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Hitit Devletinin merkezi Hattu~ a'da bulunan vesikalar aras~ nda pek ço~u ufak k~r~k parçalar halinde, memurlara hitap eden
ve müellifleri karal olan talimat metinleri veya fermanlar ele geçmi~tir. ~imdiye kadar bu vesikalann henüz küçük bir k~sm~~ i~lenmi~tir 2. A~a~~da takdim edilen kitabenin nushalar~ , muhtelif ilim
adamlar~~taraf~ndan çivi yaz~s~~ halinde ne~redilmi~tir. Esas metin
KUB XIII 20'd~r (burada A). Di~er nushalar KUB XIII 21 (B),
KUB XXVI 11 (C) ve KUB XXXI 107 (D) dir. Bunlardan B
Goetze taraf~ ndan (MVAG 32/1,128), C taraf~ mdan, D ise Friedrich taraf~ ndan (AOF XIV 76) A'n~ n di~er nushalar~~ olarak tan~nm~~lard~ r. Goetze'nin Kn~n serbest bir duplikat'~~ olarak tavsif
etti~i di~er bir metin de (bana göre de~i~ik tertipli paralel bir
1 Bu yaz~ da kullan~ lan k~ saltmalar için bk. Sturtevant, Eti Dili Sözliikii,
Türk Dil Kurumu C. Il. 23.
2 Friedrich, Reinbeitsvorscbriften für den hethitischen König (Altorient.
Stud. 46-58); Sturtevant, A Hittite Text on the Duties of Priests and Temple
Servants (JAOS 54, 363-406); Korosee, b1 madgaltr ye hitap eden ferman hakk~ nda Yugoslav dilinde (italyanca bir biilâsa ile birlikte) bir etiid ne~retmi~~ve
orada bu ferman~n baz~~ k~ s~ mlar~ n~~ tercüme etmi~tir: Bl madgalti, Un contributo alla conoscenza della struttura interna dello stato Hittita, Ljubljana 1942.
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metin) kendisi taraf~ ndan KUB XXVI 17 olarak (burada E) ne~redilmi~tir 3. Bu makalede verdi~imiz metin bu nushalar~n hepsinden terekküp etmektedir.
Vesika, iki tablet üzerine yaz~ lm~~t~. Yaln~ z ikinci tablet k~smen eyi muhafaza edillmi~tir. A'dan ve birbirinden ayr~~ tablet
serilerine ait olan B ve C, birinci tabletten de birkaç sat~r ihtiva
etmektedir 4. Vesikan~n yaln~ z II. tabletinin I. sütunu A'da tamamen ve E'de k~ smen eyi durumdad~ r. II. sütun A'da pek elveri~sizdir ; E'de ise daha eyi muhafaza edilmi~~ir. III. sütun A'da pek
kötü bir durumdad~ r ve bu sütun için ne bir duplikat ne de bir
paralel metin ele geçmemi~tir. IV. sütunun büyük k~sm~~ kaybolmu~tur. Bu bo~lu~a, B'de 1-8. sat~rlar~ n ve E'de 1-8. sat~rlar~ n
kal~ nt~lar~~ isabet etmektedir ve tabletin sonu A'da muhafaza edilmi~tir. A'n~n II. ve
sütunu ile B'nin arkayüzü ve E'nin IV.
sütunu yaln~z mücerrret sözler veya i~aretler ihtiva ettiklerinden
burada nazar~~ itibare al~nmam~~lard~r.
K~ral Tuthaliya'n~n ad~, vesikan~ n müellifi olarak tabletin altyaz~ s~ nda (A IV 7) geçiyor. Kitabeyi IV. Tutbaliya devrine tarihlemeyi istememin 5 sebebi, ayni ad~~ ta~~yan daha eski k~ rallara ait
pek az maltimata sahip olmam~ zd~r. Kaya tap~na~~~Yaz~l~kaya'y~~
vakfeden veya vakfedenlerden biri olan IV. Tatbaliya'y~~ di~er kitabelerinden oldukça eyi tan~ yoruz ve kendisinin Lu2.mE~3AG'a, bdu
s~n~f~ na ve prenslere hitab eden fermanlar~~ ele geçmi~tir. Bu fermanlarda yakla~an felakete mani olmak gayreti ile Tutbaliya'n~ n
Imparatorlu~un siyasi ve askeri kuvvetlerini bir arada tutmak
te~ebbüsünü mü~ahede edebiliriz 6.
3 Kr~. KUB XXI 47. Bu meti~~ de benzer konular üzerinde durulmakla
beraber, bizim metinlerimize biti~memekte ve duplikat veya paralel metin
oldu~u tespit edilememektedir.
4 C'ain I. sütunu, muahedelerde oldu~u gibi bir Yemin Tanr~ lar~~ Listesi
ihtiva ediyor. Bu gibi listeler normal olarak vesikalar~ n sonunda verilir. Bir
istisna olarak Yemin Tanr~ lar' Listesi kluqqani~~Muabedesinin ba~~na yak~ n bir
yerde geçiyor (bk. Friedrich, MVAG 34/1, 103 ve n. 2). I. sütunun ba~ka bir
metne ait olabilmesi ihtimali ve bu listenin fazla bir ~ey kazand~ rmamas~, burada transkripsiyon ve tercümesini vermekten beni al ~ koyuyor.
5 Kr~. Koro~ec, ad~~ geçen yerde 28.
Kr~. von Brandenstein MVAG 46/2, 74 n. 2.
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Kitabenin muhafaza edilmi~~olan k~s~mlar~~ ~u mevzular üzerinde duruyor:
Muharebeden kaçan a~a~~~rütbeli subaylar~ n ve erlerin
tevkifi ve teslimi. Ordunun dö~ü~me azmi. In~aat (istihkâm ? )
i~lerinin sad~ kane bir surette yap~lmas~. Muharebenin veya
in~aat~ n bitmesinden sonra Büyük K~ral~n ordunun istedi~i
k~sm~n~~terhis etmek, istedi~i k~sm~n~~ihtiyatta tutmak imtiyaz~.
Muharebe uzun sürdü~ü ve K~ral dini vazifelerinden veya
ba~ka bir sebepten dolay~~ ordunun ba~~ nda bulunamad~~~~
veya harbe gitmedi~i takdirde kendisi taraf~ndan tayin
edilen kumandan~ n emirlerinin kendi emirleri imi~~gibi dinlenmesi için k~ral~n hitab~. E~er bu kumandan orduya
kötü haberler yayar veya Büyük K~rala hakaret ederse,
ordunun onu tevkif ve K~rala teslim mecburiyeti.
K~ral~n, nizamlar~ na sevgi gösterilmesi için hitab~.
(Ordu idarecilerinin?) adli kaza vazifeleri: Verilen hükümlerin hakka ve adalete uygun olmas~~ ve halledilemeyen güç
davalann K~ rala gönderilmesi için k~ral~n hitab~.
Vesika, muahedelerde ve di~er talimat metinlerinde oldu~u
gibi tabletin sözlerine uygun olarak hareket etmeyenler için bir
lânetle sona eriyor.

