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KAN~~ ICARUM'UNUN D~~ER K A-RUM VE
WABARTUMLAR'A "Kü.AN" (amutum) ~LE ~LG~L~~ÖNEMLI
TAL~MATLARI
SAL~H ÇEÇEN
Anadolu'nun yaz~l~~tarihe girmesini sa~layan, Asur Ticaret Kolonileri
Devri ad~~ile an~lan, yakla~~k 200 y~ll~k sürede, Asurlu tüccarlar ile Anadolulu
iktidarlar aras~nda ticaretin düzenli yap~lmas~, hukuk ve güvenli~in sa~lanmas~, saray~n baz~~ticari malzemeleri ilk sat~n alma hakk~na sahip oldu~u ve
Lirumlann kamini haklar~n~n sakl~~tutulup korunmalarm~~temin hususunda
anla~malar yap~ld~~~~bilinmektedir'. Bu anla~ma ~artlanndan birisi de, yukar~da bahsetti~im gibi yerli saraylar~n baz~~özel mallar üzerinde ticari tekele
sahip oldu~u ve tücarlar~n bu tür mallar~n ticaretini yapamayaca~~~hakk~nda
oland~r. Ad~~geçen ticari mallar "amutum, a.fi"um, bus5rum ve birtt~m'dur2.
Benim yeni belgeler ~~~~~ nda ele almak istedi~im konu "amutum" madeninin ticari bak~mdan durumu ve kullan~m alanlar~~bak~ m~ndan yerini
tesbit etmektir. Bu madenin, Eskiasurca yaz~lm~~~vesikalardan önceki devrelerdeki geçi~~yerleri ve hangi malzemenin yap~m~nda kullan~ld~~~~hakk~ nda
meslekda~~m Sever detayl~~bilgi vermi~tir'. "amutum '‘.~n Sumerce ideogram~~
Kü.AN'd~r4. Ad~~geçen madenin alt~ndan 5 kat de~erde bir maden olduI M. T. Larsen, OACP, s. 157 vd.: OACC, s. 198, 245-246; K.R. Veenhof, AOATT, s. 306. Bu
konuda elimizde bu anla~ma örneklerinden yok iken, J. Eidem taraf~ndan Tell Leilan'daki
kaz~lardan bulunan Eskiasurca yaz~ lm~~~bir anla~ma metni yay~nlanarak ilim dünyas~na
duyurulmu~tur: "An Old Assyrian Treaty From Tell Leilan" Garelli, Marchands, Diplomates et
Empereurs, 1991-Paris, s. 185-207.
2 Bu konuda bkz. M.T. Larsen, OACC, s. 245.; H. Sever, "Kültepe Metinlerine Göre Birtum
Kelimesinin Yeni Anlam~" X. Türk Tarih Kongresi, 1990-Ankara, s. 467-479.
3 XII. Türk Tarih Kongresi Bildirisi.
4 "amutum"un KIIAN ~eklinde yeni geçi~leri için bkz.: Kt a/k 937b, 7; j/k 107, 1, 4, 6, 13,
23; 90/k 121, 17.
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~-unu biliyorduk'. Elimizde bulunan Kt s/k 89'da gümü~ün 90 kat~~de~erinde
oldu~u görülmektedir6. Y~ne n/k 1652 no'lu mektupta gümü~ün kat kat fazlas~~bir fiyat ile sat~ld~~~~anla~~lmaktad~ r'.
"amutum"un anlam~, yani hangi maden oldu~u hakk~nda de~i~ik görü~ler vard~rs. Elimde bulunan yeni bir vesikada geçen "demirin (bedeli olan) 1
mina 10 eqet gümü~ü" ibaresi bu devirde demir anlam~na gelen "parzillum "un bilindi~ini göstermektedir9. Bu made nden yüzük süslemelerinde ve
kad~n ziynet e~yalar~ ndan olan i~neliklerin ba~~k~sm~nda kullan~ld~~~~biliniyordu19. Elimde bulunan yeni bir vesikada bu madenin yüzükte kullaruhrken
halka ~eklinde alt~ n sar~larak zenginle~tirildi~i görülmektedir". Bunlar~~destekleyen yeni metin yerlerine de sahibim'2. Bu e~yalar d~~~nda, "amutum" un
tac olarak da kullan~ld~ klar~~ilk defa görülmektedirls.
Doktora Tezim'de ele ald~~~m Kt n/k 1686 no'lu Ennum-MAur'un Usurb.-htar'a yazm~~~oldu~u mektup, "amutum"un kuyumcuya sat~ld~~~~vurgulanmaktad~ r. Ad~~geçen "amutum" ufalanm~~~özellik ta~~maktad~ r ve büyük
bir ihtimalle kuyumcu taraf~ndan i~lenecektir". Bunun anlam~~ ad~~ geçen
madenin eritilerek i~leme tabi oldu~udur". Bir ba~ka mektup, bu madenin

