1 
M AS.GAL l§-TU x/.../.

136) Aynı yerde: V (2) k/u?-it?-m/a?-an NIN.DINGIR (3) l-NA 
t dTe-te-iS- ha-pı (4) na-a-wı' a-ri (5) nu-kân pı-ra-an pa-ra-a (6 ) 
luSANGA DINGIR-LUM an-da pı'-e-da-i (7) na-an-kân EGlR-pa 
K,§ZAG.GAR.RA-ni da-a-i (8 ) ma-ah- ha-an-ma NIN.DINGIR (9) l-NA £ 
dTe-te-i§- ha-pıa-ri (10) /n/a-as-kân g,§hu-lu-ga-an-na-za (11) 
/kat/ta ü-iz-zi (12) /nu-/kân l-NA f.DINGIR-LIM (13) /an-d/a pa-iz- 
zi (14) /na-as/ A-NA DINGIR-LIM US-KI-EN (15) /a-da-a/n-na hal-zi- 
ya (16) /nu DINGIR.MES/ hu-u-ma-an-ta-eS (17) /a-ku-wa-a/b-n-na 
ir- ha-a-iz-zi (18) /ma-ah- ha-a/n-ma-a§-sa-an (19) /§A dT/e-te- ha
pi GAL-ri a-ri (20) /nu- kân NIN.DINIGIR/ E.SA-na-a5 an-da pa-iz-zi 
(21) /KIN-ta-an/ kat-ta da-a-i (22) /nu-za TÛG.HI./A SA5 ha-a5-ga- 
la (23) /wa-aS-si-ya/-az-zi (24) /na-as-kân/ E.§A-na-za. 13.-24. sa
tırlar, ikinci nüsha olan KUB XX, 17, V bazında yeniden oluşturul
muştur (3. satır 3=KUB XI, 32, V, 13).

137) DINGIR.MEŞ humantes -  herhalde durum fonksiyon 
kayması söz konuşurdur ve yalın hal, belirtme halinin yerini almış
tır.

138) KBo X, 27, III, 20 metnine göre, 'Tanrının kız kardeşi 
kırmızı giysiler giyerdi.': (TÜG./S/A5 vvassan har-zi); IV, 38 
(TÜG./S/A5 waS§iyazi).

139) KUB XXV, 51, IV (8 ) nu-kân NIN.DINGIR ear-za-na-a$ (9) 
an-da pa-iz-zi sa,me5zi-in-tu- hi-y/a-a$ (10) EGIR.PA l-NA E 
.DINGIR.LIM pa-a-an-zi (11) lu-uk-kat-ti NIN.DINGIR wa-ga-an-na.
(1 2 ) ü-e-ik-zi nam-ma-aS-kân (13) uruHa-at-tu-Si pa-iz/-zi/.

140) Kıyaslayın: pangaui akuanna pianzi, pangaui kirşi pianzi 
(KBo XIX, 161, I, 8,13, 19, 23); pangaui /sar/ranzi (KBo XIX, 163, II,
40);
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141) Kıyaslayın: KBo XIX, 163, III (26) /s/a-an- ha-an-zi-kân ki- 
i§-sa-ra-a wa-a-tar pı-an-zi; KBo XIX, 161, I (14) sanhanzi-kân 
SU.MES watar pianzi; KBo XXI, 90, Vs. (8) NIN.DINGIR-as para uizzi 
na-as esa kiSras watar pianzi...

142) dLAMA dHapantaliya -KBo XIX, 161, I, 6; II, I; Kıyaslayın: 
KBo XIX, III, 14; dZA.BA„.BA„ dTundurmi5(an) -KBo XIX, 161, I, 9; II, 
6; KBo XIX, 163, III, 20; dUTU-AM SIGs -  KBo XIX, 161, II, 19; KBo
XIX, 163, III, 41; dKattajıha-KBo XIX, 163, III, 5.

143) Bakınız: KBo Xxı, 90, Vs. (20)x tarkuzi NIN.DINGIR 
DUMU.MES E GAL. IJarkanzi; (22) N/IN.DINGIR A-NA DINGIR-LIM 
menahhanda tarkuiskizzi-pât; Kıyaslayın KBo X, 27, III, (21) ta 
NIN.DINGIR-an DUMU.MES E.GAL-TIM appanzi (22) n-asta an-da 
tarkuwanzi.

144) KBo XXI, 90, VS. (12) NIN.DINGIR ara/i/x E.5a  paizzi nu- 
za siunas aniyatta dai.

145) Hitit ayinlerinde hem de ikili karşılaştırmalar görüyoruz: 
pişmiş (haşlanmış veya kızartılmış)-çiğ; su-ateş; kenar (taraf)-orta. 
Ayrıca değişik renk simgeler karşılaştırılır. Pişmiş- çiğ belirtileri, 
kurban edilen hayvanın ayinde kullanılan etiyle ilgilidir. Genelde 
kızartılmış (haşlanmış) ve çiğ et aynı tanrıya adanırdı. (Kıyaslayın: 
KUB XXXI, 99, Vs. 7; Haas, 1970, s. 142), fakat bu eter, herhalde 
tanrı heykelinin veya onu simgeleyen stelin iki farklı tarafına ko
nurdu (siyah koyunun kızartılmış (haşlanmış) ve çiğ etinin taş stel 
önüne koyulduğu KUB XXV, 23a, 3-5 ile kıyaslayın). Kimi hallerde 
ayin sırasında tanrıya sadece çiğ et sunulurdu. Kurban edilen hay
vanın kafa, paça, sırt gibi kısımları (KBo XIII, 101,1, 8-9; Haas, 1970, 
s. 159) veya başka bir sırayla göğüs kısmı, kafa, paça da bazen çiğ 
şekilde adak yapılırdı (KUB XXVIII, 1, 1,15-16): Haas, 1970, s. 160).

Ayinlerde kızartılmış-çiğ sıfatlarından daha çok su-ateş sıfat
ları söz konusudur. Şöyle ki bir Hatti ayininde su-ateş karşılaştır
ması görülür (KUB XXVIII, 82, II, 5-11; yukarıdakiyle kıyasla) ve bu
rada iki kap kullanılır. Kabın biri ateş yakmak içindir, ötekisine ise
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su doldurulmuştur. İki Hatti rahibinin (harfiyen: 'iki Hattinin'- 
bakınız: Sommer und Ehelolf, 1924) yerine getirdiği Papanikri ayi
ninde de aynı karşılaştırmanın izlerini açıkça görebiliriz: 'Ve (bir) 
Hatti (rahibi) mekanın içene kuzu getirir ve onu yedi kez yedi ate
şin çevresinden geçirir. Sonra kuzuyu katra kadınının dizleri üstü
ne koyar. Öteki Hatti (rahibi) ise su doldurulmuş çömleği kaldırır 
ve kaba döker.' Muhtemeldir ki bu ayinde iki rahibin yer alması, 
su-ateş karşılaştırmasıyla bağlantılı olmalarıyla ilgilidir.

Hitit ayinlerinde ikili karşılaştırmalarda değişik renkli simgeler 
de kullanılırdı. Bazı renkler ayin açısından temiz sayıldığı halde 
diğer renklerin kirli sayılması zaten buna işaret eder. 'Yaşlı ka- 
dın'(=büyücü kadın) tarafından yapılan ayin, renklerin 'temiz-kirli' 
sıfatlarıyla bağlantısını gösterir (KUB XXIV, 9, I, 39-52 vs; Bakınız: 
Riemschneider, 1957, s. 141-147). SdlSU.GI işlevi ile Hint-Avrupa 
paralellerini kıyaslayın: Toporov: 1963, s. 28-37; Toporov, 1968, s. 
284-297. Bu ayinin amacı, hastalığı veya sihirli kirlenmişliği, değişik 
renkli tellerin yardımıyla mağduru veya hastayı temsil eden eşyaya 
aktarmaktı (Riemschneider; 1957, s. 147). Burada ayin açısından 
temiz olan beyaz renk, herhalde kirli sayılan sarı ve mavi renklere 
karşı koyulmaktadır.

Sarı, mavi ve siyah (koyu) renklerin 'ayinsel olarak kirli' oldu
ğuna işaret eden başka Hitit metinleri de var ve örneğin Tunnavi 
ayini anlatımında bunu görebiliriz: 'Onu koyulaştıranlar, onu sarı 
renge getirmişler, onu kirletmişler/ (Goetze and Sturtevant, 1938, 
s. 14; Riemschneider, 1957, s. 144). Aynı ayinle ilgili diğer metinde 
mavi rengin ayinsel olarak temiz olmadığı belirtilir: 'Bak! Ben onun 
büyü sözlerinden (gelen) siyahlığı ve maviliği alıyorum. Büyü sözle
rinden dolayı o kararmış ve mavileşmiştir/ (Goetze and 
Sturtevant, 1938, s. 14; Riemschneider, 1957, s. 144).

