BE~~YENI SUMER EDEBI METNI
S. N. KRAMER, HAT~CE KIZILYAY, MUAZZEZ ÇI~~
Geçen yüzy~l zarf~nda humanizme yap~lan mühim arkeolojik
ilâvelerden birisi de, medeniyet tarihinin en eski edebi gurubu olan
Sumer edebi vesikalar~ n~n ke~fi, tamamlanmas~~ve tercümesidir.
3500 sene kadar evvel çivi yaz~s~~ile yaz~lm~~~4000'den fazla toprak
tablet ve parça 1 insanlar~n ilk kaydetmi~~olduklar~~muhtelif cins
efsane, destan, ilâhi, figanname, ata sözleri ve küçük edebi yaz~lar~~
ihtiva etmektedir. ibraniler Tevrat'~, Yunanl~lar Ilyada ve Odysa'y~~
yazmadan çok zaman evvel ne ~ndo-Avrupai ne de Sami olan ve
ihtimal ki anavatanlar~~Orta Asya çölleri bulunan Sumerliler, ekserisi ~iir tarz~nda zengin ve olgun bir edebiyat yaratm~~lard~r ki,
bu edebiyat bütün eski medeni dünya tarafindan kopya edilmi~,
tercüme edilmi~~ve taklit edilmi~tir 2. Hattâ bunun tesirleri modern
insanlar~n ruh ve fikirlerine kadar gelmi~~ise de bu tesirlerin nas~l
Kr~. S. N. Kramer, Sumarian Myhtology, s. ii v. d. da bu adet takriben 3000
olarak gösterilmi~ti. Fakat buna ~imdi Üniversite Müzesinden 500. (jourr~al of the
American Oriental Society, cilt 67, s. 322) ve Istanbul Arkeoloji Müzelerinden takriben 400 adet daha ilave edilmi~tir (bu vaziyette S. N. Kramer'in Sumerian Literary Texte from Nippur, s. 8' de bildirdi~i gibi ~stanbul Müzesinde bulunan Nippur'dan ç~km~~~Sumer edebi tablet ve parçalar~~ 800 de~il 1 200 adettir ki, bu da
F. R. Kraus'~n çok dikkatli yapm~~~oldu~u Nippur koleksiyonunun k~ymetli katalo~~~ndan anla~~lmaktad~r). Mamafih ~u da unutulmamal~d~r ki, her iki müzenin
numaralanm~~~parçalar~ndan bin ilâ bin be~yüz tanesi çok küçüktür. Bundan ba~ka
her iki enstitüde de gayet ufak olduklar~ndan dolay~~numaralanmam~~~bir hayli
parçac~k ta vard~r. Ihtimal bu küçük parçalardan bir ço~unun fazla bir k~ymeti
yoktur ve rekonstre edilen metinlere bir ~ey de ilâve etmeyeceklerdir. Buna ra~men
baz~lar~~da ~urada burada tek tük bir kelime veya bir cümlenin tamamlanmas~~
için faydal~~olabilir. Yaln~z ~u kâfi derecede vaz~ht~r ki, bu küçük parçalar~n pratik k~ymeti, ancak birçok parçalardan mürekkep tam bir metin meydana geldi~i
zaman olacakt~r. Son olarak Oriental Institute of the University of Chicago ve
University Museum of the University of Pennsilvania'mn Mü~tereken Nippur'da
yapt~klar~~hafriyatta da 400 tablet ve parça ve bir mikdar da parçac~k ç~km~~t~r
(hafirin ne~redilmemi~~raporundan ö~renildi~ine göre).
2 Kr~. S. N. Kramer, "New Light on the Early History of the Ancient Near
East" (American journal of Archeology cilt 52, S. 155-16).
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ve ne derecede oldu~u meselesi ilmi bir ara~t~rma ve münaka~a
mevzuu olarak uzun zaman kalacakt~r 3.