5 KTS

39a, 22: Hrozny, 39b. 1.

1 1/2 GIN a-mu-tum 1 1/2 ma-na. TA Kü.BABBAR4P-1d 2 ma-na 15 G~N.TA
7 7-13) 3 2/3 G~N a-mu-tum ga
a-na 19 1/2 ma-na 5 G~k ni-di-in

6 1-4)

8 E.Bilgiç, Sumeroloji Ara~t~rmalar~~ I, s. 947'de bu konudaki fikirleri aktararak, Lewy ve
Poebel'in "saf kalay", Goetze'nin "demir" ve Landsberger'in "platin" tekliflerini kabul etmez.
Daha sonra bu konuyu Maxwell - Hyslop, AnSt 22, s. 159-162'de i~lemi~~ve Eskiasur Devri'nde bu
kelimenin "parzillum" anlam~nda kullan~ld~~~n~~vurgulayarak, onlar da "demir" olabilece~ini
ifade etmi~lerdir.
9 Kt a/k 1260/b 3-4: 1 ma-na 10 G~N KÜ.BABBAR §a par-zi-lim
1° CAD. 97b "bir özel metal" ve AHw, 47a "meteor demir, demir" anlamlar~~verilmektedir.
Kt a/k 1072. 2-5) 2 a-nu-qû ga a-mu-tim ki-ip-lu Kü.G1 16 G~N KI.LA:B~~a-na ~-ku-pi-Agur a-di-in-ma: Onun a~~rl~k ta~~~ile 15 kqel tutan alt~n sarg~l~~2 adet "amutum"dan yap~lm~~~
yözü~ü ~küpp1-Aggur'a verdim.
12 Kt a/k 1072, 1-2: 2 a-nu-qû ga a-mu-tim; b/k 229, 3-4; /O a-nu-gfi ga a-mu-tim; j/k 107, 13: 6 G~N 22 1/2 SE Kü.AN a-nu-qû .5u-~ ftar ~-cli-na-bi fim
n/k 695, 16: tû-df-dn ga a-mu-

tim
13 Kt c/k 18, 40-42:
1 4.
3_0 a-mu-dm

... 12 a-gus-ü / §a a-mu-tim ü-ru-um KÜ.K~~/ 2 ~i-rni-s~l Kü.K.1...

