EV SATI~IYLA ILGILI B~R KÜLTEPE TABLET~~~LE
ETÜDLÜK TABLETLERDE GEÇEN YER ADLARI VE
KARUM NAHR~A
NAFIZ AYDIN, M.A.
1947'lerden bugüne kadar geçen zaman içerisinde Kültepe'de T.
~ozgüç ba~kanl~~~nda yap~lan kaz~larda yakla~~ k 15.000 kadar eski Asurca
tablet ele geçmi~tir'. Yaz~l~~ vesikalardan edindi~imiz bilgilere göre, yaln~z
ticaret yapmak amac~ yla gelen ve Anadolu içlerine kadar yay~lan Asurlu
tüccarlar 1(,.rum ve Wabartum gibi zaman~na göre çok iyi i~leyen idari
. um
te~kiladara sahiptiler 2. Bugüne kadar ne~redilen tabletlerde geçen IG~r
ve Wabartum'lann yerleri K;Ini~'in d~~~ nda henüz tesbit edilemedi~inden,
Asurlu tüccarlar~ n Anadolu'daki yay~ l~~~sahas~n~~ kesin olarak göstermemiz
bugün için mümkün de~ildir. Bu bilinmeyehlerin yan~nda ev "-baum",
tarla "GANA-eqlum" ve depo "ma§Unum" gibi ta~~nmaz mallar~n sat~~~yla ilgili çok az say~ da tabletin bulunmas~ , son zamanlardaki ilgiyi bu yöne
çekmi~, C.Günbatt~~ ve S.Bayram Belleten'in çe~itli say~lannda ev sat~~lanyla ilgili tabletler üzerindeki çal~~malar~n~~ olanaklar~n elverdi~i ölçüde
sürdürmü~ lerdir3.
Gerek bu konudaki çal~~ malara yard~mc~~ olmak ve gerekse 1978 y~l~~
kaz~~ mevsimi sonunda Kayseri Müzesine b~rak~ lan etüdlük tablet parçalar~n~n baz~lar~~üzerinde geçen yer adlar~n~n ~~~~~~alt~nda hem ticaret yollar~n~~ve KIlrum Nahria'n~ n kesin yerinin nerede olabilece~i sorusunu aç~kl~~a
kavu~turmak ve hem de Kayseri Müzesinde bulunan ve ev sat~~~yla ilgili
bir metin ile biz de bu dar alandaki çal~~malara kat~ lmak istiyoruz'.

b. S. Bayram, Bel. LV/213, 297.
B. Landsberger, AO 24,8.
lanyla ilgili 5 Kültepe tableti ve bun3 b. C. Günbatt~ , Bel. LI11/ 206, 5I-60, Ev sat~~
sonuçlar,
S.
Bayram,
Bel.,
LV/213,
297-313, Ta~~nmaz mallar hakk~nda
lardan ç~ kan baz~~
yeni Kültepe tabletleri.
Kayseri Müzesinin 337 env. numaras~nda kay~tl~~ olan bu tablet 1932 y~l~ nda sat~n
alma yoluyla müzeye kazand~ nlm~~~olup 4.4x5X2. 8 cm. dir.
2
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No. ~~(Kayseri 337)

3

6
K.
Ay. 9

I2

~~5

GIN kaspam
§i-im b&tim
a-na
A-ta-a kaspam
-qül
a-na b&tim
I ma-na kaspam
~G~~
~G~~[Hal ar-za
~G~~[TOr-] na-na-M
~G~~A-M-ki-ar
~G~~KO-nu-nu
~G~~1-1O-li

— 18 Seqe1 gümü~ü
— evin sat~~~fiat~n~~
— Kilcar§an 5
— AtO'a ya gümü~~olarak
— ödedi.
— Kim eve (sat~~~ile ilgili olarak)
geri dönecek olursa,
— 1 mina gümü~ü
— ödeyecek.
— Tan~k: Perua6,
— tan~k: Harza 7,
— tan~k: Tarnanala,
— tan~k: Alakiar,
— tan~k: Kanunu,
— tan~k : Ilali

