HIT~ TLERDE SOSYAL SINIF NAM.RA'LAR VE
~ DEOGRAMIN H~T~ TÇE KAR~ILIGI
Dr. SEDAT ALP
Hititoloji Doçenti

NAM.RA mes'elesi bizden önce Götze taraf ~ ndan AM 217 ve
~ n~n
devam~ nda teferruatl~~ bir ~ekilde i~ lenmi~tir. 3 Götze'nin kitab
ç~k~~~ ndan bu güne kadar ne~redilmi~~olan yeni malzeme ile eski
malzemenin yeniden gözden geçirilmesi sayesinde bu halk s~ n~ f~~
~§ olduhakk~ ndaki bilgimiz baz~~ noktalarda geni~ letilebilir. Toplam
~um malzemenin çoklu~u, bu malzeme içinde en önemlilerini seçmeyi
ve yaln~ z bunlar üzerinde durmay~~ lüzumlu k~l~ yor.
NAM.R'lar~ n hukuki durumu bak~m~ ndan III. l:lattu~iliinin
u olan Tiliura
Ka~ka m~ ntakas~ nda bulunan veya bu bölgeye kom~
i
muahede
yani
KUB
XXI
29
husust
bir önem
~ehri ile akdetti~
ta~~yor. 3 Bu muahedenin I. sütunu ~u sözleri ihtiva ediyor:
URU-a§I~.TU UD.KAM
11 URU
12 dan-na-at-ti-i§ e-e§-ta na-an A.BLIA
EGIR-pa u2-e-te-it a-§e-§a-nu-ut-ma-an [X]
13
a-§e-§a-nu-ut-ma-an a-p~re-el E X 1
SIG5-in
14 na-a-vi
15 I~.TU NAM.RA Gi~KU tar-ab-ba-an-ti-it
LU2.ME~~ URU Ti..ii.u2.ra
16 an-na-al-li-u§ - ma- kan 2
LU2.ME~~APIN.LAL] 4
münasebetile
Bu makalenin Almancas~~ Prof. Bossert.in 60. dcQum y ~ l~~
lan
k~ saltmalar
kullan~
~da
tur.
Bu
yaz
ç~ kmakta olan Anma Kitab~ na sunulmu~
ii
(Türkçeye
çeviren:
Münire B.
~
için bk. E. H. Sturtevant. Eti Dili Sözlii
Çelebi).
Kry. ayni zamanda Götze, Kulturg. 99 ve not 1 ile 120 ve not 10.
2
Ondan önce Forrer «Beuteleute» aktarmas~~ ile oldukça isabetli bir çevirme
yapm~~t~.
3 Tiliura'n~ n Hititlerle Ka~kal~ lar~ n temas m~ ntakas~ nda yani kuzey ~iAnazadoluda bulundu~unu bu metnin I 6 v. d. gösteriyor. Metnimiz telif edildi
sü~
,
kr~.
nda
oturuyorlard
man ~ehrin halk~~ Hitit idi. Ka ~kal~ lar ise ~ehrin d~~~
1

ton II 6 v- d. III 30 v. d.
Tamamlaman~ n ikinci sözü emin de~ildir, kre. KBo 111 1 II 30.
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17 EGIR-ar: e-gir na-cd-kan 2
[da-a13-13u-un]
18 na-a.§ DUTU~' EGIR-pa u2-g,a-t[e-nu-un]
19 na-a.§ EGIR-pa I.NA URU
a-e-a-nu-nu-un] 5
" 11 Tiliura ~ ehri Hantili'nin gününden beri
12 bo~ tu. Babam Mur~ili onu
13 tekrar in~ a etti, fakat
14 onu iyice iskân etmedi. Onu
15 silah ile yendi~i NAM.RA'lar~~ ile iskân etti.
16 Sonradan [çiftçi?] olan [Tiliura'n~ n]
17 eski sakinlerini çekip [ald~ m]
18 ve (ben) majeste, onlar~~ geri geti[rdim]
19 ve onlar~~ tekrar Ti PiuraVda [ iskan ettim].
Bu metinden NAM.RA'larla memleketlerinden uzakla~t~ r~ lm~~~
ve ba~ ka bir yerde iskân edilmi~~halk~ n kastedilmi~~oldu~u
aç~ kca
anla~~ l~ yor ". NAM.RA'lar ~ n nas~ l takip edilip elde edildi
~i II.
Mur~ ili'nin Arzava seferinde canl~~ bir ~ ekilde tasvir edilmektedir.
Bu sefer esnas~ nda Arzava halk ~ n~ n dü~ man memleketine sürülmek tehlikesi kar~~s~ nda üç k~ sma ayr~ larak Arinnanda ve Puranda
gibi da~l~ k bölgelere ve deniz a~~ r~~ bir adaya kaçt ~~~~
anlat~ lmaktad~ r. Arinnanda muhasara suretiyle teslime mecbur edilmi
~,
Puranda ~ ehri ise çetin mücadelelerden sonra i~
gal edilerek bu
da~l~ k araziye iltica eden halk Hatti'ye nakledilmi~tir
Götze hakl ~~ olarak eskiden teamül haline gelmi~~
olan NAM.RA'
n~ n "esir„ ile tercümesine kar~~~durmu~
tur. Çünkü kendisinin de
söyledi~i gibi muharebede esir edilen kimse Lu2~
U.DIB ( Hititçe
appant- , Akkadca ~abtu) sözü ile ifade edilmektedir ve her iki
insan s~ n~ f~~ KBo V 8 III 37 v. d.; KUB XIV 8 Rs. 31 v. d. ve
XXIII 59 II ? 12 v. d. 'g~ da biri birinden farkl~~ oldu~u gösterilerek
yanyana an ~ lmaktad~ r. ~~ mirika muahedesi KUB XXIII 68 'de
NAM.RA'lar mücadele eden erkeklerle kar~~~kar~~ ya gösterilmektedir. Bir ~ehrin isyan~~ esnas~ nda bu ~ehrin erkeklerinin ölüm
cezas~ na çarp~ lmas~~ emredildi~i halde NAM.RA'lar~ n yaln~
z Büyük
K~ ral~ n huzuruna getirilmesi emredilmekle yetinilmektedir
Tamamlama metnin muhtevas~ n ~ n icablua göre yap ~ lm~~ t~ r.
Kr~. ayni zamanda KBo VI 28 Rs. 16; KUB XXVI 43 Vs. 6 ve Sommer,
Bil. 122.
7 Bk. Götze, ad~~ geçed yerde 52 v. d.
5

6
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öy. 25 ma-a-an-kan2 KUR- ja-ma i§.-tar-na I URUL" ga-a§-da[-a-i
na] KUR uRuli_mi-ri-ka an-da a-ar-le-ni L[u2GAL. ~U.NU]
26 1~.TU LU2.ME~~ku-en-le-en NAM.RA-ma MAHAR DU[TU ~l
u2-ya-tle-et-ten GUD.1-II.A- la UDU.HLA u-um-me-e-e§
[e-ip-ten] 9
27 ma-a-an-kan2 A.NA URULim-ma ig-tar-na I E 2 TUM q[a-a§da-a-i] 1° a-pa-a-at E2-ir LU 2.ME~-it a-ku SA[G.GIM3.1R3.
ME~-ma MA-1JAR DUTU~' ]"
28 u2-ga-te- et-ten GUD.1:II.A-ma-za UDU.HI.A §u-me-e-e§ ~[-ipten ma-a-ain 1-EN LU2- ma ~_~,a-a§-da-a-i na[-an ku-en-te-en]' 2
25 E~er memleket içinde bir ~ehir günah [ i~lerse ve] (siz)
~mirika memleketine var~ rsan~z, [ ba~lar~ n~~]
26 erkeklerle (birlikte) öldürün. Fakat NAM.RA'lar~~m[ajestemin] huzuruna [getir] in ve s~~~rlarla koyunlar~~ siz [al~n].
27 E~er ~ehir içinde bir ev gün[ah i~lerse], o ev (halk~) erkeklerle (birlikte) ölsün. Fakat u [~aklar~ _ majestemin huzuruna]
28 getirin ve s~~~ rlarla koyunlan siz a [l~ n]. Fakat [e~er]
bir erkek günah i~lerse, [onu öldürün] „.
nan
ganaimden bahseden KUB XXVI 69 yukar~da Tiliura
Al~
muahedesinden nakletti~imiz pasaja uygun olarak NAM.RA'lar~n
ayni zamanda kad ~ n olabilece~ini gösteriyor:
UR. SA[G]
Sütün V (?) 10 nu-kan2 XII NAM. RA
11 1. NA DR"1-1„a-u2-pa-pa EGIR-an [da-a,13- bu-un] 18
12 II SAL uRubu2-mia-ta/ ?-/i2? 14
13 Il SAL uRui_ u2 ?_ mi ? 15 -le-ii I SAL uRu[
]
14 II "L E.PL~~BA. BA. ZA E2 I DXXX-SUME X
Tamamlama emin de~ildir.
Kr~. sat~ r 28.
10 Kr~. sat~ r 25.
11 Kr~. sat~ r 26. Tamnmlaman~ n ilk sözü* emin de~ildir. E~er do~ru ise,
bundan önceki sat~ rdaki NAM.RA ile muvazili~i dikkati çeker.
12 Kr~. sat~ r 26.
13 Tamamlama çok ~üphelidir.
14 veya URU
kr~. sat~ r 13'teki ~ehir ad~~ ile.
13 Bu i~areti bundan önceki sad~ rdaki ~ehir ad~~ ile kar~~la~t~ rarak mi okudum ; fakat bu okuyu~, metnin müellifinin «L'nin 4 kad~ n~ » diyece~ine arka arkaya »L'ain 2 kad~ n~ , L'nin 2 kad~ n~' gibi mant~ ks~ z bir ~ekilde ifadesini kabul
etmiye yol açar.
8

9
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15 I SAL uRuZa-a/-pu-ut-ta EG1R-a[n da-ah-ha-un] 16
16 ~U. NIGIN XX NAM. R[A. M]E~~uRupur., [.~] a ?
" 10 UR. SAG'~n on iki NAM. RA's~n~~
11 lyaupapa ~ehrinde sonradan [ald~ m].
12 ~. ~ehrinden iki kad~ n,
13 1. ~ehrinden iki kad~n, [
] ~ehrinden bir kad~ n,
14 ' D XXX-SUM'un evinden iki çorba (?) - haz~rlay~ c~~
kad~ n
15 (ve) Zalputta ~ehrinden bir kad~ n sonradan [ald~m].
16 Ceman D. ~ehrinden yirmi NAM. RA„.
Mahkeme tutana~~~KUB XIII 35 de NAM.RA ile her iki cinsten insan ifade edildi~ini gösteriyor:
Sütun II 9 NAM. RA-ma-ya-mu ku-in I~.TU E2. GALL'm EGIR-pa
p~2-e- kir
10 nu-ua-za 1 LU2AMA.A.TU I SALTUM - ia da-Ol-bu-un
"Saraydan -bana tekrar verdikleri NAM. RA'lar~~ - bir erkek ev
hizmetçisi ve bir kad~ n - (teslim) ald~ m„.
Harp haberlerinde NAM. RA'lar~ n aksine olarak esir al~ nan
askerlerden ne kadar az bahsedildi~i dikkat nazar~m~z~~ çekiyor ".
Anla~~ lan Hititler NAM. RA'lar için verdikleri rakamlar aras~ nda
esir al~ nan askerleri de saym~~~olacaklard~ r. Bu sebepten NAM.
RA'n~n umumiyetle "sivil esir„ diye tercümesi de her zaman isabetli olm~yacakt~ r.
Sommer'in OLZ XXXVIII [ 1935 ] 280 v. d.'~ nda ifade etti~i
gibi NAM.RA'lar~ n muharebeden sonra mücadele sahas~ nda ve
civardaki meskün yerlerde dü~mandan kal~ p ele geçirilen insanlar
oldu~u hakk~ ndaki fikrine i~tirâk ediyorum 18. Çünkü Mur~ili y~ ll~ klar~nda geçen bir bahisten NAM.RA'larla dö~ü~me kabiliyetindeki erkeklerin de kastedilmi~~oldu~u anla~~l~ yor. KBo IV 4 IV
17 ve devam~ n~ n tercümesi ~öyledir (transkripsiy on ve tercümesi
için bak Götze, AM 134 v. d.): "(17) Ertesi gün Dukkama'ya kar~~~
muharebeye yürüdüm. (18) Dukkamal~ lar beni kar~~ lar~ nda görünce,
(19) huzuruma geldiler ve ayaklanma (20) kapand~lar ve (~öyle)
Tamamlama çok ~üphelidir.
Kr~. Götze, AM 311.
NAM.RA'y~~ öldürülmü~~olan adamlardan ( LU 2.ME ~kunanza ) sonra ganimet olarak al~ nan hayvanlarla birlikte sayan KUB XXXI 6, 6 v. d. (=2 BoTU
40, 6 v. d.) da do~rudan do~ruya mücadele sahas~ na i~aret eder.
16

