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BOGAZKÖY METiNLERiNlN I§IGI ALTINDA
HlTlTLER DEVRl ANADOLUSUNDA
FlLOLOJiK VE ARKEOLOJIK VERlLER
ARASINDAKi iU§KiLERDEN ÖRNEKLER *
Prof. Dr. Ahmet Ünal
Münih Üniversitesi

Saym dinleyenlerim, ölü dillerde bazi ara§tincilar belirli §eyleri ararlar ve
aradiklan §eylerin hemen hepsini de bulurlar, daha dogrusu bir gok durumlarda
bulduklanna inanirlar; keza bu diller ölü olduklanndan, gikanlan yanh§ sonuglara
itiraz etme olanaklan yoktur. Bir gok durumlarda bu konular, ara§tincinin zaten
pe§inen (a priori) bulmak istedigi §eylerdir, yani bir oldu bitti söz konusudur.
Tabiatiyla tum bunlar, Hitit metinlerinde olay, ki§i ve nesnelerin özüne dönük,
onlan somut bir §ekilde canlandirmaya yarayacak yeterli tasviri bilgilerin hemen
hig denecek kadar olmamasindan kaynaklanmaktadir. Bundan dolayi, kimileri
Hitit metinlerinde Helenleri, Amazonlan, mavi gözlü san§m Hindavrupahlan,
Eti Türklerini veya Tevrattaki Tid'aFi ke§fettiklerini sanmi§lardir.
Metinlerdeki canhhk, tasvir ve edebi gücün önemini yeterince vurgulayabilmek igin, Hitit edebiyatiyla ilgili olarak Biblical Archaeologist dergisinde 1989'da yaymlanan makaleme "ey yüce da§lar, hu§u verici vadilerin
saysiz gocuklan" Hititge metin yerinin gevirisini vererek ba^lam^tim , günkü bir
ara§tinci olarak benim igin böyle edebi de§ere sahip bir deyi§, bir ideal idi. Ne
var ki, metinler her zaman böyle renkli ve edebi manzaralar sergilemiyor.
Özellikle bugün burada konumuzu olu§turan ve metinlerle arkeolojik veriler
1

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 9 Ocak 1992'de vermi§ olduQum konferanstn gok
de$i§tirilmi§ §eklidir. Bu metni yayina hazirladigim sirahrda Türkiye'de bu1undu$umdan ve resimler yammda olmadigindan, bunlan baskxya veremedigim igin üzgünüm. Bona Ankara'da konu§ma o\ana§\ veren Müze Müdürü sayin llhan Temizsoy'a bir kez daha te§ekkürlerimi sunanm.
1

A. Ünal, A., The Power of Narrative in Hittite Literature, BA June/September (1989) 130-143.
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arasindaki diyalog dedigimiz hususta büyük kopukluklar ve eksiklikler vardir.
Bunlar dikkat ve sabirla ara§tinlmasi gereken konulardir.
2

Bundan takriben 16 sene önce, Hitit ba§kenti Bogazköy'e en yakin üniversite olmasiyla övündügüm Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde gah§irken,
doktora ve dogentlik tezleriyle ilgili zorunluluklara tabi olmamaksizm, Hitit metinlerinin tümünü, rahat bir §ekilde okuyup, bir kez daha gözden gegirip tarami§tim. Amaglanmdan bir tanesi ve en ba§ta geleni, Hitit dünyasmda arkeolojik buluntular, olaylar ve do§al gevre ile filolojik veriler arasindaki ili§kilere
agikhk getirmekti. Ankara ve Münih Üniversitelerinde Yunan ve Roma tarihi
okumu§ oldugumdan, konuya yakla§imim gok iyimser ve hatta biraz da safdil idi:
yani kar§imiza gikan her arkeolojik eser, igin Yunan-Roma klasiklerindeki veya
yazitlardaki kadar net olmasa bile, metinlerden hermeneutik bazi agiklamalar
bekliyordum .
3

4

Metin taramalannin sonunda bazi do§a olaylanndan ve büyük do§al afetlerden metinlerde hemen hig söz edilmemesine bir türlü bir anlam veremiyordum. Bunlann ba§inda deprem, yer kaymasi, su baskini, kar, kurakhk
ve daha nice olay ve afet gelmekteydi. Sonug maalesef hayal kinciydi, keza
metinlerde ne Bogazköy u yilda en azmdan 5-6 ay etkisi altinda tutan kann, ne
de muntazam arahklarla t u m yapilan altüst eden depremin kar§ih§ini bulabilmi§tim . Bir hitit kralinm ve kraligesinin sapik ve psikopatik sayilabilecek
rüyalanni tum aynntilanyla kayitlara gegirip veren Hitit metinleri, bu korkung
dogal olaylan nigin susuyorlardi acaba? llk planda, metinleri yazan insanlarla,
tum bu arkeolojik eserleri bize birakmi§ olan insanlar iki ayn dünyadan gelmi§ler
5

2

Marie-Henriette Gates, Dialogues Between Ancient Near Eastern Texts and the Archaeological
Record: Test Cases from Bronze Age Syria BASOR 270 (1988) 63-91.

3

Yani alet edevat ile arag gereg ve di$er buluntularin i§levlerini belirleyici.

4

Bu metin taramasimn sonucu olarak ortaya gikan arastirmalanmdan bazilan §unlar olmustur:
Naturkatastrophen in Anatolian im 2. Jahrtausend v. Chr., Belleten 163 (1977) 447-472 ve
Türkgesi; Untersuchungen zur Terminologie der hethitischen Kriegsführung

I: "Verbrennen, in

Brand stecken" als Kriegstechnik" Or 52 (1983) 164-180; Studien über das hethitische Kriegswesen II: verba delendi harnink-/harganu- 'vernichten, zugrunde richten' SMEA 24 Fs Meriggi (1984) 71-85; Beiträge zum Fleischverbrauch in der hethitischen Küche: Philologische Anmerkungen zu einer Untersuchung von A. von den Driesch und J. Boessneck über die
Tierknochenreste aus Bogazköy-HattuZa
5

(1977)447-472.

12

Or 54 (1985) 419-438.

