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Hitit t~ bb~ mn, ça~da~lar~~ olan M~s~ r ve Mezopotamya t~ bb~ na göre
daha çok ilkel oldu~u, hattâ elimize geçen yaz~ l~~ belgeler incelendi~inde,
hastal~ k ve tedavi konusunda Hititlerce bilinenler ve yap~ lanlar~ n "t~ p"
ad~ na bile lây~ k olmad~~~~görü~ ünün (Güterbock 1962) ortaya at~lmas~ n~ n
üzerinden on iki y~ l geçtikten sonra, bu konudaki belgelerin yeniden
incelenmesi ile meydana getirilen bir ara~ t~ rma (Burde 1974), daha iyimser
bir tablo çizmeye çal~~ t~ ysa da, eldeki toplam yirmi iki tabletten olu~an
metin malzemesinin sadece on yedisini i~leyen bu eserin, Hitit t~ bb~~
hakk~ ndaki eski kan~ y~~ pek fazla de~i~ tirmedi~i, ald~~~~ele~tirilerden
(Hoffner 1977) belli olmaktad~ r.
Hititlerde t~ p anlay~~~~ve uygulamalar~~ üzerinde yap~ lan son incelemede
(Ünal 198o) de yazar, Hititlerin hastal~ k nedenleri ve hijyen konular~ nda
"kay~ ts~z ve bilgisiz" olduklar~~ve sa~l~ kl~~ olabilmek için ald~ klar~~ önlemlerin
hemen hepsinin sihirle ya da "uzun tecrübelere dayanan kocakar~~ ilaçlar~~ ile
ilgili" oldu~u sonucuna varmaktad~ r.
"T~ p" terimine lay~ k görülmese bile, hastal~ klar~ n tedavisi de~ilse de,
defedilmesi için yap~ lan, sihre dayal~~ i~lemlerin ara~t~ r~lmas~, ba~edemedi~i
güçler kar~~s~ nda âciz kalan insano~lunun fikri geli~iminin izlenmesi
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aç~s~ ndan oldu~u kadar, Hitit toplumundaki tanr~-insan ili~ kilerine ~~~ k
tutmas~~ yönünden de ilginçtir.
Hititlerde salg~ n hastal~ klara kar~~~yap~ lan rituallerden en önemlileri
say~ labilecek olanlar, daha Hititçenin çözümlenmesi üzerinden on y~l kadar
geçmi~ken, dikkatleri çekmi~~ve bunlardan elde edilen veriler, günümüze
kadar çe~itli vesilelerle da~~ n~k yerlerde kullan~lm~~t~ r. Bunlardan, özellikle
Zarpiya rituali (CTH 757), içinde Luvice pasajlar bulunan bir q u asi
bilinguis oldu~undan, birçok kere ele al~nm~~t~ r (Friedrich 1932: 36-37;
v.d.; Otten 1953: 14
Schwartz 1938; Friedrich 1946: 39-41; Bossert 1946:
v.d. ve 1953 a: 35 v.d.). Bu metne CTH'da belirtilenlerden ayr~~ olarak, son
y~llarda bir duplikat daha eklenmi~tir (Otten 1978: 276). Uhbamuwa
ritualinin de çevirisi iki ayr~~ yazar tarafindan yap~lm~~~(Friedrich 1925: ~~o;
Goetze 1950: 347), transkripsiyonu ise, versiyon farkl~l~ klar~~ göz önüne
al~nmadan, ba~ka yerde verilmi~tir (Friedrich 1946: 41-42). Yine salg~na
kar~~~Maddunani ve Dandanku adl~~ ki~ilerin a~z~ndan yazd~ r~ld~~~~belli olan
iki ritualin ise (CTH 425), tümü çal~~~ lmam~~, ancak baz~~ özelliklerine
de~inilmi~tir (Masson 1950: 9; Kümmel 1967: ~~ 17). Pulia rituali (CTH
407) tüm olarak i~lenmi~ tir (Kümmel 1967: ~~~~~~ v.d.). Yine salg~na kar~~~
olan, ancak kimin tarafindan yap~ld~~~ n~~ bilmedi~imiz bir ritual de (CTH
424) tamam~~ de~erlendirilmi~~metinlerdendir (Souek 1963). Ancak, buna
ait bir duplikat ta sonradan KBo XXII 12 ~~ 'de yay~ nlanm~~t~ r. Bu
metinlerin genel bir kar~~la~t~ rmas~~ ise Gurney (1977: 48 v.dd.) taraf~ ndan
yap~lm~~ t~ r.
Konumuzun esas~ n~~olu~turan, Hapalla'll A§bella'n~n salg~n rituali ise
(CTH 394), sadece eski ve dolay~s~ yla eksik bir çeviri halinde yay~ nlanm~~t~ r
(Friedrich 1925: I 1-13). Gerek bu tarihten günümüze kadar geçen süre
içinde saptanan duplikatlar yard~m~ yla metin malzemesinin, gerek dil
konusundaki bilgilerimizin zenginle~ mesi, A§bella ritualini ve onun ~~~~~~
alt~ nda, di~er rituallerdeki salg~ nlara kar~~~yap~lan majik i~lemleri yeniden
ele almay~~ gerektirmi~tir.
Bu çal~~maya fakültemizin sa~lad~~~~imkanlarla 1982 y~l~~ Ocak ve
~ubat aylar~nda Almanya'da kald~~~ m~z s~ rada, birlikte çal~~mak f~ rsat~~
buldu~umuz Profesör Dr. A. Kammenhuber (Münih)'in önerisi üzerine
ba~lam~~t~ k. Kendisine, bu ve buna paralel yürüttü~ümüz di~er iki
ara~t~ rmam~zda enstitüsüne ve ~ahs~ na ait imkanlar~~ kullanmam~za izin
verdi~inden ötürü müte~ekkiriz.
Çe~itli konular~~kendileri ile tart~~t~~~ m~z Profesör Dr. Mustafa Kalaç
ile Profesör Dr. Muhibbe Darga'ya da yard~mlar~ ndan dolay~~ en içten
te~ekkürlerimizi sunar~z.
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Çal~~man~n bu a~amaya varmas~ nda Uzman Belk~s Dinçol'un ve Doç.
Dr. med. Koray Dinçol'un çok emekleri geçmi~ tir; onlara burada bir defa
daha te~ekkür etmeyi zevkli bir ödev sayar~z.
I - HITIT TIBBININ DÜZEYI HAKKINDA
Kaz~ larda elde edilen insan iskeletleri üzerinde yap~lan paleo-osteolojik
incelemelerde, özellikle Güney Amerika'da, Peru'da Paracas Cavernas adl ~~
nekropolde bulunan insan kafataslar~~ içinde çok say~da bilhassa aç~lm~~~
daire ya da dikdörtgen biçimli delikler, pre-Kolumbiyen ça~~hekimlerinin
yayg~ n bir biçimde kranyal cerrahi müdahalelerinde bulunduklar~ n~~
göstermi~tir (Mason 1957: 222). Bu operasyonlar~ n bazen defalarca
tekrarland~~~, ad~~ geçen yerde ortaya ç~ kar~lan bir kafatas~~ üzerindeki be~~
ayr~~ delikten anla~~lmaktad~ r. Genellikle beyin üzerinde bir travma sonucu
meydana gelen kan bas~ nc~ n~ n azalt~lmas~~ için uygulanan ve t~ pta
trefinasyon veya trepanasyon denilen bu teknik yan~ nda, baz~~ kafataslar~~
üzerinde frontal sinüslere de cerrahi müdahalelerin izlerine rastlanm~~t~ r.
Yaln~z kafataslar~ nda de~il, di~er kemiklerde de, kol ve bacaklar~ n
gerekti~inde ampüte edildi~ini, kemik dokusuna i~lemi~~yaralar~ n koterize
edildi~ini belirten i~aretler bulunmaktad~ r (Moodie 1927: 278). Travmatolojik cerrahinin bu kadar geli~kin olu~unun nedeni, kullan~lan sava~~teknilderine
ve silahlar~ na ba~lanmaktad~ r. Bir mezarda, üzerinde iki k~ r~ k bulunan bir
kafatas~~ yan~ nda ç~ kan y~ld~z biçimli bir topuzun sivri uçlar~~ tamamen k~ r~ k
izlerine uymaktad~ r; bu da silah ve yapaca~~~tahribat~ n ne ölçüde
olabilece~ine bir örnek te~kil etmektedir (von Hagen 1957: ~~ o8 res 30). Inka
sava~~usullerinde ta~~f~ rlatma ve sopalarla dövü~menin geni~~bir yer tuttu~u
bilindi~inden (Mason 1957: 222), kemikler ve kafataslar~ ndaki travmalara
neden çok s~ k rasland~~~~anla~~lmaktad~ r. I nkalar~ n cerrahi âletlerinin de çok
etkin oldu~u, Perulu bir operatör grubunun, tabii aseptik ko~ullarda ve
anestezi alt~ nda, fakat bu araçlarla modern insanlar üzerinde yapt~ klar~~ ve
1954'te sonuçlar~ n~~ yay~ nlad~ klar~~ bir seri ameliyatla ortaya ç~ kar~lm~~ t~ r
(Grana et al. 1954).
Güney Amerika'n~ n pre-Kolumbiyen toplumlar~ nda yaln~z cerrahinin
de~il, droglarla tedavi tekniklerinin de geli~kin oldu~unu ö~reniyoruz.
Bunlar aras~ nda kan alma, müshil verme, kusturma, banyolar ve perhiz de
bulunmaktad~ r (Mason 1957; 221). Kullan~lan droglar aras~ nda en etkin
olan~~ ku~kusuz botanik terimi er y t hrox ylon coca olup, yapraklar~ ndan
güçlü bir uyu~turucu alkaloid olan kokainin elde edildi~i koka bitkisidir.
Bunun hissi azalt~c~~ etkisinden cerrahide yararlamlm~~~olmas~~ güçlü bir
ihtimaldir. Bunun d~~~ nda, atropinin elde edildi~i atropa belladonna ile
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pi p tad enia c ol u briana ad~~ verilen, akasya türünden bir bitkinin de
kusturucu veya uyu~ turucu olarak kullan~ld~~~~da san~lmaktad~ r (von
Hagen 1957: 1 ~~ o). And Da~lar~~ yamaçlar~nda yeti~en çok çe~itli bitkinin
kötü veya iyi birtak~ m majik güçlere sahip oldu~una inan~llyordu,
bunlardan bir k~sm~n~ n ilaç olarak verildi~i rahats~zl~klarda tedavi edici
nitelikleri olsa da, ki baz~lar~~ modern t~p bitimine de girmi~tir, büyük
bölümünün de~ersiz oldu~u ku~kusuzdur (Mason 1957:

221).

