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H~T~TLERDE TUZ VE KULLANIMI

Dr. SEDAT ERKUT
Bu çal~~maya ileride tuz ile ilgili yap~lacak kapsaml~~ bir ara~t~ rmaya
baz olu~turmak amac~yla ba~lad~k. Elde edilen ilk bulgular~~ yararl~~ olaca~~~
dü~üncesiyle bir an önce yay~ nlamay~~ ye~ledik.
~ nsan vücudunun yap~~ ta~lar~ ndan olan, halk aras~ nda "yemek tuzu"
ad~yla an~lan Sodyum klorür'e (NaC1) eri~kinlerde günde 1 0-20 gr. gereksinim duyulmaktad~r. Bitkisel g~dalarla beslenen insanlarda ald~~~~besin
gere~i potasyum vücutta yo~unla~maktad~ r. Potasyum idrarla vücuttan ç~karken sodyumu da beraberinde götürmektedir. Böylece do~al olarak
vücuttaki gerekli tuz miktar~~ azalmakta ve metabolizman~ n tuz gereksinimi
ortaya ç~kmaktad~ r. Ayr~ca terleme ve baz~~ di~er yollardan vücuttaki tuz
eksilmektedir. ~lkça~da insanlar~ n tar~ msal üretime geçmeleri, bitkisel g~dalara yönelmeleri daha az et yemelerine neden olmu~ tur. Böylece tuzun
ek olarak al~ nmas~~ gereksinimi do~mu~tur. Bu durum insanlar~~ do~al tuz
kaynaklar~ ndan yararlanmaya yöneltmi~tir.
A
Civiyaz~l~~ Bo~azköy belgelerinde "tuz" mineralini ifade için MUN Sumerogram~~ kullan~lmaktad~ r. Akadcas~~ TABTU / TABATU olan
sözcü~ün Hititçe kar~~l~~~~için ~imdiye kadar çe~itli teklifler yap~ lm~~t~r. ~lkin E. Forrer tuzun Hititçesinin "~ijanta" oldu~unu ileri sürmü~tür I. Daha sonra H. Hoffner de bu görü~ü tek soru i~areti ile payla~m~~t~r 2. J.
' E. Forrer, Forschungen. I (~ 926), s. 164.
H. Hoffner, RHA 8o (1967), s. 77.
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Friedrich bu sözcü~ü F. Sommer'e dayanarak' ihtiyatla asl~nda "Rauschtrank (??)" "içki sarho~lu~u" anlam~ na geldi~ini belirtmi~tir 4. E~er bu anlam do~ruysa Forrer'in Göksu nehrinin Hititçe kar~~l~~~~olaca~~n~~ ileri
sürdü~ü ilanta akarsuyu 5 teklif edilen anlama uyacak biçimde akan bir
akarsu olmal~d~ r.
Tuz için di~er bir teklif H.G. Güterbock'un ileri sürdü~ü ezzan- / izzan- d~ r. J. Friedrich önce bu teklifi ihtiyatla sözlü~üne alm~~ ' daha sonra bu sözcü~ün daha ziyade "saman çöpü" anlam~ na geldi~ini belirtmi~tir 8. Son olarak J. Puhvel kelimenin kar~~l~~~ n~n kesin olarak "Chaff" "kepek" anlam~na geldi~ini ortaya koymu~tur'.
Tuzun Hititçesi bizce de bilinmemektedir. Ileride öne sürece~imiz nedenlerden dolay~~ tuzlamak eyleminin Hititçesini mumiia- oldu~u görü~ündeyiz.
B
A~a~~da bir k~sm~ n~ n çevriyaz~s~~ ve çevirisini verece~imiz KBo XI 73
Bo 2792 öy. II paralelidir ve 996/c öy.? II ile uyu~maktad~ r. Büyük
bir olas~l~ kla metin nuntarrijaq~a§ bayram~na aittir I°. Metnin ilgili k~sm~~
~öyledir 11 .
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Dur [ -mi-it-ta ]

[LUGAL-Ji t~i-in-kâ[n-zi]
1 MUN ku-gul-lu-u§
4- E
5' "U Dur-mi-it-ta-az
bi-in-ku-ya-an-zi
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F. Sommer, Die Ahhijava-Urkunden (1932), s. 132.

