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Mezopotamya ile Anadolu aras~ ndaki ili~kilere ilk i~aret olabilecek Sumerce, Akadca bilgiler mevcut olup, bu konuda Adap Kral~~Lugal-Annemundu ve Uruk Kral~~ Lugal-zaggesi, Amanos da~lar~~ile yukar~~memleketten
bahsetmektedirler.
Akad Kral~~Sargon (S.arru-kenu) da "gümü~~da~lar~ " diye adland~ rd~~~ ,
Toros da~lar~ na gitti~inden bahsetrnektedir. Daha eski kaynaklara dayanan
ve Bo~azköy'de yap~lm~~~olan kaz~larda bulunan "ar tambari"= (sava~~n
kral~ ) mennlerinde, Sargon'un krall~~~mn üçüncü y~l~nda Anadolu'ya yapm~~~
oldu~u bir seferden bahsedilmektedir. Bu seferi, Anadolu'da Puru~handa=
(Purubattum) ~ehrindeki Altadl~~ tüccarlar~ n ba~~temsilcisi Nür-Dagan'~ n
"Biz muharip de~iliz" diyerek. Sargon'u yard~ma ça~~rd~~~ndar~~ ve bu seferi
ba~latm~~~oldu~undan bahsedilmektedir.
Yine Anadolu'da bulunmu~~olan ve Akadl~~ Naran-Sin'e .it oldu~u bilinen yar~~ mitolojik bir belgede, PurtAbattum, Kani, Hani ve Ka~~ara ~ehirlerinin de dahil edildi~i 17 adet Anadolu ~ehrinin krallar~n~ n Naram-Sin'e
kar~~~yapt~ klar~~sava~lar anlat~lmaktad~r'.
* Tarihleme hakk~nda bkz. H. Sever, Yeni Belgelerin I~~~~nda Asur Ticaret Kolonileri Ça~~~
Kronolojisinin Yeniden De~erlendirilmesi. (Uluslararas~~I. Hititoloji Kongresi, 19-21 Temmuz
1990-Çorum. s. 134439).
I E. Bilgiç, M.Ö. 2000 Y~ llar~ nda Mezopotamya Anadolu Aras~ ndaki Ticari Münasebetler.
(IX. Co~rafya Meslek Haftas~, 22-29 Aral~k 1954, s. 193-202).
Belleten C. LIX, 1
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Ayr~ca, Gudea da kitabelerinde Anadolu'daki liabbum'dan alt~n ve
Ur~u (Urfa)dan da kereste getirdi~inden bahsetrnektedir.
Anadolu ile Mezopotamya ili~kileri: Ali~ar, Kalkolitik ve eski Bronz ça~lar~~ile, Truva'n~n I. ve II. tabakalar~nda bulunmu~~olan ve her ne kadar
üzerlerinde çivi yaz~s~~olmasa da, piktografik bitki modfieri ta~~yan Mezopotamya kökenli silindir mühürlere rastlanm~~~bulunmaktad~r2.
2000% y~llarda, güney Mezopotamya'daki Babil'de oldu~u gibi,
kuzey Mezopotamya'daki Asur'da da mülkiyet anlay~~~~de~i~mi~, Sumerlilerin
eski devlet mülkiyet sistemi yerine ~ahsi mülkiyet sistemi hildm görü~~hâlini
almas~~ve geli~me neticesi olarak, Asur devleti ve halk~~süratle kalkmm~~, d~~ar~~ aç~lma ihtiyac~~duyulmu~~ve al~~-veri~~~artlar~~bak~m~ndan Anadolu en
müsâit pazar say~lm~~ur. Bunun neticesi olarak da 1900.1ü y~llarda Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri kurulmu~tur.
Kolonilerin merkezi Kültepe (Kani) olmu~tur. KArum ve wabartum ad~~
verilen di~er ~übeler, en büyük kArum olan bu merkeze ba~lanm~~lard~r. Di~er ad~~geçen bütün bu ticaret merkezleri Kani~'den tâlimat alm~~lard~r. Büyük sermaye sahipleri Asur'da ~irketler kurmu~lar, buradan da Anadolu'ya
yay~larak, tappaii diye adland~rd~ klar~, ~amallü ad~n~~verdikleri ticari ajanlar
ve yard~mc~lar~~bu ~irketler ad~na ve kendi hesaplar~na: ayna, tarak gibi süs
e~yas~na, zaman~n modas~na uygun çe~itli kuma~lara ve kalaya kadar Anadolu'dan talep edilen maddeleri kara e~ek kervanlar~~ile, Dicle ve F~ rat nehri
boylanndan ç~k~ p çe~itli küçük, büyük ticaret merkezlerine u~rayarak, al~~veri~~yapa yapa Kani~'e kadar ula~maktayd~lar.
Yukar~daki mallara kar~~l~k Asurlu tüccarlar, Anadolu halk~n~n istihsAl ve
imâl ettikleri k~ymetli ta~lar~, madenleri, bilhassa alt~n, gümü~~ve bak~n~~
Asur'a ta~~m~~lard~r.
Yerli (Anadolulu) krallara ba~l~~ ~ehirler tepeler üzerinde ve kaleler
içinde kuruluyordu. Asurlu kolonistler ise, bu ~ehirlerin ete~inde, d~~~ nda
bir nevi serbest pazar yeri ~eklinde kArum ve wabartumlan kurmu~lard~r.
Anadolu, en eski ça~lardan beri, yeralt~~ve yerüstü zenginlilderi ile iklimi
bak~m~ndan çe~itli kavimlerin ilgi oda~~~hâline gelmi~~ve yukar~da sayd~~~ m~z
sebeplerden dolay~~da zaman zaman istilâlara u~ram~~ ur. ~~te Asurlu tüccar2 A.M. Mansel, Eski Yak~n Do~u ve Ege Tarihinin Ana Hatlar~, s. 70, ~stanbul-1945. (Bu
mühürlere benzeyen bitki motifli mühürler için bkz. K. Bittel, Afo MI!, 1939-1940-Berlin).
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lar da kuzey Mezopotamya'ya en yak~n ve en elveri~li bir bölge olan Anadolu'ya ticari amaçlarla gelmi~ler, siyasi veya idari bir gaye gütmemi~lerdir.
Asurlu tüccarlar~n Anadolu'yu tercih sebeplerinden birisi ve en önemlisi
de bu bölgede sulh ve sükûn ortam~n~n daimi mevcudiyetidir. Çünkü ticaret
kervanlar~~Asur'dan hareket ettikten alt~~ay kadar sonra ancak Kani§
(Kültepe)'e ula~abilmekteydiler. Kervanlann emniyetini yerli (Anadolulu)
krallar (/beyler) üstlenmi~ler, bu yüzden bütün yol güzergahl boyunca da
karakollar kurmu~lard~.
Ticari sistemin kontrolü Mezopotamya'daki Asur'dan Kültepe (Kani§Karahöyük) nin ba~~konu-olörlü~ünde, bütün Anadolu'daki kârum ve wabartumlann kontrolü suretiyle i~letilmekteydi. Kârum merkezleri y~ll~ k ve
be~~günden olu~an haftal~k vazifelendirilen devri memuriyet ve hizmetlerle
yürütülmekteydi.
Anadolu'da Puru§battum, Hahhum ve Ku§§ara gibi büyük ~ehirlerde
rubâ'um rabrum ad~~verilen "büyük mahalli krallar" vard~. Di~er ~ehirlerdeki rubâ'um ad~~verilen krallar da bunlara ba~l~~idiler. Ayn~~zamanda, normal olarak ~ehir ve yak~n çevresini idare eden müstakil krallar da bulunuyordu. Kültepe metinlerinde müstakil olarak ülkesini idâre eden kad~n beyler (rubâtum)'den de bahsedilmektedir. Rubâtumlar e~i rubâ'um rabi'um
veya yaln~z rub-â'um ile birlikte ülkeyi idare ettikleri gibi aynca müstakil olarak da tek ba~~na ülkesini idare etmekteydi.
Y~ne baz~~memuriyet unvanlar~ndan da anla~~ld~~~~üzere, ~ekillenmi~~saray te~kilatlar~~da vard~. Krall~klar ve ~ehirler kendi içlerinde halk~n i~lerini
sistemli ve kontrollü yürütmek üzere de te~kilâtlanm~~~ve bir nevi lonca te~kilat~~kurmu~~bulunuyorlard~. Bu dönem Orta Ça~~n lonca sisteminin bir ba~lang~c~~olarak kabül edilebilir. Bu sistem daha sonralar~~Selçuklu imparatorlu~u ve Osmanl~~imparatorlu~u dönemlerinde daha da geli~mi~~olarak son