T~bbi prati~in bu kadar geli~kin olmas~na kar~~l~k, bunlar~n
hastal~klar~n semptomlar~n~n ortadan kald~r~lmas~n~~ amaçlad~~~, hastal~k
etkenlerine yönelik olmad~~~~görülmektedir. Asl~nda, farmakopesinin
geni~li~i, çe~itli hayvanlar~n iç ya~lar~ndan, c~ va, kükürt ya da arsenik ihtiva
eden merhemleri ile bilinçli gibi görünen materia medicas~~ ve uygun
ameliyat gereç ve teknikleriyle oldukça ba~ar~l~~ bir tablo gösteren ~nka
t~bb~n~n, teorik temellere inildi~i zaman, hemen bütün müsbet-bilim-öncesi
toplumlarda oldu~u gibi, ne kadar ilkel ve basit dü~üncelere dayand~~~~
görülmektedir.
Pre-Kolumbiyen Peru toplumlar~n~n inanc~na göre kaza, hastal~k ve ölüm, kendili~inden meydana gelen olaylar de~il, insanlar~n kötü niyetlerinin,
büyülerinin veya bir günaha veya ibadetteki ihmale ölkelenen tanr~lar~n
cezaland~rma isteklerinin sonucudur. Bunlara, özellikle kaynaklar ve
rüzgarlarda bulunan kötü ruhlarla istenmeden kar~~la~malar da neden
olabilir. Bireylerin hastal~klar~~ bireysel suçlar~n cezas~~ oldu~u gibi, toplu
felaketler de toplumsal günahlar~n cezas~d~r.
Hastal~klar~n nedeni do~aüstü güçler oldu~una göre, bunlar~n tedavisi
de ancak dini ve sihri güçlerin arac~l~~~~ile olacakt~r. Çe~itli otlar, gerçekten
terapötik de~eri olan ilaçlar, merhemler v.s. kullan~l~rsa da, bunlar kimyasal
nitelikleri ve reaksiyonlar~ndan dolay~~ de~il, varoldu~una inan~lan majik
güçleri yüzünden kullan~lacakt~r (Mason 1957: 219). Çok ilerlemi~~cerrahi
tekniklerin, mesela trepanasyonun alt~nda yatan neden de, yine
muhtemelen beyin hücrelerini p~ht~la~m~~~kan~n bask~s~ndan kurtarmak
de~il, bedene giren kötülü~ü ç~karmak olmal~d~r. Bu yüzden, kurbanlar, ki
buna insan kurban~~ da dahildir, dualar ve majik rituallerin de tedavide
kullan~lan di~er önlemler kadar, hattâ daha fazla de~eri vard~r.
Tarih bak~m~ndan günümüze nisbeten yak~n (M.S. 1300-~~ 532) oldu~u
için çok iyi tan~d~~~m~z, ancak Eski Dünya'daki ça~da~lar~na göre ilkel ve
anakronistik diyebilece~imiz bu uygarl~k düzeyinde bulunan Pre-~nka ve
Inka kültürlerindeki t~bbi, M~s~r, Mezopotamya ve Hitit t~bbi görü~~ve
pratikleriyle kar~~la~t~rmam~z mümkündür. Hitit t~bb~na göre üstün nitelikli
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oldu~u genellikle kabul edilen M~s~r t~ bb~na ait pek çok belgenin de, botanik
bilgisine ve sympathetik sihre dayanan kocakar~~ ilaçlar~ , dualar ve
enkantasyonlar biçimindeki büyücülük örnekleri ile vücut fonksiyonlar~~
hakk~ndaki ak~ll~~ gözlemleri karmakar~~~ k veren bilgiler ihtiva etti~i
ejiptologlarca da belirtilmektedir (Wilson 1951: 56). M~s~r t~bb~ n~n
üstünlü~üne örnek olarak gösterilen Ebers Papirüsü ile Edwin Smith
Papirüslerinden (Edel 1976: 39 v.d.) ikincisinde bir kafa travmas~ na ba~l~~
olarak meydana gelen yar~m felç (hemipleji) olay~nda, kafada d~~ar~dan
görülebilen bir yara ve kanama görülmemesi nedeniyle, hekimin, hastal~~~~
"d~~ar~dan içeriye giren bir~ey" sonucu meydana gelmi~, yani "d~~taki bir
tanr~ n~ n veya ölümün nefesi" ile olu~mu~~kabul etmemesi gerekti~inin
kaydedilmi~~olmas~,t~ bb~n, baz~~ vakalar~~ tamamen fizik olgular sayd~~~ na
i~aret ediyorsa da, hastal~k nedenlerinin genellikle ilahi veya demonik
güçlerin i~i olarak nitelendi~ini de dolayl~~ biçimde kan~ tlamaktad~r.
Gerçekten de, orijinal metni çok eski zamanlara, muhtemelen ilk sülalelere
(yak. M.Ö. III bin) dayanan Edwin Smith Papirüsü'nden (Edel 1976: 39;
Wilson 1951: 56) sonraki hiçbir M~s~r t~ bbi belgesinin, içerdi~i bilimsel
tutum aç~s~ndan, onu a~amad~~~~bilinmektedir (Wilson 1951: 58). Öyle
anla~~lmaktad~ r ki, M~s~r t~ bb~~önceleri daha somut gözlemlere dayanmakta,
hattâ, ümitsiz vakalarda hastal~~~ n seyrini izleyerek bilgi art~r~m~~ yoluna
gitmekte iken (Wilson 1951: 57), dinin güçlenmesi ile duraklam~~t~ r.
Ejip.tolog T.E. Peet bu durumu ~öyle özetlemektedir: "Din üzerinde oldu~u
gibi, t~p üzerinde de sihir zararl~~tesirler icra etmi~tir. T~p bilimi Orta Krall~k
Ça~~nda bile eskiydi ve bu devreden sonra hiçbir ilerleme kaydetmemi~ tir.
Sihir onun geli~mesini durdurmu~tu" (Stubbs 1952: 24).
Edwin Smith Papirüsü'nün gösterdi~i gibi, çok eskiye giden bir mazisi
olan M~s~ r t~ bb~n~n Herodot zaman~nda dahi övgülere mazhar olmas~n~,
hele asl~nda göçebelik ve çobanl~ktan geli~mi~~bir toplum olan Hititlere
k~yasla daha üstün olmas~ n~ , do~al kar~~lamak gerekmektedir. Ayn~~~ekilde,
Hititler ça~~nda bile birkaç bin y~ll~k bir kültür miras~ na sahip olan
Mezopotamya insan~ n~ n t~p alan~nda daha ilerde olu~u da ola~an say~lmak
gerekir.
Bugünkü t~ p biliminin temellerini atan Anadolulu hekimlerin M~s~ r ve
Mezopotamya'dan çok ~ey ö~rendiklerini, ancak, genellikle bir rahip
hiyerar~isinden masun kald~klar~~ için (bilhassa 5'inci y.y. da), bilgilerini
rahatça geli~ tirebildiklerini görüyoruz. Daha M.O. 7'nci yüzy~lda,
Knidos'ta kurulan ilk t~ p okulunun zatülcenp ve zatürrieye koydu~u
"plörezi" ve "pnömoni" terimleri günümüz hekimleri tarafindan hala
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kullan~lmaktad~ r. M.O. 6'nc~~ yüzy~lda, Efesli Heraklitos ilk defa ilahi veya
~eytani etkenler yerine, organizman~ n nitelikleri üzerine bir doktrin
saptam~~t~ r. Ona göre, nefes al~ nan hava esast~ r. Is~~ ve nem ile bunlar~ n
kar~~ tlar~~ olan so~uk ve kuruluk, bedenin temel nitelikleridir. Bu doktrini
sonradan Agrigentumlu Empedokles geli~tirmi~ tir. Empedokles'in bir
ba~ar~s~~da, batakl~ klar~~ kurutmak ve evleri tütsülemek gibi pratik bir hijyen
metodu ile Selinus'taki malarya salg~ n~ n~~önlemi~~olmas~d~ r. Ondan yüzy~l
önceki Asklepius ilk hastaneleri kurmu~~ve telkinle tedavinin temellerini
atm~~ t~ r. Nihayet, t~ bb~n babas~~ say~lan Hippokrates'i saymak gerekir ki,
onun kafa yap~s~~ ve ayd~ nl~k mant~~~, o zamana kadar "kutsal hastal~ k"
denen sar'a (epilepsi) hakk~ ndaki ~u sözlerinden bellidir: "bu, di~er
hastal~ klara göre ne daha ilahi, ne de daha kutsald~ r; do~al bir nedeni vard~ r
ve ilahi kökenli oldu~una inan~lmas~, insano~lunun bilgisizli~indendir"
(Stubbs 1952: 32).
Her hastal~ kta do~aüstü nedenler arayan Eski Onasya t~ bb~ na
tamamen ters olan bu bilimsellik düzeyine varmas~ na, Hipokrates'in
ya~ad~~~~ça~~ n, Eflâtun, Sokrates ve Perikles'in ba~ar~lar~na ~ahit olmu~~bir
yüzy~l olmas~ n~n da katk~lar~~oldu~unu unutmamak gerekir. Nitekim, Roma
devrinde, t~ p yeniden duraklam~~~ve Roma sonras~ nda Arap hekimli~inin
ortaya ç~ k~~~ na kadar karanl~ k bir bin y~l ya~anm~~t~ r.
Tekrar Hitit t~ bb~ na dönecek olursak, Hititlerin bu alanda eri~tikleri
düzeyin saptanmas~ nda, a~a~~daki noktalar~ n gözden geçirilmesi gereklidir.
- Hastal ~ klar ~ n nedenleri: Bütün bilim-öncesi toplumlarda
oldu~u gibi, Hititlerde de hastal~ klar~ n do~aüstü güçlerin müdahaleleri ile
meydana geldi~ine inan~llyordu. Bu güçlerden ilahi olanlar, bir ba~ka
deyimle tanr~sal güçler, insanlar~ n tanr~lara kar~~~tutumuna göre olumsuz
yönde geli~ebiliyordu. Insan, tanr~y~~ öfkelendirirse, onu ihmal ederek
günaha girerse, hastalanarak cezaland~ r~l~yordu. Bir de, zaten kendisi kötü
olan ~eytani güçler vard~~ ki, bunlar yeryüzüne, ma~aralar, düdenler, yer
çatlaklar~~gibi yerlerden ç~ k~ p, insanlar~~kötü biçimde etkiliyorlard~~ (Ünal
1980:
483). Bu inanç bak~ m~ ndan, Hitit toplumu ile Mezopotamya, M~s~ r ya
da yukarda sözünü etti~imiz Güney Amerika toplumlar~~ aras~ nda hemen
hiçbir fark yoktur.
2-Hastal ~ klar ~ n tan ~ m ~: Hitit t~ bbi metinlerinde k~ rka yak~ n
hastal~~~ n ad~~ geçmektedir (Ünal 1980: 488-492; Burde 1974: 18 v.d.).
Bunlar~ n semptomlar~ na göre tefriki de yap~lmakta, mesela göz
rahats~zl~ klar~ n~ n, "göz kanamas~", "gözlerin bulutu = katarakt" ya da
"gözlerde k~zar~kl~k ve gözlerin ya~armas~" ~eklinde ayr~lmas~~ t~ bbi
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semiyolojinin geli~kinli~ine i~aret etmektedir ki, bu, belirli bir bilinçlenmenin kan~ t~d~ r.
Kullan ~ lan ilaçlar: Hastal~ klar~ n tedavisinde çe~itli droglar rol
oynamaktad~ r. Yukarda Inka t~ bbi ile ilgili olarak söyledi~imiz gibi,
kimyasal nitelikleri için de~il de, varoldu~una inan~ lan sihri güçleri
yüzünden kullamlsalar dahi, Hitit hekimlerinin de geni~çe bir farmakopeye
sahip olduklar~~ anla~~lmaktad~ r (Burde 1974; Haas 1977: 188 v.d.) Ilaç
reçetelerini Mezopotamya'dan alm~~~olmalar~, t~ pta geri olduklar~ n~~ kan~ tlamaz; aksine, kendi sa~l~klar~~ için gerekli olan~~ adopte etmeleri, Hititlerin bu konuda hiç de "kay~ts~z" (bk. Ünal 1980: 494) kalmad~klarm~ n
delilidir. Ilaçlar~ n, "uzun tecrübelere dayanan kocakar~~ ilaçlar~" oldu~u
~eklindeki basite indirgeme (Ünal 1980: 494) de yerinde bir yarg~~ de~ildir.
Ampirik tedavinin t~ bb~ n esas~ n~~ te~kil etti~i gerçe~i göz önüne al~ n~ rsa, bu
yarg~~ kendi içinde çeli~kiye dü~er ve yergi de~il, aksine övgü halini al~ r.
Hijyen: Hijyen konusuna gelince, Hitit toplumunda temizlik, en
az~ ndan M~s~ r'da oldu~u kadar biliniyordu. M~s~ r'da asiller ve rahiplerin
günlük banyolar~ n~~ almaya, temiz giysiler giymeye ve yiyeceklerin
temizli~ine itina göstermeleri gibi, Hititlerin de, hiç olmazsa yine yüksek
tabakan~ n, temizlik kaidelerine uymaya önem verdikleri, krala ait su
testisinde bir saç bulunmas~ nda ihmali görülenin ölüm cezas~ na
çarpt~ r~lmas~ ndan, yiyecek haz~ rlayanlar~ n t~ rnaklar~ mn ve saçlar~ mn
kesilmesinin, giysilerinin temiz olmas~ n~ n, yiyecek pi~irilen yerlerin ise
süpürülüp, ovulmas~ n~ n, buralara domuz ve köpek yakla~ t~ r~lmamas~ mn
~art ko~uldu~undan (Goetze 1955: 207) aç~ kça anla~~lmaktad~ r. Kanun
kodeksinde yer alan bir macidede ise, umuma ait su yata~~ m kirletmenin
cezaya tabi olmas~ n~ n belirtilmesi, halk~ n temizli~ine de özen gösterildi~ine
i~aret etmektedir. Ancak, hemen ilave etmek gerekir ki, pislikten kaç~ nmak,
pisli~in, t~ p terimi ile, bir "ajan patojen kayna~~" olarak organizmaya
do~rudan etki edece~inin bilinmesinden gelmiyordu; anla~~ ld~~~ na göre, bir
ba~kas~ n~ n ya da bir hayvan~ n bedenine ait bir nesnenin vücuda girmesi,
dinsel aç~dan "kirlenmeye" neden oluyordu. Bu "kirlenme" ise, hastal~~~~
do~uruyordu. Di~er bir deyi~le, "pislik" ve "hastal~ k" aras~ ndaki ili~ki majik
bir ili~ki idi (Haas 1977: 136). Bu bak~ mdan da, Hitit toplumunu k~ naman~ n
anlam~~ yoktur; bütün Eski Önasya uluslar~ nda pisli~in bu manevi ve sihri
anlam~, gerçek pislik kavram~ ndan daha a~~ r basm~~t~ r. Günümüzde dahi,
genelde bu böyledir. Di~er taraftan, kaz~ larda ç~ kan pi~mi~~toprak banyo
küvetleri yan~ nda, mimari ile organik ba~~ nt~s~~ olan bazalt banyo yerleri de
Pl. ~~ 47). Bunlar~ n "göstermelik" (bk. Ünal 1980:
bulunmu~ tur (Alk~ m 1968:
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484) olarak nitelenmesi veya yine kaz~larda meydana ç~ kar~lan pis ya da
temiz su kanallar~n~n, temizlik bilincinin kan~ t~~ olarak görülmemesi de,
kan~ m~zca do~ru de~ildir.
5-Hastal ~ klara kar~~~majik i~ lemlere ba ~ vurma: Bu yolun,
asl~nda droglara ba~vurmaktan hiçbir fark~~ yoktur ve o zamanki t~ bbi
prati~in bir parças~ndan ibarettir. J.G. Frazer'e göre sihir, bilimin "nesebi
sahih olmayan" k~zkarde~idir. Do~a ya da insan ya~am~ na maddiyata
dayanarak hükmetmeyi amaçlayan sihir ve bilimin kar~~ t~~ dindir. Din,
insano~lunun maddiyatla etkileyemeyece~i ilahi bir güce inan~ r ve onunla
manen bar~~~içinde olmak ister. Sihrin bilimden temel ayr~l~~~, sihrin,
olaylardaki benzerlik ve farkl~l~ klar~~ yanl~~~bir mant~kla de~erlendirmesidir.
Hastal~ klar~n giderilmesi için yap~lan majik i~lemlerde, hastal~~~ n bir
"günah keçisine" aktar~lmak istenmesi gibi, hasta olan bir organ~ n
rahats~zl~~~ n~ n ortadan kald~ r~lmas~~ için, üzerine bir hayvan~ n sa~lam
uzvunun ba~lanmas~~ veya "similia similibus curan tur" (benzer
benzeri tedavi eder) dü~üncesi ile bunlar~~ hastalara yedirmek, böyle bir
mant~~~ n sonucudur.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hitit t~bb~n~~o zamanki di~er toplumlar~n
hepsinin ortak fikir yap~s~ndan kaynaklanan bu uygulamalanna bakarak
daha geri ya da günümüzün de~er ölçülerine göre de~erlendirerek ilkel
saymak haks~zl~ k olacakt~ r. Kendilerinden daha üstün gördükleri M~s~ r
hekimlerinden yard~m istemeleri bile, Hititlerin, sa~l~ k konusunda her türlü
imkan~~ deneyecek kadar bilinçli olduklar~ n~~ göstermektedir
II - SALGINLARIN ÖNEMI VE DO~URDU~U SONUÇLAR
Sava~ta vatan için can~ n~~vermek her ne kadar kutsalsa ve fedakarl~~~ n
güzelli~i, "d ulce est pro pa tria mori" sözü ile vurgulan~yorsa da,
sava~larla birlikte gelen açl~ k ve hastal~ klar nedeniyle ölmenin ayn~~ derecede
mutluluk vermedi~ini insano~lu çok eskiden beri ac~~ tecrübelerine
dayanarak ö~renmi~tir. Ordu içinde ç~ kan salg~ nlar~ n askeri ve siyasi
sonuçlar~, tarihteki olaylara k~saca bir göz atmayla dahi anla~~lmaktad~ r
(Zinsser ~ g6o: 114).
Herodot, Tarih'inin Sekizinci Kitab~'nda, Yunanistan'~ n Pers
istilas~ ndan, "loimos" olarak niteledi~i, muhtemelen veba veya dizanteri
sayesinde nas~l kurtuldu~unu hikâye etmi~tir. Tesalya'ya yakla~~ k 8(~o.000
ki~ilik bir ordu ile giren Xerxes, ikmal zorluklar~, beslenme noksanl~~~~
üzerine binen bu hastal~ k sebebiyle, Asya'ya geri çekilmek zorunda kalm~~~
ve ordusundan 300.000 ki~iyi kaybetmi~tir.
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Yine ö~rendi~imize göre, Perikles'in de kurban~~ oldu~u, Atina'da
patlak veren bir veba salg~ n~ nda 300 asil, 45.000 vatanda~, ~~ o.000 hür ve
köle hayatlar~ n~~ kaybetmi~lerdi. Atina'n~ n gücü o kadar azalm~~ t~~ ki,
Lakedemonyal~lar hiçbir müdahaleye maruz kalmaks~z~ n ülke içinde serbest
kalm~~lard~.
Kartaca'n~ n Siraküza'y~~ ku~atmas~~ da yine bir salg~ n nedeniyle
kald~ r~lm~~t~. Hannibal, ordusu ve donanmas~~ için Sicilya'da tutunabilece~i
bir üssü böylelikle kaybetmi~~ve Pön Sava~lar~ n~ n belki de kaderi de~i~mi~ti.
Roma'daki iç mücadeleler s~ ras~ nda, Marius'un zafer kazanmas~ na,
Oktavius'un ordusundan ~~ 7.000 ki~inin, ç~ kan bir salg~ ndan ölmesi neden
olmu~tu.
Ço~alt~labilmesi çok mümkün olan bu örneklerle de görüldü~ü gibi,
veba, tifo, kolera ya da dizanterinin, askeri ba~ar~lar üzerine etkisi,
tarihteki nice ünlü kumandan~ nkinden daha büyük olmu~tur (Zinsser 196o:
113). Asl~ nda bir enfeksiyon hastal~~~~olmayan, ancak taze besin yetersizli~i
nedeniyle meydana gelen C-vitamini eksikli~ine ba~l~~ olan skorbüt
hastal~~~ n~ n, 2o'nci yüzy~l ba~lar~ na kadar bütün ordular~ n ba~~belâs~~
oldu~u, bilinen bir gerçektir. ikmal bozulunca, yiyecek s~ n~ rlan~ p,
azalt~l~ nca ortaya ç~ kan skorbütün ordu içinde büyük kütleleri zay~flat~ p,
enfeksiyonlara zemin haz~ rlad~~~~anla~~ lmaktad~ r. Besinsizlik, yorgunluk,
uzun yürüyü~ler, muhasara alt~ nda kalma ve tabii hijyenik olmayan
~artlarda toplu halde ya~ama zorunlu~u kadar, skorbütün de, çok eski
devirlerden beri, belki normal güçteki bir vücudun kar~~~koyabilece~i
hastal~ klara ma~lup olunmas~ na katk~da bulundu~u anla~~lmaktad~ r.
Özellikle damakta skorbüte ba~l~~ olarak aç~ lan yaralar~ n, askerleri açl~~a
mahk~:~ m etti~i, 1250 y~l~ ndaki Haçl~~ Seferine kat~lan Joinville taraf~ ndan
nakledilmektedir (Zinsser 1960: 116).
Bir kent veya ülkede meydana gelen salg~ n~ n etkisi, sadece ölüm
olaylar~ n~ n say~s~~ ile ölçülemez. Salg~ nlarm, vef~ yat~~ korkunç boyutlara
ula~t~ rmas~~ yan~s~ ra, nüfusun azalmas~ ndan da kötü ve her türlü toplum
düzenini y~ k~c~~ yan etkisi, duyulan çaresizlik, korku ve nihayet paniktir.
Bilindi~i gibi, eski ça~larda salg~ nlar, do~aüstü güçlerin korkunç, ac~ mas~z
ve kaç~lmas~~imkffi~s~z öflcelerine ba~lanmaktayd~. ~nsanlar, korku ve cehalet yüzünden, hastal~klar~n kötü etkilerini daha çok art~racak her ~eyi yap~yorlard~. Kentlerden ve köylerden kaç~yorlar, böylelikle hastal~~~n
süratle yay~lmas~ na neden oluyorlard~. Panik, sosyal ve moral düzenini
bozuyor, terkedilen tarlalar nedeniyle yiyecek s~ k~ nt~s~~ ba~~gösteriyor,
merkezi otoritenin gücü bu karga~ay~~ kontrol alt~ nda tutamaz oluyordu.
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Hititler devri Anadolusunda da benkan (idgr. (A-kan veya Üs-an)
olarak adland~r~lan, ancak semptomlan say~lmad~~~~için ne oldu~unu kesinlikle
bilemedi~imiz salg~n hastal~klar, zaman zaman beliriyordu. Bunlardan en
müthi~i, herhalde,
"Veba" Dualan'na neden olan~d~ r (Götze
1927-30: 161 v.d.). Bu salg~ n I. Suppiluliuma zaman~ nda ba~lam~~, onun, II.
Arnuwanda'n~ n ve muhtemelen de Kargam~~~Kral~~ Sarri Kuk~b' un
ölümüne neden olmu~tu (Ünal 198o: 486). Bu salg~ n~ n sosyal ve ekonomik
etkileri hakk~ nda bir ~ey bilmemekle beraber, ad~~ geçen dualarda,
tanr~lar~ n, kendilerine kurban sunacak insan kalmayaca~~~ihtimali ile tehdit
edilmesi, vefiyat~ n ula~t~~~~boyutlar~~ göstermektedir.
Ordu içinde ç~ kan salg~ nlara, genellikle seferden dönen askerlerin ya da
getirilen esirlerin sebep oldu~u söylenmekle beraber, hastal~ k kayna~~ n~ n
hiçbir zaman Hatti ülkesinin içinde olmad~~~ n~~ dü~ünmek do~ru olmaz.
Ancak, kendilerinde hastal~~~~tevlid edecek bir suç yoksa, salg~n~ n dü~man
taraf~ndan yolland~~~~inanc~~ bunda rol oynam~~~olabilir. Gerçekçi olarak
dü~ünülürse, sefere ç~ kan ordunun, yukarda sayd~~~ m~z nedenlerle, salg~ n
hastal~ klara aç~k oldu~unu kabul etmemiz gerekmektedir. Ayr~ca, özellikle
güney yönünde geli~tirilen seferlerde, s~cak iklim sebebiyle enfeksiyöz
hastal~ klar~ n meydana gelme oran~ n~ n artm~~~olabilece~ini de hesaba
katmam~z laz~ md~ r.
Salg~n, bireysel rahats~zl~k gibi olmad~~~ ndan, yani toplu bir felaket
niteli~i ta~~d~~~ ndan, tedavisi de do~al olarak hastalara de~il, hastal~~~ n
global olarak tümünü ortadan kald~ rmaya yöneliktir ve bu da ancak maji
yard~ m~yla yap~labilecektir.
III. AlJELLA RITUALININ METIN MALZEMESI
Rituale ait metinler, CTH 394'te ~u ~ekilde verilmi~tir:
KUB IX 32
KUB IX 31 iii 14 sqq.
HT 1 iii 1 iv 43
KUB XLI 18 ii 2-iii
Bunlara ek olarak, Otten 975: 244'te A metnine yap~~an Bo. 4445
gösterilmi~ tir. Ayr~ca CTH 410'da ii 18'den itibaren, tümü Ubbamuwa
ritualine ait gibi görünen KUB XLI 17'nin iii ve iv sütunlar~ n~ n (son 25
sat~ r~~ d~~~ nda) metnimize dahil oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu gerçe~e Sou'ek
1963: 166 ve dnt 1 7'de i~aret edilmi~ tir. Di~er taraftan, KUB XLI'in
Içindekiler k~sm~ nda, 17 no.lu metnin bir k~sm~ n~ n Mbella ritualini içerdi~i
belirtilmi~tir. Yine CTH'da gösterilmeyen bir duplikat olan KBo XIII 212
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ay.ün metnimize aidiyetine CHD s.v. labburnuzzi: ~~ 6'da dikkat çekilmi~tir.
CTH'a ek olarak
A. KUB IX 32 + Bo. 4445
KUB XLI ~~ 7 iii - iv 25
KBo XIII 212 ay.
metinlerinin Mt~ ella rituali ile birlikte i~lenmesi gerekmektedir.
Bunlardan A sadece Mhella ritualinin yaz~ ld~~~~tek sütunluk bir
tablettir. B, C, D, E metinleri ise, ba~ka ritualleri de içeren "derleme tableti"
(Sammeltafel) niteli~indedir. Küçük bir parça oldu~u için F metninin
niteli~i anla~~lamamaktad~ r. Derleme tabletlerinden (Mhella rituali d~~~ nda)
B. versiyonunda Zarpiya ve Ubbamuwa,
C. versiyonunda Zarpiya ve Ubbamuwa,
D. versiyonunda k~ r~ k olan i ve ii'nin ba~~k~sm~ nda bir
ba~ka ritual, muhtemelen Ut~ bamuwa,
E. versiyonunda CTH 424 rituali, Ut~ t~amuwa ve iv
sütunda, son 25 sat~ rda taraf~ m~zdan saptanan bir
ba~ka rituale ait k~ r~ k k~s~ mlar yer almaktad~ r.
Metinlerin hepsi, Yeni Hitit Dil Evresinin duktus ve sentaks
özelliklerini yans~ tmaktad~ r.
IV. TRANSKRIPSIYON VE ÇEVIRI
A— oy.
Dii Ciii Biii