~a-ha-ar-dm

na-p.i-hi-im 2 1/2 G~N.TA ki âb<ni>-gu

Kuyumcu ile ufalanm~~~"amutum"u, kendi a~~rl~k ta~~~ile 2 1/2'ar §eqe1 alt~n üzerinden anla~t~m.
15 "amutum"un eritildi~ini biz eski metinlerden biliyorduk. Bkz. Bilgiç, Sumeroloji
Ara~t~rmalan I, s. 947.
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ikinci bir kontrol s~ras~ nda eksildi~ini anlatmaktad~ r16. Azalman~ n sebebi ise
mektupta aç~klanmamaktad~ r. Ama ~imdi sunaca~~ m belge, bu madenin eritildi~ini destekleyen bir di~er delildir. Madenin erime esnas~ nda azald~~~n~~
göstermektedir". Bu arada bu madenin çe~itli kaliteler halinde kullan~ld~~~~
ortadad~rls.
Yukar~da daha önce bilinen ve taraf~mdan ilk defa sunulan özelliklere
sahip, fakat meslekda~lar aras~nda, hangi maden oldu~u hakk~ nda fikir ayr~l~ klar~n~ n bulundu~u, bu dönemde alt~ndan çok k~ymetli oldu~u bilinen ve
yerli krallarca ticareti yasak mallar aras~nda bulunan, ayr~ca yurt d~~~ na ç~k~~~~
yasak olan "amutum" madeninin, zaman~n Asurlu idarecileri taraf~ndan,
önemine istinaden ve daha da önemlisi, yap~lm~~~ticari anla~ma ~artlar~ n~~ da
bir tarafa b~rakarak, ticaretinin yap~lmas~~yolunda Asurlu tüccarlar~ n te~vik
edildi~i anla~~lmaktad~ r. ~~te bu konuyu ele alan ve bu konuda Ic- rum
KanA'e, Asur iktidar~ n~ n vermi~~oldu~u direktiflerin bütün Umm ve wabartumlar'a duyurulmas~~ hakk~ ndaki 3 mektubu ele almak ve buradan ç~ kan
yeni sonuçlar~~aktarmak istiyorumi9. 1. mektup, 1<r~~m Kani~'"den, o zaman~n büyük Urumlare~ndan Turhumit, Hattu~, Tar~mla, Tuh bia ve Nene«a 'ya
kadar olan bütün yerle~im birimlerine yaz~lm~~ ur20. 2. mektup yine Icrum
Ka~~&den, adlar~ n~~çok iyi bildi~imiz wabartumlar'dan Kuburnat, Ijanaknak
ve Tiknurna ya yaz~lm~~t~r. 3. mektup, krum KanWden, isim belirt~neksizin
bütün Icrum ve wabartumlar'a yaz~lm~~t~ r. Her üç mektupta da konu ortakt~r. lUrum Kani, 3. mektupta Asur ~ehrinin (amutum hakk~nda) mektubunun geldi~ini vurgulayarak21, Kü.AN'~ n yani "amutum" madeninin sat~l~~~~ve
~artlar~~ hakk~ ndaki Asur ~ehrinin direktifleri s~ ralanmaktad~ r. Bu direktif
aç~ klan~ rken, yerli saray~ n ilk sat~n alma hakk~ na sahip oldu~u vurgulanm~~~
ve "amutum"u saraya satmak isteyen her kim olursa olsun, ~imdiye kadar
satmam~~sa, "amutum "un onda birinine el konaca~~~ve ayr~ ca 1 mina 3 ~eqe1
16 Kt n/k 726, 6-9) a-mu-tân~~KI DUMU E-1i-me-~ar a-mu-ur-ma a-mu-tum ma-ti-a-at : Elime~ar'~ n o~lu ile "amutum'u gördüm ki "amutum" azalnu~ur.
17 Kt n/k 757, 6-8) i-na
~a-ra-pi-im 1 GlIV 15 SE im-ii: (amutum) miktarca,
eritme esnas~nda azald~. Ayn~~tabir CCT 4, 4a41; HUCA 39, 29, 7'de de daha önce geçmi~ti.
18 Kaliteyi gösteren yeni vesikalar ~unlard~ r: Kt n/k 1686, 1 "a-mu-tüm sa-ba-ar-tüm" a/k
1071, 3-4, 11: "a-mu-tim za-ku-tim" ve "a-mu-tum za-ku-tum".
19 Her 3 mektup da Kt 92/k kaz~~sezonuna aittir ve 200, 203 ile 221 kaz~~envanter
numaral~dirlar.
20 Kt 92/k 203.
21
6-8) tup-pu-um a a-limki i-Ii-kam 1-na tup-pi-im
: Asur ~ehrinin mektubu buraya
(Kani~'e) geldi. Asur ~ehrinin mektubuna göre...
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gümü~~"~adu"tum vergisi" al~ naca~~~ifade edilmi~tir". Kani~'in ileri gelenleri
3. mektupta, sat~n alan~n da onun onda birini kârum Kaniçe verece~ini vurgulayarak ve bunu da Tanr~~ M~ur'un bir kâr pay~~olarak lanse ederek, belki
de din sömürüsü yapmaktad~rlar23.
Ayn~~konu ile ilgili oldu~unu dü~ündü~üm, k -rum Kai~i.4'den Tubbia`ya
kadar bütün 1<r~lm ve wabartumlafa yaz~lm~~~olan bir mektup daha vard~ r2 '.
Bu mektupta konu bildirilmemekte, fakat kendi mesajlar~ n~~ getiren elçileri
Kulia'ya, onun getirdi~i haberi di~er kârum ve wabartumlar'a ula~urmak
için, bu görevi yapacak "muciarrib~lm" ad~~ verilen ulaklar~ n yard~mc~~ olarak
verilmesi kay~t edilip, kârum'dan kârum'a haberin bir an önce ula~t~ r~ labilmesi için ad~~geçen görevliye mutlaka bu i~~için sorumluluk verilmesi istenmektedir23. Bu türden bir mektup da Kt 90/k 355'tir ve konu yine belirtilmeyerek, KaniS'e kadar bütün kârumlar'~ n haberin bir di~er kârum'a ula~t~ r~ lmas~~ için, bir "muqarribum "~l görevlendirmeleri istenmektedir. Yaln~ z, bu
mektubun di~erlerinden fark~ , görevli elçinin farkl~~ biri olmas~ d~ r26. Ama,
Asur'dan ald~~~~talimatlar~~ ve
mektuplardan anla~~l~yor ki, kârum
kendi haberlerini bütün kârum ve wabartumlar'a duyurmak için, haberin
her ula~t~~~~merkezin, bir "m~ularrib~lm''11 görevlendirmesini sa~lamas~d~ r.
~imdi konum ile ilgili mektuplar~ n transkripsiyon, tercüme ve aç~ klamalar~n~~vermek istiyorum:

