TÜRK

T AR ~ H

KURUMU

BELLETEN
Cilt: Xl

Ekim 1947

Say~ : 44
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Dr. EMIN BILGIÇ
Su~neroloji Asistan~~

~imdiye kadar çe~itli bölgelerde ele geçmi~~olan çivi yaz~l~~
kaynaklar~ n mühim bir k~sm~ n~~ hukuki ve iktisadi vesikalar te~kil
eder. Hukuki ve iktisadi mevzular her toplulu~un do~rudan do~ruya günlük hayatiyle ilgili olduklar~ ndan bu konular~ n muharreratta
o nispette geni~~akis b~ rakmas~~ pek tabiidir.
Geni~~anlamiyle çivi yaz~s~~ bilgisi, gerek yaz~ n~ n ça~lara ve
iktibas edildi~i kavimlere göre arzetti~i hususiyetler ve farklar,
gerekse bu yaz~~ ile yaz~lm~~~olan diller ve bu dilleri konu~an kavimlerin telâkkileri, hayat görü~ ü farklar~, ve nihayet, ~imdiye
kadar bu sahada elde edilen ilerilikler dolay~siyle tek ihtisas ~ubesi olmaktan ç~ km~~~ve birçok ihtisas ~ubeleri meydana gelmi~tir.
Sadece yaz~~ ve dil bak~ m~ ndan hal böyle iken, bu yaz~ larla bu
dillerde meydana getirilmi~~olan vesikalar~ n ait oldu~u kollar
üzerindeki mü~küller çözülüp anla~~ labilmek için, hem bu eski ve
* Bu makalede geçen k ~ salt ~ nalar Zeitschrift für Assyriologie, Archiv für
Orientforschung, Deimel, Sumerisches Lexikon I ve Eisser - Lewy, Die altassyrischen Rechtsurkunden vom Kültepe (MVAG 33) deki listelere göredir.
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güç yaz~ lar ve diller; hem de bu çe~itli bilgi kollar~ ndan her biri
üzerinde ihtisas kazanm~~~kimselere ihtiyaç vard~ r. Halbuki bugün
hala, hukuki olanlar~~ bir tarafa b~ rak~l~ rsa, bu say~ s~ z metinlerin
tarihi ve edebi olanlar~ n~ n yan~ nda, iktisadi, dini, t~ bbi v. s. olanlar~ n~ n da i~lenmesi ve bunlar üzerinde hükme var~ lmas~~ do~rudan
do~ruya filologlara dü~mektedir.
Geni~~çivi yaz~s~~ bilgisi içerisinde hukuk konusu, gerek bu
husustaki materyelin bollu~u, hele Sumer ', Eski Babil 2, H it it Asur 4, Yeni Babil 5 kanunlar~ n~ n ele geçmi~~olmas~, gerekse bilginlerin bu konu ile daha çok ilgilenip bol eser vermeleri
dolay~siyle ba~l~~ ba~~ na bir saha halini alm~~~ve çivi yaz~l~~ hukuki
kaynaklar~ n tetkikiyle var~ lan neticeler M 1 s ~~ r, ~~ br an T, Yuna n,
R o m a, Cer men hukuklariyle kar~~ la~t~ r~ lmak, hususiyle Yunan
ve Roma hukuklar~ na tesirleri ara~t~ r~ lmak suretiyle mukayeseli
hukuka ve hukuk tarihine yol aç~ lm~~t~ r".
Her kavmin kendisine has bir hukuk anlay~~~~ vard~ r. Ve baz~~
iktibaslar olabilmesine ra~men temeli, ait oldu~u kavmin gelenek,
örf ve adetlerine dayanan ve bir toplulu~un fertleri veya di~er
topluluklar aras~ ndaki münasebetleri tanzim eden müeyyideli bir
içtimai müessesedir. Bu haliyle hukuk müessesesi ve onun bütün
unsurlar~~ di~er bütün vesika nevilerinden ve ba~ ka konulardan
daha çok bir milletin bütününe ~amil olmak ve o milletin günlük
hayat~ n~~ aksettirmek mevkiindedirler. Bu bak~ mdan çe~itli hususi
hukuk vesikalar~, kanunnamelerden ve hukuk kitaplar~ ndan, yani
bir nevi nazari hukdktan daha ziyade bir milletin günlük hayat~ na
nüfuz imkan~ n~~ verirler. Buna kar~~l~ k kanunnameler ve hukuk kitaplar~~ ananelere, örf ve adetlere ve daha önce meydana getirilmi~, bu neviden kaynaklara dayand~ klar~~ kadar, kanun koyanlar~ n
~ahsi kanaat ve temayüllerini de aksettirebilirler.
Burada, her vazedilen kanunun, alt oldu~u konudaki, örf ve
âdetlerde ya~ayan ve yeni yeni meydana gelen da~~n~ k esaslar~~
toplamak' kasdedindi~i kadar, içtimai hay attaki de~i~ iklikler dolay~siyle günün yeni beliren ihtiyaçlar~ n~~ da kar~~lamak hedefini
Bk. a~a~~ da n. 34.

