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Öz 

Eski Anadolu tarihini ayd nlatan ilk yaz l belgeler, Kültepe tabletleridir. Bu belge-
ler, M.Ö ± 1975-1723 y llar aras na tarihlenen ve yakla k 250 y ll k bir zaman dilimini 
kapsayan, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi olarak adland r lan devre âittir. Kültepe tablet-
lerinin büyük bölümü, borç senetleri, tüccarlar n birbirlerine gönderdikleri i mektuplar , 
teslimat belgeleri, masraf listeleri, toplu kay tlar ve çe itli konularda düzenlenmi notlardan 
olu maktad r. Tabletlerin bir k sm da, say lar çok fazla olmamakla birlikte, ni an, evlen-
me-bo anma, evlatl k alma, nafaka ve miras gibi sosyal içerikli konulardad r. Bu belgeler 
sayesinde, M.Ö II. bin de, Asur-Anadolu aras ndaki ticarî ili kiler ve iktisadî hayat a rl kl 
olmak üzere, Anadolu toplumunun siyasî ve kültürel yap s hakk nda da bilgi sahibi olabil-
mekteyiz.  

Kültepe tabletlerinde, Asurlu kad nlar n, özellikle, kuma lar n üretimi ile ilgilen-
dikleri; bunun yan nda, köle al m-sat m , gümü ve tah l ticaretiyle de u ra t klar anla l-
maktad r.  

Bu çal mam zda, Kültepe metinlerinde, i

 

kad n olarak kar m za ç kan Asurlu 
ve yerli bayanlar n ticarî aktivitelerini içeren baz belgeler üzerinde duraca z. 

Anahtar Kelimeler: Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, kuma ticareti, dokumac -
l k, yün üretimi, ölçü kab .  

THE PLACE OF WOMAN I N THE BUSINESS LIFE IN THE LIGHT OF                                                      
KÜLTEPE TABLETS IN THE 2ND MILLENNIUM BC  

Abstract 

The earliest written documents which illustrate the ancient Anatolian history are 
Kültepe tablets. These documents, belong to the age called Assyrian Trade Colonies   
Period which is dated to approximately ±1975-1723 BC and is thought to have spread out 
a period of 250 years. The prevalent majority of the Kültepe tablets, consist of debt          
instruments, business letters sent merchants

 

each others, delivery documents, expenditure 
lists, mass registries and notes which were prepared on various issues. Though not so many 
in quantity, some tablets have focused on social themes such as engagement,                 
marriage-divorce, adopting, alimony and inheritance. Thanks to these documents, we are 
informed to some extent about the commercial relations between Assyria-Anatolia and the 
economical life, in the 2nd Millennium BC along with the political and cultural structure of 
Anatolia.  
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In Kültepe tablets, Assyrian women s especially, with production of textiles  have 

engaged in; in addition to, also with slave purchase-sale, trade of silver and cereal  have 
busied with to be understood. 

Throughout this study, we are going to discuss some documents which contain the 
commercial activities of the Assyrian and native women appearing as business women in 
the Kültepe texts.            

Key Words: Assyrian Trade Colonies Period, trade of cloth, textile industry, 
production of wool, vessel of measure.  

1. Giri

 

Asur Ticaret Kolonileri Dönemi nde, Anadolu nun siyasî yap s n n yerel 
krall klardan olu tu u ve yönetimde rub um(kral)lar n yan nda rub tum (kraliçe) 
lar n da söz sahibi olduklar metinlere yans m t r.1 Özellikle, ticarî belgelere bak-
t m zda, günümüzden yakla k 4000 y l önce de, kad nlar n, çe itli i

 

alanlar nda 
aktif olarak faaliyetlerde bulunduklar

 

görülmektedir. 2 

Kültepe de ele geçen tabletlerden, Asurlu kad nlar n, hem Asur da hem de 
Anadolu da büyük ölçüde ticarî hayat n içerisinde yer ald klar

 

bilinmektedir.3 Son 
y llarda ortaya ç kar lan tabletlerle, baz yerli bayanlar n da bir tüccar gibi i haya-
t na at ld klar anla lmaktad r.4  

                                                

 

1  ATHE 62 (Bu metin, Burkhart Kienast taraf ndan, Die Altassyrischen Texte Des Orientalischen 
Seminars Der Universitat Heidelberg Und Der Sammlung Erlenmeyer Basel, Berlin 1960, s: 86-
89 da yay nlanm t r.) numaral belgede unlar okuyoruz: 33)  a-na  Lu-hu-za-tí-a Hu-ra-ma        
34)  a-lá-ah- u-a ù a-na ma-tí- a a-dí a  35) pá-zu-ur-tim ru-ba-tum  ta-á -pu-ur-ma  36) e-na-tum 
na-ad-a a-pu-tum mì-ma 37) lá tù-pá-za-ar... 33-35) Kraliçe Luhuzattiya ya, Hurama ya, 

alah ua ya ve ülkesindeki (her yere) kaçakç l kla ilgili mektup yazd . 36-37) Gözlerinizi aç n! Lüt-
fen hiçbir eyin kaçakç l n yapmay n OIP 27, 5 de de (Metin, Remzi Kuzuo lu taraf ndan 
Asur Ticaret Kolonileri Ça nda Anadolu Kraliçeleri adl makalede i lenmi tir. Bu çal mada, 

