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ASUR T~CARET KOLON~LER~~ÇA~I'NDA ANADOLU
KRAL~ÇEI .ER~~
REMZ~~KUZUO~LU*
M.Ö. II. binin ilk çeyre~i Anadolu ile Asr~~- aras~ ndaki ticari ili~kilerin
en yo~un ya~and~~~~dönemdir. Kuzey Mezopotamya'da, Dicle nehri
k~y~s~nda bulunan ve bugünkü Qal'atSirqk'la ay~~~~yer oldu~u tespit edilen
Asur ~ehri ile Anadolu'da Kayseri yak~nlar~ndaki KaniA ~ehri merkezli bu
ticari ili~ki, yakla~~k 250 y~l sürmü~tür. Asur Ticaret Kolonileri Ça~~~olârak
da adland~r~ lan bu döneme â'it bilgileri büyük ço~unlu~u Kültepe/Kani~'
te olmak üzere Bo~azköy/Hattuk Ali~ar ve Kaman-Kalehöyük'te ortaya
ç~kart~ lan ve bugün say~lar~~ 20.000'i a~m~~~olan Eski Asurca çivi yaz~l~~ belgelerden ö~renmekteyiz. M.Ö. 2000'lerde Anadolu'nun ve k~smen de olsa
Asur'un siyasal, kültürel, sosyal, hukuki, ekonomik, tarihi, dini ve co~rafi
yap~s~~hakk~ nda son derece önemli bilgiler veren Eski Asurca çivi yaz~l~~bu
belgeler, Anadolu'nun en eski yaz~l~~kaynaklar~d~r'.
Çal~~mam~z~n ana konusunu te~kil eden Anadolu kraliçelerini ele almadan önce Anadolu ve Asur'da kad~n~ n sosyal statüsüne k~ saca
de~inmekte fayda görüyoruz. Çivi yaz~l~~belgeler bu dönemde, Asurl~~~
kad~nlar~ n aktif olarak ticaretin içinde bulunduklar~n~ , mevki ve unvanlar~n~ n ticari faaliyetlerine engel olmad~~~n~2, özellikle tekstil ve bira imalaunda aktif olduklar~ n~~ve ürettikleri mallar~n Anadolu'ya sevki safhas~nda
önemli görevler üsdendiklerini göstermektedir. Ayn~~zamanda bu bayan* Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiça~~Tarihi Bilim Dal~.
1 Bizlere Anadolu'nun bu en eski yaz~l~~belgeleri üzerinde çal~~
ma imköm sa~layan merhum
Hocam~z Prof. Dr. Tahsin özgilç'e ve bu görevi ondan devral~p, ba~ar~~ile sürdüren Prof. Dr.
Fikri Kulako~lu ve Kültepe kaz~~ekibine te~ekkür ederim.
2 Günbatu 1994, s. 191-200.
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lar, aile ~irketlerinin Asur'daki temsilcisi, yöneticisi ve çal~~an~~olarak da
etkin bir rol üstlenmi~ler, kendi adlar~na borç vermi~ler, senetler
düzenlemi~ler, köle al~p-satm~~lard~ r. Mirastan pay alma hakk~~bul~~nan3 ve
evlenme-bo~anma durumunda sosyal haklar~~korunan Asurlu kad~nlar sadece ev han~m~~olarak de~il, ba~ar~l~~bir i~~kad~n~~olarak da Asur toplumunun içinde yer alm~~lard~r.
Bu dönemde Anadolu'ya bakt~~~m~zda ise, Anadolu kad~n~n~n sosyal
statüsünün Asurlu hemcinsle~inden daha a~a~~da olmad~~~~görülmektedir. Eldeki belgelere göre, Anadolu kad~n~~en üst seviyede; ülke
yönetiminde kral ile birlikte yan yana hatta baz~~durumlarda tek ba~~na
görülür. Halk kad~n~~olarak ise; ticaret yapmakta4 , gayrimenkul" ve köle
al~p-satmakta", kendi ad~na senet düzenlemekte, ni~anlanma, evlilik ve
bo~anma durumlar~nda sosyal haklar~~korunmaktad~r7.
Sumerce'de GASAN, SAL.LUGAL ve UN.GAL8, Akadca'da arrat~nn
kelimeleri "kraliçe" anlam~~ ta~~maktad~r. Eski Asurca'da ise r~tUt~nn kelimesi bu manaya sahiptir ve Anadolu kraliçelerine atfen kullan~lm~~t~ri".
RuUtum ve garrattun kelimeleri ayn~~manada olmalar~na ra~men, aralar~nda, temsil ettikleri krall~~~n siyasi gücünden kaynaklanan bir statü
fark~~bulunmaktad~r. Yani; ruU'um'un "müstakil kral", ~arrum'un ise,
"yasal kral" için kullan~ld~~~n~~dü~ünürsek", r~tbkum kelimesi ile ba~~ms~z
bir ülkenin kraliçesinin kastedildi~i anla~~lmaktad~r.
Hitit dönemine bakt~~~m~ zda ise, SALLUGAL/*haMu.4.4ara "kraliçe",
SAL.LUGAL.GAL "büyük kraliçe" ve *tawananna "egemen kraliçe" tabirlerinin kraliçe kelimesinin kar~~l~~~nda kullan~ld~klan görülmektedir".

3 Albayrak 2000, s. 1-16.
4 Albayrak 1998, s. 1-14.

Bayram 1991, s. 97.