A. Unal, Naturkatastrophen in Anatolian im 2. Jahrtausend v. Chr., ve Türkgesi, Belleten 163

gibi gözükmü§tü bana. Insan Yazihkaya'yi misafirlerine gezdirirken, tann ve
tanrigalann elleri üzerinde tuttuklan isim kartu§lan olmasa, onlann adlanni dahi
bilemiyecekti.
Bütün bunlan yaparken unuttugumuz bir nokta vardir ki, bu da Hititli katiplerin metinleri bizler igin yazmadiklandir. Nasil ki, tek tannh dinlerdeki dualar
vasitasiyla bir Yahova, Isa ve Allah 'in ikonografik yapilanni belirlemek mümkün
degilse, Hitit metinleri yardimiyle Hitit dünyasimn tum yönlerini aydinlatmak da
olanaksizdir. Aradan yillar gegtikten sonra ara§tirmalanmin a§irhk merkezini
büyü metinlerine kaydirdigimda gördüm ki, Hititler'in dogal gözlemleriyle ilgili
bir gok noktalar bu metinlerde sakhdir. Dogaya dönük gözlemlerin pekgogu
olumlu veya olumsuz vasiflar olarak analoji büyülerinde kullanilmi§tir: yani falan
falan nasil iyi veya kötüyse, falan falan da ayni §ekilde iyi veya kötü olsun. Örnekler: nasil ki üzüm omgasinm a§agida kökleri, yukanda biyiklan varsa; nasil
renkli gigekler geli§ir büyürlerse; ardig agaci nasil devamh ye§il kahr, yapraklanni
dökmezse; köpek dokuz uzvunu yalayarak nasil tedavi ederse; ta§lar nasil agir
ve duygusuzsa; altm nasil saglam, ebedi ve kan§iksizsa; sagir nasil i§itemez, kör
göremez ve kötürüm yürüyemezse; insanoglu nasil ölümlü ise; arabanin arka
tekerlegi nasil ön tekerlegi yakalayamazsa, ka§ik ta§an gorbayi nasil yati§tinrsa;
nasil ocakta ye§illik yeti^mezse; nasil ki kadin giysileri, etek ve kirman kadinhgin
simgesiyse; yer ve gök nasil ebedi iseler ve birbirlerine de§mezlerse; ya^mur ve
rüzgar ta§lan nasil sürükleyip götüremezlerse; su ate§i nasil söndürürse; ince
tahil taneleri ögütme ta§indan nasil kurtulup kagarsa vs. Görüldügü gibi bu
gözlemlerin arasmda Sokrates ve daha sonraki gaglann birgok gnostik algilari
mevcuttur. Ne var ki, tek tek olay ve olgulann metinler vasitasiyla agiklanmasina
gelindiginde büyük güglüklerle kar§ila§iyoruz.
6

Burada Thera (Santorin Adasi) volkan patlamasini ele alalim: II. Mursiii
yilhklannda sözünü ettigi GIS kalmi§ana-nin bu olaya i§aret etmesi olanak di§idir, keza arada uzun zaman farki vardir. Bu volkan patlamasinin jeolojik izleri
Sart'in 10 klm. güneyinde, Bozdaglar'daki Gölcük'te bulundu.
Metinlerle arkeolojik buluntular arasindaki ili§kileri ara§tinrken, konunun
§u noktalan kapsamasina özel itina gösterilmelidir:
6

Detaylar ve diQer örnekler icinbk. A. Unal, The Role of Magic in the Ancient Anatolian Religions
According to the Cuneiform Texts from BoQazköy-HattOia

BMECCJ 3 (1988) 52-85.
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I.

Arazi yapisi, topografya, flora and fauna

II.

Mimari

III.

Mezarhklar

IV.

Seramik

V.

Heykel, kabartma, figür ve e§er varsa resimler

VI. Mobilya
VII. Silahlar ve askeri alet ve geregier
VIII. Ziynet e§yalan
IX.

Alet edevat

X.

Ta§tan aletler

XI.

Kemik aletler

XII. Metalurji
XIII. Müzik aletleri
XIV. Tanm alet ve geregleri
XV. Su kanallan, kanalizasyon tesisler, su kaynaklan, pinar, ge§me ve
havuzlar.
XVI. Mezarhklar.
Meselenin ne kadar dalli budakh oldugunu göstermek igin burada mimariyi
ele alahm, Kar§ila§tirmah bir ara§tirmanin §u konulan kapsamasi gerekir: saray,
tapinak, konut mimarisi, depolar, dükkanlar, su kanallan, kanalizasyon te§kilati,
su havuzlan, maden eritme finnlan, seramik fmnlan, zahire ambarlan, ocak ve
mangallar, finnlar, yollar, köprüler, kaldinmlar, duvarlar, sütunlar, sütun kaideleri, pencere, kapi, e§ikler, sürgü ve kilitler, merdiven, kent kapilan, kent
surlan, kuleler, duvar resimleri , tablet ar§ivi, sunak, mezarhk, ortostatlar,kerpig, dübel delikleri, fincan ta§lan (cup stones), ta§ ocaklan (Alaca
7

7

Duvar resimlerinin Hitit kentlerinde var oldu§unu,
veya badana izleri göstermektedir,
AA (1983) 439.

14

son yillarda Bo§azköy'de

bulunan renkii swa

bk. P. Neve, Die Ausgrabungen in Bogazköy

Hattus'a 1982,

Höyük yakini ve Yesemek), mozaik vs.
8

Tabiatiyla tum bunlan tek bir ki§inin tek ba§ina yapmasi olanaksizdir. Ben
bugünkü konferansimda sadece bizzat kendi ugra§tigim ve özellikle dikkatimi
geken konulardan bazi örnekler vermekle yetinecegim. Deginecegim konulardan bir gogunu tek ba§ina ele alip agmak ve derinlemesine incelemek
mümkündür.

I. Arazi yapisi, topografya, flora and fauna ve dogaya dönük
bilgilcr :
Bu konuya, insanm bizzat iginde ya§adigi dogal gevre olarak cografya da
dahildir. Aynca daglar, vadiler irmaklar, rüzgar, firtina, yagmur, kar, deprem
gibi dogal olaylar, bitkiler ve hayvanlar. Hitit falcihgi, büyükba§ hayvanlann ig
uzuvlanni bir veterinerden daha iyi gözetleyen falci uzmanlar ve ku§lann ugu§lanni bir ornitologtan daha iyi ve tum detaylanyla gözetleyen uzmanlar yaratmi§tir. Ancak dogaya dönük gözlemler o kadar detayh degildir.
Son yillarda yapilan ara§tirmalar Hitit tmparatorlugunun yikilma sebeplerinden birini de iklimin sogumasi rutubet ve yagi§m azalmasi sonucu tanmdaki verimsizlik olarak gösteriyor . Halbuki, Anadolu gibi suni sulamanm
bahge tanmiyla kisitlandigi ve bundan dolayi yagmur tanmina belini baglami§
bir ülkede, yagmur demek bereket demektir. Saltanatini koruyabilmek igin olasi
entrikalara kar§i en ince konulan bile kurallara baglayan son Hitit krall idi.
Suppiluliuma'nm metinleri arasmda böyle bir kayda ratlamiyoruz. Ancak
Misir'dan gemilerle tahil gönderildigine dair kayitlar var ki, bunun da kithk yil9

8

Üggen seklindeki siyah, beyaz ve kahverengi taslann (bk. T. Özgüg, Ma§at II s. 119) mozaik olarak
kullarulmi§ olmasi muhtemeldir.

9

J.L.

Bintliff, Climatic Change, Archaeology, and Queternary Science in the Eastern and Me-

diterranean Region, in: Climatic Change in Late Prehistory, ed. byA. Harding (1982); W. C. Brice,
The Desiccation of Anatolia, in: The enivironmental History of the Near and Middle East, ed. by
Brice London (1978) 141-147; S. Erinc, Changes in the Physical Environment in Turkey since the
End of the Last Glacial, in: The enivironmental History of the Near and Middle East, ed. by Brice
London (1978) 87-110; R oL Gorny, Environment, Archaeology, and History in Hittite Anatolia
BA 52(1989) 91;

15

lanyla ilgili olmasi g e r e k i r .
Metinlerde dogaya dönük gözlemler maaselef gok azdir. Bir metin yerinde
kar§imiza gikan tannla§tinlmi§ H U R . S A G . G E Ö V
"Karadag" olarak gevirmeye
cesaret edemiyorum. Yüksek daglar ve gegilmesi, gikilmasi güg sarp yollar
topos haline gelmi§ deyimler arasindadir: "Timuhala kenti daglann zirvesinde
yer almaktadir. Yukan giden yollar gok sarptir ve gah-girpiyla kaphdir. Savunma
duvarlari (haStai-?) ile korunmu§tur. (Dolayisiyla oraya) yaya gittim" .
1 1 1

