EV SATI~I ~LE ~LG~L~~BE~~KÜLTEPE TABLET~~VE
BUNLARDAN ÇIKAN BAZI SONUÇLAR
Yrd. Doç. Dr. CAH~ T GÜNBATTI
Birtak~ m kredi i~lemleri ile, kuma~~ve çe~ itli madenlerin ticareti gibi
konular d~~~ ndaki meselelere oldukça seyrek temas edilmesi Kapadokya
tabletlerinin bilinen özelli~ini te~ kil eder. Bu tabletler aras~ nda ta~~ nmaz
mal al~ m - sat~ m~ na dâir olmak üzere çok az say~da ev sat~~~mukavelesi
bulunmaktad~ r.
Bugüne kadar bahçe ve tarlalar~ n al~ m-sat~ m veya kiralanmas~~ hakk~ nda hiç bir kayda rastlanmamas~~ ~a~~rt~c~d~ r. Bu durum, zamana göre liberal diyebilece~imiz bir ekonomik anlay~~~ n hâkim oldu~ u Koloni devrinde
Anadolu'da özel mülkiyetin s~ n~ rl~~ tutuldu~u ~eklinde herhalde de~erlendirilmemelidir. Bahsedilen konuda belge yoklu ~u, bu tabletlerde daha çok
Asurlu tüccarlar~ n ticaret anlay~~lar~ na yönelik hususlar~ n ele al~ nm~~~olmas~~ ile aç~ klanabilir.
Biz bu çal~~mam~zda, ele ald~~~ m~z tabletlerde yaz~ lanlar~ n ~~~~~ nda,
baz~~ yorumlarla konuya bir ölçüde aç~ kl~ k kazand~ rma~a çal~~aca~~z.
No. ~~ (Kt.a/k 1263 b)
Metinde sat~ c~, al~ c~~ ve ~âhit olarak isimleri kaydedilmi ~~bütün ~ah~slar yerlidir.
Ti Ucu Ziezu hun o~lu gala 'n~ n evini sat~ n alm~~t~ r. Fakat bu ev üzerinde, rabi si kkatimin ub/pad/tinnum lar~~ olarak tan~ mlanan be~~ki~inin de söz
sahibi olduklar~~ anla~~lmaktad ~ r. Bu kimselerden ilkinin ismi yaz~ lmayarak,
rabi si kkatimin lus~ nnum 'u olarak belirtilmekte, ikincisi ise rabi ~ birr~~ "askerlerin ba~~ !) unvan~ n~~ ta~~ maktad~ r.
Metinde upati nnum '(lardan birisinin) ev üzerinde hak iddias~ nda bulunmas~~ durumunda, bunlar~ n Tilcs-ar'a bir mina gümü~~ödemeler] ~art~~
yer almaktad~ r.
' Bu tabletlerin ne~ir yerlerine, baz~~ kar~~ la~t~ rmalar sebebiyle yazim~ zda i~aret edilmektedir.
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Tabletin zarf~~ (Kt.a/k 1263 a) iyi korunmam ~~t~ r.
0.y.

5-

K. io
A. y.

15.

P'-" s'a
DUMU Zu-~i-zu
Ti-ak-ra-ar
zs--a-am / t~i-s~"-Inuj-um
s-a GAL /
Ha-nu GAL sa-bi-im
/ DUMU Za-ba-ar-na
Ni-ki-iz-a-at
Bu-iz-na
a-wi-lu / a-ni-ü-tum
<s-a>
GAL si-kâ-tim
/ ru-ma
ri-pd-ti-nu-um
a-na E b'"