6 Bayram-Çeçen 1997, s. 579-604.
7 Sever 1992, s. 668-669.

* Kraliçe kelimesinin Hititçe yaz~hslar~d~r.
CAD S~L a. 72.
9 larn~tum için bkz. CAD S Il, s. 72.
I° rubsitun~~kelimesi Akadca'da "prenses" anlam~nda kullan~lmaktad~r. AHw, s. 991.
I I Balkan 1957, s. 26 vd; Ayr~ca bkz. Dercksen 2005, s. 111.
12 Darga 1976, s. 22.
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KonumUzla ilgili Türkçe en eski çal~~ malardan biri, "Eski Anadolu'da
Kad~n" adl~~kitab~~ile, M. Darga taraf~ ndan yap~lm~~ ur". M. Darga, Koloni
ve Hitit Ça~~~Anadolu kad~n~~ hakk~nda önemli de~erlendirmeler yapt~~~~
bu çal~~mas~ nda, Koloni Ça~~~Anadolu kraliçeleri~~i, "r1113 -t~lm" ba~l~~~~
alt~nda ele alm~~t~ r. Biz bu makalemizde, M. Darga taraf~ndan de~inilen
belgeleri, kitab~ ndan sonra yar~nlanm~~~ve ilk olarak burada sunaca~~nnz
metinlerdeki" bilgiler ile bir arada ele alarak, günümüzden yakla~~k 4000
y~l önce ya~am~~~ve o dönem Anadolu kad~n~n~~en yüksek seviyede temsil
eden kraliçeler hakk~nda yeni birtak~m de~erlendirmelerde bulunmaya
çal~~aca~~z.
Sunaca~~= ilk belge", Anadolu saraylar' ile yak~n ili~ki içinde olan,
özellikle de kraliçelerin tekstil ihtiyac~n~~kar~~ layan" AhAalim adl~~Asurl~~~
tüccar~ n dört meslekta~~ na yaz~m~§ oldu~u bir mektuptur. Muhtemelen
Kültepe II. tabaka'n~ n ortalar~ nda, yani M.Ö. -± 1905-1860 aras~nda bir tarihte 17 yaz~lm~~~belgede, elbise ve kuma~~sipari~ i veren Tawinia ~ehri"
kraliçesinden bahsedilmektedir. Metinden ayr~ca, bu bayan~n e~inin, yani
Tawinia krahn~ n tahtta bulundu~u da anla~~ lmaktad~ r". Konumuzla ilgili
sat~ rlarda: " kraliçenin sipari~i olan bir beyaz elbise ve (bir) top ince
kuma~, bana gönder" denilmektedir20.
Ah-§alin~~ bir ba~ ka mektubunda2 ' yine bir kraliçenin kuma~~sipari~inden bal~setmektedir. Metnin ak~~~ na göre, muhtemelen bugünkü
Bo~azköy ile ayn~~ yer olan Hatt~&un kraliçesi olan bu bayan, Tawinia

13 Darga

1976.
Kendi ar~ivlerine ait belgeleri kullanmam hususunda gösterdikleri anlay~~tan dolay~~
Hocam Prof. Dr. Sebahattin Bayram ve Prof. Dr. K. R. Veenhofa te~ekkürlerimi sunar~m
15 Kt n/k 388: G~lnbatu 1996, s. 30-31.
1" Günbatt~~1996 s. 32-33.
17 Ah-Salim adl~~ tüccarm mektubunda hitap etti~i ~ah~ slardan biri olan Usur-4a-Utar'~
n,
M.Ö. t 1905-1860 y~llar~~aras~ nda Anadolu'da ticari faaliyetlerde bulundu~u bilinmektedir. Bkz.
Gökçek 2002, s. 59 vd.
18 Kültepe metinlerinden bir kurum te~kilat~na sahip oldu~unu bildi~imiz bu
~ehir,
genellikle. Klasik dönemdeki ad~~ Tavi~~~~~, modern ad~~ Büyük Nefesköy olan yere lokalize
edilmektedir. Bkz. Nashef 1991, s. 110-117; del Monte-Tischler 1978, s. 417; del Monte 1992, s.
167.
19 Kt n/k 388: 7) a-ru-ba-im 11 me-er-i4u ta-am-ni-a-i-fin
"Kt n/k 388: 21) I TrIG lu-bu-,fa-am 25) pa"-kli-am m~~ T~-JG ku-ta-nam 21;) 0-at-ntun ru-ba27) 1tLri-4a-ni
21 Kt n/k 211: Günbatu 1996, s. 33, n. 5.
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kraliçesi gibi "ince kuma~" sipari~~etmi~tir. Metnin ilgi sat~ rlar~~ ~öyledir:
"Kraliçe 2 top ince kuma~] sipari~~etti".
TC 3, 161 nol~~~ bir di~er metinde, Asan~~~n ve Puzur-A.4~ur isimli
Asurlu tüccarlara .it kuma~lar~n kraliçe için depo edildi~i bilgisi mevcuttur. Metnin ilgili sat~rlar~nda: "Asamun'un 1 parça beyaz elbisesini (ve)
Puzur-ABur'un 2 parça elbisesini kraliçe için ta~~d~lar" dentnektedir27. Yukar~daki iki metinde oldu~u gibi, bu metinde de kraliçe ve beyaz elbise
bahsi bir arada geçmektedir. Buna göre, hem beyaz elbise hem de ince
kuma~~n, bu dönem Anadolu saraylann~n, özellikle de kraliçelerin
vazgeçilmez tekstil ürünlerinin ba~~nda geldi~i görülmektedir.
Kültepe'de 1962 y~l~nda ortaya ç~kar~lan ar~ive ait olmas~ndan dolay~,
yukar~da ele ald~~~m~z üç metin ile ayn~~döneme tarihleyebilece~imiz,
çe~itli ~ah~slara ait kuma~~miktarlar~n' gösteren Kt n/k 626 nol~~~metinde,
sarayda bulunan kuma~larn~~kraliçe taraf~ndan sat~n al~nd~~~~belirtilmektedir. Bu dönemde Amirin tüccarlar ile Anadolu krall~klar~~aras~nda
yap~lan anla~malara göre; Asur'dan Anadolu'ya getirilen tekstil
ürünlerinin ilk sat~n alma hakk~n~n yerel saraylara âit oldu~u bilinmektedir24. Muhtemelen bu hakk~~kullanan kraliçe, saraya getirilen kuma~tan
ücretini ödeyerek sat~n alm~~t~r. Metnin ilgili sat~rlar~~ ~öyledir: "Saraydaki
20 (top) kuma~] fiyat~~kar~~l~~~nda kraliçe sat~n ald~~"25.
Daha önce yay~nlanm~~~bir Kültepe tableti Wahft~4anal~~bir kraliçeden
bahseder. Metindeki tarihleme, M.Ö. ±1872 y~l~na, yani Asur kral~~NaramSuen zaman~na2" denk gelir. Belgenin ilgili sat~rlar~nda: "Waldu.S'~n~al~~
kraliçe huzura kabul etti~i zaman bir parça kuma~~ve bir parça ürukuma~, hediye olarak verdim" denilmektedir27. M. T. Larsen, hediyeleri')
verili~~sebebini kraliçenin huzura kabul etmesi olarak de~erlendirmektedir".
22
2:4

Kt n/k 211: 21) 2 TÜG 25) ku-ta-ni O-at-m~-tim ru-ba-uun 26)
TC 3, 161: 1) 1 Tt~G In-bu-kr-11m pâ-~i-un~~2) ga A-s-nint 2 T(IG lig-bu-ii

fir a-ru-ba-tim

21 Larsen
25

1976, s. 245.

