HITITLERIN DINSEL TÖRENLERINDE
KULLANILAN TEMIZLIK MADDESI TUHHWgAR
ÜZERINDE BIR INCELEME
SEDAT ALP
Ülkemizin bilim ve kültür ya~am~na yapt~~~~unutulmaz hizmetleri
ile yeri doldurulmas~~çok güç olan rahmetli Ba~kan~m~z Ord. Prof.
Enver Ziya Karal Türk Tarih Kurumu'nun büyük kurucusu Atatürk'
ün tarih ara~t~rmalar~~ için açt~~~~ayd~nl~k yolda durmadan çal~~t~.
Karal'~n ülkemizin tarihi bilimler alan~nda ça~da~~uygarl~ k düzeyine
ula~mas~nda önemli katk~lar~~olmu~tur.
Bu vesile ile kendisinin Eski Anadolu Ara~t~rmalar~n~n kal~c~l~~~na de~erli bir katk~s~n~~anmadan geçemeyece~im.
1948 y~l~nda Enver Ziya Karal Ankara Üniversitesi Rektörü idi.
Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi'nin kadro kanunu görü~ülürken o y~llarda baz~~çevrelerde
lojiler diye adland~r~lan kürsülerde çal~~an yabanc~~hocalar~n kadrolar~n~~ kald~rmak suretiyle i~lerine son vermek için bir kampanya
aç~lm~~~ve maalesef ba~ar~l~~olmu~tu. Bir k~s~m milletvekilleri de bununla yetinmeyip ülkemizin tarihi için ve Eski Anadolu ara~t~rmalar~nda önemli bir yeri olan Hititoloji, Sumeroloji ve Klasik Filoloji
gibi kürsüleri de kapatmak istiyorlard~.
Karal, Üniversite Rektörü ve Atatürk'e candan inanm~~~ bir
tarihçi olarak görevini yapt~~ve bu say~n milletvekillerine Anadolu'nun
kültür miras~n~ n tapusunun bu gibi kürsülerin elinde oldu~unu ve
e~er biz Türkler Eski Anadolu'nun kültür miras~na sahip ç~kmazsak bo~altaca~~m~z yeri ba~ka uluslar~n almakta tereddüt etmeyeceklerini kendisine has veciz cümlelerle anlatt~. Sonunda söz konusu
kürsüleri kapatma karar~ndan vazgeçildi.
Aradan y~llar geçti. Art~k bu kürsülere ba~lanan umutlar~n ne
dereceye kadar gerçekle~ti~inin bir muhasebesini yapma zaman~n~n
geldi~ine inan~yorum.
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Burada sorumlulu~unu yüklendi~im Hititoloji disiplininde Atatürk'ün tayin etti~i ça~da~~uygarl~ k düzeyine ula~mak hatta onu
a~mak için neler yap~ld~~~n~~ele alaca~~m.
Hititoloji, Birinci Dünya Sava~~~s~ ras~nda ve onu izleyen y~llarda
Almanya'da kurulmu~~ve oradan birçok geli~mi~~ülkeye yay~lm~~~
genç bir bilim dal~d~ r. Atatürk'ün direktifleriyle 1936 y~l~nda Dil ve
Tarih-Co~rafya Fakültesi'nde de kurulmu~tur. Ayn~~y~llarda ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde de Hititoloji dersleri okutulmaya
ba~lanm~~t~r.
~yi bir Hititolog olmak için birkaç bat~~dilini bilmek gereklidir.
Bunun yan~nda iyi bir hümanist formasyona (Eski Yunanca, Latince)
ve birçok Eski Anadolu ve Eski Mezopotamya kaynak dillerinin
bilinmesine gereksinme vard~r. Ayr~ca ara~t~rma yap~lan alan~n özelli~ine göre iyi bir tarih ve arkeoloji formasyonu da gereklidir.
Atatürk, bizim neslimizden baz~lar~ n~~ birer yar~~ma imtihan~~
sonucu yurt d~~~ na, dünyan~n tan~nm~~~üniversitelerine ö~renime
gönderdi. O y~llardaki fakir Türkiye, bizleri büyük fedakârl~klara
katlanarak yurt d~~~ nda okuttu. Bizler bunun kar~~l~~~ nda kendi
bilim dal~ m~zda ülkemizi ça~da~~uygarl~ k düzeyine ula~t~ rmak için
acaba ne gibi katk~larda bulunabildik?
Yeti~tirdi~imiz bilim adamlar~~ ve birçok ö~renci yan~nda maddi
aç~dan çekti~imiz birçok s~ k~nt~lara ra~men Türkçe ile birlikte
çe~itli bat~~ dillerinde yay~nlad~~~= ara~t~rmalar~n yaln~z baz~lar~ n~n
