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ÖNSÖZ 

Ve bütün dünyada tek bir 
dil, tek bir konuşma vardı. 
Ahd-i Atik, Tekvin !! : 1-2 

Bir yabancı dil öğrenmeye başlayanlar, bildikleri birkaç ana gramer 
kuralı ve ellerindeki sözlük yardımıyla kendileri için henüz güç olan 
metinleri çözmeğe çalışıp, bilgilerini kendi kendilerine artırma yoluna 
giderler. Bu usul, gerçekten de yabancı dil öğreniminde, gramer ku
rallarını baştan sona ezberlemekten, binlerce kelimeyi cümle içindeki 
kullanımlarını bilmeden akılda tutmaya çalışmaktan daha iyi sonuçlar 
verir. Aynı şekilde, yabancı dildeki konuşmaları dikkatle dinleyerek, 
"telaffuz" dediğimiz, harflerin, kelimelerin ve cümlelerin tamamının ses
lendirme değerlerini de, gene fazla yorulmadan kavramak mümkündür. 

Yabancı dil öğrenmenin, çoğu zaman pratik gayeleri vardır. Konu
şulanları anlamak, kitap okuyabilmek, daha ilerleyince de konuşup-ya
zabilmek. Bunlar yapılabiliyorsa, o dil artık öğrenilmiş demektir. 

Ölü diller konusunda ise, durum çok değişiktir. Ölü dillerin öğ
renilmesindeki amaç iki yönlüdür : 1- Bu dillerde yazılmış belgeleri 
okuyarak, o dilleri konuşmuş olan, çoktan ortadan kalkmış toplumların, 
sosyal, ekonomik, politik ve tarihi değerini yada değersizliğini gün 
ışığına çıkarmak, yani, aynı şeyleri o toplumlardan arta kalmış maddi 
belgelere, askeri, sivil ve dini mimari eserlere, gündelik hayatta veya 
merasimlerde kullanılan her türlü çanak-çömleğe, heykel ve kabartma
lara, idol, figürin ve süs eşyalarına dayanarak ortaya koymak isteyen 
arkeologlara, veya daha geniş anlamıyla kültür tarihçilerine yardımcı 
olmak; 2- Ölü dillerdeki belgeleri, bunların anlattıkları tarihi, siyasi 
veya dini olayları bir tarafa bırakarak, sadece dil özellikleri yönünden 
ele alıp, yapılarını, ses özelliklerini, tarih içindeki gelişimlerini, akra
balıklarını tesbit etmek ve henüz anlaşılmayan kısımlarını çôzümlemeğ"e 



-2-

çalışmak. Bu amaçları daha kısa belirtmek gerekirse, birincisine filolojik 
araştırma, diğerine ise, linguistik araştırma adı verilebilir. 

Yeryüzündeki yaratıklardan herhangi bir tanesini incelemek, nasıl 
bu varlığın gelişim zinciri içindeki yeri, ailesi, grubu, dalı ve türünün 
tesbiti ile başlıyorsa ve bir organizmanın anlaşılması, nasıl tek hücreli 
varlıklara kadar dayanıyorsa, ölü bir dilin öğrenilebilmesi de, önce dil 
olayının tarifi ve inceleme metodlarının tayini ile başlar, morfolojik 
ve fonetik özellikleri yönünden, hangi aileye, gruba ve türe girdiğinin 
bulunması ile ilerler. Bu bakımdan, linguistik temele dayanmayan ölü 
dil öğrenimi köksüz ve ilerleme olanağmdan yoksun kalır. 

Anadolu, M. ö. 2. binyılda, üzerinde birkaç dil ailesine mensup, 
çeşitli ve birbirlerini devamlı etkileyen dillerin konuşulduğu, polyglot, 
çok dilli bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birini anla
yabilmek için, diğerlerini de muhakkak tanımak gerekmektedir. Bir 
ders kitabı olarak hazırlanan bu yayında, yukarda belirtilen linguis
tik görüş açısından hareketle, önce dil hakkında kısa genel bilgiler 
verilmiş, Anadolu dillerinin buluntu yerlerine ve belgelerin konularına 
değinilmiş, bu dillerden, güçlü bir siyasi varlığın dili olması bakımın
dan büyük önem taşıyan Hitit dili, ayrı bir bütün olarak ele alınmış, ona 
akraba Luwca, Palaca ve Hiyeroglif Hititçesi (Luwcası), kendi arala
rında ve Hitit dili ile karşılaştırıldıkları bir bölümde incelenmiş, aynı 

bölüme bu dillerinin M. ö. 1. binyıldaki devamı olan Lykçe ve Lydce 
de fazla derine inmemekle beraber, karşılaştırma malzemesi olarak 
dahil edilmiş'tir. Mensup oldukları dil ailesi bakımından bunlardan ay
rılan Hur ve Proto-Hatti dilleri, ayrı konular halinde verilmiştir. Bu 
dillerle ilgili olarak ortaya çıkan, tarihi, etnik ve kronolojik problem
ler, çalışma çerçevesi dışında tutulmuştur. Kitapta, işlenen her dilin 
gramer eskizi, kolay anlaşılabilir bir biçimde şematize edilmiştir, 
Gerek morfolojik ve fonetik kurallarda, gerek bunların uygulandığı örnek
lerde, şimdiye kadar bu diller hakkında yayınlanmış olan ve bibliyograf
ya kısmında gösterilen ana el kitaplarından geniş ölçüde faydalanılmıştır. 

Gramer ve fonetik terimlerinin Türkçe karşılıkları ya çok eski, ya 
da yetersiz olması bakımından, yeni terimler bulma yoluna gitmeden, 
daima Latince veya Latince köklü kelimeler tercih edilmiştir. Konuları 
dağıtmamak için, bunların ayrı ayrı tariflerinin verilmesinden kaçınılmış, 
buna karşılık terminoloji için başvurulacak kaynaklar bibliyografyaya 
eklenmiştir. Bibliyografya, ilgili konulardaki münferit makale ve araştırma
lar yerine, bunların sentezinin yapıldığı kitapları kapsayan ve özellikle 
Türkçe kaynakların gösterildiği, seçilmiş bir okuma listesi niteliğindedir. 
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Çivi yazısı uygulayan dillere aşina olmayanların, transkripsiyon 
harflerini kullanmaları çok güçtür. Bu bakımdan meydana gelen imla 
hatalarının ve diğer eksikliklerin hoşgörü ile karşılanmasını dileriz. 

Nisan, 1969 
Is tan bul Ali Muzaffer D i n ç o l 



BÖL 0 M I. 

DiL HAKKINDA 



DİL ve İNCELENMESİ 

Yabancısı olduğunuz bir dili konuşanları dinleyecek olursanız, bu 
dilin hiç bir anlam taşımayan karmakarışık gürültülerden ibaret oldu
ğuna kanaat getirirsiniz. Halbuki dili konuşan kişi için durum tama
men değişiktir. O, konuşma esnasında çıkarılan seslerden çok, bunların 
yansıttığı anlama dikkat eder. Bunu yaµmakla o da, konuştuğu dilin 
önemli bir kısmını ihmal etmiş olur. Şu halde, herhangi bir dil hakkın
da doğru bilgiller elde etmek istersek, bunu ne bir yabancı dinleyici
den ne de bu dili hergün kullanan birinden alabiliriz. Ana dili hakkın
da sual sorduğumuz kişi oldukça tahsilli olsa bile pek tatminkar ce
vaplar veremez. Çünkü okumuş insanlar arasında dahi hakim olan fikir, 
dilin yakın bir ilgi ve araştırma konusu değil, gündelik hayatta kulla
nılan önemli bir alet olduğudur. Aslında ise, dil, insan hayatının çeşitli 
problemleri ile çok alakalıdır ve mekanizmasının anlaşılması, bunların 
çözümlenmesi için değerli yardımlar sağlayabilir. Pek çok ilim dalı dil 
üzerine eğilmek zorundadır. Mesela; akustik fiziği, insan fizyolojisi, 
psikoloji, antropoloji ve arkeoloji dallarında çalışanların, araştırma
larmı derinleştirebilmeleri için, dil hakkında bazı temel kavramlara 
sahip olmaları gerekmektedir. insanların diğer yaratıklardan üstün ol
masını sağlayan "düşünce" nin dahi, sessiz bir konuşma olduğunun 

hatırda tutulması, dil olayının n~ kadar geniş bir alan kapsadığı hak
kında daha esaslı bir fikir verebilir. 

Yukarda saydığımız ilimler, kendi görüş açılarından dili ele alma
larına rağmen, tek baş:.na ve tüm olarak dili incelemezler. Bu, ayrı bir 
ilim dalı olan "Linguistik" ya da "Dilbilim" in sınırları içine girer. 
Linguistik, dil olayının bilimsel etüdüne verilen isimdir. Her ilmin uğ
raştığı nesne veya kavramın tarifini verdiği gibi, dilbilim de dilin 
açıklamasını yapmaktadır: 

"Dil, bir sosyal gurubun üyelerinin anlaşma ve birlikte çalışmaları
na yarayan, arbitrer ses sembollerinden müteşekkil bir sistemdir." 

Bu tarifin doğruluk derecesini anlamak için, tarif içinde kullanılan 
çeşitli terimlerin münakaşasını yapmak faydalı olacaktır. 
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Yukardaki "sistem" kelimesi, dilin anlamsız bir takım hecelerle 
olan farkını belirtmektedir. Muhtelif gürültü ve sesleri belirten anlam
sız hece grupları, doğru bir ritm ve ses tonuyla söylendikleri takdirde, 
gayet emosyonel mesajlar haline gelirlerse de, hiç bir zaman bir dilin 
sistematik yapısının bir parçası değildirler. Ancak tabiattaki seslerin 
taklidinden doğ'muş olan "onomatopoetik" isim ve fiiller bunlardan ayrı 
tutulmalıdır. Gelişigüzel sıralanmış hece gruplarına karşılık, "köpek 
adamı ısırdı" cümlesi tamamen sistemlidir. "Köpek" ve "adam" kelime
lerinin yerlerini değiştirirsek ve cümleyi, "adam köpeği ısırdı" şekline 
soksak, anlam saçma olduğu halde, sistemli bir kuruluşu olduğundan 
herkesce anlaşılabilir. 

"Arbitrer ga da keyfi ses sembolleri'' cümlesi de açıklanmaya 

muhtaçtır. Sembol, bir şeyin yerini tutan veya temsil eden başka bir 
şeydir. Bu sembolün sesi ya da şekli ile, anlamı arasında büyük bir 
bağlantı vardır. Arbitrer sembolün ise şekli ile anlamı. arasında hiç bir 
ilgi yoktur: Almanca "Hund", İngilizce "dog", Latince ''canis", Türkçe 
"köpek", diğer dillerdeki yüzlerce kelime aynı anlamı taşır. "Köpek" 
kelimesinin bu hayvanı belirtmesinin tek sebebi, Türkçe konuşanların 
onu bu anlamda kullanmalarındandır. Bunların sesli semboller olduğu 
ise, konuşma dilini, "hareket dili'', "gazı dili" gibi diğer anlaşma tür
lerinden ayırt edebilmek için kullanılmıştır. Bu türler de şüphesiz ko
nuşulan dille ilgilidir ve hepsi de ayrı ayrı incelenmeğe değer konu
lardır. Yalnız, bunların dil tarifi içine katılmamasının nedeni, konuşma 
dili ile aynı anda ve aynı metotlarla incelenememelerinden dolayıdır. 

Ta.rifteki cümlelerden biri de " ... sosyal bir gurubun üyelerinin 
anlaşma ve birlikte çalışmalarına yarayan ...• " idi. Bu cümle, dilin 
toplum içindeki ana fonksiyonunu göstermektedir. Yaşayan varlıklar 

arasında, mesela an kovanlarında, kurt sürülerinde dilden ayn anlaşma 
vasıtaları mevcuttur. insanlar dahi, yalnız yazı ve hareketle değil, 
gülümseme veya kaşlarını yukarı kaldırmayla da istediklerini ifade 
edebilirler. Fakat, tarifte kasdedilen şey, insanlar arasındaki en yaygın 
anlaşma aracının dil olduğudur. Toplumlar, eğer dil olmasaydı bugün
kü hallerine gelemezlerdi. Şunu da belirtmek gerekir ki, dil, sosyal 
grupların yalnız anlaşmasına değil, birbirlerine muhalefet ve müdaha
leye de yarar. Bunun için, tarifi sadece "anlaşma" ile bitirmek doğru 
değildir. Bu cümlenin tabii bir sonucu da, bir dilin, o dili konuşan en 
az iki kişi varsa görevini icra edeceği, dili bilen ve konuşan bir tek 
kişi kalmışsa, artık o dile ölmüş olarak bakılabileceğidir. inceleme ko
numuz olan ölü dillerin tarifi de böylece ortaya çıkmış olmaktadır. 
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Dili inceleyebilmek için, önce yapısını tanımak gerekmektedir. 
Dilin temeli İki ayrı maddeden yapılmıştır. Bunlardan birincisi sestir. 
insanın vokal apparatus'undan çıkan her ses, şu veya bu şekilde mev
cut dillerden birinde kullanılmaktadır. Temeldeki ikinci unsur, fikirler, 
anlamlardır. Bu iki unsura dilbilimde "ifade" ve "muhteva'' denir. Her 
ikisi de birbirleriyle çok yakından ilgilidir. Gerek ifade, gerek muhte
va, başka elemanlardan meydan gelmiş bir alt yapıya sahiptir· 

İfade sisteminin seslerden kurulu olduğunu söylemiştik. Bu sistemin 
temel unsuru ise "phonem"lerdir. Bu terimin açıklaması kesin olmamak
la beraber, fonem'i, söylenen bir şeyin diğerinden ayırt edilmesine 
yarayan minimum özellik olarak tarif edebiliriz. Benzer iki kelimenin, 
iki değişik muhteva yansıtmasının sebebi, bu iki kelimenin ifade bakı
mından ayrı olmasıdır. Bu ayrılık küçük veya büyük olabilir. Muhte
vanın değişimindeki en ufak ayrılık, iki kelimenin fonem'leri arasın
daki farklılaşmadan doğar. 

gitmek - bitmek 
bilmek - bölmek 
itmek - ötmek v.s. gibi. 

Fonem'ler her dilde farklıdır. Yazı dilinde bunlara "graphem" adı 
verilir. 

İfade sisteminin ikinci temel elemanı ise "morphem"lerdir. Bunlarm 
tarifi de münakaşalıdır. Fakat şu şekilde bir açıklama yapmak müm
kündür: Konuşulan dilin, gerek ifade gerek muhteva tarafıyla bağlan
tılı olan en küçük birimine mofhem denir. Mofhem ·ıer fonem'lerden 
kuruludur. Fakat aralarında büyük bir fark mevcuttur. fonemler an
lamsızdır, buna karşılık bir dildeki en basit kelime bir mofhem'dir. 

Bu esaslara dayanılarak dilin yapısını anlamak ve daha ayrıntılı 
araştırmalar yapmak mümkündür. Dilin ifade sistemi ile uğraşan ilim 
dalına "tasviri" veya "deskriptiv linguistik" denir. Dil olayının diğer 
yönlerini etüd eden branşlar da vardır. Dillerin zaman içindeki gelişim 
ve değişmelerini tetkik eden dala "tarihi linguistik", aynı kökten men
şe almış dillerin akrabalıklarını inceleyen dala "kar~rlaştzrmalı linguistik" 
adları verilir. Bunlardan en önemlisi olan "deskriptiv linguistik" iki ana 
kısımdan kurulur. "Phonoloji", fonem'ler ve fonem dizileriyle, 
"Gramer" ise mofhem'ler ve bunların kombinasyonları ile uğraşır. 
M. ö. 11. binde Anadolu'da konuşulan dillerin genel yapılarını ve pho
nolojik özelliklerini incelerken, biz bütün bu dilbilim dallarının metod-
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Iarından faydalanmaya mecburuz. Elimizde yalnız yazılı belgeler oldu
ğundan, fonoloji sahasındaki araştırmalar kesin · olmamakla beraber, 
dilin gelişmesi, diğerleriyle olan ilgisi ve genel strüktürü yönünden 
elimizde eksiksiz değilse de yeterli malzeme mevcuttur. 
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müzde artık konuşulmayan, fakat bize kadar yalnız yazılı belgelerle 
gelen ölü dillerden, Hititçe, Luwca, Frigce, Eski Yunanca, Eski Persçe, 
Trakça v.s. de katıldı. 

Herde bazılarını detaylı olarak vereceğimiz bu diller, tarihi ve sosyal 
yönlerden çok önemli olmaları bakımından, dil bilimciler tarafından büyük 
ilgi görmüşler ve bunun sonucu hemen, hemen bütün özellikleri tesbit 
edilebilmiştir. Bunların, esas itibarıyla vokabülerleri arasmda derhal 
göze çarpan bir bağlılık vardır. Mesela "baba" kelimesi; Almanca'da 
"Vat er'', Latince'de '!pater", Yunanca 'da "pat er", Eski Persçe'de "athir'', 
Got dilinde "/adar", Eski Hintçe'de ''pita", Tocharca'da "piicar'' şek
linde telaffuz edilmektedir. Gene ''yedi" kelimesi; Almanca'da "sieben", 
Latince'de "sepfem", Yunanca'da "heptii.", Eski Persçe'de ''secht", Eski 
Hintçe'de "sapta", Tocharca'da "spüt", Hititçe'de "septa" dır. 

Benzer kelimelerden başka bu dillerde çekim ekleri ve kelime 
türetme sekilleri se genellikle eştir. Mesela geçişli bir fiilin öznesi (-s), 
nesnesi (-m), eklerini alır. Fiillerde, şimdiki zaman, 3 ncü tekil şahıs 
eki (-ti), aynı şahsın geçmiş zaman eki (-t), çoğul ekleri ise (-nti) ve 
(·nf) dir. Kelime türetimindeki ses değişmelerinde, bu diller arasında 
görülen yakınlık şu misallerle anlaşılmaktadır : 

Almanca "binde!" (bağla!} - "Band" (bağ) 
Latince "tego !" (ört!) - "toga " (örtü) 
Yunanca "demö !" (inşa et l) - "domus" (ev) 
Slavca "vezo !" (sür!) - "vozu" (araba) v.s. 

Hint-Avrupa dillerinin oluşumu hakkında iki teori vardır. Bunlardan 
birincisine göre, bu diller, değişik bir takım tarihi olaylar sonucu çe
şitli parçalara ayrılarak dağılmış tek bir dilden çıkmıştır. ikinci düşün
ceye göre ise, bir grup dil, aynı kültürel şartlar altında, komşuluk 

münasebetleri sebebiyle aynı özellikleri geliştirmiştir. Bu teorilerin iki
sinde de doğru taraflar bulunmaktadır. 

Hint·Avrupa dil ailesinin üyeleri, taşıdıkları isimden de anlaşılacağı 
gibi, geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. Bundan dolayı da araların
da bir takım farklar zamanla ortaya çıkmıştır. Bu ailenin Keltik, italik 
ve Germen gibi Batı grupları ile Doğu grupları arasında kesin bir 
ayırım yapmak mümkündür. Doğu grubunda palatal k- seslerinde, tarihi 
gelişim sırasında bir değişme olmuş, bunun yerine s- sedaları hakim 
duruma geçmiştir. Mesela; "100" rakkamı, Eski Hintçe'de "sata", Avest 
dilinde "satem", buna karşılık Tochar dilinde "kant", Yunanca'da 
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"hekaton", Latince'de "kentum" şeklinde telaffuz edilir olmuştur. Bu 
fark gayet bariz olduğan, Hint-Avrupa dilleri içindeki eneski ve en 
önemli dialekt sınırı olarak kabul edilmiş, Doğu grubuna "Satem 
Dilleri", Batı grubuna "Kentum Dilleri" adı verilmiştir. 

Hint-Avrupa ailesinin dillerini aşağıdaki grup ve dallarda topla
mak mümkündür. 

- ) Hint-Avrupa dil ailesi 

A - ) Germen veya Teuton dilleri grubu 

1 • İngilizce, Fris dili 
2- Almanca, Hollanda dili (Dutch), Flamanca 
3- Skandinav dilleri dalı 

a- İsveççe 
b- Danimarka dili 
c- Norveççe (Bokmal + Nyrosk) 

Bu gruba, Güney Afrika Birliğinde konuşulan ve 
Hollanda dilinden türemiş Afrikaan.c; ile ibran alfa
besi ile yazılan bir Almanca dialekti olan Yiddiş'i 
katmak gerekmektedir. 

B -) Kelt dilleri grubu 

1- Breton dili 
2- İrlanda dili 
3- Gal dili 
4- Welş dili 

C - ) Roman dilleri grubu 

1 · Fransızca 

2- lspanyolca 
3- ltalyanca 
4- Portekiz dili 
5- Rumence 
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Portekiz dilinin dialekti olan Galiçyan, İspanyolca· 
nın dialekti olan Katalan, ltalyanca ile benzerlik 
gösteren Sardinyan, İsviçre Alplerinde konuşulan 
lehçelerden Romanş ve Haiti'de kullanılan, Fran· 
sızca'dan türeme Kreol bu gruba sokulabilir. 
Kl!sik Latince'den menşe alan bu diller içine, İtalik 
dil dalı altında toplanan, Oskan, Umbrian ve Vene
tik dilleri de dahil edilmektedir. 

D -) Slavonik diller grubu 

1- Rusça 
a- Byelorus dili 
b- Ukranya dili 

2- Bulgarca 
3- Polonya dili 
4- Çekçe, Slovakça 
5- Sırpça, Kroatça 

E -) Modern Yunanca 

Eski Yunanca'yı, kesinlikle Hint-Avrupa dil ailesi
ne mensup olmakla beraber, bu aile içindeki grup
lara sokmak mümkün değildir. 

F - ) Ermenice 
G -) Arnavutça 

H -) lranian diller grubu 

1- Farsça 
2- Paşto 

3- Kürtçe 
4- Baluhi 
5- Eski Farsça (Avestan ve Pahlavi) 

- ) indik diller grubu 

1- Hindi dili 
2- Urdu dili 

Bu iki grubun dalları ve dialektleri çok fazladır. 
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a- Ben gali 
b- Oriya 
c- Marathi 
d- Gujerati 
e- Sindhi 
f- Panjabi 
g- Kaşmiri 
h- Nepali 

3- Eski Hint dilleri dalı 

a- Sanskrit 
b- Prakrits 

İndik ve 1ranian dil grupları, bazan 1ndo-1ranian adı altında 
toplanırlar. 

J - ) Baltık dilleri grubu 

1- Litvanya dili 
2- Letonya dili 

Hint-Avrupa ailesinde, yukarda saydığımız modern 
gruplara girmeyip, tek başlarına gruplar teşkil eden 
ölü diller de bulunmaktadır. Bunlar Tochar dilleri 
grubu ve ilerde Anadolu ölü dillerini incelerken 
vereceğimiz Anadolu dilleri grubudur. 

II-) Finno-Ugrik dil ailesi 

A-) Fince 
B-) Macarca 
C-) Es ton ya dili 
D-) LAponca 

Sosyal önemi olmayan Mordvin, Çeremiss, Votyak ve Samo
yed dilleri de bu aileye dahildir. 

III-) Altay dil ailesi 

A-) Türk dilleri grubu 
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1- Türkçe 
2- Azerbeycanca 
3- Kırgızca 

4- Özbekçe 
5- Türkmence 
6- Kazakça 

B-) Moğol dilleri grubu 
C-) Mançu ve Tungus dilleri grubu 

IV-) Kafkas dilleri allesi 

A-) Güney Kafkas dilleri grubu 

1- Gürcü dili 
2- Mingrel dili 

B-) Kuzey Kafkas dilleri grubu 

1- Akbas dili 
2- Avar dili 
3- Çeçen- dili 
4- Ka bard dili 

V-) Bask dili - - İspanya ile Fransa arasındaki Pirene dağlarının 
batı kesiminde, ufak bir topluluk tarafından konu
şulan bu dilin, Eski Dünya linguistik ailelerinden 
hiçbiri ile akrabalığı yoktur. Bundan dolayı tek ba
şına izole bir dil ailesi olarak kabul edilir. 

Modern dilbilim araştırıcılarının Hint-Avrupa dil ailesini tesbit et
melerinden çok önce, Musevi teologları Aramca, ibranca ve Arapça'nın 
benzer karakterini ortaya koymuşlardı. Daha sonra bunlara başka 

modern veya ölü diller eklenerek, hepsine birden Semitik dil ailesi adı 
verildi. Bu aile, gerek sosyal gerek tarihi bakımlardan, linguistik tas
nifte, Hint-Avrupa dillerinden sonra ikinci önemli sırayı teşkil eder. Buna 
mensup diller, Hint-Avrupa ailesinin üyelerine nazaran, birbirleriyle 
daha yakından bağlantılıdır. En önemli ortak özellikleri; köklerdeki 
triliterasyon, laryngal sedaların fazlalığı, bir alfabeye sahip olmalarına 
rağmen sessiz harflerden müteşekkil yazı sistemleri, fiillerde tamamlan
mış ve tamamlanmamış hareketlerin farklı olarak belirtilmesi, fiillerde 
aksiyon şekillerinin (intensif, kausafif, reflexiv v.s.) fazla olması ve 
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isimlerde genetiv halinin "status constructus" şeklinde yapılmasıdır. 
Fakat Hint-Avrupa dil ailesinde olduğu gibi, bunlar arasında da dış 
etkenlerle değişimlere uğrayan diller mevcuttur. Semitik ailenin dilleri, 
ölü diller de bu çerçeveye sokulmak suretiyle aşağıdaki grup ve dal
lara ayrılır : 

VI-) Semitik dil ailesi 

A-) Batı Semi tik diller grubu 

1- Kuzey-batı Semitik dilleri dalı 

a- Ugaritik 
b- ibranca 
c- Amoritik 
d- Fenikece 

i- Pünik 
e- Aramca 

i- Syriak 

2- Güney-batı Semitik dilleri dalı 

a- Kuzey Arapça 
b- Güney Arapça 
c- Habeşçe veya Ge'ez dili 

i- Tigre dili 
ıı- Tigriiia dili 
ııı- Amharik dili 

B - ) Doğu Semi tik dil grubu 

1- Akkadça (Asurca + Babilce) 

VII-) Hamitik dil ailesi 

A-) Berberi diller grubu 

1- Kabyle dili 
'..l- Şili dili 
3- Zenga dili 
4- Tuareg dili 

B-) Kuşit diller grubu 



1- Somali dili 
2- Galla dili 
3- Beja dili 
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C-) Çad dilleri grubu 

1- Hausa dili 

O-) Eski Mısırca 

a-) Kopt dili 

Diğer dallar çok ufak toplumlar tarafından konuşulan 
önemsiz dil ve dialektleridir. 

Semitik ve Hamitik aileler, bazı dil bilimcileri tarafından Hamito
Semitik veya Afro-Asiatik adları altında birlikte mütala edi
lirler. Afrika'da üç büyük dil ailesi daha olmakla beraber, 
bunlara mensup diller, küçük, izole topluluk ve kabilelere 
münhasır kalmış, dil mi yoksa dialekt mi oldukları henüz 
münakaşalı anlaşma araçları sayıldıklarından aşağıdaki sınıf

landırmada bunlara yer vermiyoruz. 

VIII-) Çari-Nil dilleri ailesi 

A-) Nilotik dil grubu 
B-) Merkezi Sudan dil grubu 

IX-) Merkezi Sahara dilleri ailesi 

X-) Nijer-Kongo dilleri ailesi 

A-) Batı Atlantik dilleri grubu 
B-) Mande dilleri grubu 
C-) Gur dilleri grubu 
0-) Kwa dilleri grubu 
E-) Merkezi diller grubu 
F -) Bantu dilleri grubu 

Uzak Ooğu'da konusulan diller yedi ailede toplanmaktadır. 
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XI-) Japon dilleri ailesi 

A-) Japonca 
B-) Ryukyu dili 

XII-) Sino-Tibet dil ailesi 

A-) Tibeto-Burma dilleri grubu 
B-) Çin dilleri grubu 

1- Hakka dili 
2- Fukien dili v.b. 

XIII- ) Kadai dil ailesi 

Bu aile. şimdiye kadar, Sino-Tibet ailesinin bir grubu ola
rak kabul edilmekteydi. Fakat yeni araştırmalar sonunda 
her iki ailenin dilleri arasındaki benzerliğin "ödünç keli
meler" yüzünden olduğu ortaya çıktı. 

A- ) Siam dili 

XIV-) Malayo-Polynesian dil ailesi 

A-) lndonezya dilleri grubu 
B-) Doğu dilleri grubu 

XV-) Dravid dilleri ailesi 

XVI- ) Avusturalya dilleri ailesi 

XVII-) Austro~Asiatik diller ailesi 

A-) Vietnam dili 

Yeni Dünya dilleri hakkındaki ilk bilgiler, Avrupalıların buraya 
gelmeye başladıkları devirlere dayanır. Bundan dolayı, dillerin bilhassa 
yayılma alanları ve bunların geçerli olduğu toplulukların sayısı hakkın
da o zaman yapılan gözlemlerin sonuçları ile şimdiki araştırmaların 
gösterdikleri arasında büyük farklar vardır. Bunun sebebi ise, Avrupa'
dan gelen istilacıların itmesi ile yerli toplumların başka alanlara kay
mağa mecbur kalmış olması ve sonradan da gerek silah gücü gerek 
kültürel üstünlük yüzünden Avrupa dillerini kabule zorlanmalarıdır. 

Yeni Dünya dillerini şimdiki yayılış sahalarına göre üç ayrı coğrafi 
bölümde ele almak gerekmektedir. 
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I-) Güney Amerika yerli dilleri 

a- Guarani 
b- Aymarci 
c- Tupi-Guarani 
d- Quechua (lnka imparatorluğunun dili olmasına 

rağmen, henüz bir kaç milyon insan tarafından 
konuşulmaktadır.) 

II-) Orta Amerika yerli dilleri 

a- Quiche 
b- Cakchiquel 
c- Marn 
d- Yukatek 
e- Kekchi 
f- Otomi 
g- Zapotek 
h- Mixtek 
ı- Totonak 
j- Navaho 

III - ) Kuzey Amerika yerli dilleri 

Kuzey'de konuşulan dilleri on bir dil ailesine bölmek müm
kün olmuştur. Bunların grup ve dalları da, Afrika dilleri 
gibi izole kabilelere münhasır kalan dil ve dialektler olduğu 
için aşağıdaki ana tasnif içine dahil etmiyoruz. 

A-) Eskimo-Aleut ailesi 
B-) Athabaskan ( 

C-) Algonquian ( 

D-) Mosan ( 

E-) Iroquoian ( 

F-) Natchez-Muskogean ailesi 
G-) Siouan ailesi 
H-) Penutian ( 

1-) Hokan ( 

J -) Az tek ( 

K-) Maya 



DİLLERİN GRAMATİKAL ÖZELLİKLERİ 

Önceki bölümde, dünya dillerinin ana tasnifini verirken, bunların 
hangi kriterlere dayanılarak ayrıldığından söz etmiş ve gramatikal ben
zerliklerin dil ailelerinin tesbitinde önemli bir rol oyadığını söylemiştik. 
Gördüğümüz ktasifikasyon da bunlar yardımıyla bulunmuş menşe ve 
akrabalıkları belirtmekteydi. Fakat bilinmesi gereken bir husus da, 
gramer kurallarının benzeşmesinin, bu kuralları haiz dillerin mutlaka 
aynı menşeden çıkmış olmasını icab ettirmediğidir. Bazen, iki ayrı dil 
ailesine mensup, birbirinden çok uzak iki diide çeşitli yönlerden ben
zerlikl6r görülebilir. Bundan dolayı dillerin, bir de menşe gözetmeksi
zin, gramatikal açıdan sınıflandırmasını yapmak gerekmektedir. Buna 
göre dilleri şu tiplere ayırmak mümkündür : 

a- ) Tecrit edici diller 
b- ) Ek-çekimli diller (Bükünlü diller} 
c-) Kök-çekimli diller 
d-) Tasnif edici diller 

Bu tiplerin ana hatlarını şöyle özetliyebiliriz : 

a-) Tecrit edici dillerde, kelime değişmez bir birimdir. Ne çekim 
ekleri, ne dahili değişmeler, kelimenin cümle içindeki yerini ve ne rol 
oynadığını belirtmez. Mesela dilimizdeki kelimelerde görülen, "ev-evler', 
"insan-insanın", ''verir-verdi", "yaşamak-yaşantı" gibi çeşitli kullanma 
yerlerine göre meydana gelen farklara bunlarda raslanmaz. Bu çeşit 
dillere en iyi örnek, Malay dilidir. Bunda, isimlerin hallerine, azlık 
v.~Ya çokluklarına göre çekim yoktur, artikel mevcut değildir, hatta 
fııllerde istek veya hayret ifade edecek kipler dahi bulunmaz. 

b-) Çekimli dillerde, anlam değişmeleri ve gramatikal ilgiler, esas 
kelime köküne bağlanan eklerle yapılır. Kök ve ekin kaynaşma dere
cesine bakılarak, bu tip dillerde iki sınıf ayırt etmek mümkündür. 
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1-) Bitişken diller 
2-) Yapışkan diller 

iki ayrı aileye mensup, Türkçe, Macarca, Fince gibi bitişken diller
de, kelimeler, Malay lisanında ve Çince'deki gibi bağ"ımsız ve hareket 
edebilir partikeller halinde değildir. Bunlarda köke bağlanan bir ek, 
birincinin anlamını değiştirir. Mesela Türkçe ve Macarca'da "gemi'' 
kelimesinin hallerini ele alalım: 

Tekil: 

Çoğul: 

hajo 
h11jo-ban 
hajo-bol 
hajo-ba 

-k-

gemi 
gemi-de 
gemi-den 
gemi-ye 

-fer-

Latince, Grekçe ve Sanskrit gibi yapışkan dillerde ise, ekler, bitiş
ken dillere nazaran köklerle çok daha fazla kaynaşmıştır. Bu kaynaş
ma yüzünden ek ve kökü ayırt etmek çok güçtür. Hatta gramerciler 
için dahi bu ayırımı yapmak oldukça zordur. Yukardaki misalde hangi 
ekin çoğul eki, hangi ekin hal eki olduğunu kolaylıkla seçebiliyoruz. 
Halbuki yapışkan dillerde çoğul- tekil karşılaştırması bize her zaman 
sarih sonuçlar vermez. Bu dillerin ikinci bir özelliği de, eklerin her hal 
için regüler olmadığıdır. Her iki özelliğe örnek olarak, Latince "porta" 
(kapı) kelimesini çekini görelim : 

Tekil: porta-kapı 

portae-kapının 

porlae-kapıya 

Çoğul: portae-kapılar 
portarum-kapılann 

portis-kapılara 

Görüldüğü gibi, -ae eki yalnız genetiv eki olarak kullanılmamakta, 
bazen dativ, bazen çoğul nominativ olarak ta ortaya çıkmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, bitişken ve yapışkan diller arasındaki fark, 
dilbilimcilerin deyimiyle "bir tüpe konmuş yağ ve su kadar kesin sı

nırlı değildir." 

c-) Kök çekimli dillerde anlam değişmesi, kökün kendisinin çekim
lenmesi ile sağlanır. Mesela Almanca'da "schwimmen, schwamm, gesch
wommen" yahut lngilizce'de "to swim, swam, swum" da olduğu gibi. 
Örneklerden anlaş1lacağı gibi, bu özellik Hint-Avrupa dil ailesinde 
mevcuttur. Almanlar tarafından "Ablaut" (ses değişmesi) denilen bu 
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olaya bilhassa, verblerin kuvvetli çekimlerinde raslanır. Sanskrit dilin
de, Grekçe'de ve az olarak ta Latince'de Ablaut vardır. Günümüzde 
özellikle Teutonik dillere has bir hal almıştır. Kök çekimli dillerin bir 
özelliği de "Umlaut" (ses incelmesi) dir. Buna mesela İngilizce'de 
"foot-feet", "goose-geese", "looth-teeth", Almanca'da "Maus-Miiııse", 
~·Fuss-Füsse", "Zahn-Zö.hne" gibi tekil kelimelerin çoğullaştırılmasında 
raslanır. Ayrıca Almanca'da isimlerden türetilmiş fillerde de aynı olay 
görülür. "Futter-füttern", "Zahl-zii.hlen" v.s. gibi. Ayrıca gene Alman
ca'da geçişli ve geçişsiz filler arasında fark Umlaut ile belirtilir: 
"lrinken-trö.nken", "wiegen·wii.gen", v.s. gibi. 

d) Önceki bölümde dillerin sınıflandırılması sırasında bahsi geçen 
Bantu dilleri, müşterek hususiyetleri bakımından, primitif ve nisbeten 
statik kültürlerin konuşma tarzına örnek teşkil ederler. Bütün Bantuid 
dillerde, cümlenin her parçasına şahıs zamirleri prefix olarak takılır. 

ba-lawu 
aslanlar 

ba-baluma 
ısırırlar 

ba-ntu 
insanı v.s. 