Kt n/k 626:

20 ku-ta-ni 1-na 17) .GAL'" ru-ba-nun

a-na

11) &I Puzur,-A-

ta-al-q.

KTS 1, 50c: ii) ii-mu-n~n 12) DUMU P;1.-0-lint. Bu filmini. Eski Asur kral~~Naram-Suen'in
1. hakimiyet senesinde görev yapnusur. Bk~. Veenhof 2003. s. 9.
ru-L~a-tunt Wa-ah-gu4a-na-i-tü 11) te„-ru-ba-ni I ku-ta-na-am
27 KTS 1, 50c : 1)
21'

5)

1 TrIG tt-i-u-ant a-na ni-ii-e-eni 7) adi-in.
Larsen 1976, s. 343.
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Metinlerde kraliçelerin tekstil ürünlerinin yan ~ nda, bak~ r ve gümü~~
alacaklanyla ilgili kay~ tlar da mevcuttur. Bu ödemelerin kraliçelerin bizzat
kat~ ld~ klar~~ ticari faaliyetlerin bul. sonucu olan ~ahsi alacaklar~ n~~ ini, yoksa
saray~ n ihtiyac~~ olal~~bak~ r ve gümü~~sipari~lerini mi gösterdi~i
anla~~lamamaktad~ r. Bu husustaki ilk belgemiz, Asurlu ve yerli ~aluslara âit
bak~ r miktarlar~ n' gösteren bir listedir. Belgede yakla~~ k 18 kg. bak~ lan
kraliçeye ait oldu~u belirtilmektedir. Metnin ilgili satun~ da, "100 (~nina
bak~r) kraliçe ile dir"den~ nektedn"). Metinde, Nev~ehir ve çevresinde ara.
ilan" NenaSSa ve AthuruSna ~ehirlerinin krallar~~ ile memleketin ve Asur'
un beyleri gibi ifadelerin bulunmas~ , bahsi geçen bu bayan~ n Kani
kraliçesi olma ihtimalini dü~ ündürmektedir.
Kültepe'de ortaya ç~ kart~ lan bir belgede", II. katta (M.Ö. .1974-1835)
wabartum", Il~~kat~nda (M.Ö. ±1800-1730) ise, L-num olarak adland~ r~ lan
ticaret merkezine sahip-' 1 oldu~unu bildi~imiz ve Ma~at höyük yak~ nlar~ nda
aranan''' Kuburnat ~ ehri kraliçesinden bahsedihnektedir. Belgede yakla~~ k
240 gr. gümü~ ün kraliçeye, 2 kg. gümü~ ün ise memleketin beyine verildi~i
belirtilmektedir. Metnin ilgili sat~ rlar~~ ~öyledir: "8 1/:-> mina günn~~ ti
burnat'a getirdiler. 1/2 mina günn~~ i~~ kralkeye verdin, 4 mina günni~i~~
memleketin beyine tartt~n'"".
Asurlu tüccar Puzur-As~ur taraf~ ndan meslekta~lar~~ Idi-abum ve lin
lumâ'ya yaz~ lm~~~bir mektupta", kraliçeye âit miktar~~ belirtihneyen
gümü~ ten bahsedilmektedir. Kanis ile Wahsusana aras~ nda, muhtemelen
kervanlarm güvenli~inin sa~lanmas~~ hususunda yap~ lmas~~ beklenen bir
antla~man~ n da IlleN711 Cdild~~i" bil metinde: "kraliçe-nin tc k~ rlar amirinin
günni~tinii ~'~ detsinler"denilmektedir'. Puzur-ASSur'un, Atata ve Assur-l~ ntlik'e yazd~~~~bir di~er mektubunda ise, kraliçe ve k~ rlar amiri gümü~~
CCf VI. 34a: Ulsl~ö1er 1995, s. 287.
CCT VI, 34a: :;) 1 ~ne-at KI ~ n-ba-tiln.
it Nashef 1991, s. 89:
Bayralll 1994, s. 212.
:32 Ku 88/k 290.
Ba)Tat~~~1994. s. 233.
31 Do~ll~az 2001, s. 106.
3r' Alp 2001, s. 49.
3" KI 88/k 290: 2:?) S 1 /3 ~na-~la
K~ l
K(7.1-3,4BBAR
r~~-ba-t~~~~~~ta-dt-in 4 1113-11:1
ATHE 66.
38 Orlin 1970, s. 106.
ATHE 66: / 9) Kt-r.BABBAR la 1.11-l~a-thn 2") Ii .!:~. ~~GAL 1,
3()

ma

~~ h-l~~-~~i in~~ 1/2 ~~~ h~ ,
t ~l.

:f l~ tS.-(11.1~~.
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ödemesi ile alakal~~ olarak geçmektedir: "Puzur,-Aigt~r, Atata ve Miurmalik'e ~öyle der: Lütfen dikkat ediniz! Ve gümü~ü ya Kraliçenin ya (da)
k~rlar amirinin ödemesini sa~lay~n~z, ben gelemeyece~im"").

Yay~nlanm~~~bir Kültepe tabled", Asurlu tüccarlar~n bir kraliçe ile
olan yak~n ili~kilerini göstermesi bak~m~ ndan ilginçtir. Metinde, içeri~i
anla~~ lamayan bir belgenin kraliçeye teslim edilmesi ve bu belgenin
kraliçe taraf~ndan korunmas~~istenmektedir. Kraliçeye duyulan güvenin bir
göstergesi olan bu istek, muhtemelen kraliçenin haberdar, belki de taraf
oldu~u bir durumdan kaynaklanmaktayd~. Kültepe II. tabakamn sonlar~na
tarihleyebilece~imiz42 metnin ilgili sat~rlannda: "Bu belgeyi kraliçeye emanet edin ve onu muhafaza etsin"denilmektedir°.