~imdi Sumer edebi metinleri restorasyonu davas~nda Türkiye
ile Amerika mühim, mü~terek ve tamamlapc~~bir rol oynamaktad~rlar. Çünkü Sumer edebi tablet ve parçalar~n~n büyük bir k~sm~~50
sene evvel Pennsylvania Üniversitesi tarafindan Sumer kültür merkezi olan eski Nippur ~ehrinde yap~lan hafriyattan ç~km~~~olup
halihaz~rda bunlar~ n ekserisi Istanbul Arkeoloji Müzeleri ile
Pennsylvania Üniversitesi Müzesinde bulunmaktad~rlar. Bu sebepten bu iki enstitü, bütün dünya bilgin ve humanistlerinin
Sumer edebi malzemesinden istifadelerini temin için, onlar~n kopyas~~ve ne~ri gibi bir mesuliyetin büyük bir k~sm~n~~üzerlerine alm~~~
bulunuyorlar 4. Ilk senelerde baz~~bilginler vakitlerinin ve çal~~malar~n~n bir k~sm~n~~bu i~e hasretmi~lerdi ki, bunlar: Radau, Poebel,
Barton, Lutz, Myhramn, Legrain, Langdon ve bilhassa mükemmel
ve uzun bir istikbal için haz~rlad~~~~plan~~vakitsiz ölümiyle yar~da
kalan Edward Chiera'd~r 4. Son seneler zarfinda bu i~e Dr. Kramer
bütün enerjisini temerküz ettirmi~ tir. o, 1937-39 senelerinde, Türk
idarecilerinin gösterdikleri alicenabane kolayl~k sayesinde ~stanbul
Arkeoloji Müzelerinin Nippur koleksiyonunda bulunan Sumer edebi
metinlerine ait ~~6o 'dan fazla tablet ve parçay~~kopya etmi~tir. Bu
kopyalar ~imdi ingilizce ve türkçe olarak yaz~ lm~~~teferruatl~~ bir
mukaddeme ile birlikte ne~redilmi~~bulunmaktad~rlar e. Bunu takip
eden seneler içinde ise vaktinin büyük bir k~sm~n~~Philadelphia Üniversite Müzesindeki ne~redilmemi~~Sumer edebi metinlerinin kata3 Çivi yaz~s~~ mütehass~s~~ olmayan okuyucular~ n Sumer edebiyat~n~n bünyesi
hakk~nda bir fikir edinebilmeleri için bk. Sumeri an Mythology ve henüz ne~redilen
Sumer edebi metinlerinin tercümelerini havi (Princeton University Press, 1950)
Ancient Near Eastern Texts (James B. Pritchard, Editor).
4 Çok husus"' bir saha olmas~ na ra~men çivi yaz~lar~~ara~t~rmalar~nda British
Müzesi, Louvre, Berlin Müzeleri ile Ashmolean Müzesi gibi enstitülere olan borcumuzu inkâr edemeyiz. Bu Müzelerde bulunan ve Zimmern, De Genouillac, King,
Langdon ve Gadd gibi âlimler taraf~ndan kopya edilmi~~ve ne~redilmi~~olan malzeme Sumer edebi vesikalar~n~ n restorasyonu için çok k~ymetlidir. Bundan ba~ka hem
Nippur'daki son mü~terek hafriyattan ç~ kan tabletler, hem de Thorkild Jacobsen'in
Sumeroloji üzerindeki derin tetkikleri dolay~siyle bu sahadaki müstakbel çal~~malarda Chicago Üniversitesi ~ark enstitüsü ~üphesiz ba~~rolü alacakt~r.
3 Lüzumlu bibliyografya için, bk. Sumerian Mythology s. ~ o8 (ha~iye 7).
Sumerian Literary Terts from Nippur in the Museum of Ancient Orient at Istanbul
(cilt 23, The Annual of the American Schools of Orient Research).
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lo~u ile onlar üzerindeki çal~~malara ay~rm~~t~r. ~kinci dünya harbinden biraz sonra, 1946 senesinde tekrar Istanbul'a gelerek üzerlerinde Sumer destan ve efsaneleri yaz~l~~olan ~~12 tablet ve parçay~~
daha kopya etmi~tir ki, bunlar da ne~r için haz~r bulunmaktad~r.
Dr. Kramer, bu sene de ~stanbul Arkeoleji Müzelerindeki ne~redilmemi~~Sumer edebi metinlerinin kopyas~na devam edebilmek
için Amerika Birle~ik devletleri Türkiye E~itim Komisyonu tarafindan Fulbright müdekkik profesör tayin edildi. Müzede ne~redilmemi~~parçalann hepsi 800 kadard~r 7. Mamafih bunlar~n 450 kadar~~
çok küçük parçalar olup halihaz~rda k~ymetleri azd~r 8. Ekserisi
orta ve küçük boyda olan mütebaki 350 adedinin büyük bir k~sm~~
bu sene içinde Dr. Kramer ile Müzenin Tablet Ar~ivi Mütehass~slar~~
olan Hatice K~z~lyay (Bozkurt) ve Muazzez Ç~~~taraf~ndan kopya
edilmi~tir. Bu 350 tabletin üzerinde yaz~lm~~~olan mevzulara gelince:
bunlar Sumer edebiyat~n~n bütün ~ubelerini içlerine al~rlarsa da
ekserisi atasözleri, küçük edebi yaz~lar ve ilâhilerden ibarettir. Yeni
kopya edilen bu metinlerin, ait olduklar~~edebi guruplar~n restorasyonu için ne kadar kuymetli birer malzeme oldu~unu, burada arzedilen be~~metin gösterecektir 8 .