Bunlardaki ikinci bir özellik te, bütün sıfatların, bütün sayı ve işa
ret zamirlerinin, işaret ettikleri veya niteledikleri nesnelerin cinsini be
lirten birer ek takılmadan kullanılamamalarıdır. Dilin yapı taşlan olan 
parçaların mensub oldukları gruplara göre klasifiye edilmeleri yüzün
den bu dillere tasnif edici diller denir. Bu özelliği Türkçe'ye uyguluya
rak bir örnek verelim: 

insanlara ait bütün kelimeler "insan" prefixini alacağına göre, "Bir 
aske,. sokakta yürüyor" cümlesi yerine "Bir insan-asker sokakta yürü
yor", "kazada kaç kişi öldü" yerine "kazada insan-kaç kişi öldü", 
"Ahmet akıllıdır" yerine "Alı met insan-akıllıdır" denir. Aynı şekilde, 
tahta eşya "ağaç" prefixini, ince ve düz şeyler "ince" pıefixini alır. 
Mesela bir masayı işaret ederken "ağaç-şu" ya da bir kitaptan bahs 
ederken "içinde ince-yüz sayfa var" cümleleri kullanılır. 

Bunlar adeta kullanımı fazla genişletilmiş birer determinatif şeklin
dedir. Bundan dolayı. determinatif kullanan ölü dillerden, kök çekimli 
Semitik ve ek-çekimli Hint-Avrupa lisanları ile günümüzün bu primitif 
tasnifçi dilleri arasındaki fark pek te büyük değildir. Ayrıca eril-dişil 
affixleri ile çalışan modern Hint-Avrupa dillerinde de aynı motifin daha 
gelişmiş şeklinin hala mevcut olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. 



DiLLERiN FONETİK ÖZELLİKLERİ 

Grammatikal özellikler gibi, değişik dillere hakim olan seslendirme 
çeşitlerine de kısaca değinmek faydalı olur. Fonetik değerler, pek az 
dilbilimci tarafından önemsenmesine rağmen aslında dillerin benzerlik
lerini bulmada mühim bir rol oynamaktadır. Mesela Hawai dilindeki 
bazı yer adları (Honolulu), ses bakımından Japonca'nın (Fujiyama) 
co~rafi isimlerini andırır. Bunlarda heceler, görüldüğü gibi, bir sessiz 
bir sesli harften müteşekkildir. Yani başka bir deyimle, bu heceler 
Çince'nin tipik kelimeleri gibidir. Hint-Avrupa dilleri ise buna karşılık 
konsonant bakımından çok zengindir. Bunlarda b, d, /, g, k,p gibi 
konsonantlarla başlayıp, bunları takiben l, r, i sonra da r, s, tr gibi 
diğer sessizleri ihtiva eden bir çok kelime vardır. Mesela : 

Zwetschge, sprinkle, sprightly, expression v.s. gibi. 

Hint-Avrupa dillerinin ikinci bir özelliği de kapalı hecelerin bollu
ğudur. Eğer kelime tek bir heceden ibaretse, o zaman bu muhakkak 
kapalı olur : 

God, way, man, Tag, dog v.s. gibi. 

"lnitial konsonantlar" denilen sessiz harflerin çeşitli kombinasyon
lannın da Hint-Avrupa dil ailesi içindeki değişik gruplar için karak
teristik olduğu muhakkaktır. Mesela Yunanca'da PS-, Latince'de -CT-, 
Teutonik grupta SN- veya SK- ile başlayan kelimeler çok fazladır. Bazı 
harflerin ise, akraba dHlerde eş anlamlı kelimelerde aynen kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. İngilizce'de "l" harfiyle biten ve hepsi de repetitif 
hareket belirten yüzyirmi kadar kelime mevcuttur : 

wobble, tipple, nestle, snaffle, sprinkle v .s. gibi. 

Sessiz harflerin fazlalığı yüzünden bu dillerde fonetik yönden orta
ya çıkan kesikliğe "stakato sesler" adı verilmektedir. ltalyanca bu sis-
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temden oldukça uzaklaşmıştır. Bunda, Latince'nin orta konsonantı olan 
-CT-, - TT- şekline dönüşmüştür. 

docfor-dottore v.s. gibi. 

Ayrıca bu dilde kelimelerin sonunda daima bir sesli harf bulunur. 
Sondaki vokallerin fonetik yönden verdiği akıcılık yüzünden de bu ve 
buna benzer dillere "gfüsando" diller adı takılmıştır. 

Bazı dillerde, mesela Grönland Eskimo'larının lisanında, konuşma 
sırasında kelimelerin, nerede bitip, nerede başladığını anlamak gayet 
güçtür. Böyle dillere "holophrastik" adı verilir. Hint-Avrupa dil ailesi 
içinden Fransızca'yı bunlara örnek olarak gösterebiliriz. 

Değişik sebeplerle, milletler birbirlerinden çeşitli kelimeler alıp, 
bunları asimile etmişlerdir. Özellikle kültürel üstünlüğünü kabul ettir
miş toplumların dilleri, diğerleri tarafından ister istemez alınır. Fakat 
alınan kelime, yerli halkın konuştuğu dilden uzak bir aileye mensnpsa, 
o zaman bu kelime yerli dilin fonetik yeteneklerine uydurulur. Mesela 
"football" ve "calcium'' kelimeleri Japonca'nın fonetik süzgecinden 
geçtikten sonra, "fotuboru" ve "karuşuma" haline gelmiştir. Amerika'ya 
yerleşmiş İtalyan göçmenlerinin ağzında İngilizce kelimeler distorsiyon
lara uğramıştır: 

lıat-atlo, horse·orso, shop-scioppa v.b. gibi. 

Bu gibi ses değişmelerini ölü dillerde de tesbit etmek mümkündür. 
Oldukça sık kullanılan "akadize" veya "hititize" terimleri böyle fone
tik değişimleri belirtmek için ortaya çıkmıştır. 
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YAZILI BELGELERİN BULUNTU 
YERLERİ ve KONULARI 

llk bölümde, konumuz olan Anadolu dillerini inceleyebilmek için 
elimizde yeterli malzeme bulunduğunu söylemiştik. Ölü diller hakkında 
bize bilgi veren kaynaklar, tamamen yazılı belgelerden ibarettir. Bu 
belgeler iki ayrı yazı sistemi göstermektedir: Çivi yazısı ve Hiyeroglif. 
Çivi yazısı, bilgimizin temelini teşkil eden kil tabletlerin yazıldığı dil
lerin kullanmış olduğu sistemdir. Hiyeroglif yazısı ise, genellikle taş 
eserlerdeki, mühürlerdeki ve nadiren de keramik kaplardaki yazıtlarda 
görülen dilin sistemidir. Gerek bu dilleri, gerekse yazı sistemlerini iler
deki bölümlerde "Anadolu dil grubunu" incelerken ele alacağız. Fakat 
ölü dilleri tanımamızı sağlayan belgelerin de nerelerde, ne durumda 
bulunduğunu, hangi konularda yazıldığını detaylarına girmeden öğren
memizde fayda vardır. 

Anadolu' da şimdiye kadar yapılan kazılar, M. ö. 2 nci bin'e ait 
yazılı belge veren iki büyük merkezi meydana çıkarmıştır. Birinci mer
kez eski Asur tüccarlarına ait, 10.000 Asurca yazılmış belge veren 
Kültepe, ikincisi ise bu sayının bir misli kadar Hititçe, Palaca, Luwca , 
Hurca ve Proto-Hattice tabletin ele geçtiği Boğazkög'dür. Bunların ya
nında, Alişar, Alaca, Tarsus ve Sultantepe'de de az sayıda tablet 
bulunmuştur. 

Kültepe ( Kaneş} Karumu'nun 11. iskan katından elde edilen tablet
ler, yukarda da belirttiğimiz gibi, eski Asur tüccarlarının ticaret arşiv
lerine aittir. Kazılardan anlaşıldığına göre büyük evlerde bir veya iki 
oda arşiv vazifesi görmekte, küçüklerde ise oturma odaları aynı ihti
yacı karşılamaktaydı. Tabletler genellikle sepetler, sandıklar veya kil 
kaplar içinde muhafaza edilmekteydi. Sepet ve tahta muhafazalar, zama
nın etkisiyle ortadan kalkıp, yalnız izleri ile anlaşılabildiğinden, bunların 
biçimleri hakkında fikrimiz tam değildir. Kil kaplar ise "kaset" denilen 
Özel bir form göstermektedir. Bunlar, 20-30 cm. yüksekliğinde, dıştan 
ev modellerine benzeyen, duvarları insan figürleri ve başları ile süslü 
kaplardır. Bazen ise, birkaç yüz tablet, muhtelif kümeler halinde oda
lardan birinde bulunmaktadır. Bunların, evle birlikte yanan tahta raf-



- 26 -

larda durdukları ve çökme dolayısıyla zeminde 1 m. kadar yüksek 
kümeler halinde biriktikleri anlaşılmaktadır. Böyle hallerde tabletler 
ateş tesiriyle gayet iyi pişirilmiş olmaktadır. 

Bulunan iş mektupları ve belgeleri sayesinde buluntu tabakalarının 
tarihlenmesi, Asurlu'lann ticari faaliyeti ve Anadolu balkı ile nasıl 
geçindikleri hakkında bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Burada edebi me
tinler gayet azdır. Asur hükümdarı lrişum'a ait hukuki bir kitabe ve 
muhtemelen bir katip okuluna ait birkaç temrin tableti, ticari belgeler 
haricinde bulunan belgelerdendir. Bu metinlerin yazılmış olduğu sistem, 
tüccarlarla birlikte ortadan kalkmış ve sonradan eski Babil duktus'unu 
(yazı biçimi) kendilerine mal eden Hititliler tarafından kullanılmamıştır. 

Boğazköy'de, Winckler'i 1906 yılında kazı yapmaya teşvik eden 
tablet parçaları, Büyükkale'oin batı yamacında satıh buluntusu olarak 
elde edilmişlerdi. Bu tablet parçalarının yıkıntılarla beraber yamaca 
indikleri belli olmaktaydı. Yukarı doğru çıkıldıkça sayıları artıyor ve 
orada, burada yığıntı halinde tüm belgeler ortaya çıkıyordu. Gerçekten 
de, bu tabletlerin esas muhafaza edildikleri yerin, Büyükkale'nin batı
sında "E" harfi ile gösterilen binanın dış kenarındaki iki oda olduğu 
meydana çıktı. ilk kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerin kesin yerleri 
hakkında pek az şey bilinmektedir. Belgelerin, konuları bakımından 

gruplandırılmaları da, bize, bulunan arşivlerin yalnız siyasi veya dini 
mahiyette mi olduğunu, yoksa hertürlü mevzuda belge ihtiva eden bir 
çeşit kitaplık mı olduğuna dair kesin bilgi verememektedir. Winckler'in 
ifadesine göre burada şu konularda belgeler bulunmuştur: Ramses ile 
Kizzuwatna'lı Sunassara arasındaki ittifaklar, Mısır ile yapılan yazış· 
malara ait parçalar, Suppiluliuma ve Mursili annalleri, Hattusili ili. fer
manı, eski saray kronikleri, Telepinu fermanının Akkadça nüshası, 
Kikkuli'nin at bakımı ile ilgili 'talimatname'si, Amnuhatra ve Papanikri 
ritualleri, omen'ler ve İlluganka mythini ihtiva eden tabletler. 

Boğazköy'de ikinci tablet buluntu yeri, Aşağı Şehir'de Büyük 
Mabed'in doğu magazinidir. Buradaki belgelerin, temeller arasına dolgu 
maksadıyla molozla birlikte atıldığı ve bunların aslında civarda daha 
evvel yakılmı., binalarda durdukları tahmin edilmekte idi. Harabenin 
o zamanki arkeolojik tetkiklerinde bulunmuş olan L. Curtius ise, bu 
tahmine karşılık hatıralarında şöyle yazmaktadır: 11Büyük Mabed"in 
2 no. lı odasında, bariz bir tarzda eğri olarak sıralanmış ve tamamı 
muhaJaza edilmiş tabletler gördük. Kil tabletlerin düzgün sıralar halin· 
deki durumunu hatırlamam, Puchstein'ın bunların moloz dolgu olarak 
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buraya nakledilmiş olduğu iddiasına karşıttır. Bunların bulunuş vaziyeti 
ancak, bodrumdaki magazin kısmı üzerinde bulunan arşivin, bir yangın 
felaketi neticesi aşağıya çökmüş olması ile açıklanabilir". 

Böylelikle, buranın da Kültepe'de olduğu gibi, tabletlerin tahta 
raflarda muhafaza edildiği bir arşiv olduğu anlaşılmaktadır. Tabletlerin 
kapı eşiklerinin gösterdiği asıl zemin seviyesinden aşağıda olması, es· 
kiden burada, kazılarla da tesbit edildiği gibi ahşap bir döşemenin 
mevcut olması ile izah edilebilmektedir. Bu buluntu yerinde ele geçen 
belgelerin konusuna dair de bilgiye sahip bulunmaktayız. Burada 
Mattiwaza ile yapılan muahede'nin her iki versiyonu, Nigalbat kralın
dan gelen bir mektup, Naptera'nın Puduhepa ve Kadaşman- Turgu'nun 
Hattusil'le yazışmaları, Hattusili'nin tahta geçmesiyle ilgili bir vesika, 
Kuzey Suriye ile yapılmış olan anlaşmaların bir çoğu ve Piyasfali için 
çıkarılmış bir ferman ele geçirilmiştir. Görülüyor ki, her iki buluntu 
yerinin metin muhteviyatı bakımından farkı yoktur. 

Üçüncü bir buluntu yeri de, 1907 de sondajı vapılan ve 1911 de 
tamamı kazılan, Büyükkale'nin batı eteğinde Mabed alanı dışında kalan 
bir kesimdir. Kazıda tutulan günlük defterlerde buradan "Tablet yuva
sı" v~ya "Arşiv" olarak bahs edilmektedir. Bu kayıtlardan anlaşıldığı
na göre, burada da fazla miktarda çivi yazısı belge çıkmıştır. Aynı 
yerde 1960 yılında yapılan kazılarda gene fazla sayıda tablet elde 
edilmiş, bunlardan Tuthalya !V. den söz edilen bir tanesi sayesinde 
kesin tarihlemeye gidilmesi mümkün olmuştur. Burada çıkan diğer bel
geler ise, ''Sözlük"ler, yani Sümerce ideogramları, Bunların Akkadça 
okunuşları ve Hititçe karşılıklarını veren kelime listeleri ; bayramlar 
ve ölüm ritualleri ile ilgili metinler. 

Boğazköy'deki diğer bir buluntu yeri, Büyükkale'niA güney kısmın
da 1931 den 1933 yılına kadar yapılan kazılarda meydana çıkan "A" 
binasıdır. Bir koridorun uzun tarafına dik olarak açılan magazin biçim
li beş odadan müteşekkil olan bu yapı, iki yılda temizlenebildi. Oda
ların içinde, ikinci bir katı taşıdıkları anlaşılan ikişer sıra sütun kaide
leri bulunmaktadır. Yapının duvarları, düzensiz taş sockel'ler üzerine 
oturtulmuş ahşap takviyeli kerpiçtendir. Bütün yapıda bulunan 3000 
tabletten, en iyi muhafaza edilmiş :WOO tanesi V. no. h odada ele ge
çirilmiştir. Tabletler, odaları zeminden kerpiç duvarın üst kısmına ka
dar doldurmuş kireç taşı kırıkları, yanmış kerpiç parçaları ve kömür
leşmiş odunlardan müteşekkil molozların arasında çıkmıştır. M. ö. 
l nci bin'de Boğazköy'e yerleşmiş ahalinin, molozların tesviyesini yapar· 
ken, tablet parçalarını çok karıştırdıkları ve etrafa saçtıkları doğruysa 
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da, bulgulara göre 14/15. yüzyıllara ait arşivin bu "A" binasında ve 
özellikle V. odada muhafaza edilmiş olduğu bir gerçektir. Bu binanın 
iki katlı olduğu ve tabletlerin üst katta depolandığı iddiası da gene 
kazı bulgularına göre çürütülmektedir. Çünkü, tabletler çoğunlukla 
odaların zemininde bulunmuştur, aksi halde tavanın çökmesi sonucu, 
zeminle tabletler arasında bir tabakanın mevcut olması icab ederdi. 

Tabletlerin, Boğazköy'de Kültepe'de olduğu gibi kaplarda saklan
dığına dair herhangi bir emare bulunamamıştır. Buna karşılık, tabletler 
üzerindeki kesif yangın izleri, bunların yanan tahta ile direkt temasta 
bulunmuş olduğunu, dolayısıyla tahta raflar üzerine sıralanarak muha
faza edilmiş olduklarını belli etmektedir. 

1957 yılında yapılan kazılar, bir tablet deposunda saklanan belge
lerin durumu hakkında daha kesin bilgiler elde edilmesini sağladı "A" 
binasının biraz güneyinde, sur duvarının dışa doğru çıkıntı yapan kıs
mında, diğer yapılara nazaran daha geç bir inşa devresine ait "K" 
harfi ile gösterilen bir yapı bulunmaktadır. Bu binanın 5x4.30 m. eba
dındaki bir odasında sertleştirilmiş kil zemin üzerindeki yangın moloz
ları içinde 300 tablet parçası çıkmıştır. Bu odada da bir üst katın var
lığına delalet eden iki kireç taşı kaide mevcuttur. Tabletler, odanın 
batı ve kuzey duvarı boyunca uzanan kil ile örtülü bir taş seki üze
rinde kerpiç ve yanık odun kalıntıları ile birlikte bulunmuştur. Taş 
sekinin, duvarda tavana kadar uzanan tahta rafların kaidesini teşkil 

ettiği ve tabletlerin bunlar üzerinde sıralandığı anlaşılmaktadır. "K" 
binasının da bir yangın sonucu yıkıldığı, bu yangınla rafların tablet
lerlerle bi{likte çöktüğü, sıcaktan duvar tuğlalarının piştiği, tabletlerin 
ise ateş tesiriyle yarı sırlaşmış bir halde birbirine yapıştığı belli 
olmaktadır. 

Yukarda söylediğimiz gibi çivi yazısı belgelerin büyük bir kısmı 
kil tabletlere yazılmış olmasına rağmen, önemli vesikaların -Hititlerce 
sihri bir sağlamlığa sahip olduğu sanıldığı halde- günümüze kadar ge
lemeyen madeni levhalar üzerine kayd edildiği anlaşılmaktadır. Bir 
tablette şöyle denmektedir: ~ 

"Ramses, büyük kral, Mısır ülkesi kralı, antlaşmayı gümüş bir 
tablet üzerinde, Hattusili, büyük kral, Hatti ülkesi kralı ile yaptı." 
Diğer bir antlaşmada ise şu satırlar vardı: 

' 'Majesteleri, Dattassa ülkesi kralı Ulmitesup'a ne verdimse, nereyi 
sınır olarak kabul ettimse, hepsini demir bir tablet üzerine kaydettim" 
Suppiluliuma annallerine ait bir kolophon'da şöyle bir kayıt vardır: 
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"Bronz tablet henüz bitmemiş." 

Gene metinlerden çıkardığımıza göre, elimizdeki kil tabletlerden 
ritualleri ihtiva edenlerin önce tahta müsveddelerinin yazıldığı anlaşıl
maktadır. Merasimin bütün gidişatı, kurbanın hazırlanması, kral ve ra
hibin hareketleri bütün detaylarıyla tören sırasında tahta tabletlere 
kayd edilmekteydi. Bunlar sonradan yazılı kalıntılar için daha emin bir 
şekil olan kil tabletlere geçirilmiştir. Anadolu'nun iklimi dolayısıyla 
bunlardan hiçbirisi elimize geçmemiş, yalnız "tahta tablet" ve "tahta 
tablet kcitibi" terimleri bize kadar gelebilmiştir. Bunlara dayanarak, bu 
gayet zengin arşivler içinde ekonomik belgelerin yokluğunu, bu tip 
metinlerin tahrib olabilen malzeme üzerine yazılmış olmasıyla izah 
edebiliriz. Boğazköy, Büyükkale'de çok sayıda bulla'nın mevcudiyetini, 
bunların iple ba~Ianmış oldukları, esas dokümanı ihtiva eden tahta 
tabletin çürüme sonucu ortadan kalkmış olmasıyla açıklayabiliriz . 
Gene güney-do2'u Anadolu'da yapılan kazılarda krali saraylar bulun
masına rağmen, bunlarda yazılı belge olarak sadece bullalara raslan
masının sebebini, belki de aynı olayda aramak isabetli olur. 

Eğer bu hipotez doğruysa, o zaman ortaya çıkacak problem, "tah
ta tablet katipleri"nin hiyeroglii mi, yoksa çivi yazısı mı kullanmış 
olduklarıdır. Bu da 1953 yılında Kalalı'ta yapılan kazılarda aydınlan
mıştır. Bir kaynağın çamurları içinde gayet iyi muhafaza edilmiş olarak 
ele geçen fildişi ve tahta tabletlerde çivi yazısı satırlar okunmaktadır. 
Şu halde; Anadolu' da da tahta tabletlerin çivi yazısı için kullanıldık
ları iddiası daha kesin temellere oturtulmuş olmaktadır. 

Anadolu'da bulunmuş olan hiyeroglif belgeleri, kaya kabartma
ları, taş anıtlar ve mühürler olmak üzere üç grupta toplamak müm
kündür. Konu bakımından, bunlar çivi yazılı tabletler kadar çeşitli de
ğillerdir. 



ANADOLU DİLLERİ ve TAŞIDIKLARI 
HİNT·A VRUPA ÖZELLİKLERİ 

Önceki bölümde, Boğazköy arşivlerinden söz ederken. burada 
Hititçe yanında Proto-Hatti dili, Luwca, Palaca ve Hurca gibi başka 
dillerin de ortaya çıktığını belirtmiştik. Bu dillerin, dünya dil aileleriy
le olması muhtemel ilgileri üzerine ilk araştırma, içlerinde en iyi bili
neni olan Hititçe'nin ele alınmasıyla başladı. 1917 yılında B. Hrozny 
Hitit dilinin, Hint-Avrupa dil ailesi ile olan akrabalığını ortaya koydu. 
Önceleri buna bir hipotez gözü ile bakıldıysa da, seneler geçtikçe 
doğruluğu açıkça anlaşılarak, diğer Boğazköy dillerinin de aynı yönden 
incelenmesine başlandı. 

Hint-Avrupa dillerinin Hititçe ile olan yakınlığı evvelce bahs etti
ğimiz mukayeseli linguistik metodları ile ispat edildi. Fakat bu ilginin 
derecesini tayin etmede münakaşalar çıktı. Hititçe, Proto-Hatti ile Hur 
dili haricindeki Anadolu dilleri ile beraber, herhangi bir modern dil 
gibi doğrudan doğruya Hint-Avrupa ailesine dahil edilmeli miydi, yok
sa bunlar gelişim sırasında koptukları Hint-Avrupa dillerine akraba 
bir grup olarak mı kabul edilmeliydi. Her iki fikir de aslında kuvvet
lidir ve savunulabilir. Bunlardan ilki, Hititçe'nin tam bir Hint-Avrupa 
dili olduğu, bütün Germanistlerin katıldığı ortodox bir fikirdir. İkincisi 
-Anadolu dillerinin Hint-Avrupa dillerine akraba olduğu- ise ilk defa 
E. Forrer tarafından ortaya atılmış ve sonra E. H. Sturtevant tarafın
dan da ele alınarak ispata çalışılmıştır. 

Birinci teoriyi ispatlamak için, Hint-Avrupa dillerinin gelişim sıra
sına göre alt kademelerinde meydan gelmiş ve aynı anda Hititçeyi 
etkilemiş değişmeleri göstermek lazımdır. ikincisinin doğruluğunu ke
sinleştirmek için de, Hint-Avrupa dilleri için karakteristik olan fakat 
Hititçeyi etkilememiş yenileşmeleri bulmak gerekmektedir. 

İlk teoriyi destekleyen iddialar şunlardır: 

1-) Hititçede ve diğer Anadolu dillerinde "kentum" kategorisinde 
olduğu gibi iki cins "k-sesi" ayırd edilir, 
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a-) kard-, ki-,y,ek-, luk-, daluga~ v.b. gibi. 
b-) kui-, kuen-, nekumant-, v.b. gibi. 

2-) Hititçe, ' 1 kentum" kategorisine has ''e-sesi"ne muhafaza et
miştir. Halbuki bu, Doğu Hint-Avrupa dillerinde "a-sesi"ni dönüşmüş
tür. Mesela: 

Hititçe ''dzi" - Idg. "esti" - Eski Hintçe "asli" 
Hititçe "y,d-" - Idg. "wes" - Eski Hintçe "vas '' 
Hititçe "es-" - Idg. "es'' - Eski Hintçe "as", 

Fakat şunu da hemen ilave etmek lazımdır ki, son iki misaldeki 
"e-sesi", metinlerde "a-sesi" ile de görülmektedir. Luwcada da '·a-ses
leri''ne olan meyil hemen göze çarpacak niteliktedir. 

Hititçede "o-sesleri" de, Germen, Baltık ve Arnavut grubu dillerin
de olduğu gibi "a-sesleri"ne dönüşmüştür. 

Hititçede ',arras - ldg. "orsos" - Eski Yüksek Almanca 
"ars" v.b. gibi. 

3-) Hititçe ve diğer Anadolu dilleri r-elemanlz medial eklere sa
hiptir. Bu r-elemanlarina ltalo-Keltik, Tochar ve Frig dillerinde rasla
nır ve muhtemelen bütün bu dillerde bir arkaizmdir. 

4) Hititçe sk-t.u/fix'i ile iterati/-durati/ yapılır. Aynı suffix, Tochar 
dilinde de büyük bir rol oynamakta ve kausatif'lerin yapılmasına ya
ramaktadır. Fakat iteratif-duratif anlamı da kalıntı olarak muhafaza 
edilınis tir. 

5-) Hititçe, Grekçe ve Ermenice ile "r" harfiyle başlayan keli
melere sahip olmama hususiyetini paylaşır. Bu özellik te aynı substrat
lardan menşe alınış olabilir. 

6-) Hititçe ve Slav dillerinde "-a(St)i" suffixi boyut ifade eden 
kelimelerde kullanılır. 

palgaSti (-genişlik), dalugaSti (-uzunluk) 

Hititçe'de "· zel" n~mina actionis'te, Slav dillerinde "- tef'' ise 
110mina actoris'te kullanılır. Bunlar da birer arkaizm işareti olmalıdır. 

7-) Hititçe'deki iki çeşit fiil çekiminden, "bi - çekimi" adı veri-



- 32 -

leni bu dilde aslında mevcut olmayan, fakat diğer Hint-Avrupa dille
rinde bulunan "Perfekt" ile mukayese edilmek istenmiş ve çekime 
Latince ve Tocharca'dan örnekler gösterilmiştir. Fakat bu mukayese, 
birinci teoriye kuvvet kazandıracak nitelikte değildir. 

Diğer taraftan, ikinci teorinin savunucusu olan Sturtevant, diğer 
Hint-Avrupa dillerinde bazı değişmelerle kaybolan özelliklerin, Hititçe' -
de muhafaza edilmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu bilginin ana daya
nak noktası, Hitit dilinin verbal sistem bakımından, ilerde daha deta
ye bir şekilde göreceğimiz gibi, diğer eski Hint-Avrupa dillerinden 
çok farklı oluşu, -ki buna ilk defa Forrer temas etmiştir,- Hititçe'de 
Laryngal seslerin mevcudiyeti ve cümle bağlacı olarak vazife gören 
bazı partikellerin enklitik zamirlerle meydana getirdikleri bileşimlerin 
özellikleridir. 

ister direkt, ister dolaylı olsun, Hititçe'nin Hint-Avrupa dillerine 
olan yakınlığı yalnız etimolojileri kesinleşmiş bir kac kelimeye, ki bun
laıın sayısı devamlı olarak artmaktadır, bir göz atmakla anlaşılabilir. 

Hit. bastai· (Yunanca) osteon, (Eski Hintçe) asthi "kemik'' 

es gar- < ear, (Latince) aser "kan" 

( genu· (Latince) genii "diz" 

( nekui- ( nox, (Eski Hintçe) nakt "gece" 

< nepis- (Yunanca) nephos, (Sanskrit) nabhas, (Slawca) nebo ''gök" 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

< 

ney.a- ( neos, (Latince) nobus, Eski Hintçe) nava "yeni" 

peda- (Yunanca) pedon "yer" 

iuga- < zygon, (Latince) iugum, Eski Hintçe yugam 
"boyunduruk'' 

se5zi- (Eski Hintçej sasti "uyuyor" 

kuiski- (Latince) quisque ''her hangi biri" 

udati- vidua "dul kadın" 

y,erite- ( vereor "korkmak" 

yestara· (Awest dili) vastar "çoban" 

arfoniia- (Awest dili) aresyant ''kıskanmak" 
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Hit. ad- (Eski Hintçe) arşati "akmak" 

.- GU1J:ant- (Latince) uentus, (Got dili) winds "rüzgar' ' 

< kast- (Tocharca) kaşt ''açlık" 

Hititçe'nin Hint-Avrupa dilleriyle olan benzerliği kesinlikle anlaşıl
dıktan sonra, diğer Anadolu dillerinin gerek kendi aralarındaki, gerek 
büyük dil aileleriyle olan yakınlıkları üzerinde durulduğunu söylemiş
tik. Bu dillerinin morfolojik yapılarını, yani gramerlerini sırayla incele
yeceğimiz zaman, aralarındaki ilgi açıkça belli olacaktır. Fakat, şimdi 
de, yukardaki gibi bir kelime listesi yardımıyla, Proto-Hatti ve Hur 
dili hariç olmak üzere, Anadolu dillerinin kelime hazinelerindeki bağ
lılığı belirtmek faydalı olacaktır: 

Luwea Palaca Hititçe Anlamı 

anni- anna- an na- anne 

aia- iia· yapmak 
(H.H. aia) 

az- at- ed- yemek 
(H.H. at) 

battulabi ğaddulii.tar- sağlık 

kuiS kuis kuis kim 

mammanna- mema- söylemek 

muYtattalli- mUYtattalli- kuvvetli 
(H.H. muwatali-) 

larkummiia- tarkummii.i- haber vermek 
iati- (H.H. lata-) baba 
titita- titita- göz bebeği 

abu- eku- içmek 
{Jass- aassik- doymak 
sun- sunna- doldurmak 



Luwca 

annay,anni

adii.a· 

tJummati

im(ma}ra

gangata

kifo

kuy,anna

parran 

Sarri 

tormi

tatari.fa

ulanti-

kummi

kuy,aija

nabtJuya

dul}a-

- 34 

Palaca 

kart-

-(u) IJar 

Hititçe 

BALanna~anna-

ad-

(H.H. {Jurnali-) 

gimra-

gangadai-

kifoi-

ku(y,a)nna(n)-

piran 

fora 

tarma-

(H.H. talara-) 

(H.H. wala(n)da-) 

kard-

-y,a(r)-

(H.H. kum mi-) 

(H.H. kwasa-) 

nakkes-

H.H. tuwa-) 

Anlamı 

üvey ana 

akmak 

temel 

çayır 

doyurmak 

taramak 

bakır 

önde 

yukarda 

çivi, iğne 

lanetlemek 

ölmüş 

kalp 

direkt ifade Part. 

temiz, saf 

korkma'< 

ağırlaşmak 

koymak 

Yapılan araştırmalar, yukardaki dillerden başka daha iki Anadolu 
dilinin Hititçe ile olan akrabalığını meydana çıkarmıştır. Bunlar M. ö. 
II. bin'den sonraya ait oldukları için konumuzun dısında kalan, Lykia 
ve Lydia dilleridir. Bütün bunlara "Anadolu dilleri grubu" adı veril
mektedir. 