birer kesitini sunmak belki de okuyucuya görevimizi ne dereceye
kadar yapabildi~imiz üzerinde bir fikir verebilir.
1947 y~l~nda Birle~ik Amerika'da J(ournal of) C(uneiform)
S(tudies) mecmuas~mn birinci cildinde S.164-175'te yay~nlad~~~ m
La clisignation du Lituus en hittite ba~l~ kl~~ ara~t~rma (Türkçesi Belleten
say~~46, 1948 S. 301-319) genç Türk Hititolojisi için büyük bir imtihan
oldu. Çünkü ayn~~ konuda ünlü Hititolog Albrecht Goetze de önemli
bir ara~t~rma yay~mlam~~t~: JCS I ~~76-185. Goetze'nin görü~ü benimki
ile taban tabana z~d durumda idi. Uluslararas~~bilim otoriteleri
benim görü~üme hak verdiler. Sonunda A. Goetze de benim görü~ümün do~ru oldu~unu kabul etmek kadir~inasl~~~m gösterdi: Kleinasien 2, 1957 S. 166 not 2.
1949 y~l~nda yay~nlad~~~m Hititler'de Sosyal S~n~f NAM. RA'lar
ve ideogram'~n Hititçe Kar~~l~~~~ ba~l~ kl~~ ara~t~rmam, Belleten say~~ 50,
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S. 245-270, Almancas~, Die Soziale Klasse der NAM. RA—Leute
und ihre hethitische Bezeichnung, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung
I 1950-51 S. 113-135, ~deogram'~n Hititçe kar~~l~~~ n~n arnuwala—
oldu~unu gösterdi. Bulu~ um bütün Hititologlar taraf~ndan kabul
edildi. Aradan y~llar geçmesine ra~men bu ara~t~ rma de~erini hâlâ
korumaktad~r.
Çivi yaz~l~~metinler yan~ nda Hitit Hiyeroglifleri üzerinde de baz~~
ke~ifler yapmak mutlulu~una eri~tim. An~ tlar ve mühürler üzerindeki
önemli bir hiyeroglifin "gök" anlam~na geldi~inin ke~fi bizim çal~~malar~m~z sayesinde mümkün oldu: Symbolae Hroz14, I, Archiv
Orientalni XVIII, 1950, S. 1-8. Bu bulu~umun do~rulu~u Karatepe
yaz~ tlan ile de teyid edildi.
Ayr~ ca Hiyerogliflerle yaz~l~~birçok ki~i ad~n~n do~ru okunu~lan
ilk kez taraf~ mdan gerçekle~tirildi: Hitit Mühür Ve Kitabelerindeki Baz~~
~ahts Adlar~n~n Okunu~lan Hakk~ nda= Zur Lesung von manchen Personennam~n auf den hieroglyphenh~thitischen Siegeln und Inschnflen, Ankara 1950.
Bu okunu~lar~ n birço~unun do~ru oldu~u Suriye'de Ras ~amra'dalci
Frans~z kaz~lar~ nda ke~fedilen bileng mühürlerle de do~ruland~.
Hiyeroglif an~ tlannda görülen di~er önemli bir hiyeroglifin "sevgili" anlam~ na geldi~i de taraf~ mdan ke~fedilmi~tir: S. Alp, Eine neue
hieroglyph~nh~thitische Inschrift der Gr~~ppe K~z~ lda~-Karada~~aus der Niih~~
von Aksaray und diefrüher publizierten Inschnfien derselben Gruppe, Anatolian
Studies Presented to Hans Gustav Güterbock on the occasion of his
65 th birthday, 1974, S. ~~7-27. Söz konusu hiyeroglif için bk. S. 24 f.
Bu bulu~lar aras~ na "vezir" anlam~ na gelen hiyeroglifin saptanmas~~da kat~ labilir: Hitit Hiyeroglif Yaz~s~nda ~imdiye Kadar Anlam~~
Bilinmiyen Bir Unvan, VII. Türk Tarih Kongresi I. Cilt S. 98-102.
1959 y~l~nda yay~nlad~~~m Zu den Körperteilnamen im Hethitischen
ba~l~kl~~ara~t~ rmada, Anatolia II, S. 1-48, Hititçede insan vücudunun
baz~~uzuvlar~n~ n anlamlar~n~~ilk kez ortaya koymak mutlulu~una
eri~tim.
Koloni Ça~~ nda (M. O. 2. binin ba~lar~) Anadolu'da Hititlerin
varl~~~~problemi bilimsel literatürde uzun münaka~alara yol açm~~~
ve bir sonuca var~ lmam~~t~. Di~er birçok tan~nm~~~Hititolog gibi ünlü
bilim adam~~Landsberger de Asur Kolonileri Ça~~ nda Anadolu'da
Hititlerin varl~~~n~~kabul etmek istemiyor ve 2. binin ba~~nda Eski