J. Friedrich, HW (1952), S. 192.
' E. Forrer, a.g.e., S. 47; di~er lokalizasyonlar için bkz. G.F. Dei Monte-J.Tischler,
Die Orts-und Gewassernamen der hethitischen Texte (1978), S. 548.
H.G. Güterbock, JCS 6 (1952), s. 36 vd.
J. Friedrich, HW (1952), s. 44, s. 94, s. 286.
J. Friedrich, HW 2. Erg. (1961), s. ~ o.
9

J. Puhvel, Hittite Etimological Dictionary, Vol. 1, 2 (1984), S. 321 vd.

1" M. Popko, "Ein neues Fragment des hethitischen nuntarrijat~a- Festrituals", Altorientalische Forschungen 13 (1986), s. 222.

11 7'-11'. sat~rlann çeviriyaz~s~~ ve çevirisi için bkz. S. Alp, Beitrage zur Erforschung
des hethitischen Tempels (1983), s. 238; aynca bkz. M. Popko, y.a.g.m., S. 223: 10'-11'. sat~ rlar 996/c öy.? II 3'-4'. sat~ rlara göre tamamlanm~~t~ r ve metnin çeviriyaz~s~~ ve çevirisi için
bkz. S. Alp, BEHT (1983), s. 360.
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SALM" zi-in-tu-hi-i-e-e~~

IRI' Ta-hur-pa-ma-kân
KASKAL-an ZAG-na-az
~~ o' [ (t) ] a- [ (p) lu-§a a-ra-an-da-ri
~ ' [(ta SIR)] Ru LRL Ha-at-ti-li

2' E

EX

Dur[ mitta ] kenti

[ kral] a reverans ya[ parlar]
] tuz topaklar~~
[
Durmitta kentinden
salarlar/sevkederler
zintut~i rahibeleri
Tat~ urpa kentinde ise
yolun sa~~nda
~~ o' kenarda dururlar
ve Hattice ~ark~~ söylerler.

2', 5'. sat~ rlarda geçen ve tuz sevkiyat~ n~ n yap~ ld~~~~anla~~lan kent
Durmitta'd~ r. Kültepe belgelerinde Turt~umit '2 olarak geçen bu kentin
Ga"§ka
bölgesinde
oldu~unu
biliyoruz '3.
Ayr~ca
Durmitta
ile
klanbana'n~ n m ayn~~ bölgede oldu~u, Mu~,lattali'nin III. Hattu§ili'ye idare
için verdi~i vilayetler aras~ nda say~ lmas~ ndan anla~~lmaktad~ r'. Kültepe
belgelerinde bak~r~ n Ti§murna'da yap~ lamayan iyile~tirme i~leminin Dur-

'2 E. Bilgiç, "Asurca Vesikalara Göre Etilerden önce Anadolu'da Maden Ekonomisi",
Sumeroloji Ara~t~ rmalar~~ (1940-1941), S. 982 an. 82.
'3 E. von Schuler, Die Kasker (1965), s. 99; ayr~ca Mu~lili y~ll~ klar~nda bir Gala
kenti olarak geçer bkz. A. Goetze, "Die Annalen des
MVAeG 38 (1933), S. 22
vd. (KBo III 4 I 30, 31, 41).
~ ° S. Alp, "Die Lage der hethitischen Kultstadt Hanbana", Fs. E. Edel ( ~ 979), S. 13
vd.
15 H. Otten, Die Apologie Hattu§ili~' III, StBoT 24 (1981), S. 14.
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mitta'da yap~labildi~i gözlenmektedir 16. Durmitta'da Telipinu kültü kutsanmaktad~ r '7.
Hattu§a'n~ n kuzeyindeki tuz yataklar~ na bakt~~~ m~zda Çank~ r~ ' n~n yakla~~k 15 km. güneydo~usunda, Bal~ ba~~köyünün 1,5 km. kadar güneyinde
halen üretimde olan ülkemizin ikinci büyük kaya tuzu i~letmesini görüyoGeçti~imiz y~ l~ n sonlar~ na do~ru Çank~ r~~ Müzesi taraf~ ndan yörederuz
ki nekropolde kurtarma kaz~ lar~ na ba~lanm~~t~ r. ~lk verilere göre II. biny~ l
mezarlar~ na da rastlanm~~t~ r. Ayr~ca tuz ma~aras~~ yak~ nlar~nda pek büyük
olmayan bir höyük tespit edilmi~tir. Durmitta kentinin bu yörede olmas~~
olas~ l~~~~büyük olmakla beraber ünlü Durmitta kentini böyle küçük bir
höyü~e yak~~t~ rmak bizce olas~~ de~ildir.
Tuz ten~in edilen kentlerden bir di~eri Duhdu§na'd~ r 19.
IBoT II 129 öy.

