HITIT TIBBININ ANA HATLARI*
AHMET ÜNAL
I. GIRI~~
Birçoklar~m~z bilerek veya bilmeyerek eski medeniyetlere hayranl~kla bak~yor, bu medeniyetlerin yarat~c~lar~n~n birtak~m konularda bugüne nazaran daha ileri olduklar~na inan~yoruz. Hepimiz
milattan 3 bin y~l önce eski M~s~rl~~hekimlerin beyin ameliyat~~veya
di~~dolgusu yapt~klar~~gibi haberleri, popüler kitaplarda veya gazete
sütunlarmda oldukça s~k okumu~uzdur. Ancak birinci elden kaynaklara inip, yaz~l~~belgelerin ~~~~~~ alt~nda o medeniyetlerin verilerini
ara~t~rd~~~m~zda, bu tür savlardan birço~unun, yanl~~~yorumlar
sonucu ortaya ç~kt~~~n~~görüyoruz.
Herkesin büyük ümitlerle bakt~~~, bir mucize bekledi~i ve say~lar~~30 bini geçen Bo~azköy Hitit ar~ivi tabletlerinden hareketle
din, hukuk, bilim, teknik, edebiyat, güzel sanatlar, felsefe, matematik,
ekonomi, co~rafya, tarih, astronomi, harp tekni~i, sosyal ve ekonomik
ya~am, t~p, do~a gözlemleri v.s, ve daha birçok konularda derinlemesine bir inceleme yap~ld~~~nda ara~t~r~c~, yöneltti~i ve metinlerden yan~t~n~~bekledi~i sorunlardan baz~~hallerde %7o'in üzerinde
bir oran~n aç~ k kald~~~n~~görünce hayretler içinde kal~yor. Bu ar~iv
aras~nda örne~in, "falanca kral veya adam öldü~ünde 65 ya~~ ndayd~;
askerlerin birço~u harpte yaraland~ ; bugün kar ya~~yor; bay - bayan
X kara saçl~, kara gözlü, güzel - çirkin bir kimseydi; x merdivenleri
inerken aya~~~kayd~~ve dü~tü; deprem oldu" v.s, ve daha bunun
gibi binlerce, insan~n d~~~ve ruh dünyas~~ile ilgili birçok ~eylerin
hiç ifade edilmemi~~oldu~unu görüyoruz. Bu durum tabiat~yle bu
ar~ivin bir kraliyet ar~ ivi olmas~, yaln~z kral ve kraliyet ailesiyle
ilgili konular~~kapsamas~, halkla ilgili hemen hiçbir konuya yer vermemesinin bir sonucudur. Hitit ve genel olarak eski do~u insan~n~n
dünyaya bak~~~ ~ekli de elbette büyük rol oynam~~t~r. bn do~a dü~ü* 6 Aral~k 1979'da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde verdi~im konferans~n çok az de~i~tirilmi~~ ~eklidir. Kullan~lan k~saltmalar için bk. 7. FriedrichA. Kammenhuber, HW2 Lfg. ~~(1975) 13 vdd.
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nürlerine kadar, kim ne derse desin, bu konuda fazla bir ilerleme
yoktur.
Yaln~zca var olanlar~~ de~il, eksik olanlar~n da bir "olumsuz
katalo~u"nu yapmak, ara~t~r~c~~için elbette büyük yararlar sa~lamakta,
belirli bir uygarl~~~~daha iyi anlamam~za yard~mc~~olmaktad~r.
Bu aç~dan bak~ld~~~nda, Hitit t~bb~na da bir göz at~p, insanl~~~n
çok önemli ve kaç~n~lmaz bir konusunu olu~ turan bu dalda Hititlerin
neleri bilip, neleri bilmediklerinin k~sa bir bilançosunu vermek,
yararl~~olacakt~r.
~imdiye dek bu konuyla u~ra~an ara~t~r~c~lar, hakl~~nedenlerle
bir Hitit t~ bbi olmad~~~, Hititlerin dünya t~ p bilimine
hiçbir ~ ey katamad~ klar~~ kan~smdad~rlar 1. Son zamanlarda
Hitit t~bb~~üzerine bir doktora tezi yazm~~~olan C. Burde bunun aksi
kan~dad~r. Baz~~tek tük ilaçlara dayanarak ve sünnetsiz erkeklik uzvunun tedavisinde ayr~~yöntemler uygulanm~~~oldu~u tezinden hareketle, Hititlerin Babil t~bb~n~~aynen kopya etmi~~olmakla birlikte, ona
bir tak~m katk~lar yapt~klar~n~~öne sürmektedir 2. Hititçede "t~p"
sözcü~ünün kar~~l~~~~dahi yoktur. Hint - Avrupai dillerdeki "medicina, medicus, medicine" v.s.'nin kökü *med - "ölçmek, ölçülü olmak"la ilgilidir 3. Hititçede bunun benzeri bir kelime yoktur. mat - "katlanmak, cesaret etmek" fiili herhalde bu kelimeyle etimolojik ili~ kiye geçirilemez.
M. Ö. I. bin y~l~n ikinci yar~s~nda medeni dünyan~n hiçbir
yöresinde görülmeyen bir zirveye ula~an ve Achamenid saray~na
Istanköy'lü Apollonides ve Knidos'lu Ktesias gibi doktorlar gönderen,
modern hekimli~in babas~~gene Istanköy'lü Hippokrates'i ve daha
sonra da Lokman Hekim'i yeti~ tiren bat~~Anadolu'nun, e~er tabiri
caizse M. Ö. II. bin y~ lda bir "cehalet devri" ya~am~~~olmas~, insan~~
gerçekten ~a~~rt~ yor. O Hippokrates ki (M. Ö. 460-370) bir hastal~~~n
te~hisinde esas ald~~~~faktörleri ~öyle s~ralamaktad~r: "insan~n tabiat~,
hastal~k durumu, hastan~ n bizzat kendisi, verilen ilaçlar, verilmesi gereken
ilaçlar, hava durumu, arazinin yap~s~, al~~kanl~klar~, ya~am tarz~, u~ra~~lar~,
1 H. G. Giiterbock, Bulletin of the History of Mecidine 36 (1962) 109 vd.; G.
jantzen, Deutsches Aerzteblatt 46. Jahrgang (1969) 3255 vd.; H. A. Hoffner, BASOR
226 (1977) 78.
2 StBoT 29 (1974) 53.
3 J. Pokorny, IEW (1959) 705 vd.
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ya~~, konu~malar~, davran~~lar~, suskun olup olmad~~~, dü~ünceleri, uykusu,
uykusuzlu~u, gördü~ü rilyalar~n cins ve zaman~, saçlar~yla oynay~p oynamad~~~,
ka~~nt~, gözya~lan, ate~i, büyük ve küçük abdestleri, balgam~, istifras~, o
zamana dek geçirilen hastal~klar~n say~s~~ve silsilesi, nas~l iyile~tikleri veya
geli~tikleri, terleme, ü~üme, nöbet tutmas~, öksürme, t~ks~rma, yutkunma, nefes
alma, ba~~rsak gaz~~(gürültülü veya gürültüsüz), kanama ve basur" 4.
M. Ö. II. bin y~ l Anadolu'sunda maalesef bu kadar geli~mi~~bir
t~p ve böyle bir hekim göremiyoruz. Buna kar~~ n Hippokrates'ten
yakla~~k bin y~l önce ya~ayan Hitit prensi Kantuzili, ~u sözleriyle
kadercili~in adeta somut bir örne~ini veriyor: "Ya~am ölümle, ölümse
ya~amla yak~ndan ilgilidir. insano~lunun ömrü ebedi de~ildir. Onun günleri
say~l~d~r. E~er insano~lunun ömrü ebedi olsayd~, bir süre kötü bir hastal~~a
katlanabilirdi ve bu hastal~ k onun için bir intikam olmaktan ç~kard~".
Mukayeseli dil bilime dayanarak erken devir Hint - Avrupai
kavimlerde t~p bilimine bakt~~~m~zda, tedavi yöntemlerinin hakim
olan u~ra~~~sahalar~na göre ~u üç s~n~fa ayr~ld~~~n~~görüyoruz 6:
— Din ve dolay~s~yle rahiplerin hüküm sürdü~ü toplumlarda
büyüyle tedavi (mathrö. bais'aza —).
2 — Sava~ç~~toplumlarda "b~çak"la tedavi, yani cerrahi karatö.
bailaza—).
3 — Tar~mla u~ra~an toplumlarda ~ifal~~ otlarla tedavi,
(urvarö. balsraza—.)
E~er Hitit t~bb~n~~bu kategorilerden birine sokmak gerekirse
bunun, tar~mla u~ra~an bir toplum olarak droglara (hit. wasrs''i—, ak.
giIMMU) dayanan bir t~p oldu~unu, a~a~~da verece~imiz bilgilerden
sonra görece~iz. Ancak bu arada dinin de etkisi büyük oldu~undan,
büyü ile tedavinin de büyük yer tuttu~unu izleyece~iz. Bu sonuncu
faktör M. ~~. 13. y.y. da a~~rl~~~n~~gösteren Hurri etkilerinden sonra
daha da artm~~t~r. Majik ritüellerin pek ço~u Hurri, Luvi ve Arzava
kökenlidir. Sava~ç~~bir kavim olmalar~na ra~men, cerrahinin, tabii
metinlere aksetti~i ölçüde, Hititlerde hiç yer almad~~~n~~görüyoruz.
Sosyal ya~am~n tüm di~er yönleri gibi, hastal~klar konusu da
tanr~larla çok yak~ndan ili~kilidir. Hititçede "hastalanmak, hasta olmak"
Hippokrates II 670.
KUB XXX to Vs. 20-24.
8 J. Puhvel, Mythological Reflections of Indo - European Medicine S. 371,
375 [ayr~~ bas~m].
3
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sözcü~ü (ijtark—) geçi~li bir fiildir 7, ve bunun ço~u zaman belirtilmeyen öznesi, tarihi devirlerde unutulmu~~ve kal~pla~m~~~olmas~na
ra~men, tanr~lar veya demonlar olacakt~r. Bundan dolay~, açl~k,
k~tl~k, do~al afetler, hastal~klar v.s, gibi ilahi cezalardan kurtulman~n
tek çaresi, tanr~lara gerekli ihtimam~~göstermek, onlara hiyerar~ik
bir ~ekilde programla~t~r~lm~~~olan kurbanlar~~zaman~nda sunmakt~~8.
Di~er taraftan, tanr~lar da ayn~~ ~ekilde insanlara ba~l~yd~lar; Romal~larda oldu~u gibi "do ut des" (veriyorum ki veresin) prensibine ve
kar~~l~kl~~ç~kar esas~na dayanan bu ba~~ml~l~~~n, tanr~lar da, insanlar
da fark~ndayd~lar. Bu kar~~l~kl~~ ç~kar~n en güzel örne~ini, Kumarbi
efsanesinde tanr~~EA'n~n, insanlar~~yok etmeyi planlayan tanr~lara
verdi~i ~u ö~ütte buluyoruz: "Insanl~~~~niçin mahvetmek istiyorsunuz?
Onlar tanr~lara kurban sunup, ~triyat olarak sedir a~aç~~ yakm~yorlar m~?
E~er insanlar~~mahvederseniz, tanr~lar varl~klar~n~~sürdürebilirler mi? Onlara
ekmek ve ~arab~~kim sunacak? Kahraman F~rt~na Tanr~s~'n~n sapana yap~~~p
ekin ekmesi; Utar ve liepat'~n da ö~ütme ta~~nda (un) ö~ütmeleri gerekmeyecek mi?" 9.
II. Murili veba dualar~nda tanr~lardan vebay~~durdurmalar~n~,
aksi halde, Hatti ülkesinde herkesin ölece~ini ve onlara kurban
sunacak kimsenin kalmayaca~~n~, gayet kurnazca ve aç~k bir mant~kla
dile getiriyor. Kraliçe Pudubepa'n~n adak metinleri, kocas~~ tlattuffli'nin iyile~mesi, hayatta kalmas~~ kar~~l~~~~sonsuz vaatlerle doludur ". Ba~ka bir metinde, kral~n sefere ç~kmad~~~~y~l "sefere ç~kma
bayram~"n~n kutlanm~yaca~~~yaz~l~d~r. Bu kadar dindar olarak tan~d~~~m~z Hitit insan~n~n kurnazl~k ve pratik zekâs~, gerçekten insan~n
takdirini kazan~yor.
Burada hastal~klarla tanr~lar aras~ndaki yak~n ili~kiyi gösterebilmek için baz~~örnekler vermekte yarar vard~r: Gene Kantuzili
duas~na benzeyen bir metinde ~unlar~~okuyoruz: "Bana bu hastal~~~~
hangi tanr~~verdi? Ey güne~~tanr~s~, o tanr~~ister gökte ister yerde olsun, sen
ona git ve ona sor! Ey tanr~m ben sana ne yapt~m, ne gün2h i~ledim? Beni
Friedrich, HE 12 (1960) ~~238.
Burada hemen belirtmek gerekir ki, sadece hastal~k yapan kötü tanr~lar,
demonlar de~il; ihmal edildiklerinde di~er tanr~lar da bu gibi felaketlere yol açabiliyorlard~.
9 KUB XXXIII ~ oo XXXVI 16 III 1-8.
1° KUB XV 1-30; XXI 27 4- III 36 vd. Kr~. KBo IV 6, bk. A. Ünal - A.
Kammenhuber, KZ 88 (1974) 159 ve a. n. 7-8.
7
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yaratan tanr~m! Kara topra~~~yaratan(?) tanr~ ! ~imdi ben sana ne yapt~m
(da bana bu hastal~~~~verdin?)" 11.
Fal metinleri hastal~k nedenlerinin ve bu hastal~~~~yapan tanr~lar~n ara~t~r~l~p bulunmas~~ile ilgili olarak sorularla doludur 12 . Pudubepa, eni~tesi Tattamaru'ya bir mektubunda ~öyle diyor: "Sen Tattamaru, k~zkarde~imin k~z~n~~zevce olarak alm~~t~n. Ancak talih tanr~ças~~(Gulles'")
sana k~zd~~ ve o senin için öldün. Bir fal metninde kral, bu sene mi,
yoksa 2., 3., 4., 5., 6., 7 ., 8., senede mi ölece~ini tanr~s~ndan soruyor '4.
Gene II. Murgili veba dualar~nda, Hatti ülkesini k~r~p geçiren büyük
salg~n hastal~~~na neden olarak ~u ihtimalleri say~yor:
~~— Tanr~lar~n ihmali.
2 — Genç Tatbalya'n~n haks~z yere öldürülmesi.
3 — M~s~r - Hitit antla~mas~mn getirdi~i yükümlülüklere uyulmamas~.
4 — Mala (F~rat) nehrine sunulan kurbanlar~n ihmali.
5 — Babas~~ I. uppiluliuma'n~n M~s~r'dan getirdi~i esirlerin
vebay~~ ta~~malar~~ve Hatti ülkesine yaymalar~~ki, bu sonuncusunu
gerçek nedenlerin ba~~nda saymak gerekir; di~erleri ise hep tanr~larla
ilgilidir 15. Gerçekte ise, bu esirlerin hastal~kl~~olarak geldikteni kesin
de~ildir. Veba herhalde kötü bak~m ve s~k~~~k konaklama sonucu
Hatti ülkesinde ç~km~~~olacakt~r ".
Di~er taraftan dualar ve majik rituallerde tanr~lardan genellikle
~u iyilikler istenmektedir:
Hayat (4uifivatar), sa~l~k (h,addulatar, tarrilatar), zindelik (imzarawatar), uzun y~llar (MUtu•A G~D.DA), sa~l~k, selamet (af
geli~me, bereket, bolluk (minumar), erkek veya k~z evlatlar (DUMUm",
DUMU. SAL m"), sevgi, ~efkat (aHiyatar), sevinç, ne~e (d~dkaratt-),
ruhun tenviri
lalukkima—), gözlerin görme gücü (IGIHLA— wag
~dkiyawar), b~~yunun dikli~i(?), kas gücü(?) (GU-tar), diklik ("ara appatar),
11 CTH 374 Vs. II 9 vd. Bk. H. Otten - Chr. Rüster, ZA 64 (1975) 241. Bu dua
W. Lambert ve H. G. Güterbock'a göre Babil kökenlidir, bk. Güterbock, Neues Handbuch der Literatur (1978) 228 vd.
12 A. Ünal, THeth 6 (1978) too vdd.
13 KUB XXIII 85.5 vdd.
14 KUB VI 7 ± XVIII 58 III 2 vdd.
15 Kr~. Güterbock, RHA 66 (1960) 57 vd.; M. Vieyra, RA 68 (1974) 121 vdd.
16
PeStgeb• ~~ 4.
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cinsel kudret (tarhuilatar), muzaffer silahlar (para neyantei Gi~TUKUL),
geli~me, büyüme (filduwar), itaat (tummantiya-) 11.
Buna kar~~~tanr~lardan ~u kötülükleri de al~p uzakla~t~rmalar~~
istenmektedir: hastal~k (irman-), korku(?) (wetman- = weritema-?), l~arnapiita-, ba~~hastal~~~~(harfana,f GIG-an), insan~n kötü ~eyleri (antulila.sr
idalu 1NIMm"-ar), intikam (kattawatar), diz hastal~~~~(ginuwas' GIGan), kalp/iç hastal~~~~(SA-a4 GIG-an) 18 .
II. DOKTORLAR
T~p gibi önemli, karma~~k ve ihtisasla~may~~ gerektiren bir konuda
Hititlerde de elbette doktorlar~n rolü büyüktü. Di~er birçok sahalarda oldu~u gibi, Hititler doktorluk konusunda da gerek kendilerinden
önceki yerli Anadolu kavimlerinden ve gerekse Hurriler ve Babillilerden çok ~eyler alm~~lard~r. Hititçede, t~pta oldu~u gibi, bir
"doktor, hekim" sözcü~ü de yoktur. Sumerceden al~nan LÜ A. ZU
(asa) 19 bu i~i yapmaktad~r. Mezopotamya'dakinin aksine, asl~nda
LÜ .fipu'nun görevi olan majik rituallerde de uzmanl~k görevini
yürütmektedir. M~s~r'da oldu~u gibi doktorlar~n katiplikle de çok
yak~ndan ili~kileri vard~r ki, bu da bize doktorluk, büyü ve katipli~in
nas~l iç içe girdi~ini gösteriyor. Bunun en güzel örne~ini, hem bir
ba~katip, hem bir doktor, hem de büyük bir devlet adam~~ olan;
III. I-Jattuili'nin ba~~dan~~man~, uzun y~llar ya~am~~~ve bu kral~~
çocuklu~unda tutulmu~~oldu~u bir illetten kurtaran me~hur Mitannamuwa'd~r 2°. Imparatorluk ça~~nda, özellikle Muwattali ve III.
Uattuili devrinde çe~itli uzmanl~k konular~nda Babil ve M~s~r'dan
doktorlar getirildi~ini biliyoruz 21. Ancak bir mahkeme tutana~~ndan 22 Jjutipi ve Akiya adl~~ iki yerli doktorun da var oldu~unu
ö~reniyoruz. Doktorlar~n devlet tekelinde mi, yoksa serbest olarak m~~
17 A. Kammenhuber, MSS 3 (1958) 38; A. Ünal, Belleten XLI/163 (1977) 425
vd. ve a. n. 9 vdd.
12 KUB XXIX ~~ + II 18-22; kr~. II 32 vdd.
12 Güterbock, BHM 36 s. 109 vdd.'na göre "suyu bilen, taniyan kimse".
2° KBo IV 12 VS. T 5-12, Ünal, THeth 3 (1974) 6o vd.
21 E. Edel, Aegyptische Aerzte und aegyptische Medizin am hethitischen
Königshof. Neue Funde von Keilschriftbriefen. Ramses II. aus Bo~azköy (1976)
38 vdd.
22 KUB XXXIV 45 KBo XVI 63 Vs. 12 vd. = R. Werner, StBoT 4 (1 967)
50.
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çal~~t~klar~n~~bilemiyoruz. Hitit kanunlarma göre kasten yaralanan
kimseleri, muhakkak ki cerrahi olarak ameliyat ve tedavi eden doktor,
ücretini suçludan al~yordu 23. Kral~ n söz konusu oldu~u çok önemli
hastal~ klarda tedaviyi yapacak doktorun seçimi fal vas~tas~yla saptan~yordu 24. Doktorlar~n halk~n tedavisinde çal~~t~klar~ na dair bir
kay~t bulunmad~~~~gibi, yeti~me ve e~itimleri hakk~nda da hiçbir
~ey bilmiyoruz. Ancak tablet evlerinde veya ç~rakl~k usulune göre
yeti~meleri mümkündür. "Doktorlar~n büyü~ü" (GAL LuM" A.
ZU), "~ef doktor" (LÜA.ZU SAG), "asistan I küçük doktor" (L0A.ZU
TUR) gibi ünvanlar 22, bu meslek dal~ndaki hiyerar~iyi göstermektedir. Ayr~ca "kad~n doktorlar" da mevcuttur (sALA.zu), ancak bunlar
doktorluk de~il, herhalde hem~irelik veya SAIS U.GI gibi majik
ritualler yap~yorlard~.
LÜA.ZU'nun yan~nda "bak~c~, kâhin" (Le AZU = bart2) ve "büyü
rahibi" (Le ülipu I apis'i-) gibi gene Babil kökenli uzmanlar, özellikle
büyüyü gerektiren t~bbi konularla da u~ra~~yorlard~~26 .
Di~erleri yan~nda çe~itli hastal~klara kar~~~majik ritualleri icra
eden sALSU.GI (13a
LÜMLSEN .DI , LUIGJ. MU8EN , LotIAL,
Lü AZU v.s, gibi meslek sahiplerinin ço~unlukla Arzava (Luvi?) ve
Kizzuvatna (Hurri) kökenli olduklar~n~~gözlüyor~lz ki, bu da, bu
rituallerdeki Hattice, Luvice, Hurrice ve Babilce pasajlar ve di~er
unsurlar da göz önünde tutuldu~unda, Hititlerin bu konuda ne kadar
zay~f ve d~~a ba~l~~olduklar~n~~gösteriyor ve gözlerimizin önüne renkli
bir etnolojik malzeme mozai~i seriyor. Belirli kent sakinlerinin hemen
tümünün maji ile u~ra~t~klar~, bu i~i meslek edindikleri anla~~l~yor.
Luvi bölgesinde aranmas~~ gereken Alupiya sakinleri buna örnek
te~kil ediyorlar 27.
Burada, Hititlerin Babil ve M~s~ r'dan doktor ve büyü uzman~~
istekleriyle ilgili metinlere de de~inmek istiyoruz ki, bunlar~n pek
ço~u, ömrü boyunca hastal~klardan kurtulamayan ve buna ra~men
23 Hitit Kanunlar~~ ~~ ~ o'a (paralel metin ~~IX) göre ba~~ndan yaralanan bir
kimseyi tedavi eden doktorun ücreti 3 sekel, yani yakla~~k 27 gram gümü~tür. Ancak
bu tedavi yönteminin niteli~i hakk~nda bilgimiz yoktur.
24 KUB KK~I 61 VS. 34 vdd., bk. a~a~~da s. 15.
25 C. Burde, StBoT ~ 9 s. 9 vd.
26 Bk. H. M. Kümmel, StBoT 3 (1967) 67; Edel, Aerzte s. 51; Friedrich - Kammenhuber, HW 2 Lfg. 3 S. 185; H. Otten, Af0 25 (1974-76) 175 vdd.
27 KUB VII 29 VS. 1-4.