Hitit ayinlerinde beyaz renk kral, kraliçe ve bazı saray görevli
lerinin giysilerinde hakim renk olarak kullanılırdı (2. Bölüme bakı
nız). Beyaz rengin 'ayinsel olarak temiz, arınmış' sayıldığını ortaya 
koyan bir örnek de uğursuz (kötü) sözün (işin) kovulması için yapı
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lan ayindir: 'Nasıl ki bu sabun yağlanmış kumaşları temizler ve on
lar bununla beyazlanırlar, aynı şekilde o, kralı, kraliçeyi, prenslerin 
gövdelerini ve kralın evlerini arındırır!' (KBo IV, 2, I, 44-46; 
Kammenhuber, 1964-1965, s. 214)

İkili karşılaştırma elemanları olarak karşıt renk simgelerinin 
yer aldığı bir diğer ayinde ise tunoptu adı verilen iki ekmekten 
bahsedilir: ik i ölçek ağırlığında iki turıaptu ekmeğinden biri beyaz, 
ötekisi kırmızıdır.' (KUB II, 5, II, 26-27). Kırmızı ve beyaz renkli iki 
ekmek pınar başında düzenlenen ayinde de görülmektedir (KUB
XX, 99, II, 13-14). Tipik Eski Hitit duktusyla yazılmış metinlerdeki 
g"puris/puriyos BABBAR (beyaz ekmek) ile kıyaslayın: KBo XX, 4, 
IV?, 6 ; KBo XX, 8 , Rs.?, 5, 11. Görüldüğü kadarıyla bu ayinde deği
şik renkli ekmekler iki farklı ayin objesiyle bağlantılıdır: Fırtına tan
rısının taş steli (KUB XX, 99, II, 16) ve koruyucu tanrının taş steli 
(aynı yerde, 18, 19).

İki tanrının simgeleri ve onlara adanan nimetlerin değişi renk
leri arasında varsayılan bağlantıyı, herhalde başka bir Hitit ayinin
deki değişik renk elemanlarıyla karşılaştırmak gerekir. Burada be
yaz ve kırmızı renkli yün ve kralla kraliçeyi görüyoruz: IBoT II, 94, 
VI (CTH 669). (11) LUGAL SAL.LUGAL SIG BABBAR SIG SA5 (12) kar- 
za-na-az da-as-kân-zi (13) ta ta-ru-up-pa-an-zi (14) tu-us pıt-tu-lu- 
us (15) e - / e s - / s a - a n - z i :  'Kral ve kraliçe, iplik eğirme aletinden be
yaz ve kırmızı yün çekerler. Onlar beyaz ve kırmızı yünü bükerek 
iplik yaparlar.' (13.-15. satırlar. Bakınız: Kammenhuber, 1973, s.
100).

Yakın içerikli diğer bir metin de beyaz renkli yün ile kralın ve 
kırmızı renkli yünle de kraliçenin arasında bağ kurulduğunu gös
termektedir: IBoT II, 96, V (5)nu PA-nı SAL-LUGAL2 DUMU E.GAL
(6 ) pâr-as-na-an har-kân-zi (7) ta kar-za kat-ta-an har-kân-z/i/ (8 ) 
GAL lu mc*U$_BÂR SIG BABBAR ta-ru-up-pa-an-t/a-(an?)/ (9) A-IMA 
GAL DUMU.MES E.GAL pa-a-i (10) GAL DUMU.MES t.GAL 1-SU ta- 
ru-up-zi (11) ta-an GAL DUMU E.GAL LUGAL-İ pa-a-i (12) LUGAL-uS
2-anki ta kar-za-na-aS (13) na-a-i (14) luALAN.ZÜ a-ha-ahal-za-a-i
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(15) lu pal-wa-tal-la-as pal-wa-iz-zi: 'Kraliçenin önünde iki saray 
oğlanı oturur ve ellerinde iplik eğirme aleti vardır. Dokumacıların 
efendisi, saray oğlanlarının efendisine eğrilmiş beyaz yün uzatır, o 
da yünü bir kez büker ve krala verir. Kral yünü iki defa büker ve 
onun eğrime aleti üzerinde çevirir. Alantsu neferi 'Aha ! 7 diye hay
kırır ve alkışçı alkışlar/

Hititlerin tanrı çağırma ayininde iki değişik renkli kurdele kul
lanılırdı: 'Tanrıyı yolundan döndürdükleri zaman ise beyaz kurdele 
ve kırmızı kurdeleyi KUB XX, 1, III, 13-14; ayrıca KUB XXIX, 1,
IV, 5 ile kıyaslayın. Burada kurban ayini için saraydan bal, peynir, 
şirden, meyve vb ile birlikte 'beyaz ve siyah yün' de getirildiğinden 
söz edilir.

Üç renk simgeye daha çok rastlanmaktadır. Örneğin, gökten 
düşmüş Ay mitinin de anlatıldığı bir ayinde Fırtına tanrısı neferi 
olan görevli kırmızı, beyaz ve siyah renkli yün kullanırdı (KUB 
XXVIII, 4, 1, 4; Bakınız: Laroche, 1965, s. 74). Ayrıca KUB XVII, 8 , IV, 
4 ile kıyaslayın: 'kırmızı, siyah, sarı (yeşil) renkli yün: Laroche, 
1965, s. 167.

Papanikri ayininde kırmızı, mavi ve siyah renkli yünlere sarıl
mış iki adet irimpi kabından bahsedilir (Sommer und Ehelolf, 1924, 
s. 14-15). Yukarıda gördüğümüz üzere, ihtiyar bayan (=büyücü 
kadın) da sarı, mavi ve beyaz renkli yünle ayin düzenliyordu.

Üç renk simgeyle ilgili olarak Hattuşa'dan arabayla (Hattuşa 
yakınındaki) Taviniya ormanına götürülen tanrı heykeliyle yapılan 
ayin dikkat çekmektedir (KUB X, 91, II, 2-6; Bakınız: Garatang and 
Gurney,1959, s. 11; Otten, 1964, s. 111): 'Tapınağın önünde ise 
önceden süslenmiş araba dururdu. Görevliler kırmızı, beyaz ve 
mavi olmak üzere üç kurdele bükerler ve bunları arabaya bağlar
lar, sonra tanrıyı saraydan çıkarırlar ve arabaya oturturlar...'

Tanrıyı oturtmaktan bahsedilen bir diğer ayin de yuka- 
rıdakine benzer özelliktedir: IBoT II, 134, III (9) ma-a-an DINGIR- 
LAM a-sa-a-$i x/.../ (10) se-ir-ra-as-sa-an kusNIG.BÂR x/.../ (11) na-
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an DINGIR-LAM a-sa-a-Si /.../ (12) sar-ku-zi 1 SIBpı't-tu-la-as /(SA5)/
(13) s'Bpıt-tu-la-as BABBAR 1 Sl8 pıt-t/u-la-as (ZA.GIN?)/ (14) nu-uS-si 
har-§a-na-al-li i-e?/(-iz-zi?)/ (15) 1? GAL 1 tUfiku-ri-e$-sar pı-ra-an 
kat-ta /.../ (16) na-an KASKAL-Si i-e-zi-zi 3 ei5BAN/$UR .../ (17) GÜB- 
la-az 2 la-ap-li-es 1 ZAG-az /.../ (18) GA-KIN.AG ZAG-az IM-ZU 
GÜB-la-az /.../: 'Eğer o /.../ tanrıyı oturtuyorsa, ona elbise giydirir
ler ve (kaideye?) onu oturturlar. O (tanrının) ayakkabılar giydirir, 
bir kırmızı yün iplik, bir beyaz yün iplik ve bir de mavi yün iplikten 
çelenk yapar. Bir kabı, bir kurdeleyi onun önünde /.../ ve onu yol
culuğa hazırlar. Biri solda üç masa, biri sağda iki lapli, sağda pey
nir, şirden solda /.../ (16. satırda yer almayan kısım herhalde 2 
ZAG-az 'sağda iki masa' şeklinde, 17. satırdaki eksik kısım da GÜB- 
laz 'solda diğer lapli' şeklinde yeniden oluşturulabilir.)

Kırmızı, beyaz ve mavi (siyah) olmak üzere üç renk, bu ayin
lerde gök, yer ve yeraltı dünya olmak üzere evrenin dikey yapısının 
üç kısmını simgeliyor olabilir. Ne var ki yeterince güvenilir veriler 
bulunmadığından bu sadece varsayımdır. Bununla birlikte Hititle- 
rin ruh çağırma ayini bu tahmini desteklemektedir. Bu ayinde üç 
renk simge (beyaz, kırmızı, mavi) ile belirli ruhlar arasında bağlantı 
kuruluyor (Bu ayin bağlamında üç kutsal hayvan ve üç sosyal işlev
le ilişkilendirilen üç tanrı simgelerini kıyaslayın: Dumezil, 1966, s. 
413; Kıyaslayın: İvanov, 1968, s. 98; İvanov, 1969a, s. 76)

Hitit ayinlerinde beş rengin simgeleri de sıkça kullanılırdı ve 
bunu örneğin kral 3./2. Tudhaliya ve kraliçe Nikalmati çifti için ya
pılan ayinde görüyoruz. (Bakınız: Szabo, 1968, s. 12): 'Eğer onlar 
yeniden Güneş tanrısı ile Fırtına tanrısının kanlarını dindiriyorlarsa, 
onlar şunları alıyorlar: mavi yün, kırmızı yün, beyaz yün, siyah yün 
ve sarı yün/

