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(Kt.g/t 42 z/t 1)
Dr. CAHIT GÜNBATTI
Yaz~m~za konu olan tabletin ' ilk parças~~ (g/t 42), di~er iki tabletle
(g/t 35, 36) birlikte, Kültepe kaz~lar~n~ n 1955 döneminde, höyükte aç~~a
ç~kar~lan War§ama Saray~nda bulunmu~lard~r. Buluntu yerleri ve g/t 35'in
bir kraldan ötekine yaz~lm~~~bir mektup olmas~~ dolay~s~yla, o tarihlerde
kaz~~ heyetinde yer alan meslek adamlar~n~n dikkatleri hemen bu tabletler
üzerinde toplanm~~t~r. Konusu bak~m~ndan bugüne kadar Kültepe'de ele
geçmi~~binlerce tablet aras~nda ba~ka bir benzerine rastlanmayan bu mektubu hocam~z Prof. Kemal Balkan ne~retmi~tir 2 . Di~er iki tableti de (g/t
36, 42), bunlardan bir y~l sonra ayn~~ yerde bulunmu~~olan bir ba~ka tabletle (h/t 330) birlikte hocam~z Prof. Emin Bilgiç, Anatolia VIII (1965)'de
"Kültepe Höyü~ünde Ç~kan Üç Tablet" ba~l~~~~alt~nda ayr~nt~l~~ olarak yay~nlam~~t~r.
Her iki yerde de kaz~~ ba~kan~~ Say~ n Prof. Tahsin Özgüç'e atfen, tabletlerin höyükte bulunduklar~~ yer ve baz~~ arkeolojik delillere dayanarak,
Karum'a göre ait olabilecekleri tabaka hakk~nda bilgi verilmi~tir 3.
Burada i~ledi~imiz metin ve g/t 36, ad~~ geçen say~n müellifierce "~ahis ve i~çi listeleri" olarak tan~mlanm~~lard~r 4.
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde korunan Kültepe tabletleri
üzerinde yapt~~~m~z join çal~~malar~~ s~ras~ nda, k~r~k ve noksan olan g/t
' v~çüleri: ~ ox6,,3x 2,9 cm.; aç~ k kahverengi hamurlu ve sar~ mt~ rak astarl~.
Mama Kral~~ Anun-Hirbi'nin Kani~~Kral~~ War~ama'ya Gönderdi~i Mektup (Türk
Tarih Kurumu Yay~ nlar~, VII/3 I), Ankara, 1957.
Bilgiç, Anatolia VIII (1965), s. 127.
3 K. Balkan, Mektup (1957), s. 3-4;
4 K. Balkan, Mektup, S. 3; E. Bilgiç, Anatolia VIII, s. 126.
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42'nin 16 y~l sonraki kaz~larda ortaya ç~km~~~olan ve metnin ilk 9, son 3
sat~nn~~ ihtiva eden di~er parças~n~~ da (z/t ii) tesbit etmi~tik. Fakat ne yaz~k ki, g/t 42 parças~n~n ön yüzündeki k~r~k ve noksanlara ilaveten, yeni
parçadaki yer yer silikler ve arka yüzde, iki parçan~n birle~me k~sm~ndaki
geni~~k~r~k sebebiyle de, büyükçe bir yer yine eksik kalm~~t~r (res. 1-4).
z/t t I 'de Kültepe metinlerinde ilk defa kar~~la~t~~~m~z ~ah~s ve yer adlar~~ile, bir unvan geçmesi dolay~s~yla bu tabletin yeniden ele al~nmas~n~n
faydal~~ olaca~~~görü~ündeyiz.
Di~er taraftan, elde binlerce yaz~l~~ belge bulunmas~na ra~men, Eski
Asur Ticaret Kolonileri devrinde Anadolu'nun siyasi durumu ve varl~~~ndan haberdar oldu~umuz irili ufald~~ devlet veya beylilderin idari yap~lar~~
hakk~nda bilgilerimiz çok s~n~rl~d~r. Bunun sebebi söz konusu belgelerin
muhtevalan ile do~rudan ilgilidir. Çünkü, Eski Asurca yaz~lm~~~ve ço~u
Kültepe'de bulunmu~~olan tabletlerin büyük bir k~sm~, birbirine benzer ve
kal~pla~m~~~ifadelerle kaleme al~nm~~~birtak~m ticari belgelerden ibarettir.
