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KÜLTEPE KAZILARINDA ELE GEÇEN WAKLUM MEKTUPLARI
WAKLUM LETTERS DISCOVERED IN KÜLTEPE EXCAVATIONS
Esma ÖZ
Özet
Anadolu’nun eskiça tarihine ı ık tutan en eski yazılı belgeler, Kültepe tabletleridir. Kültepe’de ele
geçen tabletlerin büyük ço unlu u, Asurlu tüccarların ar ivlerinden ve bir kısmı da yerli halka ait belgelerden
olu maktadır. Asur Ticaret Kolonileri Devri olarak adlandırılan ve yakla ık 250 yıllık (M.Ö ±1975-1723) bir
döneme ait olan bu tabletlerin, önemli bir grubu ticarî içerikli olup, sayıları fazla olmamakla birlikte, sosyal ve
hukukî konuları kapsayan tabletler de bulunmaktadır. Hukukî konularla ilgili belgeler arasında, Asurlu
tüccarların zaman zaman birbirleriyle birtakım problemler ya adıklarına ili kin kayıtlar da bulunmaktadır.
Asurlu tüccarlar arasında, çe itli durumlardan kaynaklanan anla mazlıklar söz konusu oldu unda, tüccarların
öncelikle “b t k rim” “k rum dairesi”ne müracaat ettikleri, problemler burada çözülemez ise, Kaniš k rum’una
havale edildi i, Kaniš k rum’unda da bir karara varılamadı ı takdirde, Asur ehir meclisine gidildi i ve burada
son kararın verildi i anla ılmaktadır. Asur ehir meclisi kararlarının kaydedildi i bu tabletler, “waklum
mektupları” olarak adlandırılmı tır. waklum mektuplarının en önemli özelli i, Asur kralının “waklum” unvanını
kullanarak, Kaniš k rum’una ya da muhatap aldı ı Asurlu tüccar(lar)a seslenmesi ve tabletin zarfında da, Asur
ehir meclisinde alınan kararların, kral tarafından onaylandı ını gösteren waklum’un mührünün bulunmasıdır.
Bu makalede, Asur kralı tarafından, bir kısmı Kaniš k rum’una, bir bölümü de Asurlu tüccar(lar)a
hitaben yazılmı “waklum mektupları” üzerinde duraca ız.
Anahtar Kelimeler: Kültepe, Waklum, Asur ehir Meclisi, Kaniš k rum’u, Asurlu Tüccarlar.
Abstract
Kültepe tablets are the oldest written tablets that bring the ancient age history of Anatolia into light.
Most of tablets which were found in Kültepe are composed of archives of Assyrian merchants’s and some of
them are composed of documents that belong to local people. The majority of these documents which belong to
approaximately a period of 250 years ( ±1975-1723 B.C) and called as The Period of Assyrian Trade Colonies
commercial content is, although not more than numbers, are available also tablets social and legal issues
covering. Among the documents related to legal issues, also records relating to some conflicts which occured in
among themselves sometimes Assyrian merchants’s. In a conflict case, in among Assyrian merchants firstly
were applying to “b t k rim” “k rum office”. If the problems could not be solved in this office, it was sending
to Kaniš k rum. To Aššur City Council was applying and have been seen here given the last decision if Kaniš
k rum could not decide on the conflict. These tablets which the decisions’s of Aššur City Council were recorded
have been called as “waklum letters”. The most important feature of “waklum letters” is that the Aššur king’s
was calling out to Assyrian merchants or Kaniš k rum by using the title “waklum” and also in envelope of
tablet’s, decisions’s taken in Aššur City Council has been approved showing by the king is available seal’s of
waklum’s.
Here, we will emphasize “waklum letters” which some of them were written to “Kaniš k rum” and
some of them to Assyrian merchants by the Aššur king.
Key Words: Kültepe, Waklum, Aššur City Council, Kaniš k rum, Assyrian Merchants.

1948’den bu yana devam eden Kültepe kazıları1 neticesinde, bugün yakla ık 23.000 Eski Asurca
çivi yazılı tablet ele geçmi tir.2 Bu tabletlerin büyük bölümü, Mezopotamya’dan Anadolu’ya ticaret
yapmak amacıyla gelen Asurlu tüccarların ar ivlerinden ve bir kısmı da Anadolu’nun yerli halkına ait
belgelerden olu maktadır. Tabletlerin konusu a ırlıklı olarak, borç senetleri, i mektupları, teslimat
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ara tırma Görevlisi.
Türk Tarih Kurumu adına 1948 yılında ba layan Kültepe kazılarını, uzun yıllar Prof. Dr. Tahsin Özgüç yürütmü tür. 2006 yılından
bu yana, Kültepe kazıları Prof. Dr. Fikri Kulako lu’nun ba kanlı ında devam etmektedir. Hocalarımıza, tabletleri filologların
çalı malarına sundukları için te ekkür ederim.
2
Eski Asurca tabletlerin bibliyografyası için bkz. Cécile Michel (2003). Old Assyrian Bibliography, Leiden: Old Assyrian Archives,
Studies, volume 1).
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- 347 belgeleri, masraf listeleri, toplu kayıtlar ve çe itli konularda yazılmı notları içermektedir. ktisadî
vesikaların yo un oldu u Kültepe tabletleri arasında, Asurlu tüccarların zaman zaman kendi aralarında
birtakım ticarî ve hukukî problemler ya adıklarına ili kin kayıtların yer aldı ı belgeler de bulunmaktadır.
Asurlu tüccarlar, aralarındaki anla mazlıkların çözümü için öncelikle “b t k rim” “k rum dairesi”ne3
müracaat ederlerdi. E er, sorun burada çözülemez ise, Anadolu’daki di er k rum ve wabartumlar’ın ba lı
oldu u Kaniš k rum’una gidilirdi. Problemin Kaniš k rum’unda da halledilememesi durumunda “b t
lim” “(Asur) ehir meclisi”ne müracaat edilir ve son karar burada verilirdi. Asur kralının ba kanlı ında
toplanan ehir meclisinin, konuyla ilgili verdi i kararı içeren bu belgeler, “umma waklumma…qibima”
“waklum öyle…söyler” eklinde de i meyen bir hitapla ba ladı ı için “waklum mektupları” olarak
adlandırılmı tır. Bu belgelerin en önemli özelli i, Asur kralının “waklum” unvanını kullanarak, Kaniš
k rum’una ya da muhatap aldı ı tüccar(lar)a seslenmesi ve tabletin zarfında da, Asur ehir meclisinde
alınan kararların kral tarafından onaylandı ını gösteren, “K Š B waklim” “waklum’un mührü” yazısının
bulunmasıdır.
waklum mektupları, Kaniš k rum’una yazılan resmî mektuplar ve kralın ticarî ili kilerde
bulundu u tüccar(lar)a gönderdi i ki isel mektuplar olmak üzere iki grupta incelenebilir.4 Asur ehir
meclisinde alınan kararların, Kaniš k rum’una iletildi i mektuplarda “umma waklumma ana k rim Kaniš
qibima lum d nam (ina hamrim)5 iddinma” “waklum, Kaniš k rum’una öyle söyler: ehir (Asur) (kutsal
mekânda) kararı verdi” ifadesiyle ba lar6 ve kesin emirleri içerir; waklum’dan, Asurlu tüccar(lar)a yazılan
ki isel mektuplarda ise, emirler de il ricalar söz konusudur. (Larsen, 1974b: 295)
waklum mektuplarını de erlendirmeden önce, Asur kralının kullandı ı bir unvan oldu u görü ü
genel kabul gören, waklum konusunda yapılan yorumları sunmak istiyorum:
waklum unvanını ta ıyan ki inin kim olabilece i hususunda farklı görü ler bulunmaktadır. CAD
A/I, s: 277-278’de, aklum, waklum, uklum (UGULA/PA) eklinde geçen bu kelime için, “askerlerin,
i çilerin ve zanaatkârların denetleyicisi” anlamı verilmekte, Asur’da bir krallık unvanı olarak da
kullanıldı ı belirtilmektedir. AHw, s: 1456a’da “prensin bir unvanı” ve CDA, s: 433’de de “Eski
Asurca’da kral unvanı” olarak geçmektedir.
