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H~T~TÇE Ç~V~~YAZILI BELGELERE GÖRE ÇOBAN
TURGUT Y~~~T •
M.Ö. II. biny~lda Anadolu'da çok önemli bir siyasal güç olarak ortaya ç~ kan Hitider, bu dönem dünyas~ n~ n en çok dikkati çeken kültürlerinden birini de ortaya koymu~lard~r. Hitit Devleti'nin ilk kez ortaya ç~ kt~~~~yer, Hitit
kültürünün izlerine bugün en yo~un olarak rastlanan bölge olan K~z~l~ rmak'in çizdi~i geni~~kavsin içinde kalan topraldard~r. Bu merkez alandan hareketle Hititler, Anadolu'nun her yönünde siyasal ve askeri faaliyetlere giri~mi~ler, devletin s~n~rlar~n~~ bu yönlerde geni~letmi~lerdir. M.Ö. XII. yüzy~l
ba~lar~ndaki Hitit Devleti'nin y~k~l~~~na dek Anadolu'nun pek çok yerinde ve
ondan sonra biraz daha de~i~ik kimliklerle Anadolu'nun güneyi ve güneydo~usunda Hititler'in izlerini takip edebilmekteyiz.
Avc~l~k ve toplay~c~l~ k ekonomisinden sonra ilk üretimcilik evresini temsil eden neolitik ça~dan itibaren Anadolu'da tüm tarih boyunca geçim kayna~~n~n temelini tar~ m ve hayvanc~l~ k olu~turmu~tur. Arkeolojik kaz~lar~n
sonuçlar~~ile Anadolu topraklar~nda tar~m~ n ve hayvanc~l~~~ n geli~imi izlenebilmektedir. Yaz~ n~ n bu topraklarda kullan~lmaya ba~lanmas~~ile birlikte de
yine geçim kayna~~n~ n temelini olu~turan tanm ve hayvanc~l~~~n Anadolu
kültüründeki yerini yaz~l~~kaynaklar vas~ tas~yla ö~renebilmekteyiz.
Hititçe çivi yaz~l~~belgelerde, insanlar~ n çe~idi ürünlerinden ve gücünden faydaland~ klar~~ evcil hayvanlar~ n isimleri geçer: "UDU=koyun",
"GU i=s~~~ r", "M/S, UZ6=keçi", SAH=domuz", "M•SE=e~ ek",
"Al\SE..GiR.NUN.NA= kat~r", "ANSE.KUR.RA=at", "UR, UR.GI 7=köpek". Bu
* A.Ü. DTCF, Eskiça~~Tarihi Anabilim Dal~.
1 Bo~azköy metinlerinde geçen hayvan isimleri için bak.
göre Hititler Devri Anadolu'sunun Faunas~, Ankara 1965.
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hayvanlar~n farkl~~türleriyle ve cinsleriyle ilgili olarak metinlerde say~s~z kay~t
vard~r. Hayvanc~l~~~n Hitit ekonomisinde önemli yer tutmas~~dolay~s~yla hayvanlann Hititçe belgelerde epeyce an~ld~~~na ~ahit oluruz. Ancak sadece
ekonomik de~erleri dolay~s~yla de~il, tannya sunulan kurban hayvanlar~~olmalar~ndan dolay~~dinsel içerikli belgelerde ve bayram törenlerini konu alan
belgelerde de çok s~k hayvan isimleri yer al~r.
Tüm Anadolulu toplumlar~n ya~ant~s~nda oldu~u gibi hayvanc~l~~~n
önemli bir yer tuttu~u Hititleeden bize ula~an çivi yaz~l~~belgelerde, hayvanlan sevk ve idare eden, hayvanlar~n bak~m~ndan beslenmesine ve onlardan
elde edilen ürünlerin ortaya konmas~na dek hayvanc~hkla ilgili i~leri yürüten
çobanlarla ilgili kay~tlara rastlanmaktad~r. Hitit ekonomisinde tanmdan
sonra en önemli yeri hayvanc~l~k i~gal etmesine ra~men, çobanhkla ilgili kay~tlar Hititçe çivi yaz~l~~belgelerde s~n~rl~~say~dad~r. Mevcut kay~tlar~n hepsinden de Hitit kültüründe çoban ve çobanl~k üzerine bilgiler edinmek mümkün de~ildir. Hititçe çivi yaz~l~~belgelerde çobanl~kla ilgili sözcük ve terimler
hep sumerogram de~erleri ile yer al~rken, Hititçe olmak üzere çoban kar~~l~~~~sözcük bir kez tespit edilebilmektedir2. Çobanl~kla ilgili sözcük ve terimlere kanunlardan fermanlara, antla~malardan dinsel içerikli metinlere dek
farkl~~içerikli belgelerde rastlamyorken, a~a~~da ele alaca~~m~z üzere çobanl~k Hitit kültüründe farkl~~ortamlarda kar~~m~za ç~kmaktad~r.
LÜSIPA.UDU ve LÜSIPA.GU4'nun geçti~i metinler incelendi~inde, bu
unvanlar~~ta~~yan ki~ilerin do~rudan do~ruya bu sumerogramlann sahip oldu~u anlamla ilgili i~ler, yani çobanl~k ya da de~i~ik ortamlarda bununla ba~~nt~l~~ i~ler yapt~klar~~anla~~lmaktad~r. Koyun çoban~~ve s~~~r çoban~~anla2 Hititçe çivi yaz~l~~belgelerde tespit edilebilen çoban kar~~l~~~~sözcük "tve~tara"d~r . Bunun
yam s~ra, ilerleyen saurlarda baz~lar~n~n üzerinde duraca~~ma çobanl~kla ilgili sumerogram de~erleri ile metinlerde yer alan sözcük ve terimler topluca ~öyledir: "LÜSIPA=çoban",
"LÜSIPA.UDU=koyun çoban~", "LÜSIPA.GU,I~~r çoban~", "LÜSIPA.AE.KUR.RA=at çoban~",
LÜAH, LUSIPA.SAH=domuz çoban~", "UGULA
"L ü MA.GAL=keçi çoban~",
LU.meSs~ pA=çobanlar~n ba~~", "GAL Lilm"SIPA= çobar~lar~n büyü~ü", "LÜNA.KAD=çoban",
"UGULA ulmEsNAXAD=çobanlann ba~~", "GAL NA.KAD=çobanlann büyü~ü" . Ayr~ca
"Lümr-45E.KIN.KUD" da hayvanlarla ilgilendikleri tespit edilen "hasat i~çilerrdir. Lf.thpanallr
de L~nvice "çoban" anlanundad~r. Bunlar için bak. F.P.Daddi, Mestieri, professioni e dignita nell'Anatolia ittita, Roma 1982. Bu eserde KBo I-XXVI, KUB I-L ve ABoT'deki söz konusu sözcük
ve terimlerin geçti~i metin yerleri verilmektedir. Daha sonra yay~nlanu~~olan metinlerde de bu
terim ve sözcilklerin geçtikleri yerler gözden geçirilmi~~ve Hititler'de çobanl~k konusunda bilgi
elde edilebiknlere çal~~mamada de~inilmi~tir. Ayr~ca Hitit kültüründe çobanl~k için bak.
G.Beckman, "Herding and Herdsmen in Hittite Cultt~re," Document= Asiae Minoris Antiquae, Fs. für H.Otten, Wiesbaden 1988, s.33 vd.
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m~ndaki bu terimler ferman, antla~ ma, mektup, talimatname gibi çok farkl~~
metin türlerinde kar~~m~za ç~ kmaktad~r.
Tiliural~lar'la yap~ lan bir antla~mada s~~~ r çobanlar~~ve koyun çobanlar~~
geçer'. Hitit kral~~III.Hattuffli zaman~ na ait olup s~ n~ r ~ehri Tiliura'n~ n4
KaSs'kalar'la olan ili~kilerinin kontrol alt~na al~ nmas~ n~ n amaçland~~~~bu antla~mada "s~~~r çobanlar~, koyun çobanlar~~ve çiftçiler"in Kaka halk~yla birlikte hareket etmeleri engellenmek istenmektedir'. Aksi tutumda, yani
Ka:4kalar'la kim anla~~ rsa tutuklanacakt~ r. Metinde bu ifadelerden hemen
önceki sat~rlarda da Kka'dan al~ nan kölelerin ~ehre sokulmayaca~~, e~er
sokulursa suç i~lenmi~~olunaca~~~belirtilmektedir. Metnin tamam~ na bak~ld~ ~~nda da yine Tiliura halk~n~ n KaAkalarla olan ili~ kilerine getirilen lus~ tlamalara ve yasaklamalara tan~ k oluruz. KaWalar'~ n Orta Karadeniz bölgesinde
bulunduklar~6 dikkate al~ n~ rsa, Kâkalar'la s~ n~ r ~ehri oldu~u bilinen Tiliura'n~ n Hitit merkez alan~ n~ n kuzeydo~usunda oldu~u kabul edilmelidir. S~~~ r
çobanlar~ , koyun çobanlar~~ve çiftçiler burada sözcüklerin anlam~ na uygun
olarak k~ rsal kesimde ya~ayan, i~~gören gruplar olmal~d~ r. ~üphesiz bunlardan KaM(alar'a yak~ n ya~ayanlar (ki bu bölge Kaka bölgesidir) bir ~ekilde
onlarla ili~kide bulunuyor, belki al~~veri~~yap~yor veya kar~~l~ kl~~ ç~ karlar~~ do~rultusunda birlikte hareket ediyorlard~ . Nitekim a~a~~da ele alaca~~ m~z bir
metinde koyun çobanlar~ n~ n Ka..4kalar'a yard~ m ettiklerini (askeri yard~m)
görece~iz. Bir s~ n~ r ~ehriyle olan söz konusu antla~ ma ile bu durum kesinlikle önlenmek istenmektedir. Kâkalar'~ n yar~~göçebe bir ya~am tarz~~ sürmeleri dolay~s~yla hayvanc~l~~~n onlar~ n da geçimlerinde önemli bir yer i~ gal etti~i, Kalka toplumunda çobanl~~~ n önemli bir yeri oldu~u da dü~ünülebilir.
Söz konusu s~~~ r çobanlar~ , koyun çobanlar~~ve çiftçiler k~ rsal kesimde ya~~ yor ve Tiliura ~ehrine idari, ekonomik vs. aç~lardan ba~l~; belki de do~rudan
burada oturuyor ve bu ~ehrin otoritesi alt~ nda bulunuyor olmal~d~ rlar.
KaAkalar'la bir antla~ ma metninde s~~~ r çoban~~ ve koyun çoban~~yine as~l
anlamlanyla uyumlu olarak geçerler7. Burada bu sözcükler, çoban~ n yapt~~~~
3 KUB XXI 29 III 44.
4 Tiliura ~ehri için bak. G.F. de! Monte-J. Tischler, Die Orts-und Gewassernamen der
Hethitischen Texte, RGTC 6, Wiesbaden 1978, s.421 vd.
5 KUB XXI 29 III 4448. Bu metnin ilgili sat~rlar~~ için bak. J.Garstang-O.R.Gurney, The
Geography of the Hittite Empire, London 1959, s.120; E.von Schuler, Die Kaskaer.Ein Beitrag
zur Ethnographie des alten Kleinasien, Berlin 1965, s.147.
6 A.M.DinçoI-J.Yakar, "Nerik ~ehrinin Yeri Hakk~ nda," Belleten 38/152(1974), s.564.
7 KUB XXVI 19 Vs.!! 22,24,36. Metnin ilgili yerleri için bak. Von Schuler, Die Kaskaer,