2 Bk. a~a ~~ da n. 8.

Hitit kanununun tereiime ve tefsirleriyle orijinalinin ne~ir yerleri için bk.
n. 85.
4 Bk. n. 8.
Bk. n. 107.
3

Çivi yaz~ s~~ hukuku, geli~mesi, kaynaklar~ n~ n ne~ir yerleri ve di~er ka-
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gözönüne tuttu~unu, hassetCn saham~zda Urukagina7 , Ijammurabis
gibi kanun vâz~ lar~ n~ n daha ziyade birer ~slahatc~~ olarak belirdi~ini dü~ünmek lâz~ mgelir. Bu sebeple vaz~ 'l kanunlar taraf~ ndan
yeni konulan esaslardan bir k~sm~ n~ n belki de hiç tatbik sahas~~
bulamad~~~~hakl~~ olarak iddia edilegelmi~ tir. Halbuki günlük hayata ait olan vesikalar do~rudan do~ruya tatbild hukuka ait malzemeyi te~ kil ederler. Bunun içindir ki, her yerde ve her ça~da,
hususiyle eski Ön As y a'da kanunlar~ n maddeleriyle onlar~ n tatvimlerin hukuklariyle hangi bak~ mlardan mukayese edilebilece~i hususunda bk.
P. Koschaker, Keilschrift~ echt (ZDMG 86), S. 1 vdd.
Bu yaz~ da ayn~~ zamanda Sumer, Elam, Babil, Asur, Hitit, Hurri hukuklar~ n~ n hususiyetleri, Babillilerin yeni temas ve üzerlerinde tesir icra ettikleri her
kavme, kendi hukuklar~ n~ n muhtevas~ n~~ de~il, ~eklini, yani yaz~ s~ n~ , dilini ve
vesika biçimini verdikleri aç~ klanm~~ ; çivi yaz~ l~~ hukuki vesikalar~ n ortadan
kalkmas~ na, daha, Yeni Asur devleti zaman~ nda kendilerinden bahsedilmeye
ba~lanan Aram yaz~ c~ lar~~ taraf ~ ndan yaz~ lan Aramca vesikalar~ n, bir dereceye
kadar da Grek vesikalar~ n ~ n ba~l ~ ca sebep te~ kil ettikleri faraziyesi ileri sürülmü~tür (S. 12 - 20, 27, 31).
Çivi yaz~ s~~ hukukunun M~ s~ r hukukiyle olan ayr~ l~ k ve benzerlikleri hakk~ nda bk. San Nicolo, Beitrage, S. 32 vd Schlussklauseln, S. 26 - 32, 131-133.
7 Urukagina'n~ n reform talimat~~ vergi kontroluna, rahipler s~ n~ f ~ n~ n korunmas~ na, ~ehir tanr~ s~ n ~ n gözetilmesine, gayri adil hakimler sindirim bertaraf
edilmesine, defin vecibelerinin düzenlenmesine ve nihayet ~ehir beyinin salhiyetlerinin tahdidiyle baz~~ s~ n~ flar ~ n vergiden muaf tutulmas~ na dair esaslar~~

ihtiva eder. Bk. Deimel, Orientalia Il, S. 3 vd.
Bu talimat~ n hukuki mahiyet ve de~ eri, Mezopotamya hukuk tarihindeki
yeri hakk~ nda San Nicolo, Beitrage, S. 95 de bilgi verilmi~tir.
8 Hitit kanunu da, vaz'edenin ad~~ bilinmemekle beraber, baz~ lar~~ taraf ~ ndan
daha ziyade bir hükümdar taraf ~ ndan ortaya konmu~~olarak telakki edilmekte
ve böylece bir hukuk kitab~~ terakki edilen Asur kanunundan daha çok Hammurabi
kanununa yakla~t~ rmaktad~ r. Fakat bunun aksini iddia edenler de vard~ r (Götze,