zamanlara kadar devam edegelmi~tir. Bu gün hala kutlanmakta olan K~ r~ehir "AH~~EVRAN" ~enliklerinde bu meslek te~kilatlar~, terbiye ve gelene~i ya~aulmaya çal~~~lmaktad~r.
Yerli halk taraf~ndan alt~n, gümü~~ve bak~r istihsal edilmekte, çe~idi yerli
kuma~lar dokunmakta olup, ayr~ca ticari hayatta da pek aktif bir rol ald~klar~~
görülmektedir. Bunlar~n d~~~nda, esas itibariyle saraylarda çal~~an memurlar~n d~~~nda, yerli halk~n basit ziraatç~~hayat~~ya~ad~~~~anla~~lmaktad~r.
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Yerliler de kendi aralar~ nda bazen Asurca çivi yaz~s~~ ile mektupla~maktayd~lar. Biribirlerinden daha çok ev, arsa, koyun, hububat, bal, ya~~v.s, al~~veri~i yapmaktayd~lar. Asurlu tüccarlar ile yerlilerin ayr~~takvimleri, mühletleri oldu~u gibi, ayr~~ a~~rl~ k ölçüleri de bulundu~u anla~~lmaktad~ r. "ina
ab5n matim acialu"="memleketin ta~~~(a~~rl~ k ölçüsü) ile tartmak" deyimini
burada vermekle, yukar~daki söylenenleri teyid etmi~~oluyoruz.
Anadolu halk~ n~ n hukuk anlay~~~ na da temas edecek olursak, ruba'um
rabi'um denilen büyük ve rub5.'um ad~~ verilen küçük ~ehir krall~ldarm~ n yan~ nda, müstakil olarak kendi krall~~~ n~~ idare eden ~ehir kraliçelerinin de
mevcudiyeti gibi, yerlilerin biribirleriyle ve yerli kad~ nlarla Asurlu tüccarlar~ n evlenme ve bo~anmalarda, erkek ve kad~ n~n e~it haklara sahip olduklar~ n~~ görmekteyiz. ~imdiye kadar ne~redilmi~~metinler aras~ nda bu konularda
ele geçmi~~vesikalar maalesef ancak otuz civar~ nda olup, çok azd~ r. Bu belgeler sayesinde, eski Asur ve Anadolu'da k~zlar~n çocuk ya~larda ni~anlanmas~~
olay~na da ~ahit olmaktapz. Anadolu'da bu olaya "be~ik kertmesi" denmektedir3.
Ayr~ ca, ba~ka bir metinde ise, daha önce bahsi geçen be~ ik kertme olay~~
gerçekle~tirilmi~, fakat esas muhatap olan çocuklar~n babalar~~ vefat etti~i
için büyük a~abeyler söz sahibi olmu~lard~ r. Ancak bu metinde bahsedildi~i
üzere, damat aday~ na ni~an hediyesi olarak vadedilen "bel kemeri" verilmedi~i için, ayn~~zamanda erke~in beklemekten ya~~~çok geçmi~~oldu~undan,
mahkemeye müracaat ederek ~ahitler huzurunda ni~an~ n bozuldu~una ve
erke~in ba~ka Asurlu bir k~z ile evlenebilece~ine karar verildi~ine ~ahit oluyoruz4.
Bunun d~~~ nda, esis~ nda Sami sat~n alma, evlenmesi (= Kauf-Ehe) ve
"Levirat" ad~~ verilen, kocas~~ölen gelinin ev içindeki ba~ka bir erkekle evlendirilmesi sistemine ba~l~~ olarak hayatlar~ n~~ sürdüren Asurlular da, ~ayet
Anadolu'da yerli bir kad~n ile evli iseler, Anadolu'nun ba~ka neresinde olurlarsa olsunlar, ikinci bir kad~ n ile evlenemeyecekleri, ~ahitler huzurunda ve
belgelerle tanzim edilmekte, Asur'a döndüklerinde ise, orada uzun zaman
kalacaklar~~ için, "qaditum" ad~~verilen hafifme~rep bir kad~ nla, muvakkat
bir zaman için evlenebilecelderi de kaydedilmektedir.
3 K. Balkan, Eski Asur ve Anadolu'da K~zlann Çocuk Ya~~nda Ni~anlanmas~. (Belleten, cilt
L1, say~: 200) A~ustos-1987, s. 417-427.
4 H. Sever, Anadolu'da Ni~an~ n Bozulmas~~Hakk~ nda Verilmi~~Kani§ Krumu Karar~.
(Belleten, LV1, say~: 217. Aral~k 1992).
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Hukuki evliliklerde, evlendiklerinden itibaren iki sene içinde, kad~ n
e~ine çocuk do~uramaz ise, o zaman bizzat kendisi bir kad~ n esireyi kocas~~
için sat~r~~alacak, istenilen çocuklar~~elde ettikten sonra evlilik hayatlar~~ yine
eskisi gibi normal ~ekilde devam edecektir.
Yukar~da k~saca arzetmeye çal~~t~~~m~ z bu bilgileri biz, Kültepe veya
daha geni~~bir ifadeyle "KAPADOKYA TABLETLER~" ad~~verilen ve M.Ö.
2000% y~llar~ n ba~~nda Anadolu'da Ticaret Kolonisi kurmu~~olan Asurlu tüccarlar ile, k~smen de Anadolu yerlilerinin b~ rakt~ klar~~vesikalardan ö~renmekteyiz.
Asur ve Mezopotamya tarihine daha etrafl~~ bir ~ekilde nüfüz imkan~~veren bu vesikalar~n, Asur'dan çok Anadolu topraklar~ nda ele geçmesi ise,
Türk bilim alemi için oldu~u kadar, dünya yüzündeki bütün Eskiça~~tarihçileri ve Assyriologlar~~için de büyük bir f~ rsat~~ortaya koymu~~bulunmaktad~r.
Bugün mevcut say~lar~~ onbe~bine yakla~an bu tabletler, Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde korunmakta olup, Prof. Dr. Emin Bilgiç ba~kanl~~~ nda kurulmu~~olan Ne~riyât Heyeti taraf~ ndan "AKT = Ankara Kültepe
Tabletleri" ad~~alt~nda seri yay~ nlara devam edilmektedir5.
Bu belgeler, eski Asur Ça~~~stilinde çivi yaz~s~~ile yaz~lm~~~olup, esâs itibariyle daha önce de bahsedildi~i veçhile, ticari maksatlarla gelmi~~olan
Asurlu tüccarlar~ n al~~-veri~leri ile ilgili muamelelerden, az da olsa evlenmebo~anma, ta~~nmaz mal ve köle al~m-sat~m~~ ile ilgili konulardan olu~maktad~ rlar.
Vesikalar~ n esas konusu iktisadi ve ticari olmas~~ sebebi ile, Koloni Ça~~'n~n siyasi, idari, sosyal ve dini hayat~ na ait bilgileri de bu vesile ile ö~renmi~~oluyoruz6.
Bu ça~da, Anadolu ile Kuzey Mezopotamya aras~ nda yap~lan bu ticaretten her iki ülke de büyük karlar sa~lam~~lard~ r. Çünkü, Asur'dan getirdikleri
bir mal~~ Anadolu'da en az iki kat~ na sat~yorlard~. Tüccarlar Anadolu ~ehirlerinde bile, kendi aralar~ nda yapt~ klar~~al~~-veri~lerde, borç alma ve borçlar~malarda, y~ll~ k % 60 civar~nda faiz uygulad~ klar~~ halde, yerli (Anadolulu)
halka ise, bazen % 240'lara varan yüksek faizlerle borç para vermi~ler, bu suAKT = Ankara Kültepe Tabletleri (Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, Ankara-1990) 1 vd.
H. Sever-S. Çeçen, New Developments About Anatolia's Social History According to the
II. Level Documents in Kültepe. (Belleten LVII, say~: 218, Nisan-1993), s. 41-51.
5
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retle yerli halk~~kendilerine ba~~ml~~ k~lm~~ lar, iktisâdi bak~ mdan yerli halk
üzerinde nüfûz sahibi olarak onlar~, i~lerinde gündelikçi olarak çal~~t~ rm~~lard~r7.
"makialtum pânitum" = "ilk ödeme" yâni birinci taksit ve "makialtum
bnitum" = "ikinci ödeme" ikinci taksit tâbirlerinin kullan~ld~~~~Kt. b/k-38
numaral~~metinde görüldü~ü üzere, bu ça~da ödemelerin taksitle yap~ld~-

