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Bu çal ma, günümüzden 4000 y l önce Mezopotamya n n (bugünkü Irak) kuzey 
yar s nda devlet kurmu olan Asurlular n Kültepe ye gelerek yerli halk ile M.Ö. ikibinli 
y llar n ba lar nda ilk uluslar aras ticarete ba lamas n ve koloni ça nda ticareti yap lan 
mallar ve vergileri ele almaktad r. Asur Devleti ndeki giri imci sermaye sahipleri Anado-
lu nun ve kendi ülkelerinin ihtiyaçlar n gidermek amac yla o günkü imkânlar dâhilinde 
ortakl klar kurarak çe itli türde mallar n mübadelesine ba lam lard r. Bize göre, 
Naruqqum olarak bilinen sözle me bu karma k yap n n içinde hayati bir unsurdur. Bu 

yat r m ili kilerinin temeli olan sözle me ile tüccarlar aktif koloniler tesis ettiler ve ortakl k-
lar kurdular. Ayr ca bu ortakl klar sayesinde sistemli bir ticaret a kurmay ba ard lar. 
Neredeyse % 200leri bulan kâr oranlar nda vergi alan Asur devleti ve yerli Anadolu krall k-
lar tabi ki, bu ticareti kontrol alt nda tutmu lard r.  Bu çal ma ile Asur ve Kültepe aras nda 
hangi mallar n ticaretinin yap ld ve hangi vergilerin al nd belirlenmeye çal lm t r.  

Anahtar Sözcükler: Asur, Kültepe, Ticaret, Koloni, Vergi. 

THE COMMERCIAL PROPERTIES AND TAXES IN                                               
ASSYRIAN TRADE COLONIALS AGE 

Abstract 

This study is about the Assyrians, who founded a state in the northern half of the 
Mesopotamia (now Iraq) 4000 years before our day, starting international trade with native 
people after their arrival at Kültepe in the beginning of the two-thousands years B.C. and 
the commercial properties, taxes in the colonial era. The entrepreneur capital owners in the 
Assyrian State started to exchange different kinds of goods in order to resolve the needs of 
Anatolia and their own country by establishing partnerships within the conditions of those 
days. According to us, the  Naruqqum contract is a vital element in this complex  struc-
ture. Through this contract which is the basis for investment relations, traders established 
active colonies and partnerships. Also, thanks to these partnerships, they achieved a sys-
tematic trade network. Obtaining taxes at a rate of nearly 200 percent the Assyrian State 
and the local kingdoms of Anatolia controlled the trade. In this study, the aim is to 
determine which goods were traded and which taxes are recieved between the Assyrian and 
Kültepe. 

Key Words: Assyrian, Kültepe, Trade, Colonial, Tax. 
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1. Giri

 
Günümüzden 4000 y l önce Mezopotamya n n (bugünkü Irak) Kuzey yar -

s nda devlet kurmu olan Asurlular M.Ö. ikibinli y llar n ba lar nda ilk uluslar aras 
ticarete ba lam lard r. Bu Asur Ticaret Kolonileri Ça hakk nda bilgi edindi imiz 
kaynaklar n büyük ço unlu u, Kültepe de bir as rdan beri yap lan ara t rmalarda 
ortaya ç kar lan belgelere dayanmaktad r. 

Kültepe eski Kani

 

ören yerinde (Kayseri nin 20 km kuzeydo usunda, bu-
günkü Karahöyük köyünün yan nda) bulunmaktad r. Kültepe höyü ünde ilk kaz , 
E. Chantre taraf ndan 1893 1894 y llar nda yap lm t r. 1925 y l nda B. Hrozny, 
höyü ün ete indeki tarladan yapt

 

kaz da 1000 kadar tablet bulmu tur. Böylece, 
tabletlerin bulundu u yerin Asurlu tüccarlar n ve yerli halk n birlikte oturduklar 
Kärum Mahallesi oldu u anla lm t r1. 1948 y l nda T.T.K. deste i ve Prof. Dr. 
Tahsin ÖZGÜÇ ün ba kanl nda ba layan kaz lar halen devam etmektedir. Ana-
dolu da Kültepe d nda Asurlularla ticari faaliyette bulunan koloni merkezleri 
Kärum ve Wabartumlar da bulunmaktad r. Asurlu tüccarlar Anadolu da ticaret 
üstleri tesis ederek uluslararas ticareti bu merkezlerden kar l kl al veri te bulu-
narak ba latm lard r. Bu ticari faaliyetten kar l kl

 

olarak taraflar gelir elde etmi -
tir ve bu sayede ticaret geli erek devam etmi tir. Asur da tar m imkânlar n n azl -

ndan dolay tüccarlar ortaya ç km t r. Anadolu da ise tar ma elveri li alanlardan 
dolay çiftçilik geli mi tir.  

Asurlu tüccarlar ticaret kervanlar ile Anadolu ya gelmi ler ve yerli halkla 
ticari mübadeleye ba lam lard r. Ticaret faaliyetini yürüten Asurlu tüccarlar belirli 
oranlarda vergi ödemek ko uluyla serbest ticaret yap yorlard . Vergiler ticareti 
yap lan mal n azl veya çoklu u oran nda de i iklik gösteriyordu. Anadolu da 
k ymetli olan veya d ar ya ç kmas istenmeyen mallar yüksek vergi oranlar ile 
engellenmek istenmi tir. Nadir olan mallar n ise direkt olarak ülke d na ç k 
yasaklanm t r. Bir nevi gümrük ve tekel duvarlar olu turulmu tur. Bu sistemle 
tüccarlar s k bir denetim alt na al nm t r. Çünkü ticari faaliyet içerisindeki tüccar-
lar (DAM-KAR, tamkarum) istisnalar hariç Asurluydu ve kaçakç l k faaliyetinde 
bulunabiliyorlard .  

Eski Asur da çok say da ticari irket mevcuttu ve bunlar aile irketlerinden 
meydana geliyordu.2 Bu tüccarlar vergi vermek suretiyle yasal faaliyetlerde bulun-
mu lard r ve ticaret kolonileri kurmu lard r. Kuzey Suriye ve Anadolu da yakla k 
30 merkezden olu an ticaret a (kärum) ile say lar yine 30 civar nda olan ara 
kontak noktalar (Wabartum) Asur Devleti nin idaresi alt ndayd . Bu noktalarin 

                                                

 

1  H. Ali ahin,  Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975-1725), E.Ü Kayseri ve Yöresi 
Tarih Ara t rmalar Merkezi Yay nlar , Kayseri 2004, s: 1. 