6 tan~~~~bulunan bu ev sat~~~belgesinin benzerlerinden hiç bir fark~~
yoktur. Zarnan~m~zda da oldu~u gibi sat~~tan cayd~nc~l~~~~önlemek amac~yla bu tür vesikalarda herzaman yap~ld~~~~gibi 18 Seqel gümü~e kar~~l~k,
mina gümü~ü ödeme zorunlulu~u getirilmi~tir.
Bunlar~~ böylece çok k~sa bir ~ekilde dile getirdikten sonra, ~imdi yukar~da sözünü etti~imiz etüdlük tablederde geçen yer adlar~na ve KOrum
Nahria'ya dönebiliriz.
Kikalian bu devre ait metinlerde Kiltariin olarak da geçmektedir. Bunun için b.
E. Bilgiç, Anatolia 8,154, C. Günbatt~, Bel., LI/199 Kt.g/t 42, 33. Toplam~~~oldu~um malzemenin çoklu~u, bu malzeme içinden en önemlilerini seçmeyi ve yaln~z bunlar üzerinde
durmay~~ zorunlu k~l~yor.
6 Pe-ru-a/wa eski Asurca metinlerde ~ah~s ad~~ olarak çok s~k geçmektedir. b.Pe-ru-wa
DUMU Wa-la-ah-§t-na KTS 46, 23, Ba-ha-la DUMU I>-ru-a TC 68, 4 vd. Fakat bunun
yan~ nda ve bu devre ait metinlerde hiç bir yerde Pe-ru-a/wa ad~ nda bir ~ehrin varl~~~na
bugüne kadar rastlanmam~~ t~ r. Bu nedenle C. Günbatt~ 'n~ n Bel. LI/199, Kt.g/t 42 1-8 de
"Yeniden i~lenen bir Kültepe tableti" ba~ l~ kl~~ makalesinde sözünü etti~i 'Peruwa' ~ehri
küçük bir yanl~~ l~ k olmal~ d~ r. Kar. Pe-ru-wa
i-na fü-ni-i~~" "Peruwa K5nWtedir" II-12, 2
ga-ga-da-tum i-na a-li~nk' 14.ru-wa "tki ki~i Peruwa ~ehrindedir." 39-40.
" Eski Asurca metinler üzerinde çal~~~ rken bilinmesi ve yap~lmas~~ gereken konulann
ba~~ nda, metinlerde tahribat nedeniyle eksik olarak görülen bo~~yerlerin ve özellikle ~ah~s
adlann~ n tamamlanmas~~ gelmektedir. Bu cümleden olmak üzere S. Bayram ve E. Bilgiç taraf~ ndan bo~~b~ rak~ lan yerleri [S-we] da-k~~ ve K~S~B SM-ma-A-~ur DUMU Ii-tur- 4-140 ~eklinde tamamlamak hiç de zor de~ildir. Kar. Bel.LV/213 1,24, AKT 8 Z. 3, Sâ-we-da-Su
DUMU Sa-ra-pu-nu-wa Kay. 308 g-~ o, b. TMH 1,360,8.
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1947 y~l~ndan zaman~m~za kadar aral~ks~ z T. özgüç'ün ba~kanl~~~nda
Kültepe'de yap~lan kaz~lara 1978 y~l~nda höyü~ün K.rum k~sm~nda devam
edilmi~ti. O y~l yap~lan kaz~ lar süresince meydana ç~kar~ lan pekçok k~ymetli keramik e~ya yan~ nda bol miktarda çivi yaz~l~~ eski Asurca tabletler
de ele geçmi~ti. Bu tabletler, her kaz~~ sonunda oldu~u gibi, üzerlerinde
çal~~malar yap~ labilmesi için Ankara'ya götürülmü~ler, fakat baz~~ küçük
tablet parçalar~~ 20.10.1978 tarihinde Kayseri müzesine b~rak~lm~~t~~8.
Kültepe kaz~ lanna Kayseri müzesinden Bakanl~ k Temsilcisi olarak kaulan H. Ozeski'nin vermi~~oldu~u bilgilere göre bu tablet parçalar~n~n baz~lar~ n~ n I/b tabakas~ n~ n alt~ na rastlayan y~k~ nt~~ halindeki toprak içerisinde
ve tahrip edilmi~~bir yol üzerinde bulunmas~na kar~~n, bir k~sm~~ da II. tabakada 3X4 m 2 lik bir alan içerisinde bulunmu~lard~r. Bilindi~i gibi
Kültepe kaz~lannda ~imdiye kadar dört yap~~ kat~~ tesbit edilmi~tir. Bunlardan I. tabaka üstteki a ve alttaki b olmak üzere iki k~s~mda incelenmektedir. I/b tabakas~ nda bulunan hemen hemen 50 kadar tablet ayr~~ tutulacak
olursa, Irum'da ele geçen tabletlerin hepsi II. tabakadan ç~kanlm~~lard~ r3.
Kültepe'de bulunan yaz~ l~~ vesikalar devrim ticaret hukuku yönünden
oldu~u kadar, ticaret yollar~~ ve merkezleriyle, eski Anadolu'nun co~rafyas~~
yönünden de çok önemlidirler. Bugüne dek yay~ nlanm~~~olan Kültepe tabletlerinde pekçok ticaret merkezinin ad~~ geçmektedir1°. Bu merkezlerden