12

Kar kelimesinin Hititge kar§ihgi henüz bilinmemektedir . Ölü gömme
ayinlerini igeren §u pastoral metnin kink yerinde kan tamamlamak istiyorum,
günkü igerige gok güzel uyuyor: "Ki§ gelip [agaglar] yapraklanni dökende, [yeryüzü karlara] büründügünde , [buzlu sular] akmaya ba§ladiginda, pi§mi§ topraktan bir kaseye (bu buzlu sudan) akitirlar ve ölü ruhunun huzuruna götürerek,
(onu) ekmek ve peynirle birlikte (kurban olarak) sunarlar" .
13

14

15

Bana göre ada anlamina geldigi öne sürülen gurSawann bu anlama geldigini kanitlayan ipuglari gok zayiftir. Adaya, daha dogrusu yanmadaya, Hitit
krall II. Mur§ili yilhklannda "denizin ötesine uzanan (kara pargasi)" diyor ki,
bu da Büyük menderes (Milet) ile Kügük Menderes (Efes, Ku§adasi) vadileri
arasmda kalan Samsun-Mykale dagi (§imdi Dilek Milli Parki) ve onun uzantisi
Sisam adasina tekabül etmektedir. Bu dagin hititge adinin Arinnanda olduguna
yillarca önce i§aret etmi§tim .
16

17

1 8

10

H. Klengel, "Hungerjähre" in Hatti, AoF 1 1974 165-174; A. Ünal Naturkatastrophen in Anatolian im 2. Jahrtausend u. Chr. Belleten 163 (1977) 447-472.

11

KUB57.

12

KUB 19.37 ii 4ff.

13

A. Ünal,

106 ii 19.

Naturkatastrophen in Anatolian im 2. Jahrtausend v. Chr., Belleten 163 1977 447-

472.
14

Metin buna "giyinmek" diyor.

15

KUB 30.19+

16

F. Starke, Die keilschrift-luwischen Wörter "Insel" und "Lampe" KZ 95 1981 141-157.

17

KBo 3.4. ii 33vdd., bk. A. Götze, AM (1933) 54vd.

18

A. Ünal,

i26vdd.

Untersuchungen zur Terminologie der hethitischen Khegsfuhrung I: "Verbrennen, in

Brand stecken" als Kriegstechnik" Or 52 (1983) 168 altnot 27; krs. aync Ünal, Two People on
Both Sides of the Aegean Sea: Did the Achaeans and the Hittites Know Each Other?, in: Essays
on Ancient Anatolian and Syrian Studies in the 2nd and Ist Millennium B.C.,
(1991).

16

BMECCJ
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Qok az sayida kalablan di§inda hangi dagin, kent veya köyün nerelerde
olduklarini bilemiyoruz.
Kazilarda bulunan, fakat i§lev ve anlami bilinmeyen bir sürü alet-edevat,
mimari eserler var. Burada örnek olarak fincan ta§larini (cup stones = Schalensteine) göteriyorum.

II. Mimari :
Kentlerin kurulu§lanyla ilgili in§aat ritüellerinde ve bei madgalti enstrüksonunda önemli bilgiler var. Bu bilgiler, metinler ancak gok büyük bir dikkatle okundugunda ortaya gikiyor . Bunlara burada yer veremiyecegim.
19

A. Konutlar
Mimari ögeler: i$kiSsana- "tavan kiri§i", hupulli- "git?", huimpa
"ah§ap ev tabam", kurakki- (= DIM) "direk", sarhuli- "direk, sütun",
Suhha- "dam", mariyawanna- "?", m e n a - "?", ara§a-/ a§ara- "ig
kapi?", ^kattaluzzi- "e§ik", ^tarzu (kapinm bir kismi), %paruzzi- "tavan
dö§eme sinklan", huSSelli- "kil ocagi", wilan- "kil", innasa- "gati hatih?",
Samana- "temel", epurai- "in§aat alanini tesviye etmek", ?ut)haS warhui- "gah
girpi ile kaph gati, dam", purut- "kerpig", puruddai- "dami gorak topragiyla
örtmek", P I S Ä N "su borusu, görtlen",
eyawatalla "yagmurluk, yagmur
olugu" I G "merdiven", KÄ.GAL kapi, luttai- "pencere", hanza-, arha
haShaS- "rendelemek", ^wawarkima- "kapi sövesi", hattalu- "sürgü", zakki"kilit", galamma- (kapinm bir kismi), Ü R "gati, tavan" .
GIS

GIS

GlS

Gl5

G1§

Glg

GlS

GI

GIS

Gl5

GI

GlS

GI

GIS

Glg

GlS

GI§

GI8

GI

G,§

G l 5
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Dikkatle okunup arkeolojik agxdan de$erlendirilmesi yapilan metin türüne örnek olarak KUB 55.
28 + Bo 7740'i verebiliriz, A. Ünal, "You Should Build for Eternity" New Light on the Hititte
Architects and their Work, JCS 40 (1988) 97-106; Hittite Architect and a Rope-Climbing Ritual,
Belleten 205 (1989) 1469-1503 ve Türkgesi: ve Türkgesi: "Ebediyete Intikal Edecek $ekilde lnsa
Edeceksin!"- - lple Tavana Tirmanan Hitit mimarimn Cambazliklan, 34. Recontre Assyruologique Internationale, Istanbul bildiriler kitabi, Ankara (1993).

20

Bu terimlerden bazilan N. Boysan-Dietrich tarafmdan doktora tezinde islenmistir: Das hethitische
Lehmhaus aus der Sicht der Keilschriftquellen, TH 12 1987.

17

Mimari öge olarak ocak (Hititge haSSa-, GUNNI) Anadolu'nun soguk iklimi
nedeniyle metinlerde gok sik gegmekle birlikte arkeolojik olarak §ekli henüz belli
degil. Hitit metinlerine ve arkeolojik verilere göre ocak konusu bir doktora konusu olabilecek boyutlardadir.
Tuvaletler de arkeolojik olarak belirlenmi§ degildir .
21

B. Tapinaklar
Tapinaklann in§aatiyla ilgili olarak in§aat ritüelleri var, örnegin KBo 4.1.
Bu tapinaklardan pek goklan, özellikle ta§rada bulunanlar muhakak ki agagtandi; bu onlann ne kadar gabuk yapilip yikildiklanni agiklar. Tapinaklarla ilgili
terminoloji kisaca §öyle: karimmi- veya E. DINGIR NN. "tapinak, tann evi",
hyla- "ig avlu", KÄ. GAL"kapf\ hilammar "kapi yapisi"; ka^kaStipahilammar'a
benziyor, aynca yan giri§i (luStani-) de var. arkiu- da kapiyla ili§kili, "vestibül,
antre, hol" gibi bir yer. halentuwa- ve tunnakeSSar "naos"'u var. bunlardan birisi adyton'la e§itlenecek. Tapinaklann temel, kurban yeri, sunak, ocak, merdiven, kapi veya orta sütunun altina temel atarken konan bronz giviler, demirden gekig, gümü§ten veya demirden gubuklar (walla-), 1 §ekel agirligindan
bir arslan, gümü§ten bir boyunduruga ko§ulmu§ ve kaideler üzerinde duran demirden bir gift boga, altin, gümü§ ve ge§itli kiymetli ta§lardan yapilmi§ minyatür
sunaklar, kiymetli ta§, altin ve gümü§ten ocak modelleri, gene altin, gümü§,
demir, tung ve kiymetli ta§lardan merdiven modelleri, bakirdan bir tilki figürü,
altin, gümü§, bronz ve demirden elma modelleri, kazilarda bir gün bulunur mu
diye merak ediyorum. Bogazköy ve di§er Hitit kentlerindeki Hitit tapinaklannin
bu yerlerini kazip, bu in§aat adaklanndan bazilan var mi diye aramakta yarar
görüyorum.
Büyük mabedin güneyindeki geni§ tesislerin E. GI§. KIN.TI oldu§u tahmin
ediliyor. Tapinaklann gok kutsal odasi (E. S A - n a - = tunnakessar) veya agik
havadaki huwasi-ta§lan hakkinda Inandik'ta bulunan naiscos §eklindeki tasvirli
E