17
18
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dediler: 'Efendimiz! Arip~a (21) gibi (bizi) Hattu~a'n~ n ya~ma etmesine müsaade etme! (22) Efendimiz, bizi birlikte (?) sevket ve
bizi Hattu~a'ya (23) götür ve bizi piyade (ve) arabal~~ muharip
yap ! ' Bunun üzerine, (ben) majeste, (24) Dukkama ~ehrinin ya~ma
edilmesine müsaade etmedim, (25) ve onu NAM. RA - ile [getirdim].
Dukkama'n~n (26) sar[aya] sevketti~im NAM.RA'lar~ n~~- 3000 NAM.
RA - (27) piyade (ve) arabal~~ muharip yapt~m.„
Mezopotamya kültür çevresinde NAM.RA'n~ n ( orada ayn~~
zamanda NAM.RI, Hititlerde ayni zamanda NAM.RU KUB XXIII
87, 11, 13) Akkadca §allutu "ganimet„e tekabül etmesine (bk. Deimel, ~L II/1, 79/110) kar~~l~ k Hititlerde NAM.RA ile yaln~z ganimet olarak al~ p götürülen insan kastediliyor. Ganimet için kullan~lan
umum1 söz §aru'd~ r. ~aru umumiyetle NAM.RA, a§§u 19 , s~~~ r ve
koyundan terekküp ediyor.
NAM.RA insanlar~~ Büyük K~ ral ile kom~u vasallar~~ aras~ nda çok defa bir müzakere veya mücadele konusu te~kil etmekte idi. 20 Çünki onlar Büyük K~ rala ait olup kendi bölgelerine
sevkedilmi~~veya kaçm~~~olan NAM.RA'lar~~ elde tutmak arzusunu
ta~~yorlard~. Vasallerle akdedilen muahedelerde umumiyetle NAM.
RA'lar~ n iadesi ~art ko~ uluyor ve yemine tabi tutuluyordu. 2' NAM.
RA'lar~~ iade etmemek harp için kâfi bir sebep te~kil ediyordu 22.
Hitit k~ ral~ n~ n görü~üne göre yakalan~ p sevkedilmelerine niyet
edilmi~~olup henüz elde edilmiyen bu gibi insanlar da NAM.RA olaK~~ . Ktto 111 1 1 27 v. d. (=KUB XI 1 I 27 v. d.); 3 I 21 v. d.; 4 1
21; KUB XIV 1 Vs. 49, 50, 54, 55 (Götze, Madd. 12 v. d.); XXIII 11 II 31.
And~~~ m~ z bu yerlerde a~~a ile r~akledilebilen k~ ymetli e~ ya bahis konusudur.
KBo V 6 III 40 v. d.'~ nda a~~a yerine alt~ n ve bronz aletlerden bahsedilmektedir. Bk. ayni zarnand:, Sommer, Bil. 129 not 2. a~~ a ayni manada ~u metinlerde de geçmektedir: KB III 22 R. 57 v. d. (KUB XXVI 71 I 6 v. d.); VI
3 I 18 (=2 I 5); 4 I 4, 5 ve KUB XXVI 17 Il 12 (müellif taraf~ ndan Belleten
XI 383 v. d.'~ nda i~lenmi~tir).
20 KBo III 3 III 12 v. d.; IV 4 IV 28 v. d., 42 v. d. (Götze, AM 138 v. d.);
V 3 III 66 v. d. (Friedrich, Vert. II 128 v. d.); KUB XIV 1 Rs. 21 v. d., 88 v.d.
(Götze, Madd. 24 v. d., 38); 3 III 7 v. d. (Sommer, AU 12 v. d.); 17 III 1 v. d.
(Götze, AM 94 v. d.); 30 IV 1 v. d. (= 29 + XIX 3 1 1 v. d.) (Götze, ad ~~ geçen yerde 102 v. d.); XIX 49 I 34 v. d. (Friedrich, ad ~~ geçen yerde II 6 v. d.).
21 KBo V 4 Rs. 50, 51 (Friedrich, Vert. I 68); 9 Il 38 v. d. (Friedrich,
ad~~ geçen yerde I 18); KUB VI 48 I 10 v. d. (Friedrich, ad ~~ geçe yerde 1 148).
22 Bk. KUB XIV 16 111 23 v. d. (Götze, AM 58 v, d.); 17 111 1 v. d. (Götze, ad~~ geçen yerde 94 v. d.).
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rak dü~ ünülüyorlar ve böyle an~ llyorlard~~ ". Kendilerine zorla tatbik
edilen hukuki durumu Hitit esaretinden kurtulduktan veya ba~ka
b~ r kuvvetin kontrolu alt~ na girdikten sonra da Büyük K ~ rala kar~~~
muhafaza ediyorlar ve ayni ~ekilde adiand~ r~ lmaya devam ediliyorlard~.
Yurtlar~ ndan uzakla~t~ r~ lan insanlarla tabiatile yeni bir sosyal
s~ n~ f vücude getirilmi~~oldu. Bu insanlar~ n hukuki durumu hürlerle
köleler aras~ nda idi. Bunlar Il!. Hattu~ili'nin kendi hal tercümesinde sosyal bir s~ n~ f olarak hürlerle kar~~~kar~~ya an~l~ yorlar.
Yukar~ da bir pasaj~ n~~ nakletti~imiz KUB XXVI 69'da — bu
metnin müellifinin k~ ral olmas~~ ihtimali zaif olup daha ziyade yüksek bir askei ~ah~~~olacakt~ r — elde edilen ganimet ve bu arada
bir çok NAM.RA hakk ~ nda bilgi verilmektedir. Bu metinden
NAM.RA'lar~ n sat~~a bile ç~ kar~ ld~~~ n~~ ö~ reniyoruz. Burada bahis
konusu olan NAM.RA'lara kar~~~hususi bir muamele veya bir ceza
tatbik edilmi~~olmas~~ mümkündür ve bu durumu umumile~tirip
NAM.RA'lar~ n istenildi~i zaman sat~ labilece~ini dü~ ünmemiz do~ru
olm~ yabilir. Burada dü~ mandan elde edilmi~~olan köleler de bahis
konusu olabilirler. Dü~man~ n kölelerinin de NAM.RA olarak an ~ lm~~~olmas~~ mümkündür. Hitit hukukunda geni~~bir rol oyn~ yan
köle s~ n~f~ n~ n " men~ei, dü~mandan ganimet olarak elde edilmi~~
olan insanlar~ n sat~~~~ ile ilgili olsa gerektir. And~~~ m~ z metinde
~öyle deniliyor:
Sütun V (?) 5 nu-kan2 NAM.RA.ME~~~AB URU LIM
6 u2-e-mi-e-ir nu-kan2 VII LU2. ME~~[
7 ku-en-ni-ir ~U. ~I V NAM. RA-ma
8 pi2-e-4-te-ir nu-kan2 X NAM. RA
9 ar-ha
ia-nu-un
" 5 Sonra ~ehrin içinde NAM. RA'lar ~~
23 NAM.RA'lar~ n bulundu~u bildirilen metin yerlerine bak
~ n~ z (5.263 not
73). Yani Hitit k ~ ral~ na göre bu kimseler yakalanmadan önce de NAM.RA'dir-

lar. Götze, AM 218'de Arzava seferinde yakalanmadan önce NAM.RA diye an~ lan kimselerin durumunu Büyük K ~ ral ile aralar~ nda eskiden mevcut bir münasebet ile izâh eder.
24

KBo VI 29 III 34 v. d (Götze, NBr. 50).

2S

Bk. Koro~ ec, Einige Beitraege zum hethitische Sklavenrecht [Festschrif t
Paul Koschaker 127 v. d.] .
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6 buldular ve yedi erkek [ X ? 1
7 öldürdüler. Fakat altm~~~be~~NAM.RA'y~~
8 götürdüler ve on NAM.RA'y~~
9 satt~m.„
NAM. RA'lar k~ rala kar~~~sorumlu olup köleler gibi münferit
sahiplerin arzular~ na tabi de~ild~ler. Muhtemelen yaln~ z k~ ral~n ve
ailesinin veya k~ ral nam~ na vazife gören me'murlar~ n onlara emir
yetkisi vard~ . KUB VIII 43, 5'te aç~ kça "K~ ral~ n NAM. RA'lar~ „ diye
an~l~yorlar. Y~ ll~ klarda çok defa ~u veya bu miktarda NAM. RA'n~ n
k~ ral taraf~ ndan saraya sevkedildi~ini bildiren cümleyi de ayni
~ekilde izah etmek istiyorum. Anallerde ilgili yerlerde bunu takip
eden ve "Hatti'nin beyleri„ nin ve piyadelerle arabal~~ muhariplerin
ganimet olarak ald~ klar~~ NAM. RA'lardan bahseden cümle, NAM.
RA'lar~ n beylerin emrine onlara kar~~~diledikleri gibi hareket etmek
üzere verildi~i manas~ na gelmese gerektir. Çünki KBo III 4 II 42
v. d.'~ nda (Götze, AM 56) ayni NAM. RA'lar~ n k~ ral taraf~ ndan
Hattu~a'ya gönderildi~i kaydedilmektedir. NAM. RA'lar Büyük
K~ ral taraf~ ndan i~çi olarak mabetlere veya di~er büyük zirai
i~letmelere yani büyücek timar mülkü beylerine 26 her halde reaya
olarak tahsis edilebiliyorlard~ . Adak metni KUB XV 21'de ~öyle
deniliyor:
LU2 KUR2 [tar-atz4 [ki-e-da-27 ]-ni-pat2 INIM-ni §e-ir ma-a-an-za
mi nu-ut-ta] 27
5 [ ALAM.HI. ] 28A TIM DU3-mi EZEN.ME~~ an-na-a1-1[1-12§-~a
EGIR-]pa 2" de-ili-Izi] 3"
6 [nu N]AM.RA- la- at-ta 1312-H3-13i
" 4 Ad~~ geçen [~ u] mesele dolay~s~~ ile: E~er dü~man~~[yenersem,
sana]
5 [heykel]ler yap(t ~ r)aca~~ m ve eski bayramlar~~ [tekrar] va[kfedece~im]
n anla~~ lan varisleri24 Bunun için Sal:~ ur~~ nuva'ya terk edilen NAM.RAlar ~
ne de b~ rak~ ld ~~~ n~~ bilditen berat metni KUB XXVI 43 Vs. 4 v. d. , 49 v. d• ,
Rs. 6 v. d. 'na bak ~ n~ z.
27 Kr~. sat~ r 9 ve 12.
28 Tamamlama emin de ~ildir, kr~. sat~ r 10.
29 Tamamlama emin de~ ildir.
30 Kr~. sat~ r 17.
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6 [ve] sana [N]AM. RA dahi verece~im 3°.„
Evlenen bir prensese de NAM.Ralardan eskidenberi hissesine dü~en k~s~ m verilebiliyordu. K~ raliçe Puduljepa'n~ n K~ br~s
k~ ral~na yazd~~~~mektup KUB XXI 38'de ~ u sözleri okuyoruz 32 :
Vs. 17 A.N A ~E~.I A-ma ku-it ki-an A~. PUR A. NA DUMU.
SAL-tja ku-in NAM.RA.ME~~GUD.ME~~UDU.FILA p~2-e§ki-mi nu-ya-mu-kan2 ~A3 KUR.KUR.ME~~
18
NU.GAL2 nu-w~~ ta ku-e-da-ni me-e-bu-ni LU2,ME~~
TE.ME an-da u2-e-mi-la-an-zi nu-aa-mu-kan2 ~E~.IA LU2
PIT2.IJAL.L1 para-a [na-a-u2]"
19 A.NA EN.ME~~KUR Tl- ia-ua GI~klUR.ME~~rne-na-aIJ-13a-anda u2-da-an-du nu- ~ja NiA114.RA.ME~~ku-in [GU]D.ME~~
UDU.
HI.A pi2-e har-kan2-zi
20 nu-ya-ra-an-kan2 ar-ljta da-a.§-kan2-du na-ua-ra-an par2-na-vii§-kan2-du

