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BURSA ARKEOLOJI MUZESINDE BULUNAN
KÜLTEPE TABLETLER~~
VEYSEL DONBAZ — ERGIN HORASANLI
Burada üzerinde çal~~t~~~m~z tabletler, 1958 y~l~nda müzeye
sat~n al~nma yoluyla girmi~~bir k~s~m Kültepe tabletidir. Bursa'y~~
ziyareti s~ras~nda hocam~z Prof. Dr. Emin Bilgiç taraf~ndan tetkik
edilmi~ler, üzerlerinde ba~kaca bir çal~~ma yap~lmam~~t~r. Bir grup
müzeci meslekta~~m~zla gitti~imiz Bursa'da, müzeyi ziyaretimiz s~ras~nda, varl~klar~ndan haberdar olunup, tetkik ve ciddi bir çal~~ma
hususundaki dile~imiz, say~n Müze Müdürü Altan Akat taraf~ndan
olumlu kar~~lanm~~~ve aslen müzede görevli Sumerolog arkada~~m~z
Ergin Horasanl~~ile mü~tereken etüd yapmam~z uygun görülmü~tü.
Tabletlerin, Kültepe'den ne yolla müzeye geldi~i belli de~ildir.
Ancak, bir k~s~m özel tasarrufa tabi Kültepe tabletleri gibi, elden ele
dola~arak müzeye geldi~i hususu daha akla yak~n bir ihtimaldir.
Tabletler ~ekil, yaz~~ karakteri ve mevzu bak~m~ndan incelendi~i
zaman, ne~redilmi~~binlerce Kültepe tabletinden farkl~~olmad~klar~~
kolayca görülmektedir. Bütün olarak ele al~nd~klar~~zaman, tabletler,
kapsad~klar~~ konu d~~~nda fazla bir ~ey vermemekle beraber, k~r~k
olan zarf parças~ndaki Ba—ab—ilim = Babili yer ismi (3775 zarf parças~) Kültepe metinlerinde ilk defa geçmesi nedeniyle önemlidir.
Bize böyle bir imkan~~verdi~i için müze müdürü say~n Altan
Akat'a te~ekkürü bir borç biliriz. Bursa, Türk Islam Müzesinin aç~l~~~ na
~eref veren Kültür Bakanl~~~~Müste~ar~~hocam~z say~n Prof. Dr. Emin
Bilgiç'le çal~~may~~gözden geçirme f~rsat~n~~bulduk. K~ymetli mesai
ve uyar~lar~ndan dolay~~ ~ükranlar~m~z~~arzederiz.
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Bursa 3772
Sa~lam bir tablet. 5,8 x 3,6 x 1,4 cm.
Transkripsiyon:
Oy. ~ ) um—ma— 'gu—nu—ma g G~NTA