21

A. Ünal, Ritual Purity Versus Physical Impurity in Hittite Public Health and Structures for Sanitation According to Cuneiform Texts and Archaeological Remains, Uluslararasi 1. Hititoloji
Kongresi Bildiriler Kitabi (1992) ve BMECCJ 8'de bnslcHn
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kap bir fikir verebilir (Ankara Arkeoloji Müzesinde pencere bacasinda sergide).
Aynca 2 nolu tapinak avlusundaki kültik yapilar da mezar aniti olmaktan ziyade
dag ve kirlardakilere benzeyen kügük §apeller olacaktir. huwaSi- ta§lan yaninda
kurban sunulan diger mukkaddes ta§lar da var ki, bunlardan bazilan Bogazköy- HattuSa'yi ziyaret eden herkesin özel ilgisini geken 1 nolu tapinaktaki
ve yukan §ehirdeki tapinaklardan birindeki ye§il ta§a tekabül edebilir. Bazi ta§lann kutsal oldugunu, sura- ta§i ve ba§ka bir ta§in önüne gümü§ten bir kapla
3 kez igki dökülmesi kanitlamaktadir . Yukarda sözü edilen ye§il ta§lara da
bunlardan bazilan olacaktir.
22

C. Savunma mimarisi: Sadece bazi resimler göstermekle yetinecegim.

D. Resmi yapilar: Gene resimlerle yetinecegim.

E. Kentlcrdeki tcsislcr:
Su kanallan, kanalizasyon, su göletleri, havuzlar, gömlekgi finni, köprüler,
yollar, zahire ambarlan vs. gibi ögeleri sadece sayacagim ve önemli buldu§um
bazilanna kisaca deginecegim.
Bei madgalti enstrüksiyonunda herhalde düz yerlerde ve sii agizlannda
kurulan kent veya köylerle ilgili de§erli kayitlar vardir. Bir §ehir kurulurken dikkat edilmesi gereken noktalann §unlar oldugu belirtiliyor : "hutani-'nin
kulag olsun. A§a§ida §ehrin etegindeki su hendegi (HIRITUM) 6 kulag geni§likte
olsun. Öte tarafta ise geni§ligi (?) 4 kulag olsun. O üstten su ta§irmasin ve hendegin üst kenarlan ta§la dö§enmi§ olsun".
23

Bogazköy'deki, özellikle Büyükkale'deki bazi havuzlann, kueluwana olduklanni bir makalemde gösterdim . Bu sular herhalde igme suyu olarak, it24

22

ABoT 13 vi Ivdd.

23

KUB 31. 86 + iil5vdd.

24

A. Ünal, Ritual Purity Versus Physical lmpurity in Hittite Public Health and Structurec for Sanitation According to Cuneiform Texts and Archaeological Remains, Uluslararasi 1. Hititoloji
Kongresi Bildiriler Kitabi (1992) ve BMECCJ 8'de baskida.
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faiyecilik ve saray, tapinak ve tann heykellerinin yikanmasmda kuflaniyordu.
Son kazilarda BoQazköy Güney Kale'de (Südburg) bulunan büyük böyutlu
havuz, bir metinde gegen yapiyla ilgili olabilir: Bu metne göre Kral Firtina
tannsinin huwaSi-ta§ina gelir, saray oglani ona mizragi verir. Kral aräbasina
oturur. Kral yukan havuza vannca, herhalde sol taraftaki giri§ kapisindan igeri
girer .
25

26

2. Mezarhklar: Bu ayri bir konudur . Südburg'daki yapi gefgekten II.
Suppiluliuma'nm mezan mi de§il mi, henüz bilinmiyor.
27

3. $ehir kapilan :
28

Bogazköy'deki en azindan 6 adet §ehir kapilanndan hemßfn hig birisinin
Hititge adini bilemiyoruz. Bundan dolayi bu kapilan BoQazköykl'terih verdikleri
modern adlarla aniyoruz, Kral Kapisi, Aslanh Kapi, Yerkapi Bati Kapisi vs.
gibi.
4. Bogazköyun kadastro dairesi denmeye layik bir yapi körflpleksi, Ni§antepe'nin hemen bati yamacinda iki yildan beri ara§tinlmakta ohjp burada kral
ve yüksek dereceli memurlara ait mühür baskilan ihtiva eden 3000'den fazla
bulla ve arazi ba§i§ belgesi özel bir ar§iv §eklinde saklanmaktaydt.

lnsan Ya§ami Igin Gerekli Alet-Edevat:

A. Ev E§yalari (kesiciler, kap-ka^ak, seramik):
Seramik üzerinde en gok durulmasi gereken konulardan birisidir. Me-

25

KUB 54.37 iii 3vdd.

26

Metin yeri maalesef gok kmktir.

27

A. Ünal, Hititlerde Ölülere sunulan Kurban Hakkinda Bazi Düsünceler - Einige Gedanken über
das Totenopfer bei den Hethitern, Anadolu/Anatolia 19 1 975(19801165-183; A. Lazzari-M.
Marazzi, Distribuzione degli insedimenti e delle necropoli in: M. Marazzi (ed.), L. Anatolia Hittita. Repertori Archeologici ed Epigrafici 1986 1-57.

28

A. Ünal, Zu neu entdeckten kuriosen Graffiti in der näheren
Festschrift Kurt Bittel (1983) 523-535.

20

Umgebung von

Bo$azköy-Hattus'a,

tinlerde en azindan 100 adet kap ge§idi vardir ve arkeolojik buluntulardaki §ekiller de bundan az de§il. Birbirlerini e§itlemek kolay bir ödev deQildir .
29

BoQa ba§i §eklindeki kapilann metinlerde gergekten zikri var: "Asa ta§iyicisi demircilerin önünden gider; demirciler gümü§ten iki adet si§ir ba§ini ta§irlar" . Bu siQir ba§lannm boynuzlu olduQu da belirtiliyor . Burada boynuzlar
süs ohnak yaninda kulp vazifesi de görüyor, boynuzlardan tutularak oca§in kenanna igki dökülüyor. BoQa boynu §eklindeki kaplann da isimleri var
(GÜ.AMAR).
30