Anadolu kraliçelerinin, Asurlu tüccarlardan tekstil ürünleri ile bak r ve gümü gibi çe itli mallar 
sipari ettiklerine ili kin bir grup belge ele al nm ve kraliçelerin, ticarette de söz sahibi oldukla-
r ndan bahsedilmi tir.) hapiste tutulan alah uwa saray n n adamlar ile ilgili olarak kraliçe ve rabi 
simmiltim in verece i karar n beklendi i anla lmaktad r. Metnin ilgili sat rlar öyledir: 9) a- u-mì 
a-wi-lì ha-pì-ri a É. GAL-lim] 10) a a-lá-ah- u-wa a i-na ki- é-[er- í-im] 11) [wa]-á -bu-ni á -
pu-ra-ku-um a-[li-ik-ma] 12) [pí]-i ru-ba-tí ú GAL sí-[mì-il5-tim] 13) [ ]a-a-al-ma u-ma ru-[ba-tum 
ú GAL sí-mì-il5-tí] 

14) ú-ta-ru- u-nu u-up-r[a-am] 9-11) Hapiste tutulan alah uwa saray n n 
hapiru adamlar hakk nda ben sana yazd m. Git ve 12-14) kraliçe ve rabi simmiltim in a z n ara t r. 
E er, kraliçe ve rabi simmiltim onlar serbest b rak rlarsa bana yaz  

2  Cahit Günbatt , Kültepe Tabletlerine Göre, Kad nlar n Ticarî Faaliyetleri Hakk nda Baz Gözlem-
ler , XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri I. cilt, Ankara 1994, s:191-200 ve Klass R.Veenhof, 
Aspects of Old Assyrian Trade and Its Terminology (AOATT), Leiden 1972, s:103-123 de çal -
mam za konu olan kad nlar n, ticarî faaliyetlerini içeren belgelerin büyük bölümünü ele alm lard r. 

3  Cahit Günbatt , a.g.m, s: 191-200. 
4  rfan Albayrak, Koloni Ça nda Yerli Bir Bayan Madawada , III.Uluslararas Hititoloji Kongresi 

Bildirileri, Ankara 1998, s:1-14 de Madawada ya âit bir grup belgeyi (Kt o/k 39; 40; 44; 46; 64; 
81; 106; CCT I, 9b) i lemi tir. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :25 Y l:2008/2 (47-57 s.)  

49

 
Anadolu da bulunan Asurlu tüccarlar n, e lerine yazd klar mektuplardan 

edindi imiz bilgilere göre kad nlar, e leri Anadolu da iken, onlar n Asur daki ticarî 
ve hukukî i lerini takip ediyorlard .  Asurlu kad nlar n, özellikle kuma ticaretiyle 
u ra t klar n ve kuma lar n pazarlanmas için Anadolu ya, e lerine gönderdiklerini 
biliyoruz.  Asur ve çevre bölgelerden, Anadolu ya ihraç edilen ürünlerin ba nda 
çe itli kuma türlerinin5 geldi i dü ünüldü ünde, bu durum a rt c de ildir. Me-
zopotamya dan Anadolu ya kuma ihracat , Asur ve civar ehirlerde yünün bol 
bulundu unu akla getirmektedir. Nitekim, baz Babil ve Mari metinlerinde6  ko-
yunlar n k rk lmas ndan bahsedilmektedir ki, muhtemelen yün ihtiyac da Babil 
gibi küçükba hayvanc l n yayg n oldu u ehirlerden kar lanmaktayd .  

Anadolulu i

 

kad nlar , metinlerde, ço unlukla tah l ve gümü ticareti ile 
me gul olan, kendilerine çe itli mallar n teslim edildi i ki iler olarak geçmektedir-
ler. Bunun yan nda, baz köle ve gayrimenkul al m-sat m belgelerinde de al c ya 
da sat c pozisyonunda kar m za ç kmaktad rlar.7 Bu devirde, Anadolu kad n , 
kendi ad na borçlan yor veya borç para veriyor, yürüttü ü faaliyetlerle ilgili senet 
düzenleyip, bunlar imza edebiliyor ve çe itli konularda dava açabiliyordu.8 Yerli 
kad nlar n, ticaretteki giri imleri bunlarla s n rl de ildi. Ayn zamanda, a a da 
i leyece imiz belgelerden de anla laca üzere, bu kad nlar, borç verirken, stan-
dart a rl klar 9 kullanmay p, ürünleri, kendi belirledikleri ölçü kaplar ile vermekte 
ve ayn ölçü kab yla da geri almaktayd lar. Bu durum, onlar n i hayat ndaki ko-
numunu yeterince ortaya koymaktad r.  

2. Metinlerin De erlendirilmesi ve Yorumlanmas

 

Kültepe metinlerinden, Anadolu ya kuma

 

sevk yat yapan önemli i

  

ka-
d nlar n n bulundu unu biliyoruz. Bunlar n ba nda Lamass gelmektedir.10 

                                                

  

5  Kültepe metinlerinde geçen kuma türleri, ölçüleri, renkleri, a rl klar , kaliteleri ve kuma lar 
üzerinden al nan vergiler için bkz. Klass R.Veenhof, Aspects of  Old Assyrian Trade and Its 
Terminology (AOATT), Leiden 1972, s: 79-214.  

