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WAH~USANA KRALLI~I
HASAN AL~~~AHIN*
Wal~sYu~ana krall~~~~hakk~ ndaki bilgilerimiz Kültepe metinlerine
dayanmaktad~ r. Kültepe'de, 1925 y~l~ndan itibaren ortaya ç~ kan binlerce
tablet sayesinde hem Anadolu'daki beyliklerin hem de Eski Asur Kent
Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik tarihini ö~renme imkan~m~ z
bulunmaktad~r. Koloniler Ça~~~(MÖ. 1975-1725)'nda ya~am~~~olan ~ehir
beyliklerinin birbirleriyle olan münasebetleri, Asurlu tüccarlar~ n yerle~ti~i
~ehirler ve bunlar~ n yerlilerle ili~kileri hakk~ nda bilgi edinmekteyiz.
Kültepe metinlerinden yakla~~ k 40 adet Asur kolonisi anlad~~~m~z
kadar~yla Anadolu'da bulunmaktayd~. Bunlar~n ço~u önemli krall~k
~ nerkezleridir. Ancak ~u ana kadar bir kaç adet koloni d~~~ nda di~erlerinin
yerleri tespit edilebilmi~~de~ildir. Tüm bu bilgileri bize sa~layan Kan~.
kan~m~" d~~~ nda Ilattu.s' k~rumu'nun Hatt~d ~ehrinde oldu~u, Ankuwa
wabartum~tnun ise Ali~ar olaca~~~belgelerle tespit edilmi~~bulunmaktad~ r.
Di~er ~ehirlerin yeri konusunda bugüne kadar pek çok çal~~ma da
yap~lm~~t~r. Bunlardan birkaç~n~ n isim benzerli~i nedeniyle lokasyonu
yap~labilmi~tir. Örne~in Tegaramma'n~n Gürün olaca~~~söylenmektedir.
~anhurfa'n~ n Suruç ilçesinin eski ad~~ Badna oldu~undan Badna
wabartumunun buras~~ olaca~~~anla~~l~r. Koloniler Ça~~'nda önemli bir krall~ k
merkezi olan Zalpa'n~ n yeri konusunda pek çok teklif stmulmu~tur. Birden
fazla Zalpa'n~ n olaca~~~da belirtilmi~, Kani kraliçesi efsanesine dayan~larak
K~ z~l~rmak'~ n Karadeniz'e döküldü~ü yere yak~ n Bafra ikiztepe olaca~~~
iddia edildi~i gibi, K~z~l~rmak yerine Zamant~~ irma~~~al~ narak Çukurova'ya
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yerle~tirme giri~imleri de bulunmaktad~r. Ayr~ca Mani metinlerinden
hareketle Zalwar kral~~ An~d-hirbi ile Mama kral~~ Anum-hirbi e~imsenerek,
Zalwar krall~~~= merkezi Gaziantep ili ~slahiye ilçesi yak~nlar~nda yer alan
Tilmen höyü~e yerle~tirilmektedir.
Koloniler Ça~~'nda Kandin do~usundaki en önemli ticaret merkezi
olan Hahhum ~ehrinin F~rat üzerinde Lidar höyük olaca~~~söylenmektedir.
Bu tezi güçlendirecek olan yeni bir kan~t olarak, Hahhum krall~~~~ile
Asurlular aras~nda yap~lan antla~ma metninde Asurlu tüccarlar~n
gemilerinin batmas~~halinde mallar~n~n tazmin edilece~inden bahsedilmesi
gösterilebilir'. Zira bu ~ehrin F~rat nehri üzerinde gemilerin yakla~t~~~~bir
liman~~olmas~~gerekir. Ayr~ca kan~m kelimesinin Sumerce KAR "liman"dan
geldi~ini de hat~rlatal~m. Luhuzatia' n~n Elbistan Karahöyük2, Hurama'n~n
ise Ye~ilhöyük olabilece~i belirtilmi~tir3. Ancak söz konusu höyüklerde
yap~lan ve yap~lacak olan kaz~larda bulunacak belgelerle kan~tlanmad~kça
tüm bunlar birer tahmin olmaktan ileri gidemeyecektir. Söz konusu
~ehirler içinde en önemlisi Akadl~~ tüccarlar~n yerle~ti~i Puru~hattum'dur.
PurusYhattum'un Acemhöyük olaca~~~belirtilmi~, burada 1962 y~l~ndan
itibaren yap~lan kaz~larda Koloniler Ça~~~ile ça~da~~saraylar bulunmu~, o
döneme ait mühür bask~lar~ndan Kargam~~~ve Mani krall~ klanyla ticari
ili~kiler de kan~tlanm~~t~r. Asur kral~~
memurlar~ na ait mühür
bask~lar~~ da bulunmu~tur. Ancak yaz~l~~ belge bulunan~ad~~~ndan ~ehrin
ismini ö~renme imkan~~ olmam~~t~r. Puru.l'hattum ~ehrinin bulunmas~, Akadl~~
tüccarlar~n burada oturmalar~ndan hareketle önem arz etmektedir. Burada
bulunacak olan Akadl~~ tüccarlara ait belgelerle Anadolu'nun tarih ça~lan
birkaç as~r geriye gidecektir.
Wahkdana krall~~~~hakk~ndaki bilgilerimiz de yine Kültepe metinlerine
dayan~r. Bo~azköy'de bulunan Anitta tabletinde Kuffara krallarm~n
fethetti~i yerler aras~nda Pur~dhattum,
Ulan~a gibi kom~u
~ehirlerden bahsedilmesine ra~men Wahl~dana ismi geçmez. Kültepe
metinlerine göre Wald~dana krall~~~~ Kanif ~ehrinin bat~s~nda bulunan ve
Asu~-lu tüccarlar~n yo~un ticari faaliyetlerine sahne olan önemli bir
merkezdir. Burada bir kör= bulunmaktad~r. Büyük tüccarlar burada
ticaret yapmaktad~rlar. Kraliyet saray~n~n ihtiyac~~ olan kalay, bak~r gibi
hammadde yan~nda çe~itli türden mamul kuma~lar bu tüccarlar taraf~ndan
Günl~am 2005, s. 760-761.
1997, s. 14.
3 Forlanini 1985, s. 45-67.
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sa~lanmaktad~r. Bu çal~~mada yukar~da verilen özet bilgiler ~~~~~nda bu
konuda ayr~nt~l~~bilgi verilmeye çal~~~lacakt~r.
WahMana P. Garelli, L.L. Orlin ve E. Bilgiç taraf~ ndan Ni~de civar~na
yerle~tirilmi~tir4. Nashef ise, Tuz Gölü'nün kuzeyinde olaca~~n~~
Kültepe metinleri aras~nda yer alan ve masraf listesi diye
Wahfujana ~ehri'nin yerini belirlemede etkili olmu~tur. Bu
belgeler
an~lan
belgelerden anla~~ld~~~na göre, Wah.svulana'ya birkaç yoldan ula~~lmaktad~r.
Bu yollardan biri, Kani,' ten itibaren bat~~ yönünde Konya Ovas~'na uzanan
yoldur. Kanirten itibaren bat~~yönünde ilk önemli istasyon Nev~ehir
civar~nda olaca~~~belirtilen Wafhania ~ehri'dir. Bir belgede Waihania'dan
hareketle Malita üzerinden Wahhdana'ya ula~~lmaktad~ r'. Buna göre Asurlu
tüccarlara ait kervanlar Nev~ehir'in bans~ndan K~z~l~rmak'~~geçerek kuzeybat~~yönünde ilerleyip K~r~ehir ili s~n~rlar~~ içinde yer almas~~ gereken
Malita'ya oradan da Wahhdana'ya ula~maktad~ r. Güneyden giden yol
Wafhaniya'dan itibaren Klasik Nanassos (Nenizzi) oldu~u anla~~lan
NenaBa'ya varmaktad~ r. Nenaffa'dan itibaren yine bat~ya do~ru Ulama ve
oradan PuruAr~ttum'a ula~~lmaktad~r7. Nenafia'n~n Aksaray'~n do~usunda
oldu~unu biliyoruz. Ulama Aksaray civar~nda ise, Purulhattum'un daha
bat~da yer almas~~ mümkündür.