Landsberger, waklum mektuplarının, içerik bakımından kralın yazabilece i mektuplar olmadı ını
belirterek, waklum’un, “kralın mührünü kullanmaya yetkili yüksek rütbeli bir memur” olabilece ini ifade
etmektedir. (Landsberger, 1940: 22, n: 2) Balkan da Landsberger’in görü üne katılarak, Geç Asur Devri
krallarının waklum unvanını kullanmalarına ra men, bu mektupların muhtevası itibariyle kral tarafından
yazılamayaca ını söylemektedir. (Balkan, 1955: 33, n: 46) Orlin, Asur krallarının bir unvanı olan
waklum’un, aynı zamanda kraliyetle ilgisi olmayan ki ilerce de kullanılmı olabilece ini belirtmekte ve
waklum’u “yüksek rütbeli hukukî bir memur” eklinde yorumlamaktadır. (Orlin, 1970: 64) Lewy, Orta
Asur Döneminde PA ideogramıyla geçen waklum’un, Eski Asurca belgelerde “Asur’daki yüksek rütbeli
bir memuru” i aret etti ini belirtmektedir. (Lewy, 1956: 26, n: 109).
waklum mektupları üzerinde, Larsen kapsamlı bir çalı ma gerçekle tirmi tir.7 (Larsen, 1976:
129-159) L29-573=POAT 18A numaralı waklum mektubunun zarfında bulunan mühür kitâbesinin
(POAT 18B), Eski Asur Dönemi krallarından k num’un o lu Šarrum-k n’e (I.Sargon)8 ait oldu unun
anla ılmasıyla Larsen, Landsberger’in waklum için ileri sürdü ü “kralın mührünü kullanmaya yetkili
yüksek rütbeli bir memur” fikrinin artık kabul edilemeyece ini, bütün waklum mektuplarının krala ait
oldu u konusunda hiçbir üphenin bulunmadı ını ve kralın bir meclis ba kanı gibi görev yaptı ını
3
b / tum, “ev” anlamının dı ında; arsa, mal, mülk, ticarethâne ve aynı zamanda bir kurumu ifade etmek üzere kullanılmı tır. (CAD
B, s: 282-295; AHw, s. 132-134 ve CDA, s: 46-47) Merkez k rum’un idarî bir birimi oldu u anla ılan b t k rim’de, Asur’dan gelen
malların depolandı ı, önemli idarî ve ticarî kararların alındı ı, çe itli kayıtların tutuldu u, ticareti yapılan mallardan k rum adına
alınacak vergilerin toplandı ı ve malların saraya çıkarılmasında tüccarlarla yerel saray arasında arabuluculuk yaptı ı
anla ılmaktadır. (Albayrak, 2003a: 344) Aynı zamanda, k rum dairesi’nin, Asurlu tüccarlar ile saraylar arasındaki problemlerde de
devreye girerek, Asur vatanda larının haklarını korumaya yönelik giri imlerde bulundukları bilinmektedir. (bkz. Kt n/k 504)
4
Ele geçen waklum mektuplarından bazıları, kırık satırlardan olu tu u için tabletlerin anlam bütünlü ü sa lanamamı , bu sebeple
çalı mamızda bu belgelerden bahsedilmemi tir.
5
hamrum için CAD H, s: 70; AHw, s: 318 ve CDA, s: 104’te “(Tanrı Adad ve Tanrı Aššur’un) kutsal yeri” anlamı verilmektedir.
6
Kt 87/k 40, Kt c/k 261 ve Kt 91/ k 100 numaralı belgeler, Asur ehir meclisinin aldı ı kararları içermez. waklum tarafından Kaniš
k rum’una gönderilen talimatlar mektuplarıdır.
7
waklum mektupları konusunda yapılan di er çalı malar için bkz. Salih Çeçen (1990a). Kültepe Metinlerinde Bulunan Yeni Waklum
Mektupları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları; Cécile Michel (2001). Correspondance Des Marchands De Kaniš Au Début Du
IIe Millénaire Avant J.-C, Paris; Guido Kryszat (2004c). Wer Schrieb Die Waklum-Briefe?, Leiden: Assyrian and Beyond. Studies
Presented to Mogens Trolle Larsen.
8
Šarrum-k n (I. Sargon) M.Ö ± 1920-1881 yıllarında krallık yapmı tır.

- 348 söylemekte; birçok belgenin üzerinde yaptı ı çalı manın neticesinde, Asur kralının, kendi vatanda ları ile
ilgili olaylarda hitap ederken waklum, tanrılarla konu urken iššiakkum ve siyasî-politik alanlardaki
konu malarda da rub ’um ve b lum unvanlarını kullandı ını belirtmektedir. (Larsen, 1976: 131-149)
k num’un o lu Šarrum-k n’a ait oldu u anla ılan mektubun zarfındaki metin (POAT 18B)
“[K Š B wa-ak]-lim” “[waklum’un müh]rü” diye ba ladıktan sonra mühür yazısının son satırlarında
1)
[LUGAL.G ].NA?9 2) [PA.TE].S 3) [dA]-šùr 4) DUMU -ku-[nim] 5) PA.TE.S 6) dA-šùr “1-6) Tanrı
[Aš]šur’un [ ehir be]yi, k [num]’un o lu, Tanrı Aššur’un ehir beyi, [Šarrum]-k n” yazılı ıyla, kral
Šarrum-k n’in mühür kitâbesi kaydedilmi tir. Dolayısıyla, buradaki waklum’un Šarrum-k n’i gösterdi i
açıktır.
Mektubun tabletinde de (POAT 18A) waklum, yani Šarrum-k n, ünlü tüccar P šu-k n’e “Burada
babam, sana ( u) talimatları verdi” diye seslendikten sonra, babası k num’un talimatlarını bildirmekte,
metnin devamında da waklum’un, Asq dum adlı ahısta bir miktar gümü ünün bulundu u, ancak bu
gümü le ilgili birtakım sıkıntıların ya andı ı ve waklum’un P šu-k n’den problemi halletmesi için
yardım istedi i anla ılmaktadır. Tablette, k num’un, tüccar P šu-k n’e “o lum” diye hitap etti i
görülmektedir. Kralın, ticarî ili kilerde bulundu u tüccarlara bir yakınlık göstergesi olarak bu ekilde
seslendi ini dü ünebiliriz. Metinde waklum, gümü konusundaki sorunun halledilmesi durumunda bir
nevî te ekkür, minnet ifadesi olarak P šu-k n’i, Tanrı Aššur ve kendi tanrısı huzurunda takdis edece ini
de belirtmektedir. Metnin tamamı öyledir (POAT 18A)10: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na Pu-šu-ke-en6
3)
qí-bi-ma / a-na-kam-ma 4) a-bi / ú-na-hi-id-kà 5) um-ma šu-ut-ma / šu-ma me-er-i a-ta 6) šu-ma ta-raa-ma-ni 7) KÙ.BABBARáp / Ás-qú-dim 8) a-ba-at / a-ni i-na up-pí-kà 9) ta-áš-pu-ra-am 10) um-ma a-tama / a-wi-lúm 11) i-na qá-qí-ri-im 12) da-nim / wa-ša-áb 13) [lá e]-ta-lá-ku-ma 14) [KÙ].BABBAR lá a- aba-at 15) šu-ma a-bi4 a-ta 16) šu-ma ta-ra-a-ma-ni 17) a-ma 2 up-pé-en6 18) na-áš-ú-ni-ku-um 19) iš-téen6 / up-pá-am ší-me 20) 1 up-pá-am / i-na qá-tí-kà 21) kà-i-il5 / šu-ma a-bi4 a-ta 22) šu-ma ta-ra-a-ma-ni
23)
a-bu-ni lu-qú-tám ma-a-tám 24) i-dí-šu-um lu e-ta-lá-tí-ma 25) iš-tù KÙ.BABBAR 1 GÙ ù e-li-iš 26) aba-at / KÙ.BABBAR 1 GÍN 27) lá i-ha-li-iq ki-ma 28) ša a-ta / ta-qí-ša-ni 29) li-bi4 ha-di IGI A-šur 30) ù
i-li-a a-kà-ra-ba-kum 31) [ki]-ma KÙ.BABBARáp ra-mì-ni-kà 32) šu-tám-ri-i 33) a-šu-mì a-wa-tí-kà / ša ibu-lu-u a-bi4-a 34) ta-áp-té-a-ni ù up-pá-kà! / áš-[ta-me] 35) a-na-ku a-na-kam ma- a-ku-um “1-8)
waklum, P šu-k n’e öyle söyler: Burada babam, sana ( u) talimatları verdi. O, öyle (söyler): “E er, sen
benim o lumsan (ve) e er beni seviyorsan, Asq dum’un gümü ünü tut (elde et)!” 8-14) imdi mektubunda
bana unları yazdın, sen öyle (söyledin): Adam, tehlikeli bir konumdadır. (Onunla anla mak için)
gidemiyorum. Ben, kendi yetkimdeki [gü]mü ü [tuta]mıyorum. 15-21) E er, sen benim babamsan (ve) beni
seviyorsan, onlar sana iki mektup getirmektedirler. Bir mektubu oku (ve) bir mektubu da elinde muhafaza
et! 21-29) E er, sen benim babamsan (ve) e er beni seviyorsan, bizim babamız ona pek çok mal verdi, en
azından senin yetkindeki 1 biltum gümü ü veya daha fazlasını tut (elde et)! 1 šeqel gümü dahi
kaybedilmemeli! Bana verdi in hediyeyi, gönülden vererek mutlu et! 29-35) Tanrı Aššur ve benim tanrımın
huzurunda sana dua edece im (seni takdis edece im). Gümü ü, kendi paranmı gibi kullan. Babamın
ya amı boyunca sen problemlerini bana açtın ve mektubunu i [ittim]. Ben burada, senin için sorumluluk
almaktayım.”
