HITIT çivi YAZILI BELGELERINDE GEÇEN
"MU—ii meiani—"
HAKKINDA BAZI IZLENIMLER*
Dr. BURHAN BALCIO~LU
Günümüze kadar yirmi bini a~k~ n çivi yaz~ l~~ belge ç~ kar~ lm~~~
olan Bo~azköy ar~ivinde, dini metinler say~ lar~~ bak~ m~ ndan en önemli
yeri almakta ve bunlar aras~ nda ço~unlukla Hitit krallarm~ n ba~rolü oynad~ klar~~ bayram torenlerini anlatan metinler büyük bir
önem ta~~ maktad~ r. Hitit metinlerinde birçok bayram ismi geçmekte
ise de bunlar ~imdiye kadar sistemli bir biçimde i~lenmemi~~ve Hititlerin bayram takvimi ortaya konulmam~~t~ r I. Bunun yan~nda baz~~
kavramlar~n anlamlar~~ da henüz kesinlik kazanmam~~t~ r.
Konumuzu olu~turan (EZEN)?
biridir.

MU—ii meiani—de

bunlardan

MU —ti meiani— metinlerde bir bayram olarak geçti~i gibi bir
zaman süreci olarak da görülmektedir. Bu bayram~ n ne zaman kut!and~~~ n~~ belirtmek için zaman süreci olarak görüldü~ü metin yerlerinin, kavram~ n anlam~ n~~ saptamak için de, yaz~l~~lar~~ ve filolojik
bak~mdan aç~ klanmas~~ üzerinde durulmas~~ gereklili~ine inan~ yoruz.

I — MU. (KAM)—a.s'

M U—ti

MU—as' me—e—ia—ad
MU .KAIVILn• A me—e—na—ad

KUB XXIV ~~ II 3;
XXXVIII 12 I 19,
23; II 8; IV 4
KUB XII 5 I 3;
XXIV 3 I 16; XVII
21 I 21; III 14;
XXXI 124 II 23
KUB XII 5 IV 19
KUB XXVII ~~ I 22

* Bu ara~t~ rma VIII. Türk Tarih Kongresi'ne bildiri olarak sunulmu~tur.
' Konu taraf~m~zdan doktora tezi olarak haz~ rlanm~~~ ve en k~sa zamanda
bas~ ma verilecektir.
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MU—ii

MU—ti me—e—a—ni

MU—ii me—i—ia—ni
EZEN DIKUR MU—ti
EZENtn•A SA DTe-li-pi-nu
MU—ii

KUB IV 72 Rs. 2
KBo XXVI 168 5,
4; KUB X 5 VI ;
XLII 105 Rs. 2, 14;
KUB XXXII ~ o8 Rs.
2; KBo XXI 34 +
ABoT ~~ I 3
KBo XV 32 I 2
KBo XX 72 II 13
KUB IX 3 IV ii

II — Kavram~n filolojik bak~mdan aç~ klanmas~~ : MU-ii meiamjnin
ilk eleman~~ MU "sene, y~l" anlam~ na gelen Sumerogramd~ r 2 . Kavram~n ikinci eleman~n~n filolojik bak~mdan aç~ klanmas~~ ~imdiye kadar kesinlik kazanmam~~t~ r. A~a~~da aç~ klanaca~~~gibi, yazarlar~ n
bir k~sm~~ meiani
eleman~n~~ mene— "yüz, taraf" anlam~na gelen söze, bir k~sm~~ da meiatar— "büyüme, geli~me, olgunla~ma" anlam~na gelen söze ba~lamak istemi~lerdir. Bu konuda kesin karar~m~z~~ bildirmeden önce, kavram~n anlam~n~~ ortaya ç~ karacak metin
yerlerini gözden geçirelim.
a) Kavram~ n bir zaman sürecini belirtti~ini kan~ tlayan metin
yerleri :
KITR YVT--~~ 21