Kanifin kuzeyinden giden yoldan, Tawinia-Turhumit-Tuhpia üzerinden
Wahfu~ana'ya var~lmakta ve devamla Purufhattum'a uzamlmaktad~r. Bir
Kültepe metninden ö~rendi~imize göre, Wahiugana'dan .~alatiwar'a ve
oradan PuruJhattum'a var~llyordua. Wahiukna'dan biri Ulatna di~eri
..alatiwar üzerinden olmakla iki ayr~~yoldan Purughattum'a ula~~ld~~~n~~ da
görmekteyiz'. Kani! karumu'na WaMuiana Kiirt~mu'nun yazd~~~~mektupta, iki
haberciyi Ula= yolundan iki haberciyi de &~latuwar yolundan
Purulhattum'a gönderdikleri belirtilmi~tir. Buna göre, Waidufana
~ehri'nden Purufhattum'a iki ayr~~yoldan var~lmaktad~ r ki, biri Tuz
Gölü'nün do~usunda kalan Ulama üzerinden di~eri gölün bat~s~nda
bulunan .§alatuwar üzerinden olmal~d~r. WahsVana ~ehri ise, Tuz Gölü'nün
kuzeyinde yer alm~~~olmal~d~r. Buras~~ K~z~l~ rmak kavisi içerisindeki
Garelli 1963, s. 121; Orlin 1970, s. 36; Bilgiç 1946, s. 402.
5 Nasher 1991, s. 135.
01P 27, 54.
7 TC 3, 165.
ART 3, 34.
9 Günhan.' 1987, s. 479; Kt. 83/k 117.
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Tawinia, Turhumit, Tuhpia ~ehifieriyle K~z~l~rmak'm güneyinde bulunan,
Purudhattum, &tlatiwar, Ulanw ~ehirleri aras~nda önemli bir geçi~~',midir.
Böylece, Walduk~tza hem Tuz Gölü'nün çevresindeki ~ehirlere hem de
K~z~l~rmak kavisi içinde bulunan Tuhpia, Turhunnt gibi ~ehirlere yak~n
bulunarak merkezi bir önem kazanm~~t~r'. Bir masraf listesinden yine yol
,güzergahl konusunda bilgi ediniyoruz". Buna göre, Purufhattum'dan
Salatiwar'a oradan Wahsvulana'ya gelinmektedir. Wakfufana üzerinden
Tuhpia ve Turhumit geçilerek Kanir e dönüldü~ünü de belgelerden
ö~renmekteyiz.
Siyasi Tarihi
Wak~~dana hakk~ndaki bilgilerimiz Kültepe metinlerine dayand~~mdan
bu ~ehrin siyasi tarihi hakk~nda direk bilgi edinme imkan~m~z
bulunmazken, Asurlu tüccarlarla olan ili~kiler sayesinde belgelere yans~yan
ifadelerden hareketle; ~ehrin saray~ndan, kral~ndan ve k~-aliçesinden
haberdar olmaktay~ z. Anadolu ~ehirlefine Asurlu tüccarlar~n
yerle~ebilmeleri ancak yerli beylerle yapt~klar~~antla~malarla sa~lan~yordu.
Yerli beylefin onlar~n ticari aktivitelerini s~k~~denetledi~i, ticaretinin
yap~lmas~~yasaklanan kritik madenleri al~p-satanlann mallar~na el koydu~u
veya tüccar' hapse att~~~~oluyordu. Bazen yaln~zca oturduklar~~ ~ehrin
lu-ahyla antla~ma yapmalar~~mümkün olmuyor, kervanlann geçtikleri
~ehrin krahyla da anla~mak, yada ona yemin etmek durumunda
kal~yorlard~. Walhania kral~~tahta yeni ç~kt~~~nda Wahlufana ~ehlinde
bulunan Asur kolonisinin temsilcilerinin huzuruna ç~karak yemin
etmelerini istemi~tir. Bunun nedeni, Wahlufana ~ehrinde oturan tüccarlar~n
kervanlan bu ~ehirden geçti~inden, tüccarlar~n krala kar~~~dürüst olmalar~,
ke~vanlar ~ehirden geçerken vergilefini düzgünce ödemeleri ve kaçakç~l~k
yapmamalar~n~n istenmesidir".
WahMana
~ehrindeki tüccarlar
kendilerinin bu konuda söz sahibi olmad~ klar~n~~belirterek Kand Kitrumu'na
haber göndermi~lerdir. Mektupta, Asur ~ehlinin ve Kand k <' burnunun
elçilefinin Wahania kral~na yemin için gitmeleri istenmektedir.
Walduktna kral~ndan bahseden belge, ~lr-iddi(n) isimli tüccarm
muhtemelen orta~~~olan U~ur-§a-Affur'a gönderdi~i mektuptur'. Buna
göre, ~li-iddi(n) isimli ~ah~s bir kraliyet sarayma ç~km~~~ve onun haberlerini
iletmi~tir. Kral, rabi-sikkatim isimli d~~~ticaret ve panayn-lardan sorumlu
~° Forlanini 1985, s. 45-65; Günhan! 1995, s. 107-116.
11
Kt 91/k 424.
12
Landsberger 1940, s. 26-27; KTP 14.
AKT 1, 78.
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görevlinin Puruihattum Uk~nala ve Wahh~~ana krallanna yemin etmeden
önce buraya gelmesin demektedir. &~rla memleketinde abual~ lar bize yolu
kapatt~lar ve bizi tutuklad~lar. Gerek Wahfidana ve gerekse çevresindeki
Purug~attum, Ulama gibi ~ehirlerde zaman zaman siyasi istikrar~n bozuldu~u
görülür. Bu olaylar direk olarak Asurlu tüccarlan etkiledi~inden onlar~n
yaz~~malanna yans~ r. Bir mektupta hem Purufhattum hem de Wahfulana' da
ayaklanma oldu~undan, Asurlu tüccann Wal~ f~dana'ya geçmedi~i anlat~l~r".
Yine bir ba~ ka mektupta ise, ~ayet Kanirte isen Wahania'ya geç, memleket
sakinle~ene kadar buraya gelme denilir ki, bu ~ehrin Purulhattum olaca~~~
belirtilmektedir'. Wahhdana memleketinden bahseden bir di~er Kültepe
metninde ise, burada bir karga~a hüküm sürdü~ünden depolanan bak~r
madenini kurtarmak üzere, AHur-damig, Wahhdandya gidece~ini ve orada
bak~ n acentalarma teslim edece~ini U~ur-fa- fitar'a yaz~yor".. ~kuppia isimli
~ahs~ n Wah.fidana'da oturan U~ur-ia- iftara yazd~~~~mektupta'', onlar dediler
ki, Onlar, Wahfuk~na memleketini istila ediyorlar. Ayr~ca ha mallar~n gitmesi
engellendi. 5 gün içinde kancalann yap~l~p yap~lmad~~~n~~ö~renece~im ve hamal
kiralay~p bak~n yollayaca~~m demektedir.
Koloniler Ça~~'nda Anadolu ~ehirlerini yöneten ve ruba h~n denilen
beylerin yan~nda rubcitum ad~~ verilen kraliçelerin de yer ald~klar~~ görülür.
Bunlar~n ~ehir beyleri gibi kendi adlar~na saltanat sürmü~~olduklar~~
anla~~l~r. Baz~lar~~da kralla birlikte yönetimde bulunmu~~olmal~d~rlar. Hitit
Devletleri döneminden bildi~imiz güçlü kraliçelik kurumunun Koloniler
Ça~~'nda varl~~~~anla~~l~r. Rub~tum terimi, Asurca olmas~na ra~men yaln~zca
Anadolu'daki kraliçeler için kullan~lm~~t~ r. Böylece eski Anadolu'da ~ehir
devletleri yönetimindeki kral-kraliçe birlikteli~inin bu ça~dan itibaren
Hititler dönemine ula~t~~~~anla~~l~r. Kraliçelerin Asurlu tüccarlarla olan
ticari ili~kileri belgelere yans~ maktad~ r. Kraliçeler, Asurlu tüccarlara çe~itli
türden kuma~~ve di~er mamul e~ya sipari~leri vennektedirler, tüccarlar da
bazen ellerindeki de~erli kuma~lan onlara hediye etmektedirler. Bu
cümleden Asurlu tüccarlar~n Wahf~dana kraliçesine hediye olarak elbise
verdikleri anla~~lmaktad~r'.
Çeçen 2002, s. 65.
Çeçen 2002, s. 66.
KI. n/k 218; Derckscn 1996, s. 143, n. 445.