2  L.L. Orlin, Assyrian Colonies In Cappodoci a, Mouton The Hague Paris 1970, s: 50. 
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fonksiyonlar hakk nda farkl görü ler ortaya at lsa da ticari hayatta pek farklar 
yoktu.3 

Asurlu tüccarlar ticari faaliyetlerde etkin rolü oynam lard r. Böylece, bu 
ticari faaliyetlerden önemli ölçüde gelir elde etmi lerdir. Ele geçen metinlerin bir-
ço u ticari amaçla yaz lm mektup, senet ve sözle melerdir. Asurlu tüccarlar n 
ba l ca gayesinin Anadolu nun zenginliklerini Asur a ta mak oldu undan üphe-
miz yoktur. Anadolu da ehir beylerinin saray n n ihtiyac olan kalay, kuma ve 
di er e yalar temin etmek üzere bu tüccarlara ticari imtiyazlar vermesi, Anado-
lu nun zenginliklerinin Asur a akmas na neden olmu tur.4 

Asurlu tüccarlar Anadolu da ticaret üzerinde etkin olmalar na ra men idare 
üzerinde söz sahibi de illerdi ve yerli idareye ba l konumdayd lar. Vergilerin 
belirlenmesi, ticareti yap lacak e yan n s n rland r lmas

 

veya serbest b rak lmas , 
hukuki kurallar n tespiti yerli hanedanlar taraf ndan yap lm t r. 

Orlin e göre günümüzde ileri sürülen iki görü vard r. Bunlardan birincisi 
Anadolu ehir devletlerinin Asur devletinin vasallar olarak ileri sürülmesidir ve 
Asur devletinin onlar n vatanlar n i gal alt nda tuttu udur. kinci görü ise çe itli 
ba ms z yerel idarelerin merkezi Anadolu da, kar l kl düzenlemelerle birlikte 
ticari amaçl misafir i adam statülü Asurlular n yerle meleridir.5 

Anadolu ehir devletlerinin Asur etkisinde vasal olmad fikri güçlüdür. 
Asurlu tüccarlar Anadolu idaresini tan yor, vergi veriyor ve kurallar na uyuyorlar-
d . Aksi takdirde Asur devletinin memurlar na vergi vermeleri yeterli olurdu. ar-
tamhari metinlerine göre M.Ö. 25 veya 24 yüzy la tarihlenen Sargon zaman nda, 
Akadl tüccarlar Anadolu ya ticaret yapmak maksad yla gelmi lerdir. Eski Asur 
kaynaklar nda da mühim bir ehir olarak görünen Puru handa / Puru hattum ehri 
beyi Akadl tüccarlara rahat vermemi , onlarda durumu liderleri Nur-Dagan vas ta-
s yla krallar

 

Sargon a ileterek kendilerine yard m etmesini istemi lerdir.  

Önceleri bu iste e uymayan Sargon, tüccarlar n a r talepleri ve Anado-
lu nun zenginliklerine daha fazla lakayt kalamam ve zor bir yolculuktan sonra 
Puru handa ya varm t r. Burada iyi kar lanan Sargon, Akadl tüccarlar n istekle-
rini yerli beylere kabul ettirmekle beraber ayn zamanda pek çok ve de erli hediye-
lerle memleketine dönmü tür.6 

Bu durum bize göstermektedir ki, Anadolu da Asur egemenli i yoktu an-
cak kar l kl menfaatler ve ihtiyaçlar çerçevesinde uluslar aras ticaret söz konusu-
dur. Bu ticari faaliyetler ise, belirli bir ticaret hukuku çerçevesinde yap lm t r. 

                                                

 

3  Sabahattin Bayram, Koloni Ça nda Kayseri nin Ticari Hayat , E.Ü. I. Kayseri ve Yöresi Tarih 
Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 35. 

4  H. Ali ahin,  Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975-1725), E.Ü Kayseri ve Yöresi 
Tarih Ara t rmalar Merkezi Yay nlar , Kayseri 2004, s: 13. 

5  L.L. Orlin, Assyrian Colonies In Cappodocia, Mouton The Hague Paris 1970, s: 90. 
6  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi 

Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 2. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (209-226 s.)   

212

 
Asur ticaret kolonileri devrinde, çe itli belgeler haz rlanm t r. Bunlar aras nda, 
hukuki anlay la ilgili en çok örne i bulunan, borç mukavelesi, evlilik-bo anma ve 
mülkiyetin sat lar ile ilgili belgelerdir.7   

     

2. Ticareti yap lan mallar 

Asur devletinde bulunan müte ebbis ruhlu sermaye sahipleri Anadolu ve 
kendi ülkelerinin ihtiyaçlar n gidermek için o günkü imkânlar dâhilinde ortakl klar 
kurarak çe itli türde mallar n mübadelesine ba lam lard r.  Bizler, Naruqqum 
olarak bilinen sözle meyi bu karma k yap n n bünyesinde hayati önem ta yan bir 
unsur olarak görüyoruz. Bu sözle me ile tüccarlar aktif koloniler tesis ettiler, bu 
yöntem yat r m ili kilerinin temeli oldu. Ayr ca ortakl k kurmalar n sa lad ve de 
Anadolu da bulunan tüccarlar ile Asur daki patronlar aras ndaki ili kileri düzenle-
di.8  Bu ortakl klar sayesinde sistemli bir ticaret a kurmay ba arm lard r.  

Bu mübadele Asur dan Anadolu ya, Anadolu dan Asur a ve Anadolu için-
de olmu tur. Genellikle Asurlu tüccarlar taraf ndan bu ticaret gerçekle tirilmi tir. 
Ticareti yap lan mallar ise Asur dan Anadolu ya getirilen kalay, tekstil ürünleri ve 
baz mamul e ya ile Anadolu dan Asur a götürülen alt n, gümü

 

ve k ymetli ta lar-
d r. Ayr ca Anadolu içerisinde ve Ergani den Asur a sevk edilen bak r, bu devirde-
ki ticaretin ana hatlar n te kil etmektedir.9     

Asur-Anadolu ticaretinde i lem gören mallar sadece Anadolu veya Asur da 
üretilmiyor, dünyan n çe itli merkezlerinden getiriliyordu. Tüccarlar n Anadolu ya 
getirdikleri kalay, süs e yalar , çok çe itli kuma ve dokuma ürünleri gibi madde-
ler, bu ticaretin temel malzemeleri idi. Tüccarlar bunlar , Anadolu nun çe itli böl-
gelerinde olu turduklar ve metinlerde Kärum ve Wabartum olarak kaydedilen 
yerlerde pazarlam lard r. Anadolu ya getirilen bu mamullerin yaln zca Asur da 
üretilmedi i veya i lenmedi i, bunun yan nda Asur a kom u bölgelerden toplana-
rak Asur üzerinden nakledildi i metinlere dolayl olarak yans m t r.10    

2.1.Asur dan Anadolu ya gelen mallar 

Asurlu tüccarlar koloni ça nda ticaretin ba lamas n

 

ve geli mesini sa la-
m lard r. Asurlu tüccarlar Asur da bulunan mallar Anadolu ya getirerek satm lar 
ve burada bulunup ülkelerinde bulunmayan mallar da ülkelerine götürerek büyük 
oranda kazanç elde etmi lerdir.  

