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Anadolu’da sistemli yazının kullanılmadığı, dolayısıyla yazılı tarihin
Anadolu topraklarında henüz başlamadığı dönemlerle ilgili ilk yazılı metinler olarak, Akad krallarının Anadolu üzerine gerçekleştirdikleri seferlere
ait kayıtlar değerlendirilmiş ve böylelikle Anadolu’nun ön tarihi bu kaynaklar yardımıyla aydınlatılabilmiştir. Akad kralı Sargon (MÖ 2334-2279)
ve torunu Naramsin (MÖ 2254-2218) dönemlerine ait askeri başarıların
anlatıldığı Šartamhari “savaşın kralı” adlı kaynaklarda, Purušhanda/Purušhattum olarak adlandırılan ve günümüz Acemhöyük/Aksaray yakınlarına lokalize edilen bölgedeki Akadlı tüccarların yardım isteği üzerine,
Sargon tarafından bu coğrafyaya gerçekleştirilen sefer konu edilmiştir.1Akadlı Sargon, metninde Amanos Dağları’nı ikiye böldüğünü ve oraya bir
anıtını diktirdiğinden söz etmiştir. Bu metnin Eski Asurca dublikatı 1995
yılında Kültepe/Kaniş kazıları sonucunda ele geçirilmiş ve bilim dünyasına
C. Günbattı tarafından kazandırılmıştır.2

• Doç. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Hatay/TÜRKİYE, nyildirim@mku.edu.tr ORCID: 0000- 00024692-2823 DOI: 10.37879/9789751749987.2022.6
1 Bir diğer önemli belge olan Naram-Sin (MÖ 2254-2218) metninde ise, yine Purušhanda
yer adı ile Kaniš ve Hatti şehirleri yer almıştır. Detaylı bilgi için Bk. Emin Bilgiç, “Anadolu’nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatlarıyla Rekonstrüksiyonu” AÜDTCFD, 6/5 (1948), s.
493-494.
2 Cahit Günbattı, “Kültepe’den Akadlı Sargon’a Ait Bir Tablet”, Archivum Anatolicum 3, Ankara 1997, s. 131-155.
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Anadolu’da Akadlı tüccarların varlığı ile başlayan Anadolu ön tarihi, Asurlu tüccarların3 koloniler kurarak Anadolu’daki varlığıyla, Anadolu’nun yazılı tarihe geçiş süreci başlatılmıştır. Akadlı tüccarlarca küçük
çapta ve yalnızca “ticari kolonileşme” olarak başlatılan ticari aktiviteler,
Asurlu tüccarlarca geliştirilmiş ve zamanla sistemli bir ticari organizasyona
dönüştürülmüştür. Bu ticari organizasyonun merkezi Kaniş (Kültepe/
Kayseri) olarak belirlenmiştir. Asurlu tüccarların bildikleri çiviyazını
Anadolu’da da kullanmaları, ticareti daha işlevsel kılmanın yanı sıra,
Anadolu’nun sistemli yazıyla tanışmasına ve Anadolu’nun yazılı tarih
sürecine geçişini de simgelemiştir.
Asurlu tüccarlarca günümüz Kayseri ilinde kurulan ticaret kolonilerinin merkezi konumundaki Kaniş/Kültepe’de gerçekleştirilen kazılar sonucunda ele geçirilen yaklaşık 23 bin 500 Eski Asurca tablet4, MÖ II. bin
başlarındaki Anadolu tarihini aydınlatan temel kaynaklardan biri olarak
kabul edilmiştir. Asurlu tüccarların arşivlerinden oluşan ve literatüre Kapadokya Tabletleri / Kültepe Tabletleri5 olarak geçen tabletlerin konusunu,
çoğunlukla, ticari mektuplar, vesikalar, çeşitli sözleşmeler ve antlaşmalar
oluşturmuştur.

3 Asur’daki şirketler ya da kendi adlarına ticaret yapan tüccarlar Anadolu’ya, başta çeşitli
kumaşlar ve tunç elde etmek için ihtiyaç duyulan kalay olmak üzere çeşitli aksesuar ve mamul
eşyaları getirmiş ve bunların karşılığında gümüş ve altın almışlardır. Cahit Günbattı, “Anadolu’nun Politik Manzarası”, Arkeoatlas, 01, İstanbul 2011, s. 252-253.
4 Kültepe’de ilk kazılar 1893-1894 yıllarında Ernest Chantre tarafından yapılmış, ardından
1906 yılında Hugo Wincler ve Bedrich Hrozny tarafından devam ettirilmiştir. 1948-2005
yıllarında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından sürdürülen kazılar, vefatının ardından, Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu başkanlığında devam ettirilmektedir. Kültepe kazıları sonucunda bulunan
yaklaşık 23 bin 500 tablet, Kültepe II. katında yaklaşık 23 bin, Kültepe Ib katında yaklaşık
500 bin olmak üzere, yerli ve yabancı uzmanlar aracılığıyla bilim dünyasına kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Kültepe kazıları ile ilgili olarak detaylı bilgi için Bk. Tahsin Özgüç, Kültepe-Kaniş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s. 9vd. Fikri Kulakoğlu, “Kültepe Kaniş Karumu: Anadolu’nun En Eski Uluslararası Ticaret Merkezi”, Anadolu’nun Önsözü Kültepe-Kaniš
Karumu, K.B.Ş.B. Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 40-51.
5 İlk olarak 1881 yılında British Museum uzmanlarından T. G. Pinches, bir benzerinin Paris
Bibliotheque Nationale’de bulduğunu belirterek, Kapadokya’dan geldiği söylenen ve İstanbul’dan satın alınan çivi yazılı bir tablet yayınlamıştır. Bu tabletleri de geldikleri yerin adı
olan Kapadokyalı/Kapadokya Tabletleri olarak adlandırmışlardır. Bu tabletlerde sık sık geçen Kaniš yer adının Kayseri yakınlarındaki Kültepe ile eşleştirilmesi için yaklaşık olarak 30
yıl geçmiş ve B. Hrozny tarafından 1925 yılında Kültepe Höyüğü’nün eteklerinde bulunan
diğer tabletlerle de Kaniš-Kültepe eşleştirmesi sağlamlaştırılmıştır. Dolayısıyla Kapadokya
Tabletleri adı verilen tabletler, daha net bir adla, yani Kültepe Tabletleri adıyla anılmıştır.
Kültepe’nin keşfi ve Kültepe kazıları ile ilgili olarak Bk. Fikri Kulakoğlu, “Uluslararası Ticaret
Merkezi Kültepe-Kaniş”, Aktüel Arkeoloji, Eylül-Ekim 35, İstanbul 2013, s. 80-81.
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Kültepe Tabletlerine Göre Anadolu’nun İdari Yapısı

