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ANADOLU'DA NISANIN BOZULMASI HAKKINDA
VERILMI~~KAN~~KARUMU KARAR'
Y. Doç. Dr. HÜSEYIN SEVER
Son y~llarda yap~ lm~~~olan kaz~ lar neticesinde, bu gün say~lar~~ ~~8.000
civar~ nda olan Kültepe (Kapadokya) tabletleri aras~ nda aile hukukuna temas eden vesikalann adedi az oldu~u gibi, ifade tarzlar~~ da kal~pla~m~~~ve
monoton bir ~ekilde kar~~m~za ç~ kmaktad~ r.
Prof. Dr. Emin Bilgiç, 1952 y~l~na kadar muhtelif yerlerde yay~ nlanm~~~ve yay~nlanmam~~~aile hukuku ile ilgili yirmiye yak~n belge tesbit ederek "Hititlerden Önceki Anadolu Halk~n~n Evlilik Hukukunun Orijinal
Taraflar~~ (D.T.C.F.D. IX 3, s. 227-250'de)" ad~~ alt~ nda yay~nlam~~t~r.
Bunlardan be~~adedi evlenme vesikas~~ olup, bu belgelere ilave olarak,
AKT I, s. 93-94, No: 76: Asurlu Idi-Adad ile Anadolu'nun yerlisi bayan
Anana'n~ n evlili~i konusunda olan, No: 77'de ise; C~-Su'en adl~~ bir Asurlu
ile, yine bir Asurlu olup, Ennam-A§Sur'un k~z karde~i olarak geçmekte
olan Eta-RI'nin evlenmelerine ait bu iki belge de yukandakilere ilave edilmi~tir.
Ayr~ca yine ayn~~ eserde toplanm~~~olan sekiz adet ayr~ lma belgesi olarak adland~r~lanlardan da be~i yerli erkeklerle evli olan yerli kad~nlara,
üçü de Asurlu erkeklerle evlenmi~~olan yerli kad~ nlara aittir.
Bunlardan ba~ka bo~anma ile ilgili vesikalardan bir tanesi: KKS, s.
67-69, No: 36'da ne~redilmi~~olan, yerli (Anadolulu) bayan klarna~arna ile
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yine yerli (Anadolulu) erkek I-Janalyana'n~ n ayr~lmalar~na dâir bir belgedir i .
~ kinci ve en yeni olan belgemizi a~a~~ya al~yoruz:
Bo~anma ile ilgili yeni vesikam~z, Asurlu tüccarlardan A~~ur-taklaku
ile Anadolu'nun yerlisi bayan akriu~wa'n~ n bo~anmalan ile ilgilidir.
Burada, kad~ n ve erkek bo~anma, yeniden evlenme, bo~and~ktan sonra yeni e~~seçme hususunda tamamen e~it haklara sahiptirler. Alt~nc~~ sat~ rda zikredildi~i üzere: "O kad~ n~ n fiat~~ (bedeli) konusunda (da) (taraflar
biribirlerine) dönmeyecekler (hukuki bir talepte bulunmayacaldar)"
sözünden de; Bayan akriu~wa için önceden ödenmi~~olan para ile ilgili
bir talepte bulunmayacaklar~ n~ n ve bu konuda da mutab~ k kald~klar~=
bir delili olarak kabül edilmelidir.
Bu ifâdelerden anla~~ld~~~ na göre; di~er bo~anma vesikalann~ n aksine,
burada para konusu edilmemi~~olup, her iki taraf~n nzas~~ ile gerçekle~mi~~
bir bo~anmad~ r.
Kt.n/k-1414