~~n~~ anl~ yoruz. Tüccarlar aras~ nda veya yerli halkla olan borç mukavelelerinde, e~er borçlu olan ~ah~ s borcunu günü geldi~inde ödeyemezse, alacakl~ n~ n muhâtab~~olarak ticaret odas~~mes'ill say~lmaktayd~ . Borçlu olan ~ah~s
borcunu ödeyemiyorsa, ticaret odas~~ bu borcu kar~~ lamak zorundayd~ . Ticâret odalar~~bilhassa tüccarlara kefil oluyorlard~ . Çünkü, tüccarlar~ n ticaret
odalar~ nda dâima kredi hesaplar~~bulunuyordu.

Anadolu'daki yerli krallara ba~l~l~ k yemini eden Asurlu tüccarlar, ayn ~~
zamanda ticaret esnas~ nda uymak zorunda olduklar~~kurallar~ n kondu~u bir
protokolü de birlikte haz~rlamaktayd~ lar. Bu protokol metninde a~a~~daki
maddeler bulunmaktayd~:
Anadolu'daki krall~~a ba~l~~saraya mal~ n cinsine ve miktar~ na göre
vergi verilecek.
Getirilmi~~olan kaliteli kuma~ lardan ilk sat~ n alma hakk~~ saraya tan~nacakt~ . Saraylar~n baz~~özel mallar üzerinde: "amiltum,
birtum ve
busârum" gibi k~ ymetli maden ya da ta~lar~ n ticaretinin yasakland~~~~veya
izne ba~l~~olarak, k~s~ tl~~bir ~ekilde yap~ labilme imkân~n~ n verildi~i.
Ayr~ ca, yerli krallar da Asurlu tüccarlara protokol anla~mas~ na göre baz~~
garantiler vermekteydiler:
Yerli krallar, Asurlu tüccarlar~ n kendi resmi kurumlar~~ olan
kârumlarda kânûni haklar~ n~~sakl~~ tutup, emniyetli bir ~ekilde korunmalar~n~~ temin etmek.
Politik ve adli bak~ mdan Asur'a ba~l~~olan tüccarlar~ n serbest bölgelerdeki bütün haklar~ n~~korumak.