" 17 Karde~ime a~a~~ daki gibi yazd~~~ m cihete gelince : ' K~ z(~m)a
her zaman verdi~im NAM.RA'lara, s~~~ rlara (ve) koyunlara
gelince, - illerde
18 [zahi]rem yoktur - haberciler(im) seni ne zaman bulurlarsa,
bana kade~im suvari(lerin)i [göndersin],
19 ve valiler(im)e vesikalar~~ göstersinier ; ve (valilerin) yanlar~ nda tuttuklar~~ NAM.RA'lar~, s~~~ rlar~~ (ve) koynlar~~
20 (onlardan) als~ nlar ve onlar~~ (karde~imin) saray(m)a teslim
etsinler (?)' — (devam~~ k~ r~ kl~d~ r) „ 34.
Babil'e gönderilen bir kervan münasebetiyle 35 vukua gelen
kay~ plardan bahseden mahkeme tutana~~~KUB XIII 35*de de belki
k~ raliçenin gönderdi~i hediyeler 36 bahis konusudur; bu arada I 3
ve II 9'da NAM.RAlardan da bahsediliyor.
31 Bk. ayni zamanda KBo VI 29 III 35 v. d. (Götze. NBr. 50); KUB XXI
73, 8; XXVI 83 III 12 v. d.
3 2 Mektup hakk~ nda Bk..Sommer, AU 235 v. d.
33 Tamamlama metnin muhtevas ~ n~ n icab~ na göre yap~
lm ~~t~ r.
34 Bu metin parças ~~ için kr~
. ayni zamanda Güterbock, Smybolae Koschaker 34 v. d.
35 Kr~. sutun IV 35 v. d.
36 Kr~. sutun II 17 ( k~ r~ kl~ d~ r ): IGI.DUs ULA «hediyeler». Ideogram
hakk~ nda bk. miiellif, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Dergisi Il [1944] 792 (Martin, Studia Orientalia VIII/1,50'yi takiben).
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Buraya kadar verdi~imiz bilgilere göre NAM.RAlar~n hukukunun hürlere nazaran daha az oldu~u görülüyor. Onlar için en
büyük yük her halde kendilerine gösterilen çal~~ ma yerlerini terk
etmiye mezun olmamalar~~ idi. Bir müddet geçtikten sonra hareket
serbestilerini elde edip etmediklerini yani eski haklar~ na tekrar
n
kavu~ up kavu~ mad~ klar~ u~~ bilemiyoruz 37. Hitit kanun kitab~ n~
NAM. RA'lar~~ sosyal bir s~ n~ f olarak tan ~ makla beraber onlar için
köleler hakk ~ nda oldu~u gibi hürlerden ayr~~ ceza hükümlerini ihtiva etmemesi, belki de ceza hukuku bak~ m~ ndan hürlere tatbik
edilen hükümlerin onlara da tatbik edildi~ini gösterir 38.
Hitit ve Babil - Assur k ~ rallar~ n~ n yenilmi~~ülkelerin ahalisini
yurtlar~ ndan uzakla~ t~ r~ p kendi ülkelerinin ba ~ka bir k~sm ~ na yerle~tirerek 3" güttükleri politikan ~ n maksad~ , her halde bir yandan
yenilen dü~ man memleketinin kuvvetlerini daha da zay~flatmak,
kuvveti
di~er yandan kendi memleketlerinin iktisadiyat~~ için i~~
~~ için
harp
maksatlar
n~~
kazanmak suretiyle halk ~ n daha bir k ~sm~
man
memleket
hal~
seferber edebilmek imkan~ n~~ elde etmektir. Dü
~m~~~
k~ n~ n parçalanmasiyle tabiatiyle onlar ~ n temsili de kolayla
oluyordu.
Verilen rakamlara göre nakledilen dü~ man memleket halk~~ büyük
say~ da idi, ve bazen onbinleri a~~ yordu". Böyle bir hareket için
muhakkak iyi bir te~ kilâta ihtiyaç vard ~ . Devlet bu insanlara kar~~~
ahlâkl bir sorumluluk yüklenmi~~oluyordu. Vesikalardan Hitit devletinin onlar~~ Hitit iktisat sistemine ba~lamak suretiyle yard~ m
arzusunu görüyoruz 4°. Devletin onlar~ n durumunun iyi olmas~ nda
menfaati vard~~ ve bu durum memleketin kudretini art ~ ran bir faktör
olarak mütalaa ediliyordu. Mur~ili salg~ na kar~~~etti~i dualar~ ndan
birinde, KUB XIV 14 Vs. 31 v. d. '~ nda, babas~~ ~ uppiluliuma'n~ n
r 8'deki NAM.RA'KUB XXXI 73, 10'da [arV ,~a tarnanza deyimi ile sat~
~u metnin k~ r~kl~~ dulmasiyle
ilgili
oldu
rak~
~
olup
onun
serbest
b
~~
n~ n kastedilmi
rumu yüzünden kat'i olarak söylenemez.
ka muahedesinde Hattrnin GI~KU adamlar~ n~n Ka~kal~ 38 Buras~~ için Ka~
~ d~ r, bk. Sommer, Bil. 129.
lar~ n hürlerine tekabül ettirildiki gözönünde tutulmal
NAM.R
Alarm
aras~ ndan gelebiliyorlard~ .
A~a~~ da görüleceki gibi GI~KU adamlar ~~
37

Bk. Meissner, Babylonien und Assyrien I 40, 141, 386.
°
KBo III 4 Il! 33 (Götze, AM 76)'te verilen 66000 rakkam~~ dikkate ~ayan4
~~ muhariplerin elde ettikd~ r. Metne gre Hattrnin beylerinin, piyade ve arabal
yordu.
nda
kal~
~
n
d~~~
leri NAM.Rklar bu rakkam
39

41 A ~a~~ ya

bak ~ n~ z.

254

SEDAT ALP

parlak devirleri hakk ~ nda ~u sözleri sarfediyor (transkripsiyon ve
tercüme Götze taraf ~ ndan KIF 168 - 169'da): " (28) Sonra k ~ ran*
esnas~ nda di~er kom~ u memleketleri de [yendi] (29) ve Hatti memleketini refaha kavu~ turdu ve ona ~ urada ve burada arazi [emin]
etti; (30) onun idaresi alt~ nda (?)42 Hatti memleketi(nin i~leri) eyi
gitti ve onun idaresi alt~ ndâ (?) 42 [insanlar], (31) s~~~ rlar ve koyunlar ço~ald~lar. Dü~ man memleketinden [getirilmi~] olan NAM.
RA'lar da (32) inki~af ettiler; hiç bir ~ ey mahvolmad~„.
Hitit k~ rallar~ n~ n NAM.RA'lara kar~~~güttü~ü siyaset herhalde
her zaman muvaffakiyetli olmam~~t~ r. Bir memleketin ona yabanc~~
ve al~~mam~~~olan halkla isyan~~ tabiatiyle kolay bir i~~de~ildi.
Kaçmaya te~ebbüs eden NAM.RAlar muhtemelen ender de~ildiler.
Hattu~ ili bile yukar~ da bir k~ sm~ n~~ nakletti~imiz muahedesinde,
babas~~ II. Mur~ ili taraf~ ndan NAM.RA'larla iskân edilmi
~~olan
Tiliura ~ ehrinin henüz muvaffak ~ yetle iskân edilmemi~~oldu~
unu
kabul ediyor. III. Hattu~ili NAM.RA'lar~ n kaçma te~ ebbüslerinden
veya passif mukavemetlerinden do~mu~~olmas~~ muhtemel olan
bu durumu düzeltmek için ~ehrin eski sakinlerini geri getirmek
ve ~ ehri onlarla yeniden iskân etmek mecburiyetinde kalm~~t~.
Teferruat~~ aç~ k bir ~ ekilde görmemekle beraber NAM.RA'lar~ n
hepsinin ayni muameleye tabi tutulmad ~ klar~~ anla~~l~ yor. Istidlâlimize göre hem herhangi bir yerde iskân edilerek orada müstakillen çal~~ abiliyorlard~ , hem de di~er müstakil iktisadi birliklerin
hizmetine verilebiliyorlard ~ . NAM.RA'n~ n müstakil bir zirai i~~tutmas~~ bahis konusu oldu~ u takdirde devlet ilk yard~ m~~ üzerine
alm~~t~ . Bu yard~ m, a~a~~ da görülece~i gibi onlara arazi, tohumluk
ve e~er NAM.RA'n~ n Hititçe okunu~unun arnuyala- oldu~u hakk~ ndaki tesbitimi ~imdiden aç~ klamaya mezun isem, g~
da maddesi,
elbiselik yün ve büyük ve küçük ba~~hayvandan ibaretti. Devletin
kendilerine tahsis etti~i tohumluk, muktemelen arazinin terki
an~ nda iadesi gereken avans olarak kabul. edilmelidir. Devlet taraf~ ndan teslim edilen di~er maddeler hakk~ nda da ayn~~ dü~ünce
varit olabilir.
Tahsis edilen arazi kendilerine herhalde temlik edilmi~~olm~yacakt~ r ; çünkü yaln ~ z orada kald~ klar~~ müddetçe araziden istifade
42 Lugavi olarak : onun önünde. Götze, ad
~~ geçen -onun zaman~ nda- diye
tercüme ediyor.

HITITLERDE SOSYAL SINIF NAM.RA'LAR

255

edebiliyorlard~ . Verilen arazinin terki, ayn~~zamanda kazan~ lan
haklar~ n kaybedilmesi demekti 43. NAM.RA'lara emanet edilen
arazi, §a1313an ve i~~~~i 44 gibi tekâlife ba~lanm~~~olsa gerektir.
Kanun kitab~~ madde 40 ve KUB XXXI 84 III 66 v. d. ile mukayese
edildi~i takdirde buraya aidiyeti muhtemel olan madde 112 'ye
nazaran, e~er Walther'e istinaden yapt~~~m~ z tamamlama do~ru
ise, NAM.RA'lar araziye ba~l~~ olan §abijan mükellefiyetinden üç
y~l muaf tutuluyorlard~, ancak dördüncü y~ lda teklifi yerine
getirmek mecburiyetinde idiler : KBo VI 11 Vs. 21 v. d. (di~er
nushalar KBo VI 10 Vs. 24 v. d. ve KUB XXXIX 24, 1 v. d.) :
LU2 GI~~Ku
21 [tak2-ku A.NA NAM.RA.1:1I.]'5A A.~A3LAm ~A

13a1-ki-in45a pi2-an-[(~i)]
22 [III MU.H~.A a-cd„1-1,~ a-a]n4° U2.UL i-ja-an-zi47 1.NA MU IV.
KAM-ma ga-a[6-ba-an]
23 [(e-e§-§u-u-ga-an da-a-i 1T.T)]1 LI32'ME~~ GI~~KU da-a-[i]
" 21 [E~er NAM.RAlara] G'~~KU adam~n~ n tarlas~ n~~ (ve) hububat
verirlerse,
22 [Üç y~l §abl3a]n (mükellefiyetini) ifa etmezler. Fakat dördüncü y~lda
23 §a[ t~!z_an ['I ifa etmiye ba~lar. ( §4313an vergisini) Gi~~KU
adamlar~~ ile (birlikte) teslim (?) eder 49.
Kanun kitab~ n~ n 40. maddesi ile a~a~~da b1 madgalti fermanlar~ndan a~a~~ da nakledilen metin yeri, NAM.RA'ya arazi tahsisi
için araziyi i~liyen GI~~KU adam~n~ n mevcut olmamas~n~~ ~art olarak
kabul eder. 5° Kanun kitab~n~ n and~~~ m~ z maddesinin son hükmü
Bk. KUB XIII 2 III 36 v. d. (a~a~~da i~lenmi~tir).
Kr~. Götze, NBr. 54 v. d., Kulturg. 97, 101 v. d.: müellif, Belleten XI
[1947] 411.
45 Bk. Walther, CH 263, fakat kr~. Sommer, Bil. 122 not 1.
45 a Kr~. Hroznjr, CH 108 not 3.
lm~~t~ r.
46 Tamamlama metnin muhtevas~n~n kab~ na göre yap~
47 Diker nushalarda fiil müfret olarak kullan ~ lm~~t~ r.
48 KBo VI 10 Vs. 26 : liar-ap-zi.
~ r. Kr~.
49 Diker nusha KBo VI 10 Vs. 26'ya göre tercihan böyle olacakt
Walther, ad~~ geçen yerde 264.
~nukabil
5° Bu nokta fermandaki metin yerine göre biricik ~art olmas~na
(?)
kat~lmas~~
~e
n
40.
maddesinde
bir
timar
mükellefinin
de
bu
i
kanun kitab~ n~
43

