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I. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ   

  TÜRKÇE ADI   

      

 “Şapinuva (Çorum, Ortaköy) Arkeolojik Alanı’ndan Ele Geçen Hurrice Tabletlerin 

Belgelenmesi Araştırma Projesi”  

 

 İNGİLİZCE ADI 

 

“The Documentation Project For Hurrian Tablets From Çorum, Ortaköy-Sapinuwa 

Archaeological Area” 

 

 ÖZET 

Hititler, günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu’da merkezi otoriteyi sağlayarak ilk siyasi birliği 

kurmuşlardır. Çorum ilinin 53 km. güneydoğusunda yer alan Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde 

keşfedilen ve Hitit Devletinin başkentlerinden biri olan Şapinuva’da, Hitit uygarlığı için bilgi 

sağlayan yaklaşık 4 bin adet çivi yazılı tablet ele geçmiştir.  

Hitit uygarlığı gibi, Anadolu’nun çok önemli uygarlıklarından olan Hatti ve Hurri uygarlıkları 

ile ilgili en önemli yazılı belgeler de Boğazköy (Hattuşa) ve Ortaköy (Şapinuva) arşivlerinde 

keşfedilmiştir.  

Ortaköy arşivinde çoğu Hitit dilinde yazılmış belgelerin yanı sıra Hurri, Akat ve Hatti 

dillerinde yazılmış belgeler de keşfedilmiştir. Bu belgeler tarihi, hukuki, dini, idari vb gibi 

konuları içermektedir. Bu değerli belgeleriyle son yıllarda keşfedilen ve Hitit devletinin 

başkenti olduğu anlaşılan Ortaköy-Şapinuva, Anadolu’da Boğazköy-Hattuşa’dan sonra ikinci 

bir merkez durumundadır. Hitit çivi yazısı ile farklı dillerde yazılmış çok zengin Ortaköy-

Şapinuva tablet arşivi Çorum müzesinde korunmaktadır.  

Ortaköy'de ele geçirilmiş olan tabletlerin önemli bir kısmı Hurrice yazılmıştır. Bu tabletlerin 

çoğunun dini içerikte olması, Hurri kültürünün Hitit kültürü üzerinde, özellikle dinde etkisini 

açıkça göstermektedir.   

Boğazköy arşivinde bulunan Hurrice yazılmış belgeler üzerinde uzun yıllardan beri yabancı 

bilim adamları, özellikle de Alman ve İtalyan bilim adamları çalışmaktadır. Bu metinlerin 

tümü C(orpus) der H(urritischen) S(prachdankmaler) serisi altında toplanmıştır. Hurri dili 

üzerinde bir takım yayınlar hazırlanmış olmasına rağmen bu dil tam olarak çözülebilmiş 

değildir. Bu bakımdan Ortaköy'de çıkan Hurrice belgeler bilim dünyası ve Hurrice'nin 



çözülebilmesi için büyük önem taşımakta ve dünyada bu konu üzerinde çalışan bütün bilim 

adamlarının ilgisini çekmektedir. Türkiye‘de ise, bugüne kadar bu dil üzerinde bir uzman 

yetişmemiştir. Türk bilim adamlarının keşfettiği Ortaköy Hurrice yazılmış belgelerle, bu dili 

öğrenmek adına Türk bilim adamları için bir imkan doğmuştur. 

Hurri dilinde yazılmış tabletler çok çeşitli konuları içermektedir. Hitit kaynaklarında kuşların 

yakılmak suretiyle kurban edildiğini anlatan metinler bulunmaktadır. Bilim adamları bu 

metinlerde anlatılan törenlerin arkeolojik kanıtlarının bulunamayacağı düşüncesinde 

olmalarına karşın, Şapinuva’da yapılan arkeolojik kazılar sonucu ele geçen, içinde oldukça 

fazla miktarda yanmış kuş kemiği bulunan kurban çukurlarının yorumlanması, Ortaköy 

arşivinde bu konudaki Hurrice tabletlerin incelenmesi ile sağlanmıştır. Bu husus, filolojik 

çalışmaların arkeolojik çalışmalara ne derecede katkıda bulunacağının göstergesi olarak, bizi 

her iki disiplinde de ilerleme kaydedecek sonuçlara ulaştırmıştır. 

Bu Projede öncelikle Hurri Dili üzerine yapılmış olan literatür taranmıştır. Daha sonra tablet 

arşivi içerisinde önemli bir gurubu oluşturan Hurrice tabletlerden oluşan bir çalışma seti 

hazırlanmıştır. Bu setin oluşturulması aşamasında ise, arşiv içinden Hurrice, Hurrice-Hititçe 

çift dilli tabletler seçilmiş, konularına göre gruplandırılmış, gruplandırılmış tabletlerde 

birleştirme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra tabletlerin fotoğraflanması tamamlanmış, 

tablet ve tablet gruplarının kodlanması ve envanter bilgilerinin oluşturulması yapılmıştır. En 

son elde edilen bu veriler dijital ortama aktarılmıştır. 

