
HURRİLER'DE ULusAL PANTEON VE YEREL PANTEONLAR.

Asist. Adil ALPMAN

Bu "Rencontre" ın adı bizi yerel panteonlar ile onl~rın oluştur-
du'ğu ulusal panteonların ilişkileri üzerinde düşünmeye sevkettiği
,için, bugün m.evcut belgelere dayana~ak Hurri din sorununun bir' de-
ğerlendirmesine girişmek uygun göründü.

Hurri diliningenel sözlüğünü tamamlark.en, bu halka ait tanrı
isimlerini içeren bütün çivi yazılı kaynakları araştırmaya mecbur ol-
dum. Diğer taraftan bu yeni fırsatla ,uzun zamandan beri Hitit köken-'
li kaynaklarca bilinen yeraltı tanrıları veya Anunnaki'ler sorununu,
aydınlatmayı denedim. Onların isimleri bir Sumer etimolojisine yöne-
liktir. Güney Mezopotamya dininin çok eski devirde Suriye-Anado-
hi dünyasına ulaşabildiği bir bölgeye bu grubun geçişini araştırmak
gerekiyordu. Şu halde Hurri dini sorunu, Sumer-Akkad panteonunu,n
gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır; ve paralel bir dalolarak gelişir've bu:
nun tahlili Assyriolojinin ilerlemesini izler. .

Şüphesiz birçok neşredilmemiş (metinler) Berlin ve Ankara çek.
mecelerinde hala uyumuyorlar mı? Kuşkusuz bazı şanslı kazılar sa-
yesinde yeni bilgi kaynaklarının zuhliru da eksik olmayacaktır ve, ö-
zellikle Orta.Fırat üzerindeki Mesken:e-Emar'ın beklenmedik keşfini
düşünüyorum. Nihayet Nuzi ve AlaIab gibi şüphesiz Hurri sİteleri
veya Hurrileşmiş siteler (bile) şimdiye kadar kültlerin ayrıntılarını
vermeyi reddetmediler mi? Oysaki yerel bir panteonun tarifine mü-
kemmelen cevap veren en az iki iyi ve güzel tanrı listesine çoktan sa-
hibiz: Bunlar Ugaritica V de neşredilmiş Ras Şamr~-Uga:rit listesi ile,
hem Hitit diliıide bir yığın metinde, hem de ~oğazköy'deki meşhur
Yazılıkaya abidesinde tasvir edilm'iş olan Kappadokya Komana'.
sının listesidir. Onlardan çıkardığımız listeler yerleşmiş bir liturji~

• Bu makale E. Laroehe tarafından, OrientaHa 45/1-2 (1976) s. 94-99 da Fran~ızea ola-
rak neşrediIıniştir.
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kanonun temsilcisi olarak göz önüne alınmalıdır. Bu ,Suriye-Anadolu
panteonUnun Halep metıropolün'den çıktıği veya kaynaklandığı fara-
ziyesını doğrulayan bazı deliller vardır .•

Eğer başşehir Wassuganni'nin din ı sisteminin burada bulunma-
sından emin olunsaydı, Suppilulium.a'nın meşhurmuahedesinin1 ko-
ruduğu Mit.anni kraliyet panteonu da buraya güzelce eklenirdi .. Fakat
bundan emin değilim. Gerçekten bu aynı muahedede Hitit imparator-
luk panteonu da yer alır. Oysaki açıkca görüyoruz ki, sekpenden fazla
tanrıdan (mürekkep) bu 'kalabalık uzun bir sinkretizmin ürünüdür.
Bu panteon,ljattusas krallarının koruyuculuğu altındaki Anadolu
kabileleri konfederasyonunuoluşturan politik şartları yansıtır. Analiz
şartlarının diğer herhangi bir Hurri memleketinin şartlarından daha
elverişli olduğu Küçükasya'da, muahede ile çağdaş yerli dökümanla-
rın mukayesesi, biziHatti, Nesa, Luwı, Hurri vs. yi biribirinden ayır- .
maya zorunlu kılıyor. Muahedeler ve protokollerde, tanrı gruplarının
hierarşisi ve tasnifine haki:m olan prensibin, basit hücrelerin yapısı ile,
yani envanterlerde tasvir edilen yerel panteonlar ile müşterek hiçbir
yanı yoktur.