Önceki bolümlerde dillerin sınıflandırılmasına temas ederken gör
düğümüz gibi, tasnif yapılırken, dil grupları dil ailelerine bağlanmak
ta idi. Yukarda anlattığımız teorilerden ilkine göre, ''Anadolu grubu" 
direkt olarak Hint-Avrupa ailesi içinde mütalaa edilmektedir. ikinci 
teorinin savunucuları ise, ölü dillerin gelişimini ve dolayısıyla sınıflan
dırmadaki yerini ayrı olarak ele almakta ve kesin olmamakla beraber, 
aşağıdaki şemada gösterilen bir orijin ve akrabalık düzenini kabul et
mektedirler : 



1 
Proto·Anadolu 
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Proto·lndo·Hitit 
1 

1 
Hititçe Lawca Palaca H. Hititçe Lgkce Lgdce 

1 
Proto·Hint·Aflrap:ı 

1 1 
Yunanca Latince Sanskrit 

Buna göre, Proto·İndo-Hitit adı verilen bir dilden veya bir grup 
dilden Proto·Anadolu ve Proto-Hint-Avrupa dilleri menşe almış, birin
cisi tarihi gelişimini tamamlıyarak ölmüş, diğeri ise günümüzdeki Hint
Avrupa dilleri halinde devam edegelmiş olmaktadır. Henüz bu terimle· 
rin bilimsel değeri, yani gerçeği aksettirme yeteneği, fazla değildir. 



HİNT-AVRUPA AiLESİ DIŞINDAKİ ANADOLU DİLLERİ 

Ondokuzuncu asrın sonlarında, 1888 yılında, Mısır'da Teli el-Amar
na mevkiinde yapılan araştırmalar sonucu meydana çıkarılan büyük 
arşivin belgeleri arasında, o zamana kadar tanınmayan bir dilde ve 
çivi yazısı ile yazılmış bir tablet bulundu. Bu bir mektuptu ve yazarı
nın Mitanni kralı Tu.fratta olduğu, çivi yazısı kullanan her dilde eş 
olan determinatif'ler (bk. Anadolu dillerinin yazı sistemleri) yardımıy
la anlaşı lmıştı. Dilciler bu mektuba Mitanni Mektubu, diline de Mitan
ni Dili adını verdiler. Aynı dilde yazılmış belgelere, sonradan Boğaz
köy'de, Nuzi'de, Mari'de ve Ugarit'de de raslandı. Mitanni diline, Mi
tanni devletinin kurulmuş olduğu kuzey-batı Mezopotamya'ya Akkad
lar tarafından verilen Subartu isminden dolayı, Subartu dili adı da 
verildi. Fakat, Boğazköy metinlerinde bu dilin bur·li-li, bu dilin konu
şulduğu ülkenin KUR /jur-ri, ülke ahalisinin de bur-la- olarak nitelen
dirilmesi, ayrıca Nuzi belgelerinde de aynı kelimelerin kullanılması, 
Bu dilin adının Hur dili olduğu fikrini kesinleştirdi. Çivi yazısındaki 
bur komplex işaretinin aynı zamanda bar okunabilmesi, bazı dilcilerin 
yukarda geçen kelimeleri buna göre, mesela /jar-ri olarak okumaları
na ve se.s benzerliğine dayanarak, Hurlarla Arileri bir tutmalarına yol 
açtıysa da, metinlerde bu-ur-la-as şeklinde basit hecelerle yazılan bir 
kelimenin bulunması, bu eşitlemenin yanlış olduğunu ve Hur okunuşu
doğruluğunu ispat etti. 

Hurcanın hangi dil ailesine girdiği ve akrabalığı, Mitanni Mektu
bu'nun ortaya çıkmasından beri üzerinde durulan bir problemdir. iler
de görüleceği gibi, daima suffix'lerle çalışan ve agglütinativ bir ka
rakter taşıyan bu dil, Kafkas dilleriyle ve Elam diliyle karşılaştırıl· 
mıştır. Fakat agglütinativ olma özelliğinin pek çok ayrı dilde buluna
bilmesi ve Elam dilinin kendisinin henüz iyice bilinmemesi, bu çalış
maların bir sonuca ulaşmasını engellemiştir. Yalnız, M. ö. 1 binyılda 
Anadolu'da yaşamış Urartuların dili ile Hurcanın, gerek gramatikal, 
gerek lexikal yönden olan yakınlığı artık açıkça anlaşılmıştır. Ancak, 
bundan başka bir bağlantı ve dolayısıyla mensup olduğu dil ailesi 
tesbit edilmiş değildir. 
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Hurcanın, kendisiyle akraba olmayan, fakat, coğrafi bakımdan 
komşusu bulunan dillerle çok alış-verişi olduğu anlaşılmaktad tr. Bil
hassa lexikal yönden Akkadçanın etkisi, Hurcada dikkati çekecek ka
dardır. 

Akk. forru "kral" = Hur. forri-

Akk. tuppu ''tablet" = Hur. tuppi-

Akk. şalmu "resim" = Hur. zalamsi

Akk. sinni piri "fildişi" = Hur. siniperi-

Akkadça üzerindeki Hur etkisi ise, henüz araştırılmamıştır. 

Hurların, Hitit dili üzerinde de büyük etkileri olmuş, özellikle 
kültle ilgili bir çok Hurca kelime Hititçeye girmiştir. Fakat, din alanı 
dışında da, Hititçede kesbi- "sandalye" gibi Hurca kelimelerin bulun
ması kültür sahasındaki Hur tesirlerine işaret etmektedir. 

Proto-Hatti diline gelince, bu dil hakkındaki bilgimiz Hurcaya 
göre çok daha azdır. Henüz, yalnız bu dilde yazılmış üç satırlık bir 
metin dahi tam tercüme edilmemektedir. Ancak, bu dilin otokton Ana
dolu halkının Hitit egemenliğinden önceki dili olduğu ve bu dili ko
nuşanların Hitit ve Pala gibi indo-avrupai zümreleri hem dil (Luwca
da Hatti etkisi yoktur, buna sebep, Kızılırmak kavsi içinde konuşul
muş olduğu sanılan Hatti dilinin güneyde kalan Luw bölgesiyle olan 
coğrafi uzaklığı olsa gerektir). hem de kültürce geniş çapta etkilediği 
anlaşılmaktadır. Fakat, bu etkileme olayının Hititlerin y:azıyı kullanma
larından ve dolayısıyla Hatti dilini de yazıyla tesbit elmelerinden çok 
önce vuku bulduğu sezilmektedir. Çünkü, Hititçe yazılmış olan ve 
Hatti dilinde pasajlar ihtiva eden dini metinlerde, rituallerde, bu 
kısımların tercümesi gayet kötü verilmekte, dilin fonetik özelliklerinin 
de Hititlilerce yanlış aksettirildiği görülmektedir. Bu yüzden, Hatti 
dilinin M. ö. 1400 yılından sonra hala konuşulmuş olduğuna ihtimal 
verilmemekte, bahsi geçen tercümelerinde, ancak Eski Devlet zamanın
dan kalma olduğu ileri sürülmektedir. 

Yapısında ve işleyişinde, prefix'lere geniş çapta yer veren bu dilin 
de akrabaları bulunamamış ve bu da Sümerce, Kassit dili, Elamca, 
Hurca ve Urartu dili gibi, izole bir dil olarak kalmıştır. Tipolojik 
Yönden Kafkas dilleri ve bir kelimedeki ses benzerliğine dayanarak 
Çerkesçe ile (yas'ho "tanrı" = Hat. uashap/1;) yapılan karşılaştırma 
hiç bir sonuç vermemiştir. 



ANADOLU DİLLERİNİN' YAZI SİSTEMLERİ 

Önceki bölümde Anadolu dillerinin, çivi yazısı ve hiyeroglif ol
mak üzere iki ayrı yazı sistemi kullandığını söylemiş ve hiyeroglifin 
genellikle anıtlarda görüldüğünden söz etmiştik. Fakat gene evvelce 
belirttiğimiz gibi, bu sistemin daha kursiv bir şekline Kargarnış'ta 

bulunmuş bir pithos parçası üzerinde ve Asur'da meydana çıkarılmış 
kurşun şeritlerde raslanmıştır. Bu husus bize hiyeroglif yazı sisteminin 
günlük hayatta da basitleştirilerek kullanıldığını göstermekte ve Mısır 
hiyeroglif anıtları yanında, gündelik yazışmaların sistemi olan hieratik 
ve demotik yazıları hatırlatmaktadır. Gerçekten de, bu yazının karakteri 
tam olmasa da Mısır hiyerogriflerini andırmaktadır; Yalnız, aralarında
ki fark, yazıldıkları dillerin birbirlerine benzemeyen tabiatı ve Anado
lu'daki sistemin, Mısır'dakine nazaran resim-gazz'dan daha da uzakla
şarak stilize hale gelmiş olmasıdır. Anadolu'da görülen hiyeroglif ya
zısının dili, ilk defa Hititçe olarak vasıflandırılmıştır. Hakikaten de çi
vi yazısı ile yazılan Hititçe ile hiyeroglif yazısının kullandığı dil ara
sında büyük bir ilgi bulunmaktadır. Fakat daha sonra bu dilin Luw
ca'ya daha çok benzediği görülmüş ve "Hiyeroglif Luwca'sı" veya 
"Resim . Luwca'sı" terimleri üzerinde durulmaya başlanmıştır. Fakat bu 
sorunun kesin çözümünü bulmak, elimizdeki hiyeroglif materyel olduk
ça az ve konu bakımından çeşitsiz olduğundan, henüz kolay değildir. 

Mısır hiyerogliflerinde ve Babil çivi yazısında olduğu gibi, bu ya
zı da şu üç elemandan müteşekkildir : ldeogram'lar, fonetik işaretler 
ve pre- ve postdeteminatif'ler. Fonetik işaretler, Mısır yazısının aksine, 
sesli harflere sahip hecelerdir. Kelimel~r özel bir işaret ile çoğu za
man ayrılmaktadır. ldeogram'lar, resme daha yakın olmaları, kelime 
başlarındaki yerleri ve daha az ku!Ianılmış olmalarıyla, fonetik işaret
lerden ayrılmaktadır. Fonetik işaretlt:r bunları takiben gelmekte ve 
daha kursiv bir form göstermektedirler, Resim-yazı'larda ideogramla
rm resim karakterleri bakımından hemen anlaşılmaları ve kendilerin
den sonra gelen kelimelerin anlam ve gramatikal fonksiyonları bakı
mından bilgi vermeleri beklenmesine rağmen, Hitit hiyeroglifleri, yu
karda söylediğimiz gibi stilize olmalarıyla, belirginliklerini kaybetmiş-
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lerdir. Bu yazının ilii çekici bir özelliği de yazılma yönüdür. Satırla
rın gidişi Yunanca "busirophedon" terimi ile ifade edilen zik·zak bir 
tarzdadır. Yazının başlangıcı ise iki şekilde anlaşılır : Kendikendini 
işaret eden ve "ben" anlamına gelen figürün çoğunlukla kitabenin baş· 
langıcında olması veya kitabelerin sonunda genellikle boş bir kısım 
bırakılması, yazının baş tarafını bulmakta yardımcı olmaktadır. Ayn
ca Mısır yazısında olduğu gibi, bütün insan ve insan başlan satırın 
başlangıgına bakar, eller o tarafa açılmıştır ve adımlar o yöne atıl
maktadır. 

Anadolu dil gurubuna dahil edilen diller, Lykçe ve Lydce hariç, 
çivi yazısını kullanmışlardır. Daha doğrusu, bu dillere çivi yazısı ile 
kayd edilmiş Hitit belgelerinde raslandığı için, bütün diller çivi yazı
sını kabul etmiştir diyoruz, Yani, Luwca ve Palaca konuşan etnik 
zümrenin dilleri için çivi yazısını kabul edip, etmediklerini kesin ola
rak bilmiyoruz ama, çivi yazısının bu dillere Hititler tarafından uygu
landığını anlıyoruz. Anadolu'da bulundukları halde Hint-Avrupa özelli
ği göstermeyen ve Anadolu dil grubuna sokulmayan dillerden Proto
Hattice ve Hurca'dan ilki, bize kadar ancak Hitit metinleri içinde ge
lebilmiştir. Bu dil, belki de Ijatti ülkesinin otokton halkının diliydi ve 
bir yazı sistemine sahip değildi. Fakat Hititler daha o zaman ölmüş 
olan bu dile çivi yazısını tatbik etmişler ve ritualleri içinde Proto
Hattice cümleler kullanmışlardır. Aslında Anadolu menşeli olmayan, 
Kuzey Suriye ve Mezopotamya ülkelerine çok yayılmış bir halkın dili 
olan Hurca için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hatta bu halkın Hititlerin çi
vi yazısını kabul etmelerinde büyük bir aracı rolü oynadıklarını bili
yoruz. Nuzi arşivinde sadece bu dilde yazılmış çivi yazısı belgelerin 
bulunması, bu yazı sisteminin Hur diline kendi halkı tarahndan uygu
landığını göstermektedir. 

Hitit çivi yazısı asgro - babilonik veya Akkad çivi yazısının bir 
türevidir ve onlar gibi bünyesinde üç cins işaret bulunmaktadır. Bun
lar, Hiyeroglif yazısında değindiğimiz fonetik işaretler, ldeogram'lar 
ve determinatif'lerdir. Fonetik işaretler, heceleri ifade eder. Bunlar ses 
ayırımı bakımından üç cinstir : 

Konsonant + Vokal 
Vokal + Konsonant 
Konsonant + Vokal + 

ba, mi, ru v.s. 
ab, ir, uk v.s. 

Konsonant bar, kid, lum v.s. gibi 

Sonuncu çeşit işareller diğer ikisi gibi yazılabilir: 
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bar yerine ba+ar 
kid ) ki+id 
Zum l lu+ um v.s. gibi 

Hece çeşitlerinden ilk ikisine "basit heceler", sonuncaya ise "komplex 
heceler" denmektedir. Bunlardan başka, "a ", "i "', " u " vokalleri de 
işaret olarak mevcuttur. Fakat çivi yazısında tek başlarına konsonant
ları ifade etmek imkansızdır. 

Aynı hece için bazen birkaç işaret mevcut olabilmektedir. ( Poly
semie). Transkripsiyon yapılırken, bunlardan en çok kullanılana özel 
bir işaret konulmakta, ikinci ve üçüncü değerler akut ve gravis ak
sanlarla , daha sonrakiler ise sayılarla belirtilmektedir : 

ıg =fo, :r_ =su, <l = u, ~ = u, ı:ı~ = ıı, v.s. gibi 

~f = na 4 ~ı:=fY = pa 5 

ldeogram'lar bir kelimenin tümünü birden ifade eden ve fonetik 
olmayan işaretlerdir. Bunlar biçim yönünden bütün çivi yazısı dillerde 
aynıdır. Bundan dolayı, Fransızca Macarca veya Rusça metinlerde 
gördüğümüz sayılar gibi, okunuşları değişse dahi ifade ettikleri anlam 

derhal anlaşılır. Mesela, ~ işareti her dilde "tanrı" anlamına gelir, 

fakat Sümerce'de "dingir", Akkadça'da "ilu", Hititçe'de "siuna", 
Hurca'da "eni-" olarak telaffuz edilir. Fakat bu ideogram'ların Ana
dolu dillerindeki okunuşları, çoğu bilinmediğinden, genellikle Sümerce 
şekilleriyle transkripsiyona geçirilirler. Bunlar kapitallerle belirtilir. 

Kelimelerin çivi yazısı sisteminde fonetik ve ideografik olmak 
üzere iki çe~it yazılışı vardır. Mesela "tanrı" kelimesi Hititçe Si-u-na 
yada DINGIR olarak yazılabilir. Çoğu zaman bu iki yazılışın karışımı
na raslanır. ldeogram'la gösterilen kelime köküne, fonetik tamamlayıcı 
denilen çekim ekleri takılır. Mesela ideogram'ı GUL olan y.alb- (vur
mak) fiilinin y.al{Jun olan, geçmiş zaman 1. tekil şahıs çekimi fonetik 
olarak "t;?a-al-bu-un veya yarı ideografik olarak GUL- !Ju-un yada GUL
un şeklinde yazılabilir. Kötü anlamına gelen idalu- sıfatının genetiv 
şekli tJUL-uy.as, dativ şekli idalalJ.i veya HUL-laui biçimlerine girebil
mektedir. 
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Bazı kelimeler ise Hititler tarafından devamlı olarak sadece ideo 
grafik olarak yazılmışlar, fonetik de~erleri belirtilmemiştir : 

DUMU-as (oğul), SAL-za (kadın), SlG (ince), MUL-as (yıldız) v.s. 

Anadolu çivi yazısı dillerinden Hititçe'nin bir özelliği, metin içine 
Akkadça kelimeler ve cümleler katmasıdır. Bazen ideogram'larda ol
duğu gibi, bunlara da fonetik tamamlayıcılar eklenmektedir. 

A-NA A-Bl-J A = babama 

SUM-an =' Hititçe laman ~ isim v. s. gibi 

ldeogram'lara takılan fonetik tamamlayıcılar bazı hallerde ise Ak
kadça olarak görülmektedir : 

DUMU RU ==- Akkadça miiru 

DINGIR LUM = Akkadça ilum v. s. gibi 

Nadir olarak ta Sümerce kelimelerin çekimlenmiş hallerine Hitit
çe metinlerde raslanmaktadır : 

BA. UG6 =- öldü 

(UG6 kök + BA çekim eki) gibi 

Determinatif'ler okunmayan, isimler ve belirli gruplara ait apela-

tif'leri belirten işaretlerdir. Yukarda geçen DINGIR ı-vf , "tanrı" işa-

reti, determinatif olarak bütün tanrı isimlerinden önce bulunur : 

d ISKUR, d U, d ISTAR v. b. gibi 

Bunun gibi, "1 " sayısı erkek isimlerini, LÜ işareti erkek şahısların 
niteliklerini, meslek ve belirli insan topluluklarının adlarını, SAL ayn1 
şeylerin kadınlarla ilgili olanlarını, URU şehir adlarını, GIS ağaç ve 
tahta eşya isimlerini belirten determinatif'lerdir : 

1 Mudili, r Suppiluliuma 

Llil}estera- = çoban, LuKÜR = düşman 

SAL Putubepa; SAL SU.GI = ihtiyar kadın 

URU /jattufo, URU /jalpa 

GIS ~ASljUR = elma ağacı, GIS aattalu = kapı sür -
güsü v. s. gibi 

Görüldüğü gibi bunlar okunmayan predeterminatiflerdir. Yalnız ülke 
İsimlerinden önce gelen KUR işareti bunlardan ayrıdır. KURORUArzaua, 



ı. 

- 42 -

KUR URU!jatti cümlelerindeki işaret, sessiz determinatiften çok, okunan 
bir isim gibi kabnl edilmekte ve "Hatti ülkesi", ''Arzawa ülkesi'' şek

' !inde telaffuz edildikleri düşünülmektedir. 

Fazla kullanılmamakla beraber, bir de kelimelerin sonlarında bu
lundukları için postdeterminatif'ler adı verilen işaretler mevcuttur. Bun
lar, kuş isimlerinden sonra gelen MUSEN ve çoğunlukla eski Babil 
devri şehir isimlerine takılan Ki işaretleridir. 

bara-MoBEN = kartal 
KA.DJNGIR. RAKI = Babil şehri (yeri) v.s. gibi 

Ayrıca kelime sonlarına takılan çoğulluk belirten işaretler de, birer 
postdeterminatif sayılabilirJer, Bu eklerden en çok kullanılanı MES ve 
IjI.A, oldukça az raslananları ise, DIDLI ve DIDLI. IJI.A dır. 

EN~rn8 = beyler 
ERtN~rns ANSU. KUR. RA~l. A = piyadeler ve ara· 
balı savaşçılar 
URUDIDLı.~i.A = şehirler 

ERİN MEs. ~t.A= piyadeler 

Hitit çivi yazısı Akkad yazı sisteminin bir türevi olduğu halde, 
ikisi arasında bilhassa hecelerin değişik fonetik kıymetlere sahip ol
ması, yani iki dilin değişik fonolojik yapılara dayanması yüzünden 
bir takım farklar mevcuttur. Bunların en önemlilerini şöyle özetleyebiliriz: 

a-) Akkadça'nın sa, se, si, fa seslerini veren heceleri, Hititçe' de 
sa, se, si, su sedalarını ifade ederler. Halbuki bunlar, Akkadça'dan 
elde edilmiş alışkanlıkla hala s- seslerine göre okunmakta ve transkri· 
be edilmektedir. za, zi, zu işaretleri Akkadça'da sesli bir "z" ile okun
dukları halde Hititçe'deki fonetik değerleri "ts" yani, Almanca ve 

Italyanca'nın "z" harfinin telaffuzuna tekabül eder. ·~ işareti Ak

kadça'da emfatik bir seda ile ''şi" olarak okunduğu halde, Hititçe'de 
emfatik sesler bulunmadığından "ze" sesini verir. Akkadça'da sul, fal 

sesini veren ~ işareti, Hititçe'de zul karşılığıdır. 

b) - <l ve Ffrf işaretlerinin, Hititçe' de de Akkadça'da oldu-
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ğu gibi hiç ayırım gözetilmeksizin "u" olarak mı okunduğu, yoksa bun
lardan ilkinin "o", ikincisinin "u" fonetik değerini mi haiz olduğu ke
sinlikle bilinmemektedir. 

c-) Hititçe, Akkadça'dan ayrı olarak kendine has bir takım ses 

değerleri de kabul etmiştir. ~ işareti Akkad dilinde genellikle cis 

d;lğerinde olmasına rağmen, El Amara ve Ugarit arşivlerindeki textler

de aynı işaret tas sesini vermektedir. Akkadça'nın ·r~ mes işareti, 

Hititçe'de es şeklinde de okunmaktadır. GESTIN ~~ Akkadça'da 

yalnız "şarap" 1deogram'ı olarak kullan'ldığı halde, Hititçe'de yi se
sinde bir hece şekline girmiştir. 

d-) Hititler, yazı sistemlerini başka dillere, özellikle Proto-Hat
tice'ye uygularken, yeni işaretler de meydana getirmişlerdir. 

= UU• ~ u. 

e-) Bunlardan başka özellikle isimlerin yazılmasında, katipler 
tarafından yapılan bazı değişimler, görünüşte, yeni işaretler bulunduğu 
hissini vermektedir. Mesela sonu -ili ile biten isimler, Akkadça'da 
Gen. tekil çekimi ili( m) olduğundan, tanrı determinatifi ile bitirilmek
tedir. 

1Mu-ur-si-DINGIR LIM, 1lfa·ai-tu-si-!Ll( M) v.b. gibi 

Gene aynı şekilde, ijatti ülkesinin adı, Akkadça battu (== asa) 
kelimesi ile ses benzerliği gösterdiğinden, bu kelimenin ideogram'ı 
olan oıs PA, ülke adının ilk hecesini belirtmede kullanılmaktadır. Aynı 
usuı ijattusili ismine de uygulanmaktadır. 

uRu. oıs PA (-ti), ı.oıs PA-si-DINGIR Lrn 
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HİTİT DiLİNİN FONETİK ÖZELLiKLERİ ve MORFOLOJiSİ 

Adadolu grubu dilleri içinde en iyi tanıdığımız dilin "Hititçe" ol
duğunu söylemiştik. Fakat önceki bölümlerde, bu dilin akrabalıklarını 
ve menşeinin münakaşasını yapmaya çalışmamıza rağmen, ismi üze
rinde hiç durmadık. "Hititçe" terimi aslında bu dilin adı değildir. Çi
vi yazısı belgeler, evvelce saymış olduğumuz Anadolu dillerinden bahs 
ederken, !'/uwili", "palaum11ili"; gene Anabolu'da bulunmalarına rağ
men bu gruba girmeyen Hurca ve Proto-IJatti dilleri için de "!Jurlili" 
ve "!Jattili" isimlerini kullanmaktadır. Bitim Hatti ülkesinin resmi dili 
olduğu için "Hititçe" adını verdiğimiz dil ise, belgelerde "ndili, nii
Sili" olarak geçmektedir. Görüldüğü gibi, "!Jattili" terimi ile ifade edi
len Proto-Hattice için "Hititçe" adı daha uygundur. Fakat, her iki te
rim de artık yerleşmiş olduğu için, aksaklıkları bilinse de kullanılma· 
~a devam etmektedir. 

A-) H i t i t ç e 'n i n f o n e t i k ö z e 11 i k l e r i 

1-) V o k a l 1 e r : 

Akkad çivi yazısında "e" vokali daima kesinlikle belirtilememiş
tir. me, ne. el, es gibi işaretler, mi, ni, il, is işaretlerinden ayrılmıştır. 
Fakat, re, le, ez v. s. için ri, li, iz işaretlerini kullanmak gerekmekte
dir. Bundan dolayı, Hitiiçe' de de mesela olumsuzluk belirten "le" ye
rine li-e, "tezzi" (= o söyler) yerine te-iz-zi yazılmaktadır. Fakat, işa
ret yokluğundan ileri gelen bir mecburiyet olmasa da, Hititler "e" ile 
''i'' nin değerini çoğu zaman aynı tutmuş ve her ikisini de birbirinin 
Yerine kullanmışlardır : 

e-es-IJ.ar (= kan) - is-bar 
e-ku-na (= soğuk) - i-ku-na 
es·ba (= bey) - is-ba 
-si (= ona) - -se v.s. gibi 
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Bundan anlaşıldığına göre Hititçe 'de "e", diğer Anadolu dillerinde 
olduğu gibi, çok kapalı ve "i'' sesine yakın bir şekilde telaffuz edil
mekteydi. 

Hititçe'de göze çarpan diğer bir ses değişmesi de "e (z)" ve "a" 
arasındadır. Bu değişmenin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. 

ak (= ölmek) - ek-
as- ( = olmak) - es
aku- (= içmek) - eku- v.s. gibi 

Bu a/e değişmesine fillerin çekimleri sırasında da raslanır. Mesela: 

kök : fok- = bilmek 

Pres. 1. Sg.: foggabbi 
< 2. Sg. : Jakti, sekti 
( 3. Sg.: fokki 

Pres. 2. Pl. : sekteni 
< 3. Pl. : sekkanzi 

Pret. 3. Sg.: fokta, sekta 

isim çekimleri sırasında da aynı olay görülmektedir: 

"/}atar "su" 
Gen. Sg.: "f}etenas 

Nom.- Akk. Pl. : "f}idar 

tekan "toprak'' 
Gen. Sg. : taknas 

Bazı hallerde de fiillerin çekim ekleri her iki şekilde yazılabilmek
tedir. 

Kök : piii- = gitmek 

Pres. 1. Pl. : paiy.eni - paiy.ani 
< 2. Pl , : puitteni - paittani 

ilim adamlarından bazıları fokki - sekteni değişmesinde bir Ablaut 
görmekte, fiil çekim eklerindeki a 1e farkını da Luwca'nın Hititçe üze
rindeki etkisine bağlamaktadırlar. 

Daha nadir olarak, metinlerde ulu değişmesine de raslanmaktadır: 

da-a-u = da-a-u (alsın l) v.b. gibi 
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Hititçe'nin fonetik özelliklerinden biri de uzun seslerin kısaltılma
sıdır. Mesela çoğu zaman -ai- sesi -e- (+) sesi ile karşılanmaktadır. 

paista = pesta (verdi) 
kappul}ait = kappuet (saydı) 

Fakat, bazen aynı şeyin tam tersi olduğunu da ilave etmek ge
reklidir: 

epta - a-ip-ta (yakaladı) gibi 

-iii- sesleri nadiren -ii- sesine yerlerini bırakmaktadır: 

piiisi = piisi (gidersin) gibi 

·( i)ia sesi yerine -e-( +) sesi gelebilmektedir: 

Kök : memiia· (söz) 

O. L. Sg.: memiiani == memini 

Kök: tiia (gitmek) 

Pres. 3. Sg.: liiazi = tiezzi = tizzi 

Uzun ·aia· sesleri ·a· sesine dönüşebilmektedir: 

Kök : folli- = büyük 

Gen. Sg.: follaias = follas 

Kök: foppi· = saf, temiz 

Abl. Sg.: Suppaiaz( a), foppaz( a} 

ue- ( ui·) sesleri ile -ue- ( ·ui-) ara sesleri, u- ve dolası y 1 a -u- ara 
sesi şeklinde kısaltılabilir: 

Kök : uda- = getirmek 

Pret. 3. Pi. : ueter = uler 

buini· = buenu- = bunu· (koşturmak) 

karüili· = karuli- (önceki, eski) 

Kök: batriii = yazmak, haber vermek 
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Pres. 1. Pl. : !Jatrauni = batral}eni 

Aynı şekilde (u)y,a- ve dolayısıyla -(u}y,a- seslerinin yerine u
ve -u- sesleri geçebilmektedir: 

antuyabba· = antu!Jba- (insan) 

Kök : labu1Jai = boşalmak 

lmp. 2. Pi.: lab!Juyaten = lab!Juten 

buyarta = burta (lanetlemek) 

Ender olarak -ul}a· ( uy,a-) seslerinin -ue- ( ue·) sesine dönmesine 
raslanmaktadır: 

Kök : uya- = gelmek 

Pres. 3. Pl. : ul}anzi = uenzi 

Kök: kappuyai- = saymak, denemek 

Pres. 3. Pl. : kappul}anzi = kappuenz.i 

Bazen de bu işlemlerin tersi olmakta, mesela sesli bir u- yerine 
uy,- gelebilmektedir: 

uljarkant = yarkant (kalın, semiz, yağlı) 

uyasta- = l}asta- (suç işlemek) 

Kök : yatar = su 

N.-A.Pl: yidar = Ul}itar 

Yukarda verdiğimiz örneklerden başka, Hititçe'de bunlarla karış-
tırılmaması gereken pür ''Ablaut olayları" mevcuttur : 

Kök: kuen- = öldürmek, vurmak 

Pres. 3. Sg.: kuenzi - 3. Pl. kunanzi 

Kök : kuer- = kesmek 

Pres, 3. Sg.: kaerzi - 3. Pi: kuranzi 

Kök : dai- = koymak, yerleştirmek 
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Pres. 3. Sg.: dai - 3. Pl.: tifanzi 

Kök : zabbai- = savaş, kavga 

Nom. Sg.: za{Jbais - Gen. Sg.: zabbiias 

Kök : ais- = ağız 

D.L. Sg.: iSsi 

Kök : tekan- = toprak, yer 
Gen. Sg. : taknas 

2-) Konsonantlar 

v.s. gibi 

Hititçe' de tek ve çift konsonantların yazılışında belli bir kurala 
bağlı kalınmamıştır. Genellikle, pessijazzi "atar" ifattari "gider", ista
rnasli "duyarsın'', memiiani "söze" olarak geçen kelimelerin piSiiazi, 
iiatari, isdammaSti, memiianni şeklindeki yazılışları da bttlunmaktadır. 

Fakat bazı değişik anlamlı kelimelerin yazılışında bu farkın göze
tildiği anlaşılmaktadır: a-fo-an-zi "onlardır" (d- =olmak). a-as-fo-an-zi 
"geriye kalırlar" (as- = geriyekalmak, artmak). 

Tenuis ve Mcdia'lar arasında ise hiç bir ayırım yapılmamıştır. ta , 
ti, tu yerine da, di, du; ka, ki, ku, yerine ga ( qa}. gi, gu; pa yerine 
ba veya bunun tam tersi yazılabilmektedir. Bu sebepten, dilbilimciler, 
hazırladıkları sözlüklerde b, d, g gibi harflerle başlayan kelimeleri 
P, t, k maddeleri altında toplarlar. Bunlara bir çok örnek verilebilir. 

karap- = garap- (yemek) 
karitt- = garitt- (sel, taşkın) 
kinu- = ginu- (kırarak açmak) 
Lv patili- = Lv batili- (bir çeşit rahip) 
iiii- = dai- (koymak, yerleştirmek) 
tagan- = dagan (aşağıda, toprakta) 
tamai- = damai- (başkası) 

tarriias{Ja- = dariiasfJa· (yorgunluk) 
taskupiii- = daskupiii- (bağırmak, ağlamak) 

daskatten =-= dasqaten = daskiten (alınız!) v.s. gibi 

Bazı kelimelerin yazılışında ise, yalnız bir çeşit harf tercih edilmiş
tir. Mesela, daima gi(-e}-nu- yazılmış, ki-e·rıu şekline hiç raslanmamış
tır. Koyar anlamında herzaman dai yazılmış, fakat "koyarlar" anla
rnında tijanzi kullanılmıştır. Bunun nedeni kesinlikle anlaşılamamaktadır. 
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Çivi yazısı sistemi, özellikle konsonant gruplarının yazılışı yonun
den, Hitit dilinin fonetik özelliklerinin açıklanması için büyük güçlük
ler doğurmaktadır. Önceden de bahs ettiğimiz gibi hece işaretlerinin 
Konsonant + Vokal, Vokal + Konsonant, Konsonant + Vokal + 
Konsonant şekillerinde olması, başta veya sonda vurgulu ( Anlaut, Aus
laut} çift konsonantlarla, ortada vurgulu ( lnlaut} trikonsonantların 
yazıda belirtilmesini önlemektedir. Misal olarak, başta vurgulu ''iri-" 
(üç), sonda vurgulu "link" (yemin et !), ortada vurgulu "karpzi" (kal
dırır) kelimelerini ele alalım. Bunların yazılışında, arka arkaya gelen 
konsonantların arasına vokaller girmektedir. Bu şekilde kelimeler, te-ri, 
li-in-ik ve kar-ap-zi hallerini almakta ve aslında bünyelerinde bulun
mayan vokalleri havi imiş gibi görünmektedirler. Böylelikle gunumu
zün dil araştırıcıları için, bir Hitit metnindeki "gerçek" ve "sahte'' 
vokalleri ayırd etmek oldukça zor olmaktadır. 

Vurgusu ortada olan bazı kökler, nisbeten daha kolay tanınabil
mektedir. fo-an-a!J.-zi gibi formlardaki yanlış heceleme -yani "n" har
finin ilk yerine ikinci vokale takılması- bu yazılışın aslında sana!J.zi 
olarak okunmadığını göstermektedir. Aynı kökten fo-an-bu-un (aradım) 
şekli de, kökün fanb- 0lduğunu ispatlıyarak, fo-an-a!J.-zi (arıyor) yazı

lışının, fon!J.zi şeklinde telaffuz edildiğini ortaya koyar. Buna analog 
olarak, karp- (kaldırmak), "kar-ap-zi = kaldırır, kaldırıyor"; y,al!J.
(vurmak) "l}a-al-a!J.-zi"; parb- (avlamak) "pfu-a!J.-zi"; y,arp· (yıkanmak) 
"ya-ar-ap-zi" köklerini gösterebilir. 