250

SEDAT ALP

Anadolu'da Hatti'liler yan~ nda bir Protoluvi halk~n~ n varl~~~n~~iddia
ediyordu. Sonunda bizim savunmas~n~~ yapt~~~m~ z tez (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi X, 1952 S. 241-256,
Türkçe ve Ingilizce) zafer kazand~ . Protoluvi hipotezi terk edildi ve
günümüzde Koloni Ça~~nda Anadolu'da Hititlerin varl~~~n~~ kabul
etmeyen bilim adam~~kalmad~.
Kane~~ ile Ne~a'n~ n ayn~~ kent oldu~u görü~ü ~ 93o'lu y~llarda E.
Forrer tarafindan ortaya at~lm~~t~. 1958 y~l~ nda Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesinin eski Profesörlerinden H. G. Güterbock kesin bir görü~~
bildirmemekle birlikte Forrer'~ n tezini destekledi: Kanes and Nesa :
Two for~~~s of one Anatolian place name ?. Erez - Israel 5, Jerusalem,
Israel Exploration Society, S. 47-50. 1963 y~l~ nda ~~o7 say~l~~Belleten'de
yay~nladr~~ m bir ara~ t~ rmada (Kani~=Ani~a=Ni~a, Erken Hitit Ça~~n~n
bir ba~kenti, S. 366-376, Almancas~~ Kani~a=Anis'a=-Nis'a, Eine Hauptstadt der frühhethiti schen Periode S. 376-386) o zamana kadar kullan~lmayan bir delil ile bu tezi kuvvetle destekledim. Birçok ünlü bilim
adam~~görü~ümüze kar~~~ç~ kt~~ve söz konusu e~itli~in imkans~z oldu~unu
ileri sürdü. Sonunda Bo~azköy'de bulunan çivi yaz~l~~ bir tablet
sayesinde savundu~umuz tez zafere ula~t~ : H. Otten, Eine Althethitische
Erzdhlung um die Stadt Zalpa, S(tudien zu den) Bo(~azköy -)T(exten)
17, 1973, S. 57 v. d.
1967 y~l~ nda kültte çok önemli bir yeri olan libasyon kab~~gaga
a~~zl~~ testinin çivi yaz~l~~metinlerdeki ad~n~n iSpantuk~a— oldu~u tarafim~zdan gösterilmi~tir: Libasyon Kaplar: "Gaga A~~zl~~ Desti" ile "Kol
Biçimli Alet" ve Hitit Metinlerindeki Kar~~l~klar~, Belleten Say~~ 124
S. 513-530, Almancas~~ Di e Libationsgefösse "Schnabelkanne" und "Armförmiges Geröt" Und Ihre Hethitischen Bezeichnungen, ayn~~ yerde de S.
531-549.
Konya Karahöyük Kaz~lar~~zaman~ m~z~ n önemli bir k~sm~n~~ald~.
Karahöyük'te ke~ fedilen ve Eski Anadolu gliptik sanat~nda bir zirve
olu~turan mühürler uluslararas~~ standartlara ve de~erlerine lay~k bir
biçimde i~lenerek yay~nland~~ve bilim aleminin takdirlerine sunuldu:
S. Alp. Zylinder- und Stempelsiegel aus Karahöyük bei Konya, Ankara 1968=
Konya Civar~ nda Karahöyük' te Bulunan Silindir Ve Damga Mühürleri, Ankara
1972. Bu eserde mühürlerin yaln~z do~ru olarak tarihlenmesi ile
yetinilmedi. Ayn~~zamanda mühürler üzerinde incelenen do~u-bat~~
ili~kileri geni~~ve sa~lam bir temel üzerine oturtuldu.
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Bu sat~rlarm yazar~n~n ke~ifleri aras~nda Eski Anadolu Co~rafyasm~n ara~t~r~lmas~~ile ilgili çal~~malar~~da yer almal~d~r. Kane~=Ne~a
e~itli~i yan~nda ünlü ~nand~k harabesinin Hitit metinlerindeki ad~n~n
liant~ana (S. Alp, Hitit Kenti lianljana' n~n Yeri, Belleten, say~~164, 1977,
S. 649-562, Almancas~~ Die Lage der hethitischen Kultstadt Hanl~ana,
Festschrift Elmar Edel, Bamberg 1979, S. 13-16), Ma~at Kentinin
Hitit metinlerindeki ad~n~n Tapigga (Ma~at-Höyük' te ke~fedilen Hitit
Tabletlerinin ~~~~~~Alt~nda Yukar~~ re~it ~rmak Bölgesinin Co~rafyas~~Hakk~nda,
Belleten say~~164, 1977 S. 637-647, Frans~zcas~~ Remarques sur la g6graphie de la rigion du Haut-re~il~rmak d' aprh les tablettes hittites de Ma~atHöyük, Florilegium Anatolicum, Melanges offerts â Emmanuel Laroche
Paris 1979, S. 29-35). Zile'nin Hitit metinlerindeki ad~n~n Anziliya
(ayn~~makalede), Tokat civar~nda klasik ça~lardaki Dazimon kentinin
Hitit metinlerindeki ad~n~n Tal~azimuna (Ma~at-Höyük' te ke~fedilen
çivi yaz~l~~ Hitit tabletleri, VIII. Türk Tarih Kongresi I. cilt, 1976,