Mitanni'ye ve Tusratta ile. Mattiwaza'nın tanrılarına gelince; ilk
bakışta büyük tanrıların hepsinin adının zikredilmediği görülür: Ör~
neğin, Kumarbi, Hebat, Sauska, Nubadik adlarıyoktur. Buna karşı-
lık şaşırtıcı terfiler gözlenir: Gurta ile Kahat'ın yerel küçük tanrıları,
Harran'ın Ay tanrıs~, Ea'dan, Damkina veya Nabarbi'den önce en baş-
ta yer alırlar. Özellikle Veda;lardaki tanrıların varlığı şaş'ırticıdır.
Bunlar, apaçık Mitanni halkının bir kolunun; yani asker aristoktasisi
olan Marianni'lerin tanrılarıdırlar. Ve Suriye-Mezopotamya yakın-
doğusunda başka hiçbir ye~de en küçük iz hırakmadılar. En basit ve
en doğal tahmın ~ki pek az metin bu tahmine' yol açar- devlet kadro-
larında indo-Ari kÖkenli bu subaylar tarafından işgal edilen yerlerin'
delili gibi görünen nispt mevkü izah etmeye bağlıdır. Eğer Mitanni'-
nin Mitra- Varuna, indra ve Nasatya'sının,k~vimler göçü ile (Völken-
wa~derung) ilgili bütün teorilerden ayrı olarak bizzat bu durumdan
başka veya daha fazla hususu içermesi bekleniyorsa, Küçükasya'nın
indo-Ari kavimlerinin o kadar çapraşık sorunu bence kötü ele alın-
mış ve dolayısıyle 'halledilmez görünür. Bununla beraber görünüşe göre

r Yazar burada Kurtiwaza (Mattiwaza) andıaşmasını kasdetmektedir. Bk. E. ~T eidner.
PD (1923) BoSt. 8 s. 2~37.
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Hurri kabileleri Hazar ve Kafkasların İran'daki sınırlarından göç
\ ,

etmemişler m.idir? Hindistan'ı ve Iran'ı teşkilatlandırması gereken İn-
san dalgasının zorunlu olarak bir batıyolunu takib ettiği sonucu bun-
dan çıkarılmayacaktır. Roma lejyonlarının Ren nehri kıyılarına ve
İngiltere'ye kadar İssis, Serapis ve Astarte ,inancını götürdüğünü
herkes bilir. Bu, Mısırlılar ve Suriyeliler Batı Avrupa'yı hiç kolonize
~tmediler mi demektir? Elbette hayır.

Hurrilerin kelimenin basit aıilamıyla bir ulusu hiçbir zaman
meydana getirmediği görünümünden dolayı, Hurri din sisteminin tet-
kiki o nispette daha fazla ihtiyatla yürütülmelidir. Hurri şahıs adlarını
taşıyan (genelolarak teophor) ve bir Hurri lehçesinı konuşan insan,
lar, rastladığımız her yerde, yani: Nuzi'de Asurlular, Mari'de Amurru'-
lar, Ugarit ve Alalab'da Kenanlılar, Kilikia'da ve Kappadokia'da
Hititler ile komşu veya bakiyeleri ile karışmış bir koldurlar. Değişen
husus halkların karşılıklı oranlarıdır: Hurriler Nuzi'de çoğunlukta
olup, Suriye'de kesinlikleazınlıkta, Anadolu'da, aşağı Mezopotamya'-
da, belki Filistin'de ve Mısır'da seyrek ve şurada burada dağılmış ola-
rak bulunurlar. Hurrilerin din varlığı buna paTalel olarak değişmesı
kendiliğinden anlaşılır.