                                                

 

7  Tsuyoshi Sugiyama,  Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu da Hukuk Anlay , Bas lmam 
Doktora Tezi, Ankara 2003 s: 61. 

8  M. T. Larsen,  Trade In The Ancient Near East: Partnerships In The Old Assyrian Trade , 
London 1977, s: 124. 

9  Sabahattin Bayram,  Koloni Ça nda Kayseri nin Ticari Hayat , E.Ü. I.Kayseri ve Yöresi Tarih 
Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 35. 

10  rfan Albayrak, Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar le Yerli Halk Aras ndaki 
li kiler , E.Ü. III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri 2000, s: 35. 
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Asurlular bak r kaynaklar zengin Anadolu ya büyük olas l kla, Afganis-

tan dan getirdikleri kalay ve yerlilerin çok be endikleri Babil dokumalar n sat -
yorlard . Dokuman n bir bölümü tüccar aileler taraf ndan Asur da haz rlan p, aile-
nin Anadolu daki reisine gönderilirdi. Ailenin ekonomik düzene entegre olmas , 
Asur ticaretinin esas n olu turuyordu. Kalay n tamam , dokuman n bir bölümü 
ticaret mal yd . Ayr ca süs ta lar lapis lazuli, akik, hematit de getirilip sat l yor-
du11. Asurlu tüccarlar ekonomik de eri yüksek a rl hafif mallar genelde tercih 
ediyorlard . Tüccarlar kalaydan % 100 kâr elde ederken, tekstilden de % 200 kâr 
elde ediyorlard . Ancak tekstilin sat kalay sat ndan daha zordu.12  Bu nedenle 
tüccarla daha çabuk sat labilen ve ihtiyaç olan mamullerin pazarlanmas na yönel-
mi lerdir. Ticari mallar içerisinde demir ve lapis lazuli benzeri baz mallar n sat l-
mas nda tüccarlar ekonomik rol oynam lard r. Ancak sadece pahal ürünler de il 
tekstil, arpa, bak r ve de kalay satm lard r.13 

Koloni ça nda yap lan ticaretin özünü kalay ve dokumalar olu turuyordu. 
Çünkü Anadolu da ihtiyaç duyulan ve sat kolay olan malzemelerdi. Anadolu da 
kalay madeni çok az bulundu undan, tüccarlar Asur pazarlar ndan ucuza ald klar 
kalay , yerli halka oldukça pahal ya sat yorlard . Kärum ve Wabartum denilen pa-
zaryerlerinde kalay n yerli halka sat gümü e nispetle 1/5,5 veya 1/10 nispetlerin-
deki de erlerine göre yap lmaktayd .14 

Kalaydan sonra ise tekstil ürünleri yer almaktayd . Asur da büyük ölçüde 
kuma üretilmekteydi. Veenhof yay nlanm malzemeyi taram ve gönderilen mal-
lar konusunda Asur dan yakla k 17500 kuma nakliyat yap ld n tespit etmi tir.  
Kani ten ç kan yaz tlarda kaydedilmi olan toplam rakam bulabilmek için bu ra-
kam üphesiz be ile on aras nda bir say ile çarpmal y z. Buna göre Asurdan yak-
la k belli bir dönemde yap lan kuma ihracat 100 000 olarak öneride bulunabili-
nir.  

Asur un kuma ticaretindeki önemi üphesiz epeyce fazlad r. Veenhof un 
istatistiklerinden de anla laca gibi kalay ticareti daha fazla önem ta maktayd . 
Koruna gelmi rakamlar kuma ve kalay için e ek yükü ölçüsü üzerinden 3/1 lik bir 
oran gösterir. Di er taraftan bir kalay yükü, bir kuma yükünden yakla k be kat 
daha de erliydi. 15      

                                                

 

11  Tahsin Özgüç, Asur Ticaret Kolonileri Kültepe-Kani Arkeo Atlas Dergisi, Say 3, stanbul 
2004,  s: 11-12. 

12  Tahsin Özgüç, Kültepe Kani / Ne a,The Middle Eastern Culture Center  in Japan, stanbul 2003, 
s: 48. 

13  L.G. Dercksen,  Old Assyrian Institutions, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 2004 s: 
14. 

14  Hüseyin Sever, Asur Ticaret Kolonileri Ça nda (M.Ö.1970-1750) Anadolu D na Ç k Ya-
saklanan Baz Madenler , XII.T.T.Kongresi, Ankara 1994 s: 87. 

15  M.T. Larsen, The Old Assyrian City-State And its Colonies, Akademisk Forlag, Copenhagen, 
1976, s: 89. 
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Eldeki yaz tlarda kay tl olan miktar yakla k 13.500 k d r, yani Asur dan 

Kani e gönderilen 200 e ek yükü kadard r. Yine tahmine göre elli y l kadar bir 
süre içinde Asur dan yakla k sekiz tonluk ihracat yap ld n ö reniyoruz. Kalay, 
% 90 bak ra %10 kat lmak suretiyle tunç imalinde ala m olarak kullan ld ndan, 
bu ithalat n d nda kalan tunç imalat , ayn dönem için yakla k olarak 800 ton-
dur.16 

Yukar da zikredilen rakamlar Asur dan Anadolu ya gelen mallar n miktar 
ve süreklili i hakk nda önemli bilgiler vermektedir.  Bu bilgiler nda bu ulusla-
raras ticaretin o dönem için önemi anla labilir. Bu ticari faaliyet içerisinde 
Asur dan gelen malzemeler önemli bir yer tutmaktad r. 