Oy. ) Sa-ak-ri-u~-wa a-~a-at 2) A-~ür-tak-lâ-ku mu-tum 3) ü a-~atum i-ne-zi-bu 4) a-bu-um a-na a-lyi-im a-na 5) mi-ma ~u-mi-~u l i-tüwa-ar 6) lu a-na
i-tü-ru 7)
lu a-na 8) nu-a-im lu
a-na DAM.QAR 9) a-~ar
ta-lâ-ak to) ü A-~ür-tak-lâ-ku
a-~a-at
12) e-ha-az K. 13) a-Iyu-um a-na Ay. 14)
a-na 15) mi-ma
~u-mi-~u 16) lâ i-tü-wa-ar 17) ~G~~A-lu-lu DUMU Wa-al-ha-â~-na 18) ~G~~
Sa-ta-ah-§u DUMU Da-lâ-â~~ ~ g) ~ G~~A-ni-na ~G~~ ~-di-A-~ur 20) ~G~~LAma-na-aly-~u
(I-2) Sakriu~wa, A~~ur-taklaku'nun kans~ d~r. (2-3) Koca ve kar~~ bo~and~ lar (Koca ve kar~~ biribirlerinden ayr~ ld~ lar). (4-5) Taraflardan biri di~erine herhangi bir ~ey için dönmeyecek (herhangi hukuki bir talepte bulunmayacak). (6) O kad~ n~ n fiat~~ (bedeli) hususunda da (taraflar biribirlerine)
dönmeyecekler (bir itirazda bulunmayacaklar). (7-9) Sakriu~wa, ister bir
yerliye, isterse bir tüccara (Asur'lu tüccara) kalbinin istedi~i yere gidecek
L. MatouS'-M. Matou§ova-Rajmova, KKS— Kappadokische Keilschriftafeln Mit Siegeln. Prag-19844 Ayr~ ca V. Donbaz, Some Remarkable Contracts of I-B Period Kültepe
Tablets. (Studies in Honor of Tahsin tizgüç, Anatolia and the Ancient Near E ast) s. 8o
v.d.
2 Bkz. BIN IV, s. 208,5; s.208,6,10; E J.Stephens, PNC— Personal Names from Cuneiform Inscriptions of Cappadocia. New Hewen-1928. s.6o/b:
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(gönlünün istedi~i veya sevdi~i birisi ile evlenebilecek). 0-12) Ve AS~i~ rtaldaku (da) kalbinin istedi~i (bir) kad~ n~~ alacak (gönlünün sevdi~i bir kad~nla evlenebilecek). (13-16) Taraflardan birisi di~erine herhangi bir ~ey
için dönmeyecek (hukuki bir itirazda bulunmayaeak).(17) Walba§na'n~n
t-at~§u' .3nun huzuruno~lu Alulu'nun huzurunda.(18) Dali~'~n o~lu
da.( 9) Anini'nin huzurunda. Idi-A§§ur'un huzurunda.(2o) U§manah§u' 3nun huzurunda.
Adli protokoller bizim metnimizde oldu~u ~ekilde umumiyetle Asurlular 4 taraf~ndan aç~ lan dâvâlarda ve az say~da olmak üzere Anadolu'nun
yerlileri aras~ nda vukubulmaktad~ r 5.
Bizim mahkeme zapt~na göre, genç k~z~ n erkek karde~i (belki de a~abeyi) olan Pilah-Ikar, dâvâl~~ olan (dâvâ konusu edilen) Amur-Ikar'~~ mahkemenin ve üç ~ahidin huzurunda, k~z karde~i ile evlenmeye davet etmektedir. K~z~ n erkek karde~inin ni~anl~s~~ olan Amur-Htar ise evlenmeyi kabül
etmemektedir. Metnimizin 15-16. sat~ rlar~nda kaleme al~nd~~~~ ~ekilde
dâmât aday~n~n ~u sözlerini okumaktay~ z:
"Günler geçiyor (metin: günler ölüyor/öldü) ve ben de ihtiyarl~yorum
(ya~~m epeyce ilerledi/ya~lan~ yorum)"
Bu sözlerden anlad~~~m~za göre, Anadolu'da k~z ve erkeklerin çocuk
ya~larda ni~anland~ klarm~~ aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r 6. Yukar~da
geçen sat~rlardan ayr~ca, Amur-I§tar'~n genç k~za göre daha ya~l~~ oldu~u
kanaati hâs~ l olmaktad~ r.
Burada Amur-IStar'~n mahkeme huzurundaki sözlü beyan~~ ile, "ni~an
hediyesi olan kemerin kendisine verilmemesi ve a~abeyine (büyük karde~ine) de bu konuda hiç bir bilgi verilmemesi sebeplerinden dolay~", üç adet
~âhidin de onun söylediklerini teyid etmeleri üzerine, aralar~ ndaki ni~an
akdinin bozulmas~ na küfi gelmi~tir.
3 Bkz. E. Bilgiç, Afo XV, s.3 ve n. 8, s. 14.; E. Bilgiç, Die E inheimischen Appellativa
der kappadokischen Texte und ihre Bedeutung für die anatolischen Sprachen. T.T.K. Bas~ mevi. Ankara-1954. s.17 ve 37.