I ma-na KO. BABBAR a-na
/
20.
IGI
K. IGI
(1-4) Z-uzu 'nun o~lu gala'nui evini Tikiar sat~ n ald~ . (4-9) rabi
tusinnum'u (olan) rabi ~.bim Hanu, Zabarna 'n~n o~lu Has-ili, Nikiliat,
Bulma; (10-14) rabi sikkatim
upatinnum Par» (olan) bu adamlar(dan) evi
Tikfar sat~ n ald~ . (1 4-17) E~er upat~nnum(lardan birisi) ev üzerinde hak iddia ederse, (18-19) Tiks-ar'a ~~ mina gümü~~ödeyecekler. (20-21)
Lulirahs-~i 'nun
huzurunda; iyarui 'nin huzurunda.
No. 2 (Kt.b/k ~~ 7)
Asurlu ~ah~slar aras~ nda yap~ lm~~~bir ev sat~~~~çerçevesinde, ilgili ki~ilerin hesapla~ mas~ n~ n konu edildi~i bu tabletin baz~~ farkl~l~ klar gösteren di~er iki nüshas~~ da bulunmaktad ~ r. Bunlar büyükçe bir k~sm~~
noksan olan
Kt.b/k 124 ve No. 3 olarak verdi~imiz Kt.b/k 111 dir.
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7 5/6 ma-na KÜ.BABBAR

sa Puzur 4-ls-tar
SA.BA 1 GO 30 ma-na URU1DUJ
5. a-ha-sû tal-gi
Kü.BABBAR 7 ma-na
i-s-i-tdm 6 1/3 ma-na
KLBABBAR s-a
Su-~u-bu-ur a-~i-ib-tim
~ o. a-na-ku ~~ En-nam-A-s-ur
K. ni-i/5-qz=ü-ni
KÜBABBAR ~~ ~i-ba- [sul
a-na 11 1/3 ma-na 1.1(ü.BABBARJ
A. y.
i-tu- -ur-ma /
"'" 7 ma- [na KUBABBAR1
15.
e-ru-bu-ni
2 ma-na 10 G~N. TA
Kü.BABBAR i-ra-mi- <ni>-s-u-nu
A-mur-A-s-ur u En-nam-A-s-ur
LS--tap-ku-ma
20.
tup-pci-fam ha-ar-maVaml
s-a Su- Illu-bu-ur!
K. ~i-s-e-~li-a-s-ul
IGI
S.K.25. IGI Bu-zi-a IGI Ku-ku-k-nim
(1-3) Puzur-ls-tarin evinin fiat~~ (olan) 7 5/6 mina gümü~ ü, (4-5) 1 bilat
30 mina bak[~ r] içinden k~z karde~i ald~. (5-7) Geriye 7 mina gümü~~kald~.
(7-16) Ben ve Ennam As.Tur'un faiz için A-ljubu~'dan ald~~~ m~z 6 1/3 mina
gümü~~ve faizini (12ljubur) I ~~ 1/3 mil-na gümü~ e] çevirdi ve evin fiat~ ndan
(artan) 7 mil-na gümü~ ü] bize getirdiler. (17-23) 2 mina ~~ o ar s-eget den
gümü~ ü kendilerininkinden, Amur-ALTur ve Ennam-As-s-ur depo ettiler ve
/1j- uburjun zarf[h] tabletini (Amur-As-3--ur!) [bana] ç~ kartt~. (24) 77lb-dinin
huzurunda; (25) Buzia 'n~ n huzurunda; Kukuffinum 'un huzurunda.
No. 3 (Kt.b/k
0.y.

~~)

[7 5/6 ma-na KLBABBAR7
Puzur,,
SA.BA I Gü 30 ma-na
URUDU a-ha-s~i fiall-g~"
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5.

~ o.

K.
A.y.

15.

20.

25.
K.

37- t~" KliBABBAR 7 ma-na KÜBABBAR

i-s7-tdm 6 1/3 ma-na
1KU.BABIBAR s-a
/ gu-Il[u-bjur
a-~i <ib>-tim A-mur-A-s-i~r
En-nam-A-s-tir
KU.BABBAR
a-na
111 1/3J ma-na KU. BABBAR
ti-t~i-ur-ma
fs-T-i~n £'"'" 7 ma-nal
BABBA R e-ru- 1-bu-nz]
2 ma-na 10 GINTA KÜ.BABBAR
i-ra-mi-ni-s-u-nu
A-mur-A-sur u En-nam-A-iür
iS--tap-ku-ma!up-pd-am
ha-ar-ma-am d-t~gu-Iju-bur A-mur-A-sür
/ a-na a-wa-tim
a-ni-a-tim i-na
Ki~-ni-is- En-nam-A-sür
a-na A-mur-A-s-ur
ILS--ku-ni-a-til