Elimizdeki belgeler kraliçelerin emrinde olan baz~~memurlar~n
varl~~~na i~aret etmektedir. Bu hususta verece~imiz ilk örnek", Kültepe
metinlerinden kalay ve kuma~~ticareti ile tan~d~~~m~z, Kayseri'nin güney
veya güneydo~usunda aranan' Timelkia ~ehri kraliçesi haldundad~r. Bir
çe~it alacak-verecek kayd~~olan ve M.Ö. ± 1874'e tarihleyebilece~imiz16 belgede, kraliçenin k~lav~nuna ve kral~n dan~~man~na yap~lan ödemelerden
bahsedilmektedir. ilgili sat~rlarda ~u ifadeler yer almaktad~r: "1 1/3 mina
kalay~~kraliçenin k~lavuzuna ödedim. 1/2 mh~ a 5 geqe1 kalay ve ticari mah
krahn dan~~man~m verdim".

Bir di~er örnek ise, MSur-malik adl~~As~~rlunun yine Asurl~~~ olan
Ennah-ili, A~~ur-taklak~~, Galgalia ve Nazi adl~~ ~ah~slara yazd~~~~mektup-

BIN 4, 93: 1) um-ma Puzttr,-A-lur-ma a-na A-ta-ta-a ü 71) A-lur-ma-lik qi-bi-ma a-pulâ a-k-la-dam
atm ih-da-ma > KC.1.BAB8AR ht da> ru-ba-tim ht la 1) GAL zeLri-im
Kt 90/k 332, 11'-12': Michel-Garelli 1997, s. 98.
~ah~s ad~, Kt 91/k 179'da
Metnin 15'. sat~rmda geçen En-um-A-~ür DUMU
ii-mu-tim ~-na-a DUMU A-rnu-ra-a; Kt 93/k 533'de ise, ii-mu-tim Bu-zu-ta-a ile birlikte
kaydedilmi~tir. Bu tarihleme Eski Asur kral~~II. Puzur-A1.4ur'un 7 ve 8. hakimiyet y~llar~na denk
dü~mektedir. Bkz. Veenhof 2003, s. 9.
/ lu ta-thi-ur.
13 Kt 90/k 332: ) DUR? a-nhn / a-na ru-ba-tim 17. )
11 TC 3, 211, 4445.
Nashef 1991, s. 119-120.
~ah~s ad~, Kt
TC 3, 211 ~~olu metnin 9. saur~ nda geçen; ha-mul-thn
90/k 335'de (TPAK, s. 156) ii-mu-tim Bu-zu-ta-a ile birlikte kaydedilmi~tir. Bu lin~um, Eski Asur
kral~~Puzur-Ath~r'un 7. hakimiyet y~l~nda, yani M.~. t 1874'te görev yapm~~t~r.
111) 1/2 ma-na 5 G~k AN.NA
ru-ba-tim
17 TC 3, 211: 15) a-na
42

17)

a-na ma-h-ki-hn la ru-ba-im 48) adi-in.
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tur". Belgede, bir kraliçenin çoban~n~n gümü~~ve bu~day borçlar~ndan
bahsedilmektedir. ilgili sat~ rlarda: "Kraliçe'nin çoban] (olan) Hapuala,
12,5 mina gümü~~ve 100 çuval bu~day~~bana borçludur" ifadeleri
kar thd~r1".
Hapuala ~ah~s ad~na ba~ka bir metinde50, muhtemelen Kanig ~ehri
kraliçesi olan bir bayan~ n emrinde bulunan Alahinnum görevlisi,5' olarak
rastlamaktarz. Yukar~ daki belgede geçen ~ah~ sla, sadece isim benzerli~i
olan Alahinnum Hapuala'n~ n, "at" oldu~u kabul edilen52 "perdum"un
bedelini elinde tuttu~u anla~~lmaktad~r. ilgili sat~rlarda: "perdum'un bedeli olan 4 mina gümü~~kraliçenin alahinnum'el olan Haptiala'dadir"
denmektedir53. Bu belgenin dublikat~ nda ise, Kraliçenin emrinde bulunan
sofrac~ lar amirinden bahsedilmektedir. Belgede: "12 gegel gümü~~
kraliçenin sofraci amiri Karia'dadir" denilmektedir". Her iki metinde
geçen hamu~tum isimleri dikkate al~ nd~~~ nda, bahsi geçen kraliçenin, en
az~ ndan M.Ö. ± 1868 ile 1856 y~llar~~aras~nda Kanig tahunda bulundu~u
anla~~lmaktad~r55. Ayr~ ca, hem alahinnum hem de sofrac~lar amiri olan
yerel görevlilerin kraliçenin emrinde bulunmalar~, bu tarihlerde Kanig
memleketini yöneten kral ve kraliçenin baz~~durumlarda (hastal~ k, sava~,
vb.) birtak~~n idari yetkileri payla~m~~~olmalar~yla da aç~klanabilir.
Bugünkü Ali~ar ile bir tutulan Amkuwa ~ehrinde ortaya ç~kar~ lan,
Kültepe Ib tabakas~~ve Asur kral~~ I. San~~i-Adad dönemi ile ça~da~~Nabi-

48 ICK 1, 13.

49 ICK 1, 13: 5) 12 1/2 ma-na KCI.BABBAR i~~1 ~ne-at

ru-ba-tim ha-bu-lam

na-ru-ug ge-am Ha-pt~-a-M re-i-um

5° Kt m/k

24, 13-14: bu metnin duplikau olan Kt m/k 35, 12-13.
A, s. 294'de "an administrative officiar anlam~~verilen bu kelimeyi Veenhof 2006, s.
779'da, "steivard 'olarak de~erlendirmektedir.
52 Sugiyama 1997, s. 139-154; Michel 2003, s. 190-200.
53 Kt m/k 24: 12) 4 ma-na KÜ.BABBAR ii-i(~nl pe*-er-de,-e KI Ha-pu-a-M
1.1) ga ru-ba-tim, Kt m/k 35: 12) 4 ma-na KCI.BABBAR il-im pcLer-de,-e 13) KI Ha-pt~-a-1 a-la"-hi51 CAD

<ni>4m ga n~-ha-tim

r'4 Kt m/k 35: 211) 12 G~N KUBABBAR 24) KI K-ri-~t GAL 0-gu-ri .ga ru-ba-tim.