12

ui-ia-a-na DINGIR L/M
kir

1.121,

Na-hi-ta-za LRL Hi-li-ik-qa-za pf-e bar-

13 ki-nu-un-ma-ya-ra-at kar-a§-~a-nu-ir MUN-ia

A-NA DINGIR LIM

14 t- R1 Du-uh-du-1A-na-za p~-e bar-kir ku-nu-un-ma-ya-kân UK11j MES
t~:§
15

A-NA ' L m's 1S

GUSKIN par-ra-an-da pa-a-ir MUN-ma kar-a-nu-

fr

12 Tanr~ = ~arab~~ Nabita ve Hilika kentlerinden temin edilir.
13 Fakat ~imdi ihmal ettiler ve tar~m~ n tuzu
14 Dut~du§na kentinden temin edilirdi fakat halk
15 alt~ n seyislerin öte taraf~ndan gittiler tuzu ise ihmal ettiler.
16

E. Bilgiç, y.a.g.m., s. 927, 928.
KBo I 1 ay. 45', KBo I 4 IV 22', KBo XXII 39 111 2

18 Türkiye Tuz Envanteri, MTA Yay~ nlar~~ No. 164 (1977), S. 32, pafta No. Çank~ r~~
G/31.
Bkz. G.E.Del Monte -J. Tischler, y.a.g.e., S. 434.
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Dubdu~na'n~n metinlerimizde Dudu~na ~eklinde yaz~l~~~ n~~ tespit edemedik. Dudu~na, Durmitta kenti ile yak~ n ili~kisi olan bir kenttir". E~er
Dubdu~na ile Dudu~na ayn~~ kent ise bu kentin yukar~da sözünü etti~imiz
tuz ma~aras~~ yak~ n~ ndaki höyük için uygun bir teklif olabilir.
KBo XIII 238 ay. 6'dan anla~~ld~~~ na göre Kalapila kenti de Tanr~~
Telipinu ile ilgilidir ve buradan da tuz temin edilmektedir'. Bu kent için
de yukar~da sözünü etti~imiz höyük teklif edilebilir.
KBo XIV 142 ~li 29 vd.'dan anla~~ ld~~~ na göre Kayarna kenti de tuz
ile ili~kilidir; ancak kültüne bak~l~ rsa bu kent güneydo~u Anadolu'da
aranmal~d~ r 22 .
KUB XXXVIII 19 öy.
de ~ukzila kentinin tuzcularla ilgisi
görülmektedir'. Ayn~~ ~ekilde ljapalla kenti KUB XLVIII io5 ay. 38'de
tuzcularla ilgili geçmektedir'. Tuzcular~ n i~levleri bu metinlerden aç~ kça
anla~~lmamakla beraber ço~unlukla "koyun" ile birlikte geçmeleri dikkat
çekicidir. Belki bu meslek erbab~~ koyunlar~ n tuz ihtiyac~ n~~ kar~~ lamaktayd~ .
~imdi yeniden yukar~ya B bölümünün ba~~ na dönelim. Metnimizin
4'. sat~ r~ nda kugulla- sözcü~ü geçmektedir. g/kul- gövdesi ile ilgili olan"
bu sözcük için öteden beri kullan~ lan "metal bir kap" ya da "ölçek" kar~~l~~~ ' kan~ m~zca anlam~~ kar~~lamamaktad~ r. Bilgilerimize göre kugullaDUG determinatifiyle hiç bir zaman geçmemektedir. Kelimenin birkaç
yerde çift kö~e çengeliyle görülmesi, önceleri yabanc~~ kökenli bir kelime
olabilece~i izlenimini uyand~ rm~~~ancak daha sonra ba~ka say~ larla birlikte
25
KUB XXXIV 38 Ö. I 5'-9', 13-14', kentin ad~ n~ n son taraf~~ k~ r~ kt~ r bu k~ sm~~ -ka
olarak tamamlamak olas~d~ r, blcz. H. Ertem, Bo~azköy Metinlerinde Geçen Co~rafya Adlar~~
Dizini (1973), s. 26.
21

G.E. Del Monte -J. Tischler, y.a.g.e., S. 163.

" G.E. Del Monte -J.Tischler, y.a.g.e., S. 204.
25 G.E. Del Monte -J. Tischler, y.a.g.e., s. 363; metnin çeviriyaz~s~~ ve tuzcular için
bkz. P. Daddi, Mestieri (1982), s. 76, aynca blcz. tuzcu için H. Hoffner, RHA 8o (1967), s.
772

° P. Daddi, Mestieri (1982), s. 76.