44
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dikkate ~ayand~ r ; bu hüme göre ilgili arazi tahsis edildikten sonra
NAM.RA, Gi~~KU (adam~ ) oluyor. Bu cümle, yenilen Arzava memleketinin sevkedilen NAM.RAlar ~ n~ n GI~~KU adamlar~~ yap~ ld~~~n~~
bildiren Targ. § 14 ve Kup. § 29 (Friedrich, Vert. I 68 ve 148) ile
mutabakat halindedir. 51 Bu durum tabiatile G'~~KU adamlar~ n~ n
daima NAM.RA s~ n~ f~ ndan geldi~ini ifade etmez.
Gi~~KU mes'elesi, Sommer taraf ~ ndan Bil. 120 ve devam~ nda
büyük bir itina ile incelenmi~tir. Friedrich ve Sommer, GI~~KU
adamlar~ n~ n silahla veya silah hizmeti ile ilgili olarak hiç bir zaman geçmediklerinde müttefiktirler (Bil. 121). Bu tesbite büyük bir
önem vermek gerekiyor. KUB XIII 35 III 39 ve devam~~ da Sommer'in GI~~KU adam~ n~ n "el i~çisi„ (veya belki de umumiyetle "i~çi„)
oldu~u hakk~ ndaki tasvirlerine uyar. Kanunlar~ n ilgili maddelerinde
LU2 GI~~
KU zirai bir muhitte görülür. Acaba burada GI~~KU "alet„
sözünün Sommer'in ad ~~ gecen yerde 131 ve devam ~ nda G~ ~~ KU
GID2.DA için kabul etti~i gibi zirai aletle ilgili olup olmad~~~~
sorulabilir. Böylelikle LU2 GI~~Ku için "ziraatç~ , çiftçi„ gibi ikinci
bir tecüme elde edebilirdik ki, bu tercüme yukar ~da bahsetti~imiz
muahedelerin maddeleri için tavsiyeye ~ayan olabilirdi. Bu takdirde LU2 GI~~KU ile LU2 GI~~
KU GID 2. DA aras~ ndaki fark Sommer'in
ad~~ geçen yerde 132'de söyledi~i gibi birincisinin ~ehirde oturan
(ve ayni zamanda bir zanaat sahibi olabilen) "ziraatçi„yi sonunihtimali dü~ ünülmü~ tür, ancak bu da GI~KU'vu reddetti~i takdirde GI~~
KU adam ~ n ~ n tarlas~ n~ n bo~~oldu~ u ilan edilir (40. maddenin tamamlanmas~~ için bk.
KUB XXIX 14 III 4 v. d.). Bu Handan sonra kanun kitab ~~ iki ihtimali gözöniinde
tutuyor ; bunlardan birisi tarlan ~ n ~ ehir taraf ~ ndan i~tetilmesi, di~eri ise, e~er
K~ ral taraf ~ ndan NAM.RA tahsis edilirse, tarlan ~ n ona teslim edilmesidir. Kry.
ayni zamanda Sommer, Bil. 121.
51 Bunlarla NAM.RA ~A G1~ KU (KUB XXVI 54, 2; HT 14, 16) ve NAM.
RA SA GI~~
KU GID2.DA (KUB XXVI 54, 5) deyimleri de kar~~ la~t~ r~ lmal~ d~ r.
A~a~~ daki metin yerleri de her halde ayni konu ile ilgilidir :
KBo 111 I III (= 2 BoTU 23 A III)
74 nu-za ma-a•an NAM.RA-an tu-u-ri-ia-a[n?-zi?
75 na-pa GI~ KU.111. A ~ar-ni-in-ki-i~-ki ERIN2.M [E~~
KBo VI 28 R.
16
•
•[
NAM.RA.ME~~k]u-e GI~ KU-it tar-a1Jhi- i~-ki-mi
17 nu NAM.RA.ME~~ku-e u2-e-[d]a-a-mi nu-kan2
GI~ MU?
I~.TU NAM.RA.ME~~an-da ~ar-ni-ki-e~-ki-mi
KUB VIII 34 Rs. 21 v.d.'~ ndan da NAM.RA, G1~ KU civar~ nda geçiyor.
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cusunun ise, çiftçili~i meslek edinmi~~olan kimseyi (veya köyde
oturan çiftçiyi yani köylüyü) ifade etmi~~olmas~~ ~eklinde olabilir.
NAM. RA'lara devletin yapt~~~~maddi yard~ mlara ve bu yard~ mlarla ilgili i~ lerin devlet taraf~ ndan kontroluna gelince, bu bak~ mdan bd madgalti yani bir nevi Askeri Vali'ye 2 hitaben yaz~lm~~~olan fermanlar bize en önemli ve enteresan bilgileri veriyorlar. KUB XXXI 108'in üçüncü sütununun di~er nushas~~ olarak
tesbit etti~im ve bu sayede NAM.RA'lar bak ~ m~ ndan en mühim
k~sm~ n~ n restorasyonnunu mümkün k ~ ld~~~ m KUB XXXI 84 III'ün 58
ilgili bahislerinde ~öyle deniyor '4 :
60 [(A.NA NAM.R)]A.HI.A-ma ku-ya-pi2 NUMUN.HI.A anni-i§-kan2-zi nu a-u2-va-ri-a~~ EN-a~~
e-e§-tu
.§e-ir
61 [hu-u-ma-aln-da-aa
ma-a-an
[ku-i]§-ki
me-ma-i NUMUN-ya-mu pa-i nu-va-ra-at-za-kan,
62
am-me-el A.~A3-ni-mi
:3]u-e-e.§-~ar i§-hu-u13-1,31 nu
63 [an]-da a-ni- fa-mi nam-ma-va i..§.41

Bk. son olarak müellif, Belleten XI [19471 397 v. d.
53 Her iki metnin sat~ rlar ~ n ~ a uyarl ~ g~~ ~öyledir
52

N ~~ . 108 III

Nu. 84 III
52
53
54
55
56
57
58
58/59
59
60
60/61
61/62
62/63
63

1?
9?
3?
4
5
6
8
9
10

11
12
13
14/15?

Nu. 108 'in I. sütunu daha k ~ sa bir ~ekilde o'~r~ ,~ kl.~~ beraber KUB XIII 1
I'deki konular~~ ele almaktad ~ r.
54 Kr~. Götze, Kulturg. 101.
ScrIle ,ert C. XIII, F. Il
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64 a-u21,za-r[i- i]a-ag-pat 2 EN-a§
e§-tu
65 ma-ah,- ba- an- m[a] EBUR-an-za
un A.~ A314 m ar-ba

la-an-za ena-a§-ta a-pu-u-

66 13,a[r-Idan2-ta-a§-a L172 GI~KU ku-ii A.~A3
. HI.A tal?-an-naa-al-ta- ia
67 [k]u-e56 pi2-e-it-ta ne-it-ta 13u-u-[m]a-an GUL-a§-§a-an
e-e.f - tu
68 [m]a-ah-ha-an-ma NAM.RA.ULA pi2
-an-zi nu-u§-fi p[a-da-a
4-u-da-ak
69in kan2-du gi- im-raku-i-e-e[§ rAa- al-13u- u-ga-ante-ei
70 nu-u.-ma-a§-.§a-an u 2-e-tum-ma-ed ud-a[a-n]i-i
bar-ak
71 na-a SIG5-in u2-e-da-an-za ~-e§-[t]u
"60 NAM.RMar üstüne, onlar tohum ekerlerken [he]r Askeri
Valiinin
61 gözleri tevcih edilmi~~ 57 olsun. E~er [bir kilmse ~öyle
62 derse: 'Bana tohum ver, onu tarlama
63 ekece~im ve bundan sonra da tohumluk 58 olarak kullanaca~~ m'. Bu i~~üstüne de
64 Askeri ValVnin gözleri tevcih edilmi~~olsun.
65 Hasat olunca, o tarlay~~ bi[çecektir].
66 Hangi tarlalar kaybolmu~~bir GI~KU adam~ n~ n iseler ve bo~~
iseler,
67 (ve) hangileri hediye (?)
( olarak tesbit edilmi~~) iseler,
onlar senin taraf ~ ndan kaydedilmi~~60 olsun.
68 NAM.RA'lar~~ verdikleri zaman, onlara 61 (hediyeyi(?)) derhal
55 Tamamlama için kr~
. KBo VI 26 I 44 v. d. ve KUB XXIV 3 Il 7 v. d.
(Gurney taraf ~ ndan AA A XXVII 3 v. d.'~ nda i~lenmi~tir).
56 Forrer, RHA I 153 not 33 'te ki-e
diye okuyor.
57 Lugavi olarak: gitmi~.
i~ljue~~ar'~ n manas~ ni böyle anl~ yorum. Ba~ka türlü Götze. Madd. 62 v.d.
pitta veya petta hakk~ nda ~imdilik kr~, Güterbock, ZA NF 8, 230, v. d.;
orada ivon Rechtswegen zukommend» terciimesi teklif ediliyor.
60 GUL-(a)s hakk~ nda bk. son olarak Friedrich, f(ournal of) C(uneiform)
S(tudies) 1 280 v. d.
61 Lugavi olarak: ona.
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69 tahsis etsinler ve hangi (NAM.RA'lar) araziye ayr~ lm~~ ''"
iseler,
70 onlara in~a i~inde dikkat et 63
71 ve o (i~), iyi in~a edilmi~~olsun„ 8'.
Biraz önce transkripsiyon ve tercüme halinde takdim edilen
paragraflar, konu bak~ m~ ndan ayni ferman~ n bunlara takaddüm
eden ve bu defa arn~qiala2dan bahseden ba~ka bir parçasiyle yani
KUB XIII 2 III 36 ve devam~~ ile mü~ terek noktalar ihtiva ediyor.
Her iki metin yerinin kar~~la~t~ r~ lmas~, arnuula-"a sözünün NAM.
RA ideogram~ n~ n Hititçe okunu~u olmas~ n~~ muhtemel yap~ yor.Son
olarak an~ lan k~sm~ n transkripsiyon ve tercümesi ~öyledir :
36 ar-nu-ya-la-a-kan., ku-ii KUR- ja an-da ar-za-na-an-za
nar37 inu-e-e§-ni-it NUMUN.HI.A-it GUD UDU
ak nam-ma-an-kan,
38 I~.TU GA.KIN.AG /M.Z/ SIG2.HI.A a§-nu-ul ar-nu-ya-1aa-tak2-kan,
ku-ii
KUR-az ar-na u2-iz-zi
39
a-a.§-zi
40 nu-u.--§i NUMUN.HI.A a-ni-la-pat2 nam-ma-a§-kan2 A.~A3.
e-e.§.-t[u]
HI.A-it
41 nu-lu].§-.§i pi,-it-ta nu-u-da-a-ak hi-in-kan 2-du
" 36 Memleket içinde iskân edilmi~~olan arnu~Jala-'ya
37 ekimlik tohum ile t", s~~~ r ( ve) koyun ile bak
ona