Anadolu’daki yerel yöneticilerin kontrolünde sürdürülen, “yalnızca
ticari kolonileşme” olarak adlandırılan ve Anadolu topraklarında MÖ II.
binyılın ilk çeyreğinde başlayıp, 200 yılı aşkın bir süre devam ettiği bilinen
Asur Ticaret Kolonileri döneminde6 tüccarlar, Asur şehrine ve Anadolu’da
kurulan Asur ticaret kurumlarına bağlı bir yapı sergilemişlerdir.7 Bu kurumlara ve Asurlu tüccarlara ait tablet arşivlerinden ulaşılabildiği kadarıyla, Anadolu MÖ II. binyılın başlarında, merkezi yönetimden uzak, birçok
küçük krallık tarafından yönetilmiştir. Bu krallıkların birbirleriyle olan
yazışmaları ise Anadolu’nun bu dönemle ilgili idari sistemi hakkında detaylı veriyi sunmuştur. Örnek olarak Waršama ve Kaniš krallıkları arasındaki mektuplaşma değerlendirilebilir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek
ilk mektup Kaniš kralı Waršama’nın yazmış olduğu mektubuna cevaben
Mama ülkesi kralı Anum-hirbi8 tarafından yazdırılmıştır. Anadolulu bu iki
krallığın vassal beylikler ile ilgili yaşadıkları sorun mektubun ilgili satırlarında şu ifadelerle kayıt altına alınmıştır: (kt g/t 35)

um-ma Anu-um-hi-ir-bi ru-ba-um 2) Ma-ma-i-ú-um-ma a-na Wa-arša-ma 3) ru-ba-im 4) Kà-ni-ši-im qi-bi-ma 5) ta-áš-pu-ra-am um-ma a-ta-ma 6)
Ta-i-ša-ma-<i>-ú-um ur-dí-i 7) a-na-ku ú-ša-ba-šu ú a-ta 8) Sí-bu-ha-i-a-am
İR ra-ad-kà 9) a-ta ša-bi-šu iš-tù-ma 10) Ta-i-ša-ma-<i>-ú-um ká-lá-áb-kà-ni
11)
a-mì-nim iš-ti ša-ra-ni-e ša-ni-ú-tim 12) i-da-ba-áb 13) ša-ni-ú-tim i-da-baáb 14) Sí-bu-ha-i-ú-um ká-al-bi 15) iš-tí ša-ra-ni-e ša-ni-ú-tim 16) i-da-bu-ub
ru-ba-um Ta-i-š[a-ma-i-ú-um] 17) a-na ša-al-ší-ni ru-ba-im 18) i-tù-wa-ar kima be-el 19) nu-ku-ur-tí-a i-du-kà-ni 2 0) ù Ta-i-ša-ma-i-ú-um 21) a-na ma-tíi-a im-qú-ta-ma 22) 12 a-lá-ni-e-a úh-ta-li-iq… “ 1-3) Mama rubā’u’su şöyle
1)