55 Kt m/k 24 ve bu metnin dublikau olan Kt m/k 35'te geçen

ha-n~u-ug-tim ga

CCT 1, 2 ve POAT 4'de li-mu-tun ga qa*-tI A-gu,-tim ile birlikte geçmekte ve bu taril~ leme As~l~~
kral~~Naram-Suen'in 5. hakimiyet y~l~n~, yani M.Ö. t 1868'e denk dü~mektedir. ha-mt~-ug-tim ga
A-gür-DU,„ DUMU KM-ri-al ise Kt m/k 147'de ii-~nu-um ga 0-t1
DtIMU Ad~ar>zi-zi-im ile birlikte geçmekte ve tarih Naram-Suen'in 17. saltanat y~l~ na. yani M.Ö. ± 1856'y~~
göstermektedir.

Belleten C.LX.X1, 51
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Enlil adl~~Asurlunun ar~ivine âit bir mektupta", An~k~lwa ~ehrinin, bir
kraliçe ve "merdiven büyü~ü" olarak tercüme edilen rabi simmiltim taraf~ndan idare edildi~i kabul edilmektedir57 . Belgede kraliçe ve rabi similtim'den, tutuklanm~~~olan Salah~ua saray~n~n Hapirular~n~ n serbest
b~rak~ lmalan istenmektedir. Kraldan de~il de kraliçe ve rabi similtin~'den
böyle bir talepte bulunulmas~, bu dönemde Amkuwa'n~n bir kraliçenin
idaresi alt~na olmas~~ ile aç~klanmaktad~r58. Belgede; "Hapiste tutulan
alah§ua saray~n~n Hapiru adamlar~~hakk~nda ben sana yazd~m. Git! Ve
Kraliçe ve rabi similtim'in a~z~n~~ara~t~r. E~er kraliçe ve rabi similtim onlar~~serbest b~rak~rlarsa bana yaz".
Elimizdeki birkaç belge, kral ve kraliçele~in birlikte hareket ettiklerini
göstermesi bak~m~ ndan mühimdir. Bu belgelerden ilkinde'") muhtemelen
Kani§ ~ehrinin idarecileri olan kral ve kraliçe, yerli bir aileyi As~~rlu bir
~ahsa satarlarken görülmektedir. Belgedeki tarihlemeye gör' bu sat~~,
Asur kral~~ Naram-Suen'in 8. hakimiyet y~l~nda, yani M.Ö. ± 1865'te
gerçekle~mi~ti~42 . Bu tarih, yukar~da de~indi~imiz alahin~~~~m ve sofrac~lar
amirinin kraliçesi olan bayan~n Kani§ tahunda oturdu~u dönemle ayn~~
görünmektedir. Buna göre, her üç metinde bahsi geçen kraliçe ayn~~ ~alus
olmal~d~r. ~lgili saurlarda ~öyle denilmektedir: "Kral ve kraliçe, Karla,
onun kar~s~~ve onun o~ullar~n~~[40] mina gümü~~kar~~l~~~nda Itür-ili'ye
Kral ve kraliçenin birlikte al~nd~~~~bir di~er belge, Anadolulu ~ah~slar
aras~nda düzenlenmi~~bir borç mukavelesidir". Muhtemelen Kültepe II.
tabakaya ait bu metinde, borcun ödeme tarihi kral ve kraliçenin yemin ettikleri zamana göre düzenlenmi~tir. Vadelendirme tabiri olarak kullan~lan
ifadelerden, krallar~n Tanr~~Ana ve Nipas'~ n mabetlerinde dini törenlere
56 01P 27, 5.
67 Balkan 1957, s. 54-55.
118 Darga 1976, s. 6.
59 01P 27, 5: 9)

ha-pi-~i 4a iLGAIA~~nJ 10) Sala-la"-oh-d~t-~va Sa i-na
12> (pfj-i n~-ba-tr d GAL s1-r~ni-11.,-t1n~ ]
ün) i» (v~a14J-bu-ni £4-pu-r~~-ku-~~~n
a-al-ma Su-ma r~~-(ba-nun ii GAL si-mi-il,-d] 14) ~l-ta-n~-4u~Su-~~p-r[a-a~n
6° KTK 106.
61 KTK 106 : 9) Ii-mu-n~n
62 Veenhof 2003, s. 9.