Eisser-Lewy, MVAeG 33, S. 244 v.d.; E. Bilgiç, TDCFD. IX,3, s. 227-250; M. Darga, Eski Anadolu'da Kad~n. s.14-16.
5-6 Bkz. Belleten 51, say~: 200, S. 422, n. ~~ 2; Aynca bkz. E. Ercan, Be~ik Kertrne, Folklora Do~ru 30:28-30; A. Petekçi, Bozk~ r ilçesinde Be~ik Kertme, Türk Folklor Ara~t~ rmalan
271:6223; S.V. örnek, Türk Halk Bilimi 187 v.d. ve Geleneksel Kültürümüzde Çocuk 206:
195 v.d.; M. Tezcan, Be~ik Kertmesi, Kongre Bildirileri 11:498 v.d.
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Bugüne kadar ne~redilmi~~Kültepe Tabletleri aras~nda aile hukuku ile
ilgili olanlar~~ aras~nda, ni~an akdi konusunda yaz~l~~bir vesika elegeçmerni~~
bulunmaktad~r. Bu durumdan anlad~~~m~z kadar~yla, ni~anlanmalar aileler
aras~nda akdedilmekte olup, yaz~l~~ bir belge tanzim etmeye lüzum görmemekteydiler.
Elimizde bulunan mahkeme zapt~ , Kani§ kârumu taraf~ndan ni~an~n
bozuldu~una ve genç erke~in ba~ka bir Asurlu k~z ile evlenebilece~ine karar vermi~~olan en önemli ve en az~ndan ~imdilik e~ine pek rastlanmam~~,
adli protokollerden ender olanlar~ndan bir tanesidir.
M.Ö. ~~ goo- 7oo y~llar~~ aras~nda, Asur Ticaret Kolineleri Ça~~~olarak
adland~r~lan 200 y~ll~k bir dönemde kaleme al~nm~~~olan bu hukuki belgeler Anadolu'da, adet ve geleneklerin hâlâ süregelmekte oldu~u gerçe~ini
ortaya koymaktad~r. Bu adet ve geleneklerin sosyal düzene göre tanzim
edilmi~~hukuki müeyyidelere göre, bugün dünyan~n en modem ülkelerinde oldu~u ~ekilde, kad~n-erkek e~itli~i mevcuttu. Anadolu kad~n~~evlenirken, Asur ülkesinde oldu~u gibi, erke~e sat~lmaz, ba~kas~na da devredilmezdi. Kad~na da erke~e tan~nd~~~~ ~ekilde, bo~anma hakk~~ tan~nmakta ve
çocuklar da mahkeme karar~~ ile kendilerine verilmekteydi. Bu durum,
Anadolu'nun en eski toplumlar~n~n öz kavram~~ olan ana-erkil aile gelene~inin devaml~l~~~n~~sa~layan izleri olsa gerektir.
Asur Ticaret Kolonileri Ça~~nda, Anadolu kad~n~, dâima erkekle e~it
muâmeleye tabi olmu~, hiç bir zaman ikinci s~n~f bir varl~k olarak farzedilmemi~tir. Ayn~~ zamanda bu ça~~n kad~n~~ sadece ana ve ev kad~n~~(evin
han~m~~veya annesi) olmay~p, tek ba~~na ülkesini yöneten, erke~i kral ile
birlikte devlet otorite ve iktidar~n~~yüklenmi~, ortaklanyla beraber ticaretle
u~ra~an, son derece geli~mi~~ki~ili~i ile erke~ine paralel ve atba~~~bi~~mevkii i~gâl etmekte oldu~unu görmekteyiz. Bu ça~da Anadolu kad~n~n~n, di~er Önasya ve Mezopotamya'da göremedi~imiz geni~~yetkileriyle önemli
ve sosyal bir yap~ya sahip oldu~u gerçe~i de ortaya ç~km~~~bulunmaktad~r.