A.NATA di—in AN.NA
ta—di—in ki—ma AN.NA—kâ
8 ~~/2 ma—naTA ta—ad—nu
lâ ni—ba—ku a—ma—kam a—na
AN.NAld—kâ
li—iz—ku—ü û A—na—ni silik
g)
....—ra—nim
k. 'o) il—ti A—na—ni a—ma—kam
ay. ii) zu—ku
Öy. Onlar ~öyle söylediler: (hepsi) g ~eqel (2) kalayd~r. Kalay
karar~n~~(3) verdin. Kalay~n için 81/2 mine verilmi~lerdir. (5)
bundan dolay~~onlar~n sorumlulu~u alt~nda (6) nakletmiyece~iz.
Orda kalay~n~n bedeli hususunda (7) seninle (8) hesapla~m~~~
olsunlar (aç~k bir anla~maya vars~nlar) ve Anani (g) hesab~~
bana
s~n (~~o) Anani ile orada ( ~~~ ) temize ç~k (aç~kça
uzla~).
a—gl—a—ti:
= bundan dolay~, bunun için (KTH 1,5).
ig—tü ON i—tü—ra—ni
û—g'a—as—be—er—gu (CCT II
29, 15-20; ki—ma a-0—ri—kâ a—wi—lûm
a—wi—lam l~~nu-sga—am—ri—i~~(ATHE 40, 22-25).
l~~ni—ba—ku . abâku = göndermek, (ticari emtia). igtikunu
e—ma—ri annilam âb—kâ—ni—gu—nu "kendi sorumlulu~un alt~nda
e~ ekleri buraya gönder" (CCT 344a: 12) ilti annikika a—ba—kâ—
kum "kalay~nla sana gönderece~im" (CAD I s. 4)
(8) li—iz—ku—ü = zak5.' um/zakû "temiz olmak, aç~k olmak, mecburiyet ve isnadlardan s~yr~lm~~~olmak. Prek. Pret. 3. ~ah~s ço~ul.
(ATHE 23, 13). ana 'gitti kaspikâ PN igtika ii—iz—ku "gümü~ünün
geri kalan k~sm~yla PN seninle temize ç~ks~n".
(ii) zu—ku: I imp. temize ç~k, hesapla~. Örnekler: tib' ama atalkam
bit kârim zu—ku—ü "acele kalk buraya gel ve karu da temize
ç~k" (CCT 46d: 20); TC ~ 6o, 14.
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ra—nim. nikkassu "hesap, kasa". Örnekler:
na—pu—~û "kasam~z
(ICK I 52, 15) ;
k~nktir". Normal olarak nikkassu ~asa'um / ~a~ü "hesab~~ça~~rmak, hesab~~görmek" ~eklinde metinlerde geçen bu teknik terim,
metnimizde aç~kça belli de~ildir. Ancak, son heceler x-x —ra—nim
olarak görünmektedir. Kr~. ICK ~~ b, 3; KUG 8 (=EL 167),
12-13. i—~a—sâ—a ni—kâ—si "hesab~~görmek" (KTS 4, 17-18)