Bu proje kapsamında, ana gruplar halinde sınıflandırılması yapılan, yaklaşık 4 bin civarında 

tablet ve tablet parçası içerisinden Hurrice tabletler seçilmiş, bu tabletlerin bir kataloğu 

hazırlanarak bilim dünyasına temel bir kaynak kazandırılmıştır.  

Sunulan proje çerçevesinde, Ortaköy-Şapinuva arşivindeki Hurrice tabletlerin belgelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan katalog, devam edecek projelerin yayın çalışmalarına temel teşkil 

edecektir. Bu araştırma ile bilim dünyasında az bilinen Hurri dili ve kültürü hakkındaki 

bilgilerimiz daha da artacaktır ve Anadolu’da Hatti, Hitit, Hurri bağlantısının kurulmasına 

temel oluşturacaktır. Eski Anadolu tarihini ve uygarlıklarını bu belgeleri araştırıp 

değerlendirmeden yazmak mümkün değildir.  

 

SUMMARY 

The Hittites has a predominant place in the history of Anatolia. About 4000 years ago, by 

1750, the Hittites took control of a large part of Anatolia and set their first Hittite Kingdom. 

Capital city of Sapinuwa is situated 3 km southwest of Ortaköy which is a town 53 km 

southeast of the province of Çorum. 



Ortaköy-Sapinuwa excavations is supplying extremely important information to the 

archaeological world. Not only the architectural materials, excellent construction technique 

and the symmetrical ground planned buildings, but also valuable cuneiform archive shed light 

to many unknowns of thousands of years ago. 

At Sapinuwa, an important structure, Building “A”, was uncovered with the excavations 

which began in 1990. Whatever purpose the Building “A” serves, whether it be administrative 

or religious, it has definitely a considerable importance for Sapinuwa with its unique 

architecture, small finds, and tablet archive too. 

The Building “A”, where the the excavations are still in progress, around 4000 tablets and 

tablet fragments have been found in a Hittite cuneiform archive which is stored in Çorum 

Museum now. These tablets and tablet fragments have been uncovered in a deposition layer of 

upper storey ruins. There are three seperate archive locations in this monumental building. 

The archive mainly consists of letters. There are texts written in Hurrian, Hittite-Hurrian and 

Akkadian as well as in Hittite. These tablets include various topics such as religious, political, 

military, administrative, and fortune-telling matters in general and specfically some places, 

buildings, the name of kings, person or scriber appear very frequently that is very important to 

determine the Hittite chronology. For example, the newly discovered geographical names are 

of a nature that will clarify many of the controversial topics on the geography of Anatolia at 

the Hittite era. 

Sapinuwa tablet archive consists of mainly Hurrian. The religious content of these tablets 

clearly shows that Hurrian was very dominant on Hittite culture, especially on Hittite 

religious. 

Hurrian tablets from the largest Hittite archive in Boğazköy - Hattusa has been studied by 

foreign especially German and Italian linguistic scientist for a long time. All about these 

studies have published in the C(orpus) der H(urritischen) S(prachdankmaler) Series. Although 

there are many publication on Hurrian, The hurrian language was not translate and understand 

absolutely. In this respect, the Hurrian tablets from Sapinuwa archive is very important and 

they are drawn attention for the scientist working on Hurrian. Unfortunately there is no 

scientist was educated on this field. As a result, Hurrian tablets from Sapinuva archive which 

was discovered by Turkish serves an opportunity for the young scientist who want to learn 

Hurrian. 

The Hurrian tablets includes so many topic. For example, there are text in the Hittite archive 

on bird sacrifice by firing. Although It is believed that these rituals are not realistic and there 

are no evidences on them, after the examination of Sapinuva Hurrian tablets, numerous 



sacrifice hole including bird bones was found by the excavation at Sapinuwa. This is very 

important example for the philological studies lead to archaeological studies that serves us to 

improve for both discipline reciprocally. 

First of all, the related literature were scanned in the “Documentation Project For Hurrian 

Tablets From Corum, Ortaköy – Sapinuwa Archaeological Area”. Later, the Hurrian tablet set 

were prepared from the Sapinuwa archive at Corum Museum. During this activity, bilingual 

Hurrian and Hittite-Hurrian tablets were also groupped in terms of their contents and some 

fragments were also joined. The tablets were documented by codding, catalogging, taking 

photograph and so inventory data were created. At the end, all data about studied Hurrian 

Tablets were tranfered to digital medium. 

In this Project period, the Hurrian tablets were chosen from classified as a main groups of 

4000 tablets and tablet fragments of Sapinuva archive, as an elementary source, Hurrian tablet 

catalog was prepared and presented to the Hittitologist. 

In this Project, the catalog of documentation of Hurrian tablets from Sapinuwa archive may 

help another Project at the same area. This examinations may also improve the knowledge 

about Hurrian and Hurrian culture and it serves a link between Hattite, Hittite and Hurrian 

civilisations into Anatolian history. 

 

II. AMAÇ VE KAPSAM 

Hitit kültürü, günümüzde yaşayan Anadolu kültürünü oluşturan en önemli öğelerden biridir. 