POAT 18A/B numaralı mektuptan ba ka, Kt n/k 560 numaralı belge de, waklum’un, kralın
kullandı ı bir unvan oldu u konusunda üpheye yer bırakmamaktadır. Çünkü, metnin 13-16. satırlarında
“Kralın mührünü ta ıyan bu mektubun kopyasını T ra-B li sana gönderdi” ifadesi yer almakta; bu
mektubun kopyası oldu u anla ılan Kt n/k 1384 numaralı belgenin zarfında da “waklum’un mührü” tâbiri
geçmektedir. Dolayısıyla, “kralın mührü” ve “waklum’un mührü” ifadeleri birbirini tamamlamakta ve
buradan waklum’un, kralın kullandı ı bir unvan oldu u sonucu çıkmaktadır. Metinden, Kura adlı ahsın,
Puzur- štar’dan bilmedi imiz nedenlerden bir miktar gümü aldı ı anla ılmakta, gümü ün ödenmesiyle
ilgili önemli bir problem ortaya çıkmı olmalı ki, k rum dairesi ve Kaniš k rum’unda çözülemeyen
olayın, Asur ehir meclisine kadar gitti i ve burada karara ba landı ı görülmektedir. Kt n/k 560 numaralı
(Çeçen, 1990a: 36-37) metnin tamamı öyledir: 1) a-lu-um dí-nam 2) i-na ha-am-ri-im 3) i-dí-in-ma ma-lá
4)
KÙ.BABBAR ša Puzur4- štar 5) Ku-ra il5-qé-ú 6) i-Kà-ni-iški 7) a-na me-er-e 8) Puzur4- štar 9) ú-ta-ar
10)
Ku-ra iš-tí 11) DAM.QÀRri-šu 12) e-ta-wu 13) me-he-er up-pì-im 14) a-nim ku-nu-uk 15) ru-ba-im Tù-raBe-lí 16) ub-lá-ku-um “1-9) ehir, kutsal mekânda kararı verdi. 3-5) Kura(nın), Puzur- štar’dan aldı ı gümü
ne kadarsa, Kaniš’te, Puzur- štar’ın o ullarına iâde edecek. 10-12) Kura, (meseleyi) tüccarıyla konu acak.
13-16)
Kralın mührünü (ta ıyan) bu tabletin kopyasını T ra-B li sana gönderdi.”
9

LUGAL=šarrum “Kral” ve G .NA= kânu: Gerçek, do ru olmak. LUGAL.G .NA=Šarrum-k n “Kral, gerçektir” anlamındadır.
Metnin i lendi i yer için bkz. Mogens Trolle Larsen (1976). The Old Assyrian City-State and Its Colonies: Mesopotamia
Copenhagen Studies in Assyriology Volume 4.
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- 349 Kt n/k 560 numaralı mektubun kopyası Kt n/k 1384’te de (Çeçen, 1990a: 36-37) benzer ifadeler
kayıtlıdır: 1) K Š B wa-ak-lim 2) a-lu-um dí-nam 3) i-na ha-am-ri-im 4) i-dí-in-ma ma-lá 5) KÙ.BABBAR
ša Puzur4- štar 6) il5-qé-ú i-na 7) Kà-ni-iš a-na me-er-e 8) Puzur4- štar 9) ú-ta-ar-ma 10) Ku-ra 11) iš-tí támkà-ri-im 12) e-ta-wu “1-4) waklum’un mührü. ehir, kutsal mekânda kararı verdi ve 5-12) (Kura) aldı ı
Puzur- štar’ın gümü ü ile ilgili olarak Kaniš’te Puzur- štar’ın çocuklarına iâde edecek ve Kura, tüccar ile
konu acak.”
Yine, waklum’un, kralın kullandı ı bir unvan oldu u, EL 327 numaralı (Eisser-Lewy, 1935: 100101) belgenin zarfında rastladı ımız, k num’un o lu Šarrum-k n’e ait mühür baskısından ve zarf
üzerindeki metinde kayıtlı ifadelerden anla ılmaktadır. Zarfta görülen Sütun I: 1) dŠarrum-k n 2) PA.TE.S
3) d
A-šùr ve Sütun II: 1) m r [k nim] 2) PA.TE.S 3) dA-[šùr] “Sütun I: “1-3) Tanrı Aššur’un ehir beyi
Šarrum-k n ve Sütun II: 1-3) Tanrı Aš[šur]’un ehir beyi [k num]’un o lu” eklindeki mühür yazısı11 ve
zarf üzerindeki metinde yer alan “K Š B waklim” “waklum’un mührü” tâbiri ile, kral Šarrum-k n’in
kastedildi i açıktır.
Bahsetti imiz üzere, iki grupta de erlendirebilece imiz waklum mektuplarının ilk grubunu,
waklum’dan Kaniš k rum’una hitaben yazılmı resmî mektuplar olu turmaktadır. Bu mektuplar, Asur
ehir meclisinde alınan kararların, Asurlu tüccarların Anadolu’daki temsilcisi konumunda olan Kaniš
k rum’una iletildi i belgelerdir.