Buna karşılık, ia-an-!J.a-zi (arar, arıyor), fo-na-a!J.-ti (ararsın), y,a-ar
pa-zi (yıkanır), y,a-la-a!J.-si (vurursun) gibi belirsiz ve az raslanan yazı
lışların mevcut olduğunu da ilave etmek gerekmektedir. Köklerin aslı

nı bulmada bize engel olan başka bir husus ta, ilerde göreceğimiz, 
"n" sesinin senkop olayıdır. 

Daha belirsiz yazılış şekillerine örnek olarak, si-pa-an-za-ki-iz-zi 
"devamlı olarak libasyon yapar" (spant-sk-izzi yerine); (i)sparl· kö
künden is-piir-za-zi "kaçar, kurtulur" ( (i}sparl-s-zi "z = ts" yerine), 
is-piir-za-as-ta "kaçtı" ( (i}spart-s-t yerine); !J.at- kökünden !J.a-az·ta ve 
!J.a-( az)-za-as-ta "kuruttu" (!J.at-s-t( a) yerine) gibi çekimlenmiş fiil hal· 
lerini verebiliriz. Son örnek, aynı zamanda sonda vurgulu kelimelere 
de misal teşkil etmektedir. 

Diğer bazı iterativ şekiUerinde de bu belirsiz yazılış görülmekte
dir: tar- kökünden tar-as-si-ki-iz-zi "devamlı olarak söyler" (tar-sk-izzi 
yerine), tar-as-fo-as-ki-iz-zi "devamlı olarak söylesin" (tar-sk-iddu / 
yerine) v.s. gibi. 
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Okunmayan vokallerin yazılma mecburiyeti çoğu zaman lüzumsuz
casına ileri götürüldüğü için (fa-an-bu-un ve sa-an-{ a)!J.-bu-un ; veya 
Y,a-al-bi-ir ve ya-al-( a)b-bi-ir v.s, gibi.) bunların aslında fon!J!Jun, ıp:ılMer 

olarak mı telaffuz edildiği, yoksa bazı araştırıcıların düşündüğü gibi, 
fon(9 )bun, y,al(9 )bber şeklinde mi okunduğu münakaşalıdır. 

Yanlış heceleme de herzaman, yukarda temas ettiğimiz gibi, oku
nuş hakkında kesin ipuçları vermemektedir. Mesela çoğu zaman, kis-an 
"şu şekilde'' yanında ki-is-fo-an; ma-a-a!J.-an "gibi, vaktaki" yanında 
ma-afJ-ba-an gibi yazılışlar da bulunmaktadır. 

Başta vurgulu kelimelerin okunuşu hakkında düşüncelerimi z tama
rnen tahminlere dayanmaktadır. Mesela zi-ik-kan-zi (koyarlar, yerleştirir
ler) fiiline analog olarak az-zi-ik-kan-zi ( at-sk-anz-i).,,,. yerler, yiyorlar 
fiili alınmakta ve t-sk-anzi şeklinde bir analiz yapılarak, bunun dai
(koymak, yerleştirmek) kökünün zayıf "t-" şeklinden türetilmiş olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Gene aynı şekilde pa-ra-a (ileri) kelimesi, 
İndogermence "pro" veya "pra" ile etimolojik olarak bağlanmakta ve 
bu şekilde telaffuz edildiği tahmin edilmektedir. isp- ve ist- ile başlayan, 
başta vurgulu kelimelerde (ispai- =doymak, ispant- = gece, ispart
= kaçmak, istalkiia- =düzletmek, istap- =kapatmak, Wamas- = dinle
rnek, iStandai- = geç bırakmak, iSlark- = hastalanmak v.s. gibi) aslında 
sp- ve st- gibi seslerin bulunduğu sanılmaktadır. Fakat, gerek Halk 
Latincesi ve Arapça'da, gerek dilimizde olduğu gibi, böyle konsonant 
grupları önüne bir "i" sesinin getirilmiş olduğu da düşünülebilir. 

Spiritus = Halk Latincesinde ispiritus, Türkçe'de ispirto 
Platon = Arapça ve Türkçe'de Eflô.tun 
Statistik = Türkçe'de istatistik 

v.s. gibi 

Vurgusu sonda olan kelimeler de her zaman okunuşlarını açıkça 
gösteren şekillerde yazılmamıştır. Mesela li-in-ik "yemin et! " (Kök: 
link-) yanında fi-in-ki, fo-an-ba "ara!" (Kök: 5anb-) yanında fo-a·ab 
gibi yazılışlar görülmektedir. Genellikle sonda vurgulu kelimelerin 
okunuşu da tahminlere dayanmaktadır. Mesela vokalle biten fiil kök
lerinin (ika- =yapmak, batrai- = yazmak) Preteritum 3. tekil şahıs 
suffixinin -t olmasına (ii.at- =yaptı, batrait- =yazdı) dayanılarak, kon
sonantlarla biten fiil köklerinin (d- = olmak, iStamas- =işitmek, din
lemek, y,alh- = vurmak gibi) Preteritum 3. tekil şahıs çekimlerinde 
aldıkları -ta suffixinin de aslında -t olarak telaffuz edildiği fikri 

(e-es-ta, is-ta-ma-as-ta, y,a-al-ab-ta) ileri sürülmekte ve bunların da ijat, 

1 
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aatrail gibi esl, (i)stamast, yalbt şeklinde okunulduğuna inanılmaktadır. 
Aynı şey isimler için de varittir. Mesela aniiat( t )· ( iş, icraat) isminin 
a·ni-ia-az şeklinde görünen Nom. Sg. hali aslında aniiat-s (z = ts) 
olarak kabul edilmektedir. ka·as-za (açlık), bu·u-ma-an-za (bütün), 
a-da-an-za (yenilmiş) gibi birçok kelimede de aynı şey görülmektedir. 

Bir partizip'in -an·za=·anl·s ile biten Nom. Sg. hali önüne "ve, 
dahi" anlamındaki -a partikel'i takılınca, meydana gelen şekil, -ants-a 
okunduğu halde, yukarda olduğu gibi -an-za olarak değil, -an·za-§a 
olarak yazılır. Buna göre ir-ma-la·an-za (hasta) kelimesine -a takılınca 
ir-ma·la-an·za·Sa şekli ortaya çıkar. Yani, -ants grubuna küçük bir 
fonetik birim olan -sa aklenmekte.dir. 

Öyle görünmektedir ki, gerçekten telaffuz edilen vokallerin araya 
sokulmasıyla, konsonant gruplarının etkisi zayıflatılmaktadır. gimra· 
ve gimmara· "tarla, çayır", kus§ansit, kusfoniS.fü, kusfosset "onun 
mükafatı", asfaııu· ve afou- "tertip, tanzim etmek", tubs- ve tu~bus· 

''kesmek'' gibi yazılışların birarada bulunması buna işaret etmektedir. 

Babil çivi yazısında mevcut alveopalatal frikatifler'den z, s, s, s 
sesleri içinde, Hitit yazı sisteminde temsil edilenleri yalnız s ve z dir. 
Fakat s işareti, Akkadça'daki s sedasını, z işareti ise evvelce de de
ğindiğimiz gibi, Almanca ve ltalyanca'daki z, yani ts sedasını verir. 

z ve ts seslerinin eşitliği, da-sk-izzi "devamlı olarak alır" (dii
almak, It.) ve azzikkizzi = at-sk-izzi "devamlı olarak yer" (ed- yemek, 
It.) gibi formların birarada bulunmasından da kolayca anlaşılmaktadır. 
Aynı şekilde, kökü aniiat(t)- ( iş, çalışma) olan kelimenin Nom. Sg. 
halinin aniiaz=aniiat(t)- s olması da, aynı ses eşitliğine işaret etmek· 
tedir. 

s ile s'nin eşitliği ise, Mısır yazıtlarında geçen Hitit isimlerinin 
yazılışından anlaşılmaktadır. Mısır yazı sisteminde, s ve s ayırd edil
diği halde, Mursili ve IJattu~ili isimleri Mrsr ve /jtsr şeklinde yazıl
mıştır. 

Proto-Ijattice ve Palaca'da görülen, fakat kesinlikle ispatlanama
yan s ve z seslerinin değişmesinin Hititçe için varlığı şüphelidir. Fakat 
gene de fokkar ve .zakkar (gaita), Zamangur (sakal) ve fomankury,ani· 
(sakallı), zasbi- ve zazbi- (rüya) gibi yazılışların bulunduğunu ilave 
etmek gerekmektedir. 

Hititçe'nin, taşıdığı fonetik değ-eri bakımından üzerinde en fazla 
münakaşa edilen işareti, transkripsiyonda !J ile gösterilenidir. Bunun 
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okunuşuna bağlı olarak ortaya bir çok teoriler atılmış, buna dayanıla
rak Hititçe ve diğer dil aileleri arasında ilgiler kurulmaya veya daha 
önce ispatlanan akrabalıklar çürütülmeye çalışılmıştır. Yeni araştırma
lara göre,b hecesinin iki değişik sedaya sahip olduğu genellikle kabul 
edilmektedir. 

a-) Bu hecenin birinci fonetik değeri, varlığı belgelerle kesin 
olarak ispatlanamayan, "k" sesine benzer, kuvvetli bir sedadır. "Fırtı
na" ve "bahar" kelimelerinin tetbesfor ve bamestJanza şeklinde normal 
yazılışları yanında, nadir olsa da, tetkisfar ve bameskanza gibi yazılış
lar da görülmektedir· Bazen de ters olarak, uzoukifa- "sırt" yerine 
uza isbifa yazılmaktadır. 

b-) fJ. hecesinin ikinci fonetik ,değeri, birincisine nazaran daha 
kesin belgelere dayanan, zayıf artikülasyonlu, belki de hançerinin ha
fifçe kapanmasıyla husule getirilen bir sestir. Bu, aşağıdaki değişik 

. Yazılışlardan anlaşılmaktadır: 

dğar "kan,' -(Gen. Sg. dtJanas)- esfor -(Gen. Sg. efoas) 
idalay,ahti "kötülük yaparsın" - idalar,falti v.s. gibi 

Verbler, Hititçe'de, daha ilerde morfoloji bahsinde de göreceğimiz 
g-ibi, -nu- suffix'i ile kausativ hale getiı ilir. Bu çeşit kausativa ve 
larna- "bırakmak", Sarra- "ayırmak", 1,faSla- "günah işlemek", uda
"getirmek'', peda- "götürmek" fillerinin muhtelif çekimlenmiş hallerin
de bulunması gereken -uy,- seslerinden -y,- yerine bir "rn" gelir. Mese
la, batrai- "yazmak'' kökünden Pres. Pi. l. batral}eni, Inf. I. batra-
1,!-anzi. Verbalsubstantiv batray,ar şeklinde yapıldığı halde, aynı formlar 
arnu- "getirmek" kökünden aşağıdaki biçimlerde görünmektedir: arnum
Tneni, arnummanzi, arnummar. tama- "bırakmak" kökünden de türetilen 
formlar aynıdır: tarnummeni, tarnummanzi, tarnummar. Bazen, -y,u- nun 
Yerine -mu- yazıldığı da görülmektedir. idalu- "fena" kökünden Pl. N. 
c. idalaT,feS, Pl. Akk. c. idö.lamu~ şek.illeri bunun en iyi örneğidir. 

Anadolu dil grubundan bahs ederken söylediğimiz gibi, Hititçe'de 
"r" ile başlayan kelime yoktur. Bu özellik, Ermenice ve Yunanca için 
de varittir. Enteresan olan bir husus ise, diğer ölü Anadolu dillerinde 
de "r" sesiyle hiç bir kelimenin başlamaması ve Anadolu Türkçe'sinin 
de bu özelliği paylaşmasıdtr. 

Kelimelerin ortasında ve sonunda bulunan "r" nin ise, bazı haller
de yazılmamasından, Fransızca'daki gibi hafif artiküle olduğu anlaşıl
tnak tadır. Mesela : 
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paprata = papratar ''saf olmamak" 

miiata = miiatar "gelişim" 

ğatreUa = ğatressar "gönderme" 

yaggantes = 1Jargantes "ya~lı" (Nom. Pi.) 

arlali = arlar ti "mantar' · 

pian = piran ''ön, önde" 

TuGkuessar = TuGkuressar "baş örtüsü" 

Hititçe metinlerde direkt ifadeleri belirtmek için kullanılan -lJa· 
partikeli de ·1Jar- şeklinde yazılabilmektedir. 

"n" sesi de eğer kelimelerin ortasında bulunursa, özellikle başka 
konsonantlardan önce geliyorsa, çok belirsizdir. Belki de, bazı araştı
rıcıların iddia ettikleri gibi bir nasalizasyon bahis konusudur. 

bumandaz = bu-u-ma-da-az (Abl. Sg. bumant- = herkim, hepsi) 
y,essanla = u-e-es-sa-ta (giyinirler) 
istandait = is-ta-ta-a-it (geciktirdi) 
karpanzi = kar-pa-zi (kaldırırlar) 

memiiauanzi = me-mi-ia-u-a-zi (konuşma) 

Bazı hallerde de "n" yanlış yerlerde kullanılmıştır. nepisaz yerine 
nepisanza ''gökten", ğassannaz yerine ğassannanza "aileden" yazılma
sı buna örnek olarak gösterilebilir. 

Hititçe'de -atar ile yapılan abstre isimlerin çekimlerinde -tn- sesleri 
-nn- haline gelmektedir. Mesela: 

f!.addulatar = "sağlık" - baddulannas (Gen. Sg.) 
idala1Jiilar = "kötülük" - idala-ııannat (Gen. Sg.) gibi. 

Buna karşılık yapısı değişik olan buitar "fauna" kelimesinde ve 
çok nadir olarak ta bazı -atar eki ile yapılmış abstrakt'larda -tn- ses
leri değişmeden muhafaza edilmektedir. 

buitar - Gen. Sg. f!.uitnas 
barötar - D.L. Sg. baratni "darbe" 

Özellikle milliyet bildiren isimlerde (ethnika), -mn- seslerinin -m
sedasına assimile olduğu görülmektedir. Bu ethnika'dan bazıları aşağı
dadır: 
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URU lf attufomna = f-,{attusa'lı 

uau Luiumna Luwiar 

uRu Palaumna = Palalar 

L(Juau lf alpüma = Halep'li 

L(Juau Zalpüma = Zalpa'lı 

Örneklerden de anlaşılacağı gibi, aym şekilde yapıldıkları halde, 
son iki ethnika'da -mn- sesleri -m- e dönüşmüştür. Bunların -nn- ses
leri haline gelip, gelmedikleri ise henüz anlaşılamamıştır. 

-nunu- ses sırasının, kesin olarak ispatlanmamakla beraber, bir 
kaç örneğe dayanarak, haplolojik olarak -nu- sesine küçültüldüğü ileri 
sürülmektedir. 

Henüz anlaşılmayan bir sebepten, -nza sesi -nzan şekline girmek
tedir. Mesela. banza ep, nadir olarak barızan ep- "dostça selamlamak"? 
şeklinde yazılmaktadır. nanza (nu "ve" + an "onu" + za "reflexiv par
ti kel") bazen nanzan şeklinde geçmektedir. Son örnek, cümle fonetiği 
için de misal teşkil etmektedir. 

Cümle fonetiği, dildeki kelimelerin cümle içinde kullanıldıkları 
zaman, kendilerinden bir önce veya sonra gelen kelimelerin sesleri et
kisiyle uğradıkları ses değişimlerinin hepsine birden verilen isimdir. 
Hititçe'de ise, kelimeler tek başlarına birer birim olarak yazıldığından, 
cümle içindeki fonetik farklılaşmalar belirli değildir. Hitit kanunların
da geçen, balkin pianzi "tahıl verirler" yerine ~al-kHm pi-an-zi yazılışı, 
çok ender görülen bir istisnadır. 

Kelimelerin sonunda bulunan -n-, eğer bu kelimelere bir enklitikon 
( = ek zamir ve parti keller) takılıyorsa, takının ilk konsonantı ile as
simile olur. Bazı hallerde bu konsonant da çiftleşir: 

istamanan-5an "kula~ını" (3. şahıs)= istamanaHan 
balugatallan-tin "elçini'' = balugatallattin 
tuzzin-man "ordumu" = tuzziman 
appizzi"ian-ma-at "fakat sonra o" appizzif,amal 
güman + fon "hepsi + yer belirten partikel" ==- !J-ümasfan 
SUM-an-smit "ismi (fem.)" {liiman-smit) = SUM-asmit 
miin + ~a "eğer + direkt ifade partikeli" = miil}a 
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Nadiren de yanlış yazılışlara raslanır: nassan, yani nu "ve" + as 
"o" + fon "Partikel", hatalı olarak nanfon olarak yazılır ki, o zaman 
-as "o" yerine -an "onu" varmış gibi bir anlam ortaya çıkar. 

-n· sesinin assimilasyonu kadar sık görülmese de, "t" sesi de ta-
kıların ilk seslerine kalbolmaktadır : 

a-) ta "ve" + -at "o" + -si "ona" parçacıklarının birleşmesi, ge
nellikle tatSi şeklinde yazıldığı halde, bazen tasse şeklinde, 

b-) nu "ve'' + -at "o" + san partikeli genellikle natsan halini 
aldığı halde, ender olarak nassan formunda görünmektedir. 

Hititçe'de cümle fonetiğindeki değişmeler, en iyi şekilde, ilerdeki 
bölümlerde zamirleri incelerken daha yakından tanıyacağımız, enklitik 
zamirlerin nu, ta v.s. gibi cümle başında bulunan cümle parçacıklarına 
takılmaları halinde belli olmaktadır. Bunlara şu enlitik partikellerin 
takılması da, cümle fonetiği bakımından özellik göstermektedir: 

-a (-ia) "ve" 

-ma "fakat" 

-apa, -asta ''sonra" 

-ya( r )· direkt ifade par tikeli 

-za reflexiv partikel 

-kan, -san yer belirten partikeller. 

Cümle başlarında bulunan nu- "ve" ile enklitik şahıs zamirlerinin 
birleşmesinden aşağıdaki sonuçlar doğmaktadır: 

nu ' ns = nas 

nu + an= nan 

nu -j- at nal 

nu + e ne 

nu + us= nus 

nu-'nun enklitik partikellerle meydana getirdiği formlar şunlardır: 

nu T asta = nasta 
nu + apa = napa 

(Aynı şekilde ·mu "beni, bana" + asta ·masta) 
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Aynı enklitika, Hititçe'nin daha eski devrelerinde "nu"nun yerini 
tutmuş olan ''ta" ve "fo" ile de şu şekilleri meydana getirirler: 

ta + a~ = tas 

la + an= tan 

ta + at = tat 

ta t- u~ = tus 

La + asta = tasta 

fo + a~ = fos 

fo + an = fon 

Su + u~ = fos 

Enklitikon'ların önünde direkt ifade partikeli olan -ya( r }-, esas 
şeklinde, yani -11ar- halinde görünür: - l}ar-a~.-tJar-al,-tJar-an,- y.ar-us, 

·uar-a~la gibi. 

Enklitika'nın kullanılışı sırasında iki vokal arasında bir konsonant 
(kelimenin sonunda veya takının başındaki olabilir) kalırsa , genellikle 
çiftleşir . 

nu + fon = nus(s)an 

fomiis + an = fomiissan 

nu + ya + nas = nuy.annas 

man a = miinna 
v.s. gibi 

Enklitik şahıs zamirlerinden -ta "seni, sana", reflexiv partikeli -za
dan önce geliyorsa, muhakkak -(u{-du) şeklini almııktadır: 

nu 1- l}a + la + za + kan = nuyaduzakan 

"Ve" anlamında enklitik olarak kullanılan ve kelimeleri birleşt iren 
bag-Iaç, konsonantlarla biten kelimelerden sonra -a, vokallerle biten
lerden sonra ise, -fa şeklinde görülmektedir: 

d Telepinufo ( d Telepinus-a) "ve Telepinu' ' 
apiissa (apas-a) "ve o" 
kii-ja "ve burada" v.s. gibi . 
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ldeogram'lar ve Akkadça yazılan kelimeler ile gene ideogram gibi 
kabul edilen diğer yabancı kelimelerden sonra bu enklitik bağlaç, çoğ'u 
zaman -ıa şeklinde bulunmaktadır : 

ENME~ -ja "ve beyler" 
UL -i.a '·ve değil" 
uRuKargamis-ia "ve Kargamış" 

-z ile biten kelimelerde, özellikle ablatif hallerinde, -i.a ile kelime ara
sına kaynaştırma sedası "i" gelmektedir: 

tamedaz- f.a =- famedazzif.a "ve bir başkasından" 
kiz kizzif.a "buradan ve buradan" 

(Fakat sonuna -ia takılmasa da bazen ablatif şekiller -z yerine -zi ile 
bitmektedir. kezzi ve kuezzi gibi.) 

Cümle içinde bazı hallerde haplolojik kısaltmalara gidildiği metin
lerden anlaşılmaktadır : 

-ma "fakat" 1 -smas "onlara" = -masmas = -mas 

-za ve -fon partikel'leri birbirlerini takiben kullanılıyorlarsa, -zan 
haline gelmektedirler. 

-( a)sta partikel'i, -as-, is, -us gibi hecelerden sonra geliyorsa, 
başındaki -( a}s- kısmını atarak, görünüşte yalnız -ta şeklinde kalır: 

nu +- ya + smas "onlara" + ( a)sta = nuy,asmasta 

oısTUKUL~l.A -us-fos "savaş baltalarını" + ( a) sta =

oıs'TUKUL~1·A _us fos ta 

-z'den sonra da aynı şeye raslanmaktadır: 

nu -+- za +-- (a)sta == nuzata 

B-) Hititçe'nin morfolojisi 

1-) Nomina 

a-) Kelime yapımı 

v.s. ribi. 

Hitit dilinde, soyut isimler denilen abstrakta dokuz ayrı suffix va
sıtasıyla meydana getirilmektedir. 
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(1-) -an suffix'i: 

benkan "kader, salgın, ölüm" (bink- "tevzi etmek, hisse ver
mek") nabban "korku" (nah- "korkmak") 

(2-) atar suffix'i: 

idiilay,iilar "fenalık" (idiilu- "fena") 
palbiitar "genişlik" (palbi- "geniş") 
~ulliitar "kavga" (~ulliii- kavga etmek") 
labbiiiitar "sefer" (labbiia- "sefere çıkmak") 
(DlNGIRllM -tar "tanrı tasviri" , UR.MA!j-tar "aslan 
heykeli" gibi konkret isimler de -atar ile az da olsa 
yapılmıştır.) 

(3 - ) -essar suffix'i: 

asessar "oturum" (es- "oturmak") 
bannessar "dava" (banna- "hak aramak, dava etmek ' ') 
palbessar "genişlik" (palbi- "geniş") 
(uppessar "gönderilen eşya'', kuressar "baş örtüsü'' 
gibi konkret isimler de bu suffix'le meydana getiril
miştir.) 

(4-) -am suffix'i: 

palbasti "genişlik" (palbi- "geniş'') 
dalugas ti "uzunluk" (daluki- !'uzun") 

(5-) -ati- suffix'i : 

kartimmiiatt- "hiddet" (kartimmija- "hiddetlenmek" 
aniiat- "iş, çalışma" (aniia- "iş görmek, çalışmak") 
nabforatt- "korku'' (nalıforiia- "korkmak' ') 
karuiliiat- ''ihtiyarlık" (karııili- "ihtiyar'') 

(6-) -ima suffix'i: 

tetbima- "gök gürültüsü" (tetbiii- "gürlemek") 
ekunima- "soğuk" (ekuna- ''soğuk") 
uerifema- "endişe" ((terites- "endişe etmek'' ) 

(7- ) -ul suffix'i : 

assul "sağlık'' (assu- ''iyi") 
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(8-) -ur suffix'i ı 

aniur "dini icraat" (anija- "iş görmek, çalışmak") 
(kurur "düşmanlık" isminin de bu ekle yapılmış olması muh
temeldir.) 

(9-) -(u)!far suffix'i (Verbal değildir): 

usayar "ağıl" 
partayar "kanat" 

Nomina actionis'in yapımında kullanılan suffix'lerin ise beş cinsi 
bulunmaktadır : 

(1-) -ai- suffix'i: 
lengiii- "yemin" (lenk- "yemin etmek") 
burtiii- "lanet" (gurla- "lanetlemek") 
yastiii- ''günah'' (y,asta- ''günah işlemek'') 
zaggiii- "muharebe" (zab· "muharebe etmek") 

(2-) -ul suffix'i : 

iJgiul- "antlaşma, akit" (is hija- "bağlamak") 

yastul- "günah" (y,aSia- "günah işlemek") 

(3-) -sba- suffix'i: 

dammesga- "zarar" 
unUlJas ba- "süs" (unuyai- "süslemek") 
tes!Ja- "uyku, rüya" 

(Bu suffix'in Hur menşeli olduğu sanılmaktadır.) 

(4-) -el suffix'i: 

burkil "dehşet, nefret" 

(5-) -zil suffix'i: 

~arnikzil "tazminat" (~arnink- "tazmin etmek, yerine koymak") 

Nomina actoris'in yapılma şekilleri ise, şunlardır. 

(l-) -tara- suffix'i : 

~ıe~tara- "çoban" (ııetiia- "otlatmak'') 



- 61 -

(2-) -talla- suffix'i : 

arsanafalla- "kıskanç" (arsaniia- "kıskanmak") 
uskiskatalla- "seyirci" (uskisk- "seyretmek") 
SAL. oısfrauitalla- sepet taşıyıcısı" (oı'Serbui- "sepet" ) 

(3-) -ala suffix'i: 

auriiala- "sınır askeri" (auri- ''sınır nöbeti") 
ispanluzziiala- "şarapçı'' (ispantuzzi- "şarap fıçısı ' ') 

karimrıala- "mabed hizmetkarı" (Ekarimmi- "mabed") 

( 4-) -sepa suffix'i : 

Bu suffix, bazı araştırıcıların tahminlerine göre soyut kavram
ların personifikasyonu için kullanılmaktadır. 

/Spanzasepa· "gece perisi" 
dKamrusepa "sağlık tanrıcası'' 

Nomina irıstrumenti aşağıdaki suffix'leri ihtiva eder : 

(1-) -ul suffix'i: 

sesarul "elek" (sesariıa- "elemek") 

(2-) uzzi- suffix'i: 

isbuzzi "kemer, bant" (isaiia- bağlamak") 
ispanluzzi- "şarap fıçısı" 

(3-) -alli- suffix'i: 

v.s. gibi. 

Bu suffix'in enteresan bir özelliği mevcuttur. Vücut organların
dan herhangi birine takılan eşya veya bu 'organlarla ilişkisi 
bulunan konkret nesnelere verilen isimler -alli- suffix'i yardı
mıyla meydana getirilmektedir. 

kuttanalli- "gerdanlık" (kutlar- ''boyun, gerdan'') 
barsanalli- "baş çelengi" (barSan- "baş" 
issalli- "tükürük, salya" (ai$ , iU- "ağız") 

puriialli- "hayvanları ağzına takılan burunsalık" (puri- "dil'' 
kökünden) 
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-ant- suffix'i bir çok değişik yerlerde, çeşitli sınıflardaki isimlerin 
yapılmasında kullanılmış olduğundan, henüz mahiyeti ve özellikleri 
kesinlikle anlaşılmış değildir. 

Fakat aşağıdaki substantiv cinslerinin yapılmasında kullanılmış ol
duğu görülmektedir: 

(1-) K ollekliva : 

utne- "ülke", utnej_ant- "ülkeler (topluluğu)" 
tuzzi- "ordu", tuzzijant- ''ordunun tümü" 
antubJiitar- "İnsanlık", antubJannant- "nüfus'' 
parn- ''ev", parnant- "ev işleri" 

(Bazı araştırıcılar, bunları daha çok tekil isimler ''singulativa" ola
rak göstermektedirler.) 

(2-) Zaman gösteren isimler ve mevsimler : 

bame5ba- ve bames!J-ant- "ilk bahar ' ' 
gim- ve gimmant- "kış" 

zena- ve zenant- "sonbahar" 

Dil araştırıcılarından bazıları ise, bu suffixlerin zaman devam
lılığı gösteren kelimelerin yapımında kullanılmış olduğunu 

ileri sürmektedirler. (Fransızca 'da an "yıl" ve jour "gün" ke
limeleri yanında annee ve journie olması gibi.) 

(3.:._) Çoğu hallerde kök ile -ant- suffix'ile türetilen kelimeler an
lam bakımından bir fark göstermemektedir: 

fonkunni- ve fankunnij_ant- "rahip" 
lytbba- ve bubbant- "büyükbaba" 
esaar ve esbanant- "kan" 
utlar ve uddananl- "söz, kelime, ~ey" 
kast- ve kistant- "açlık" 

Bunlardan başka bu gruba birçok vücut organının isimleri de ka
tılmaktadır : 

kalulupa- ve kalulupanl- "parmak" 
tapulJ:as- ve tapuy,assant- "kaburga" 
tJ-astai- ve bastijant- "kemik" 
sankuyai- ve sankuuaf.ant- "(parmak) tırnağı" 
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Kökle, türetilmiş sıfatlar arasında da anlam bakımından farkstz 
olanlar mevcuttur: 

assu- ve assul}anl· "iyi'' 
irmala- ve irmalant- "hasta" 
tuppi- ve foppij,ant- "saf, temiz" 
dapiia- ve dapij,anl· "tüm, bütün" 

-ant- suffix'i ile isimlerden de sıfat yapılabilmektedir: 

perunant- "kayalık", peruna- "kaya" 
kaninant- "susamış", kanint- "susuzluk" 
akuyant- "taşlık'', aku- "taş" 

Hititçe'de adjektiv yapılmasında kullanılmış suffixler şunlardır: 

(1-) -ala- suffix'i : 

genzuı~ala- "dostluk" (genzu- "sempati") 
luyala- "uzaklaşmış" (tuyn- Ad v. "uzak 11

) 

(2-) -ili- suffix'i: 

karuili- "eski, ihtiyar" (karü- Adv. "önce") 

(3-) -ia- suffix'i: 

Ender olarak kullanılan bu suffix'le aidiyet gösteren sıfatlar 
meydana getirilmektedir: 

ispantif.a- "geceye ait" (i~panl- "gece") 
istarniia- "ortadaki'' (istarn- ''ortada") 

(4-) ·!}ant- suffix'i: 

Bununla, bir şeye sahip olmayı, yani mülkiyeti ifade eden sı

fatlar yapılmaktadır: 

samankuryant- "sakallı'' (zamankur ''sakal") 
karlimmiiaıpınt- "öfkeli" (karlimrnif.a- "öfkelenmek" 
ldstuuant- ·•aç" (kast- "açlık") 

e~garuant- "kanlı" (es{Jar "kan") 
(-u- sesinden sonra geldiği takdirde, suffix -mant- halini alır. 

Mesela: nekumant- "çıplak") 
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(5-) -zi- suffix'i : 

gantezzi- "ilk, birinci'' (bant- "ön taraf") 
appezi- "arkadaki'' (appa "arka, geri") 
larazzi- "yukardaki" ( forii "yukarı") 

Şimdiye kadar saydıklarımızdan başka da kelime türetim ekleri 
mevcuttur. Bunların bazıları dilin kendi bünyesine ait olan, bazıları ise 
komşu dillerden, özellikle Luwca'dan alınmış suffix'lerdir. Bunları 

aşağıdaki gruplar altında toplamak mümkündür: 

(1-) Hitit dilinden eril-dişil farkı belirtilmediği halde, isimleri 
dişil hale sokmak için bir -sara- suffixi bulunmaktadır. 

isğa- "bey", isğastara- ·'beyiçe" 
İR "hizmetçi" GEME-assara- "hizmetçi kadın" 

(2-) Ethnika yapımında kullanılan suffix -umna- (yahut evvelce 
fonoloji bahsinde görüldüğü gibi -mn· sesinin ·m· e assimile 
olmasıyla -uma-) dır: 

URU ljattusumna- "ijattusa 'lı" 
URUPalaumna- "Pala'lı" 

Plural: Lu ~rns uRuNesumenes "Nesa'lılar" 

(3-) Deminuiiva, yani dilimizde "cik, cık, cük" gibi eklerle ya
pılan küçültmeler, Hititçe' de -( a)nni suffixi ile yapılmaktadır: 

dLUGAL-manni- (Sarrumanni-) "küçük, genç Sarruma" 
dNinattanrıi· "tanrıça Ninatta'nin heykelciği'' 
armanni- "hilalcik" (arma- "ay'') 

Hitit veya Luw köklü adjektiva yapımında kullanılan Luw menşeli 
suffixler şunlardır: 

( 1-) ·alli- ve ·lalli· suf f ixleri : 

ğirutalli· "yemine ait" (Luwca hiru( n)i- "yemin") 
muuatalli- "güçlü'' (Luwca muy.a- "güç") 
pitti?alli- "çevik" (piddiii- "koşmak") 

2-) -assi- (-assa-) suffixi: 

d/jifassi- (aslında "avluya (!Jila-) ait" anlamına) 
<1Utamanasta- "kulak tanrısı" (istamana- "kulak") 
dS:ıkuyatsa- "göz tanrısı" (sakuya· "göz'') 
gibi isimlerde kullanılmaktadır. 
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(3-) -imi- suffixi: 

Bu ek, ilerde Luw dili gramerini ele aldığımız vakit 
göreceğimiz gibi, aslında Luwca'nın Passiv-Partizip suf
fixidir. 
dSarlaimi ("yükseltilmiş olan'' anlamında) 
dAlal}ami 
gibi isimler içinde geçmektedir. 