Bu malzemelerin ismi unlard r: 

2.1.1. Kalay 

Asurlu tüccarlar taraf ndan Anadolu ya getirilen malzeme içerisindeki en 
k ymetli madendir. Çünkü bak r

 

bronza dönü türen al md . Bu al m Asur da da 
mevcut de ildi, ancak Asurlular da d ardan ithal ederek Anadolu ya sevk ediyor-
lard . Anadolu ya gelmeden önce kalay çe itli yollardan Asur a getirilmekteydi. 
Gerçekte Asur bölgesinde kalay yoktu bu yüzden ithal edildi, fakat ne kaynak nede 
kaynaklar kesin de il. Kalay muhtemelen Do u Asur bölgesinden gelmekte idi. 
Kalay C 14 analizine göre Koloni Ça na tarihlendirilmektedir ve kalay Tacikistan 
ve Afganistan dan al nmaktayd . Di er bir ihtimal ise ran n Tebriz kentinin do u-
sundan Karada orijinli olabilir17. 

Son ara t rmalar n verdi i kan tlara göre Asur a kalay Özbekistan dan ge-
liyor olabilir.18 Asur tüccarlar n n d ar dan Asur a ithal ederek kalay getirmeleri 
ve tekrar Anadolu ya götürmeleri çok pahal olmas na ra men kalaya duyulan ihti-
yaç bu ticareti te vik etmi ve ticaretin en önemli kalemi olmu tur. Asur ticari ya-
y lmac l n n esas metal ticaretine, daha do rusu kalay ticaretine dayanmaktad r. 
Orta Tunç Ça bak r ve kalay n bir al m olan tunç un uygun olarak kullan lma-
s yla karakterize edilir. Bak r Anadolu da büyük miktarda bulunabilirken, kalay 
Orta Do u da yaln zca birkaç yerde bulunabilen ender bir madendir. Anadolu da 
yata yoktur. 19  Kalay ticareti sayesinde Asurlu tüccarlar büyük oranda kâr etmi -
ler ve nihai hedefleri olan gümü ve alt n elde ederek ülkelerine dönmü lerdir.   

                                                

 

16  M.T. Larsen, a.g.e, s: 90 91. 
17  Tahsin Özgüç, Kültepe Kani / Ne a,The Middle Eastern Culture Center  n Japan, stanbul 2003, 

s: 44. 
18  J. G. Dercksen, , Old Assyrian Institutions, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 2004         

s: 26. 
19  M.T. Larsen,  Eski Asur da Kervan Dökümleri, Nederlands Historics-Archaeologisch Instituut, 

stanbul 1996, s:3. 
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2.1.2. Lapis Lazuli 

Lapis Lazuli yâda lacivert ta k ymetli ta lardan bir tanesi idi. Asurlu tüc-
carlar kuzey-bat ya ihraç yaparlard . Eski Mezopotamya ya gelen lapis lazuli kay-
naklar n n ço u Kabilin kuzeybat s ndaki kaynaklardan (Bedah an Vadisi) elde 
edilirdi. Lapis lazuli NA 4.ZA. GÌN. ideogram  ile gösterilirdi.20  

2.1.3. Asur dan gelen di er malzemeler 

Yukar da belirtti imiz k ymetli mallar d nda Asur dan Anadolu ya pek 
çok mallar gelmi tir; ancak bu malzemenin sadece ismini belirtebilirim. Bunun 
yan s ra Asur dan Anadolu ya pek çok dokuma ürünü de gelmi tir. Anadolu ya 
gönderilen tekstil mamullerinin büyük k sm Asur da üretilmi olabilir ancak bu-
nun yan s ra bir k sm , belki de ço unlu u Babil den gelirdi.21 

Ayartum Madeni 
Fil Di i 
Antilop Di i ve Kemikleri 
Ayna                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Baharat 
Tarak22 

Çe itli süs e yalar

 

2.1.4.  Dokuma Ürünleri 

Asur da dokunan veya Babil den getirilen kuma lard r, Asur dan kervan-
larla Anadolu ya getirilmi lerdir. 

2.1.4.1.  Abarnium / Abarna kuma

 

Asur dan gelen iyi cins kuma lardand r. BIN 4, 94 ve TC 3/1, 17 öyle de-
nilmektedir: Asurlu erkekler Abarna kuma ndan elbise yap p giyiyorlard .23        

2.1 .4.2.Subatum a Akkidie 

Babil den ithal edilen bir kuma türüdür. Farkl

 

türleri vard r. Çok iyi kali-
teli, muhte em kaliteli, ola anüstü kaliteli, normal kaliteli ve iyi kalitede olanlar 
vard r.24 

                                                

 

20  J. G. Dercksen, Old Assyrian Institutions, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten,  2004: 18. 
21  M. T. Larsen, Eski Asur da Kervan Dökümleri, Nederlands Historics-Archaeologisch Instituut, 

stanbul 1996, s: 178. 
22  L. Gürkan Gökçek, Kültepe Vesikalar nda Geçen Nesnelerin Fiyatlar , E.Ü. II. Kayseri ve Yöre-

si Tarih Sempozyumu Bildirileri 1998, s: 155. 
23  Klass R. Veenhoof, Aspect of  Old  Assyrian Trade And its Terminology, Leiden 1972, s: 158. 
24  Klass R. Veenhoof, a.g.e, s: 158. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (209-226 s.)   

216

 
2.1.4.3.  Kutanum kuma

 
Kültepe metinlerinde en çok ismi geçen kuma t r. Çok kaliteli oldu undan 

ehir yöneticilerine hediye olarak verilmektedir. Kutanumun yünden yap ld na 
dair bilgi ediniyoruz. TC 3/2, 17 de ve TC 2,7 de yünlü ürün olarak yap lm bir 
kutanum dan bahsediliyor.25 

2.1.4.4.  Buraum Kuma

 

Bazen TÚG determintifiyle ve bazen da determinatifsiz olarak geçer. CCT 
I, 36 a da ve LB 1268, 13 de ve CCT, 38 a da geçmektedir. ICK I 189 da kalay ve 
kuma lardan ibaret bir kervan da buraum dan bahis edilmektedir.26 

2.1.4.5. Kamsum /Kamsitum 

Ço u kez TÚG determintifiyle ve yaln zca Kültepe metinlerin de görülen 
bu kuma n Yunanca ve Latince deki camisa ile münasebeti oldu u ve Frans z-
ca da gömlek manas na gelen chemise ve Almanca Hemd kelimelerinin asl say l-
maktad r.27 