(1-2) Puzur-Irtal'~n evinin fiat~~ (olan) [7 5/6 mina gümü~ü], (3-4) 1 bilat
30 mina bak~ r içinden k~z karde~i ald~ . (5-6) Geriye kalan gümü~~7 mina
gümü~(tür). (6-15) Amur-Ars-ur ve Ennam-Arrur (olarak) faiz için AIji.ubiur 'dan ald~~~ m~z 6 1/3 mina [güm]ü~~ve faizini (güllubur)
1/3]
mina gümü~e [çevirdi ve evin fiat~ ndan (kalan) 7 mina gü]mü~ü bize getir[diler]. (16-22) 2 mina 1 o ar reqdden gümü~ü kendilerininken Amur-As-rur
veEnnam-As-rur depo ettiler ve Sü-ljubu,daki zarfl~~ tableti A mur-Arrur bana ç~ kartt~ . (22-26) Bu meseleler için Kaniile Ennam-Arrur Amur-Arrur'a
bizi ~ahit olarak gösterdi.
No. 4 (Kt.v/k 28)
Tablette evin sat~ c~s~~ olarak sekiz yerlinin ad~~ say~ ld~ ktan ba~ka, bunlarla irtibat pek aç~ k olmayan Ab-s-alim ve onun tüccar~~ olarak iki ki~iden
daha bahsedilmektedir. Evi gaIrr~a-Arrur ad~ na di~er iki Asurlu sat~ n almaktad~ r.
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Mukavelede sat~~~ f~at~~ belirtilmemi~~fakat, sat~~a itiraz edilmesi halinde, tazminat olarak ~ o mina gümü~~ödenece~i kayd~~ yaz~lm~~t~ r.
/ Ku-k
Ga-wa-a / Ha-nu

5.

Bu-k-na / ü Tü-nu-ma-an
paf -lu
/
DAM. GAR /
a-na

~ o.
K.
A.y.

15.

20.

K.

P'^"

s-a ki-ma gdl-ma-A-s-ur
Puzur,-A-s-ur
En-um-A-s-ur
--It~l-ti-mu
su-ma / ma-ma-an
a-na P'"
i-tu-a-ar / a-wi-lu-ü
a-ni-~i-tim
ü-bu-bu-ii ü 10 ma-na
KU. BABBAR
IGI Lu-lu DUMU A-du-du
IGI Ta-li-a
DUMU Du-du-bi-a-k

(1-6) Asias-i, Kula, Gaw(-2, ljanu, Wallias-na ve Tunuman, Ijas-ui; bu
adamlar (7-14) (ile) Ab-s-alimin tüccar~~ ve Ab-s-alim evi f~at~~ kar~~l~~~~satt~lar
ve (evi) galma-As7ur' un ad~ na Puzur-As7ur ve Ennum-AsSu~~ sat~ n ald~lar.
(15-20) E~er ev üzerinde birisi hak iddia ederse, bu adamlar ve Ab-s-ahm
(hesab~ ) temizleyecekler ve ~ o mina gümü~~ödeyecekler. (21-23) Adudu'nun
o~lu Lu/u'nun huzurunda; Dudubiala'n~ n o~lu Taha 'n~ n huzurunda.
No. 5 (Kt.v/k 52)
Ev üç Anadolu ~âhitin önünde, yerli bir erkek taraf~ ndan yine yerli
bir kad~ na sat~lmaktad~ r 2 .
KTS 46—EL 107 (K. Hecker, WO XI, s. 70) deki ev sat~~~mukavelesinde, daha önce
yine bir yerli kaiki erkek aras~ nda al~n~ p sat~ lm~~~bir evi, ayn~~ fiattan (1/2 m:na 3 3/ 4 sigel)
d~n sat~n almaktad~ r.
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Ö.y.

5K.
A.y.
10.