l(r~Wten ba~kas~n~ n yeri ise ne yaz~ k ki bugüne kadar kesin olarak saptanamam~~t~ r. 1947 lerden buyana Kültepe'de sistemli bir ~ekilde yap~lagelen kaz~ larda bulunan eski Asurca tabletleri okuyup incelemeden, eski
Anadolu'nun co~rafyas~ n~~ aç~kl~~a kavu~turmak da olanaks~zd~r. Ne var ki
Anadolu Medeniyetleri müzesinde bulunan bu devre ait binlerce tablet
meslekta~lanm~z~ n çal~~ma prensipleri sonucu ~imdiye kadar ne~redilememi~tir". Gerek eski Anadolu co~rafyas~~ ve gerekse o devrin genel kültürü
8 Gerek tablet parçalar~ n~~ incelemek üzere Kayseri Müzesine getiren ve çal~~malar~m
s~ ras~ nda bana tablet parçalar~~ hakk~ nda gerekli bilgileri veren arkada~~ m H. özeski'ye ve
gerekse bu tablet parçalar~~ üzerindeki çal~~malar~ma izinleriyle olanak sa~layan Hocam T.
özgüç'e te~ekkür ederim.
" Bunun için b. T. Özgüç, Kültepe Kaz~s~~ raporu 1949, 6-7, A. Goetze, Kleinasien,
70.
1° K~ saltmalar için b. K. Hacker, An.Or. 44 Abkürzungen XI-XII.
Ankara Kültepe Tabletleri/Ankaraner Kültepe-Tafeln 1990 ile ba~layan yay~ nlar serisi
bundan sonra bu yöredeki çal~~malara ~~~ k tutmas~~ bak~m~ ndan çok önemlidir.
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yönünden çok k~ ymetli olan bu tabletlerin, çivi yaz~l~~ kopyalan halinde
ne~ redilmesinde bile metinlerde geçen birçok ticaret merkezinin yerlerinin
saptanmas~~ aç~s~ ndan burada say~lamayacak kadar faydalar vard~ r.
1975 y~l~ na kadar Eski Önasya dilbilimcileri Hititçe metinlerin yaln~z
Bo~azköy'de bulundu~una inan~yorlard~ . Fakat 1975 y~l~nda T. özgüç
ba~kanl~~~nda Ma~at Höyük'de yürütülen kaz~ larda da bol miktarda Hititçe tablet bulunduktan sonra denebilir ki Anadolu'da daha pekçok höyük
bulunmaktad~r ve buralarda da ara~t~ rmalar yap~lacak olursa büyük bir
olas~l~kla çivi yaz~l~~tabletler bulunabilir 12 .
Bu dü~ünceleri do~rulamak bak~m~ndan 1977 y~l~n~n Ekim ay~~ ba~lannda Yang~ n Söndürme memuru M. Kebapç~~ taraf~ndan Kayseri müzesine getirilen eski Asur lehçesiyle yaz~lm~~~Kültepe kökenli bir mektubu burada örnek olarak gösterebiliriz 13 . M. Kebapç~'n~ n söylediklerine göre bu
tablet Bo~azl~ yan köylerinde çobanc~l~k yapan bir ki~i taraf~ndan, o bölgede bulunmu~tur 14. Tablet müzeye getirildikten çok sonra Kültür Müdürü
M. Çay~ rda~~ve Müze Müdürü H. Kodan'~n ça~d~~~~tüm engellemelerine
kar~~~25 May~s 1978 tarihinde Bo~azl~ yan'a ba~l~~ Yo~unhisar köyü yak~n~ nda bulunan Höyüktepe üzerinde ve etraf~ ndaki tarlalardan toplam~§ oldu~umuz keramik parçalar~yla, bölgede yapm~~~ oldu~umuz ara~t~rmalardan edindi~imiz bilgilere göre burada Eski Tunç'tan (M.Ö. 25002000) ba~layarak Bizans'a kadar, Bizans da dahil olmak üzere devaml~~bir
yerle~imin varl~~~~saptanm~~t~ r". Gerek höyük üzerinde ve gerekse etraftaki tarlalarda defineciler ya da köylüler taraf~ndan yap~lm~~~olan bir tak~m
tahribatlar görüldü~ünden, o y~llarda, özellikle kaz~~ d~~~~antikac~lar taraf~n2 T. ozgüç, Ma~at Höyük kaz~ lan ve çevresindeki ara~t~rmalar, ~~~~ vd., S. Alp, Ma~at
Höyük'te ke~fedilen Hitit tabletlerinin ~~~~~~alt~nda yukar~~ Ye~il~rmak bölgesinin co~rafyas~~
hakk~ nda, bel. XLI/164, 637-647.
'3 77/545 env.nolu bu tablet Kayseri Müzesinde bulunan di~er mektuplarla birlikte
daha sonra ne~redilecektir.
14 Edindi~imiz bilgiler ve yapm~~~ oldu~umuz denemelerden sonra denebilir ki
köylüler veya antikac~ lar müzelere getirdikleri eserlerin buluntu yerleri hakk~ nda ilgililere