Bellek?: C. XLIV,
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en az 70 y~l ya~am~~~ olan III. I-Jattuffli devrine tarihlenmektedir.
klattlAili'nin Babil kral~~Kada'gman-ellil'e yazd~~~~bir mektuptan
~unlar~~ ö~reniyoruz 28: Babil Kral~~Ijattugili'yi, daha önce Hatti'ye
gönderilmi~~olan iki Babilli büyü uzman~n' (dpu) zorla tutmakla
suçluyor. klattu~'ili ise bu uzmanlardan birinin öldü~ünü, hizmetçilerininse bir elçi e~li~inde Babil'e geri gönderildi~ini yaz~yor. Babilli
bir büyücü ve hekimi zorla tutma i~i, Muwattalli zaman~nda olmu~ ;
1-jattlAili o zamanlar Muwattalli'yi "bu adamlar~~haks~z yere niçin
zorla burada tutuyorsun" diye azarlam~~. O büyü rahibi ölmü~ ; hekim
ise Ijattugili'nin bir akrabas~~ile evlenmi~, ev, mal mülk sahibi olmu~.
Uattuili devamla "e~er o (hekim ~imdi) ben memleketime gidece~im derse,
elbette gidebilir; ben hekim Rabüsa—Marduk'u burada zorla al~koymuyorum
ki" diyor.
III. Ijatt~Aili M~s~r'dan da kendisi, k~z karde~i Matanazi ve
ye~eni Tarlunta kral~~Kurunta için ilâç ve hekimler istemi~tir.
Bunlardan Tarbuntal kral~~ ile ilgili olan mektup II. Ramses'in,
a~z~ndan ~öyledir 29. "Bak i~te ~imdi katip ve hekim Paraemahiryu gönderi_yorum. O, Tarhuntas' kral~~Kurunta için ~ifal~~otlar haz~rlamak için
gönderilmi~tir. O, senin istedi~in tüm ilaçlar~~yapacakt~r. O, sana gelir gelmez,
onu Tarhuntas' kral~~Kurunta'ya teslim et ki, ilaçlar~~haz~rlayabilsin; orada
bulunan (Kurunta'n~n yan~nda) iki hekimi ise geri gönder, onlar~n M~s~r'a
dönmelerini sa~la! Katip ve hekim Paraemahii ona ula~~r ula~maz, onlar
(her iki hekim) oradaki i~lerine son versinler
" Burada, yabanc~~
bir kralla mektupla~ma yetkisi olmayan yasal kral Kurunta'ya, amcas~~
ljattlAili'nin arac~l~k etti~ini görüyoruz. Bu hekimlere kar~~~ M~s~r'a
Ijupi§na'll ta~~ustalar~n~n gönderilmi~~olmas~~ muhtemeldir.
III. TIBBI NITELIKTEKI MET~ NLER