. UM—M A niA1-13il—la Le KUR2
lja—pa13—la
ma—a—an MU. KAM—za I3ar—ra—an—za KARA—
ia—k~i~~~ an—[da
15 3. nu ki—i SISKUR.SISKUR Dü—mi4
1

4

2.

3'

Biii 14 ad: -el-.
Biii 14 ve Ciii ~~ om: KUR.
3 Biii 14: -pa-al-; Ciii 1: -pa-at--.
4 B, C ve D metinlerinde ba~lang~ç farkl~d~r.:
Biii 14. UM-MA
Le
2

15.
Ciii 1.

na-al-ma A KARAg e~-kcin

ma-a-an-kdn K[ (UR-e
an-da)]
nu ki-i S[(ISKUR.SISKUR
i-ia-mi)]

UM-MA [(rnA1-13i-el4a Le)] uRu Ila-pa-al-la
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4' 4

16

7

D ü-mi-ma ki-il-la-an 5 GI M-an 6 UD.KAMZa ne-ku-uz 8 me-4-[(u-ni 9 ki-da-ri")]
nu ku-e-el ku-e-el" EN!`" KARAS hu-u-maan-le-el nu-[(za hu-u-ma-an-za) ] 12
UDU . SIR" ha-an-da z-zi UDU. SIR-ma '
ma-a-an har-ga-e-el "a
ma-a-an da-an-ku-ya-e-ed la C-U L ku-it-ki
du-ug-qa-a-ri 17 nu du-û-[(e-el)] 18
S~G .BABBAR S~G . SA SIG .SIG SIG "a
an-da tar-na-ah-lyi na-at ~ -an an-da
da-[(ru-pa-iz-zi)1 19
nu-krin ~ -EN NA~ NUNUZ I K A M-K AM-M ATU M AN . BAR 20 .A A . GAR 5-ia 21
an-da n[(e- -13i)] 22

ma-a-an-krin KUR-e an-da na-al-ma A
D~J-ri nu ki-i SISKUR.SISKUR i-ia-mi
Dii 2'.
3'.

KARAS

e~-[(k~in)]

UM-[(MA
na-al-[(ma

Biii 16 ve Ciii 4: nu ki-i da-ah-bi; Dii 4': nu ki-i[.
Biii 16 ve Ciii 4: ma-ah-13a-an.
7 Biii 16: -az; Ciii 4: UD-az.
Biii 16: nekuz'dan sonra okunamayan bir i~aret ba~lang~c~, sonras~~ ise k~r~k.
9 Biii 17'ye göre; Ciii 5: me-e-13u-e-ni.
Biii 17 ve Dii 5"e göre; Ciii 5: D~J-ri.
" Biii 17: ku-i-e-el ku-i-e-es'; Ciii 5: ku-e-el ku-i-e-e.f.
12
Biii 18, Ciii 6 ve Dii 6"ya göre.
52 Ciil7 ad:
15 Ciii 7: -Le-.
5

15

Biii ~ g ad:
Ciii 7: UDU. ~IR-al'"A-ma.
Dii 7':
Biii ~ g: ta-an-ku-e-el; Ciii 8: ta-an-ku-ya-e-es'.