Ki. 88/k-625

oy.

a-na A-mur-I§tar
i~-ba-at-ni-a-ti-ma
um-ma PI-U-at~-I§tar-ma
a-na a-bi4-a pi-kâ
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5. ta-di-in ba-a-am
a-~a-at-kâ a-bu-uz
um-ma A-mur-I~tar-ma
a-na
lu a-di-in-ma
K.
Ay.

t°. ki-ma e-ma-e
[i~l-ra-am a-na
qâ-âb-li-a
lâ ta-d[-na-nim
û a-bi-a lâ ta-si-a
I 5. u 4-mu-ü im-tü-ma
â~-ti-a-âb-ma ~a-ni-tâm
DUMU.SAL A-k~ r a-ta-ha-az
a-ha-at-kâ û-lâ
a-ha-az a-na a-wa-tim
20. a-ni-a-tim kâ-ru-um
i-di-ni-a-ti-ma

K.

IGI GIR ~a A-kir
ni-di-in
IGI Ku-zi-zi-a

sK. 25. DUMU
IGI
DUMU I-di-I~tar IGI Bu-ur-Sû-en,
DUMU Da-da
Ki. 88/k-625
Oy. 1-2) Pilab-i~tar, Amur-i~tar'a kar~~~bizi (~ahit olarak) tuttu ve,
3-6) Pilab-l~tar, (Amur-i~tar'a) ~öyle söylüyor:
Sen benim babama (k~z~ nla evlenece~im diye) söz verdin.
Buraya gel (ve) kar~ n~~ al(kannla evlen).
7) Amur-~~tanda) (Pilab-i~tar'a) ~öyle söylüyor:
8-9) Her ne kadar senin babana, (k~z karde~inle evlenece~im diye)
söz verdim ise de;
K. 10-14) Kay~ n pederin yerine (kay~ n pederi temsilen) ni~an hediyesi olan
Ay.
belimin kemerini bana vermedi~in gibi, (üstelik) benim karde~ime de (A~abeyime de) (bu konuda hiçbir~ey) söylemedin.
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15-17) Günler geçiyor (O zamandan beri çok zaman geçti) ve ben de
ihtiyarl~yorum (ya~~ m epeyce ilerledi), ve ikinci defa olarak bir
Asurlu k~z ile evleniyorum.
18-23) Senin k~z karde~inle evlenmeyece~im (luzkarde~ini almayaca~~ m). Bu sözler (ve) (iffideler) üzerine Kâni~~kârumu bizim ile
bu konudaki hükmünü verdi. Ve tanr~~
A~~ur'un k~l~c~n~ n huzurunda ~ahitli~imizi yapt~k (iradelerimizi
K.
verdik).

~AHITLER:

24-27) ~ li-Alim'in o~lu Kuzizia'n~ n huzurunda.
Idi-~~tar'~n o~lu Ab-~alim'in huzurunda.
sK.
Dada'n~n o~lu Bur-Sü'en'in huzurunda.