Ta-am-n"-a
A-1d ta-ds--am
ma-ma-an s-a
Ta-am-ri-a
bi-ta-am û-ba-db
su-ma 1d ki-am
2/3 ma-na 5 GLY
Ial.BABBAR
IGI Ni-ir-a-am-tum
IGI A-du-a-s-u
IGI A-s-u-at

(1-2) Tamna 'n~ n evini 'Ala sat~ n ald~ . (3) Birisi (ev üzerinde) hak iddias~ nda bulunursa, (4-5) Tamria evi(n hesab~ n~ ) temizleyecek. (6) E
~er böyle
yapmazsa, (7-8) o (Tamria) 2/ 3 mina 5 s-eqel gümü~~ödeyecek. (9- ~~ ~~)
Niramtum 'un huzurunda; Aduas-u'nun huzurunda; As-uatin huzurunda.
AÇIKLAMALAR :
~~ numaral~~ metin (Kt.a/k 1263 b) muhtevas~~ ve rabi sikkatim, tusinnum
ve upatinnum gibi henüz anlamlar~~ aç~ kl~ kla tespit edilmemi ~~unvan veya
memuriyet isimlerinin bir arada geçmesi itibariyle di~erlerinden daha
fazla önem ta~~ maktad~ r. Bu bak~ mdan, aç~ klamalar~ = bu tablet esas al~ narak yap~ lm~~t~ r.
Metinde tusinnum 'un, ve upatinnum olarak tan~ mlanan ki~ilerin rabi ikkatim 'e ba~l~~ olduklar~ na i~aret edildikten ba~ka, tusinnum 'un rabi sikkatim'in upatinnum lar~~ aras~ nda gösterilmesi de dikkati çekmektedir. Böylece,
bir tusinnum 'un daha alt bir rütbede olarak upatinnum tâbir edilen bir grupun içinde yer alabildi~i anla~~lmaktad ~ r. Di~er taraftan, rabi ~.bim unvan~~
ta~~yan bir ki~inin
anu) rabi sikkatim in upatinnum' lar~~ içinde say~ lmas~ ,
rabi sikkatimin de rabi sbim üzerinde bir mertebe oldu~unun yeni bir de-

3 V. Donbaz taraf~ndan i~lenmi~~olan,
upatinnum ve tusinnum 'un yine bir arada
görüldü~ü bir evin sat~~~~hakk~ ndaki Kt.n/k 72 (aç~lmam~~~
zarf), 1-2 de geçen tabi ~.bim ja
tabi sikkitim münâsebetiyle, tabi alalj13inim
tabi sikkitim (EL 188, 6-8) ve tabi
'im s`a tabi sikki tim (n/k 1854, 1-3) yerleri de kaydedilmi~ tir. Donbaz da bu üç meslek sahibinin
tabi
si k k~l~m 'e ba~l~~ olarak görev yapt~ klar~ na dikkati çekmektedir (RAI XXXII, s. 151).
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Tabletin 10-12. sat~rlar~~ V. Donbaz - K.R. Veenhof taraf~ndan i~lenmi~~v/k 152 (aç~lmam~~~zar1), 19-20 deki a-wi-lu a-ni-ü-tum fa u-pa-ti<ni>-im s`a GAL fu-kü-li-im "Ba~~vezirin upatinnum'(lar)~~ olan bu ki~iler"
ifadesi ile kar~~la~t~nlabilir. Metnimizin 15-19. sat~ rlanndaki upatinnum
1 ma-na kaspam ana Tikiür ifaqqulü "upatinnum lar) ~~mina gümü~ü Tiks-ar'a
ödeyecekler." cümlesinden de, upatinnum bin Pl. tantum bir kelime olarak
kullan~ld~~~~aç~kla~maktad~r.
v/k 152'nin verildi~i Anatolica XII (1985), s. 147-49 da upatinnum tabiri üzerinde, M. Diakonoff ve L. Matou§'un görü~leri de tekrarlanarak,
geni~~olarak durulmakta ve sonuç olarak, upatinnum 'un bir grup insan anlam~na geldi~i, fakat tam kar~~l~~~n~n tespit edilebilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç oldu~u söylenmektedir.
AHw (s. 1423 b) de "bir timar sahibi (?)" ~eklinde tan~mlanm~~~ upatinnum için E. Bilgiç, kelimenin Protoluvice upati- kökünden, -innum eki ile
te~kil edilmi~~oldu~unu ve metin yerlerine göre, bir yeri, bir müesseseyi
veya bir toplulu~u gösterdi~ini ileri sürmü~tür. 4
Geçti~i yerlere göre, gerek tusinnum,5 gerekse upatinnum' lar~n görevleri hakk~ nda kesin bir hükme varmak pek kolay görünmemektedir. Biz bu
konuda bir yorum yapmadan önce, yine bir ev sat~~~mukavelesi olan ve
kaleme al~ n~~~biçimiyle metnimizle çok yak~ n bir benzerlik gösteren L.
Matou§, KKS, nr. 21 tabletinden de bahsetmek istiyoruz:
Asinum kin evini bir alafihinum "vekilharç(!)" olan Afet6 ile, bu ki~inin
upatinnum' lar~~ olarak isimleri say~lan ve yine birisi n~bi ~übim olan alt~~
Anadolulu ~ah~s 7 bir Asurlu'ya satm~~lard~r. Bu metinde de sat~c~lardan
birisinin ev üzerinde hak iddia etmesi halinde, Asit ve di~erlefinin al~c~n~n
(hesab~n~) temizlemeleri mecburiyeti ver almaktad~r.