Kleinasien, S. 103 ve n. 1).
Bu bak~ mdan, Hammurabi kanununun dayand~~~~ana kaynaklar (ba~l~ ca
Sumer kanunu, Lipit:~star' ~ n sat~ n alma ve mal muhafaza talimat~~ ile Izin ve
Larsa vesikalar~ ), kanun üzerinde kaynak tenkidi bak~ m ~ ndan yap~ lan ara~t~ rammurabi'nin getirdi~i yeniliklerle Asur kanunumalar ve kanunu tertibeden
nun kaynaklar~~ ve bunun meydana getirili~i bak~ m~ ndan, Hammurabi kanunu
gibi do~rudan tek ~ahs~ n ad~ na izafe edilemiyece~i hususu ve ayr~ ca mahiyet
ve karakteri hakk~ ndaki münaka~alar ayd~ nlat~ c~~ de~erdedirler. Hammurabi
kanunu için bk. Kohler-Peiser, HG 1, S. 133 vdd.; M. Davit, Adoption in altbabylonischen Recht, S. 5, n. 15 ; Boissier, Babyl. IX, S. 19 vd.; Faust, Contraets from Larsa, S. 3; Koschaker, Quellenkritische Untersuchungen zu den
altassyrische4Gesetzen (MVAG 26), S. 79 ; Meissner, Babylonien I, S. 152 vd.;
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bikat~~ say~lmas~~ gereken günlük hususi hukuk vesikalar~~ aras~ nda
tezatlar kendini gösterir 9.
Çivi yaz~l~~ hukuki vesikalar aras~ nda baz~~ sahalarda görülen
devlet muahedeleri'yle'", hemen bütün çivi yaz~s~~ sahas~ nda görülen aile h u k u k u' na ait vesikalar bir tarafa b~ rak~l~ rsa, geri
kalanlar~, umumiyetle günlük hayat~ n iktisadi ve ticari münasebetlerini aksettiren hususi hukuk vesikalar~ n~~ te~kil ederler. Yani
bunlar umumiyet itibariyle fertlerin saray veya mabet te~kilâtiyle,
yahut birbirleriyle al~~~veri~lerine, sat~~, mübadele, arazi ve di~er
her nevi kira mukaveleleriyle ödünç muamelelerine veya bu hususlardaki mahkeme zab~ tlar~ na mütealliktirler. Fakat çivi yaz~l~~
hukuki muharrerat aras~ nda, iktisadi bak~ mdan tetkikleri s~ ras~ nda,
S. Nicolo, Beitrage, S. 68 vd. Asur kanunu için: Koschaker, MVAG 26, S. 9.
25, 79 vd.; Ei~~~ altassyrisches Rechtsbuch, S. 3-20 ; NKRU , S. 2. n. I ; öteyandan ise Driver-Meiles, Assyrian law, S. 14 ; Friedrich, AO 23, 2 S. 3. Bu kanunun ça~~ , mahiyet ve muhtevas~~ hakk~ nda toplu bilgi S. Nicolo, Beitrâge, S.
87 vd. da verilmi~ tir. Meissner yanl~~~olarak Asur kanununa ilk bulundu~u zamanlardaki gibi, Eski Asur kanunu demekte devam etmi ~tir: Babylonien l. S.
175 vd..
9 Nitekim Hammurabi kanununun tamamiyle tatbik mevkiine konamam ~~~
oldu~ u umumiyetle kabul edilmi~ tir. 'Schwenzner, Wirtschaftsleben, S. 4-5
(MVAG 19, 3); Meissner, Babylonien I, S. 163; Eilers, AO 31, S. 8. Buna kar~~ l~ k bk. Koschaker SZ, 53, S. 607.
Bugüne kadar hususi' hukuk vesikalar~~ hiç ele geçmemi~~olan ve do~rudan
iktiind~~muhteval~~ vesikalar~~ da pek az olan Hititlerin iki nüshaya dayanan kanunlar~ n ~ n yeni nüshas~ n~ n birçok maddelerinde raslanan «13u hususta ceza eskiden söyle idi, fakat ~imdi böyledir ; .. maddenin bedeli ~u kadard~ , ~imdi b~z
kadard~r» tarz~ ndaki ifadeler de, sonralar~~ art~ k tatbikine imkan görülemiyen
eski hükümlerin kanunun ~nuahhar nüshas~ nda zamana uydurulmak ve tekrar
tatbik kabiliyeti kazand~ r~ lmak üzere diizeltilip, hükümlerin hafifle~tirildi~ini
göstermektedir: Friedrich, AO, 23, 2 S. 2 - 4. Bu ifadeler bize, Hitit kanununun