Çorum İli’nin Ortaköy İlçesi sınırları içinde yer alan Hitit Devletinin başkentlerinden 

Şapinuva'da açığa çıkarılan devlet arşivindeki tabletler, Hitit kültüründen bize önemli bilgiler 

aktarmaktadır. Bu Hitit şehrinde keşfedilen Hititçe, Hurrice, Hattice, Akatça gibi çeşitli 

dillerde ve siyasi, idari, dini, fal gibi çeşitli konulardaki çivi yazılı tabletler, bir kraliyet arşivi 

ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Ortaköy arşivinde yer alan bu belgeler Hitit 

uygarlığı için olduğu kadar Anadolu’nun çok önemli uygarlıklarını oluşturan ve Hitit 

uygarlığının oluşmasında çok etkin olan Hatti ve Hurri uygarlıkları ile ilgili önemli bilgileri 

içermektedir. Anadolu tarihi ve uygarlıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız bu 

belgeleri araştırıp değerlendirmemizle mümkün olacaktır. 

Ortaköy arşivlerindeki tabletler daha önce okunarak sınıflandırılmıştır. Ortaköy Hitit şehrinin 

çağındaki adının Şapinuva olduğu bu tabletler üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya 

çıkarılmıştır. Konularına göre ayrılan tabletlerin yayın çalışmaları devam etmektedir. 

Ortaköy-Şapinuva kazılarından açığa çıkarılan bütün buluntular gibi, çivi yazılı tabletler de 

Çorum Müzesi’ndedir ve çoğu sergilenmektedir.  



Ortaköy'de ele geçirilmiş olan 4 bine yakın Hitit çivi yazılı tabletlerin önemli bir kısmı 

Hurrice yazılmıştır. Bu tabletlerin çoğunun dini içerikte olması, Hurri kültürünün Hitit kültürü 

üzerinde, özellikle dindeki etkisini açıkça göstermektedir. Bilindiği gibi, Hitit ve Hurri 

Kültürü, bir yandan Antikçağ'da Anadolu kültür mozaiğine yarattığı büyük medeniyet ile 

damgasını vururken, diğer yandan da hakkında bilgilerimizin çok az olması nedeniyle hala 

gizemini korumaktadır. 

Hurri dili ile yazılmış belgeler Boğazköy ve geçen yüzyılın sonlarında keşfedilen Ortaköy 

arşivlerinde karşımıza çıkmaktadır. Boğazköy arşivinde bulunan Hurrice yazılmış belgeler 

üzerinde uzun yıllardan beri yabancı bilim adamları, özellikle de Alman ve İtalyan bilim 

adamları çalışmaktadırlar. Bu konuda bir takım yayınlar hazırlanmış olmasına rağmen bu dil 

tam olarak çözülebilmiş değildir. Türkiye‘de ise, bugüne kadar bu dil üzerinde bir uzman 

yetişmemiştir. Ortaköy belgeleri ile Türk bilim adamları için böyle bir imkan doğmuştur. Bu 

bakımdan Ortaköy'de çıkan Hurrice belgeler bilim dünyası ve Hurricenin çözülebilmesi için 

büyük önem taşımakta ve dünyada bu konu üzerinde çalışan bütün bilim adamlarının ilgisini 

çekmektedir. 

Arşivler üzerinde yapılan ve kısaca bahsedilen bu çalışmalar oldukça zor ve zahmetlidir. Bu 

sebeple de çok zaman istemektedir. Bilinmeyenin çok olduğu ölü diller üzerinde çalışmak tam 

anlamı ile ‘iğne ile kuyu kazmak’ deyimi ile ifade edilebilir. Bu bakımdan çalışmaların 

bilgisayar ortamında yapılması son derece önem taşımaktadır.   

Sunulan proje çerçevesinde; Hitit Devletinin başkenti Şapinuva şehrinde yapılan kazı 

çalışmaları ile gün ışığına çıkarılan tabletlerin gruplandırma ve arşivleme çalışmaları 

yapılmış, bu çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Tabletlerin kimlik tanımları, buluntu 

yerleri de belirtilerek apsamlı bir “Katalog” hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda, 

belgelendirilmesi yapılan tabletlerden oluşturulan veri tabanı ile devam edecek araştırmalara 

büyük katkılarda bulunulacaktır. Bu tabletlerle Hurri dili üzerinde filolojik ve linguistik 

çalışmalar yapılarak yayın çalışmaları yapılacaktır.  

Proje kapsamında bu çok önemli kataloğu hazırlamak için yapılan çalışmalar şöyledir: 

1- Projede öncelikle Hurri Dili üzerine yapılmış olan literatür taranmıştır. Konu ile ilgili 

çalışmalar, genellikle Alman ve İtalyan bilim adamları tarafından yapılmıştır. Bu konuda yerli 

ve yabancı dillerde yapılmış yayınları araştırmak çalışmamızın başlangıcı için bir zemin 

oluşturmak amacıyla yapılmıştır.  