'Görülebildiği kadar, politik olayların dışında durum böyle oldu.
\

Eyaletleri birleştiren ve o zaman iyi anlaşılır alaka ile yerli idoller kül-
tü adopte eden bir iktidarın bilinçli müdahalesini tesadüf olarak an-
lıyorum. Bu olay Hitit Anadolu'sunun olduğu kadar hiç bir yerde
daha iyi müşahade edilemez. Anadolu'da Kizzuwatna'nın zaptı Hurri
tanrılarının kitle halind~ idare merkezine (Boğa~köy) kadar girme~i
neticesini verdi. İmparatorluk panteonunda Hurri faktörünün önemi
Hitit Anadolusundaki Hurri sayısı ile aynı ölçüde değildir. $ğer biz
bayram tasvirleri, kraliyet kronikleri V.s. gibi elverişli belgelere sahip
olmasaydık, bu ölçmeye muktedir o~amıyacağımız bir olaydır.

Bana son bir gözlem' gerekli görünüyor: Metinlerın bize tanıttiğı /
Hurrilerin dini, Hititlerin imparatorlıik dininden daha. az popüler ve-
ya kendiliğinden ortaya çıkmış bir din değildir. Çok şehirleşmiş bu dün-
yada sadece :rahipler 1!~rafındl,ınkontrol edilmiş müesseseler yazı sa- .
yesinde yaşadı. Halen bahsettiğimiz ve bizce malum olan büyük tanrı
, figürleri -Tesub-Kumarbi, Simegi, Sauska, Hebat, Ea-sarri- teolog-
lar tarafından yönetilen kültür ocaklarının tanrılarıdırlar. Kırlarda
'oldukça fazla bulunan fetiş 'tı;ınrıların üstünde -biz onları Anadolu'-

/
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lia tesadüfen tanıyoruz- hepsinin dindarlığını bizzat Ikendi üzerine
çekmeye ve en az kuvvetlileri yok etmeye tahEis edilinış ve hatları vur-
gulanmış şahsiyeder yükseliyordu. Şu halde gerçek bir Hur~i tanrı-
sının veya tanrıçasının tarifinin ekseriya tvtarsız olması şaşırtıcı de-
ğildir. Büyüktanrılarınçoğu tablet üzerinde sınıflandırıcı bir, Sumer
işareti ile görünmüş olan Kenanlı veya Babilli benzerlerince kolayca
bertaraf edildikleri bir gerçektir: Tesub-Adad-Ba<ıı.l, Sauska-~star, As'-
tabi-Ninurta, V.s. Fakat Kumarbi Ugarit'de ya yerel panteonun şefi
tanrı El, ya Babilli bir Enlil, ya da bir Dagan'dır. Bu, kutsal edebiyat,
kurban listeleri veya okul sözlükleri gibi, metin tiplerine gör~, mitolo-
jive ritue! olarak çıktığı yerin seviyelerine ve ortama bağlıdır. Büyük
Pan-Hurri tanrısı Nubadig'in gerçek tabiatını henüz bilmiyoruz. Çün-
kü, o hiç bir ~a'man Sumer-Babil teolojisinin çerçevesine dahil edil-
memiş gibigörünüyor. Herodotos'da Mısır tanrılarının Hellen an~ayı-
şı, Roma tefsiri sırasında grek Olimpiası ile meydana gelmiş karış-
malar, Ga:I ve Kelt tanrılarının Latince tercümesi gibi İyi bilinen bü-
tün bu olaylar Hurri dininin çok katı bir sistemine karşı bizi uyanık
bulunduracaklardır. Bugün bu yabancı tanrılarınesasını bizim asıl
bilgi vericimiz olan Ugarit'in, Haleb'in ~e Komana'nın rahiplerinden
hiç bir zaman daha açık, ne de daha tam bildiğimizi iddia edemeyiz.

i '

Suriye-Anadolu kanonik listesinin ayrıntıhirını gözlerinizin önü-
,ne yeniden sermenin'gerekli olduğunu zannetmiyorum. Aranızda bir-
çoklarının çalışmaları esnaEında rastladığıniz klasik olaylara bundan
böyle ima etmeyi usul edineceğim.