I 19-23 3

19 nam—ma—al—ma—ad—la—a[n SIS]KUR .SISKURI!"—al
pdr—ku—ia—an—na—al ud—da—ni—i
20 na—ah—la—ra—at—ta[—a]n
CI—UL ku—ii—ki ii—ia—an
4r—ta
21 nu—u.f—ma—as UD—al ITU—al MU—ii me—ia—ni—ia—al SISKUR .SISKURP.I. A
22 EZEMILA
da—ra—a (J—UL ku—il—ki
23 ii—it—ta—nu—L~a—an 4r—ta
2 BU sumerogram~n hititçe kar~~l~~~~L~ett-'tir. Kavram~n MU-ii mejani yaz~l~~~n~n, hititçe k~etti- ~nejani oldu~unu ilk kez. H. Ehelolf saptam~st~ r. Bk. ZA IX (1936)
182.
3 Transk. ve çeviriyi krs. A. Götze, JCS IV (1950) 223.
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19 Ayr~ ca [kur]banlar~n~z~n temizli~i konusunda
20 hiç kimse böyle sayg~~ göstermemi~ ti.
21 Size günlük, ayl~k,
'lik kurbanlar~ n~z~,
22 bayramlar~n~z~~hiç kimse böyle
23 yerle~tirmemi~ti.
2 KUB XVII 21 ili 12-16 = KUB XXXI 124 II 19-25
12 na—al—ta nam—m[a— (fu—ma ?—a—a.s' A—NA)] DINGIRm"—af
a—pi—e—da—al
13 A—NA KUR .KURt -il • A l[a—(a—ma—)aln—na ü— U L ku—ii—ki
~~4 nu—u.s'—ma—as' SA U [Dm ]I SA ITU . KAM MU—ii
15 SISKUR .SISKURLH A 0—U L ku—il—ki pa—a—i EZENLH • A—
al—ma—ad
16 ha—az—zi—[ ~i—ia] 0— U L ku—il—ki
12 Ayr~ca sizin tanr~lar~n~z~n o
13 ülkelerde ad~n~~da hiç kimse zikretmiyor.
14 Sizin günlük, ayl~ k (ve)
'lik
15 kurbanlar~n~z~~hiç kimse vermiyor. Bayramlar~n~z~~
16 ve ritüellerinizi hiç kimse kutlam~yor.

3 KUB XXIV I II 3-8 4
3 EZENIP.A—it—ta EZEN ITU EZEN.1.:41•A MU—al me—e—a—
na—al
4 gi—im—ma—an—ta—al
5 zi—na—an—da—ad a—~ —li—il mu—ki—il—na—al—la
6 EZENmE~~/—JVA KUR uRu ja—at—ti—pdt
<la—an—> zi
7 nam—ma—ma—at—ta ta—me—e—da—ni KUR—e! (J—UL
8 ku—ga—pi—ik—ki
3 Senin bayramlar~n: Ay bayram~,
ramlar~~
Transk. ve çeviriyi k~~. A. Götze, JCS IV (1950) 223.

'nin bay-
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4 k~~~ n, ilkbahar~ n,
5 sonbahar~n auli— mukes'na~'~ n
6 bayramlar~ (d~ r). (Bunlar~) Hatti— ülkesinde kutlarlar.
7 Ayr~ca ba~ka bir ülkede
8 asla kutlamazlar.
4 KBo XV 32 I 1-5
Le EN. TIM "IKUR
[EZEN? MU—ti]
[ma—]a—an—za

2 me—i—ia—ni i—ia—az—zi nu ku—it ku—it me—hur Le E[N.
3

4

tar—ra—at—ta ma—a—an
Z6—e—ni ma—a—an]
gi—im—mi na—al—ta Le

ma—a—an

EBUR—i ma—a—a[n

EN.En" pi—ra—an pa—ra—a [I—NA?

UD.X.KAM?]
5 A—NA DISKUR

mu—ga—a—u—an—zi pa—

[iz?—zi?]