Bo~azköy ar~ivinde, di~er metin çe~itlerine k~yasla pek fazla
olmamakla birlikte, baz~~ t~bbi metinler bulunmu~tur. Bunlar~n pek
ço~u, yukar~da belirtildi~i gibi, Akadcad~r
Hititçe olanlar ise
Akadcadan tercüme edilmi~tir. Bu sonuncular ~u iki ~~kka ayr~lmaktad~r :
88 KBo I to = A. L. OPPenheim, Letters from Mesopotamia (1967) 145; Edel,
Aerzte S. 51.
29 KUB III 67 = Edel, Aerzte S. 46 vd.
3° CTH rtr. 8o8 vdd. Kr~. R. Labat, Af0 17
(1954-56) 150.
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— Diyagnostik fallar: "e~er bir kimsede ~u ~u belirtiler varsa,
o ölecektir I iyile~ecektir" modelindedirler ki, bunlar konumuzu pek
fazla ilgilendirmemektedir.
2 — Reçete metinleri: tabletin ba~~nda, e~er biliniyorsa, hastal~~~n ad~ ; bu yoksa hastal~~~n semptomlar~, rahats~z olan uzuvlar
say~l~r. Sonra da buna kar~~~kullan~lacak reçeteler verilir. Bu bölümde
sadece droglar de~il, ilaçlar~n haz~rlan~~~ ~ekli de yer al~r. Ço~u ö~eler, maalesef hemen hiç adlar~n~~ bilmedi~imiz bitki, bitki tohumlar~,
tomurcuk, çiçek ve bitkisel ya~lard~r. Burada da mukayeseli etnolojinin, bu bitkilerden hiç olmazsa baz~lar~n~ n adlar~n~n tesbitinde
yararl~~sonuçlar verece~i kan~s~nday~z. Droglar kan~t~nl~rken ne
bir miktar, ne de oran verilmi~tir ki, bunu doktor veya eczac~lar
herhalde ezbere biliyorlard~. Çok nadir durumlarda kur~un da (A.
BAR) tedavide kullan~l~yordu 3'.