6 Asur ticaret kolonileri tarihlendirme çalışmaları için Bk. Klaas R. Veenhof, The Old Assyrian List Of Year Eponyms From Karum Kanis hand Its Chronological Implication, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Seri VI-No. 64, Ankara 2003, s. 6-58. ; Cahit Günbattı, “An Eponym List (KEL G) from Kültepe”, Altorientalische Forschungen, Vol. 35, Weisbaden 2008,
s. 103-132.
7 Asurlu tüccarların Anadolu’daki ticari faaliyetlerini düzenleyen ve bu tüccarlara destek veren kurumlar ile ilgili olarak Bk. İrfan Albayrak, “Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Kurumlar ve
Fonksiyonları, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2000. Asurlu tüccarların Anadolu’da kurmuş
oldukları ticari sistemin güvencesi niteliğindeki kurumların varlığı, Asurlu olmayan tüccarların Anadolu’da serbest ticaret etme haklarını fazlasıyla kısıtlamıştır. Kültepe tabletlerinde
nadir geçen Asurlu olmayan tüccarlar ile ilgili olarak Bk. Hakan Erol, “Eski Asur Şehir Devletinin Ticari Tekelleşme Politikası”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 34, Ankara
2015, s. 431-436.
8Anum-hirbi metni ile ilgili detaylı bilgi için Bk. Kemal Balkan, Mama Kralı Anum-Hirbi’nin
Kaniš Kralı Waršama’ya Gönderdiği Mektup, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1957.
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söyler: Kaniš rubā’u’su Waršama’ya de ki: 4) “sen bana mektup gönderdin
ve (bu mektubunda) dedin ki: 5) “kölem Taišama’lıyı 6) ben teskin edeceğim
Fakat sen 7) kölen Sibuha’lıyı 8) teskin ediyor musun? Mademki 9) Taišama’lı
senin köpeğindir, 10) ne için başka šarru’larla 11) münakaşa ediyor? 13) Benim
köpeğim Sibuha’lı 14) diğer šarru’larla 15) münakaşa ediyor mu? Taišama’lı
bir rubā’u 16) bizim aramızda üçüncü bir rubā’u 17-18) olmalı mı? Düşmanım
beni “öldürür öldürmez” (= yener yenmez, yendiği zaman) 19) Taišama’lı 20)
memleketime akın edip 21) on iki şehrimi tahrip etti…”

Mektuptan anlaşılacağı üzere Anadolu bu dönemde, başlarında ruba’um “kral” olan irili ufaklı krallıklar ve bu krallıklara bağlı beylikler tarafından idare edilmiştir. Asurlu tüccarların bu ruba’um’lardan ya da yerel
beyliklerden aldıkları izin ve karşılıklı varılan bir antlaşma sonucunda ticari
aktivitelerini gerçekleştirebildikleri düşünülmüştür. Bu antlaşmalar, genellikle, šipru ša ālim “Asurlu bir elçi”, kārum evinin yetkilileri ve yerel saray
görevlilerinin huzurunda gerçekleştirilmiş ve genellikle benzer maddeler
üzerinde uzlaşı sağlanmıştır. Yerel sarayın haklarının korunması esasında
şu maddeler öne çıkmıştır:
* Saray, tüccarların kentte getirdikleri kumaştan % 5 civarında ve kalaydan ise 2/65 oranında yani her eşek yükünden 4 mina (yaklaşık 8 gr)
vergi alacaktır.
* Saray, ithal edilen kumaşın % 10’nun ilk satın alma hakkına sahiptir.
Sarayın husārum ve amutum9 ticaretinde tekeli bulunmaktadır.

Asurlu tüccarların haklarının korunması ve kervan güvenliğinin sağlanması amacıyla şu maddeler belirlenmiştir:
* Asurlu tüccarların Anadolu’da bulunan kārum ya da wabartumlarda
yerleşme, duruma göre konaklama, hakkı ve bulundukları bölgenin sarayı
tarafından korunma talebi karşılanacaktır.

* Asurlu tüccarlara, geçtikleri bölgelerde o bölgenin sarayı tarafından
korunma sözü verilecektir. Aynı zamanda yolculuk esnasında soyulma durumunda uğranılan zarar yine saray tarafından karşılanacaktır.
*Asurlu tüccarların konaklayacakları kentin saray-depolarını kullanmalarına olanak verilecektir.

9 husārum ve amutum ile ilgili olarak Bk. Salih Çeçen, “Kanis Karumu’nun Diğer Karum
ve Wabartumlara KU.AN (amutum) İle İlgili Önemli Talimatları”, Belleten , 1997 C.LXI,
Sa.231, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 219-232.; Nurgül Yıldırım, Kültepe
Tabletlerinde Geçen Süs Eşyaları, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2014, s. 11-26.
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Anadolu’daki kalay ticaretinin Asurlular’ın tekelinde bulunduğu bilinmektedir. Altın konusunda ise, Asurlu tüccarların oldukça büyük ağırlıklarla altın alımları, tekelleşmenin koloni döneminde yalnızca kalayla sınırlı
olmadığını, zaman içerisinde Anadolu’nun sahip olduğu maden kaynaklarının da büyük ölçüde Asur’a aktarıldığını göstermiştir. Maden ticareti
ile başlayan ticaretin zaman içerisinde süs eşyaları, kumaş ve çeşitli mamul
eşya ile çeşitlendiği görülmüştür.
Koloni döneminde Anadolulu halkın da çeşitli meslek grupları etrafında örgütlenmeye başladıkları gözlenmiştir. Bu meslek gruplarının başında
rabi “büyük/baş/amir” unvanı/rütbesi taşıyan bir görevlinin olması, meslek
gruplarının organize bir biçimde çalıştıklarının göstergesi olmuştur. E.Bilgiç, bazılarının bir âmirinin de olduğu görülen bu meslek ve memurlukların, lonca teşkilatının ilk izlerini taşıdığını belirtmiştir.10 Bunlara örnek
olarak, hem Asurca bilen, hem de yerlilerle iletişim kurabilen, tabletlerde
targumannum “tercüman” olarak geçen, bir meslek grubunun varlığı da kanıtlanmıştır. Yine diğer iş kollarında görüldüğü gibi bu targumannumların
başında rabi targumannīm olarak kaydedilen amirlerin olduğu anlaşılmıştır.11