15 *

17

Biii 20 ve Ciii g:

19

Clii g'a göre; Biii 20: -il.

tu-ug-qa-ri;

Dii 8':

du-ug-qa-a-ti.

'*. Dii g' om:
" Biii 22'ye göre; Ciii 11:

ta-ru-up-pa-iz-zi; Dii g': ta-ru-u[p-.
20 C111 12 OM : AN.BAR; Dii ~ o' farkl~~ say~lar vermekte, ayr~ ca A.GARs'i
hatal~~ yazmaktad;r: nu 2-an NA~ NUNUZ 2 KAM-KAM-MA-TL~'M-ia
xxx
AN.BAR SA E!.GARJ.
21 Ciii 12 :
22

Biii 23 ve Ciii 12-13'e göre.
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na-at-kdn 22a A-NA
uzu 23a G ü-SU-NU Sl 24-SU-NU-ia
an-da 25 a-ma-an-g[(a-mi)] 26
na-a~~GE6-az 26a A-NA PA-NI GI'ZA LAM .
GAR!!'
ha-ma-an-ga-an
nu-kdn an-da ki-ii-la-an me-ma-an-zi ku-il-k~akdn DINGIRLum kat-ta-an û-e-ha-at[(ta)-a 271-ri
ku-ii-ya DINGIRLum ki-i ü~-kdn 27b
nu-ya-at 28-ta ka-a-~a 29 ku-u-u~~UDU .

1 5'

Diii

30
20

29 1 4.

2I

30 ~~ 5.

kat-ta-an il-Iii-la-nu-un nu-ga-kdn kat-ta ya-arii-ia-a13-hu-ut
lu-uk-kat-ti-ma-al L ~~L-ri 3°a p1-en 31-na-ah-hi
34
nu ki 32-e-da-ni 33 A-NA UDU .

Dii ~~ om: -krin
23 Biii 23 om:
233 Dii
~ ' om: UZU.
24 Biii 24 ve Ciii 14 ad: HI.A; Dii ~~ ~ ' ad: IJ[I.A.
25
Ciii i OM : an-da.
26 Biii 24 ve Dii 12'ye göre; Ciii 14:h a-ma-an-ki.
223

if-pa-an-da-az.
Dii
" Ciii 15: -kdr~-.
223 Biii 27 ve Ciii 17: -ta-ri; burada -ta-- ile —ri aras~ ndaki mesafe fazla oldu~u için -a- i~aretine gerek vard~ r. Bu cümle için D metninde 14-15' aras~ nda
yer yoktur, muhtemelen kâtip taraf~ ndan atlanm~~ t~ r.
22b Dii 15': -an.
28
Ciii 19 om: —at—.
29 Ciii 19: -ta !.
30 Biii 28, Ciii 19 ve Dili 1 'e göre.
366 Dili 3: gi-im-ri.
31 C111 21 om: -en-.
32 Biii 30: ku-e-da-ni-[.
33 C111 22 ve Diii 3: ku-e-da-ni-ja.
34 Biii 31 om:
Ciii 22 ad:
265
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37 NINDA .
~~
GAL
DUG
GIR4 (?) 38
KUR4 RA
pid—da—a 39—an—zi A—NA Gl9 Z A . LAM .
GAR LUGAL—ma

~~6.

kat—ta—an 33 DHAB.HAB 36

~~7 .

pi—ra—an SALT" û—nu—ya—an—ta 4"—an a—M 49a—s'i
DUCip 41_up- pcir KAS 3 NINDA .

KUR 4 RA 4 Ia A—NA SALT' kat—ta—an
7

26

8

27

34
35 ~~ 8.

da—a—i
A 42 ENNIES
nam—ma—bin A—NA UDU
KARAR QA—TI—SU—N1.7 ti—ia—an—zi 43
nu—k~in an—da ki -is'—da—an me—ma—an—zi ku—ii—ya
DINGIRum ki—i eS—an 44 i--ia—at
ki—nu—na—ya ka—a—da UDU SIR—a.d21 A43 a—ra—
an—ta 45a—ri. nu—ya—ra—at IS—T U uzuN~G

GIG
"ISA

~S—TU45b UZUeR 45e me—ik—ki ya—
ar 46—ga—an 47 —te—es'
C

Biii 31, Ciii 23 ve Diii 4 ad: 1.
Biii 31 ve Ciii 23: ~~~~ c.:KU-KU-BI; Diii 4: DuGKU-KU-UB GE~TIN.
37 Biii 31 om: 1.
Biii 31: ~~ GAL.G[IR, (Rasur üze.); Ciii 23: ~~ GAL'den sonra Rasur;
;[.
Diii 4: 1"
39 C~~~~ 23 ve Diii 5 om: -a-.
4° Biii 33 ve Diii 6: da-.
40a Diii 6 ad: -a-.
41 Biii 33 ve Diii 6 ad: -u-.
41a Diii 7 ad: IJI.A.
42 Biii 35 ve Ciii 27 om: -af.
43 Biii 35: pa-r[a-a ? ti-ja-a[n-zi; Ciii 28: kat-Pa] ti-ia-an-zi.
44 Biii 37: -kan.
45 Biii 37 om: -as'.
35

39

4"

Diii 11: -da-.
45b Diii 12 onl:
ase Dii~~ 12: UZU ~-ja.
°6 Ciii 32: ya-ag-ga-an-te-d.
'7 Biii 39: -kdn-.
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g A A-MI-L(1 42-U T-TI
nu-k~a-a.f
UZU pu-ug- ga-ru 6° nam-ma nu-ya-al-la
-an kat-ta 51
-ia52
UDU .
a13-13u-ut nu ENmE~~KARAS A-NA
A 53
UDU .
ga-an"-zi LUGAL-ia AEGIR-an
NA 56 SALTI û-nu-kta-an-ti EGIR-an 56a
43
44

nam-ma-kdn UDU .
NINDA KUR4 RA
il-tar-na ar-I3a

A 58 SALTum-ia
6° KARAS

na-a~~ LIL-ri pi-en-na 62-an-zi na-al-kdn pa-a 63
-an-zi A-NA ZAG ":"KeR an-da

20

k~ r~ k
27

48

. ar-I3a pi-it 64-ta 66-la-an-zi ku-e-da-ni pi-di
an-zi -el L-I-U L a-ra-an-[(Zi)]"

Ciii 32 :

Biii 39, Ciii 33 Ve Diii 13: —LU—.
Biii 40: pu—ug—ta—r[u]; Ciii 33: pu—ug—ga—ta—ru; Diii 13: uzuj pu—[.
51 Ciii 34 ve Diii 14 ad: —an.
52 Ciii 34 om:
53 Biii 41 ve Ciii 35 om:
54 Biii 42, Ciii 36 ve Diii 16 ad: kat—ta.
Biii 42 ve Ciii 36: —kân—.
56 Ciii 36 OM : A—NA.
368 Diii 17 ad: kat—ta.
57 Biii 43 om: —an—; Ciii 37: —k~in—; Diii 17'de —ik— i~areti görülüyor.
58 Ciii 38 OM : —as'.
59 Biii 44: SAL—an.
60 Biii 44 ad: A—NA.
61 Biii 45 ve Ciii 39 ad: —e—.
48

50

82

Biii 45 ve Ciii 40: —ni—.

Ciii 40 OM : —a—.
66 Biii 46 ve Ciii 41: pit—.
65 Ciii 41: —da—.
66 Biii 47'ye göre.
63
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28 .

Eiii

44
k~ r~ k

31
32 .
4'

F

54
55 33.

nu-kcin an-da QA-T A M- M A-1)dt me-mi-i 1-kanzi ka- a- a-va-al-la- an ku-it [(ki-e-el
S A KARA)] 67
i-da-a-lu A-NA A- M I-LU-U T-T I GUDLn•A
ANSE . KUR . RAm" ANSE . GIR .NUN
N [ (A)]
C A- N A ANSFY" 68 ku-i t 69 an-da e-ef-ta
ki-nu-na-ga-r a-at-kein ka-a-sl(a)]
IS-T U KARAS ku-u-ud UDU .
SALT"
7° ar -ha û-te-ir
nu-ya-za
nu-k~a-ra-al 71—Za ku-il
KURIS-an
apa-[(aas'
73
ki-i IJUL
e- an- za da- a-~i)] 74
I-N A UD 2 . KAM ma- a- an lu-uk-kat-ta ka-ri t~a-a-ri-ya-ar 75 hu 76 - da-[(ak 6 UDU .
A 6 MAS . GAL)] 76 a
NINDA .
KUR, . RA ~~
Glyu °8-up-pdr KAS 3
GIR . T [ (Li R ZABAR ha- an- da- an-

12 DIGGIR.KAN

12 GAU--!1 • A " 12

Zi)] 74

na-al LIL-ri nam-ma da- mme-e-da-ni AS-RI
k[(i-i-ja 13u-u-ma-an)] 82
67

Bi i 4.9'a göre.

88

Biii 50: HI .A.
Bi i 50 om: ku-it.

69

7° Bili 52 ad: -ja.
" Biii 52: -at-.

73

Biii 53 ad: -az-.
Biii 53: i-da-a-lu.

74

Biii 53-54'e göre.

72

Biii 55: ka-ru-ü-lta-ri-u-ar; Eiii 5'; ka-ru-zi-a-ri-va-ar.
Biii 55, Eiii 5' ve F 2' ad: -u-.
78° Biii 55 ve Eiii 5'e göre.
77 Eiii 6,: DuGGAL.
78 Biii 57 ad: -u-.
75

Biii 57'ye göre.
80 Biii 58 ve Eiii 8': ta-,
Biii 58 ve Eiii 8': -ni-.
82 Biii 59 ve Eiii 8'e göre; F 5'; ki-i.
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38"

kat-ta-an pi-e-da-an-zi na-ad ma-ah-ha-an
L~ L-ri 83 ar-nu-[(ya-an-zi)] 84
na-a~~da-ga-an 85 ~3a —at—ta—an—zi 85a na-ad pi 86—
ta1-~ja-an---t[(e-es' za-nu-ya-an-zi)] 87
nu G"la-ah-hur-nu-uz"-zi kat-ta-an 89 i~-pdrra-an-zi nu-u~-[(~a-an uzut NIN DA.

63

KUR4 .RAI."..\)]
99aGIR

~ o'
k~ r~ k

17

ha-an-da-an-zi
n[(am-ma IS-TU KA GAU-1."

DuGGIR KAN)]
~u-un-ni-an-zi nam-ma-bin an-da ki-[(i a-an
me-ma-ah)-ha-an-zi ka-a~-ma-ya
tu-uk A-NA DINGIRLm A . GAL] 9°
13u- 9°a-da-ak ha-an-te-iz-zi
û-[tu-um-meen nu-ya tu-uk A-NA DINGIRum

6 UDU. II;U:!°•A 6 MA
16' Civ
k~r~k

"

tar-nu-um-me-en ki-nu-na-k~a ka-a-s'a
[tu-uk A-NA DINGIR(um
az nam-ma Ig-TU UZU NINDA KA)]
hu-u-i-da-[ya-az 92
nu-u[(-za

DINGIRLum DINGIRLim-ni-/i)]
[X-(X-Z~2)] 93 e-k[(u-an-zi na-at-ita-za kat-ta-

an)] ii-e pt-el-ti na-at E[ (GIR-an kat-ta)]
Biii 6o: gi-im-ri.
Biii 6o'a göre; Eiii g' om: -ya-.
Biii 61 ve Eiii
ta-ga -a-an.
8" Eiii ~ o'da bu cümle ~öyledir: na-al ta-ga-a- an kat-ta ha-an-da-an-zi.
Biii 61, Eiii ~ o' ve F 7':
87 Biii 62'ye göre; Eiii 11' om:
8" Biii 62 ve Eiii
om:
Eiii 11' om: -an.
89a Eiii 12' ad: URUDU.
9° Tamamlama için bk.: KUB XLI 17 öy i 22, 32; kr~ : SouC'ek 1963:
167-168.
90a Eiii 15' ad: -u-.
51
Tamamlama metnin içeri~ine göredir.
92 Civ 2'de bu kelime yerine [x x] x-ni görülmektedir.
*3 A metninde burada [x x]-me? görülmektedir. A metninin bu ve bundan
sonraki iki sat~ nnda kopistin de belirtti~i, anlam vermeyen bozuk i~aret kal~nt~lar~~
bulundu~u için, rekonstrüksiyon C versiyonuna göre yap~lm~~t~r.
Belleten C. XLIX, 2
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45.

7

[(13i-in-kdn-zi na-at-za ar-ha)] û-va-an-zi
[(ku-it-ma-an-kdn DINGIRLum-ad-da
ud-kdn-zi) nu-za]
46 . [(Ü-NU-T U M ta-ga-a-an kat-ta C1- UL
da-a-i) - U (L a-a-ra
za-at nam-ma (1-UL da-a-i)]
Oy. sonu
A - Ay.

Civ
8

Eiv

[ma-a13-13(a-an-ma-a)] t-kdn .1g-T [(U SISKUR
SISKUR ar-13a a-ra-an-zi) nu-za-k(dn
Biv
û-e-te-ni)]
94-ta-an-zi nu-za-kdn
3 2. [(an-da MUN)]
[(Q)]A-TI-[(SU-N U a-pi-iz a-ar-ri)]
[(nam-ma IZI)] 2 AS-RA ta-ar-nu 95-an-zi
na-at-[(kdn il)]-tar-na ar-ha
[(ü-k~a-an)]-zi nu
2MA
GAL ~~DuGly~~97up-pdr GE[(TIN 5)] NINDA . KUR, .
RA
[(13a-a)]n-da-an-zi nu-kdn 2 M~U . GAL A-NA
D[ (LAMA)] a-ni-ia-at-tag8-aJ
~.