B~lletm C. XI, F. 25
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Niishalar~ n uyarl~~~~:
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10711'
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TRANSKR ~ PSI YON
C IV l' LNA [
~~
nu-za da-a-i[
ma-a-an-kan2 LU 2 SIG5]a)
na-a§-ma ap-p[i2-iz-zi-i an-tu-u13-§a-cd ...( )
la)
u2-ga-te-iz-z [i
k (u-i. I. D!)]
na-an I. NA EJ. GALL'm IJu-u-da-ak te-ik-k (u-u§-§a-nuud-du) la)
AI

1 [ (A.NA) Lu2(BE.EL MA.AD.KAL-T1)-m]a?-ah?-kan2.)
ku-e-da-ni an-da LU2 SIG5 la-ah-bi-ma-a U2.UL[p]a-a-anzaLu2BE.EL MA.AD.K[(AL).TI-(ma-an)r>>
2 [ma-a-an LU2 bu-la-an-d (a)]-a[(n)]a) iS--ta-ma-a.§"-zi na-an eip-du na-an !.NA E2.GALL'm up-pa-u2 da-a-i-ma-az
3 [(Ii-e) na-an ar-13]an)
tar-na-a-i ma-a-an-kan2 LU2 SIGi
na-a§-ma
an-tu-~ja-a1J-13a-a§b)
4 [(la-a1J-13a-az KAS-aza) EG)] IR-pa u - u a a - i Lu2 DUGUD.
~U-ma-an UGULA LLIM-1a ii-e mu-un-na-an-zi
5 !.NA [(E2.GALL'm -la-an 13)u-]u-da-a-ak te-ik-ku-u§-§a-nuud-du
6

ma-ah-la-an[-ma
ERIN2.ME~~
AN~U.KUR.RA.
HI.A an-da a-ri nu ma-a-anb) DUTU~' la-ah-bi
la i- la-at-ta
7 nu ~A LU 2.[ME~~
13u-~l-ma-an-da-d§ 13u-uda-at
nu Lu2KUR2 kar-ii za-ah-hi-ja-ad-du-ma-at
ma-a-an KIN-[m]a ku-it-k [i]
C IV 2a) Tamamlama emin de~ildir, kr~. A I 3/The supplement is uncertain,
cf. A I 3.
3a) Tamamlama emin de~ildir, kr~. A I 3/The supplement is uncertain,
cf. A 1 3.
5a) Tamamlama için kr~. A I 5 ve B 6y. 11/For the supplement cf. A I
5 and B obv. 11.
A I la) Blc. Izahlar/See Commentary.
16) B 6y. 5: /B obv. 5: [B]E.EL. MAD.KAL.T(JM-ma-an.
2a) Tamamlama pek emin de~il, kr~. C IV 8: E
] -an. Tamamlamamizin son sözü için oradaki yer kâfi gelmiyor. Kr~. E II 2 v.d. /Tl~e
supplement rather uncertain, cf. C IV 8:
] -an. The space there
is insufficent for the last word of our restoration. Cf. E 11 2 ff.
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TERCÜME
C IV 1'

A

[.
E~er alt rütbeli bir subay]
ve al~r [
~~
veya son [ uncu er
]
Kim
bilirse,
getirir [
onu [ derhal ] sar[ay]a bildirsin.

Hangi Askeri Valinin ( emrinde ) o, alt rütbeli bir subay
ise, ve harbe gitmemi~~ise ve Askeri Vali onun
2 [ kaçak oldu~unu] i~idir( sel, onu tevkif etsin ve onu
saraya göndersin ; (onu) kendine almas~n
3 [ ve onu serbest] b~rakmas~n. E~er alt rütbeli bir subay
veya sonuncu er,
seferden
geri kaçarsa, yüzba~~s~~ ve binba~~(s~) onu sakla4
mas~ nlar
5 ve onu derhal saraya bildirsinler.°)
6 [ Ord ] u ( yani ) yaya k~t'alar (ve) arabal~~muharipler bir
araya gelince, majeste bizzat harbe giderse,
7 bütün er [ lerin ] çevikli~i ( ? ) orada da ( yerinde ) olsun
ve dü~ manla kesin olarak dö~ii~iin. E~er bir i~~(olursa),

I1

Metnin muhtevas~~ bu tamamlamay ~~ tavsiye ediyor/ Suggested by
the context.
B öy. 9 : /B obv. 9: an-tu-u13-~a-a~ .
4a) B üy. 9 böyle/Thus B obv. 9; C IV 11 : KAS.ME~-az.
Sa) Fiil müfret.
bn) Kr~. sat~ r 15 ve 18 ve bk. Izahlar / Cf. I. 15 and 18 and see Commentary.
6b) Buradan itibaren E I ~öyle devam ediyor: /Here continues E I as follows : (4) ma-a-an DUTUV-ma ku-aa-pi2
na! ?[.?],5~4 L[U2.ME~?] (5) a-pi2-ia-ia 1,3a-u-da-a~~e-e~-ta nu LU2 UR2

kar-~i za-a13-13i-ia-addu-ma-at.
7a) E~er E I 5'ten al~ nan tamamlama metnimiz için muteber ise, bu
!Özden önce yaln~ z bir i~aretlik yer vard~r. K~ ral orduya bir bütün
olarak hitap etti~ine göre (kr~. sat~ r 19) burada bir meslek ad~~ bahis mevzuu olam ~ yacakt~ r ; bu sebepten A IV 8'e uygun olarak yukar~ da gösterildi~i gibi tamaml~ yorum / If the supplement taken by
is correct, then before this there is only space for one sign.
E
Since the King appeals to the army as a whole (ef. I. 19), there can
hardly be meant bere a professional name, therefore in accordance
with A IV 8, 1 supplement as shown.
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8

na-ag-ma u2[-e-tum-m]ar.) na-a-ma ku-ii im-ma KIN-az
nu-u§-h.a-an an-da ar-du-ma-at na-an ga-a-ku-ga-a.~-