7 H.Sever, Yeni Kültepe Tabletlerinde Geçen "kima avât naruâ'im Tâbiri ve
De~erlendirilmesi. 'A.Ü.D.T.C.F.D., XXX1V, 1-2.1990, s. 253 vd.; H. Sever, Kültepe Tabletleri
~~i~~~
Anadolu Tarihi ve Kültür Tarihi Bak~m~ ndan Önemi. (D.T.C.F.D., xxxv,-2, Ankara-1992 s. 247256).
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3. Yerli kral~n, hudutlar~~dahilindeki yol g-üzergahlarm~n emniyeti bak~m~ndan, soygun ve h~rs~zh~a kar~~~tedbir almak.
Asurlu tüccarlar ile Anadolu beylerinin ili~kilerini belgeleyen birinci derecede önemli olan ve 1954 y~l~nda Kültepe'de yap~lan kaz~da 113 tabakas~nda
ele geçen Kt_f/k-183 numaral~~tableti gözden geçirmek gerekir:
Kt. f/k-183
Öy.

1. a-na ka-ri-im
Ka-ni-i4 ql-bi-ma
um-ma ka-ru-um
Ta-am-ni-a-ma
5.

Al-ip-ru-ü Aa ka-ri-im
Tur4-bu-mi-it
a-na ru-ba-im Aa Ta-am-ni-a
a-na ta-mu-im
ir-ba-am ub-lu-ni-Au-ma

10.

um-ma Au-ut-ma a-na
a-li Al-ip-ru
Aa a-ba-e-a
Aa ka-ri-im Ka-ni-L4

Ay.
15.

Au-nu li-li-ku-nim-ma
iA-tl-Au-nu
ma-mi-tâm a-la-ql-ma

um-ma Au-ut-ma
20.

a-l-am e-pa-aA
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a-x -xx x-y-ii
x

aK.

x[
25.

1

6[
ir-ba-am ni-~i-~u-um
û-za-ku-nu

28.

a-li-kam e ~i-ma-zi-bu

TERC~~MES~:
(1-3) Kani~~kârumuna söyle, Tamnia kârumu ~öyle der: (6-13) Turbumit
kârumunun elçileri Tamnia kral~ na yemin etmek için (gelip) ona hediye
getirdiler ve o (Tamnia kral~ ) elçilere ~öyle dedi: (12-14) Kani~~kârumunun,
babalar~ m~ n elçileri nerede? (15-17) Buraya gelsinler, onlardan da yemin
alaca~~ m. (18-19) (0), bizi hediye için s~ lu~t~ nyor ve ~öyle diyor: (20) ~ehir
yapaca~~ m (21) ve [.. ..... ...] (22-24) [
J (25) 6 [ 1 (26) Ona hediye götürdük. (27) (Bu suretle) kula~~n~ n açt~ k (dikkatinizi çektik), (tâ ki,)
(28) her kim (Kani~ 'den Tamnia'ya) giderse, (onu, hediye için) s~ k~~urmas~ nlars.
Bir di~er enteresan belge de, Mama Kral~~ Anum-birbi'nin Kani~~Kral~~
War~ama'ya yazm~~~oldu~u mektup metnidir:
Mama ülkesi ile Kani~~ülkesi biribirine kom~u olup, her ikisi de rubâ'um
denilen krallar taraf~ ndan idâre edilmekteydiler. Kani~~ülkesinde Tai~ama ve
Mama ülkesinde de Sibuba birer hudud ~ehri idiler. Mektubun esas muhatabi olan War~ama'n~ n babas~~ olan ~nar hayatta iken, mektubu gönderen
Anum-birbi aras~ nda ideal bir bar~~~hüküm sürmü~tü. ~nar'~ n ölümünden
sonra Kani~~ve Mama ülkeleri aras~ ndaki muâhede (mamitu), ~nar'~ n halefi
War~ama taraf~ndan yenilenmi~ ti. Yaz~ ya konu olan mektup, War~ama'n ~ n
elde bulunmayan ilk mektubuna cevap niteli~indedir. War~ama, ad~~ geçen
mektubunda, iki ülkenin mü~terek s~ n~ rlar~ ndaki dü~manl~~~ n kar~~ l~ kl~~ola8 K. Balkan, Kani§ KIlrumunun Kronoloji Problemleri Hakk~ nda Mü~âhedeler."
Observations on the Chronological Problems of the Karum Kanis" T.T.K. Bas~ mevi, Ankara1955. s. 36-37.