S(a2JI-ma

KTK 106: I) la-na 401 ~na-na Kfl.BABBAR
/ ü n~-ba-tu~n »a-na 1-turi-DINGIR /

2> (a-40],w1 ü ~ne-c-r-e-411 ~l~-ba-~~n~~

Kt 91/k 282. Bu metin K. R. Veenhof taraf~ ndan yaytmlanacakur.
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kauld~ klar~n~ ' ve yemin ettiklerini" bilmen~ize ra~men, kraliçelerin de
kral ile birlikte yemin ettikleri hususu ilk olarak bu metinde
görülmektedir. ilgili sat~ rlar ~öyledir: "5 mina giimii~ii onlar ad~na o
ödedi. Kral ve kraliçe Tanr~~Ana'n~n huzurunda yemin ettiler"'.
Kültepe'de yap~lan arkeolojik kaz~ lar M.Ö. ±1835'lerde Kani~~~ehrinin
maruz kald~~~~büyük bir y~k~ma i~aret eder"". Bu dönemde ~ehir büyük bir
yang~n geçirmi~, bunun sonucu olarak Anadolu ile A~ur aras~ndaki ticaret
yakla~~k 35 y~ l sürecek" bir duraklama dönemine girmi~tir. Ayr~ca, çivi
yaz~l~~belgelerde kay~tl~ ; isyanlar, iç huzursuzluklar ve sava~larla ilgili ifadeler7° Kani~~~ehrine yakla~an bu tehlikenin varl~~~na da i~aret etmektedir.
Kültepe'de 1983 y~l~~ kaz~lar~ nda bulunan bir tablet yukar~ da bahsetti~imiz isyanlardan biri hakk~ndad~r 71. Bugünkü Gürün'e lokalize edilen72 Tegarama ~ehri Urumundan muhtemelen Kani~~Urumuna yaz~lm~~~
olan bu mektupta, memleketin isyan halinde oldu~u belirtilmektedir. Belgede ayr~ca, Kani~~kral~~ve kraliçesinin durumlar~ ndan da bahsedilmektedir. Fakat ilgili k~s~n~n k~ r~ k olmas~ndan dolay~, kral ve kraliçenin içinde
bulunduklar~~ durum hakk~ nda bir bilgi edinememekteyiz. Ancak, metnin
devanunda belirtilen memleketin isyan halinde bulundu~u ifadesi, kral ve
kraliçenin pek de iyi bir durumda olmad ~ klar~n~~ göstermektedir. Bu olay
muhtemelen II. kat~n sonlar~na do~ru vuku bulmu~~olmal~d~ r. Çünkü Tegarama ~ehrinde bulunan Asur ticaret merkezi IL katta Unun, lb kat~ nda
ise wabart~~~~~~ düzeyindedir. Mektubun Tegarama Urumundan yaz~lm~~~
olmas~~ sebebiyle • bu olay~ n II. katta, yani M.Ö. ±1835'lerden önce
gerçekle~mi~~olmas~~gerekmektedir. Metinde ~öyle denilmektedir: "(Kani.§
Ic"run~una Tegarama 1<r~~~~~~~~ ~öyle der: ~~itiyoruz ki kral ve kraliçe [zor
durumdad~r! ?J Sizler babam~z beylerimizsiniz! Beylerimiz! Memleket isyan
halindeyken sizin bulundu~unuz yere yazd~k. Habercilerimiz M.gur-na.-d- ve

6f.'

Çeçen 1998, s. 119 vd.
1, 32.
117 Km 91/k 282: 18) 5 ma-na «na>> KÜ.BABBAR 19) 1-k~-ga14~~-n~~-ti ni-ii A-na 2v') ru-ba-im
n~-ba-tim 21) it-mil-ii.
(18
~ozgilç 2005, s. 9.
Veenhof 2003. s. 57.
70 Çeçen 2002, s. 65 vd.
71 Km 83/k 129: 8) ki-ma / ~~~a-t~~~~~~
t-ni
72 Nashef 1991, s. 117.
136 1CK
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Kul-1aq 'y~~benim ad~ma gözetiniz ve (zira) bizim habercilerimize onlar
hiçbir ~ey vermedi".

Kültepe metinleri incelendi~inde bu dönem kraliçeleri~~ den
baz~lar~n~n, Koloni Ça~~'n~n en az~ndan belirli dönemlerinde ve baz~~
~ehirlerinde idari ve hukuki kararlar alabilecek derecede ülke
yönetiminde söz sahibi olduklar~~görülür. Belgelerde bu bayanlar ya kral
ile yan yana veya tek. ba~lanna entrindeld idari görevliler ile, hâlcim bir güç
olarak kar~~m~za ç~karlar. Bu yönetimsel güç, Koloni Ça~~~Anadolu'sunda
kad~n~n statüsünü göstermesi bak~m~ndan mühimdir.
Bu hususta verece~imiz ilk örnek ATHE 62 nolu metindir. Belgede,
kraliçenin kaçakç~l~k yapan Pu~uken adl~~As~~rlt~~tüccar' tutuklatut~~bilgisi
mevcuttur. Pu~uken'in Kani~'te ikamet etmesi sebebiyle, tüccar~~tutuldatan
bayan~n Kani~'in kraliçesi oldu~u kabul edilmekte74, bu olay~n ya~and~~~~
tarih Eski Asur kral~~garrukin'in son dönemlerine, M.Ö. ±1880 y~llar~na tarihlendirilmektedir75 . Belgede, Kani§ kraliçesinin, Malatya ve K.Mara~~
aras~nda kalan bölgede aranan76 Luhuzattia, Hurama ve galah~ua ~ehirleri
ile ülkesindeki her yere kaçakç~l~~~ n önlenmesi hususunda bir mektup
yazd~~~~belirtilerek, tüccarlardan dikkatli olmalar~~ve kaçakç~l~k yapmamalar~~istenmektedir. ilgili sat~rlarda:"onun kaçak mal~n~~ IIT ."11111 o~lu
Putuken'e gönderdi ve onun kaçak mal~~yakaland~~ve saray P~duken'i
hapse att~ . Nöbetçiler güçlüdür. Kraliçe, Luhuzattia, Hurama, Salahk~a ve
ülkesindeki (her yere) kaçakç~hkla ilgili (mektup) yazd~ . Gözlerinizi aç~n!
Lütfen hiçbir ~eyin kaçakç~l~~nn yapmaym" denmektedir77. Görüldü~ü

gibi, Kani§ kraliçesi tüccar Pu~uken'i hapse aturarak hukuki, kaçakç~l~~~n
önlenmesi hususunda yazd~~~~mektupla da idari bir karar vermi~tir.
Kraliçe, bir kral gibi hareket etmi~, ülkesinin ç~karlar~n~~korumak ad~na
yetkilerini etkin ~ekilde kullanm~~t~r. Bu durum ayn~~zamanda Kani§
Kt 83/k 129: 1) (a-na ka-ri-in~) 2> Ka-n(i-il ?.1 a> um-ma ka-ru-um TE-ga-ra-ma-ma 5) nila-me-ma / n~-ba-um > it ru-ba-tum x xx J 7>a-ba-i-nj be-lut"-ii-ni] > a-t~l-nu be-lu-ni 9) kima / ma-tum 114 s.4-hi-a-at-ni 11) a-na a-da-ri-ku-nu 12) ni-il-pu-ra-am 18) A-lur-na-da ü Ku-da? Il)
/ mi-ma 16) a-q-t / il-ip-ri-ni 17) ~i-la i?-dl-fnam?].
d-ip-ni-ni 15)