Ni. 9695. (Kopya : Hatice K~z~lyay) Bu be~~metinden birincisidir ve ilahi ~eklinde bir dua olarak isimlendirebilece~imiz bir
kompozisyonu ihtiva etmektedir. Esas itibariyle firt~na tanr~s~~ Ninurta için yaz~lan bir ilâhidir, fakat ilahinin aras~nda, milattan evvel
19 uncu yüzy~l~n ortalar~na do~ru ~sin sülâlesi be~inci k~rah olan
Lipit-~ gtar için yap~lan dualar da mevcuttur. Metnin iyi anla~~labilen k~sm~~muhtasar olarak ~öyledir: Ninurta, tanr~ça Nintu'nun
hususi bir itina ile yaratt~~~~ve ona kahramanl~k cesaret ve heybetini
bah~etti~i bir ulühiyet olarak medhediliyor. Do~umdan sonra Nintu,
onu "babas~n~n intikamc~s~" 9 olarak Enlil'in Nippur'daki Ekur
mabedine götürüyor. Burada ricas~~üzerine Enlil onun büyük taliini
tayin ediyor ki, bu da firt~na ve rüzgar~n yard~m~~ ile dü~manlar~n~~
7

göre.

F. R. Kraus'~n çok istifadeli ve teferruatl~~Nippur koleksiyonu katalo~una

Kr~. ORIENTALIA cilt 21, s. 249-5o'deki ilk rapor. Muazzez Ç~~~ve Hatice K~z~lyay ilâhilere ait tabletleri, Dr. Kramer'de di~er cins metinleri kopya etmi~tir.
9 Ninurta baz~~edebi kompozisyonlarda "Enlil'in intikamc~s~" olarak zikredilmektedir, fakat bu tâbire ait bir efsane henüz bilinmiyor.
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mahvetme kudretidir. Bu k~s~m Lipit-Igtar için yap~ lan iki sat~ rl~ k
bir dua ile nihayet buluyor. Bu duada Ninurta'ya, k~ral Lipit-Igtar'~n
bütün dü~manlar~ n~~ kendisine boyun e~me~e mcbur etmesi için
rica ediliyor. Metin daha uzun bir dua ile devam ediyor : "Nippur'un han~m~" Ninurta'n~n kar~s~ , hergün kocas~ na Lipit-Igtar'a yard~m
etmesi için söylesin, Ninurta muharebe meydan~nda onun yan~nda
dursun, Sumer ve Akkad memleketine saadet ve adaleti getiren k~rala, dü~manlar~ na kar~~~zafer kazand~rts~ n. Kompozisyonun son
sat~r~nda bizzat eski yaz~c~, bu metni "Ninurta'n~n adab'~" ismiyle
bilinen ilahi s~n~f~ na ait oldu~unu yazmaktad~r 10.
Ni. 4150, (Kopya : Hatice K~z~ lyay) metinlerin ikincisi dört
sütunlu bir tabletin üst k~ sm~n~n kopyas~~olup Sumer panteonunun
ba~~tanr~s~~Enlil için yaz~lm~~~oldukça nadir ilâhilerden birisidir ".
Istanbul'daki parça ilâhinin takriben yar~s~n~~ ihtiva etmektedir.