Asurlu tüccarlar ve Anadolulu saraylar arasında yapılan ve temel maddeleri yukarıdaki gibi sıralanan antlaşmalar12, ticaretin karşılıklı hakların
korunması esasına dayalı geliştiğinin en önemli göstergesi olmuştur. Asur
ve Anadolu arasındaki ilişkilerin yalnızca ticari faaliyetler ve çıkarlar doğrultusunda geliştiğini yine tarihi önemi yüksek bir Kültepe tableti olan Kt
01/k 217 gözler önüne sermiştir. Bir mektup niteliği taşıyan bu tabletin,
Anadolulu bir kralın Asur’a gönderdiği mektubuna cevaben yazıldığı ve iki
Anadolulu krallık olan Harsamna ve Zalpa’nın savaş halinde olmasını konu
edindiği anlaşılmıştır. Asur kralı I. Šamšī-Adad’ın asker desteği sağlayarak,
Zalpa yanlısı bir tutum içerisinde olması, Harsamna kralının Asur ticaret
10 Emin Bilgiç, Anadolu’nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatlarıyla Rekonstrüksiyonu” AÜDTCFD, C. 6, S. 5, Ankara 1948, s. 508.
11 Salih Çeçen, “Kültepe II. Tabaka Vesikalarına Göre Anadolu’nun Siyasî Tarihî İle İlgili
Yeni Gelişmeler”, XI. Türk Tarih Kongresi Bildirisi, 1990, s. 201-210.; İrfan Albayrak, “Asur
Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 2000, s. 36.
12 Hahhum ve Kaniş antlaşmaları Kültepe Ib katında ele geçirilmiştir. Anadolulu saraylar
ve Asurlu tüccarlar arasındaki antlaşmalar ve ilişkiler için Bk. Cahit Günbattı, “Two Treaty
Texts Found at Kültepe”, ed. J.G. Dercksen, Assyria and Beyond, Studies Presented to M.T. Larsen, Leiden, 2004, s. 259-264.; Klaas, R. Veenhof-Jesper Eidem, Mesopotamia, The Old Assyrian Period, Academic Press Fribourg Vandenhoesck&Ruprecht, Göttingen 2008, s. 194-200.
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kervanlarına yolu kapatmasına neden olmuştur. Ticaretin sekteye uğramaması ve dost bir kralın kaybedilmemesi için mektup, šipru ša ālim “Asur
elçileri” tarafından yazılmıştır. Harsamna kralı Hurmeli Asur elçilerine,
krallarının Zalpa kralını desteklediğinde, bu duruma karşı çıkmadıklarına
olan kızgınlığını şu ifadelerle belirtmiştir: (Kt 01/k 21713)

i-nu-mì be-el-ku-nu ṣa-ba-am 21) a-na Za-al-pá-i-im i-dí-nu 22) a-mìnim a-tù-nu a-na šé-pé-e-šu 23) lá ta-am-qú-ta-ma ṣa-ba-am 24) a-na Zaal-pá-i-e-im a-na ta-da-nim lá tù-ša-ak-li-a-šu… “20-25) “Beyiniz (ŠamšīAdad) Zalpalı’ya (Zalpa kralına) asker verdiğinde, siz niçin ayaklarına
kapanmadınız ve onu Zalpalı’ya asker vermekten alıkoymadınız?...”
20)

Mektup tüccarların diplomatik krizlerde hangi safta yer alacaklarını
belirlemeleri ve izleyecekleri stratejiyi netleştirmeleri adına da oldukça farklı bilgiler içermiştir. Anadolulu kral Harsamna ile kendi kralları arasında
bir tür arabuluculuk yapmaya çalışan tüccarlara, Asur kralı tarafından söylenen şu ifadeler dikkat çekicidir:

a-tù-nu tám-kà-ra-tù-nu 40) i-[a-ú]-tum ur-du-ú-a 41) ù ša Ha-ar-sáam-na-i-im 42) ur-du-šu-ma ki-ša-ma kà-kà-am 43) na-áš-a-tù-nu-ma ur-kee-a 44) ta-ta-na-lá-kà a-tù-nu tám-kà-ra-tù-nu 45)ša tám-kà-ru-tí-ku-nu ki-ma
46)
ta-le-e-a-ni ha-ra-na-tim 47) a-ta-lá-kà a-na ba-ri-tí LUGAL-e 48) kà-ábtù-tim ni-a-tí 49) mì-nam ṭá-hu-a-tù-nu be-el-ni a-ta 50) ur-du-kà… “ 39-42) Siz
tüccarlar benim mi kölelerimsiniz yoksa Harsamnalı’nın mı kölelerisiniz?
42-44)
(Elbette gerektiğinde) silahı çekip arkamdan geleceksiniz! 44-47) Siz ticaretle (meşgul) tüccarlarsınız, elinizden geldiği kadar (iş) seyahatlerine çıkın! 47-49) Biz yüce kralların arasına niçin giriyorsunuz? …”
39)