IV. HASTAL~ KLAR~ N NEDENLER~~
Mezopotamya'da oldu~u gibi Hititler de, insan~n kar~~t iki
boyut, yani temiz olan gök ve kirli olan yer taraf~ ndan büyük ölçüde
etkilendi~i inanc~ndayd~lar. ~nsan~n sürekli olarak üzerinde oturmak,
ya~amak zorunda oldu~u kara toprak, sürekli müdahaleleriyle insan
ya~am~~için gerekli düzeni bozmaktayd~. Bu iki boyut aras~nda ma~ara,
yer çatla~~, düdenler v.s, gibi bo~luklar vard~r ve bu bo~luklardan
her an yeralt~~ ruhlar~~ç~kabilmekte ve insanlar~~kötü yönde etkilemektedirler. Bundan dolay~~ Hitit insan~n~n da as~l çabas~, bu ruhlar~~
yeryüzüne ç~karmamak, ç~km~~~olanlar~~ise, kovalamakt~r, çünkü
bunlar di~er her türlü musibet yan~nda, hastal~klara da neden olabiliyorlard~. Bunlara kar~~~yap~lan say~s~z ritualler bunun içindir.
Bunun yan~nda ihmal edilen, k~zd~ r~lan hemen her tanr~= da,
hastal~k yaratt~~~na inarnhyordu. "E~er bir tanr~~bir insana kar~~~k~zarsa,
onu hasta eder" kayd~, bu saplant~ya en güzel örnektir 32. Ubara ve
o~ullar~~33, Nergal, Güne~~tanr~s~ , Lelwani ve Jarri ise hastal~k ve
vebalar için sorumlu tutulmu~lard~r 34. Hastal~ klarla tanr~lar ve
demonlar aras~ndaki yak~n ili~ki, baz~~hastal~klar~n tanr~~veya demon
örne~in erkeklik uzvunun tedavisinde, bk. Burde, StBoT 19 s.
KUB V 6 ± I 45 vd.
33 H. 0/ten, HTR (1958) too.
34 V. Haris, Or 40 (1971) 430 vdd.
31
32

vd.
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adlanyle an~ lmalar~ na neden olmu~tur. Bat~ l inanç diye nitelendirebilece~imiz bu durum, kötü beslenme, halk sa~l~~~, temizlik, so~uk,
konaklama ~artlar~ , jenetik v.s, gibi gerçek faktörlerden çok, yaln~zca
hastal~k sonucu ortaya ç~kan ac~, a~r~~ve s~z~ lar üzerinde durulmas~~
gibi bir durum ortaya koymu~tur. A~a~~da k~saca de~inece~imiz
ve insana ilk bak~~ ta gerçekten bilimselmi~~gibi gözüken di~er baz~~
hastal~ k faktörlerinin de maalesef din, büyü veya unutulmu~, kli~ele~mi~~bir tak~ m tecrübelerle ili~kili oldu~u görülüyor.
Bu faktörler aras~ nda maddi ve manevi olarak iki k~s~mda mütalaa edilen pisli~i (papratar) saymak gerekir. Bu konuda Tunnawi
ritualinden verece~imiz örnek ~öyledir:
"E~er erkek veya kad~ n herhangi bir insan pislik içine girmi~~veya ba~ka bir kimse onu pisli~in içine sokmu~sa (metin: majik olarak ça~r~lm~~sa) ve
(bunun sonucu) kad~n~ n çocuklar~~ pe~pe~e ölürlerse veya kad~ n çocuk dü~ürürss veya erkek ve kad~n~ n uzuvlar~~pislik sonucu parçalanm~~sa 35, o i~~san pislik
görmü~~demektir ve a~a~~ daki 'pislik rituali'ni yapmas~~gerekecektir" 36 . Esasen
sonu gelmez ayinler ve enstrüksiyonlardaki buyruklarm amac~~ 37,
bu pisli~i def etmektir 38 . Somut önlemlerse hemen hiç al~nmam~~t~r.
Müzelerdeki birkaç göstermelik "banyo küveti", Hitit Kanunlar~ndaki umuma ait su yala~~n~ n(?) kirletilmesinin cezaya tabi olmas~ ,
kaz~larda ç~ kan su kanallar~~ve kanalizasyonlar hiçbir zaman Hitit
hijiyenisinin kan~t~~de~ildir. Örne~in tuvalet ne kaz~ larda bulunmu~tur, ne de Hititçede böyle bir kelime vard~r 39. Kentlerin idrar ve
di~er pisliklerden ancak su bask~n~~sonucu temizlendi~ini, bir ritualdeki analoji büyüsünden tesadüfen ö~renmekteyiz 40.
35 arl3a larran'~ n kelime kelime çevirisi "kopmu~, ~atlam~~, (birbirinden) ayr~lm~~
"
olmakla birlikte, bunun ne çe~it bir hastal~~~~belirtti~i anla~~lamamaktad~r. Ne var
ki pislikten dolay~~ ciltte meydana gelen çatlak veya yaralarla ilgili oldu~u kestirilebilir.
36 Tunn I ~~ vdd.
37 KUB XIII 3; 4 //. Kr~. ayr~ ca KUB V 7 Vs. 27, 28 vd.; XVI 34 I 5 vdd.;
AT 454 Vs. II 9 vdd., bk. Ünal, THeth 6 s. 17.
3 s KBo XXIII ~~// Vs. 19 vdd.'n~ n gösterdi~i gibi, tanr~lar~ n dahi pislikten
gö~e, da~lara, denize ve yollara kaçt~ klar~na inan~lmaktayd~.
39 HW s. 96'da kar~~l~~~~ "aptesane(?)" olarak verilen DuGka/ti—'nin bu anlama
gelemeyece~ini KUB LXVIII g II ~ o göstermektedir, çünkü burada gümü~ten
bir DuGka/ti — söz konusudur. builelli--'ninse gene "aptesane(?), tuvalet(?)" anlam~n~~
ta~~y~p ta~~mad~~~~çok ~üphelidir, bk. H. G. Güterbock, Oriens ~~o (1957) 353;
J.
Tischler, Hethitisches etymologisches Glossar Lfg. 2 (1978) 315.
40 KBo X 45 // IV 37 vd., k~~. Friedrich - Kammenhuber, HW2 Lfg. 3 S. 231.
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Siyah büyü de (alwanzatar v.s.) hastal~k faktörleri aras~nda
büyük bir yer tutmaktad~r. Insan gerçekten, büyü sonucu ortaya
ç~kt~~~na inan~lan hastal~klar~n neler olabilece~ini merak ediyor.
Anadolu'da yayg~n olan inanca göre bunlar~n, biraz a~a~~da de~inece~imiz gibi, ruh hastal~klanyle ilgili olmas~~muhtemeldir.
I~lenmi~~günah ve suçlar (wa.srtai-, waitul-) - ki bunlar Veba
Dualar~n~n gösterdi~i gibi varislere de geçebilmektedir -, kan davas~,
yani adam öldürme v.s. (elljar-), yemin ve antla~ ma ~ artlar~ n~~
çi~neme, Babil men~eli Tawananna'n~n lanetlemeleri yüzünden
genç ya~ta ölen II. Mursili'nin talihsiz kar~s~~örne~inin gösterdi~i gibi
lanetlem e 41 , askeri sefer dönü~ü askerler 42 veya birlikte getirilen
esirlerin 43 ta~~d~klar~~ bula~~ c~~hastal~ klar ve sonuç olarak hasta
hayvanlar~n bula~~c~~hastal~klar~~yaymalar~(?) 44 da hastal~~a neden
olan faktörler aras~nda say~lmaktad~r. Bu bölümü böyle kötümser
bir tabloyla bitirmemek için gerçekçi bir gözleme de~inmek istiyoruz
ki, bu da oldukça k~r~k bir fal metninde k~~lalardaki s~k~~~k iskan
sonucu herhalde tifoya benzeyen bir salg~n hastal~~~n ç~ kmamas~~
için askerlerin onarl~k m~, yoksa yirmi~erlik gruplar halinde mi ko~u~lara yerle~tirilmeleri gerekti~i hakk~ndaki bir fal sorusudur".
V.