S. 187 not 17, Almancas~~ Die hethitischen Tontafelentdeckungen auf dem
Ma~at-höyük, Belleten say~~173, 1980, S. 48 not 23 ve S. 58.), Çekerek
Irma~~n~n (Scylax) Hitit metinlerindeki ad~n~n Zuliya~~(Belleten Say~~
164 S. 637 v.d. Melanges Laroches S. 29 ff.) olarak saptand~~~~
unutulmamal~d~r. Ayr~ca ayn~~ ara~t~ rmada birkaç da~~ad~n~n metinlerdeki kar~~l~klar~n~n belirlenmesinde de önemli ad~mlar at~lm~~t~r.
Jak Yakar'~n Recent contributions to the Hi storical Geography of the Hittite
Empire ba~l~kl~~makalesi, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ~~12, 1980,
S. 75-93, bulu~lar~m~z~~çürütebilecek nitelikte de~ildir.
E~er yüzy~l~m~z~n ba~lar~nda Bo~azköy'ün çivi yaz~l~~metinlerdeki ad~n~n Hattu~a oldu~u Hugo Winckler, Kültepe'nin çivi yaz~l~~
metinlerdeki ad~n~n Kane~~ oldu~unun Hrozn)', taraf~ndan bulundu~u
hat~rlan~rsa, yukar~daki bulu~lar~n bir Türk bilim adam~~ taraf~ndan
gerçekle~tirilmesinin de~eri daha iyi anla~~l~r.
Bundan birkaç y~l önce de Hitit metinlerinde "saray" sözünün
kar~~l~~~n~n laramna— oldu~unu bulabilmi~tim: Hitit Dilinde "Saray"
sözünün kar~~l~~~, Belleten say~~ ~~70, 1979, S. 273-280, Almancas~~ Das
hethitische Wort für "Palast", Studia Mediterranea I, Piero Meriggi
dicata I, 1979, S. 17-25.
Nihayet bask~da olan bir kitab~m~zda (Beitr4e zur Erforschung
des hethitischen Tempels) Hitit tap~naklar~n~n baz~~çok önemli
elemanlar~~metinlerdeki isimleri ile identifiye edilebilmi~lerdir. Bu
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eserde arkeolojik tasvirlerde çok önemli bir yeri olan "Hayat a~ac~"n~n Hitit metinlerindeki kar~~l~~~n~~da bulabildim.
Bütün bu ke~ifler uluslararas~~güçlü bir rekabet kar~~s~nda gerçekle~tirilebilmi~tir. Bulu~lar~m~z~n gerçekle~mesi için sarf edilen zaman
içinde genel anlamda pek çok kitap yazabilir ve geni~~ayd~n çevrelerinde kolayca üne kavu~abilirdim. Zor yolu seçmemin nedeni,
temsil etti~im bilim dal~nda ülkemi uluslararas~~düzeyde kal~c~~katk~larla temsil etmek iste~imdir.
E~er burada kendi bilim dal~mdaki ya~am hikâyemin bir muhasebesini yapmak zorunlulu~unu duymu~sam say~n okuyucular~mdan
özür dilerim.
A~a~~daki sat~rlarda da Hitit dini ile ilgili olarak son y~llara kadar
çözümlenememi~~bir konunun incelenmesini Say~n Karal'~n aziz
an~s~na sunuyorum. Bu ara~t~rman~n Almanca bir metni Kammenhuber-Festschrift'te ~ talya'da Orientalia mecmuas~nda yay~nlanmaktad~r.
tut~ly~e,s'.far sözü Hititoloji'yi ba~lang~ç y~llar~ndan beri me~gul
etmektedir. A. Kammenhuber konunun ayd~nlanmas~na ayr~nt~l~~
bir ara~t~ rma tahsis etmi~tir: M(üncher) S(tudien zur) S (prachwissenschaft) I, 1952, S. 63-70. ~lgili mütehass~slar~n tulj/juds'ar'~n mahiyeti
hakk~nda fikir birli~ine varamamalar~n~n nedeninde elimize geçmi~~
olan metin malzemesinin yetersizli~i yatmaktad~r.
E. Forrer, tukl~,ueffar için (P. Kretschmer, Kleinasiatische Forschung I, 193o, S. 299) "Flederwisch?" tercümesini önermi~tir. A.
Götze, Mitteilungen der Vorderasiatisch - Aegyptischen Gesellschaft
34, 2, 1930 S. 69 not i'de tu1313ues'lar ile tuliljui— "duman" aras~nda
etimolojik bir ili~ki görmü~~ve tut~ljuddar'~n "buhurdanl~k" oldu~unu
tahmin etmi~tir. Ayn~~müellif kültür tarihinin birinci bask~s~nda
(Kleinasien 1933, S. 155 tu1313uel.s'ar için "Râucherbecken" tercümesini
dü~ünmü~tür. Bu sat~rlar~n yazar~~(Beamtennamen, 1940, S. 13 not ~ )
tuldp~effar'~n kültte kullan~lan bir temizlenme maddesi oldu~unu ilk
kez göstermi~tir. A. Goetze, JCS I, 1947, 85 tu4ueliar'~n bir alet ya da
kap de~il, bir madde oldu~unu kabul etmi~tir. J. Friedrich, JCS I