31

Ritonlann pek go§u tann heykellerinin yerini tutuyor. Bir keresinde sava§
tannsi ZABABA, gümü§ten yumruk §eklinde tasvir edilmi§tir. Boston Museum
of Fine Arts' ta kagak olarak Türkiye'den götürülen eldiven §eklindeki ve bilek
gevresi kabartmah bronz riton bu tannyi simgeliyor olacaktir.
Henüz yayinlanmami§ bir BoQazköy metni uzunca bir ritonlar listesi
vermektedjr. Bakin neler var: dort adet gümü§ ve ta§tan ayagi üzerinde duran
veya diz gökmü§ durumda boQa ritonu; iki ön aya§i kalkik durumda. Gümü§ ve
ta§tan geyik ritonlan, hem yatan, hem ayakta olanlan var. Kartal ritonlari; arslan §eklinde ye dikilen bir riton; kafasi ve gögsü altin ve siyah demirden, birisi
ise arslan ensesi §eklinde olup, altin ve lapislazuliden, ba§i ta§tan ve arslan
§eklindß. Bu kaplann kiymetli ta§larla kakmah olduklan anla§iliyor. Bazilan da,
yeni Hurrice-Hititce iki dilli metinlerin gösterdigi gibi kiymetli madenlerle aplike
adilmi§. Kenarlannin Sutten yeni kesilmi§ bir hayvanm (tittalitaime) du32

33

29

34

S. Alp, Die Lfibationsgefasse "Schnabelkanne" und "armförmiges

Gerät" und ihre hethitischen

Bezeichnungen, Belleten 124(1967) 531-549; H.G. Bachmann, Düsenröhre
Keramikfunde aus Metallverarbeitungs-Werkstätten,
ehfner, Die Reliefkeramik von Bogazköy

in Bogazköy

Metinlerinde Gegen Bazi Segme Kap Isimleri

(1979); F. Fischer, Die hethitische Keramik von Bogazköy,
30

Geblasetöpfe:

(1983); O, Carruba, Rhyta in den hethitischen Texten,

Kadmos 6 (1967) 88-97; Y. Coskun, Bogazköy
spätbronjßzeitliche

und

VI (1984) 107ff.; K.M. Bo-

WVDOG 75 (1963); G. Korbel, Die

Keramik von Norsuntepe (1985).

KUB 2.5 » 33ff.

31

KUß 25.1 iv 22.

32

Bo 87/5, bk. H. Otten, Tiergefässe im Kult der späten hethitischen Grobreichszeit, Fs T. Ozgüg
(1989)365^368.

33

Metin bunloma "dudaklar"i diyor.

34

tittalitaime-'nin sütten yeni kesilmis hayvan anlamina gelmis olmasi muhtemeldir.
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daklan §eklinde oldu§u söyleniyor. Panter ve arslan sfenksleriyle bezenmi§ ritonlan da var.
Gümü§ riton: Kanimca sahte olan Schimmel kolleksiyonundakine benzer
altin ve gümü§ten geyik §eklindeki kaplara metinlerde atiflar var. Bunlann
boynuzlu veya boynuzsuz olduklan bile belirtilmi§tir . Bir ba§ka metinle geyik
§eklindeki bir ritonla LAMMA'ya, yani sava§ Tannsma igki sunuluyor . Kirlann
LAMMA'si ise bir metinde kuruta- giysili, sag elinde altindan bir yay, sol
elinde ise altindan bir kartal ve tav§an tutan bir erkek heykeli olarak tanimlaniyor. Üzeri altindan meyve motifleriyle bezeli altindan bir kihci var; dort
ayagi üzerinde dikilen bir geyik üzerinde duruyor. Bu tarif Yeniköy steatit kabartmasma ve Schimmel ritonuna gergekten tipa tip uyuyor.
35

36

37

38

Gene ba§ka bir metinde sözü edilen uzun boyunlu kabin (DUG.GÜ.
GID.DA) hangi arkeolojik kap tipine tekabül ettigini bilmiyorum.
39

Ayak §eklinde kap da var , yatak odasini tütsülemekte kullaniyor. Bunlann arkeolojik kar§itlan gerek seramik olarak, gerekse kaya kabartmalannda
kar§imiza gikmaktadir.
40

Terazi ve agirhklari: metinlerde sözü edilen kartal §eklindeki agirhklann
modelleri tnaalesef Anadolu clan degil de, British Museum claki Anadolu kökenli
bir örnekten bilinmektedir .
41

B. Tanmla ilgili yapilar -ve ara? vc gcrc^lcri :
1. Tahil anbari: Biraz teferrruatta kalacak ama, metinlerde, beklenmedik

35

KBo 10.23 + vi 13ff.

36

KBo 19.128 iv 48ff.

37

Anlami bilinmiyor.

38

Resim ve tanitim igin bk. K. Bitte!, Die Hethiter (1976) fig. 247; E. von der Osten-Sacken, Der
kleinasiatische Gott der Wildflur IM 38 1988(1989] 63-81.

39

KUB 60.35. 6.

40

KBo 2.4 iv 24.

41

J. Siegelova, Ein Adlergewicht in den Sammlungen des Britischen Museums, Fs. Otten (1988)
317-326.
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bir §ekilde toprak altindaki zahire kuyulannin yapisi hakkinda da bilgiler var :
Metinler bu depolann kuyu gibi kazildigini, derin olduklanni ve dolayisiyla
merdivenle inildigini ve herhalde bereketi simgeledigi ve aynca yer alti dünyasiyla ili§kili oldugu igin buralara kurban sunuldugunu belirtiyor. Bunlann
üstü herhalde günümüz Türkiyesinde oldugu gibi toprak ve samanla örtülüyordu veya Bogazköy örneginde gördügümüz gibi üzerinde ah§ap bir yapi
vardi. Diger depolar Ma§at ve Alaca Höyük'ten biliniyor.
42

43

2. Arabalar ve araba modelleri:
Arabalar ve araba modelleri gerek kabartmalardan ve gerekse Bogazköy'den, Sotheby kolleksiyonundan ve diger kollaksiyonlardan iyi biliniyor.
Acemhöyük men§eili el arabasina benzeyen bir buluntu da harap bir halde Ankara Arkeoloji müzesinin deposunda duruyor. Metinlerde bu modellerle ilgili
kayitlar var: 1) birisi krala, digeri de kraligeye ait bir gift araba mevcut. Bunlara
agagtan atlar ko§ulmu§; üstlerinde gene agagtan insan figürleri ayakta duruyor . Ba§ka bir gift yük arabasi var. Bunlara ise agagtan öküzler ko§ulu; üstünde agagtan insan figürleri dikiliyor. 2) Bir dini merasim sirasinda gene bir
arabadan söz ediliyor. Gümü§ten panter, gümü§ten kurt, altindan arslan, gümü§ten ve lapislazuliden sazlik domuzlan, gümü§ten ayi vs. den olu§an tum
hayvanlar ve kurban sahipleri kralin önünde resmi gegit yapiyorlar. Akrobatlar
(ALAN. ZU ) dans ediyor, el girpiyor, müzik yapiyorlar. Arabaya ko§ulmu§ olan
44

t

45

9

öküzlerin boynuzlari ve boyunduruklan gümü§le kaplanmi§ olup, aynca hilal
§eklinde gümü§ten süsleri var. Birisi giplak olan dansöz, arabanin arkasinda
duruyor . 3) zunnaagacindan bir araba ( ^GIGIR) modeli (himma-) var. Buna
kilden atlar ko§ulmu§. Üstünde kilden iki insan duruyor; arabanin althgi veya
46

GI

42

KUB 55.45, bk. A. Ünal, KUB 55'in tamtimi, BiOr 44.484.

43

Hititlerin inancina göre yerdeki her gukur, oyuk ve delik, ein demon, kötülükler

ve ikinci simf

tanrilarin yasadiQi yeralti dünyas\y\a bu dünya arasmda bir köprü gibiydi. Bundan dolayi yeralti
tanrilarma sunulan kurban kanlannin, böyle derin cukurlara aküilmasma

özen gösterilmistir

ki,

bu kan ta asaQilara, kötü ruhlara kadar ulasabiisin. Böyle cukurlar elde mevcut olmadiQi durumlarda, bunlar özel olarak kazilmi§lardir,
44

api- ve BUR3 gibi.