Diğer Hitit ayinlerinde de altı renkte yün kullanılırdı. Mavi, 
kırmızı, beyaz, siyah ve sarı yünden bahsedilen metin için bakınız: 
Kronasser, 1963, s. 8 . Ayrıca aynı beş renkte yüne ilişkin veriler şu 
metinde yer almaktadır: VboT 58, IV, 22-23; Laroche, 1965, s. 8 6 ;
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Kralla kraliçenin acı, çile ve korkulardan arınmaları için ya
pılan Eski Hitit ayinindeki beş renkli simgeler müstesna ilgi uyan
dırmaktadır. (KBo XVII, 5, IV, 14-17: Osten und SouCek, 1969, s.
36): 'Eğer ben kral ile kraliçenin acı, çile ve korkularını alıyorsam, 
kraliçe bana beyaz, siyah, kırmızı, yeşil (sarı) ve mavi olmak üzere 
beş tane yün iplik verir. Ve aşağıda ağaç durur, onun beş dalı var. 
Ve her dalına birer iplik asıyorum/

Bu metindeki beş dallı ağaç, Hitit kozmogonik anlayışı ve bili
nen tipolojik paraleller ışığında belirgin olarak dünya ağacı olarak 
görebiliriz. Bunun dört dalı dünyanın dört semtini simgeler ve 
herhalde bunlar beyaz, siyah, kırmızı ve yeşil (sarı) renklerle ilişki
lidir, beşinci dal ise merkezi simgeler (mavi renk). Fakat bu renk
lerden somut olarak her birinin hangi yönü simgelediğine ilişkin 
yeterli veriye sahip değiliz. Artık benzer yapıların belirlendiği gele
neklerde dünyanın yönlerini sadece dört renk değil, hem de dört 
somut hayvan, tanrı vb de simgelemektedir. Beyaz, siyah ve kırmı
zı renklerin Hitit ayinlerinde hayvanları simgelediğine ilişkin tah
min için bakınız: 119 (u) İvanov, 1969a, s. 30, not 92. Eski Hitit Fır
tına ayininde (Neu, 1970) ve Fırtına tanrısına adanmış ayinlerde 
siyah renkli kurbanların kullanılması da bu açıdan ilginçtir: 'siyah 
ekmek (KBo XVII, 74, I, 37-38, 52; 63; II, 48, 51, 54 vb), siyah ekşi 
ekmek' (aynı yerde, III, 15, 27, 34, 39 vb ), dokuz siyah koyun (aynı 
yerde, I, 44). Bu arada 'siyah boğa' ve 'siyah koyun' kurban edilen 
ayin de kıyaslanabilir: KUB XXXIV, 69+70, I, 17 (Otten, 1955, s. 391, 
not 5). Ayrıca kurban ayinlerinde kullanılan siyah kapları da not 
edebiliriz: ('valhi içkisi için siyah kap'- KBo XVII, 74, II, 1; 'şarap için 
siyah kap'- aynı yerde, II, 7, 19; IV, 37). Ayinle ilgili bu veriler, Hitit 
geleneğinde Fırtına tanrısının, diğer belirtilerle birlikte siyah renkle 
ilişkilendirildiğinin işareti olabilir.

İkili karşılaştırma elemanı olarak diğer Hitit ayinlerinde kur
ban edilen objenin ön, yüz tarafı (Hititçe piran- ön) ve yan tarafı 
(Hititçe: tapusza- yandan, yanında) sıkça kullanılır. Ön ve yan ta
rafların karşılaştırılması, genelde tapınakta bulunan ocağa
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(^sunağa), pencereye vb objelere adak yapılırken görülüyor. Eski 
Hitit Fırtına ayinlerinde görüldüğü üzere, aşçıların gözeticisi pen
cere önünde ve yan tarafında adak içki sunardı (Neu, 1970, s. 20): 
'Aşçıların gözeticisi tapınağın çevresini dolaşır ve birer kez olmak 
üzere ocak(=sunak), yün, pencere, tahta sürgü önünde kurban 
verir ve sonra pencerenin yan tarafında bir kere kurban verir/ Bu 
açıdan kurban işleminin ayin objesi, tanrı önünde yapıldığı başka 
ayinler de kıyaslanabilir: KUB XX, 46, IV, 14-20; KUB XX, 39, V(?), 
27.

Ocağm(=sunağın) yanı, sıkça onun ortasına karşı koyulurdu. 
Hititçe'de orta veya merkez anlamında andurza, onda, iitarna 
peda- ve bunların karşıtı olan topuSza, arahza ifadeleri ve sözcük
leri kullanılır. Eski Hitit Fırtına ayininde ekmek kırıntıları, hem oca
ğa (=sunağa), hem de onun yan tarafına konurdu (sırasıyla KUB 43,
26, I, 10 ve aynı yerde, I, 12). Bu da söz konusu gözlemimizi des
teklemektedir.

Çok sayıda diğer Hitit ayin metinlerinde de ocağın ortası ile 
yan tarafının ayrıldığı şu ifadelerle belirtilir: 've o, adağı ocağın 
ortasına koyar/: KUB XX, 13, IV, (3) hasSi iStorna pidi dai... Bir 
ayinde kral şu şekilde ayin yapıyor: 'O, bir kez ocağın (=sunağm) 
ortasına ve bir kez de ocağın yan tarafına adak sunar/: KUB XX, 45,
I, 12; kıyasla: IV (VI?), 5-6, 11-12, 15-16 23-24 vb. Herhalde Hurri 
kökenli bir başka ayinde Eski Hitit adetinin tıpatıp aynısını görüyo
ruz: KUB XX, 59, VI (4) EGIR an-da-ma ha-as-Si-i is-tar-na (5) pı-di 
1-§U da-a-i (6 ) ff,sDAG-ti 1-Su g,sAB-ya 1-Su (7) ha-as-si-kân an-da 
1-Su (8 ) ha-at-tal-wa GlS-ru-i l-5u (9) nam-ma ha-as-si-i ta-pu-u5- 
z/a/ (10) 1-SU d/a-a-i/: 'O yeniden ocağın (=sunağın) ortasındaki 
yere bir kez adakları koyar, thata- bir kere, pencereye-bir kere, 
ocağın (=sunağın) içine bir kere adak koyar. Sonra ocağın 
(=sunağın) yan tarafında da adak koyar/

Birçok ayinlerde ocak (=sunak) dahil, ayin mekanının değişik 
taraflarının karşılaştırıldığı görülmektedir: Örneğin şunu kıyaslaya
biliriz: KUB 41, 26, IV (8 ) /.../ DUMU E.GAL BI-IB-RI UDU.SlR

294



/na4ZA.GIN/ (9) /GESTIN-/ni-it su-un-na-i LUGAL-i pa-a-/i/ (10) 
LUGAL-us-5a-an 5e-ir ar- ha Si/-pa-an-ti/ (11) na-an DUMU E.GAL 
pa-a-i na-an /(DUMU f.GAL)/ (12) EGIR GUNNI ki-ez-zi-za 1-§U /ki- 
/e-iz-z/i-ya 1-SU (13) la-hu-u-wa-a-i LUGAL-us 2 NI/NDA.KUR4.RA 
l/M-ZA pâr/-si-ya/ (14) ta-an DUMU fz.GAL A-NA /.../x a§?-sa-nu- 
wa-an-da /.../ (15) ki-e-iz-za l-anki-e-/iz-z/i-ya 1-an da-a-i: 7.../ 
Saray oğlanı, lacivert taşından koyun şeklinde yapılmış kaba şarap 
doldurur ve krala sunar. Kral şarabı adak olarak akıtır ve kabı saray 
oğlanına verir ve saray oğlu ocağın (=sunağın) arka tarafında bir 
kere bir yandan, bir kere de diğer yandan şarap akıtır. Kral iki iri 
ekşi ekmeği kırar ve saray oğlanı onu bir kere bir yandan ve bir 
kere de diğer yandan onu hazırlanmış /.../ üzerine koyar.'

Ocağın (=sunağın) değişik taraflarının karşılaştırılması ve or
tasının, merkezinin vurgulanması aslında yapısal olarak diğer ayin
lerdeki sağ ve sol karşıtlığı ile aynıdır (Kıyaslayın: Josephson, 1972, 
s. 6 6 : 'Ve sağda ve solda onlar ateş yakarlar, ortada ise yedi taş 
stel dikerler.') Bu, örneğin, ocağın (=sunağın) kare şekline ilişkin 
bilgilerle bağlantılı olabilir (Kıyasla: KUB XXX, 40, II, 6  vs; Otten,
1971, s. 397). Buna göre, ocağın (=sunağın) dört köşesinden her 
birine yarı ekmek konurdu. Dört köşeli ve ortası (merkezi) olan 
ocak (sunak) şekli, herhalde evrenin (yerin) yatay yapısıyla aynıdır. 
Bu bağlamda kralın devlet arazisindeki gezileri, Güneş tanrısının 
dünyanın yönleri olarak dört köşeyi 'dolaşması' kıyaslanabilir. Yu
karıdaki ayinlerde kraliçenin ağaca beş farklı renkte iplik asması da 
mukayese edilebilir (5=4+1).

146) Sağ -sol ikili işaretler şu metinlerde de görülür: KUB XXI, 
57, II, (9) ... nu du6NAM-MA-AN-TA ZAG-az; KUB XXXIV, 125, 11-12 
(ZAG.GÜB); IBoT II, 132, 5 (GÛB); KUB XX, 28, II, 2,9 (ZAG/GÜB); 
KUB II, 7, I, 16 (ZAG-az) - Bakınız: Neu, 1968, s. 10; KUB KUB XX, 2, 
IV (10) ... na-aş-kân ZAG-za A-NA KÂ.GAL-TIM; KUB 41, 46, III, 4 
(ZAG-az) ve diğer metinler.

