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ÇERÇEVESINDE ORTAK B~ R KELIME:
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Doç. Dr. YA~AR CO~KUN
Hititler kendilerinden önce Anadolu'da yerle~mi~~kavimlerin veya hakimiyetleri alt~ na ald~ klar~~ topluluklar~ n tanr~ lar~na da tap~yorlard~. Bu yabanc~~ tanr~ lara edilen dualar~~ bazan da onlar~ n dilinde yaz~yorlard~. ~~te
M. Ö. üçüncü binin ortalar~ ndan ba~layarak Mezopotamya ve zamanla
Eski Önasya'ya yay~ lan Hurri kavminin konu~tu~u dile ait kelime ve
cümlelerin Bo~azköy çivi yaz~l~~ metinler içerisinde, öncelikle dini metinlerde yer ald~~~ n~~ görmekteyiz. Hatta son y~ llarda, 1983 Kaz~~ Kampanyas~ 'nda hurrice-hititçe bilenk tabletler gün ~~~~~ na ç~ kar~ lm~~~ve Prof. Otten
taraf~ ndan "Keilschrifttexte aus Boghazköi" serisinin "32." cildinde yay~ mlanaca~~~haber verilmi~tir 'Bu konuda, Hitit Devlet Ar~ivi'nin ortaya konmas~ nda "Hurri'li Katipler"in de büyük rol oynad~ klar~ n~~ kabul etmek gerekir.
Hurrice ile Anadolu 'nun Hitit öncesi dillerinden biri olan hattice
aras~ ndaki uygunluk(?) ya da benzerlikleri ara~t~ ran V.Haas - H. J. Thiel,
Das Hurritologische Archiv adl~~ eserinin 22. sayfas~ nda "bu iki dil aras~ ndaki benzerliklerin sadece kelime hazinesinde aranmas~~ gerekti~ini ve bu
konuda lexikal bilgi eksikli~inin problem yaratt~~~ n~" ifade etmi~~ve baz~~
uygunluklar~~ örneklerken hurrice Ijaw(u)ri "yer, toprak"~ n kar~~l~~~~olarak
hattice wur kelimesini de kaydetmi~tir.
Hurrice yoluyla hititçe'ye geçen ayn~~ amaçl~~ kelimelerden özellikle rituarde kullan~ lan bir kap grubunu metinlerimizden tan~yoruz 2 :
liz~pru,s7ji-4, zizzulji' Archöologischer Anzeiger 1984 S. 329-381'de Peter Neye, Die Ausgrabungen in Bo~azköy Hattu~a 1983 mit einem Beitrag von Heinrich Otten S. 372-375.
2 H. Kronasser, Etymologie der Hethitischen Sprache ~~ (1966) s. 209. Ayr~ca
bk. B.
Hroznj/, Die Sprache der Hethiter (Bo-St. 1/2, 1917) S. 11, 121 ; Götze-Pedersen, Mur~ili~Sprachlahmung (1934) S. 43; hurriceden hititceye geçen kelimeler için bk. F. Sommer, Orientalistische Literaturzeitung (1939) s. 29.
3 Y. Co~kun, Bo~azköy Metinlerinde Geçen Baz~~ Seçme Kap isimleri (Dil ve TarihCo~rafy3 Fakültesi Yay~ nlar~~ No. 285/1979) s. 18 vd. Ayr~ ca bk. A. Kammenhuber, Hethitisches iörterbuch2 Lief. 1/1975 s. 46 vd. ve J. Puhvel, Hittite Etymological Dictionary
( 984) s. ~~ vd.
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Burada ara~t~raca~~m~z DUG ~JUPUllli- ise, akadça HUBURNU "parfüm
ya~~~için küçük boyutlu bir kap" veya "küçük bir ya~~kab~" kelimesinin
hititçe'ye geçmi~~ ~eklidir 5. Nuzi'de içerisine I.DÜG.GA "parfüm", Mani
belgelerinde ise I "ya~" konmaktad~ r.
Hitit çivi yaz~ l~~ belgelerinde bir kap ismi olarak 6 iki yerde geçiyor:
"";

: KBo V ~~ II 44

hu-pur-ni

: KUB XLV 54 Ay? 4

Kelimenin geçti~i ilk metin "Kummanni ~ehri'nin 7 Haiti 'li Rahibi Papanikri"ye 8 ait olup dini bir metindir. Burada (II 44 vd.) iki adet !yupur-nikab~ ndan birisine "parfüm", di~erine de "bitkisel ya~" konuyor:
11 I)" 1310147121.S.' ~A BA ~ LAI