Fakat bu, Üniversite Müzesine ait ne~redilmi~~bir parça ve Nippur'da son yap~lan mü~terek hafriyatta bulunmu~~dört sütunlu bir
tabletin üst k~sm~~ ile tamamen restore edilebilmektedir. Kompozisyon ~~7o sat~ rdan ibarettir. Burada Enlil çok kuvvetli ve lütufkâr
bir tanr~~olarak methediliyor : "o sözü ve kararlar~~ de~i~mez bir
tanr~d~r; gö~ün ve yerin bütün tanr~lar~~ onun önünde büyük bir
acz ile secde ederler; onun Ekur mabedi hu~u veren büyük ayin
ve merasimlerin evidir; o bütün kontrollerden âridir ve yüzünü
J° Bu tip kompozisyonlar için Falkenstein'in Zeitschrift für Assyriologie cilt
49, s. 8o v. d. ~ ndaki mükemmel makalesesine bak~n~z. Falkenstein'~n çal~~malar~ndan bahsedilirken, adab kompozisyonu VS X 199 II 9 - III 7 ile me~gul olan bütün
çivi yaz~s~~mütehass~slar~n~n i~tirak etmi~~oldu~u bir hatay~~göstermek ve düzeltmek faydal~~ olabilir (mezkûr makalenin 86 nc~~sahifesinde ve bilhassa ha~iye 3
deki gayri memnun görünen izah ile 96, 97, ve 99 uncu sahifelerde mevcut buna
ait izahlara bak~n~ z). Bu hata VS kompozisyonundaki tanr~~ Ura'S'a aittir. Bu hiçbir suretle tanr~~lira§ de~il, k~ral Ur-Ninurta'd~r. II 12, 19, 33, 36, 41, 49 ve III
6 nc~~ sat~ rlarda bulunan dur (böyle, d/B de~il) dur-dnin-urta'run k~salt~lm~~~ ~eklidir. Bu, ayn~~tabletteki daha evvel yaz~ lan ilahide dlipit-is-tar isminin sat~r I 42'de
d/i-bi, sat~r II 8 de Ii- ~eklinde k~salt~lm~~~oldu~u gibidir. Tabii olarak k~ral~n ismi
metinde bir defa tam bir ~ekilde yaz~lmaktad~r, kr~. II 24 : dur-dnin-urta-ra mu-na
an-da4; bundan evvelki nas~l, sat~r aralar~nda k~ral Lipit-htar için yap~ lan dualar~n
bulundu~u tanr~~An'a ait bir ilahi ise, bu kompozisyon da tanr~~ Nanna için yaz~lan
ve içinde k~ ral Ur-Ninurta'ya ait dualar bulunan bir ilahidir.
II ~imdiye kadar ne~ redilen Enlil'e ait ilahilerin ekserisi ya muhtelif k~rallara ait ilahi-dualard~ r, veyahut da enem denilen kompozisyonlard~ r ki, bunlarda
Enlil daha ziyade mahvedici bir karakter ta~~maktad~ r.
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di~er tanr~lar bile göremez; onun kudretli sözü gökden bereket getirir ve topra~a feyz verir; onun kar~s~~ ve mü~aviri kâinat~n kraliçesi güzel ve lütufkâr Ninlil'dir". Insan ve medeniyet için Enlil'in
nas~l bir k~ymet oldu~u, basit ve histen uzak olmayan müteak~p sat~rlarla ifade edilmi~tir :
Büyük da~~(olan), Enlil'siz,
Ne ~ehirler in~a edilecekti, ne müstemleke tesis edilecekti,
Ne ah~rlar in~a edilecekti, ne onlar~n a~~llar~~ tesis edilecekti,
Ne k~ral yükselecekti, ne yüksek rahip do~acakt~,
Ne ma/J4-rahibi, ne yüksek rahibe koyun- (fah) ile seçilecekti,
I~çiler ne vali ne naz~ r olacakt~,
Nehir--, onun kabaran sular~~ feyezan etmeyecekti,
Denizin bal~~~~yumurtalar~n~~ kam~~l~~a [koyma]yacakt~,
Gö~ün ku~lar~~geni~~yeryüzüne yuva [b~rakm]ayacakt~,
Gökde, toplanan bulutlar [rutubetlerini verimeyecekti,
Ovalar~n güzelli~i otlar ve ye~illikler [büyü] meyecekti,
Tarlada ve çay~ rda zengin mahsul [çiçek aç] mayacakt~,
Da~-ormanlar~ndaki a~açlar meyve [ver]meyecekti 12 .
12

Üniversite Müzesinde bulunan ve Stephen Langdon taraf~ndan PBS X

4 No.~ o'da ne~redilen parça, Istanbul'daki Ni.4~ 5o'nin üst k~sm~d~r. Nippur'da

son mü~terek hafriyatta bulunmu~~olan parçadan da hafriyat müdürü Donald
McCown'~n göndermek lütfunda bulundu~u foto~raf (foto No. 3 : 195) vas~tas~~
ile istifade edilmi~tir. Bunlara ilâveten daha evvel STVC 116, Kich C 53, SEM 192
B. de ne~ redilen küçük dublikat parçalar da vard~r.
Bu ilâhi, Louvr ve Üniversite Müzelerinde bulunan ve BASOR No. 88 s. 10 v. d.