2.1.4.6. Kusitum 

Asur dan ithal edilen ithal edilen bir kuma oldu u anla lmaktad r. Çok 
kaliteli olmas laz m gelir. Metinlerde sürekli de il s n rl say da geçer.28  

2.1.4.7. Lubu um 

Eski Asurca metinlerde çe itli anlamlar vard r. Bir Kültepe metninde elbi-
se olarak tipik kervan muamelelerinde geçmektedir. Lubu um un çok pahal d r. 
CCTII, 32 a da beyaz ve bir ince elbise 1 mina gümü e sat n al nd demektedir.29 

2.1.4.8. Makuhum 

Asur dan ithal edilen ithal edilen bir kuma oldu u anla lmaktad r.30 

2.1.4.9. Nama um 

Asur dan ithal edilen ithal edilen bir kuma oldu u anla lmaktad r. Bu 
kuma tipik bir Asur kuma d r.31 

                                                

 

25  Klass R. Veenhoof, a.g.e, s: 145. 
26  Klass R. Veenhoof, a.g.e, s: 173. 
27  H. Ali ahin, Kültepe Metinlerinde Geçen Kuma simleri E.Ü. I. Kayseri ve Yöresi Tarih 

Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 318. 
28  Klass R. Veenhoof, Aspect of  Old  Assyrian Trade And its Terminology, Leiden, 1972, s:167. 
29  Klass R. Veenhoof,  a.g. e, s:163. 
30  H. Ali ahin, Kültepe Metinlerinde Geçen Kuma simleri E.Ü. I. Kayseri ve Yöresi Tarih 

Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 319. 
31  Klass R. Veenhoof, Aspect of Old Assyrian Trade And its Terminology, Leiden 1972, s:167. 
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2.1.4.10. Nibrarum      

Asur dan ithal edilen bir kuma oldu u anla lmaktad r.32 

2.1.4.11. Raqqutum 

Asur dan ithal edilen pahal bir kuma oldu u anla lmaktad r.33 

2.1.4.12. urum 

Bu kuma pek çok yerde geçmektedir, hem ticari hem de kalay ambalaj 
paketi olarak bulunur.34 

2.1.4.13. ulupkaum 

Bu kuma n Asur dan Anadolu ya ihracat yap ld görülmektedir.35  

2.1.4.14. ulhum 

Bu kuma n Asur dan Anadolu ya ihracat yap ld görülmektedir.36  

2.1.4.15. trum 

Birçok yerde a Abarnia, a Akkidia, a kutanum, al at itrum eklinde 
geçmektedir.37 

2.1.4.16. Suziam / Suze 

AKT II, No metninde, lubu am Sú zi-e-am Susa elbisesi eklinde geç-
mektedir.38 

2.1.4.17. Taku ta (Um) 

Birkaç yerde Asur dan ihraç edilen mallar aras nda geçer. CCT II, 34 KTB 
1639. 

2.2.  Anadolu dan Asur a giden mallar 

Anadolu ya ticari mallar getiren Asurlu tüccarlar giderken de Anadolu da 
bol bulunan Asur da ihtiyaç duyulan mallardan yanlar nda götürmü lerdir. As l 
amaç ise Anadolu da bol bulunan alt n ve gümü ü götürmekti. imdi oldu u gibi o 

                                                

 

32  H. Ali ahin, Kültepe Metinlerinde Geçen Kuma simleri E.Ü. I.Kayseri ve Yöresi Tarih Sem-
pozyumu Bildirileri 1996, s: 320. 

33  Klass R. Veenhoof, Aspect of Old Assyrian Trade And its Terminology, Leiden 1972, s:152. 
34  Klass R. Veenhoof, a.g. e, s:154 
35  H. Ali ahin, Kültepe Metinlerinde Geçen Kuma simleri E.Ü. I. Kayseri ve Yöresi Tarih 

Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 320. 
36  H. Ali ahin, a.g. m, s: 320. 
37  H. Ali ahin, a.g. m, s: 321. 
38  H. Ali ahin, a.g. m, s:  320. 
39  Klass R. Veenhoof, Aspect of Old Assyrian Trade And its Terminology, Leiden 1972, s: 166. 
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devirde de alt n ve gümü k ymetli ve ticaretin as l hedefi idi. Anadolu bilindi i 
gibi tarih içinde her zaman zenginlik ve bolluk ülkesi olmu tur ki, Asurlu tüccarlar 
bu ülke ile ticari münasebete ba lam ve çift tarafl kazançl bir ticaret yapm lar-
d r. Anadolu ya yaln z ticaret maksad ile gelen tüccarlar n Asur dan getirdikleri 
kalay, kuma , ayna, baharat, tarak ve çe itli süs e yalar kar l nda Anadolu dan 
alt n, gümü , bak r, domuz k l , yapa ve deri ald klar bilinmektedir. Tüccarlar bu 
ticarî maksatlar n gerçekle tirmek için Anadolu nun çe itli yerlerine kurduklar bu 
pazaryerine kärum , küçük ticaret merkezlerine de  wabartum ad n vermi ler-
dir.40 

2.2.1.Ticareti yap lan madenler 

2.2.1.1. Amÿtum: 

Kültepe vesikalar nda alt ndan be misli pahal oldu u anla lan bu madde-
nin ne oldu u anla lmamakta ve arkeolojik buluntulardan hiç biriyle de telif edi-
lememektedir.41 Ticareti yerel idareler taraf ndan s n rland r lan ve ne oldu u tam 
olarak anla lmayan ancak, birçok bilim adam taraf ndan meteor-demiri eklinde 
tan mlanmaktad r. Kültepe vesikalar nda ise amÿtum, ancak bir defa 1 mina l k 
miktar yla görülen (CCT IV, 4a, 3 ), di er metinlerde daima iqlum dan yukar

 

ç kmay p parça parça toplanan ve k ymetli alt ndan iki yerde 5 misli daha k ymetli 
oldu u bilinen bu madenin, Kt. s/k-89 numaral belgemizde ise;  1 1 /3 G N 
amÿtum 1  ½  mana. TA KÙ. BABBAR áp-kà 2 mana 15 GÍN. TA: 1 1/3 eqel 
amÿtum senin 1.5 mina gümü ünün kar l olarak 2 mina 15 eqel eder  eklinde 
geçmesinden dolay , gümü ten 90 misli daha de erli oldu u aç klayan ilk ( imdi-
lik)  ve tek delildir.42  Anadolu da istihsal edildi i anla lan amÿtum madenin ç 
Anadolu bölgesinde Puru hattum (Puru handa)  ve yine Tuz Gölü nün güneyinde 
oldu u san lan alatuwar ile kuzeyinde oldu u tahmin edilen Wah u ana ehirleri 
aras nda geçmekte olan nakliye i lemlerinin s k s k tekrarlanmas sebebiyle, bu 
k ymetli madenin kayna n n buralarda bir yerde olabilece i tahmin edilmektedir.43    

2.2.1.2. Alt n 

Kültepe vesikalar nda en çok ad geçen madenlerden biride alt nd r.  
Hurasum= alt n 
Hurasum pa allum = saf alt n 
Hurasum damqum= iyi alt n 

                                                

 

40  L. Gürkan Gökçek, Kültepe Vesikalar nda Geçen Nesnelerin Fiyatlar , E.Ü. II. Kayseri ve Yöre-
si Tarih Sempozyumu Bildirileri 1998, s: 155. 