Böyle olunca, i~ledi~imiz tabletle benzerlerinin konu bak~m~ndan önemli
oldu~u kendili~inden ortaya ç~kmaktad~r. Zira, meslek isimlerinin idari'
te~lcilatlanma ile yak~ndan ilgili oldu~u bir gerçektir. Bu bak~mdan, idari
ve toplumdaki sosyal tabakala~may~~ yans~tan belgeler üzerinde çok daha
dikkatle durularak, yap~lacak isabetli yorumlarla baz~~ neticeler elde edilmesi mecburiyeti do~maktad~r.
Burada, inceledi~imiz bu tabletin bir parças~n~~ daha önce kendileri
ne~rettikleri halde, metnin bütün olarak taraf~m~zdan yay~n~na müsaade
eden; Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kültepe tabletlerinin
ne~ri için te~kil ettikleri heyete ~ahs~m~~ da dahil etme lütfunda bulunarak,
di~er heyet üyesi arkada~lanma oldu~u gibi bana da geni~~bir çal~~ma imkan~~ sa~layan say~n hocam Prof. Emin Bilgiç'e te~ekkürlerim~~ sunmay~~ bir
görev say~yorum.
Metnin transkripsiyon ve tercümesi:
15 *0-da-tum
Ch'•
i-na Du-r-du-ru-wa 1-ja-du-du
ur-ki 1-ja-pu-wa-§u 2 qa-cia-da-tum
ur-ki/ I-ka-ri-im [GAL si-k]i-tim
5 qa-qa-da-tum i-n[a a-lim]''
5.
Ar-ma-ma-na / Ni-ki-l[i-it]
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~~o.

15.

20.

25.
Ken.
Ay.
30.

35.

40-

û-~a-pi-sü-nu / 3 qa-qa-da-tum
ur-ki / GAL a-bu-la-tim
6 qa-qa-da-tum i -na a-lim''
Ma-k-ka [
1-~u
Pe-ru-wa
xl-[~a GAL ri-il-e-im
[~A]
i-na
i-na a-lim KI [YA]
6 qa-qa-da-tu[m i-na
Ha-pu-u~-n[a x qa-qa-da-tum]
~a Hi-la-x[
i-na Ha-[x-x-x x qa-qa-da-tum]
~a Ni-ki-l[i-it i-na
Pa-al-[
A-du-d[u ü x 44a-44a-da-tur-Tl]
~a Ha-a[1-ki-a-~u i-na
Ha-ar-ha-[ra-an x qa-qa-da-tum]
ur-ki / Lu-u[r-rni-a]
Ar-se-na-ah-ku i-na
[x qa-qa-da-t]um
~a GAL ri-i-e-im
i-na a-lim''/ Ka-se-na
2 qa-qa-da-tum
i-na
Ti-ni-pi-a
5 qa-qa-da-tum i-na
/ 3 qa-qa-da-tum
i-na
Ki-kar-~e-en û 3 sü-ha-ru-~u
i-na
/ 15 qa-qa-da-t[um]
ur-ki Ha-al-ki-a-~u
GAL hu-ur-~a-tim
2 qa-qa-da-tum i-na
Ha-pu-u~-na ur-ki La-ma-[x]
2 qa-qa-d[a-tu]m i-na
Pe-ru-[wa ur-ki ~A]
3 q[a-qa-da-tu]m ~a [I--ja-1[x-x]
u[r-ki X-x-J f~al-at-ka-a
~~~ ur-duml ur-ki A-ra-~u
ur-dum ur-ki GAL ~a-qi-e
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1)15 ki~i Duruduruwa (~ ehrin)de(dirler). tladudu 3) Hapuwa~'nun emrinde(dir). 2 ki~ i 4) [rabi sikk]itim (?) (olan) Ikkarum'un emrinde(dirler). 5)
5 ki~i 6) Armamana 5) [~ ehrin]de(dirler). 6) Nikkil[it] 7) onlar~~ ~evketmekte. 3 ki~i 8) ~ehir kap~lar~~ âmirinin emrinde(dirler). 9) 6 ki~i ~~o) Ma~ika 9)
~ehrinde(dirler). ~~I )[Çoban]lar [ba~~n~n (adamlar~)] (?) ~ o)[
] u, 11)
Peruwa, Ahu... [x] 12) Kani~'te(dirler). [~A] 13) [YA] ~ehrinde(dir). 14) 6
ki~[i] 15) Hapu~n[a] 14) [~ehrinde(dirler)] 16) Hila[x]'n~ n 15) [x adam~] 17)
Ha [. . . .] (~ehrin)de(dirler). 18) Nikkil[it]'in 17) [x adam~] 19) Pal [. . . .]