22 92/k 203, 10-16) ~na-ma-an Kü.AN
a-na ~GALIi" i-di-nu lu a-cli-ni M i-di-inma na-ii 10" la KÛ.AN ü 1 ma-na-um 3 GiN KliBABBAR
sa-ât~-ta-ma Ku-li-a / i-pâni-gu
: "anautum"u saraya satan birisi, ~imdiye kadar satmachysa, "arnun~m"un onda
birini ve onun 1 mina 3 .kciel tutan "S'adu'atum vergisini" al~koyunuz ki(bizim elçimiz) Kulia
bizzat kendisi buraya getirsin! Ayn~~ ifadeler 92/k 200, 9-15'de de geçmekte olup, tek farkl~ l~ k
cümle sonunda kullan~ lan "naWum" filmin prekatif formunun yerine "wablu" flilinin
prekatifinin kullan~lmas~d~ r. Bu ifadeler biraz daha farkl~~olarak 92/k 221, 8-13'de ~öyle izah
edilmektedir:
a-nim / ma-ma-an Kü.AN i-Sa-ü-mu-ni 1-na ne-me-lim <..<a> A4ur ü-M
e-wa
kâ-ru-um Ki-ni-il : "amutum"u sat~n alan birisi, Tanr~~ASSur'un kâr~ndan da
bahsedecektir. Onun(amutum'un) onda biri kârum
23 8-13)
a-nim / ma-ma-an KÛ.AN
i-na ne-me-lim <S'a>
ü-M
e-wa
kâ-ru-um
"amutum"u sat~n alan birisi, Tanr~~ASS'ur'un kâr~ndan da
bahsedecektir. Onun(amutum'un) onda biri L'h-um
24 Kt 92/k 224.
25 Bu konuda bkz. Kt 92/k 224 nolu mektubun ilerki sayfada bulunan transkripsiyon ve
tercümesine.
2<3 "amutum"un konu edildi~i mektuplarda 1.:rum KaniS'in elçisi olarak "Saqil datim"
Kulia'n~ n görevli olmas~n~ n yan~ nda, 90/k 355'de görevli olan elçi Nakiliat'ur. Muhtemeldir ki
konular farkl~d~ r.
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Kt 92/k 200
um-ma kâ-ru-um
da-tim

a-na
Ku-li-a

wa-bar-tim a Ku-bur-na-at
5

lia-na-ak-na-ak ii Ti-i-m ur-na
TUR GAL q1-b14-ma ~ dUTIP
tup-pi-ni ta4a-me-a-<ni> GIR a A-4ur
[IGI] Ku-li-a
/ ma-ma-an a-ma-kam