147) KUB X, 75, I (5) /n/am-ma 3 n,ndapâr-Su-ul-li (6 ) tâk-na-a5 
dUTU-i iş-ta-na-a-ni (7) ZAG-na-az 1-an da-a-i (8 ) GÜB-la-az-ma 2-
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an da-a-i. KBo XI, 49, I, 14-16 metnindeki paralel asıl metinle kıyas
layın.

148) IBoT II, 80, I (4) EGlR-an-da-ma LUGAL-us 
ININDA.KUR4 .RA K(U7) (5) A-NA dHal-ki pâr-si-ya na-an A-NA 
D/(UMU E.GAL)/ (6 ) pa-a-i DUMU E.GAL-ma-an-kân dlial-ki-ya/- 
as/ (7) ZAG.GAR.RA-ni ZAG-az A-NA NINDA.KUR4.RA IM-Z/A/ (8 ) 
se-ir da-a-i (9) LUGAL-us 1 NINDA.KURARA IM-ZA A-NA dIJal-ki-ya
(10) pâr-si-ya na-an A-NA DUMU E.GAL pa-a-i (11) DUMU İG A L- 
ma-an-kân dI lal-ki-ya-as (12) is-ta-na-a-ni GÜB-la-azda-a-i. 6 . satı
rın yeniden oluşturulması için bakınız: dl Ialkiy/aS/. Bu metnin 3. 
satırına bakınız: dIJal-ki-ya-as istanan/.

149) Sağ-sol karşılaştırması Hurri kökenli diğer bazı ayinlerde 
de rastlanır. Bakınız: KUB 41, 8 , II (7) ZAG-za A-tar harzi GÜB-la-za- 
ma uddâr harzi 'sağda o suyu tutar, solunda ise sözü tutar.'; (9) 
...ZAG-na-az vvatar ME-aS (10) GÜB-la-az-ma uddâr ME-as ZAG-na- 
za vvatar (11) papparaskizzi GÜB-la-za-ma uddâr memiskizzi: '... 
Sağ (eliyle) o suyu aldı, sol eliyle ise o sözü aldı. Sağda o su serpi
yor, solda ise söz söylüyor.' (kıyaslayın: Otten, 1961, s. 125 vs). 
Bakınız: KUB XII, 11, lll(?) (CTH 628) (7) nu luSANGA ^NIG.GIG 
U/USÂ ZAG-it kissarit (8 ) kuit harzi na-at-san duBahrushi l-iz (9) an-da 
dai GÜB-li-it kissarit (10) kuit UZUNIG.GIG UZUİÂ  harzi na-at-san l-/-x/ 
Hlslahlıuri da-i: 'Rahip sağ elinde tuttuğu karaciğer ve yüreği 
ohrushi denilen ve içinde et bulunan kaba koyar. Sol elinde tuttu
ğu karaciğer ve yüreği ise o lahhuri denilen ve içinde et bulunan 
kaba koyar. Ayrıca kıyaslayın: KUB 41, 53, IV, 7-10.

150) KUB XX, 59, IV, (10) nu-uS-Sa-an LUGAL-us A-NA NINDA- 
KUR„.RA IM./ZA/ (11) GA-TAM da-a-i na-an ma-a-an UGULA 
İUMU1JALDIM (12) ma-a-an luIIAL pâr-5i-ya (13) na-an-sa-an A-NA 
dE-a (14) is-ta-na-<ni>-i ZAG-za da-a-i (15) nu-us-sa-an nam-ma 1 
NINDA.KUR/j.RA IM-ZA (16) LUGAL-uş GA-TAM da-a-i (17) nam- 
ma-an pâr-si-ya na-an-îa-an (18) A-NA dDam-ki-na ZAG.GAR.RA-ni
(19) GÜB-la-za da-a-i.

296



151) KUB XX, 38, Vs. (5)(6?) LÜ.MES uruKi-li-is-sa-ra ü/(wa-an- 
zi)/ (6 ) / h/ar-şa-ni-is-mi gi-een-zu x/.../ (7) / h/u-u-la-li-ya-an-ta 
luGU/DÜ .../ (9) / har?-/zi ta-a$ pı-ra-an hu-u-w/a-ai/ (9) GUNNİ-aS 
a~ap-pa-an ZAG-na ti/-ya-zi/ (10) SAL-MES LUGAL-i me-na-ah- lıa- 
an-/da.../ (11) is-ga-rea-an-te-es §U.ME§.§U-NU /(sa-ra-a)/ (12) 
ap-pa-an-zi ta ka-ru-us-s/(a(?)-an-ti-li/ (13) tar-ku-wa-an-zi pı'-e-di- 
is/-mi/ (14) ZAG-ni- 1-SU GÜB-li-ya 1-S/U (wa- ha-an-zi)/ (15) me- 
e-ni-eS-mi-it LUGAL-i n/e-ya-an-ta (16) is-ki-i-sa LUGAL-i na-at-ta/
(17) ne-ya-an~ta (18) luGUDÜ pı-ra-an lıu-u-wa-a-i (19) GUNNİ-an- 
kân ZAG-na 1-SU GÜ/B-li-ya/ (20) 1-S/U lıu-u-ya-an-zi lü/GUDÜ/
(21) pı-e-di-is-si ZA/G-na l-5u(?)/.

152) KUB XXXIII, 67, I, 26-31. Çeviri E. Laroche transkripsiyo
nuna göre yapılmıştır (Laroche, 1965, s. 136). V.V. İvanov ve V.N. 
Toporov'a göre, sosyal nedenlerle (heyecan, coşku, öfke) açıkla
nabilecek bu anormal durum, birbirinde oldukça farklı metinlerde 
ortaya konmaktadır. Şöyle ki Telepinu hakkında Hitit mitinde 'O, 
heyecan ve coşku içinde sağ ayakkabısını sol ayağına, sol ayakka
bısını sağ ayağına giymeye yelteniyordu/ cümlesi ile sağ ve sol 
karşıtlığına dikkat çekilmektedir. Öte yandan 2 0 . yy şairi 
Ahmatova, aynı karşıtlığı şu dizelerle ifade etmiştir. 'Öylece göğ
süm soğuyordu pervasız/ Ama adımlarımı kolayca atıyordum / 
Oysa sol eldivenimi kararsız / Sağ elime geçiriyordum/ (Kıyaslayın: 
İvanov ve Toporov, 1974, s. 269).

153) KUB XXXIII, 45+53+FHG 2, Nl(?) (3) /ka-a-şa-t-ta ZAG- 
na/-as wa~al-la-a£ (4) /nu ZAG-na-as wa-al-la-as/ GIM-an ar-li-pa
(5) /ti-ya-zi nu A-NA LUGAL/ SAL.LUGAL DUMU.MES LUGAL (6 ) 
/KUR uruIJa(t-ti-ya ZAG-as) wa-al-la-/as i-wa-ar (7) /(ar-li-ip)/ ti-ya. 
Bakınız: /Laroche, 1965: s. 105)

154) AboT 1, I, (16) A-NA NINDA.ERIH.meş-ma-es-sa-an se-ir/
(16) 27 wa(?)-al-li-is ZAG-ni-is 7 7 STUKUL.

155) ABoT 14, III (5) g,*SÜ.Ah-i ZAG-an SA dU g*TUKUL (6 ) ZAG- 
na-as 5a dU...
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156) ABoT 1, I (8 )para(?)-at-san l-NA £ lumcS§A.TAM SAL. 
LUGAL (9) /pa/nzi n-a$ta Is-TU £-TIM GAL (10) kuit §A dU 
harSannas (11) dUKharsialli E-§A-ni anda (12) ta-at-kân kinuwanzi 
nu dUBharsial/li/ (13) piran-ZAG-za 1 e'5BAN§UR tianzi: 'Sonra onlar 
kraliçenin iç mekan görevlilerinin evine giderler ve Fırtına tanrısı
nın, büyük evden (=tapınaktan) iç (kutsal) mekana getirilmiş kabını 
açarlar. Ve onlar kabın önünde sağ tarafta bir masa koyarlar/

157) E-GAL luABUBITI ZAG-na5 GÜB-las -  KUB XXXIII, 19: 24. 
Bakınız: Archi, 1973a, s. 216 vs.

158) KUB XXIX, 8 - Hitit İmparatorluk Dönemi ayini olup Hurri 
itkaizi ayinler serisindendir (Hititçe ais suppiyahhuwaS: 'ağız yıka
ma, arındırma ayini'). Kıyaslayın: Haas und VVâffer, 1974, s. 216. 
KUB XXIX 8  metninde anlatılan ayinin Hurri kökenli olduğu, ayrıca 
Hurrice büyük parçalar içermesinden bellidir. Fakat burada Hitit 
etkisi de ortadadır çünkü burada Fırtına tanrısı Teşub ve tanrıça 
Hepat gibi Hurri çiftiyle birlikte Hititlerin Arinna kenti Güneş tanrı
çası da yer almaktadır (oysa geç dönem metinlerinde tanrıça 
Hepat Arinna kenti Güneş tanrıçasıyla özdeşleştirilmiştir). Bunun 
yanısıra KUB XXIX, 8  metnindeki ayinler Hatti Anadolu geleneğine 
bağlı Hitit ritüellerine benzerlik gösterir. Kapının iki ayrı tarafında 
iki ateş yakıldığı ayin (KUB, XVII, 28, IV, 51-52) ve yeni kapı sürgüsü 
takılmasıyla ilgili ayinle (KUB II, 2) kıyaslayın.