18) [~ehrinde(dirler)]. 20) Adud[u ve] 2~ ) Ha[lkia~urnun 20) [x adam~] 22)
Harha[ran] 21) [~ehrinde(dirler)]. 22)[x ki~i] 23) Lu[rmia]'n~n emrinde(dirler). 24) Arsenah~[u] 25) 8alabak~wa 24) [~ehrinde(dir)]. 26) Çobanlar ba~~n~n 25) [x adam]! 27) Kasena ~ehrinde(dir). 28) Hula'n~ n 2 adam~~ 29)
Tinipa ~ehrinde(dir). 30) 5 ki~i 31) Hardimika 30) ~ehrinde(dirler). 31) 3
ki~i 32) Kipita ~ehrinde(dirler). 33) Kikar~en ve 3 u~a~~~34) Kani~'te(dirler). 15 ki~[i] 36) depolar amiri 35) Halkia~~ u'nun emrinde(dirler).
37) 2 ki~i 38) Hapu~na 37) ~ehrinde 38) Lama[x]' n~n emrinde(dirler). 39)
2 ki[~li 40) Peru[wa] 39) ~e[hrin]de 40) [ X'in emrinde (dirler)] . 41) [Hal
[. . .]'n~n 3 a[dam~] 42) [. . .] l~altka'n~n em[rinde(dirler)]. 43) [ ~~ köle]
Ara~~u'nun emrinde(dir). 44) 1 köle sâkiler ba~~ n~n emrinde (dir.)
Filolojik aç~klamalar:
a) Gerekli kelimeler hakk~ nda izahlars
St. ~~ v.d. : qaqqadâtum. qaqqadum "ba~, sermaye" kelimesinin iki
ço~ul ~eklinden birisi olan qaqqaqâtum'un "ki~i" anlam~~ için bk. E. Bilgiç,
Anatolia VIII, S. 140; von Soden, AHw, s. 9ooa.
St. 3 v.d.: urki. (w)arki "arkas~ nda, sonra, sonradan" kelimesinin di~er
bir variyant~d~ r. Sonraki devir metinlerinde alâku "gitmek" kelimesi ile birlikte "birisinin hizmetinde olmak" anlam~ nda kullan~lm~~t~r 5. Metnimiz ve
ayn~~ yaz~l~~la geçti~i g/t 36,6, urki'nin Kapadokya tabletlerinde de bu anlamda kullan~lm~~~oldu~u hakk~ndaki iki örnektir.
St. 7: Önceden farkl~~ de~erlendiri~imiz u~appit/t-~unu (~apât/ ~~~ "sevketmek", "tanzim etmek") okunu~ unu K. Hecker'in ikaz~~ üzerine yazd~k.
St. 33: ~uhârum hakk~ nda Anatolia VIII, s. 141-142'de geni~~bilgi verilmi~tir.
5
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St. 43-44: urdum. IR veya IR ideogram~~ ile de yaz~lan wardum
"köle" kelimesinin (yukar~daki urki/(w)arki örne~inde oldu~u gibi) daha
seyrek rastlanan bir yaz~l~§ ~eklidir 6.
b) ~ah~s ve yer adlar~:
St. 2: Duruduruwa. Kültepe metinlerinde ilk defa burada rastlad~~~m~z
bu yer ad~ , Bilgiç, Af0 XV, s. 13'de örnekleri verilen hece tekrar~~ ile te~kil edilmi~~yer adlar~~ grubuna sokulmal~d~r.