Ayr~ca

Lugavî olarak : vurulmu ~.
Lugavi olarak : gözleri(ni) tut. Bk. not 66.
62 Sat~ r 72 ve devam~~ ile kar~ da~t~ r~ ld ~ gi takdirde burada her halde hububat ekiminin kontrolundan ziyade, gimra:n~ n da i~aret etti~ i gibi, k~ rdaki diger
in~a i~ lerinin kontrolu bahis konusu olacakt ~ r.
64a Kr~. HroznjT, CH 151 not 6.
65 isijue~nit NUMUN.HI.A-di Arab grameri deyimi ile «badal» olarak kabul ediyorum, bk. Friedrieh, Heth. Elementarbueh I § 224. Ba ~ ka türlü Götze,
Madd. 62 v. d.
13ar(k)-, lugavi olarak «gözleri tutmak » , her halde objenin
Datiri ile «(birini bir i~~esnas~ nda) kontrol etmek, (birine) dikkat etmek' (böyle not 63), objenin ~ nstrumentari ile «(birine yard ~ m sureti ile) bakmak, ihtiyac~~ (n~ ) temin etmek » manasina geliyor.
62

63
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38 peynir, yo~urt (?), yün temin et. Ve senin ilinden
39 ayr~ lan arnugala-'n~ n yerine kim kal~ rsa,
40 ona ayn~~ ~ekilde tohumluk teslim et. Ayr~ ca o, arazi
ile teçhiz edilmi~~67 olsun,
41 ve ona hediyeyi (?) derhal tahsis etsinler„.
Ileriye sürdü ~iim tahminimi bundan evvelkine çok benzer bir
ifade tarz~ n~~ ihtiva eden ve bu defa arnugala- yerine NAM.RA'dan
bahseden k~ r~ k parça KUB XXVI 5 te destekliyor:
2[
] NAM. RA-ma-k [ an,? ku-i§ KUR- ja an-da] 68
3 [ a]r-z[a]- na-a-an-za e-e§-ta nu[-u
NUMUN.HI.A ] 68
4 a-ni-ia-at
NA) 69
5 EBUR
. HI.A
pa-a-i
"2 [
] Fakat [memlekette]
3 iskan edilmi~~olan [ve tohumluk]
4 teslim etti~i NAM. RA'ya da
5 hasat zaman~ [nda] hububat~~ verecektir„.
Vazetti~imiz müsavat~~ destekliyen ba ~ ka bir nokta da gerek
NAM. RA'n~ n gerekse arnuyala-'n~ n hem erkek hem de di~i olu~lar~ d~ r. Kanun kitab~ n~ n 200 (A) maddesinde arnuyala- kad~
nlar~~
ayr~~ bir sosyal s~ n~ f olarak tan~ n~ yorlar. Çünki 191. ve 194. maddelerde ayn~~ cinsten suçlar hür kad ~ nlara ve cariyelere kar~~~ i~lendi~i taktirde ayr~ ca ele al~ n~ yorlar.
KBo VI 26 IV 25 v. d. (di~er nusha KUB XIII 14 Rs. 1
v. d.):
25
tak2-ku ar-nu-ya-la-an
26 kat-ta7°
an-na-a§-§a-an u 2-e[(n-zi)] 72
27 U2. UL ha-ra-tur
"25
E~er b~ r kimse, bir arnuyala67 Lugavi olarak : doldurulmu ~. Götze, ad~~
geçen yerde bizim eümlemizde
~una; y ~~ «kokmak» ile tercüme ederse de, Instrumental A.
~ Aa.IJI.A-it böyle bir
çevirmenin lehinde
68 Tamamlama emin de~ildir, kr~
. KUB XIII 2 III 36 v. d.
69 Tamamlama emin de ~ildir.
70 Di~er nushaya göre tamamlanm ~~ t~ r. Transkripsiyon halinde verdi
~imiz
metnin k ~ r~ k k~ sm ~ nda bu tamamlama mevcut olmayabilir. Diker nushada sözlerinin yeri de~i~iktir.
21 Di~er nusha: kattan.
72 Edition taraf ~ ndan.çizilen izlerin aksine di
~er nushaya göre sözün böyle
okunmas~~ gerekiyor.
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26 ile yatarsa (ve üstelik) anas~ na cinsi bak~ mdan yakla~~rsa (?),
27 ceza yok (tur)„.
KUB XXVI 57 I 5 ve devam~ nda bütün memleketlerin arnugalaadam~n~ n Hatti memleketinde oldu~ u bildiriliyor ki, bu da NAM.
RA'lar hakk~ ndaki bildiklerimize mükemmelen uyar:
lx Lu'ar-nu-qa-la-aa-k[an2]
5[
]
KUR.KUR.ME~-cd
6[
uRulla-at-ti
an-da e-e§-zi
7 [ ..] KUR
ideogram~ n tamamlan~~~ , arkas~ nda gizli olan Hititçe söz hakk~ nda bu sözün bir -a- gövdesi oldu~undan ba~ ka bir biligi vermiyorsa da (Nom.?: NAM. RA-a§-ga[? KUB XXIII 36 11 3, Akk. :
NAM.RA-an KBo III 1 III 74; KUB VIII 34 Rs. 22, NAM.RA.HI.
A-an KBo VI 2 II 22) arnu- ve -ala2dan te~ekkül etmi~~olan
arnugala-'n~n tahlili bizi bir az daha ileriye götürüyor.
Hititlerin NAM.RA'lar~ n yakalanmas~~ ve sevki ile ilgili sözleri,
a~a~~ da transkripyon halinden sunaca ~~m~z baz~~ örneklerde görülece~i gibi, ~unlard~ r : A) yemija- " bulmak „ ( Akk. k§d ) 73, ep" tutmak „ ( Akk. ~bt) 74 ( ayni zamanda anda ep-) 75, da(i)" almak „ 76 ( ayni zamanda arl3a da(i)- " çekip almak,, 77, §arr~~
da(1)- " kald~ rmak „ 78. B) arnu- " getirmek, nakletmek, sevketKUB XIV 1 Vs. 55 (Götze. Madd. 14); XXVI 69 V (?) 5 v. d. Ayr ~ ca
transkripsiyon halinde sunulan metin yerlerine bakin ~ z.
74 KBo Il 5 I 15 v. d. (Götze, AM 180) III 52 v. d. (Götze, ayni yerde 190);
V 4 Rs. 53 (Friedrich, Vert. I 68); 8 III 37 v. d. (Götze, adi geçen yerde 158);
9 II 41 (Friedrich, ad ~~ geçen yerde I 18); KUB VI 48 I 6 (Friedrich, ayni yerde
I 148); XIX 37 III 32 v. d, 34 (Götze, ad~~ geçen yerde 176).
KBo III 3 III 19 ; IV 4 III 38, 42 (Götze, AM 128); V 8 IV 19 (Götze,
ayni yerde 162); KUB XIX 37 III 23 v. d. (Götze, ayni yerde 174) IV 16 v. d.
73

Götze, ayni yerde 178).
76 KBo III 3 III 8, 23 v. d., 25 ; 4 II 78 (Götze, AM 64); KUB XIV 1 Vs.
50 (Götze, Madd. 12); 17 III 16 (Götze, AM 98); XIX 41 III 7.
77 KBo Il 5 Il 12 (Götze, AM 182); III 3 III 26 ; 4 II 76 (Götze, ayni yerde
64); V 8 III 36 ( Götze, ayni yerde 158 ); KUB XIX 18 IV 24 v. d.; KUB
XXXIV 13 I 10.
78 KBo III 3 I 21 v. d.; 4 I 33 v. d. (Götze, AM 22), 45 v. d. (Götze, ayni
yerde 24 v. d.) IV 31 v. d. (Götze, ayni yerde 128 v. d.); V 6 ili 40 v. d.;
KUB XIV 15 1 6 (Götze, ayni yerde 34), 26 (Götze, ayni yerde 38); 16 I 29
v. d. (Götze, ayni yerde 30); 17 III 3 v. d., 8 v d. (Götze, ayni yerde 94 v. d.) ;
XIX 22, 10 v. d.; 30 1 6 v. d. (Götze, ayni yerde 90).
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mek„76 (ayni zamanda arba arnu- 80, anda arnu- 81 ) §aru ç,~~a(i)- "ganimet olarak al~ p götürmek,, 82, pe4te- "götürmek„ 83 (ayni zamanda
arba pel~ ute- "eve götürmek,, 84, katta pel~ute- "a~a~~~götürmek„ 85,
.~arei pe4te- "yukar~~ götürmek„ 86 ), kattanda peda- " a~a~~~götürmek,, 87, uda- " getirmek,, 88 ( ayni zamaaa arlJa uda- " eve getirmek,, 86 ), yeda- "getirmek„ 60, ugate-"getirmek„ 91 (ayni zamanda
ar?y,a ugate- "eve getirmek„ 92. EGIR-pa ugate- " geri getirmek „ 93,
gart z ugate- "yukar~~ getirmek„ 91, katta(n) ugate- " a~a~~ (ya) getirmek „ 95 ,p 13ar(k)- "elde tutmak„ :
79 Transkripsiyon halinde sunulan metin yerlerinden ba
~ka bk. KUB XXXIV
23 I 10.
191 KUB XXIII 87, 13.
81 KUB XIX 30 IV 8 (Götze, AM 104).
82 KBo II 5 II 13 (Götze, AM 182); KUB XIX 37 III 30 (Götze, ayni yerde
174); XXIII 21 Vs. 29 v. d.; 36 II 22 v. d.
83 KUB XXVI 69 VI (?) 7 v. d.; XXXI 6, 6 v. d.
84 KBo IV 4 IV 22 v. d. (Götze, AM 136).
85 KBo III 4 Il 70, 73 v. d. (Götze, AM 62 v. d.).
86
KBo V 4 Rs. 50, 51 ( Friedrich, Vert. I 68 ); KUB VI 48 I 10 II 2
(Friedrich, ayni yerde I 148); XIV 15 III 40 (XIV 16 III 18) (Götze, AM 56).
87
KUB XIV 17 III 3 v. d., 8 v. d. (Götze, AM 94 v. d.).
88
KBo III 1 I 27 v. d (=- KUB XI 1 I 27 v. d.); IV 4 IV 25 (Götze, AM
136); V 6 III 40 v d.; KUB XIX 22, 10 v. d.
89
KBo ili 3 1 21 v. d.; 4 I 33 v. d., 45 v. d. (Götze, AM 22 v. d.) IV 31
v. d. (Götze, ayni yerde 128 v. d.); KUB XIV 15 I 6 v. d., 26 (Götze, ayni
yerde 34 v. d.); 16 I 29 (Götze, ayni yerde 30); XIX 22, 10 v. d.; 30 I 6 v. d.
(Götze, ayn~~ yerde 90).
90 KBo VI 28 Rs. 17.
91 KBo 111 4 II 41 v. d., 83 v. d. (Götze, AM 56 v. d.)
III 32 v. d., 52 v.
d. (Götze, ayni yerde 76 v. d.) IV 41 v. d. (Götze, ayni yerde 136); IV 4 IV
26 (Götze, ayni yerde 136); V 6 I 35 v. d. III 4 v. d., 42; 8 IV 20 (Götze,
ayni yerde 162); KUB XIV 8 Rs. 31 v. d. (Götze, KIF I 216); 15 ili 50, 52
(=16 III 20, 22) (Götze, AM 56); 37 II 42 v. d. (Götze, ayni yerde 170); XXIII
11 II 11 v. d. (=12 II 2 v. d.) 11 31 v. d.; 59 II?? 14 v. d.; 68 Vs, 26; XXIV
23 I 10 v. d.
92