[E]ger evin beyi Kuligiss'na— ~ehrinin F~ rt~na tanr~s~~ için
yaparsa, [evin] beyi her zaman
3 muktedir ise; ister ilkbaharda (olsun), ister hasatta (olsun),
iste[r sonbaharda (olsun), ister]
4 k~~da (olsun) sonra evin beyi [X. günde]
5 Kuliktiss'na ~ehrinin F~ rt~ na tanr~s~ na ayin yapmak (için)
g[ider?]
2[

5 ABoT ~~ I 1-7
ma—a—an—za

SAL.LUGAL DU ljar4a—an—na—af

2 1—NA '-.ALTAM LUGAL—la—an le—er
3

MU.KAM—ti me—i—e—ni ku—it im—ma ku—it

3 auliS mukiinas" EZENMES 'i C.G. v. Brandenstein, "geyikler hakk~ nda yas
tutma bayram~" (Or. NS VIII s. 78), Gurney," kurbanl~ k hayvanlar~ n bayram~"
(AAA 27 194o, s. 6o.) ve H. Ertem, "duay~~ yapan parmaklar~n bayram~" (Fauna., 1965, s. 259.) olarak çevirmektedirler. Bayram~ n anlam~~ için en son olarak
bk. J. Friedrich—A. Kammenhuber, HW (1977) 85.
Transk. ve çeviriyi kr~. H. Hoffner, Alimenta., (1974) 13. ve A. Archi, UF
5 ( 1 975) ~ l.
7 Transk. ve çeviriyi kr~. A. Götze, JCS IV (195o) 224.
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4 me—Ifur
nu—za LuDUB SAR
5 SAL AMA. D I NG I Rum—ia kta—ar—ap—pa—an—zi
6 nu DU liar4a—an—na—al pi—ra—an pa—ra—a
mu—ga—an—zi
7 1—NA UD.II .KAM
E~er Kraliçe Ba~~n F~rt~na tanr~s~n~n
mabeyincilerinin evinde (ise) Kral bunun üzerine
3 . . . ..... 'yi zaman ne olursa olsun
4 kutlar. Yaz~c~~
5 ve Tanr~~ anas~~ y~ kan~rlar
6 ve Ba~~ n F~ rt~na tanr~s~ na
7 II. günde ~öyle ayin Yaparlar:
1-2

6 KUB XII 5 I 1-4 8
U"Ta—mi—ni—in—ga
1—NA uRuSa—mu—u—lja
2 1—NA A—BI A—Bl DUTU'çl la—ra—az—zi—ia—al—ia—an A—NA
,[7-1]
3 le—e—er MU—ti
i—e—iz—zi nu ki—i SISKUR .
SISKUR—SU
4 ha—an—te—iz—zi—ia—al UD—az ya—ar—pu—L~a—ai
~~ ma—a—a[n—za SAL LU]GAL DITAR

I E~er kraliçe Tamininga— ~ehrinin ITAR'~n~~ Samuljajda 9
2 Majestenin büyük babas~n~n evinde, evin

3 üzerinde . . ...... 'de kutlarsa bu kurbanlar~~
4 ilk günden y~ kan~ r (temizlenir).

7 KUB XXX ~ o Rs. 14-17
14 nu—mu
i—na—ni pi—ra—an pit—tu—li—ia—al e—ir ki—la—at
nu—mu
pi—ra—an
15 il—ta—an—za—al—mi—il ta—ma—at—ta pi—e—di
nu MU—ii
8 Transk. ve çeviriyi kr~. A. Götze, JCS IV (1950) 224. ve J. Danmanville,
RHA 70 (1967) 53.
" Transk. ve çeviriyi kr~. A. Götze, y.a.g.y. s. 224. ve A. Kammenhuber, ZA
NF 22 (1964) 156.
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16 ma—ah-4—an nu—za û—uk—ka QA—T AM—MA ki—il—ha—at ki—
nu—na—mu—ud—da—an i—na—an
17 ma—ak—ki e—el—ta na—at

tu—uk me—e—mi—il—ki—mi

14 Evim inan hastal~~~~yüzünden (benim için) bir korku evi oldu. Korku önünde
15 benim ruhum ba~ka bir yere (do~ru) ak~yor ve
..... 'deki
hastal~ k
16 nas~l (ise), bende öyle oldum. ~imdi inan hastal~~~~ve korku
benim için
17 çok oldu. Onu sen tanr~ ma anlataca~~m.
8 KUB XXVII i I 20-28
20 ma—a—an—kdn

MU'"—ma

il—tar—na pa—an—te—el nu

LUGAL—u~~
21 la—ah—l.~i (1—UL
pa—an—za nu SISKUR ri—U L
ku—it—ki
22 e-d-Zi
A—pdt—kdn me—e—na—ad SISKUR 13a—pu—la—
an—zi
23 LUGAL—us"—ma a—pi—e—da—ni MU—ti ku—e—da—ni L1L—ri