Asurlu kralın, tüccarların yalnızca ticaretle ilgilenmeleri gerektiği,
siyasi herhangi bir faaliyette bulunmamaları emri ve Anadolulu saraylarla yapmış oldukları antlaşmalar, Asurlu tüccarların Anadolu’da gerçekleştirmiş oldukları ticaretin, yalnızca ticari aktivitelerden oluştuğunu gözler
önüne sermiştir. Anadolu’da bu dönemde bulunan irili ufaklı krallıkların
varlığı ve bu ticarette yalnızca bu krallıkların söz sahibi olması Anadolu’daki merkezi yapıdan uzak, bütün içinde parçalanmış idari sistemin varlığını
göstermiştir. Anadolulu krallıkların sahip oldukları hammadde ve pazar
ürünlerinin çeşitliliğine bağlı olarak, bazı ticari mallarda tekelleşmeye gitmesi14, Asurlu tüccarlarla yerel saray arasında yapılan antlaşmaların da içe13 Cahit Günbattı, Harsamna Kralı Hurmeli’ye Gönderilen Mektup ve Kaniš Kralları, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 16-20.
14 Koloni döneminde Asur’un ticari tekelleşme siyaseti hakkında Bk. Hakan Erol, “Eski
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riğinin değişmesine neden olmuştur. Asurlu tüccarların yerel saraylardan
talep ettikleri kervan güvenliğinin sağlanması karşısında, yerel sarayların
da sıklıkla yaşadıkları sıkıntıları kaçakçılıkla ilgili olmuştur. ATHE 62
no’lu mektup, hem kaçakçılığın varlığını, hem de Anadolulu yerel saraylarda ruba’um’ların yanı sıra rubatum’ların “kraliçe/beyce” yetki sahibi olduklarını göstermiştir. Asurlu bir tüccar olan İmdīlum’un kardeşi Ennum-Bēlum ile birlikte diğer kardeşleri olan Puzur-Aššur’a, kaçakçılık yapmaması
uyarısında bulundukları ATHE 62 no’lu mektupta yerel krallıkların alması
gereken önlemler mektuba şu ifadelerle yansıtılmıştır:
pá-zu-ur-tù-šu DUMU Ìr-ra-a a-ṣé-er 29) Pu-šu-ke-en6 ú-šé-ri-am-ma
pá-zu-ur-tù-šu i-ṣí-bi-it-ma 31) Pu-šu-ke-en6 É.GALlúm iṣ-ba-at-ma 32) a-na
ki-šé-er-sí-im i-dì ma-ṣa-ra-tum! 33) da-na a-na Lu-hu-sà-ti-a Hu-ra-ma 34) Šalá-ah-šu-a ù a-na ma-ti-ša a-dì ša 35) pá-zu-ur-tim ru-ba-tum ta-áš-pur-ma… “
İrrā’nın oğlu kaçak malları Pūšu-kēn’e gönderdi fakat kaçak mallar yakalandı.
Bu nedenle Pūšu-kēn sarayda tutuldu ve onu hapse attılar. Korumalar güçlüdür. Kraliçe, Luhuzatia’ya Hurama’ya, Šalahšuwa’ya
ve
kendi
memleketindeki
kaçakçılıkla
ilgili
yerlere
haber gönderdi. Gözlerinizi açın ve hiçbir şekilde kaçakçılık yapmayın…”
28)

30)

Asurlu tüccarların yerli saraylardan aldıkları izinle Anadolu’da bir yaşam alanı oluşturmaları sağlanmış ve bu doğrultuda, pazar yerleri yakınlarında Asurlu tüccarların yerleşim alanları oluşturulmuştur. Anadolulu
halk ile ticari faaliyetler çerçevesinde etkileşim içinde olan Asurlu tüccarlar,
zamanla Anadolulu halk ile gündelik yaşam boyutu olan ilişkiler de gerçekleştirmişlerdir.
Kültepe Tabletlerine Göre Anadolu’nun Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Kültepe’de gerçekleştirilen kazılar sonucunda ulaşılmış olan tabletlerin çoğunlukla Asurlu tüccarların Anadolu’daki ticari faaliyetleri ile ilgili
olduğu bilinmektedir. Az sayıda ele geçirilmiş olan ve Asurlu tüccarların
Anadolu’daki günlük yaşamla, yerli halkla ya da ticari faaliyetleri dışındaki
herhangi bir durum karşısında yazmış oldukları mektuplar, MÖ II. binyıl
Anadolu halkları ve sosyal yaşamı ile ilgili bazı önemli sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Öncelikle Asurlu tüccarların Anadolu’daki ticari sözleşmelerinde, borç senetlerinde ya da aile hukuku ile ilgili tabletlerde tanık olarak
yer alan yerli kişi adları ve bu adlar üzerinde gerçekleştirilen etno-linguistik
çalışmalar sonucunda, Koloni döneminde Anadolu’da yaşamış olan halkAsur Şehir Devletinin Ticari Tekelleşme Politikası”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 34, Ankara 2015, s. 425-431.
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ların kökeni hakkında bilgi sahibi olunabilmiştir. Bu doğrultuda değerlendirilebilecek önemli bir belge olan EL 276’da geçen ifadelerden, Asurlu
tüccarların yerli kadınlarla evlenebildiği, yaşanan bir anlaşmazlık durumunda boşanabildikleri ve Koloni döneminde Anadolu’da Hatti kökenli15
insanların yaşadıklarına dair izlere rastlanmıştır. Asurlu Ennam-Aššur’un
oğlu ile Asurlu Aššur-bēli’nin kızının boşanması ile ilgili hazırlanmış olan
bu metinde geçen Aššur-bēli’nin kızının adı Zibezibe Hattice bir ad olarak
değerlendirilmiştir.16 Bu kişi adından yola çıkarak, Asurlu Aššur-bēli’nin
Hattili bir kadınla evlenmiş olduğu ve Anadolu’da kalmış olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu sonucu, yani Asurlu tüccarlar ve Anadolulu kadınlar arasındaki evliliklerin varlığını destekler nitelikteki bir diğer Kültepe tableti ICK
I, 32 numaralı belgedir. Bu belgede Asurlu tüccar Pilah-İštar’ın Anadolulu
bir kadın olan Walawala ile gerçekleştirdiği evliliğin sonlanması konu edilmiştir. Metnin girişi şöyle kaydedilmiştir: ( ICK, 32)
Pí-lá-a[h-İštar Wa-l]á-wa=lá 2) a-ma-sú [e-z]i!-ib!... “1-2) Pilah-İştar
karısı Walawala’yı boşadı (bıraktı)…”
1)