6  LIH I, 25, ARM V, 67.  
7  Kt o/k 39; Kt o/k 45; Kt v/k 52; KTS 46; VS XXVI, 97B; Kt a/k 898; Kt v/k 125; Kt v/k 65;  Kt 

88/k 990;  Kt 88/k 1003; Kt a/k 554.  
8  Firuzan K nal, Eski Anadolu da Kad n n Mevkii , Belleten, say :79, c: XX, Ankara 1956, s: 355-

366.  
9  A rl k ölçüleri için bkz. Jan Gerrit Dercksen, The Old Assyrian Copper Trade In Anatolia, stan-

bul 1996, s:80-89.  
10  Kemal Balkan, Eski Asur ve Anadolu da K zlar n Çocuk Ya nda Ni anlanmas , Belleten, say : 

200, c: LI, Ankara 1987, s: 417 de Lamass için, P u-k n in bir akrabas olabilece ini ileri sür-
mü tür. Klass R. Veenhof ise, Aspects of  Old Assyrian Trade and Its Terminology, Leiden 1972, 
s:111 de Lamass den bahsederken, P u-k n in kar s ifadesini kullanmaktad r. u-
K bum dan, P u-k n e hitaben yaz lm ATHE 31 nolu mektupta, u-K bum, P u-k n e öyle 
seslenmektedir: 7) 3 TÚG kam-sú-tum SIG5 7 TÚG 8) ku-ta-ni U.N G N 10 TÚG a a- í-tí-kà    
9) a-na Ku-lu-ma-a ma-ah-ri-a 10) ta-áp-qí-id-ma   7-10) 3 (top) kamsum (cinsi) kaliteli kuma , 
7 (top) kut num (cinsi) kuma ; toplamda, senin e inin 10 top kuma n , huzurumda, Kulumaya ya 
teslim etti

 

Lamass nin, P u-k n ile mektupla malar n  göz önüne al rsak, burada senin 
e in diye bahsedilen ki inin Lamass olma ihtimali kuvvetlidir. 
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Lamass nin, ticarî faaliyetleriyle ilgili, P u-k n e yazd pek çok mektuptan, 
onun kuma dokumac l ile ilgilenen, dönemin önde gelen, Asurlu i kad nlar n-
dan biri oldu unu anl yoruz. Lamass den, P u-k n e hitaben yaz lm , çe itli 
miktarlardaki kuma lar n teslimat na dâir bilgilerin kaydedildi i BIN IV, 10 numa-
ral

 

metinde, Lamass , gönderdi i kuma lar için, P u-k n in kendisine öyle ses-
lendi ini belirtmektedir: 14) øa-hu-ru 15) lá dam-qú  küçüktürler (ve) kalitesiz-
ler. Benzer ifadelere, BIN VI, 11 numaral belgede de rastlamaktay z. Lamass , 
P u-k n e, 7-10) mì- u a ta-á -ta-na=pá-ra-ni   8) um-ma  a-ta-ma TÚG.HI.A      
9) a tù-u -té-né-bi-li-ni 10) lá dam-qú 7-10) Niçin sen bana dâima gönderdi in 
kuma lar kalitesizdir.

 

diye yaz yorsun

 

eklinde sitem etmektedir.  

Asur da yünün pahal oldu u ve bundan dolay Lamass nin, Anadolu da 
bulunan P u-k n den yün istedi ine dâir metinler de elimizdedir. RA 59, 25 nu-
maral metinde11, Lamass , ehirde (Asur da) yünün pahal oldu unu söyleyerek, 
P u-k n in kendisine gümü le birlikte yün de göndermesini istemektedir. Metnin 
ilgili sat rlar öyledir: 11) i-na alimki 12) SÍG.H .A wa-aq-ra-at 13) i-nu-mì 
KÙ.BABBAR 1 ma-na   14) ta- a-kà-na-ni 15) i-na qí-ra-áb 16) SÍG.H .A u-uk-na-
am 11-16) ehirde yün pahal d r. (Benim tasarrufum olarak) 1 mina gümü koydu-

unda, içine yün (de) koy.

 

Ayn ekilde, BIN IV, 9 nolu tablette de, Lamass , P -
u-k n den yün istedi ini ancak, yünün kendisine ula mad n ifade etmektedir. 

Metinden u sözleri okuyoruz: 1)a-na Pu- u-ke-en6 qí-bi4-ma 2) um-ma Lá-ma-sí-a 
ta-a -pu-ra=am 3) um-ma a-ta-ma 5 ma-na.TA 4) SÍG.H .A / A-hu-qar ù 5) -a- ar / 
na-á -ú-ni-ki-<im> 6) mì-ma / lá i-dí-nu-nim 1-3) P u-k n e söyle, Lamass 
öyle (söyler). Bana yazd n 3-6)  öyle söyledin: Ah qar ve a- ar, 5 er mina yünü 

sana ta m lard r (getirmi lerdir).

 

Onlar, bana hiçbir ey vermediler.

 

Lamass nin, Asur da yün s k nt s çekti i BIN VI, 7 envanter numaral

 

belgede de aç kça görülmektedir. Metnin 16-21. sat rlar nda u ifadeler kay tl d r: 
16) i-nu-mì ki-sà-am 17) tù- é-ba-lá-ni  18) SÍG.HI.A u-uk-nam  19) a-áp-tù-um     

20) i-na a-limki 21) wa-aq-ra-at.

 

16-21) Para çantas n (keseyi) gönderdi inde (içine)  
yün koy. Yün, ehirde pahal d r.

 

Kültepe tabletlerinde, Anadolu dan Asur a yün gönderildi ine dâir çok az 
metin vard r. Veenhof,12 Asur da yünün pahal olmas durumunda böyle bir sevk -
yat n söz konusu oldu unu söylemekte, bu ekilde gönderilen yünlerin genellikle 
çok küçük miktarlarda oldu unu ifade etmektedir. Günbatt ,13 yünün pahal olma-
s n , Asur da yeteri kadar yün bulunmamas ndan çok, arz-talep meselesiyle ilgili 
oldu unu dü ünmektedir. 

                                                

 

11  Bu belge, Paul Garelli taraf ndan, Reveu d Assyriologie et d Archaéologie Orientale (RA) Paris 
1965, s:13-16 da i lenmi tir. 