~A I.DÛG.GA I"-ma ~A

Bu kaplar tap~ nakta kullan~ lan bir dizi kaplar~ n aras~nda yer almakta,
onlar~ n içerisinde baz~~ g~da maddeleri ve güzel kokulu ya~~bulunmaktad~ r.
MA is'tappan).
Baz~ lar~ n~ n üzeri incir yapraklar~ yla örtülüdür (: ISTU
Bu metinde dikkatimizi çeken ba~ka bir nokta da tyupurni-, purpuriberaberli~idir, çünkü her ikisinin de içerisine ayni maddeler (parfüm ve
ya~) konmakta ve her ikisinini de üstü aç~ k b~ rak~ lmaktad~ r. 38-50. sat~ rlar
aras~ nda kaydedilenlerin bir dökümü a~a~~dad~ r:
kab~ n ismi
pullur~aKUKUBU9
h_utnikkiHAB.HAB ")
purpuripurpuriliz~purnilyourni-

içine konan madde
bal
~arap
bal
~arap
parfüm
bikisel ya~~
parfüm
bitkisel ya~~

kab~ n say~ s~~
7

7
7
t

Y. Co~kun, Kap isimleri s. 25 vd.
' Chicago Assyrien Dictionary "H" s. 219 ve Akkadisches Handwörterbuch S. 352.
J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch (1952) s. 76 "cin Gefass, nach Laroche, Journal Cuneiform Studies 2 1948) S. 118' zu churr. !yabur- (!it~bur-)"Erde".
G.F. de! Monte - J. Tischler, Die Orts - und Gewssernamen der hethitischen Texte (1978)S. 221.
E. Laroche, Les Noms des Hittites (1966) s. 136 nr. 933.
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ljupurni- kelimesini lengüistik aç~dan ve idantif~ kasyon bak~ m~ ndan incelersek ~ u sonuca vanyoruz : le/can-, daganzipar kelimeleriyle e~~anlaml~~
gövdesi lja/wuu r-, hubur-, ljabur- "toprak, yer" olmak üzere, "-ni" türetken
ekiyle te~kil edilmi~~olup, 12 "commun generis" gruba dahildir. Laroche,
Glossaire de la Langue Hourrite (1980) "Hurri Dilinin Sözlü~ü" S. 99 ve
~ og'da hupurni2 nin ait olabilece~i bir gövde ara~t~ rm~~~ve Hitit Çivi yaz~ l~~
metinlere geçmi~, hurrice ~u kelimelere raslam~~t~ r :
liawurni "Terre"; Ijub (u)ri "Nom de la matiere du liubrus7ji, ne pas
confondre avec hawurni "terre", mais d. cl ug huburni"
Böylece (z_upurni-'nin ba~land~~~~gövde anlam~~ nedeniyle, bu kab~ n daha çok pi~mi~~topraktan yap~ ld~~~~kabul edilmelidir.
Kelimenin Mezopotamya paralellerini arad~~im~ zda bir de "içerisinde
bira içkisi saklanan büyük depo kab~" IJUBURU 13 ve bu küplerin bulundu~u "özel bir konut"a, B~T HUBURI'yem rashyoruz 15. Herhalde bizim
1..z~purni-bunlarla ili~ kili olmay~ p, daha çok içine "parfüm konan küçük
kap" HUBURIVU16 veya "ya~~kandili" olarak kullan~ lan 1:1 UBUNNU17
kaplar~ na uygundur.
Sonuç olarak, D'hupurni- gerekti~inde kandil olarak da kullan ~ labilecek küçük boyutlu bir parfüm kab~~ olabilir.

" Y. Co~kun, Bo~azköy Metinlerinde Geçen Ba~l~ ca Libasyon Kaplan (Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi Dergisi XXVII/3-4, 1969) s. ~ o vd. (1972).
"' Y. Co~kun, Kap isimleri (1979) s. 59 vd.
Von Brandenstein, ZDMG 91 S. 571, ZA NF XII S. 85 ve J. Friedrich, MVAG Il
42 S. 8, 30.

12 H. Kronasser, EHS 1 S.

221 "?1
,UPUTni-

c. (Cin Gefass) zu hurr. !yubur (Erde) vgl. Ter-

rine".

13 Bk. Friedrich, Heth. Wört. 3. Ergaenzungsheft s. 41 "'KU.0 -F KAK, Bierkrug
(= HUBURU); Delitsch, Handwörterbuch s. 268 "liubüru, cin bestimmtes Gefass, K. 152,
242"; A. Salonen, Die Hausgeraete der Alten Mesopotamier s. 200 "Ijiburnu, /Juburnu: Riesenkrug"; CAD 220' Ijubusu (a large vat for beer)"; AHWb (1962) S. 352 `11.uburu (m), bir bira destisi".
14 Landsberger-Balkan, Belleten XIV (1954) S. 189, 239, 240 (alm.)
A. Salonen, HAM II (1966) S. 196, 201.
16

"
S. 229 "kleine Olflasche, Parfümflasche"
CAD 219' "Ip~bunnu, ya~~kandili olarak kullan~ lan bir kap, El-Amarna, Nuzi ve Babil belgelerinde geçmektedir"; AHWb (1962) 352' "Ijubun(n)u(m), ~ / 3 ya da t litrelik küçük
bir kap.
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