10

Kü.AN na-aS-O lu a-na
a-na

i-di-in lu [a-chj-ni

i-di-in-ma / na-ii / 10"
KÜ.AN a-du-a-sii 1 ma-na-um
3 CIN Kü.BABBAR
15 Ku-li-a
k~-ma

lu-ub-lam
um-ma Su-ut-ma

K (LAN a a-wi-lim a N~.KAs'
10t-im ti ‹a-[du-a]-sü 14-q6a-ma
li-li-kam-ma
20

[G~]R a A-Nul li-it-ma-ma
a-dt~-a-sû-nu nu-ta-ar

k.

ni4a-me-ma 30 A.N.E.
DUMU A-[.]-na

A.y.
ha-ra-an

a-am
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224

25

M Tû-i-mu-um ma-ma-[an]
e-ma-[re]

ha-ra-an

se'-er dam ~i-M-ri-ba-ni-ma
a-ma-kam
lu wa-gi-ib
30

û-g61i-a-am G~R ga A-gur
ge'-sf-a-ma / a-bu-um pa"-ni
/
I ma-na-um 3 G~N Kü.BABBAR
ga-du-[a-sü] sa-ür[ta-m]a

35

Kü.BABBAR [ga]-Lg-qi-M-gu-[ma] Ku-li-a
li-ni-ig-a-am
um-ma gu-ur-ma
a-M-ak-ma
a-za-ku / Kü.BABBAR

40

ga4.4-qi-ki-gu-ma mag-ki-tim
li-li-kam-ma

k.

ii-iz-ku
ih-da-ma Ku-ii-a

sk.

gl-par-ni ki 1-sa-bu-ur Kü.BABBAR ga--q1-1a.

45

a-ni-ga-am a-na nal:44414m ki tü-ga-ra

1-6) K;
~rum Kani, elçimiz "gaq11 datim" Kulialya, Kuburnat, Hanaknak
ve Tigmurna wabartum lar~ n~ n küçük büyük hepsine ~öyle diyor.
Mektubumuzu okudu~unuz günde, elçimiz Kulia'n~ n huzurunda, tanr~~
A.4Aur'un lol~c~n~~ ç~karun~z ve orada, "amutum"L~~ getiren herhangi bir kimse,
ister 10-21) saraya sarm~~~olsun isterse ~imdiye kadar satmam~~~olsun getirilmi~~ "amutum "un onda birine ve onun her 1 mina için 3 .'eqe1 tutan
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"adt~ tum" vergisini ona tarttmn~z ve Kulia onlar~n kontrolünde buraya ta~~sm! E~er o, beyefendiye ait "amutum"un onda birini ve onun "gadutum"
vergisini siz ahniz!" derse, bizim her ikimizin (bulundu~u yere)gelsin ve tanr~~
A..‹..<ur'un huzurunda yemin etsin ki, biz onlar~n "adu.tum" vergisini geri verece~iz 22-24) Anana'n~n o~lu Tuimum'un 30 e~e~i tali yoldan getirdi~ini
i~ittik. 25-32) Tuimum olmaks~z~n, birisi tali yoldan e~ekleri getirsin. Oradan
sevkedildi~i (gün) .Urum sakini buraya ç~kartt~. Tanr~~AMur'un k~l~c~m ç~kart~n~z ve kimse kimseye ho~~görülü davranmas~n! 33-36) Onun ".4ad~Mtum"
vergisi olan 1 mina 3 geqelgümü~ü, al~ koyunuz ve ona ödettirsinler ve Kulia
(paray~ ) sizin kontrolünüzde buraya getirsin! 36-45) E~er o, "ben gidece~im
ve 1Jrum Kan&de (bu mes'eleyi) halledece~im" derse, paray~~ona ödettiriniz
ve hesap buraya gelsin ki, onlar bizim ile hesapla~smlar! Dikkat ediniz! Bizim
elçimiz Kulia gecikmesin! Paray~~ödettiriniz! Buraya kar~~~hak iddia etmeye
kalk~~masm!
Kt 92/k 203
um-ma -ru-um
a-na .1-q1-i15 da-tim
Ku-li-a
5