KBo III 3 III 8 v. d.; 4 II 45, 86 (Götze, AM 56 v. d.) III 6 v. d. (=
KUB XXIII 125 III 12), 21 (Götze, ayni yerde 66 v. d.); KUB VI 50 II (?) 13
v. d.; XIX 41 III 7 v. d.; XXIII 59 ii? 14 v. d.
93 KBo III 4 II 76 v. d. (Götze, AM 64).
91 KBo V 8 IV 20 (Götze, AM 162).
KBo II 5 I 18 (Götze, AM 182) II 61 (Götze, ayni yerde 186) IV 9 v.
d., 22, 24, 26 (Götze, ayni yerde 192); KUB XIV 16 III 23 (Götze, ayni
yerde 58).
96 KBo III 1 1 29 v. d. (KUB XI 1 1 29v. d.).
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KBo IV 4 IV 14 v. d. ( Götze, AM 134 ) (14) [nu]-~a ERIN2.ME~~
AN~U.KUR.RA.FILA ~A BI.IR.TI NAM.RA.HI.A GUD UDU-ia
(15) [me]- ik-ki u2-e-mi- jet-at
KBo IV 4 III 37 v. d. ( Götze, AM 128 ) (37) ... 1,,S.TU NAM.
( 38 )
RA.HI.A< -ma-at > GUD UDU EGIR-an
na-an an-da e-ip-pu-un
nu
KBo V 8 III 37 v. d. ( Götze, AM 158 ) ( 37 )
AK.~LI.UD
NAM.RA
(38)
GUD
UDU
ka-a-ru ku-it
KUB XIX 34 III 34 (Götze, AM, 176) I~.TU NAM.RA-maan GUD UDU e-ip-pu-un
KI30 II 5 II 12 ( Götze, AM 182 ) nu-uk-ki-kan2 NAM.RA.HLA
da-ah-bu-un
GUD UDU
KBo III 4 IV 31 v. d. ( Götze, AM 128 v. d. ) (31)
I~.TU NAM.RA-ma-at GUD UDU .§a-ra-a da-alf-liu-un (23) [na-]at
uRu KUBABABBAR-§i ar-ha u2-da-03-13u-un
[KUR]
KUB XIV 1 Rs. 22 ( Götze, Madd. 24 )
URU Ija-pa-a-a1-la-ya-kan 2 na-ak-ku ku-e-mi na-ak-ma-ga-ra-at QA.
DU NAM.RA.HI.A GUD.HI.A UDU.HI.A ar-nu-mi
KBo V 9 Il 38 v. d. ( Friedrich, Vert. I 18 ) (38) NAM.RA.HI.A
KUR uRuNu-bak-ki ku-i-e-ek U3 NAM.RA.HI.A KUR uRuKi-in-za
(39) A.BUIA ar-nu-ut am-mu-uq-qa-at ar-nu-nu-un
KUR.KUR Tim I3u-u-ma-an arKUB XXIII 11 II (31) [nu
KUR-e-ak
a-ak-k~~~ (32) [A.N]A
nu-nu-un NAM.RA.ME~~GUD UDU
DRulja-at-tu-ki u2-y,a-te-nu-un
KUB XIX 37 III 30 (Götze, AM 174) I~.TU NAM.RA-ma-at
GUD UDU DRDI-Ja-at-tu-ka-ak ka-ru-ya-a-it
KBo V 4 Rs. 50 v. d. (Friedrich, Vert. I 68) [nam-ma-~a D]
UTU~' ku-it KUR DRD Ar-~a-u-ya tar-ah-bu-un nu-kan 2 NAM.RA.
ka-ra-a p12-e-?t,[u-te-nu-un] (51) [na-a~~LU2•ME~~GI~] KU.
ME~~
ME~~i-la-nu-un A. BU.IA-kan 2 ku-i-e-ek NAM.RA.ME~~:§a-ra-a Pi2e-iju-t [e-it
KBo III 4 II 41 v. d. (Götze, AM 56) (41) nu-~a DUTU~i ku-in NAM.
RA I.NA E2 LUGAL u2-ya-te-nu-un (42) na-ak 1 x10000 5 L././M
uRuKUBABBAR-ama-za EN.ME~~ERIN2.
5 X 100 NAM.RA
ME~~AN~U.KUR.RA.ME~-ia (43) ku- in NAM.RA.ME~~u2-ga-te-it
nu-uk-ka-an kap-pu-u-ya-u-ga-ar (44) NU.GAL2 e-ek-ta nam-ma-kan2
NAM.RA.ME~~uRuKUBABBAR-§i pa-ra-a (45) ne-e!)-13u-un na-an arI3a u2-ya-te-ir
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NAM.RA'n~ n Hititçe okunu~unun B alt~ nda gösterilen fiillerden
birinden te~kil edilmi~~bir isim olmas~~ beklenebilir. Böyle bir isim
olarak bana yaln~z arnuuala- mal~lmdur. Yukar~ da transkripsiyon
halinde takdim edilen metin parçalar~ na nazaran arnu-'n~ n di~er
manalar~~ aras~ nda ayni zamanda "(ganimet olarak) getirmek, sevk
etmek„ manas~ na geldi~inden, yani NAM.RA'n ~ n Akkadça kar~~ l~~~~
§allatu'n~n mü~tak oldu~u §/Pya tekabül etti~inden art~ k ~üphe
etmemek lâz~ md~ r". -ata- unsuruna gelince, onun hakk ~ nda baz~~
aç~ klamalar yapmak faydal ~~ olacakt~ r:
-a1(1)a- men~e bak~ m~ ndan bir aidiyet ekidir ". Meslek adlaarnu- •(zorla) sevketmek, nakletmek» manas~ nda ayni zamanda : KBo
IV 4 IV 22 (Götze, AM 136) ; VI 26 IV 2 (Hroznj~ , CH 148) ; KUB XIV 1 Rs.
26 (Götze, Madd. 26).
98 Kr~. a) analla- «evvelki», «anadan kalma (?)» Güterbock,
Kumarbi
(Almanca nushas~ ) 78 (kr~. annaz «evvelce, eskiden., anna- «ana»), attalla«babaya ait, babadan kalma» (Güterbock, ayni yerde), irmala- <hasta» (irma<hastal~ k»), genzuuala- «dostça, ilgili. genzu «dostluk, merhamet, ilgi.),
malte~~nala-, asl~ nda «malte~~ar duas~ na ait. (malte~~ar ile ça~~
r~ lm~~), muriiala«üzümden mamul (??)» (muri- «üzüm salk~ k~ m~ », Ehelolf, OLZ 36 [1933] 5 ve not 3),
tuuala- «uzak (s~ fat olarak)» (tuua- «uzak (isim olarak), uzakl
~ k.), uarpan(n)ala«ritüel olarak y~ kanmi~~(??)» (asl~ nda «y ~ kanmaya ait.). b)
ljattalla- «topuz (?)»
(von Brandenstein, MVAG 4 6/2, 38 v. d. ; Güterbock, Belleten VII 303 not 22 ;
ayni müellif, Orientalia NS 15, 485) (hatta- «vurmak» fiilinden), Ijeiauall(a
?)«oluk (?)» (KUB XXXI 84 11 2, !yeiauai- «(ya~mur) ya~mak»),
kunziia/a(bir renk maddesi ?, von Brandenstein, ad ~~ geçen yerde 57, kunzi'den te~kil
edilmi~ tir ; sonuncusu hakk ~ nda Sornmer, ZA NF 12 s. 23),
teriialla- (bir
kurban içkisi), asl~ nda »3'e ait., appala- «dar a~ac~~ (?)», «çift (??, ziraatta). (kr~. ep- «(s~ k~ ) tutmak.). Ayr ~ ca kr~. ardala- »b~
çak (?)» (Güterbock,
Kumarbi 78), ariiala- (Sömmer- Ehelolf, BoSt 10, 81). c) 1Usalla«U~a~~ » (KUB
VIII 75 IV 2, 24, 65), sALI~ punnala- (KBo II 12 V 11, Kültepe metinlerinde geçen yerli ~ ah'a adlar~~ I~punalj ~u ve I~punuman
ile kar~~ la~t~ r~ n~ z ; bu adlar, Emin Bilgiç'in «Kapadokya Tabletlerine
göre Anadolu
Kavimleri üzerinde Ara ~t~ rmalar» adl~~ henuz ne~redilmemi~~
olan doktora
tezinde i~lenmi~tir ; Dr. Bilgiç, tezini ne~ rinden önce bana görmek f
~ rsat~ n~~ verdi~inden dolay ~~ kendisine müte~ ekkirim), Wivalla- (KUB XIV 1
Rs. 59, 60, kr~.
nivalla-, nivalli- «suçsuz» ve Kültepe ~ah~ s adlar~~ Niva~u,
Nimali~u
Niu03~u~ar, Stephens, Personel Names of Cappadocia 59).
-a1(1)a- ile sona eren
~ah'a adlar~ na Nuzi malzemesinde geçen ve çok muhtemel olarak Anadolu men~eli olan Atalla ve /laatalla (Gelb — Purves — MacRae, Nuzi Personal Names 38,
58, 215 ve 232) ilg~ ve edilmelidir; Ata/la ile Kültepe adlarindan
Atali ve Anali,
e~er At ani ve Anani okunmalar~~ gerekmiyorsa, kar~~ la~t~
r~ lmal~ d~ r (Stephens, ad~~
geçen yerde 14, 24 ; ayni müellif, Old Assyrien Letters and Business Documents
203 : 5, 10 ; Gelb Inscriptions from Alishar and Vicinity 56 : 48) .
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r~n~n te~ kiline yarayan unsur olarak kullan~l~~~~ikinci derecededir,
ve bu kullan~l~~~as~l vazifesinin ~ümulü içine girer. Bu gibi sözlerin
hemen hemen hepsinde onu aidiyet eki olarak izah etmek mümkündür 99. Bu ekin Protohattice men~eden oldu~u KBo V 11 Vs.
20'de Protohattice sütunda kay~tl~~ Lu2du-ud-du-uS--Iti4a-a/ ile Hititçe sütundaki Lu2du-ud-du-u§-/-fi-ja-al-la-a ~ n kar~~la~t~ r~lmas~ ndan
anla~~l~ r. Ayni Protohattice ek, VBoT 68 III 6-9'da da geçer ve
orada Hititler taraf ~ ndan ayni ~ ekilde gövde vokalinin (ekseriya
ilâvesiyle al~ nm~~~olan -i/ (bk. Forrer, ZDMG 1922, 231;
99 Luauriiala- «müstahkem mevki askeri' (asl ~ nda «müstahkem mevkie ait'),
Lu2arkammiiala- «arkammi (aleti) çal~ c~ (s~ )» (KUB XI 23 V 20, asl ~ nda «arkammi
nda «mutad (ek(musiki aletin)e ait'), Luz?..lar~iiala- 'ekmek kurban edici' (asl~
nda
«(kapuyu)
sürgülemeye
ait'),
me~)e ait'), LD2hattaluala- «kapucu (?)» (asl~
sALIja~ nupalla- «ebe» (Sommer, OLZ 1939, sütun 682, her halde ,a~nuualla'Lu2buprala- «huppar kab~ n~~ imal
dan de~i~mi~tir, asl~ nda «do~urtmaya ait'),
ile
içki
sunan
(?)»
(KBo III 34 II 15 ; 36 Vs. 21 ;
eden (?)» veya •huppar kab~~
LuzisAl.,!,,u ua~~annalla- (veya
sit'),
kab~
na
«I3uppar
KUB XXV 28 I 3, asl~ nda
rahib(es)i»
(asl~ nda «Fluua~~anna-'ya
~
n
Huua~~anna-'n
)
«(tanr~
huua~~annalli-)
KUB
XX
75
II
7,
10
;
XXVII
49
III
1,
6,
8,
16,
24
; 50, 8; 53 Vs. 1, 5, 37 ;
ait',
54 Il 5, 11, 13 111 11; 55 11 3 III 5, 7, 13, 14 ; 56 II 1, 6 III 4, 9 ; 57 II 1, 6, 9,
13 III 3?; 58 I 8; 59 I 3; 61 I 3; 63 IV 9, 15 ; 64 Vs. 3, 10 Rs. 13; 65 I 8,28, 30;
Luzi~ pantu~~iiala- -içki
XXXII 125, 6, 12, 14 ; 126 Il 3, 7 III 2, 6; VBoT 61. 9),
'mabet
hizmetçisi» (KUB
karimnal(a?)na
ait'
),
kab~
«i~pantuzzi
sunan' (asl~ nda
XXVII 51, 6, bk. Gurney, AA A XXVII 54, E2karimn- <mabet»), LD2surrala«tanr~~ Sara'n~ n rahibi (?)» (fakat kr~. Friedrich, Altorient. Stud. 51 ve Laroche,
RHA VII 77), LU 2 tai3iiala-(KUB IX 17, 6, 8, 9; X 93 I 8; XX 83 IV 1; VBoT
'berber' ;
34 Rs 5. Kry. EZEN dahiia~~KUB XIII 4 I 43 ve Protohattice tahaia
.
Sommer,
IF
59
[1948],
205
v.
d.), LU2
ndan
kr~
m~
~
sonuncusu ile mukayese bak
e ait', fiil
tarve~gala- «rakkas, dans eden' (asl~ nda «raks etme ~e, dans etme~
taualala- «taual içkisi imal
hakk~ nda son olarak Götze, JCS I 82 v. d.), LD2
içkisine
ait »), Luzualhiiala- «ualhi
«taual
nda
~
içkisi
sunan»
(asl
eden, tane/
içkisi imal eden, ualhi içkisi sunan' (asl ~ nda «ualhi içkisine ait').
100 a) karuili- <eski» (karu «eskiden»), miianti(ia)li- «ergin, olgun» (Tenner, ZANF 4, 189; Otten, MVAG 46/1, 25 not k, mai-, miia- fiilinin particip'~~ Tanju veya tar)inden te~kil edilmi~ tir), tarhuili- «kudretli, kuvvetli' (tanr
'sessiz,
gizli»
(kr~. dudd~niiahh-,
duddumilitir
?),
kil
edilmi~
«yen~nek» 'ten te~
~
~ili. <1:-Iattu~lu»,
duddu~niiant- ve duddurnme~-, Ehelolf KIF I 393 v. d.) . b) Hattu
IHantiliWerikkaili«Nerikka'11»,
«lelemmuudl ~» (Sommer, AU 123),
'den
~eneuili(*Giia
1
Ki~napilitir?),
edilmi~
~kil
n»
sözünden
te
(Ijant_ «cephe, al~
~de~i~mi~tir?, Glia~ene KUB XVII 38 I 4, Laroche RHA VII 52'de kaydedilmi
nm~
bak~
~ekil
ve
kil
edilmi~tir
ayni
gözden
te~
tir), ITaharuaili- (DTaharul ile
dan her iki söz birbirine tekabül eder, sonuncusu KUB XXVIII 71 Vs. 6; Laroche,
ait„ (KUB XXX 52 1 7; tanr ~~
ad~~ geçen yerde 31), I Taly~nzili- "tanr~~ Tarlymz'a
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Laroche, JCS I 214 ) ile de~i~ ik olarak kullan~l~ yor. Ayni ekin
-e/ 101 ile de~i~ mesi KBo V 11 I 11 v. d. '~ nda görülür, -u/
ile de~i~ mesi ise Lu2 Va§i/ (KUB XXVIII 2 Vs. 5) ile D(Ja.-iul (KUB
XXVIII 60 Rs. 7)'de mü~ahede edilebilir "2. Ayni de~i~ me tezahürü,
Hititçe sözlerde de göze çarpar. Oldukça s~ k olan -ala- te~killeri
yan~ nda Lu2kinirri/a- 103, W2hinkUla• "sald (?),, 104 ve URDU kukulla- 1"
gibi te~ killeri de kaydetmeliyim. -al, -el,-il ve -u/ aras~ ndaki de~i~ik
kullan~ l~~~ n izah', bunlar~ n ancak ayni men~eden olduklar~~ ve -gra
irca edilmeleri ile mümkündür. Kar~~ la~t~ r :
"mümessil (?)„,
annauali- (ayni zamanda annauli-) "müsavi mevkili„, karpiyala"hid~ietli„ (karpi- "hiddet„) ve e§13ary.il "kanama (?)„ (03ar"kan„);
kr~. ayni zamanda Friedrich, Heth. Elementarbuch ~~17.
Verdi~imiz örneklere göre bir ad ~ m daha ileriye giderek
ad~~ hakk~ nda bk. G 16, Hittite Hieroglyphs 111; Laroche, ad ~~
geçen •-erde 89).
Bk. ayr~ ca
(KUB XIII 3 III 27),
akkarpili (2 BoTU 13 I 22, 26, 23),
IPiia~~ili-.
m ~~Bu ek, ayr~ ca -a~~ieki ile de de~i~ ik olarak kullan~ l ~ yor. Protohattice LU2
baggazuel «içirici~~(asl~ nda «içirme~ e ait' , son olarak Sommer, Hethiter und
Hethitisch 83) ile Llnliaggazuua~~i-'yi (1,U 2lia-ag-ga-zu-ua-a~-~i-e~~ olarak yaz~
lm ~~ t~ r, IBoT I 36 IV 37) kar~~ la~t~ r~ n ~ z. Bununla Kültepe ~ah~
s adlar~~ Ilupuala
(ayni zamanda 1
,-lapuuala ve Hapula) ile 1
.-"apua~u (ayni zamanda brapaua~u)
aras~ ndaki ek de~i~ikli~i de kar~~ la~t~ r~ lmal~ d ~ r (Stephens, Personal Names of
Cappadocia 39; Gelb, Inscriptions from Alishar and Vicinity, Index 70).
102 Laroche taraf ~ ndan RHA Vi! 37'de kaydedilmi~tir.
103 Sözlük KBo I 5 Vs. 16'da LU2 NAR'~~
la-a~-pat2 takibediyor.
-pat2'~ n sözlüklerdeki kullan ~ l ~~~ na göre (KBo I 42 I 8 Il 18, 28, 42 IV 25 V 5;
44 Vs. 15 Rs. 15; 52 Vs. 18) Lu2k. LU 2 NAR'~ n Hititçe okunu~ u olmas~~
icabeder
(kr~. ayni zamanda Weidner, LSS VII 1/2, 74 v. d.). Bununla beraber Lu
2k.'n~ n
ibranca Içinor ile ilgili oldu~u hakk~ nda HroznY'nin ileriye sürdü~ü
teklif (SH
52 not 1), de~erini muhafaza eder. ~ deogram~ n tamamlan~~~~hakk~
nda bk. müellif, Untersuchungen zu den Beamtennamen im hethitischen Festzeremoniell 52.
104
KUB II 7 Il 9.
105 Kr~
. Schwartz, JAOS 58, 346. SALAnnella- (KUB XIV 4 Il! 4, 5, 15 ;
kr~. anna- ve *anni- «ana » (~ivanzanni- «tanr~~ anas~~» sözünde) ile tanr~~
Annalia
ve Ana, Laroche, RHA VII 45, 79 ve K ~ ral ad~~ Anitta) ile SALII
uella-(KBo V 7
Vs. 20, kr~. buua(i)- «ko~mak » ve Ifuella- «s~ yr~ lmak,
kaçmak., sonuncusu için
son olarak Güterbock, Kumarbi 35) ~ah~ s adlar~ nda muhtemelen -ella- te~killeri
bahis konusudur.
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ve
-a1(1)a-, -a1(1)i-w6, al(1)u- 1°7 , -ili-, -ila-, -u1(1)1a- 108, ..//1(/)i- 109
-u/(/)u-"a 'da, sonraki ayr~ lmalar ne olursa olsun, men~e bak~-