Metinler bu modellerle himma- diyor.

45

KBo 15.16 ii lff.

46

KBo 10.23 + iii 9ff.

;

krs. KBo 23.52 ii 9ff.

23

kasasi (wera-) da kilden yapilmi§; araba kasasinin igine frit, lapislazuli, akik,
babil ta§i, altin ve gümü§ serpi§tirilmi§ .
47

48

C. Silahlar:
Bana yakin oldugundan burada sadece bir kihg örnegi verecegim. 1991
yazinda Bogazköy'de bulunan ve tarafimizdan yaymlanan Bati Anadolu kökenli kihg gok güzel bir örnektir, günkü üzerinde yaziti var bu ve yazit I. Tuthaliya'nm gergekten tarihi bir §ahsiyet oldugunu kanithyor. Bogazköy kihcma
benzeyen, fakat onun yansi kadar, yani 42 cm. uzunlukta ba§ka bir kihg veya
mizrak ucu,, 1992 sonbahannda Kastamonu arkeoloji müzesine intikal etmi§tir .
49

50

Müzik Aletleri, Eglence, Dans, Av:
Müzik aletlerinden, metinlerde gok sik gegen ^DINGIR.INANNA.GAL/
TUR denilen galgiyi ele alalim. Inandik vazosu üzerindeki betimlemelere göre lyr
denilen bu müzik aletinin iki variyasyonu var, biri büyük, digeri kügük, yani tipki
metinlerde belirtildigi gibi (GAL "büyük" veya TUR "kügük"). Aynca bu enstrümanlan ta§iyan bir sürü insan var. Bir bayram tasviri metnindeki "ayinciler
(halliyari-), akrobatlar, §ak§akgi ve kita-rahibi lyr ile beraber ayaga kalkarlar,
yürürler ve (alet e§Hginde müzik yapmak üzere) yerlerini ahrlar" kaydi, bizim
bu aleti Inandik vazosu üzerindeki lyrle e§itlememizi desteklemektedir.
GI

51

47

Gl£ -/ -'

48

IBoT3.93

49

A. Unal-A. Ertekin-1. Ediz, 1991'de Bogazköy-fjattus'a'da
Bulunan hitit Kiha ve üzerindeki
Akadca Adak Yaziti — The Hittite Sword from Bo§azköy-Hattuia,
Found in 1991 and its Akkadian Inscription, Müze/Museum 4 (1990-1991 [1992} 46^49 (turkish) 50-52.

50

Bana bu eseri gösteren Kastamonu Müzesi Müdürü sayin Nureddin Qakxr'a tesekkür ederim.

51

KBo 4.9 v 42/50: nu

ura

wera

burada tabletten ziyade bu anlamda kullamlmis olmasi gerekmektedir.

nin

+ i 7ff.

^ki-i-ta-<i£-*a

L

A-SAR-SU-NU

24

W

ha-\i-ya-ri^e-es

MES

J

(44) 1T-TI ^DING1R.
GI

ap-pa-an-zi.

ALAN. ZU

W

1NANNA^

g

LA

(43)

palwa-tal-la-a*

W

- pat i-ya-vn-ta-ri (45) nu-za pa-n-an-zi

Inandik vazosunun ba§ka bir özelligi de, buradaki altar veya sunak denilen,
agag kütügünden yapilmi§ piknik masalanni andiran nesnelerin, tipki Alaca
Höyük ortostatlanndakine a§in benzerlik göstermesidir. Vazo üstündeki bu
nesnelerin, Hitit metinlerinde sik sik gegen BANSUR.AD.KID "sepet masa"
ile ayni olduklanni, ba§ka bir gali§mamda göstermi§ bulunuyorum . Inandik
vazosu ve Alaca höyük ortostatlan di§mda bir Bogazköy ve Firaktin kabartmalanyla Yagn stelinden de tanidigimiz bu masalardan bazilan sepet örmesi
motifleriyle süslenmi§, bazilan ise sadedir, yani tipki metinlerde belirtildigi gibi.
GIS

52

Giysi, Kiyafet ve Takilar:
Kral ve kraligenin kiyafetleri hem metinlerden, hem de tasviri sanat eserlerinden oldukga iyi biliniyor. Belirli merasimlerde folkloristik diyebilecegimiz
giysilerle kar§ila§iyoruz, renkli elbiseler gibi. Aynca böige ve kentlere özgü kiyafetler de var. Qplakligin folklorde ve dini merasimlerde özel bir yeri var.

Heykel ve Kabartmalar:
Tann tasviri metinlerinde' ge§itli maden, agag, ta§ ve kilden yapilmi§ gok
sayida tannnin heykel, kabartma ve diger tasvirleri, oldukga detayh bir §ekilde
tasvir edilmektedir . Burada bu konu üzerinde durmayacagim. Konu di§i olmakla birlikte, ilging oldugu igin belirtmek isterim ki, metinlerde bazen heykelleri yapan yontu ustalannin adi gegiyor. Bu zatlardan birinin adi Piha'dir .
Bu durum, sanatta bireyselciligin ilk kez eski Yunan'da ba§ladigi inancina saplanan filelenler igin dü§ündürücü olur herhalde.
53

54

52

A. Ünal, Studies in Ancient Anatolian Magical Practices: The Hitite Ritual of Hantitassu From the
City of Hurma Against Troublesome Years, TTK Ankara (1993) (baskida).
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Belleten 26 (1943) 295udd.; ayni yazar, Hethitische Göt-
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Kmk olmasina rahmen, III. Hattuiili devrine tarihlenmesi gereken dua metni KUB 31.69 öy.?
l'deki Piha'mn heykeltras olarak geqtiQine inamyorum.
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Tarihi metinlerde arkeolojik buluntular ve metinlerle ilgili veriler:
III. tjattuSlinin kizini evlendirilmeküzere Misir FiravunuII. Ramses'e bizzat
kendi eliyle teslim etmesi olayi, Misir'li sanatkarlar tarafindan bir kabartma halinde tasvir edilmi§tir . II. Suppiluliuma bir tarihi metinde babasi IV. Tuthaliya'ya ait ve kendisi tarafindan yaptinlan bir heykel veya kabartmadan bahsediyor ki, bu da ya Yekbas'ta büyük bir ayak §eklinde kaidesi bulunan ve
Yazilikaya B galerisindeki heykeli tasvir ediyor veya Ni§anta§'ta kaybolmu§
olan bir heykel veya kabartmayi tasvir ediyor olacaktir . Metindeki bu kaydin,
son yillarda Güney kalede bulunan ve ilk tahminlere göre "Suppiluliumanm
mezan" olarak nitelendirilen yapiya atifta bulunmu? olmasi da muhtemeldir.
Yekbas aya§i veya Alaca Höyük'te 1964 yihnda bulunan heykel gibi dev heykellerin varhgi bizi §a§irtmamahdir, günkü metinlerde gergekten büyük heykellerin var olduguna dair kayitlan var: "Agagtan büyük bir erkek heykeli" .
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56