24 DINGIR'M—za ku—e—da—ni MU—ti
nu—za LUGALud
25 LfL—ri de—er A—,NA DISTAR L1L uRuSa—mu-4a
SISKUR.SISKUR
26 am—ba—di
ma—al—te—el—dar—ra IS—TU DINGIRum
27
nu ku—it LIL—ri na—at A—NA DISTAR LIL
uRuga—mu—ha

28 an—na—ii
20 E~er y~llar aradan gelip (geçmi~se) ve Kral
21 herhangi bir sefere gitmemi~se (o y~llar için) hiçbir kurban
22 yoktur.
için kurban~~ telafi ederler.
23 Kral o y~ lda hangi kira (sefere) giderse
24 tanr~y~~ o y~l için kutlar ve kral o
25 sefer üzerine (için), SamulJa ~ehrinin k~r~n ISTAR'~na eski
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26 ambaii-, keldi- kurbanlar~n~~ve adaklar~n~~tanr~dan
27 soracaklar. Hangi sefer (için saptanm~~sa) gamut~a ~ehrinin

k~r~ n ITAR'~na
28 eski (kurbanlar~) verecekler.

b) Kavram~ n ilkbahar mevsimi ile ilgili olarak geçti~i metin yerleri :
i KUB X 5 VI 7-12 = Bo 2861 VI 6-io
6 [(DU)]B.II.KAM ma-a-an LUGAL-uf
7 [(uR)]ulja-at-tu-di
8 [(I-)]NA
DL A ha-me-el-13i
9 [(A-)]NA EZEN AN.TAH.SUM"R
io [(MU-t)]i me-ia-ni pa-iz-zi
6 II. tablet. E~er Kral

7 Hatt~da}ya
8 Tanr~~ .A'n~n tap~na~~ na ilkbaharda
9 AN. TAU. WM bitkisi bayram~~için
i o . . . . . . 'de giderse.
2

KUB XLII 105 III 10-14
io

A-NA EZEN DuGt~ ar-di gi-e-nu-ya-ad II UDU II

DuGKA.DÛ
ii I k~a-ak-dur GA I

~~.NUN

UP-NLI AR-ZA-AN-NU I lar-na-al

Z1D.DA-ma DuGliar-,~ri-ad SU.NIGIN III UDU II PA
Z1Z III DuGKA.DÛ
13 [I ula-ak-Jur GA I na-ah-ha-ii-ii LNUN II UP-NU AR12

ZA-NU

14 [MU-]ti

me-e-ni A-NA DSAL.LUGAL uRuHi-lar-la
LemE~~ [URIJum SUM-kdn-zi]

io Pitosun aç~ lmas~~bayram~~için: II koyun, II KA.DÛ kab~~
ii 1 ktakfur kab~~süt, 1 avuç arpa k~r~~~, I tarna- ölçe~i tereya~~,
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12 ve un küpü. Toplam olarak: III koyun, II yar~ m ölçü bu~-

day, III KA.DI:1 kab~,
13 I yak fur kab~~ süt, I nahhadi f ölçe~i tereya~~~ve II avuç arpa
k~r~~~n'
14 [..] ....'de "SAL.LUGAL için Hifarla [~ehri] halk~~ve—
[rirler.]
3 KUB XVIII 12 I 3-4
3 MlISEN-k!I A mi—ia—na—as'—fi
ta—ru—up—pa—an—ta—ri
GIM—an—ma Sil AN. TAU S UM me—hur
nu—k~in
A—,V A DINGIRmEs
4 AN.TAH.
3 miianal ku~lar~~ orada toplan~ rlar. E~er AN.TAI-J.UM'un
zaman~~gelirse, tanr~lara
4 AN.TAH.WM koyarlar (sunarlar)
c) Kavram~ n hem ilkbahar, hem de yaz mevsimi ile ilgili
olarak geçti~i metin yerleri :
KUB XXXVIII 12 II 6-11 10
6 "U uRuLi—ih—zi—na DINGIRnm—tar ki—m~ —un
D
7
û—e—te—er EZENmEs c"sHUR