Hammurabi kanunu gibi, daha ilk tedvin edildi~i zamanda tatbik edilip edilmedi~i hakk~ nda bir fikir vermese dahi, her zaman ve her yerde uzun müddet de~i~mez halde kalan kanunlar~ n tatbik kabiliyetini kaybedi~ inin eski bir delilini
verirler.
1° Bunlar aras~ nda bilhassa Hitit k~ ral~~ ~Z~. Hattusil ile M~ s~ r firav~~ i
Ramses aras~ ndaki muahede (Weidner, BoSt. 9, S. 112-123) ile Hitit Devleti'nin, Anadolu'nun muhtelif bölgelerdeki ve Suriye'deki tabi beylerle yapt ~~~~mual~edeler akla gelir. Yine de bu muahedelerde mevzuu bahis olan çe~itli hediyeler
ve vergilerle hangi maddelerin nerelerde istihsal ve sarfedildi~i hususunda baz~~
bilgiler elde etmek tabiatiyle mümkün olmaktad ~ r. Fakat hususiyle M~s~ r, Hitit,
Babil, Mitanni, Asur devletlerinin k~ smen kendi aralar~ ndaki veya tabi beylerle
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icab~nda fertler aras~ ndaki münasebetleri tevsik maksadiyle kullan~ lmas~~ tabii olan ve baz~~ ça~larda bol mikyasta bulunan ticari
mektuplarla hesap listeleri de say~lmak lâz~md~ r.
Bunlar~ n d~~~ nda, umumi iktisadi münasebetler ve ça~lar~ n
umumi iktisadi seviyesini tayin bak~ m~ ndan her çe~it in~aat metinlerinden, bilhassa kanal tesislerine ait olanlardan da faydalan~labilece~i a~ikârd~ r. K~ rallarm seferlerini tasvir eden tarihi metinlerden de, fethedilen yerlerde ele geçirilen ganimetlerin ve vergilerin nevileri dolay~siyle yine iktisadi hayata intikal etmek elbette
mümkündür. Eski Ön Asya tarihinin Amarna ça~~~" diye adland~ r~ lan devrinde ise, o zaman~ n be~~e~it hükümdar~ n~ n birbirleriyle
ve tâbi beylerle yapt~ klar~~ muhabereler bütün Ön Asya sahas~n~ n
o zamanki iktisadi seviyesi, istihsâl ve imâl i~leri hakk~ nda baz~~
mühim neticeler verecek durumdad~ rlar.
Çivi yaz~s~n~ n kullan~ld~~~~geni~~sahan~ n, çe~itli ve sürekli ça~lar~ n iktisadi çehresini daha tam olarak çizmek hususunda bütün bu
kaynaklarda geçen çe~itli meslek adlariyle her çe~it istihsal, imâl,
ithal ve ihraç maddeleri üzerinde de durulabilir. Eski Ön Asya
kanunlar~ ndan hususiyle Hammurabi ve Hitit kanunlar~, ziraata,
hayvan besleme~e, sat~~~fiyatlar~ na dair hükümleriyle ait olduklar~~
ça~~ve kavimlerin iktisadi hayat~ n~~ tasvir eden tabloyu tamamlamak hususunda muhakkak çok faydal~d~ rlar. Hatta Hitit kanunu,
ayr~ca Hitit hususi hukuk vesikalar~~ ele geçmedi~inden ( a~a~~da
s. 594 vd.), hukuki ve iktisadi sahada faydalan~lacak ba~l~ca kayna~~~
te~kil eder. Tabii, n. 10 da and~~~ m~ z, Hititlere ait devlet muahedeleri ise, bir ba~ka cepheden bu hususlardaki bilgiyi geni~letme~e
yararlar.
Yaln~ z burada hemen ~unu kaydetmek lâz~mgelir ki, kaba çizgilerle hududunu çizdi~imiz bütün bu çivi yaz~l~~ iktisadi kaynakyapm~~~olduklar~~ muhabereler di~er hususi hukuk vesikalariyle yanyana mütalaa
edilerek Amarna ça~~ n~ n umumi iktisadi çehresi hakk~ nda toplu bir hüküm
ç~ kar~ labilir. Hitit Devleti'nin tabi beylerle yapt~~~~muahedeler için bk. Korosec,
Hethitische Staatsvertrage ; Weidner, Politische Documente (BoSt, 8-9): Friedrich, Staatsvertrage ( MVAG 31, 1 ) ve (MVAG 34, 1) ; Aus dem Hethitisehen Schrifttum (AO 24, 3), S. 14-18.
11 Bu ça~~ n ön Asya tarihindeki yeri, bu hususta yaz~ lm~~~eserler ve orijinal kaynaklar~ n mahiyeti ile ne~ir yerleri için bk. Fiiruzan K~ nal, Amarna