57

58

59

60

Dini merasimler sirasinda icra edilen ayinlerden bazilan sanat eserlerine de
yansimi§tir. Inandik vazosu, Bitik vazosu, bence sahte olmasi muhtemel
Schimmel gümü§ ritonu, Alaca Höyük kabartmalan, Yazilikaya böyle konularla
ilgilidir; ama metinlerdeki verilerle tarn ili§kiye gegirilemiyor, günkü metinlerde
tasvir edilen sahneleri tipa tip vermiyorlar, yani fotografik veya kinomatik degiller, serbest olarak verilmi§ler. Hatti kültür bölgesinde yer alan Hitit kentleri
Bitik ve lnandik'ta bulunan vazolardaki sahnelerin Hattice ayinlerle ilgili olmasi
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Krs. K. Bittet, Bildliche Darstellungen Hattusili's III. Ägypten,
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Bu kaide bugün Bo$azkale Müzesinin agik hava baheesinde görülebilir, bk. K. Bittel, Der
Schwertgott in Yazilikaya, Anatolia 21 (1987) 22ud.; P. Neue, Die Ausgrabungen in Bogazköy
Hattusa 1982 AA (1983) Abb. 5.
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59

P. Neve, Die Ausgrabungen in Bogazköy-fjattuXa
1988 AA (1989) 271-332; aym yazar, Bogazköy-Hattus'a. New Results of the Excavations in the Upper City Anatolica 16 (1989-90) 7ff.
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KBo 26.148: 2.

muhtemeldir. Hatti kökenli tann TeteShapi §erefine yapilan ayinler, buna en
yakin adaydir. Bazen katiplerin de sanatkarliklari tutmu§tur; tabletlerin bo§
kalan yerlerini resimlerle betimlemi§ler . Bu tannnin kültüyle ilgili olarak a§agidaki ömekleri vermek istiyorum:
61

Alaca Höyük ortostatlan üzerindeki me§hur cambazlar sahnesindeki hanger yutan insana ona e§lik eden di§er ki§ilere bakahm: Buradaki akrobatlann
ayn bir etnik kokenden geldikleri, boylannin cüce olmasindan, sag tira§lanndan,
"patlican burun"lu olmalanndan,, giysilerinden ve en önemlisi fiziki tiplerinden
anla§iliyor. Hanger yutan cambazla merdivene tirmanan cambazlardan biri,
cüce olarak tasvir edilmi§lerdir. Bunlann yabanci kökenli olduklanni, bu eserleri
ilk yaymlayan Makridi bile dü§ünmü§tü: "Sur le bas-relief suivant (fig. 20-3 du
plan), on voi trois figures dont deux de petite taille et vetues du chiton court
peuvent etre prises pour des bateleurs (Perrot), a moins que l'artiste nait voulu
simplemet exprimer ainsi l'inferiorite de leurs fonctions dans la ceremonie" .
Perrot ise onlann sava§ tutsaklan olduklanni, bundan dolayi ortostat sanatgismin onlan cüce göstermekle, onlann a§a§i bir siniftan olduklanni vurgulamak istedigini öne sürmü§tü . Ama özel bir becerileri, egitimleri olmayan
sava§ tutsaklan gibi siradan insanlar böyle tehlikeli cambazhklan nasil becersinler? Bunlar yerli Anadolulu,- Hattili olmahdirlar, ama cüce bir insan lrkini
temsil edemezler, günkü cüceler her lrkta vardir.
62

63

Son yillarda yayinlanmi§ bir metinde bu hanger yutma sahnesinin metinlerdeki yerini buldum. Bu da, bu akrobatik sahnenin kayna§inin kült oldugunu göstermektedir. Bu kültleri igeren söz konusu metin grubu, yukarda kisaca degindigimiz TeteShapi denilen Hatti kökenli bir tann adina yapilan
ayinlerle ilgilidir. Bu metin ve genelde hatti kökenli dini ayin metinleri, Hurri,
Kizzuwatna, babil vs. kökenli bayramlann aksine, gok ne§eli gegiyor. Diger
ayinlerin can sikici, melankolik, kasvetli, litürjik yapisina kar§m, burada müzik,
61
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(1989) 505-513.
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Bk. daha detayh olarak A. Ünal, Hittite Architect and a Rope-Climbing Ritual, Belleten 205
(1989) 1469-1503 ve Türgesi: "Ebediyete Intikal Edecek $ekilde Insa Edeceksin!" - - Iple Tauana Tirmanan hitit Mimannin Cambazhklan, 34. Recontre Assyriologique Internationale, Istanbul bildiriler kitabi, Ankara (1993).
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dans, eglence, akrobasi, gocuksu §akalar ve yaramazhklar <?ok sayida yer almaktadir. Bundan dolayi ben bu tannya "deus jucundi" adini vermi§tim.
$imdi metindeki hanger yutma olayina ve kabartmadaki tasvire biraz yakmdan bakahm ve her ikisini de kar§ila§tirahm. Kabartmadaki kompozisyonu
genel olarak ele aldigimizda §unu görüyoruz: kraliyet gifti, kurban ve adak malzemesi ta§iyan kült personeli, birisi hanger yutan iki cambaz, merdivene tirmanan iki cambaz, merdivenin dayah oldugu bir yapi, muhtemelen düz damh
gati . Söz konusu hititge metinde ise §u ögeler mevcut: kraliyet gifti, rahip,
merhemli rahip, dahanga-insanlan ve muhtemelen berber ve prenslerden olu§an kült personeli,, agagtan bir tepsi (zalwani-), ig odasi zikredilen bir yapi,
hanger yutan bir insan, asusa- (küpe?) ve bir merdiven. Ortostat ve Hititge
metni kar§ila§tirdigimiz zaman, maalesef bu kirik metindeki sahneyi Alaca ortostatlanndaki kabartmalarla bir bütün olarak e§itlememek imkansizdir . Ama
unutmayalim ki, ortostatlardaki bu tasvirler hig bir zaman kinomatik degildir.
64

65

TeteShapi kültüyle ilgili ba§ka bir metne göre "hanger/bigak adam" a 6
adet hanger veriliyor ki, bunlardan ügü bronzdan. Hanger adam bunlan yutuyor . Gene ba§ka bir metinde de, hangerlerin alpuemar, yani eskin yüzlü
olmadiklan vurgulaniyor k i , bunu ben, cambazin gösteri sirasinda elini, burun
ve dudaklanni yaralamamasi igin ahnmi§ bir tedbir olarak görmek istiyorum.
Ayni gruba dahil diger bir metinde hanger adam saray oglanlan, hapi- (bir
rahip) adamlannin ba§i, meni- adami ve serhala- adami ile birlikte sayihyor .
Bu adamlann hepsi de ig avluda oturuyorlar. Bu ig belki de Alaca kabartmasmda merdivenin dayah oldugu, yani asil dini merasimin icar edildigini
yerdir ki, burasinin tapmagin ig avlusu (hila—) olmasi muhtemeldir. Ve nihayet
ba§ka bir metne göre merdiven tirmanan insanlann akrobat ( A L A N . ZU )
olmasi muhtemeldir. Maalesef kirik olan bu metin yerinde benim yaptigim ta66
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Merdivenin gatiya gikmakta da kullanildigini KBo 5.1 iv 13ff. kanithyor: tufyha Xara pai- ve katta
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68

KBo 19.163 i9ff.

uwa- "(MerdivenJe) yukari dama gikar ve iner".
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mamlamalara göre, cambaz merdiveni ( ila3) tirmanir ve gatiya gikar (tiya-) .
Ayni metnin hefnen devaminda bir avlunun (hila—) zikredilmesi, avlunun tum bu
hanger yutma ve merdivende cambazhk gösterilerinin yapildigi asil yer oldugunu
bir kez daha kanithyor.
GIS