B~ L ~ NEN HASTAL~ KLAR VE TEDAVI YÖNTEMLERI

Muhakkak ki, baz~~ "medeniyet hastal~ klar~" hariç, bugün Anadolu'da mevcut tüm hastal~klar, Hititler devri Anadolu'sunda da
vard~. Hastal~klar~n en belal~s~, niteli~ini yak~ndan tamyamad~~~m~z,
ancak kitle halinde ölümlere" neden olan ve Hititlerin lienkan
an) dedikleri veba, kolera veya tifo gibi bir hastal~ k olmas~~muhtemel olan salg~n hastal~kt~r 47 . Bu hastal~k belirli devirlerde Anadolu'
nun nüfusunu k~ r~p geçirmi~~gözüküyor. En me~huru ve yayg~n
olan~, II. Mur§i1Pnin Veba Dualar~nda 48 sözünü etti~i, ta I. up" burtai-, KUB XIV 4 III 18 vdd., 23, Ünal, THeth. 3 s. 39 vd.
42 KBo XV ~~ I c vdd.
41 Pestgeb. passim
44 Hitit Kanunlar~~ ~~163. Ancak Ivanorfun yorumu bunun tamamen alcsidir,
bk. a~a~~da s. 13 ve a.n. 124.
KUB V 3 I 45.
bk. Friedrich - Kammenhuber, HW* Lfg. ~~s. 51 vd.; Kammenhuber,
Mat. heth. Thes. Lfg. 1 (1973) 13 vdd.
47 A. Archi, Parola del Passato 179 (1978) 81 vdd.
44 A. Götze, KIF i (1927-30) 161 vdd.
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piluliuma devrinden, kendi saltanat~n~ n içine kadar Hatti ülkesini
kas~ p kavuran ve I. uppiluliuma, II. Arnuwanda ve belki de Kargami~" kral~~arri - Ku~'utl'un ölümlerine neden olan~ d~r. Çok uzun
süre devam edebilen 49 bu korkunç hastal~~~n, insanlar~ n yo~ un
olarak bulundu~ u yerlerde, karargâhta, yerle~ im yerlerinde, müstahkem mevkilerde v.s, ortaya ç~k~p ç~kmayaca~~,
birçok fal metinlerine konu te~ kil etmi~tir". Hitit t~bbi böyle bir
salg~n hastal~k ~öyle dursun, basit bir rahats~zl~~~~bile tedavi edecek
yöntemlerden yoksun oldu~undan, bu musibetin defi çarelerini
dua, büyü ve di~ er baz~~ bat~ l inançlarda aram~~t~r. II.
didaktik hilelerle bu hastal~~~~nas~l bertaraf etmeye çal~~t~~~ n~ , yukarda gördük. Dualarda sadece tanr~ lara yalvar~p yakarmakla, yap~ lan suç ve günahlar telafi edilmek, tanr~ larda merhamet
ve ikna duygular~~yarat~lmakla yetinilmi~tir.
Büyü veya majik rituallerde ise çok say~da yöntemlere ba~vurulmu~tur. Rituallerdeki model ~udur: "Falanca ~öyle der: E~er ülkede
veva ordugâhta veba ç~ kar, insanlar atlar, s~~~ rlar kitle halinde ölürlerse, ~u
~u rituali yaper~m" M . Arkadan, biz modern insana saçmaym~~~gibi
gelen bir tak~ m hokus pokuslar geliyor ki, bunlar~ n da hasta üzerinde
t~bbi ve psikolojik aç~ dan ne derece etkili oldu~unu, gene mukayeseli
etnoloji yard~m~yle ara~t~ rmak gerekecektir. Yayg~ n bir yöntem de,
hastal~k v.s, gibi kötülüklerin, "günah keçi~i" dedi~imiz keçi, koyun,
fare, bo~a, e~ ek, insanlar ve oklara majik olarak aktar~lmas~~
ve bunlar~n dü~man ülkesine kovalanmas~~ veya at~ lmas~d~r 52 .
Majik tedavi yöntemleri aras~ nda hasta olan uzuvlar~~
köpe~e yalatma 53, hastal~~~ n kraliyet çiftinden al~ n~p topra~a
gömülmesi", majik eylemle tedavi s~ras~rda rahibin hastadan
gizli olarak tuttu~u partuni— ku~lar~n~~aniden a~aca sahvermesi suretiyle gerçekle~ tirilmek istenen psikolojik effekt 55, büyü veya
43 KUB XXII 44 I ~ 'de Hani ülkesinde veban~ n çok uzun sürdü~ünden
yak~n~lmaktad~r.
5° Kr~. Ünal, THeth 6 s. 15.
51 Örne~in KBo XV ~~ ; KUB VII 54; IX 31 // ; XXXIV 74; HT 1 II 17
vdd., bk. H. M. Kümmel, StBoT 3 s. 117.
52 Ünal, Belleten XLI/163 (1977) 426 ve a. n. 16.
53 Örne~in KUB XXXV 148 Rs. III 14 vdd. bk. Friedrich - Kammenhuber,
HW2 Lfg. 3 s. 234.
54 Yani bir nevi empozeyle tedavi, bk. KBo XVII ~~ // Vs. I 1 2, Rs. III
~ l, IV 2, H. Otten - V. So~dek, StBoT 8 (1969) 18 vdd.
KBo XVII ~~ //Rs. IV 36 vd., bk. Otten - Soucek, y.a.g.e. s. 38.
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çe~itli yaralara kar~~~ köpek pisli~inin çe~itli bitki çiçekleriyle
kar~~ t~ r~ lmas~~ sonucu elde edilen macunun hastan ~ n
vücuduna sürülmesi 56, ve nihayet, hasta olan 12 uzvun 57
hastal~ klar~ n~ n, bunlara tekabül eden koyun, koç, keçi veya e ~ e~in 12 uzvunun parçalanarak ba~, bo~az, kulak, kol, el, parmak, t~ rnak, kaburga, kar~ n, cinsiyet uzuvlar~, haya, ayak,
ayak parmaklar~, ayak t~ rnaklar~ , kemikler, damarlar(?),
kan, ba~~ rsak v.s, gibi uzuvlar üzerine yerle~tirilmesi suretiyle majik
olarak onlara aktar~lmas~ " gibi ço~u Kizzuvatna men~eli uygulamalar
büyük bir yer tutuyordu.
Bu tip majik eylemlerden, koyunun iç organlar~n~n pi~irilerek
hastaya yedirilmesi yaln~z majik de~il, ayn~~zamanda bir tür "homöopathik kur" görevi yapm~~t~r".
Kral~n dü~man ülkesinden dönü~ünde insanlar aras~ nda veba
ç~kt~~~nda ise, o dü~ man ülkesinden biri kad~n di~eri erkek iki esir
getiriliyor ve vekil insan (substitution) olarak tannya sunuluyorlar ki, bu insanlar~ n kurban edildiklerini tahmin ediyoruz 60.
Sadece vebaya kar~~~de~il, genel olarak tüm kötülüklere kar~~~di~er
majik eylemler aras~nda y~ kama, merhem sürme, tarama, su
serpme, suni bir kap~ dan geçirme, renkli yün iplerle
ba~lama, ku~~uçurma, kulaklar~~yünle t~ kama, giydirilen
elbiseleri y~ rtma, kurban sunma" ve nihayet do~ada mevcut
veya yapmac~k olarak yap~lan, akla hayale s~~ maz sembolik analoji
büyüleri vard~ r. Burada sembolik olarak iyi veya kötü birtak~m
eylemler ya suni olarak yap~ lmakta veya do~ada mevcut olanlar~~
say~lmakta ve ayn~~ ~eyin, örne~in hastan~n ba~~na gelmemesi veya
bunun aksine kötülük veya bu kötülü~ün yarat~c~s~n~n ba~~na gelmesi
istenmektedir 62 ki, bunlardan baz~~örnekler ~öyledir: (y~ kanan)
bk. KUB XXIV 14 ~~2 vdd.
Bu uzuvlar~n say~s~~gerçekte 12'yi geçmektedir.
58 S. Alp, Anatolia 2 (1957) 36 vdd.; Güterbock, BHM 36 s. 109 vdd.; V. Haas,
Or 40 (1971) 410 vdd.
29 F. Sommer - A. Falkenstei~~, HAB (1938) 95, 185; Sommer, OLZ 1939, 687;
H. Kronasser, Die Sprache 7 (1961) 146.
20 KBo XV ~~ I ~~ vdd.
61 A. Goetze, Kleinasien2 (1957) 155 vd.
82 Goetze, y.a.g.e. s. 156 vd. Di~er metin yerleri için bk. Friedrich - Kammenhuber, HW2 Lfg. s. 172 vd.
56 Ka/Pa—,