FILOL0j1K itAHLAR:
St.5: ba-a-am : bâ'u = gelmek fiilinden yap~lm~~, Imperatif 2. teldl
~ah~s "gel" anlam~~ için bkz. AHw. 117/a; CAD b 181/f-2: TCL
21,271 : 10 = "ba-a-am ... ana GN itiia alikma"; CCT 4, 39/a
"ba-ar. ~ o=" ba-a-am i~tha adi Alim akul"; TCL 21,267,17
am lege"; CCT 3,29,18 = "ba-a-nim erbama"; TuM ~ , 19/b:
14 also 20/a:15 = "also ba-a-am malliam come and pay me in
full"; BIN 4,114 teblet ii, cf. MVAG 35,74 No. 325 : ~~ —
"ba-a-am ... ana Alim ~iamma".
St.6: Eski Asurca'da "abâzum" fiili mastar hâlinde: "bir k~z ile evlilik
ba~~~kurmak, bir k~ z ile evlenmek, bir kad~n~~ e~~olarak almak"
anlam~~ için bkz. AHw. 18/b ve w; CAD A/1 175/b-176— "ahu-uz" 'e~~olarak al/evlen' anlam~ nda imperatif (emir kipi); Kad~nlar için ise: "ana mutim nadânum — bir k~z~~ kocaya vermek", anlam~~ için bkz. CAD M/2 314 v.d; CAD S 230-236;
Belleten 51, say~: wo, S. 42 , not: ~ o.
St.~ o: e-ma-e "emum = kay~ npeder". anlam~~ için bkz. K. Hecker,
GKT= Grammatik der Kültepe Texte, 62/d: "e-mi-i-ma lâ
e-mu-kâ= ist mein Schwiegervater nicht auch deiner"; VAT
9230, 25; Ayr~ ca bkz. AHw. 215/b: "e-ml-i-ma
ist mein Schwiegervater nict deiner?"; Ar.Or, 18/3,315, not. 49,
25: PN e-mi-~u EL 187,10; bit e-rni-a BIN VI, 183,8; CAD
E 155/b: OA: J. Lewy, Ar.Or. 18/3,375 not.49: "~umma Lü
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ana bit e-me-Su zubullâ izbil u aSSassu metat DUMU.SAL.ME
iba~~i ha-di-ma e-mu DUMU.SAL e-mi-Su ki a~SatiSu
mette ihhaz".
St. ~~ : "iS-ra-am a-na 12) qâ-ab-li-a": iSrum I: AHw.398/a: "eine
Wollbinde"; aA: J. Lewy, HUCA 27,34, not! 17: iS-ra-am
kauft!; VAT 9237,13; KTHahn 7,34; ICK 1,88,16 (MGiSram); TC 1,19,19; iSram Talhaditam 3,2108; cf. titâm
u iS-ra-am CCT 3,25,27,31; BIN 4,4,88,4f.pl ,f. (cf. eSretu
2a) x i~ra-tim/tum ~~ 8o, 7; CCT 5,41a, 29;
CAD ~ /J 261/b: iSru A Yünden yap~lm~~~kemer veya
çar~af gibi özel giyim e~yas~ . OA: Pl. iSrâtum.
KTHahn 7,34: "i~-ra-am PN naS'akkum PN= ist bringing you one iSram-belt."
TCL IV, 19,19: "1 iS-ra-am u ~~ patram natbaham
damqam Sebilamma— send me one
iSram and one good butcher knife".
TCL XXI, 210,8: "i~-ra-am Talhatitam
one i~ramgarment of Talhat-quality(or make).
cf. ana ~~ 6 iS-ra-tim 3 Talhate
aSqul= I paid (x copper) to three
natives of Talhat for ~ 6 i.-garments.
BIN IV, 180,7, also 3 iS-ra-tum 2/3
MA.NA URUDU three ~.—garments (costing) forty schekels of
copper OIP XXVII, 58,26, also 1 iSra-am BIN IV, 88,4 and 5; ~~TCJG
iS-ra-am kisâm tadmiqtaka PN
naS'akkum PN= is bringing you
one i.-belt (with an attocked money
bag as a present for you Hrozny
Kültepe 88,16; iS-ra-am aqqablia
§r mama= buy me one i.-belt to
(put around) my waist= bana belimi saracak ~ekilde bir kemer sat~n
al"; VAT 9237, 13, cited by J.
Lewy, HUCA 27,34, not. Il 7.
Belleten C.LVI, 43
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Her ne kadar K. Balkan, Belleten 51, say~: 200, s. 423'de:
"Ni~an~n görüldü~ü ~ekilde erkek taraf~ndan resmi bir beyanla
bozulmas~, erke~i, ailesi taraf~ndan k~z~n ailesine verildi~ini
dü~ünebilece~imiz ni~an hediyelerini geri almak hakk~nda herhalde yoksun b~ rakmaktad~ r. Bununla beraber Kültepe tabletlerinde herhangi bir ni~an hediyesi söz konusu edilmemi~tir".
Sayfa 425'de de: "Kapadokya metinlerinde bir ni~an hediyesi
söz konusu edilmemi~tir. Fakat k~z~ n erke~i koca olarak kabül
etmemesi herhalde bir k~z~, erke~in ailesi taraf~ndan k~z~n ailesine verildi~i farzedilecek ni~an hediyeleri üzerindeki tasarrufundan mahrum b~ rakmakt~r". diye söz etmekte ise de; Bizim metnimizin ~~ 1-12. sat~ rlannda bahsi geçen e~yan~n, yukar~daki kaynaklardan da anla~~laca~~~üzere, Asur Ticaret Kolonileri Ça~~nda ni~an hediyesi olarak "belkemeri" verilmi~~oldu~unu görüyoruz.
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