s.131.
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as~l i~~olan otlatm:-.k fiili8 ile birlikte geçerler. Öyle anla~~l~yor ki bu antla~ma
ile yap~lan düzenlemeler aras~nda s~~~r ve koyun çobanlar~, bunlar~n hayvan
otlatmalan, onlara olan sald~r~ lar, tazminat vs. yer almaktad~r.
II.Mur~ili taraf~ndan yazd~nlm~~~olan Suppiluliuma'mn icraat~n~n anlat~ld~~~~bir ba~ka metinde, onun Kas"kalar üzerine olan seferine de~inilen
yerde "koyun çobanlan=""SIPA.UDU-ia" geçmektedir8. Metnin ilgili k~sm~~
~öyledir 10:
"Babam tekrar Samuha'dan hareket etti. Dü~manlarm tümü dü~man taraf~ndan yak~l~p y~k~lm~~~ülkedeydi. .... ve koyun çobanlar~~yard~ma geldi.
Babam onlara bir tuzak kurdu ve Ka4kalar'~~vurdu. Yard~ma gelmi~~olanlar~~
da vurdu; öyle ki KaM(al~~askerler ve yard~mc~~ askerler r~~nla öldüler. Fakat
onun ald~~~~tutsak say~s~zd~".
Bu metinde konu S'uppiluliuma'n~ n Samuha ~ehrinden hareketle Hitit
ülkesinin kuzeydo~usunda yapt~~~~seferlerdir. Kral~n as~l hedefi "Hayal~~
dü~man"d~ru. Ancak sefer s~ras~nda Hayabl~lar'la de~il, "KaMcal~~dü~man"la
kar~~la~~lm~~ ur". Onlarla sava~~lm~~, çok say~da dü~man öldürülmü~~ve bir
k~sm~~esir ahnm~~ur 13 . Yukar~da verdi~imiz pasaj ise bundan sonras~n~~ anlat~ r. Suppiluliuma yeniden Samuha'dan hareket etmi~, yine Kakalar'la sava~m~~~'4, ancak bu defa yard~ma koyun çobanlar~~ve metinde okunamayan
k~s~ mda bulunan bir grup daha, büyük ihtimalle s~~~ r çobanlar~, gelmi~lerdir.
Metinde daha sonra "KaM(al~~askerler" (bUN"'" Ka--ka-a..4) ve "yard~mc~~
askerler" (F.RINm" N[A-RA-RI]) ifadelerinin yer almas~~ilginçtir. Burada geçen yard~mc~~askerler, belgede ilgili sat~rlar dikkate al~nd~~~nda üç sat~r önce
geçen yukar~da bahsetti~imiz koyun çobanlar~~ ve ad~~okunamayan di~er
grup olmal~d~ r. Sadece söz konusu ifadelere bakarak koyun çobanlar~n~n
düzenli bir askeri kuvvet niteli~inde burada an~lm~~~oldu~unu söyleyeme-

8 weiya1

"otlatmak". Bak. J.Friedrich, Hethitisches Wörterbuch , Heidelberg 1952, s.253.
XIX 11 I 14.
I° KUB XIX 11 I 11-18. Metnin ilgili sat~rlar~~için bak. H.G.Güterbock, "The deeds of
Suppiluliuma as told by his Son Mursili II,"JCS 10/2(1956), s.63.
11 KBo XIX 11 I 3.
12 KBo XIX 11 I 6.
13 KBo XIX 11 I 7-10.
14 Ka~kalarla sava~~lan Ka~ kalar'~ n yak~p y~ kt~klar~~ metinde ad~~verilmeyen yer.
Samuha'dan hareketle ula~~ld~~~na göre Samuha'n~n da içinde bulundu~u Yukar~~ Ülke'de bir
yer olmahd~r. Von Schuler, Die Kaskaer, s.10'da ayn~~görü~ü öne sürer.
9 KUB
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yiz15. Herhalde kastedilen do~rudan asker olmamakla beraber k~ rsal alanda
ya~ayan ve kendi i~iyle me~gul olan baz~~gruplar~n Kai4kalar'la olan mücadelede taraf olmak durumunda kalm~~~olmalar~d~r. K~ rsal alanda ya~ayanlar~ n
kendi güvenlikleri aç~s~ ndan bu bölgede çok etkili olan KaAkalar'dan yana
tav~r almalar~~beklenebilir. Belki de sözü geçen koyun çobanlar~~ve ad~~okunamayan di~er grup, KaMcalar'la ayn~~etnik kökenlidir. Yani Ka.§kal~~sava~ç~ lar~n haricinde onlara yard~ ma gelen Ka.S'kal~~ ya da onlarla birlikte hareket
eden ba~ka gruplar olabilir. ~u da gözden uzak tutulmamal~d~ r ki, yukar~da
da belirtti~imiz gibi yar~~göçebe bir ya~am tarz~na sahip olan ve hayvanc~l~~~n, dolay~s~yla çobanl~k:1n günlük ya~amlar~ nda önemli bir yer tutuyor olmas~~gereken Ka:skalar, Hititçe çivi yaz~l~~belgelerde sava~ç~~özellikleriyle ortaya ç~kmaktad~rlar.
Ba~kentin d~~~ ndaki bir üst düzey görevliden krala gönderilen mektupta 16 yine koyun çobanlar~~ve s~~~r çobanlar~~k~rsal alandaki as~l i~levleriyle
yer al~ rlar. Mektupta üst düzey görevlinin dü~man~n kendi bölgesine s~zd~ ~~ndan bahsetti~i anla~~l~yor. Koyun çobanlar~~ ve s~~~r çobanlar~n~n yaln~z
b~rak~lmamas~ndan söz edilmesi17, bunlar~n dü~man~n varl~~~~dolay~s~yla serbest b~rak~lmad~klar~ n~~akla getirmektedir. Aksi halde hayvanlar dü~man~n
eline geçebilirdi.
Bir HAZANNU talimat~~ metnindel8 geçen s~~~ r çoban' ve koyun çoban~~
s~fatlar~~ile an~lanlar, ilerleyen sat~rlarda bahsedece~imiz gibi benzer s~fatlar~~
ta~~d~klar~~ halde do~rudan çobanl~ k yapmayanlar~ n aksine, yine çoban sözcü~ünün as~l anlam~nda, yani çobanl~k yapan ki~ilerle ilgili olmal~d~ r'9. Ancak bu konuda kesin bir ~ey söylenemez. Zira k~r~ k olmas~~dolay~s~yla metin
eksik oldu~u için tam bir anlam ç~ karmak zordur. ~ehir kap~lar~nda al~nmas~~
gereken tedbirlerle ilgili olan söz konusu metin20 her ne kadar aç~kça bir ~ey-

Ancak burada ileride üzerinde duraca~~ m~z, as~l anlam~~"çobanlar~n büyü~ü" olan
unvanun ta~~yan üst düzey askeri görevlilerin Hititçe metinlerde geçti~i, her ne kadar do~rudan ba~lant~~kurmak mümkün de~ilse de hat~rlanmahd~r.
16 ABoT 60. Bu metin için bak. E.Laroche, "Lettre d'un prefet au roi hittite," RHA
67(1960), s.8 vd. Orta Hitit dönemine tarihlenen bu mektubu gönderen, hala kar~~~sorumlu
olan bir üst düzey ta~ra yöneticisi olmal~d~r.
17 ABoT 60 Vs 12.
18 KUB XXXI 112. Bu metin için bak. F.P.Daddi, "Il HAZAN(N)U nei testi di Hattusa,"
OrAn . 14(1975), s.106 vd.
19 KUB XXXI 112 10.
20 Beclunan, Fs. Otten, s.41 ve dn.59.
Belleten C. LXV/, 49
GALNA.KAD
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ler anlatmaktan uzak olsa da k~ rsal alanda i~ini yapmakta olan çoban~n
kende de olan ilgisini göstermesi aç~s~ ndan göz önünde tutulabilir.
Y~ne bir mahkeme tutana~~nda, ad~~da verilen bir s~~~r çoban~ndan bahsedilir". Ad~~geçen "Huhhu"22 tutana~a konu olan davada olayla ilgili olarak
yer alan s~radan bir s~~~ r çoban~d~r. Mahkeme konusu da zaten s~~~ rlarla ilgilidir. Çoban ve çobanl~~~n Hitit kültüründeki yerine dair herhangi bir bilgi
kazand~ rmamakla beraber s~ radan bir s~~~r çobammn ad~na rastlan~lan tek
örnek olmas~~aç~s~ndan ilginçtir.
Hitit Kanunlar~nda çoban iki ayr~~maddede aç~kça görülür. Ancak bu iki
kanun maddesi de benzer içeri~e sahiptirler".
35.madde ~öyledir":
"E~er özgür bir kad~ n~~ bir üAGRIG ya da bir çoban ( LUSIPA) kaç~ r~ rsa,
ve onun için ba~l~k ödemezse, o zaman o (kad~n) üçüncü y~lda köle olur"
175. madde de benzer ifadeler içermektedir. Ancak burada öncekinden
farkl~~olarak LÜAGRIG veya koyun çobanlyla(LÜSIPA.UDU) bir özgür kad~n
evlenirse kad~ n~n iki ya da dört y~l içinde köle olaca~~~vurgulan~r25.
Hitit kanunlar~ndaki evlilik dolay~s~yla köleli~e dü~meyi içeren bu iki
maddeye bakarak, çoban~n ve "yönetici" olarak kar~~l~~~~verilen LÜAGRIG' in26
toplumda alt bir s~ n~fa ait olmalar~~gerekti~i yolunda yorumlar hakl~~olarak
yap~ lmaktad~ r'''. Özgür kad~ n e~er kendisinden daha alt düzeyde biriyle,
belki bir köle ile evlendi~inde köle durumuna dü~ecektir. 175.maddede öngörülen iki ya da dört y~ll~k süre ise evlili~in geçerli olmas~~için geçmesi gereken süre olmal~d~ r. Kanunlardaki bu ifadelere bakarak çobanlar~n köle s~ n~f~ndan olduklar~n~~söylemek mümkün de~ildir. Çünkü çobanlarla ilgili di~er kay~tlardan bu yönde hiçbir i~aret elde edilemez.