Ua-tû-u.1 Ta-am-ni-a
Tû-üb-pf-a a-di Ni-na4a-a
i-dUTUsl tup-pi-ni ta4a-me-a-ni
G-~R .aA-gur ge"-~i-a-ma
ik-ri-ba-am

10

ma-ma-an KCLAN a-na
a-na

i-df-nu lu

hi i-df-in-ma na-ii lOtim
KCLAN û 1 ma-na-um 3 G~N
Kü.BABBAR

sa-b-ta-ma
Belleten C. LX.I, 15
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15

Ku-li-a /
ku-ma
um-ma

k.

Kü.AN a a-wi-lim
NI.KAsi

Ay. 20 10t-im
ba-ri-ni
li-li-kam-ma GIR a A-t~r
Sa-du-a-tam
nu-ta-ar4u-um it~-da-ma
25

[IGI KuJ-Ii-a
GIR A4ur
a-bu-um pa-~n[a-bi]-im
/ ma-ma-an ba-ra-an
sil-ki-Mm e-ma-re

30

se"-er-dam U46r[i-ba-ni]-11i-ma
a-ma-ka~n u.§-[te"]-bu-flui-ni
lu
1 m[a]-na-um 3 G~N Kü.BABBAR
Ku-li-a

35 i-pa-ni4u
k.

t~m-ma
.t~-ut-ma a-la-ak-ma

sk.

i-ki-ri-im

a-za-ku Kü.BABBAR
ma..-ki-tar~~~li-li-kam-ma

40

ii-iz-ku a-ni-.4a ki l-na-pu4a-am
a-na-kam Kü.BABBAR
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datim" Kulia ya, Ninaiaya kadar olan
1-6) Mrum Kani, elçimiz
krum Turbumit, klattu.‹, Tamnia (ve) Tubpia 'ya ~öyle diyor: 7-9) Bizim
mektubumuzu okudu~unuz günde, tanr~~Mgureun lul~c~m ç~kartma ve kurban kesiniz! 10-16) "amutumuu saraya satacak olan herhangi birisi, ~imdiye
kadar satmad~ysa, getirilmi~~"amutum"un onda birine ve onun her 1 mina
için 3 geqe1 tutan "gadutum" vergisine el koyunuz ve Kulia bizzat kendisi
buraya getirsin! 16-25) E~er o, beyefendiye ait "amutum"un onda birini ve
onun ".aduttim" vergisini siz ahniz!" derse, bizim her ikimizin (bulundu~u
yere) gelsin ve tanr~~A«ur'un huzurunda yemin etsin ki, biz ona %dukum"
vergisini geri verelim! Dikkat ediniz ve 26-28) elçimiz Kulia'nin huzurunda,
tanr~~M.§urk~n lul~c~m ç~kartma ve kimse kimseye ho~görûlü davranmayacak!
28-35) Yüklenmi~~e~ekleri, herhangi birisi tali yoldan buraya ula~urs~n!.
Ordan gönderdilderinde, krum sakinleri 1 mina 3.kqelgümü~û, ona ödettirsinler ve Kulia (paray~) bizzat kendisi buraya getirsin! 36-41) E~er o, "ben
gidece~im ve krum KanWde (bu mes'eleyi) halledece~im" derse, paray~~ona
ödettiriniz ve hesap buraya gelsin ki, onlar bizim ile hesapla~smlar! Buraya
kar~~~hak iddia etmeye kallu~mas~n, buraya paray~~ödesin!
Kt 92/k 207
um-ma ki-ru-um
/ a-na
Ku-li-a

da-(timl
T6ga-ra-ma

5

ü a-li

r

DUMU Ku-ku-d-nim wa4.1-bu-ni
/
ni-sf-ma 25 ma-na 4 1/4 CIN
da-tim
10

/ a-na
ka-il-id ikiz 5 &a-na-tim
a-na Wa-ab4u-1a-na
Tur4-bu-mi-it
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a-nim

a-di

15 i-ta-ba-al-ni-a-d
a-ma-kam Kü.BABBAR da-a-sü
.‹a ga-me-er-tim
k.

a-â.-q~--M-.§u
um-ma

A.y.