(9) ni—ka—si

Bursa 3773
Arkayüzde sol alt kö~e k~r~k. 4,4 x 3, 9 x 1,5 cm.
Transkripsiyon:
um—ma Sü—e—a—ma
A—~ur—mu—ta—bi—i15
qi—bi—ma 7 TeG ku—ta—nu
SIG5 TeG A—bar—ni—um
TeG ra—qu—tum SIG5 1/2 ANSE
~a—la—mu—um mi—ma a—nim
~a DAM. GAR A—ha—nu—um
û—~e—li—am 3 TUG
~a A—ki—di—e
k. 'o) a—ma—ni—im a—bi—im
ii) ga—ni—im
ay. 12) A—da—da TeGba—t~'i
KASKAL . KUR"
~u—ma
~a ru—pu—ni—im TeGba—g
] ü ~û—ba—ar—kâ
]—in tâ—bi—ma
6)
]—~u—nu ~u—ma
17)

Öy.

i]n—im

20)
ük. 21)

]-1i
uz—ni pe—te
a—bi a—ta a—di
]x—I~tar
] —um
B~ll~gen C. XL.

12
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Tercüme:
Oy.) Su'e'ama ~öyle söylüyor: (2) AMur—mutabbiPe (3) söyle (3-4)
7 tak~m iyi cins kutanü elbisesi (kuma~~) ~~Abarniu kuma~~~(5)
iyi cins ince elbiselik kuma~~(5-6) yar~m siyah e~ek (yükü) (7)
tüccara ait ne varsa hepsini At~annum (8) bana getirdi. Üç (9)
Akat kuma~~n~~(ise) AMur-damiq (k. ~~o) ba~ka kime (ii) (getirsin?) (ay. 12) Adada elbise (13) e~er kervan ile (sorumlulu~u
alt~nda) (~~4)
elbise (~~5)
senin kölen ( ~~6)
ilave et (kat) ( 7)
onlar e~er (~ 8)
bulunuyorsa (19-20) k~r~k (ük.2 ~ ) I'tar—pilab (22) kulaklar~m~~
aç~mz (23) sen karde~imsin (lütfen) emrine kadar (24)
I§tar (25) k~r~k.
(5) TeG ra—qu—tum SIG5: "ince, iyi cins narin kuma~" Hecker,
An. Or. 44 58c. — /2 ANSE ~a—la—mu—um: "Yar~m siyah e~ek.
Yar~m siyah e~ek yükü veya hissesi" olarak anlamally~z. Kr~ :
~~/2 ANSE
/2 ma—na 6 G~N KO. BABBAR
pi4u—nu CAD 7 s. 11 vd.
(8) ü—§e—li—am III/ Pret. elt~ /ela'um = ç~karmak, sevketmek
yükselmek. (An. Or. 44 97b)
( 'o) a—ma—ni—im
a—ma—ni—im = ana mannim
"kime?" Ungnad—Matou, Grammatik des Akkadischen (1964),
S. 37.
"ba~ka, yabanc~, ortak bir ~eyin ilk yar~s~" gibi
pek çok manalar~~olan bir kelime. Bkz. CAD I s. 195 vd.
"ba~ka, ikinci" (TC 18, 43) fem. ~'a—ni—tum (TC III 6,7).
Metnimizde geçen a—ma—ni—im
kelimelerinden
sonra normal olarak bir fiil beklemeliyiz. a—na ma—ni—im
la—ti—ki—iI5 "ba~ka kime itimat edeyim?" (TC 6,5) Bir ba~ka
örnek: a—na ma—nim mi—nam 1—na ba—ri—ku—nu ha—bu—la—ku
"aran~zda kime ne borçluyum?" (TC III 63, 9-11) Yukarda
verdi~imiz her iki örnekde de ad~~geçen kelimelerden sonra bir
fiil vard~r. Bu itibarla a—ma—ni—im
kelime
gruplar~ndan sonra bir fiil beklemeliyiz. Tabletin mevzuunu
bozmayacak uygun bir fiille tamamlanabilir. Kültepe metinlerinde pek çok örne~ini gördü~ümüz ticari mallar~n getirilmesi,
götürülmesi, sevki ve teslimi ile ilgili bir fiille bu k~s~m tamamlanabilir. Say~n hocam~z Prof. Emin Bilgiç'in bu mealdeki
teklifine biz de kat~l~yoruz.
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x—ru—pu—ni—im: kelimenin ilk i~areti k~r~k oldu~u için belirli