Yukarıdaki metinde geçen Anadolulu kadının adı (Walawala) üzerinde
yapılan etimolojik çalışmalar, bu kişi adının Hatti kökenli olduğunu göstermiştir. Hattili insanların dışında, Koloni döneminde Anadolu’da yaşadığı
bilinen bir diğer halk Hurri kökenli halktır. Hurri17 ve Hatti kökenli halklar, Koloni döneminin ardından kurulan, Anadolu’daki ilk büyük merkezi
yapı olan Hititler’i gerek mitolojik unsurlar, gerekse de kültürel altyapı yönünden fazlasıyla etkilemişlerdir. Bundan dolayıdır ki, özellikle bu iki halka ait tanrı ya da kişi adları hem Koloni döneminde, hem de Hitit çivi yazılı
kaynaklarda benzerlik göstermiştir.18 Hurrice olduğu bilinen Anum-hirbi
15 Hattiler, MÖ 3. binyıl ortalarından itibaren, Orta Anadolu’da, küçük beylikler halinde
yaşamış, Anadolu’nun bilinen en eski halklarındandır. Önceleri yalnızca Orta Anadolu
coğrafyasında yaşayan halkı tanımlamada kullanılan Hatti adı, Hitit krallarının kendilerini
“Hatti Ülkesi Kralı” olarak tanımlamaları ve Hitit coğrafyasının topraklarını genişletmesi
sonucunda, Orta Anadolu, Güney Anadolu ve Suriye’nin kuzeyindeki halkların tanımlanmasında da kullanılmıştır. Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu I, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
İstanbul 2002, s. 22-23.
16 Paul Garelli Les Assyriens en Cappodoce (AC), Paris 1963, s. 153. ;Esma Öz, Asur Ticaret
Kolonileri Döneminde Anadolu’nun Etnik ve Sosyal Yapısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2005, s. 11-12.
17 Huriler MÖ 3. Binyılın ortalarında Yukarı Dicle bölgesinde yerleşmiş olan ve zamanla
kurdukları krallıkların sınırları oldukça genişleyen, Kafkas kökenli bir halk olarak tanımlanmıştır. Ünal, age., s. 90-96.
18 Hitit panteonunu oluşturan Tanrı adlarının büyük çoğunluğu Hatti ya da Hurri kökenlidir.
Koloni döneminde ise bu tanrı adlarının kullanımıyla oluşturulan teofor kişi adlarına oldukça
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kişi adı, yukarıda analiz edildiği üzere (Kt g/t 35), Mama kralı olarak bilinmektedir. Yerli bir krala ait olan bu kişi adının dışında, Kaniš’te tüccarlık
yaptığı düşünülen bir başka Hurrili olan Unapše için ise, bir Kültepe tabletinde şu ifadeler kaydedilmiştir: (Kt. k/k 4)

a-na Ú-na-ap-šé qí-bi-ma 2) um-ma Eh-li-a-du 3) KÙpí 1 ma-na 15
GÍN KÙ 4) iš-tù 25 MU.1.KAM i-ṣé-ri-kà … “1-4) Unapše’ye Ehliadu şöyle
söyler! benim gümüşüm 1 mana 15 šeqel gümüş 25 yıldır senin zimmetinde
bulunmaktadır…”
1)

Kültepe tabletlerinde kaydedilmiş Anadolulu bir diğer halk Luvi19
kökenli halk olmuştur. Bu halkın, özellikle yüksek rütbeli görevliler olduğu
metinlerden anlaşılmıştır. Luvili insanların yüksek memuriyetlerdeki görevlerini Koloni döneminden sonra Hititler döneminde de gerçekleştirdikleri bilinmektedir.