Orlin 1970, s. 79; Darga 1976, s. 6.
Garelli 1963, s. 73.
711 Nashef 1991, s. 61, 79, 99.
ATHE 62: 28) O-y~-ur-tü-4u DUMU ir-ra-a a-~e-* er 25) P~kSu-ke-en„ ~d-am-ma $(g) pi-

i-di ma-~a-rai~-ba-at-ma 32) a-na
z~~-ur-t~1411 i-01-bi-it-ma 51) Pu-~lu-ke-en,
a-na ma-d-da a-di la 55) p-z~~-urtun~l 321) da-na a-na Lu-hu-s~ki-a H~~-ra-ma 5-1)
"4-pur-ma 96) e-na-t~~m na-ad-a a-pu-tu~n mi-ma 37)
tim r~~-ba-t~nn ta-a.
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taht~nda bir kral~ n olmad~~~ n~~ ve ülkenin yönetiminin bir kraliçenin idaresi alt~ nda oldu~unu göstermektedir.
Kültepe metinlerinde bahsi geçen bir di~er kraliçe, genellikle
bugünkü Elbistan civar~ nda aranan" Luhuzattia ~ehri kraliçesidir. Tekstil
ürünleriyle me~hur bu ~ehir, Ast~ rlu tüccarlar~ n Asur'a dönü~ lerinde yün
ald~ klar~~bir merkez olarak da kabul edilmektedir". Belgeden, Luhuzattia
kraliçesinin kalaya kar~~~kuma~lar~~ al~ koydu~u anla~~ lmakur. Kraliçe, muhtemelen tüccarlardan kalay getirmeleri talebinde bulunmu~, fakat bu
iste~inin gerçekle~ memesi nedeniyle, tüccarlar~ n kuma~lar~na el
koymu~tur. Kuma~lara el konulma karar~n~n verilmesi ve bu karar~n uygulanmas~~Luhuzattia'da idarenin bir kraliçenin elinde oldu~unu göstermesi
bak~m~ ndan mühimdir. Ilgili saurlarda ~u ifadeler yer almaktad~ r: "Sizin
bana gönderdi~iniz 25 parça kut;ii m-kuma~~~Luhuzattia'da ahkondu. (Bu
nedenle) saraya ç~kt~k ve kraliçe ~öyle söyledi: Kuma~lar kalay için tutulmaktad~r. (Kalay~) buraya getirin"80.
C. Günbatt~~taraf~ndan yay~ nlanan Kt n/k 504 nolu metin, M.Ö. II.
bin'de Eski Anadolu'da hukuk anlay~~~m ortaya koymas~n~ n yan~ nda, Koloni Ça~~~Anadolu kraliçelerinin ülke yönetimindeki etkinli~ini, hatta kral
ile e~it söz hakk~ na sahip oldu~unu göstermesi sebebiyle de son derece
önemli bir belgedirs'. Metinde, AUt~r-takIn~~~adl~~Asurlu tüccarm saray
taraf~ ndan tutukland~~~ , bunun üzerine 1<:r~l~n'dan bir heyetin Kani kral~~
ve kraliçesinin" huzuruna ç~ kt~~~~ve meslekta~lar~ n~ n serbest b~rak~lmas~~
hususunda talepte bulunduklar~~kay~ tl~d~ r. Elçiler AMur-takUku'nun kendileri gibi bir tüccar oldu~unu, her zaman kral ve kraliçenin emrinde bulundu~unu belirterek, arkada~lar~n~n suçsuzlu~unu ispadamas~~için; ya
tanr~~A4Sur'un hançeri huzurunda yemin eunesine ya da yerli bir kimse
gibi nehre gitmesine izin verilmesini istemektedirler. Kral ve kraliçe
elçilerin bu isteklerinin yerine gelmesi için; dü~manlar~~olan Tawiniya
kral~~ad~na casusluk yapan bir ~ahs~ n kendilerine teslim edilmesini veya 1
mina amiitum ya da 10 mina alt~n verilmesini istemi~lerdir. Bu isteklerinin
Nashef 1991, s. 79.
Gökçek 2004, s. 318.
8() CCT 4, 19c: /5) a-~u-nn 25 TOG ku-ta-ni 1(5) a <t~l>,‹-bi,-la"-ni-ni 12) 1-na
78

79

~a-a-b-tn a-na t GAL""' 1°)
AlV.NA 22)
81
82

Ganbatu 2000, s. 73-88.
Günbatu a.g.m., s. 83.