Bu ~ehir Hititçe iki Bo~azköy metninde (KUB VI 45 II 62; KUB VI
46 III 29) geçen Duruwaduruwa ile ayn~~ yer olmal~d~r. Burada, tekrar
halinde birincisi wa hecesinin (e~er unutulmad~~ ise) telaffuz bak~m~ndan
kolayl~ k için at~lmas~~ söz konusu olabilir 8.
Hadudu. Kapadokya metinlerinde birçok örne~i bulunan, hece tekrar~~ ile meydana getirilmi~~ ~ah~s adlar~ ndand~r Kök bak~m~ndan Hadu
ve kladuwa adlar~~ (Stephens, PNC, s. 39) ile kar~~la~t~r~labilir.
St. 3: klapuwa~.u. Metinlerimizde 1-Ja-pu-a-~"u yaz~l~~lyla da geçen bu
~ah~s ad~~ 1°, Bilgiç, Af0 XV, s. 3'de -aS~u eleman~n~~ ihtiva eden isimler
aras~nda gösterilmi~tir. (Kr~. Anatolia VIII, s. 133.). Garelli, Hititçe t~appu
"s~~~nak" ve a ~l "iyi" unsurlar~na ay~ rmaktad~r (AC, s. 142).
Bildi~imize göre, ikkarum "çifçi" kelimesi ~ah~s ad~~
St. 4:
olarak " Kültepe'de ilk defa burada geçmektedir.
St. 6: Armamana. Bu yer ad~~ ile de ilk defa kar~~la~~yoruz. Armamana, Hitit metinlerinde geçen ve Hititçe arma "ay" kelimesi ile te~kil edilmi~~olan Armani ve Armatana gibi yer adlar~~ 12 ile kar~~la~t~r~labilir (Bilindi~i üzere, Hititçe metinlerde arma eleman~~ ta~~yan birçok teofor isim
de bulunmaktad~r 13).
K. Balkan, Mektup, S. 24; von Soden, AHw, s. 14641 -1465.
Bk. H. Ertem, Dizin (1973), S. 28; G. F. del Monte-J. Tischler, Die Orts-und Gewassernamen hethitischen Texte (1978), S. 445.
8 Tabletimizi gören K. Hecker, bu yer ad~ n~~ Duruduru olarak almakta ve -wa hecesini "ve" olarak degerlendirmektedir.
9 Baz~~ örnekler için bk. E. Bilgiç, Af0 XV (1951), s. 6.
t° F. J. Stephens, PNC (1928), s. 39'daki yerlere metinimizden ba~ka git 36,4; hit
330 , I 2 ve a/k 483 b, 4, a, 2, 6 da ilave edilmelidir.
Kelimenin ~ah~ s ad~~ olarak kullan~ld~~~~hakk~ nda bk. CAD, I-J, s. 52 b.
12 Bk. H. Ertem, Dizin, s. 16-17; G. F. del Monte-J. Tischler, Die Orts-und Gewassernamen der hethitischen Texte, s. 38.
'3 Bk. E. Laroche, Les Noms (1966), Nr. 131-142, S. 290. Ayr~ca bk. E. Laroche, Les
Hieroglyphes Hittites (196o), s. 103; P. Garelli, AC (1963), S. 136.
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Yine Hititçe metinlerde, (Amana, Halimana, Parmanna, Sarmana ve
Tummana gibi 14)-mana eleman~~ üzerine biten yer adlar~~da vard~r.
Ni-ki-l[i-it] . St. 18'de de geçen bu ~ah~s ad~~ için bk. Anatolia VIII, s.
134.
St. 0-42: Tabletin ne~redilen parças~n~~ te~kil eden bu sat~rlarda geçen ~ah~s ve yer adlar~~ üzerinde etraf ~~ olarak duruldu~u için, a~a~~daki
dördü d~~~nda bunlar~~yeniden ele alm~yoruz.
St. 20: Adudu 15. Yine hece tekrar~~ ile yap~lm~~~tan~d~~~m~z ~ah~s adlar~ ndand~r (Stephens, PNC, s. 9). Garelli hipokoristik isimler aras~nda
saymaktad~r (AC, s. 128).
St. 22: klarba[ran] . Bilgiç kelimeyi, geçti~i iki metin yerine dayanarak ~ah~s ad~~ olarak alm~~~ve Af0 XV, s. 6'da baz~~ örneklerini verdi~i, bir
hecenin tekrar~~ suretiyle meydana getirilmi~~isimlerden oldu~unu kaydetmi~tir (Anatolia VIII, s. 134).