hiçbir ~ekilde bilgi vermek istememektedirler. Ya da defineciler baz~~ hallerde eserlerin buluntu yerleri için öyle yer adlar~~ vermektedirler ki, buralarda de~il insan, di~er baz~~ canl~lann ya~am~~~olmalar~~ bile olanaks~zd~ r.
15 Yo~unhisar köyü Bo~azl~ yan'dan hemen hemen 18 Km. kuzey-bat ~da
bulunmaktad~ r. Köye. Bo~azl~ yan-Sar~ kaya asvalt~ n~ n 2 km. sinden kuzey-bat~ ya yönelen stabilize bir
yol ile ulas~ labilmektedir. Asvalt ile köy aras~~ 7 km.dir. Sulak ve verimli bir araziye sahip
olan ve kuzey-güney yönlerine do~ru geni~lemekte olan Yo~unhisar köyünde evlerin temelleri ta~~ve duvarlan bir metreden sonra kerpiç ile yap~lm~~~olup tipik orta Anadolu evlerinde oldu~u gibi üstleri toprak dam ile örtülüdür.
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dan Kayseri'ye ve bölgedeki di~er müzelere getirilen arkeolojik eserlerin
buralarda bulunabilece~ine inanmak gerekiyor. Bu durum yukar~da
sözünü etti~imiz bu bölgede çobanc~l~k yapan bir ki~i taraf~ndan bulunan
çivi yaz~l~~tablet için de söz konusudur.
A~a~~da yaln~z çivi yaz~l~~ kopyalann~~ verece~imiz tablet parçalar~~ üzerinde Kini§, Puru§hatum, Timilkia, Turhumit ve Salatuwar gibi birkaç
ni'~'ten ba~kas~n~n yeri ne yaz~k ki
yer ad~~geçmektedir. Bunlardan
bugün için belli de~ildir. Fakat çivi yaz~l~~ kaynaklarda çe~itli bir tak~m
üretim yerleri veya kültür ve ticaret merkezleri olarak geçen ve Anadolu'nun çe~itli bölgelerinde kar~~la~t~~~m~z höyüklerden hangisine ait olduklar~n~~ bilmedi~imiz bu ticaret merkezlerinin yerlerinin saptanmas~~ konusu
da, yukar~da söyledi~imiz gibi her~eyden önce yeni bir tak~m arkeolojik ve
dolay~siyle filolojik buluntulara yol açaca~~ndan çok önemlidir.
Büyük bir k~sm~~ Kayseri'nin 25 Km. kuzey-do~usundaki Kültepe'de
bulunan ve Asurlu tüccarlara ait olan çe~itli al~m ve sat~m belgeleriyle ticaret sahiplerinin oturduklar~~ büyük ticaret merkezleri ve tüccarlar~n kervanlanyla takip ettikleri yollar ve u~rad~klar~~pazar yerleri hakk~nda bizleri
daha çok ayd~nlatan ticari mektuplard~r. Bu ticari mektuplarla çivi yaz~l~~
di~er kaynaklardan edindi~imiz bilgilere göre Kk~i'§' o zamanlarda bir ticaret yoluyla Asur'a ba~l~~ bulunuyordu". Bu yol hakk~nda bugüne kadar
çe~itli yerlerde ne~redilmi~~olan Kültepe tabletletinden yeterli ve aç~k bilgiler edinmek kolay olmasa da, E. Bilgiç, A. Goetze ve P. Garelli çivi yaz~l~~
kaynaklara dayanarak baz~~ aç~klamalarda bulunmu~lard~'. '7. Metinlerden
edinilen bu bilgilere göre Asur'dan ba~layarak KlIni~.'e kadar yakla~~k
!000 km. olan ve daha çok kullan~lan bir yol kuzey Suriye'den geçtikten
sonra Birecik yak~nlannda Frat'~~ a~arak K. Mara~'a ula~makta ve buradan
kuzey-bat~~yönünde ilerleyerek Gönsun üzerinden ng'e varmaktayd~~'8.
E. Bilgiç'e göre Asur'dan gelen yol Anadolu topraklar~ na girdikten
sonra birkaç yoldan Kll~We ula~maktayd~~'9. Bunlardan birisi K. Mara~tan
ba~layarak Göksun, Kemer ve Sanz üzerinden Zamant~~ ~rma~~n~~ geçerek
K,ni§'e yöneliyordu.
16 Bugüne kadar ne~redilen Kültepe tabletlerinin yeri için b.K.Hecker, An.Or. 44, Die
Texteditionen 2-8.
'7 E. Bilgiç, Afo 15, 1945-51, 27 vd., A. Goetze, Kleiansien, 67 vd. P. Garelli, Les assyriens en cappadoce (—AC), Paris 1963.'1'18 A. Goetze, Kleinasien, 72.
ta A. Goetze, Kleinasien, 72.
'9 Af0 15, 1945-51, 27 vd., Bel. X/39, 381-423.