20

a-na ga-me-er-tim
ki k.4~a-ku
ga-£4-qi-ILSa
/ a-na

~~~~~-ma
ni-1-sf
25

ü

M k--da-ku

GIR k~~A-k~r ta-me-a4u
40 ma-na KÜ.BABBAR ki ma-sü-ni
30 ma-na Kü.BABBAR
ki k.4-â..4-du-ni 20 ma-na
30 KCI.BABBAR
ki i4u-~i-ni Kü.BABBAR
Iv

lu a um-mi-a-ni
a-limki lu GANlim
Kü.BABBAR / ma-M

35

na-ka-ku-ni lu wa-ar-ki-a
e-zi-ib lu a-na

k. pâ-ni-a
sk.

a-na

a-na ga-me-er-tim ü mi-1.4-11 ki kâ-5.4-da-ku-ni
G~R ta-me-a-k~-ma ükq-du-a-sü IGI GIR
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ii-iz-ku-ur ma-e .a-du-a-tim a i-za-ku-ru mi-ma
.a-dt~-a-tarn .1--a-ta.'m l i4u-ti4a-du-a-sU

1-7) K.5.rum
datim" Kulia". Urum Tegarama ve oran~ n sakini KukuUnum"un o~lu ~di-A~~ur'a ~öyle diyor: 7-9) Biz hesapla~t~ k ve, 25
mina 4 1/4 eqe1 (olan) datum vergisini ödedik. 10-15) Idi-A. ~ur, hesab~~
elde eunitir. 5 y~ldan beri, biz Wal~ana ve Turbumit'e soruyoruz. ~imdiye
kadar, o bize göndereekti. 16-22) Orada, eksiksiz olarak onun "datum" vergisini ödettiriniz! E~er o, "tamam~n~~elde etmedim" derse, yar~s~ n~~ödettiriniz!
E~er o, 23-26) "hesab~ n tamam~n~~ve hatta yar~s~n~~dahi elde edemedim"
derse, Tanr~~A.«ur'un k~l~ç önünde onu yemin ettiriniz! 27-41) Mevcut olmayan 40 mina gümü~ü, elde edilmemi~~30 mina gümü~ü, ortada olmayan
onun yar~s~ na ait 20 mina gümü~ü, hem kendisine ait gümü~ü, hem Asurlu
patronun gümü~ünü, hem Anadolu'da oturan patronun gümü~ünü; benim
getirmi~~oldu~um kadar gümü~ü, son b~ rakt~~~ m gümü~ü, önceden gönderdi~im gümü~ü, hesap için paran~ n tam olarak veya yar~ m olarak elde edilmedi~ine dair k~ l~ c~ n huzurunda onu yemin ettiriniz ve ayr~ ca onun
adt~'a.tum vergisi için de k~ l~ c~ n huzurunda yemin etsin! Yemin edilen
adt~ ...tum'a gelince: Ad~~ geçen adu'5.tum hiçbir ~ekilde mevcut de~ildir.
Onun .aduWtum ~nu al~n~z!

Kt 92/k 221
[n]~n-ma k-rt~-um
a-na
a-na ,a-q~--i15 da-tim
kâ-ar -ar-ma
5

û wa-bar-ra-tim

tup-pu-wn a a-lim
i-li-kam i-na tup-pi-im
urmi-im
a-nim / ma-ma-an Kü.AN
10

i4a-ii-mu-ni i-na
ne-me-lim
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e-wa 1§-ra-ti4~~~
k.
A.y.

kâ-rt~-um
((i-na)) ki-ma tup-pl-ni

15

ta-a‹-me-a-ni / a-ma-kam
a-na

I~~~a-na

i-dr-in lu k".-ra-at
ti-q1(LIGI1) in na-~t-ma
a-d[-ni la" 1-dt-in
20

ma-li Kü.AN

bi4it

S'~l-t~m-k~~ ü S'~l-mi
a-b14-~~~~1-na tup-pi-im
l~~-up-ta-nim-ma

25

me-t~ e-er tup-pi-ni
[al-na kâ-ar ka-ar-ma