ı. Başta heryerde, Adad 've :Ba<al ailesinden bir f~rtana tanrısı
olan tanrı Tesub gelir. Onu m~htemelen yerel türleri ve b~hne~ ala-
metleri ile Hazzi(Casius-Kazdağ) ve Nam~i (Amanos??) dağ (tanrı-
ları), (yani) Hurri ve Seri boğaları takip eder. Bazı Kizzuwatna me~
itinlerindebaşkalarının Suwaliyat veya Tasmisu diye adlandırdığı,
Tesub'un bir 7'ku1ısalerkek kardeşi" mevcuttur. Bu şahsiyet, Hebat'-
ın yanında Sarruma'nin ithaline benzer Anadolulu bir ithalolabilir.

2. Tesuh ve onun maiyeti mütecanis ve altı büyük tanrıdan mü~
teşekkil bir grub tarafından takib edilmiştir: Kumarbi, Ea,Kusuh,
Simegi, Astabi ve _Nubadig. Sin ile Kusuh-Ay'ın, Samas ile Simegi-
Güneş ve Ninurta ile ,Astabi'nin eşitliği malumdur. Eya, büyük tanrı)
Enki'nin sade ve katkısız bir iktibasıdır. O, Hurri memleketinin her~
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\
yerinde kompozisyon suretıyle E (y) la-sarri'nİn ikinci terimi olan yine
iktibas edilmiş sarri "kral" sıfatını da aldı.

~3. İkinci derecede ve daha az itibardaki diğer erkek tanrılar kendi
muht.eviyatıı ve düzehi içinde kararsız bir üç~ncü grub teşkil ederler:
Sauska-İStar erkek ve kadın savaşçı olarak kabul edilir; ljesui-ZA-
BABA kötü bir tanrı' olup,' muhtemelen erkek savaşçıdır; İrsappa-
Resef batı saıİıiler~nden alınmıştır; Küçükasya'da "koruyucu" tanrı-
ların KAL =LAMA ideogramı ile gösterilmesi mutattır. Hitit karek-
. terli tanrılar bazan bu~aya) sokulmuşlardır. Nihayet Tesub'un, veziri
Tenu korteji tama'mIar. Listenin şahsiyet kazanmış diğer tanrılara mü-
sade etmemesi bütün erkek tanrılara çağrı demektir.

4. Sonra simetrik .olarak tanrıçalar görünürler: Onların b~şında,
kültü (veya sadece adı) Komana'dan Suriye'ye sonra da ilhakları mü-
t~akip yayılmış olan Hitit kökenli genç tanr~ Sarruma'nın çok defa
.eşlik ettiği Hebat yer alır. Tesub-Hebat-Sarruma, Hurri memleketine
mahsus yegane teslisdir . Veya bu teslis gerçekten bir taşra düzenle-
mesi' şeklinde yapılmıştır ve bir Hurri ulusalpanteonunun ,genel bir.
teorisi içine girmiyecektir. Hebat'ı:iı sayısız diğer hipotezleri, anlamı
henüz bilinmeyen Hurri diline ait terimlerdir: Bir çok müellifler ta-
rafından savunulmuş olan Tevrat'ın Eve'si (=Havva) ile Hurrilerin
Hebat'ı arasında sıkı bir ilişki farazıyesı,: onomastik, be~zeyişten baş-
ka bir şey değildir. Genesis'deki 'hikayeleri tolerans ile çözmeksizin,
insanların Ana'sının tanrısal karekteri nasıl ispatlanabilir, anlamıyo-
rum.