21 KBo XVI 61 Rs 13. Bak. R. Werner, Hethitische Gerichtsprotokolle, StBoT 4, Wiesbaden
1967, s.62.
22 E.Laroche, Les Noms des Hittites, Paris 1971, s.70 no.385a.
23 KBo VI 2 II 6 (=KBo VI 3 II 25-26) ( §35) ve KBo XXV 85 4-6+KUB XXIX 29 2-4 (=KBo
VI 26 II 17-20) (§175). Bak. H.A.Hoffner, The Laws of the Hittites, A critical Edition, Leiden
1997, s.43 ve 139; F.Imparati, Hitit Yasalar~ , çev.E.Özbayoglu, Ankara 1992, s.56-57 ve 162-163.
24 Hoffner, The Laws of the Hittites, s.43; Imparati, Hitit Yasalar~ , s.57.
25 Hoffner, The Laws of the Hittites, s.139; Imparati, Hitit Yasalar~, s.163.
26 LU AGRIG için bak. I.Singer, "The AGRIG in the Hittite Texts," An.St. 34(1984), s.97 vd.
27 Hoffner, The Laws of the Hittites, s.111; Imparati, Hitit Yasalar~., s.207-208.
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Kanunlar~n 80.maddesinde, bir koyunu kurda kapt~ran ki~inin, koyunun
etini sahibine teslim etmesi gerekti~i, ancak derisini kendisinin alaca~~~belirtilir28. Burada söz konusu ki~inin çoban olabilece~i alda gelmektedir29. Yorumlanmas~~ güç olan bu kanun maddesinde, her ne kadar aç~ kça ifade
edilmese de, hayvanc~l~~~n ve dolay~s~yla çobanl~~~n önemli bir yer tuttu~u
Hitit toplumunda bir tak~m sorumluluklar~n~ n kanunlara yans~yabildi~ini
görüyoruz.
Kraliçe Mmunikal'in ~.NA,(ta~~ev) hizmetkarlarma direktiflerini içeren
metinden30 anla~~ld~~ma göreNA,Ir--ta.~~evin (an~t mezar?) bak~m~~ve giderleri için baz~~köyler ahalisi ile birlikte vakfedilmi~, bunlar vergi ve angaryadan
muaf tutulmu~lard~ r. Vakfedilen köylerin, zanaatkarlar~, çiftçileri, koyun
çobanlan, s~~~r çobanlar~~ile birlikte verildikleri ifade edilmektedir31. Temel
olarak tar~ m ve hayvanc~l~~a dayanan Hitit k~ rsal kesim ekonomisinin, bir
köyün ahalisini olu~turan gruplar~n say~ld~~~~direktif metnine yans~mas~nda
koyun ve s~~~ r çobanlar~ n~n ayr~~ayr~~say~lmas~na dikkat edilmelidir.
LÜSIPA, LuSIPA.UDU, LuSIPA.GU, ve UGULA LUm"SIPA, bayram ve kült
törenleri, ritüel ve dualarla ilgili metinlerde, direktif metinlerinde yukar~da
de~indi~imiz örnekteki ta~~ev hizmetkarlar~na verilen direktiftekinden çok
daha farkl~~anlam ve içerikte tap~nakla ili~kili ya da dinsel anlamdaki uygulamalarla ba~lant~l~~ olarak geçmektedirler.
Yukar~ da s~ ralad~~~ m~z "çoban", "koyun çoban~ ", "s~~~ r çoban~" ve
"çobanlar~ n ba~~", çe~itli türdeki çivi yaz~l~~metinlerde geçmektedirler. Bunlar~n geçtikleri yerlere bak~ larak metinlerin içeri~i, söz konusu sözcük ve terimlerin hangi ba~lamda geçtiklerinin göz önünde bulundurulmas~~ yoluyla,
bu unvanlar hakk~nda bilgiler edinmek ve yorumlarda bulunmak mümkün
olmaktad~r.
ilgili metinleri ayr~~ ayr~~ ele almadan önce genel olarak ~unu söylemek
gerekir ki, do~rudan çoban anlam~nda ya da çobanl~kla ilgili bir terim olarak
kar~~m~za ç~ kan bu unvanlar~~ ta~~yan ki~iler, sözcü~-ün as~l anlam~yla uyumlu
olmak üzere çobanl~ k yapanlar ve elbette bunun yan~~ s~ ra bu i~i tap~nak için,
28 Hoffner,

The Laws of the Hittites, s.85.
ilgili yerde çeviride parantez içinde çoban olarak verir. Ayr~ca Beckman, Fs. Otten, s.42'de aym ~ekilde yorumlar.
30 KUB XIII 8. Bu metin için bak. H.Otten, Hethitische Totenrituale, Berlin 1958, 5.106
vd.
31 KUB XIII 8 Vs. 1-4.
29 Hoffner
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tap~nak ad~na ya da ba~ka türlü dinsel ba~lamda yürüten ki~ilerdir. Çobanl~k
yapan, yani k~ rsal alanda olsun kentlerde olsun hayvanlar~n bak~m~yla, odat~lmas~yla vs. ilgilenen çobanlar~n yan~~ s~ ra tap~nak ad~na bu i~i yapan, tap~ na~~ n hayvanlanyla ilgilenen çobanlar ve ta~~d~klar~~unvanlar dolay~s~yla ço banl~ kla ilgili görülen, ancak elimizdeki kay~tlar~n yetersizli~i dolay~s~yla ne i~~
yapt~klar~~ve konumlar~~net olarak ortaya konulamamakla beraber do~rudan
çobanl~k yapmad~klar~n~~söyleyebildi~imiz görevliler vard~ r.
Tap~nakla ba~lant~l~~ya da do~rudan tap~nakla ili~ki kurulamamakla beraber dinsel ba~lamda rastlad~~~m~ z bu görevlileri, ço~unlukla fragmanter
olan, dolay~s~yla ço~undan tam anlam~yla yararlarnlamayan, bayram törenlerini, ritüelleri konu alan metinlerde görürüz. Zaten söz konusu metinler
içeriklerinin özelli~i dolay~s~yla kaydedilmi~~olan görevliler hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi vermekten de uzakur. Bunlar~n yan~~ s~ ra masal, direktif, dua gibi
belgelerde de söz konusu görevlilerin yer ald~ klar~~görülmektedir.
II.Murfili'ye ait bir dua metnindeki ~u cümleler ilginçtir32:
"...Tanr~ lar için düzenli kurban ekme~ini haz~rlayan kad~nlar öldüler,
bundan sonra onlar düzenli kurban ekme~i sunamayacaklar. Ah~r ya da
a~~ldan kurbanl~k koyun ve s~~~rlar~~seçen s~~~r çobanlar~~ve koyun çobanlar~~
öldüler ve a~~l [bo~tur]. ~imdi tanr~ lara yiyecek, içecek ve hayvan sunular~~
durdu..."
Yukar~daki pasajdan anla~~laca~~~gibi kral, ülkedeki salg~n hastal~k dolay~s~yla çok ölümler oldu~unu, böyle devam ederse tanr~ lara kurbanlar sunacak kimsenin kalmayaca~~n~~duas~ nda belirterek, daha sonraki saurlarda tanr~lar' kendi iyilikleri için salg~n hastal~~~~ülkeden koymaya davet etmektedir.
Bizim agm~zdan önemli olan koyun çobanlar~~ve s~~~r çobanlar~n~n tanr~lara
sunulacak kurbanl~k hayvanlar~~ ah~r ve ak~ ldan seçen kimseler olarak gösteriliyor olmas~d~ r. Ancak bunlar~ n kurban takdim ettiklerine dair bir ifade yoktur. A~a~~da ele alaca~~m~z bir ba~ka metin vas~tas~yla bu konuya tekrar dönece~iz, ama burada ~ unu vurgulamak gerekir ki yukar~da al~nt~~yapt~~~m~z
belgeden farkl~~olarak a~a~~da ele alaca~~m~ z metinde "koyun çobanlar~~ve
s~~~r çobanlar~" ile "tanr~n~n koyun çobanlar~~ve tanr~= s~~~r çobanlar~" ifadeleri ayr~~ayr~d~ r.
32 KUB )0(IV 3 II 9-15. Metnin bu sat~rlar~~için bak. O.R.Gurney, Hittite Prayers of Mursili
H, Liverpool 1940, s.26-27; R.Lebrun. Hymnes et Prieres Hittites, Louvain-La-Neuve 1980,
s.160,169.
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Söz konusu di~er metin, tap~nak görevlileri ile ilgili bir direktif metnidir. Kolofonunda "tanr~n~n s~~~r çobanlar~~ ile tanr~n~n koyun çobanlar~"n~n
da içinde yer ald~~~~tap~nak görevlilerine verilen direktifi içerdi~i gösterilen
bu metinde" konumuzla ilgili saptamalara olanak tan~yan bölümler vard~ r.
Metinde bizi öncelikle ilgilendiren bölümler 1 8. ve 1 9. paragraflard~ r.
Burada tanr~lara yap~lacak hayvan sunular~nda görevlilerin yapmas~~ muhtemel yolsuzluklara kar~~~uyar~~yap~lmaktad~ r. 1 8. paragraf~n ba~~taraf~~ ~öyle"Ayr~ca tanr~n~ n s~~~ r çobanlar~ (L EsSIPA.GU4 DINGIRum) (ve) tanr~ n~ n koyun çobanlar~~( L
sSIPA.UDU DINGIR LIM ) olan sizler, e~er
(hayvanlar~ n) do~um zaman~nda herhangi bir tanr~ya (yap~lacak) ibadet
(varsa) ona ya buza~~, kuzu, o~lak ya da SALITU (ve) HAKURRATU sunars~n~z. Onlar~~geciktirmeyiniz. Onlar~~tam zaman~nda sununuz..."
Burada üzerinde durulmas~~ gereken Lü.m"SIPA.GU 4 DINGIRLIm
"tannn~ n s~~~r çobanlan" ve LfjmESIPA.UDU DINGIRum "tanr~n~n koyun çobanlan"ifadeleridir. Nitekim kolofonda35 da ayn~~~ekilde geçer. Anla~~lan tap~nakta görevli olan bu unvan~~ ta~~yan ki~iler vard~. Bunlar~n görevleri de
tannlara hayvan kurbanlar~n~~sunmakt~. Nitekim metinde aç~ kça bu belirtilmektedir. DINGIRum "tanr~n~n" olarak nitelenen unvan~~ ta~~yan bu ki~iler
tap~naklarda tanr~lara sunulmas~~gereken hayvan kurbanlar~n~~organize eden
ve sunanlar olmal~d~ r. Y~ne metinden anla~~ld~~~na göre bu i~in belli kurallar~~ve gelenekleri vard~ r. Hayvanlar~ n do~um zaman~nda tanr~lara kuzu, o~lak ya da buza~~~sunulmas~, taze ~eylerin, yukar~da verdi~imiz sat~ rlann devam~ndan anla~~ld~~~~üzere, hiçbir insan tatrnadan önce tanr~lara sunulmas~~
gerekiyordu . Bu kural~n üzerinde hassasiyetle durulmaktad~r. Tannlara ait
taze, ilk ürün olan yiyeceklerden görevlilerin kendilerinin faydalanmalan
çok a~~r bir suç olarak kabul edilmektedir37. Tüm bunlar bize tanr~ n~n s~~~ r
ve koyun çobanlar~ n~ n tanr~lara hi~metle görevli ki~iler oldu~unu, ve bu
metinde bahsi geçen süt bayram~~ örne~inde" oldu~u gibi bayram törenle" KUB XIII 4. Bu metnin i~lendi~i yerler olarak bak. A.Sitel, Hitit Kaynal~lar~nda Tap~nak
Görevlileri ~le ilgili Bir Direktif Metni, Ankara 1985; E.H.Sturtevant-G.Bechtel, A Hittite Chrestomathy, Philadelphia 1935, s.127 vd.
34 KUB XIII 4 IV 34-38. Bak. Süel, Direktif Metni, 5.80-81.
35 KUB XIII 4 IV 78-81.
343 KUB XIII 4 IV 39-40.
37 KUB XIII 4 IV 46 ve 54-55.
38 KUB