KOLONI ÇAGINDA YERLI HALK

9

rak son verilmesini, yeni bir andla~ma yap~larak hududlar~ n eskisi gibi aç~ lmas~ n~~ talep etmektedir.
Anum-birbi'nin ad~~ geçen mektuba verdi~i cevapta ise:
Tekrar elçiler gönderilmesine kendisinin de taraftar oldu~unu bildirmektedir.
Hudud ~ehri Sibuha'mn kral~ na kar~~~Warama taraf~ ndan yap~ lan ithamlar~~reddetmektedir.
Eski muâhede hâlâ yürürlükte oldu~una göre, yeni bir muâhedeyi 1üzumsuz bulmaktad~r'.
Warama taraf~ ndan muayyen ~artlar yerine getirildi~i takdirde,
War~ama'n~ n halk~na Mama ülkesinde tekrar seyahat izni verilece~ini haber
vermekte ve belki de tutsak edilen kimseleri de serbest b~ rakmak arzusunda
oldu~unu da beyan etmektedir.
Asur ile Kani aras~ ndaki yolun güzergâh~ n~~en önemli kaynak olma vasf~n~~muhafaza etmekte olan TC 18 tabletinde, Kârum'un II. tabakas~~ça~~nda
Mama ve Kani krall~klar~mn hemhudud olduklar~~bildirilmektedir. Muhtevâs~~mektup olan bu belgenin 8-10 ve 32-46. sat~ rlar~~Benno Landsberger taraf~ndan Af0, 15, s. 25 vd. ve J. Lewy taraf~ ndan Orientalia 21, s. 288'de tercümelerinin yap~ld~~~ na göre, Asur'dan KaniÇe gitmekte olan ticaret kervanlar~~ Hal3bum'dan geçen yol tehlikeli oldu~u zamanlar, daha güneydeki
UrM.1-Mama yolunu tercih etmektedirler9.
Yukar~da bahsi geçen mektubun tercümesini aynen buraya alman~ n faydal~~olaca~~~kanaatindeyiz:
Kt. g/t-35 metninin tam tercümesi:
(1-3) Kani rubâ'u'su War~ama'ya de ki, Mama rubâ'u'su Anum-birbi
~öyle söyler: (4) Sen bana mektup gönderdin ve (bu mektubunda) dedin ki:
(5) "Kölem TaAamally~~(6) ben teskin edece~im. Fakat sen (7) kölen Sibuhaly~~(8) teskin ediyor musun? Madem ki, (9) Tai~amal~~ senin köpe~indir,
(10) ne için ba~ka Aarrularla (11) münaka~a ediyor? (12) (Niçin) biribirleriyle münaka~a (ediyorlar ?). (13) Benim köpe~im Sibuhal~~ (14) di~er
9 K. Balkan, Mama Kral~~ Anum-Uirbi'nin Kanil Kral~~War~ama'ya Gönderdi~i Mektup.
T.T.K. Bas~mevi, Ankara4957, s. 32-35.
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~arrularla (15) münaka~a ediyor mu? Taiama'll bir rub'u (16) bizim aram~ zda üçüncü bir rubâ'eu (17-18) olmal~~ m~? Dü~man~ m beni `öldürür öldürmez' (= yener yenmez, yendi~i zaman) (19) Taibmal~~ (20) memleketime ak~ n edip, (21) oniki ~ehrimi tahrip etti. (22) (Bu ~ehirlerin) s~~~ rlar~n~~
ve kormlanm (23) al~ p götürdü. O ~öyle dedi: `rubâ'um (24) ölmü~tür'. Bu
sebepten (benim ku~ ) avc~s~ n~ n tuza~m~~kald~ rd~ m. (28) O, (25) memleketimi (26) koruyacak ve (27) bana (26) `kalb verecek' (= beni cesaretlendirecek) (25) yerde (27) memleketimi (28) yaln~z yakmakla kalmad~ , fakat duman~~ da (29) pis kokuttu. Baban (30) ~nar, Ha~Samna ~ehrini (31) dokuz y~l
boyunca muhasara etti~i (29) zaman (31) benim memleketim (= benim halkim) (32) senin memleketine ak~n edip (33) tek bir s~~~ r veya tek bir koyun
(34) öldürdü mü? Bugün sen bana mektup yaz~yorsun (35) ve ~öyle diyorsun: 'Ne için yolu (36) benim için serbest b~ rakm~ yorsun?' Yolu (37) senin
için serbest hale getireyim (= getirece~im). ~ahitler (= elçiler) [ 1 (38)
[1 sinler. ~ehri [
(39) ve [ I yolu [....1 (40) [... ...J yolu [...J (41)
serbest hale getireyim [ 1 (42) 17 adamla buraya gelsinler. (43) [...
(44) [........1 onlar~ n [
I (45) buraya [
1 (46) memleketin [
(47) buraya getirdikleri [
I (48) [
1 ve (49) [
I Sen bana bir
mektup gönderdin (50) ve ~ öyle dedin: 'yemin edelim'. (51) Önceki yemin
kâfi de~il mi? (52) Senin habercin (=elçin) (53) bana gelsin (54) ve sonra
benim habercim (=elçim) sana (55) muntazaman gitsin. (56) Tarikutana
gümü~~yerine ta~lar~~ mühürleyip, (57) (burada) b~ rakt~ . Bu (hareketler)
tanr~ lara (= tanr~lar nazar~ nda) iyi midir?
Ayr~ ca, bu devrin siyâsi tarihi hakk~ nda bilgi veren vesikalar~~ da buraya
almak yerinde bir karar olacakt~r:
Üyesi bulundu~umuz, Ankara Kültepe Tabletleri Ne~riyât Heyeti taraf~ ndan yay~ nlanmakta olan serinin ilk cildinde ne~redilmi~~bulunan AKT
1,78 numaral~~ve Kt. a/k-1165 kaz~~envanter numaral~~ tabletin konusu: Anadolu'da `rabi sikkitim' ad~~ verilen üst düzey yöneticisi bir devlet memurunun, Puruffiattum, Uh~nala ve Wal~ana ~ ehir devletlerini temsil eden
kimselerin huzurunda ba~l~l~ k yemini edece~i zikredilmektedirw:
to
1 •_ Ankara Kültepe Tabletleri) I, No: 78, s. 93-99. Türk Tarih Kurumu Basimest
Ankara-1990.
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Kt. a/k-1165
(1-4)
U~ur-~a-A~~ur'a ~öyle söyler: Bana verdi~-In talimata göre saraya ç~kt~m ve senin haberlerini ilettim. (5-6) rubâ'um (=kral) da ~öyle söyledi: "Ona dikkat etti~in nisbette sözümü tutaca~~m". (7-8) rubâ'um ~unu da
söyledi: "Alt~n konusuna ve Suluat'~n bana gönderdi~i habere gelince: (9-10)
Wab~u~ana'ya yazaca~~m ve birtumu göndertece~im. (11-12) Sen gerçekten
Wat~~u~ana'ya aya~~n~~basmarnal~sm (= gelmemelisin). (12-17) Puru~battum,
U~unala ve Wab~u~ana rubâ'umlar~na `rabi sikkitim> yemin edece~inden,
buraya gelmesin. (17-20) Burada, Sarla memleketinde Sabual~lar bize yolu
kapad~lar ve bizi hapsettiler. (21-22) ~yi cins bir kutânum kuma~', benim taraf~mdan kaydedildiler. (22-25) Tüccarlar evini (= ticaret odas~n~ ) haberdar
ettik, fakat bize getirdikleri e~yalar al~kondu ve bizi serbest b~rakt~lar. (26-29)
rubâ'um ~öyle söylüyor: "Yazaca~~m, Suluat ve Abi-ili sizin k~ymetli `a~i'um'
ta~~n~z~~iade edecekler, ben ise onlar~~alt~na doyuraca~~m (= ben onlara alt~n~~ödeyece~im). (30) U~ur-~a-A~~ur hiçbir ~ey vermeyecek. (31) rubâ'um
(bu arada) iyi haber de verdi. (32) O ~öyle dedi: "Huzursuz olmayacak. Ona