12   Klass R. Veenhof, Aspects of  Old Assyrian Trade and Its Terminology, Leiden 1972, s:130. 
13  Cahit Günbatt , Kültepe Tabletlerine Göre, Kad nlar n Ticarî Faaliyetleri Hakk nda Baz Gözlem-

ler , XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri I. cilt, Ankara 1994, s: 193. 
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Lamass gibi, hem dokumac l kla hem de kuma ticaretiyle u ra an bir 

ba ka Asurlu bayan Waq(q)u/artum dur.14Anadolu da bulunan Puzur4-A ur dan, 
Waqartum a hitaben yaz lm , Asur dan Anadolu ya sevk edilecek kuma lar n 
özellikleri ve dokumas yla ilgili ayr nt l bilgilerin yer ald TC III, 17 numaral 
metindeki ifadeler, Waqartum un ticaret hayat ndaki rolünü aç kça ortaya koymak-
tad r. Metnin ilgili sat rlar nda u sözler yer almaktad r: 1) um-ma Puzur4-A- ùr-ma  
2) a-na Wa-qá-ar-tim  qí-bi-ma 3) 1 ma-na KÙ.BABBAR ni-is-ha-sú 4) DIRI a-du-
a-sú a-bu  5) ku-nu-ki-a A- ur-i-dí na-á -a-ki=im 6) øú-ba-tám qá-at-na-am 7) a tù-
é-bi-li-ni 8) a ki-ma u-wa-tí ep- í-ma 9) i -tí A- ur-i-dí é-bi4-li-ma 10) ½ ma-na 

KÙ.BABBAR lu- é-bi4-lá-ki=im 11) a øú-ba-tim pá-na-am 12) i -té-na-ma li-im- u-
du 13) la i-qá-tù-pu- u 14) u-tù- u lu ma-da-at

 

33) ga-am-ra-am 34) øú-ba-ta-am   
35) a té-pí- i-ni tí- é i-na-mì-tim 36) lu ú-ru-uk- u a-ma-né 37) i-na a-mì-tim lu ru-
pu- u. 1-5) Puzur4-A ur, Waqartum a öyle söyler: 1 mina gümü , nishatum ver-
gisine ilave edilmi , addu tum vergisine doyurulmu mührümle, A ur-iddi(n) 
sana getirmektedir. 6-14) Bana gönderdi in ince (dokunmu ) kuma

 

ve onun gibi 
yap lan (üretimi benzer) kuma lar

 

A ur-iddi(n) ile (Anadolu ya) gönder ve (ku-
ma lar n kar l olarak) ½ mina gümü ü sana gönderiyim. 11-14) Kuma n bir tara-
f n taras nlar, onu k rpmayacaklar, onun dokumas s k olsun .. 33-37) Yapt n 
(dokudu un) tamamlanm kuma , 9 kar uzunlukta olsun, 8 kar geni likte ol-
sun.

 

Puzur4-A ur un, Waqartum un bir akrabas ya da i orta olmas muhte-
meldir. Çünkü, Asurlu kad nlar n sadece e lerinin de il, ayn zamanda erkek kar-
de lerinin ya da akrabalar n n da ticarî i lerini takip ettiklerini biliyoruz.15 

Metinde, Anadolu ya gönderilmesi istenilen kuma lar n özellikleri de ay-
r nt l olarak kaydedilmi tir. Veenhof,16 Asurlu tüccarlar n, Asur daki e lerine yaz-
d klar mektuplarda, ço u zaman istedikleri kuma lar n türlerini belirttiklerini, 
dokuma için gerekli yün miktar ve kuma lar n ölçüleriyle ilgili de bilgi verdikleri-
ni söylemektedir. 

Waqartum a âit BIN IV, 96 nolu belgede de, bu bayan n kuma üretimi ile 
ilgilendi ini görüyoruz. Metnin ilgili sat rlar öyledir: 1) a-na Bu-za-zu 2) qí-bi-ma 
um-ma 3) Wa-qur-tum-ma 4 TÚG.H .A=ku-nu-ki-a 4) a-na A-sà-nim 5) a-dí-in / a-na 
a-wi-lim 6) ú- é-bi-il5-ma 7) a-hi a-ta / be-lí a-ta 15) a-hi a-ta / TÚG.H .A 16) a-na 
KÙ.BABBAR ta-er-ma17) KÙ.BABBAR ku-nu-uk-ma 18) [ ]é-bi4-lam

  

                   
1-7) Buz zu ya söyle, Waqurtum öyle söyler: Mührüm (alt ndaki) 4 (top) kuma 

As num a verdim. Adama gönderece im. Sen karde imsin, sen beyimsin .         
15-18) Lütfen, kuma lar gümü e çevir ve gümü ü mühürle ve bana gönder.  

                                                

 

14  smin yaz l için bkz. Klass R.Veenhof, Aspects of  Old Assyrian Trade and Its Terminology, 
Leiden 1972, dipnot 178. 

15  Bu konuda bkz. Cahit Günbatt , Kültepe Tabletlerine Göre, Kad nlar n Ticarî Faaliyetleri Hak-
k nda Baz Gözlemler , XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri I. cilt, Ankara 1994, s: 196-197. 

16  Klass R. Veenhof, Aspects of  Old Assyrian Trade and Its Terminology, Leiden 1972, s: 103. 
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Kültepe metinlerinde, aktif olarak ticaretle u ra t anla lan bir ba ka ba-

yan Tar m-K bi dir. Tar m-K bi den, kocas n ya ya yaz lm

 
CCT 3, 23b de  

unlar okuyoruz: 1) a-na I-na-a qí-b[i-ma] 2) um-ma Ta-ra-am-Ku-b[i4]-ma 3) e-
bu-lá-tim / ki-a-ma 4) tù-u -té-né-ba-lam 5) a-na-kam / TÚG.HI.A a i-kà-bu=tù     
6) lá u -té-né-ba-lá-ku-um

  

1-6) n ya ya söyle, Tar m-K bi öyle söyler: Sen, 
gerçekten her zaman bana mallar gönderdin, (fakat) burada(n) kal n kuma lar 
sana gönderemedim. demektedir.  