Biz cümlenin geli~ine göre, (21. sat~r~~ "ina alim''" ~eklinde tamamla
d~~~m~z için) klarbaran'~~ yer ad~~ olarak ald~k. E~er 21. sat~r~n tamamlanmas~~ isabetli ise, g/t 36, 13'deki War~ama (metinde yer ad~), metnimizin
40. sat~ r~nda geçen Peruwa 16 (Anatolia VIII, S. 137) ve Ank. 14-1-80 17, 4'
deki Zubana 18 örnekleri gibi, klarbaran da hem ~ah~s, hem de yer ad~~
olarak kullan~lan kelimelerden olmal~d~r. Ancak burada, liarbaran yerine
bir ba~ka ~ehir ad~n~n da yaz~l~~ olabilece~inin ihtimal d~~~~ olmad~~in~~
söylemeliyiz. Kapadokya metinlerinden, kelimenin ba~lang~ç hecelerine
göre herhangi bir ~ehir tan~m~yoruz. Fakat tabletimizdeki yer adlar~ndan
baz~lar~n~n Hitit metinlerinde de geçti~ini göz önünde bulundurarak, biz
de Garelli gibi (AC, s. 158), kelimenin ljarbarna 19 Hitit ~ehir ad~~ ile ilgili
olabilece~ini dü~ünüyoruz.
'4 Bk. H. Ertem, Dizin, s. 9, 37, 108, 123, 146.
Kr~. E. Bilgiç, Anatolia VIII, s. 130.
~ah~s ad~~ olarak geçti~i baz~~ metin yerleri için bk. F.J. Stephens, PNC, s. 26.
~çinde tableti bulunan bu zarf, bir di~er aç~lmam~~~zarf (Ank. 14-2-80) ve tabletle
(Ank. 14-3-8o) birlikte, 1980 y~l~nda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi taraf~ndan sat~n
al~nm~~t~r. Bu grup, Cumhuriyetin 6o. y~l~~ münâsebetiyle, D.T.C. Fakültesince ç~kar~lacak
"Anma Kitab~nnda ne~redilmek üzere taraf~m~zdan i~lenmi~tir. Maalesef, bugüne kadar kitab~n bas~m i~i gerçekle~memi~tir.
Metinde ~ah~s ad~~ (U§wana'n~n o~lu) olarak geçmektedir.
Yer ad~~ olarak geçti~i metin yerleri için bk. E. Bilgiç, Af0 XV, s. 35.
Bk. H. Ertem, Dizin, s. 42.
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St. 32: Kipitta. Bilgiç bütün yer ve ~ah~s adlar~n~n tek tek tahlilini
yapt~~~~halde, gözünden kaçt~~~ndan olacak, bu yer ismi üzerinde durmam~~t~r. -ta sufiksi ta~~yan yerler (Af0 XV, s. ~~ o- ) aras~nda sokabilece~imiz Kipitta, bir Hitit metninde (KBo XII 53 Vs I 16) 20 [Ki]-pi-it-ta, ne~redilmemi~~a/k 1435, 2'de ise Ki-pl-ta yaz~l~~lar~~ ile geçmektedir.
St. 38: La-ma-[x] . Bu ~ah~s ad~, Kültepe metinlerinde birçok kere
geçen Lamassi veya Lama~a isimlerinden (Stephens, PNC, s. 55) birisi
olabilir.
St. 43: Ara~~u. ~lk defa metnimizde geçen bu ~ah~s ad~, ara- 21 eleman~~ ile te~kil edilmi~~isimlere 22 yeni bir örnektir.
c) Unvanlar:
Metnimizin ne~redilini~~k~sm~ nda bulunan rabi re'im "çobanlar ba~~"
(St. ~~ ,26) ve rabi hur~atim "depolar amiri" (St. 36) d~~~nda, a~a~~daki unvanlar da geçmektedir:
St. 4:5. sat~ rda yeni bir cümlecik ba~lad~~~~için, Ikkarum ~ah~s ad~ndan sonra gelen kelimenin bu ~ahs~ n unvan~~ oldu~unu dü~ündük. Biti~~
hecelerine ve silik k~s~mda iki i~aretlik yer bulunmas~ na dayanarak, kelimeyi GAL sikkitim olarak okumay~~ uygun bulduk.