Hititçe'nin kelime yapısı için olduğu kadar, fonolojisi için de 
önemli olan bir husus, bazı kelimeler içindeki belirli hecelerin redupli
kasyon ve iterasyonudur. Böyle muayyen parçacıkların tekrarlandığı 
bazı kelimelerde belki tabiat seslerinin taklidini görmek mümkündür.(*) 

titita- "göz bebeği" 
dudumi- ''sağır" 
!Jal!Jaltumari- "köşe taşı'' 
(*) !Jar5i{Jar$i- "fırtına" 

(*) akur}akuy,a· "kurbağa" 

Diğer Hint-Avrupa dillerinin aksine, Hititçe'de pek az nominal-
komposita bulunmaktadır : 

da-juga· "iki yıllık" (iuga- "yıllık'') 
appa-~iy,att- "gelecek" (aslında "sonra-gün'') 
~alla-kartalar "kibir, azamet" 
pitlar-palbi ("Genişkanat" = Kuş ismi) 

Bunlardan ayrı, tam nominalkomposita olmayan verb ve preverb'· 
lerden mürekkep isimler de bulunmaktadır: 

pir an !Jujatalla- "öncü, selef" (piran "önde", !Juja-
"koşmak ") 

para !Jandandatar "tanrısal adalet" 
kattakurant- "altı (katta) kesik (kuer- "kesmek") kap " 
andaiant- (antijant-) ''iç güveyi" (anda "içeri" ij_ant-

"girmiş ') 

b-) N o m i n a 1 F 1 e x i o n 

Hititçe'de diğer Hint-Avrupa dillerinden ayrılan bir husus, isimler
de iki genus'un (cins) belirtilmesidir. Bu genera'da birincisi, maskulinum 
Ve femininum (eril, dişil) için müştereken kullanılan "Genus Commune", 
ikincisi ise cinssiz (nötr) kelimeler için kullanılan "Genus Neutrum"dur. 
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Genellikle kabul edilen görüş, dilin eski safhalarında maskulinum ve 
femininum'un pronomina'da dahi ayırd edilmiyecek kadar benzer ol
ması yüzünden, tedricen bu ufak farkın ortadan kalkmasıyla genus 
commune'nin meydana geldiğidir. Genus neutrum ise, yazılı belgelerde 
oldukça gerilemiş bir halde görülmektedir. 

Numerus olarak, singular ve plural (tekil-çoğul) mevcuttur. Dualis'e 
işaret eden kalıntılar ise plural'lerle birlikte çekimlenmektedir. 

Hint-Avrupa dillerinin menşe'ini teşkil ettiğine inanılan "Anadil"in 
sekiz kasus'u (hali) Hititçe'de de mevcuttur: 

1- Nominativ 

2- Vokatiu 

3- Akkusativ 

4- Geniliv 

5- Dativ 

6- Lokalis 

7- Ablativ 

8- lnstramentalis 

Fakat bunlardan vokativ ancak bir kaç örnekte meydana çıkmak
ta, genellikle bunun yerine nominativ şekli kullanıhnaktadır. Dativ ve 
lokalis arasındaki fark ise, dilin eski evrelerinde belirtilmiş, Yeni İm
paratorluk devrinde bu ayırım kaybolarak dativ-lokalis denilen yeni 
bir kasus kullanılmaya başlanmıştır. 

Kasus ekleri şunlardır: 

Singular Plural 

Nom.c. -s {-s) -es, -us, -as 

Vok.c. (-e) 

Akk.c. -n -us 
Nom.-Akk.n. -n -a, -i 

Gen. -as -as, eskiden ·an 

Dat. eski -a, yem -ı -as 
Lok. eski -i, yeni -i -as 
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lnstr. 

Singular 

·az(a) 

-it 
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Plural 

·az(a) 

-it 

Kaideye göre bu eklerin nominal çekimde her zaman kullanılması 
gerektiği halde, bazen sapma ve değişmeler görülmektedir. 

Nominativ singular eki -~ yazıldığı halde -s okunmaktadır. Fo
noloji bahsinde de temas ettiğimiz gibi, + ile biten bir kökün 
Nom. Sg. halinde sonuna bir ·z gelmesi, t + s sesinin z şeklinde telaf
fuz edilmesindendir. Bu ·z ise, gene evvelce işaret ettiğimiz yazı sis
temi özelliğinden dolayı, bir önceki heceye uygunluğuna göre -az ve
ya- ·za şeklinde belirtilebilmektedir. : 

K.artimmiiatt·s = kar·lim·mi·ia·uz "öfke'' 
!Jumant·s = !Ju·u·ma·an·za "her kim'' 

Vok. Sg. hali için tek başına kök kullanılabilmektedir: 

i~ha-mi ''Ey efendim!" 
dKumarbi "Ey Kumarbi !" 

ıı- gövdelerinde -ue şekli de görülmektedir: 

LUGAL-ue "Ey kral I" 
dUTU·e "Ey güneş tanrısı !" 

Fakat genellikle nominativ hali vokativ yerine geçmektedir. 

v.s. gibi. 

Araştırmalar ilerlemeden önce, genitiv singular eki olarak -a~ 

Yanında bir de -s oldu~u sanılmaktaydı. Sonraları anlaşıldı ki, mesela 
UD-az (UD-at-s) "günün" gibi hir Gen. Sg. mevcut değildir. Gene ·s'li 
g'enitiv için misal olarak gösterilen nekuz me{Jur "akşam" ın aslında 
''gecenin vakti" şeklinde bir genitiv-bağlantısı değil, "gece vakti'' gibi 
bir apposition olduğu da meydana çıkarıldı. 

Yukardaki flexion ekleri listesinde de görüleceği gibi, eski dilde 
·a suffixli bir Oat. Sg. yanında ayrıca bir -i ekli lokalis hali bulun
ınaktaydı: 

Dativ: aruna "denize" 
Lokalis: aruni "denizde'' 

Dilin yeni evlerinede ise bu ayırım kalktı : 
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aruni "denize, denizde" şeklinde bir anlam kazandı. 

Yalnız, i- gövdelerinde bir tek daliv-lokalis eski dativ eki olan -(i)a 
sesini taşımaktadır: 

tuzziia "orduya, orduda" 

Eski dilin dativ eki olan -a'dan önce, Hititçe'de tipik Hint-Avrupa 
karakteri gösteren -ai (ldg. -öi) şeklinde arkaik bir suffix bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

1Labarnai "Labarna'ya'' 
bassannai "aileye" (baHatar "aile'') 

Konsonant gövdeli kelimelerin Dat.-Lok. halinde nadiren suffix'siz 
şekillere de tesadüf edilmektedir : 

E-ir "evde" 

UD-at "günde" 

SA-ir "kalbe" 

dagan "toprağa" 

nepiS "göğe" 

kessar·ta "senin eline' ' 

Bunlardan başka, sarku ''kahramana", hem suffix'siz bir Dat.-Lok. 
Sg. olması, hem de fonoloji bahsinde değinilen kurallara göre belki 
ihtiva ettiği -y.a şeklinde eski Dat. ekinin -u sesine kısalmasıyla açık
lanabilmektedir. 

Ablativ singular, -az yerine genellikle -anza ekini almaktadır. Bu. 
belki de, evvelce bahs ettiğimiz "n" sesinin yanlış kullanılması olayı 

yüzünden meydana gelmektedir : 

luttanza "pencereden" 
n~piSanza "gökten'' 
bassannanza "aileden" 

lnstrumentalis Sg. da herzaman -it değil, bazen de, özellikle vücut 
organlarının isimlerinde ve benzeri kelimelerde -ta ekini almaktadır : 
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kissarit ve kissarta "el ile" 
i$tamanta "kulakla" 

y,edanda ve y,etenit "su ile" 

Eski dilde, Gen. Plur. -an (ldg. -om) ekiyle belirtilerek, -a$ suffix'ini 
alan Dat.-Lok.Plur. halinden ayırd edilmektedir: 

siunan "tanrıların., 
$iunas "tanrılara" 

İRMBS -amman "hizmetçilerme" (İRMES -an-man "n-m as-
similas. ") 

Yeni dilde bu ayırım kaybolduğu halde, klişeleşmiş kullanılışlarda -an 
ekli Gen.Pl. devam edegelmiştir. Bazı hallerde bu ek, genitiv singular 
için de kullanılmıştır: 

LUGAL-an "kralın" 
llabarnan "Labarna'nın" 

Nominativ ve akkusativ plural ekleri karşılıklı olarak, birbirlerinin 
yerine kullanılmaktadır: 

Akkusativ yerine: parga!feS "yükseklikleri" 
dalugae$ "uzunları" 

Nominativ yerine: pargandus "kışkırtılmışlar" 

Nominal flexion'da görülen özellikler, çekimlenen kelimenin son 
hecesinin sesiyle, yani gövde veya "tema" denilen harfle ilgilidir. 
Gövdeleri bu bakımdan önce vokal ve konsonant gövdeler olmak üzere 
iki kısma bölmek gerekmektedir. Alt bölüm olarak, substantiva ve 
adjektiva çekimlerini ve nihayet değişik gövdeleri ele almak mümkündür. 
Bunlara ait, yazılı belgelerden çıkarılabilen her çeşit örnek, bibliyog
raf ya kısmında verdiğimiz, Hititçe gramerini konu al mı~ el kitapla
rında mevcuttur. Bundan dolayı biz burada örnek vermeden, yalnız ana 
özelliklere değinmekle yetiniyoruz : 

Vokal gövdeler : 

( 1 - ) a- gövdeleri 
(2-) i- gövdeleri 
(3- ) u· gövdeleri 
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Son iki gövdedeki adjektiv'lerin çekimindeki özellik, Nom., Akk. 
ve Instr. singular haricindeki bütün kasus'ların tema vokalinden önce 
bir -a· sesi almalarıdır. Bu "a"nın yokluğu, substantiva'ya analog bir 
kelime yapısından ileri gelir. Mesela assu- "iyi" kelimesinde bu analog 
yapı iyi anlaşılmaktadır, çünkü neutrum assu aynı zamanda substantiv 
olarak "mal, mülk" anlamına gelmektedir. 

Konsonant gövdeler : 

(1-) -tt-(-t-) gövdeleri 
(2-) n- gövdeleri 
(3-) · nt• gövdeleri 
( 4-) r- gövdeleri 
(5-) r ln gövdeleri 

Nominativ hali dışında, sonlarındaki "r" nin "n" ye dönüştüğü ke
limelerden kurulu olan 5. grup, diğer Hint-Avrupa dillerinde ölmeye 
yüz tutmuş bir durumda tesbit edilmiştir. 

Eski Hintçe: udhar - udhnas "hayvan memesi" 
Latince: femur -- feminis "üst bacak, kalça'' 

Halbuki Hititçe'de bu. hala çok canlı ve produktivtir. 

utlar- "söz" 
esğar- "kan" 
lammar- "saat" 
l}atar- "su" 
pağğur "ateş" 

meğur- "zaman" 

gibi ve -11ar, -mar heceleriyle biten kelimelerle, -atar, -tar, -essar 
suffixleriyle yapılan abstrakta, bu grubun özelliklerini gösteren çekim· 
lere sahiptir. 

(6-) s- gövdeleri 
(7-) n- ve vokal gövdelerin karışımı 

7. gruptaki substantiv'ler, kısmen a-, kısmen n- gövdeleri gibi 
çek imlenirler : 

memija( n}- "söz" 
arkamma( n)- "tazminat, haraç" 
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tJ.ara( n }- "kartal 
alkista(n}- "dal" 
muri(ian}- "üzüm" 

kelimeleri bunlardandır. 

(8-) Bağımsız çekimler: 

Yukardaki grupların kurallarına uyma yan çekimler gösteren keli
meler vardır, mesela : 

kard- ''kalp" 
parn- "ev" 

bas§a banzassa ''torun ve torun çocukları"? 

Hitit deklinasyonunda yabancı bir takım elemanlar bulmak müm
kündür. Bu elemanlardan dili en fazla etkileyeni şüphesiz Akkad men
şeli olanlarıdır. Hititler yalnız Hititçe metinler içinde kullandıkları Akkad
ça kelimeleri değil, özellikle Anadolu'ya has veya yab<!ncı özel isimleri 
de akkadize ederek çekimlemişlerdir. Böyle hallerde, isimler hiç bir 
kasus suffix'i almadan, vokal veya konsonant'la bitmesi göz önünde 
tutulmaksızın kök olarak kalmaktadır. Mesela: 

UMMA dUTUS°I 1Suppiluliuma LUGAL KUR URU!fatti 

ve Akkadça tercümesiyle 

umma Siımsi ı$uppiluliuma for mat URU!fatti 

cümlesinde görüldüğü gib, kralın ismi takı almadan kök halinde yazıl
mıştır. Buna bir çok örnek göstermek mümkündür: 

lAnitta DUMU lPit!Jana LUGAL URUKussara 
lPopanikri Uıpatili SA KUR URU Kummanrıi 

v.s. gibi 

KUR (Akkadçası miitu( m), "ülke", Status Constructus hali mat) "ülke" 
determinatifi taşıyan coğrafi isimlerin aslında Akkadça ·nın St.c. halini 
belirttikleri anlaşılmaktadır : 

KUR URUlfatti = Akad. miit lfatti 
KUR ORU Arza~a -= " mat Arza!!a 
KUR URU KargamiS = " mat Kargamis 
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Aynı metin içinde hem çekimli, hem çekimsiz formlara da raslan
maktadır: 

Nominativ: lljattusilis 
Akkusativ : lljattusilin gibi. 

Flexion'suz çekimler, özellikle genitiv olarak, (Akkadça'da St.c. 
olarak okunan) ideogram'lardan veya ANA, /NA gibi Akkadça prepo
sition'lardan sonra kullanıldıkları zaman tercih edilmişlerdir. Fakat 
şunu da hemen ilave etmek gerekir ki, Akkadça formlar bu kadar 
sevildikleri halde, sık sık da yanlış kullanılmışlardır. 

Hititçe'nin nominal flexion'u içinde görülen ikinci yabancı eleman, 
Luwca nominativ plural suffixi -in7i ve akkusativ plural eki -anza'dır. 
Bunlar da bazen saf Hititçe çekimlerle birlikte bulunmaktadır: 

purpures !Jurtallenzi (Luwca suffixli) 
purpurijas (Jurtalis fo (Hititçe suffixli) 

Hititçe metinlerde raslanan Hurca deklinasyon şekilleri ise üç 
grupta ele alınabilir: 

Birinci grupta Hur dilinden alınma substantiv'lerin Hititçe imiş gibi 
çekimlenmesi görülebilir. Bu flexion' da Hitit kurallarının dışına çıkan 

tek özellik, Dat.-Lok.Sg. ekinin -ti olmasıdır. Bu fark, aslında bu ekin, 
Hurca direktiv suffixi olan -ta'nın Hititçe Dat.-Lok.Sg. eki -i ile birleş
mesinden meydana gelmiştir: 

Nom.c. 

Akk.c. 

N.-A.n. 

Gen. 

0.-L. 

Abl. 

!Juprus(Ji-"kase, çanak" m'Sfr!Jui "sepet" 

Singular 

{Juprus (Jis 

!Juprus (Jin 

!Juprus tJi( ja) 

(!Juprus!J.iti} 

oı8ir!J.ui 

oısir(Juif;as 

GISfr{J.uiti 

Plural 

!Juprus!J.is 
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Diğer bir grup substantiva'da, belirli bir kurala bağlı olmadan, 
değişik kasus'larda, kök ile hal eki arasına bir -ta- sesi girmekte ve 
diğer Hititçe nomina gibi çekimlenmektedir: 

Akk.c. 

N.-A.n. 

D.-L. 
Abi. 

Instr. 

NINOAbarzazu- "ekmek ufağı'', ouagazzi- "bir cins testi" 

Singular 

NJNOA barzazun 

(NINDA barzazutan) 

NJNOA !Jarzazuta 

NJNOA !Jarzazuti 

NJNDA !Jarzazuit 

(NINDA !Jarzazutit) 

DUG kazzi (DUG gazzi) 

ouo gazzidaz 

Bu grubun bir çok substantiv'inde -ta, sanki bu kasus'un eki imiş gibi 
Özellikle Nom.-Akk.Plural n. hallerinde bulunmaktadır: 

N.-A. 

Gen. 

Abl. 

N.-A. 

D.-L. 

olskis!Ji- "sandalye", <oı°8>natbi- "kubbeli yatak'', !Jazziy,i
"kült merasimi" 

Singular 

natbi 

aıskes!Jijas 

Plural 

aı'Skisbita oısnatbita 

nat!Jias 

!Jazziyi 

bazziyijas 

!Jazziuiiaza 

hazziuiHJ.A 
~ - .., 
(!Jazziuita) 

Hurca'nın diğer flexion formları ise, Hur tanrılarının isimlerine 
bağlı olarak Hitit metinlerinde geçmektedir. Fakat, bunlara ender 
taslanır: 
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9 NINDA.SJGı.ıss al}ari1,fi d ISTAR parsija 

"kırların Istar'ı için 9 ince ekmek parçalar'' (al}arll}i 
Hur.G.Sg.) 

1 NINDA.SIG ANA dSarrinafo parsii.a 

"Sarri tanrılarına 1 ince ekmek parçalar" 

(-sa "Hur. Dativ Pi." 1 -na "artikel") 

Hititçe'de adjektiva komparation'u (pekiştirme) diğer Hint-Avrupa 
dillerinde olduğu gibi, belirli suffixlerle değil de, Mısır dilinde, semitik 
dillerde ve Ermenice'de olduğu gibi syntaktik elemanlarla meydana 
getiriılr. Komparation'a tekabül eden bu yapıya Dativus-Localis com· 
parationis adı verilmektedir: 

nu-l}a-kan ANA ERİNı.ıE'S-KA ERİNMES-JA mekki ANA ANSU.KUR.RAMES 

-KA-ma-l}a-tta ANSU.KUR.RA MBS-/A mekki. 

"şimdi benim piyadelerim, senin piyadelerin yanında fazladır , fakat 
benim savaş arabalarım da senin savaş arabaların yanında fazladır .. , 

Buna rağmen, {!anlezzi-"daha öndeki, birinci", appezzi- ''daha ar· 
kadaki, sonuncu", sarazzi- "daha yukarı" ve hatta sanezzi- "tatlı' ' 
gibi kelimeler görülen pekiştirici bir -zi- suffix'in varlığı da anlaşılmak· 
tadır. Yapısı başka olduğu halde kattera- "daha alt" adjektiv'i de 
buraya sokulabilir. Bu, a-gövdeleri gibi, di~eri ise f.a-gövdelerine sap· 
malar yaparak, i-gövdeli substantiv'ler g'ibi çekimlenirler : 

Singular 

Nom.c. {!antezzis appizzis sarazzis sanezzis katterras 

{!ante.zziias appizzijas 

Akk.c. ~antezzin appizzin forazzijan sanezzin katterarı 

{!antezzijan appizzijan 

N.-A.n. bantezzi appizzi sarazzi sanezzi kattera 

Gen. {!anlezzijas 

D.-L. bantezzi appizzija sarazzi katteri 

Abl. banlezziiaz appizzif.az sarazzijaz sani:zziiaz 

Instr. sanizzit 



Nom.c. 

Akk.c. 

D.-L. 
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Plural 

IJ.antezzes appizzU UGU-azzis 

({Jantezzius, (UGU-azzius) 

IJ.antezziias) 

IJ.antezziias 

sanizzius 

katteris 

(katterus) 

2-) P r o n o m i n a 

a-) Personalpronomina 

Hititçe'de şahıs zamirleri, tek başlarına (müstakil) ve enklitik (ek) 
olarak vazife görenler olmak üzere iki kısma ayrılır. Tek başlarına 
kullanılanlarda, birinci ve ikinci şahsın belirtilmesine karşılık, üçüncü 
şahıs mevcut değildir. Bunun yerini aslında bir demonstrativpronomen 
olan apa- "şu, o" tutmaktadır. 

"ben" "sen" "biz" "siz" 

Nom. uk (ugga, zik { zigga) yes {anziis) fomH 

ammuk} (fomiis) 

Akk. ammuk tuk (tugga) anziis fomiis 

(ammugga) (fomes) 

Gen. ammil tuel anzel fomil 

(sumenzan) 

D.-L. ammuk (uga} tuk (tuga) anziis fomiis 

(fomU) 

Abl. ammedaz(a) tuedaz(a) anzedaz sumedaz 

Dilin eski evrelerinde nominativ olarak yalnız uk, 11es ve fomes 

kullanılmakta, ammuk, anziis ve fomiis ise yalnız dativ ve akkusativ '
liği belirtmekteydi. Yeni imparatorluk devrinin dilinde ise, Roman dil
lerinde olduğu gibi, akkusativ formları nominativ'ler için de kullanıl
lllağa başlandı ve uk ile y.es geri plana atıldı. .fomes pronomen'inin 
heın nominativ, hem akkusativ olarak kullanılabilmesi, evvelce nomina 
bahsinde söylediğimiz, plural Nom. ve Akk.'in karşılıklı olarak birbir
lerinin yerlerine geçmesi hususuna uymaktadır. Pronominal dativ ve 
akkusativ'lerin şekil benzerliği yüzünden fomH, ayrıca dativ halini de 
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belirtmektedir. Nominativ'i ifade eden uga'nın dativ olarak kullanılması 
da buna paralel bir olaydır. Fakat, zik ve tuk hiç bir zaman birbir
leriyle karıştırılmamıştır. Eski dilde yalnız fomenzan bilinmekteydi, 
fomel ve anzil yeni yapımlardır. 

Üçüncü şahışların yerine geçen apii-'nın flexion'unu demonstrativ
pronomina'yı görürken vereceğiz. 

Bu pronomen'lere takılan -il( a) suffixi, ''şahsen" veya "kendim" 
anlamına gelmektedir : 

ukila ( ukel} "ben şahsen" 
zikila "sen şahsen" 
sumasila "siz şahsen" 
apasila "o kendi" 

yada "ben kendim" 
" 
" 
" 

"kendin" 
"kendiniz" 
''kendi" 

Hititçe'de yalnız dativ ve akkusativ kasus'larında enklitik şahıs 
zamirleri mevcuttur : 

-mu "bana beni" 
-ta (-za önünde -du) 

"sana, seni" 
-si "ona" 
(yalnız Dativ) 

-nas "bize, bizi" 
-smas "size, sizi'. 

-smas "onlara" 
(yalnız Dativ) 

Bu enklitika genellikle nu "ve" ile kullanılır: 

nu-mu "ve bana (beni)" 
nu-tta "ve sana (seni)" 
nu-ssi "ve ona" 
nu-nnas "ve bize (bizi)" 
nu-smas "ve size (sizi), onlara" 

Hititçe'de reflexivpronomina yerine personalpronomenler ve -za 
(-z) partikel'i kullanılmaktadır. Bu, fiilerle beraber de bulunabilmek
tedir. 

Hitit dilinde, üçüncü şahıs personalpronomen'lerinin 
ve akkusativ kasus'larını belirten bir enklitik pronominal 
maktadır. 

nominativ 
kök bulun-
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S ngular 

Nom.c. -as 

Akk.c. -an 

N.-A.n. -at 

P l u r a l 

eski -e, yeni -at 

eski -us, yeni -as 

eski -e, yeni -at 

Bu kökün demonstrativa'ya dahil, fakat defektiv bir kök olan -a'dan 
menşe almış olabileceği düşünülmektedir. 

Eski dilde, Nom.Plur.c. için, Hint-Avrupa menşeli Nom.Plur.mask. 
eki olan -e (lndg.-oi) mevcuttu. Fakat Yeni İmparatorluk zamanında bu
nun yerine önce singular, sonra da neutrum -at kullanılmağa başlandı. 

Bu enklitik zamirlerle, daha önce de görmüş olduğumuz gibi, nu 
"ve", eski dildeki ta "ve" ve su "ve" birlikte bulunmaktadır: 

n-as, t-as, s-as 

n-at, t-at 

n-an, t-an, s-an 

n-e, tii, s-e, n-at 

n-us (n-as), t-us (t-as), s-us (s-as} 

Bunların hem "nu", hem de direkt ifade partikel'i (1lar} ile olan 
birleşmesi, şu şekilleri meydana getirmektedir: 

.... " ,, nu-y,ar-as ve o 
nu-~ar-an "ve onu " 
nu-l;far-af ''ve o (neutrum)" 
nu·l;far-i "ve onlar" (e /i değişmesinden). 

Aynca metinlerde raslanılan "netta" kelimesinin, bir+ gövdesinden 
Yapılmış -it "o" şeklindeki neutrum ile rtu-it-ta ''ve o sana" anlamına ge
len bir bileşim meydana getirip, getirmediği kesinlikle anlaşılamamıştır. 

-as, at v.s. gibi formlar bazen çift olarak görünmektedirler: 

(nu-as-si} nassi "ve o ona" yanında (nu-as-si-as) nassijas, 
(nu-at-si) natsi "ve o ona (Neutrum)" yanında (nu·at·si-at) 

natSiiat 

gibi şekiller yazılmaktadır. 
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Yukarda tek başına kullanılan üçüncü şahıs pronomen'i olarak 
apa'yı zikretmiştik. Hititçe'de bundan başka yalnız singular olarak 
vazife gören ve si- "o" kökünden yapıldığı tahmin edilen şu prono
mina vardır : 

Gen. sel 
0.-L. set ani 
Abl. sez 

Enklitik dativ -si "ona" ve -s mas "onlara'' bu kökün zayıf türevleri 
olabilir. Buna karşılık, herhangi bir fo- kökü mevcut değildir. Bundan 
dolayı fos, fon, se, fos formları yukarda belirttiğimiz gibi, eski dil
deki fo "ve" ile, enklitik bir pronominal kök olan -a- "o" nın bile
şimleri olup, uzun bir süre sanıldığı gibi münferit birimler değildirler. 

b-) Possessivpronomina 

Yeni İmparatorluk zamanında Hititçe'de mülkiyet 
zamirleri yerine, şahıs zamirlerininin genitiv halleri kullanılır olmuştur: 

amme/ atlas "babam" 
tuel anni "annene'' 

Eski dilde ise, (yeni evrede de gene bazı örneklerle muhafaza edilmiş) 
enklitik possessivpronomen'ler bulunmaktadır: 

-mi "benim" 
-ti- "senin" 
-si- "onun" 

Şimdiye kadar birinci şahsın plural enklitik possessivpronomen'i tes
bit edilmiş değildir. Diğer plural'ler ise şöyledir: 

-s mz- "sizin" 
-smi- ''onların" 

Bunlar i- ve a- gövdeleri arasında oynayan bir flexion'a sahiptir: 

Nom.c. 

Akk.c. 

-mis 

-min 

(-man) 

Singular 

-tis (-tes) -sis 

-tin -sin 

(-san) 

-smis -smes 

-sman 



N.-A.n. -mit 

(-met) 

Vok. ·mi 

Gen. -mas 

D.-L. -mi 

Dat. (eski) -ma 

lnstr. 

Nom. c. -mi§ 

Akk.c. -mus(-mis) 

N.-A.n. -mit (-met) 

Gen. -man 

D.-L. 

-tit 

-tas 

-ti (·di) 

-ta 
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Singular 

-sil 

(-set) 

-fos 

-Si 

-fo 

-smet 

(-semet) 

-smi 

-tit ·set (-sit) 

Plural 

-tis (·tes) -ses (-sis) -smes 

-tus (-dus) -fos 

-set 

-tas 

-smet 

(·smit, -semet, 
-samet, -simit, 
-fommit) 

-smi (-fommı) 

-sma 

-smil 

-smus 

-smas 

Mülkiyet zamirlerinin kullanılmasındaki kaide, hem kendilerinin, hem 
de takıldıkları substantiva'nın çekimlenmesidir: 

Gen. Sg. kardiias-tas "senin kalbinin" 

D.-L. Sg. kissari-mi "eline", afti-ssi "babasına' 

Nom. Pl. aresmes "arkadaşlarınız" 

Akk. Pl. forbuy,andus-fos "çocuğunuz, dölünüz." 

Akkusativ singular halinde substantiva'nın sonuna gelen ·n, possessiv' 
in ilk sesiyle assimile olur (önceden değinilen fonoloji kurallarına 
göre): 

balugatallan-tin = !Jalugatallattin "elçini" 
tuzzi-man = tuzziman "ordumu" 

Dilin yeni evresinde, bu parçaların aslında ayrı birimler olduğu hissi 
k.aybolmağa başlamış ve enklitika'nın bağlandığı substantiva bazı hal
lerde nominativ halde bırakılmıştır : 
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atlas mis yerine 
atlas man "babamı'' 
atta§ tin "babanı" 

c-) O e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a 

işaret zamirleri, şimdiye kadar ele almış olduğumuz 
zamirlere nazaran pronominal flexion özelliklerini daha iyi belirtirler. 
Bu deklination ekleri şunlardır: 

Singular Plural 

Nom.c. -s -e, es, us 
Akk.c. -n -us 
N.-A.n. -t.- -e,-
Gen. -il (-edas) -in zan (-il) 
D.-L. -edani (idi) -edas 
Abl. -ez (-idaz) -ez 
lnstr. -(i)l 

Demonstrativpronomina'nın en önemlileri ka- "bu" ve apii.- "şu"dır. 
İkincisi, önce söylediğimiz gibi 3. şahsın müstakil şahıs zamiri yerine 
de kullanılır. 

Singular Plural 

Nom.c. kas apii.s (abii.s) ke, kus api, apııs 

(ki us) 
Akk.c. kıın (kii.n) apıin (apii.) küs (ke) apüs (api) 
N.-A.n. kr (ke) apat ke (ki) ape 
Gen. kel apel kenzan apenzan 

(kedas) (apedas) 
0.-L. kedani apedani kedas apedas 

(kiti) (apili) 

Abl. kez (kizza) apez (apizza) kizza 
lnstr. ket apit 

(kedanda) (apidanda) 
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Nom. Pl. c. halindeki ke ve ape, Hint-Avrupa özellikli, E.ski Hitit 
pronominal flexion formlarıdır. kus ve apus ise nomina'ya ancılog ola
rak meydana getirilmiş yeni biçimlerdir. 

Akk. Pi· c. halinde bazen ke bulunması, daha önce bahsettiğimiz, 
çoğullarda nominativ- akkusativ değişmesi olayı yüzündendir. 

Nom. Pl. c. te bazen kullanılan keus formunun ise, eski dilin artık 
anlaşılmayan ke pronomen'ine Yeni Devlet zamanında pleonastik olarak 
bir -us eklenmesiyle yapıldığı tahmin edilmektedir. 

ka- ve apa- dan bir kaç adverb türetilmiştir: 

ka "burada,, 
apiia "orada. eskiden, sonra,, 
ket "buraya,, 
apeda "oraya,, 
kez "buradan,, 
apez "oradan,, 
apidda "oraya,, apiddan, apeda, apidda(n} ser "dolayı,, 
kis fon "bu şekilde,, 
aperıissan "şöyle,, 

Gene ka- kökünden kafo ve kasma "bak, gör,, şeklinde iki interjektion 
türetilmiştir. kissan ve apenissan kelimelerinden de "böyle, bu kadar, 
bu büyüklükte,, anlamına gelen iki pronominal adjektiv yapılmıştır: 

kissuy,ant
apenissuy,ant-

Evvelce görmüş olduğumuz pronominal enklitik kökü gibi, bir de 
defektiv demonstrativ kök olan a- mevcuttur. Bu kökten aşağıdaki 
formlar meydana getirilmiştir. (Şimdiye kadar metinlerde tesbit edile
bilen bukadardır). 

Nom.c. 

D.-L. 

Abl. 

Singular 

edani 

ediz, ( etez, etaza} 

Pi ur al 

(es-ta = e - sta "sonra onlar,, 
belki bu formlar içindeki "e,,) 

edas 

Hepsi, yaklaşık olarak ''şu, (bahsi geçen)" anlamına gelen eni-, 
uni-, anni- kökleri "yarı çekimli,, olarak vasıflandırılan pronominal 
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köklerdir. Fakat bunların deiktik'lerden çıkmış olması ihtimali de var
dır. uni- kökünden türetilmiş olup, metinlerde şimdiye kadar raslanıl
mış olanlar şunlardır: 

Akk. Sg. c. unin 

N. - A. Sg. n. unz 

N. - A. Pl. c. unius 

eni- kökünden tesbit edilenler ise aşağıdadır : 

Nom. Sg. c. enis 

N.-A. Sg. n. eni 

Akk. Pl. c. enius 

anni- kökünden yalnız Nom. Sg. c. annis bilinmektedir. Fakat bu gruba 
annaz ve onnisan "o zaman,. adverbia'sı da dahildir. 

Bunlardan başka metinlerde çekimlenmeyen ve bütün genera ıçın 
nominativ ve akkusativ singular olarak kullanılan bir asi- "bahsi ge
çen" formuna raslanmıştır. Bir de bunun yalnız bir tek yerde Nom. Sg. 
c. asis şekli tesbit edilebilmiştir. 

d-) 1 n ter r o g ati v ve Re la ti v p r on om in a 

Hititçe'de bu pronomina için substantiv ve adjektiv şeklinde 
ve hem interrogativum, hem de relativum olarak kullanılan kui- kökü 
bulunmaktadır. 

Singular Plural 

Nom. c. kuis kues (kueus) 
Akk. c. kuin kueus (kues, kuis, kue) 
N.-A.n. kuit kue 
Gen. kuel 

D.-L. kuedani kuedcıS 
Ahi. kuez (kuezza) 

''Genelleştirici'' relativa ise şunlardır: 
kuis kuis 
kuis-as kuis "her kim" 



N.-A.n. 

Gen. 

D.-L. 
Abl. 

- 83 -

kuiS imma 
kuis imma kuis 
kuis·as imma 
kuii·as imma kuis 

Singular 

kuel imma 

kuedani (imma) kuedani 

kuez imma kuez 

"herhangi biri" 

Pi ur al 

kue kue 

kuedas kuedas 

"her, her biri" anlamına gelen kuis5a da ''her kim" yerine geçebilmektedir. 

Evvelce bahsettiğimiz ethnika suffix'i ile "hangi menşeden, nereli?" 
anlamındaki kuenzumna kelimesi yapılmıştır. Buna paralel olarak bir 
de kua· (Idg. qlJto·) kökü mevcuttur ki, bunun türevleri olarak şunlar 
tesbit edilebilmiştir : 

N. -A.Sg.n. kuy,at "neden" (okunuşu: qy,od) 

kuy,api "nerede" 

kuy,atta( n) "nerede, nereye" 

(kuy,atfan sir "neden dolayı") 

Dilin eski evrelerinde ölmüş olduğu tahmin edilen ve interrogativ
telativ bir kök olan ma-'dan masi- "kaç" sorusu meydana getirilmiştir. 
Bunun çekimi ise şöyledir : 

Nom.c. 

Akk.c. 

N.·A.n. 