EGIR—pa

8 tar—ra—u—k~a—an II EZEN's—di MU—as' me—ia—na—af
9A I EZEN
I EZEN GISURU V
UDUH"
'o VII PA III BAN lar—la--an ma—al—la—an A V PA zrz

"G har-1i—ia—la—ad
Lem" . GAL URI: Ka—ra—ah—na
6 Lihzina ~ehri F~ rt~ na tanr~s~ : Tanr~~ tasvirini ~imdi tekrar
yapt~lar.
7 Ona (bir) tap~nak yapt~lar. GisIJUR pitarhaida— bayramlar~~ (ile) (tanr~~ kültü)
10 Transk. ve çeviri için bk. M. Darga Karahna ~ehri Kult-Envanteri. (1973)9.
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8 zenginle~tirildi. Onun
'de iki bayram~~ (vard~r).
9 (Bunun) içinde: bir gök gürültüsü bayram~~ (ve) bir hasat
bayram~~(vard~ r). Be~~koyun,
to yedi yar~ m ölçü, üç BAN ö~ütülmü~~ tam' an, bunun içinde
küpün be~~yar~ m ölçü k~z~lca bu~day~n~~
ii K aralyna ~ehri saray halk~~verirler.
d) Kavram~ n bir bayram olarak geçti~i metin yerleri :
KUB IX 3 IV 8-12
8 a—a~—ta—ma—k~in X11 GUDLII A III M E UDULII A na—an
t~u—i
srar—ra—an—zi V GUD!_i" I ME L UDU!--11•A na—an—za

l'ü•MESANGA DRUKa—a—[a1-4]
10 da—an—zi na—an 1—NA MU.III.KAM A—NA EZENLII A
I I SA D Te—li—pi—nu MU —ti
12 A—NA EZEN ITU har—kdn[—zi]
8 Arta kalan XII s~~~ r~, 300 koyunu canl~~ olarak
9 ay~ r~ rlar: V s~~~ r, 150 koyun. Onu K a[gja—] ~ehri rahipleri
~~ o al~ rlar. III, y~lda tan~ r T elepinu—' nun . . ...... bayramlar~ n~~
ii ay bayram~~ için tutar[lar.]
2 KBo XX 72 II 13
13

EZEN DIKUR MU—ti

UD.II.KAM tuh—

t~u—u.s'—ta

13 F~ rt~ na tanr~s~n~n

bayram~ (n~n) II. günü bitti.