17 Ki ~~ /k 84; Derckscn 1996, s. 142, n. 443.
KTS I, 50 : i-nu-nd rt~ -ba-tum Wa-ah-gu-b-na-i-tü
TÛG §u-ru-am a-na Ni-§at-e-im a-df-in 2/3 ma-na 5 GIN2
um IDUMU!
14

15

1 ku-ta-na-am 1
10 a-§a-kan2 [Iii-mu-

Belleten C.LXXII, 44
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Kültepe metinlerinden anla~~ld~~~ na göre, devletin ba~~nda bir kral
bulunmaktad~ r. Bunun yan~ nda kraliçenin de yetkili bir ki~i oldu~u
anla~~l~r. Devlet hanedan~ n ortak mal~~ olarak alg~land~~~ ndan prenslerin
devlet örgütünde görev ald~klar~~ ve bu görevlerde yükseldikleri
bilinmektedir. Sarayda devlet bürolar~n~ n birbirinden ayr~ld~~~~görülür.
Hazine, ticaret, askeri, mali, istihbarat dairelerinin varl~~~~anla~~l~r.
Belgelerirnizde geçen, rabi-simmiltim (merdiven büyü~ü-prens), rabi-sikkatint
(panay~ rlardan sorumlu ki~i), rabi-massa~lint (hazinedar), rabi-abulltrtim (~ehir
kap~lar~~sorumlusu), rabi-musium (ihracat ~efi), rabi-dayalim (istihbarat ~efi),
rabi-hur~ötim (depolar amiri), rabi- »t (komutan), rabi-qaqqidi (personel
~efi), rabi-purullim (belediye ba~kan~), rabi-hallim (asac~lar ba~~), rabi kiriatim
(bahç~vanlar ba~~), rabi-lösimum (haberciler ba~~), rabi nagi~i (tellallar ba~~),
(rabi-~naht~im) (pazar a~as~) yan~nda kral~ n kendi hizmetinde bulunan, rabipaliure (sof~-ac~lar ba~~), rabi-göqe (sakiler ba~~ ) gibi görevlilerin Walzhdana
saray~ nda da bulunduklar~n~~ belirtmekte sak~ nca olmamas~~ gerekir.
Koloniler Ça~~ 'nda Anadolu'da geni~~bir saray te~kilat~n~ n ve canl~~bir saray
hayat~n~n varl~~~~sezilmektedir. Eski Hitit Krall~~~= hemen ba~lar~ nda
görülen saray ya~ant~s~n~n, saray entrikalarm~ n birden ortaya ç~ kmad~~~n~~
dü~ünmek zorunday~ z. Dolay~s~yla M.Ö. 3. binden itibaren ~ehirlerin,
hanedanlar~ n, askeri ve mali gücün yükseli~ iyle birlikte devlet örgütünün
ortaya ç~ k~~~na ~ahit olmaktay~z.
Asu~-lu tüccarlar aras~ ndaki bir davay~~yans~tan mahkeme zabt~ ndan
anla~~ld~~~na
Waldugana saray~~ Kuzizia isimli Asurl~~ nun deposunda
bulunan ve Alahum'a ait olan alium madenine el koymu~~bulunmaktad~r. Bu
durumda onlar Ulama krall~~~na ba~~vurmu~lar ve Ulama saray~ndaki
yüksek bir görevli olan rabi-sikkatim'den bir avukat tutarak söz konusu
n~adenin Wahfidana saray~ ndan geri almas~n~~ istemi~ lerdir. Sarayda
tüccarlar~n mallar~na hile yap~ld~~~, zorla el konuldu~u ya da fazla vergi
al~nd~~~na ~ahit oluyoruz'. Waldtdana saray~nda rabi-sikkatim unvamyla
görev yapan ~ah~slar~ n madenler konusunda yetki sahibi olduklar~~anla~~l~r.
TC 3 271; Orlin 1970, s. 149.
Ki. n/k 1490: a-na A-lur-bc-el-a-wa-tim A-lur-i-mi-~ lA-lur-ta-ak-U-<ku> ü I-na-a
um-ma u-Be-lûm-ma 8 ma-na 4 GNI <KÛ.BABBAR> 5 ü 3 1/3 G~N KÛ.GI A-sü-a ul~la-ku-nu-tl 17 ma-na K~.BABBAR ü 1/3 ~na-na 7 GIN KÛ.Glku-nu-ki-a Sü-en6-pl-lû-ah na<a>-ba-û-a 10 bc-lu-<ü>-a a-tü-nu
la KÛ.BABBAR la-df u4-ml-im an~ m la ü-1c2-bi-<lu>-nim GAL-lüm i-na Tü-ha-pf-a ik-la-a-ni-ma 10 u4-mc 15 ü-la-as-hira-ni i-na
a-li-kam-ma P,.GAL-lüm ni-ki-i15-t4m il-ku-ma ü-nu-ll il-tü ha-ranim 20 û-ta-c-ru-nim-ma a-na
ap2-tü-nu a-na la-am-ii la a-na Bu-ru-ul-ha-tim ü~ü-ni Sû-cn6-pf-1û-ah 25 at-ru-dam c-ra-M)-ma 5 u4-~nc
a-I~i-at.
19

20
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Puzur-A«ur'a yazd~~~~mektupta rabi
Hannanarum,
sikkatim'in kendisine 10.000 mana bak~r ödemesi konusunda söz verdi~ini
ancak bak~n kendisine vermeyip, alt~n veya gümü~e çevirip bak~ rm
kar~~l~~~n~~ ödemek istedi~i belirtilir21.
~ehrin Ekonomisi
Koloniler Ça~~'nda Anadolu halk~~ genelde tar~m ve hayvanc~l~kla
u~ra~m~~t~r. Kültepe metinleri yerli halktan çok Asurlu tüccarlar~n
durumunu yans~tmaktad~r. Ancak yerli halkla olan münasebetlerinden
anla~~ld~~~na göre, Anadolu'da ya~ayan insanlar~n ço~u köylerde
oturmakta, tarla ve bahçe bitkileri ile üzüm ba~~~yeti~tirmekte ve
hayvanc~l~ kla u~ra~maktad~r. ~ehirde ya~ayan insanlar~ n da pek çok
mesle~e ayr~ld~~~~ve esnaf~n adeta loncalar gibi örgütlendi~i gözlenir.
Bunlar bronz yap~mular~, marangozlar, dericiler, ayakkab~c~lar,
çama~~ rc~lar, yün ç~ rp~c~lar~~ gibi meslek ustalar~d~r. Waldu~ana ~ehrine
gönderilen bol miktarda bak~r ve kalay~n oradaki bronz ustalar~~ tarafindan
silah ve kap kacak yap~m~nda kullan~lm~~~olmas~~ gerekir.
Asurlu tüccarlar~n Anadolu'da dola~~rken yapt~klar~~ masraflar~~
gösteren listelerden anla~~ld~~ma göre, kervanlarm geçtikleri yerlerde
önemli ölçüde harcamalar yapmaktad~rlar. Kervanlar bir günde yakla~~k
olarak 30 km yol almaktad~r. Kervanlarda muhaf~zlar, rehberler,
muhasipler, kervan sürücüleri yer almaktad~r. Bunlar~n yiyecekleri,
konaklama masraflar~~ yan~ nda yüklerin bo~alt~l~ p yeniden yüklenmesi de
önemli harcamalar gerektiriyordu. Ayr~ca, merkeplerin beslenmesi ve
bazen bunlar~n de~i~tirilmesi gerekti~inden yeni merkeplerin sat~n
al~narak kervana kat~ld~~~n~~ göz önüne ald~~nn~zda, konakla~na yerlerinde
önemli ölçüde para b~rak~ld~~~n~~ söyleyebiliriz. Kanif ten bat~~ yönünde
kervanlarm bak~rla, Asur-Kani.' aras~nda ise kalayla ödeme yapt~klar~~
anla~~lmaktad~r. Bir belgeden ö~rendi~i~nize göre, Malita'dan Wahhdana'ya
kadar 3 mana (1 kilo 250 gr) k~r~ k bak~r harcannu~tn-22. Asurlu tüccarlar~n
s~kça gidip geldikleri WaldufanaSalatiwar—Pundhattunt aras~nda yap~lan
harcamalar~~ gösteren bir belgede ise, WaMuk~na'dan Salatiwar'a kadar 115
S"eqe1 (1 kg) bak~r harcand~~~, ayr~ca köprüden geçerken para ödendi~i
bilinmektedir". Waidus'ana ile ,..ttlatirvar aras~nda bir ~ rma~~n geçildi~i söz
konusu masraf listelerinden anla~~l~r. Asurlu tüccarlar, ~rmaktan kay~kla
geçmekteler ve bazen de k~lavuz tutmaktad~rlar. Wald~dana ile Tuhpia
21 KI-I -1 14, Dercksen 1996, s. 203-204.
22
()IP 27, 54.