57
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bez nas~ l beyazla~~ rsa, eritilen mum, ya ~, yak~ lan tuz
v.s, nas~ l nitelik de~i~ tirirse, at~ lan ok nas~ l tekrar yata~~ n~~ bulamazsa, ate ~ te k~ zart~ lan tohumlar nas~ l filiz
vermezlerse, nehirde ak ~ p giden su nas~ l geri dönmezse,
yerinden uzakla~ t~ r~ lan toprak, çak ~ l ta~~~v.s, nas~ l yerini
tekrar bulamazsa, kesilen kam ~~~nas~ l ye~ ermezse, ya~l~~
bitkiler ya ~lar~ n ~, üzüm ~ arab~~ nas~ l içinde muhafaza
ederse, ta~~temel nas~ l sars~ lmazsa, kara toprak suyu
nas~ l emerse, ate~~suyla nas~ l sönerse, k~ r~ l ~ p parçalanan
ta~, figürcükler ve di~ er nesneler nas~ l eski hallerine
dönemezlerse, kör dü ~üm nas~ l çözülmezse, soyulan so ~an
nas~ l nitelik de~ i~ tirirse, anne baba çocuklar ~ n~~ nas~ l
severlerse, köpek nas ~ l dokuz uzvunu yal ~ yarak iyile~tirirse ve daha nice benzetmeler! "Ba~~ n hastal~~~~duman olup gö~e
ç~ks~n, elin hastal~~~ n~~kara toprak kesip als~ n. . ." gibi majik ricalar da
büyük bir yer tutmaktad~ r 63.
Metinlerden ö~renebildi~imiz hastal~ klar ve bunlar~ n bilinen
tedavi yöntemleri ~öyledir 64 :
~~tahs~ zl~k : Tere tohumu, ~ eytan tersi, AN.TA1j. .1J1\45AR bitkisi, "beyaz ot" al~n~r ve hastaya 7 gün süreyle verilir. E~er iyile~mezse,
~arap(?), sar~ msak, p~rasa kökü, s'ullittini— bitkisi, "beyaz ot" verilir 65.
Çe~itli uzuvlardaki rahats~zl~k, körlük v.s.: Öldürülmü~~panter ve
di~er nesneler kullan~l~ yor (metin k~r~ k) 66 .
Erkeklik uzvunun (s~v~ ?) damlatmas~ (?) : tappi— (bir çe~it sarg~~bezi?)
~s~t~ hr ve uzuv iyile~ inceye kadar tüm gece tappi2nin içinde tutulur 67.
ranama Kan durdurucu ve tortula~t~r~c~~çe~ itli bitkiler kanayan
organ~ n üzerine konuyor 68 .
Göz rahats~zl~~~ , gözde k~ zarma(?), göz ya~lar~n~n akmas~~(trahom,
göz iltihab~?) : Su ve bandajlarla tedavi".
63 KUB VII ~~
KBo III 8o Rs. III ~~vdd. ---= E. Laroche, RHA 77 (1965)
165 vdd.; L. jacob - Rost, Das Lied von Ullikummi (1978) 38.
64 Kr~. Haas, Or 4o s. 411 vdd.; C. Burde, StBoT 19 s. ~
8 vdd.
KUB XLIV 61 Vs. I ~~ vdd.
66 KUB XLIV 61 Rs. ~~ o vdd.
67 KUB XLIV 61 Rs. 19 vdd.
KUB XLIV 63 Vs. II 3 vdd.
KUB VIII 38 -I- Rs. III 8 vdd.
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Göz kanamas~ 7°.
Göz hastal~~~~71 .
Gözlerin önünde beyazla~ma 72 .
Tik(?) 73.
Körlük(?) 74 .
Katarakt(?) 75.
Mahiyeti bilinmeyen bir göz rahats~zl~~~ 76 : "[O otu] gözlerimin
içine sürecekler. iyile~ek miyim, yoksa iyile~miyecek miyim, bunu tan [r~ya?
soraca~~m]. E~er bana gönderilen bu ot k'dfi gelmezse, o di~er (otlardan)
toplayacakt~r. E~er o (hekim) ÜGA.AN(?) otunu auli— uzv~~na (gözün bir
parças~?, kr~. VII 36 III 6) tekrar sürmezse", v.s. (Devam~~fal). "Bundan
ba~ka (?) Aya'n~n k~z~~M[em]yas' ve hekimler hangi (~ jfal~) otu biliyorlarsa; ~imdi (bu) otlar(~n say~s~) fazla oldu~undan, hangi otun benim için
saptanaca~~n~~fal arac~l~~~yle soraca~~m. Hangi hekimin benim için saptanaca~~n~~da fal arac~l~~~yle soraca~~m ve o (hekim), ilgili (~ifal~) otu majestenin gözlerine sürecektir v.s. ~imdi talih fail iyi olsun".
Bu ilginç fal metninin maalesef kötü korunmu~~olan devam~nda,
majestenin gözlerinin rahats~zland~~~nda, Pit~a— DU'nun babas~n~n bir
ot getirdi~i ve bunun majestenin gözlerine sürüldü~ii. 77; kraliçenin
bir ot buldu~u, ba~ka bir otu da rüyas~nda gördü~ü ve bu otlar~n
yararl~~olup olm~yaca~~~soruluyor 78. Burada gözünden rahats~z olan
kral herhalde III. I-Jattu'gili olacakt~r, çünkü bu kral~n II. Ramses'den
göz doktorlar~~ve ilaçlar istemi~~oldu~unu biliyoruz 79.
7° KUB VIII 36 II ~ o.

KUB VIII 36 II 7.
KUB VIII 36 II 17 vdd.
73 KUB XXIX ~~+ II 18. Metinde gözlerin sakinle~mesi, yat~~mas~~isteniyor.
Bundan dolay~~acaba a~~r~~ sinirlilikle ilgili bir hastal~k söz konusu olabilir mi?
24 KUB XXVII 67 II 65.
75 Kelime kelime "gözlerin bulutu", KUB XXIV 13 // Vs. II 6, bk. V. HaasJ. Thiel, AOAT 31 (1978) 104 sat. 6. Ayr~ca kr~. KUB XLVIII 119 Vs.? ii vd.,
Rs.? 8 vd.
78 KUB XXII 61 Vs. I 6 vdd.
22 KUB XXII 61 Rs. 9 vd.
78 KUB XXII 61 Rs. 13, 2 I. KBo XVI 99 I 2 2'de de kral~n göz hastal~~~~
söz konusudur.
, bk. E. Edel, Aerzte s. 14.
78 KUB III 51; 401 /c
71
72

AHMET ÜNAL

490

G~rtlak hastal~~~~8° .
ksiirük 8° .
H~çk~r~k tutma(?) 62 .
Ba~~dönmesi(?) 83.
A~~z hastal~~~~84 .
Sar~l~k(?) 86 .
CUZZaM 86 .