5.,2 ye paralel listede doğrudan doğruya Babilli, paredrie'lerin
(=tanrısal eşler) zahmetle' örtül~rek bozulmuş tir şekli gibi,kadın
paredrie'leri verilir, (yani): Salas / Salus ile Kumarbi-Dagan, Tap-
ki na ile Eya, Nikkal ile ay tanrısı Kusuh, Aya ile güneş tanrısı Sime-
gi. Ninurta'nın ve Astabi'nin tanrı zevceleri tesbit edilmemiştir; Bu
zevcelerin asla mevcut olmadıklarından ve Son,iki tanrı' Ninurta ile
Astabi'nin Assur-Mezopotamya memleketinde güneye ve doğuya u-
zak olduklarından ve bilmediğimiz sebebIerden dolayı ortak bir inodel
üzerinde sıralanmayan ve bekar kalan' Hurri kökenli eski tanrılar 01-
dukla:ı:ından çok şüpheleniyoru~. i

6. Bir çok tanrıçaları (ihtiva eden) çok kararsız bir liste 3. gruba
tekabül eder: İSb.ara, İStar'ın çevresine aittiı;, fakat bu yakınlığın bü-
yük bir ilgisi yoktur; çünkü, İStar~GASANbazan tanrı, bazan 1ap.rıça
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şeklinde. değişken ve çok şekillidir. Allani, cehennemlerin hakimesi
Ereskigal-Allatum'un karşıhğıdır. Ereskigal-Allatıum, onların mu-
kadderat kitabında yazdıkları demon şeklindeki ]Jtidena ]Judellura
kollektif çoğulundan önce gelir. Ninatta ve Kulitta, herkese herşeyi
veren bir çeşit Astarte-Aphrodite' olan dişi Sauska'nın müzisyen hiz-
metkarlamidandırlar. Adamma-Kubaba çifti, bilinmeyen bir Adam-
ma'yı, Küçükasya'da olan ve bize daha yakın Avrupa'da bilinen ka-
lıntı bozulmuş CybCle ismi altında (Y,aşayan), Kargamış'ın büyük
tanrıçasına bağlar. ]Jebat'ın veziri Tiyabenti, tam - simetlik olarak
Tenu'ya tekabül eder. "Bütün dişi tanrılar" ifadesi' iki serinin karşı-
tım ve paralelliğini tamamlar. Suriye ve Kilikya HurrlIeri panteonla-
rını, 'sağdaki tanrıçalarla yüz yüze karşılaşmak için yürüyen soldaki
tanrılarla birlikte görüyorlardı. Hi1ıitli sanatkarlar bu panteonu i

Yazılıkaya'da biıerek böyle tasvir ettiler. Çağdaş metinler bunu en
açık biçimde doğrul~yorlar. 1 ile 4, 2 ile 5,3 ile 6. grublar tanrıların
türsel veya' cinsel kriterleri dolayisıyle genel yapının ,en dikkat çekici
hattını meydana getirirler ve cevap verirler. '.

Her listede bir taraftan,I, 2 ve 3. gruplar, diğer taraftan 4; 5 ve
6. gruplarmütecariis değildirler. En yüzeysel araştırma burada bir
hierarşryi fark etmeye kafi gelir.