[

!
nu-kdn uzu G AB uzuZAG
[(UDU ZAG)]-an uzuNIG GIG uzuSA
[ (ze-i)]a-an-da-zal® la-a/z-/zur-nu-uz--zi 101
d[(a-a-i)] nu DLAMA

94
95
98
97
98

Civ g ad: -U-.
Civ ii ad: -L~a-.
Civ I 2 ad: Uta-an]-te-iz-zi-az-za-ma; Biv 5 ad:
Biv 6 ad: -u-.
Biv 7: -ad-da-.

99 Biv 8 ve Civ 14: -ii.
~oo Biv g: zi-ja-an-ta-az;

lo~~ Biv

9 ve Civ 15 ad:

ha-an-t[e-.

Civ 15: [z]tf-an-ta-az; Eiv 3': zi-an-da-[.

~g
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I2

8.

3—SU e—ku—zi 102 nu—za a—da—an—zi n[(a—at—za)]
ar—ha û—kta—an—zi 1023

18

13

9.

UD . 3 . KAM ma—a—an lu—uk—kat—ta ka—ru—
û—[(~ja"3—ri—k~ a—ar)] hu—da—aki"
1051 ~VLSS . GAL ~~ UDU NITA
AFJI
107
3
1°7
a
[(EGIR—an—ma
u—un—ni—an—zi
NINDA KU)]R, RA
1071) I DUGhu 1070_ UP-pdr KA ha—an—da—a—an—
zi 108 na—a[Cs' L~ L—ri" nam—ma ta—me
e—da—ni AS—RMI
pi—en—nam—an—zi nu
[(il—pa—ra 1~ 2—an—zi)]

~ o.

.

I 2.

13.

nu—~d—la—an 3 NINDA KUR4. RA EGIR—pa
ti—an—z[(si 113 nu—kdn M/SS . GAL UDUI"
AU 114a)]

3-SU e-ku-zi; Civ

DLAMA

102 Biv ~ o: nu
16 ad: —uz—.

102a Eiv 5' di~er nüshalarda bulunmayan UD.2.KAM
ihtiva eder.

103

Biv

13

cümlesini

ve Eiv 6' ad:

104 Biv 14 ve Eiv 6':
103

-a-.
bu-u-da-a-ak;

Q[A-TI]

Biv 14, Civ ~ g ve Eiv 7' ad:

Civ ig:

nu.

1"

Civ 19 om: NITA.
Biv 14-15: Bu cümle ~öyle kurulmu~tur: nu ~~ MA.GAL ~~ UDU.NITA
,
3 NINDA.KUR4 .RA ~~ Ducuu-u-up-pir
107a Eiv 7' :

10'

~~

107"
1117 °
108

Kopya yanl~~~numaralanm~~t~ r; kopyada bu sat~ r 12 numaral~d~ r.

-u-.
ha-an-da-iz-zi.

Eiv 8' ad:
Civ 20:

109 Biv 15: E gibi görülmektedir; Eiv 8' om:
110

Biv 16 ve Eiv g':

-ni-;

Civ 21:

-ni-ja-.

11 Biv 17 ad: GI~ ; Eiv g':
112

Biv 17 ve Eiv g':

nu-~d-fa-an
ah-hur-nu-uz-zi le-ir ti-an-zi; Civ 23:
113

Biv 18-19'da cümle ~öyledir:

114 Biv ~ g ad: NITA; Eiv ~ o' ad: NITA.
1110 Eiv ~ o' ad: -la.

3 NINDA.KUR4 . RA GISIa
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4.

a-plus-da-ni-pdt t" A-NA DINGIRLIM
116a -pa-an.da-[(an-zi ku-d-kdn
DINGIRL"116 b)]

ki-i CS-an A KARAS i-ia-at
nu-ya "8
a-[(pa-a-a.t DINGIRLu az-zi-d "9-ki

30

ak-ku-ul-ki-id-du 120 nu-ya-ra-a.< A-JVA KUR
ultu [(11a-at-ti (')] SA [(KUR)] "uljaat-[(ti)]
~~ 7. KARAS 121 me-na-ah-ha-an-da 122 tdk-stu-la 123an-za e-d-du nu-L~a-ra-af-kdn an-da-an1238
18.
ne-ja 124-ru nu-za a-da-an-zi a-ku 125E (zi)1 1268
27
an-zi na-at-za 122 ar-ha

31

28 ~~9.

I-VA UD 4 . 127KAM ma-a-an lu-uk-kat-ta
ka-ru-ti-a 127a-ri-va-ar hu-da-ak 122

413 Civ 24 ve Eiv ~ o' ad: -e-.
ne Civ 24 001 : -Pdt.
ula Eiv ~ ' ad:
II6b Eiv ~ ' om: DINGIRLUM

Biv 21 :
Civ 25 Om: -ya.
'11 Biv 22 ve Eiv la': -ik-.
123 Biv 22 ad: -ia.
121 Biv 23-24'te cümle ~öyle kurulmu~tur:
4-NA KA[RA~] UR U jj a _.
al-ii; Eiv 13' te ise ~öyledir:
4-NA SA URtJ ~jaag.lj KARA.
1" Civ 28 om: -da; Eiv
~ 4': -ta.
723 Biv 24 ad: -d-.
123a Eiv 14' om: -an.
724 Biv 25 ad: -a-.
123 Biv 26, Civ 29 ve Eiv 15' ad: -Ya-.
724 Biv 26 om: -za.
724a Eiv 15' te di~er nüshalarda bulunmayan: UD. 4 KAM ! Q[A-TI] görülmektedir. Halbuki ayn~~ paragrafm ba~~nda 3 üncü gün oldu~u belirtilmi~tir.
117

127 Eiv 16': UD.5.KAM; katip önceki paragraf~n sonuna yanl~~l~kla 4 üncü
günün bitti~ini yaul~~~ndan, bu paragrafa 5 inci gün ile ba~lam~~t~r.
127 a Biv 28 ve Civ 31: -Va-.
123 Biv 29 ve Eiv 16': lp-u-da-a-ak; Civ 32: 0-u-da-ak.
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2I.

21

I 129 GUD. MAIJ I UDU SIGxSAL I
43°

UDU NITA 131 U —un—ni '32—an—zi A—NA
UDU.S1GxSAL—ma—ad—da—an
UDU . SIR—ad ku—e—da—ni na—a 132a—gi pa!—a—i z—
Zi 133 10 NINDA . KUR, .RA 134 I D1 G

4135—UP—Pdr KAS

2 2.

I DUGhu 136_Up—Pdr

GESTIN na—at LIL—ri "7
nam—ma 138 da "9 —me—e—da—ni p1 mga—di

33 23.
34 24.

nu—kân GUD
-pa—an—da—an— zi 141

A—NA DIM

UDU .SIGxSAL—ma—kan A—NA DUTU j 141a_
pa—an—ti 3 UDU 444 b—ma—kcin

bu 142— ma—an—da—ad

DINGIRmEs—a,s'

—pa—an—

da—an—zi
nu G~ sla—ah—hur—nu—uz 142a_
zi da—ga—a—an
13'—pâr—ra—an—zi

129 Biv 29 om: ~~
130 Rasur üzerinde oldu~undan ~~
gibi görülüyor; Biv 29, Civ 32 ve Eiv ~~ 7': 3.
131 Civ 32: UDU-ia ; Biv
29 : NITA.
132 Biv 29 ve Civ 32 ad:
-k-.
1329 Eiv 18' om: -a-.

Biv 30-3 ~~ 'de cümle . . .

133

pa-a-an-za; Civ 34 ve Eiv 18': pa-iz-Z~.
131 Biv 31 ad: -ja;
Eiv 18' ad: HI.A.

ku-e-da-ni

Biv 31 ve Eiv 18' ad: -U-.
Biv 31 ve Eiv 19' ad: -u-.
131 Biv 32:
gibi yaz~lm~~ t~r; Eiv 19': gi-im-ri.
138 Civ 33 om: nam-ma.
133 Biv 32 ve Eiv 19': ta-.
136

136

13"
14°

Eiv 19' ad: -e-.
Civ 33 ad: -ia-.

141

Biv 33 ve Civ 36: ii-pa-an-ti; Eiv ao':
Eiv 21' ad: -ip-.
nlb Eiv 21' ad: NITA
112 Civ 37 ad: -u-; Eiv
21': Int-u-ma-an-da-a-df.
1113

1329

Eiv

22' OM: -Uz-.

UDU
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2 5' "1 43
k~ r~ k

nu uzuGAB uzuZAG UDU ZAG—an UZUNIG .
GIG uz~SA
da—a—i 143
NINDA . KUR4 . RA—ia zi—ia—an—da—az EGIR—
pa da—a—i
nu DUTU S A— M E—E "IM 143a DINGIRmEs—
ia 144 hu—u—ma—an—te—e.s'
3o . 3—R1 145 e—ku—z i 146 nu—za a—da—an—zi
40 31. na—at—za ar—ha
SISKUR . SISKUR LS—al, S A 111AI-13i—el—la
Le URU "a_ pal—la Q_A—T "8
Ay. sonu

uzu~A NINDA.KURL . RA-ia
Biv 37-38'de bu cümle ~öyledir:
DINGIR?m]"? EGIR-pa da-a-i; Civ 40: . . . uz ~~
NINDA.KURi .RA-ia zi-ia-an-da-az [EGIR-pa dia-a-i; Eiv 23' om: ZAG-an;
geri kalan k~sm~~ B metnindeki gibi olmal~d~ r.
143a Eiv 24': DU.
Biv 38: D[INGIR1 ]"-ja.
"3

z6-[an-d]a-az A-[NA

143 Civ 42 :
146 Civ 42 :
147 Eiv 25' Altulla ritualinin son sat~ r~d~ r, tablette bundan sonra 16 sat~ rl~k
bir tahrip olmu~~k~s~ m gelmektedir. Bunu müteakip ii sat~r~n son i~aretleri bulunmaktad~ r. Burada bir ba~ka metin daha olmas~~ gerekir.
148 B metni bu ritualle birlikte s~ ras~yla Zarpiya ve Ul_~ljamuwa rituallerinin de
yaz~ lm~~~oldu~u bir derleme tableti niteli~inde oldu~undan, kolophon'unda her
üçünün de konu özetini içermektedir. Kolophon'da Afljella ile ilgili k~s~m ~öyledir:
ma-an-kcin ~A.BI KURT/
Biv 46. ~~ SISKUR INIM
47. na-al-ma A.BI KARA11.1.A e ~-kcin
C metni de ayn~~ ~ekilde bir derleme tabletidir. Ancak, a~a~~~k~sm~~ k~ r~ k olmakla
beraber, kolopho'nun her üç rituali de kapsayan, ayr~nt~s~ z biçimde bir özet
verdi~i anla~~lmaktad~r.
Civ 44. [DUB. ~~ .KAM QA-TI nu-td-f]a-an 3 SISKUR a-ni-ia-an
45. [ma-a-an-Irdn ~A KURT/ na-a].-ma A KARAS
47. [IS-k<in
D metninin de yine bir derleme tableti oldu~u anla~~lmakla beraber, kolophon'u
ele geçmemi~tir. E metni de birkaç ritual ihtiva eden bir derleme tableti olup,
bunun da kolophon k~sm~~ k~ r~kt~ r.
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A - Oy.
1. Hapallal~~ Mt~ila ~öyle (söyler):
Orduda kötü bir y~l olursa
3. bu kurban~~ (rituali) yapar~m").
~öyle yapar~ m ): Gün ak~am olunca,
5. her kim olursa olsun, bütün komutanlar~ n hepsi
(bir) koç haz~rlar. Koç(lar)~n beyaz
7. ya da siyah olmalar~~ önemli de~ildir.
Beyaz, k~ rm~z~ , sar~~ /ye~il yün ipli~ini içiçe bükerim ve onlar~~ bir örgü
haline getirir`).
9. Bir boncuk kolyeyi ve kur~ unlu bir demir halkay~~birle~tiririm°.
Ve onu koçlar~ n boyunlar~ na ve boynuzlar~ na ba~lar~ m.
11. Ve geceleyin onlar~~ çad~ rlar~ n önüne ba~larlar.
Ve bu s~ rada ~öyle söylerler: "Hangi tanr~~ yüz çevirirse,
13. hangi tanr~~ bu salg~ na neden olduysa, bak, bu koçlar~~ senin
için ba~lad~ m. (Bunlarla) tatmin ol!"
15. Ertesi gün ise, onlar~~çay~ ra (aç~ k araziye) sürerim. Her bi re) koçla birlikte 1 testi ~arap, ~~ kaba somun, ~~ pi~mi~~toprak kadeh
götürürler. Kral~ n çad~ r~ mn
17. Önüne de süslenmi~~bir kad~ n oturtur. t çanak bira, 3 kaba somunu
kad~ n~n yan~ na koyar.
Sonra, ordu komutanlar~~ ellerini koçlar~ n üzerine° koyarlar
19. ve bu s~rada ~öyle söylerler: "Hangi tanr~~ bu salg~ na neden oldu ise,
~ imdi bak, koçlar duruyorlar, onlar, karaci~erleri,
a) B, C ve muhtemelen D versiyonunda: klapallal~~ A~hella ~öyle (söyler): E~er ülkede veya
ordunun içinde salg~n olursa, bu kurban~~ (rituali) yapar~m. b) B, C ve muhtemelen D
versiyonunda: ~unlar~~ al~r~m. c) Bu ~ah~ s inkongruenz'inin nedeni, ipliklerin ordu komutanlar~~
taraf~ndan bir örgü haline getipildi~inin belirtilmek istenmesi midir? d) C metninde halkan~n
ya halkan~n yap~ld~~~~ya da süslendi~i maddenin
"demir" olu~undan bahis yoktur. Oradaki
NA.,

NIR oldu~unu belirtmektedir. D metninde bunlar 2 ~er adettir. e) C ve D'ye göre 0 D'ye

göre g) C'ye göre

2

4
21.
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yürekleri ve uzuvlan ile çok besilidirler.
Ona' ) insan etinden nefret gelsin! Art~ k,

23. bu koçlarla tatmin olsun!" Ve ordu komutanlar~~ koçlara
reverans yaparlar. Krala, süslenmi~~kad~ na da reverans yaparlar.
25. Sonra koçlar~~ ve kad~ n~, ekme~i ve biray~~ ordugâh~ n içinden d~~ar~~
götürürler.
Ve onlar~~ aç~ k araziye sürerler. Giderler ve (onlar~ ) dü~man ülkesi
s~ n~ r~~ içine
27. satarlar; bizim olan yere gelmezler.
Ve bu s~ rada ayn~~ ~ekilde söylerler: "Bak ! Bu ordunun
insanlar~, koyunlar~, atlar~, kat~ rlar~~
ve e~ekleri içinde kötü olan ne varsa, ~imdi bak, onlar~~
31. ordugâhtan bu koçlar ve') (bu) kad~ n götürdüler.
Onlar~~ kim bulursa, bu kötil salg~ n~~ (da) o ülke als~ n!"
29.