m~ ndan ayni ekin bahis konusu oldu~u iddia edilebilir ; no son-

arkammanalliKr~. a) annalli- "evvelki„ (annaz "evvelce, eskiden„),
"menfur
(?)„
(kr~. kappi/akappilalli"haraç ödeyen„ (arkamman "haraç„),
.,ar~a"a~~
z,,), 11
(ai~~
"tükürük„
i~~alli
Götze,
AM
261
v.
d.).
b)
ve kappilali1J-,
naili- "çelenk„ (13ar~ana- "ba~, kafa„), bar~iialli-, bir nevi kurban kab~~ (kr~.
Gurney, AAA XXVII 120 v. d., bar~i- "mutad, normal„), kuttanalli- "gerdanl~ k„
(kuttar "omuz, boyun, gerdan„), puriialli "tasma (?)„(puri- "dudak,„ Friedrich
JCS I 286 v. d.), tarpalli- "(~ahs~ n yerine kaim olan) resim, suret„ c)]i~ijaralli- "(di~i tanr~ ) I~ljardnin rahib(es)i (?)„ (KUB XXX 28 Vs. 8), lia(n)tantiialipaa~: annalli- "(tanr~ )
, ,u 213t uau
"el i~çisi (?),, Sommer, Bil. 133), I,~ arpanalli- "has~ m (?),L
Ifluu~~anna-'nin rahib(es)i „ (kr~. not 99), kattauanalli- "intikamc~ „ (katta"hükümdar,
uatar "intikam„ , Sommer, ad~~ geçen yerde 50 v. d.),
kumandan„ (tapariia- "hükmetmek„), Untarriianalli- "üçüncü„ (asl~ nda "üçüncüye ait„ , müellif, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi
II [1944] 794; Sommer, IF 59 [1948] 205 v. d.), Lu2duianalli- "dördüncü" (asl ~ nda "dördüncüye ait„, Sommer, ayni yerde 205 v. d.). d) illiara~~ alli- "Mara~'ll„
(KUB VIII 75 III 18, 63 IV 42), SALAmmalli- (KUB V 6 II 42, kr~. not 110),
(KUB XXII 65 II 12 III 28, 33 ; kr~~ DAlanda~~i ve GI~alanza. Laroche,
106

lAlantalli-

RHA VII 68 ve ayr~ ca DAllanza, DAllanzu, Laroche, ayni yerde 45), ITarga~naili- (Friedrich, Vert. II 221).
107 Gl~r5attalU «sürgü» (kr~. hatta- "vurmak„), Wagallu- (KUB XIII 35 III
40, kr~. mekki- "çok„).
~ nda
108 Kr~. uar~ula- "teskin„ (bk. Gurney, AAA XXVII 52 v. d., asl
~r.
da
buraya
ait
olacakt
dalugnula
ve
par,ganula
e
ait„).
Herhalde
"teskin etme~
KUB XII 63 Vs. 30 ma-ni-ku-ua•an-du- ~a KAS.H1.A-u~-U2.UL-a~~ da-lu-ug-nula/a "Ve k~ sa yollar, onlar uzatma~a ait de~ildirler„ (yani "k~ sa yollar uzat~
"AlmazIar„). Sat~ r 31 kap-pa-u~~ HUR.SAG.ME~~U2.1.IL-a~~par2-ga-nu-la
yükseltileçak da~lar, onlar yükseltme~e ait de~ildirler„ (yani "alçak da ~lar
.
Friedrich,
Orientalia
XIII
205
v.
d.
ve
Pedersen
JCS
I
60 v. d.
mezler„). Kr~
ndan Belleten XII
~
ile
biten
sözlere
ait
örnekler
müellif
taraf
-u/(/)i1"
(Fried[1948] 317 not 38 a'da verilmi~tir. Ayr~ ca bk. IKukkulli- ve IKauaggullirich, Vert. II 89 ; Sommer, AU 371. Bununla Kültepe ~ah~ s ad~~ Kuku kar~~33, 105, 12. Kuku'nun di~er kaynaklarda
last~ r~ lmal~ d~ r, Eisser-Lewy. MVA ~~
nda
bk.
Gelb
Purves
- MacRae, Nuzi Personal Names 229) ve
geçi~i hakk~
kr~ . Götze, AM 220 ve LaITapalazunauali-,
(ayni
zamanda
~ Tapa/azunau/iroche, RHA VII 89).
~ m~ yorum.
109a Bu ek ile te~kil edilmi~~henuz hiç bir örnek tan
-(a)tallave -(a)talli- ile biten
~imiz
saca
temas
edebilece
Burada
k~
110
sözler, -al (1)a- ve .al(l) i- te~ killerine muüazi olarak de~erlendirilmelidirler.
"büyük
-(a)talla- ile biten ve oldukça s~ k geçen meslek adlar~~ ile lialiadallababaya ait» (Güterbock, Kumarbi 78) ve rnuuattala- (Friedrich, KIF I 376 not
3 ; Laroche, RHA VII 110) gibi s ~ fatlar kar~~ la~t~ r~mal~ d~ r.
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daki a, i ve u Hititçe gövde volkali olarak dü~ünülmelidirler "t.
«D Zilipuri'nin rahibi. asl~ nda
«Zilipurr ye ait• demek olacakt~ r. (Glossenkeil)
kupiiatalli- «tasarlay~ c~~ (?),suikastç~~ (?)» (KUB XXI 29 II 53, kup- veya
kupiia- «tasarlamak (?), plan yapmak (?)» sözünden te~kil edilmi~tir?) sözünde
belki de -(a)talli- ile sona seren bir söz bahis konusudur (bu söz,
kupiiati-'den
de te~kil edilmi~~olabilir, bu takdirde bir -alli- te~kili alacakt~ r). Ayr~
ca a~a~~daki ~ah~ s adlar~ na bak~ n~ z: SALAmmattalla- (KUB XXII 70 Vs. 7 v. d. R. 28
v. d., kr~ . not 106'da sALAmmalli- ve Nuzi'de geçen kad~ n ad~~ Amma,
Gelb Purves - MacRae, Nuzi Personal Names 20),
(KUB V 6 III 3, kr~.
arma- «ay», Forrer, MDOG 61, 39 ; Götze, NBr. 18), Wanatalli- (KUB XXXI
53 Vs. 6 ; kr~. Wana-LD2-/- ve SAL DNana, Bossert, Asia 125 v.d. ve
Wanaia-,
KUB XXVI 69 VII 8), ~ Pittaggatalli- (Götze, AM 323, bunun bir -alli- te~kili
Olmas~~ da mümkündür, kr~. DRDPittaga[ • . .], KUB XIV 20, 10),
IMuuatalli( IMutalli-) ve ayr~ ca DMuuattalli- (Goetze, Kizzuwatna 68 ; Bossert, Ein hethiti-