leyece imiz ilk belge, waklum tarafından Kaniš k rum’una ve “ aher rabi” “küçük-büyük
(meclis)”e yazılan Kt 87/k 40 numaralı (Hecker, 2003: 183-196) tablettir. Belgede, Asurlu tüccarların
zarflı tabletlerinin, Wahšušana’dan gelen yerli ve perakendeci tüccarlar tarafından satın alınması ve ehir
dı ına çıkarılmasından, waklum’un duydu u rahatsızlık dile getirilmektedir. Tablette waklum, Asurlu
tüccarlara ait, ehir dı ına çıkarılan ve ciro edildi i anla ılan tabletlerin toplanması gerekti i yönünde
talimatlarda bulunmaktadır. Tabletin ilgili satırları öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma a-na 2) kà-ri-im Kàni-iški a-he-[er] 3) GAL qí-bi-ma / ni-ša-me-ma / up-pé] 4) ha-ru-mu-tim / ša tám-[kà-r]e 5) iš-tù Wa-ahšu-ša-na [x (x)] x 6) nu-a-ú / ù ma-ki-ru-ú 7) i-za-bi-lu-nim-ma a-hu-ru-tum 8) i-na ma-tim /iš-ta-na-ú-mu
9)
a-pu-tum / i-na u4-mì-im 10) [ša] up-pá-am / a-nim / ta-ša-me-a=ni [kırık i aretler]……4 up-pá-am šuu[m-šu] 5 ša tam-kà-ri-im [ša iš-tù] 6 Wa-ah-šu-ša-na [nu-a-ú] 7 ú ma-ki-ru / ú-šé-[ í-ú] 8 li-iš-ú-mu-ma
/ u[p-pé-e-šu-nu] 9 li-ip-hu-ru-ma IGI 3 [DUMU] 10 ša A-šùr ma-lá KÙ.BABBAR tù-ša- qá =lá-ni
11
bè-lu up-pé-e 12 li-iš-qú-lu-ni-ku-nu-tí-ma 13 up-pé-e-šu-nu / li-il-qé=ú-ma 14 ša up-pá-am / iš-úmu… “1-10) waklum, Kaniš k rum’una, küçük-büyük (meclise) öyle söyler: itiyoruz. Tüccarların zarflı
tabletlerini, Wahšušana’dan yerli ve (perakendeci) tüccarlar ta ıyorlar. Küçük ülkede satın alıyorlar.
Günlerdir bu mektubu i itiyorum… 4-14 Onun adına tüccarın tabletini, Wahšušana’dan yerli ve
(perakendeci) tüccarlar ( ehir dı ına) çıkarıyorlar. Onların (Asurlu tüccarların) tabletlerini satın alsınlar.
Aššur’un 3 o lunun huzurunda toplasınlar. Tartılan gümü le ilgili, tabletlerin beyleri size tartsınlar
(ödesinler). Onların tabletlerini alsınlar. Tableti satın alsınlar…”
Bir ba ka waklum mektubu, Kt b/k 180’de (Çeçen, 1990a: 37-38), Ennam-A’nın ölümü üzerine
Aššur-rabi’nin, babasının kan parasını almak istemesiyle ilgili hukukî konunun Asur ehir meclisinde
görü ülüp karara ba landı ı ve kararın “r bi um” “vekil, avukat” aracılı ı ile Kaniš k rumu’na
gönderildi i anla ılmaktadır. Verilen karara göre, Ennam-A’nın kan parası Aššur-rabi’ye ödenecektir. Bu
ödemenin, davacının belirledi i vekil aracılı ıyla yapıldı ı görülmektedir. Metnin tamamı öyledir: 1)[umma wa-ak-lúm-ma] 2) [a-na kà-r]i-im 3) [Kà-ni]-iški 4) [qí]-bí-ma 5) a-lu-um / dí-nam 6) i-na ha-am-ri-im 7)
i-dí-in-ma 8) A-šùr-GAL DUMU En-nam-A 9) ra-bi4- a-am / a-na 10) Kà-ni-iš / i-ša-pár-ma 11) da-me / ša
En-nam-A=ma 12) <a-na> me-er-i-šu 11) i-[ša-qí-il5] “1-4) [waklum], [Kan]iš [k r]um’una [ öyle] [söy]ler:
5-7)
ehir, kutsal mekânda kararı verdi ve 8-12) Ennam-A’nın o lu Aššur-rabi, bir vekili (avukatı) Kaniš’e
gönderecek ve Ennam-A’nın kan parası, onun o luna ödenecek.”
ICK 1, 182’de de, metnin bazı kısımları kırık oldu u için net anla ılamamakla birlikte, ticarî
mallar ve gümü le ilgili çözüme kavu turulan konunun Kaniš k rum’una bildirildi ini ö reniyoruz. Di er
waklum mektuplarından farklı olarak, bu belgede ay ve l mum tarihlemesi yapıldı ını görüyoruz. Metnin
tamamında unlar kayıtlıdır: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na kà-ri-im Kà-ni-[iš]ki 3) qí-bi-ma a-lu-um 4) dínam i-na ha-am-ri-im 5) i-dí-in-ma m-dí-DINGIR 6) DUMU Šu-La-ba-an 7) MAŠK M e-ha-az-ma 8) a-na
kà-ri-im Kà-ni-ìški 9) i-ša-pár-ma lu i-na 10) lu-qú-tim lu i-na 11) [……] KÙ.BABBAR… 1 TU .[KAM…]
2
li-mu-[um] 3 Šu-dEN.ZU [DUMU] 4 Pá-pí-li-im 5 kà-ru-um 6 e-mu-uq MAŠK M 7 Bu-zi-a DUMU
11
kr . Kemal Balkan (1955). Kaniš K rum’unun Kronoloji Problemleri Hakkında Mü ahedeler, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.

- 350 d- na -a 8 MAŠK M- í (x) “1-7) waklum, Kan[iš] k rum’una ( öyle) söyler: ehir, kutsal mekânda
kararı verdi. Š -Laban’ın o lu md lum, bir vekile (avukata) ula acak ve 8-11) (onu) Kaniš k rum’una
gönderecek. Hem ticarî malları hem […..] hem de gümü ü … 1-8 …Ay]’ı, Papp lum’un [o lu] Š -Sîn’in
[l ]mum’lu u. k rum, vekilin (avukatın) idarî gücüdür. d n ya’nın o lu Buz ya benim vekilimdir
(avukatımdır).”
Kt 79/k 101 numaralı (Sever, 1991b: 260) waklum mektubunda da, adları kaydedilmeyen Asurlu,
Akadlı, Amurrulu ve Subarlı dört ki i arasında, altınla ilgili bir problem oldu u, bu sorunun ehir
meclisinde “k ma aw t naru ’im” “dikili ta ın sözüne göre/ hükmü gere ince”12 karara ba landı ı
anla ılmaktadır. Asur ehir meclisinin sorunları görü ürken, kanun sayılabilecek birtakım kuralların yazılı
oldu u, dikili ta taki hükümleri dikkate alarak karar verdi ini görüyoruz. Tablette, waklum’un, Akadlı,
Amurrulu ve Subarlı tüccarların, Anadolu’da ticaret yapmasını istemedi i anla ılmaktadır. Metnin 16-25.
satırlarındaki ifadeler, Asur ehir meclisinin aldı ı kararlara uyulmadı ı takdirde, olayın ciddi sonuçlarını
yansıtmaktadır. Metinde unları okuyoruz: 1)um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na kà-ri-im 3) Kà-ni-iški 4) qí-bi-ma
up-pá-am 5)ša dì-in a-limki 6) ša a-šu-mì KÙ.G 7) ša ni-iš-pu-ra-ku-nu-tí-ni 8) up-pu-um šu-ut a-ku-uš
9)
a-šu-mì KÙ.G i- u-ur-tám 10) ù-la né- ú-ur 13 11) a-wa-tum ša KÙ.G 12) pá-ni-a-tum-ma 13) a-hu-um ana a-hi-im 14) a-na ší-mì-im 15) i-da-an 16) ki-ma / a-wa-at 17) na-ru-a-im 18) DUMU A-šùr šu-um-šu
19)
KÙ.G a-na A-ki-dí-im 20) A-mu-ri-im 21) ù Šu-bi-ri-im 22) ma-ma-an 23) la i-da-an 24) ša i-du-nu 25) ú-lá
i-ba-la-a “1-4) waklum, Kaniš k rum’una ( öyle) söyler: 4-8) Altınla ilgili olarak ehrin verdi i kararı
içeren size gönderdi imiz tablet geçersizdir. 9-15) Altınla ilgili planı tasarlamadık. Altın meselesi
önceliklidir ve biri di erine fiyatına verecek. 16-25) Dikili ta ın hükmü gere ince adı geçen Asurlu, altını
Akadlı’ya, Amurrulu’ya ve Subarlı’ya, (ya da) herhangi bir kimseye vermeyecek. Verdi i takdirde
ya amayacak.”