33. ~ kinci gün, sabah erkenden hemen, 6 koç, 6 teke,
12 GIR. KAN kab~, 12 kadeh, 12 kaba somun, t çanak bira, 3 küçük
tunç hançer haz~ rlarlar.
35. Ve onlar~~-flaç~ k araziye, yine ba~ka bir yere sürerler, bunlar~ n hepsini
de h)
birlikte götürürler. Onlar~~ araziye götürdükleri zaman,
37. onlar~') yerde keserler'"). Ve onlar~ (n) sade (etlerini) pi~irirler.
Yapraklar~~ a~a~~ya sererler; iç ya~~n~, somunlan ve
39. küçük hançeri (üzerine) ~öyle yerle~tirirler. Sonra bira ile kadehleri
(ve) G~ R.KAN kab~ n~~
doldururlar. Ayr~ca, bu s~ rada ~öyle söyler[ler: "Bak, sana, tanr~ya
g~day~]
41. hemen ilkönce ge[tirdik. Sana, tanr~ya 6 koç, 6 teke]
sunduk"). ~imdi bak [sana, tanr~ya] pi~mi~ten, ayr~ca et, ekmek (ve)
bira (ile)
43. çi~[den] verdik. Ve tanr~ (lar) tanr~~gibi
[ ]x-za içerler. Onlar~~ terk etme!" Ve onlar
h) tanr~ ya i) B'ye göre j) hayvanlar~~ k) e~yay~, malzemeyi I) hayvanlar~~ m) E metninde: onlar~~
yerde düzenlerler n) kelime anlam~: b~rakt~ k, terk ettik, tevdi ettik.

25

A~IJELLA R~ TUAL~~(CTH 394)

45. reverans yaparlar ve giderler. Tanr~ lara bakt~ klar~~ sürece
yerdeki e~yay~~ kimse almaz; dogru de~ildir. Ayr~ca, kimse onlar~~
kendisi için almaz.
Öy. sonu
A-. Ay.
~ . Kurbandan ayr~ l~ p, vard~ klar~') zaman suyun
içine tuz dökerler ve ellerini onunla P) y~ kar').
3. Sonra iki yerde ate~~yakarlar ve aras~ ndan
geçerler. Ve s) 2 teke, 1 çanak ~arap, 5 somun
5. haz~ rlarlar. 2 tekeyi Kurban Malzemesinin Koruyucu Tanr~si'na
kurban eder. Ve gö~sü, sa~~kolu, karaci~eri, yüre~i
7. pi~mi~~(olarak) yapraklar~ n (üzerine) koyar. Kurban Malzemesinin
Koruyucu Tanr~s~ n~ t)
üç kez içer. Yerler ve giderler.")
9. üçüncü gün, sabah erkenden hemen,
1 teke, 1 toklu v), I domuzu sürüp, getirirler. SonraY) ise, 3 kaba somun
(ve)
11. ~~ çanak bira haz~ rlarlar z). Onlar~~ aç~ kl~~a, yine ba~ ka bir yere
sürerler. Yapraklar~~ sererler.
13. üzerine 3 kaba somunu koyarlar"). Tekeyi, koyunu ve domuzu
yine o tanr~ ya kurban ederler. "Hangi tanr~~
15. ordu içindeki bu salg~ na neden oldu ise, o tanr~~ yesin,
içsin! Ve o Hatti ülkesine ve Hatti ülkesinin
17. ordusuna kar~~~dost olsun ve o
(onlardan) yana dönsün!" Yerler, içerler ve onlar giderlerzb).
o) ordugâha p) ablativus instrumenti r) numerus inkongruenz'i s) C ve B metninde: önceden
ise,... t) B metninde: Kurban Malzemesinin (ve) Ça~~rma= Koruyucu Tanr~s~n~ ... u) E
metninde: Ikinci gün so[na eren v) C metninde: koyun y) E metninde: önceden z) B metninde
bu ve önceki cümle birle~ tirilerek: 've ~~ teke, ~~ toklu, t domuz, 3 kaba somun ve ~~ çanak ~arab~~
haz~rlarlar' ~ekline sokulmu~ tur. C metninde ise fil tekil l~ az~rlar' olarak geçmektedir. za) B
metninde: 3 somunu yapraklar~ n üzerine koyarlar. zb) E metninde '4. gün biter' cümlesi
bulunmaktad~r.
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19. Dördüncü gün, sabah erkenden hemen"),
1 bo~a, 1 di~i koyun, 3zd) toklu sürüp getirirler - di~i koyuna
21. henüz koç gitmemi~tir"). ~~ o kaba somun, ~~ çanak bira,
çanak ~arap (haz~ rlarlar). Onlar~~ zf) aç~ kl~~a, yine ba~ ka bir yere
23. sürüp, götürürler. S~~~ r~~ F~ rt~ na Tanr~s~'na kurban ederlerzg).
Di~i koyunu ise, Güne~~Tanr~s~'na kurban eder. 3 koyunu") da
25. bütün tanr~lara kurban ederler.
Yapraklar~~ yere sererler.
27. Gö~sü, sa~~kolu, karaci~eri ve yüre~i yapraklar~n (üzerine) koyar.
Ve kaba somunu (da) pi~mi~~(olarak) yine koyar.
29. Gökyüzü'nün Güne~~Tanr~s~, F~ rt~ na Tanr~s~~ ve tüm tanr~lar~~ üç kez
içer. Ve yerler.
31. Ve onlar giderler.
klapalla'll Agbella'n~n salg~ n
33. kurban~~ (rituali). Bitti zi).
Ay. sonu
V. FILOLOJIK AÇIKLAMALAR
öy
1. KURuRuIjapalla : del Monte ve Tischler 1978: 79-80'e göre Arzawa
ülkesinin bir bölümü. Yeni literatürde genellikle
Gediz dolaylar~ na lokalize edilmek istenmektedir.
zc) E metninde: 5. gün zd) A metninde: 1. Fakat a~a~~ da 3 koyun kurban~ndan bahis
oldu~undan, tercümenin B, C ve E metinlerindeki 3 say~s~na göre yap~lmas~~ gereklidir. ze) B
metnindeki partizip'e göre. A metninde: gitmez. z1") hayvanlar~~ zg) B.C. ve E metninde f~ il
tekildir: kurban eder. zh) E metninde: toklu zi) B metninde bu cümle ile bir önceki
birle~tirilerek, ~u biçime sokulmu~tur: gö~sü, sa~~kolu, karaci~eri, yüre~i ve kaba somunu pi~mi~~
(olarak) tekrar [tanr~lar]a koyar. C metninde de bu cümleler ayn~~ olmakla beraber, orada B
metninde bulundu~unu sand~~m~z [tanr~lar]a' sözcü~ü yoktur. zj) B metni kolophon'unda bu
ritualle ilgili k~s~m: Bir kurban (ritual). Mbella'n~n sözüdür. E~er ülke içinde ve ordular~n
içinde salg~n olursa. C metni kolophon'u ise, ayr~nt~s~z bir özet niteli~indedir: [Bir tablet bitti].
Üç kurban yap~lm~~t~r. [Eker ülke içinde ve] ya orduda [salg~n olursa].
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Bibliyografya ve metin yerleri için bk. Ertem 1973:
2. barrant-

40.
: için son olarak bk. Tischler 1977: 169-170.

4. nekuz mebur

: nekuz mebur ve UD-az takan kelimelerinin tart~~mas~~ hk. bk. Neu 1980: 13-14.

9.NA4NUNUZ

: kelimenin "boncuklardan yap~lm~~~gerdanl~ k" anlam~~ hk. bk. CAD "E" s. v. "erimmatu ~~ -2": 294; Labat
(1959): Nr. 394.
: burada genetivus materiae olarak kullan~ lm~~t~ r.
Böyle kullan~~lar~~ hk. bk. Labat 1932: 199. Ancak,
burada, ad~~ geçen halkan~ n (ya da yüzü~ün)
yap~ lm~~~oldu~u madde hem KAMKAMMATUM
AN.BAR kompositum'unda "demir", hem de SA
A. GAR 5 ile "kur~un" olarak görülmektedir. Bu
yüzden, halkan~ n demir, üzerindeki süslemelerin ise
"kur~un"dan yap~ lm~~~oldu~u dü~ünülmelidir. §A'
n~ n baz~~ hallerde "ile" anlam~ na gelece~ine dair
bk. GAG 138 c. Hititçe metinler içinde kullan~ld~~~~yerlerden baz~lar~ nda da bu anlamla kar~~lanabilmektedir. Kr~. KUB XXXIX 71 ii 16-17: [nu
1-ü §akun]ni§ ZAIJUM KUBABBAR SA KAS §uwandan [d]ai = Rahip, bira ile doldurulmu~~gümü~~
kab~~ al~ r. C versiyonunda (iii 2) geçen KAMKAMMATUM SA NA4 NIR'de ise, halka ya "kalsedon"
(?) olarak yorumlanan bu ta~tand~ r, ya da bu ta~tan
bir süse sahiptir.
: bu okunu~~için bk. Güterbock 1973: 73.

SA

A. GAR 5
t I. GIS ZALAMGAR: hakk~ nda son olarak bk. Popko 1980: lo ~~ - ~~ o4.
: benkan ve aggatar'~ n anlam farkl~l~~~~hk. Mat. heth.
13. I:1§-kân
Tes. 1 (1973): 40-41 .
33. karuwariwar

: etimolojisi ve anlam~~ hk. son olarak bk. Neu 1980:

46-47.
37. dagan battanzi : bunun lokativ veya dativ olup olmad~~~~hk. bk. Neu
1980: ~~ o. Oradaki "yön gösterici i~ lev" fikrine biz
kat~lm~yoruz.
71'de bunun anlam~, "taze ?? , birinci s~ n~f
:
pittalwant?? " olarak verilmi~ ti. Ayn~~ anlam, HWb2: 276'da
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40. ~A.GAL

(s.v. arha i§buwa-) muhafaza edilmi~tir. Halbuki,
HWI3° Erg. ~~ : 16'da yeni literatür ~~~~~ nda
"yumu~ak, az pi~mi~~ve ak~c~~(s~v~ )" ~eklinde anlam
de~i~tirilmi~tir. Hoffner 1974: ~~17-1 ~~8 ve dnt 154'te,
bu kelimenin "sade, kat~~~ks~z" anlam~n~~ ifade
edebilece~ine i~aret etmi~tir. Puhvel 1979: 21 ~~'de
kelimenin esas anlam~n~ n "hafif' oldu~u etimolojik
kan~tlara dayan~larak belirtilmektedir. Kan~m~zca,
özellikle bizim metnimizde geçen yer için "sade"
uygundur. "Sade"den maksat, kurbanlarda hayvanlar~n en makbul k~s~mlar~~ say~lan gö~üs, kol,
yürek parçalar~~ d~~~ ndaki etler olmal~d~r.
: anlamlar~~hk. bk. Hoffner 1974: 61 dnt 82. Genellikle
"hayvan yemi" olarak kullan~lan bu kelime, "g~da"
anlam~na da gelmektedir. "Yem" için kullan~lan
etri için de ayn~~~ey geçerlidir. Bk. Tischler 1977: 119
Pejorativ bir anlam~~olmad~~~, tanr~lara sunulan g~dalar~n da ayn~~ ~ekilde SA.GAL ile isimlendirilmesinden aç~kça belli olmaktad~r (Soli&k 1963: 167~~68).

e-ku-an-zi

: Mat. heth. Tes. 4 (1975): 43'te bu formun yanl~~~
oldu~u iddia ediliyorsa da, buna karar vermek güçtür; çünkü, çok k~r~k ta olsa, gerek burada, A versiyonunda, gerekse B metninde (iv 3) e- i~areti çok
aç~k bir biçimde görülmektedir.

arba uwa-

: HWb2: 268-269'da uwa-'n~n esas anlam~~ "gelmek"
oldu~undan, arba uwa-için'eve dönmek, yurda
dönmek" kar~~l~~~~teklif edilmekte "gitmek, uzakla~mak" ~eklindeki çevirilerin Hitit dil anlay~~~ na
ters dü~ece~i ifade edilmektedir.