ı. Tesub-lfebat: Bu tanrısal 'çiftin üstünlüğüne dair söylenen ve
~ iyi ifade edılen hususa sadece linguistik karekterde bir gözlemi ilave

etmek isterdim. Tesubum.umiyetle iki unvan taşır:' Birisi,'Hurrileş-
miş, bütün sitelerdeçokça tasdik edilmiş yerli dile ait bir kelime olan
ewri "bey" , belu'dur, fakat diğeri sa,'ri "kral" da Akadcadan alın-
mıştır. Buna karşılık Hebat'ın ancak tek bir şeref ünvanı olar~k, is-
tisna halinde bÜtün kadın ş'ahsiyetlere verilen ve uygulanabiliryerli
kelime ola~ Allai "bayan" (unvanı) vardır; Oysa Allcii k~limesinin
yayılma suretiyle. sarri'nin etkisi altında kaldığı ve "kraliçe"nin resmi
adı olması dikkat çekicidir. Bu üç kelimenin, yani ewri, sarrl've Allai'- .
nin uyuşmazlığını aşağıdaki şekilde pek ala izah eaerdim: Hurrilerin
sosyal ve politik mevkii ifadeetmek için ilkelolarak sadece iki keli--
meleri vardı: ewri "bey" ve A'll'ai "bayan", her ikisi de "hizmetkar ve
köle'" anlamına gelen purame'nin müşterekkarşItı idiler. Hurriler Me-
zopotamya teşkilatı ile temasda, Akkadc~ sarru formu altınada keı:ı:~
dileri için yeni olan "kral'" kavramını aldılar ve benimsediler. Onlar
"sarru"dan 'kendiesas gramerIerinin yardımıyle sarrassi "krallık"ı
çıkardılar; Fakat eskiden "reginite" (-kraliçelik?) kavramını bilmi-
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= NinIiI
+- Damkina
+- Ning~l
-<- .Aya

.;

yorlardı. Daha sonra Hititlerin etkisine maruz kalarak "bayan" ıçın
türsel "kraliçe" terimine ulaştılar ve buna paralel olarak "kraliçe, yani
queenship niteÜğindeki:' soyut allassi'yi meydana getirdiler ..Bu, Kiz-
zuwatna'da karşılaşılan durumdur, burada sarraisi ve allassi, Tesub
ve Hebat'ın koruyuculuğu altında kral ve kraliçenin tahta çıkış ritu'-
ellerini saygıyla' gösterirler .

. Böylece Tesub-tIebat çifti bana Hurrilere yabancı bir İdeoloji-
nin, fakat onlar arasında daha batıdakilerine zorla öğretilmiş, örne-
ğin Hitit tipi veya daha genelolarak Anadolu'lu birtoplumun tanrı-
sal planı üzerine projeksion gibi görÜnüyor. Kesinlikle Anadolu'lu
olmayanbir kültürden gelen Kumarbi çevresiD:de tanrıça Hebat'ın,
beyinin ve efendisinin' yenilgisinden şüphe ederek harerne! kapatıl-
mİş zevce rolünü oynaması; theomachie'de (tanrılar mekanİzması)tek
aktif. tanrıçanın Tesub'un açıkça kızkardeşi Sauska~I8tar olması;
onun işininsihire, aşka ve savaşa ilişkin olup, diğer hepsinden fazla
Anat'ı hatırlatması; hegemonya mücadelesinde yalnız erkeklerin, yani'
demek istediğim ."erkek tanrılar"ın rekabetlerinin mevzu edilmesi,
bana daima anlamlı göründü: Senaryo baba-oğul mücadelesinin te-
ması üzerin,de variasyonlar halinde özetlenir; zevce, anne, asaletine
rağmen kavgaya pasif olarak yardm;' eder. Hiç bir şeyolayların bu
görünümünden daha az "Hitit"Ii değildir. .