Singular 

mai in 

Plural 

mase§ 

mase 

Tnaii- den türetilen diğer şekiller ise, her ikisi de "ne büyüklükte, ne 
kadar" anlamındaki masiian· ve masi1farıt- dır. 
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e-) 1 n d e f i n i t p r o n o m i n a 

Belirsiz zamirlerden, kuiski (c.) ve kuitki (n.) substantiv ola
rak "herhangi bir kimse, bir az", adjektiv olarak "herhangi bir" anla
mını ifade etmektedir. UL kuiski (c.) ve UL kuitki (n.) ise substantiv 
olarak "hiç kimse, hiç bir şey", adjektiv olarak "hiç bir" anlamında 
olumsuzluk belirtmektedir 

"Genelleştirici" relativa'lar bahsinde söylediğimiz kuissa 
( kuifo) da, aslında indefinitpronomen olan kuis ve -a "ve" nın birleş
mesi sonucu meydana gelmiştir. 

Hititçe' de gene aynı kökten yapılmış kuis - kuis şeklinde bir yapı 
daha mevcuttur ki, "bu - diğeri" anlamına gelmektedir. Böyle şekillere 
'distributiv' adı verilmektedir. 

kuiski ve kuis(s)a'nın flexion'u şu şekildedir: 

Singular 
Plural 

Nom. c. kuiski kuisfo kuesqa kue5a 
(kuifo) 

Akk. c. kuinki kuinna kuiusga kuiussa 
N.-A. n. kuitki kuitta kueqa 

(kueqqa 

Gen. kuelqa k1:1ella kuekki) 

(kuelga, 
kuelka, kuelki) 

0.- L. kuedanikki kuedanija kuedasqa {kuedanikka) 

Abl. kuezqa kuizzi(ia) 

Ayrıca yarı pronominal, yarı nominal bir çekime sahip olan tamai· 
"başkası" ve aynı kökten gelen dapija- "herbiri, hepsi" kelimesinin 
pronominal çekimi şöyledir: 

Nom, c. 
Akk. c. 

Singular 

damaiS 
da main 

Plural 

damaus 
damaus 



N.-A. n. 

Gen. 

D. -L. 

Dat. eski. 

Abl. 

ta mai 

dam mel 
(tamedas) 

damedani 

ta matta 
(tameda) 

tamedaz 
(damedaza) 
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dapiian 
(dapin) 

dapias 

dapi 

dapiza 
( dapidaz) 

damai- den türetilen diğer şekiller şunlardır ; 

(Adjektiv) dameli- "başka türlü" 

Sg. Akk. c. damelin 

D.-L. dammeli 

(Adverb) dameda "başka yere'' 

3-) N u mera 1 ' 1 er 

tamiii 

dapidas 

damedas dapias 

Çivi yazısı metinlerde sayılar, adeta kaide halinde işaretl erle 
R'Öı-terildikleri için, hemen hemen hepsinin telaffuzu meçhuldür. Okunuş
ları bilinenler ancak beş tanedir, fakat bunların dahi kesinlikleri id
dia edilmemekte, yürütülen fikirler. tahminden ileriye gitmemektedir. 

"bir" kelimesinin asma olarak okunduğu tahmin edilmektedir. 

''iki"nin okunuşu, ordinallerden diin "ikinci'' ve kompositum'lara örnek 
Vermiş olduğumuz dii-"juga "iki senelik" kelimelerinin yardımıyla da-
01arak düşünülmektedir. Bundaki Hint-Avrupa karakteri barizdir. 

liint~Avrupa özelliği taşıyan ikinci bir sayı da iri- okunduğu tahmin edi
len .... "t" uç ur. 

''dört" ise okunuşu itibariyle, Hint-Avrupa karakterinden çok Luwca• 
~a benzerlik göstermektedir. Hititçesi meu- olan bu kelimenin tuw di
l~nde karşılığı muy,a dır. Bu, fonetik yazılmış bir çok çekimli şekille
rıyJe metinlerdi' tesbit edilebilmiştir. 
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·•yedi'' nin gene Hint-Avrupa köklü bir kelime olan sipta( m) oldu~u 
sanılmaktadır. 

Sayıların, bulunabildikleri kadarıyla çekimleri şöyledir: 

''bir" yarı adjektival, yarı pronominal bir çekim gösterir. 

Nom. c. 

Akk. c. 

N. -An. 

Gen. 

0.-L. 

Abl. 

"iki"nin çekimi : 

Nom. c. 

Akk. c. 

D.-L. 

1-as (is) 

1-an 

1-an 

1-il 

1-edani 

1·edaz (1-edaza, 1-eaz) 

2-us (2-el) 

2-e (2-ela, 2-el) 

2-etas 

"üç" ün şu kasus şekilleri tesbit edilmiştir ; 

Nom. c. 

Akk. 

Gen. 

3-es (tres) 

3-us (3-e) 

te-ri-ja-as (aslı trijas) 

"dört"ün ilexion'u adjektiv çekimi gibidir: 

Nom. c. 

Akk. c. 

Gen. 

D.-L. 

meialJ.as ( meuas) 

meus (4-as) 

mi-i-it-l}a-as ( 4-as) 

4-tas 

Yalnız şu ordinal'lerin seslendirilmesi bellidir: 

bantezzi "birinci" (tam anlamı "öndeki") 
dan "ikinci'' (çekimsiz) 
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Ayrıca -anna ile yapılan ordinalia şunlardır: 

2-anna (= danna) "ikinci" 

3-anna "üçüncü" 

4-anna (4-in) "dördüncü" 

5-annu "beşinci" 

6-anna "altıncı" 

7-anna "yedinci" 

Sayı adverb'leri, Hititçe'de genellikle -anki ile bitmektedir : 

1-anki "bir defa" 

2-anki "iki defa" 

3-anki "üç defa" v.s. gibi. 

Bunlar yanında ·is ekiyle biten bazı sayıların da aynı anlamı taşı
yıp, taşımadıkları kesin değildir : 

2-is "iki defa" 

3-is (3-kis) ''üç defa" 

4-is "dört defa'' v.s. gibi. 

Sayılarla ilgili olarak bir de şu adverbial-türevler mevcuttur: 

"bir"in türevleri : 

J -eda "tek bir yerde, yalnız başına" 

1-etta "bir arada, beraber" 

"iki"nin türevleri: 

2-an (fakfon) "yarı yolda" 

4-) Ver b a 

a-) Yapı 1 mas ı 

Hitit dilindeki Verba'nın kök yapısı, burada açıklanamıyacak ka
kadar komplextir. Bundan dolayı yalnız fiil yapımında kullanılan suf
fiıc'leri ele almakla yetinmemiz gerekmektedir: 
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(1-) -a~!J- suffix'i : 

Denominativ bir anlamı olan bu suffix, dilimizdeki "yapmak, -leş-
tirmek" sonekleriyle eşdeğerdir. 

forazzija!J!J- "üstünleştirmek" (forazzi- "üstün, yukardaki" 
nakkijab!J- "ağırlaştırmak" (nakki- "ağır") 
tdiila'la!J!J- "kötülük yapmak" (idalu- "kötü") 
kururija!J!J- "harbetmek'' (kurur "düşmanlık") 
3-i.a!J!J- "üçleştirmek'' 
4-ii.a!J!J- "dörtleştirmek" 

(2-) -anniii- suffix'i : 

Bunun anlamı, türettiği köke durativ'lik kazandıran niteliktedir. 
Dilimizde bu devamlılık ancak "bir teviye, devamlı olarak" kelimele
riyle ifade edilebilir. 

ija- "gitmek" - ijannaz

l}al!J- "vurmak" - y,al!Janniii-

Aslında durativ yapımında kullanılan ek, -sk- dır. 

ualh- "vurmak" - ualhannesk-... .... ... "" 
ael}iii- "yağmak" - bey,annes k-

(3-) -es- suffix'i: 

dir. 
Dilimizdeki "olmak" kelimesi, bu denominativ ekle aynı değerde-

idiila7Jes- "kötü olmak" (idiilu- "kötü") 
parkues- "temiz olmak" (parkui- "temiz, saf") 
folles- "büyük olmak, büyümek" (fol/i- "büyük") 
makkes- "çoğalmak, artmak" (mekki- "çok") 

(4-) -nin- infix'i 

Bu içek, bazı verblerden, aslında genellikle .nu- suffixi ile yapılan, 
kausativ'lik meydana getirmeğe yarar. 

hark- 'mahvolmak" - lıarnink- "mahvetmek'' 
f§tark- "hastalanmak" ...::_ istarnink- "hasta etmek" 

(5-) -nu- suffix'i: 

Hititçenin esas kausativ eki budur. 
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ar- "girmek" - arnu- "sokmak" 
y.ar- "yanmak" - y.arnu- "yakmak" 
link- "yemin etmek'' - linganu- "antlaşmak" 

bark- ''mahvolmak" - {Jarganu- "mahvetmek" 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, pab§- fiiliyle, -nu- ekiyle bun
dan türetilmiş pa{Jfonu- "korumak" arasında anlam bakımından fark 
olup olmadığını meydana çıkaramamıştır. 

-nu- bazı hallerde de -abb- eki gibi nominal köklerden, "her hangi 
bir şeyi kökün nitelediği hale getirmek" anlamına gelen fiiller yapıl
masında kullanılmaktadır. 

maliSkunu- "zayıflatmak" (malisku- "zayıf") 

da.~5anu- "kuvvetlendirmek" (dasfo- "kuvvetli") 
5allanu- "büyütmek" (5alli- "büyük") 
tepnu- "azaltmak" (tepu- "az") 
parkunu- "temizlemek" (parkui- "temiz, saf") 
es!Jarnu- "kanlı yapmak" (dbar- "kan") 

(6-) -sk- saffix'i: 

Her fiil kökünden bu ek vasıtasıyla iterativum yapılmaktadır . 

da- "almak'' - dask-
piii- "vermek' ' - pesk-
ep- "tutmak" - appiSk
!Jatriii- "yazmak" - hatresk
eku. içmek" - akkusk
punus- "sormak" - punusk-

Aynı ekle yapılmış değişik şekiller de mevcuttur. Bunlara sebep 
daha önce fonoloji bahsinde geçen hususlardan ileri gelmektedir. 

ar- ''girmek" - ar( a)sk-
sipand- "libasyon yapmak'' - sipanzak
ed- "yemek" - azzikk-
kuen- "vurmak" - kuask-
hanna- "hüküm vermek" - hannesk-
v ~ 

aus- "görmek" - usk-

·sk- suffix'i çok kullanıldığından diğer eklerle de beraber buluna
bilmektedir. 
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arnusk- "devamlı olarak girmek'' 
harninkisk- "devamlı olarak mahvetmek" 
kururiia~besk- "devamlı olarak harbetmek" 

Aynı şekilde, durativum eki -annüi- de oldukça sık iterativ suffixi 
-s k- ile birleşmektedir : 

ualb- "vurmak" - yalbünnesk- "devamlı olarak, bir teviye vurmak" 

pars- "parçalamak" - parsijannes k- "(ekmekleri) birbiri ardından 
parçalamak" 

-sk- suffixinin görevi, nadiren, Luwca'dan alınan -ss- ile de yapılmak
tadır: 

essa- "devamlı olarak yapmak" (iia- "yapmak") 
balzdfo- "devamlı olarak ça~ırmak" ({!alziii-

"çağırmak'') 

Şu hallerde verbal köklerde reduplikation'lara raslanmaktanır: 
7J:ek- ve Y,e7J:ak- "rica etmek, talep etmek" 
kis- ve kikkis- ''olmak" 

ki- yerine kikki- "yerleştirilmek" (çok nadir) 

Şu kelimelerde de reduplikation görülebilir: 

poppars- " fışkırtmak" 

katkattenu- "sarsmak, titretmek" 

asas- "oturtmak" 

y,artyarant- "yanar" (yarant-) 

Bu çeşit reduplikation'ların anlama iterativ'lik kazandırdığı da düşü
nülmektedir. 

Diğer Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi, Hititçe'de de basit ver· 
bal köklerin anlamı preverb'lerle değiştirilebilmektedir. Yalnız Hitit 
dilinin modern dillere nazaran arkaik bir özelliği, preverb'lerin müsta· 
kil kelimeler halinde yazılabilmesi ve preverb ile verbum arasına kü
çük parçacıkların sokulabilmesidir. En önemli preverb'ler şunlardır: 

anda (andan) "içeri" 
appa (appan) "geri, tekrar" 
ar{Ja "uzağa" 

katta (katlan) "aşağı, beraber" 
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parii "ileri, dışarı" 
piran "önde" 
forii "yukarı, yüksek(ğe)" 

Bunların kullanılışları hakkında bir kaç örnek verelim : 

piii- "gitmek" - anda piii- "içeri gitmek" 

appa piii- "geri gitmek" 
appan piii- "arkası sıra gitmek" 
ar!Ja piii- "uzağa gitmek" 
parii piii- "dışarı gitmek" 
katta( n} piii- "aşağı gitmek, beraber gitmek" 
forii piii- "yukarı gitmek" 

dii- "almak" - appa(n) dii- "geri almak" 
arba dii- "elinden almak" 
para dii- "dışarı almak (çıkarmak)" 
katta(n} dii- "aşağı almak" 
forii dii- "(bir yere) almak, teslim almak" 

Bir verbum önünde birkaç preverb bulunabilmektedir : 

appa( n} anda pili- "tekrar içeri gitmek '' 
ser ar{Ja dii- "yukarı çekmek" 
appa fora dii- "tekrar (bir yere) almak, kabul etmek" 

Diğer bir preverb olan ay.an yalnız ay.an ar{Ja "uzağa" , ay.an kat
ta ''aşağı" gibi bileşimlerde kullanılmış olduğu için, anlamını kesin 
olarak çıkarmak mümkün olamamaktadır. 

Preverb'lerin aksine, u- "buraya", pe- "oraya" partikel'leri verb. 
!ere bitişik prefix'ler halinde yazılmaktadır : 

uda- (ueda·} ''getirmek" 
peda- "götürmek" 
uiia- "(beri) yollamak" 
peia- "göndermek" 
unna- "(beri) çekmek, getirmek" 
penna- "(öte)" çekmek, götürmek" 

Aşağıdaki formların ise bu şekilde yapılıp yapılmadıkları kesin değildir: 

uizzi- (geliyor) - piii;zzi (gidiyor) 
uy,ate- "getirmek" 
pe{Jute- götürmek" 
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Fakat nadir olarak pe- prefix'i !Jark- "tutmak" fiili ile kullanıldığı 
zaman müstakil olarak yazılabilmekte ve fiil ile kendi arasına enklitik 
partikel'ler alabilmektedir ; 

pe barzi- "ileri tutar, yani : sunar" 
pe-pat !Jarkanzi "onlar da sunarlar" 

b-) K o n j u g a t i o n 

Hitit verba'sının, 1. Person Sg. P:-es. ekine göre "mi" ve "/Ji" 
çekimi olmak üzere iki çeşit konjugation'u vardır. 

Diathes olarak ise aktivum ve medio-passivum edilmiştir. Bunlar
dan sonuncusu, Yunanca ve lndo-lranik dillerdekine benzeyen medium 
şeklinde, passiv halinde ve sık, sık ta deponens (Medio-Passiv çekimli 
fakat aktiv anlamlı fiiller) olarak görülmektedir. 

Tempus ve modus gayet basittir. Tempora olarak, aynı zamanda 
f uturum şeklinde de kullanılabilen bir presens ve bir preleritum bulunmak
tadır. Modi ise indikativ ve imperaliv'ten ibarettir. Fakat ilerde vere
ceğimiz gibi, yardımcı fiiller yardımıyla yapılan ve nisbeten daha az 
kullanılmış olan bir kaç tempora daha mevcuttur. 

Verb'lerde yalnız singular ve plural mevcuttur, eskiden var oldu
ğu sanılan bir dua! formu yoktur. 

verbalnomina'da görülen şekiller ise, lnfinitiv l ve lnfinitiv II, Sup
inum ve Verbalsubstantiv'tir. 

Infinitiv l ve ll'nin yapılış ekleri -anna ve yanzi'dir. Bunların cüm
le içindeki fonksiyonları aynı olmakla beraber, -anna ile türetilenlerin 
mi- çekimli verblerin sessiz harflerle bitenlerinden, Z}anzi ile türetilenle
rin mi- ve {Ji- çekimli verb'Jerin diğerlerinden yapılmış oldukları ileri 
sürülmektedir. 

Ver bal substantiv'ler -ul}ar eki ile türetilmektedir. 

-~an ile yapılan supinum ise yalnız dai-"koymak" fiiliyle beraber 
bulunmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak, Hititçe'de bir de -ant- ile yapılan bir par

tizip formu bulunmaktadır. Bu, transitiv verb'lerle yapıldığı zaman pas
siv, intransitiv verb'lerle yapıldığı zaman aktiv bir anlam taşımaktadır. 
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İnfinitiv 1: y,albuanzi (y,alb- "vurmak") 
ijauy,anzi (ija- "yapmak") 

İnfinitiv 11: adanna (ed- "yemek") 
akulJanna {eku- "içmek") 
kunanna ( kuen- "öldürmek") 
uy,anna ( aus- "görmek") v. s. gibi. 

Verbalsubstanliv: Bunların yapılışları -atar- ile meydana getirilmiş no
mina'ya benzer. Fakat genellikle savunulan fikir, -atar- ile yapılanların 
mi-çekimli fiillerin sessiz harflerle bitenlerinden, -uZJ,or ile yapılan ver
balsubstantiva'nın ise geri kalan mi- ve bi- çekimli fiillerden türelilmiş 
olduğudur. 

nabbuy,ar (nabb- "korkmak") 
y,etummar (y,ete- "inşa ettirmek") 
gankuy,ar (gank- "asmak, tartmak") 

Supinum; "-ul}an" ekiyle yapılan bu form, daha öncede söylediği
miz gibi yalnız diii- "koymak, yerleştirmek" ve tif.a- "girmek" fiille
riyle birlikte tesbit edilmiştir. Böyle formların "bir şey yapmağ'a baş
lamak" gibi bir anlamı vardır. Beraber bulundukları verba'nın ise ge
nellikle iterativ ifade taşıdığı görülmektedir: 

ERİN'IES pe5kiy,an tii.a11eni "devamlı olarak asker vermeğe hazırız ... 
LuSU. GI kifot nas DINGIRL!M_is kikkisfoy,an diiis "ihtiyarladı ve 
tannlaşmağa başladı" (ölüme yaklaşıyor.) 

Partizip: 1-) Passiv anlamlı olanlar: kunant- "öldürülmüş" (kuen

öldürmek' ") 

appant- "yakalanmış" (ep- "ya
~alamak,.) 

dant- ''alınmış" (da-"almak") 
sekkant- "bilinen" ($ak- "bil

mek") 

2-) Aktiv anlamlı olanlar: piint- "gitmiş" (pai- "gitmek") 

akkant- "ölmüş" (ak- "ölmek") 
tJujant- "uçmuş•· (bufa- "uçmak") 

Bunlardan başka bir kaç istisnai hal de mevcuttur. mesela adanl
ve akuyant- yalnız "yenilmiş", "içilmiş" değil, "yemiş (olan)" ve "iç
miş (olan)" anlamlarına da gelmektedir. Bunu Latince'deki pronsus ve 
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potus'la, Eski Hint dilindeki bhukta- ve pita- ile karşılaştırmak müm
kündür. Ayrıca kapp!J.uont- "sayılmış'' verbaladjektivi de ender olarak 
"sayılı, az" manalarını da ifadeye yaramaktadır. 

Sg.1. 

2. 

3. 

PL. ı. 

2. 

3. 

Sg.1. 

2. 

3. 

Pi. 1. 

2. 

3. 

Sg. 1. 

2. 

Hititçe'deki verbal flexion ekleri şunlardır: 

Ak ti v 

mi-Konj. bi-Konj. 
Medio-Passiv 

mi-Konj. bi-Konj. 

-mi 

-si 

-zi 

-yeni 

·teni 

-anzi 

-un (-nun) 

-s ( ·f, -ta) 

·t (-ta) 

·lJen 

-len (-tin) 

-er (-ir) 

-(a)llu 

- (-i, -t) 

lndikativ-Presens 

-bi, (-ab{Ji) -IJ.abari 
(-bari, -IJ.a) 

-ti -tali (-ta) 

-i ·iari (·ta) 

-yeni -yastati 
(-yasta) 

-teni 
-duma 
(-dumari) 

-anzi 
·antari (-anla) 

lndikativ-Preteritum 

-bun 
·!Ja!Jat(i) 
(-bat(i)) 

-s (-la, -sta) -iat(i) (-ta) 

·s (·ta, -~ta) -tat(ı) (-ta) 

-~en 
-l}astat 

-len (-tin) 
-dumat 

-er (-ir) 
-antot(i) 

lmperativ 

-allu 
-{Ja!J.aru 
(-IJ.aru) 

- (-i) 
·IJ.ut(i) 

-ba!Jari (·bari) 

-tali (-ta) 

-ari {·a) 

·ya.~tati 

(·lJasta) 
-duma 

-antari (·anla) 

-IJ.a!J.at(ı) 
(-IJ.at(i)) 
-al(i) (-tat) 

-ai(i) 

-dumat 

-aniat(i) 

·IJ.abaru 
(-IJ.aru) 
-!Juti(ı) 
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3. -du -u 

Pi. 1. -yeni -yeni 
2. 
3. 

-ten (-tin) -ten (-tin) 
-andu -andu 

Verbalsubstantiv 

-nar 

lnfinitiv 

1 -yanzi 

II -anna 

-taru -aru 

-dumal(i) -dumat(i) 
-antaru -antaru 

Supinum Partiı.ip 

-yan -ant-

Yukarda görülen ayrı çekimlere sahip sabip (mi- ve ~i-konjuga
tion'ları) fiiller arasındaki farklılık Hititçe'nin yeni devirlerinde gide
rilmeğ'e başlanmıştır. Buna örnek olarak özellikle şu hususlar üzerinde 
durulmalıdır: 

Çoğu hallerde ~i- çekiminin 2. Pers. Sg. Pres. eki olan -ti, mi
Çekimine girmektedir: 

epsı ve epti "yakalarsın'' 
barii ve barti "tutarsın" 
istamassi ve istamasti "duyarsın" 
karussiiasi ve karusSijaW "susarsın" 
barnikti "mahvedersin" 
maniiabti "verirsin, bahşedersin" 

Ender olarak ta aynı şahsın -si eki tersine olarak bi-çekimine ka
rışmaktadır; 

y.astatti ve y,astasi "günah işlersin·· 

-a!JIJ- ekiyle yapılan ve mi-konjug-ation'una göre çekimlenen fiil
lerin 3, Pers. Sing. Pres. bi-çekimine benzer şekilde de yapılabilmek 
tedir: 

da5uuahzi ve dafouahhi ''kör eder" 
r ~ ~ vv 

isiiahta ve füiahhis "araştırır, izler" 
...... v "' v .... 

Aynı şekilde ğuittiia- "çekmek" fiilinin 3. Sg. Pres. halinde de 
Vardır; 

buittiiazi ve tJuittijai 

mi-çekiminin preteritum ve imperativ şekillerinin 3. Pers. Sing. 
hali bi-çekimiyle karışmaktadır ; 
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dalab!Ji ve dalj,ami "bırakırım" v. s. gibi , 

Çekimler arasındaki bu şekil kaymalar, sayılmıyacak kadar çok· 
tur. Bunlar hariç tutulursa, her iki çekim şekli arasındaki ayrılık ve 
özellikler şu noktalarda toplanabilir: 

,ni-konjugation'u 2 Pers. Sg. Pres. bazen -zi ile biter: istamaszi 
"duyarsın" 

Dilin yeni evrelerinde 2. Peıs. Sg. Pret. hali çok kere 3. Pers. Sg. 
şeklinde yapılmaktadır: ii,as (eski) ijat (yeni). "yaptın" fo[lanus "bil· 
yüttün", tittanut "koydun, yerleştirdin" v. s. gibi. 

lmperativ l. Pers. Sg. halinde es- "olmak" fiili afollu "olmak isti
yorum" gibi kaideye uygun bir şeklin yanısıra eslut ve es/it gibi form
lar da meydana getirir. 

{Ji-konjugation'un özellikleri: 3. Pres. halinde her zaman kullanı· 
lan -i eki yerine nadiren -ai gelebilmektedir. 

sipandi ve sipandai "libasyon yapar" 
arri ve arrai "temizler, yıkar" 

Aynı şekilde 3. Pers. Pl. Pret. halinde de şöyle bir değişiklik ol· 
maktadır; 

sipantir ye sippantair "libasyon yaptılar." 

Bunun tam tersi. yasta· "günah işlemek" fiilinin 3. Pers. Sg. Pres. 
halinde ortaya çıkmaktadır : 

y.astai (kök yasta 1 ek -i) ve y.asfi 

3. Pers. S~. Pres. padii,a 'kırar" fiilinde -i yerine -a gelmesi 
bir önceki -i'nin dissimilation'a uğramış olması ile izah edilebilir. 

Medio-passivurn'un preteritum ve imperativ şekillerindeki, sonunda 
-i olan -( {Ja}!Jati, -tati, -ati, -antati -!Juti -dumati ekleri Hititçe'nin eski 
evrelerinde; -(ba}(Jat, -tat, -at, -antat, -but ve -dumat gibi sonunda -i 
ihtiva etmeyen ekler ise dilin yeni devresinde kullanılmıştır. 

Hititçe'de şimdiye kadar sayılan normal fiil formları yanında, bir de 
"birleşik şekiller" Konjugatio periphrastika mevcuttur. Bunlar dile oldukç~ 
modern bir veche kazandırmaktadır. Birleşik şekillerin ana unsuru ay 
nen modern dillerdeki gibi iki çeşit yardımcı fiil ve partizjp'lerdir. Bt 
iki (yardımcı) fiil es- ve bar( k)- tır . Birincisi in iki görevi vardır: 
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Transitiv verba'nın partizipleri, es- ile birlikte. kurdukları cümleye 
passiv perfekt bir anlam kazandırırlar; 

DUMU.SAL piianza esla "bir kız verilmişti" 
!Jurtanes esir "lanetlenmişlerdi" v. s. gibi. 

İntransitiv verba'nın partizip'leri. es- ile birlikte meydana getirdikleri cüm
lelerde, tarafımızdan aktiv olarak belirtilen bir duruma işaret ederler: 

antu!J'Satar piin e$la "ahali gitmişti" 

Verdiğimiz örneklerde dikkat edilecek husus, bunların tercümeleri
nin, dilimizin yapı özelliği yüzünden, Hititçe'deki kullanılışlarını tam 
olarak belirtmemesidir. Halbuki modern bir Hint-Avrupa dili olan Al
manca ile bunlar şu şekilde tam ifadelerini bulmaktadır : 

"ein Madchen war gegeben (worden)'' 
"sie waren verflucht (worden)" 
"die Bevölkerung war gegangen" 

Birleşik fiil şekillerinin ikinci yapı unsuru olan !Jar( k)- fiilinin gö
revi ise, Partizip'lerin Nom.-Akk. Sg. Neutr. halinde "dondurulmuş" 
şekilleriyle birlikte perfekt ve plusquamperfekt yapmaktır. 

Perfekt: 

mıtuasan kuinki para !Juitiian !Jarmi 
"herhangi bir insanı tercih ettim" 
(ich habe irgendeinen Menschen bevorzugt) 
(I have prefered any man) 

oısGIGIR turiian {Jary,eni 
"savaş arabasını koştuk'' 
(wir haben den Streitwagen angeschirrt) 
(we have harnessed the carriage) 

Ptusquamperferkt: 

nu-mu dfS TAR kanisfan !J.cırta 
"ve Istar beni sereflendirmişti" 
(und Istar hatte mich geehrt) 
(and Istar had honoured me) 

nu-mu iSlamassan !Jarkir 
"ve onlar benden öğrenmişlerdi" 
(und sie hatten von mir erfahren) 
(and they had learned from me) 
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c-) Hitit fiil çekimindeki yabancı eleman 1 ar 

Bazı Hitit verbal formları ve Hititçe içinde geçen ve başka dil
lerden alınma oldukları, başlarına konan bir veya iki eğri çivi işareti 
ile belirtilen ve bu yüzden adlarına ''Glossenkeil" (Gloss = kelime; 
Keil = çivi) denilen kelimeler Luwca flexion ekleri taşırlar . Bu eklerin 
başlıcaları şunlardır . 

1. Pers. Sg. Pres. eki -iy: 

arkammanalliiyi (arkammanalliii- "haraca bağlamak") 
kulaniyi (kulani- ''temayüz etmek, belirtmek") 
bapusyi (bapus- .. telafi etmek") 

3. Pers. Sg. Pres. eki -ti: 

kıılutilti (kaluliia - "toplu olarak (?) kurban etmek'') 
tJaspati (tJaspa- "fırlatıp kırmak") 
naniti (nanna- ''sürüklemek") 
pasibati (pasiaai- "ufalamak, rendelemek") 
damaSti (damas- "bastırmak") 

3. Pers. Sg. Pres. eki -nti: 

l}asfonti (11as(s)- "örtünmek. giyinmek'') 
1. Pers. Sg. Pret. eki -ba: 

laparba (tapar- "idare etmek, götürmek") 
dabusiiab{Ja (dabusiia- "hareketsiz bakmak.'') 
baspaba (bas pa- "fırlatıp kırmak") 

3. Pers. Sg. Pret. eki -ta: 

isbizzita (isbizziia- "gazaba gelmek") 
papritta (paprii.i- "kötü bir şey yapmak") 
arpafotta (arpasai- "başarısız olmak") 
nuntarnutta (nuntarnu- "çok acele etmek") 
forkutta (5arkul}iii- "(ayakkabı) giymek'') 
ender olarak piiitta (piii- ''gitmek") 

3. Pers. Pi. Pret. eki -nta: 

ammG$sanda (ammassa- anlamı bilinmiyor) 
lnfinitiv eki -una: 

taparuna (tapar- "emretmek" ) 
pas5una (pas- "yutmak' ') 



BÖL 0 M 1 V. 

HiTiT DiLiNiN AKRABALARI 





LUWCA, PALACA ve HİYEROGLİF BiTiTÇESİNİN 
KARŞILAŞTIRMALI FONETiGI ve MORFOLOJiSi 

Önceki bölümde, çivi yazısı kaynakların bolluğu yüzünden oldukça 
etraflı bir şekilde tanıma imkanına sahip olduğumuz Hitit dilinin fono
lojik ve morfolojik özelliklerine kısaca temas ettik. Evvelce söylediği
miz gibi, bu dil diğer Hint-Avrupa karakterli Anadolu gurubu dille
riyle yakın bir akrabalık göstermektedir. Bu yakınlığı, Hititçe'nin ya
pısını gördükten sonra daha yakından anlayabilmek için, şimdi de bu 
bölümde diğer dillerin karşılaştırmalı bir gramer eskizini vermek, bun
ları teker teker ele almaktan daha faydalı olacaktır. Böylelikle, Anadolu 
dil grubunun esas unsuru olan Hititçe ile, kendi aralarındaki akraba
lık dereceleri tesbit edilmiş diğer dillerin tam bir karşılaştırmasını ortaya 
koymak mümkün olabilecektir. Şimdiye kadar Hitit Hiyeroglif dili ve
ya Resim Hititçe'si olarak bilinen dilin, neden dolayı Luwca ile aynı 
olduğunun iddia edilmeğe başlanmış olmasını da, bu karşılaştırmanın 
sonuncu yakından gösterecektir. 

Her ne kadar M. ö. 2 bin yıl içine girmiyorsa da Anadolu Grubu Dil
leri şemasında gösterilen Lykçeyi de, Hint-Avrupa Dil Aile'si özellikle
rinin Anadolu'daki gelişim ve devamlıhğ'ına işaret etmesi bakımından 
karşılaştırmalara dahil etmek gerekmektedir. 

A-) Fonetik özellikler: 

1-) Vokaller 

Hititçe kelimelerde bulunan Hint-Avrupa menşeli ''e" sesi, Luwca 
kelimelerde "a" sesi ile karşılanmaktadır. 

Luwca asta "o idi": Hit. esta 
Luwca asdu "o olsun : Hit. esdu 
Luwca as!Januyanta "kanlandırılmış" Hit. esgarnuyanta 

Hititçe'deki tanrı isimlerinde ve "yapmak" fiilinde bulunan "i" ye
rine Luwca'da "a" sesi bulunmaktadır: 
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Luwca : dAnnarumenzi: Hit. dfnnarral}ante§ 

Luw. aja- "yapmak": Hit. ija-

Bu noktalarda Palaca da kısmen Luwca ile benzerlik göstermektedir. 

Pal. asdu ''o olsun" : Luw. asdu 

Buna karşılık Pal. yerli "çağırır", Hititçe flerijazi fiil formundaki "e" yı 
muhafaza etmektedir. 

Fakat Luwca'ya bu bakımdan H. Hititçe'si daha yakındır: 

H. Hit. asdu "o olsun" : Luw. asdu 
H. Hit. aia- "yapmak" : Luw. aja-

Lykçe'de ise yalnız Luwca'daki değil, Hititçe'deki "a" sesleri yerine 
de "e" kullanılmaktadır. 

Lyk. tedi ''baba" : Luw. ve H.Hit. tati-
Lyk. esu ''olsun" ! Luw. asdu, H. Hit. asdu 
Lyk. epn "arkada, sonra" : Hit., Luw., H. Hit. 

appa(n) 

Ortada vurgulu kelimelerde senkop olayı nadir görülen birşey 
değildir: 

issari- ve ifri- "el" 
bummati- ve bumti- "sokl, temel" 
!Jaitummana!Ji(t)- ve !ıuitumna{]it{t)- "hayat" 

Luwca'da da Hititçe'de olduğu gibi şu ses değişmeleri tesbit 
edilmektedir: 

(1)-~a- (-uya-) sesleri -u- haline gelir : 

uyalant-, l}alant- ve ulant- "ölü" 
du7J:andu ve dundu "yerleştirsinler" 

(2)-y.i- sesi de -u-'ya dönüşür: 

1f!arkuisfon ve 1f!arkussan (anlamı belli değil) 

(3-)-ai- diphtong' u -a- ve -i- arasında değişebilmektedir: 
forlai- "övmek, methetmek" kökünden 
Part. Pass. forlaimmi- ve forlami-

dupai- "vurmak" kökünden Part. Pass. dupaimmi
ve Pres. 3. Sg. dupiti v. s. 
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(4-)-aia-sesleri, -aa· ve ·a· sesiyle karşılanabilmektedir: 

* aiata '"yaptı" : aata 
* aiati "yapar" : ati 

2-) Konsonant 1 ar 

Hititçe'de bulunan "k" sesı yerine, Luwca'da bazı hallerde "h" 
sesi bulunmaktadır: 

Luw. nab{Juya- "ağırlaşmak" : Hit. nakkes
Luw. fofJuitara· "doğru" : Hit. fokuyassar(a)· 
Luw. mannalıuuan- ·'kısa" : Hit. maninkuuant· 

v ~ -

Aynı şey Pala dilinde de görülürse de çok ender olduğundan, bunu bir 
kural haline sokmak şimdilik iml<ansızdır. 