yazaca~~ z ve (36-39) memnun olmazsa hemen gelecek. Senin haberine göre
(gerekeni) yapaca~~m". (39-41) Senin bana bahsetti~in de~irmen ta~lar~~
(için) rubâ'um ~öyle söyledi: "Niçin onlar~~buraya göndermediler?".
Usupi~kum adl~~tüccar~n U~ur-~a-~~tar'a yazm~~~oldu~u Kt.n/k-1464 kaz~~
envanter numaral~~mektupta, ad~~aç~klanmayan bir ülkeden bahisle: (25-26)
saurlarda: "mâtum sabiat kima i~limu u~iam" (= Memleket isyan halindedir.
Selâmete ç~kt~~~~zaman buraya ç~k~p gel) ifadesi geçmektedir.
Di~er önemli bir olay Kt. n/k-1251 kaz~~envanter numaral~~belgemizde
görülmektedir. Usupi~kum adl~~ve yukandaki metinde de geçmi~~olan tüccar~n, U~ur-~a-~~tar, ikün-pia ve Adada adl~~tüccarlara yazm~~~oldu~u mektubun
(12-17), saurlar~ nda: "ana ~ktin-pia qibima ~umma adini ina Kani~~wa~bâti
~öyle
ana Wa~bania itqama adi mâtum inübu la terâbam" (=
oturmaktaysan
(haberin
olsun
ki),
söyle: E~er ~imdiye kadar Kani~'de
Wa~bania'ya geç (ve) memleket sâkinle~ ene kadar da buraya gelme demektedir.
Kt. n/k-1429 kaz~~envanter numaral~~toplu ta~~m ve tavdi vesikas~n~n
(12-15). sat~rlannda: "10 ma-na URUDU KI A~~ur-bâni DUMU Uazuzim i~tu
nukurâtim ~a Kani~~1 ma-na.TA ~ibtam u~~ab" (= 10 mina bak~r Uazuzum'un
o~lu A~~ur-bâni iledir. Kani~~sava~~ndan itibaren birer mina gümü~ü fâiz ola-
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rak ilave edecek) sözleri geçmektedir. Ad~~geçen bu olay Asurlu tüccarlar~~
çok etkilemi~~olmal~~ki, bunu borç olarak verdikleri para için vade olarak
kullanm~~lard~ r. Bu ifadeye göre Kani§ ~ehrinde bir sava~~olmu~tur. Fakat,
bu sava~~n hangi ülkelerle veya kimlerle yap~ld~~~~hakk~ nda bir bilgi verilmemektedir. Bu metinde geçmekte olun "Suda, Al-tab ve A.4~ur-damiq" gibi
limum adlar~ndan dolay~, ad~~geçen olay~~II. tabakaya tarihlememiz mümkün
olmaktad~r.
Kani§ ~ehrinde yang~ na maruz kalan tabakada alt~ n, gümü~~ve k~ymetli
e~yalar~n ç~kmad~~~ n~~tesbit etmi~~olan Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Asurlu tüccarlar~n olas~~bir sona önceden haz~rl~kl~~davrand~klar~~ve bu alubeti sezdiklerinden dolay~~da k~ymetli e~yalar~n' Asur'a naklettiklerini zikretmektedir.
Acaba, Asurlu tüccarlar~~böyle bir haz~rl~~a sevkeden olay bu tablette bahsedilen "KAN~~S SAVA~r m~d~r?
Metnimizin 9. sat~ nnda geçmekte olan "rabi daiialim" (= istihbarat ~efi)
meslek ad~n~n da ilk defa burada geçmesi çok önemlidir. Anadolu'da ~ehir
devletlerinin kendi devletleri hesab~na casusluk ve bilgi toplama ve de~erlendirme hizmetini yapmakta olan bir te~kilat da kurduklar~~ve bunlar~n ba~~ nda da üst düzey bir sorumlunun bulundu~unu da tesbit etmi~~bulunuyoruz. Bu meslek unvan~ mn önemine binen de Anadolu'daki ~ehir devletleri
aras~ndaki çeki~melerin ne derece çok oldu~u konusunda yeterli bir delil
özelli~i ta~~d~~~n~~dü~ünüyoruz".
Kt.n/k-1318 kaz~~envanter numaral~~UsupAkum'un, Ennam-S~Ten,
U~ur-§a-~~tar ve ~ddin-kubum'a yazd~~~~mektupta: "Yerli halin, Asurlu tüccarlar~n yapt~~~~baz~~ i~ler hakk~nda ara~t~ rma (=denetleme) yapmak istedi~i,
Asurlu muhâtaplar~n~ n da Kârum Dairesinden talimat almadan ara~t~rmaya
izin vermedikleri için, yerli rubâ'um'un tüccarlar~n mallar~ na el koyarak saraymdaki kilere (depo) koyup mühürledi~i" zikredilmektedir.
Kt. n/k-1336 kaz~~envanter numaral~~mektubun konusu ise: UsurAa-btar
ad~ndaki Asurlu tüccar evli olan ve ad~~belirtilmeyen k~ z karde~ine çok kötü
davranmaktad~r. Bu duruma çok üzülen di~er iki k~z karde~i Usur-§a-~§tar'~~
uyarmak ve yapt~klar~ n~n iyi ~eyler olmad~~~n~~sitemlerle dolu bir mektupla
anlatmaya çal~~m~~lard~r. Ayn~~zamanda, yapt~klar~ndan dolay~~tanr~~AMur'un
kendisini cezaland~raca~~~da haurlaulmaktad~r.
II H. Sever-S. Çeçen, Ne~v Developments About Anatolia 's Social History According to the
II. Level Documents in Kültepe. (Belleten LVII, sa. 218, s. 41-50, T.T.K.B. Ankara-1993).
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Öy. (1) a-na ü-sur-~a-~~tar (2) qi-bizi-ma um-ma A-ka-cli-a (3) û Si-ma-atSû-en-ma (4) mi-nam E a-bi-k. (5) te-ta-pa-â~~akla-at-1U (6) lam-ni-i~~te-ta-pâa~~(7) û a-ma-kam mu-ta-am (8) i~-te-en û 2f-na (9) tü-u~-te-mi-it (10) A-~ur
a-~u-mi k. (11)•~e-pi-ka. u~-ta-na-ad-ka.
(1-3) Akkadia ve Simat-SWen, Usur-~a-~~tar'a ~öyle söylüyorlar: (4-6) Niçin, baban~ n ev halk~ na (evine) (iyi) davran~yorsun (da evli) k~z karde~ine
kötü davran~yorsun? (7-9) Ve de orada (onun) birinci ve ikinci kocas~ n~ n
ölümüne sebep oldun. (10-11) Tanr~~ A~~ur senin bu davran~~~ ndan
(gidi~inden) dolay~~ seni dikkatli olman için uyarmaktad~r.
~llabrat-bani'nin, Usur-~a-~~tar'a yazd~~~~Kt. n/k-1648 kaz~~envanter numaral~~ bir mektup metninde; Asurlu tüccarlar aras~nda geçmi~~olan bir anla~mazl~ k yüzünden, yerli halktan Mamal~lar cayd~ r~c~~ olarak kullan~ ld~~~~
ifade edilerek, olayda ma~dur durumdaki Asurlu tüccar bir ay süre istemektedir.
Öy. (1) a-na ü-sü-ur-~a-~~tar (2) qi-bi-ma um-ma (3)
ma (4) ~u-ma Ma-ma-i-ü (5) i-lu-ku-ni-ma DUMU.SAL (6) ~-li-i~-d-kâ1 (7) a-~umi Ebi4-ti (8) ü-~a-ab-du-ru k. (9) be-il a-ta a-di (10) ~TU.KAMim i~-te-en Ay.
(11) a-di a-na-kam (12) a-wa-at-ku-nu i~-ti (13) E.GAL lim ni-la-qi-ü (14) ~abi-sû-nu-ma tü-ru-Gi~>-nu (15) ~u-ma l i-~a-me-ü (16) a-na kâ-ri-im (17) alik-ma um-ma a-ta-ma (18) a-wi-lum a-na k. (19) te-er-d-ku-nu wa-~a-âb (20)
kâ-ru-um sk. (21) lu-~a-bi-sü-nu-ma (22) li-it-ru-sü-nu (23) ni-~i-a la û-pâ-rudu
(1-3) ~ llabrat-bani, U~ur-~a-~~tar'a ~öyle söylüyor: (4-8) E~er, Mamal~ lar