~nda bahsedilen iki eski "katalog" in 5 inci numaras~nda kay~tl~d~r. Rekonstre
edilen metinden (italik yaz~lan kelimeler, tercümeleri ~üpheli olanlard~r) iktibas
edilen 1°8-122 nci sat~rlar~n (~~ 15 ve 116 nem sat~rlar henüz anla~~lamad~~~ndan
atlanm~~t~r) okunu~u mütaak~p ~ekildedir :
~ o8. kur-gal-den-111-da-nu-me-a
uru-ki-nu-dû â-dam ki li-bi-ib-gar
~~~ o. tür nu-d~i ama~-bi nu-gar
lugal nu-il-e en nu-U-tu-[del
~~12. li~-mal3. nin-dingir mu-e nu-mu-un-da-[pacl]
erin-na ~akanna ugula nu tuku-tuku
114. id-da a-gurü-bi nu-dun-dun...
kucengur-ra-ke, gi~-gi-a nunuz nu-mu-ni-ib-[ na-na]
117. mu~en-an-na-ke4 ki-dagal-la gûd nu-[mu-ni-ib-u~]
an-na IM-dirig-sir-ra KA-bi nu-muI20. edin-na ka-zal-bi
a-~â-ga ~e-gu-nu a-k~ r-ra nu-[mu-ni-in-mü]
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Ni. 98o ~~ ( Kopya : Muazzez Ç~~ ) üçüncü metin, tanr~ça
Inanna için yaz~lm~~~bir ilâhidir ki, bu uzun zamandanberi bilinen
ayn~~tanr~ya ait 2 büyük ilâhinin yan~nda yer alacakt~ r. Ne yaz~k
ki, tabletin büyük bir k~sm~~ k~r~kt~ r ve tahminen 300 sat~rdan ibaret
olan ilâhinin anla~~labilen k~sm~~ ancak dörtte biri kadar~d~r 13.
Mamafih anla~~lamayan k~ r~k k~s~mlar da, ileride ç~kacak dublikatlarm ilâvesi ve bu suretle kompozisyonun restore edilebilmesi için
faydal~~birer nüve olacakt~r.
Dördüncü metin olan Ni. 2461 (Kopya : M. Ç~~), be~eriyet
tarihinde yaz~lm~~~en eski a~k ~ark~lar~ndan biridir. Fakat bu daha
ziyade dini bir karakter ta~~maktad~r. Eski yaz~c~~bunu tanr~ça Inanna'n~n bir bal-bal-e'si olarak bizzat gurupland~rm~~t~r ". Muhteviyat~na göre ihtimalki, yeni y~l günü kutlan~rken tanr~~ Dumuzi'yi
temsil eden k~ral ile tanr~ça Inanna yerine konulmu~~bir /ukur-rahibesinin evlendi~i mukaddes evlenme merasiminde k~ral gü-Sin ile evlenecek /ukur-rahibesi için yaz~lm~~~ bir ~ark~d~r 15 . A~a~~da bu ~ark~n~n
biraz ~üpheli de olsa tercümesinin ilk tecrübesi yap~lm~~t~r ki, bu tercüme okuyucuya ~ark~n~n muhteviyat~, ahenk ve temposu hakk~nda
bir fikir verecektir.
Güvey, kalbimin sevgilisi,
Senin güzelli~in fazlad~r, bal gibi tatl~,
Arslan, kalbimin sevgilisi,
Senin güzelli~in fazlad~r, bal gibi tatl~.

~~22. g-ki-mü-a gi§-tir(?)-kur-ra-ke, gurun
Anla~~lamayan yerler ~unlard~r : 111 inci sat~rda fiilin hal ~eklinde olu~u;
119 ~nc~~ sat~rda kelimelerin kat't taksimi; 121 nci sat~rda a-ldx-ra-n~n yeri. 117,
118, 121 ve 122 nci sat~ rlardaki fiillerin tamamlan~~~~oldukça kat'idir. Di~er edebi
metinlerde bu sat~rlar~n ayn~~geçti~inden onlara istinaden tamamlama tap~lm~~t~r;
120 nci sat~r~n tamamlanmas~~ kat'i de~ildir.