Ta~la yaralanma(?) 87 .
Ba~~hastal~~~, ba~~ ~i~mesi 88 .
Felç 89 .
Diz, kalp ve gözlerin titremesi".
Di~~hastal~~~~81 .
hu(wa)ltar amma— 92 .
Genel olarak rahats~zl~k 93.
inan— hastal~~~~94 .
Ate~~96 .
ishal 66 .
T~ rnak, kaburga, penis , ayak ve ayak taban~~ hastal~~~~97.
Kramp(?), rulunç(?) 98.
° KUB VIII 36 III ~ .
KUB VIII 36 III 2.
82 KUB VIII 36 III 5.
83 KUB VIII 36 III 9 vd.
84 KUB VIII 36 III 16 vd.
85 KUB VIII 36 III 18.
86 KUB VIII 36 III 19.
87 KBo XXIII 101 Rs.? 5 vd.
88 KUB VIII 36 II 3 vd.,
14.
89 KUB XXIV 13 // Vs. II 4 = Haas - Thiel, y.a.g.e. s. 104.
90 katkattiya—, bk. HW2 Lfg. 3 S. 229.
91 KUB XLVIII 125 Vs. II 4 vd.
92 Ne oldu~u bilinmeyen bir çe~it hastal~k.
93 buwappanatar, bk. HW 1. Erg. s. 7.
94 Bk. S. Alp, Anatolia 2 (
1 95 7) 39 a• n. 43.
95 ~aPPiya
pal~tiur, tapas's'a—.
98 menu
97 KUB IX 4 I 26 vdd. S. Alp, y.a.g.e. S. 46 vd. ; H. Kronasser, Die Sprache 7
S. 1 54.
98 KUB XXVII 67 -I- II 15 vdd. huittdrar'~n kelime kelime anlam~~ "çekme(k)"dir. A. Goetze, ANET3 (1971) 348'de bunu "gerginlik, zihin yorgunlu~u"
olarak çevirmektedir.
8
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Ast~m 99 .
Ci~~siyet uzuvlanndaki belirsiz bir rahats~zl~k"°.
A~~z, dil(?) tutulmas~(?) 101.
Burada f~rt~na, ~im~ek çakmas~~sonucu a~~r~~korku ve psiko§ ok
yüzünden ortaya ç~kan II. Mu~lili'nin a~~ z felci zikre de~er":
"Büyük kral Murlili ~öyle der: liunnu'yu bir harabe kente gönderdim. Bu
s~rada bir f~rt~na ç~kt~ ; f~rt~na tanr~s~~korkunç bir ~ekilde ~im~ekler çakt~~ve
ben (çok) korktum, a~z~mdaki sözler azald~~ve çok az kelime ç~karabildim,
kelimeleri devaml~~olarak yutuyordum. Y~llar gelip geçtikçe bu mesele ruyama
girmeye ba~lad~. (Bir gün) rüyada tar~m~n eli bana dokundu (geldi) ve a~z~m
felç oldu""3.
Uçuk benizlilik, kans~zl~k (animi?) 104 Tedavisi hem majik, hem
de t~bbidir, ~öyle ki: çe~itli dozlar kar~~t~r~l~p, çocu~un a~z~~bununla
y~kan~yor, gargara(?) yapt~r~l~yor; sonra da çocu~a yutturuluyor.
Ayn~~kar~~~m çocu~un vücuduna, ba~~na, k~ç~na dökülüyor, arkas~ndan
banyo yapt~r~l~yor; sudan ç~kar~ld~~~nda üzerinde bir IJUR - RI
ku~u çevriliyor v.s. En sonunda koyun ya~~~ve anlam~~bilinmeyen
birçok ~eyle merhemleniyor.
iç organlar~n yenmi~~olmas~~1O3. Kans~zl~k bu hastal~~~n sonucu
gibi gözüküyor. Bundan dolay~~karaci~er yetersizli~i olabilir":
Tedavi ~ekli yukardaki kans~zl~k gibi.
Cinsi iktidars~zl~k 107 : Cinsi iktidars~zl~~a kar~~~ritüel: ~ . günde
erzak: 3 kurban ekme~i, incir, üzüm..., tanr~~yeme~i, her ~eyden
99

tuhhuyatt

bk. HW ~ . Erg. s. 21.

100 s'atar, HW 2. Erg. S. 23.

iilaf damenkuwar.
Bu çe~it bir yorum için bk. A. L. Oppenheim, The Interpretation of Dreams
in the Ancient Near East (TAPhS New Series 46) (1956) 230; A. Ünal, Belleten
XLI/163 s. 433 ve a. n. 63-64.
193 Kelime kelime "a~z~m yana do~ru gitti". Bunun arkas~ndan me~hur ritual
geliyor. Mur§ili'nin bu musibetten kurtulup kurtulamad~~~n~~bilemiyoruz, A. GatzeH. Perdersen, MS (1934) 4; ek metin için bk. H. °nen' - Chr. Raster, ZA 63 (1973)
go vd.
a/par~za
KUB VII ~~ + Vs. ~~vdd.
105 KUB VII ~~ ± Vs. ~~ vdd.
108 Roma inanc~ndaki strigae ku~kulanyle olan paralellik için bk. Kronasser,
Die Sprache 7 S. 145; V. Haas, Magic und Mythen im Reich der Hethiter I.
Vegetationskulte und Pflanzenmagie (1977) 168 ve a. n. 71.
107 KUB IX 27 A- 1 ~~ vdd. = A. Goetze, ANET 8 (m~ ) 349 vd.
181
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biraz. Çiftle~memi~~bir koyun postu, bir f~ç~~ ~arap, (ba~~örtüsü) veya
erkek hastan~n gömle~i al~n~r. Bunlar~n hepsi erzak~ n üstüne konur.
Bir bakire k~z bu malzemeyi al~r; hasta, bir banyo ald~ktan sonra
arkadan gider. Tekrar banyo yapar. Malzemenin tümü aç~k araziye
al~n~r; orada kam~~tan bir kap~~yap~l~r. K~rm~z~~ve beyaz ipler ba~lan~r; hastan~n eline bir ayna ve kirman verilir; kap~dan geçirilir.
Kap~dan ç~k~nca ayna ve kirman elinden al~n~r. Yay ve ok verilir.
Sembolik olarak bir k~za yakla~t~r~lan bir had~m~n d~~k~~ve idrardan
ba~ka bir~ey ç~karamad~~'~~görülür ve ayn~~ ~eyin hastan~n ba~~na
gelmemesi istenir. E~er tanr~~bir hastaya çocuk verirse, onlar~n tanr~ya adak ve kurban sunacaklar~~belirtilir v.s. iktidar tanr~s~~herhalde
Uliliyagir.
dr. Metnin devam~nda hasta istihareye yat~p, tanr~n~n
onun yan~na gelip gelmeyece~ini, onun yan~nda uyuyup uyumayaca~~n~~görmek istiyor.
r~s~rl~k veya a~l~l~k sonucu _çocuk yapamama : Çe~itli hastal~klardan,
belki de hastal~k psikozundan bir türlü kurtulamayan III. tlattlAili,
bevlevi hastal~klar~n tedavisindeki üstün ba~ar~lar~n~~Herodot'tan
bildi~imiz M~s~rl~~tabiplerden ve getirecekleri ilaçlardan büyük bir
safdillilikle bir mucize beklemi~, kendi iddias~na göre ellisine basm~~,
bir türlü çocuk do~uramayan ve bundan dolay~~en az iki koca de~i~tirmi~~olan 108 talihsiz k~zkarde~i Matanazi (= DINGIRmE~-IR-i-)
için de M~s~r'dan doktor ve ilaçlar istemi~tir. II. Ramses'in istihbarat~na göre bu kad~n elli de~il, altm~~~ya~~ndaym~~. Ramses mektubunda tlattufili'ye altm~~~ya~~ndaki bir kad~n~~do~urtacak ilaç ve
hekimlerin M~s~r'da da bulunmad~~~n~~yaz~yor. Ancak I-Jattuili'nin
~srarlar~~üzerine bir büyü rahibi, bir doktor ve baz~~ilaçlar~~gönderiyor ve kendisinin de inanmad~~~~bu konuda "Güne~~ve F~rt~na tanr~lar~~yard~mc~n olsun" diyor 109. Bu ~ifal~~otlar aras~nda, bir çok kavimlerde hamileli~i te~vik edici özelli~i oldu~u bilinen adaçay~~ve kereviz
bulunabilir. Bevlevi hastal~klar konusunda hemen hiç bir ~ey bilmeyen
Hititler buna kar~~n, Papanikri ritualinin gösterdi~i gibi n°, do~um
s~ras~nda do~um sandalyesinin k~r~lmas~~gibi hiç de önemli olmayan
bir durumda, bir sürü hokus pokusu içeren çetrefil bir ritual yapm~~lard~r.
108 A. Ünal, THeth 3 (1974) 55 vdd.
Edel, Aerzte s. 68 vdd.
110 F. Sommer - H. Ehelo<f, Pap (BoSt to, 1924)
109