sches Königssiegel 74 ve Asia 124; Laroche, ad~~ geçen yerde). Hitit Hiyeroglif
metinlerinde Muuatala ve Mutali hakk~ nda bk. Bossert, Ein heth. Königssiegel
309. -ta/a- ve -teli. ekleri Kültepe metinlerinde yerlilere ait ~ah~ s adlar~
nda geçmeye ba~l~ yor. Kr~. Hu(a)tala (Emin Bilgiç, yukar~ da ad~~ geçed yerde ; kr~.
Hititçe 13uua(i)- «ko~ mak») ve 1:1 abatali (kr~. Haba, Stephens, ad~~
geçen yerde 39;
Laroche, RHA VII 23'te Kültepe ~ah~ s ad~~ Habatali ile Bo~azköy metinlerinden
tan~ nan tanr~~ Hapantalryi müsavi tutar).
Neutrum ~iiattal (kr~.
~iia-, Giiterbock, Kumarbi 63)'daki -tel ekinin
-(a)talla-, -(a)talli- ile münasebeti, muhtemelen -al ve -ul ile biten Neutrumlar~ n
-a(1)1a-, -a(1)1i-, -a1(1)u-, -u1(1)a- ve -u/(/)i- ile münasebeti gibidir. -tal unsuru
ile ayni zamanda -zil ile sona eren Neutrumlar (~arnikzil, taiazil) kar~~
la~t~ r~ lmal~~ ve okuyucunun dikkati maliim olan z ve t tebadüliir~ e çekilmelidir (me~
elâ
kr~. Za~liapuna ile Ta~13apuna ve zasljai- ile te~lja-). -zil
unsuru Hititçeye Protohatticeden geçmi~tir ve orada -il ile de~i~ ik olarak kullan~ l~ yor. Kanaatimce birbiri~~ i~~~ ayni olan DUa~izza ile DUa~in kar~~ la~t~ r~ n~ z. DUa~ezzali'deki -zali- eki de -talli-'nin ayni olabilir (tanr~~ ad~~ hakk~ nda bk. Laroche, ad
~~
geçen yerde 37 ve JCS 1 209). Bunun için Hititçe 13u1yadallaile Hiyeroglif
Hititçesi
(Gelb, Hittite Hieroglyphs M 24) kar~~ la~t~ r~ lmal~ d~ r. -il ile
-zil tebadülü için ayn ~~ zamanda Kültepe ad ~~ Hupalia ile Nuzi ad~~
Huppatil
kar~~ la~t~ r~ lmal~ d ~ r (L. Oppenheim, RHA V 24. -fil eki hakk~
nda bk. Ohpenheim,
WZKM 44, 210 ve Gelb - Purves - MacRae, Nuzi Personal Names 266).
-a1(1)a- ile (a)talla- ekleri~~ in bir tl sesinden ibaret olan eski bir eke irca
edilip edilemeyece~i sorusunu ~imdilik aç~ k b~ rakmay~~ tercih ediyorum. Yaln
~z
-il ile -zil tebadülii ve -zil ile -lar~ n ayniyeti ihtimali böyle bir ciheti dü
~ün..
meme sebeb oluyor. -tara- eki ise, belki -talla2nin bir ses variant'~ nden ba~ka
bir ~ey olmayacakt~ r, .talla- eki etimoliik bak~ mdan ~ imdiye kadar lndoavrupa
dillerine ba~lanmakta idi, bk. H. Pedersen, Hitt. 47.
~~~~ j. te~killerinde a- ve igövdesi aras~ ndaki de~i~ ik kullan~ l ~~~hakk~ nda
bk. Götze, Madd. 128 v. d.
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ile biten Neutrurdlar ile nadir
Geni~~bir ölçüde kullan~lan ve -u/
nda
ayni
ek
bahis konusu olabilir
olan -al 112 Neutrum'lar~
- ala-, -ili- ve -ula- vesaire gibi eklerin Protohattice -al, -il,
oldu~unu
ve -ul ile Hititçe gövde vokallerinden te~ ekkül etmi~~
gördükten sonra, 113a Kültepe metinlerinde geçen yerlilere mahsus
vesaire ile sona eren adlar
~ah~ s adlar~nda -ala-, -ili-, -ula115
ni
114,
~,~s anala , Tar ijuala"6, I-Japu(a)la '",
( k~~. mesela ilh~la
;atali 120 ) hususi bir önem kazan~ rlar,
Tu!3u§ili 118, pur§iii ne, 1:1
çünkü di~er i~aretler yan~ nda bunlar, Hititlerin Assur ticaret
kolonileri devrinde Anadolu'da mevcut olduklar~ n~~ gösterirler.
«balamak»'tan, Goetze,
Kr~. i~hiiai «ba~, (ba~) sarg~ s~~ (?)»
tir,
bk.
Sturtevaat, Eti Dili
edilmi~
te~kil
Tun~~ . 49 v, d.), katral (katra-'dan
Sözlii~ii 77).
. Sommer, Hethiter und Hethitisch 88.
118 Fakat kr~
-alla, al(1)i, -elli, -il, -ili, -ulu, -uli, -ula ile sona
113a) Nuzi'de geçen ve
smen Anadolu men~eli, k~ smen+de
eren ~ah~ s adlar~ na da bak~ n~ z. Bu adlar k ~
r. Bu adlar üzerinde de durmak,
Anadolu tesiri alt~ nda vücuda gelmi ~~olacaklard ~
için burada bu i~ten sarf ~~
karaca~~~
na
ç~
~~~
bizi bu makalenin çerçevesinin d
nazar ediyorum. Kr~. Gelb -Purves- MacRae, Nuzi Personal Names 199, 209,
112

219, 231, 232.
~redilmemi~ tir, E. Bilgiç, ad ~~
114 Hrozny, Tablettes de Kültepe 15, 4 (ne
geçen yerde).
Gelb, Inscriptions from Alishar and Vicinity 7 : 10 ; bk. E. Bilgiç, An115
kara üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi Il [1943] 36 ve Bossert, Ein heth. Königssiegel 21.
116 Lewy, Tablettes Cappadociennes, Troisieme Serie, 252 : 2 ; bk. E. Bilgiç, ad~~ geçen yerde 37 ve Bossert, ad ~~ geçen yerde.
117 Bk. not 101.
geçen yerde 33 ; Eisser - Lewy, MVAG 33, 4, 23 ; Som118 Stephens, ad~~
tir (tanr~ n~ n
mer, Hethiter und Hethitisch 87. Tanr ~~ ad~~ Tuljusi'den te~kil edilmi~
Tu?~,u~i
i
yerler
için
bk.
Friedrich,
Vert.
I
200
ve
Laroche,
RHA
VII
127).
geçti~
~redilmeKültepe metinlerinde ~ah~ s ad~~ olarak ta geçiyor (E. Bilgiç, henüz ne
mi~~olan doktora tezinde).
~. Eisser-Lewy, ad ~~ geçen yerde 105
118 Stephens, ad~~ geçen yerde 27 ; kr
e; Sommer, ad~~ geçen yerde.
e dil..
120 Eisser-Lewy, ad ~~ geçen yerde 143, 11. Hititçede bu sözden te~kil
k» (Otten, KUR XXXII', önsöz III) ile kar~~mi~~olan !3a~taliiatar «kahramanl~
veya Iii~ ta'ya Ha~tal3~u, Hi~tab ~u,
la~t~ r~ n~ z. Bu sözlerin dayand ~~~~esas söz iya~ta
geçen
yerde
41
;
E.
Bilgiç, ad ~~ geçen yerde ; kr~. L.
Hi~ta ~u~ar (Stephens, ad~~
geçen yerde,
Oppenheim, RHA V 24 ve Bossert, Asia 170) ve Hi~tuman (Gelb, ad~~
.kemik;
kuvvet" ve
ija~tai
.
Hititçe
59 : 38) ~ah~ s adlar~ nda rastlanmaktad ~ r. Kr~
bk.
not
98.
talla,
Nuzi'de Hititçe ~ah~ s ad~~ Ha~
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Hitit zamirlerinin Indoavrupa dilleriyle izah edilemiyen Genetif
eki -e/'de de ayni Protohatti ekini görmek cazip bir dü~üncedir 121 . Bu takdirde böyle bir geli~ menin vücut bulmas
~~ için her
iki kavmin uzun zaman bir arada ya~am~~~oldu~unu kabul etmek
gerekecektir ki, bu da Hititlerin Anadolu'ya muhaceretlerinin er
bir ça~da vuku bulmu~~olmas~ n~~ icap ettirir.
Ne~a'n ~ n iyi bir Hitit ad ~~ ta~~ yan ve Anitta'dan önce Ne
~a'dan
Zalpuva'ya kaç~ r~ l~ p bu k~ ral taraf~ ndan Ne~
a'ya iade edilen tanr~s~~
,S'iuhimmi (ayni zamanda .~iu§mi ve ~iunah~mmi,
kr~. Laroche RHA
VII 76) de Anitta'dan önce Ne~a'n~ n Hitit halk ~~ ile iskân edilmi
~~
oldu~ unu kabul etmemizi icap ettiriyor. Kr~
. Bossert, Ein heth.
Königssiegel 21. Yaln ~ z Anitta ile babas~~ Pithana Kültepe metinlerinde kaydedilmekle kalm~ yor, ayni zamanda Ne~a ~
ehrinin tanr~s~~ da ayn ~~ metinlerde geçiyor; bu tanr~ n~
n ismi ,S'iya§mi 122 ~ah~s
ad~ nda geçiyor. Kr~. ayn~~ zamanda Bossert, Asia 89.
~iu.§. mi'den
~iya§mi'ye geçmek malâm olan u ile ya
tebadülü sayesinde hiç
bir güçlük arzetmez. Bu tanr~~ ismi, yaln~ z Anitta metninin elimize
geçmi~~olan muahhar kopyas~ nda mevcut olup di
~er kaynaklarda
an~ lmad~~~ ndan Kültepe metinlerinde geçi~
i, Anitta metninin veya
hiç de~ilse dayand ~~~~kaynaklar ~ n tarihi bak ~
mdan hakiki oldu~u
dü~ üncesini destekler.
arnuyala2ya gelince, ~ imdiye kadar ileri sürdü
~ümüz bilgilere
göre, lugavi manas~~ "sevketme~e ait„ , yani "sevkedilmi
~ „ dir. Bu
ise, NAM.RA hakk ~ ndaki bilgimize tamamen uyar.

DIE SOZIALE KLASSE DER NAM.RA-LEUTE UND IHRE
HETHITISCHE BEZEICHNUNG
Die deutsche Fassung des vorliegenden Artikels erscheint in
der Festschrift für Herrn Prof. Bossert, die dem verdienstvollen
Forscher der alten Kulturen Anatoliens anlâsslich seines 60. Geburtstages von seinen Kollegen und Schülern gewidmet ist.

Kr~. Sommer, ad ~~ geçen yerde 86 v. d.
Stephens, ad ~~ geçen yerde 60. Kültepe ~ah~ s ad~~
I~talkian' ~~ da (EisserLewy, ad~~ geçen yerde 209, 2, 6, 21 ) Hititçe
i~talkiia- «düzeltmek» ile ilgili
görüyorum.
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