9

ZI-[i]t an-ni-ii-ki-it-ten na-at ~A EGIR (I) UDmi pa-aaa§-§a-nu-ya-an KIN e-e§-[du]

10 ma-a!)-13a-an-ma.) LU2 KUR2 a-ki na-cd-ma-kan2 KIN a§-s-anu-ud-da-a-ri nu ku-ii ERIN2.ME~~ a-§a-an-du-la-a" naan-kan2 DUT[U~q
11 a-.42-an-du-li an-da ta-la-ah-M
tar-nu-um-macd-ma ERIN2. ME~-az na-an DUTIP ar-ha tar-n[(a-ah-13,0]
12 ma-a-an Lu2 KUR2-ma ku-ga-at-qa za-lu-ga-nu-zi ku-u-ru-ur
ljar-zi DUTU~1 -ma EGIR-paa) A. NA D1NGIR. ME~.
[lAb)
13 ur~ja-mi na-a-ma
A.NA DUTU~1 a-a§-§u nu
DUTU~' a-pidr da pa-iz-~i tu-uz-zi-ja-ma pirra-an ~naa-a [ (n D)UMU LUGAL] e)
14 [n]a-a-ma BE.EL GAL ku-in-ki ga-a-tar-na-al~-mi nu
ma-ah-ha-an ~A DUTU~'
a-virel-la QA.TAM.
< MA > i[-§a-at-ten] a)
15 n[a-a]n
13u-u-ma-an-za
16

[m]a-a-an DUTU~1 -ma la-ah-bi us-ki-la U,. UL pa-a-i-mi
nu tu-uz-zi- ja ku-in DUMU LUGAL na-a§-ma BE.E[L
GAL] a)

17

ga-a-tar-na-ah-mi nu tu-uz-zi-in la-a13-13i a-pa-a-a pirenu-u.~-fi-kan, ku-it DUTU ~1 [tu-uz-zi-in]a>
18 ki-i§-§a-ri te-i?3-13,i na-an tu-uz-zi-i bu-u-ma- an-za i§-ta-maa§-ki-id-du nu < ma-al~-4a-an > .~~
A DUTU~I
a-pirel-la QA.TAM.MA1 a)
Kr~. sat~ r 20 / Cf. 1. 20.
Kr~. sat~ r 21 / Cf. I. 21.
10a) E 1 buradan itibaren ~öyle devam ediyor : / E 1 eontinues from
this point as follows : (5) ma-a(!)-ah-13a-an-[(ma)] (6) 1-U2KUR2-a~~a-kt
ku-u-ru-ur ku-i~~!)ar-zi nu ku-i~~ERIN2.ME~~a-~a-an-du-la- '<a~>
na-a~-kan2 (7) an-da a-~a-an-du-la-a~~da-a-la-al~ 4i ka-i~~ar4a tarnu-ma-~aER1N 2.ME~-az na-an (8) DUTU~iar-13a tar-na-ah-13i (9 yeni
paragraf / new paragrapk~ ) [(ma)-ja-an 1-112 KuR2-ma ku-aa•at-ka zalu-uk-nu-zi ku-u-ru-ur ku-i~~[(13ar-zi)1DUTU~I -ma (10) [(EGIR)-c]ra
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veya bir in~aat ( istihkâm i~i?) veya herhangi bir i~~(ç~karsa), orada olun ve onu sad~kane
9 bir yürekle yap~ n ve o, gelecek için dayan~kl~~ bir i~~
olsun.
8

10 Fakat dü~man yenilince, veya i~~tamamlan~ nca, hangisi
garnizon k~t'alar~~ (ise), (ben) majeste
11 onu garnizonda b~ rak~ r~ m, hangisi terhis edilecek k~ t'alar (ise), (ben) majeste onu terhis ederim.
12 E~er dü~man herhangi bir ~ekilde () i~i geciktirirse,
dü~man~~ (ba~ka) biri tutar. (Ben) majeste tanr~ lar~m~~ tes'id
etmek için geri
13 gelirim veya majeste nereyi beyenirse, majeste oraya
gider. Ordunun ba~~na e~er [bir prens]
14 veya herhangi büyük bir bey tayin edersem, nas~l
majestemin talimat~n~~ (yerine getirirseniz), onunkini de
öyle [yerine getirin]
15 ve onu bütün ordu dinlesin.
16 E~er (ben) majeste kendim harbe gitmezsem, ordunun
(ba~~ na) hangi prensi veya [büyük be] yi
17 tayin edersem, orduyu muharebeye o sevkeder. (Ben)
majeste [orduyu] onun
18 eline koydu~umdan, onu bütün ordu dinlesin ve nas~l majestemin [talimat~ n~ ] (yerine getirirseniz), [onunkini de öyle]
A.NA DINGIR.MF.~.~U i.ia-u-ua-an-zi u2.iz-zt na-a~-ma-a~-~i[(ku-uaPi2a-a~-~u)] (11)[(na D(JTU~I)]a-pid2-da pa-iz-zi tu-zi-ia-ma pi2-ra-an
ma-a-an D[UMU LUGAL n(a-a~-ma SE.EL GAL)] (12) [(ku-In-kl]i
ua-tar-na-aI3-bi nu ma-a-ab-t~a-an ~A DUTU~I 1[(~-13i-u2-ul a-pi2-el-la
QA.TAM. < MA > )] (13) [i~-~a-an-d]u na-an tyu-u.ma-an-te-e~~i~ta-ma-a~- ~a[-an-du]

Kr~. El 10/ Cf. El 10.
Metnin muhtevas~~ bu tamamlamay~~ tavsiye ediyor, kr~. E I 10/ Saggested by the context, cf. E I 10.
13a) Kr~. sat~r 16/ Cf. I. 16.
14a) Kr~. sat~ r 19/ Cf. I. 19,
16a) Kr~. sat~r 14 / Cf. I. 14.
17a) Metnin muhtevas~~ bu tamamlamay~~ tavsiye ediyor /Suggested by the
context.
18a) KT~• sat~r 14 / Cf. I. 14.
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19 i-.§a-at-ten nu 13u-u-ma-an-za hu-u-da 13ar-du nu Lu2KUR2
kar-ii za-ah-hi- ja-ad-du-ma [-at]
20
21
22