159) V. Haas ve M. VVâfler'in fikrince KUB XXIX, 8  metnindeki 
ayin Yazılıkaya ile ilgilidir (Haas und VVâfler, 1974, s. 216-217). Bu 
yazarlarm makalesinde ayrıca KUB XXIX, 8 , I, 11-27 transkripsiyon 
ve çevirisi de verilmiştir.

160) KUB XXX, 19+20+21+22+XXIX, 7, 1 (36) na-as-ta ALA /M 
IS-TU risGIGIR a-sa-an-na-as kat-ta da-an-zi na-at-kân/ (37) 
RISZA.LAM.GA/R-a§ an-da pı-e-da-an-zi na-an-sa-an A-NA 
eısGU.ZA.GUSK!N a-se-sa-an-zi/ (38) ma-a-an SAL-z/-ma na-an-sa- 
an FJSha-as-sa-al-li-ya-as a-îe-îa-an-zi/. Bakınız: Otten, 1958, s. 34.
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161) Cenaze ayininde benzer düzenle kıyaslayın: KUB XXX,
24, II, 12-16; KUB XXIX, 14, IV, 4-6 (Otten, 1958, s. 60, 82). Burada 
erkek (kral) azalarının yakılmış kalıntılarının gl*$Ü.A.AN ile, kadın 
(kraliçe) organları yakılmış kalıntılarının da glShapsaHi ile bağlan
ması için bakınız: KUB XXX, 15+ KUB XXXIX, 19, Vs., 7-9 (Otten, 
1958, s. 6 6 ). KUB 42, 91, II, 8 , 10, 24; III, 3 metninde ayrıca gliSÛ.A 
dU 'Fırtına tanrısı tahtı1 dikkat çekmektedir. Ön Hitit dönemi ayi
ninde g,sSÜ.A tahtına kral otururdu (KBo XX, 10, I, 2; II, 4). KUB XII, 
5 metninde bahsedilen ve kraliçe tarafından Samuha kentinde 
düzenlenen ayinde ise giiho$salli sandalyesine Tamininga kenti 
İştar tanrıçasının heykelini koyarlardı (KUB XII, 5, I, 11-12). Ayrıca 
KUB XXXII, 108, Vs, 5, 7 metninde kraliçenin ana tanrıçalar (dMAH- 
Ijl.A) için yaptığı ayinde de9'5haSSalli yer alır.

162) Ayinde kurbanın cinsiyeti genelde bu kurbanın adandığı 
öznenin cinsiyetine göre belirlenirdi. Örneğin erkek için boğa, ka
dın için sığır (KBo IX, 129, Vs., 5-9; Brock, 1959, s. 121), kız için dişi 
domuz yavrusu, delikanlı için erkek domuz yavrusu (KUB XVII, 26, 
I, 7-8), Fırtına tanrısı için boğa, Arinna kenti Güneş tanrıçası için 
sığır (KUB XXIX, I, III, 22-24) kurban edilirdi.

163) Kral (=gök)- kraliçe (=yer) karşıtlığı için kıyaslayın: KUB 
XXXVI, 97, Rs., 16-18. Eskiçağ Çin geleneğinde Gök ve Yer kavram
larının erkek (yon) ve dişi (in) ilkeleriyle bağlantısı kıyaslama örneği 
olabilir (Siçev, 1972, s. 144-150). Ayrıca diğer geleneklerde Gök - 
kral ve Yer -  kraliçe bağlantısını kıyaslayın (Hocart, 1936, s. 62-66).

164) Bakınız: KUB XXXIV 129, 2, 7, 12, 17 (SAL.LUGAL-sa 
natta). Fırtına tanrısı ve tanrı Uasetsilli için yapılan diğer ayinlerle 
kıyaslayın (KBo XI, 51, III, 12-13; KBo XXI, 94, III, 15-16; KBo X, 25, I
(17) ... LUGAL-us huppari (18) /si/panti SAL.LUGAL-5a Ü-UL (19) 
/si/-panti)

165) Kıyaslayın: KUB XI, 18, IV, (34-36) LUGAL-us GUB-aS dU 
dWasezali askaz ekuzi SAL.-LUGAL-ma eszi. Kıyaslayın: IV, 15-16;

299



166) KUB XXV, 15, Rs, (6 ) l-NA UD.3.KAM man hassanzi 
kusNIG.BÂR-asta ussiyanzi nu-kân LUGAL-uS (7) l-NA E.DUı0 .ÜS.SA- 
pât andan (‘halintuwas-ma-a§-kân para Ü-UL ulz/z/i (8 ) 
/SAL/.LUGAL A-NA dUTU uruArinna 1 GUD.ÂB SE 8  UDU.IJI.A-ya 
si/pa/nti...

167) KUB 41, 41, V(?) (7) mah- han-ma LUGAL-us KÂ.GAL-aS 
manin/k/uwahhi (8 ) luALANZÜ lukita5s-a LUGAL-i (9) piran 
huiyantas (10) mahhan-ma-kân luALAN.ZÜ lukitass-a(?) (11) 
KÂ.GAL-as anda aranzi luALAN.ZÜ (12) ah-a halzai lukitas halzai (13) 
LUGAL-us-kân KÂ.GAL(?)x SAL:LUGAL uruKtatapi (14) handaizzi...

168) KBo IV, 9, II (42) nu-u5-sa-an LUGAL-us /B,*DA/G-ti ti-ya- 
zi (43) SAL.LUGAL-ma f:.SA-na pa-iz-zi.

169) KUB XI, 36, I (13) LUGAL-us-kân l-NA £-DU10.ÜS.SA ü-iz-zi 
(14) ta-as cha-li-en-tu-u-wa-a5 (15) pa-iz-zi (16) LUGAL SAL.LUGAL- 
kân L’ha-li-en-tu-u-wa-as (17) ü-wa-an-zi ta-at l-NA E 
lunıesMUI IALDIM (18) pa-a-n-zi.

170) gii,horpo 'ağaç yığını' olarak bakınız: Otten und Soufek, 
1969, s. 39. Daha önce belirtilen fikre göre g"harpa 'sunak(?)' de
mektir (Friedrich, 1952-1954, s. 59).

171) kulupi 'orak'; na/1ARÂ 'değirmen taşı' (Otten und Soucek, 
1969)

172) KUB X, 21, III, 13-14 (kıyaslayın: Goetze, 1951, s. 69). Ay
rıca kıyaslayın: KUB 41, 55, VS, (9) S/A LUGAL 1 “,sBANSUR-at KBo 
X, 25, II (2) na-an-kân A-NAİ r,*BAN/SUR/ (3) SAL.LUGAL dai...

173) Bakınız: Neu, 1970, s. 32. Ayrıca kıyaslayın: KUB 43, 25 
('tipik Eski Hitit duktusu ile'), IV (16) /xÜ 1 Bİ§BANSUR SAL.LUGAL: 
'.../ ve kraliçenin bir masası.' Satırın eksik kısmında büyük olasılıkla 
k,sBANSu R LUGAL 'kralın masası' kastedilmektedir.

174) KBo XV, 16, II (2 ) 2  TA-PAL BİSGIGIR-TI.IJI.A SÂ-BA /1-EN 
SA LUGAL/ (3) 1-EN-ma SA SAL.LUGAL nu ANSE.KU/R.RA SA GİS tu- 
u-ri-ya-an-te-es/ (4) se-ra-as-sa-an ı ı "ES Sa  GlS a-r/a-an-ta-a-ri/. 
Bu metin için bakınız: Otten, 1958, s. 129; Kümmel, 1967.
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KBo XV, 15, Vs(?), 9-10 metninde iki şar arabasından bahsedi
lir. Bunlardan biri kraliçeye aitti (fragmanın eksik kısmında herhal
de kralın arabasından bahsedilmektedir): Kümmel, 1967, s. 136.

175) ABoT 14, III (8 ) dUTU-$U-za kuwapi ezcnKI.LAM (9) iyazi 
GAL LÜ.MES ei5BAN§UR-ya (10) §A LUGAL kuin EZEN E dIJalkiyas
(1 1 ) e55uwan tiyanzi.

176) Aynı yerde: III, (20) l-NA UD.2.KAM-ma LÜ.ME$ 
b,İBAN5UR $A SAL.LUGAL (21) l-NA t dNISABA (22) EZEN-an iyanzi...

177) Aynı yerde: IV (23) SAL.LUGAL esiyannas kııiS (24) §A £ 
SAL.LUGAL na-an G A Llu mcs/.../ (25) SAL.LUGAL essai...

178) Aynı yerde: IV (17) §A ,u m<iSwallıiya5 kui§ (18) SAL.LUGAL 
'SiyannaS (19) na-an ,u m,'5£.GAL A-BU-BI-TI GÜB-la5 eSSanzi.

179) Aynı yerde: V, 2 ve sonrası, ayrıca: (7)-y/a EZEN.IJI.A 
zenandas (8 ) lumcsE.GAL A-BU-BI-TI ZAG-naS (9) /.../x-edas-ma-kân 
A-NA EZEN.IJI.A GAL.1JI.A (10) 11(?) EZEN.MES ITU asnumanzi.

180) KBo XIII, 241, Rs., 13- lü,ne5E.GAL dUTU-Sİ; Rs., 16- 
lumesİG A L  SAL.LUGAL. Bakınız: Archi, 1973a, s. 213.