2 AKI. 3, 34.
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aras~nda yap~lan yolculukta 11 mana bak~r harcand~~~~bir ba~ka belgeden
anla~~l~r". Bu tür masraflar~~ gösteren belgelerden ö~rendi~imize göre
önemli ölçüde ödeme yap~lmaktad~r. 10 mana bak~r (4 kilo 800 gr) rehber
için, 1 mana (480 gr) bak~r kay~kç~~ için ödendi~i görülür". Asurlu
tüccarlar~n Anadolu içindeki bu ticari faaliyetleri ~üphesiz ~ehirlerin
ekonomisine önemli katk~~sa~l~yordu.
Anadolu'daki kraliyet saraylarm~n ald~klar~~vergiler konusundaki
bilgilerimiz tamamen Kültepe metinlerine dayanmaktad~r. Belgelerden
Asurlu tüccarlar~n ödedikleri vergiler hakk~nda bilgi edinmekteyiz. Yerli
halk~n krala kar~~~sorumlulu~u vard~; t~mar ve angarya mecburiyeti
bulunuyordu. ~ehir devleti hanedan~n ortak mal~~ olarak görülür ve
prenslere de toprak da~~t~l~rd~. Muhtemelen devlet görevlileri ve halka
t~mar olarak arazi verilir ve bunun kar~~l~~~nda asker sa~lan~rd~.
Belgelerimizde yerli halk~n krala ödedi~i vergi konusunda bilgi
bulunmazken Asurlu tüccarlar~n çe~itli isimler alt~nda yapt~klar~~ ödemeler
söz konusudur. Kervan önce saraya ç~kar ve orada kuma~lar üzerinden % 5,
kalay üzerinden % 2,5-3 oran~nda nishatum ad~yla an~lan bir vergi ödenirdi.
Ayr~ca saray istedi~i kadar~n~~ sat~n al~rd~. Geri kalan mallar halka arz
edilirdi. Yerli beyler Asurlu tüccarlardan yol vergisi (datum), kelle vergisi
(qaqqadatum), giri~~vergisi (eribtum) alarak, bu paran~n bir k~sm~n~~ onlar~n
güvenli~ini sa~lamada kullan~rd~. Böylece krall~k saray~n~n ihtiyac~~ olan
mallar bu tüccarlar vas~tas~yla sa~land~~~~gibi önemli ölçüde gelir de elde
edilirdi.
Asur Kolonisi
Wahfufana ~ehrinde, Asurlu tüccarlar~n bir ticaret kolonisi
bulunuyordu. Kolonideki tüccarlar~n temsilcilerinin yerli otoritelere yemin
ederek ticaretlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Yerli beyler kendi
hayatlanyla s~n~rl~~olmak üzere Asurlu tüccarlara ticaret yapma imtiyaz~~
veriyorlard~. Tüccarlar da ~ehrin kenar~nda bir mahalle kurarak
yerle~iyorlar ve özellikle saray~n ihtiyac~~olan kalay ve di~er mamul e~yas~~
sa~hyorlard~. Wah,svuJana kolonisinin büyük koloniler aras~nda bulundu~u
görülür. ~ehrin önemine binaen burada çok say~da tüccar~n bulundu~u ve
s~k~~ ticari i~lerin varl~~~~anla~~l~r. Tüccarlar~n kurduklar~~koloni dairesi
onlar~n hertürlü haklar~n~~ kral nezdinde savundu~u gibi tüccarlar
aras~ndaki ili~kilerde de tarafs~zl~k göstermek suretiyle birini di~eri
24
25

Kt. 91/k 424; Derkscn 1996, s. 12, n. 32.
Scvcr 1990, s. 474; Ki. t/k 1, ~/k 25.
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üzerinden zenginle~ mesini engellemek üzere belirli ticari esaslar
geli~tirmi~lerdir. Koloni dairesinin faiz oranlar~n~~ belirlemesi, onlara kefil
olmas~, mallar~n~~ depolamas~, ölçü ve tart~~ ayar~~ yapmas~~ ticaret odas~~
niteli~ini gösterir. Tüccarlar aras~ ndaki davalara koloni dairesi
bakmaktad~r ki, ileride bu konuda bilgi verece~iz. Wahhdana ~ehrindeki
tüccarlar~ n kolonisinde büyük ve küçük meclisten bahsedilmesi, burada çok
say~da tüccar~n yerle~ti~ini gösterir. Bunlar aras~nda büyük tüccarlar~n
olu~turdu~u bir meclisle s~radan tüccarlar~ n olu~turdu~u meclis
bulunuyordu ve kararlar~~ birlikte al~yordu. Ast~~-lu tüccarlar ba~ta merkez
kolonisi olmak üzere baz~~ kolonile~-le
olan Kani
(Kan~m)
lar.
Anadolu'daki
tüm Asur kolonilerinin ba~l~~
mektupla~maktayd~
bulundu~u Kand kolonisi zaman zaman di~er kolonilere yazarak onlara
Asur Devleti'nin direktiflerini bildirmektedir. Walduk~na kolonisinden
merkez Kanif kolonisine yaz~lan birkaç mektup bulunmu~ tur. Bunlardan
biri koloniler aras~ndaki statüleri ve ili~kileri yans~tmas~~ aç~s~ ndan
Ulama ve ,alatiwar kolonilerinden (wabartum) gelen
mektuplar~ n Waldu.S'ana kolonisi taraf~ndan okunduktan sonra Kand
kolonisine bilgi verildi~i görülür. ~ki habercinin Ulama, iki habercinin ise
,alatiwar üzerinden Puruffiattum'a meseleyi halletmeye gönderildi~i
bildiriliyor. Böylece Wahhdana kolonisinin Pundhattum kolonisini kendine
e~it gördü~ü, di~erlerinin ise üzerinde bir statüye sahip oldu~u anla~~l~r.
Bir evlenme belgesinde, evlenen erke~in ikinci bir e~~alamayaca~~~
vurgulan~rken, Purtdhattum, Wahhdana, Turhumit ve Kanis'te ikinci bir e~~
alamaz ifadesi de bölgedeki önemli ~ehirleri göstermektedir'. Bir di~er
mektupta ise, harran suqinnum denilen yoldan gelenlerin ödedikleri
vergilerden bahsedilmektedir". Bu yoldan gelen tüccarlar~n ödedileri
,addu&unt vergisini Koloni daireleri toplamaktad~r ve bir k~sm~ n~~ da Asur
~ ehir Devleti'ne göndermektedir. Bununla ilgili olarak Asur Devleti'nin
emirleri do~rultusunda Kani, kolonisi taraf~ndan bütün körum ve
wabartumlara gönderilen direktifler bulunur'. Wahs'u.S'ana IW17121113£ 'ndan
Salatiwar'a yaz~lan bir mektup da bulunmaktad~r'''. Mektup ..alatuwar'~n
s'aqil-datim ve beritun~u'na yaz~lm~~t~r. Beritun~, Asurca bearum seçmek
fiilinden yap~lm~~~bir isim olup, seçilmi~~anlam~ na gelmektedir. Ayn~~ terim
Günl~t~ ll~~ 1987, s. 480.
Ki. 90/k 108 a -1).
Günhan' 1987, s. 483.
2" Çeçen 1997, Kt. 92/k 203.
3() KTK 2; TM11 I, la: un~-~na U-~-u-um Wa-ah4u-,4a-na-ma a-na
a-na-kam 15 ~na-na URUDU ma-si-am4a URUDU
ru-tim 5 ga
76

27

il bi-
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Chaga~--Bazar tabletlefinde DUMU birutun~~ ~eklinde geçmektedir".
Wah!u~ana Kürumu'nun
yazd~g~~ bir mektupta, !agil-datim ve
beritumana seslenmektedir. .alatiwar'da Asurlu tüccarlar~n
kurdu~u bir wabartum dairesinin oldu~unu biliyoruz. Böylece Wahkdana
körumunun muhatab~n~n faqil dötim ile birutum denilen görevliden olu~tu~u
anla~~lmaktadir. Wabartum ~nahkemelerinin kararlar~n~~ içeren mahkeme
zab~tla~-~ ndan hiç birinde büyük/küçük adam hükmünü verdi~i "TUR.GAL
idinniatima" ifadesi geçmemektedir. Wabartum ad~~verilen küçük kolonilerde
onlar~~ beritum denilen ~ahs~n, Asur Devleti'ni ise, laqii dötnn denilen
gör evlinin temsil etti~ini söyleyebiliriz.