18 Eski katalogda bu ilM~iler nin-me4âr-ra ve an-ta--a-ra olarak isimlendirilmi~tir, kr~. BASOR No. 88 S. 10 v. d.; birincisi Üniversite Müzesine ait tabletin
dördüncü numaras~n~, di~eri de Louvre Müzesinde bulunan tabletin 45 inci numaras~n~~ te~kil etmektedir (sonuncunun mükemmel bir dublikat~~ olan Ni. 4363+9802
Hatice K~z~lyay taraf~ndan kopya edilmi~tir).
14 Kr~. Falkenstein, Die Welt des Orients (1947), S. 48 v. d. ve Landsberger,
JNES cilt 8, S. 295, ha~iye 151.
15 Kr~. Falkenstein, Die Welt des Orients (1947), S. 50.
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Beni teshir ettin, senin önünde titreyerek duray~m,
Güvey, senin tarafindan yatak odas~na götürüleyim,
Beni teshir ettin, senin önünde titreyerek duray~m,
Arslan, senin tarafindan yatak odas~ na götürüleyim.
Güvey, seni ok~ayay~m,
Benim k~ ymetli ok~ay~~~m baldan ho~tur,
Yatak odas~nda, bal ta~~r~ld~ ktan sonra,
Senin fazla güzelli~inle ne~ elenelim,
Arslan, seni ok~ayay~m,
Benim k~ ymetli ok~ay~~~ m baldan ho~tur
Güvey, benden memnun oldu~unu,
Anneme söyle, o sana güzel ~eyler verecek
Babam, sana hediyeler verecek.
Senin ruhun, ruhunun zevklendi~i yeri biliyorum,
Güvey, evimizde ~afa~a kadar uyu,
Senin kalbin, kalbinin memnun oldu~u yeri biliyorum,
Arslan, evimizde ~afa~a kadar uyu.
Sen, çünkü sen beni seviyorsun,
Lutfet bana ok~ay~~lartm,
Benim beyim tanr~ m, benim beyim hâmim
Enlil'in kalbini memnun eden St~-sin'im
Lutfet bana ok~ay~~larint
Senin bal gibi iyi yerin, koy üzerine el(ini),
Uzat elini üzerine bir giban-elbisesi gibi,
Tut elini onun üzerine bir giban-sikin-elbisesi gibi.
Inanna'n~n bal-bal-e ~ark~s~d~r 16 .
Italik k~s~ mlar tercümeleri ~üpheli olanlard~ r. Sumerce metin mütâakip
~ekildedir :
mu-ti-in ~â-mâ mu-lu [ki-ig-ga]....
âm-z&ba-âm lâl-âm ku,-kurda
gi-ru'~â-mâ mu-lu ki-ig-ga
âm-z&ba-âm lâl-âm ku,-ku rda
5. en-KU-en IM-mâ dub-mu-us-~'i-gub
mu-ti-in ga-ba-e-da-kar ki-mu-nâ-da-Se
en-KU-en IM-m ~~ducmu-ur~i-gub
gi-ru ga-ba-e-da-kar ki-mu-nâ-de-'~ e
mu-ti-in âm-z-z&ba du5-mu-urag
16
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Ni. 9804 (Kopya: S. N. Kramer) takdim edilen metinlerin sonuncusudur. Bu, 8 sütunlu bir tablet olup, orijinal olarak ~~8o'den fazla atasözü ve vecizeyi havi bir "kitap" halindedir. Fakat tablet o kadar k~r~ kt~ r ki, bu yüzden üzerinde yaz~l~~ darb~~mesellerden ancak çok az bir
k~sm~~mevcuttur. Buna mukabil çok ~ ükür ki, bu hususi atasözü koleksiyonu Nippur mekteplerinde oldukça umumile~mi~ ti. Bunun için Nippur hafriyat~ ndan ç~ km~~~olup ~ stanbul Müzesi ile Üniversite Müzesinde bulunan bu mevzua ait en az 24 dublikat ve muktebcs parça tesbit
~~ o. z&ba-kal-la-mu lâl-e da-am-e-ga
lâl-Pü-dugr ga-ba
gi-ru âm-z&z&ba du,-rn~~-us-ag
z&ba-kal-la-mu lâl-e da-am-e-ga
15. mu-ti-in ma-ra