III - Kavram~ n üzerinde ~imdiye kadar yap~lan çal~~malar ve ara~t~ rmac~lar~n görü~leri:
MU—ti meiani ile ilgili metin yerlerini ilk kez H. Ehelolf (ZA
IX 1936, s. ~~~ 2)'de bir araya toplam~§ ve kavram~n hititçe kar~~l~~~n~n k~etti— meiani oldu~unu kaydetmi~tir. Ancak herhangi bir çeviri
önerisinde bulunmam~~t~r.
Kavram üzerindeki ilk detayl~~ çal~~may~~ A. Götze (JCS IV
1950, S. 223 v.d.)'da yapm~~t~r. Yazar, makalesinin ba~~nda oetti—
Belleten C. XLIX, 4
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meianryi "New Year's Day" olarak çevirdikten sonra, kavram~n iki
eleman~ m, ilk önce ayr~~ ayr~~ anlamland~ rmak istemi~, sonra bu önerisinden vazgeçmi~tir. Yazar "yeni y~l günü" çevirisini, ilgili metin
yerlerinden elde etti~i ~u görü~lere dayand~ rmaktad~ r :
t~,etti- meiani, günden ve aydan sonra veya yaln~z aydan sonra
geçmektedir.
- - getti- meiani, belli bir günde kutlanan önemli bir bayram~~
belirtir.
getti- meiani, mevsim isimleri aras~nda da geçer.
— getti- meiani, ile belirlenen tarih, ilkbahar içinde bir gündür.
Yazar ayr~ca, ikinci eleman meiani'yi mene- "yüz, taraf" anlam~na
gelen sözle de ilgili görerek, kavram~~ "y~l~n bir yüzü, taraf~" olarak
anlamland~ rmak istemi~tir.
Bundan sonra S. Alp k~etti- meian~"yi ~üpheli olarak "yeni y~l?"
~eklinde çevirmi~tir ".
J. Danmanville ise, kavram~n Tamininga ~ehrinin ITAR'~ n~ n
ritüel metninde (KUB XII 5) geçi~~~eklini "y~l sonu" olarak anlamland~ rmak istemi~tir 12 .
E. von Schuler, MU-ii meianijnin ikinci eleman~n~ n çevirisini
yapmaks~z~ n, sadece MU-t~"yi "
y~ll~ k" olarak çevirmi~tir 13 .
Bundan sonra H.G. Güterbock konuyu (RHA 81 1967, S. 142
v.d.)'da yeniden ele alarak, kavram~ n belirli bir günü belirtmedi~ini
aç~ k bir ~ekilde kaydetmi~tir. Yazar, kavram~n for~ nel bak~mdan aç~ klanmas~ n~ n güç oldu~unu kabul ederek, "her sene" çevirisini yapm~~t~ r; ancak meiani eleman~n~ n filolojik bir aç~ klamas~n~~ yapmam~~t~ r.
En son olarak da M. Darga, Karahna ~ehri Kült-Envanteri
metninde (KUB XXXVIII 12) kavram~, Güterbock'un çevirisini
benimseyerek "her sene" olarak çevirmi~tir 14.
Ara~t~ rmac~lar~ n bu de~i~ik görü~leri ve yukar~da sundu~umuz
metin yerleri ~~~~~ nda saptayabildigimiz izlenimleri ~öyle s~ ralayabiliriz :
Bk. Belleten XVII (1954) 463.
RHA 70 (1962) 58-59.
13 E. v. Schuler, KMkaer., (1965) 152.
14 M. Darga, Karahna ~ehri Kült-Envanteri. (1973) 14.
11
12
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a1,2'de sunulan metinlerde kavram, gün ve aydan daha uzun
bir zaman sürecini belirtmektedir.
a3,4,5'de sunulan metinlerde de görülece~i gibi kavram, mevsimlerle ilgili olarak geçmektedir. Bu durum da, kavram~n her mevsimde olgunla~an bitkilerin hasat zaman~n~~ gösterdi~ini kan~tlar.
Her ne kadar kavram, k~~~ n hasad~~ yap~lan bir bitkiyle geçmiyorsa da,
k~~~aylar~ nda da hasad~~ yap~lan bitkilerin varl~~~~kabul edilebilir.
Nitekim metinlerimizde EZEN E12 arptia~~"k~~~hasad~~ bayram~"
kayd~~ vard~ r (KBo II 8 I 14) 15.
MU-ti meiani ile belirlenen zaman ilkbahar mevsimini de
içine almaktad~ r. Bu zaman da b~~ de sunulan metin yerine göre
AN.TAU SUM bitkisinin hasat zaman~~ olmal~d~ r. Ayn~~ zamanda
kavram~n Telepinu ve F~ rt~ na tanr~s~ n~ n bayramlar~~ olarak gözükmesi
de (d1,2) bu önerimizin kan~ tlar~d~ r. Çünkü kaybolan tanr~~ dönünce
do~a ye~ermekte ve canlanmaktad~ r. Ayr~ca F~ rt~ na tanr~s~ n~n belirtileri olan ~im~ek çakmas~~ ve gök gürlemesi ilkbahar mevsiminde