111)
um-ma 20) ru-L~a-tum-<rna> ~a-birit 21) TI:IG.HI.A <a>-na
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yerine getirilmemesi durumunda ise, AL4ur-takakuinun öldürülece~ini
ifade etmektedirler. Her yönüyle önemli olan bu belgenin tercümesinin
tamam~n~~vermeyi uygun görüyoruz: "Saray M.4ur-takInu'yu yakalad~ktan
sonra iki ay geçti ve bir kârtun (heyeti) saraya ç~kt~~ve kral ve kraliçeye
~öyle söyledi: (0) adam (A.4ur-taklat~ ) suç i~lemedi ve uygunsuz bir darran~~ta bultunnad~. Adam~~serbest b~rak~n! Bizimle birlikte (bu) adam burada bir firmaya sahiptir ve bizimle beraber (her zaman) em~inize âmade
olacakt~r. Kral ve kraliçe ~öyle cevap verdiler: Tawinia'dan gönderilmi~~
mektubu getiren ve dti~n~an~m(~z)a istedi~i (bilgiyi) ta~~yacak olan
ba~~m~z~~ara~t~racak olan (kimseyi) buraya getirin ve karde~iniz (A.l.furtaklnu) serbest kals~n. Kk"~lm ~öyle dedi: O (Afflur-talc.lnu) haz~r olsun
(ve) tanr~~A.4.1t~r'un han çeri üzerine yemin etsin veya sizin ~ehrinizin bir
yerlisi gibi (aklanmak için) nehre gitsin! Hiçbir ~ekilde al~~-veri~~yapmad~~n~a ve Tawiniya'ya (herhangi bir ~ey) götürmedi~ine; Tawiniyah
(krahn) istedi~ini yerine getirmeyecek! Kral ve kraliçe ~öyle cevap verdiler:
Elimizde tuttu~umuz bir tableti yemin için size gönderece~iz, adam~~buraya gelirin! E~er adam~~getirmezseniz, 1 mina amiitum veya 10 mina alt~n
verin ve karde~iniz (A.f.lur-taklâkti) serbest kals~n. E~er (bu istediklerimizi)
bize vermezseniz; fikrinizi de~i~tirmez ve onun ad~n~~söylemezseniz,
AS111* ~ehrinin tableti gere~ince,
karde~iniz ölmü~tür (onu
Kani4 kârt~mu('nt~n) küçük (ve) büyük (meclisleri) bizi (~ahit olarak) belirledi ve tanr~~Agur'un han çeri önünde (~altitli~innz hakk~ndaki) tableti
verdik. Amur-Mit~r'un huzurunda, U~t~r-la-litar'~n huzurunda, IdiA.1.4t~r'un huzurunda, Buzazu'nun huzurundam. Görüldü~ü üzere;
1) Li-ru-um /
/
3) 2 ITU.KAM
1‘3 1) 1-ii) / M~lr-tAk-M-ku 2>.GAL
a-na ..GAL°" > e-ii-ma ~~m-ma Li-ru-un~-ma >a-na n~-ba-im ü ru-ba-tim-ma > a-1,4-l~b~~~arwa41-ra 0-di-ni-ma a-wi-him a-na-kam 10) "" 1411 ~l a11)
1411
nam ü
11)
na 11) e-d-ii-tl-ku-m~~041-ni-ma 12) i-za-az um-ma ru-ba-um 13) ru-ba-tum-ma
la
Ta-wi-ni-a 13) [14e' -61,4:1-ni-ma e-ri-il-d~n 1(1) a-na be-el nu-k~~-ur-ti-a
0-ql-d1 ~ü 18) r~~-a-nim-ma ti a-hu-ku-nu It~4~4-er 13) ~~m-ma Li-ru-un~-ma il-zi-iz 2())
17)
23) il-n~a-am mi-ma 14
GIR la A4ur li-it-ma 21) ~i-ul ki-ma DUMU a-li-ki~~22) a-na i-id
25) M ~l-M-bi,-lu a-na n~-ba.im 2°) Ta-wl-ni-a4-im 2" a-na e-1-14444u
mu-ma 21) a-na
n‘•-n~~~21)) al~u-hi4u G~R la Adur 30) In ni-it-ma a-h~~-ni 31) a-na e-ri-il-d Ta28) izi i-za-z~~-ni
wi-ni-a-i-im 32) izi i-za-zu-ni um-ma n~-ba-um " ü n~-ba-tum-ma 34) la xupp.4-am 0-at-ni 35)
ku-nu-d a-na ~na-mi-tim 3°) a-ra-de,-ku-nu a-wi-lam ru-a-nim 37) in-ma ~~-wi-la~n M ta-radeia-~~im 311) I n~a-na a-n~u-til~n Cfrul •'1°) 10 ma-na KC.I.GI di-na-nim-ma 411) ü a-hu-k~~-n~~~h~-l&
er 11) It~-ma 14 ta-da-na-ni-tl-tl "12) /.4 ta-tü-ra-ma l~~-um4~~~ 13) M ta-za-M-ra a-hu-ku-nu ))) ~ne-et
a-ma-M wup-pi-l~n )5) la a-lin~ki ka-~~~-um KI-ni-il 16) tla-he-er GAL 1-di-ni-a-tf-ma 17) IGI G~R
1°) IGI CI-11nr-z~a-litar 50) IGI DINGIR-na-da
la Adi& trup-I~ii-a~n 41" ni-di-in IGI
511 IGI I-c11-441b• IGI Bu-za-zu.
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- IUr~~~~~~ heyeti saraya ç~kt~ klar~ nda kral ve kraliçeye ricada bulunmaktad~ rlar.
ler.

Iru~ n heyetinin taleplerine kral ve kraliçe birlikte yan~ t vermektedir--

- Kral ve kraliçe tutuklunun serbest kalabilmesi için yerine getirilmesi
gereken ~artlar~~ birlikte s~ ralamaktad~rlar.
Metindeki bu tür ifadeler, kral ve kraliçenin ortak söz hakk~~ bulundu~unu göstermektedir. Öyle ki, ülke güvenli~ini ilgilendiren bir meselede dahi kraliçenin bu denli etkin bir pozisyona sahip olmas~, bu dönem
Anadolu kraliçelerinin siyasi güçlerini göstermesi bak~m~ndan önemlidir.
Koloni Ça~~ 'nda Anadolu halk~n~ n sosyal ya~ant~s~~ hakk~nda kesin bilgilere sahip de~iliz. Bu durum, Anadolu kad~ n~n~~ en üst seviyede ten~sil
eden kraliçeler için de geçerlidir. Çivi yaz~ l~~ belgeler Anadolu
~ehirlerinden Amkuwa, Hattuk Kani, Kuburnat, Luhuzattia, Tawinia, Tegarama, Timelkia ve Wah ~ na kraliçeleri hakk~ nda az ama önemli bilgiler vermektedir. Bu bayanlar!, günlük hayatta veya bir e~~ya da anne olarak
de~erlendirebilece~imiz kesin bilgiler de mevcut de~ildir. Sadece, Asurlu
tüccarlara verdikleri kuma~~ve elbise sipari~ lerinden, bak~ nd~~ birer kad~n
olduklar~ n~~söyleyebiliriz. Bu bilgi k~s~ rl~~ma ra~men, isimlerini tespit
edemedi~imiz bu kraliçeler, bazen kral ile birlikte, bazen de tek ba~lar~na;
ülkeleri~~i~~~ ç~ karlar~n~~ ön planda tutan, idari yetkilerini en etkin ~ekilde
kullanan, hukuki kararlar veren ve ülke yönetiminde söz sahibi olan
yönetici bayanlar olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~ rlar. Belgelerde, gümü~~ve
kalay ile birlikte an~ lmalan sebebiyle, ticari faaliyetlerde bulunduklar~~
dü~ ünülen" kraliçeler, dini törenlere kat~ lmakta, kral ile birlikte yemin de
etmektedirler. Ye~-el halk için son derece önemli olan bu günlerde, ki-al~ n
yan~nda bulunmalar~ , hatta birlikte baz~~ritiielleri yerine getirmi~~olmalar~,
konumlarm~ n önemini göstermektedir. Sonuç olarak, Koloni Ça~~'mn en
az~ ndan belirli dönemlerinde ve baz~~ ~ehirlerinde bu bayanlar~n çok etkin
ve güçlü olduklar~~ anla~~lmaktad~ r.

81

Darga 1976, s. 7.
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