O. Carruba, Das Beschwörungsritual für die Göttin Wisurijanza, StBoT
37 an. 63.
26
J. Friedrich, HW ( ~~ 952), s. 155; J. Friedrich, HW ~~ . Erg. (1957), s. ~~ o.
25

2

(1966), s.
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görülmesi bir ölçek olabilece~i fikrini uyand~rm~~t~ r". Ölçek fikri kan~ m~zca tümüyle yanl~~~olmamakla birlikte a~a~~ da verece~imiz örnelderden de
anla~~laca~~~gibi kugulla- için "topak, yumru" kar~~l~~~~uygun dü~mektedir.
KUB IX 31 (— HT ~ ) 15 vd.'da arpa unundan yap~ lm~~~ve pi~irilmi~~
kugulla- geçmektedir. 2672/c öy. 13'te de pi~irilmektedir'.
KUB XXX 26 öy. 12'de malttan yap~lm~~~kugulla- görülüyor".
244/p III 6 vd.'da çamurdan 20 adet kugulla- geçmektedir'. KUB XIII
35 II 12'de bir adet bronz kugulla- görülüyor. Bir mahkeme tutana~~~olan
KUB XIII 33 II 16-2o'de de bronz ve gümü~~kugulla- geçmektedir; ilgili k~sm~ n çevirisi ~öyledir 31: "SulupaSSi kenti saray~ ndan önavlu y~kay~c~l~~~~yapan Paliia'll GaSkaili'ye sorduk o ~öyle cevaplad~ ; V bronz kugulla- içlerinden biri gümü~, bir mutfak b~ça~~ , bir küçük orak, iki büyük bronz
orak, iki hançer çalm~~t~ m".
Di~er çok önemli bir metin yeri olan KBo X 45 III 2-7'de bazalt ta~~ndan ö~ütme ta~~n~n kugulla- ~eklinde yap~ ld~~~~kay~thd~ r". Bu metin
yeri ile kugulla-'n~ n biçimi zihinde daha iyi ~ekillenmektedir.
Ayr~ca kugulla-'n~n bir bitki ismi oldu~unu görüyoruz'. Bu bitkinin
yukar~daki kan~ tlar gere~i "yumru köklü" bir bitki olaca~~~kan~s~nday~z.
Öte yandan muhtemelen sözcü~ümüz ile ayn~~ gövdeden türemi~~kukullaimmi- adl~~ bir elbise türü ya da elbisenin bir parças~~ mevcuttur 34.
Söz konusu objenin görünü~ünün, bu ismi almas~ na neden oldu~u fikrini
akla getirmektedir.
27 B. Schwartz, JAOS 58 (1938), S. 346; B. Rosenkranz, Beitr4e zur Erforschung des
Luvischen (1952), S. 10.
28 H. Otten, ZA NF 17 (1955), s. 129 an. 1.
" Kr~z. H. Otten, Hethitische Totenrituale (1958), S. 102- ~~ o3.
3° Bkz. ve Kr~z. H. Otten, y.a.g.e., s. 134.
3i Çeviri için kr~z. R. Wemer, Hethitische Gerichtsprotokolle, StBoT 4 (1967), S. 34,
35. Metindeki i~aretin G~ R okunu~ u için bkz. H.G. Güterbock, Fs. Otten (1973), S. 80.
32 Çeviriyaz~s~~ ve çeviri için bkz. H. Otten, ZA 54 (1961), s. 153; H. Hoffner, Alimenta Hethaeorum (1974), S. 134.
33 Bkz. H. Ertem, Bo~azköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolusunun Floras~~
(1 974), S. 46.
34 Metnin çeviriyaz~s~~ ve çevirisi için bkz. A. Goetze, Kizzuwatna and the Problem of
Hittite Geography (1946), s. 6o.
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Bütün bunlardan dolay~~ yukar~da çeviriyaz~s~~ ve çevirisini verdi~imiz
KBo XI 73 6y. 4'te geçen "MUN kugulluru "tuz topaklan" olarak çeviriyoruz 35.
kugulla-'n~n anlam~~ için yapt~~~m~z teklif Yunanca kukkoç
sözcü~ünün anlam~n~~ kar~~lamaktad~r. Aynca olas~l~kla ayn~~ kökten türemi~~Almanca kugel sözcü~ünün anlam~na da uymaktad~r 36.

35 Metni son i~leyen M. Popko, AoF 13 (1986), s. 223'te "die kugulla Gefasse mit
Salz" olarak tercüme etmekle birlikte son görü~memizde kugulla- için "topak" fikrine kat~ld~~~n~~ ifade ettiler.
36 Bu kar~~la~t~rmay~~ Prof. Dr. Orhan Bingöl'e borçluyum; kendilerine burada te~ekkür ederim.
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