181) luUGALA.10 SAL.LUGAL 'kraliçenin on (neferinin) gözeti
cisi' (KUB XIII, 35, I, 9. Bakınız: Friedrich, 1928, s. 53). ,USÂ.TAM 
SAL.LUGAL (KUB XXX, 53, I, 13; bakınız: Otten, 1951, s. 225); E 
,urncsSÂ.TAM SAL.LUGAL (KBo X, 23, II, 29; KUB XXXII, 108, Rs. 4; 
ABoT 1, I, 2, 8 ; bakınız: Archi, 1973a, s. 213, not 24).

182) KBo XV, 39, Vs., 4 .../ E luSANGA LUGAL
183) Kıyaslayın: E.GAL dUTU-§l (KUB XXVIII, 12, III, 5; kıyasla- 

yın: II, 18; HT 2, I, 2) Kral ile kraliçenin sarayından bahsedilen me
tinlerin tam listesi için bakınız: Archi, 1973a.

184) t Ü-NU-UT SAL-LUGAL (KBo XX, 7, Rs?, 5): Archi, 1973a, 
s. 214, not 29.

185) KBo V, 7, Rs., 52-53- GAL lul§ ZAG-az. GAL lul§ GÜB-la/z. 
GAL GÜB-las iumciSIPAD ZAG-az. GAL lumesSIPAD GÛB-laz (Goetze,
1952, s. 2; Riemaschneider, 1958, s. 354). Kıyaslayın: 
lu "'“ SIPAD.UDU GÜB-las -  IBoT III, 7 1 ,1?, 7: Archi, 1973a, s. 225.
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186) GAL UKU.Us (lümı'5UKU.U§) ZAG-nas GÜB-lai Bakınız: 
metinler listesi ve tarihleri: Goetze, 1952, s. 2-3

187) lümcSNA.KAD ZAG-aS GÜB-la5 (KUB XXVI, 43; bakınız: 
Goetze, 1952, s. 3)

188) IBoT I, 36, II (9) 2 lümeS$UKUR DUGUD-ma-kân LUGAL-İ 
ma-na-ah- ha-an-da ZAG-az a-ra-/an-ta/ (10) /e'5/UKUR.IJI.A Ü-UL 
har-kân-zi nu-us-ma-as lü§UKUR.GU$KIN Z/AG-az ar ta(?)/ (11) 
/k7$UKUR.GUSkIN GAR.RA-ya lıar-zi har-kân-zi $A giîSUKUR-ma 
DUMU E GAL /GÜB-la-az ar-ta(?)/. Satırın yeniden oluşturulması 
için bakınız: Jakob-Rost, 1966, s. 162 vs.

189) IBoT I, 36, III (23) ma-a-an DUMU İGAL-m a EGlR-an-da 
me-mi-an ü-da-i na-aS GÜB-la-az-pât (24) l§-TU DUMU.MES E.GAL 
EGlR-an-da ü-iz-zi...

190) Aynı yerde: III (27) luME-SE-DU-ya ku-is EGlR-an-da pa-iz- 
zi na-as ZAG-az iS-TU lüME-§E-DI (28) EGlR-an-da pa-iz-zi...

191) Aynı yerde, II (26) lüME-$E-DI-ma ku-is ei*GU-ZA har-zi 
na-as giW lu-ga-an-ni eiiDUBBİN? G/ÜB?-l/i? (27) §A gi5SUKUR 
DUMU E GA/L tâk-s/a-an i-ya-an-na-i ma-ah- ha-an-ma-as 
SAG.D/U/ (28) eka-a-as-ka-aS-t/e-pa-a/z a-ri na-as E,sü-i-du-ü-li-ya 
EGlR-an t/i-y/a-zi. Yeniden oluşturma için bakınız: Jakob-Rost, 
1966, s. 194. Taht ile bağlantılı meşedinin, arabanın sol tekerleği 
yanında yürüdüğü 10.-12. satırlardan da anlaşılıyor (IBoT I, 36, IV).

192) Uidulio, herhalde arabanın arkasındaki bir kısmın adıdır.

193) Bu meşedi hakkında IBoT I, 36, I, 61-63 metninde anla
tıldığına göre, 'elçilerin gözeticisi?' (UGULA DUMU.MES KIN-za?) 
onu saray dışına gönderir (para uiSk-). Aynı satırlardan anlaşıldığı 
üzere, sorkant getiren meşedi, 'efendiler (BE-LU-TIM) ve binlerin 
gözeticisiyle birlikte büyük kapılardan girme hakkına sahipti: 
Jakob-Rost, 1966, s. 180 vb).

194) IBoT I, 36, III (21) apaî-a-kân sarkantin §EGIR-an arha 
paizzi (22) na-as sar-kan-tin arahza ZAG-az iyanzi.
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195) Aynı yerde: IV (23a) /ka/r-Su-wa-5a ku-i§ ,UME-$E-DI na
aş §A e,sGIGIR ZAG-aS glsDUBBIN ma-na-ah-ha-an-da U$-Gİ-EN 
luGAR-TAP-PU-ma GÜB-la-as g*DUBBIN ma-na-ah/- ha-an-da/ US- 
Gİ-EN.

196) Kıyaslayın: KUB IX, 2, IV (5) /.../UD.KAM-ti l-NA E LUGAL 
sara (6 ) /x x x-/zi nu-za humanza warapzi (7) na-as l-NA E.GAL-LIM 
sara GA-TAM-MA paizzi. 6 . satırdaki /uw/o/nz/i fiili A. Archi'nin 
makalesinde 'onlar gelirler' şeklinde yorumlanması önerilmiştir 
(Archi, 1973a, s. 212). Buna dayanarak yazar, 'kralın evi; ile 'saray' 
sözcüklerinin eşanlamlı olarak kullanıldığını tahmin etmiştir.

197) Kıyaslayın: KUB XX, 19, IH (13) /LUGAL-us-kân l-NA £./§A 
sara paizzi. 'Kral yukarıya iç (kutsal) mekanına gidiyor/

198) Kıyaslayın: Sara- IBoT, 36, I, 22, 28: 49, 57; IV, 15; katta- 
aynı yerde, I, 36, 50, 52, 53, 55, 61, 63; II, 19; Hititçe katta ile antik 
Yunanca Kam  ve Slavca kotiti 'doğurmak' karşılaştırması için bakı
nız: Toporov, 1973, s. 286-297.

199) IBoT I, 36, I (36) nu-îîi tazzi duekaltiya-wa kattan paimi... 
'Ve ona diyor ki aşağıya kazana(=helaya) gideceğim yani.../

200) Aynı yerde: I (45) ... luME-§E-D/l-m/a kuiS sehuna paizzi 
(46) dUTU-Sl-san-za kappuizzi nu-s§an se/h/unasSa uttar l-NA 
f:.GAL-LIM ari (47) Zl-it-ma-a5-kân para Ü-UL paizzi.... meşediler 
işlerini sehur (sehur- 'idrar7) sarayda yaparlardı. Ama bu metnin 
önceki satırlarında (19. nota bakınız) meşedinin helaya 'aşağıya' 
gittiği belirtiliyor. Bu nedenle biz, 46. satırda (IBoT I, 36, I) mân 
'eğer' sözcüğünün bulunmadığını tahmin ediyoruz: 'İhtiyacı için 
giden meşediyi ise Güneş (=kral) gözetler. Eğer ihtiyacını sarayda 
giderirse o zaman meşedi kendi isteği ile saray dışına çıkmaz/ 45.- 
47. satırlar için önerilen bu yorum, kral ve hela ilgili talimatla karşı
laştırılabilir (kıyaslayın: 3. Bölüm, § 1).

201) Doğu Slav düğünlerinde girişin (kapının) kendisine ve 
yabancıya ait arazilerin sınırını geçme yolu olarak oynadığı rolle 
kıyaslayın (Bayburin ve Levinton, 1978, s. 94 vs)
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202) Rahip görevlerinin sembolü olarak her daim yeşil eya 
ağacıyla ilgili Hitit geleneği verileri, Araukan adetleriyle karşılaştı- 
rılmıştır (İvanov, 1974, s. 87 vs) ve Araukanlarda rewe ağacı bir 
zamanlar aşiretin bölünme işareti olup bayrak gibi dikilirdi. Sonra
lar ise rewe ağacı sadece şaman kadının evine koyulurdu. Bu bağ
lamda Benin ayinlerinde evi önünde kadınlar tanrısı Otau'nun 
simgesi olan ikhimi ağacının dikilmesi kıyaslanabilir. Ayrıca Sahalin 
adası ve Amur bölgesinde Nivhlerin şaman olacak kişi için ağaç 
dikmeleri de ilginç örnektir (Kreynoviç, 1973, s. 441, 446).

203) Meşedilere yönelik talimatnameye göre, görevlilerin ço
ğunun, büyük (kral) kapısını kullanma hakkı bulunmuyordu ve bu 
yasak meşedilerle saray oğlanlarını da kapsıyordu. Bu görevliler, 
saraya özel yan kapılardan giriyorlardı (Hititçe lusdani(ya): IBoT I, 
36, I, 60-61). Sadece bazı saray görevlileri, örneğin sarkantlı meşe
diler, elçilerin gözeticileri (?) binlerin gözeticileri olan efendiler 
saraya doğrudan büyük kapıdan girebilirlerdi (bakınız: IBoT I, 36, I, 
61-63). Bu bağlamda kıyaslayın: Jakob-rost, 1966, s. 171,178 vs.