Belkten C. LVIII, 3
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~~te, yukar~da sözünü etti~imiz a~a~~ daki tablet parçalar~~ üzerinde geçen yer adlar~ n~n da bu yol kav~aklar~~ üzerinde aranmas~~ gerekmektedir'.
~ . Puruffiatum
Çivi yaz~l~~ metinlerde de~i~ikli~e u~ ramadan daima Pu-ru-u§-ha-tum
~eklinde yaz~lan bu ~ ehir, o zamanlarda önemli bir ticaret merkeziydi 21.
E. Bilgiç'in Bel.X/39, 387 de de belirtti~i gibi ticari bir seyahat s~ ras~ nda
yap~lan masraflar~ n kaydedildi~i bir metinde Kl~ni-Whania-Nena§aUlama ve Puruffiatum s~ ras~~ vard~r ve Puru~.hatum Kkli~'ten 4 günlük yol
uzakl~~~ nda bulunmaktad~ r'. O~P 27,54 metnine göre yine K-ani~'ten ba~layarak Wi§hania ve Mallita üzerinden Wah§tana'ya var~ld~~~~kaydedilmektedir. Yani Wah§u~ana'ya giden yol Wa§haniada ba~ ka bir yöne ayr~lmaktad~ r. Bunun kuzeye do~ru de~il, fakat büyük bir olas~ l~ kla güney-bat~ ya sapm~~~olmas~~ dü~ünülebilir. Çünkü 1("ani-Nena.§a yönü gözönünde
tutulacak olursa, güney-bat~~ yönüne giden ve ancak 4 duraklama ile Puruffiatum'a ula~an böyle bir yolun ucunun Tuz gölünün güney-bat~s~ na
kadar uzanaca~~~ve Puru§hatum'un gerçekten buralarda bir yerde aranmas~~ dü~üncesi akla yak~ n gelmektedir. Bu tezin do~rulu~unu göstermek
bak~ m~ndan Purti~hatum ile Wah§tAana'n~ n bir çok metinlerde birarada
geçtiklerini ve özellikle KTI-1 ~~ metnine göre birbirlerine çok yak~ n olduklann~~ söyleyebiliriz. Burada söylenmesi gereken di~er önemli bir konu •da,
Puruffiatum'un çivi yaz~ l~~ kaynaklarda rr~ t Puruffiatim ~eklinde bir ülke
ad~~ olarak geçmesidir".
2. Tilmilkia