2- Yaklaşık dört bin civarında tablet ve tablet parçasından oluştuğunu belirttiğimiz Ortaköy 

arşivi ana gruplar halinde sınıflandırılmış ve dillere göre ayrılmışlardır. Ayrılan gruplar 

içerisinden projemizin esasını oluşturan Hurrice tabletler ile bir çalışma seti hazırlanmıştır. 



Boğazköy Arşivinde bulunan benzer konulu tabletlerle karşılaştırılmaları yapılarak 

olabildiğince konularına göre ayrılmış ve ayrılan her grubun kendi içerisinde 

değerlendirilmeleri yapılmıştır.   

Ortaköy arşivinde çift dilli (Hititçe-Hurrice) (bilingual) tabletler ele geçmiştir. Fragmanlar 

halinde olan ve sadece Hititçe kısmı ele geçmiş tablet parçaları, konularına göre ayrılıp, ait 

oldukları (Hititçe-Hurrice)  çift dilli tabletlerle birlikte değerlendirilmiştir. Böylece, bu gruba 

dahil edilen Hitit dilinde yazılmış tablet ve parçaları üzerinde çalışılmıştır. 

3- Gruplanmış tabletlerin birleştirme çalışmaları yapılmıştır. 

4- Tablet  ve tablet gruplarının fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. 

5- Tabletlerin fiziksel durumları tarif edilmiş ve ölçüleri (en, boy, kalınlık) tespit edilerek 

envanterleri yapılarak kataloglanmıştır. 

6-  Elde edilen tüm veriler dijital ortama geçirilmiştir.  

Oldukça emek ve zaman isteyen ve uzmanlık gerektiren bu çalışmaların her aşaması için 

konusunda uzman çalışma grupları oluşturulmuş ve (1.5) Proje personeli bölümünde (Tablo 

1.7) iş planı ve süreleri detaylı olarak belirtilmiştir. 

  

III. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmanın ana materyalini, Ortaköy-Şapinuva antik kentinde ele geçen yaklaşık 4 bin adet 

tablet içerisinde, önemli bir grup oluşturan Hurrice tabletler teşkil etmektedir. 

Bu araştırmada öncelikle, tablet arşivi içerisinden Hurri dili ve kültürü üzerine yapılan 

çalışmalara çok önemli katkılarda bulunacak, bilim dünyasında az bilinen Hurri dili ve kültürü 

hakkındaki bilgilerimizi arttıracak, Anadolu’da Hatti, Hitit, Hurri bağlantısının kurulmasını 

sağlayacak ve aynı zamanda devam edecek projelere de temel teşkil edecek bir çalışma seti 

oluşturulmuştur.  

Bu setin oluşturulmasında konu hakkında literatür çalışması tamamlandıktan sonra tablet 

arşivi içerisinden Hurrice, Hititçe-Hurrice çift dilli (Bilingual) tabletlerin seçilmesi 

yapılmıştır. Tabletler gruplandıktan sonra tabletler ve fragmanlar arasında birleştirme 

çalışmaları yapılmıştır. Birleştirme çalışmaları oldukça zor olmasına karşın, tabletler 

büyüdüğü için daha çok bilgi kazanmamızı sağlamaktadır. Çalışma seti oluşturulduktan sonra, 

tabletlerin fotoğrafları çekilmiştir. Tablet ve tablet gruplarının kodlanması ve envanter 

bilgilerinin oluşturulması için çalışmalar yapılmış, bu aşamada tabletlerin ölçüleri (eni, boyu, 

kalınlığı) tespit edilmiştir. Elde edilen bütün veriler bilgisayar ortamında hazırlanan bir 

program ile dijital ortama aktarılmıştır. 



Bu işlemler için gerekli her türlü sarf malzemesi, seyahat, makine-teçhizat, hizmet alımı 

giderleri karşılanmıştır. 

 

IV. ANALİZ VE BULGULAR  

1.Proje Hakkında Literatür Çalışması (1. Ay) 

 

Projede öncelikle Hurri dili ve kültürü üzerine yapılmış olan literatür taraması 

gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi bu konudaki çalışmalar genellikle Alman ve İtalyan bilim 

adamları tarafından yapılmıştır. Bu da yürütülmekte olan projenin bilim dünyasına yapacağı 

katkıların daha ilk göstergesidir.  

Projede kapsamında yapılan literatür çalışmaları rapor ekinde sunulmuştur. 

 

2. Tablet Arşivi İçinden Çalışma Setinin Oluşturulması (2-9. Aylar) 

 

Çorum ilinin 53 km. güneydoğusunda yer alan Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde keşfedilen ve 

Hitit uygarlığı için bilgi sağlayan, Hitit Devletinin bir diğer başkenti olan merkezde gün 

ışığına çıkarılan tabletler, okunarak, ana gruplar halinde sınıflandırılmış, konuları ve dillerine 

göre ayrılmıştır. Bu Hitit şehrinin çağındaki adının Şapinuva olduğu tabletler üzerinde yapılan 

uzun çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. 