CCT 3, 24 den de, Tar m-K bi nin  kuma dokumac l ile  me gul oldu-
unu görüyoruz. Metnin ilgili sat rlar nda u ifadeler yer almaktad r: 34) i-hi-id-

ma / me-eh-ra-at   35) [TÚ]G øú-ba-tí-a / KÙ.BABBAR / i-na 36) [ a] i-qá-tí-kà-ma / 
i-ba- í-ú 37) é-bi4-lam-ma  34-37) Benim kuma lar m n kar l olarak elindeki 
mevcut gümü ü bana gönder.

 

Yukar da i ledi imiz metinlerde görüldü ü üzere, kad nlar, Asur dan gön-
derdikleri kuma lar n kar l olarak gümü istemektedirler. Kad nlar n, kuma lar 
dokumak için ihtiyaç duyduklar yünü ve çe itli dokuma malzemelerini sat n alma-
lar ve ayn zamanda evin geçimini sa lamalar için bu gerekliydi.   

Kültepe metinlerinde, kad nlar n Anadolu ya, sadece kuma sevk yat 
yapmad klar , ayn zamanda, aksesuarlar ve çe itli ev araç-gereçleri de gönderdik-
leri anla lmaktad r. Kt v/k 38 numaral

 

belgede Ennum-A ur un, Asur da bulu-
nan kar s

 

Nuh tum a17 yazd mektupta u ifadeler yer almaktad r: 18) i-na 
dUTU i tup-pí-i  19) ta- a-mì-i-ni pá- í 20) na-ki-pí i -ra-tim 21) í-na-tim sí-sí-ni      
22) a-ni-ki mì-ma í-na-tim 23) a za-ak-ri-im 24) a-na ha-ra-ni-a 25) a-na wa-øa-i-a 
é-bi4-lim 26) na-áb-ri-a-tim a i-lá-tim 27) ú ki-ta-a-am 28) ra-bi-tám é-bi4-lim        
18-28) Mektubumu i itti in günde baltalar , çekiçleri, kemerleri, ayakkab lar , sü-

pürgeleri, yüzükleri, çe itli erkek ayakkab lar n yolumun ç k na (kadar) buraya 
gönder. nabr tum torbalar n ve büyük keten (torbay da) buraya gönder.

 

A a da i leyece imiz iki tablette de, Nuh tum un, kendisine gönderilen 
tabletleri mühürlemesi istenmektedir ki, bu durum onun sadece ticarî de il, hukukî 
yetkisinin de bulundu unu göstermektedir.  

Nuh tum un o lu allim-ahum, Kt v/k 17 de annesine öyle seslenmekte-
dir:   5) um-mì a-tí i-nu-mì a-na alimki 6) a-ta-al-ku i-na ba-áb 7) ha-ra-ni-a ta-ma-
lá-ki 8) a æup-pì ra-bi4-ú-tim 9) a ha-ra-nim 10) IGI A-mur-DINGIR a e-zi-ba-ki-
ni 11) a-øé-er ku-nu-ki-a 12) ù a-tù-nu  13) ku-un-kà-ma  14) a-na A-bu-qar 15) øú-ha-ri-
a 16) pì-iq-da-ma   17) a-øé-ri-a 18) a-na a-mu-ha 19) lu-ub-lam 1-13) Sen annem-
sin. ehre gelece im zaman, yolculu umun ba nda, sana Amur-il nin önünde 
b rakt m, yol için (gerekli) büyük tablet kab n , benim mührüme ilaveten, siz de 

                                                

 

17  1970 y l Kültepe kaz lar nda ele geçirilmi tabletlerin büyük bölümünü, dönemin önde gelen 
tüccarlar ndan Ennum-A ur un ar ivi olu turmaktad r. Bu tabletlerden, Kt v/k 118, st:3-4 den 
Nuh tum un, Ennum-A ur un kar s oldu unu ö reniyoruz. 1970 (v/k) dönemine âit 120 kadar 
tablet, Emin Bilgiç-Cahit Günbatt taraf ndan Ankaraner Kültepe Tafeln (AKT III), FAOS B-3, 
Stuttgart 1995 de i lenmi tir. 
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mühürleyiniz ve 14-19) adam m Ab qar a teslim ediniz ki, o, bana, amuha ya getir-
sin Benzer ekilde, Ennum-A ur, All ku ve kar s

 
Nuh tum a, Kt v/k 29 da 

da öyle seslenmektedir:  1) a-na A-lá-ku 2) ú Nu-ùh- í-tim qí-bi4-ma 3) um-ma En-
um-A- ùr-ma 4) æup-pá-am a í-bi4-a 5) a A- ùr-DÙG DUMU Ki-i-ki 6) ù En-na-
Sú-en6 