oraya gelirler ve ~li~-tikal'in k~z~ n~~ evimden dolay~~ korkutacak olurlarsa, (913) bir ay kadar (mühlet) ver. Burada sizin mes'elenizi saray ile ele alaca~~z.
(14) Onlara söyle (bilgi ver) ve onlar~~sevket. (15-17) E~er, (seni) dinlemezlerse, Karuma git ve ~öyle söyle: "(18-19) Adamlar sizin talimat~ n~ z~~
(talimat~n~z için) beklemektedirler". (20-23) Karum dairesi onlara bilgi versin ve onlar~~sevketsin. Benim (ev) halk~m~~rahats~z etmesinler.
Usur-~a-~~tar'a yazm~~~oldu~u, Kt.n/k-1138 numaral~~
mektupta: "~ayet kar~ n~~ geri almak istiyorsan, onun babas~~ile birlikte buraya
gel ve kar~ n~~ al. E~er babas~~ ile gelmezsen, kar~ n~~ alamazs~n". demektedir.
Ayr~ca, saraydan yola ç~ kan mallar~ n bekletilmeden acele olarak kendisine
ula~t~r~lmas~ n~~istemektedir.
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Öy. (1) um-ma A-~ur-i-mi-d-ma (2) a-na ü-sü-ur-~a-~~ tar (3) qi-bi-ma a-na
~u-mi a-~i-ti-k. (4) a-na A-~ur-be-el-a-wa-tim (5) û ku-a-d â~-pu-ra-ku-nu-d (6)
um-ma a-na-ku-ma ~u-ma (7) ta-ha-si-ma
a-bi-~a (8) ta-lâ-kam a-bu-si ~uma (9) lâ ta-lâ-kam l ta-ba-si (10) a-ni ~u-ma Su-ku-bu-um (11) ba-ni i~-ti-~u
lu ta-li-kam (12) ~u-ma a-ta ba-ni-a-ti (13) i~-d-U lu ta-li-kam (14) ~u-ma a-~aat-kâ (15) lâ ta-ar-d-bi (16) lâ. a-bi a-ta ~u-ma a-bi (17) a-ta ~-ku-pi-a ki-ma
(18) û-nu-tim i-na E.GALlim (19) û-sa-ni u4-ma-kâ1 (20) lâ i-bi-a-at tur4-da-~u
(1-5) A~~ur-imitti, Usur-~a-~~tar'a ~öyle söylüyor: "Senin kar~n hakk~nda
A~~ur-1M1-awkim'e ve sana yaz~yorum ve (6-9) ben ~öyle diyorum: E~er onu
(kar~n~) geri alacaksan, onun (kar~n~n) babas~~ile buraya geleceksin (ve)
onu al. E~er, babas~~ile gelmezsen onu alamayacaks~n. (10-13) ~imdi e~er,
~u-Kubum iyi olmu~sa, onunla buraya gelsin. ~âyet, sen iyi durumdaysan seninle buraya gelsin. (14-15) E~er, senin zevcen (hâlâ) olgunla~mam~~~ise
(büyümemi~~ise), (16-20) Sen benim karde~im de~ilsin. E~er sen karde~imsen, ~kün-pia saraydan e~yay~~ç~ kard~~~~zaman bir gece (dahi) geçirmeden
onu gönderiniz (sevkediniz)....."
Doktora ö~rencisi, F. Ay~e Karaduman'~n tezinde geçmekte olan Kt.h/k73 numaral~~bir vesikada: Kani~~~ehrinde kocas~~taraf~ndan terk edilen i~tar~~ d5. adl~~bir bayan~n, Uabbum'da oturmakta olan kocas~~ ~na-Sü'en'e yazm~~~
oldu~u bir mektubu da buraya almay~~uygun görmekteyiz:
Öy. (1) a-na I-na-Sü-en6 (2) qi-biz~-ma um-ma I~tar-na-da-ma (3) i-na Puru-u~-ba-tim (4) t&zi-ba-ni-ma / i-na (5) qâ-ti / mu-tim / ki-na-kam (6) û-~ima / ta-d-ma (7) ü-lâ ta-14-a-a1 /a-li-kam-ma (8) i-na }U-ni-i~~(9) ta-ad-ni-a-nima (10) i sa-na-at / a-na (11)
/ la tü-~e-ra-ni (12) i~-tü Ti-me-el-ki-a
(13) ta-â~-pu-ra-ma / um-ma (14) a-ta-ma ~u-ma lâ ta-li-ki-im (15) û-lâ am-ii /
a-di-i (K. 16) û a-~e-er (17) ~a Pu-ru-u~-ba-tim (Ay. 18) ü-~a-ap-ra-a-ki-im (19)
i~-tü Ti-me-el-ki-a (20) a-na Kâ-ni-i~~(21) ta-ta-lâ-ak-ma (22) um-ma a-ta-ma/
a-na (23) 15 u4-me-e / a-ta-ki-kam (24) a-pu-ûb 15 u4-me-e (25) 1 sa-na-at /
ta-ta-~a-âb (26) i~-tü Kâ-ni-i~~(27) ta-â~-pu-ra-ma / um-ma (28) a-ta-ma / a-na
Ua-bi-im (29) e-li-i /u4-ma-am (30)i-na
/i~-tü (31) 1 sa-na-at / waâ~-ba-ku-ma (K. 32)i-na ~e-bu-ul-tim (33) ~u-mi-ma / l ta-za-kar (34) ~a ki-ma
/ a-ma-kam (sK 35) i-na ~a-ha-d-kâ / wa-â~-bu-ni (36) u4-me / e-mu-n~~/ umma ~u-nu-ma (37) ni-nu / ni-iq-bi4-~i-im / um-ma (38) ni-nu-ma a-na ~&er
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Kt.h/k-73
Öy. (1-2) ~na-Sü'en, ~~tar-nMa'ya ~öyle söylüyor: (3-7) Puru~hattum ~ehrinde sen beni b~rakt~ n (terkettin) ve (ben) hakikaten kocam~n hissesinden
ç~ kaca~~m (kocam~ n hissesinden bir~ ey talep etmeyece~im). Ve benim
"fatum" vergimi de sen hiç sormayacaks~ n (benim "fatum" vergim ile hiç ilgilenmiyeceksin). Ben (buraya) geldim. (8-11) Sen beni Kani~~~ehrinde yüzüstü b~rak~ p gittin (att~ n). Bir y~ l müddetle de beni yata~~ na almad~n
(b~rakmad~ n). (12-15) Sen, bana Timelkia ~ehrinden mektup yaz~ p, ~öyle
söyledin: "E~er gitmezsen benim kar~m de~ilsin!". (15-21) Pru~hattum'daki
adres meselesine gelince: O sana Timelkia'dan Kani~~~ehrine gideceksin,
diye yazd~ . (22-25) Ve sen ~öyle söylüyorsun: "15 güne kadar gelece~im. 15
gün yerine (onbe~~günden ziyade) bir sene (orada) oturacaks~n". (26-31)
Kani~~~ehrinden bana mektup yazd~n ve ~öyle söyledin: "Hablium ~ehrine
ç~ kt~m (ula~ um). Bugün tlabhum ~ehrinde bir y~ ldan beri oturmaktay~ m.
(32-35) Gönderme hususunda benim ismi (mi) zikretmeyeceksin (benim ismimden hiç bahsetmeyeceksin)". Orada senin korkundan endi~eli olarak
oturmaktapm. (36-38) Felaket günümü (peri~an vaziyette oldu~umu) gördüler. Onlar ~öyle söylüyorlar: "Biz ona söyledik. Biz yine de ~öyle söylüyoruz:" Adrese ... vs.
A~~ ur-malik ve Sa-Belum'un, Mannum-ki-A~~ur'a yazd~ klar~~Kt.n/k-1637
kaz~~ envanter numaral~~mektupta, yerli (Anadolulu) kralm, kendilerine âit
olan e~ekleri ve bak~ n serbest b~rakt~~~~halde, "birtum" ad~ ndaki mâdene el
koydu~u ve onu geri vermeyip, (karum dairesindeki) yetkililerin kendisine
emir vermeleri halinde, sadece paras~n~~ödeyebilece~ini beyan etmektedir!'
Öy. (1) a-na Ma-nu-ki-A-~ur qi-bi4-ma (2) um-ma A-~ur-ma-lik (3) Su-Belum-ma a-na-kam ru-ba-um (4) ANSEULA ü URUDU û-~e-er-ni-a-ti (5) bizi-irtam ik-ta-la um-ma (6)~u-ut-ma a-na a-ba-e-a ~u-up-ra-ma (7) ~u-ma um-ma aba-ü-a-ma ~i-im-~u (8)
li-i~-pu-ru-ni-ma (9)
a-ma-kam a-na
ka-ri-im (10) pu-nu-ma ka-ru-im li-im-li-ik
(1-4) A~~ur-malik ve Sii-Belum, Mannum-ki-A~~ur'a ~öyle söylüyorlar:
Burada kral (ruba'um) e~ ekleri ve bak~ n (bizim için) serbest b~ rakt~. (5-8)
fakat, "birtum"u ise al~ koydu. O (kral), ~öyle söylüyor: "Benim babalar~ ma