rabi'li unvanlar~n en tan~nanlar~ndan olan ve GAL si-ka-tim ~eklinde
de yaz~ lan rabi sikkitim askeri bir rütbe olarak al~nd~~~~gibi 23 , maden ticaretini denetleyen yüksek dereceli bir memur olarak da tan~ mlanmaktad~r 24 . Asur'da da kullan~lan bu unvan~n sikkatum "çivi" kelimesi ile olan
ilgisini ~imdilik tayin edemiyoruz.
St. 8: rabi abullatim. Ilk defa metnimizde rastlad~~~m~z bu unvan~,
abullum "~ehir kap~s~" kelimesine göre, "~ehir kap~lar~~ amiri" ~eklinde
tercüme ediyoruz 25 .
" Bk. H. Ertem, Dizin, s. 75.
21 Anlam~~ hakk~ nda bk. J. Tischler, HEG (1979), s. 5o.
" E. Bilgiç, Af0 XV, s. 4; E. Laroche, Les Noms, Nr. 113-118.
Bk. E. Bilgiç, DTCFD VI/5 (1948), s. 507; L.L. Orlin, ACC (1970), s. 78.
24
Bk. P. Garelli, AC, s. 217; W. von Soden, AHw, s. ~ 042°.
25 Bu unvan Mezopotamya'da geç devir metinlerinde Sumerce olarak yaz~lan Le. KA.
s. 88; AHw, s.938').
GAL ve bilhassa Le. GAL. KA. GAL ile kar~~lastu ~ lmal~d~ r (CAD
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Bu ki~ilerin, ~ehir kap~lar~nda güvenli~i sa~layan görevlilerin ~efi olmalar~~ yan~nda; ~ehre giren ve ç~kan ticari mallar~n kontrolundan da sorumlu olduklar~~dü~ünülebilir.
St. 44: rabi
~âqüm "içiren" kelimesi ile te~kil edilmi~~olan bu
memuriyet "sâkiler ba~~" olarak tercüme edilmektedir 26 .
Metinden ç~kan baz~~idari neticekr:
Metnimizin önemi, ba~lang~çta da belirtti~imiz gibi, Kültepe'deki idari belge lus~rl~~~ndan ileri gelmektedir. Bu tablet, baz~lar~n~n unvanlan da
belirtilen ve birer kamu görevlisi olduklar~~ anla~~lan ki~ilerin emrinde bulunan adamlarla, bunlar~n da~~lm~~~olduklar~~ çe~itli ~ehirlerin isimlerinin
yaz~ld~~~~bir çe~it kay~t listesi veya emre adam tahsisi belgesidir. Burada
önemli olan bu tahsis i~inin do~rudan Kani§" saray~ndan yap~lmas~d~r.
Unvanlar~n veya mesleklerin çe~itli~i, idari te~kilatlanman~n ve ayn~~
zamanda ekonomik faaliyetlerin ölçülerini yans~tmas~~ bak~m~ndan dikkate
de~erdir. Bunlar bize, daha tarihi devirlerin ba~lang~c~nda, Anadolu'da
merkeziyetçi ve iyi organize olmu~~bir devletle kar~~~kar~~ya oldu~umuzun
~imdilik kapal~~ delillerini vermektedir.
Öte yandan, Kapadokya metinlerinde rastlad~~~m~z ve bugün say~lar~~
35 civar~nda bulunan rabi'li unvanlardan pek ço~unun Mezopotamya'da
da kullan~lmas~, Mezopotamya-Anadolu aras~ ndaki canl~~ticari ili~kinin saray te~kilatlar~na var~ncaya kadar, iki ülkenin birbirlerini derinden etkiledi~inin bir di~er i~aretidir.
ileride, eldeki henüz i~lenmemi~~olan binlerce tabletin de~erlendirilmesi ile, bu konuda daha geni~~ve sa~lam bilgiler elde edilece~inden
~üphe etmiyoruz.

26

P. Garelli, AC, s. 2 16; W.von Soden, AHw, s.
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