Pal. a!Ju· "içmek" : Hit. eku-

-i- (·e-) sesinden önce kelime başında bulunan k- sesinin Luwca'da 
düştüğü tesbit edilmektedir: 

Luw. immara- "çayır, tarla": Hit. gim( ma)ra
Luw. iSfori- '·el" : Hit. kessara-

Fakat buna karşılık, Luw. kisa· "taramak" kelimesinde "k" muhafaza 
edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aynı şekilde H. Hititçe'sindeki i· ''bu" kelimesinin aslınde ki-'den 
türeme olduğu düşünülebilir ve Hit. ki- (ka-, ku-) ile mukayese edile
bilir. 

Hititçe'de olduğu gibi Luw dilinde de relativpronomen'in Labiove
lar sedası muhafaza edilmiştir: 

Luw. kuis '·kim" ku11-atin "nasıl" 

Aynı şey Palaca için ne varittir : 

Pal. kuiS "kim" 

Presens 3. Pers. singular ve plural çekim ekleri, Luwca'da Hint
Avrupa karakterli -ti ve · nti şekillerini kaybetmemişler, buna karşılık 
bu ekler Hititçe' de -zi ve ·nzi hallerine dönüşmüşlerdir: 
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Luw. anniti "dışarı çıkarır": Hit. anniiazi 
Luw. tJ.istJ.iianti "bağlarlar" : Hit. istJ.iianzi 

Palaca da bu bakımdan Luwca'ya benzemektedir: 

Pal. atan ti a{ıu~anti "yerler (ve) içerler" 

Hit. adanzi akuy,anzi "yerler (ve) içerler" 

H. Hititçe'sinde de aynı husus görülmektedir: 

aiati "yapar" 

Lykçe'de de bu olay müşahede edilir: 

edi "yapar" 
ladi "koyar" 
prnnawati "inşa eder" 
tuweti "yerleştirir, diker" 

Luwca dTflJ:al- (Pal. d Tiiat-) "güneş (tanrısı)" ile Hititçe Hq,att- "gün'' 
arasındaki farkın da bu olaya dayanılarak açıklanabileceği düşünül

mektedir. 

"['' veya "n" sesleri arkasından gelen ·s sesi, ·s olarak değil, -z şek
linde yazılmaktadır. (·za, -zi): 

addu!J:ali- "kötü" kökünden addulJ:alza (adduy,al-s yerine) 

"n" sesi, Hititçe'de "t" ve "z" seslerinden önce olduğu gibi, be
lirtilmeyebilir: 

* tJ.irunl- yerine birut- "yemin'' 
* !Jupparanza yerine !Jupparaza "bir çeşit kemer" 
* urant-s yerine uraz "büyük (olan)" 

''p" sesinden önce bulunan "n" sesi, "m" haline geçebilmektedir 

nanun·pa "fakat şimdi" - nanumpa 

-tn- sesleri, Hititçe'de olduğu gibi, Luwca'da -nn- şekline assimile 
olmamaktadır, aksine hiç bir değişikliğe uğramadan bırakılmaktadır: 

!Jaratna· "vuruş" 
kattay,atnalli "intikam arayan" 

-tm- sesleri için de aynı şey varittir: 

Luw. katmars- "dışkılamak" Hit. kammars-
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3-) Cümle fonetiği 

Luwca kelimeler ya bir vokalle ya da s (yazılışı ğ), n, r, l konso
nant'larından biriyle biter. Yunanca'da da görüldüğü gibi k, p, t ses
leri kelime sonunda bulunamaz. 

Kelime sonlarına gelen dental sesler düşerler: 

maili (*mallit "bal") Plural: mallitinzi 
bfrun (*birunt- "yemin") hiruntas Si- "yemine ait" 
zila (*zilat "gelecekte") 
kui "ne" : Hit. kuit 

Eğer bir kelimenin sonunda -t bulunması gerekliyse, o zaman bu 
sesi takiben bir "a" gelmektedir: 

ajata "yaptı" : Hit. iiat 
-ata : Hit. -at 

B-) M o rf o 1 o j i 

1-) Nomina 

a-) Kelime yapısı 

Luwca'nın nominal gövde yapısı, Hititçe'nin eşidir. Şimdiye kadar 
tespit edilebilen gövdeler şunlardır: 

-a- gövdeleri: arma- ''ay" 
massana- "tanrı" 

ura- "büyük" 

-u- gövdeleri: 1,?afo- "iyi" 

-t- gövdeler : * mallit- "bal" 
* !Jirunt- "yemin" 
* d Tiy,at- "güneş tanrısı" 

-s- gövdeleri: tannas- (bir çeşit ekmek) 

-n- gövdeleri: lain- ·•yağ" 

-[- gövdeleri: addu!J-al- "kötii" 
burkil- ·'suç" 

+ gövdeleri: Bu kökler, Luwca'da diğerlerine 

daha fazladır . 

nazaran 
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tali- "baba" 
nani- "erkek kardeş" 
pati- "ayak" (Hit. pata-) 
issari- "el" (Hit. keUara-) 
y,assanti- "giyinmiş'· (Hit. yas font-) 

Hititçe için karakteristik olan rm gövdeleri, Luw dili içinde şim
diye kadar tesbit edilmiş değildir. Hititçe'deki r 1n gövdeli kelimeler 
(bappdsar "uzuv") yerine Luwca'da a- gövdeli (belki de -fo gövdeli) 
kelimeler (bappifo-) bulunmaktadır. 

Hit. mskuppe5sar "tabure" : Luw. uıskuppesfo-

Palaca'da ise, en fazla bulunan kelimeler a- gövdesine ait olanlardır· 
i- gövdeleri de çoktur. Buna karşılık u- gövdelerine nadiren raslan· 
maktadır. Konsonant gövdelerinden ise +, -nt-, -man ve r- gövdeleri 
(foy,idar "boynuz") mevcuttur. r/n gövdelerine ise Palaca'da da tesadüf 
edilememiştir. 

Kelime türeten ekler şunlardır: 

(l)-(a)Ui- eki: Aidiyet sıfatlarında kullanılır. 

masfonassi- "tanrıya (maUana-) ait olan" 
tijammassi- "dünyaya (tijammi-) ait olan" 

Palaca'da -(a)Hi- suffix'inin yerine diğer akraba dillerde bulunmayan 
bir -ika- eki kullanılmaktadır. 

Pal. d Ulilijantikes : Hit. d Ulilijasses 

(2-)-(a)lli- eki: Özellik belirten sıfatlarda kullanılır. 

mas sanı.ılli- "tanrısal" 

ulantalli- "ölümlü" (ulant- "ölü") 

(3-)-ni- eki: bir nesnenin hangi maddeden yapılmış ol· 
duğunu gösteren sıfatlarda kullanılır. 

kuy.annani- "bakıre!an" (kuy,anna- "bakır") 

(4-)-talli- eki: Nomina agentis'lerde kullanılır. 
kupijatalli- "yemin eden" 
biruta/li- "yemin bozan" 
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(5-)-at(i)· eki: Nomina actionis için kullanılır. 

kmıaf.at· "korku'' 
irgatt- "sıra'" 

(6-)-ği(t)- eki: Abstrakta için kullanılır. 

addul}alabi{t)· "kötülük" (addmıali- "kötü'') 
zidabi(t)- "erkeklik" (zili- "erkek") 
buity,alabi( t )- "hayat'' buill}alli- "canlı") 

Hititçe'de abstre isimler ·atar eki ile kullanılmaktadır: 

buiSy,atar "hayat" 

H. Hititçe'sinde ise bu ek Luwca'daki gibi -bi(t)- dir : 

"KRAL"-bi "Krallık'' 

(7-)·(a)fri- eki ; Dişilik belirtmek için kullanılır. 

nanafri "kız kardeş", nani- "erkek kardeş'' 

Bu ek, Hititçe'deki -fora· ve H. Hititçe'sindeki -sara- ekinin karşılığıdır. 
( basusara· "kraliçe") 

8-)-l}anna- eki ethnika yapımında kullanılmaktadır. 

URUNinuy,ay,anna- "Ninive'li" 

H. Hititçe'sinde de buna benzer bir -wana eki bulunmaktadır: 

Atanawana· "Adana'dan gelme, Adana'lı" 
Tuwarıawana- "Tuwana'lı" 

(9·)-man eki : 

tatarii,aman "lanetleme" 

(10·)-(a)nt- ve -(a)nti- ekleri : Bunlar Hititçe'deki kadar 
sık şekilde türetme için kullanılmaktadır. 

b-) Flexion 

parnant· "ev" 
tii,ammanti- "dünya, toprak" 
tappasanti- "gök" 
apparanti- "gelecek" 
uranl- ''büyük'' 

Luwca'da da, Hititçe'de olduğu gibi femininum yoktur. Bunun ye
rine yalnız bir genus commune ve bir neutrum mevcuttur. 
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Hititçe' de görülen folliS / fol/af.as, uttar/uttanas, ais / issas gibi flexion 
değişmeleri Luw dilinde mevcut değildir. 

Luwca'da nominativ, akkusativ, dativ ve ablativ-instrumentalis 
olmak üzere dört kasus bulunmaktadır. 

Bir vokativ kasus'unun mevcudiyetine dair tek kesin delil, d Kam
ruiepa şeklidir. Bunun haricinde nominativ formları, vokativ yerine 
geçmektedir. 

dSantas LUCAL-ui 1 "Ey Kıral Santa !'' 

"Nerede" ve "nereye" sorularının cevabı da dativ şeklindedir 
parni nis ayiti "eve girmestn• · 

Luwca'da kasus ekleri şunlardır: 

Singular 
Plural 

comm. neutr. comm. 

N. -s 
Akk. ·n -an -nzi 

-an ·nza 

-nza 
Dat, -i, -if,a 
Abl.- lnstr. -ati 
Gen. -nzati 

-nzan(?) 

Örnekler: (Singular için) 

N. c. EN-as "efendi, bey .. , adduyalii "kötü (olan)" 

A. c. !Jarma!Jin "başı", latif.an "babayı '' 
N.-A.n. l)a§u "iyi/yi" 

Dat. anni "anneye", pami "eve" 

AbJ.- lns. issarati "el ile", mallitati "bal ile" 

neutr. 

-a 
-a 

Palaca'da singular nominativ communis eki, -s veya -z (1) dir: 
annas (annaz) "anne", tabamaI "kral", maianza "yetişkin erkek" 

Akkusativ communis eki ise -n'dir: tabarnan "k~alı", iay,itiran "boy-
nuzu " 
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Dativ halindeki kelimeler ıse sonlarına -i. -ai veya -a eklerinden bir ini 
alırlar: 

tabarni "krala", karti "kalbe" 
dZaparyai 
URULibzina 

Hiyeroglif Hititçe'sindeki kasus ekleri ise Luw dilindekilere çok ben
zemektedir: 

N.c. "KRAL"-tis "kral", d W-buis "hava tanrısı" 
Akk.c. talin ''babayı" 
Dat. parni "eve" 

Luw dilinde genetiv singular hali nadiren Hititçe'deki gibi yapılır: 

!Jirutas EN-as "yeminin beyi" 

Genetiv'lik daha çok, evvelce bahs ettiğimiz aidiyet sıfatlarının yapı
mında kullanılan -(a)ssi- eki ile meydana getirilir; 

barmabassi- "kafaya (barmabi-) ait" = kafanın 

malbas fossi-"kurban ( malbassi-) ait" = kurbanın 
massanassi- "tanrıya (massana-J ait" = tanrının 

Pala dilinde ise genetiv hali, Hititçe'deki gibi -as ekiyle yapılır. H. 
Hititçe'sindeki genetiv'lik teşkili henüz araştırılmağa muhtaçtır. 
Lykçe'nin de hem A hem B sınıflarında da Luwca'da olduğu gibi ek
le yapılan genetiv'lik yerine, genetiv-adjektiv denilen bir cins aidiyet 
sıfatı kullanılmaktadır. Bunların ekleri şunlardır: 

Lykçe A: -(a)hi
B: -(a)si-

Lydia dilinde de aynı şekilde -li- elemanı ile yapılan bir adjektiv 
ienetiv halinin yerini tutmaktadır. 

Luwca'da -(a) ti kasus eki ile ablativ-instrumentalis yapılmaktadır. 

adduy,alati isforati "kötü el ile" 

Aynı şekilde -(a) ti- eki ile yapılan bir ablativ Hiyeroglif Hititçe
sinde de tesbit edilmiştir: 

sanawasatarali "iyilikle" 
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Lykçe'de ise ablativ eki -di'dir: 

pededi "piyadeler ile" 
esbedi ... Medezedi "Med süvarileriyle" 

Luwca'nın Plural N. ve Akk. cam. kasus ekleri, içlerindeki -nz- do
layısıyla karakteristiktir ve dil gelişimi bakımından Tocharca ve Slaw
ca formlarla karşılaştırılabilir. 

Örnekler : (Plural için) 

N. c. tatinzi "babalar", arriiinzi "uzun olanlar" 
A. c. patanza "ayaklar", y,idanza "sular" 

Diğer kasus formları henüz kesinlikle belli olmuş değillerdir. 
Palaca'nın plural formları ise, Luwca ile değil, Hititçe ile benzerlik 
göstermektedir ; 

N. c. takkuy,anfes 

D.- L. d llalijantigas 

H. Hititçe'sinin ise, Nom. Pi. yapılmasında kendine özgü bir -i eki 
bulunmaktadır : 

aluwarai "kötü olanlar" 

Atanawanai "Adanalı olanlar" 

Dativ-Lokativ eki ise -1 (uzun) dir: 

ar~ai "sınırlarda., 

Luwca'da da N.-A.PI. neutrum eki, Hitit dilinde olduğu gibi -a 
ekini almaktadır: 

adduy,ala "kötü olanlar" 

asbanul}anta "kanland:rılmış (olanlar)" 
Aynı şey Palaca'da da görülmektedir: 

suy,anta "doldurulmuş" 

H. Hititçe'sinde de aynı husus tespit edilmiştir: 

tara(n)ta "söylenmiş olanlar; sözler" 
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2 - ) Pronomina 

a - ) Personalpronomina 

ı. ve 2. Person müstakil şahıs zamiri Luwca'da teshil edilememiş
tir. Hititçe'de ve Got dilinde müşterek olan ka-elemanlı (H. ammuka 
" beni, bana", Got. mik "beni") müstakil zamirlerin Luwca ve aşağı
daki diğer dillerde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Palaca'da ti "sen", tu "seni, sana" şeklinde müstakil zamirler mev
cuttur. Hiyeroglif Hititçe'sinde amu zamiri , "beni, bana" ve "ben" 
anlamına gelmektedir. 

Lykçe'de emu ve Lydia dilinde amu zamirleri de "ben" anlamını taşı
ınaktadır. 

Luwca'da tesbit edilebilen enklitik :r:amirleri ise şunlardıır: 
·mu "bana, beni" 
·mas "sizi, onlara (?)" 

H. Hititçe'sinde de gene "beni, bana" anlamına gelen bir -mu bulun· 
ınaktadır. 

3. Person için Luw dilinde yalnız ·a- kökünden türetilmiş ek
zamirler mevcuttur: 

Sg. N.c. ·as n. -ata 
A.c. ·an n. ·ata 

Pi. N.c. -ata n. ·ata 
A.c. -ata n. -ata 

Bunlardan ayrı olarak bir de dativ singular tesbit edilmiştir: 

-du "ona' ' 

Palaca'da da Hititçe'ye çok benzeyen ve gene -a- kökünden türetil
ıniş enklitik şahıs zamirleri bulunmaktadır. 

Sg. N.c. -as 
A.c. -an 
N.-A.n. -at 
Dat. -si 

Pi. N.c. -as 
N.-A.n. -e 
Dat. -si 

Bu bakımdan H. Hititçe'si Luwca'ya daha yakındır: 

Sg: N. c. -as 
A. c. -an 
N. A. n. -(a)ta 
Dat. -tu 
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Lydia dilinde, Hititçe'deki -at formuna benzeyen bir -ad bulunmaktadır. 

b-) Re f le x i v p r on om in a 

Luw dilinde reflexivlik ifade eden bir -ti eki mevcuttur. 

Aynı eke, Hiyeroglif Hititçe'sinde ve Lykçe'de raslanmaktadır. 

c-) O e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a 

Luwca'nın işaret zamirleri şunlardır. 

za- ''bu" ve apa- "şu" 

Kesin olmasa da Pala dilinde bir enklitik -apa- "şu" bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bunun Sg. Akk. c. ise -apan şeklindedir. 

H. Hititçe'sinde ise, bir i- "bu" ile "şu" anlamına gelen bir apa- (pa-) 
formu bulunmaktadır. 

Lykçe'de fonolojik yönden Luwca'daki -apa- ile benzerlik gösteren, fa
kat ''bu" anlamına gelen bir demonstrativ olan ebe tesbit edilmiştir. 
Lydia dilinde ise bis "şu" şeklinde bir işaret zamiri vardır 

Luwca'daki bu zamirlerde görülen pronominal dek
lination şekli şöyledir : 

Sg. N. c. zas apas Pi. N. c. zinzi 
A.c. (zan) apan zinza 
N.-A.n. za 
Dat. zati apati 
Gen.-Adj. zaHi- apassi-

H. Hititçe'sinde ise demonstrativpronomina aşağıdaki şekilde çekim 
lenir: 

Sg. N. c. Is (a)pas 
A. c. rn ( pan 
Dat. lti (a)pati 
Gen.-Adj. ffa- (a)pasa-
N.- c. li Pi. 
N.- A. n. 'i (fa) (a)pa 
Dat. ltal (a)patal 
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d-) Re 1 ati v p r on om in a 

Luwca'daki relativpronomina'nm kökü de Hititçe'de ol
duğu gibi kui- (kuya-?)dir. Çekimi ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır: 

Sg. N.c. 
A.c. 
N.-A.n. 
Dat. 

kuiS 
kuin 
kui 
kuyati (?) 

Pi. N.c. kuinzi 

Pala dilindeki relativum ise Hititçe'deki gibi kuis, kuit şeklindedir. 
H. Hititçe'sindeki relativa'nın okunuşu henüz kesinlikle ortaya çıkarı
lamamıştır. 
Lykçe'nin relativum'u ise ti'dir. Lydia dilindeki relativa'nın pis veya 
pid olduğu tahmin edilmektedir. 

e-) l n d e f i n i t p r o n o m i n a 

Luwca'da belirsiz zamir -ba "ve'' ve relativum ile 
Yapılmaktadır: 

kuis-!J.a "herhangi biri" (H. kuiski "herhangi biri") 

Pala dilinde kuis-a "her'' şeklinde bir indefinit pronomen tesbit edil
miştir. 

H. Hititçe'sinde RELAT1V-s-ha şeklinde bir belirsiz zamir mevcuttur. 
Lykia dilinde de ti-ke "herhangi biri'' anlamında bir belirsiz zamir 
bulunmaktadır 

3-) Ver b a 
a-) Ver bal k ö k yapısı 

bulundurulmalıdır: 
Luw dilinin fiil yapısında iki nokta göz önünde 

(1-) Hititçe'de olduğu gibi -nu- suffix'i ile verba 
Ve nominadan kausativ yapılmaktadır: 

!J.uinu- "koşturmak" 

as !J.anu- "kanlandırmak" 

A.ynı şey H. Hititçe'si için de geçerlidir : 

as- "oturmak'' - as-nu "oturtmak, yerleştirmek" 

(2-) lterativum, Luwca'da, Hititçe'de olduğu gibi 
·ik- ile degil, -ss- eki yardımıyla meydana getirilmektedir. essa- "tek-
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rar yapmak" (iia- "yapmak" kökünden) gibi Luw kurallarına göre 
yapılmış iterativa Hititçe arasında da kullanılmaktadır. 
Palaca'da ise hem Hititçe örneğine uygun olarak -sk- ile, hem de -§S

eki yardımıyla iterativ'lik belirtilmektedir: 

azzik- (*af-!>k) "yemek yemek'' 
pisa-"vermek" 

H. Hititçe'sinde ise, iterativa Luw dilindeki gibi ·(s)s- eki ile yapılmak· 
tadır: 

aia(s)sa- "devamlı yapmak" taia-"yapmak") 

Lykçe de aynı şekilde bir -s- ekine sahiptir. 

b- ) K o n j u g a t i o n 

Hititçe'deki mevcudiyeti kesinlikle tesbit edilmiş olan mi- ve bi
çekimleri farkının, Luw dilinde de bulunduğunu bazı araştırıcılar kabul 
etmekte ve bunun is batı için şuna dayanmaktadırlar: 

anni-ti "icra eder" ve muya-i (anlamı belli değil) 

Fakat diğer araştırıcılar, ikinci verb'in anlamı belli olmadığı için, bu· 
örneğe dayanılarak Luwca'da iki farklı çekim olduğunun ispat edil 
miyeceğini söylemektedirler. 

Palaca'da ani-tti "icra eder" ve mus-i "doyar" şeklinde iki ayrı çe· 
kim görülmektedir. 

Kesin olmamakla beraber, aşağıdaki şekillerden H. Hititçe'sinde de iki 
çekim tarzı olduğu meydana çıkmaktadır: 

aia-ti "yapar" ve burta-i "lanetler" 

Luwca'daki çekim ekleri şunlardır: 

Ak ti v 
Medio-Passiv 

Sg. 1. -l}i 
2. -si 
3. -ti, -i 

Sg. ı. -aa 
2. -s? 
3. -ta 

Presens 
Pi. 1. -

2. 
3. -nti 

Sg. 1. 
2. 
3. -ri,-tari 

Preteritum 

Pi. 1. -
2. 
3. -nfa 

Pi. ı. -
2. -twıar(i) 
3. -ntari 



Sg. 1. -allu 
2. (eksiz) 
3. -du (-tu) 

Mukayeseli örnekler : 

(1-) Presens 
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lmperativ 

Pi. ı. -
2. -tan 

Sg. 1. -
2. 

3. -ndu (-ntu) 3. -ru, -taru 

A k t i v 

Sg. 1. tijandsui "devamlı olarak tıkarım" 

ufo-yi 
bapi·yi anlamları belirsiz 

Pi. 1. -
2. -
3. -ntaru 

(Buna karşılık özel bir çekima sahip alj.i- "gelmek" kökünden 
ayi-mi formunda belki bir disimilasyon olayı bulunmaktadır.) 

2. ay,i-si "geliyorsun'' 

3. mi-çekimi: anni-ti "icra eder", ayi-ti "gelir" 

bi-çekimi: muya-i "anlamı belirsiz" 

Pi. 3. bis fJii.anli "bağlarlar" 

Pala dilinde: 

Sg. 2. l}ite·si "inşa edersin" 

aniia-si "icra edersin" 

3. mi-çekimi: ani-ti ''icra eder" 
l}er-ti "çağırır" 

{#-çekimi: müs-i "doyar" 

Pl. 3. atanti afJuyanti "yerler, içerler" 

Hiyeroglif Hititçe'sinde: 

Sg. 1. aia-wi ' · yaparım" 

Lykçe'de: 

3. mi-çekimi: aia-li "yapar" 
fJ.i-çekimi: burta-i "lanetler" (?) 

Sg. 3. ta-di "koyar" 
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priiawa-ti ''inşa e<ler" 
tuwe-ti "diker, yerleştirir" 
a-di (e-di) "yapar" 
qaii-tti ( qas-tti) "hüküm verir" 

(2-) P ret erit um 

Sg. 1. buinuy,a-bba "salıveririm, (koştururum)" 
3. as-ta "o idi" 

ay,i-ta ''geldi" 
Pi. 3. ay,e-nta "geldiler" 

Pala dilinde: 

Sg. 3. sünat "doldurdu" 
lükit "yaktı, ateşledi" 

Pi. 3. lukinta "yaktılar, ateşlediler" 

Hiyeroglif Hititçe'sinde: 

Sg.1. aia-ba "yaptım" 
as-!Ja "ben idim" 

3. aia-ta "yaptı" 
as-ta ( s-ta) "o idi" 

Pi. 3. asa( n) ta (sa( n) ta) ''onlar idiler" 
Lykçe'de: 

Sg. 1. pija-xa "verdim" 
priinawa-xa "inşa ettim" 

3. pije-te "verdi" 
a-de (a-de) "yaptı" 
priinawa-te "inşa etti" 

(3-) 1 m p erat iv (Luw dilinde lmperativ, Hititçe'dekine uymaktadır.) 
Sg. 2. mammana "kon11ş !" 

3. as-du "olsun' " 
Pi. 2. azzas-tan "yiyin!" 

3. asandu "olsunlar l" 

Pala dilinde : 

Sg. 2. as "ol!" 
ati "ye !" 

3. as-du "olsun 1,, 
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Pi. 3. asandu "olsunlar !" 

Hiyeroglif Hititçe'sinde: 

Sg. 3. as-tu "olsun 1 " 
usanuwa-tu "takdis etsin l" 

Pi. 3. ata{n)tu "yesinler!" 
pia{ n)tu "versinler !" 

Lykçe'de: 

Sg. 3. ta-tu (tii-tu) "yerleştirsin !" 
qas-ttu ''hüküm versin !" 
(esu "olsun !" es-tu kökünden gelmektedir) 

Medio-Passiv 

(1-) Presens 

Sg. 3. aia-ri "yapılıyor" 
!Jaltittari •'çağrılıyor" 

Pi. 2. aztuyari "yiyorsunuz" 
3. l}as fontari "giyiniyorsunuz" 

Pala dilinde : 

Sg. 3. ki-tar "yerleştirir, yerleştirilir" 

(2-) I m p e r a t i v 

Sg. 3. aja-ru "yapılsın !" 

Hiyeroglif Hititçe'sinde: 

Sg. 3. aia-ru "yapılsın !" 

Luw dilinde infiniliv'ler -una eki ile yapılmaktadır. 
aduna "yemeğe" 
passuna "yutmağa" 

Infinitiv şekli Palaca'da da aynıdır: 

a!Jüna "içmeğe" 

H. Hititçe'sinde de durum aynıdır: 

"AY AK" -auna "gilmeğe" 

Lykçe'deki ttiine "koymağa" formu da bunlarla karşılaştırılabilir. 



-118-

Luw dilindeki partizip'lerin iki ayrı yapılma şekli mevcuttur ve 
bunların transitiv fiillerden yapılanları Hititçe'de olduğu gibi passiv 
anlamlıdırlar: 

i-) Hititçe'de olduğu gibi -ant- (veya Luw'laştırılmış-anti-) 
eki ile yapılanlar: 

l].assanti- "giyinmiş" 

as banul}anti- "kanlandırılmış" 

ii-) Indogermence *-mo- karakterli -ma-/-mi- şeklinde ya-
zılan passiv anlamlı partikel'ler ile yapılanlar: 

gangataimmi- "doyurulmuş" 

esbarnumma- ''kanlandırılmış" 
titaimmi- "emilmiş, süt çocuğu" 

Pala dilinde de Hititçe'de olduğu gibi yalnız ·ant- eki ile meydana 
getirilmiş partizipler tesbit edilebilmiştir. 

takkul}antes (N. Pi. c.) 

Hiyeroglif Hititçe'sinde de Luw dilinde mevcut olduğu gibi -ma- ekiy
le yapılmış bir çok partizip görülmektedir: 

asrma "sevilmiş" 

Fakat -ant- ile meydana getirilmiş olanlara da nadiren tesadüf edilmek
tedir. 

tara ( n} t- "söylenmiş, kelime" 

Luwca'daki titaimmi- "emilmiş, süt çocuğu" kelimesiyle Lykçe'de bulu
nan tideimi "oğul" arasında büyük bir benzerlik görülmektedir. 

4-) Partikel'Jer 

Hititçe'de ve bu dilin Hint-Avrupa grubuna dahil veya 
bu aileye girmeyen komşularında olduğu gibi, Luw dilinde de cümle 
başlarında bulunan bir çok enklitik partikel mevcuttur. 

Enklitik -!Ja "ve'' anlamına gelmekte ve Hititçedeki kelimeleri 
bağlayan -a (-ia) partikeline tekabül etmektedir: 

dE. A-as-ba "ve Ea" 

Pala dilinde de Hititçe'deki gibi -a'nın "ve" anlamında kullanıldığı görül-
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mektedir. Hiyeroglif Hititçesinde ~·ve" de Luwca'daki gibi bir -lza'dir. 

Lykçe B'deki -ke "ve'' ve Lydce'deki -k "ve" bunlarla karşılaştırı
labilir. 

Hitit dilinde cümle bağlacı olarak kullanılan nu "ve, sonra" yerine 
Luwca'da enklitik pronomen ve partikel'lerle birleşen ve hiç bir zaman 
eksiz şekline raslanılmıyan bir a- elemanı bulunmaktadır. a- + enklitik 
pronomina'ya örnek olarak şunları vermek mümkündür: 

a-du "ve ona" 
a-mmas "ve sizi (?)" 
a-ta "ve o (Neutrum)" 
a-as "ve o" 
a-an "ve onu" 

Pala'cada da Hitit dilindeki gibi nu kullanılmaktadır. 

Hiyeroglif Hititçe'sinde -wa ile birleşik olarak bir a-'ya tesadüf edilmiştir. 

Hititçe'delci -ma "fakat" ın karşılığı olarak Luw dilinde pa- veya 
enklitik -pa- "fakat" bulunmaktadır. 

Luwca'da görülen ·!Ja partikel'i, Hititçe'deki gibi direkt ifade belir
tilmesinde kullanılmaktadır. Fakat Hititçe'dekinin aksine, bu dilde -1J.ar
formu bulunamamıştır. 

Hiyeroglif Hititçe'sinde ise cümleler ya awa- (=a + wa) ile, wa
veya enklitik -u-a- ile başlamaktadır. 

Luwca içinda varlığı tesbit edilen -tta partikel'i kullanılış bakımın
dan Hititçedeki ·kan parçacığına benzemektedir ; 

Lıw. a-du-tta : ı--: . nu-ssi-kan •'ve ona doğru" 
a·!Ja·li-tla : nu-1Ja·za-kan "ve kendine doğru" 

Hititçe'deki -fon partikel'ine ise Luw dilinde -tar parçacığı teka
bül etmektedir : 

LuN. dLulalzinzas-far "barbarlar" 

H. LÜ\IES Lulalziias-san 

Hititçe'de oldığu gibi, Luwca'da da partikel'ler ve pronomina belirli 
bir sıraya tabidir Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanırlar : 

(1-) ilk başta direkt ifade partikel'i olan -ya- bulunur. 
(2 - ) ikinci olarak reflexiv -ti- partikel'i gelir. 
(3-) Enklitik pronomina üçüncü sıradadır. 
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(4-) Dördüncü sırayı anlamı belirsiz -kuy.a ve -r veya 
diğer parçacıklar teşkil eder. 

(5-) Beşinci sırada ise -tta ve -tar partikelleri bulunur. 

Örnekler : (a- "ve" ile) 

a-y.a-du "ve ona'' 
a-ti-as "ve o (kendine)" 
a-y.a-ti·an "ve onu (kendi)" 
a-y.a-mas-ta "ve sizi o" 

(pa-(-pa-) "fakat" ile) 

pa-ti-as ''fakat o (kendi)" 
pa-y.a-an-tar ''fakat onu" 
pa-ti-du-tta "ve o (kendisi) ona" v.s. gibi. 



BÖLCM V. 

BUR DiLi 



BUR DİLİNİN FONETİK ÖZELLİKLERİ ve MORFOLOJİSİ 

Şimdiye kadar bulunmuş olan Hurca yazılı belgelerin büyük bir 
kısmında, diğer Yakın Doğu dillerinde olduğu gibi, Babil çivi yazısı 

kullanılmıştır. Bu belgelerde ideogram'larm azlığı, buna karşılık fone· 
tik işaretlerin fazlalığı dikkati çekmektedir. Fakat, çivi yazısının, dilin 
gerçek seslerini tam anlamıyla yansıtamadığı anlaşılmaktadır. Hur dili 
için kullanılmış olan ikinci bir yazı sistemi de, çivi yazısı işaretlerinin 
bir konsonant alfabesi şekline sokulduğu Ugarit yazısıdır. Bu sistem
le yazılmış bir kaç belge, Hur dilinin konsonant değerlerini, Babil çivi 
yazısına nazaran daha iyi yansıtmakta ve dilin fonetik yapısını daha 
açıklıkla anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

A·) Yazılış özellikleri: Eski Babil ve Hitit çivi yazısında 
olduğu gibi, Hurca'da da Pi işareti y,a hecesi yerine kullanılmıştır. Mit· 
anni Mektubu'nda ise, aynı işaret y,e, y,i, IJU seslerini vermek için de 
yazılmıştır. Boğazköy'de bulunmuş Hurca metinlerde ise, bu karışıklığı 
gidermek için adı geçen işaretin altına a, e, u işaretleri eklenerek, y,a ıı., 

ue , v.s. gibi yeni şekiller meydana getirilmiştir. 
~ e 

Hurcada, özellikle Mitanni Mektubu'nda görüldüğü kadarıyla, u ve 
{ı arasında değişme bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu işaretlerin fonetik 
değerlerinin farklı olduğu, u işaretinin o sesini, u işaretinin ise u sesini 
yansıttığı sanılmaktadır. 

Bazı vokal'ler ise pleonastik yazıhşlar göstermektir. Bu ( dTe-e·es·Su 
-u-up "tanrı Tefop" ve gu-lu-u-u-u-sa "o söyledi" gibi) uzun yazılış
ların, söz konusu vokal'Ierin okunuşunda gerçekten bir uzatmanın var
lığına delil olduğu oldukça şüphelidir. 