bir teklif getiremiyoruz. Ancak, bir meslek ad~~veya kuma~~
cinsi ile ilgili olabilir.
Bkz. Kienast, ATHE 58,7 "der beigegeben" olarak
veriyor. zu x ana y tat~bu'um "bir ~eyi birisinin yakma getirmek"
kr~~ibid.
iq—bi—k: qabû fiilinden yap~lm~~~bir isim "emir, sipari~" bkz.
CAD 7, s. 173
Bursa 3774
Sa~lam bir tablet. 5 x 4, 3 x 1,5 cm.
Transkripsiyon:
öy. ) ~~/2 ma—na ~~/3 G~N Ke. BABBAR
sa—ru—pa—am
8u—ku—pi—im
I—di—Mar
ha—mu—uim
'Sa 0—ra—a—a
Kur—ub—Utar ~~ G~N
i—na ITU.KAM
g) 11—sâ—ab li—mu—um
k. ~~o) Al—ab
ay. ~~ITU.KAM la. ki—na—tim
12) IGI A-sSur—tû—ku—ul—ti
,3) IGI A—§ur—mu—ta—bi4—i15
Tercüme:
öy.i) ~~ /2 mine /3 ~eqel (2) tasfiye edilmi~~gümü~ü (3) u—Kubum
(3) üzerinde Idi—Igtar alacakl~d~ r. (6-7) Ura'a ve Kurub—
Mar'~n (5) hamu~tulu~undan (itibaren) (8) ayda ~~ ~eqel (g)
faiz ilave edecek. Eponim (k ~~o) Al—tâb (ii) ay 'Sa. kinatim ( 2)
~ahit Agur—tukulti ( ~~3) ~ahit A'Sgur—mutabbil.
Tablette ilginç olan husus, ödünç verilen borcun vadesiz verilmesidir.
Di~er bir ifadeyle borcun ödenece~i tarih belirtilmemi~tir. Kültepe
tabletlerinde verilen borçlara ait faiz miktarlar~~ve de~i~imleri Balkan
taraf~ndan belirlenmi~ tir. (Studies in honor of Benno Landsberger..
s. 165 OIP Assyriological Studies 16, 1965).
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Bursa 3775
Üst taraf~~k~r~k bir tablet. 5,3 x 4 x 1,9 cm.
Transkripsiyon:
Oy. ~ ) um—ma k~—[ut—ma
[
Ikar—pi—la—ah âg—a—al—ma
U—â.p—ta—ti
DUMU Ga—ti—im âA—a—al—ma
um—ma k~—ut—ma 1 a—bi,—ia
i—na
u4—mi—im
k. 9) a—qâ—bi,—a—kum
ay. ~~o) [la] AAur—ma—lik DUMU
) ba—lu—um
ü En—na—nim
lâ—a na—ir 13 ma—na
~ 4) KU .BABBAR
a—li—bi4—i
na—di—i miAu la ta—i—pu—ni
qû—ti ta—ak—la—a
sk. 18)
DUMU Na—ba—ruml
~ g) x x—ma KO.BABBAR lik—na—ku—ma
xx
x lu
la—âp—ti—e
Tercüme:
Öy. x +~ ) o ~öyle seyledi: (2) Labik~~
(3) Ikar—pilab (a) sordum
(4) sen kaydetmi~sin (5) Gatim'in o~lu M~"ur—malik'e sordum:
(6) o ~öyle cevap verdi: babam~n evini (7) tanzim etsin (8-g)
tabletimi yazacaklar~~günde (durumu) sana söyleyece~im.
(ay. ~~o) Alahim'in o~lu Ani~r-malik'e gelince: (~~~ -~~2) u-1,.~~~bur
ve Enn5.num olmadan (13) parlamas~n (ortal~kta görünmesin)
13 mine ( ~ 4) gümü~ü biz ald~k ( ~ ) zimmetimde bulunan mal~n
( ~~6) konulmu~tur. Niçin ( ~~7) mal~m~~ ba~kas~na verdi~in, teslim
etti~in hususunda susuyorsun? (sol k. 18) Naba'um'un o~lu
adunim (19) .... ve mühürlesinler (?) ve (20) Aniala .... (2 ~ )
yünümden haberin olsun.
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(2) La—bick~ : benzer isimler için bak~n~z Stephen, Personal Names
of Cappadocia, s. 54 (1928).
(3-5) â.—a—al—ma: b.â.'1u sormak fiilinden I/ Pret. "ben sordum".