41  Emin Bilgiç, Asurca Vesikalara Göre Etiler den Önce Anadolu da Maden Ekonomisi , Sümero-
loji Ara t rmalar , DTCF Yay nlar , Cumhuriyet Maatbas 1941, s: 945.  

42  Hüseyin Sever, Asur Ticaret Kolonileri Ça nda (M.Ö. 1970-1750) Anadolu D na Ç k Ya-
saklanan Baz Madenler  XII. T.T. Kongresi, Ankara 1994, s: 92. 

43  Hüseyin Sever,  Amutum Ticareti çin Verilmi Bir Ruhsatname E.Ü. II. Kayseri ve Yöresi 
Tarih Sempozyumu Bildirileri, 1998, s: 397. 
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Hurasum kubursinum veya kuburtanum= k ymetli alt n 

Alt n fiyatlar

 
belgelerde farkl ekillerde geçmektedir. Mesela Kani te iyi 

cins alt n n fiyat n gösteren Kt c/k 48 no lu belgede 1 eqel alt n 8,5 veya 9 eqel 
gümü de erindedir.44 

2.2.1.3. Gümü

 

Kültepe vesikalar nda gümü e s k s k rastlanmakta ve de i imin temel ara-
c olarak kullan lmaktad r. Kaspum (KÙ. BABBAR) gümü olarak geçmektedir. 
Anadolu gümü ü genellikle tek kalitedir, fakat saf veya ham gümü tipleri metin-
lerde kay tl d r.  Asurlu tüccarlar kazand klar gümü ü 3 ve 15 kilo a rl nda pa-
ketleyip ve mühürledikten sonra akrabalar veya güvenilir kuryeler ile Asur a gön-
deriyorlard . Gümü ile vergiler ve krallar ile tap naklara hediyeler veriliyordu.45 

Ayr ca borçlar ve krediler gümü ile veriliyordu. Ço u kredi durumlar nda tercih 
edilen basit kelime borç gümü le ilgili ( kaspam ana iptim laq um ), burada ( yani 
metinlerde)  hiçbir iz belirtilmeksizin borç verilirdi.46 Anadolu da bol bulunmas 
sebebiyle gümü bu ticarette temel maden olmu tur. Gümü para yerine kullan l-
m t r. 

2.2.1.4. Bak r 

Koloni devrinde yayg n olarak istihsal edilmi tir. Bak r e ya yap m nda 
kullan ld gibi k r k bak r para yerine geçmi tir. Bak r ev e yas , alet ve silah 
yap m n da üretiminde kullan ld . Bak r ödemelerde ve vergide kullan ld . Bak r 
kalay ile al m yap ld zaman bronz elde edilirdi. Bu bak mdan bak r n önemi 
büyüktür. Asur küçük istisnalar hariç Anadolu ticaret a üzerinden bak r almad 
çünkü burada fiyat yüksekti yerine ran yada Do u Anadolu dan alm olabilir.47 

2.2.1.5. A ium 

De erli bir madendir. ICK I: I, bir mahkeme tutana ndan anla lan deposit 
olarak; ortakl k sonras ilgili olarak dört adam anla t k ymetli ve nadir olan 
A i um madenini almak için.48  

                                                

 

44  L. Gürkan Gökçek, Kültepe Vesikalar nda Geçen Nesnelerin Fiyatlar , E.Ü. II. Kayseri ve Yöre-
si Tarih Sempozyumu Bildirileri 1998, s: 158-159. 

45  Tahsin Özgüç, Tahsin;  Kültepe Kani / Ne a, The Middle Eastern Culture Center n Japan, stan-
bul 2003 s: 44. 

46  Klass R. Veenhoof,  Silver And Credit in Old Assyrian Trade  Trade And Finance In Ancient 
Mesopotamia, Edited by J.G. Dercksen, Nederland Historisch- Aachaeologisch Instituut, stanbul 
1999, s: 66. 

47  J.G. Dercksen, Old Assyrian Institutions, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten 2004, s: 
23. 

48  M.T. Larsen,  Partnerships  In The Old Assyrian Trade Trade In The Ancient Near East, Edited 
by: J.D. Hawkins, British School Of Archaeology In Iraq, London 1977, s: 123. 
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2.2.1.6. Husarum 

Çok de erli bir maden olup, muhtemelen mücevher ta oldu u san lmak-
tad r.49 

2.2.1.7. Birtum  

Amÿtum madeni ile birlikte ad geçen de erli bir ta . 

2.2.1.8. K rm z ta

 

2.2.1.9. Lulium ta lar  da eklenebilir. 

2.3.Dokuma çe itleri 

2.3.1. Prikannu  

Anadolu içerisinde al n p sat lmaktad r. 

2.3.2. Epi um  

2.3.3. Sabtinum 

2.3.4. Di-za-bu-um 

2.3.5. Menunian(um) 

2.3.6. Aniani (am) 50 

2.4. Anadolu içerisinde yap lan ticaret 

Asurlu tüccarlar n temel amac mal mübadelesini yaparak en yüksek oran-
da kâr elde etmektir. Bu amaca matuf Asur dan Anadolu ya, Anadolu dan Asur a 
ve Anadolu nun içinde mal sevk yat ve ticaretinde bulunmu lard r. Asurlu tüccar-
lar bu ticarette uzmanla m lard r ve Anadolu içinde de büyük oran da ticareti elle-
rinde bulundurmu lard r. Anadolu içindeki ticarette ise, tahminen daha k sa ömürlü 
tüketim malzemeleri ve de dayan kl tüketim malzemelerinin bir k sm n al p sat-
m lard r.  