23
24
25

ma-a-an u2-e-tum-mar-ma ku-it-ki na-ad-ma ku-ii im-ma
ku-i§
nu-u§-§a-an an-da ar-d[u-ma-at]a)
nu-an
ZI-it KIN-d-ki-ten na-at ~A
EGIR UY"' pa-a13-ha-a§-nu-an KIN e-d-d[u]
ma-ah-ha-art-maLu2KUR2 a-ki na-a§-ma-kan2 KIN-az a-cd§a-nu-ud-da-a-ri nu
ma-a[h-ha-an MAJJAR
DUTU~'j')
u2-iz-zi na-an DUTU~i ar-ha
nu ku-ii ar-ha
tar-nu-ma-cd na-an DUTU~' ar-[ha tar-na-ah-hi]a)
ku-i§-§a ERIN2.MES a-§a-an-du-la-a§-ma na-an-kan 2 DUTU~I
da-a-la-ab-hi ma-a-a[n]
MAJJAR DUTU~I U2.UL u2-iz-zi [nu?]DUTU~I
tu-u-ya-az ma-ah-ha-an ha-at-ra-a-mi Q[A.TAM.MA i§a-at-ten]a)

26

ma-a-an-kan2 a-pa-a-a§-ma DUMU LUGAL na-a§-ma BE.
LUM tu-uz-zi- ia pi f ra-an ar-ha i-da-a-lu ut-tar pi2-e-13u-te[iz-zil
27 na-a§-ta DUTU~' za-am-mu-ra a-iz-~i §u-ma-aa-an e-ipten na-an MA.IJAR DUTU ~' u2-aa-te-it-ten
28 nu ur ya-miDUTU~° ut-tar u2-ki-la pu-nu-u§-mi BE.LU.ME~~
ku-i-e-d ERIN 2.MES AN~U.KUR.RAkILA
29 ma-a-ninu-us"-§a-an §a- ku- ya-a§-§a-riit ZI-it kat-ta-an ti-ja-an har-ten
30

nu-za §u-um-me-d ma-ah-ha-an tu-iq-qa-a§-§a A.NA DAM.
ME~.KU.NU DUMU.MES.KU.NU E2.ME~.KU.NU gi-enzu har-te-ni
31 LUGAL-u- tja-c:d §a- akgi-en-zu QA.TAM.MA karten na-at SIG5 -in ma-a-ni-la-ah-13i-ii-ki-it-ten
32

DI.NAM.HI.A KURT! ku-e ha-an-ne-i§-kat-te-e-ni na-at
SIG5-in
na-at-za-kan2 a-pi2-e-el

20 a) Kr~. sat~ r 8/Cf. 1. 8.
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19 yerine getirin ve herkes çevikli~e(?) sahib olsun ve dü~manla kesin olarak dö~üsün.
20 E~er bir in~aat (istihldm i~i?) veya herhangi bir i~~
(olursa), orada olun
21 ve onu sad~ kane bir yûrekle yap~n ve o, gelecek için
dayan~kl~~ bir i~~olsun.
22 Fakat dü~man yenilince, veya i~~tamamlan~ nca, ordu
[majesiemin huzuruna] geldi~i zaman
23 onun için (ben) majaste remil att~ r~r~ m ve hangisi terhis
edilecek ( k~ t'alar ise), (ben) majeste onu te[rhis ederim]
24 ve hangisi garnizon k~t'alar~~ (ise), (ben) majeste onu
garnizonda b~rak~r~m. E~er
25 ordu majestemin huzuruna gelmezse, (ben) majeste uzaktan nas~ l yazarsam, ö[yle hareket edin].
26 Fakat e~er o prens veya bey ordunun önüne kötü söz(ler) götürürse,
27 ve majesteme hakaret ederse, siz onu yakalay~ n ve
onu majestemin huzuruua getirin.
28 Ve gelece~im, (ben) majeste mes'eleyi kendim tetkik
edece~im. (Siz) beyler ki, (piyade) k~t'alar~n~ , araball
muharipleri (ve) müstahkem mevkileri
29 idare edersiniz, sad~ kane bir yürekle orada bulunun(?).
30 Ve nas~ l siz kendi kar~lar~n~za, o~ullar~n~za (ve) evlerinize sevgi ta~~rsan~z,
31 k~ral~ n nizam~ na da öyle sevgi ta~~ y~n ye onu eyi tatbik edin.
32 Hüküm verdi~iniz memleket davalar~ nda, eyi hüküm
verin ve onu (karar~ ) kimse, onun (suçlunun)
22 a) Kr~. sat~ r 24 v.d./Cf. I. 24 f.
23 a) Kr~ . sat~ r 11/Cf. I. 11.
25 a) Metnin muhtevas~~ bu tamamlamay ~~ tavsiye ediyor, kr~. sat~ r 14 ve
19/Suggested by the context, ef• I. 14 and 19.
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33 .~A E2..~U ~A ~E~.~U DAM..571 13a-a§-§a-an-na-a.~-§i
pa-an-ku-na-ai LU2ka-e-na-an-ti L U2a..ri . e.§_gi
34 ,Svil NINDA KA~~ ma-a-ni-la-ah-13i-ja-at-ti ii-e
nu .§a-ra-a-az-zi DI-§ar
35 ii-e
kat-te-ir-ra-ma ha-an-ne-e.-§ar
ii- e "a-ra-a-az-zi- ah-te- ni
36 ku-it-ma DI-§ar §u-me-el U2.UL tar-ah-13u-u-ya-a na-at
LUGAL-ia-§a BE.LI2.KU.NU me-na-ah-4-an-da
37 u2-da-at-ten na-at LUGAL-u§
pu-nu-u§-zi
Buradan itibaren sütunun muhafaza edilmi~~olan k~sm~ nda
yaz~~ yoktur/ The preserved part of the rest of the column is
not inscribed.
E 11 1 [
I -u-an da-a-[i]r? [...?]
2 r-ü2h]u- ia-a[n-da-§]a- a§-ma-aga) ut-tar
na-a§
i§-13a-a-a§ ?~,u-u-ma-an-d[a?-a.§? pu-nu-u§-du na-at-ii]')
3
i-ja-an e-e§-tu
la an-da 1,2a-ta [r]na-al~-lja-an e[-e-tu].)
4 nu
Lu213u- la-an-da-an
5 na-an a-u2-qa-ri-ja-a
pa-ra-a ti-it-ta-nu-ud-du
ja-a-ma
6
MAJJAR DUTU~1
nu-zakan2 Lu2hu. la-an-da-an
7 u[d?-n]e?-e? [1]i?-e-pat 2 da-a-l[a]-i
8 [nu Lu2hu. ja-an-za §e-.ilk-kan2-zaa) an-tu-ya-ah-ha-a§
KUR-e i"-tar-na ar-13[a li-e]b)
9 [pa-iz-zi a) nu ku-ii LU2i, u_ ja-an-da-a]nb) u2-e-mi- ia-az-z[i]
nu-u§-§e-d-§a-an pu-u-nu-.§u[-ua?-ar?]
10 [e-d-du nu Lu2hu. ja-an-da-a]na) SIG5-in pu-u-nu-u§-d[u]
na-a§ na-a.§.-gu L U2h u_ia-an-za
]x.. i-ja-at-ta n[a-a§-m]a ~A El. GALUN'
11 [....na-a§-ma
ku-ii-ki