iAa—a—al—ma (EL 319, 6) a—'S'a—al —kâ (BIN IV (=EL 265), 5;
Hecker, An. Or. 44 28g-9119.
(4) lâ—âp—ta—ti ve (8) i—lâ.—pu—tü: lapâtu "kaydetmek, yazmak"
(ATHE s. 123 15, 5). tup—pu—lu la—ap—tü "vesikasm~~gösterdi"
(ATHE 15,5); ina - 1.1ppim lablrim lâ—âp—tü "eski tablet üzerinde
kay~thd~ r" (CAD 9. S. 86); mala lâ—âp—ta—ti—ni atta lege
"girdi~in (hissen) kadar al" (ibid s. 87). Metnimizde geçen (st.
4) lâ.--4—ta—til Stat. 2. ~h. tekil. i—lâ—pu—tü (BIN IV 51, 25)
( ~ 3) la—a na—ir: nawâru "parlamak" fiilinden imp. Ancak, Kültepe
metinlerinde ilk defa geçen bir form.
( ~ 6) na—di—i: Stat. ~~. ~h. teki! = nadâ 'um "koymak".
( ~ 6) ta—â.'S'—pu—ni: b.pâ'um "susmak, borcu ödemek" (Hecker, An.
Or. 44 95e) Örnekler: ta—M—ta—pu 12 Pres. (TC III 73, 39)
ta——pu—ü BIN IV ~~8, 'o; ta—âA—ta—pu—a—ni (BIN VI 69, 15;
ICK I 17 B, 31) ATHE 4, 12 ve 43, 7 de ~'apâ'um "susmak,
süküt etmek" ile gabâ'um "doymak" kar~~t~ r~lm~~~görünüyor.
bkz. Hecker. An. Or. 44, 95
(21) lu i—de8--e: idâ'um "bilmek" fiilinden I pragfigierter Stat.
(CCT IV 4513, 33; TC III 73,8) lu i—de8—a Ankara 2806, 40.
Bursa 3775 zarf
K~r~k bir zarf parças~ . Üzeri mühürlü. Üzerinde sadece bir kaç sat~r
yaz~~var.
Transkripsiyon:
x +~ ) x
x ki
]-13u ü—lâ. ... =- ne de
la ba—â.b—AN'' = Babil'in
St.4. de gördü~ümüz Bâbili ~ehir ismi Kültepe metinlerinde pek
seyrek geçen bir isimdir. TIN.TIR . KI = Bâbili yaz~l~~~~
(KUG 47,7) Ahamenid devrinde yaz~lm~~~bir borç senedinde
geçmektedir ki, bunun Eski Asur Devri vesikalar~~ile ilgisi
yoktur. KI determinatifi olmadan yaz~ lan ba—ba—i18 = wa—bi—i18
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(ICK I io3, 22) bir borç terimi; Ba-ba-lim, Pâ-pû.-ilim (Balkan,
Observations . . . no. 18-61) ; Ba-bi-li-im (ICK II 345,7 ;
127, x-- 5, x =29) ; Ba-bi-lim, Ba-bi-li-im (ICK I 182, R. 4;
191, 48) ; Ba-bi-li, Stephen, Personal Names of Cappadocia
s. 8o) ~ah~s isimleridir. K~ r~ k zarf parças~~üzerinde geçen ismi
tablet üzerinde o k~sm~n k~r~k olmas~~nedeniyle göremedik.
Bu nedenle ne münasebetle geçti~i hususunda da bir fikrimiz yok.
Bursa 3776
Alt ve sa~~kenar~~k~r~ k siyah renkte bir tablet. 5 x 4, 1 x 2,3 cm.
Transkripsiyon:
Oy. I) a-na
u-htar En-na-[nim
Bu-bu-ra-rniml
Im-di-AN-ma [
KU.BABBAR ni-is-ha-sû x[
r§al pu-qû-ri-la-nu [
i-na 20 ma-na KU .BABBAR [a-na
[
1 me-at ku-ta-nu [
'o) ~ 6 GC 50 2/3 ma-na"
i]t-pu-lu 20 na-ru-u[q
iz)
] 6 ma-na [
ay. I) tup-pi-ku-nu ~'u-[
I GO AN.NA a dIM-x [
ha-bu-la-ni a-na 3 I [TU . KAM
kâ.-bi-ut-ma-am a-pu-i[15
4
x[
'11-ma a-di-ni x [
Li ta--ta-pu-{in-ni a-na
"1-mi-im di-na-rma]
le-eq-a-ma
'o) a-bu-ü a-tü-nu a-b[i4 a-tü-nu
ib-da