2

vdd.
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Hititlerin hastal~k ve bunun tedavisine kar~~~takmd~klar~~lakayt
tavra en güzel örnek olarak, kral III. I-Jattu§ili'nin hastal~~~~gösterilebilir. Say~s~z metin yerlerinden bu adam~n hasta oldu~unu biliyoruz.
Ancak ne kendisi, ne de kar~s~~Pudut~epa bize ne hastal~~~n cinsi,
ne de tedavi yöntemleri hakk~nda bilgi veriyorlar. Yaln~z ljattuWi'nin
göz rahats~zl~~~~yan~nda In kronik, fakat öldürücü olmayan bir hastal~ktan da muzdarip oldu~unu biliyoruz 112 . Bu hastal~k, kar~s~~
Pudut~epa'n~n da a~~r~~ihtimam~~yüzünden o kadar abart~lm~~t~r ki,
insan ister istemez I-Jatt~Aili ve Pudut~epa'n~n kendilerinden sonra
gelecek ku~aklarda ve tanr~lar nazar~nda sanki merhamet duygular~~
uyand~rmak istiyormu~~gibi veya belki de do~u dü~üncesinde hâkim
olan hasta insan~ n masum oldu~u ilkesinden hareketle, I-Jattugili'nin
e~ine tarihte az rastlanan entrika ve cinayetlerini affettirmek çabas~~
içinde olduklar~~izlenimini ediniyor 113. E~er hastal~klar gerçekten
bir tür ilahi ceza idiyse, tlattuWi ta çocuklu~'undan itibaren öldürücü
olmayan, fakat a~r~~ve s~z~lanyle ona ölüm dö~e~ine kadar e~lik eden
bir veya birden fazla hastal~klarla bu suçun cezas~n~~hakk~yla çekmi~tir, denebilir.
Burada, eski do~u insan~~taraf~ndan niteli~i henüz bilinmeyen
ve bundan dolay~~çe~itli adlarla an~lan ruh hastal~ klar~ na da 114
de~inmek gerekecektir. Hititçede de ruh hastal~~~n~~ ifade eden bir
sözcük ~imdiye dek bilinmemektedir. kurkurima— 1 kurkurai— sözcü~ünün,
ruhi bunal~mlar sonucu kasten "intihar" anlam~na geldi~i öne sürülmü~tür 115 . Gene yemin anlam~na gelen lingaiJnin Babilcedeki mdmet
gibi "psikopatik cinayet" oldu~u söylenmi~tir 116. Bundan dolay~~ruh
hastal~klar~n~~dolayl~~yollardan ö~renebiliyoruz. Hitit metinlerinde
oldukça s~k kar~~m~za ç~kan "büyülenmi~~insan" 117 deyimiyle çok
önemli bir musibet olarak kar~~m~za ç~kan ve sadece majik ve ritüel
yöntemlerle tedavisi yap~lmaya çal~~~lan hastal~~~n bir çe~it ruh
hastal~~~~olmas~~muhtemeldir ns. Ayn~~ ~ekilde "kötü rüyalar" (idalui
in Bk. yukar~da s. 15
Ünal, THeth 3 s. 45 ve a. n. 38-39.
112 Ünal, THeth 6 s. ~ oo ve Hitit Saraymdaki Entrikalar Hakk~nda Bir Fal
Metni (1978) 122 [bas~lmam~~~manuskript].
114 B. Meissner, Babylonien und Assyrien II (1925) 287.
115 H. Otten, ZA NF 20 (1961) 142 ; J. V. K. Wilson, AS 16 (1965) 290.
116 Wilson, y.a.g.y.
117 UN - af alwanzahljanza, metin yerleri için bk. HW 2 Lfg. ~~ s. 63.
118 L. jacob - Rost, THeth 2 (1972) 56.
112
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tes1a.s') gören bir kimsenin de ruh hastas~~oldu~u öne sürülebilirm.
Bundan ba~ka "korku, deh~et" (liatugatar), "depresyon" 120, "daralma,
bunalma, korku" (pittuliya-) gibi psikolojik durumlar arkas~nda da
türlü ruh hastal~klar~~gizli olabilir. Yün iplerle çad~ r~n önüne ba~lanarak tedavi gören bir hasta 121 ruh hastas~~ de~il de ba~ka ne
olabilir?
Son olarak inan- hastal~~~~yüzünden ç~lg~ na dönen prens Kantuzili'nin rahats~zl~~~~da ruh hastal~~~ndan ba~ka bir~ey olm~yacakt~r,
çünkü bu prens me~hur duas~nda 122 kendisinin büyük bir ruh bunal~m~~içinde bulundu~unu belirtmekte, tanr~s~ndan kendisine günahlar~= neler oldu~unu rüya ve fal arac~l~~~yle bildirmesini istemekte
ve içinde bulundu~u ruh halini ~öyle dile getirmektedir 123 : "inanhastal~~~~yüzünden evim benim için bir karabasanlar (pittuliya- 'korku')
evi oldu. Korkudan ruhum ba~ka bir yere ak~yor. Yeni y~l (??) hastas~~gibi
oldum. inan- hastal~~~~ve deh~et (korku) ~imdi benim için (art~k) çekilmez
oldu (büyüdü). Ey tanr~m, bunu sana anlatmak zorunday~m". Böyle bir
~ikâyetin arkas~nda, psikiyatrik bir rahats~zl~ktan ba~ka ne söz
konusu olabilir?
VI. SONUÇ

Hititlerin gerek hastal~ klara neden olan hijyenik
konularda, gerekse belirli hastal~ klara kar ~~~ ne kadar
kay~ ts~ z ve bilgisiz olduklar~ na yukarda k~ saca de~ indik.
Önlemlerin hemen hepsi majik veya uzun tecrübelere
dayanan kocakar~~ ilaçlar~~ ile ilgilidir. Kraliyet ailesini
ilgilendiren çok önemli hastal~klarda d~~ardan, özellikle Babil ve
M~s~r'dan t~bbi yard~m istenmi~tir.
~imdiye dek salg~n hayvan hastal~klar~n~n yay~lmas~na kar~~~
tek önlem olarak yorumlanan HK ~~163 ise, ileri sürülen son bir
görü~e göre, bununla ilgili de~ildir 124.
Kr~. Rost, y.a.g.e. s. 67.
iltanzanas" impa —, kelime kelime "ruhun yükü". Kr~. wiluriyant KUB XXX
65 -I- III 2 vdd. = O. Carruba, StBoT i (1966) 9.
121 KUB XVII 12 III 16.
122 KUB XXX ~~o, bk A. Kamn~enhuber, ZA NF 22 (1964) 154 vdd.
123 KUB XXX ~~ o Rs. 14 vdd.
124 V. Ivanov, ArOr 47 (1979) 92 vdd. siuniyahh — fiilini "tanr~ya ait olmak",
ifuwanalli — is'ziwan'~~ ise "mukaddesle~me" olarak yorumlamakta ve bu kanun maddesinin hayvan hastal~klanyle hiçbir ili~kisi olmad~~~n~~ öne sürmektedir.
119

120
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Kan~m~zca Hititlerin t~p ve hastal~klar konusunda ula~t~klar~~
en büyük a~ama ve tek bulu~lar~, hiç olmazsa hastal~ klardan
yer de~i~ tirmek suretiyle kaçman ~ n, tek çare oldu~u bilincine
varm~~~olmalar~d~r. Çünkü bir mektupta, kitle ölümlere sahne olan
A§ugut~a kentinde bulunan bir prensesin oradan al~n~p ba~ka bir
yere ta~~nmas~ndan söz edilmektedir 125.

125

KBo XVIII ~~ o Vs. 2 vdd.