Asurlular Anadolu içinde bak r n, yerli yünün, yerli dokuma ürünlerinin 
belli türlerinin ticaretini yap yordu. Yün iç ticarette önemli yer tutuyordu ve bu 
sebeple Asur a yün gönderilmezdi. Kent evi bu ticareti organize eden, yat r mlar n 
topland merkezdi. Bu kolektif ticaret, hissedarlar na sürekli gümü kazand r -
yordu. Mesela tüccar ucuza sat n ald yünü, pahal ehirlerde iyi kârla sat yordu. 
Bak r ticaretinde oldu u gibi yün de önce bak rla de i tiriliyor, bak r yerlilere gü-

                                                

 

49   H. Ali ahin,  Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975-1725) , E.Ü Kayseri ve Yöre-
si Tarih Ara t rmalar Merkezi Yay nlar , Kayseri 2004, s: 101. 

50  H. Ali ahin, Kültepe Metinlerinde Geçen Kuma simleri E.Ü. I. Kayseri ve Yöresi Tarih 
Sempozyumu Bildirileri 1996, s: 315 316. 
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mü ve alt n kar l nda sat l yordu. Yerlilerin rol ald bu yün bak r ticareti, bü-
tün Anadolu ya yay lm t .51 

Asurlu tüccarlar yerel halktan bizzat yün sat n almak yerine bu i lem ge-
nelde bit kärim

 

taraf ndan yap l rd . Ancak tüccarlar belirli zamanlarda yünü 
sat n al p depo ediyorlard ve yüksek kârla satmak için naklediyorlard . Dü ük fi-
yattan kolayca ald klar bak r (mesela Luhisaddina bölgesinden) yüksek kârla pa-
hal bölgelerde sat yorlard .  

Bak r ticaretinin merkezinde bit kärim

 

vard . Asurlular bak r ticaretinde 
aktif idiler ve onlar n kontrollerinde idi. Fakat yerlilerde yo un olarak ticarete dâhil 
oluyorlard . Önce dü ük derece bak r ile yüksek safl ktaki bak r de i tiriliyor ve 
sonrada gümü ile takas ediliyordu.52 

Ayr ca ta nabilir mallar d nda Asurlu tüccarlar Anadolu da gayrimenkul 
al p satm lard r bunun sözle me ve fiyatlar n tabletlerde yazm lard r. Belgelerde 
fazla rastlanmamakla birlikte ev fiyatlar 18 eqel gümü ile 660 eqel gümü ara-
s nda de i mektedir. Fiyatlar aras ndaki büyük fark, sat lan evlerin geni lik ve kali-
te bak mlar ndan birbirlerinden çok ayr olduklar gerçe ini ortaya koymaktad r.53  

3. Asur lu tüccarlardan al nan vergi isimleri 

M.Ö. iki binli y llar n ba nda ba layan bu uluslar aras ticaret resmi olarak 
takriben 200 y l devam etmi tir ve önemli miktarlarda arz-talep meydana gelmi tir. 
Neredeyse  % 200leri bulan kâr oranlar ndan vergi alan Asur Devleti ve yerel Ana-
dolu krall klar bu ticareti kontrolleri alt nda tutmu lard r. Devletlerin ayakta kal-
mas n sa layan gelirleridir, vergi almayan devletin ya amas ise neredeyse imkân-
s zd r. dareyi ele alan yerel kral, Asurlu tüccarlar n resmi kurulu lar na yemin 
sad k kalacaklar na dair yemin ettirmekte ve muhtemelen bir defaya mahsus olmak 
üzere onlardan, biraz da zorla para almaktayd . 

Ticaret esnas nda Asurlu krallar n uymak zorunda olduklar kurallarda un-
lard r: 1. Her Anadolu krall k saray na, mal n cins ve miktar na göre vergiler ver-
mek. 2. Saraylar n getirilen kaliteli kuma lar n bir k sm veya tamam nda ilk sat n 
alma hakk n kabullenmek. 3. Saraylar n baz özel mallar üzerinde ticarî tekeli ol-
du unu kabul etmek ve bunlar n ticaretini yapmamak.54  

Birisi ad na gönderilen takdis paras n (=ikrubum), kurban paras ndan 
(=niqûm), rahibelere hediye olarak gönderilen paradan, az yâda önemsiz miktarda 

                                                

 

51  Tahsin Özgüç, Asur Ticaret Kolonileri Kültepe-Kani Arkeo Atlas Dergisi, Say 3, stanbul 
2004,  s: 12. 

52  Tahsin Özgüç,   Kültepe Kani / Ne a,The Middle Eastern Culture Center  n Japan, stanbul 2003, 
s:51. 

53   L. Gürkan Gökçek, Kültepe Vesikalar nda Geçen Nesnelerin Fiyatlar , E.Ü. II. Kayseri ve Yöre-
si Tarih Sempozyumu Bildirileri 1998, s: 157. 

54  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi  
Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 3. 
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mallardan ve soyguna mâruz kalm tüccar n elinde kalan maldan vergi al nm yor-
du.55  Ba l ca al nan vergiler ise unlard r; 

Nishatum, add atum, t tum, qaqqad tum, i ratum, was tum, 
riptum,  metum ham at. 

Bu vergileri Anadolu da tahsil eden en önemli yetkili mercii k rumlard . 
Anadolu da bulunan k rum lardan en önemlisinin Kani oldu u öteden beri bilin-
mekte ve onun Asurlarla direkt ba lant l oldu u ve çe itli konularda di er 
k rumlara direktifler verdi i görülmektedir. Mesela, ticareti yerel idareler taraf n-
dan s n rland r lan ve ne oldu u tam olarak anla lmayan ancak, birçok bilim adam 
taraf ndan meteor-demiri eklinde tercüme edilen amÿtum

 

madenin ticareti hak-
k nda, Kani k rum unun di er k rumlara gönderdi i önemli mektuplar vard r. Bu 
belgelerden, Kani k rumununda, bu nesnenin ticaretinden vergi ald anla lmak-
tad r.56 

3.1. Nishatum vergisi  

Bu vergi, hakk nda en çok ey bilinen bu vergi çe idi, nishatum veya 
nisihtum telâffuzlar yla kaydedilmekte ve ç kmak, koparmak, çekip almak vs. 
kar l klar ndaki na ahum fiilinden türetilmi tir.  Nishatum, tekstil ürünlerinden ve 
yünden % 5, kalaydan 2/65 ve gümü ten ise 5/120 nispetinde al nmakta veya 
ödenmekteydi.57  Nishatum hem Anadolu da hem Asur da u makamlara ödendi i 
tespit edilmi tir: mahalli saraylara/ krallara, Asurlu bankerlerin kurdu u tüccarlar 
evine, kârum dairesine ve ehirdeki Asur te kilat na.58 