k.

~~ wa-bar-ra-tim

sk.

Kü.AN lu a-na DAM. GAR
i-dt-in

a-wi-lim ki-tim

30 lt~-up-ta-nim
1-5) Kârum Kani , elçimiz
datim" (Kt~lia"/ya, bütün kârum ve wabartumlar'a ~öyle diyor: 6-13)Asur ~ehrinin mektubu buraya geldi. Asur ~ehrinin mektubuna göre: amt~tt~m''u sat~n alan birisi, Tanr~~A~~ur'un kâr~ ndan
bahsetmiyor. Bugünden itibaren, onun onda biri kârum KaniSindir. 14-24)
Mektubumuzu okur okumaz, orada saraya (amutt~m1) satt~~ise, yada saray~ n
direktiflerini bekliyorsa veya götürülüp ~imdiye kadar sat~lmachysa, ta~~ nan
ne kadar "amutum "ise, "afi'~~m evinde onun ad~ n~~ ve babas~ n~ n ad~ n~~ mektupta kaydediniz ve elçimiz ile buraya gönderiniz! 25-30) Mektubumuzun
kopyesini, bütün kârum ve wabartumlar'a gönderiniz! "amut~~m '~l bir tiiccara
satnysa, gerçek beyefendinin ad~ n~~ (belgede) kaydediniz!
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Kt 92/k 224
um-ma k.-ru-um
a-na
k-ar-ma ii wa-bar-ra-tim
Tt)-üb-pi-a
Ku-li-a

5

/ a-na
‹a-pe-er
mu-qa-ri-bi
cli-na4u-ma
10 ki-ru-um
k. a-na
A.y.
lâ tü-a-as-13a-raAu
i-na
15 mu-qa-ri-bi4
ta-bi-ra u-ma
a-lâ-kam iA-ti
Ku-li-a 1t i-mu-ü
kâ-si-aAu-ma
20

--ri-a-ni-~t~~

1-5) 1Cirum Kani, Tubpia ya kadar bütün k;i~-um ve wabartum'lara ~öyle
diyor: 6-13) Elçilerimizden Kulia, görev için gönderilmi~tir. 2 adet "mugarribum"u ona veriniz ki Urum'a (haberi) teslim etsin! Onu bekletmeyiniz! 1420) Sizin seçti~iniz "muqarribum lar, e~er Kulia ile gitmek istemiyorlarsa,
onu mükellef k~l~ n~z ve göndertiniz!
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Kt 90/k 355
um-ma
Wa-ah-<u4a-na-ma
a-na k-ar ki-ar-ma
a-d(
5 Na-ki-li-a-at
.ga
tup-pe-e .‹a
na-,« / TA
A.y.
10 oli-na4u-ma
u4-ma-kal hi i-bi-a-at
ki-ru-um a-na
1-4) lUrum WabuSana, Mnig'e kadar bütün Urumlara (~öyle diyor):
5-8) lUrum'un elçisi Nakiliat, Urum'un mektuplar~n~~ getirmektedir. 8-13)
Bir adet "muciarribum'u, ona veriniz ve bir gün dahi beklemesin! lUrum
Urum'a (haberi) ula~ urs~ n!
AÇIKLAMALAR
s. 8: Bu saurda geçen Sumerce ideogram TA, Kültepe Metinleri'nde ilk
defa kar~~m~za ç~ kmaktad~ r. Burada, bu ideogram Akadca "iften" yan~~ "bir"
anlam~nda kullan~lm~~t~ r. Bu ideograma Yeni Asurca belgelerde de kar~~ la~maktarz. Bkz. CAD I/J, 279; AHw, 400-401.
Bu konuda 89/k 325/b bizi destekleyen yeni bir belgedir. 15-21)
na mu-qâ-ri-bi a-na
di-na-ma IU-ru-um/a-na
a-di

i§-te-