Asur ehir meclisinin sorunları çözüme ula tırıp karara ba larken, dikili ta taki kuralları göz
önüne aldı ına ili kin ba ka belgeler de mevcuttur. Kt n/k 1925 numaralı14 waklum mektubunda, tüccar
Š -K bum ile ilgili alınan kararlar, Kaniš k rum’una bildirilmekte, yine dikili ta taki hükümlere göre
karar verilmektedir. Š -K bum’un içinde bulundu u problemin ne oldu u hususunda tablette bir bilgi
bulunmamakla birlikte, metnin son satırlarında “gümü ünü alacak” ifadesi, konunun gümü hakkında
oldu unu akla getirmektedir. Kt 79/k 101 numaralı mektuptan da anla ıldı ı üzere, dikili ta ta, hukukî,
ticarî vb. konuları kapsayan, kanun niteli inde maddeler bulunmaktaydı. Tablete göre, Asur ehir
meclisinde alınan kararlar, adı geçen ki ilerce uygulanırken ahitlerce de ispat edilmesi istenmektedir. Bu
durum, daha sonra her iki tarafın da hak iddia etmesini önlemek amacıyla olmalıdır. Metnin tamamı
öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na kà-ri-im 3) Kà-ni-iški 4) qí-bí-ma 5) a-lu-um dì-nam 6) i-na ha-amri-im 7) i-dì-ma 8) tám-kà-ru 9)m Šu-Ku-bi-im 10) DUMU A-šùr-be-el-a=wa-tim 11) i-na mì-ma 12) mŠu-Kubu-um 13) i-šu-ú-ni 14) ki-ma a-wa-at 15) na-ru-wa-ú 16) i-na ší-bi-šu 17) i-ku-un-ma 18) i na sà bi tí šu 19) KÙ.
BABBARap-šu 20) i-lá-qé “1-4) waklum, Kaniš k rum’una öyle söyler: 5-7) ehir, kutsal mekânda kararı
verdi. 8-14) Aššur-b l-aw tim’in o lu, tüccar Š -K bum, mevcut her eyi alacaklıdır. 14-20) Dikili ta ın
hükmüne göre, onun ahitleri (aracılı ıyla) do rulayacak…?? (her biri) gümü ünü alacak.”
Kt a/k 394’te de (Sever, 1991b: 257-258), naruqqum-sermayesi ve faizsiz verilen borç paranın
(gümü ün) ödenmesiyle ilgili, dikili ta ın hükmü do rultusunda karar verildi i anla ılmakta, yine bu
metinde de alacaklı ahsın parasını ahitler huzurunda alması gerekti i bildirilmektedir. Metnin
tamamında unları okuyoruz: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na kà-ri-im 3) Kà-ni-iški 4) qí-bí-ma 5) a-lu-um
dì-nam 6) i-dí-ma a-na A-šur-ta-ak=lá-ku 7) DUMU dA-šùr-i-dí 8) šu-ma i-na GÁNlim 9) lu na-ru-qum lu ebu- í 10) ma-ma-an i-dí-in 11) qá-dí um-mì-a-ni [šu-ma]-ma 12) i-na ší-be-šu i-na 13) a-limki / i-lá-qé 14) šuma KÙ.BABBAR i-na GÁNlim 15) e-pu-ul ki-ma 16) [a]-wa-at na-ru-a-im 17) i-ší-bi4-šu i-ku-an-ma 18) ášra-kam-ma KÙ.BABBARáp-šu 19) i-lá-[qé a-n]a KÙ.BABBAR 20) ma-ma-[an lá] i- á-hi 21) a-na a-limki
22)
i-pá-hu-ra-am” “1-4) waklum, Kaniš k rum’una öyle söyler: 5-10) ehir, kararı verdi. E er, Anadolu’da
herhangi bir kimse, Aššur- ddi(n)’nin o lu Aššur-takl ku’ya hem naruqqum-sermayesi, hem de faizsiz
borç verdiyse, 11-13) sermayedar ile birlikte onun ahitleri (aracılı ıyla) ehirde (Asur’da) alacak. 14-19)
12
naru ’um: Üzeri kanun ve yönetmeliklerle yazılı dikili ta . k ma aw t naru ’im tâbiri ve geçti i metinler için bkz. Hüseyin Sever,
(1991b). Yeni Kültepe Tabletlerinde Geçen “K ma aw t naru ’im”, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları; Klass R. Veenhof
(1995a). In Accordance With The Words of The Stele: Evidence For Old Assyrian Legislation, Chicago: Chicago Kent Law
Review 70.
13
u urtum e rum: Plan yapmak, plan çıkarmak. (AHw, s:1440; CDA, s: 81)
14
Metnin ilgili satırları için bkz. Sabahattin Bayram (2000). ina nad tim ša naru ’i, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları; Klass
R. Veenhof (1995a). In Accordance With The Words of The Stele: Evidence For Old Assyrian Legistaion, Chicago: Chicago Kent
Law Review 70.

- 351 E er, gümü ü Anadolu’da öderse, dikili ta ın hükmü gere ince, onun ahitleri (aracılı ıyla) ispat edecek
ve orada (Anadolu’da) gümü ünü alacak. 19-22) Gümü e hiç kimse yakla mayacak. Asur, gümü ü benim
için toplayacaklar.”
Ele alaca ımız bir ba ka belge, Kt c/k 1010’da (Çeçen, 1990a: 38-39), di er waklum
mektuplarından farklı olarak, kararın kutsal mekânda, Tanrı Aššur’un G ŠKAK.EN.GAL amblemi15
huzurunda alındı ı kayıtlıdır.16 Metnin tamamı öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na kà-ri-im Kà-niiški 3) qí-bi-ma a-lu-um 4) dí-nam IGI G ŠKAK.EN.GAL 5) i-na ha-am-ri-im 6) i-dí-in-ma i-ta-ma 7) A-šùrDU10 i-na GÍR ša A=šùr 8) 36 TÚG << u-ba-tù>>-šu 9) lu ha-al-qú-ni 10) [i]-ta-ma-ma 11) 10 GÍN.TA
KÙ.BABBAR 12) a-na TÚG.H .A 13) i-na a-limki 14) A-šùr-e-mu-qí 15) DUMU Bu-za-ta-a 16) a-na m-díD NG R 17) i-ša-qal-ma 18) ú A-šùr-e-mu-qí 19) ELLAT-sú i-šé-e “1-3) waklum, Kaniš k rum’una öyle
söyler: 4-7) ehir, (Tanrı Aššur’un) GIŠKAK.EN.GAL amblemi huzurunda kutsal mekânda kararı verdi,
yemin edecek ve 7-11) Aššur- b, Tanrı Aššur’un kılıcı huzurunda 36 (top) kuma ın kayboldu una dair
yemin edecek ve 11-19) kuma lar (her top kuma ) için 10’ar šeqel gümü ü, ehirde, Buzut ya’nın o lu
Aššur-em q , md lum’a ödeyecek ve Aššur-em q kervanını arayacak.”
Kaybolan 36 (top) kuma ile, Aššur- b arasındaki ba lantı iyi anla ılamamaktadır. Çünkü,
kuma ların kayboldu una dair Aššur- b yemin etmekte, ancak kuma ların parasını Aššur-em q
ödemektedir. Herhalde, Aššur- em q kervanını Aššur- b’a emanet etmi , ancak kervan yolda bazı
sıkıntılarla kar ıla mı olmalı ki, kuma lar kaybolmu tur.