288 v. d., verbal form tulpra ile temizlik merasiminin söz konusu
edildi~ini dü~ünmü~tür.
Kammenhuber bir az önce sözünü etti~imiz makalesinde o
y~llarda kendisi tarafindan tu413uellar ile ilgili olarak tan~nan bütün
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metin yerlerini kullanm~~~ve kültte önemli bir rol oynayan maddenin
mahiyetinin ne oldu~unun anla~~lmas~~için yo~un çaba harcam~~t~r.
Bu önemli ara~t~rmaya ra~men A. Goetze, Kültür Tarihinin 2.
baslus~nda, 1957, S. 166, tuit~effar'in henüz ayd~nlat~lamad~~~m
yazm~~t~r.
Kammenhuber, tuhlfueliar'in kullaml~~~n~~ a~a~~daki noktalarda
öz etlemi~tir.
~~) tulzip~ellar, tu41— ile ba~lant~l~~olarak, daima, cümlenin öznesi
olan ki~i, temizli~i kendi üzerinde uygulad~~~~zaman
tu44ueinit .s'i~ppiialf/J—, L°MU IJALDIM
,
ya da UGULA
ur.mEsmuFJALDIM merasimi hayvanlar ya da kült aletleri
üzerinde icra etti~i zaman kullan~lmaktad~r.
Di~er ili~kiler halinde de az say~da metin yeri vard~r.
Kammenhuber'in ara~t~rmas~ndan da tulfhue.f.far'in ~slak ya da
s~v~~bir madde oldu~u anla~~lmaktad~r. Çünkü kullan~l~~tan sonra
eller ya da dudaklar kurulanmaktad~r. Bu nesne bir havlu üzerine
konabildi~ine ya da bir havludan al~nabildi~ine göre (kr~. müellif,
Beamtennamen S. 38 ve 47 f. ve Kammenhuber a. g. y.'de 69) onun
sert bir k~sm~~da olmal~d~r.
tul~hueliar ile tuh!— H. G. Güterbock taraf~ndan, Revue Hittite
et Asianique XXII, fasc. 74, 1964, ~~o6 v. d. '~nda yeniden ele al~nd~lar.
Güterbock'a göre art~k tuldju(va)i}nin anlam~~kesin olarak "duman"
(J. Friedrich, H(ethitisches) H(and)—W (örterbuch) 2. Erg.) oldu~una göre tulihudfar sözü "duman" ile ili~kili olabilir. Ona göre
tuldp~eliar "duman" ç~karan bir madde, mesela "buhur" ya da benzeri
olabilir'. Güterbock'un görü~üne göre tulfljudfar—, tulilit~i— "duman"
sözünden üretildi~ine göre, tutitzue.f.far'in tut!— (Med.) verb'i ile
etimolojik ili~ki halinde oldu~u görü~ü terk edilmelidir. Bu nedenle
Güterbock bu verb'i tuhi— "kesmek" verb'i ile birle~tirmek istiyor.
Ona göre, k~ral~n kendisi için tul,ihuellar'dan bir parça kesmemesinin
bir nedeni yoktur. J. Friedrich HW 3. Erg. 34 Güterbock'un incelemesine dayanarak tutiljuellar için "Tütsü reçinesi, günlük" ("Raucherharz") tercümesini vermektedir.
1
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mahiyetinin
l
H. Otten, StBoT 13, 1971, 26 v. d.'~nda tul~ju~llar'~n
ayd~nlat~lmas~~için çok de~erli olan bir s~ra metin yeri daha sunmaktad~r. Otten, tufiliueliar'~n etimolojik bak~mdan tulihu(¥a)i- "duman"
ile ili~kili oldu~u görü~üne kar~~~ ç~kmaktad~r. tu/i,hu~fiar'~n kültte
kullan~lmadan önce bir s~v~n~n yard~m~yla haz~rland~~~n~~vurgulamakta ve bu maddenin "tütsü reçinesi, günlük" oldu~unu kabul
etmemektedir. Otten tuljhudfar'~n yaluld~~~m ya da kaplar~n devrildi~ini gösteren bir metin yerinin bulunmad~~~n~~da kaydetmektedir.
Okuyucunun dikkatini Kammenhuber ve Otten tarafindan
sunulan metin yerlerine çekmek yerinde olur.
L. Jakob-Rost, Texte der Hethiter 2, 1972, S. 68 v.d.'~nda
tuetk,uelfar'~n sulu bir nesne oldu~unu gösteren önemli bir metne
i~aret etmektedir:
KUB XLI 40 I 12 v. d. (CTH 669)
k[u-qt-ma-an[[-ma-an]] LUGAL-uf
û-iz-zi nu ki-i hu-u-ma[-ain
pf-ra-[a]n pa-ra-a k,a-a-a[n-dal-a-an
[LU G] AL-uf [ü-] iz-zi
[t] i-i[a-z] i LÜALAN . Ze a-li[a-a]
17' [13]al-za-a-i
[UGULA 90-m"MUI-JALDIM GAL-it va-a-tar har-z[i]
[t]a A-NA QA-TI LUGAL ¥a-a-tar pa-ra-a [e-~P-zi .12
[t]ü13-4-d-ni-it 1114U
[GA]L DUMUmEg .GAL LUGAL-i GAD-an pa-a-i
[LLT]GAL-ud QA-TI-SU
"K~ral henüz gelmeden,
131 bütün bunlar
14' önceden haz~rlanm~~t~r.
12'