Ugarit yazısında b, d, g ve p, t, k sesleri birbirlerinden kesinlikle 
ayrılmıştır. Halbuki Babil çi-.1i yazısı ile yazılan Hurca metinlerde bun
lar aralarında fark gözetilmeksizin. birbirlerinin yerine kııllanılmı.ştır. 
Bu tür belgelerde, dildeki intervokalik mediae tek, intervokalik tenues 
ise çift yazılmış konsonant'larla ifade edilmiştir : 

bbt = dlfe-bat, nbdg = dNu-pa-ti-ik, ir!ip = d/r-fop·pa 
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Bazı kelimelerde raslamın y, /p değişmesine dayanılarak, Hur dilin
de y, yarım vokal'i ve b yanında başka bir labial spirant daha mev
cut olduğu ileri sürülmektedir. Tek konsonant'la yazılmış at-ta-i-1}u-us 
"senin baban" ve çift konsonant'la yazılmış at-ta-iıı·T;fu-us ''benim ba
bam" formlarının yanyana bulunması ise, -ıı-'nun v, -yy-'nun f olarak 
okunduğunu düşündürmektedir, 

Sibilant'ların durumu ise, Hur dilinde bazı fonetik problemler yarat
maktadır. Özellikle Ugarit yazı sistemiyle yazılmış Hurca'da z, z1, z2, 

s, ş ve s gibi çeşitli işaretler bulunması ve bunların kelime sonlarında 
veya başlarında bulunma gibi özellikler göstermeleri, kesin ses değer
lerinin açıklanmasına mani olmaktadır. 

Çivi yazısındaki -!J- işaretinin Ugarit konsonant alfabesinde iki kar
şılığı olduğu ve dolayısıyla, Hur dilinde iki ayrı velar spirant'ın varlığı 
anlaşılmıştır. 

turu!J!Ji- "eril" = tr!J 
URU!jalbo!Ji- "Halepli" = blbğ 

8-) Fonetik öze 1 l i k le r: 

1-) Adjektiv suffix'i olan -( [J) !Je- (-( !J) !Ji-), i- göv
deli bir kelimeye takılırsa, kelime sonundaki +, -u-'ya dönüşür: 

asli- "kadın" > astu!Jbi- "kadınca" 

2-) r, l, n + vokal gövdeli kelimelerden sonra 
gelen artikel -benzeri -ne- ( ni-), -na- ve ver bal suffix'lerden voluntativ 
eki -(i)li, sözü geçen vokalin düşmesine ve ekin ilk konsonant'ıyla 
gövdenin vokal'den önceki konsonant'ının assimile olmasına sebep olur. 

ni!Jari- "çeyiz" > ni!Jar(i)-ne· ·> ni·!Jarre 
kul-{i)li "söylemek istiyorum" > kulli 

3-) Ergativ veya agentiv suffix'i -s, -tta- "bana, 
beni", -tilla- "bize, bizi" ve -lla- "onlara, onları" possesiva'sından ön
ce düşmektedir: 

senÜJ:'fJ.US "benim kardeşim", .foniıp,!.u-tta "kardeşim 
beni" 

4-) Genitiv suffix'i olan -ye' nin ve dativ suffix'i 
·ya'nın -!:!--'si kendilerinden önce gelen plural elemanı -(a}S- ile assimi
le olmaktadır: 
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sini- "iki" + -as- + -(y,)e- = sini-os·e "ikisinin" 
istan(i)- "orta" + -irıy,(u)-as· "bizim" + -(y,)a 
== iStannirıy,asa "bizim ortamızda" 

Aynı eklerdeki -u-, eklerin takıldığı kelimenin son
unda bulunan labial seslerle birlikte -pp-'ye dönüşür: 

d Tessub-y,e > d Te-e-es-fo-u-up-pe "Tesup'un" 

C-) Hu r dilini o morfolojisi: 

1-) Nomina 

a-) Kel im e y a p ı s ı: Hur dilindeki nominal gövde
lerin büyük çoğunluğu -i- (-e-) ile (eni- "tanrı", ese- "gök" v. s.), bazı
lan -a- ile (Sena- "erkek kardeş", fol}ala- "yıl" v. s.J, seyrek olarak 
-u- ile (utlJuru- · "taraf") ve pek az olarak ta diphtong'lar veya konso· 
nant'larla bitmektedir ( attai- "baba", !Jay,ur- ''dünya, toprak"). Yalm 
gövdelerin yanısıra, birtakım eklerle türetilmiş gövdeler de bulunmak
tadır. Bu ekleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

(1) Nomina abstracta yapan suffix'ler: 

i- -se- (-si-): forri "kral", sarrassi- "krallık" 
(Bu ek, aynı zamanda verbal formların nominalize edilmesini de sağla· 
maktadır,). 

ii- -orti- (-ardi· ): arti- "şehir", artati- "şehirlilik" 

(2) Nomina actoris yapan ekler: 

i- -nni·: !Jasi-kku-ni "işitemeyen, sağır" ( !Jas· 
"işitmek", -(i)kku- "olumsuzluk eki") 

ii- -uhli- (·uhuli-): eman- "on" ·emanduhlu "onbaşı" ..... ..... , """ 

(3) Adjektiva ekleri: 

i- ·(!J)!Ji- (-(!J)!Je-): aidiyet belirten adjektiva'da 
kullanılan bu ekin, ethnika için kullanılmadığı ve ethnika için -ği suf· 
fix'ioin görevli olduğu, Ugarit yazı sistemiyle yazılmış belgelerden 
anlaşılmıştır. 

asti "kadın" astul!/}i ''kadınca"=Ugar. asta 
/jalba-!Ji ''Halepli" = Ugar. lflbğ 
ii- ·uzzi-: "uygun, yaraşır" anlamına gelen 
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adjektiva için kullanılmaktadır. 

asti ''kadın" asduzzi "kadına yaraşır" 

iii- -ae (-ai): bu suffix, genel olarak, birçok 
adjektiv ve adverb'de bulunmaktadır. Kesinlikle hangi görevde kulla
nıldığı anlaşılmamıştır. 

kirai "uzun", nirae "zayıf", nirusae "hızlı'' 

b-) 1 sim çekimi: Hur dilinde, Türkçe'deki gibi 
kelime gövdesi ile, kasus eki arasına bazı flexion elemanları girebilmek
tedir. Bunları üç grupta toplamak mümkündür: 

(l) Artikel-benzeri -ni- (-ne-) (Plural'de -na-): Bu 
partikel'in görevi, modern Hint-Avrupa dillerinde kullanılmakta olan 
artikel'lere benzemekte, takıldığı kelimeyi "belirtmekte''dir. 

til}i- "kelime" tiyi-ni- " (o) kelime" 

( Worl - das Worl, word- the word gibi) 
Plur. tiye-na "(o) kelimeler" 

ese- "gökyüzü" ese-ni- "(şu) gökyüzü" v.s. 

(2) Plural yapım eki -( a) s-: bu ek genellikle kasus 
suffix'leriyle birlikte bulunmaktadır. 

(3) Possesivpronomina suffix'leri : (ilgili kısımda 

verilecektir). 

Hur dilindeki kasus sistemi, Hint-Avrupa dillerindekilerden oldukça 
farklıdır. Bunlar arasındaki en büyük ayrılık, Hurca'da nominativ ve ak
kusativ kasus'lannın yokluğu, bunların yerine, Türkçedeki "yalın hal"e 
çok benzeyen, kelimelerin gövde durumlarını koruduğu, eksiz bir formun 
bulunmasıdır. Absolut kasus veya gövde kasus'u adı verilen bu halde 
bulunan bir isim, nominal cümlelerin veya intransitiv verb 'lerin subjekt'i 
olabilmekte ya da vokativ kasus'undaki bir isim gibi tek başına ünlem 
olarak kullanılabilmektedir. 

Dilde mevcut diğer kasus'lardan ergatif veya agentiv halinde bulu
nan bir namen, transitiv-aktiv verba'nın subjekt'i olmaktadır. Stativ ka
sus'u ile ise, bir şeyin belirli bir durumda bulunması veya o duruma 
getirildiği ifade edilmektedir. Direktiv kasus'u "nereye", ablativ "nere
den", komitativ "ne (kim) ile", lokativ ise "nerede" sorularına cevap 
vermektedir. Genitiv ve dativ halleri Hint-Avrupa dillerindeki anlam-
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larda kullanılmaktadır. Ugarit yazısı kullanılmış belgelerde stativ ve 
dativ kasus'una tesadüf edilememiştir. 

Hur dilinde kasus ekleri arasında numerus bakımından bir fark 
aslında yoktur. Fakat, plural yapmaya yarayan -(a)s- eki ile kasus 
suffix'leri birleşerek, yeni biçimler meydana getirmektedirler. Tesbit 
edilen kasus eklerini şu şekilde şema tize etmek mümkündür: 

Gövde kasus'u 
Agentiv (Ergativ) 
Genitiv 
Dativ 
Direktiv 
Ablativ 
Komitativ 
Lokativ 
Stativ 

Singular 

(eksiz) 
-s (-as, -us) 

-ye (-1,fi) 
-ya 
-da (-ta) 
-dan 
-ra 
-(Da 
-a 

Plural 

-(a)s 
-(a)fos 

-(a)se (-(a)s +-y,e) 
-(a)fo (-(a)s +-ya) 
-(a)s-ta 
-(a)s-tan 
-(a)fora 
-(a)s-a 
-(u)s-a 

Bu kasus eklerinin isimlere takılmış hali şu örneklerde daha iyi 
görülmektedir: 

Gövde kasus'u: passitbi "elçi'' 

Agentiv: ibri-s "kral'., Plur. en-na-sus "(o) tanrılar" 

Genitiv: 
1
Dufratta-ye sala "Tusratta'nın kızı", Plur. nil]ari-ase 

tuppi-as "çeyizlerin tabletleri (çeyizlere ait tabletler)" 

Dativ: attaippa (assimilasyon kuralına göre) "senin babana", Plur. 
tarsuuan-na-sa "(o) insanlara" 

Direktiv: 
1
Mane-ta "Mane'ye'', Plur. dSarri-na-sta "(o) Sarri tanrı

ları için" 

" Komitativ : 
1
Mane-ra "Mane ile birlikte", Plur. IjUR.SAGMBS -fora 

"dağlarla" 

Lokativ: ba{l}}ur-ni-ia "(şu) dünyada", Plur. ese-na-fo "(şu) göklerde'' 

Stativ: zalamsi biiarubba "altın tasvir" 

2-) P r on om i n a 

a-) Personalpronomina: 

(1) Müstakil olanlar : 1. Person singular için 
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üç ayrı kök vardır : i- ifo- (agentiv'de isas) 

ii- iSte- (gövde kas. isten) 

iii- fo- (nominativ dışındaki kasus'larda. Gen. foe) 
2. Person singular için ise tek bir kök mevcuttur : -y.e (agentiv ıµS, 
genetiv y,ey.e, dativ y.ey,a) 

Müstakil personal pronomina'nın plural şekillerine şimdiye kadar raslan
mamıştır. 

(:2) Enklitik olanlar : 

Singular Plural 

1. -tta- "bana, beni" -tilla- "bize, bizi" 
2. -mm, -m "sana, seni" 
3 -nna, -n "ona, onu" 

plural 
-lla- "onlara, onları" (bazen bir 

eki imiş gibi de görülmektedir)· 

b-) P o s s e s i v p r on o m i n a : Bu pronomen türü, 
semitik ve diğer dillerde olduğu gibi, nomina'ya takılan suffix'lerle 
meydana getiriimektedir. Bunlar genellikle kelime gövdesi ile kasus ek
leri arasına girmekteclir. 

Singular Plural 

1. -iy,y,u- (okunuş: ifu-) "benim" -iy,y,-as- "bizim" 
2. -y,u- (okunuş : -vu-) "senin" 
3. + (i.a-J "onun" iff a}-as· "onların" 

Ugarit alfabesiyle yazılan metinlerde 2. person singular possesiv ekinin 
-p olduğu görülmektedir: sn-p = suni-p "senin 'suni'n ". Possesiva'nın 
kasus ekleriyle birlikte kullanıldığı şekillere ait birkaç örnek aşağıdadır : 

1. Sg. Gövde kasus'u : seniy,y,u ''(benim) kardeşim" 

Agentiv : seniıpıus "(benim) kardeşim" 
Genitiv : seniy,1Jue "(benim) kardeşimin" 
Dativ : ammatiıpıua "(benim) büyükbabama" 
Oirektiv : seniy,y,uta "(benim) kardeşime (doğru)" 
Komitativ : passitbiıp;ura "(benim) elçimle (birlikte)" 

2. Sg. Agentiv: atlaiy,us "(senin) baban" 
Dativ: attaippa ''(senin) babana" 
Direktiv: passitbiy,uta "(senin) elçine (doğru)" 
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3. Sg. Lokativ: tisifa-n (-n partikel'ler bahsinde verilecektir) "onun 
kalbinde" 

ı. Pl. Agentiv: attaiy,y,afos "(bizim) babalarımız" / 

3. Pl. Lokatlv: tisias( a)-iin "ve (onların) kalplerinde" 

Possesiva oldukça iyi açıklanmış olmasına rağmen, Hur dilinde 
"(benim) babalarım", "(bizim) babamız" ve "bizim babalarımız" şek
lindeki ifadelerin anlam farklarının nasıl belirtildiği anlaşılmış değildir. 

c-) Dem ons t r ati v p r on om in a: "Bu" vt ''şu" an-
lamlarına gelen iki demonstrativ pronomen tesbit edilmiştir: 

(1) anti- "bu" (Gen. sg. andue, dat. sg. andua; Pi. 
antilla-) 

(2) anni "şu" 

d-) Re la ti v p r on om in a: ifa- (iie-) partikel'i ihtiva 
eden relativ cümleler bulunmakla beraber, relativ'lik belirten ve bu parti
kel'in kullanılmadığı cümlelere de tesadüf edilmektedir. 

e-) 1 n defini t p r on om in a: 

(1) uli- "bir başkası" (pi. ulla) 

(2) foi- "hepsi, bütün" (genellikle sg. foa-nna-man 
ve pi. foa-lla-man şeklinde türetmeli formlarına rastlanır). 

(3) agu- "ikisinden biri" (agen
tiv agus, genitiv ague, dativ agua, ablativ aggudan). 

lardır: 
3-) Sayılar: Şimdiye kadar tesbit edilebilmiş sayılar şun-

sin ''iki" 
kik "üç" 
tumni ''dört" 
sinta (sitta) "yedi" 
nis(i)- "dokuz" 
eman "on" 
nubi "onbin" 

B as sayılardan başka -( a)tae- eki ile yapılan bir distributiv bulun-u es "h _ ,, 
t kiqatae er uç . muş ur: 
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4-) Ver b a 

a-) Kelime yapısı: Bugüne kadar Hur dilindeki 
verba'nın genellikle konsonant'la biten ve hemen hemen bir kök kadar 
kısa bir biçimde olduğu sanılmaktaydı. Fakat, son yapılan araştırmalar, 
olumsuzluk infix'i -kk- ve prohibitiv infix'i -y,a/e-'den sonra bulunan ve 
transitiv verb'lerde -i-, intransitiva'da -u- olarak görünen bir vokal'in 
varlığını ortaya çıkarmıştır. 

kat(i)- "haber vermek", katikki 
fJisub(i)- "tahkir etmek", bisu!Jiy,aen 
un( u)- "gelmek", unukku 
itt(u)- "gitmek", ittubin 

Esas verba gövdelerinden bir takım eklerle türetilen formlara da 
her dilde olduğu gibi, Hurca'da da raslanılmaktadır. Bu ekleri, aşağı · 
daki maddeler altında toplamak mümkündür: 

(1) -an(n)· : Kausativa yapımında kullanılmaktadır. 

kib- "koymak", gip-an "koydurmak" 

Aynı ek, -n- ile biten kelimelere takıldığı zaman disimilatör olarak -am
şeklinde görülmekfedir : 

maktadır : 

sin- "iki (çift)"' sin-am- ''çiftleştirmek., 

(2) -ul- : Reflexiva yapımında kullanılmaktadır : 

ti{Jan-ul- "görünmek" 

(3) ·ast- : lntensiva veya iterativa yapımında kullanıl-

tat-ast- "(içten) sevmek" 
-id(u) ekinin de aynı görevleri yapıp yapmadığı bilinmemektedir. 

b-) Çekim : Transitiv cümlelerde presens'in belirli 
bir işareti yoktur. Singular şahıs ekleri ise şunlardır : 

1. -au, 2. -(ı)u, 3. -(i)a 

lat-au "seviyorum", pal-iu "biliyorsun", ian·ia "yapıyor" 

Plural şahısların ekleri ise henüz tesbit edilmemiştir. Ancak, ur-au
fo "kabul ediyoruz" formunda bu eklerden birini görmek mümkündür. 
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Intransitiv cümlelerde ise, verbum şahıssız ve partizip'i andıran bir 
biçimdedir. Bunlarda, verbum gövdesine bir -a eklendiği farkedilmekte
dir: 

una-lla-iin "ve (-an} onlar (-lla-) gelmiş(tir)" 

Preteritum işareti olarak transitiva'da us-, intransitiva'da -ust- ek
leri bulunmaktadır. Fakat, bu ayırımın kesinliği şüphelidir: 

ar-us-au "verdim" tan-us-a "yaptı" 
lntransit!v : un-us-a "geldi" 

Buna rağmen, şimdiye kadar -ust- 'un sadece intransitiv verba ile 
bulunmuş olması, gene bahsi geçen ekler arasında bir farklılaşma ol
duğunu göstermektedir : 

un-ust-a "geldi" pist-ust-a "sevindi" 

Futurum'un belirtilmesinde transitiva'da -et-, intransitiva'da -elt-
ekJeri kullanılmaktadır: 

Trans. kat-et-au ~.'haber vereceğim", gttl-et-a "söyleyecek'' 
1ntrans. un-ett-a "gelecek" 

lmperativ'ler ari "ver !" gibi kısa biçimlere sahiptir. 

Optativ, intransitiva'da -en (-in) ekiyle yapılır: 

ar-en "verse", has-en "işitse", illa-in "gitse" 

Bunun itta-i-fo-lla-iin "ve onlar gitseler" şeklinde -fo- ve -lla- ile 
iki defa plural'leştirilın~ş olan bir çoğuluna da raslanmıştır. Bu gibi 
optativ'lerin yanında, hır de tam anlamıyla açıklanamıyan ve intransi
tiv-passiv bir anlamda kullanılan formlar da da tesbit edilmiştir: 

se!Jal-us-eS "temizlense'', !Jas-ul-es "işitilse'' 

Birinci person singular için -ili ekiyle yapılmış bir voluntativ tes
hil edilmiştir : 

!Jas-ili "duyayım", gul-li "söyleyeyim" 

Hur dilinde bir konjunktiv olup olmadığı kesinlikle anlaşılmış de
ğildir. 

Infinitiva u-mme ekiyle bitmektedir : 

tadukarumme "sevmek'', e!Jlumme "korumak" 
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Partizip şekline ise şu vokal ve verba türleriyle raslanır : 

(1) 
(2) 
(3) 

kaç şahıs 

-i: (Transitiva'da) pass-i "gönderen" 
-a: (lntransitiva'da) un-a "gelen" 
-u: Passiv için kullanıldığı sanılmaktaysa da, sadece bir-

isminde tesbit edilebilmiştir. 

c-) Verba'nın olumsuzluk hali: Hurdilindefiil
ler, Türkçe'de olduğu gibi, kelime gövdesine takılan eklerle olumsuz
luk bildiren biçimlere sokulmaktadır. Bu dilde iki ayrı türde olumsuz
luk teshil edilmiştir: "Yalanlayıcı" negation ve prohibitiv negation. 

(1) "Yalanlayıcı" negation eki, -i- ile biten transitiv fiillerde 
-kki, -u- ile biten intransitiv verba'da -kku'dur: 

kat-i-kki "söylemiyor", ar-us-i-kki "vermedi" 
tupp-u-kku "sayılmaz, geçmez (geçerli değildir)" 

(2) Prohibitiv negation (şimdiye kadar sadece transitiv verb'
lerde tesbit edilmiştir) -y,a- ile yapılmaktadır: 

bifoh-i-y,a-en "tahkir etmesin" 

"Yalanlayıcı" negation eki -tta- "bana, beni" ve -lla- "onlara, on
ları'' pronominal suffix'lerinden önce geldiği zaman, -kka şekline dönüş
mektedir. 

Konditional ve futurum formlarının olumsuz şekill~ri henüz açık
lamamıştır. 

5-) Parti kel' 1 er: Hur dilinde. buraya kadar anlatılan 
bahislerde geçen eklerden başka suffix'ler de mevcuttur. Bunları görev
lerine göre şu gruplarda toplamak mümkündür: 

a- Hint-Avrupa dillerindeki preposition'ların yerinde Hur 
dilinde, Türkçe'de de olduğu gibi, bir takım nominal ifadeler kullanıl
maktadır. Mesela Almanca vor "önde'' karşılığı olarak abi-ta "önünde, 
yüzünde'', hinler "arkada'' karşılığı olarak ta urunni-ta "geride" anla
mına gelen ve "cephe" ve "geri" kelimelerden direkti v kasusuna so
kulmuş formlardan yararlanılmaktadır. 

b-Konjunktion'lar : En çok raslanan bağlaçlar -iin "ve, 
dahi", -ma ve -miin "fakat"dır. Bunlardan başka -man ve -maman ''ay
nı şekilde, dahi" (Hititçedeki -pat gibi) da metinlerde tesbit edilmiştir. 

c- Metinlerde çok sık geçen ve anlamı kesinlikle anlaşıl
mayan -n partikel'inin, aslında pronominal bir eleman olduğu ve sonra
dan bir kopula haline girdiği sanılmaktadır : 

tase-n iddusta "hediye gitmiştir" 





BÖLÜM VI. 

PROTO-HATTİ DiLİ 





1 

PROTO-HA TTI DİLiNiN FONETİK ÖZELLİKLERİ 
ve MORFOLOJiSi 

A-) Yazılış öze 11 i k le r i : Luw ve Pala dili gibi, Hatti dilini 
de ilk defa yazı ile tesbit ettikleri anlaşılan Hititler, bu dile has bazı ses
leri verecek yeni işaretler kullanmışlardır. Bunlardan en önemlisi y.aa 
(=Pi+ A) işaretidir. Hititler, kendi dillerinde ve diğer Hint-Avrupa 
dilleri olan Palaca ve Luwca'da sadece y.a, 1ji (aslında GESTIN=hit. 
l}iiana- "şarap" ideogram'ından türetilmiştir), u·i, U-i, u·e VS U·e işaret
lerini kullandıkları halde, Hatti ve Hur dillerindeki metinlerde ve bu 

dillerden Hititçeye girmiş ödünç kelimelerde 1ja., lJ.ee, yih yu0 ve lJUu 

işaretlerini kullanmışlardır. Bu işaretlerle yazılmış kelimeler, sık sık 
pa, pi ve pu ile de yazılmış olarak da görüldüğünden, yaa/pa v.s. eşit
liği kesinlikle anlaşılmıştır. Bu yeni işaretlerin başka bir phonem'i, bel
ki de "/" sesini yansıttığı, l}a, u-i gibi yazılışların ise, dilimizdeki "v 0

' 

gibi okunduğu ortaya çıkmaktadır· 

B-) Hat ti dilinin fonetik özellikleri: 

1-) Vokal'ler: 

a-) u/iı değişebilmektedir. Bu vokaller arasında 
ayırım yapılmaması, bize Hatti dilinde sadece a, e, i, u, vokallerinin 
olduğunu, o sesinin ise mevcut olmadığını gösterir. Çünkü, u ve 
u arasında kesin bir ayırım yapan dillerde, u işaretinin çivi yazısında 
gösterilemeyen o vokalini yansıttığı sanılmaktadır. 

b-) u/i ve i/u değişmesinin, bir ü vokalinin varlığına 
işaret ettiği kesinlikle söylenemez. 

c-) a/e, afi ve daha az olarak ta u/e, u/ i arasında 
değişmeler görülmektedir. 

2-) Konsonant' la r: Hatti dilinde şu konsonant'ların 
bulunduğu anlaşılmaktadır : 

a-) i ve u yarım vokal'leri, 

b-) r, l, n, ve m. 
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Hatti dilinde de Hititçe, Palaca ve çivi yazısı 

Luwca'sında da olduğu gibi, r sesi ile başlayan kelime yoktur. Fakat 
bu dillerin aksine, Hatti dilinde m ile biten kelimeler bulunmaktadır. 

c-) t, p, ve k. 

Hititçe; Luwca ve Palaca metinlerda ol
duğu gibi, ka/ga/qa ve pa/ba (ba daha fazla) değişmelerine Hatti di
linde de raslanılmaktadır. 

d-) "!" (yazılışı 'l}aa /pa v.s.) 
e-) Sibilant'lar 

Hititçe, Palaca ve Luwca metinlerde sa, si, su 
işaretleri, sadece akkadogram ve sümerogram'larda kullanıldığı halde, , 
Hatti dilinde sa ve si işaretleri, sa, se, si, za, ze, zi ve zu işaretleri ile 
değiştirilerek geçmektedir. Bu değişmeler yüzünden, bu işaretlerin han-
gi ses değerini verdiğ·ini kestirmek güçtür. 

g-) kesin olmayan bir "t" 

ta/za/fo, nadiren de tu/zu/su, te/ze ve ti/zi değiş
melerindan anlaşıldığı kadarıyla, fonetik değeri tam olarak bilinmeyen 
bir "t" mevcuttur. 

C-) Hat ti dilinin morfolojisi: 

1-) N om in a: Hatti dilinde nomen ve verbum ayırımı 

kesin değildir. Yalnız, verba'nın genellikle bir veya iki heceli olduğu 

ve prefix'lerle ''çekimlendiğini", nomina'nın ise, hece sayısının belirli ol
mayıp, pre- ve suffix'ler yardımıyla "çekimlendiğini" söylemek mümkün
dür. Bazı nominal ve verbal prefix'ler de birbirinin eşidir. Nomina ara
sında da substantiva ve adjektiva olarak ayırım yapmak çok güçtür. 

a-) Gene r a: Hatti dilinde, pek sınırlı bir anlamla 
kalmak şartıyla, genus'ların varlığından bahsedilebilir. Canlı varlıklar ara· 
sında erillik ve dişillik farkı gözetilmiştir; bazı hallerde aynı canlı türünün 
eril ve dişili için ayrı ayrı kelimeler kullanılmıştır. Bazı kelimelerde ise, 
bir dişil ekinin varlığı sezilmektedir: 

katle ''kral", kattab "kraliçe" 

Bütün bunlara rağmen, Hatti dilinde Hint-Avrupa dillerindeki anlamıyla 
bir cinsiyet ayırımının mevcut olmadığı sanılmaktadır. 

b-) N um er us: Hatti dilinde bazı kelimelerin hiç 
plural'i yoktur. 
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!.Janl}aa§uit "taht", istarrazil ''dünya" 

Bazı kelimeler Le/es- prefix'i ile plural hale getirimektedir. 

alip/l} (okunuşu alef) "kelime", 
le-alep/ y, veya ess-alep 
karam "libas yon kabı veya içkisi", 
le-karam veya es-karam 

Üçüncü bir grup kelime de l}a
0 

- veya y,a- ile çoğul (bu şekle kollektiv 
de denmektedir) yapılır. 

zari "insan", Pl. Genitiv y,a0 -zzari-un 

c-) Kas us form 1 arı: Hatti dilinde kesin kasus ek
lerinden de söz etmek imkansızdır. Buna sebep önceden de söylenildiği gibi, 
bunların hem nomina hem de verba ile birlikte bulunabilme özelikleridir. 
Her nomen'de kasus mevcut değildir. Genellikle bir kasus ekinin kullanı
lıp, kullanılmaması, nomen'in anlamına bağlıdır. Şimdiye kadar tesbit 
edilmiş kasus ekleri şöyle şematize edilebilir: 

Singular Plural Kollektiv 

Nom. le· Y,aa -(y.a·) 

Akk. -su, (-us, ·s) es- Y,aa -

Gen. - (vokal + )n le- (vokal + )n l}aa - (vokal +)n 

Dat. -ia (-e ?) ? ? 

1. Lok. ? ? 

2. Lok. pe-/pi- ? ? 

3. Lok. !.Ja- • !.Ja-Li- 'a-y,aa -

Ahi. -tu ? ? 

Ayırdedilen üç tür lokativ arasında anlam bakımından bazı nüans
lar bulunmaktadır. 

d-) Tam 1 amalar: Hatti dili isim tamlamaları yö
nünden çok zengindir. Bu nominal komposita'nın aşağıdaki şekil ve 
anlamlarda kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

(1) Yalın halde isim + tanrı ismi = tanrı ismi 

Ta!.Jurp-Utanu "Ta!.Jurpa (yer adı)'nın güneş tanrısı" 

(2) Biri yalın halde, iki isim : 
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Piddu-katti "Piddu (yer ismi) kralı (katte)" 

(3) Genitiv isim + 2 nci isim = çoğu kere tanrı adı 

Sulin-katte "Suli'nin kralı" (bir tanrı) 
{lua runkatte "ülkenin kralı" {~a ru =ülke) 

e-) Re d u pli kati on: Hatti dilinde gerek hece, 
gerek kelime çiftleşmesine çok raslanır. Fakat bunların anlamı hakkında 
birşey söylemek mümkün detildir: 

(1) Hece reduplikation'u: 

kaskaJtipa "kapı binası'' (Hit. !Jilammar) 

(2) Kelime reduplikation'u : 

munamuna "temel taşı" v.b. 

2-) Ver b a: Halli dilinin nominal yapısı hakkında söy
lenilen sebepten, verbal yapısı da henüz açıklığa kavuşmuş değ-ildir. 
Ancak, transitiv ve intransitiv verba'nın ayrı özelliklere sahip olduğu 
ve bunların prefix'lerle çekimlendiği anlaşılmışbr. Bugüne kadar yapı
lan araştırmalarda teshil edilebilen verbal prefix'ler şunlardır: 

a-) tal-(tes-) =olumsuzluk eki "değil" 

b-) te- (ta-, tu-) = optativ eki "olsa" 

c-) tu- =yer prefix'i "arkasından (yalnız transitiva 
ile) 

d-) a· = reflexiv prefix'i (a ve b de olduğ'u gibi 
hem transitiva hem intransitiva'da) 

e-) an- (am-) = singular subjekt işllreti; al- (el·, 
us-)= plural subjekt işareti (her ikisi de yal
nız transitiva'da) 

f-) ta· (t- ?) ve se- = yer prefix'i (hem transitiva 
hem intransitiva'da) 

g-) ~ - - anlamı belirsiz 1 
h-) aa-. -!J- (~a, -tı!Ju-) =anlamı belirsiz (hem tran- ı 

sitiva hem intransitiva'da) 

i-) !Ja-, pi- =yer prefix'i (yalnız belirli intransi
tiva'da) 

j-) ka-, zi- = yer prefix'i 
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Bu prefix'lerin kullanılış şekilleri aşağıdaki örneklerde daha iyi 
anlaşılmaktadır : 

nes "koymak" (trans.)= Hit. diii
an-nes "o-koymak" 
a-an-ne$ "kendini-o-koymak" 

kuru "görmek" (trans.) = Hit. aus-
an ·ia/u-bbu-kuru "onlar-ta-Mu-görmek'· 

nu~a (nuy,) "gitmek, gelmek" (intrans.) Hit. uy,a-
ve pai-

tas-te-nul}a "değil-olsun-gelmek" (=gelmesin l) 

fol(a) "bırakmak" (trans.)= Hit. tarna
te-ta-IJ-fol "olsun-içeri-b·bırakmak" = Hit. -asta 

anda tarneskiddu 
tu-!J-ta-fol "arkasından-!J-aşağı-bırakrnak" = Hit. 

EGIR-an(da) appan(da) tarnas 

3-) D i ğ e r k e l i m e ç e ş i t l e r i 

a-) P r on om in a: Pronomina da, verba ve nornina gibi, 
henüz tam anlamıyla anlaşılmış değitdir. Pronomina'ya benzer bazı ele
manları şu gruplarda toplamak mümkündür: 

(1) Possesiv prefix'ler ve ifade ettikleri anlamlar: 

te- "onun (Bir malik, bir malik olunan) 
le- "onun" (Bir malik, birkaç malik olunan) 
se- "onların" (Birkaç malik, birkaç malik olunan" 

Eğer "malik" cümlenin gramatikal subjekt'i ile aynı değilse, o 
zaman possesiv genitiv kullanılır: 

taru-n le-zub "hava tanrısı-om onun elbiseleri" 

(2) Deiktik pronomina ve demonstrativa'nın gerçek
ten mevcut olup, olmadığı kesinlikle anlaşılamamıştır. 

b-) K o n j u n k t i o n ' l a r : 

(1) inta, ita, ida = Şimdiye kadar, bunlar, bilin
guis'lerde değil, sadece Hatti dilinde yazılmış metinlerde tesbit edil
miştir. Çoğu kere enklitika ile beraber bulunurlar (i-ta-a-ba, ita-ba 
v.s.). Cümle başlarında daha fazla kullanılmışlardır. Anlamları belirsizdir. 
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(2) ma=Anlamı belirsizdir. 

(3) nu=Anlamı belirsizdir, genellikle buna enkli
tik partikel'Ier (-pa gibi) takılır. 

(4) pala= "ve·•, "'sonra". Bu, Hititçedeki nu, nam

ma ve -ia, -a gibi cümle ve kelime bağlacı olarak kullanılır. 

(5) pama =Anlamı belirsizdir. 

(6) uk ="gibi" anlamında kullanılmış olduğu sanıl-
maktadır. 

c-) P a r t i k e l ' l e r : 

(1) -a!J (konsonant' tan sonra), -!J (vokal'den sonra). 
Çok geçen, fakat anlamı belirsiz partikel'lerdir. 

(1) -!J.u =Direkt ifade partikelidir ve Hititçedeki 
-ya(r) karşılığıdır. 

(3) -ma =Yer belirtici bir partikel'dir. Hititçede' 
ki -kan, -fon karşılığı olduğu sanılmaktadır. 

(4) p = Anlamı belirsizdir. 

(5) -pi= "fakat". Hititçedeki -ma karşılığıdır. 

(6) -t (vokal'den sonra), -ta (konsonant'tan sonra). 
Nomina ve verba ile birlikte bulunur. Anlamı kesin değildir, fakat yer 
belirtici bir manaya geldiği sanılmaktadır. 

(7) yaa = Anlamı belli değildir. 
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