Koloni döneminde Anadolulu halklar içinde kültürel özellikleri açısından yeterli kaynağa ulaşılamamış olunanı, günümüz Kastamonu yakınlarında yaşadıkları tahmin edilen Pala kökenli halktır. Bu halkın yalnızca
birkaç Kültepe tabletinde adı kaydedilmiştir.20

Genel hatlarıyla değinilen Koloni dönemi Anadolu halkları, ticaret ve
bu ticaretin beraberinde getirdiği kaçınılmaz demografik çeşitliliği evlilikler yoluyla da zenginleştirmiştir. Asurlu tüccarların Anadolulu kadınlarla
evlenmelerini ya da boşanmalarını konu alan tabletler, Anadolu’daki aile
hukukunun Asurlulardan farklı olduğunu ve Anadolu’da kadın haklarının
Asur’dan daha gelişkin olduğunu göstermesi açısından önemli görülmüştür.
Kültepe tabletlerinde geçen “Asurlu bir tüccar Anadolulu bir kadınla evlenmişse, Anadolu’dan başka kadın alamaz” ifadesi, Anadolulu kadının haklarının korunması açısından alınmış bir önlem olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca bu ifadeden yola çıkılarak, Anadolu’daki tek eşli bir evlilik modelinin (monogami) kabul gördüğü düşünülmüştür.21
fazla rastlanılmıştır.
19 Luviler, Güney ve Güneybatı Anadolu’da yerleşmiş olan ve köken itibariyle Hint-Avrupalı
özellikler taşıyan bir Anadolulu halktır. Luviler ve Hititler’in uzunca bir süre aynı bölgede
Asurlu tüccarlarla birlikte yaşadıkları bilinmektedir. Luviler ile ilgili detaylı bilgi için Bk. Trevor R. Bryce, Luviler Anadolu’nun Gizemli Halkı, Kalkedeon Yayınları, İstanbul 2010, s. 41-82.
20 Bu tabletler ve Koloni dönemi Anadolu etnik yapısı için Bk. Esma Öz, “Asur Ticaret
Kolonileri Döneminde Anadolu’nun Etnik ve Sosyal Yapısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2005, s. 9-32.
21 A. Muhibbe Darga, Anadolu’da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul 2013, s. 89.
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Kültepe tabletlerinden Koloni döneminde Anadolulu kadınların ticaret hayatında oldukça aktif bir rol üstlendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonucu destekleyen, Anadolulu tüccar kadınlara verilebilecek en güzel örneklerden biri olan Madawada adlı Anadolulu bir kadındır. Bilim dünyasına İ. Albayrak tarafından kazandırılan Madawada’ya ait açılmamış zarflı
tabletlerden (Kt o/k 39-Kt o/k 40-Kt o/k 64)22 bu Anadolulu tüccar kadının
köle alım satımı, gümüş ve tahıl ticareti yaptığı anlaşılmıştır. Madawada
metninde geçen ve onun kendi ölçü kabının bulunduğundan söz eden satırlar, Madawada’nın ticaret hayatında aktif bir rol üstlendiğinin göstergesi
olarak kabul edilmiştir. Metinde bu ifadelerin kaydedildiği satırlar şöyledir:
(Kt o/k 64)
3 ma-na KÙ.BABBAR i-ṣé-er 2) Ku-bi-da-ah-šu ù 3) Azu-ul-ša / a- í-tíu Ma-da-wa-da tí-šu 5) a-na ma-na KÙ.BABBAR 1 ma-na 6) KÙ.BABBAR
ṣí-ib-tám ú-ṣa-áb 7) a-na 1 ma-na KÙ.BABBAR 8) 10 na-ru-uq éam 9) 10 na-ru-uq ar-ša-tim 10) 1 GUD ma-ar-a-am 11) ù 60 NİNDA 12) U.N
G N 4 ma-na KÙ.BABBAR 13) ù 20 na-ru-uq 14) mì-iš-lu-um e-um 15) mìi -lam ar- a-tim 16) i-na ha-ar-pí-a 17) i-da- í-im… 22) i-na kà-ar-pí-tim 23) a Ma-dáwa-dá 24) i-ma-da-ad “1-4) Madawada, Kubidahšu ve karısı Azulša’dan 3 mina
gümü alacaklıdır. 5-6) 2 mina gümü için 1 mina gümüş faiz ilave edecek. 7-10)
(Kalan) 1 mina gümüş için (ise), 10 çuval arpa, 10 çuval buğday, 1 besili sığır
11-15)
ve 60 ekmek (verecek). Toplam 4 mina gümüşü ve yarısı arpa, yarısı buğday
20 çuval tahıl 16-17) hasat mevsiminde ona (Madawada ya) verecek 22-24) Madawada’nın ölçü kabı ile ölçecek(ler).”
1)

4)