mu-e-kar
ama-mu-ra dug4-mu-na-ab IM mu-ra-ab-zm-e
ad-da-mu-ör Am-ba-ba mu-ur~-ba
bur-~ag, ki-bur-~agr ga-bi mu-zu
mu-ii-in u4-te-ennâ-a
20. ~â-za
mu-zu
gi-ru u4-te-en-1
nâ-a
za-e ma-a-ra ki mu-e-âg-a-ta
gi-ru ma-a-ra âm-z-ba-zu nu-u~-mu-e-a-ag-e
û-mu-un-dingir-mu • û-mu-un-dlama-mu
25. d~u-zuen ~â-d mu-ul-lil-lâ-ke4 ba-z&b&en-na-mu
ki-ze-ba-zu nu-u~-mu-e-a-ag-a
~u nu-u~-mu-e-tag-ge
tug-gi~-ba-an-gim u tüm-ma-ni
tük-gi~-ba-an-si-ki-na-gim Su-DAR-DAR-ma-ni
30. bal-bal-e-dinanna-kam
~iir beklenildi~i gibi emesal lehçesinde yaz~lm~~t~r. ~~ ve 3 üncü sat~
rlardaki
"sevgili" kelimesinin tercümesi oldukça ~ üphelidir. Tercümede, ki-ag-ga yerine
kullan~ lmayan bir ki-ig-ga (kr~. ihtimal SRT 31, s. 18) yaz~ld~~~~
onu da bir me-en
(mamafih sat~ r 3'deki bakiyeler ME i~areti gibi görünmüyor) takip etti~i
tahmin
edilmi~tir. Di~er bir imkân da mevcuttur : meselâ : IG, ig-kid
"açmak" fiili ve
GA da müfret birinci ~ah~s temenni edat~~ olabilir; Çünki 6, 8 ve
I 2 nci sat~rlarda
emesal lehçesinde olmas~na ra~men (ihtimal bir labial onu takip etti
~inden) da
yerine ga kullan~lm~~t~r. 3, 8 ve mütaak ~p sat~rlardaki giru
bir sâmi muktebes kelime
olabilir. 5 ve 7 inci sat~rlardaki en-KU-en'in "gönlümü teshir ettin" ~
eklindeki tercümesi, bunu, gramer bak~ m~ ndan sonunda birinci ~ah~s akuzatif eki en
bulunan
(i-)e-en-dib-en ~eklinde kabul edilerek yap~ lm~~t~ r. 5 ve 7 nci sat~rlardaki
"titreyi~"
in tercümesi de çok ~üphelidir; zira IM-ma' ~ n tam tercümesi "benim korkumda"
d~r. 7 ve g uncu sat~rlardaki du,-mu-e-si-gub da bulunan du,,
emesal lehçesinde müfret birnci ~ah~s temenni edat~~ olan da yerine yaz~lm~~ t~ r, çünki arkas~
ndan mu gel-
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edilebilmektedir ". Bunun neticesi olarak bu kitaba ait 55 atasözünü
hemen hemen tam olarak meydana ç~ karmak mümkündür. Di~er
8o veya ona yak~n adedin de büyük k~s~mlar~~restore edilebilir. Fakat
büyük güçlük Sumer darb~mesellerinin tercümesindedir. Çünkü bütün dünyadaki darb~meseller ve vecizeler çok k~sa ve girift ifadelerden müte~ekkildir; bunlar~~ anlamak için herhangi bir rehber
olmad~~~~gibi kontrol için mevzuda bir irtibat da yoktur. Bunun
için bir tecrübe kabilinden tam olan 48 aded atasözü müstakilen
bunlarla me~gul olan baz~~ âlimlere gönderildi 18 . Bu vaziyette ekseriyet itibariyle tercümedc büyük bir ihtilâf ç~kt~~ise de 12 tanesinin
tercümesinde tam bir anla~ma olmu~tur ki, bunlar~n tercüme ve
transliterasyonlar~~ burada takdim ediliyor :
~ . nig-g~i-kud-kud-du g~~ nam-bi-kud-du
Evvelce boynu kesilenin boynunu kesme.
ga-ti na-an-na-ab-be-en
Ningi~zida'ya (bir yer alt~~ tar~m') "beni ya~at" deme.
nig-kuclam-ma dingir-ra-kam gu-tu-tu nu-ub-zu
Bel, allahtand~r, o önlenemez (tam tercüme: o mani olan (?)
el bilmez).