XIII 4 IV 41.
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rinde de görev ald~klar~n~~anlaunaktad~ r. Bunu ba~ka metinler vas~ tas~yla da
biliyoruz.
19. parag-raf~n kime hitaben ba~lad~~~~aç~kça anla~~lam~yor. Ancak metnin önceki bölümlerine bakt~~~m~zda, bir gruba hitap edildikten sonra di~er
bir gruba yönelik cümleler araya girmedi~i sürece hep ayn~~gruba hitap edildi~i görülüyor. O halde 19. paragraf da bir önceki paragraf~n kendilerine
yönelik olarak ba~lad~~~~(ve kolofonda da belirtildi~i üzere direktif metninin
muhataplar~ndan olan) "tanr~n~n s~~~ r çobanlar~" ve "tanr~n~n koyun çobanlar~"na hitaben olmal~d~ r.
19.paragraf~n ba~~taraf~~~öyledir39:
"Ayr~ca (hayvanlar~ n ayr~m (i~ini) yapt~~~n~z zaman onlar~~beyleriniz
tanr~ lara sevk ederler. Ayr~ lan (hayvanlar~ n) yan~ nda s~~~ r çobarn( LuSIPA.GU4) ve koyun çoban~ ( LüSIPA.UDU) da yürüsünler. Onlar
ah~ rda ve a~~lda nas~l ayr~lm~~sa onlar~~tanr~lara ayn~~ ~ekilde götürsünler.
Onlar~~yolda de~i~tirmesinler. E~er yolda herhangi bir s~~~r çoban' ya da koyun çoban~~ hile yaparsa ya besili s~~~ r~~ ya da besili koyunu de~i~tirir ve
(onunla) al~~veri~~yaparsa ya da onu keserse ve onu yiyip bitirirlerse ve onun
yerine zay~f (bir hayvan~ ) b~ rak~rlarsa ve o meydana ç~karsa onlara ölüm cezas~~verilir..."
Pasajda gördü~ümüz hayvanlar~n ayr~ m~~yani tanr~lara yollanacak hayvanlar~~seçme i~i "tanr~n~n s~~~r çobanlar~" ve "tanr~m!' koyun çobanlar~"mn
olmal~d~ r. Ba~ka bir yerle~im yerindeki ya da k~ rsal bölgedeki hayvan bar~~naklar~ nda tanr~lara sunulacak en iyi hayvanlar seçiliyor ve bunlar da
"beyler" taraf~ndan sevk ediliyorlard~. Beyler yerel idareciler olmal~d~ rlar.
Ancak sevk edilen hayvanlara refakat edenler ve yolda hile yapmas~ndan
kayg~~duyulanlar LÜSIPA.GU4 "s~~~ r çoban~" ve LÜSIPA.UDU "koyun çoban~"d~ r. "Tanr~mn s~~~ r çobanlar~" ve "tanr~n~n koyun çobanlar~" ile "s~~~r
çobanlar~" ve "koyun çobanlar~" aras~nda fark oldu~u, yani ikisinin birbirinin
yerine kullan~lmad~~~~aç~kça anla~~lmaktad~r. ~öyle ki, ilk olarak, tanr~n~n s~ ~~r çobanlar~~ ve tanr~n~n koyun çobanlar~na hitap edildi~ini, kolofonda da
bu unvanla yer ald~ klar~n~~daha önce de belirttik. ~kinci olarak, do~rudan
tanr~n~ n s~~~r çobanlar~~ ve tanr~ n~n koyun çobanlar~na siz diye hitap edilir,
sevk edilen hayvanlara refakat eden s~~~ r ve koyun çobamna hitap edilmez.
Onlar için "hayvanlar~ n yan~nda yürüsün, götürsünler, de~i~tirmesinler..."
39

KUB XIII 4 IV 56-66. Bak. Süel, Direktif Metni, 5.84-87.
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gibi, onlar~~ muhatap almayan, arac~lar vas~ tas~yla (ki bunlar tanr~n~n s~~~ r
çobanlar~~ ve tanr~n~ n koyun çobanlar~~olmal~d~ r) talimat iletilir. Herhalde
tanr~n~n s~~~ r çobanlar~~ve tanr~n~n koyun çobanlar~~ do~rudan tap~nakta görevli, daha üst düzeyde, tanr~lara hayvan kurban~~i~ini, ve bu i~in kayna~~n~~
olu~turan tap~na~a ait hayvan sürüleri ya da tap~ na~a kurban hayvanlar~~
gönderen kaynaklar~~organize eden; tanr~lara sunulacak hayvanlar~~seçen ve
sunan görevliler olmal~d~ r. Burada yer alan koyun çoban~~ve s~~~ r çoban' ise
do~rudan hayvanlarla ilgilenen, yani onlar~n bak~m~, otlaulmas~, getirilip götürülmesi i~ini yapan, k~sacas~~ as~l u~ra~~~çobanl~ k olan görevliler olmal~d~r.
Bunlar da tap~na~a ba~l~~olarak çobanl~ k yapanlar olabilece~i gibi, tap~na~~n
d~~~ nda olup, tap~nak için hayvanlar~~getirip götürenler ya da tap~na~~n sahip
oldu~u sürülere bakan, bu sürülerle ilgilenenler olabilir. Bu metinden
ba~ka, yine çobanlar~ n geçti~i dinsel içerikli metinlerde de hem
LÜ. MESIPA.
DINGIRLim "tanr~ n~ n s~~~ r çobanlar~" ve LÜ.MESIPA. UD U
DINGIRLim "tanr~n~n koyun çobanlar~" hem de ":"4"SIPA.GU4 "s~~~r çobanlar~", Lü m"SIPA.UDU "koyun çobanlar~" terimlerini ayr~~ayr~~görürüz40.
Tekrar söz konusu direktif metnine dönersek, tanr~lara sunulmak üzere
seçilen hayvanlar~ n hangi ah~ rdan, hangi a~~ldan seçildi~i (ah~r ve a~~ldan
seçildi~i sat~r 59'dan bellidir) aç~ kça belirtilmez. Yani tap~ na~~n kendine ait
ah~r~~ve a~~l~~ olup olmad~~~~buradan belli olmamaktad~r. Yolda hayvanlar~n
hileye u~rama ihtimalinin belirtilmesi ve bu hayvanlara çobanlar~n refakat
edecek olmas~~yukar~da da de~indi~imiz gibi bu ah~ r ve a~~l~n tap~naktan
uzak oldu~unu, belki bir ba~ka yerle~im yerinde ya da k~ rsal alanda oldu~unu gösterir. Belki de tap~na~~n kendi ah~r~, a~~l~~ ve bunlardan sorumlu
görevlileri olmakla beraber, bunun yan~~ s~ ra de~indi~imiz metinde oldu~u
gibi d~~ardan da tap~na~a, tanr~ lara sunulmak üzere hayvanlar gönderiliyor
olabilirdi. Ayr~ca ~unu gözden uzak tutmamak gerekir ki bir taraftan kendi
i~ini yapan çobanlar ayn~~zamanda tap~na~a kar~~~olan yükümlülüklerini de
yerine getiriyor olabilirlerdi. Nitekim hayvanlar~n de~i~tirilmesinden bahsediliyor. Ancak bu i~i yapma ihtimali olanlar "tanr~n~n çobanlar~" de~il, öteki
"tanr~ n~ n" s~fat~n~~ta~~mayan çobanlard~ r. Tanr~ n~ n çobanlar~n~ n kendine ait
sürüleri oldu~u yönünde metinlerden herhangi bir i~aret elde edilemiyor.
Ancak bu metnin 16. paragraf~ nda "tanr~lar~ n çiftçileri"nin ekip biçmekle
sorumlu olduklar~~tanr~n~ n (tap~ na~~n) tarlas~~yan~nda kendi tarlalar~~ da olKBo )0CIII 92 II 19; KUB XXV 31 Vs.13; KBo XXV 24 Vs 11'de 1-3:1(.m")SIPA DINGIR UAl
"tanr~ n~ n çoban~"; KUB XX 51 ,KUB XXV 36 VI 18, KUB LVIII 16 Vs. II 12 "tanr~ n~n koyun
çoban~", KUB XX 10 IV 6, KUB XXV 31 Vs. 12,18"tanr~mn s~~~ r çoban~" geçer.
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du~u anla~~lmaktad~r". Bu durumun "tanr~n~n çobanlar~" aç~s~ndan da geçerli olabilece~i akla gelmektedir.
Bir ritüelde42 koyun çobanlar~~ve s~~~r çobanlar~~"bin ya da on bin" say~ lar~~verilerek an~lmaktad~r43. ~üphesiz bu rakamlar çobanlar~n gerçek say~lan
olarak de~il de, bir ritüeldeki gerçek üstü, abart~l~~say~lar olarak de~erlendirilmelidir. Söz konusu ritüel metni gibi di~er ritüel, kült ve bayram, dua içerikli metinlerde "çoban" ve "tanr~n~n çoban~" terimleri geçer". Ancak bunlardan söz konusu terimlerin Hitit kültüründeki yerine dair yorumlar yap~labilecek bilgiler edinmek mümkün olmamaktad~r.
Bunlar~n d~~~ ndaki bayram ve kült törenlerini, ritüel ve dualar~~içeren
metinlerden çobanl~k konusunda bu ba~lamda fazla bilgi kazandamamaktad~ r. Genel olarak bak~ld~~~nda "tanr~n~n koyun çoban~", "tanr~n~n s~~~r çoban~", "s~~~r çoban~" ve "koyun çoban~" ifadeleri metinlerde ayr~~ayr~~geçerler. Dikkati çeken nokta, bu tür metinlerde konumuz olan terimlerin
"tanr~n~n" ifadesi ile geçenlerinin say~s~n~n çok olmas~d~ r. Bu da tap~nakta
görevli olan çobanlar~n bu unvan~~ta~~d~ldanna, yani bu unvanla görev yapan
bir tap~nak personelinin varl~~~na i~aret eder.
Yine dinsel içerikli metinlerde UGULA L0.MESIPA "çobanlar~n ba~~" geçer ki, bu unvanl~~ görevli sadece bu tür metinlerde kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Söz konusu terimin geçti~i tüm metinler bayram kutlamalar~nda koyun
sunmayla ilgili görünmektedir. Anlam~na ve geçti~i metinlere bakarak tap~naktaki çobanlar~n ba~~~olabilece~i, bayram kutlamalar~nda rol alan bir
yönetici konumunda bulunabilece~i ileri sürülebilir. Ancak kay~tlar~n hiç birinde DINGIItum "tanr~n~n" s~fat~n~~ta~~mad~~~~da dikkati çeker.