K~r~k olan bo~lukta bir ~ey bulunmu~~olmas~~zorunlu de~ildir. Kr~. L. Jakot~—
Rost, a. g. y.'de. E~er durum böyle ise, tercümenin biraz de~i~tirilmesi gerekecektir.
Bu de~i~iklik tubbutilar'm anlam~nda bir fark yapacak nitelikte de~ildir.
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K~ral gelir.
O, "(kült için) temizlenme evine"3 geçer. Hokkabaz (?) alia (diye)
ba~~r~r.
A~ç~larm ba~~~sürahi ile su tutar.
K~rahn eline suyu uz[at~r.(?)]
O, tu134udfar'dan/ile üç kez döker.
Saray o~lanlar~mn ba~~~k~rala havluyu verir.
K~ral ellerini kurular. "
Son zamanlarda tu1313uelsrar'~n mahiyetini ayd~ nlatabilecek yeni
bir metin yeri ortaya ç~kt~ . A. Archi, Oriens Antiquus XIV 2 (1975)
S. 172 v. d.'~ nda bu metnin önemini kavrad~ . Fakat o tu131zuear'l
"buhur" ("incenso") ve tulila—'y~~ "keser" ("spezza") diye çevirmektedir. Böylece H. G. Güterbock'un görü~üne kat~lmaktad~r.
KBo XVII 74 KBo XXI 25 ABoT 9 oy. I 39 v. d. (Dupl.
KBo XVII I (+) KBo XX 12) (+) KUB XLIII 26, Eski Hitit
metni, bk. E. Neu, StBoT 25, Nr. 25 S. 65):
Oy. I 39