Wahkdana kolonisinden As~l~- ~ehri'nin elçilerine ve Kani! kolonisine
yaz~lan mektuplarda genelde koloninin kendi halledemedi~i meselelerin
merkez köruma sevk edildi~i görülür". Wa.'s'hania kral~n~n isteklerini de bu
ba~lamda kendilerini yetkili görmeyip Kande bildirmi~lerdir". Asurlu
tüccarlar aras~ndaki davalar bazen hakem tutarak sonuçland~r~l~p kolonide
tasdiklenirdi. Bazen koloni meclisleri davay~~ ele al~r ve sonuçland~r~rd~.
~ayet davay~~ çözemez ise merkez kört~m olan Kani! kolonisine gönderirdi.
Bu ~ekilde tüccarlar aras~ndaki davalar~~içeren mektuplar da görülür. Bu
konuda bir belge Usur-k~-~kar isimli tüccar~n meselesini içerir'. Elali isimli
tüccar~n bir davas~~ Wahkdana kolonisi taraf~ndan Kand e yaz~lan bir
mektupta anlat~lmaktad~r". Wahkdana kolonisinden Kani! kolonisine
yaz~lan bir mektup k~r~k oldu~undan konusu tam olarak
anla~~lamamaktad~r". Wahkdana Könumu'nun Kande kadar olan tüm
kolonilere yazd~~~~mektupta körumun elçisi olan Nakkiliat'~n resmi belgeyi
ta~~d~~~~vurgulanarak ona bir adet yard~mc~~ verilip di~er ~ehirlere
haberlerin ula~t~r~lmas~~ istenmektedir".
Waidulana ~ehrinde oturan Asurlu tüccarlar~n olu~turdu~u büyük ve
küçük meclislerin varl~~~~görülür". Bu meclislerin de birbirleriyle
mektupla~t~klar~m görmekteyiz. ~tur-i/T isimli tüccar~n bir davas~~ Kani!' in
büyük küçük meclisinden Wahkdana kolonisinin büyük/küçük meclisine
3 ' Gadd 1940, s. 22-66.
" KTK 3, KIX 4.
Landsberger 1940, s. 26-27; KTP 14.
34 KI. n/k 314.
Ki. ~lk 16.
3" Ki. o/k
37 Çeçen 1997, s. 219, KI. 90/k 355.
33 Ki n/k 1810 I KISIB A-§hr-i-ml-tI DUMU A-ta-a a-na a-wa-tim a-ni-a-tim
Wa-ah-§u4a-na ~a-he-er GAL i-di-ni-ma IG1 G~ R §a A-§ür §f-bu-ii a-di-in A-mur-A-Ahr
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gönderilmi~tir". Burada bulunan ve saher rabi (küçük/büyük) meclisin
karar~n~~içeren ve mührünü ta~~yan belgeler Kültepe metinleri aras~nda yer
al~r". Bazia isimli Asurlulun hem~ehrisi Enlil-berni'ye 1 mana safla~ur~lm~~~
gümü~~ödeyece~i bu kurumun karar~yla belirlenmi~~ve mührüyle
mühürlenmi~tir'. Wahgugana Kinumu'nda bu davala~-~n çözüldü~-ü hamrum
ad~~verilen kutsal bir mekân bulunmaktayd~' ve burada mahkeme
yap~l~yordu. Waldugana Kinumu'nda bulunan mahkeme yerinde tanr~~
AHur'un k~l~c~~ önünde yemin edilerek ~ahitlik yap~l~yordu'. Bir mahkeme
zabt~nda ~u ifadeler yer almaktad~r: Wal~gugana Körumu'nun mührü, karum
büyük küçük bizimle ilgili karar~n~~verdi. 34 geqel gümü~~S-u-Ranta için yerlinin
evine onun borcu için, Amur-ili tartacak, ~ehrin üzerine yemin edecek...14. Aggurimitti ile Aggur-imitti-SATU aras~ndaki dava k "(numun büyük/küçük karar~yla
sonuçland~rdm~~ur". Wahh~gana K~rumu'nun büyük/küçük karar~n~~ içeren
bir di~er dava Luzina ile Su-Kubum'un Liptanum'dan alacakl~~ olduklar~~
kuma~lar hakk~ndad~r". Aggur-imitti isimli tüccar Alahum'a kar~~~bir dava
açarak ona borcu olmad~~~n~~ Wal~gugar~a Karum'unun büyük küçük karar~yla
tasdik ettirmi~tir". Suea ile Ennam-Aggur aras~nda vuku bulan ve 2 nepffum
gümü~le ilgili dava kc7rumun büyük/küçük hükmünce çözüme
kavu~mu~tur". Kanirte ~labrat-duni Damqa'n~n e~ini dava etmi~tir. Bu dava
Wal~gugana Karumu büyük/küçük karar~n~~vermek suretiyle sonuçlanm~~t~r'.
Wa-ah-gu-ga-na
~a-hc-er GAL-ma a-na
Kt.k/k : 1-5: um-ma kû-ru-um
~a-hc-cr GAL cif-bi-m[a] a-na-kam 1-tur4-DIN[G1121 [1m-111u-ur-ni-it-t fj.
4° I Icclicr 2003, s. 194-195.
Wa-ah-gu-ga-na ~a-hc-cr GAL kû-ru-um ITJUR GAL
'I VS 26, 115 A: 1 [K1~113]
5 IGI GIR ga A-gûr clf-nam i-df-in-ma.
" Karaduman 1994, 29.
TC 3 275: kû-ru-um Wa-ah-gu-ga-na TUR GAL IGI GIR ga A-gur clf-nam
Wa-ah-gu-la-na ~a-he-cr GAL kû-ru-um di-nam i-df-inKi. 87/k 252:
mal/2 ma-na 4 G~ N Kü.BABBAR a-gu-ml ~u-ra-ma DUMU A-gur-clan a-na 1 nu-a-im a-na
A-mur-DINGIR ig-qû-lû ia ni-ii a-limki
um-ma A-gur-iKi. c/k 267: A-gur-i-mi-lf a-na A-gur- bc-cl-SATU
ml-tf-ma a-na A-gur-bc-cl-SA.TU-ma 5 Ic-r~i-um Wa-ah-gu-ga-na ~a-hc-cr GAL df-nam i-dfin-ma
um-ma Lucur 5 12 A: 1 Im-zi-na ü Su-ku-lum a-na
zi-na ü Su-ku-tum-ma 5 a-na Li-ip-ta-nim-ma
4' Balkan 1992, s. 30-31. ki c/k 226.
48
CC-1' 5, 15 c: 1 [Sü-c-a i~-baj-at-ni-a-tf-ma k-na E Enj-um-A-gur [DUMU A-ni-nim
uma-na En-um-A-gur
k-ri-ib-ni-a-ti-ma 5 2 n&pf-gf KÛ.BABBAR ku-nu-ki
ma Sü-c-a-ma a-ma 2 ne-pf-gf 10 53 1/2 ma-na Kü.BABBAR ku-nu-ki-a a-na ma-~a-ar-lim
na b&ti-kû li-ib-'gf 15 a-na a-wa-tim a-ni-a-tim kû-ru-um [Wa-a]h-gu-la-na ~a-hc-cr GAL i-dfIGIJ [Kuj-zi-a
ni-ma IGI GIR [ga A-gujr ii-bu-ii
AKT 3, 51.
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Su- Iftar ile Ennam-Affur- Mannuki-Affur aras~nda vuku bulan ve amytumun
bedelini sa~-aya ödeyip, gümü~e çevirerek Kande gönderildi~i konusundaki
dava hükme ba~lanm~~ ur". Nafaka hususunda bir dava yine Wahfufana
Kan~mu'nda görülmü~tür. Asurlu tüccar, Pilah-lltar yerli bayan Tatana ile
bo~anm~~lar ve Pilah-iftar'n~~ bo~ad~~~~e~ine, y~ll~k giyecek, yakacak odun,
ya~~masraf~~ ile ayl~k 8 mana bak~ n nafaka olarak verece~i karara
ba~lanm~~t~ r". Benzer bir belgeden anla~~ld~~~ na göre, ~dan~n o~lu AMUTiftar ~~ftar-bafti'yi bo~am~~ur. ftar-bafti'ye bo~anma paras~~ olarak 50 mana
bak~r verilmi~~ve taraflar~ n birbirlerini bu konuda dava etmeyecekleri
belirtilmi~tir". Birkaç belgeden Anadolu'da nafaka uygulamas~n~n
varoldu~unu söylemek zor da olsa, bu belgeler Koloni Devri Anadolu'sunda
kad~nlar~n haklar~n~n korundu~unu göstermektedir.