4

Bk. Appellatifier (1 953), S. 30-32, 42-43. Kr~. K. Hecker, WO (198o), s. 71, n. 33.
Geni~~bilgi ~çin bk. E. Bilgiç, Appellatifier, S.

40-42.

K. Hecker, tuzinnum okuyarak (EL lo6,9 yerini) "patron" diye tercüme etmektedir. Fakat bu kar~~l~~~n de~i~mez olmad~~~n~~ ve kelimenin bir riitbeyi ifade etti~ini söylemektedir.
Hititçe tuzzi- "ordu" kelimesinden bir te~kil olup olmad~~~n~n bilinmedi~ini belirtmektedir
NO XI, s. 71, n. 33).
AHw, s. 179'a da "(esirler üzerinde) hak iddias~na sahip kimse" anlam~~verilmektedir.
Afet ve ar~ivi hakk~nda bk. V. Donbaz, RAI XXXII, s. Iso v.d.
Her iki metindeki upatinnum isimlerinden sadece &Ad benzemektedir. Ayn~~ isim,
yine yerlilerden olu~an bir topluluk içinde No. 4,51de de geçmektedir.
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upatinnum' lar~ n rabi sikkatim, ala1313inum "vekilharç(!)" ve rabi s-ukkallim
"ba~~vezir" gibi yüksek memurlara tâbi olmalar~~ ve bir tusinnum ve rabi
Obim'in ayn~~ zamanda bir upatinnum grupunun içinde yer almalar~, upatinnum'lar~ n çe~itli rütbeden yöneticilerin hizmetinde olarak, de~i~ik görevler
yapt~ klarma delil say~ labilir. Ancak, her iki metinde de ev sahibi olarak birer ki~i (gala ve Asinum) yaz~ ld~ ktan ba~ka, bir çok yerli ~ah~stan olu~an ve
bir üst makama ba~l~~ birer upatinnum toplulu~unun da sat~~~ i~leminde söz
konusu edilmesinin sebebi aç~ k de~ildir.
nolu ve a~a~~da konu olarak ayn~~ grupta toplad~~~ = di~er metinlerin ~~~~~ nda, Matou~'un KKS 21'deki ev için, bunun özel bir ev olmay~ p,
ortakla~a kullan~lan ve içinde çal~~an köleleri de kapsayan bir mülk oldu~u ~eklindeki görü~üne biz de kat~ l~yoruz. Fakat bu metinde, sat~~~~söz konusu olan bitum'un, Kan~s—in en önde gelen tüccarlar~ ndan N~si-kin In
bitum 'Ima yak~ n oldu~unun kaydedilmi~~olmas~ , bu emlâkin i~lik ve depo
gibi ticari fonksiyonu bulunan birtak~ m yerler olabilece~ini de
dü~ündürmektedir.
Utum "ev" kelimesinin sonraki devirlerde oldu~u gibi, Eski Asur devrinde de geni~~anlamda "mal, mülk" hatta "ticarethane" kar~~l~~~ nda kullan~ ld~~~~hakk~ nda bir kaç örnek bulunmaktad~ r 8.
Az say~da da olsa, elimizdeki mukavelelerde kaydedilmi~~sat~~~fiatlar~ n~~ kar~~la~t~rarak, sat~lan bitum'un alelade bir ev mi, yoksa bir çiftlik (malikane) özelli~i ta~~yan bir i~letme veya ticari maksatla kullan~ lan bir yer mi
oldu~unu ay~ rdetmek mümkün gibi görünmektedir. Mesela, s~ radan evlerin sat~~~~hakk~ ndaki EL 1 437 ve No. 5 (v/k 52) deki fiatlar ilkinde 33 3/4
s-eqel, di~erinde (ev üzerinde hak iddia edilmesi durumunda) 45 s-eqel
gümü~~oldu~u halde; n/k 72 de ~ o s-eqel (burada, ev üzerinde hak iddia
edildi~i takdirde, al~c~lara 300 s-eqel gümü~~ödenece~i de belirtilmektedir),
No. 2 (b/k 117) de ise 470 s-eqe1 gümü~~kay~ tlar~~ bulunmaktad~ r. Sat~~~fiat~n~ n yaz~ lmad~~~~No. 4 (v/k 28) de, sat~~a itiraz edilmesi halinde Goo s-eqel
gümü~~gibi yüksek bir tazminat ödenmesi ~art~~ yer almaktad~ r.'