69

Hanger nasil yutulur. Bu Türkiye'de gobanlann yaptigi gibi bigagi di§lerle
firlatmakla mi, yoksa bazi Kafkäsya (özellikle Perkes) halk oyunlanndan oldugu
gibi midir, bilemiyoruz.
Hanger yutma ve diger akrobatik sahnelerin Alaca Höyük di§inda, özellikle
Bogazköy'de i§lenmemi§ olmasi ve metinlerin sahnelerin hep Hattilerle ilgili
olarak vermesi, bizi §u önemli sonuca götürüyor: Alaca Höyük ta Eski Tung
CaQi mezarlanfidah beri bildigimiz o eski Hatti geleneklerini Hitit Imparatorluk
devrinde de korumu§tur. Hitit siyasi hakimiyetine rahmen hala bir Hatti kentidir.
Ortostatlarda tasvir edilen sahfieler de Hitit dinini degil, Hatti dinini, örf ve
adetlerini, efsan'elerini yarisitmaktadir. Burasi ayni zamanda Hatti tannsi TeteShapi'nin kült merkezidir. Eger TeteShapi'nin kült merkezinin Hititge adini
bilseydik, burasi Alaca Höyükun antik adindan ba§kasi olamazdi. Insan tasvirleri
ve av sahnelerinde gördügümüz canhhgi ise, yerli Hattili yontu ustalannin becerilerine borgluyuz. Burada elbette yabanci etkiler söz konusudur; ama bu etkiler 35 kilometre uzakhktaki ba§kent Bogazköy'den gelmemi§; gegen yaz Ni§anta§ yakininda bulunan Misir tiplerine tipki benzeyen bir sfenksin gösterdigi
gibi, Misir'dan gelmi§tir. Yani Alaca Höyük kent kapisi giri§i, en az iki sira halindöki ortostatlan, kabartmalan ve dev sfenksleriyle, Bogazköy'deki Hitit hanedaninin verdigi sipari§ üzerine, Hattili ve Misirh ta§ yontu ustalannin yarattiklan ortak bir sanat eseridir; konusunu ise, Hatti dininden ve günlük
ya§amindan almaktadir.
Hitit metinlerinde Siyah Tannga (DINGIR.Ge ) olarak gegen bu demonik
6

kökenli tannganin, ashnda Babil metinlerinde sik sik kar§ila§tigimiz, arslan ba§h,
kadm gövdeli, yeleleri omuzlanndan sarkan, kanath ve ellerinde yilanlar tutan
kan§ik varhk
larla ayni oldugunu bir gah§mamda göstermi§tim. Qocuklar arasinda hastalik yaratmakla kötü üne sahip bu demonlann gok sayida
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tasvirleri de mevcuttur
Kügük buluntular arasinda figürinler ve heykelcikler de önemli yer tutuyor.
Bir metinde Arinna'nin Güne§ tanngasinin 8 adet heykelciginden söz ediliyor.
Oyle anla§iliyor ki, bu heykelciklerden herbirisi ölmü§ olan bir kraligeye ait.
Bunlar halentuwa'ya, kraligenin huzuruna götürülüyorlar. O kadar minyatürler
ki, güne§ kurslanyla birlikte raptedilebiliyorlar veya gerdanlik gibi bir ipe dizilebiliyorlar. Sonra bir masanin üzerine konuyor, yikanip, yaglaniyorlar. Hayatta olan kralige bunlara kurban sunuyor. Burada akla hemen Alaca Höyük'te
bulunan ba§inm etrafi haleli heykelcik veya Kargami? kazilanndan British Museum'a kaginlan sirtlan yüzük §eklinde halkah altin figürinler geliyor.
Bu kügük antropomorf figürcükler bazen agagtan idi, kafalan ve gözleri
kan kirmizisi boyanmi§ olup gene kana bulanmi§ veya kirmizi renkte, yukari
toplanmi§, yani kisa elbiseler giyiyorlar.
Firtina tannsinin yeryüzündeki mutlak naibi krallardan birisi, kendisini
korku ve deh§et sagan bir despot olarak §u §ekilde tasvir ettirmi§: Kalaydan bir
heykelcik (ALAM), kafasi demirden, gözleri kartahnki, di§leri arslaninki gibi .
71

Hitit tannlan arasinda dag üzerinde duran bir gok tannlar var. Bunlann en
ba§mda Firtina tannsi geliyor. Insan §eklinde olup, altinla kaph iki dagin üzerinde durdugu belirtiliyor. Sag elinde bir nesne, sol elinde selamet sembolu
tutuyor. Bu tasvir, Yazihkayanin ana sahnesinde ve Ugarit mühründeki II.
Muwatalli tasvirleriyle Firaktin'deki tasvire pek güzel uymaktadir. Dag §eklinde
ve gümü§le kaph bir kaide üzerinde durmakta olan tann Kalli'nin kaidesinin
gümü§lerinin a§inmi§ oldugu bildiriliyor . Bunu Yazilikaya ve ba§ka dag tannlanyla kar§ila§tirmak gerekecektir. Bir ba§ka heykelin gene a§inmi§ ve gözlerinin dü§mü§ oldugu belirtiliyor .
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hiyeroglif isareti.

Pratik dü§ünceli Hititler hemen her§eyin minyatür modelini yapmi§lardir.
Önemli ayinlerin yürütülmesi gereken kutsal bir dag dü§man i§gali altinda bulundugunda, o dagin sembolik bir modeli yapilmi? ve ayinler sembolik olarak bu
modelin üzerinde yapilmi§tir. Aylan ve yillan dahi modelle§tirmi§lerdir. Nezir
e§yasi olarak kentlerin de modeli yapilmi§tir. Bunlar arasinda Ankuwa, Puduhepa'nm adak metinlerinde sik sik gegmektedir . Hatta insan ruhu (ZI) dahi
modelle§tirilmi§ ve heykelin gögsüne yerle§tirilmi§tir . Bunlann pekgogu majik
malzeme olarak kullaniyordu. Bir goklarinin, özellikle maden, ta§ ve pi§mi§
topraktan yapilmi§ olanlannin, günümüze kadar kalmi§ olma §ansi vardir:
gümü§ veya altindan 2 §ekel agirliginda ev, altin ve gümü§ten kapilar (aSari-),
altin ve gümü§ten tahtlar, masalar, dil ve kulak modelleri ve hepsinin üstüne de
herhalde hiyerogliflerle isimleri yazilmi? . Aslinda obje, heykel ve heykelciklerin üzerine kral isimlerinin yazildigini, K U B 38.8 ve 9'dan biliyoruz.
KUB 39.57 i 4ff. K. Emre'nin yayinladigi Kültepe kur§un figürünleri gibi, gögüsleri, memeleri, dizleri, göz ve elleri kur§undan insan figürleri tasvir ediyor.
KUB 39.7 ii7ff.e göre 10 adet agagtan ördek modeli (lahhanzana-) gümü§le
kaplaniyor. Kafalan ise altinla kaplaniyor. Ayni ku§lann yünden ve hamurdan
modelleri de var.
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Sayin dinleyenlerim. Sonug olarak §unu söyleyecegim: hermeneutik agidan filolojik ve arkeolojik veriler arasinda gok yakin ve siki bir ili§ki söz konusudur. Birini yaparken digerini ihmal etmemek gerek. Bir el digerini yikar
örneginde oldugu gibi, arkeolog metinlerin verdigi bilgilerden, dilbilimcisi de
arkeolojik verilerden yararlanmak zorundadir.
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