e u.

V. Donbaz- E. Horasanl~~

3772 8y.

3771 ; (> •

3772 ay.

3776 ay.

3772 k•

Lev. ~~~

V. Donbaz- E. Horasanl~~

3773 bY•

3774 öY•

3773 k.
3774 ay.

:3 774 k.

3773 ay.

3773 ük.

3773 sk.

V. Donbaz- E. Horasanl~~

Lev. 111

3775 ö)'•

3775 aY-

3775 k-

f

ppic~,r,
3775 sk.

3775 zarf

L?~r. IV

V. Donbaz- E. Horasanl~~
3772

jW

/47t—VP.7.
~E7
.17 1.T.s
ay.

,v7.« 7 /--(0,,/~/
~Rp iry
-

Lev. V

V. Donbaz- E. Horasanl~~
3774

3773

r,.=•[w-~~;spF77"<57

T11;PY ~W~7k <gl
710;

457kPr

FIAT '.

Ay
<fr-Ff

P775--‹*/7"

Lev. 17

V. Donbaz- E. Horasanl~~
377b
3775

i~P?El4e,7
~¥

Ou4,•111-

r

I

W f7~,P7 _,
~Prqr
,-

r~if

ffiS7
~

sol k

3775Zari

-377.6
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Tercüme:
Öy. x +~ ) Aggur-imitti'ye
(2) Su—Igtar Enr~ num (3) Buburanim
(4.) Imdilum ve ... (5) gümü~ ün vergisini (6)
(7)
20 mine gümü~~almak için (9) ~ oo kut5.nu
( ~ o) ~~6 (talent
50 2/3 mine
~ ) ödediler 20 çuval ... (~ 2) 6 mine
ay. x -1-~ ) tabletinizde dir.... (2) dAdad—x'e ait bir talent
kalay (3) bana borçludur üç ay için.. (4) bana de~eriyle ödensin
... (5) 4 y~ld~ r .... (6) senin ~imdiye kadar (7) beni tatmin
etmedi~in hususuna gelince (8) fiat~~kar~~l~~~nda veriniz .... (9)
benim için al~n~z bana gönderiniz
( ~ o) sizler karde~imsiniz,
sizler babams~n~z (lütfen çok rica ederim) ...
~ ) gereken
ilgiyi gösteriniz.
x +~ )
=
nisl~ tum "vergi, resim.
Pl. nish5ssu (ATHE 48,6); An. Or. 44 4od, 54a, 64f.g.
(6) [ga.] pu—qü—ri—la—nu: puqurrü/buqurrû" iddia bkz. CAD 2, S. 326
('o) i]t—pu—lu ap.1u" ödemek, bir hukuki meselede tatmin etmek
fiilinden I2 Pret. ço~ul 3 ~ah~s. Bkz. CAD ap.1u.
( o) na—ru—[uq] = naruqqum: "çuval, kapital, sermaye". Örnekler:
na—ru—uq PN "PN'in çuval~, sermayesi (CCT II 45b, 9-1 o;
10 na—ru—uq ar—ga—tum "~ o çuval arpa" (CTT 33b, 7-8).
(ay.4) ka—bi—ut—ma—am: kabdtu "önemli olmak, gereken önemi
verip ~ereflendirme" ~~Imp. ventiv. Kr~. kabitu (CAD 8, S. 2I);
ku—ta—bi4—it—ma 113 "bizi çok ~ereflendir" (BIN IV 9, 2I-VI 7.6).
a—pu—i15 : ap.1u "bir hukuki meselede tatmin etmek, cevap
vermek. Normal olarak a—pi—il beklemeliydik" o cevap verdi,
telafi etti (bkz. kaspam elika igu kaspam a—pi—il "bana borçlusun, paras~~ödendi" JCS ii 106 No. ~~ : 12) aplu I Pres.
ippal / apil ~ekilleri ba~ ka örneklerde de var: adi kaspam
ip—pa—lu ina mimma ga igu .... itti rr~ rigu PN a—pi—il "gümü~ü
geri ödeyinceye kadar o~ullariyle birlikte o PN'e sorumludur".
(MDP 24 345: 6).
(~~o) a.--bu—û a—tû—nu a—bi4 a—tü—nu "Kültepe metinlerinde kullan~lan "lütfen, aceledir" ifadesi yerine kullan~ lan teknik terimlerdendir. beli attunû, ili attunü ve bazen de atta tekil ~ekliyle
kullan~l~ r. Bkz. OIP 27, 62, 30-31.