Bk. CAD B, S. 295 a.
`) ~~ nolu metnimizde de evin sat~~~fiat~~ belirtilmemekte ve sat~~a itiraz edilmesi hMinde
ödenecek tazminat miktann~n ~~ mina gümü~~oldu~u yaz~lmaktad~r. n/k 72, b/k 117 ve v/k
28 metinlerindeki rakamlara nisbetle bu miktar bize çok dü~ük görünmekte ve Q" ~~ o" yerine
belki de yanl~~l~kla D "1" yaz~ld~~~n~~ dü~ündürmektedir. Mato~ ., 1{I{S 21'de sat~~la ilgili bir
rakam verilseydi, bu konu biraz daha aç~ kl~~a kavu~abilirdi.
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KKS 21 ve Kt.n/k 72 (bk.n.3) tabletlerine ilaveten, burada i~ledi~imiz
No. ~~ (a/k 1263 b), No. 2 (b/k 117) ve No. 4 (v/k 28), bitum kelimesinin
dar anlamdaki "ev" anlay~~~n~n d~~~ nda, di~er mal ve mülkü de ifade eden
geni~~kapsaml~~ bir tâbir olarak Kapadokya Asurcas~'nda da yayg~n bir biçimde kullan~ld~~~n~~ aç~klayan metinlerdir.
Burada, upatinnum 'un anlam~ n~ n tayini konusuna yeniden dönersek:
~ ki tablette de (KKS 21 ve No.i) sat~ lm~~~bir M~='un sat~~~ na daha sonra
itiraz edilmesi durumunda, upatinnum lar~n tazminat ödeyecek taraf olarak
gösterilerek, ta~~d~klar~~ hukuki sorumlulu~a i~aret edilmesi, bunlar~ n, as~l
mülkiyeti ba~ka birisine ait olan ve bize göre i~letme özelli~i bulunan bir
emlak üzerinde, bilemedi~imiz baz~~ imtiyazlara sahip kirac~lar olduklar~n~~
akla getirmektedir. Bu dü~üncemizi ileri sürerken, kelimenin "timar"
kökünden türetilmi~~bir meslek ad~~ olmas~n~~ elbette ki göz önünde bulunduruyor, ancak "timar sahibi" ile "kirac~" tâbirleri aras~ ndaki ilgiye de dikkati çekmek istiyoruz.
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