Körumlarda görülen davalar çözüme kavu~turulamad~~~~zaman, merkez
11".num olan Kanif Kanunu'na havale edilmekteydi. E~er, Kani! Karumu da

karara yaramaz ise, bu defa Asur'a gönderiliyor ve orada dava çözüldükten
sonra bir avukat tutularak belge Anadolu'ya gönderiliyordu". WahWana'da
geçen bir olay~n mahkemesi de Kani! Karumu'nca karara ba~lanm~~t~r".
Suen-nada ile Ennanum aras~ndaki 1 mana gümü~~ve 1 talent 17 mana temiz
bak~n içeren alacak davas~~ koloni mahkemesinde sonuçland~r~l~n~~t~ r".
Sun~n~a-libbi-Affur ile Adad-~ululi aras~ndaki alacak-verecek konusu önce
hakem tutularak sonuçland~r~lm~~~ve sonra Wahfufana Karumu'nun büyük
küçük meclisince onaylanm~~ ur. Belgeye göre, Summa-libri-Affur Adad~ululi'ye 70 fegel gümü~~borçludur. Ad,ad-~ululi Enna-Suen'den 7 talent 30 2/3
mana temiz baki~-1 Suma-libi-Affur dolay~s~yla ald~~~n~~ belirtmi~tir. Adadsululi'nin Puzur-Affur'un firmas~= bir acentas~~ oldu~u ve onun ad~na
çal~~t~~~~di~er belgelerden anla~~l~r. Ayr~ca 'uma-libi-Affur ile birlikte i~~
yapt~klar~~ da görülür. Belge Papalum'un o~lu Su-Su'en'in y~l~na
tarihlenmi~tir'. Su-Su'en, As~l~- kral~~ Naram-Su'en'in ilk limamu olup, M.Ö.
1872 y~l~na tekabül eder". Adad-~ululi ile Buzazu aras~ndaki bir dava Kani!
Körumu'nun büyük küçük karar~yla sonuçland~r~lm~~t~r". Yine Adad-~ululi
Ki. In/k 71.
Bayram-Çeçen 1995, Kl. n/k 88/k 269:
52 Özgilç 2005, s. 283.
" C= 4, 40 h. 41 a.
54 Ki. 90/k 225.
" Ki. 90/1c 154.
" CC1 I, 48; Dercksen 1996, s. 98.
Veenhof 2003, s. 9.
" Ki. a/k 499; Veenhof 1996, s. 94, n. 294.
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ile alakal~~ bir davada, hakemler tutulmak suretiyle, 11 mana gümü~ün
AHur-barti'nin o~lu AHur-malik'in olup, Adad-~ul~di onun yerine hak
iddias~nda bulunmu~tur. E~er Af.sYur-malik Adad-~ululi'ye kar~~~bir hak
iddas~nda bulunursa Mannum-balum-AHur borcu ödeyecek denilerek,
Wald'u~'ana K~ITUIlltt bu konuda karar~n~~ vermi~tir. Düzenlenen belgede
~ahitlerin mühürleri bulunur". Adad-~ululi'nin 130 mana bak~r ödedi~ine
dair Wal~kdana Kar~um~t'nun büyük küçük karar~ n~~ içeren bir ba~ka
belgeden anla~~ld~~~ na göre iki köle de rehin olarak tutulmaktad~r". Adad~ululi'nin $11a-Adad' dan alacakl~~ bulundu~u 40 mana temiz bak~n
Waldu.~ana'da alaca~~~belirtilmi~tir'.
Asur kral~~Puzur-ifflur'un 2. y~l~ na tarihlenen bir senetten anla~~ld~~~na
göre, P~du-k -~~~ ve Adad-~ululi hakem tutarak aralar~ ndaki ticari gelirin
hesab~n~~ yapurm~~lar ve Adad-~ululi ad~na Pustit-kCm'in 5 mana gümii~ü
tutaca~~~ve Wahhdana'ya gidece~i ifade edilmi~tir'. Naram-Su'en'in 7. y~l~na
tarihlenen bir belgede ise, 10 talent safla~ur~lm~~~bak~m~~ Turhumit' ten
WahsYugana'ya ta~~naca~~~kay~tl~d~r".
Asurlu Tüccarlar ve Ticari Aktiviteleri
Wahhdana ~ehrinde pek çok, tüccarm ticaretle u~ra~t~~~~görülmek,
tedir. fab-~illa-Affur, AHur - pb" , Sn~ttalibi-Mur (' Amur-Htar '",
Sumabiya" Ahu-roaqar'm o~lu Mannum-ki-AHur f' gibi tüccarlar~n buraya
yerle~erek ticaretle i~ tigal ettiklerini biliyoruz. Adad-ilika isimli ~ahs~n ise,
önceleri Hattum' da otururken, oradan gelerek Wahhdana 'ya yerle~mi~~

KI. a/k 440; Dercksen 1996, s. 94-95.
Ki. a/k 447/1); Dercksen 1996, s. 105, n. 327.
AKT 1, 42.
An.Or. VI, 21.
63 Un,. 3.
64 BIN 4 23: a-ta-ma la-aq-1)14 -am um-ma a-ta-ma A-gur-DU I() i-na Wa-ah-gu-ga-na wa-gaM~-ma AN.NA-ka ub-lu-nim-ma 30 a-na Lu-lu 8 G~ N.TA i-di-nu-gu-ma Kü.BARBAR a-s&er Agur-DU 10 n-g&I)14 - iu
Kt. n/k 1421.
um-ma a-na-ku-ma Lx x x xjWa-ahl-gu-ga-na
KUG 31: A-mur-Igtar
um-ma gu-ut-ma gari-id laj-wa-tim lu ni-ig-mu-ur i-li-ik-ma I()
am-ri ü ig-ri mi-ma t'.1-1 i-di-nam
Wa-ah-gu-ga-na (1.1M-GAL
J.BABBAR
CCT 5, 226; cur 5, 37a ; I 1/2 ma-na [KÛ
i-di-gi-im 4 1/2 GtN.TA I 1/2 ma-na
ub!-ffi-gi-im 5 na-ru-tuj GIG5 i-da-ni-tim
Wa-ah-gu-ga-na
KU.BABBAR
66 VS 26, 131.
Kt. 92/k 56.
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oldu~unu anl~yoruz'. Tahafa-ili isimli ~ahs~n Wahhdana'ya Asur'dan ticari
mal getirdi~ini'', Puh~ken'in o~lu Buzazu'nun burada ticaretle u~ra~t~~~ n~,
babas~n~n orta~~~olan Puzur-~itar'~n ölümü üzerine Wahania'ya giderek,
orada Puzur-ABUr'un para ve di~er menkul e~yalar~n~~ al~p, Enna-Su'en'e
teslim etti~i anla~~lmaktad~ r". Böylece, Puzur-AHur ile Puluken'in ortak
olduklar~, Pu§uken'in o~ullar~ ndan birini son derece önemli bir ~ehir olan
Wahfufana'ya yerle~tirerek, orada ticaretle u~ra~t~~~~görülmektedir".
Asurlu tüccarlar getirdikleri hammadde ve mamul e~ya kar~~l~~~nda
bak~r, ya da gümü~~alarak Asur'a ta~~m~~lard~ r74. Wahfidana ~ehri'ne
getirdikleri kalay ve kuma~lar~~ bak~rla takas ettikleri de görülmü~tü'''.
Wahfidana'ya çe~itli türden elbiselerin getirildi~i anla~~lmaktad~r'''. Bunlar
içerisinde, Koloni Devri'nde en çok ra~bet gören ve krallara, kraliçelere ve
prenslere hediye olarak verilen kutanum kuma~! bulunmaktad~ r". Kutrmum
kuma~' d~~~nda, Pirikannu" ve S'urutum7" kuma~' da getirmi~lerdir.