Ay.
1. arka ar-

: metnimiz, HWb2: 2 ~~4'te "sobald sie vom Opfer wegankommen" ~eklinde çevrilmi~tir. Bu filin geçti~i
bütün yerler de "bir yerden ayr~l~p, (bir yere)
varmak" ~eklinde yorumlanm~~t~r. Bu sat~rda
kurbandan ayr~lanlar~ n ordugâha geri dönüp, dinsel
aç~dan temizlenmeleri söz konusu oldu~undan, bu
teklife biz de kat~l~yoruz.
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~~ 2. ("> lahhurnuzi- : "Yere bir has~ r gibi serilen ve üzerine e~ya konulan
yapraklar veya yaprakl~~ dallar" anlam~~ için, bk.
CHD "L" s.v. ayn~~ f: 16. Ayr~ nt~l~~ ~ekilde incelenen
belgelere dayan~larak teklif edilen bu anlam
kar~~s~ nda HWb1 Erg. 3: 22 "meyva" teklifi
geçerlili~ini kaybetmi~tir.
20. UDU. SiGxSAL : UDU. GANAM kar~~l~~~~oldu~u ve art~ k "yünlü di~i
koyun" de~il sadece "di~i koyun" olarak çevrilmesi
gere~i hk. Güterbock 1973: 83-84.
20-21. nawi pai: "henüz çiftle~memi~~olmak" anlam~ na gelen bu ifade
ve iMcf~'a pai-"s~ rt~ na gitmek" ve ark-"ç~ kmak,
t~ rmanmak" (her ikisi de seksüel anlamda) ile ilgili
metin yerleri için, son olarak bk. Puhvel 1975: 263.
Ayr~ca kr~. Ertem 1965: 81.
VI. A~HELLA R~TUAL~ N~ N I~ICI ALTINDA MAJ~ K
I~LEMLERIN GENEL ÇIZGILERI
- Rituallerin amaçlar ~ :
Mbella ritualinin amac~, A metninin ba~lang~c~ nda, ordu içindeki
"kötü bir y~ra kar~~~ olarak gösterilmektedir. Buna kar~~l~k, B, C ve
muhtemelen D versiyonlarm~ n ba~~k~s~ mlar~ nda oldu~u gibi, B ve C
metninin kolophon'lar~ nda da bu amaç geni~letilerek, ordu ve ülkedeki
`salg~ n'~ n defedilmesinin, ritualin hedefi oldu~u belirtilmi~tir. Böylelikle
"kötü y~rdan, hastal~ klarla mücadele edilen bir senenin kastedildi~i de
anla~~ lmaktad~ r.
Ubbamuwa rituali ise, A, B ve C versiyonlar~ mn ba~lang~ c~ nda
yaz~ld~~~~gibi "ülkedeki ölüm olaylar~ na" kar~~~yap~lm~~sa da, B metninin
kolophon'unda, bu amaca "~ehir" de dahil edilmi~tir. Buradaki "~ehir" den
kasd~ n, ba~kent mi, yoksa ülkedeki herhangi bir ~ehir mi oldu~u kesinlikle
belli de~ildir.
CTH 424'teki ritualin maksatlar~ ndan birisi olan, "müstahkem
mevkilerden birinde" ç~ kan salg~ n~ n defedilmesi iste~i, metinde
belirtilmi~tir. Ayr~ca, metnin içeri~inden, ritualin amac~ n~ n sadece bir
müstahkem mevkide ya da kalede (HAL~UM)ç~kan salg~n~n de~il, ordunun
tümündelci hastal~~~n giderilmesine yönelik oldu~u da anla~~ lmaktad~ r.
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Zarpiya ritualinin yap~l~~~nedenlerini A metninin sonundaki
cümlelerde bulmaktay~ z. Bunlara göre ritual, "kötü bir y~l" ve "ülkedeki
ölümlere" kar~~~düzenlenmektedir. B metninin ba~lang~c~~ ise, bunlara
"hangi ~ehirde y~ l kötü" cümlesi ile bir ek yapmaktad~ r. Bu versiyonun
kolophon'u ise, bu "kötü y~l" ~~ yerini tasrih etmeden, ritualin genel amac~~
olarak vermektedir.
Puli§a ritualinde, sayd~ klar~ m~z~ n aksine, salg~ n hastal~~~ n ç~ k~~~nedeni
de belirtilmektedir. Metnin ba~~taraf~~ k~ r~ k olmakla beraber, kral~ n, ma~lûb
etti~i dü~man ülkesinden dönerken "dü~man ülkesinin bir tanr~s~~ ya da
tanr~ças~" n~ n, insanlar aras~ nda salg~ n yaratt~~~~anla~~lmaktad~ r. Metnin
içinde bu tanr~ ya bir "vekil insan" (substitüsyon) verilip, yakar~l~ rken,
"Hatti ülkesi ve ordusu" ndan yana olmas~~istendi~ine bak~l~ rsa, ritualin
hedefinin hem ordudaki, hem ülkedeki salg~ n~~ gidermek oldu~u sonucu
ç~ kmaktad~ r.
Maddunani ritualinde, bunlara göre bir de~i~iklik daha yap~ lm~~,
amac~ n orduda ç~ kan salg~ n~~ defetmek oldu~unun belirtilmesi ile
yetinilmeyerek, salg~ nda zarara u~rayanlar da "insanl~ k, atlar ve s~~~ rlar
korkunç bir biçimde ölüyorlarsa" cümlesi ile ayr~~ ayr~~ say~ lm~~t~ r. Burada
ilginç olan bir nokta, salg~ n hastal~~~ n niteli~i hakk~ nda bir ipucu elde
edebilmemizdir. Atlar~, s~~~ rlar~~ ve insanlar~~ birden öldürücü derecede
etkileyen bu salg~ n~ n ~arbon olmas~~ güçlü bir ihtimaldir.
Mbella ritualinde bir yerde, tanr~ dan, orduda mevcut insan, atlar,
kat~ rlar, e~ ekler ve koyunlardaki kötülü~ü almas~~ istenirse de, ba~ka bir
yerde, tanr~ n~ n koyunlarla tatmin olmas~~ ve insan etini b~ rakmas~~
dilenmektedir. Bu ise, hastal~~~ n yaln~z insanlar~~ etkiledi~inin kan~ t~d~ r.
Dandanku ritualinin ise, ordudaki ölümleri durdurma amac~ n~~ ta~~d~~~~
anlat~lm~~ t~ r.
2 -

Rituallerde görev alanlar:

Mbella ritualinin uygulanmas~ nda ba~l~ ca görev bütün ordu
komutanlar~ na dü~mektedir. Kral~ n çad~ r~ n~ n önüne süslenmi~~bir kad~ n
oturtulmas~~ ve krala ve ona reverans yap~lmas~ ndan, kral~ n da ritualde yer
ald~~~~anla~~l~ rsa da, i~ lemlerden hiçbirisine do~rudan do~ruya kat~ lmad~~~ndan, kral~ n sadece çad~ r~~ ile temsil edilmi~~olabilece~i de dü~ünülebilir;
ancak buna ba~ka bir örnek tan~ m~ yoruz.
Ubbamuwa ritualinin anlat~ m~ nda, hep üçüncü ~ah~slara, kim
olduklar~~ hakk~ nda herhangi bir aç~klama yap~ lmadan yer verilmektedir.
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CTH 424 ritualinde de durum ayn~d~ r. Ancak, burada bir kad~ n ve erke~in
i~lemleri yürüttükleri görülmektedir.
"Evin Beyi", Zarpiya ritualinin icras~ nda büyük rol oynamaktad~ r.
Bunlara kar~~l~k, kral ve "bey"ler Puliga ritualinin ba~~icrac~s~~
durumundad~rlar. Ancak kral arzu ederse, yerine ba~kas~n~~görevlendirebilir.
Maddunani ritualinde L6MU'SEN.DÛ ve L6SU.GI'nin icraat~~
yönetti~i, Dandanku ritualinde de yine ba~~görevlinin bir EN.SISKUR
yan~nda I-ü MU S
. 'EN.DÛ oldu~u görülmektedir. Bunun nedeni, Maddunani
ritualinde salg~n~n ç~k~~~sebebinin muhtemelen ku~~fah ile ara~t~r~lmas~~
olmal~d~ r. Dandanku ritualinde ayr~ca I-ü -M" MU ve LÛ r'AE "PA lar~n da
ad~~geçmektedir.
3 - Rituallerin yap~ ld ~~~~mekân ve zamanlar:
Rituallerin yap~ld~~~~mekân ve zamanlar da çe~itlidir. A§bella rituali,
ordugah~ n içinde ve aç~ k arazide olmak üzere iki yerde icra edilmektedir.
I~lemler genel olarak "sabah gün do~du~unda hemen" ba~lamakla beraber,
boyun ve boynuzlar~~ tak~larla,ba~lar~~ renkli çelenklerle süslenmi~~koçlar~ n,
kurulan bir çad~ r~n önüne ba~lanmas~~ gibi baz~~ haz~ rl~ klar geceden
yap~lmaktad~ r.
Ubliamuwa ritualinin, dü~man ülkesine giden yola yak~n aç~ k arazide
geçti~i belli olmaktad~ r; bunun gece yap~lan herhangi bir i~lemi
bulunmamaktad~ r.
CTH 424'teki ritualin, dü~man s~ n~ r~ nda, aç~ kta geçti~i görülmektedir.
Tanr~ya substitüsyon olarak sunulan koçun, huduttaki bir a~aca
ba~lanmas~~ bunun kan~t~d~ r. Bu i~lem s~ ras~nda vakit gündüzdür. Fakat bir
"evde" ve geceden tanr~lara götürülecek yiyecek maddeleri haz~rlanmaktad~ r. Bu ritualde yer alan bir mekân da "kap~" d~r. Haz~rlanan yiyecekler,
rituali icra eden erkek taraf~ndan evden ç~kar~l~ rken, rituale kat~lan kad~ n,
kap~n~n içinde paluai- eylemini yapmaktad~r.
Zarpiya ritualinde ise, olaylar~ n cereyan etti~i mekân, kap~ n~n önü ve
ön avludur. I~lemler bittikten sonra, kap~~ kapat~ld~~~ nda, kötülüklerin içeri
girmemesi istenmektedir; mekan olarak kap~~ önünün seçilmesi ve majik
gücünden yararlan~lan nesnele~-in de kap~ya as~lmas~ n~n nedeni bu
sembolizmaya dayanmaktad~ r. Zaman belirtilmi~~ de~ildir; ancak,
i~lemlerin gündüz yap~ld~~~na ku~ku yoktur.
Kral ve ordu seferden döner dönmez icra edilen Puli§a rituali de aç~ k
arâzide geçmi~~olmal~d~r. Kesin bir mekan ve zaman belirtilmi~~de~ildir.
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M addunani ritualinin geçti~i yer ordugâh~ n d~~~d~ r. i~lemlerin gündüz
yap~ld~~~, fakat baz~~ haz~ rl~ klar~ n geceden tamamland~~~~anla~~lmaktad~ r.
Dandanku metninde de olaylar~ n aç~ k arâzide muhtemelen dü~mana giden
yolda cereyan etti~i görülmektedir.
4 - Rituallerde kullan ~ lan malzeme:
Rituallerde kullan~lan malzemeyi canl~~ ve cans~z olanlar ~eklinde iki
mda
ele almak mümkündür. Bunlardan ilk gruba hayvanlar ve insanlar,
k~s~
ikincisine ise, majik gücü olan iplikler, yünler, süs tak~lar~, araç gereçler ve
yiyecekler, içecekler ile, bunlar~ n içinde bulundu~u kaplar girmektedir. Bu
sayd~ klar~ m~z içinden, rituallerin amac~~ bak~m~ ndan önemli olanlar~, genel
çizgilerini vermeye çal~~ t~~~m~z metinlere da~~l~~lar~ na bakarak, ~öyle
özetleyebiliriz:
Mbella ritualinde, salg~ n~~ dü~man ülkesine aktarmas~~ istenen canl~lar
aras~ nda "süslü bir kad~ n" vard~ r. CTH 424 ritualinde de, yukarda
söyledi~imiz gibi, bir kad~ n rol almaktaysa da, bunun nitelikleri
belirtilmemi~tir; hastal~~~~ ta~~mas~~ da söz konusu de~ildir. Ubbamuwa
ritualinde ise canl~~ substitut olarak insan kullan~lmam~~ t~ r. Zarpiya
ritualinde de, fonksiyonlar~~ belli olmayan "henüz kad~ na gitmemi~~sekiz
delikanl~" yer almaktad~ r. Dinsel yönden, temizli~i gösteren bu nitelik,
Mbella ritualinin 4'üncü gününde tanr~ lara sunulan bir di~i koyun için de
aranmakta, onun da koça çekilmemi~~olmas~~ gerekmektedir. Bu
delikanl~lardan birine teke postu giydirilmi~tir ve o kurt gibi ba~~rmaktad~ r.
Anlam~~ enigmatik olan bu gösteriden sonra, delikanl~lar~ n masan~ n
etrafinda çevirip, kesilen hayvanlar~ n kol ve gö~üslerini yedikleri
anlat~lmaktad~ r. Pulia ritualinde yer alan insanlardan, erkek, dü~man
ülkesinden getirilen esirlerdendir. Buna, kral~ n elbiseleri giydirilir. Kad~ na
ise, kad~ n giysileri verilir. Salg~na neden olan erkek tanr~larsa, kral~ n
substitt~ eu olarak bu erkek sunulur ve tanr~ dan bununla tatmin olmas~,
kral~ , beyleri ve Hatti ülkesini b~ rakmas~~ istenir. E~er salg~n~~ yapan bir
tanr~ça ise, ona da ayn~~ ~ekilde bir kad~ n sunulur.
Maddunani metninde vekil insan yoktur. Dandanku rituali için de ayn~~
~ey söz konusudur.
Mbella ritualinde kullan~lan hayvanlar görev bak~ m~ ndan ikiye
ayr~lm~~t~r. Bunlardan, siyah ya da beyaz olmalar~ n~n önemsiz oldu~u
özellikle belirtilen, ordu komutanlar~ n~n getirdi~i koçlar, talismanlarla
süslendikten sonra dü~man üzerine sürülür. Tanr~dan, salg~ n~~ bunlara
aktarmas~~ istenir. Dü~man, yukarda sözünü etti~imiz kad~ n~~ ve bu koçlar~~
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bulursa, hastal~ k o ülkeye gidecektir; bunlar~ n görevi hem substitüsyon, hem
de hastal~~~~dü~mana geçirmektir. ~ kinci grup hayvan aras~ nda bo~a,
domuz, teke, toklu ve koç vard~ r ki, bunlar kurban edilerek tanr~lara yiyecek
olarak sunulur ve böylelikle öfkeleri yat~~t~ r~lmak istenir. Ayn~~ guruplar
Ut~t~amuwa ritualinde de görülmektedir. Orada, gerek hastal~~~~dü~mana
aktaran, gerek tanr~lara kurban edilen hayvan say~s~~ azd~r ve aralannda
domuz ve s~~~ra rastlanmamaktad~r. CTH 424'te, a~aca ba~lanan koyunun
da tanr~ya insanlar yerine vekil olarak sunuldu~u bellidir.
Zarpiya ritualinde substitüsyon olarak hayvan kullan~lmam~~t~ r.
Orada da bir teke kesilmekle beraber, onun eti ve kan~~ a~a~~da
de~inece~imiz majik eylemde görev yapmaktad~ r. Puffia ritualinde,
yukar~da ad~~ geçen "vekil insan" lardan erkekle beraber bir bo~a, kad~ nla
beraber bir di~i koyun da substitüsyon ve hastal~~~~ dü~man yönüne
çevirmede rol oynarlar. SoUek'in ( 963: 173 dnt 70) fikrinin aksine, salg~ nla
ilgili rituallerde sadece erkek hayvan kullan~ld~~~~say~~ hatal~~ bir görü~~olarak
böylece ortaya ç~ kmaktad~ r.
Dandanku ritualinde, a~a~~da tekrar de~inece~imiz ~ekilde, hastal~~~~
dü~man taraf~ na aktarmak için, bir e~ek ve ok kullan~lmaktad~ r. Ayr~ca
kurban hayvan~~ olarak o~lak, süt domuzu ve köpek geçmektedir. Domuz ve
köpek Maddunani'de de vard~ r.
Kullan~lan araç gereçler Aq~ella ritualinde çok çe~itlilik göstermez.
Substitut koçlar~ n ba~~na, beyaz, k~ rm~z~, sar~~ yünün içiçe sar~lmas~~ ile
yap~lan çelenk tak~l~ r. Ayn~~ ~ey, Ut~ liamuwa ritualinde, bu defa, mavi,
k~ rm~z~, sar~, siyah ve beyaz ylinle yap~lmaktad~ r. Mbella ritualinde koçlar~ n
boyun ve boynuzlar~~ boncuklardan yap~lma kolye ve muhtemelen kur~un
bezemeli demir halka ile süslenir. Kullan~lan kaba somunlar, bira, ~arap ve
bunlar~ n içine kondu~u testi, çanak, kadeh, GiR.KAN kab~~ gibi e~yalar
yan~nda 3 küçük bronz hançer de say~lmaktad~ r. Ubt~amuwa ritualinde,
fjuppar kab~~ve yiyecekler aras~ nda pulla yeme~i ile ek~i peynirin de ad~~
geçmektedir.
Zarpiya rituali bu çe~it malzeme aç~s~ndan daha zengindir. Baz~lar~n~n
kar~~l~ klar~~ henüz saptanamam~~~olan bu e~yalardan ilginç olanlar~, bronz
balta, bronz hançer, çekilmi~~yay, ok ve asad~ r. Yiyecek olarak bira cinsleri,
ekmekler ve hemen bütün rituallerde bulunan, kurban hayvanlar~n~n gö~sü,
karaci~eri, kalbi, i~lemlerde yer almaktad~ r. CTH 424'te böyle e~yalara
rastlanmaz.
Pulila ritualinde ise, Mbella ve Ut~t~amuwa'da oldu~u gibi, k~ rm~z~,
sar~~(ye~il), siyah ve beyaz yün iplikleri kullan~lm~~, ayr~ca tanr~lara sunulan
Miden C. XLI X, 3
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bo~a ve di~i koyunun kulaklar~~ küpe ile süslenmi~tir. Metnin elimizde
bulunan k~sm~ nda ba~ka gereçlerden söz edilmemektedir.
Dandanku ritualinde de k~ rm~z~, mavi, beyaz ve siyah yünün, a~a~~da
metnini verece~imiz bir majik i~lemde kullan~ld~~~ n~~ görüyoruz.
5- Rituallerdeki majik i~ lemler:
Rituallerde yap~lan baz~~ hareketler, söylenilen sözler ve baz~~
benzetmeler de dikkati çekmektedir. Mbella ritualinde, ordu komutanlar~n~n, koçlar~~ve süslenmi~~kad~ n~~ dü~man ülkesine salmadan önce, tanr~lara
hitap ederken, ellerini hayvanlar~n üzerine koymalar~~ilginç bir jesttir; gerek
bu koçlar~ n, gerekse kad~n~n ve kral~ n önünde sayg~~ile e~ilmeleri de, di~er
rituallerde rastlanmayan bir davran~~t~ r. Substitüt'leri gönderirken yap~lan
konu~malarda, hayvanlar~n besili olu~u, Puli§a ritualinde ise, verilen
insanlar~n ba~, yürek ve uzuvlar~ n~ n büyük olu~u belirtilmektedir.
Ut~t~amuwa ritualinde bu konu~mada bir benzetme yap~larak, bir sürünün
güçlülü~üne ra~men bir koça kar~~~dost oldu~u söylenmekte, tanr~dan da,
kudretine ra~men, Hatti ülkesine kar~~~dostça davranmas~~istenmektedir.
Ut~tiamuwa'daki ve CTH 424'teki i~lemlerde, yakar~lan tanr~lara oldu~u
kadar, onlarla ilgili hayvanlara da alâka gösterilmektedir. Birincide,
tanr~mn arabaya ko~ulu atlar~ na yiyecek sunulurken, araban~ n ya~lanmas~~
da ihmal edilmez, çünkü tanr~~ Hatti ülkesini rahat b~ rak~ p, kendi ülkesine
do~ru yola ç~kacakt~ r. Bu yolculuk için az~ k dahi haz~ rlanmaktad~ r. Ikincide
ise, tanr~ n~n köpeklerine yiyecek sunuldu~unu görüyoruz. Mbella ritualinin
ilgi çeken bir yeri de, kurbandan ordugâha dönenlerin ellerini tuzlu su ile
y~ kamalar~~ve iki yerde ate~~yak~ p aras~ ndan geçmeleridir. Ate~in temizleme
gücü yan~ nda, tuzun da ayn~~niteli~e sahip oldu~u anla~~lmaktad~r. Zarpiya
ritualindeki i~lemler içerik ve sembolizma bak~m~ndan, di~erlerinden
farkl~d~r. "Evin Beyi" nin tanr~lara hitab~n~~ takiben, bir teke kesilir, kan~~ ile
bir ka~~k s~van~ r. Hayvan~ n karaci~eri ve yüre~i çi~~olarak getirilir. "Evin
Beyi" bunlar~~ tanr~ya sunar, sonra karaci~eri ~s~r~ r. Bir substitüt figür
yap~l~r. Kanl~~ka~~k bunun a~z~ na de~dirilir. Kendisi de bir yudum al~ r. Bu
s~rada "evin beyi" tanr~ya ~öyle söyler: "Bak! Biz yemin ettik, çi~~ci~erden
~s~ rd~ k, bir ka~~ ktan (kan) içtik... art~k benim kap~ mdan içeri girmeyin!".
Ritualin sonunda ise, i~lemlerin önünde yap~ld~~~~kap~~ ince ya~~ile ya~lan~r
ve ~öyle denir: "fenal~k d~~arda kals~n, iyilik ise içerde dursun". Bayram
rituallerinde çok raslanan "ekmek k~rma" olay~~ da sadece Zarpiya'da
bulunmaktad~ r.
Dandanku rituali, majik i~lemlerin renklili~i aç~s~ndan dikkate de~er
bir metindir. Bu i~lemlerin geçti~i yerleri ele almakta yarar vard~ r.
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KUB VII 54 ii ~~ o- ~ g: K~ rm~z~, mavi, beyaz yönleri ve tah~l saman~ n~~
kar~~~ k olarak yola serperler ve ~öyle söyler: "Tanr~~ Iyarri'nin atlar~ n~ n
bak~c~lar~~ bu tah~l saman~ n~~ atlara versinler! K~ rm~z~, mavi, siyah... ve beyaz
yönleri tanr~ n~ n hierodulleri als~ nlar".
Di~er rituallerde de bulunan renkli yünlerin anlam~ na bu pasaj belli bir
aç~ kl~ k kazand~ rmaktad~ r. Di~er taraftan tanr~ lar~ n hayvanlarma yiyecek
verme âdetine bu ritual bir ba~ka örnek olu~turmaktad~ r.
KUB VII 54 iii t -2 7: Bir e~e~i sürüp getirirler.. E~er ona refakat edecek
ki~iyi (LC1 MA§DA asl~ nda tabi olan anlam~ ndad~r) kilden yaparlarsa, onun
gözlerini dü~man ülkesine çevirirler ve ~öyle söylerler: "Sen, Tanr~~Iyarri, bu
ülkedeki ordulara kötülük yapt~ n. Onu ( = kötülü~ü) bu e~ek als~ n ve onu
dü~ man ülkesine götürsün!." Ondan sonra, yay~~ gererler ve oku
yerle~tirirler. Oklar~~a~a~~ya (yere) saçar ve söyler: "Tanr~, dü~man ülkesini
bu taraftan okla vur. Hatti ülkesine geldi~in zaman, oktan~ n kapal~~olsun;
yay~ n gerilmemi~~olsun."
Burada ilginç olan husus, hastal~~~ n bir e~ek tarafindan dü~man
ülkesine gönderilmesi s~ ras~ nda, hayvana, A§hella ve Puffia ritualinde
oldu~u gibi (kad~ n veya erkek) bir insan~ n refakat etmemekte, onun yerine
kilden bir figür konmakta olu~ udur.
Tanr~dan, dü~man ülkesine oklar~ n~~ yöneltirken, Hatti ülkesine
geldi~inde, yay~ n~ n gerilmemi~, oktammn kapal~~ olmas~ n~ n istenmesi de
ba~ka metinlerde geçmeyen mecazi bir ifadedir.
6 - Rituallerdeki Tanr ~ lar:
Salg~ n hastal~ klara kar~~~yap~lan rituallerde kurban adanan tanr~lar
çe~itlidir. Bunlar~~ inceledi~imiz metinlere göre ~öyle ~ematize etmek
mümkündür:
Mbella Rituali
°LAMA aniiatt halziiag
DI M
D UTU
DUTU
Du

Uhhamuwa Rituali
D IM
D IMIN.IMIN.BI

DUTU
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Luvice K~s~ mlardaki Kar~~l~ klar~~
Zarpiya Rituali

°MARDUK

D~anta§

D Innarauant-

DAnnarummenzi

LCI

bLulahinza
uraz DUTU-az
DAya§

M" Lulahiia

nepihSg D UTU-lig
DE.A-a'§
adda'g DME

tatinzi DMinzi

LIM DmE
(Bu e~itlemeler için bk. Bossert 1946: 93 v.d.)
Dandanku Rituali
D IMIN.IMIN.BI
D Iyarri

Rituallerde geçen tanr~ lar~~ yukarda sayd~~~ m~z kurban sunulan
tanr~ lar ve salg~ nlara neden olanlar ~eklinde iki k~sma ay~ rmak gerekir.
Genellikle ikinci grubu giren tanr~lar adlar~~ ile belirtilmezler, "salg~ na
neden olan dü~manlar~ n tanr~lar~" (erkek tanr~ lar ve tanr~çalar) olarak
nitelenirler. Uhhamuwa ritualinde, ülkesine geri dönmesi istenen tanr~~
F~ rt~ na Tanr~s~'d~ r. Bu yüzden, bunun dü~man ülkelerin F~ rt~ na Tanr~s~~
oldu~unu kabul etmek gerekmektedir. Mhella ritualinde salg~ n~~ yapan tanr~~
belirtilmemi~tir. Puli§a ve CTH 424 rituallerinde de ayn~~~ey söz konusudur.
Zarpiya ritualinde ise, kar~~l~ kl~~ yemin töreninde ça~r~lan tanr~lar olan
DMARDUK ve DInnarauane~n salg~ndan sorumlu tutuldu~u anla~~lmaktad~r.
7 - Rituallerin süresi:
Icra edilen rituallerin süresi de de~i~iktir. A§hella rituali 4 (E
versiyonuna göre 5) gün, Uhhamuwa, anla~~ld~~~ na göre ~~ gün, CTH
424'teki ritual 4 veya 5 gün sürmektedir. Zarpiya, Maddunani ve Pulia
rituallerinde süre bejirtilmemi~ tir. Dandanku rituali ise yine, muhtemelen 4
gün devam etmektedir.
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8- Rituallerin ait oldu ~ u ki ~ ilerin meslek ve kokenleri:
Ad~~

Mesle~i

Kökeni
Hapalla ~ehri

Uhhamuwa
Zarpiya
Pulia
Maddunani
Dandanku

Arzawa
LÜ A.ZU

Kizzuwatna

LÜMU~EN. Dü
LÜMU~EN. DÛ

Arzawa

CTH 424'teki ritualin ise kimin taraf~ ndan yazd~ r~ld~~~~belli de~ildir. Puli§a'mn kökeni, metin k~ r~ k oldu~u için belirsizdir. Ba~~ nda pulielemam bulunan birkaç ismin Kappadokya kökenli oldu~u saptanmakta ise
de, bunun için kesin bir ~ey söylenemez (Laroche 1966: Nr. 1045, ~~ 04.7,
~~ 048, ~~ o.19). Mesle~i, inceledi~imiz metinde verilmeyen Ut~ l3amuwa ise,
ba~ka iki metinde "Kâhin" olarak görülmektedir (Laroche 1966: Nr. 141i )
ki, her ikisi ayn~~ ~ah~s olabilir.
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