Tilmilkia'n~ n özellikle Kültepe metinlerinde oldukça s~ k ve Hitit metinlerinde de birkaç yerde geçmesine kar~~n yerini do~ruya yak~ n bir ~eb. Harita 1.
Bu ~ehir Hititçe metinlerde hem Puru~handa ve hem de Par~uhanda yaz~ l~~lanyla
da geçmektedir. Bunun için b. Garstang, Index, 12. Kar. i-na [Pu-ru-u~-I ha-tim 3, 1-2.
22 TC III 165:
20

21

i~-tü
a-di Wa-a~-ha-ni-a ag-mu-ur 3-4,
i~-tü Wa-a~-ha-ni-a a-di Ne-na-~a-a ag-mu-ur 11-12,
i~-tü Ne-na-~a-a a-na (.1-1â-ma ag-m-ur 22-23,
ii-tü 0-1-ma a-di Pu-ru-u~-ha-tim ag-mu-ur 29-30.
23 KTH 1, 14: a-na A-~ur-na-da gt-bi4-ma um-ma I-dt-i~tar-ma ki-ma ma-at Pu-ru-u~ha-tim lu Wa-ah-~u-~a-na ~a-ah-a-at-ni "A~~ ur-nada'ya söyle, Idi-Istar ~öyle (der): Puru~hatum ülkesi veya Wah~u~ana ayaklanma halinde oldu~una göre".
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kilde tesbit etmek olanaks~zd~ r". Çünkü Kültepe tabletlerinde çok defa yaln~z ba~~ na ve bazen de özellikle yün al~n~p sat~lan bir ~ehir olarak geçmesine kar~~n ne yaz~k ki yollarda yap~ lan konaklama ve masraflara ait listelerde hiç görülmemektedir. Buna kar~~l~ k TC 81,44, II 27,16 metniyle,
. ”te oturan yerli
Kffil~ m'larda ticaret için dola~an Asurlu Puzazu'nun K:Ini§
turan
TC
III
98,6
metninden,
kar~s~~ L..ma'ya yazd~~~~bir mektubu olu~
buras~n~ n Sivas ile Malatya aras~ ndaki bölgede ve hatta biraz daha güneyde olabilece~ini söyleyebiliriz. Kt.78/Et.118,8-10 daki tablet parças~~ üzerinis-ri-du-ni
a-na
de ise: i-nu-mi KASKAL tum
zaman"
ifadesi
geçmektedir.
Bu
~urland~~~~
"Kervan Timilkia'dan K;Ini§'e u
ile
ba~lant~s~~
Kk~i§
do~ruya
do~rudan
metin parças~ na göre Timillcia'n~n
bulunmaktad~r. Ba~ ka bir deyimle Timilkia ile K.ni aras~nda ba~ka bir
istasyon bulunmaktad~ r. A. Goetze, Hahhum, Harana, Samuha, Timilkia
ve Tekarama gibi ~ehirlerin yerlerinin yukar~~ K~z~l~rmak ile yukar~~ Frat
aras~ ndaki bölgede aranmas~~ gerekti~ini söylemektedir ki bu tez ara~unlmaya muhtaçt~r".
3. Turhumit
Bugüne kadar ne~redilen birçok Kültepe tabletinde geçmesine kar~~n,
iyi cins bak~ r ç~kar~ lmas~nda önemli bir yeri olan Turhumit'in bulundu~u
yer hakk~nda da yeterli bilgi edinememi~~olmam~z kötü bir talihsizliktir.
Kültepe tabletlerinde daha çok WalAu~ana ve Salatuwar'dan önce say~ld~~~ndan ve Puruffiatum'un da çok defa bunlarla birlikte geçmesine ra~men
Turhumit'in bu üç ~ehre yak~n olmad~~~~sonucuna var~lm~~t~r'. A. Goetze
buras~n~ n Merzifon ile Bo~azl~yan aras~ ndaki bölgede olaca~~n~~ kabul etmektedir 27. BN IV 70 metninde geçen "ba~ka bir yoldan" kayd~~ ile veri~CK 1 150, 16-17,
24 Bel. .?S/39 An. 53. Geçti~i yerler için kar. a
5 GIN GUSK~N a-na ru-ba-im T 1-mi-il5-ki-a-i-im 1CTP 442, 1-3, 1.:~~ KU. BABBAR'Psgu-nu
~ -ta-ba-al a-na Ti-mi-il,-ki-a te-i-ir-t1 i-ta-la-ak KTS 30, 32-34. a Tl-mi-ils-ki-a "Timil"K:InWte'`. Bilindi~i gibi eski Asurca metinlerde ana ve ina bir lehçe farkia'ya",
k~~ olarak çok defa a- ve i- olarak yaz~lmaktad~r. Bu nedenle C. Günbauf n~n Bel. LI/199,
(—i-na
Kt.g/t 42,4 de sözünü etti~i i-kâ-ri/Ikkarum ~ah~s ad~~ çok yanl~~t~r. Bunu
ICI-ri-im) ~eklinde dü~ünmek ve "IUrum'da" olarak tercüme etmek gerekmektedir.
25 A. Goetze, Kleinasien, 72.
2' TC II 36, 30-38, BIN IV 70, 6-~ o.
27 A. Goetze, Kleinasien 72. K;Irum Turhumit'in metinlerde yaz~l
~§ ~ekilleri için b. ve
kar.Tü-ur-hu-mi-it KTS 3 b, 8, Tü-ru-üh-mi-it TC II 52, 4, Tur4-~:~h-mi-it OIP 27, 56, 39,
Tur4-hu-mi-it KTS 55,2, ICK I 86, 33, 187, 47, Kt.f/k 183, 6, i-na Tur4-hu-mi-it 4, 7. Kar.
AKT 17, 30-32, 66, 8-16: i-na Tur4-hu-mi-it a-na URUDU.S~G5 lu-ta-ir-ma a-na
lu-bi-ils-ma.
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len bilgilere dayan~ larak Turhumit'in, Wah§uiana ve Salatuwar s~ras~ nda
olabilece~i dü~ünülebilir. Bir ba~ka ifadeyle Turhumit'ten kalkarak
u~ramadan, do~rudan do~ruya Kayseri'nin güneyinden, Ni~de
bölgesinde bulunabilece~ini söyledi~imiz WahhAana'ya gelindi~i ve oradan da kuzey yönünde ve yak~n~ nda bulunan Salatuwar'a geçildi~i kabul
edilebilir. Kayseri'nin güneyindeki Evrelc/Develi'de de eski Asur devrine
ait çivi yaz~l~~ tabletlerin bulunmu~~olmas~ , böyle bir a~a~~yolun varl~~~n~~
göstermesi bak~m~ndan çok önemlidir. Bu nedenle Kürum Mallita'n~n da
buralarda ve Millidere köyü yak~nlar~nda bir yerde aranmas~~ gerekti~ini
ortaya koymaktad~r.
4. Salatuwar
Salatuwar'~ n Kültepe metinlerinde çok defa Wah§u§ana ile birlikte
geçmesi dikkati çekmektedir. Çivi yaz~ l~~ metinlerde geçti~i yerler Salatuwar'~n yerinin tesbit edilmesine yard~mc~~ olmasalar bile, bir wabartum
olarak Wah§uiana'ya idari yönden ba~l~~ oldu~unu göstermeleri bak~m~ndan çok önemlidirler28. BIN IV 233 nolu metinde ise Salatuwar'dan birisinin bu mektubun yaz~ld~~~~ ~ehre gelece~ini ve yazan~n da Kni§'e gidece~i Icaydedilmektedin Salatuwar ba~ta Anittan~n tarihi metni olmak üzere
Hititçe metinlerde de geçmektedir 29. Çünkü Salatuwar Anitta'n~ n hüküm
sürdü~ü devirde çok önemli bir krall~kt~ . Elde bulunan yaz~l~~ vesikalann
yetersizli~i yüzünden bu ~ehrin yeri konusunda aç~ k bilgiler edinmek olanaks~ z gibi görünüyorsa da, bir yandan Ni~de veya o bölgeye yak~n bir
yerde aranmas~~ gerekti~ini söyledi~imiz Wal~.§u'ana'ya yak~n olmas~~ ve
Küni'§'e de çok uzak olmamas~~ nedeniyle, A. Goetze'nin teklif etti~i gibi
3 Ge 20 ma-na
URUDU.SIG, ia-bu-ra-am
ii-tü u4-mi-im
ia AN.NA
a-na ITU.2.KAM
i-na Tur4-hu-miit14., 7.