Asurlu tüccarlar özellikle, Anadolu saraylarm~n ihtiyac~~ olan kalay~~
tedarik etmi~ lerdir diyebiliriz. ~di-Kubum isimli tüccarlar~n Wahlu~ana'ya
kalay getirtti~i bilinmektedir'. Wahhdana'da bulunan karum dairesi ise,
getirilen kalay üzerinden vergi almaktad~r. Tahafa-dr isimli tüccar~n AhYttrbel-k~du ve Affur-malik'e yazd~~~~mektupta, Purufhattum'a ta~~nan kalay ve
kuma~ lardan bahsederek, 18 adet kuma~~n Kaniften Wahlus'ana'ya kadar

" Karaduman 1994, 45.
KI. c/k 50: Ta-ha-li-li lu-qû-tûm la le-cp Ku-ra la il-tü a-lim.ki
a-na 20 Waah-gu-la-na lu-ta-c-er-ma ba-ti-iq ü-tur4
li-df-ma a-na a-lim.ki wa-ar-kû-tûnt li-ik-ludam; Ki. cilt 90: I um-ma T[a-ha-lia-Ii a-na
(0-W4-ma <a>-~na-lû
a-bi4ku-nu L~i-ba-na-da! ni-i~-ba-at-~na 5 u~ n-ma Lû-ba-na-da-ma 1-na I la-na-ak-na-ak ni-mc-chc-er-ma um-ma lu-ut-ma .... 20 lu-m[a „J ki-ma qû-ti-im ar-sü a-na Wa-ah-lu-la-na
ak.
"01P 27, 57: I Bu-za-zu I15-wc-da-ku il-a-al um-~ na Bu-za-zu-ma II-ma-Ii-ma Kil 3 il-tl
a-pu-ul-kû 5 lû
DINGIR-ma Puzur4-A-lûr tap-pû-a
~nc-el a-naku 1-na
73 BIN 4, 112.
'VS 26, 31:
75 an' 4, 226; TC 1 17: um-ma Bu-zu-ta-a-ma a-na A-mur-d.UTU A-lur-ta-akdû-ku Pulu-kc-en6 û Sü-cn6-na-wc-cr 5 qi-bi-ma AN.NA U TUG2.11I.A la Sü-cn6-na-we-cr
/
ir-de2-û-ni-ku-ni-ti-ni lu a-na
a-~e-er-e2-cr Ku-zi-zi-a.
78 cur 4, II/Ii:
77 CrI'MMA 72.
78 cur 5, 37 a; I2A 60 95; VS 26, 119.
AKT 3, 91.
80
KU(; 37.
7
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datum (yol vergisi) olarak ödendi~ini belirtmektedir". P~duken'in temsilcisi
Puzur-AHur'a ve o~lu Suea'ya yazd~~~~mektupta, Wahf~dana'ya götürülen 52
adet kutönum kuma~~ndan bahseder. 30 kutanum kuma~~n~n P~duken'e 9 Vi
.~eqel gümü~e sat~ld~~~~anlat~l~r'. DAMGAR unvanl~~ ~ahs~n Aldallim'den
alacakl~~ bulundu~u 18 talent 45 mana bak~n ( 550 kg) Wahfidana'da alaca~~~

bir belgede kaydedilmi~tir". Buza-zu'nun Puzur-AHur'a yazd~~~~mektupta
ise, Wald~dana'da depoda bulunan 45 talent bak~r (1300 kg) söz
konusudur".
Bak~r madeninin Anadolu'da bol miktarda bulundu~u bilinmektedir.
Asurlu tüccarlar getirdikleri kalay~~ önce bak~rla de~i~tinyonard~. Baya~~~
bak~n Turhumit ve Tihnurna'da bulunan tasfiyehanelerde dam~tt~ktan sonra,
Wahfidana ve Pur~dhattum gibi ~ehirlere götürerek orada gümü~~ya da
alt~nla de~i~tirip, buradan Kanis' ya da Asur'a götürdükleri anla~~lmaktad~ r.
Bu yüzden Wahsv~dana'ya bol miktarda bak~r sevk edildi~i görülmektedir'.
Daknabum ve Suma-libi-Affur‘m üç Asurluya yazd~~~~mektupta, Lu/u'nun
kervan sürücüsü Turhumit'teki temsilcisine gümü~ü ta~~yor, 4 1/2. talent temiz
bak~~-~~ temsilcinin mührilyle mühürlü olarak teslim etti. Bak~n Turhumieten
ç~kard~~ ancak, Wald~dana'da 1 veya 2 ay gecikti deniliyor'. Böylece, bronz
için gerekli olan bak~r ve kalay~n Asurlu tüccarlar taraf~ndan buraya
ta~~nd~~~~bilinmektedir". Asurlu tüccarlar getirdikleri 1 mana kalay~~ 20
mana bak~rla de~i~tinyorlard~. Ayr~ca, 1/3 mana gümü~~üzerinden 12 kilo
bak~ r 200 gr. gümü~~ediyordu. Ah4allim'in Puzur-Affur'a yazd~~~~mektupta,
AHur-malik'in 10 talent 55 mana iyi bak~n benim ad~ma Wahhdana'da ödemesi
konusunda karar verdik. Benim mührümle mühürlü bak~n sana ta~~yor. Kalan
bak~n ta~~mas~~ için u~aklann~~buraya gönder. Affur-inalik'i bana Wal~kdana'dan
haber getirmesi için burada tutuyorum demektedir".
Usur-S'a-~Rar isimli tüccarm mektuplar~ nda WalduS'ana ile olan ticari
ili~kileri dikkat çekmektedir. ~kuppi~~ isimli ~ahsa yazd~~~~mektupta,
KI. c/k 263.
BIN 4, 31; Dercksen 1996, s. 190-191.
88 TC 3 10; Dercksen 1996, s. 133, n. 414.
114 CCT 2 31 a; Dereksen 1996, s. 133, n. 413.
81.1 (',G1' 4, 106; PRAG 507: a-na Puzur4-A-gur
um-ma A-hu-wa-qar-ma ü Da-daa i-na URUDU ~a Tur4-hu-ine-el. 5 3 1/2 ~na-na Kü.BABBAR ~a-ru-p~l-am ku-nu-ki-ni I-did.MAR.TU na44-a-ku-um a-~na-1
I() URUDU i-na Wa-ahAu4a-na a-na
KÖ.BABBAR I 2/3 ma-na 5 GtN.TA ni-di-in-ma Kü.BABBAR
88 Ki. n/k 1451, Dereksen 1996, s. 147, n. 463.
87 Karaduman 1994, 55.
88
GGI. 2, 29; Dereksen 1996, s. 197-198.
81

82
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bulabildi~ince bak~r sat~n alarak kendisine göndermesini istiyor, söz
konusu bak~rlan Wahh~gana'ya gönderece~ini belirtiyor". Yine göndereni
ve al~c~s~~ ayn~~olan bir ba~ka belgede, Ennu-M~t~n'un o~lu 10 merkep yükü
Purufhattum'a ta~~d~. Gallabum 5 merkep yükü ta~~d~. Temsilcilerim bana
Purug~attum'dan bir mektup yazd~lar ve dediler ki, 11 talent bak~n EnnuMum'~~n o~lu ta~~yor. Sen Turhumiete 10 gün bekleme ve Waldulana'ya
yan~ma gel demektedir'. ~ur-sYa-~itar Suen-re'i, Tazkul ve Gallabum'a
gönderdi~i mektupta, bak~r bolca bulundu~una göre, benim direktiflerim
do~rultusunda Tazkul Waidu!ana'ya ~kuppia üzerine ta~~s~n demektedir'.
Asurlu tüccarlar~n Tihnurr~a'dan ald~klar~~ bak~n Wah.~ufana'ya
gönderildi~ine dair en güzel örnek, Suen-re'i ve Gallabum taraf~ndan U~UTfa-i~tar'a yaz~lan mektuptur. Gallabum'un Tdmurna'da 10 talent temiz bak~r
bularak, 50 kuma~~kar~~l~~~nda ~ddin-~itara kalay~~ satarak bak~r almas~~
isteniyor, Tif~nurna'da kuma~~ve kalay~~ balura çevirmek için bolca bak~r
bulundu~-'undan, toplam 30 talent (860 kg) bak~r~~ ingot halinde Taskul
hamallarla Wahfu~ana'ya ta~~maktad~r deniliyor'.