7)DUMU -lá-nim i-na 8) KÁ.DINGIR ih-ri-im-ma 9) i-na li-bi4 sí-li-a-nim 10) 

a- ar æup-pu-ú 11) a ba-áb DINGIR a-ak-nu-ni    12) am-ra-ma æup-pá-am     13) 

a ku-nu-uk A- ur-DÙG 14) ù En-na-Sú-en6 
15) é-li-a-ma    16) i-na ma-á -ki-im 17) 

ki-i a u-ma 18) dá-ni-na-ma 19) ku-un-kà- u-ma 20) a-na Ha-á -ta-i-li 21) ú-lá a-na 
dUTU.SIPAD 22) pì-iq-dá- u-ma 23) lu-ub-lam 1-3) All ku ve Nuh tum a söyle, 
Ennum-A ur öyle söyler: 4-8) ahitlerim (olan) Kiki nin o lu A ur-æ b n ve 
l num un o lu Enna-Su en in belgesini Tanr Kap s nda zarflad .  8-16) Tanr Ka-

p s nda bir tablet kab içerisine konmu olan tableti görünüz ve A ur-æ b n ve 
Enna-Su en in mührüyle mühürlü tableti ç kar n z ve 16-23) deri içerisinde onu, 
onunki gibi (hukuken) sa lamla t r n z, mühürleyiniz ve Ha ta-il ye veya ama -
rë um a teslim ediniz, (onu) bana getirsin.

 

Yak nl k dereceleri belirtilmemi olan, belki Ennum-A ur un i ortaklar 
olarak dü ünebilece imiz ki ilerden gelecek olan tabletin mühürlenmesiyle ilgili 
meselenin ele al nd bu metinde görüldü ü üzere, Nuh tum, mühür sahibi bir 
ki iydi. Bir bayan n mühür sahibi olmas , onun hukukî olaylarda da söz sahibi ol-
du unu göstermektedir ki, bu durum, M.Ö II.binde, kad nlar n toplumda ikinci 
plana itilmedi ini ortaya koymaktad r. 

Kültepe metinleri aras nda, yukar da bahsetti imiz üzere, sadece Asurlu 
kad nlar de il, yerli bayanlar da ticaretle u ra makta,18 hatta kendilerine âit ölçü 
kaplar da bulunmaktayd .  Anadolulu i kad nlar na en güzel örnek Madawada19 

isimli bayand r. Kendisinin tüccar olarak köle, gümü ve tah l ticaretiyle u ra t 
anla lmaktad r.  

Madawada ya âit i leyece imiz, Kt o/k 39 numaral aç lmam zarf, 
Madawada n n, Hu(w)ialka adl yerli bir bayan sat n almas na ili kindir. Metnin 
ilgili sat rlar öyledir: 4) Hu-ú-i-a-al-kà i -tí 5) Dí-li-na ù a- í-tí- u 6) Ma-da-wa-
da 7) ta-á -am   4-7) Madawada, Hu(w)ialka y Dilina ve kar s ndan sat n al-
d

 

                                                

 

18  Kt 88/k  970;971; 972 (Veysel Donbaz  taraf ndan  Three Court Proceedings Corcerning 
Walalia u e An Anatolian Woman , Muhibbe Darga ya Arma an, stanbul 2008, s:209-222 de i -
lenmi tir.) nolu tabletlerde, tüccar, - tar n vekili A ur-lamass nin, - tar n direktiflerine 
uymad ndan  ve bundan dolay , - tar n zarara u rad ndan söz edilmekte ve daha sonra ko-
nu, - tar n kar s , yerli Walalia u e nin borçlar na gelmektedir. Walalia u nun neden borçlan-
d çok net anla lmamakla birlikte, A ur-lamass , Walalia u e nin borçlar yla ilgilendi inden, 
bu konuda yapt klar ndan  bahsetmektedir. Metinde, Walalia u nun ticarî ba lant lar hakk nda net 
bilgiler bulunmamaktad r. Muhtemelen, Walalia u e, Anadolu da ticaretle u ra an  bayanlardan 
biriydi. 

19  Madawada isminin  yaz l yla ilgili olarak bkz. rfan Albayrak,  Koloni Ça nda Yerli Bir Bayan 
Madawada , III.Uluslararas Hititoloji Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, s:1. 
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Metinde görüldü ü üzere, Madawada, köle al m-sat m yla u ra an bir tüc-

card . Ele alaca m z Kt o/k 40 envanter numaral

 
aç lmam zarfta da, 

Madawada n n gümü ve tah l alaca konu edilmi tir. Bu metinden onun, sadece 
köle ticareti ile de il, gümü ve tah l sat yla da ilgilendi ini anl yoruz. Metnin 
ilgili sat rlar nda unlar okuyoruz: 4) 1 ma-na KÙ.BABBAR 30 na-ru-uq 5) ½ E 
½ G G 60 N NDA 6) i-øé-er Ta-mu-ri-a 7) Ta-li-a  8) ù -a-ta-al-kà 9) a- í-tí- u        
10) Ma-da-wa-da tí- u 11) i -tù ha-mu -tim 12) a kà- í-im a qá-té 13) -ku-pí-a 
TU.KAM a sà-ra-dim 14) li-mu-um a qá-té 15) En-na-Sú-en6 ú-æá-æám 16) a-na øi-

bi4-it ni-ga-lim 17) i-du-nu KÙ.BABBAR a-na 18) ha-ar-pì-i i -qú-lu u-ma 19) lá i -
qú-lu 1 ma-na-um 20) ½ ma-na i-sà-hu-ur- u-nu-tí  21) KÙ.BABBAR i-qá-qá-ad     
22) i-na ka-ar-pì-ti-im a Ma-da-wa-da 23) i-ma-da-ad    24) al-mì- u-nu 25) ra-ki-is  

4-10) Madawada, Tamuria, Talia ve kar s atalka dan 1 mina gümü , yar s arpa 
yar s bu day (olmak üzere) 30 çuval tah l ve 60 ekmek alacakl d r.                       
11-13) kupp ya dan sonra gelen Ka um un haftas ndan ba layarak, 13-18) Sarr tum 
ay ; Enna-Su en i takip eden l mum un senesi; tah l orak tutma zaman na kadar 
verecekler, gümü ü (ise) hasat zaman na kadar tartacaklar. E er 19-20) tartmazlarsa 1 
minaya ½ mina ilave edecek(ler). 21-25) Gümü , onlar n sa olanlar n n ba lar nda 
ba lanm t r. Madawada n n ölçü kab ile ölçecek(ler).