1-na Tur4-hu-mi-it
A-iur-!ab a-na
dAdad-sü-lu-li
i-la-qal

" b. TC 32,6 ve kar. 9 Tl:IG ku-ta-ni ü 3 ma-na AN.NAid wa-bar-tum ia a-IS-tü-ar
i ~~-ha-at, ICFH 16 A 21-2 3; v-ba-ar-tum
di-nam i-di-in-ma Adana 2 37 A
1-1 3,
De~i~ik yazili~lar için kar: Sa-U-tü [-wa-ar] 5 Ay. 2, 8,5.
Sa-U-d-wa-ar Go1.14, 13, BIN IV 148, 27, KTS 55 a 20.
Sa-U-tü-wa-ar CCT IV 39 b 7, BIN VI 204, 20, BO 289/}1, 10.
Sa-U-tü-ar BIN IV 6, 6, VI 261, 5, KTP 4.40, 5.
29 Bel. X/39 An. 76.
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K~z~l~rmak ve onun kavsi içerisinde aranan ~ehirlerle ad~~ birlikte geçti~inden, orta K~z~l~rmak çevresinde de~il, fakat Ni~de'nin do~usunda bir yerde bulunabilece~ini dü~ünmek herhalde gerçeklere en uygun dü~en bir
görü~~olmal~d~r 30.
5. K,71rum Nahria
Yukar~da sözünü etti~imiz bu ticaret merkezlerinden birisi de Dicle
ve Habur nehirlerinin birle~ti~i yerde bulunan Nahria'd~ r. ~~rnak ~l te~kilat~~ içerisinde, Yan~ kkale olarak geçen ve 1972/73 y~llar~~ aras~ nda askerlik
görevimi yaparken inceleme f~rsat~n~~ buldu~um bu höyük Silopi ilçesi s~n~ rlar~~ içerisinde ve ilçe Merkezinden yakla~~ k 14 Km. güney-do~uda bulunmaktad~r 31. Höyük etraf~nda yap~lan yüzeysel ara~t~rmalar sonucu toplanan keramik parçalar~, Yan~ kkalenin sürekli iskan gördü~ünü ortaya
koymaktad~r. Jandarman~ n kontrolü alt~ndaki bölgede bulundu~undan dolay~~ bugüne kadar tahrip görmemi~~ve hakk~nda da belki bu nedenle ~imdiye kadar hiçbir ~ey yaz~lmam~~t~r. B. Landsberger taraf~ ndan Mardin
yöresinde bulunabilece~i öne sürülen ve çivi yaz~l~~ metinlerde bazen Nihria
va aras~ra da Nahria gibi de~i~ik yaz~l~~larla kar~~ m~za ç~kan bu ticaret
merkezinin Yan~kkale olmas~~ olas~l~~~~bu nedenle çok kuvvetlidir 32. Anadoluda bulunan ve üzerlerinde ara~t~ rmalar yap~larak sonuçlar~~ gün ~~~~~ na
ç~kar~lan höyük adlar~n~n çok defa kara-, kül ve yan~k- gibi s~fatlarla ba~lam~~~olmas~, yukar~da öne sürülen bu tezi bir ba~ka yönden do~rulamaktad~r. Konya yak~nlar~ndaki Karahöyük ile Kayseri ~l s~n~rlar~~ içinde bulunan Kültepe bunlardan yaln~z ikisidir. A. Goetze'nin Kleinasien 72 de,
yukar~~Mezopotamya'da bir yerde olabilece~ini söyledi~i Kkl~m Nahria
Asur ile Anadolu aras~nda bir köprü rolü oynuyordu". A~a~~da transkripsiyon ve tercümesiyle birlikte ele alaca~~ m~z Kayseri müzesinde bulunan
30