GAL Lü•m"MUHALDIM [galtar a—ra—ah—za
û—da—i nu ha—as'—.<a—az
40 [(liu—u1)—]li—ii da—a—i nu an—d[a] p—e'—ss'i—iz—zi ta a—ap—pa

41 [da—a—(i)] nu LUGAL—un

tû13—Iju—i—.far
LUGAL—i pa—ra—a e—eP—zi

42 {LUGAL—ulf tûh—la DUMUL.GAL GA[D—a]n LUGAL—i
pa—a—i
"A~ç~lar~n
ba~~~ d~~ ardan [s]u getirir ve ocaktan
39
40 çam kozala~~n~~al~ r ve (su) içine [at]ar ve tekrar yukar~ya
41

[kald]~r~r ve k~ ral~~ (kült bak~m~ ndan) temizler. tuljhuis'ar'l
k~rala uzat~r.

3 c~rlciu— tap~na~~ n avlusunda "merkezi ibadet salonu" ("Cella") kar~~s~ndaki
küçük yap~d~r. Bu yap~~ "altar evi" oldu~u gibi "temizlenme evi" olarak da kullan~l~yordu. Bu konuda bask~ da bulunan kitab~ mda "Beitr4e zur Erforschung des
hethitischen Tempels" ayr~nt~l~~ bir ara~t~rma yay~nlanmaktad~r.
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[K~ra]l ...ar. Saray o~lan~~k~rala havluyu verir 4.

42

Kültte kullan~lan temizlik maddesi tuliljudiar'~n özelliklerini ~öyle
özetleyebiliriz:
~ . tulily~effar normal olarak bir s~v~'d~ r. Ondan bir k~s~ m ak~ t~labiliyor. tufflp~eds'ar kullan~ld~ ktan sonra eller ya da dudaklar kurulamyor.
Benzer bir biçimde KBo XXIII 59 Rs. III' 6 v. d.:
6' 1-13

GE~TIN-al

pi-e-da-i?]

7, LümUHALDIM DINGIRL/m

da-a-i]

ta za-al-ha-a-i
tül~-hu-el-lar]
LUGAL-i pa-ra-a e-ep-zi LUGAL[-us" t~113143-12]
to'
ir-ta-na-n[a-an
"1.
3.-adam~~ ~arab (kab~) za[13ai-'yi getirir(?)].
Tanr~n~n a~ç~s~~ çam koza[la~~n~] ocaktan al~r.
(Onu) zall~ai-'ye atar. [tulyltuellar'~ ]
k~rala uzat~ r. Kral[l ..
to' 13.-adam~~ (onunla) altar'~~ [temizlerj"
Yukar~daki metin ile bu metnin kar~~la~t~r~lmas~~ "a~ç~"n~n Hititçesinin

Le hamina- olabilece~ini göstermektedir.
Yukar~da sundugumuz metinle KUB VII 58 I ~~v. d. (Dupl. Bo 2555) da kar~~la~t~r~labilir. E. Neu'un, StBoT 5 S. 68'te yay~nlad~~~~transkripsiyon ve tercüme
~öyledir:

[(jut)]-ua-a1-14-ii-ua-kdn) a-a-an-ta-an NA, -an]
[an]-da
nu a[(-a-an-za NA, -21)]
G[(IM-an)]

ti-e-te-ni an-da titi-ku-pa-a-iz-zi
nam-ma-af i-ga-e-et-ta na-af
tu-e-el-la SA ERINm"-KA Le-na-lar-le-et
e-ga-at-ta-ru
na-al QA-TAM-MA ki-U-ta-ru na-al
i—u-ar
du-ud-du-um-mi-is"-du na-af ka-ru-ul-fi-id-du
"Çam kozala~~ n~~ ve k~zg~ n ta~~~(suya) at. K~zg~n ta~~ve çam kozalag~~nas~l suda
ba~~r~ r (yani ~sl~ k çalarsa), sonra z~ plar ve susarsa, senin de, ordular~n~n (da) erkekligi,
sava~~gücümüz, haber alma guctintiz ayn~~ biçimde z~ plas~n ve ayn~~ biçimde sussun,
ve ta~~gibi 'sa~~r' olsun ve sussun!"
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tuhlyudiar bazan sert bir madde olarak görünüyor. O bir
havluya konabiliyor, ya da bir havludan al~nabiliyor 5 .
tuldiuds'ar etimoloji bak~m~ndan "tu1313u(2)i— "duman" ile
ilgilidir. Bunu (k~zg~n) çam kozala~~n~n ocaktan al~nd~~~n~~ve suya
at~ld~~~n~~ve bunun sonucunda tuljl_zueffar'~n ortaya ç~kt~~~n~~bildiren
yeni metin yeri göstermektedir. Çam kozala~~~reçine ihtiva etti~i için,
tuhijue.srlar'~n güzel kokulu ve tad~n~n ho~~olmas~~gerekiyor. K~ral
tarafindan elleri ve dudaklar~~için kullan~lmas~~bu görü~ü destekliyor.
Bu duruma göre tuhlit~el~ar "reçine ya da sak~z losyonu" olarak aç~ klanabilir.
tulflfuellar ile temizlenme ya da kutsalla~ma her halde Hristiyan
dininde vaftiz merasimlerinde oldu~u gibi bu s~v~'n~n temizlenecek
insanlar~n, hayvanlar~n ya da (kült) aletlerinin üzerine serpilmesi ile
oluyordu €. Yukar~daki metinde suda söndürülmü~~olan çam kozala~~n~n sudan yukar~~ al~nmas~~ ve bununla k~ral~n temizlendi~inin
bildirilmesi böyle dü~ünmemize neden oluyor.
Benim bilgime göre verb formu tu4da yaln~z tuliljuds'ar ile ili~ki
halinde geçmektedir. Kammenhuber'in a. g. y.'de S. 7o'de i~aret
etti~i güçlüklere ra~men tuYa (Med.) tulzhuellar'~n kullan~lmas~n~~
anlatm~~~olmal~d~r. Bu nedenle onu tulji— "kesmek" verb'inden ay~rmak
istiyorum 7. ~imdiye kadar yaln~z 3. tekil olarak geçen tu4Ja'y~~"losyonu
sürer" diye çeviriyorum.
3 Bu sert madde yanan ve suda sönmü~~olan çam kozala~~n~ n kal~nt~s~~olmal~d~r.
Her halde bu kal~ntlya da tul~buellar deniliyordu. KBo XVI 40 IV ir, KBo XVII
15 Vs. ? 17' ve KUB IX 28 III 14 ve devam~na göre bir nesneye ba~lanabiliyordu.
Bu kar~~la~t~rmay~~ ö~rencim Sedat Erkut'un teklifine borçluyum.
7 E~er bu münasebette biz tulifa'y~~ "kendisi için keser" (diye) çevirirsek, o
zaman onu izleyen "elleri ya da dudaklar~~kurulaman~n" bildirilmesinin bir anlam~~
olmayacakt~r.
tulda ". . .ar" ile yaln~z bu s~v~~maddeye bir dokunu~un kasdedilmi~~oldu~u ve
ondan bir parçan~n kesilmi~~olmas~n~n söz konusu olamayaca~~n~~ KUB XXX 41
I it' v.d. aç~kça göstermektedir. Bu metinde ayn~~ i~lem ba~ka sözlerle söyle anlat~lmaktad~r :