3.2. add atum vergisi  

Nishatum dan sonra en s k kaydedilmi olan vergidir. Kelime nad um 
atmak, depo etmek fiilinden, aprusat formunda te kil edilmi tir.59 

Kt. c/k 263: 

 

2 GÚ 30 ma-na URUDU a-du-a-tám a-kà-ri-am, a-dí-í 2 
talent 30 mina bak r addu tum vergisini olarak k rum a b rakt m.60 

Bu vergi, Anadolu da k rum dairesine ve Asur da bet-alim e yani ehir 
devletine ödenirdi.61  

                                                

 

55  Sabahattin Bayram, a.g. m, s: 5. 
56  rfan Albayrak, Asur Ticaret Kolonileri Ça nda Kurumlar ve Fonksiyonlar , Bas lmam Doktora 

Tezi, Ankara 2000, s:44. 
57  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi  

Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 6. 
58  Sabahattin Bayram, a.g. m, s: 8. 
59  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi  

Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 9. 
60  rfan Albayrak, Asur Ticaret Kolonileri Ça nda Kurumlar ve Fonksiyonlar , Bas lmam Doktora 

Tezi, Ankara, 2000, s: 45. 
61  H. Ali  ahin,  Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975-1725) , E.Ü Kayseri ve 

Yöresi Tarih Ara t rmalar  Merkezi Yay nlar , Kayseri 2004, s: 91. 
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3.3. T tum vergisi  

T tum yâda d tum vergisi yol vergisi anlam na gelebilir.62   Asur dan gelen 
kervanlardan Anadolu da al nan vergi veyâ ödeme ya da yol vergisi olarak de er-
lendirilmi tir. Mal n belli bir k sm na uygulanm t r. 63 

3.4. Qaqqad tum vergisi  

K saca kafa vergisi olarak al nan kelime, Asur dan Anadolu ya getirilen 
ticarî mal hariç, bütün kervanlardaki insanlardan al nan vergiyi ifade ediyordu. Ki i 
ba na on yâda on be eqel oldu u san lmaktad r.64 

3.5. ratum vergisi 

On manas na gelen e rum kelimesinden türetilmi olup, ö ür vergisi, ma-
halli idareciler taraf ndan elbiselerden % 10 nispetinde al nan vergi olarak izah 
edilmi tir. Baz uzmanlara göre  ö ür vergisi de il saray n gelen mal üzerinde 
sahip oldu u  % 10 nispetinde ilk sat n alma hakk olarak aç klanm t r.65 

3.6.  Éruptum vergisi  

çeri girmek, varmak, girmek kar l nda gelen er bum fiili ile ilgili 
olan kelime, u ana kadar ancak iki metinde geçmi ve giri vergisi kar l nda 
was tum la z t manal

 

de erlendirilmi tir.66    

3.7. Was tum vergisi  

Kelime was um b rakmak, ç kmak, terk etmek fiilinden türetilmi ve 
ihraç vergisi; kervan n hareketinden al nan vergi olarak de erlendirilmi tir. Ker-

van Asur dan Anadolu ya gitmek için ayr ld n da yükün 1/120 si oran nda al n-
maktayd .67 

3. 8.  Metum Ham at vergisi 

Akadca, m t 100 ve ham um 5 say lar ndan yap lm bir terimdir. Bunun 
anlam %5 tir. Bu verginin Anadolu da ticaret ile u ra an tüccarlar taraf ndan 
k rum dairesine ödendi i anla lmaktad r.68  

                                                

 

62  Klass R. Veenhoof, Aspect of  Old  Assyrian Trade And its Terminology, Leiden, 1972, s: 247. 
63  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi  

Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 10. 
64  Klass R. Veenhoof, Aspect of  Old  Assyrian Trade And its Terminology, Leiden 1972, s: 264. 
65  Sabahattin Bayram, Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi  

Say 369 dan Ayr Bas m, Ankara 1993, s: 11. 
66  Sabahattin Bayram, a.g. m, s: 12. 
67  Sabahattin Bayram, a.g. m, s: 12. 
68  H. Ali ahin,  Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975-1725) , E.Ü Kayseri ve Yöre-

si Tarih Ara t rmalar Merkezi Yay nlar , Kayseri 2004, s: 92. 
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4.  Kaçakç l k ve vergi vermeme çabalar

 
Geçmi te günümüzde oldu u gibi a r vergilerden kurtulmak için veya sa-

t yasaklanan yâda k s tlanan de erli mallar getirmek için o devrin tüccarlar 
tehlikeli yollardan gitmi lerdir.  O devirde yerel krall klar n ticareti s k denetledi i 
ve kontrol alt nda tuttu u bilinmektedir. 

Kt.n/ k-1637 

Ö.Y (1-4) A ur-malik ve -B lum, Mannum-ki A ur a öyle söylüyordu: 
burada kral (rub um) e ekleri ve bak r bizim için serbest b rakt , (5-8) birtum u 
ise al koydu ..69 

Kaçakç l k baz vergilerden kurtulmak için yap l yordu. Gümrü e girme-
den veya mahallî saraydan gümrük izni almadan mal ehre sokmak veyâ güzer-
gâhtaki yerle im yerlerinde ödenen muhtelif vergilerden kurtulmak için kestirme, 
kullan s z ve güçlükle a lan yollar tâkip etmek suretiyle yap l yordu70.  

5. Sonuç 

Günümüzden dörtbin y l önce Asur tüccarlar Anadoluya gelerek canl bir 
ticaret ortaya ç karm lard r. Ancak bu ticaret modern uluslar aras ticaretin ba lan-
g c olmu ve ilk kurallar n ortaya koymu tur. nsanl a kendi s n rlar d nda al 
veri i ö retmi ve ticaret yollar n n olu mas n sa lam t r.                   

                                                

 

69   Hüseyin Sever,1 Asur Ticaret Kolonileri Ça nda (M.Ö. 1970-1750) Anadolu D na Ç k 
Yasaklanan Baz Madenler  XII. T.T. Kongresi, Ankara 1994, s:9. 

70  Kültepe Tabletlerinde Geçen vergiler Ve Özellikleri A.Ü. D.T.C.F. Dergisi Say 369 dan Ayr 
Bas m, Ankara 1993, s: 4. 
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