12 [
BErum a-a".-§u-u

nia-at pi2-e !I.,ar-zi n[a-a.§-m]a ~A
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33 evinden birine, karde~(ler)inden birine, kar~s~na, ailesinden birine, soyundan birine, h~s~m~ na, dostuna
34 ekmek (ve) bira temini için te~mil etmesin. Ve hakl~~
bir davay~~
35 kaybettirmeyin ve haks~z bir davay~~ kazand~ rmay~ n.
36 Hangi davay~~ (karara ba~lamaya) muktedir de~ilseniz,
onu efendiniz K~ ral~ n da huzuruna
37 getirin, onu K~ ral bizzat tetkik eder.

Elli [

I

t

?

2 Askeri Vali, kaçak meselesini onlar~ n heps[ine sorsun (??).
Bu, onun için]
3 bir talimat olsun ve ona emredilmi~~o [Isun].
4 Ve kim bir kaçak [bulursa], onu yakalas~ n
5 ve onu Askeri Valiye teslim etsin, ve Askeri Vali
6 (onu) majestemin huzuruna göndersin ve kaça~~~
7 [memleket (?) içine ] b~ rakmas~ n.
8 [Ve kaçak olarak bi]linen bir insan memleket içinden
9 [geçmesin. Ve kim bir kaça~] ~~ bulursa, onun sor[gusu]
10 [yap~ls~ n ve kaça~]~~ eyi sorguya çeksin. O, ya bir kaçak11 [t~ r veya .... I. gider veya saraydan bir kimse (dir)
v ] e onu ta~~ r ve[ya] hatunun (?) mal~n~~
12 [

E Il 2 a) Söziin okunu~u ve tamamlanmas~~ kat'i de~ildir/ The restoration of
the word is conjeetural.
2 b) Tamamlama çok ~ iiphelidir/The supplement is very uneertain.
3 a) Metnin muhtevas ~~ bu tan~ amlamay~~ tavsiye ediyor/Suggested by the
context.
8 a) Tamamlama çok ~iiphelidir/The supplement is very uneertain.
8 b -9 a) Tamamlama emin de ~ildir/The supplement is uneertain.
9 b) Kr~. sat~ r 4/Cf. I. 4.
10a) Tamamlama emin degildir/The supplement is uneertain.
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13 [
14
15
16
17

p]i2-e 13ar-~i na-a§-ma a[n-tul-ub-§a-an)
da- ja-an u2-e-da-i[~-~i]
[na-a-ma da-ma-~l-in') LU2b]u-ia-an-da-an p[i2-e !yar-zi]b)
na-a§-ma GUD.HI.A
_
UDU.HI.A
,
[ure-da-iz-~ia) na-an e-ip-du na-a]nb) a-u 2-~A-ri- ja-a§ iPhi-ic) pa-ra-a ti-it-ta-n[u-ud-du]e)
-d]u? nu[
] I3u- 1 a-an-da-an-ma
E
-ii~-zi .5A SAG.DU.
E

~U E...?]
18 [

-41?

19 [
A IV 1
2
3
4
5
6

li?-1~? KUR-e i"-tarna a[r-ha]
- ?[. - -nu- .x. -~[i?
I
ki-na-a-at-ten nu
I
zi- 1,a-du .5,4 D
nu ku-i§r
ki-e-el tup-pi2-cd ud-da-a-ar p[a-ab-§a-nu-~i na-an NLE~~
DINGIR.ME~~pa-a13-§a-nu-an-dur
ku-i-§a ki-e-el tup-pi2- ,fr~-a§ ud-da-a-[ar]
U2.UL pa-a13-§a..
n[u-~i na-anr
NLE%5' DINGIR.ME~~bar-ni-in-kan2-du
XE

7 DUB II.KAM QA.T1 .~A IDu-ut-ba-li-ia ig-13i-u2-la-< ag >•>
8 UKU3.ME~-an-na-ag bu-u-ma-an-da-a- g
13a) Tamamlama talminidir/The restoration is conjectural.
Na) Tamamlama çok ~iiphelidir/The supplement is very uneertain.
146) Tamamlamam~ z için yer kafi görülmedi~i halde ba~ka bir teklif te
bulunarnayaeag~ miAlthough the space does not acem to be quite
suffieent, I know no other supplement.
Veya :/Or : pis-e ljar-zi.
Kr~. sat~ r 4 v. d./Cf. I. 4 f.
15e) Kr~. sat~ r 5/Cf. I. 5.
A IV 3a) Kr~. sat~ r 5/Cf. I. 5.
4a) Tamamlama emin degildir/The supplement is uneertain.
5a) Metnin muhtevas~~ bu tamamlamay~~ tavsiye ediyor/Suggested by the
context.
7a) Kr~. :/Cf.: KUB XIII 4 IV 81.
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13 [ ta~~r veya ...] ta~~ r veya çal~nm~~~bir [in]san ta~~r
14 [ veya di~er bir ka]ça~~~ta~~r veya s~~~rlar~~ (ve) koyunlar~~
15 [ ta~~ r. Ve o, onu yakalas~ n ve on]u Askeri Valiye teslim etsin.
] Fakat kaça~~~
] Ve [
16 [
]ar. Ba~~n~n [ ...?]
17 [
~n (?).
s
]
18 [
19 [

] memleket içinden ...[m]e[sin].