 

Madawada ya âit ölçü kab ndan bahsedilmesi, onun bizzat tüccar olarak ti-
carette yer ald n göstermektedir. Madawada ya âit bir ba ka tablet, gümü , tah l, 
ekmek ve s r alaca hususunda bilgilerin kaydedildi i Kt o/k 64 tür. Metnin 
ilgili sat rlar öyledir: 1) 3 ma-na KÙ.BABBAR i-øé-er 2) Ku-bi-da-ah- u ù 3) A-
zu-ul- a / a- í-tí- u 4) Ma-da-wa-da tí- u 5) a-na 2 ma-na KÙ.BABBAR 1 ma-na    
6) KÙ.BABBAR øí-ib-tám ú-øa-áb 7) a-na 1 ma-na KÙ.BABBAR 8) 10 na-ru-uq é-
am 9) 10 na-ru-uq ar- a-tim 10) 1 GUD ma-ar-a-am 11) ù 60 N NDA                        
12) U.N G N 4 ma-na KÙ.BABBAR 13) ù 20 na-ru-uq 14) mì-i -lu-um e-um 15) mì-
i -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-
dá-wa-dá 24) i-ma-da-ad 

 

 1-4) Madawada, Kubidah u ve kar s Azul a dan 3 mina 
gümü alacakl d r. 5-6) 2 mina gümü için 1 mina gümü faiz ilave edecek.              
7-10) (Kalan) 1 mina gümü için (ise), 10 çuval arpa, 10 çuval bu day, 1 besili s r 
11-15) ve 60 ekmek (verecek). Toplam 4 mina gümü ü ve yar s arpa, yar s bu day 
20 çuval tah l 16-17) hasat mevsiminde ona (Madawada ya) verecek                        
22-24) Madawada n n ölçü kab ile ölçecek(ler).

 

 Kt o/k 81 numaral belgede de Madawada n n ölçü kab ndan bahsedilmek-
tedir. Metnin 1-12. sat rlar nda unlar kay tl d r: 1) 6 na-ru-uq 2) ù 3 kà-ar-pé-e              
3) mì-i -lam a[r- a-ti]m 4) mì-i -lam e-[a]m 5) i-øé-er Pé-r[u]-[a] 6) Ma-da-wa-da            
7) ù -dí-A- ur       8) [i]- u-ú 9) [i]-na ha-ar-pí-im 10) i-kà-ar-pá-tim 11) a Ma-da-wa-
da 12) i-ma-da-ad  1-8) Madawada ve ddi(n)-A ur, Perua dan yar s bu day, 
yar s arpa (olmak üzere) 6 çuval ve 3 kap (tah l) alacakl d r. 9-12) Hasat zaman nda 
Madawada n n ölçü kab ile ölçecek

 

ledi imiz metinler do rultusunda, Madawada n n, özellikle gümü ve ta-
h l ticaretiyle u ra an, zengin bir tüccar oldu unu söyleyebiliriz. 
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Asurlu bayanlar gibi, yerli bayanlar da e lerinin i lerini takip ediyorlard . 

Bunlardan biri, a ah u ar20 adl kad nd r. Kocas A ur-n d ya yazd AKT I, 
15 nolu belgede,21 a ah u ar a yap lan gümü ve arpa ödemeleri ve A ur-
n d n n vekillerinin ticarî aktiviteleri konu edilmi tir. Muhtemelen, bu bayan, 
kocas Asur a, ticarî ürünler almaya gitti inde ya da Anadolu nun di er ehirlerini, 
mal satmak amac yla dola t nda, onun Anadolu daki i lerini idare ediyordu. 
Metnin ilgili sat rlar nda unlar okuyoruz: 1) a-na A- ùr-na-da qí-bí-ma 2) um-ma 

a- a-ah- u- ar-ma ki-ma 3) a-ta tù-øú-ni 2/3 ma-na 5 GÍN KÙ.BABBAR 4) im-hu-
ru-ma a-na Ú-øú-ur- a-A- ùr 5) DUMU A- ùr-ma-lik i-dí-nu 6) 3 ku-ta-ni Ú-øú-ur-
a-A- ùr 7) il5-qí-ma a-na É kà-ri-im i-dí-i 8) 12 GÍN KÙ.BABBAR KI a-ra-bu-

nu-wa 9) im-hu-ru-ma i-a-tí i-dí-nu-ni- u 10) 4 na-ru-uq e-am É Ku-du-bi-i

 

11) ub-
lu-nim a-na-kam am-hu-ur-ma . 33) e-øí-e Ma-ma ú-lá i -a-ma 34) a-na-ku-ma a-
á -a-am 1-5) A ur-n d ya söyle, a ah u ar öyle söyler: (Evden) ç kt n 
zaman (vekillerin) 2/3 mina 5 eqel gümü ü ald lar ve A ur-m lik in o lu Uøur-
a-A ur a verdiler. 6-7) Uøur- a-A ur, 3 kut num kuma n

 

al p k rum dairesine 
depo etti. 8-9) 12 eqel gümü ü arabunuwa dan ald lar ve onu bana verdiler.                  
10-11) Kudubi ailesi(nden) 4 çuval arpay getirdiler, burada kabul ettim                
33-34) Mama odunu sat n alm yorsa ben sat n alaca m

 