204) IBoT I, 36, II (16) GAL DUMU.MES E.GAL-ma-an QA-AZ- 
ZU har-zi LUGAL-uS-Sa-an gi? hu-lu-ga/-an-ni/ (17) e-sa lü me§SUKUR 
DUGUD-ma hi-in-kân-ta nam-ma-at pıd-d/a/-an-z/i/ (18) na-at pı- 
ra-an hu-ya-an-zi... Bu satırların yeniden oluşturulması konusu için 
bakınız: Jakob-Rost, 1966, s. 182 vs.

205) Aynı yerde: II, (23) ... ma-a-ah- ha-an-m/a/x (24) gis hu- 
lu-ga-an-ni-iş pa-ra-a i-ya-an-na-i GAL DUMU.MES £.GAL-m/a 
EG/lR-/an??/x hi-in-ga-ri nu LUGAL EGlR-pa A-NA GAL ME-SE-Dİ hi- 
ik-zi (Jakob-Rost, 1966, s. 184).

206) Aynı yerde, IV (18) ma-a-ah- ha-an-ma-kân LUGAL-us gis 
hu-lu-ga-na-az kat-ta ti-i-e-iz-zi nu ma-a-an (19) GAL ME-SE-Dİ ar
ta nu GAL ME-SE-Dİ EGlR-an-ta US-GI-EN nu LUGAL-un EG!R-pa
(20) A-NA GAL DUMU.MES E.GAL hi-ik-zi... (23) ... ma-a-na-as-ta 
K,<GIGIR-za-ma ku-wa-pı an-da pa-iz-zi (24) na-as-ta ma-a-ah- ha-an 
LUGAL-us g,§GIGIR-za katta ti-ya/-zi nu GAL ME-SE-Dİ LUGAL-i
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EGER-an-da IT-TIlu me*ME-§E-Dİ US-GI-EN. 24. satırın yeniden oluş
turulması için bakınız: Jakob-Rost, 1966, s. 200.

207) Envanter metinlerinden görülebileceği gibi tanrılar veya 
baş tanrı ile ilgili olarak anılan hayvanlar sağda ve solda duranlar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Şöyle ki koruyucu tanrıçaya ve öteki 
örnekte 'Çağrı Tufan tanrısına' altlık olarak hizmet eden sfenks 
kanatlarının yanı başında biri sağda diğeri de solda olmak üzere 
tanrı Ninatta ve tanrı Kulitta duruyorlardı (bakınız: Brandenstein, 
1943, s. 4, 6 ). Lapana kenti tanrıçası İaia önünde ise solda ve sağda 
kurşun kaplamalı iki dağ koyunu duruyordu. Aynı metinde kurşun 
kaplamalı kartal ve iki tunç kap için iki metal asadan bahsedilir 
(Brandenstein, 1943, s. 14).

208) Bakınız: Brandenstein, 1943, s. 4, 6 , 8 , 14, 18, 22, 61, 63- 
64; bu metinlerdeki verileri kıyaslayın: Ardzinba, 1975, 264-265. 
Ayrıca Hitit tanrıçası Hatepuna'nın ve adı bize ulaşmamış bir tanrı
çanın sağ elindeki gümüş kap da kıyaslanabilir. Öte yandan tanrı 
İshashuriya ve elinde sade kap tutan tanrı İaia da belirtilebilir 
(Brandenstein, 1943, s. 9, 13, 15). Cenaze ayinine göre, eğri kahin 
asası (kalmus) da sol elle ilgilidir (bakınız: Bo, 2826, III, (10): .../ 
GÜB-la-za Sll-za g,$kal-mu§; Otten, 1958, s. 112.

209) Anadolu'da en büyük kent-devletler Kaneş (Kanes), Bu- 
ruşhattum (geç dönemde Purushanda), Kuşar/a (Hitit belgelerin
deki Kussara), Ankuva, Hattuşa ve diğerleriydi (Giorgadze, 1966, s. 
81, not 3). Bu krallıklarda devlet yapısı ve toplumsal gelişmişlik 
düzeyinin aynı ve benzer olması muhtemeldir (Giorgadze, 1966, s. 
83).

210) G. Giorgadze'ye göre, kraliçenin, 'merdiven efendisiyle' 
(baş hakim olan kralın yardımcısı) birlikte adli meselenin çözümü
ne katılması, o sırada kent yöneticisinin orada bulunmayışıyla açık
lanabilir (Giorgadze, 1966, s. 117). P. Garelli ise bunu ve bazı hu
susları başka yönde ele almaktadır (Garelli, 1963, s. 214).
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211) Kadın eşyönetici görevinin, erken ortaçağda Kongo'da 
da varolduğu düşünülüyor (Orlova, 1968, s. 204, 239)

212) Şunu belirmek gerekir ki İ.S. Katsnelson kandakinin hiye
rarşideki yerini onun, canlı tanrı olan kralın annesi olarak sahip 
olduğu statüsü ve anaerkil çizginin kalıntısı şekinde açıklamıştır 
(Katsnelson ).

213) E'saba (veya Asaba) 'koruyucu' ve E'siki (veya Erisiki) 
(Palau Marti, 1960, s. 57). İra, İjuno 'bakanlar' sağ tarafa, kralın 
değiştirilmesinde önemli rol oynayan Alalumonlar ise sol tarafa ait 
edilirlerdi (Palau Marti, 1960, s. 58). Kral - kraliçe İda'nın sağ ve 
kralın gözdesi Ramu'nun solla bağlantısı açısından kıyaslayın 
(Palau Marti, 1960, s. 59)

214) Eskiçağda Tibet kralının sağında baş şaman, solunda ise 
'bakan' (kralın dayısı) otururdu (bakınız: Tucci, 1955, s. 199-200). 
Bu örneği diğer paralellerle kıyaslayın (İvanov ve Toporov, 1974, s. 
285 vs).

215) Bakınız: turtonu ve turtonu sanü, nögir ekafli ve nogir
ekalfi.sanü: ayrıca barakku ve abarakku.ianu. Kıyaslayın:
turtonu.sa imitti ve sa.sumeli 'sağ taraf mareşali' ve 'sol taraf ma
reşali'.

216) Eskiçağ Hitit kroniğinde Hattuşila'nın baş sakisi ve ordu
nun kaydedilmesi belki de rastlantı değildir (BoTU 30 (=XXVI, 71), 
10-13. Bakınız: Schuler, 1965, s. 185 vs).
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SUMMARY
The monograph 'Rites and Myths of Ancient Anatolia' by V.G. 

Ardzinba analyses some of the most important Hittite 'royal' 
festivals (AN.TAH.SUM, nuntariyasha, w/purulliya, Kİ. LAM, 
fjassumas), that is, the rites performed under the guidance and 
with direct participation of the king and the queen (and offen -  
the prince). Examining the royal holidays, the author uses the data 
of the ritual sacrifices (SISKUR), injunctions (isfiul- 'contract'), as 
well as some typological correlations.

The first chapter deals with the investigation of itineraries of 
the king and the queen and rites performed by the regal couple 
during the royal prgress. The study is based on well-konown pub- 
licaitons concerning the festivals AN.TAH.SUM and nuntariyasha 
and descripctions of tehese rites published in the autographies 
(CTH 604-625; 626, CTH 1, Suppl.).

These iteneraries bring forth supposition that the tours of 
the royal couple to different towns could represent teh touring of 
the whole territory of the Hittite kingdom. Evidently, the 'tours' 
could be also performed symbolically. The touring of the territory 
by the royal couple as well as the 'tours' of the sacred fleece are 
compared with the 'going round' (weh-, irfrâi-) the temples, 
cjjalentuwa and 'ritual places' at the holidays of AN.TAtf.SUM  
and nuntariyaSfra, rite of (laiSumaS, Kİ.LAM, (fr)isuwa and, in 
their turn, with universal ceremonies of the 'going round' or 
'circling' that occurin various cultural traditions. On the whole, 
performing his royal progress över the country, modelling the 
Universe and identified with the ruler's 'body' the king evidently 
reproduced the rotation of cosmic powers and the 'britfY of a new 
season (alteration of seasons), thus functioning for Sun.

Among other common traits of AN.TAtf.$UM and 
nuntariyasha, the author analyses, in particular, the 'opening 
(unsealing) of the pythoses (dugharsiyalli-) in spring during
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AN.TAH.SUM  (and otehr spring holidays) and their 'filling up' in 
autumn. İt is supposed that these rites symbolized the 'opening' 
(the 'birth') of the season of spring and rain, as well as 'closing' 
(that) is, the coming of probabale hunger and dearth of fodder).

The rite w/puruHiya, as well as the myth connected with it, 
were regarded as a means to 'protect' the country. The ensuring 
of this 'protection' by the king with to help of the rite apparently 
reproduced the rebirth both of country and the king, which was 
the the necessary condition of fertility and prosperity of the 
community.

İn particular a description of the rite Kİ.LAM draws attenition 
to offerings by people from different Hittite towns (these 
offerings are described, for example, in MELKİT records) as well as 
to reciprocal 'gifts' consisting of food, cloth and garments. These 
offerings and reciprocal 'gifts' are compared with the exichange 
between the king and his subjects, described in a number of other 
Hittite ritual and law texts. The author draws a conclusion about 
the similarity of the practice described in Hittite texts and the 
custom of 'gift exchanges' prevalent among the natives of 
America, Australia and Oceania, - the custom, main features of 
which were traced among the Scandinavians of the early 
mediaeval period, and the Slavs.