görülmektedir. Bu önerimizin di~er bir kan~t~~ ise, kavram~n ilkbaharda kutlanan EZEN DuGhar~i genuktad "küpün aç~lmas~~ bayram~" 16 ile
ilgili olarak geçmesidir (b2). Metinlerin verdi~i bilgiye göre, küpler
ilkbahar olunca, gök gürültüsü i~itildi~i zaman aç~lmaktad~r 17. Ayr~ca 133 de sunulan metinde MLSENLII-A miianal" kayd~~ geçmektedir. Kan~m~zca bu ku~lar, ilkbahar mevsiminde Ilattuda'ya gelen
göçmen ku~lar olmal~d~r?
Kavram cl de sunulan metinde görüldü~ü gibi hem ilkbahar,
hem de yaz mevsimi ile ilgili olarak da geçer. Lilgina ~ehrinin F~rt~ na tanr~s~~için, kavramla belirtilen zamanda kutlanan iki bayramdan
bir tanesi ilkbaharda kutlanan EZEN tet4einal "gök gürültüsü bayram~", bir tanesi de EZEN BURU. "hasat bayram~" d~ r. Kraliçenin Tamininga ~ehrinin ISTAR'~n~~ kavramla belirtilen zamanda evin
üzerinde (çat~da, damda) kutlamas~~ (a6) ve kral~n ~im~ir a~ac~~ alt~nda Tedup ve Ilepat için MU-ti meiani'yi kutlamas~~ (KBo XXI 34Bk. C.W. Carter, HCI (1962) 182.
Kavram EZEN TE-gl "ilkbahar bayram~" ile ilgili olarakda geçer (KUB
XLII 105 III 22).
17 KBo II 7 Vs. g; Rs. 16; KUB VII 24 Vs. ii; XVII 35 II 12 ; XXV 23 I 8.
Ayr~ca bk. A. Archi, UF 5 (1973) 13.
18 Kelimeyi A. Ünal, RHA XXXI (1973) 45'de "Vogel des Gedeihens" olarak çevirmi~tir.
15
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IBoT I 7 IV 43) bu önerimizin di~er kan~tlar~d~ r; çünkü aç~k havada
bir bayram kutlanmas~~için do~a ko~ullar~n~n buna elveri~li olmas~~
gereklidir 19 .
— F~rt~na tanr~s~~için kutlanan MU—ti meianad bayram~, elimizdeki veriye göre en az üç gün devam etmektedir (d2). Bu durum da
A. Götze'nin kavram için önerdi~i "yeni y~l günü" çevirisi ile uyu~mamaktad~r; çünkü "y~lba~~~bayram~" tek bir gündür. Bu da metinlerimizde EZEN MU—al SAG.DU—al "y~lba~~~bayram~" olarak
belirtilmi~tir (KUB XXXVI 97) 20.
Yukar~da üzerinde durdu~umuz izlenimlerin yan~nda kavram~n anlam~n~~saptamak için, filolojik bir aç~klamas~n~n yap~lmas~n~n da zorunlulu~u vard~r. Kavram~n MU—ti meni ~eklinde yaz~l~~~ndaki meni eleman~n~~A. Götze, mene— "yüz, taraf" (bk. J. Friedrich,
HW s. 141) anlam~na gelen sözle ilgili görmek istemi~tir 2°. Ancak
mejani yaz~l~~~ndan meni yaz~l~~~na; meniiani lmemini,
örneklerinde 22 oldu~u gibi geçme olana~~~vard~r. Fakat meni yaz~l~~~ndan meiani— ~ekline geçme olana~~~yoktur. Kan~m~zca iki elemandan olu~an MU— ii/al mejani/mejanal'~~ bir bütün olarak dü~ünmek gereklidir. ~kinci eleman meiani lmeni veya meianal
hititçe mai—
"büyümek, geli~mek olgunla~mak" fiilinden —atar eki ile türetilen meiatar sözünün D. Lok. ve G. ~eklidir. Bu durum da H. G.
Güterbock'un kavram için önerdi~i "her sene" 23 çevirisine uymamaktad~r. Çünkü "her" sözü tüm dillerde çok kullan~lan bir sözdür.
E~er meiani Imeianal "her" anlam~nda olsayd~, yaln~z MU "sene,
y~l" anlam~na gelen sumerogramla de~il, di~er sözlerlede birlikte
geçmesi beklenirdi. Bundan dolay~, biraz önce kaydetti~imiz gibi kavram~, bir bütün olarak dü~ünüp, ikinci eleman~~meiatar— sözüne ba~layarak "y~l~n olgunla~mas~, geli~mesi" olarak çevirmek istiyoruz.

Çat~lar~n kült bak~m~ndan önemi hakk~nda bk. R. Nauman, Eski Anadolu
Mimarisi (1975) 164, alt not 37.
20 Metnin transk. ve çevirisi için bk. H. Otten, OLZ LI (1956) ~ o3 v.d.
21 Bk. JCS IV (195o) 225.
n Bk. J. Friedrich, Heth. El. I (196o) 104.
23 Bk. RHA 81 (1967) 143.