Koloni döneminde kadının iş hayatında yer alması ve yüksek görevlerde olmasa da kendi mühür yetkisinin bulunması gibi ayrıcalıkları, tarım
faaliyetleri ve bunların pazarlanması aşamasındaki kadını şanslı kılmıştır.
Anadolu’da kadın ve erkek ortak üretme, pazarlama ve tüketme aşamalarında yan yana olmuş ve birbirlerine destek vermişlerdir. Anadolu’da kadın
haklarının Mezopotamyalı hemcinslerinden daha gelişkin ve eşitlikçi oluşu, incelenen dönem adına, zirai faaliyetlerin kaçınılmaz bir sonucu olarak
değerlendirilmiştir. Koloni döneminde, kadın ve erkek arasında eşitlikçi bir
yapının varlığı noktasında, ailenin önemli bir role sahip olduğu unutulmamalıdır. Asurlu tüccarların ve Anadolulu halkın vasiyet mektupları incelendiğinde, Anadolulu halkın kız çocuğu ve erkek çocuğu arasında ciddi bir
ayrım yapmadan mal bölüşümüne gittikleri gözlemlenmiştir.23
22 İrfan Albayrak, Koloni Çağında Yerli Bir Bayan “Madawada”, III. Uluslararası Hititoloji
Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, s. 1-14.
23 İrfan Albayrak, “Eski Anadolu’nun İlk Vasiyetnameleri ve Kadınların İlk Miras Hakları”,
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Anadolu’daki tarımsal faaliyetler, Anadolulu halkın Asurlu tüccarlarla
olan ticari etkileşimlerinde temel bazı belirlemelerde kullanılmıştır. Bunlar,
çoğunlukla, yerli halk ve Asurlu tüccarlar arasında düzenlenen borç senetlerindeki ödeme takviminde kullanılan zirai tabirlerdir. Bu tabirler, “ana/
ina harpi “hasat zamanına kadar”, ana/ina ṣibit niggallim “orak tutma zamanına kadar”, ana/ina qitip ka/irānim “bağ bozumuna kadar”, ina iddi
arāšim “tohum atma zamanında”, ana serdim panie “ilk zeytin mahsulüne
kadar”, ve bu tabirlere yakın ifadeler Anadolulu halkın borç ödemelerini
düzenleyen bir tarihleme sistemi 24 olmasının yanı sıra, Anadolu’daki zirai
faaliyetleri ve tarımsal zenginliği ifade etmesi açısından da önemli görülmüştür. Bu kullanımların dışında, yine Kültepe tabletlerine yansıtıldığı
ölçüde, Anadolu’da farklı tahılların, besin maddelerinin, meyve-sebzelerin,
hayvansal gıdaların ve içecek üretiminin çeşitliliği dikkat çekmiştir.

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi Bildirileri, C 1, Ankara 2016, s. 579-595.
24 Sabahattin Bayram, “Kültepe Tabletlerinde Geçen Yeni Bir Vade İfadesi ve Çıkan Neticeler”, X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C II, Ankara
1990, s. 453-462.; Esma Öz, Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 9-64.
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Sonuç

Kültepe tabletlerine göre genel hatlarıyla incelenen Koloni döneminde
Anadolu, idari açıdan karmaşık bir yapı sergilemiştir. Merkezi yönetimden uzak, küçüklü büyüklü krallıklar ve bunlara bağlı beylikler tarafından
yönetilen Anadolu, Kültepe tabletlerinde krallıklar arasında yaşanan koalisyonların ve savaşların varlığı konusunda aydınlatıcı bilgiler sunmuştur.
Anadolu’daki krallıklar arasında yaşanan savaşlarda, Anadolu ile tüccarları
aracılığıyla ticari ilişkilerde bulunan Asur’un izlediği politikanın, Kültepe tabletlerinde en azından tüccarların ticari faaliyetlerini sürdürmelerini
engellemeyecek boyutta, ancak Asur’un siyasi çıkarlarını geliştirecek bir
biçimde uygulandığı görülmüştür. Anadolu’daki siyasi teşkilatlanmanın
saraylar ve saraylara bağlı memurlar aracılığıyla kurulmuş olması, bu noktada Anadolulu meslek sahiplerinin örgütlenmelerinin de sistemli bir merkezi
yapının alt unsurları olarak değerlendirilmesine neden olmuştur.

Kültepe tabletleri Anadolu ve Asur arasında gerçekleştirilen ticarette,
Asurlu tüccarların kullandıkları yol güzergahları, kārum ve wabartumlara
ilişkin kayıtlarıyla, Anadolu’nun MÖ 2. binyıl başlarındaki tarihi coğrafyasının analiz edilmesi açısından da oldukça önemli bir kaynak olarak görülmüştür. Anadolu topraklarında MÖ 2. binyılın ilk çeyreğinden itibaren iki
yüzyılı aşkın bir süre devam ettiği bilinen Koloni Dönemi’ne ait metinler,
yalnızca Anadolu’nun siyasi görünümünü aydınlatmamış, aynı zamanda
Anadolu’nun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı hakkında da bazı önemli
bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Kültepe tabletlerinde geçen Asurlu olmadığı bilinen kişi adları üzerinde yapılan analizler, Anadolu’da yaşayan
halkların tanımlanmasını ve bu halkların inançları hakkındaki kanıların
netleştirilmesine olanak sağlamıştır. Kültepe tabletlerinde geçen kişi adları, Hattiler’in, Hurriler’in ve Luviler’in demografik açıdan Koloni Dönemi’nde baskın bir yapı sergilediklerini göstermiş ve bu halkların inançları
doğrultusunda Anadolu tanrı panteonunun oldukça zengin bir yapı ortaya
çıkardığı gözlemlenmiştir. Koloni döneminde Anadolulu kadınların haklarının korunduğu ve aktif ticari hayatın içinde yer alabildikleri ve hatta
Anadolulu kraliçelerin, neredeyse, kralın sahip olduğu yetkiyle donatıldıkları Kültepe tabletlerinde kayıt altına alınmıştır. Bu hakların edinilmesinde
Anadolu coğrafyasının sağladığı zengin tarımsal faaliyetlerin ve bu
faaliyetlerle geliştirilen geleneğin varlığı göz önünde bulundurulmuştur.
Anadolu’nun ilk tarihi kayıtları niteliğinde olan Kültepe tabletleri, içerdiği
tüm bu aktarımlarla, MÖ 2. binyıl başlarındaki Anadolu tarihini ve kültürünü aydınlatan birincil kaynaklar olarak değerini korumuştur.
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