Proje çerçevesinde; çalışma setinin oluşturulmasında 8 ay süren çalışmalar sonunda: 

 

2.1 Tablet Arşivi İçinden Hurrice, Hurrice-Hititçe Çift Dilli Tabletlerin Seçilmesi (2-4. 

Aylar) 

 

Üç ay gibi bir sürede, daha önce yapılan ve uzun yıllar süren kapsamlı çalışmalarla, ana 

gruplar halinde sınıflandırılmış ve dillere göre ayrılmış olan Ortaköy arşivinden öncelikle 

Hurri dilinde yazılmış tabletler seçilmiştir. Bu seçim sırasında arşivde çift dilli (bilingual) 

tabletler bilgi açısından da önem taşımaktadır. Bu tabletler içerisinde Hititçe-Hurrice yazılmış 

belgeler üzerinde de çalışılarak gruplandırma çalışmaları yürütülmüştür. Ayrılan gruplar 

içerisinden projemizin esasını oluşturacak Hurrice tabletler ile ilgili bir çalışma seti 

oluşturulmuştur. Bu tabletlerin sayısının 629 civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Ortaköy tablet arşivleri içinde Hurrice, Hurrice-Hititçe çift dilli tabletler seçilmesi çalışmaları 

devam ederken, bu çalışmalar çerçevesinde 01.02.2010 - 05.02.2010’da Aygül Süel, Esma 



Reyhan, Leyla Murat ve Sedef Ayyıldız’dan oluşan çalışma grubu ile Çorum Müzesi’nde 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

2.3  Konularına Göre Gruplandırılması (4-9. Aylar) 

 

Altı ay gibi bir sürede, arşiv içerisinde bir grup oluşturan Hurri dilinde yazılmış tabletler 

konularına göre ayrılmıştır. Ayrılan her grubun kendi içerisinde değerlendirilmeleri 

yapılmıştır. Ayrıca Boğazköy Arşivinde bulunan benzer konulu tabletlerle karşılaştırma 

çalışmaları yürütülmüştür. 

Bu gruplama şöyledir:   

 

 2.4 Gruplandırılmış Tabletlerde Birleştirme  Çalışmaları (3-7. Aylar) 

 

Tablet Arşivi içinden seçilen Hurrice tabletlerin konularına göre gruplandırılması çalışmaları 

devam ederken, 29.03.2010 - 02.04.2010’da ve 09.02.2011-11.02.2011’de Aygül Süel, Leyla 

Murat, Sedef Ayyıldız’dan oluşan çalışma grubu tarafından Çorum Müzesinde bu konu ile 

ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

Çok sayıdaki tablet üzerinde yapılan birleştirme çalışmaları sonucunda direkt ve indirekt 

olarak birleşen tabletlerin listesi ilişikte ek olarak sunulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda 

629 tablet kataloglanmıştır. 

 

 3.  Fotoğraflama (2,3. ve 8-11. Aylar) 

 

Üzerinde çalıştığımız tabletler konularına göre, itkalzi- , itgahi- gibi ağız  temizleme (tövbe) 

ritüelleri olarak ve MUNUSSU.GI, MUNUS/LUAZU gibi ritüeli icra eden görevlinin adını aldığı 

ritüel metinlere istinaden ana başlıklara ayrılmıştır. Ancak bu çalışmaların, her bir gruba dahil 

olan metinlerin içeriklerinin benzer ifadeler sahip olması açısından çok kesin bir ayrım yapma 

yoluna gidilmemiştir. Filolojik ve linguistik çalışmalar yapılması gerektiğinden bu konunun 

ayrı ve kapsamlı bir proje çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Çünkü bu çalışmalar dile 

(Hurrice-Hattice) hakim olmayı gerektirmektedir. Tabletlerin gruplandırılması çalışmaları 

tamamlandıktan sonra, 11.04.2011-15.04.2011 tarihleri arasında Çorum Müzesinde çalışılmış 

ve 629 Hurrice ve Hurrice-Hititce tabletin fotoğraflama çalışmaları tamamlanmıştır. 

4. Tablet ve Tablet Gruplarının Kodlanması ve Envanter Bilgilerinin Oluşturulması (8-

12. Aylar) 



 

29.04.2011-06.05.2011 tarihleri arasında Çorum Müzesinde çalışılmış ve tabletlerin ölçüleri 

(en, boy, kalınlık) tespit edilmiştir. Elde edilen bütün veriler bilgisayar ortamında hazırlanan 

bir programla dijital ortama aktarılmıştır. 

   

 5. Verilerin Dijital Ortama Aktarılması (13-18. Aylar) 

 

Araştırmanın ana materyalini, Ortaköy-Şapinuva antik kentinde ele geçen yaklaşık 4 bin adet 

tablet içerisinde, önemli bir grup oluşturan Hurrice tabletler teşkil etmektedir. 

Bu araştırma öncelikle, tablet arşivi içerisinden Hurri dili ve kültürü üzerine yapılan 

çalışmalara çok önemli katkılarda bulunmuş, bilim dünyasında az bilinen Hurri dili ve kültürü 

hakkındaki bilgilerimizi arttırmış, Anadolu’da Hatti, Hitit, Hurri bağlantısının kurulmasını 

sağlamış ve aynı zamanda devam edecek projelere de temel teşkil edecek bir çalışma seti 

oluşturmuştur.  