41 KUB XIII 4 IV 12-17.
42 Tunnawi ritheli. KUB VII 53+KUB XII 58. Bak. A.Goetze, The Hittite Ritual of Tunnawi,

New Haven 1938.
43 Goetze, Tunnawi, s.3.
44 40 no'lu dipnotta verilen "tanr~n~n çobanlar~", "tanr~mn koyun çobanlar~~ve tanr~n~n s~ ~~r çobanlar~"n~n geçti~i belirtilen dinsel içerikli metin yerlerine ek olarak "çoban", "s~~~r ve koyun çoban~"n~n geçti~i di~er metin yerleri ~unlard~r: KUB XLIV 18 Vs. 15,16; KUB LVI 46+KUB
XLIII 48 Vs.I 10; KUB VII 23 r.5; KBo XIII 257 Rs. 6; KBo XX 13 Rs. 9; KUB XLIV 38 Vs. 7;
KUB XXIV 3 II 13; KUB XXLII 91 II 20; KUB XXIV 3 II [12; KUB XVII 21 III [4
45 KBo XVII 100 I 13; KBo XX 74 III 8; KUB XXV 27 II 11,12, KUB XXV 31 Vs. 11; KUB
XL 73 IV 6. UGULA 11:j mEgSIPA'ya dair kay~ tlar Daddi, Mesti eri, s.26'da verilen bu metin numaralar~ndan ibarettir.
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Baz~~metinlerde "LÜSIPA"(çoban) terimi sarayla ilgili olarak geçmekle 46
çobanlar~n bulunduklar~~farkl~~ bir ortama daha tan~kl~ k etmektedir. Hatta
bunlardan birinin ismi "Wattihahla", ~ehir ismi de verilerek an~lmaktad~ r 47.
Saraya ait hayvanlar bulundu~unu çivi yaz~l~~ metinlerde bir çok yerde kar~~ m~za ç~kan kaptlarla biliyor olmam~z, bunlar~n saray~n ah~ r ve a~nllar~ndaki
hayvanlardan sorumlu olan çobanlar olarak, do~rudan çobanl~ k yapt~klar~~
yorumuna olanak tan~maktad~r 48.
GAL L°.m"SIPA saray çevresi ile ya da kültle ilgili olmak üzere metinlerde kar~~m~za ç~ kar 49. GAL Lfi.m"SIPA konusunda belgelere bak~larak bir
yorum yapmak zordur. Ancak ~u söylenebilir ki bu unvan her ne kadar
"çobanlarm büyü~ü" anlam~na gelse de, onu ta~~yanlann do~rudan do~ruya
çobanl~kla ilgili bir i~~yap~yor olup olmad~ klar~~kesinlikle ortaya konulamaz.
GAL LI:j MESIPA unvan~ n~~ ta~~yan görevli, sözcük anlam~na bak~ l~ rsa
Lü.m"SIPA'n~ n lideri, bunlar~ n olu~turdu~u grubun ba~~~olabilece~i akla
gelmekle beraber terimin içinde çoban sözcü~ünün geçiyor olmas~, bu unvan~n mutlaka çobanl~ kla ilgili olmas~n~~da gerektirmez. Söz konusu unvan~~
ta~~yanlar önemli bir idari, askeri vs. mevkide bulunuyor olmal~yd~lar. Nitekim ba~~~~belgelerinde GAL LümESSIPA unvan~m ta~~yan ki~iler, yap~lan ba~~~in sahiden aras~ nda saptanmaktad~rs°.
UGULA Lü-m"SIPA "çobanlann ba~~", bayram kutlamalar~nda koyun sunulmas~~ile ilgili olarak geçmektedirTM. Metinlerde geçti~i saurlara bak~l~nca
bu unvan~~ ta~~yan ki~inin bayram törenlerinde hayvan kurban~~sunulmas~nda
rol alan bir görevli oldu~u ortaya ç~kmaktad~r. Sumerogram~n ta~~d~~~~anlam
itibariyle bunlar~n tap~nakta görevli tap~nak sürüleriyle ilgilenen, hayvan

46 HT 39 46; KBo X 23 VI 18-19; KBo XVI 83 II 4; KUB XXII 27 IV 29,34,36=KBo XXIV
118 VI 14,22,26; KBo XVI 61 Rs 15. Metinlerin burada gösterilen saurlar~nda 1£1.14ESSIPA geçer.
Sarayla ilgili olarak 1-11mE-4SIPA.UDU ve 11.-13.4E SIPA.GU4 geçmez.
47 KBo XVI 83 II 4: "'"Wa-at-ti-ha-ah-la LÜSIPA E.GAL uRuKa-ga-ya".
481-°•mESSIPA sarayla ilgili olarak yer ald~~~~iki metinde "sa~' ve "sol" olmak üzere belirdimektedir. HT 39 Rs. 6-7 ve KBo X 23 VI 18-19. Bu konuda bak a~a~~da s.17.
46 Bak. Daddi, Mesderi, 5.549.
5° KBo V 7 Rs. 53. Bak. K.K.Riemschneider, "Die hethitischen Landschenkungsurkunden"
M/0 6/3 (1958) (=LSU), s.354 (LSU 1, 53). Burada GAL 1.1:1-mEgSIPA f~nvanh iki isim geçmektedir. Ancak bir ismin ba~~taraf~~lur~kur. m §/tIa-zi-ti GAL LlImESSIPA ZAG-az mLUGAL DKAL
GAL 1-11mEgSIPA GUB-la-az; KBo XXXII 185 Rs. 16'da mZuha GAL L111'4E.SSIPA ZAG-az geçer.
Burada "sa~" (ZAG) ve "sol" (GUB)dan bahsedilmesi GAL L(1.1"4"SIPA ünvan~n~~ta~~yanlar~ a
"sa~" ve "sol" olarak ayr~ld~klann~~gösterir.
51 Bak. Daddi, Mesderi, s.26.
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kurban~~sunma i~ini de organize eden, sunulacak hayvanlar~~seçen çobanlar
grubunun ba~kan~~oldu~u kabul edilebilir.
Dikkati çeken nokta, tap~ nakta görevli çobanlar "tanr~n~n s~~~ r çobanlar~~
ve tanr~ n~n koyun çobanlar~" olarak da geçtikleri halde "UGULA 414 m"SIPA"
teriminin "DINGIRum" (tanr~n~n) ile nitelenmi~~örneklerinin olmamas~d~ r.
Nitekim bir metinde koyun ve s~~~ r çobanlar~~"DINGIRum" olarak geçtikleri
halde, onlardan hemen önce geçen ,,uGuLA LU MEsSIPA"da bu s~fat yer almaz 52.
Metinlerde s~~~ r çoban', koyun çoban~ , domuz çoban~~gibi belli bir hayYana göre tan~mlanan çobanlardan biri de keçi çoban~d~ r. Konumuz aç~s~ndan keçi ile ilgili olarak Hititçe çivi yaz~l~~ metinlerde yer alan sumerogramlar
Lü MAS.GAL LöSIPA.UZ6'dur. Her ne kadar sadece birinde do~rudan çoban
(SIPA) geçiyor olsa da ikisinin de kar~~l~~~~keçi çoban' olarak verilmektedir.
Bunlardan L0SIPA.UZ6'un LÜSIPA.GU, ile pe~~pe~e geçti~i bir metin" k~r~ k
oldu~u için herhangi bir bilgi kazan~lamaz. LÜMAS.GAL tarihsel" ve bunun
yan~ nda kült ve bayram içerikli" metinlerde yine hayvan kurban~~ile ilgili
olarak kar~~m~za ç~ kar. Düzenlenen törenlerde LöMAS.GAL'in, sumerogram~n ta~~d~~~~anlamla uyumlu olarak bir rolü oldu~u dikkati çeker. Tarihsel
içerikli belgelerdeki geçi~i ise TarhuntaMal~~Ulmi-Te ~p ile III.Hattuili aras~nda yap~lan anla~mada, Tarhunta.«a'n~ n s~ n~rlar~~ belirlenirken "keçi çoban~mn giri~inin yasaklanmas~" ifadesi iledirs6. Anla~ma ile Tarhuntaa ülkesi
kral~ na verilen otlaklar ve tuzlalardan bahsedilir. Bunlar dolay~s~yla
LÜMAS.GAL'~ n k~ rsal alandaki as~l i~leviyle geçti~ini anl~yoruz.
LuSIPASAH "domuz çoban~ " bir dua metninde geçer57. Tanr~ lar~n
vebay~~ Hatti ülkesinden koymas~~ için yap~ lan duada Ka~lalar'dan
bahsederken onlar~~küçümsemek için olsa gerek "domuz çoban~~ ve keten