~l-wedaku'nun Puzur-AHur'a yazd~~~~mektupta, 18 talent 45 mana bakt~m
8'u-Anum'un o~lu Ah4allim borçludur. DAM.GAR alacakl~d~r. Wahkdana'da
ödenecek. Onlar~n elçisine söyledi~ini iddia ediyor haberini ald~m. Ben diyorum ki,
bak~n ta~~mak için masraf yapmayal~m. Wah~ufana'da Puzur-Affur'a tart~ls~n"
demektedir.
Wahhi~ana'n~n temiz gümü~ünden de bahsedilmektedi~". Temiz bak~r
deyiminden anla~~laca~~~gibi, gümü~ün de safla~ur~lm~~, yani dam~t~lm~~~
olaca~~n~~ dü~ünüyoruz. Wah.'<uk~na'da gümü~ün pahal~~ oldu~undan
bahsedilmesi burada gerçekten kaliteli gümü~ün bulundu~unu
göstermektedir".
"9 Ki. n/k 432; Dercksen 1996, s. 142, n. 443.
Kt. n/k 227; Dercksen 1996, s. 141, n. 443.
"1 Ki. n/k 228; Dercsksen 1996, s. 241.
92 Ki. n/k 122; Dercksen 1996,s. 143, n. 447.
93 RA 58, 134.
(II-bi4-ma um-ma Su-Be94 Ki. cfk 289: a-na I-tur4-1)INGIR En-na-Sü-en6
lûtn-ma 5 ag-ta-na-me-ma Kü.BABBAR ~a-ru-pa-am ~a Wa-ah-gu-ga-na ga A-gur-DUIO i-ta-~aam û ig-lû rru.KAm tir 2 ITU.KAM K~.BABBBAR a-ma-kam 10 Ica-~û-ud a-ha-û-a be-lu-a atit-nu 1-na cl.UTU.gi ~a tup-pl ta-ga-me-a-ni KÛ.BABBBAR ku-nu-ka3-ma 15 a-na
DUMU um-me-a-nim pf-ig-da-ma lu-ub-lu-nim.
" BIN 4, 6: I a-na Pu-gu-ke-en6 qi-bi-ma um-ma ~u-Igtar-ma Kü.BABBAR i-na Wa-ahum-ma gu-ut-ma
gu-ga-na wa-qa-ar Su-Ku-ha-am 5 a~-ba-at-ma a-na Sa-la-tû-a-ar
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Puzur-ABur'a bu defa ~kupia isimli ~ah~s ~unlar~~yaz~yor': Sen bana
yazd~n ve dedin ki, kalay~nt ve .~ulupkau kuma~~n~~Wahlu!ana'ya ta~~. Kalay! 11
mana'ya ve kuma~lan 50 mana temiz bak~ra ta~tnacak. Gümü~~için bir talent 35
mana alt~n ve gümü~ün bedeli olarak verdim. ~bni-ili bak~n ta~~macl~. ~lwedakunun bize gönderdi~i bak~n Wahhdana'dan döndürdüm. ~l-wedaku bak~n
ald~rd~.
Ennam-AHur'un Puzur-Affur'a yazd~~~~mektupta, 20 kut ünum elbisesini
SU-~ltar'~n Wal~i~dana'ya ta~~d~~~~belirtilmektedir. Saraydan yük arabas~~
istendi~i ve hasat mevsimine kadar bak~m Purulhattum'a ula~aca~~~
vurgulanmaktad~r'. Üç Asurlunun Hura~anum'un vekiline ve patronuna
yazd~klar~~mektupta Wal~ ftdana saray~ndan al~nacak olan 40 talent bak~r~n
buradan henüz ç~kmad~~~~belirtiliyor".
Wahkdana ~ehri'nde di~er madenlerinde bol miktarda bulundu~u
görülmektedir. Asurlu tüccarlar~n amütum madenini buradan alarak di~er
~ehirlere götürdüklerini biliyoruz. Ennam-Aliur'un Mannum-ki-Mur'u dava
etti~i bir mahkeme zabt~nda, amütumu galatiwar'a b~rak~p, Wahhdana'ya
geçti~i, bak~n galativar'da aiium ile de~i~tirip, amütumu Wahlufana'ya
götürdü~ü anla~~lmaktad~r. Böylece, amütum ve afium gibi madenlerin
Wahl~dana ile .c~lativar aras~nda takas edildi~i görülmektedir. Demir
olaca~~~söylenen amütum'un Wahlulana'ya ta~~nmas~yla ilgili olarak Asurlu
tüccarlar~n birbirlerini dava ettikleri anla~~l~yor'.
Asurlu tüccarlar~n amütum madeninin ticaretini rabi-sikkatim'in
müsadesiyle gerçekle~tirdikleri anla~~lmaktad~r". Amütum madeninin
ticaretinden, Asur ~ehir Meclisi'nin emirleri do~rultusunda, Anadolu'da
bulunan koloniler vas~tas~yla 1/10'una el konuldu~u bilinmektedir. Kani!
karumunun bütün kürumlara yazd~~~~emirnamelerden anlad~~~m~za göre,
am/kum madeninin 1/10'una el konularak Kanif karumuna ta~~nmaktad~r.
Bu durumda ~unu söyleyebiliriz; Anadolu'daki krall~k saraylar~n~n bu
madene ihtiyac~~oldu~u gibi, Asur Devleti'nin de ihtiyac~~bulundu~undan,
Asurlu tüccarlara bu madenin ticaretini yapmalar~~hususunda ruhsat
vererek, onlardan al~p-satt~klar~~ amatumun 1/10'una el koymak suretiyle bu
ihtiyac~~ kar~~lamak istemi~lerdir. Amütum madenin ülke d~~~na ç~kmas~~
yasakland~~~~için, yaln~zca karumlar~n vergi olarak ald~klar~~kadar~~Asur'a
RA 60, 95.
3, 3.
RA 88, 121.
ART 3, 45.
H» Sever 1997, s. 291-300.
97 TC
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sevk edilmi~~olabilir. Zira, bu madenin ticaretinin Anadolu'da saraylarm
tekelinde bulundu~unu kabul edebiliriz. Tüccarlar bir krall~k saray~ ndan
ald~klar~~ bu madeni di~er saraya satm~~~olmal~d~rlar. Çünkü, 3200 mana
bak~ r a~nütum'un bedeli olarak, saraya verilmi~tir" denilmektedir.
As~~rlu tüccar Amur-Afgur'un Wal~~ulana'daki evinin sat~~~~konusundaki
belgeden ö~rendi~imize göre, o~lu ..t~~na-libi-Affur evi Pilah-Aggur'a
satnu~t~n Bu konuda biribirlerine kar~~~hukuki itirazda bulunmayacaklarma
dâir ~ehrin üzerine yemin edecekler denilerek ~ahitler belgeyi
mühürlemi~lerdir".
Sonuç olarak, As~l~- Ticaret Kolonileri Ça~~'nda çok önemli bir ticaret
merkezi olan Wahfugana, pek çok madenin al~n~p, sat~ld~~~, bronz e~yalar~n
üretildi~i bir yer olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Asurl~~~ tüccarlar
getirdikleri, kalay, kuma~~ve bak~ r kar~~l~~~nda buradan gümü~~alarak
Asur'a sevk etmi~lerdir. Buras~, K~z~l~rmak kavisi içinde bulunan Tu~humit,
Tuhpia gibi ~ehirler ile güneyde bulunan Purughattum, S'alativ~ar ~ehirleri
aras~nda çok önemli bir pazar olmu~tur diyebiliriz. Kuzeyin bak~n ile
güneyin gümü~, amiitum ve birtumu burada takas edilmi~tir. Belgelerimizde
siyasi tarihi ile ilgili fazlaca bilgi bulumr~amas~na ra~men, burada bir
kraliçenin hüküm sürdü~ü anla~~lm~~t~r. Tüccarlar~n Wahfugana sarayma
girmekten çekindikleri görülmektedir. Wahfugana Krall'n~ n rabi-sikkatim
denilen Asurlu tüccarlar~n temsilcisinden yemin ald~~~n~~ ve böylece
ticaretin gerçekle~ti~ini görmekteyiz. Ayr~ca, Wal~gufana Sehri'nin bu
dönemde, çok sosyal bir ~ehir oldu~u da hen~~nafaka hususundaki karardan
hem de Hattum'dan kaç~ p buraya yerle~en bir Asurlu'nun varl~~~ndan
anla~~lmaktad~r.
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