Bu setin oluşturulmasında konu hakkında literatür çalışması tamamlandıktan sonra tablet 

arşivi içerisinden Hurrice, Hititçe-Hurrice çift dilli (Bilingual) tabletlerin seçilmesi 

yapılmıştır. Tabletler gruplandıktan sonra tabletler ve fragmanlar arasında birleştirme 

çalışmaları yapılmıştır. Çalışma seti oluşturulduktan sonra tabletlerin fotoğraflama çalışmaları 

yapılmıştır. Tablet ve tablet parçalarının kodlanması ve envanter bilgilerinin oluşturulması 

çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen bütün veriler bilgisayar ortamında hazırlanan bir 

programla dijital ortama aktarılmıştır. 

 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ortaköy'de ele geçirilmiş olan 4 bine yakın Hitit çivi yazılı tabletlerin önemli bir kısmı 

Hurrice yazılmıştır. Bu tabletlerin çoğunun dini içerikte olması, Hurri kültürünün Hitit kültürü 

üzerinde, özellikle dindeki etkisini açıkça göstermektedir. Arşivler üzerinde yapılan ve kısaca 

bahsedilen bu çalışmalar oldukça zor ve zahmetlidir. Bu sebeple de çok zaman istemektedir.   

Hitit Devletinin başkenti Şapinuva şehrinde yapılan kazı çalışmaları ile gün ışığına çıkarılan 

tabletlerin gruplandırılması ve arşivlendirilmesi yapılarak, bilgisayar ortamına aktarılmış ve 

böylece belgelendirilmeleri tamamlanmıştır. Ayrıca tabletlerin ve fragmanların kimlik 

tanımları, buluntu yerleri de verilerek envanterleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

oluşturulan veri tabanı, devam edecek linguistik ve filolojik araştırmalara büyük katkılarda 

bulunacaktır.  

 



Hitit Devletinin başkentlerinden Şapinuva'da açığa çıkarılan devlet arşivindeki tabletler Hitit 

uygarlığından bize önemli bilgiler aktarmaktadır. Bu Hitit şehrinde keşfedilen Hititçe, 

Hurrice, Hattice, Akatça gibi çeşitli dillerde ve siyasi, idari, dini, fal gibi çeşitli konulardaki 

çivi yazılı tabletler, bir kraliyet arşivi ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Ortaköy 

arşivinde yer alan bu belgeler, Hitit uygarlığı için olduğu kadar Anadolu’nun çok önemli 

uygarlıklarını oluşturan ve Hitit uygarlığının oluşmasında çok etkin olan Hatti ve Hurri 

uygarlıkları ile ilgili önemli bilgileri içermektedir. Anadolu tarihi ve uygarlıkları hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olmamız bu belgeleri araştırıp değerlendirmemizle mümkün olmuştur. 

Şapinuva’da M.Ö. 14.yy. da Taşmişarri  (III. Tuthaliya) – Taduhepa Kraliyet çiftinin hüküm 

sürdüğü anlaşılmaktadır. Şapinuva Hitit Şehrinin Büyük Kral II. Mursili (M.Ö.13. yy.) 

tarafından da kullanıldığını bilmekteyiz. Bu da 9 km2 alana yayılan Şapinuva Hitit Şehri'nin 

sadece Orta Hitit döneminde değil,  uzun bir zaman diliminde iskan edildiğini göstermektedir.  

 

Yeni projeler kapsamında Huri Dili üzerinde çalışmalarını sürdüren Alman ve İtalyan bilim 

adamları ile yapılacak ortak çalışmalarla bu tabletler üzerinde Linguistik ve Filolojik 

çalışmalar başlayacaktır.  Bu bakımdan Ortaköy'de çıkan ve bu proje kapsamında belgelenen 

Hurrice belgeler Hitit bilim dünyasında ve Hurrice'nin çözülebilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye‘de ise, bugüne kadar bu dil üzerinde bir uzman yetişmemiştir. Türk 

bilim adamlarının keşfettiği Ortaköy Hurrice yazılmış bu belgelerle, bu dili öğrenmek adına 

genç Türk bilim adamları için bir imkan sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın uluslararası bir proje kapsamında ele alınması, yayına yönelik bir çalışmanın 

yapılması planlanmalı ve desteklenmelidir. 

 

Anadolu’nun Hitit çivi yazılı ikinci büyük arşivi olan ve bütün bilim dünyasının yoğun 

ilgisini çeken bu çok önemli arşivde yer alan bir grup tablet üzerinde, detaylı çalışma 

yapılarak katolog oluşturulmasında ve çok az bilgi sahibi olunan Hurri dili üzerinde yayın 

çalışmalarına başlama hususunda büyük destek sağlayan T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkürü bir borç biliriz. 