52 KUB

XXV 31 Vs. 13.
LII 43 Vs.10.
54 KBo IV 10 Vs. 33; VI 28 Rs. 24; 29 III 28.
55 KBo XIV 21 II 38;KBo XVII 105 III 15;KBo XXII 60 Rs.7(=KUB XXVI 43 Rs.11) KUB
XX 42 I 16] (?); KUB XLVI 28 Vs. 8; VBoT 122 I 5 [ ; lBoT III 100 Vs.4; KUB LIX 34 Vs. II 6 ve
KUB XLVI 28 Vs 8.
KBo IV 10 Vs. 33-34. Bak. H.A.Hoffner, "The Ulmitesup Treaty (KBo 4.10=CTH 106)
with a New Join," Anatolia and the Ancient Near East, T.Özgüç'e Arma~an, Ed. K.Emre ve di~.,
Ankara 1989, s.200; G. Beckman, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta 1996, s.105.
57 KUB XXIV 3 II 37. Bak. O.R.Gurney, Hittite Prayers of Mursili ~~, Liverpool 1940, s.2829; R.Lebrun, Hymnes et Prieres Hittites, Louvain-La-Neuve, s.162, 170.
53 KUB
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dokuyucu" ifadesi kullan~ hr58. Nitekim salg~n hastal~ k dolay~s~yla s~ k~nt~ya
dü~en Hatti'ye bir de isyanlar~ n darbe v~~rdu~undan söz edilmektedir ayn~~
yerde. ~u halde "domuz çoban~ " ve "keten dokuyucu" Hititler'de a~a~~ ,
küçümsenecek bir i~~olarak görülüyor olmal~yd~ . Bir metinde
1-1:1 "4"SIPA.UDU ile pe~~pe~e geçen LÜ~AH da "domuz çoban~ " anlam~ na
gelmektedir 59 . Lü SIPA.~AH ve LÜ~AH'~n kar~~ l~~~~olarak "domuz çoban~"
verilebilmekle beraber, bu terimin Hitit tarihi ve kültüründeki yerini daha
geni~çe ö~renebilece~imiz çivi yaz~l~~kartlardan yoksunuz.
"Domuz çoban~ " teriminin Hititçe çivi yaz~l~~ metinlerde domuzla özel
olarak ilgilenen bir çoban oldu~unu bize göstermesi ve bu terimin yukar~da
de~inildi~i gibi çok s~n~ rl~~ örnekle temsil edilmi~~olmas~ na kar~~n, hayvan
olarak domuz (~AH) pek çok metinde kar~~m~za ç~kar80. Bunun yan~~s~ ra kimi
arkeolojik malzeme üzerinde domuz tasvirleri oldu~unu da biliyoruz81. Domuz etinin Hititlerce yenildi~i, ekonomik aç~ dan bu yönüyle bir de~er ifade
eden bu hayvan~ n derisinin de k~ymetli oldu~u" bilinmektedir. Ancak domuz Hititlerce de dinsel aç~ dan "temiz olmayan" hayvan olarak kabul edilmekteydi.
Lüm"(~E).KIN.KUD "hasat i~ çileri" bazen hayvanlarla da me~gul olarak
kaydedilmi~lerdir. S~ n~ r muhaf~ z komutanlarma yönelik talimatnamelerden
birinde ~u sat~rlar okunur€8:
"S~~~ r, koyun ve hasat i~çilerinin kasabadan ç~ kmas~na izin verilmesin.
Ak~am olunca gözetleyiciler geri gelsinler ve gözetleme yerlerini tutsunlar.
[... Gözetleyiciler yollar~ ] gündüz gözetlesinler, [ayn~~ ~ekilde geceleyin] de
gözetlesinler, hasat i~çileri, s~~~ rlar~, koyunlar~, atlar~, e~ekleri önde ko~tursunlar ve onlar~~yukar~~sevk etsinler".
Hititçe çivi yaz~l~~metinlerde geçen ve "çoban" anlam~na gelen bir ba~ka
sumerogram da L1:j( m")NA.KAD'd~r. Az say~da kullan~ld~~~~yerlerden" bunun
" Bu metinde geçen "domuz çoban~ " ile ilgili olarak bak. H.A.Hoffner, "Die Kaskaer.Ein
Beitrag zur Ethnographie des Alten Kleinasien, by E. Von Schuler, Berlin 1965," JAOS
87/ 2(1967), s.183.
59 KBo XII 132 Vs. 6.
60 Ertem, Fauna, s.71 vd.
61 Ertem, Fauna, 5.73-74.
62 Hoffner, JAOS 87/ 2(1967), s.183.
63 KUB XIII 1 Vs I 17-22. Bak. A.Goetze, "The Beginning of the Instructions for the Commander of the Border Guards," JCS 14(1960), 5.69-73.
64 Bak. Daddi, Mestieri, s.21.
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hakk~nda fazla bilgi edinilememektedir. "E5NA.KAD kült metinlerinde
hayvan kurban~~sunarken görülür 65. Geni~~yoruma olanak veren kay~ tlar olmamakla birlikte, Ltj( mEs) /%1A.KAD'~n sarayla ilgisi olan bir görevli, ayn~~zamanda kütt i~lerinde görev alan, hayvan kurban~~sunan görevli oldu~u söylenebilir. u)(-24")NA.KAD'~n sarayda ya da tap~nakta çobanl~k yap~p yapmad~ ~~n~, yani saray~n ve tap~na~~n hayvan sürülerini gözetim alt~nda bulunduran
görevliler olup olmad~klann~~söylemek, elimizdeki bilgilerle mümkün de~ildir. Ancak a~a~~da ele alaca~~m~z GAL NA.KAD "çobanlann büyü~ü" unvan~n~~ ta~~yan görevliler ile Lü(mEg)NA.KAD'~n bir ba~lant~s~~oldu~u dü~ünülürse -belgelerde bu yönde hiçbir kan~ t olmad~~~~hemen belirtilmelidiru:"E5)NA.KAD'~n çobanl~k yapmad~klar~~ihtimali güçlenir. Nitekim I-SIPA
söz konusu oldu~unda rastlad~~~m~z çe~itli evcil hayvan isimlerine göre isim lendirmeye Lö(.mEg)NA.KAD'da rastlanmaz. Belki bu isim yapt~klar~~i~~dolay~ s~yla, yani dinsel törenlerde kurban olarak hayvan sunusu yapt~klar~~için
sembolik olarak verilmi~~olabilir.
UGULA "EsNA.KAD unvamyla metinlerde rastlad~~~m~z görevli de
herhalde bu sumerogram~n i~aret etti~i gibi Lü( m")NA.KAD olarak rastlad~~~m~z görevlilerin ba~~~(lideri) olmal~d~r. Bunlar da yine bir kaç bayram
metninde görülürler.
GAL NA.KAD "çobanlann büyü~ü" Hititçe çivi yaz~l~~metinlerde di~er
çoban sözcü~üyle ilgili unvanlarda oldu~u gibi az say~da geçer67. Söz konusu
kay~tlar~n hepsi birden göz önünde bulunduruldu~unda, bu unvan~n tan~mlanmas~~konusunda kesin bir sonuç ortaya ç~kmaz. Ancak, kay~tlardan birinde GAL NA.KAD'~n askeri bir unvan, bir komutan oldu~u yolunda çok
güçlü ifade vard~r". ISuppiluliuma'n~n icraat~n~n anlat~ld~~~~bu metinde
Suppiluliuma Almina'n~n tahkimi i~i ile me~gulken Urawanni ve GAL
NA.KAD unvanl~~Kuwatnaziti'yi Kalka ülkesine sald~rmaya yollam~~ur69. Görüldü~ü gibi GAL NA.KAD unvamn~~ta~~yan Kuwatnaziti, Suppiluliuma'n~ n
ordusuna kumanda edenlerden, üst düzeyde komutanlardan biri olmal~d~r.
..."
XXII 246 II 15: "12 UDU lin'4"NAXAD
XI 30 IV 15;KUB XXV 27 I 30; KUB LI 36 Vs. 2.
67 Daddi, Mestieri, s.540.
68 KBo V 6 I 32=BoTU 41. Bak. Gilterbock, JCS 10, s.91.
69 KBo V 6 I 31-33.Bak. G~lterbock, JCS 10, s.91: (31) nu ku-it-ma-an uRuAl-mi-na-an [(u-ete--ki-it (32) mU-ra-wa-an-ni-in-ma-kün mKu-wa-a[t-na-L(J-in-na GA[L NA.KAD (33) 1-NA KUR
uRuKa-a-~u-la GUL-a[ (h-hu-wa-an-zi pa-ra-a)] na-e'-ta "o Almina'y~~tahkim ederken. Urawanni
ve GAL NA.KAD Kuwatnaziti'yi Ka§ula ~ehri ülkesine sald~rmaya yollad~..."
65 KBo

66 KUB

H~T~TÇE Ç~V~~YAZILI BELGELERE GÖRE ÇOBAN

781

GAL NA.KAD kanunlarda bir maddede de geçer". Sonundan yar~m sanr~ n silinmi~~oldu~u söz konusu kanun maddesinde yaz~c~~(DUB.SAR) Hanikuili geçer. Bu ismin yer ald~~~~sat~rdan hemen üç sat~r sonra ayn~~isim GAL
NA.KAD unvanlyla an~l~ r. Muhtemelen bu iki ayr~~unvan~~ta~~yan ayn~~ ki~i
olmal~d~r.
GAL NA.KAD unvan~ n~~ ta~~yan bir ki~inin bunun yan~~s~ra ba~ka unvanlar da ta~~d~~~n~~ gösteren bir ba~ka belge daha vard~r. Bu bir toprak ba~~~~
belgesidir 71. IV.Tudhaliya taraf~ ndan Sahurunuwa adl~~birine toprak ba~~~~ n~n yap~ld~~~~belgede Sahurunuwa metnin birkaç yerinde sadece GAL
NA.KAD unvan~~ile görülürken", bir yerde GAL DUB.SAR.GIS "tahta tablet
katiplerinin ba~~", GAL UKU.US "a~~ r silahl~~ askerlerin ba~~ " ve GAL
NA.KAD "çobanlar~ n büyü~ü" unvanlar~n~ n üçü ile birden görünür73. Prens
olabilece~i ileri sürülen Sahurunuwa'n~ n, prens olmasa bile ta~~d~~~~unvanlara bak~larak üst düzey bir görevli ya da komutan oldu~u anla~~lmaktad~r'".
Ta~~d~~~~üç unvan~n ayn~~zamanda kullan~lmad~~~, birbirini takip eden zamanlarda kullan~ld~~~~da ileri sürülür75. Ancak yukar~da da belirtti~imiz gibi
kanunlarda da GAL NA.KAD unvan~n~~ ta~~yan Hanikuili ad~ ndaki ki~i
DUB.SAR "yaz~c~ " unvan~~ ile de an~l~ r. Bu unvanlar~ n ayn~~ ki~i taraf~ ndan
ayn~~ zamanda ta~~nm~~~olup olmad~ klar~~yan~ t~~kesin olarak ortaya konulamayan bir sorudur.
Bahse konu olan belgenin bir toprak ba~~~~belgesi oldu~unu belirttik.
Burada kendisine ba~~~~yap~lan GAL NA.KAD unvanl~~Sahurunuwa'n~n yan~~
s~ ra, yine ayn~~unvan~~ ta~~yan Mizranuwa adl~~ biri de tan~k olarak yer al~r. Bu
~ahs~ n unvan~~ GAL NA.KAD GUB-la-a'~~yani "solun GAL NA.KAD'~ "d~ r".
Mizranuwa'n~n bir askeri görevli oldu~u ba~ka belgeler yard~m~yla ortaya
konulabilmektedir". ~u halde GAL NA.KAD unvan~ n~ n bir askeri görevliye
ait oldu~una dair bir ba~ka kan~ t da burada kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r. Böylece
GAL NA.KAD'~n "sa~" ve "sol" olarak ayr~ld~~~na da de~inmi~~oluyoruz. Sa-