12 H. Sever, Kültepe Metinlerine Göre Anadolu'da Madenler ve Yeni Maden Cinsleri.
(Prof. Dr. Zafer Ta~likho~lu An~~Kitab~).
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yaz~ n~z. E~er babalar~ m, onun (birtum'un) bedelini ödesin derlerse, bana
yazs~ nlar ve (9-10) ben de (onun bedelini) ödeyeyim. Orada kârum dâiresine müracaat et ve kârum dâiresi meseleyi müzakere etsin".
Kt. n/k-1339 kaz~~ envanter numaral~~ metin bir mahkeme zapu olup,
Kani§ kârumunun vermi~~oldu~u karar hat~ rlat~larak, Ennum-A§§ur, A§§urmasüi'den alaca~~~için Purt~§hattum'daki "VEBA SALGINI" vâde için tarihleme olarak kullan~lmaktad~r. Burada sadece ilgili sat~rlar~~ almay~~ uygun mütalâa et~nekteyiz:
(10) i§-tu mu-ta-ni (11) §a Pu-ru-u§-ba-tim (12) 4 G~N.TA AN.NA 1/2
ma-na.TA (13) TOG ULA i-ta-at-lam (14)i-ta-di-nu
(10-14) Puru§hattum'daki "VEBA SALGINININDAN" itibaren kalay~~
dörder §eqe1 (gümü~) üzerinden, kuma~lar~~ise, 1/2 minadan pe~inat olarak
veriyorlar 13
Koloni Ça~~'ndan önce de Anadolu halk~n~n an'anesi ve ~ehir devletleri
sistemi, 1700 tarihinde Büyük Hitit ~mparatorlu~u'nun kurulmas~~ile ve Luviler taraf~ndan güney-bat~~Anadolu'da Arzava beyliklerinin, Çukurova çevresinde de Kizvatna'n~n kurulmas~~ile tamamen ortadan kallun~~ur.
Maalesef, eldeki malzemelerden henüz onlar~n manevi hayâtlarma, din
ve edebiyatlarma dâir fazla bilgi edinemiyoruz. Belki de yeni buluntular aras~nda doyurucu tarihi belgelerle birlikte, manevi hayatlar~~ile ilgili metinler
ele geçti~inde, bu konularda da bilgimiz geni~leyecektir.

13

~ tailam nadnucm): "pe~inat' vermek".