A IV 1
Ve.[
2
Ve kim]
3 ... Tanr~~ .[ ...]' in [
4 bu tabletin sözlerini k[ orursa, Yeminler onu korusunlar]
5 ve kim bu tabletin sözlerini koruma[zsa],
6 Yeminler [onu] mahvetsinler.
7-8 Bütün insanlara (hitab eden)
Tuthaliya'n~n talimat~n~ n II. tableti bitti.
1ZAHLAR
A I 1-5'in transkripsiyon ve tercûmesi Goetze taraf ~ndan
( MVAG 32/1, 128 ) duplikat C'yi kullanmadan verilmi~tir ( KUB
XXVI, o zaman henüz ne~redilmemi~ti ).
A Il: [( A.NA ) LU2 BE.EL MA.AD.KAL.TI j- m]a?-al? Icant. LU2 ayni sat~r~ n sonundaki ayni sözden al~nm~~t~r. Istanbul
Eski ~ark Eserleri Müzesi Mütehass~s~~ F. R. Kraus, orjinal tablet
üzerindeki izleri kontrol etmek lûtfunda bulundu ve -kan;dan önce
al olarak okunabilen ufki bir çivi ile ma i~aretinin bir k~sm~n~~
te~kil edebilecek olan amudi bir çivi gördü. Kendisinin yazd~~~na
göre -kan;clan önce pek büyük olmayan takriben 12 kadar i~aret
eksiktir. Böylece C 1V 6'dan al~ nan tamamlama ile ve bizim
tamamlamam~zla bo~luk dolmu~~oluyor.
Bl madgaltrnin tercûmesi hakk~nda ( Hititçe : auriia§
bk. Goetze, MVAG 32/1, 109 n. 4 ): madgaltuinun izah' ayni m üellif taraf~ndan ayni yerde s. 109'da Akkadça dagt~lu "bakmak,,
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sözünden te~kil edilmi~~bir nomen loci olarak verilmi~tir, yani
"gözetleme yeri„. Hititçe kar~~l~~~~ auri-'nin au- "bakmak„ fiili ile
ilgili olmas~~ mümkün ise de, -ri unsurunun izah' kolay de~ildir.
auri-'nin manas~~ bak~ m~ ndan Kumarbi Efsanesinde mühim bir
passaj vard~ r. KUB XXXIII 106 II 1 v. d. (tercümesi Güterboek
taraf~ ndan, Kumarbi Efsanesi 28, transkripsiyonu ayni müellif taraf ~ndan, Kumarbi Efsanesi Etice Metnin Transkripsiyonu 25 v. d. ):
"Ta~mi~u, F~ rt~ na tanr~s~n~ n sözlerini i [~idince], (2) derhal kalkt~,
eline asay~~ [ald~], (3) ayaklar~ na h~ zl~~ ayak kab~ lar~~ geçirdi.
(4) Yüksek bir auri-'ye ç~ kt~ , [ve] (5-6) Hebat'a kar~~~(yer)
ald~~ (ve ~öyle söyledi): 'Ona tayin edilen y~llar~~ dolduruncaya
kadar [beyi]m(?) a~a~~~bir mevkide [kalacak (?) ].' (7) Hebat, Ta~mi~ u'yu görünce, (8) az kald~~ damdan dü~ecekti;
e~er (9) bir ad~m atsayd~ , damdan dü~ ecekti, fakat saray
kad~nlar~~(10) onu tuttular ve onu b~ rakmad~lar. Ta~mi~ u sözünü
(11) bitirince, auri-'den a~a~~~ indi.„ Burada Güterbock auri-'yi
"kule„ diye tercüme eder. Bu passajdan auri-'nin her zaman hudutta olmas~ na lüzum olmad~~~~görülüyor. Bu gibi auri-lerin memleketin her yerinde mevcut olmas~~ mümkündür. S~ n~ra en yak~ n
olan auri-'ye (veya madgaltu'ya) "ilk auri- (veya madgaltu)„ veya
"auri-'nin ilk ~ehri„ deniliyor (bk. KUB XIII 2 I 8 v. d., 23 v. d.;
KUB XIII 28, 9; KUB XIV 17 III 22; KUB XXIII 77 a ay. 15;
KUB XXVI 12 Il 12 ye Goetze, ayni ye:de 109 n. 3). KUB IX
17, 19'a göre de auri- yüksek bir yerdir. KUB XXVI 9 (K~ ral
Arnuvanda'n~ n 1-1AZANNU'ya talimat ~ ) I (13) q-u2-ri-la-a§ LUI.
MES EN.NU.UN (14)
"Bekçileri auri-lere yerle~tir.„
Mur~ili'nin Y~ ll~ klar~ nda bir def'a bütün ~ehre auri- deniliyor. Burada auri-'nin sarp bir yerde kâin oldu~u bildiriliyor ( bk. KUB
XIV 17 III 22, Goetze, MVAG 38, 98, burada "Grenzfort„ diye
tercüme eder). Bu sebepten auri-'yi "kule, müstahkem nokta (veya mevki)„ hatta bazan belki "kale„ diye tercüme edebiliriz.
Tercümemizin KUB XIII 2 ile paralel metinlerinde veya duplikatlar~ ndaki yerlere uydu~u anla~~l~ yor. Böylece w2auriiala- "müstahkem mevki askeri„. Kr~. auriiak- DUTU: KBo IV 13 1 12; KUB
XXVII I I 61.
Madgaltu sözünün etimolojik izah~ na dayanarak Forrer, bl
madgaldyi "Herr des Beobachtungsdienstes„ diye tercüme eder
(RHA 1 153 n. 32). Goetze, MVAG 32/1, 109 v. d. ve Kul-
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turg. 100 v. d. ve 109'da bu büyük memurun bir nevi Vali oldu~unu belirtti~i halde, bd madgalti için kendisi taraf~ ndan verilen
"Grenzschutzkommandant„ tercümesi, Goetze'nin de bizzat ifade
etti~i gibi, onun vazifesinin yaln~z askeri taraf~ n~~tebarüz ettiriyor.
Fakat sivil vazifeleri, Mu~ili Y~ll~ klar~~ (KBo II 5 I 11 v. d., Goetze,
MVAG 38, 180) müstesna daha ziyade sulh zaman~ nda müdafaa haaskeri emniyetiz~ rl~~~ na ve idari m~ntakas~n~n (Hititçe:
ni temine yarad~~~~anla~~ lan askeri vazifelerinden daha mütenevvidir.
Goetze taraf~ndan yukar~da an~lan yerlerde ve Koro~ec taraf~ndan Bd
madgalti 28 v.d.'~ nda belirtilen vazifelerine ( m~ ntakas~n~n askeri
ve sivil idaresi, m~ntakas~ nda bulunan K~ rala ait malikânelerin idaresinin kontrolu, tap~naklar~ n kontrolu, adli kaza vazifeleri, m~ntakas~n~ n iskan' ve ziraat~n~ n korunmas~ ) ~unlar eklenebilir: §a/Aan
ve luzzi diye adland~r~ lan mükellefiyetlerin yerine getirilmesinin
kontrolu (bunlar için bk. Goetze, MVAG 34/2, 54 v. d. ve Kulturg.
97, 101 v.d.; "timar mükellefiyeti„ diye tercüme edilebilen •*als3f~,an'~n
bir k~sm~ n~~ ayni vergiler te~ kil etmektedir, kr~. ayni müellif MVAG
34/2, 56, /uzzi ise devlet ve memleket menfaat~na yap~lan