nig-pâd-da-zu nu-ub-be-en
r~lg-u-gû-de-a-zu ab-be-en
mektedir. 6 ve 8 inci sat~ rlarda fiilin mutad olmayan yeri ~iir içinde olmas~ndan
dolay~d~r. g ve 13 üncü sat~rlarda bulunan du5 için biraz önce verilen izahata müracaat ediniz. to ve 54 üncü sat~rlar~ n ilk kelimesi, tesadüfen yaz~lmam~~~bir cim varm~~~
gibi tercüme edilmi~tir; da-am-e-ga n~n grameri bünyesi ve mânas~~ ("daha ho~tur"
~eklinde tercüme yaln~z bir tahmindir) pek kat'l de~ildir; ba~da bulunan da emesal
Oldu~u için ga yerine yaz~lm~~~olabilir ki, bu takdirde dam-e-a-ga mânas~~bilinmeyen
bir fiildir. ~~~~ inci sat~rda lal-P0.-dug4-ga-ba n~n tercümesi muhteviyata dayanarak
tahmini yap~lm~~t~r. 16 nc~~ sat~rdaki /M in tercümesi de aç~k olarak ona muvazi
oldu~u görülen sat~r 17 göre yap~lm~~t~ r. 18 inci sat~r~n ilk kelimesi (4ur-lag5
yerine) bur-za olarak tercüme edilmi~tir, çünki sat~r 2o'de ona muvazi görünen bir
.ra-za vard~r. 23 ve 26 nc~~ sat~rlardaki nu-us' için bk. Falkenstein ZA cilt 6o, s. 8;
26 nc~~sat~r~n sonunda e yerine a geli~ine ve ayn~~ sat~r~n ba~~nda tim yerine yanl~~~
olarak yaz~lm~~~gibi görünen ki ye dikkat ediniz (kr~. sat~r 23).
17 Bunlar; Ni. 3803, 3877, 4085, 4172+4173, 4.209, 4439, 4594, 5028, 5 ~~02,
5246, 9769, 9804, 13197, SLTIV 146 (Hepsi ~stanbul Eski ~ark Eserleri Müzesinde)
ve CBS 13852, 13854, 14009, 14o23; UM 29-10-5o, 29-13-504, 29-15-85; N 3054;
STVC 5, 7 (hepsi Philadelphia Üniversite Müzesinde).
18 Bu tecrübeye i~tirak eden ilimler ~unlard~r : Falkenstein, Gadd, Jacobsen, Jestin, Kraus, Lambert, Van der Meer ve Witzel.
Belleten C. XIV, 23
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S. N. KRAMER - HATICE KIZILYAY - MUAZZEZ çi~~
Buldu~unu söyleme,
Yaln~z kaybetti~ini söyle.
nig-ga burs-re ki-tu§ nu-pâ.d-de-da
Mal, yuvas~~ olmayan uçan ku~lara benzer
nig-u4-de-kû ur-re ba-gar
nig-ur-re-kû u4-de ba-gar
Günun (=zaman?) kaybetti~i ~ey dü~ mana atfedilir,
Dü~man~n kaybetti~i ~ey de güne atfedilir.
nig-igi-nu-dus-a-gim mu-un-ag
o bir kör adam gibi hareket eder.
ukû ha-ba-TIL nam-ba-da-ti-le (?)
ninda i-pâd mun nu-pâ.d mun i-pâd ninda nu-pâ.d.
e i-pâd ama§ nu-pâd ama§ i-pâd e nu-pâd
Fakir adam~n ölmesi yasamas~ndan iyidir 19.
Ekme~i olursa tuzu olmaz, tuzu olursa ekme~i olmaz,
Evi olursa a~~l~~ olmaz, a~~l~~olursa evi olmaz 2°.
uru en-bi nu-tar-re a
s12-suk7-bi dam-kâr-âm
Kontrolsüz bir memleketin kontrolörü tüccard~ r.
~~o. igi-il-la-zu dam tuku-ba-ni-ib
gâ-ge-gurur zu dumu tuku-ba-ni-ib
~ntahap etti~in kad~n~~ al,
Istedi~in çocu~u yeti~tir.
dam-nu-gar-ra e-a-ti-la
â-sig â-sig-e dirig-ga-am
Evde h~~~~rsuz bir kad~n,
cinlerden daha fenad~r.
12. dumu-si-nu-sâ ama-ni na-an-i~ -tu
dingir-ra-ni na-an-dim-dim-e
Huysuz bir çocu~u annesi do~urmamal~,
Tanr~s~~yaratmamal~.

19 Tam tercümesi ihtimal "Fakir adam, olsun, ya~amas~n." d~r.
20 Atasözü burada sona ermiyor (metin k~r~ k), fakat ayn~~~ekilde bir veya daha
fazla sat~r devam etmi~tir.
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