 

VI. KAYNAKLAR  

Şapinuva Hitit şehrinin çeşitli yapılarında açığa çıkarılan arşivlerden bugüne kadar ele geçen 

çivi yazılı tablet ve tablet parçalarının sayısı 4 bini aşmıştır. Tepelerarası mevkiinde; ‘A’ 

binasında üç arşiv, ‘B’ binasında bir arşiv ele geçmiştir. ‘C’ ve ‘D’ yapılarında da arşivlere ait 

tabletler dağınık olarak ele geçmiştir. Bu yapılara yakın bir bölgede, farklı bir arşive ait olan, 



ancak şu an için herhangi bir mimariye bağlı olmadan dağınık halde ele geçen tabletlerin 

sayısı ise oldukça fazladır. Ayrıca, Tepelerarası mevkiinden 600 m. uzaklıkta bir bölge olan 

Ağılönü mevkiinde de tabletler keşfedilmiştir. Bu projenin temel kaynağı Ortaköy- Şapinuva 

kazısında keşfedilen tablet arşivleridir.  

Ayrıca, daha önce Hurri dili ve kültürü ile ilgili çalışmalardan faydalanılmıştır. 

Esas olarak ise, bu proje sayesinde, Hitit bilim dünyasına, hiç yayınlanmamış orijinal 

belgelerden oluşan, Ortaköy arşivindeki Hurrice tabletler katalog haline getirilerek, yayın 

çalışmalarına bir temel kaynak olarak sunulması imkanı sağlanmıştır. 

 

 VII EKLER  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 
Proje kapsamında aşağıda detaylı olarak belirtilen teçhizat, sarf ve kırtasiye malzemesi, 
hizmet alımı ve yurtiçi yolluk harcama kalemlerinde öngörülen bütçe bedelleri ilgili usuller 
gereği yerine getirilerek kullanılmış ve ilgili hesaplar kapatılmıştır. 

 

Proje Harcama Kalemleri 

- Teçhizat 

 

S.No Malzemeler Adet Birim Toplam Fiyat 
(KDV Dahil) Durumu 

1- HP GC 124EA 8710W 
Dizüstü Bilgisayar 1 Adet 3339,40 TL Alındı 

2- HP CP 2025 
Renkli Lazer Yazıcı 1 Adet 1650,23 TL Alındı 

3- 
AVISION FB1200 Flat 

Bed A4 CIS Model 
Scanner / Tarayıcı 

1 Adet 532,00 TL Alındı 

 

- Sarf & Kırtasiye Malzemesi Alımı 

Genel; 

S.No Malzemeler Adet Birim Toplam Fiyat 
(KDV Dahil) Durumu 

1- Kırtasiye 32 Kalem 2840,00 TL Alındı 

 

Detayı; 
S.no Cinsi ve özellikleri Miktarı Birim fiyatı (TL) Tutarı (TL) 

1 Plastik Küvet 5 Adet 10,00 50,00 
2 Yapıştırıcı (Uhu) 10 Adet 5,00 50,00 
3 CD 3 Kutu 30,00 90,00 
4 DVD 2 Kutu 40,00 80,00 



5 CD Çantası (İkili) 2 Adet 30,00 60,00 
6 Daksil 6 Adet 5,00 30,00 
7 Kağıt bant (Dar) 10 Adet 6,00 60,00 
8 Kağıt bant (Geniş) 20 Adet 4,00 80,00 
9 Şeffaf dosya 20 Poşet 6,00 120,00 

10 Klasör (dar) 20 Adet 4,00 80,00 
11 Klasör (geniş) 20 Adet 5,00 100,00 
12 Kapaklı şeffaf dosya 10 Poşet 8,00 80,00 
13 Fotokopi kağıdı A4 15 Top 5,33 80,00 
14 Pilot kalem (mavi) 12 Adet 1,25 15,00 
15 Pilot kalem (kırmızı) 12 Adet 1,25 15,00 
16 Marker kalem (siyah) 12 Adet 1,67 20,00 
17 Marker kalem (kırmızı) 12 Adet 1,67 20,00 
18 Selobant 24 Adet 2,50 60,00 
19 Bantlık 3 Adet 20,00 60,00 

20 
HP Renkli Printer Toneri 
(HP CP 2025) 2 Adet 200,00 400,00 

21 Profil Tarağı 3 Adet 60,00 180,00 
22 Makas 4 Adet 10,00 40,00 
23 Fosforlu Kalem 24 Adet 1,25 30,00 
24 Yapışkan Kağıt (büyük) 10 Adet 2,00 20,00 
25 Büyüteç 2 Adet 25,00 50,00 
26 Fırça (Büyük) 2 Adet 20,00 40,00 
27 Fırça (Boya) 12 Adet 2,50 30,00 
28 Proje çantası (A2 Boy) 2 Adet 25,00 50,00 
29 Port Bagaj (Orta Boy) 1 Adet 25,00 25,00 
30 Kumpas (Metal) 2 Adet 100,00 200,00 
31 Harici Hard Disk (3,5”, 1,5 Tb) 2 Adet 275,00 550,00 
32 Taşınabilir Bellek (8 Gb, USB 2.0) 3 Adet 25,00 75,00 