2.' Kosmik ve fonksiyonel büyük tanrılar tarafından meydana
getirilmiş 2. ve 5. grublar, doğrudan doğruya Sumer-Babil sisteminden
bir, alıntıyı açığa vururlar. Bu durum, = işar~tinin bir assimilasyonu
gösterdiği, ok işaretinin de alıntı anlamına geldiği aşağıdaki tabloda
görünür:

Kumarbi EI).lil/ Dagan = Salas
Eya- (sarri) "E-- Ea / Enki = T~pkina
Kusul] Sin = Nikkal
Simegi Şamas \= Aya
Astahi Ninurta
Nubadig ?
Üzerine dikkat çekmek istediğim tek nokta şudur: Assimilasyon-

suretiyle senkreiizme anlaşılmalıdır. Teolog özel fonksiyonu ile kanik.
terize edilmiş bir ulusal uluhiyeHen hareket eder: Savaş, yağmur, ce-
hennem, aşk .veya bereket gücüne sahip tanrı veya tanrıça. İkinci de-
recede karekterlere bakmaksızın, sadece bu hakim vasfı ele alarak hir
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, eşitlik kanunu ortaya koyar ve kendisinin tanıdığı uluhiyetler arasın-
da ona ,en çok benzeyene bunu yaklaştırır: Nasıl ki, Tesub Hurrilerde
Adad değil midir? Aynı s~retle Hebat Hiiitletde Arinna'nın Güneşi
olmadı mı?

i
İşlem, elemanları gdeneksel olan ve düzeni yabancı bir modelden

kopye edilmiş organik bir panteon yaratmak gayretindedir. Meşgul
olduğumuz durumda, muhakkak ki model Sumer-Babil'dir ve Suriye
Hurrileri şurada burada belki de birbirinden ayrı olarak daha önceden
mevcut olan bir şemayı adopte etmişlerdi, bu şe'mada Enlil, Ea, Sin,
Samas, Ninurta hierarşik bir .düzen içinde birbirlerini izlerier.

Fakat böyle bir senkretizmenin tam ve birbirıne uygun olması
için yeni tanrıların ex nihilo keşjigereklidir. Tablo bu bakımdan açık-
tır: Tanrılar çifter 'çifter yürüdükleri içi:ı;ı,KusulJ'u bir Hurri Sin'i
olarak tefsir ederken, ona alınıDış dinden bilinmeyen bir eşi vermek la-
zımdı: Saf ve basit olarak Ningal, Nikkal halinde ve aynı suretle diğer-
leri bu dinden transfer edildi., İşlemi sonunakadar" götürelim, evvelce
kendisine hiç bir şeyin tekabül etmediği tanrı Ea'yı Hurrilerin: -onla-
rın teologlarını anlıyorum- bir tek hareketle ilave ettiklerinigörüyo-
ruz. ,Bir simetri' ihtiyacıyleaçıklanan bu iktibas; adaletin ve aklın
efendisi .• mesleklerin pİri V.s. (bel yasi'si) olarak. incatnation suretiyle
taşıdığı görevleriyle, yeni bir tanrının alıcısını zenginleştirir. Aynı şe-
kilde Romalılar Olympe'yı kopye ederken kendilerinde eksik olan biı;
Apollon'u, büyük Grek tanrılarına ~şlik eden dini değerler ve kavram-
lar takımı ile birlikte aldılar.

Fakat transferin mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmesi nadir-
dir. Bu ekseriya eksikliklere maruz kalır. Böylece daha önce Kumar-
bi'ye ye Tesub'a eşit eski tanrı Nubadig saymak için bırakılmış bir fi-
gürdür.

En eski dokümanlar ile theoforonomastik bize Hurrilerin evvelc~,
örllC(ğinKumarbi, Tesub, Sauska gibi, çok farklı bazı yerli tanrılara
sahip olduklarını teyid ederler. Fakat bu tanrıların değişmez bii hie-
rarşiye sahip ulusal bir panteon şeklinde organize edildikleri ihtimali
hiç yoktur. İkinci binin ortalarına d~ğru belgeler (aal durumdaki yerli
panteonların varlığını karşımıza çıkardığı zaman, bir panteon var-,
dır, fakat bu panteôn uzun zamandan beri asimile olmuş 've bu süre
içinde elde edilmiştir. Bizim tanıdığımız, Hurri Panteonu daha ge-
niş malumata kadar ikinci elden bir dinı sistemdir.
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