A. Goetze, Kleinasien, 72. ve kar. AKT. 64

1-na 2/3 ma-na Ke.BARBAR
la ik-ri-bi -a
la 1-~Ç-bi 4-a

1-12:

~~ ma-na ~~ ~~ / 2 G~N
Kli.BABBAR a-na la
ik-ri-bi-a i-IO-ak

i-na Sa-lâ-tif-wa-ar
1-na e-ra-bi4-a
Bak Harita 2 ve 3.
217 ve An. 32. Yaz~l~§
B. Landsberger, Bel
IV 206 (— EL 210) A 3,9 Ni-ih-ri-a KTS 12, 23 a-na
Utar â:l-qül EL II S. 179.
" A. Goetze, Kleinasien, 72 vd.
31

32

~ekilleri için b. Na-ah-ri-a BIN

Ni-ih-ri-a-e-im a lu-mi Su-
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bir tablet bu gerçe~i do~rulamakta ve Krum Nahria'n~ n Yan~ kkale olabilece~i tezini kuvvetlendirmektedir 34.
No.
~~y.
3
6

9
K.
Ay. ~~2

~~ 5

2

(Kayseri 5064)

~~ /2 ma-na kaspam sa-ru-pâ-am
i~-me d Adad
i-~u
i-~ -er a-si-ri
ciâ-sü [~a-] ak-na-at
a-~ar a-si-ri i-du-nu
kasap aP;~ u i-da-~u-um
a-si-ru a-~u-mi
~~-me- d Adad eq-lam
i-lu-ku
~a a-di Na-ah-ri-a
~a
~ me d Adad
e-ri-ib-ta-~u
~a Na-ah-ri-a
e-pa-al ~G~~[Su-] Su-en 6
k~ l I
Ku-bi-im

1/2 mina ar~ t~lm~~~gümü~ü
~~me-d Adad'dan
alim-A~~ur alacakl~d~ r.
Esirlerin üzerine
eli konuldu. 35
esirleri satt~~~~yerde
gümü~ünü ona verecek.
Esirler i~me-d Adad'~ n
ad~ na ülkeyi
dola~acak. Salim-A~~ ur'un
Nahria'ya kadar (olan)
yol ücretini
i~me-d Adad verecek.
Nahria'n~ n
giri~~vergisini alim-A~~ur
ödeyecek. Tan~ k: Su-Su'en,
tan~k: Su-Kübum.

3° Kayseri müzesinin 5064 evn. numaras~ nda kay~ tl~~
olan bu tablet 1965 y~ l~ nda sat~ n
alma yoluyla müzeye kazand ~ r~ lm~ s olup 4.7x4.6x1,8 (lir.
35 asirum "esir" AHW. 74 a, a-si-ra-am dannam S'a emüqim TC 3, 98, 16. Kar. qa-su
i-na TeG. H~.A
CCT Il 37 a 25-26.
1u-9u-tim K. Hecker C1KT 10 I c 9.
ia qâ-ti A-bu-um-A-ur ü A-du-da
KTBL. 5, 17-19.
ki-ma qâ-tum la i-§a-ku-nu TC 3, 53, 14, a-na qâ-te-e me-er-e
KTS 23, 34-35, qa-tt tamkârim KTS 6, 31-32
qâtum 'S'akânum "el koymak" AHw 909.