Tupezialga adl yerli bayan n da kocas lali ka(n) ile tah l ticaretine giri -
ti i, metinlerde, borçlu ki iler aras nda kocas ile birlikte zikredilmesinden anla l-
maktad r. Kt 88/k 1087 de22 u ifadeler kay tl d r: 9) 3 ma-na KÙ.BABBAR ù 2 
na-ru-uq e-am 10) i-øé-er i-lá-li-i -kà ú 11) Tù-pè-zi-al-ga a- [a-tí- u] 12) Na-ki-i -tù-
ar Ha-nu 13) Ga-lu-ba Tù-ma-na 14) DUMU Bu-li-na i-wa-á -me-i 15) GUDA a 
Hi-gi5- a 16) i- u KÙ.BABBAR a-na hi-ir-pi 17) i- a-qú-lu  9-16) 3 mina gümü 
ve 2 çuval hububat, lali ka(n) ve onun kar s Tupezialga, Naki tu(w)ar, Hanu, 
Galuba, Bulina n n o lu Tumana (borçludurlar), Higi a n n rahibi iwa mei ala-
cakl d r.  Benzer ekilde Kt 89/k 358 de23 de, kocas ve birçok yerli isimle birlikte, 
borçlu ki iler aras nda kaydedilmi tir. 1) 1 me-at  ú 60 2) na-ru-uq e-um  3) -la-li-
i -kà-an 4) Tù-pe-zi-el5-ga 5) Ga-lu-zu 6) U -na-ma 7) Ha-á -ta-li 8) Bu-li-na 9) Ha-nu 
A- u-á - u 10) Ta-ak- a-na 11) -ri- u-nu 12) i-wa-á -me-i 13) ku-um-ru-um 14) a Hi-
gi5- a 15) ú Sà-mi-lá 16) ba-pi-ri ha-bu-lu 22) a-na ha-ar-pi 23) i- a-qú-lu                     

1-16) 160 çuval arpay , lali ka(n), Tupezialga, Galuzu, U nama,Ha tali, 
Bulina,Hanu, A ua u, Tak ana, ri unu; Higi a ve Samila n n rahibi 

iwa mei(ye), bira ekme i de borçludurlar. 22-23) Hasat zaman na kadar ödeyecek-
ler

 

                                                

 

20  a ah u ar, ah u lu erkek adlar ndan, - ar ekinin birle tirilmesiyle yap lm bir bayan ad d r. Bu 
konuda ayr nt l bilgi için bkz. Emin Bilgiç, Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri 
Üzerinde Ara t rmalar , A.Ü D.T.C.F Dergisi, say : I, c: II,  Ankara 1943, s: 33-43. 

21  Metnin i lendi i yer için bkz. Emin Bilgiç- Sebahattin Bayram-Cahit Günbatt - Hüseyin Sever, 
Ankara Kültepe Tabletleri I, (AKT I) Ankara 1990, s:32-34. 

22  Bu metin Veysel Donbaz taraf ndan, One 1-B Kültepe Text Corcerning Onions , Landwirtschaft 
m Alten Orient, Berlin 1999, s: 151. 

23  Metnin i lendi i yer için bkz. Veysel Donbaz, a,g.m, s: 151. 
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Anla d

 
kadar yla, Tupezialga, aktif olarak, tah l ticaretinin içinde yer 

alan bir bayand .  

Yerli i kad nlar ndan bir ba kas da Sisisi dir.24 AKT I, 60 nolu tablette 25 

Sisisi nin, iki yerli bayandan gümü alaca oldu u kaydedilmi tir. 1)1/2 ma-na 4 
½ GÍN 2) KÙ.BABBAR i-øé-er 3) Na-ki-li-it 4) ù Ma-na-ma-na 5) Sí-sí-sí 6) tí- u          

1-6) Sisisi nin, Nakkilit ve Mana-mana da ½ mina 4 ½ eqel gümü ü vard r

 

  Sisisi ye âit bir ba ka belge AKT I, 72 de de Sisisi nin, urama adl yerli-
den alaca gümü konu edilmi tir. Metnin 4-7. sat rlar nda unlar okuyoruz:         

4) 1 ½ ma-na 3 ½ GÍN 5) KÙ.BABBAR i-øé-er 6) u-ra-ma Sí-sí-sí 7) tí- u-[ú]                
4-7) Sisisi nin, urama da 1 ½ mina 3 ½ eqel gümü alaca vard r

 

Sisisi nin de daha çok gümü ticaretiyle ilgilendi i anla lmaktad r. Metin-
lerde alacakl konumda görülmesi, onun, zengin bir tüccar oldu unu akla getirmek-
tedir.  

3. SONUÇ 

ledi imiz belgeler çerçevesinde, Koloni Dönemi nde, gerek Asurlu ge-
rekse Anadolulu bayanlar n, ticarî ve hukukî yetkilere sahip, bilhassa ticaret haya-
t nda ön plana ç km , hat r say l r, zengin i kad nlar olarak toplumda yer edin-
mi olduklar n söyleyebiliriz. M.Ö 2000 li y llarda, Anadolu da ve Asur da, ka-
d nlar n ikinci planda tutulmad n ve onlar n çal ma hayatlar na müdahale edil-
medi ini anl yoruz. Yakla k 4000 y l öncesinin artlar göz önüne al nd nda, 
kad nlar n sosyal hayata bu denli kat l mlar , o dönem için oldukça önemli ve 
olumlu bir geli me olarak de erlendirilebilir.             

                                                

 

24  Bu isim için bkz. AKT I, Ankara 1990, s: 80. 
25  Metnin i lendi i yer için bkz. AKT I, Ankara 1990, s: 79-80. 
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