Genel Toplam 2840,00 

 

- Hizmet Alımı (Yener Duran ve Sedef Ayyıldız) 

 

No Açıklama Kişi Net Toplam (TL) Durumu 

1- Hizmet Bedeli (Nisan-
Mayıs-Haziran 2010) 

2 Kişi x 3 Ay 
(899,20 TL / Kişi-Ay) 5395,20 TL Hizmet Alındı 

2- Hizmet Bedeli (Ekim-
Kasım-Aralık 2010) 

2 Kişi x 3 Ay 
(899,20 TL / Kişi-Ay) 5395,20 TL Hizmet Alındı 

 

- Yolluk & Yevmiye & Konaklama I 

No Açıklama Kişi Net Toplam (TL) Durumu 

1- 5-9 Temmuz 2010 Aygül Süel 372,00 TL Kullanıldı 

2- 5-9 Temmuz 2010 Leyla Murat 319,50 TL Kullanıldı 

 

 

 

 



- Yolluk & Yevmiye & Konaklama II 

No Açıklama Kişi Net Toplam (TL) Durumu 

1- 9-11 Şubat 2011 Aygül Süel 184,50 TL Kullanıldı 

2- 9-24 Şubat 2011 Leyla Murat 799,00 TL Kullanıldı 

 

- Yolluk & Yevmiye & Konaklama III 

No Açıklama Kişi Net Toplam (TL) Durumu 

1- 11-15 Nisan 2011 Leyla Murat 291,50 TL Kullanıldı 

2- 11-15 Nisan 2011 Sedef Ayyıldız 277,50 TL Kullanıldı 

 

 

- Yolluk & Yevmiye & Konaklama IV 

No Açıklama Kişi Net Toplam (TL) Durumu 

1- 29 Nisan-6 Mayıs 2011 Leyla Murat 490,25 TL Kullanıldı 

2- 29 Nisan-6 Mayıs 2011 Sedef Ayyıldız 466,50 TL Kullanıldı 

 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Proje kapsamında alımda bulunulan teçhizat (birer adet dizüstü bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı) 

dünya kültür mirası kapsamında değerlendirilen Ortaköy-Şapinuva tablet arşivinin projede 

öngörülen bölümünün (Hurrice Tabletler) belgelenmesi amacıyla kullanılmıştır. 

Söz konusu teçhizat Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi envanterine kayıtlı 

olup proje sorumlusu Prof. Dr. Aygül SÜEL’in odasında bulunmakta ve Hitit Tablet 

Arşivi’nin belgelenmesine hizmet eder şekilde yoğun olarak kullanılmaya devam 

edilmektedir.  

Tablet arşivinin diğer dil gruplarını içeren kısmının da benzeri projelerle belgelenmesi 

hedeflenmektedir. Bu teçhizatın kullanımında öncelik proje sorumlusuna aittir. Takip eden ay 

ve yıllarda gerçekleşecek bu çalışmalar kapsamında da söz konusu teçhizat yeniden 

kullanılabilecektir. Kaynakların etkin ve tasarruflu kullanımı gözetilerek yeni projelerde ilgili 

teçhizatın yeniden alımına gerek duyulmadan malzemeden tasarruf edilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 



c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

 

1-Proje kapsamında oluşturulan, 629  tablete ilişkin fotoğraf ve envanterlerinin yer aldığı 315 

sayfalık katalog.  

2-Birleştirilen Tabletlerin Listesi ( 3 sayfa) 

3-Bibliyografya (55 sayfa) 

 

 

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

5-9 Eylül 2011 tarihlerinde Varşova-Polonya’da düzenlenecek VIII. Uluslararası Hititoloji 

Kongresi’nde sunulacak bildiri konuları aşağıda belirtilmektedir. Ayrıca bu proje ile ilgili 

hazırlanan bir poster Kongre ‘de sunulacaktır.  

Mustafa Süel, “Ortaköy-Şapinuva, Ağılönü Kutsal Alanındaki Yeni Çalışmalar” 

Aygül Süel, “Ortaköy Belgelerinde  Tarhunnaradu” 

Esma Reyhan “Ortaköy Sapinuva’dan Kizzuwatna Kökenli Ritüeller” 

Leyla Murat   “Hitit Döneminde Suyun Dinsel Anlamda Kullanımı” 

Ali Akın AKYOL ve Doğan Zilan ÖZCAN “3D Modelling of Agilonu Archaeological Area 

at Sapinuwa” 

1. ve 2. Sirkülerler ve davet mektupları ilişikte sunulmuştur. 

 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Bu proje ile, Hitit bilim dünyasına, hiç yayınlanmamış orijinal belgelerden oluşan, Ortaköy 

arşivindeki “Hurrice Tabletler Kataloğu” nun oluşturulması ve bilgisayar ortamına 

aktarılması, yayın çalışmalarına temel bir kaynak olarak sunulması imkanı sağlanmıştır.  

Yeni projeler kapsamında çok sayıda çeşitli yayın çalışmalarının yapılması söz konusu 

olacaktır.  

 

 

 

 