70 KBo VI 4 kolofon 4. Bak. Imparati, Hitit Yasalar~, §XLI sat~ r 4, s.I16.
71 KUB XXVI 43. Bak. F.Imparati, "Una Cocessione di Terre da Parte di Tudhaliya IV,"
RHA 32(1974), s.24-39; L. M. Mascheroni"In Margine a una clausola Testamentaria (KUB XXVI
43 Ro 5I-52)," SMEA 22(1980), s.63-66.
72 KUB XXVI 43 Vs. 4,14,17.
73 KUB XXVI 43 Vs. 49.
74 R. H. Beal, The Organization of the Hittite Military, Heidelberg 1992, s.382 vd., 392 vd.
75 Beal, Hittite Militaiy, s.392.
76 KUB XXVI 43 Rs. 31
77 Beal, Hittite Militar s.393.
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hurunuwa'n~n ta~~d~~~~di~er iki unvan da ayn~~ ~ekilde belgelerde "sa~" ve
"sol" olarak ayr~lmaktad~r". GAL NA.KAD'~n "sa~" ve "sol" olarak ayr~lmas~~
onun ordunun organizasyonunda söz konusu unvan~~ ta~~yan üst düzeydeki
komutan~n hangi tarafta bulundu~u ile ilgili olabilece~i ileri sürülmektedir". Bu sumerogram~n kökünde yer alan (u).m")NA.KAD ve yine bununla
ayn~~anlamdaki (1"1 mEg) SIPA'n~n ve bunlardan ba~ka GAL (1-X1 m")SIPA'mn da
geçti~i kimi yerlerde "sa~" ve "sol" ayr~m~~ile tespit ediliyor olmalanm da burada belirtmek gerekir. S~radan çobanlar "sa~" ve "sol" olarak ayr~l~rken, kelime anlam~na göre onlar~n lideri durumunda olarak görünen GAL NA.KAD
da bu ~ekilde bir ayr~ma tabi olmu~~ve daha sonra bu bir askeri unvan olduktan sonra da bu ~ekliyle devam m~~etmi~tir? Bu soruyu yan~ tlamak zordur80.
GAL NA.KAD ile ilgili olarak söylenebilecek ~eyin, bunun bir askeri unvan oldu~unu yukar~da belintik. Zira bir metinde yer alan kardan aç~kça bu
yönde yorumlamak mümkün iken, bir di~erinden dolayl~~olarak buna destek
veren saptamalar yap~labilmektedir. Bu askeri unvan~n, sumerogram~n as~l
anlam~yla yani çobanl~lda ne gibi bir ba~lant~s~~olabilece~i net olarak ortaya
konulamaz. Çobanlann ba~~/büyü~ü anlam~~ve çobanl~k mesle~i, yani hayvanlar~~idare eden ki~i anlam~~ile bir komutan~n yapt~~~~i~in temeldeki benzerli~inin göz önüne al~nmas~~da ilk anda akla gelir. Bu unvan~n sonradan
m~~askeri bir unvan olarak de~i~ti~i (geli~ti~i) de cevab~~net olarak ortaya
konulamayan bir ba~ka sorudur. GAL ("Eg)SIPA'nm Eski ve Erken Orta
Hitit belgelerinde geçti~i, GAL NA.KAD'~n ise Yeni ve Geç Orta Hitit belgelerindeki, GAL 11-1-j mE8SIPA'n~n versiyonu olabilece~i ileri sürülmektedir81.
Hayvanlar~n beslenmesi, bak~m~~ ve korunmas~~ile ilgilenen çobanlara
ili~kin konuda hayvanlar~n bar~naklar~na da de~inmek yerinde olur. Bununla ilgili olarak metinlerde kar~~m~za öncelikle iki Hititçe sözcük ç~kmaktad~r. "Hali" ve "a.4awar". Bunlardan "hali", "büyükba~~hayvan banna~~, ah~r"
anlam~na gelmektedir82. "Mawar" ise "küçükba~~hayvan bar~na~~, a~~l" anlam~ ndad~ r". Metinlerde geçtikleri yerler bu sözcüklerin bu anlamlar~n~~
aç~kça ortaya koymaktad~ r. Hitit kanunlar~n~n 66.maddesinde hangi hayvan78 Beal, Hittite Milita~y, s.383-385.
79 Beal, Hittite Military,s.393.

8° Bu konudaki tart~~malar için bak. Beal, Hittite Miiitary, 5.395.
81 Beal, Hittite Milita~y, s.394.
82 J.Friedrich, Hethnisches Wörterbuch, Heidelberg 1952, s.46; J.Puhvel, Hittite Etymolo gical Dictionary, vol.3, Mouton-Berlin 1984,s.26.
83 Friedrich, Hechitisches Wörterbuch, s.35.
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lar~ n "hali" hangisinin "awar"da bar~ nd~ r~ld~ klar~~konusunda bilgi verilmektedir. Kanun maddesi ~öyledir":
"E~er bir çift öküzü, e~er bir ko~um at~, e~er bir inek, e~er bir di~i e~ek
<ba~ka> ah~ rlara
ayr~l~ rsa(sürülürse), e~er bir evcil keçi, e~er
bir koyun ,e~er bir koç <ba~ka> bir a~~la
ayr~l~ rsa(sürülürse), <ve
e~er> onun sahibi onu bulursa ve onu tamamen dokunulmam~~~olarak
al~ rsa, bir h~rs~z gibi yakalanmas~n"
Burada görüldü~ü gibi at, inek, e~ek gibi büyükba~~hayvanlar~ n barma~~~
olarak "hali" geçmektedir. Keçi ve koyun gibi küçükba~~hayvan barma~~~olarak da "aawar" geçmektedir.
Bunun d~~~ nda yine s~~~r~n "hali", koyunun da "a.."sawar"la ilgili oldu~una
dair örnek vermek gerekirse, yukar~da de~indi~imiz tap~ nak görevlilerine
dair direktif metninde ~u sat~rlar okunur85:
"... ve o (besili) s~~~ r~~ ya yiyip bitirirseniz ya da onu (size ait olan)
ah~ ra(ha-a-li) b~rak~rsan~z ya da onu boyunduru~a ko~arsan~z ya da (besili)
koyunu (size ait olan) a~~la(a-a-u-ni) b~ rak~rsamz..."
Burada tap~ nak görevlilerine tanr~lar için ayr~lm~~~olan hayvanlar~~kendileri için kullanmamalar~~ ya da sahiplenmemeleri için uyar~lar yap~lmaktad~ r.
Ayn~~metnin herhalde tap~ nakta görevli olan, tanr~ n~ n s~~~ r çobanlar~~ve
tanr~ mn koyun çobanlar~na hitap eden k~sm~nda yine tanr~lar için, tap~ na~a
ula~t~ r~lmak üzere seçilip ayr~lm~~~hayvanlar~ n herhangi bir hile yap~lmadan
tap~ na~a ula~t~r~lmas~~konusundaki talimattan ilgili k~sm~~ ~öyledir86:
"... Ayr~lan (hayvanlar~ n) yan~ nda s~~~r çoban~~ve koyun çoban~~da yürüsünler. Onlar ah~ rda ve a~~lda nas~l ayr~lm~~sa onlar~~ tanr~lara ayn~~ ~ekilde
götürsünler"
Burada görüldü~ü gibi s~~~r çoban~~ ve koyun çoban~~ do~rudan do~ruya
kurbanl~ k hayvanlarla ilgilenen ki~iler olup hayvanlar~ n ayr~ ld~ klar~~(seçildikleri) yer de ah~ r ve a~~ld~r. Hayvanlar~ n seçilmesi i~ini yapanlar
bizzat çobanlard~r. Bu durum yukar~da al~ nt~~yapt~~~m~z bir dua metnindeki

84 KBo VI 3 Il! 51-54. Bak. Hoffner, The Laws of the Hittites, s.76-77; Imparati, Hitit Yasalar~ , s.80-81.
85 KBo XIII 4 Vs. II 14-17. Bak. Süel, Direktif Metni, s.36-39.
86 KBo XIII 4 Rs. IV 57-60. Bak. Süel, Direktif Metni, s.87.
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anlat~mla da ortaya konulabilmektedir87. Söz konusu sat~rlarda II.Murkli ülkesindeki hastal~~~~koymas~~için tannlara yakar~rken, ah~ r ya da a~~ldan kurban hayvanlar~n~~seçen çobanlar~n öldü~ünü, dolay~s~yla tanr~lara hayvan
kurban~~sunusunun durdu~unu söylüyordu.
Bunlann d~~~nda E.GU 4 sumerogram~~ile gösterilen "s~~~ r ah~r~" vard~r.
BEL MADGALTI (kale komutan~ ) için gönderilen talimatnamelerden birinde geçer. Eskidi~i için tamiri yap~lmas~~gereken yerler aras~nda kral~n evleri, s~~~ r ah~ rlar~, depolar, y~kanma evi say~l~rm.
Bir ba~ka metinde de domuz bar~na~~ndan söz edilir. "SAH GIM-an huu-um-ma"89 geçer. III.Hattukli>nin otobiyografisi olarak adland~r~lan bu belgede ye~eni Urhi-Tek~p ile olan mücadelesinin anlat~ld~~~~yerde ~öyle bir
ifade vard~r90:
"Ikar'~n tanr~sal gücünü çok gördüm. Urhi-Tek~p'u ba~ka hiçbir yere
b~rakmayarak onu ~amuha'da bir domuz gibi domuz ah~nna kapatt~..."
Çivi yaz~l~~ belgelerde küçükba~~ve büyükba~~hayvan bar~naklar~na dair
bu kay~tlar yer almakla beraber, arkeolojik kaz~larda Hitit dönemine ait olmak üzere hayvan bar~nak~~olarak tan~mlanabilecek bir mimari kal~nt~ya rastlanmam~~nr91.
Hititçe çivi yaz~l~~metinlerde UR.GI7 LÜSIPA "çoban köpe~i" terimine de
rastlanmaktad~r92. ~üphesiz hayvan sürülerinin idaresinde ve korunmas~nda,
ayr~ca hayvan bar~naklar~n~n korunmas~ nda çobanlar~n yard~mc~s~~ olarak
bugün oldu~u gibi Hititler döneminde de çoban köpeklerinden faydalan~l~ yordu. Kanunlardaki 87. ve 88. maddeler çoban köpe~inin söz konusu i~levi
dolay~s~yla de~erinin di~er köpeklere göre daha fazla oldu~unu göstermektedir. Hitit kanunlar~n~n çoban köpe~i ile ilgili 87. maddesi ~öyledir93:
"E~er bir çoban~n köpe~ini biri vurursa ve o ölürse, yirmi ~ekel gümü~~
versin ve <böylece suçu> evinden uzakla~t~nr".
87 Bak,