i~~hizmetidir) ve Hitit arazisine gelen yabanc~~ tüccarlar~n kontrolu (bk. Ka~ka Muahedesi, KUB XIII 27 ay.! 16 v.d. + KUB XXIII
77, 87 v.d. "Kuleler Kumandan~ . veya "Müstakhem Mevki Kumandan~ ,, gibi harfi bir tercüme yerine bd madgalteyi "Askeri Vali,,
diye tercüme etmeyi tercih ediyorum, çünki o, tehlike m~ ntakas~nda bulunan bir vilayetin askeri ve sivil idaresinin ba~~~ve orada
K~ral~n do~rudan do~ruya mümessilidir.
A I 1: LU2 SIG5 hakk~nda evvela Goetze taraf ~ ndan MVAG
32/1, 128' de yaz~lm~~~ve bizim passaj~m~zdan UGULA L1M'den,
Lu2 DUGUD'tan sonra ve appizzi§ antultganan evvel gelen askeri bir
rütbeyi ifade etti~i belirtilmi~ti. Sommer, AU 334, 3~6 ve 442'de
onu "subay(?)„ veya "üst(?)„ diye tercüme eder. Fakat bu tercüme
çok umumtdir ve bizim passaj~m~ za uymaz. Askeri memurlar aras~nda LU2 SIG5 Istanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bo~azköy
Tabletlerinden Seçme Metinler 36 II 48 ve 53'te de görülür. KUB
XXXIV 1 öy.'deki metin yerleri ideogram'~n Akkadça okunu~u
bak~m~ ndan mühimdir : Sat~ r 6 : LU,ME~~SIG5-qu2-ti ga KUR
URU Ki-i~-zu-ya-ta-ni, sat~ r 21 : LU2 SIG5-qu2 ja KUR uRuija-at-ti"
( sat~r 25 : LU2 SIG5 S"a KUR uRuKi_iz..ya-ta-na )i, böylece
Kr~. ayn~~zamanda LU2. ME ~~SIG5 ~a KUR Hus-ri (KUB III 21 ,ay.
Goetze taraf ~ ndan ayn~~ yerde an~ lm~~t~ r).
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ideogram'~ n Akkadça okunu~u damqu'd~ r. Prof. Landsberger'le
görü~mek ~erefine nail oldu~um bu passajlardan LU2 SIG5'in bir
memur oldu~undan fazla bir~ey ç~ km~ yor. Ideogram'~n Hititçe
okunu~u için kr~. LU2.MESa_.§u.§CI -~CI~4/2-id KBo IV 11 öy. 22); bu
sözün buraya ait oldu~u çok ~üphelidir. Ideogram'~n tamamlamalar~ : LU2 SIG5(-in?) (KUB XIV 1 öy. 64, bk. Sommer, ad~~ geçen
yerde 336), LU2 SIG5an-t[i?] (VBoT 88, 3). E~er sonuncu olarak
verilen yerde yapt~~~ m~ z tamamlama do~ru ise ideogram'~ n Hititçe
okunu~u a§guaanza olacakt~ r. "Alt rütbeli subay„ diye tercümem
metinden elde etti~imiz izahtan ba~ka bir~ey de~ildir. Kr~. ayni
zamanda Goetze, KlF I 167.
A I 4 : [(la-ah-ha-az KAS-az) ]. Bk. Friedrich, Hethitisches
Elementarbuch I § 224 a.
A I 4: Lu2 DUGUD.~U. Metnimize göre Lu2 DUGUD askeri bir
rütbe ifade ediyor (bk. Goetze, MVAG 32/ 1, 128, fakat kr~. ayni
müellif, KlF I 167, 169). Sommer, Bil. 30, Lu2DUGUD için "chargiert,
Würdentraeger„ gibi ~umullu bir tercüme verir ki, bu da kendisi
ile bizi fikir ayr~ l~~~ na sevkediyor. ~imdi elimizde bulunan artm~~~
malzemeye göre Lu2 DUGUD'un askeri bir memur oldu~unu söylibiliriz, kr~. Sommer, ayni yerde n. 6 ve KUB XXXI 44 I 1 v. d.
(paralel metin KUB XXXI 42 ve 70). KUB I 16 Il 1 pa! -a[n-gau-!,~ a-a§ ERIN2.ME~-ii Lu2mE~DUGUD-a§-§arya göre de (Sommer taraf~ ndan I Ve göre tamamlanm~~t~ r, kr~. ayni yerde 29 v. d.) e~er
pangaycd bir s~ fat ise, ""E~DUGUD askeri bir muhite aittir. Bu
izah için kr~. ayni metin I 22 ve II 22 ve Sommer taraf ~ndan s.
S'te yap~ lan tamamlama ve izahlar k~ sm~~ s. 51 v.d. Lu2 DUGUD'u
"yüzba~~ „ diye tercüme etmeme sebep, rütbe bak~ m~ ndan UGULA
LIM "binba~~ " 'dan sonra gelmesidir, sonuncusu için bk. Friedrich,
Altorient. Stud. 53 v.d. Lu2DUGUD hakk~ ndaki malzeme üzerinde
teferruat~~ile birlikte pek yak~nda ba~ka bir yerde durmay ~~ ümit
ediyorum.
A I 6: [tu-uz-z]i-i.§. E~er bana muhtemel gibi görünen tamamlama do~ru ise, Sturtevant, A Hittite Glossary, 2. bas~~ 32'de
yaz~ld~~~~gibi ERIN2.ME~'in Hititçe okunu~u tuzzi§ olamayacakt~ r.
ERIN2.ME~'in tamamlanmas~~ için bk. Drohla, Sommer'~ n kitab~ nda
Bil. 30.
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A 1 7 : kar-~i. Bu zarf~~ kar.- "kesmek„ fiili ile birle~tirmek
gere.
kecektir. Manas~~ için arapça •Iiii "kesmek„ ve t.I.3 "kesin
olarak„ ile kar~~ la~t~ rmak faydal~~ olacakt~ r. kar~i'nin geçti~i
yerlerin (bk. Friedrich, MVAG 34/1, 191) bu tercümeye uydu~u
anla~~ l~yor. kar~i'nin manas~~ için bk. ayni zamanda Goetze, MVAG
32/1, 112 ve Sommer, AU 109 n. 1.
A I 10-11, Goetze taraf~ ndan, MVAG 38, 200'de görü~ülmü~tür.
A I 10: a-ki. ak- fiilinin aktif ~eklinin passif manada kullan~l~~~~hakk~ nda bk. Friedrich, Symbolae Koschaker 1 v. d.
A I 12: za-lu-ga-nu-zi (E I 9: za-lu-uk-nu-zi). Bk. Goetze,
Friedrich'in kitab~ nda, MVAG 34/1, 170 ve n. 3.
A I 12: kui~~için bk. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch I
§. 265 a ve b; metin: ku-i.§(-ki?).
A 1 13 : Bk. Friedrich, MVAG 34/1, 85 ve Sommer, Bil. 142 v. d.
A I 23 : ar-!3a a-ri- ja-mi. Tercüme için kr~. Zuntz, Ortsadverbien 27.
A I 25: Bk. Friedrich, MVAG 34/1, 87.
A I 26: uttar burada "~ey„ de~il (kr~. Friedrich, MVAG
31/1, 72 ve Goetze, A0r. V 24) fakat muhtemelen "söz„ manas~ nda kullan~l~ yor, bk. Zuntz, Ortsadverbien 51 ve n. 5. Kr~. E I
(14) [tu-uz-z]i- ja pi2-ra-an ku-ii ga-tar-na-az-ba[-an-za na-a~~maa-an tu-uz-zi-.1:a pi2-ra-an] (15) [ar-ba i-d]a-lu-un ku-in-ki me-mi-la-