' [LUGAL-u]f KA-a.s"

nu-u14[i] UGULA LÜMUIJALDIM [

[tüij—]/Ju—i—lar pa-ra-a e-ep-zi
[LUG]AL-wr-fa-an QA-T AM da-a-i GAL DUMU . GAL
LUGAL-i GAD-an pa-a-i LUGAL-uf SUmEs-SO

Belleten C. XLVI, 17
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~~ ' [K~ra]l kapuya geçer. Ona a~ç~larm ba~~~
~~ [tul~]ljuifar'~~ uzat~r.
[K~ ra]l (onun üzerine) eli(ni)koyar. Saray oglanlar~n~n ba~~~
k~rala havluyu verir. K~ ral ellerini kurular."
tulibuellar ile kült bak~m~ndan temizlenmenin bu s~v~~maddenin serpilmesi
suretiyle cereyan etti~ini yay~nlanmam~~~metin 1144/v çok iyi göstermektedir. Bu
metni Profesör Otten'~ n müsadesi ile burada kullan~ yorum.
/. Kol.

x +3 [

tuhlbu-i-lar-ra
] III (?)- U is"--p~ir-nu-nuz-zi
E
tult.-13u-d-lar
[
[pa-ra-a] e-ep—zi
] tu-ub-ia
[
[
ttilj-]hu-er-f[ar

x +3 [
] ve reçine losyonunu
[ ] üç? kez serper.
E...] .. 'ye reçine losyonunu
[u]zat~r.
E...] losyonu sürünür.
[
re]çine losyo[nu
is-parnu- "(kutsal suyu) kült bak~m~ndan temizlemek maksad~yla serpmek"
anlam~~ için kr~. meselâ KBo XX 1 o I
~~~~ ta LUGAL-un fr~-up-pf-ja-ah-13,i [ya-ta]r
12

if---Ptir-/M-Z~~

I

"Kral~~temizler. [(kutsal) su]yu üç kez
serper."

12

KBo XX ~~ o II
8 ta LUGAL-un

KBo

VIII 102

ya-tar

r. Kol.

[
] as-ta ya-a-tar iS-pdr-nu-nu-[z-zi]
LUGAL-un
"[...] durur. (kutsal) suyu serp[er].
[Kra]l~~ temizler."
Kr~. ayn~~ zamanda sat~r 12 v. d.
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KUB XII 29 I?
[
[

] LÜ DU ya-a-tar A-NA EN SISKUR

[~za]m(?)-[m]a-[-a]n (?)
"[

] F~rt~na tanr~s~n~n rahibi (kutsal) suyu kurban
sahibinin üzerine

serper.
Sonra onu (?) okur."