waklum mektuplarının ikinci grubunu, waklum’dan, Asurlu tüccarlara hitaben yazılmı ki isel
belgeler olu turmaktadır. Tabletlerde adı geçen tüccarlar, Asur kralı ile yakın ticarî ili kilerde bulunan,
kralın ticarî i lerini yürüten ahıslardı. Bu tüccarların ba ında, yakla ık 2000 tablet ile Kültepe’nin en
büyük ar ivlerinden birine sahip olan U ur-ša- štar gelmektedir. waklum’dan, U ur-ša- štar’a yazılmı Kt
n/k 1538 numaralı (Çeçen, 1990a: 39) belgede, U ur-ša- štar ve kızkarde i arasında depozito olarak söz
edilen paradan kaynaklanan sıkıntının, çözüme kavu turulabilmesi için Asur ehir meclisine müracaat
edildi i, burada alınan kararın da waklum tarafından U ur-ša- štar’a bildirildi i anla ılmaktadır. Kral,
tüccar U ur-ša- štar’a birtakım nasihatlar vererek kendi sözünü dinlerse iyi olaca ını söylemekte, metnin
sonunda da U ur-ša- štar’dan kirasının bedelini göndermesini istemektedir. Metinden unları okuyoruz: 1)
um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na Ú- ú-ur-ša- štar 3) qí-bi-ma KÙ.BABBAR a-na 4) ša ki-ma ku-a-tí 5) tù-šéba-la-ma máš-kà-at 6) KÙ.BABBARpí-kà / up-pá-am 7) a-na a-ha-tí-kà 8) ú-la tù-šé-ba-lá-ší-im 9) da-niiš / a-ha-at-kà 10) tal-mì-na-ku-um / šu-ma 11) ta-ra-a-ma-ni i-nu-mì 12) té-er-ta-kà / i-lá-kà-ni 13) a-na <a>ha-tí-kà / šu-up-ra-ma 14) i-na SAG / ša-zu-úz-tí-kà 15) lu ta-zi-iz-ma 16) qá-sú-nu / lu ta- ù-ul 17) ša-zu-úzta-kà 18) la da-am-qú / ší-im 19) AN.NA 4 GÚ ša A-du 20) ub-lá-ku-nu-tí-ni / ig-ri 21) ša a-na ba-tí-iq-tim
22)
ù wa-tù-ur-tí-im-ma 23) šé-bi4-lá-ni-<im>
“1-3) waklum, U ur-ša- štar’a öyle söyler: 3-8) Gümü ü
(parayı) vekiline göndereceksin, fakat gümü ün depozitosu (ile ilgili) tableti kızkarde ine
göndermeyeceksin. 9-19) Kızkarde in, sana kar ı kötü davranıyor. E er beni seviyorsan, senin haberin bana
geldi i zaman, kızkarde ine (de) yaz ve 14-15) senin temsilcinin ba ında dursun ve onların hissesini
korusun. 17-18) Senin temsilcin iyi de ildir (dürüst de ildir). 19-23) Adu’nun size gönderdi i 4 biltum kalayın
bedeli benim kiramdır. Az veya çok (olsun) bana gönder.”
U ur-ša- štar adının geçti i bir ba ka waklum mektubu AKT 2, 22’dir. (Bilgiç-Bayram, 1995:
43-44). waklum tarafından, Enna-Su’en, U ur-ša- štar ve Aduda’ya yazılmı tır. Mektupta, krala ait
oldu u anla ılan 6 biltum ve fazlası kalay, 12 (top) kuma ve 3 siyah e e in, Ennum-Aššur tarafından adı
geçen tüccarlara gönderilece i kayıtlıdır. Kral, metnin devamında 150 (top) kut num-kuma ının, EnnumAššur tarafından Turhumit k rum’una ta ındı ı bilgisini vermekte, Ennum-Aššur’un, Turhumit’te fazla
kalmaması, Asur’a gönderilmesi gerekti ini söylemektedir. Ennum-Aššur, kral adına çalı an, saraya ait
malların Anadolu’ya sevkiyatından sorumlu bir tüccar ya da sarayda görevli bir i çi olmalıydı. Metinde u
ifadeler kayıtlıdır: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na En-na-Sú-en6 3) Ú- ú-ur-ša- štar 4) ù A-du-da qí-bi4ma 5) 6 GU ù it-ra-sú 6) AN.NA 12 TÚG ša li-wi-tim 7) 3 ANŠE a-lá-me En-um-A-šur 8) i-ra-dí-a-ku-nutí 9) me-er-ú-i-a a-tù-nu 10) a-ma-kam ki-ma a-ra-ma-na-tí-ku-<nu> 11) tù-uš-ta-ma-ra-sa-ni 12) AN.NAki
dí-na 13) A-du-da la tù-qá-a-a 14) AN.NA ½ GÍN zí-<tí>-šu 15) ki-ma i-za-zu 16) et-qà-ma dí-na 17)
18)
li-ik-šu-da-am 19) IGI A-šur ú i-li-a 20) a-kà-ra-ba-ku-nu-tí 21) 1 me-at 50
KÙ.BABBAR A-du-da
15
PRAG 1, 765 numaralı belgede GIŠKAK.EN.GAL’ın Akadca kar ılı ı olarak šugarri ’um verilmi tir. šugarri ’um için CAD
Š/III, s: 197 ve AHw, s: 1259’da “Tanrısal bir sembol” ve CDA, s: 380’de “Hukukî i lemlerde bir sembol” anlamları verilmekte,
metinlerde Tanrı Aššur’un bir sembolü olarak geçmektedir.
16
Kt 88/k 1043 ve Kt 88/k 1059 numaralı waklum mektuplarının zarfında da kararın G ŠKAK.EN.GAL amblemi huzurunda alındı ı
kayıtlıdır.

- 352 TÚG ku-ta-n[i] 22) a-na kà-ri-im 23) ù-ur-hu-mì-it <<n[a]-ší>> 24) En-um-A-šur na-ší a-ma-kam 25) la isà-hu-ur 26) ù-ur-da-šu “1-4) waklum, Enna-Su’en, U ur-ša- štar ve Aduda’ya öyle söyler: 5-8) 6 biltum ve
fazlası (olan) kalayı, sargı içerisindeki 12 (top) kuma (ve) 3 siyah e e i Ennum-Aššur size sevkedecek. 911)
Sizler benim çocuklarımsınız. Siz kendinizi etti iniz gibi beni de rahatsız ediyorsunuz (sıkıntı
veriyorsunuz).12-13) Kalayımı veriniz. Aduda’yı beklemeyiniz. 14-18) Onun hissesi olan yarım šeqel’lik
kalaya kefil oldu unuz gibi geçiniz ve veriniz. Aduda, benim için gümü ü elde etsin. 19-20) Tanrı Aššur ve
tanrımın huzurunda sizi takdis edece im. 21-26) 150 (top) kut num kuma ını Turhumit k rum’una EnnumAššur ta ımaktadır. Orada gecikmesin! Onu sevkediniz.”
Kral ile i ili kileri iyi olan di er tüccarlar Buzut ya ve P šu-k n’dir. VS 26, 73 numaralı
belgede kral, Buzut ya ve P šu-k n’e, adını iki kere zikretmesinden anlıyoruz ki, bilhassa Buzut ya’ya,
kendisinin mührü altındaki 15 mina kalayı, Š -Nunu adlı ki inin ta ıdı ı bilgisini vermekte ve kalayın
fiyatının kar ılı ını gümü olarak kendisine göndermesini istemektedir. Š -Nunu, AKT 2, 22 numaralı
belgedeki Ennum-Aššur gibi, kralın ticarî mallarının ilgili tüccarlara ula tırılmasından sorumlu bir
ki iydi. Metnin tamamı öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na Bu-zu-ta-a 3) ù Pu-šu-ke-en6 4) qí-bí-ma
5)
a-na Bu-zu-ta-a 6) qí-bi-ma 15 ma-na AN.NA 7) ku-nu-ki-a / Šu-Nu-nu 8) ub-lá-kum / ší-im 9) AN.NAki-a
KÙ.BABBAR 10) šé-bi-lam 11) [lá] ta-ba-ta-qám 12) IGI A-šùr 13) ù i-li-a 14) a-kà-ra-ba-ku-nu-tí 15) IGI Ašur-dUTUši NU.BANDÀ 16) IGI A-šùr-i-mí-tí DUMU A-mur-D NG R 17) IGI A-šùr-en-nam 18) DUMU
En-um-A-šùr 19) AN.NA a-na Šu-Nu-nu 20) áp-qí-id “1-6) waklum, Buzut ya ve P šu-k n’e öyle söyler,
Buzut ya’ya söyle: 6-11) Š -Nunu, benim mührüm (altındaki) 15 mina kalayı sana ta ıdı. Benim kalayımın
fiyatını gümü olarak gönder. 11-20) Ucuz olmayacak! Tanrı Aššur ve benim tanrımın huzurunda sizi takdis
edece im. Vekil Aššur-Šamši’nin huzurunda, Amur-il ’nin o lu Aššur-imitt ’nin huzurunda, EnnumAššur’un o lu Aššur-Ennam’ın huzurunda, Š -Nunu’ya kalayı teslim ettim.”