The use of some sacred animais figurines in the rite Kİ.LAM 
(as well as the panther-like dances) together with the data of 
other Hittite texts are regarded as evidence of the initially 
totemistic sources of this rite. On the whole, the rite Kİ.LAM is 
characterized as spring festival of the /exchang' between the king 
and his subjekcts aimed at the grovvth of fertility.

İn a section dealing with the rite fjossumos (CTH N 633) the 
author compares the characteristik features such as the grinding 
and milling of corn, the rite performed by the team of bulls. ete, 
with the Hittite and the other typologically similar rites. He arrives 
at the conclusion about the spring xharacter of the holiday
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haSsumal and draws attention to a specific role played by the 
number tvvelve in rite (tvvelve gods, tvvelve salmeiKAR.KID, twelve 
priests, tvvelve lumeSAPIN.LAL), and the role of the prince at the 
leader of the rite. The 'tvvelve gods' are usedhere to determine 
the number of the parts of the vvhole ('ali the gods') as a symbo! 
of the tvvelve months of the year. The functions of the prince in 
/7aSsumas and other Hittite rites are compared with those of the 
king's son (substituting his father) in the ancient Indian rite 
râcasüya ('birth of the king'), representing a striking typological 
analogy of tjassumas. The role of the prince as leader of 
^assumas is explained by the fact that in this rite he functions as 
king, the king, so to speak, reborns in his son. The author 
concludes that faassumas is most closely connected with rites of 
consecration and can be interpreted as the festival of 'rebirth' (or 
'opening') of the king, the New Year and cosmos.

İn the second chapter the author makes an attempt to 
determine the structure (that is the most general fixed elements) 
of the royal festival. İn this connection hemakes a supposition that 
the opening of e(7alentuwa at davvn and the appearance of the 
king imitated the 'opening' (or 'birth') of the day and the 
appearance of the Sun (=king). The arraying of the ruler in the 
'garment of the deity' is explained by the general belief that the 
king became a god not only after his death, but performed the 
functions of deity during his lıfetime, particularly in the rite.

İt is supposed, that the central ceremony of the 'royal' festi
val was constituted by the 'great assembly' (salli asessar). Main 
actions, related to the 'great assembly', offerings to the king and 
reciprocal gifts described in a number of texts, display certain 
similarity with elements of guest recepiton custom. This similarity 
allovvs to interpret the 'great assembly' as a rite of recepiton of 
the guest-king .The guest-king simultaneously functioned as the 
host, offering recepiton to gods and other participants of the 
assembly. Sauch an interpretation of the 'great assembly'
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suggests that the tours of the Hittite king över his kingdom's 
territories during AN.TAH.$UM and nuntariyosfla, combined with 
the duty of organization of the rite, could have some common 
sources with the ruler's (or king's) progress through his country, 
with participation in the feasts (aimed at collecting food and other 
tributes), characteristic for mediaeval societies.

İn connection with the principal element of the 'great 
assambly' -  the 'feast'- the author consideres the actions of 
'contest' or 'rivalry' performed for the purpose of stimulation and 
regenaration of cosmic powers during the most crucial periods in 
the life of an individual or the whole community, mainly in spring 
and the myth about a vanished deity was previously included into 
the royal spring rite. This opinion is based, in particular, on the 
comparison of the function of the bee in the Hittite myths and in 
Russian spring children songs {vesnianki). İn this tradition (as well 
as in many others), the bee is closely connected with the 
beginning of spring. Hunger and dearth of fodder, on the one 
hand, - and return of fertility connected with rebirth of the deity, 
on the other, characteristic for the Hittite myths, should have the 
same meaning as image of winter and spring, reflecting the same 
phenomena in Russian vesniankas (cf. the oppsition of the season 
of cold, vvinter, darkness and barrenness, - and the season of 
warmth, Ight and harvest).

The author examine in detail the about the fight or the 
Storm-god with the Serpent (illuyanka-), as wel! as the dialogue 
between the king and the Throne, connected with the rite of 
erecting the new palace (KUB XXIX 1). The iner structure of these 
narratives is compared with the structure of other similar Hittite 
texts which reflect Hittite cosmological notions concerning the 
triple structure of the Universe.

These cosmological notions are in their turn connected with 
the triple structure of the 'world tree', the significant elements of 
which are represented by 9,sla(j(purnuzh (the 'greenery' or the
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'green crown7), istarna peda ('the middle part') and 9'skapanu- 
(the bottom, possibly the 'roots7 of the tree) in KUB 43, 62, III, 2-7. 
Three of the vetical cosmos structure and the world tree 
respectively correspond to the bird (the eagle), the bee and the 
snake (or the 'bearded snakes7). The world pattern identical to 
cosmos can also be traced in the construction of the Hittite palace 
comprising the three parts (KUB XXIX 1, III, 13-24): giSinassa- 
9,siskisona- (possibly connected with the Hittite iSkisa- 'spine7, 
bearing a meaaing of something likethe 'framevvork')- samanu- 
'foundation': and in the triple structure of the king's body (KBo 
XVII, 22, III, 11-12): 9lSla(? frurnuzi -  'green (crown)' -  tuegga 
'body7- g,ssurku 'root7.

The oppotsition of the Hittite king and the middle world to 
the Throne and the netiher world, as well as the related motives 
in the narrative about the king and the Throne are compared with 
the principal pattern of the plot and the most characteristic 
episodes of Hittite and reconstructed Indo -European myths 
about the fight of the Strom god with the Serpent.

The third chapter analyses the fınctions of the Hittite king, 
queen and their 'councillors' in the rite. The author investigates 
correlation of the king with the Storm god in the function of the 
country's 'defender7 (Hittite pafjâ-, p afjlja l-). Some aspects of 
this function are reflected in particular by the attributes, relating 
to both the Storm god and the king. The author makes a 
supposition in favour of the identity of the Storm god's arms -  
g,skolmi-, gıskalmiisana- ('bludgeon7, or 'club') and the king's 
attribute gıSkalmu-s, which possybly played the rote of the phallic 
symbol. The king probably used this attribute to 'evoke' rain.

The chapter studies the king's relation to water (rain or 
brook), the sacred animals- the lion (or the panther), and the 
Storm god. These rites are regarded as evidence, that the king and 
the queen represented the symbols of fertility. The assumption is 
strengthened by the data of the king's 'substitution7 rites, and the
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rite KUB XXIX 1. İn the rite KUB XXIX 1 the 'rebirth' of the king was 
represented by the following functionally equivalent actions; the 
victory of the king över the Throne, where the king performed the 
functions of the Storm god, while Throne as his adversary-the 
Serpent: the instalment of the hearth (-the altar)- KUB XXIX 1, III, 
37-40, planting of the vine or the evergreen tree eya and so on 
(KUB XXIX 1- IV,13-25), and erecting of a new palace, which 
jadging by its vertical structure symbolized the creation of 
cosmos. The 'rebrith' of the king was also presented by making of 
his statue (KUB XXIX 1, II, 52-54), which was identified with his 
body. This rite is compared with typologically similar rites, in 
vvhich erection of the statue was completed by inserting the 
eyeballs, symbolizing the 'birth'that of the statue, the god 
identified with it, the human being, and cosmos. İn connection 
with the role of the king as symbol of fertility, the author 
investigates the the injunctions, determining the function of the 
king himself, his councillors, priests and other participants of the 
rite.

Further he analyses the functions of the royal 'councillors' in 
the rite and singles out the dual classificational characteristics 
'that are consciously significant for the rites and myths... from the 
point of view of the members of the communitites, using the 
these sign systems' (İvanov, Toporov, 1974, p. 259). The chapter 
establishes correlation betvveen the notions the 'right', 
'auspicious' ('fortunate'), the 'male', - and the 'left', 'inauspicious 
(unfortunate)', the 'female'. According to structure of the rite, the 
notions -  the king, the Storm god, ete., are correlated with the 
'right' while the queen, the Sungoddes of the town Arinna, ete. -  
respectively, with the 'left'.

The councillors of the royal couple (among them -  
DUMU.MES E.GAL, LÜ.MES gıSBANSUR, lu meiwal{liyaS lumes ABU BİTİ 
ete.) also corresponded to the general opposition of the king and 
the queen. The above-mentioned fact probably accountsfor the
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opposition of the Hittite courtiers on the principle -  'right-left', 
'extemal'- 'intemal' which goes back to basic ritual opposition, 
'profane'-'sacred.'

The correlation of the king with the 'profane'-'military' 
('right', 'external') function, and the queen, with the 'sacred' 
('left', 'internal') one, could be expalined by the assumption of 
V.V. İvanov, according to which, the Hittite society preserved the 
archaic opposition between the king and the queen -Tavvananna, 
functioning as the element of the dual power systeırv The traces 
of this survival are to be found, in particular, in the 'conflicts' 
between Hattuşili I and Tawananna, as well as betvveen Mursili II 
and Tavvananna in the New Hittite Kingdom. İn this connection 
the author makes use of the data concerning the status and 
functions of the rulers and their female counterparts in some of 
the cities-states of the Asia Minör, as well as of some typological 
parallels, corresponding to the Hittite royal pair -  the king and the 
queen -  Tavvananna.

The Conclusion presents some general observations 
conserning the function of the Hittite 'royal' festivals.
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