[an pi2-e-13u-te-iz-zi].
A 1 32-37, Koro~ec taraf~ ndan, Bd madgalti 15 ve 32'de
tercüme edilmi~tir.
A I 33: pa-an-ku-na-a~-E. pankur'un manas~~ ve burada
kullan~ l~~~ ~ekli ile kullan~ld~~~~cümlenin yap~s~~ için bk. Sommer,
Bil. 76 ve n. 2-3. Cümlenin anla~~lmas~~ için kr~. ayni zamanda
KUB XIII 2 III 25 v. d.
A I 34 : ~A NINDA KA~~ ma-a-ni-ja-ah-bi- ja-at-ti, Sommer
taraf~ ndan bil. 104'te "um des Lebensunterhaltes willen„, Koro~ec
taraf~ ndan Bd madgalti 32'de "a motivo del pane (e) della beyanda„ diye tercüme edilmi~tir. manija1,313ii,atti, *manii.a1313ii.az sözünün
dat. - lok.'idir ( bk. Goetze, MVAG 32 / 1, 79 n. 7 ). Cümlemizde
ya fail kui~ki veya a-pi2-el ~A E2.~U ~A ~E~.~U v. s. sözleri
ile ilgilidir (e~er ikinci ihtimal do~ru ise, mana tahminen ~öyle
olacakt~ r : "ekmek ( ve ) biray~~ temin ederlerken ( yani geçinirlerken )„. Fakat Telepinu metninde geçen benzer bir paragraf Sorr~Bolloten C. XI, F. 26
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mer taraf~ ndan seçilen ihtimalin lehindedir. KBo III 1 II 59 v. d.
( : 2 BoTU 23 A II 59 v. d. ) : " Ve ~imdi bir prens suç i~lerse,
ba~~~ile bile ödesin! Fakat evine ve o~luna kötülük yapmay~ n !
Prenslerin insan~ n~~ ( veya ) mal~ n~~ ( al~ p ba~kas~ na) vermek do~ru
de~ildir. Kimler bu kötü i~ leri yaparlarsa, ( ister ) Lu2.mE~~[
( olsun, ister) Lu2.mE~A.BU.BI.TUM (olsun, ister) sarayl~~ a~as~~
( olsun, ister ) Me~edi ba~~~( olsun ) ve ( ister ) general ( olsun ),
[çünki ?] onlar prensin evlerini almak isteyecekler ve ~öyle diyecekler: 'Su kasaba ( veya : köy ) benim olabilir! ' ve ( böylece )
kasaban~ n ( veya : köyün ) beyine kötülük yapacak ! „
Luz, lanza "kaçak„ , bk.
II 2 : [Luqi[u.
Goetze, MVAG 32 / 1, 114. Menimizde geçen yerlerden ve Goetze
taraf~ ndan ayni eserde görü~ülen KUB XIV 1 öy. 34'tan ba~ka
bk. KUB XIII 26, 4 ; KUB XXIII 72 ay. 56.
II 5 : pa-ra-a ti-it-ta-nu-ud-du. Bk. Zuntz, Ortsadverbien 79.
II 10 v. d. : Kötü bir durumda ele geçmi~~olan cümlelerin
tamamlanmas~~ ve anla~~ lmas~~ Sommer, Bil. 129 v. d. ' ~ nda i~lenen
Ka~ aka Muahedesinin bir paragraf~~ ( KUB XXIII 77, 52 v. d.) ile
kar~~ la~t~ r~ lmak sureti ile temin edilmi~ tir.
II 12 : ~A BErum
BETum ~eklindeki ideografik
yaz~ l~~~ n Akkadça okunu~u 1)1tum veya 6 6- ;latum olabilir. Bn ~ahsan ilk ihtimali tercih ediyorum. Kr~. KUB XXIII 77, 53 : ~~
A
BE.LI,~U a-ag-§u-u.
[ Makalemizin bas~ lmas~~ tamamlanmak üzere iken J. Friedrich,
Hethitisches Elementarbuch, zweiter Teil, Lesestücke in Transkription, Heidelberg 1946, elime geçti. Prof. Friedrich'in harp dolay~s~~ ile ne~ ri geri kalan ve büyük bir ihtiyac~~ kar~~ layan kitab~,
burada i~ledi~im A metninin büyük bir k~sm~ n~ n da transkripsiyonunu veriyor. Metnin k~ r~ k yerlerinin tamamlan~~~ nda baz~~ noktalarda ayr~ ld~~~ = görülüyor. Bu ayr~ l~ klara gereken yerlerde
i~aret etmek maal'esef mümkün olmam~~t~ r].