KTS I, 30 numaralı mektupta da, waklum, Asq dum adlı ahıstaki gümü ünü kurtarmak için
P šu-k n’den yardım istemektedir. Çünkü, metne göre waklum, Asq dum’a teslim etmesi için birtakım
mallar emanet etmi , ancak bu ahıs kendisine verilen görevi düzgün bir ekilde yapmadı ı için bazı
problemler ortaya çıkmı tır. Metnin ilerleyen satırlarında, Asq dum’un, kralın iki hizmetçisinin ölümüne
sebep oldu u anla ılmakta ve bu ahısla ilgili ciddi sıkıntıların oldu u görülmektedir. Çünkü, kral P šuk n’e seslenirken, šar-B li adlı hizmetçisinin hâlâ Asq dum ile beraber oldu unu, bir hizmetçisini daha
kaybetmek istemedi i için olsa gerek, acele bir ekilde šar-B li’yi göndermesini istemektedir. Metnin
ilgili satırları öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma a-na 2) Pu-šu-ke-en6 qí-bi-ma 3) ta-áš-pu-ra-am um-ma ata-ma 4) 5 ma-na KÙ.BABBAR ša Ás-qú-dim 5) a-na-kam a -ba-at-ma ù 10 ma-na 6) a-na í-ib-tim /alqé-ma 7) KÙ.BABBAR ú-šé-bi4-lá-ku-um / lu-qú-tám 8) ša Ás-qú-dim / ša ú- a-bi-tù 9) a-na KÙ.BABBAR
ú-ta-ar-ma KÙ.BABBAR 10) ša í]-ib-tim / ú-ta-ar-ma 11) ší-tí KÙ.BABBARpì-kà ú-šé-ba-lá-ku-um 12) 2
GÚ 5 ma-na AN.NA 30 ku-ta-ni 13) 2 ANŠE a-lá-ma 5 ma-na 5 GÍN 14) hu-sà-ra-am SIG5 wa-at-ra-am
15)
11 GÍN a-mu-tum ki-i -ru-um 16) mì-ma a-nim a-na Ás-qú-dim 17) a-bi-i / i-dí-in IGI A-šùr 18) ù i-li-a /
a-kà-ra-ba-kum 19) me-er-i a-ta / ki-ma a-an 20) KÙ.BABBARpì-kà 1 GÍN tù-uš-ta-am=ru- ú 21) i-hi-idma / a-dí 1 GÚ 22) [KÙ].BABBAR ù e-li-iš / a-lik-ma 23) KÙ.BABBARáp a-wi-lim / a-bi-it 24) up-pi /
tù-kà-al 25) ša a-na e-ta-lu-tí-kà 26) a-na ma-la up-pì-a /ta- a-bu-tù 27) a-wi-lùm / šé-tù-ti a-bi4-a 28) ù šétù-tí / il5-té-qé 17 29) šu-ta-am-ri-i -ma / ma-la 30) ta-ga-mì-li-ni e-pu-uš 31) 2 ú-ha-ri-a / uš-tí-mì-it 32) ù
34)
KÙ.BABBARap-ku-nu / i-ta-ba=al 33) a-na Tí-mì-il5-ki-a
tí-ir-tí / i-ta-lá-ak 35) ù a-ta / a-ma-nu-um
36)
pí
37)
šu-pu-ur-šu-nu-tí-ma KÙ.BABBAR /a-na
é-ri-kà / lu-šé-bi4-lu-nim 38) KÙ.BABBAR 1 GÍN / lá
39)
40)
i-be-e-lu-nim
-šar-Be-lí / u-ha-ri iš-tí Ás-qú-dim / wa-ša-áb 41) i-hi-id-ma / ip-ni-im-ma 42) šé-ri-a1-7)
šu” “
waklum, P šu-k n’e öyle söyler: Bana yazdın, sen öyle (söyledin): Asq dum’un 5 mina
gümü ünü burada tuttum ve 10 minayı faiz olarak aldım ve gümü ü sana gönderdim. 8-11) Tuttu um
(elimde bulunan) Asq dum’un mallarını gümü e çevirdim ve faizini de gümü e çevirdim. Senin
gümü ünün kalanını sana gönderdim. 12-17) 2 biltum 5 mina kalay, 30 (top) kut num-kuma ı, 2 siyah e ek,
5 mina 5 šeqel mükemmel kalitede hus rum,18 11 šeqel parça, (topak halinde) am tum-madeni,19 bütün
bunları babam, Asq dum’a verdi. 17-24) Tanrı Aššur ve benim tanrımın huzurunda sana dua edece im. Sen
benim o lumsun, sana ait olan gümü ün (her bir) šeqeli için u ra ıyorsun (sorumluluk alıyorsun). (Bu
yüzden) dikkat et ve (en azından) 1 biltum gümü ve daha fazlasına git ve adamın gümü ünü tut (elde et)!
25-30)
Mektubum senin yetkinde (mektubum sende). Benim mektubuma göre (gümü ü) tutuyorsun. Adam,
17

s / tum leqûm / laq ’um: Hor görmek, a a ılamak. (CAD Š/II s: 345; AHw, s: 1222; CDA, s: 369).
hus rum (huš rum): CAD H, s: 257 “de erli bir ta ”; AHw, s: 360 ve CDA, s: 122’de soru i aretiyle birlikte “hematit” anlamı
verilmektedir.
19
am tum B, CAD A/II, s: 97’de “de erli bir metal”; AHw, s: 47’de am tum III “meteorik demir” ve CDA, s: 16’da am tum III
“meteorik demir, de erli bir metal” olarak geçmektedir.
18

- 353 babamı hor gördü ve a a ıladı. Kendin u ra (sorumluluk al) ve (lütfen) iyi davran. 31-37) O, benim 2
hizmetçimin ölümüne sebep oldu ve onların gümü ünü gönderdi. Haberim Timelkiya’ya gitti ve sen
buradan onlara yaz ve gümü ü senin üzerine (sana) göndersinler. 38-42) Bir tek gümü dahi
kaybetmemeliler! Hizmetçim šar-B li, Asq dum ile oturmaktadır. Dikkat et ve onu mümkün oldu u
kadar çabuk bırak (gönder)!”
Metinde Asq dum’un sosyal konumu ve kralla ba lantısı hakkında bilgi verilmemektedir.
Larsen, Asq dum’un KTS 55b numaralı metinde “wardum ša ekallim” “saray i çisi” olarak geçmesinden
yola çıkarak, onun bir saray i çisi olabilece ini söylemektedir. J. Lewy ise, Asq dum’un, P šu-k n’in bir
çalı anı oldu unu ifade etmektedir. (Lewy, 1956: 26, n: 109)
KTS 1, 30 numaralı mektuptaki gibi CCT 4, 32a’da da kralın, Asq dum’a birtakım mallar
verdi i, ancak Asq dum’un yine dikkatli davranmadı ı ve bu yüzden kralın da öfkelendi i
anla ılmaktadır. Asq dum, mallarla ehirden ayrıldıktan sonra kralla haberle medi i için birtakım
sıkıntıların olu tu u görülmektedir. Tabletten, Asq dum ile birlikte o lunun da bu ticarî ili kinin içinde
yer aldı ını anlıyoruz. Asq dum ehirden ayrıldıktan sonra mallları o luna teslim etmi olmalı ki, kral,
Asq dum’un o lunun da kendi sözünü tutmadı ını söylemekte ve bu konudaki rahatsızlı ını dile
getirmektedir. Kral, Asq dum’a davranı larının tutarsız oldu unu söyleyerek kendisini uyarmaktadır.