yukar~da s.8 dn. 32.
XXXI 87 II 14-15(=KUB XIII 2 II 13-15).Bak. E. Von Schuler, Hethitische Dienstanwesungen , Graz 1957, s.44-45.
88 KBo III 6 Rs. III 57= KUB Il IV 26.
90 Metnin bu sat~rlar~m trankripsiyon ve Almanca terciimesi için bak. H.Otten, Die Apolo gie Hattusilis 111, Wiesbaden 1981, s.24-25.
81 J.Yalcar, Ethnoarchaeology of Anatolia, Jerusalem 2000, s.278.
82 Ertem, Fauna, s.96,99.
83 KBo VI 3 IV 22-23= KBo VI 7 5-6; Imparati, Hitit Yasalar~, 5.88-89.
88 KUB
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Tap~nak görevlileri ile ilgili yukar~da de~inilen direktif metninde s~~~ r
çobanlar~~ve koyun çobanlar~na talimatlar~ n iletildi~i bölümde, tanr~lar için
tüm ürünlerin en tazesinin, henüz hiçbir insan tatrnadan sunulmas~~ gerekti~inin belirtildi~i yerde "süt bayram~"ndan (EZEN GA) bahsedilir. Ayr~ca sütün yay~kta çalkalanmas~~ konu edilir". Buradan anla~~l~yor ki yay~ kta çalkalayarak süt ürünlerini elde etmek çobanlann görevidir. Elbette burada söz konusu olan tap~nakta görevli çobanlar ve dolay~s~yla tap~nakta ya da tap~ na~a
ait hayvanlardan elde edilen süt ürünleridir. Nitekim "süt bayram~"ndan da
bahsediliyor. Buna paralel olarak k~rsal alanda ya da kent ya~am~nda da hayvanlar~ n bak~ m~, beslenmesi, korunmas~ndan vs. sorumlu olan çobanlar~ n
hayvanlardan ürünler elde edilmesi ve elde edilen ürünlerden de sorumlu
olmalar~~ do~ald~ r.
Çoban sözcü~ünün Hititçe yaz~l~~belgelerdeki kar~~l~~~~olan LÜSIPA'n~ n
ve koyun çoban~~ kar~~l~~~~olan LÜSIPA.UDU'nun de~i~ik bir kullan~m~~ da
Güne~~Tanns~ 'n~n bir s~fat~n~~ olu~turan sözcük dizileri içerisinde yer alm~~~
olmalar~d~ r. Bu sözcük dizileri metinlerde kar~~m~za farkl~~biçimlerde ç~ kmakla beraber hepsinde verilmek istenen "insanl~~~n çoban~", "ülkenin çoban~" ve bunlann yak~n anlamland~r.
"DUTU A-ME-E EN-YA SA DUMU.LILLU,, LU u:SIPA-aA ..."" (Gö~ün
Güne~~Tanns~, efendim, insanl~~~ n çoban~ )".
Bu metin Muwatalli'ye ait bir dua metnidir. Burada Güne~~Tanr~s~na
olan yakarmada onu tan~mlarken "insanl~~~n çoban~ " s~fauna yer verilmi~tir.
Güne~~tanr~s~na olan bir duada yine tanr~= bu s~fau ile, ama bu defa
daha farkl~~bir yanl~~~~ile kar~~la~~yoruz.
"DUTU-t~~hu-u-m[a-an-da-aA] LüSIPA-SU-NUzi-ik"" (Güne~~Tanr~m sen
tü[münün] çoban~s~n).

KBo XIII 4 Rs. IV 4142. Bak. Sf~el. Direktif Metni, s.82-83.
KUB VI 45 III 13; paralel metin KUB VI 46 III 52'de "L(SIPA-ar yerine "u-e-e3-ta-ra-a~kullan~lm~~t~r.
9<3 Lebrun, Hymnes, s.266, 280.
97 Bir antla~ma metninde de Güne~~Tanr~s~ 'run ayn~~s~fau ta~~d~~~~görülür. HT 8 r.8:
DUTU1 SA-ME-E LUGAL KUR KUR m"LuSIPA.UDU .5A DUMU.L1-.1.0 LU" (Daddi, Mestieri, s.25) (Güne~~tanr~m. ülkelerin kral~, insanl~~~n çoban~ ).
98 ABoT 44a Il 3-4.
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Mitolojik içerikli bir ba~ka belgede de yine benzer anlam~~verecek farkl~~
ifadeler yer almaktad~ r. Bu metin Appu masal~na aittir:
"D [UTIU-u

KUR-e<-an>-ta-a:4 LüSIPA.UDU [-al .."99 (Güne~~Tanr~s~~ ül-

kenin çoban~ ).
"insanl~~~n çoban~", "ülkenin çoban~" ve "tümünün çoban~", bu terimler
Güne~~Tanr~s~ 'n~n ayn~~anlama gelen s~fat~n~ n farkl~~söyleni~~biçimleridir.
Çoban sözcü~ünün anlam~~(yani hayvanlar~~ idare eden) göz önüne al~nd~ ~~nda, bir tanr~mn bu s~fau ta~~yor olmas~, tüm Eskiça~~toplumlar~nda oldu~u gibi Hititler'de de tanr~lar~ n insanlar~ n kaderinin belirlenmesindeki
rollerine ili~kin anlay~~la birlikte dü~ünüldü~ünde anlam kazan~ r. Dikkati
çeken nokta, bu s~fat~~ ta~~yan Güne~~tanr~s~n~n, tasvirlerde genellikle ayn~~
tarz giyimde kar~~m~za ç~ kan di~er tanr~lardan farkl~~ olarak krallar~n da
giymi~~olarak gösterildikleri giysilerle tasvir edilmi~~olmas~ l°° ve elinde ta~~ d~~~~asad~r ~o~ . Güne~~tanr~m-1m elinde krallarda oldu~u gibi bir asa ile betimlenmesi, bir çoban~ n hayvanlar~~güderken vazgeçilmez gereçlerinden de~ne~i hat~rland~~~ nda, onun ta~~d~~~~"insanl~~~ n çoban!" s~fau ile ili~kilendirilebilirm2. Ancak Güne~~Tanr~s~~ile ayn~~biçimde tasvir edilen krallar~n böyle
bir s~fau ta~~y~ p ta~~mad~ klarma dair bir bilgimiz yokturi".
Kimi zaman LÜSIPA "çoban" kimi zaman da LÜSIPA.UDU "koyun çoban~"n~n Güne~~Tanr~s~'m tan~mlayan bu sözcükler içinde kullan~lm~~~olmas~~
dikkati çekmektedir. Bu farkl~~kullan~m üstelik birbirine paralel olan üç metinden ikisinde kar~~m~za ç~ kar. KUB XXIV 8 II 15'de LÜSIPA.UDU geçiyor
iken bunun paraleli KUB XXXVI 59 I 11'de LÜSIPA-a:s olarak geçer. Üçüncü
paralel metinde ilgili yer k~r~k oldu~u için onu bilemiyoruz. Ama buradan
anla~~l~yor ki 1-SIPA ve LÜSIPA.UDU birbirinin yerine kullan~ lmaktad~r. Bu
duruma bir ba~ka örnek de yukar~da de~indi~imiz" kanunlar~n 35. maddesinde LÜSIPA yer allyorken, hemen hemen ayn~~içerikteki 175. maddede LüSIPA.UDU geçiyor olmas~d~ r. Buna göre uSIPA ve LÜSIPA.UDU biri genel
KUB XXIV 8 15. Bak. J.Siegelova, Appu-Marchen und Hedammu-Mythus, StBoT 14,
Wiesbaden 1971, s.8-9.
1°° H.G.Güterbock, "Sungod or King," Aspects of Art and Iconography: Anatolia and it's
Neighbours, Fs.N.Öngüç, Ed. M.Mellink ve di~., Ankara 1993, s.225.
1°1 Bu konuda bak. S.Alp, "Hitit Metinlerinde "Kalm~A `Lituus' ve HUB.BI 'Küpe'," Belleten 12/46(1948), s.301 vd.
1112 Bak. Beclunan, Fs.Otten, s.42-43.
103 Beckman, Fs.Otten, s.43.
1°4 Bak. s.6 dn.23.
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anlamda "çoban", di~eri belli bir hayvana göre "koyun çobarn" olarak belirlenmelde beraber, birbirinden farkl~~yerlerde kullamlmad~ klar~n~~biliyoruz.
LÜSIPA.UDU ve LÜSIPA.GU4 bir çok metinde ard arda geçmektedir. Bunlar
~üphesiz, hayvanc~l~~~ n temel geçim kaynaklar~ ndan biri oldu~u Eski Anadolu'da en yayg~ n olarak beslenen koyun ve s~~~ ra göre belirlenmi~~çoban gruplar~d~ r. Koyun çoban~n~ n, genel anlamda çoban yerine kullan~lm~~~oldu~unu
gösteren örnekler, küçükba~~hayvanlar~ n Hititler'in ya~ad~ klar~~co~rafyada
daha yayg~n olarak beslenmi~~olmas~n~n bir sonucu olarak de~erlendirilebilir.
Günümüze dek ula~an Hititçe çivi yaz~l~~belgeler her ne kadar çok çe~itli
içerikte olsalar da, bilindi~i gibi Hitit toplumunun günlük ya~anus~na dair
geni~~bilgiler vermekten uzakur. Bu nedenle, toplumun temel geçim kaynaklar~ndan birini olu~turan hayvanc~l~ k dolay~s~yla Hitit kültüründe a~~rl~~~~olmas~~ gerekti~i halde çobanl~ k, çivi yaz~l~~belgelerde s~n~ rl~~say~da kaptlarla
kar~~m~za ç~kar. Ancak çobanl~ kla ilgili sözcük ve terimlerdeki çe~ itlilik, evcil
hayvanlar~n neredeyse tümünün ad~ n~~içeren bir çoban teriminin bulunuyor
olmas~~ bu a~~rl~~~ n bir göstergesidir. Anlamlar~~dolay~s~yla çoban ve çobanl~kla ilgili olarak ortaya ç~ kan sözcük ve terimler, toplumdaki bir alt s~n~ftan
üst düzeyde bir askeri görevliye, k~ rsal alanda do~rudan çobanl~k yapanlardan tap~nak görevlilerine, farkl~~toplumsal statü, nitelik ve alanlarda görülürler. Yukar~da ele ald~~~m~z baz~~terimlerin do~rudan çobanl~ k i~i ile ilgili olmad~~~~halde, yani bizzat hayvanlar~n bak~m~, beslenmesi, sevk ve idaresi ile
ilgili olmad~~~~halde çoban anlam~~içeriyor olmalar~, Hitit kültüründe çobanl~~~n edindi~i yeri ve tarihsel geli~im çizgisinde u~rad~~~~anlam de~i~me ve
geli~melerini göstermektedir.
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