Metnin tamamı öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma 2) a-na Ás-qú-dim DUMU A-bu-ša-lim 3) qí-bí-ma iš-tù
4)
ma-lá-šu u4-me tù- í-ma 5) té-er-ta-kà-ma 6) lá i-li-kam me-ra-kà 7) i-li-kam-ma 8) KÙ.BABBAR 40 mana ub-lá-ma 9) ú-lá iq-bi-a-am 10) i-ki-dim ší-a-ma-tim 11) [AN.N]A iš-a-ma 12) [uš-té- ]í- a-ku -um 13) [x x
x x x x z]i me 14) [x x x x x] x tí-šu 15) [x x x] mì-šu-um lá tù-šé-ba-lam 16) [i]-hi-id-ma KÙ.BABBAR 17)
[š]é-bi4-lam lá a-ša-pá-ra-ma 18) i-kà-ri-im 19) lá ú-qá-lu-lu-kà 20) a-dí ma-lá ù 2 ší-ni-šu 21) qá-at-kà téni 22) up-pá-am ma x na-kam 23) lá tù-šé-bi4-lam 24) i-hi-id šé-bi4-lam “1-3) waklum, Abu-šalim’in o lu
Asq dum’a öyle söyler: 4-9) Sen, günler öncesinde ayrıldın ve senin haberin buraya gelmedi, senin o lun
da gelmedi. 40 mina gümü ü gönderdi (fakat) bana söylemedi. 10-16) [Kala]yı ehrin dı ında satın aldı ve
sana gön[der]di. [x x x] [x x x] Niçin bana göndermedin? 16-24) Dikkat et ve gümü ü bana gönder.
k rum’da gözden dü meyesin diye yazmayaca ım. Sen iki kere davranı larını de i tirdin. Mektubu …
bana gönderme. Dikkat et ve (onu) bana gönder.”
Bir ba ka waklum mektubu da, tadmiqtum sermayesi ile ilgili olup, Enna-Su’en’in o lu Š Anum’a hitaben yazılmı tır. KTS 1, 31A numaralı metnin ilgili satırları öyledir: 1) um-ma wa-ak-lúm-ma
2)
a-na Šu-A-nim DUMU En-na-S[ú-en6] 3) qí-bi-ma 5 ma-na AN.NA 4) [a-n]a ta-ad-mì-iq-tim 5) í-lu-lu
DUMU [Ú]-ku-[ ] 6) ù A-mur-dUTU DUMU E-nu-a-[x] 7) na-áš-ú-ni-k[u]m 8) IGI A-[šù]r ú i-l[i-a] 9) a-kàra-ba-kum 10) mu-[…] li-bi lá t[ù]-lá-ma-an “1-7) waklum, Enna-Su’en’in o lu Š -Anum’a öyle söyler:
tadmiqtum-sermayesi için 5 mina kalayı, [U]ku’nun o lu
Ennua
lu Amur-Šamaš sana
ta ımaktadırlar. 8-10) Tanrı Aš[šur] ve benim tanrımın huzurunda sana dua edece im. […] kötü
olmayacaksın!”
Ele alaca ımız bir di er belge, Kaniš k rum’una ya da Asurlu tüccar(lar)a gönderilmek üzere
yazılan bir waklum mektubu de il, ancak waklum’un mührü bulunan bir karar belgesidir. Kt 92/k 557
numaralı20 (Çayır, 2008: 122-124) belgenin zarfı “K Š B wa-ak-lim” “waklum’un mührü” diye ba lar ve
“ ehir (kararı) verdi” eklinde devam eder. Mektubun zarfını dikkate aldı ımızda, di er waklum
mektuplarında oldu u gibi, belgenin tabletinde de “waklum öyle söyler” hitabını beklerdik. Bu belge ise,
“ ehir kararı verdi” eklinde ba lamakta; bir kurum ya da ahsa seslenilmemektedir. Tablette, Š - štar ve
o luyla ilgili hukukî bir meseleden söz edilmekte, 2 GIŠKAK.EN.GAL amblemi huzurunda kararın
verildi i anla ılmaktadır. Kt 92/k 557b numaralı tablette unlar kayıtlıdır: 1) a-lu-um / dí-nam 2) i-na / haam-ri-im 3) IGI 2 GIŠKAK.EN.GAL 4) i-dí-ma 5) Šu- štar / DUMU A-šùr-ba-ni 6) ší-bu-ta-am 7) i-na dí-tim
8)
ú-lá-pá-at-ma 9) -dí-a-ba-am DUMU Šu- štar 10) i-ša-al-ma 11) ší-bi-šu 12) a-na KÀ.D NG R 13) ú-šé-raad-ma 14) ší-bu-ta-šu-nu 15) up-pá-am 16) uš-ba-lá-ku-tù-šum-ma 17) i-lu-ku-ma 18) i-na sà-bi-tí-šu-nu 19) eta-wu-ú 20) Ì-lí- LLATtí 21) DUMU - ur-ì-lí 22) pá-šé-er a-wa-tim “1-13) ehir, kutsal mekânda 2
šugarri ’um amblemi21 huzurunda kararı verdi. Aššur-b ni’nin o lu Š - štar, mahkemede ahitler (için)
kaydedecek. Š - štar’ın o lu ddi(n)-abum soracak ve o, onun ahitlerini tanrı kapısına gönderecek. 14-22)
Onların ahitli iyle ilgili tablette de i iklik yapacaklar ve gidecekler. Onların hazır (eldeki) mal varlıkları
hakkında konu acaklar. r-il ’nin o lu l -illatim meseleyi çözendir.”

20
Bir waklum mektubu olan Kt 92/k 544 numaralı belge de (Çayır, 2008: 121-122), Š - štar’ın meselesiyle ilgilidir. Ancak, bu
tabletin sadece zarfı ele geçmi tir.
21
sugarri ’um için bkz. n: 15.
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Asur kralı tarafından, Kaniš k rum’una ve Asurlu tüccar(lar)a yazılan, iki grupta inceledi imiz
waklum mektuplarının, Kültepe’de ele geçen di er mektupla malardan farklı olarak resmî bir hitap
tarzıyla ba ladı ı görülmektedir. Kaniš k rum’una hitaben yazılan mektuplarda, kararların hamrum adı
verilen kutsal mekânda alındı ı, alınan kararların da Anadolu’ya r bi um “vekil, avukat” aracılı ı ile
gönderildi i anla ılmaktadır. waklum mektupları’nda, Asur ehir meclisi kararlarına son noktayı koyan
Asur kralı’nın, ba ta gümü ve kalay olmak üzere, altın ve kuma larla ilgili problemlerden tabletlerin ciro
edilerek satılması ve kan parasına kadar, her türlü ticarî ve hukukî konularda tüccarların meseleleriyle
ilgilendi ini söyleyebiliriz. waklum mektuplarının bazılarında, Asur ehir meclisinin konuyla ilgili karar
verirken, dikili ta taki hükümleri de göz önüne aldı ı görülmekte ve her iki tarafın da daha sonra hak
iddia etmesini önlemek amacıyla, alınan kararların ahitlerin huzurunda uygulanması istenmektedir.
waklum ile Asurlu tüccarlar arasındaki mektupla malarda, waklum’un, P šu-k n, Buzut ya, U ur-ša- štar
ve Š -Anum gibi zengin tüccarlarla çalı tı ı anla ılmaktadır. Sözü edilen tüccarlar, kralın ticarî i lerini
takip eden, sarayın mal sevkiyatından sorumlu, krala yakın ki iler olmalıydı. Nitekim, POAT 18A’da,
kral k num’un, P šu-k n’e “o lum” diye seslenmesi, kral ile tüccar arasındaki samimiyet derecesini
göstermektedir. Âdeta büyük bir tüccar gibi davrandı ı anla ılan kralın, Asur’dan Anadolu’ya mal
sevkiyatını, küçük çapta ticaretle u ra an tüccarlar ya da saray i çileri olarak nitelendirilebilece imiz
ki ilerce gerçekle tirdi i ve i in asıl bölümünü de tabletlerde adı geçen büyük tüccarlara havale etti ini
söyleyebiliriz.
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