Ça~~ nda Hurriler (Fak. Y~ ll~~~ ), S. 1021-22, 1029.
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lar hiçbir zaman modern iktisat ilminin gerektirdi~i ~ekilde, eski
Ön Asya'n~n iktisadi hayat~n~n tasvirini yapma& kâfi gelmezler.
Yukar~da zikredilen bütün kaynaklar bu mevzular~~ancak, üzerinde durulan ça~lar~n bugüne nisbetle ve umumi hatlariyle basit
olan içtimai ve medeni seviyesine uygun bir tablo çizmek imkan~n~~verebilirler. Bu tablo hatta, hiçbir zaman vesikalar~n yaz~ld~~~~ça~lar~~ tamamen canland~rmak iddias~nda bulunamaz. Çünkü
zaman~n bütün iktisadi faaliyetlerinin tevsik edildi~ini dü~ünemiyece~imiz gibi, vesikaya geçmi~~olanlar~n~n da hepsinin ele geçmemi~~oldu~u bedihtdir. Bununla beraber, muhtelif devirlerin siyasi
ve idari zihniyetinin, servet ve mülkiyet telâkkisinin tesiri alt~ nda
olan fertlerin günlük hayat~na ve dolay~siyle do~rudan do~ruya
burada ele ald~~~m~z hukuki-iktisadi metinlerin özüne yine de
nüfuz imkan~~ has~l olmakta, bu âmillerden bir veya birkaç~n~n
ayn~~ zamanda tesiri alt~nda kalan geni~~çivi yaz~s~~ sahas~n~n muhtelif yerlerinde ve devirlerinde yaz~lm~~~olan vesikalar mahiyet ve
muhtevalar~~bak~m~ndan, ~ekli yeknasakl~~a ra~men, a~a~~da etrafl~ca
görece~imiz gibi, kendilerine has hususiyetler ve muayyen çehreler
göstermektedirler.
II
Ilk vesikalar .
Çivi yaz~l~~hukuki - iktisadi vesikalar~~ devir devir k~saca mutamaya ve hususiyetlerini belirtme~e çal~~~rken kronolojik s~raya
sad~k kalarak, bilhassa geli~me seyrini daha kolay kavran~r bir
hale koymak ve her devre göre de~i~iklikleri tesbit etmek için,
ilk ve en eski vesikalardan ba~lamak gerekir.
Sumerce ve Sumerlere ait olduklar~~muhakkak olmakla beraber
U r u k'da IV. tabakada bulunmu~~olan pik t ogr af ik ve C e mde t - Na ~~r'da III. ve II. tabakalarda ele geçmi~~olan yar ~~ pi kt ogr af ik ve bugün tamamiyle anla~~lam~ yan, fakat ihtiva ettikleri rakamlardan iktisadi ve idari mahiyette olduklar~~ tesbit edilen
vesikalar~~ 12 ~imdilik bir tarafa b~rakmak zorunday~z. Bunlar~n
d~~~nda, zirai mahiyetteki, gözönüne almma~a de~er iktisadi muhteval~~vesikalar~, Cem d e t- Na ~~r ile Fara buluntular~~aras~na
12 Falkenstein, Archaische Keilschriftexte aus Uruk ; Langdon, Pictographic
inscriptions from Jemdet Nasr (OECT VII).
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dü~en ve içlerinde kendilerine ait arazinin gösterildi~i ~ah~slar~n
ad~ n~~ ihtiva eden Ur mezar tabakas ~~ alt~ nda bulunmu~~hesap cetvelleri te~kil eder 13 .
Fakat as~ l hukuki - iktisadi vesikalar, belki bu Urmeza rlar ~~buluntular~ ndan az sonraya ait olup gayri menkul sat~~~~ile
ilgili bulunan ta~~kitabelerle ba~lar 14 . Az sonraki zamana tarihlenen
Fara (~~ur uppa k) da ele geçmi~~geni~~ölçüdeki iktisadi muhteval~~
tabletleri de bu arada zikretmek lâz~md~ r ". Bunlar aras~nda tarla,
ev, esir sat~~~ na ait, ~ahitlerin ad~~kaydedilmi~~olan vesikalarla, tarla
sahiplerinin adlar~n~~ ihtiva eden ve i~çi veya asker olduklar~~ belli
olmayan ~ah~slar~ n ad~n~~ havi cetveller ; hayvan, hububat, kereste
ve meyve, maden ve kurban listeleri vard~ r ". Bu ilk vesikalar
harici ~ekilleri, arka yüzlerinin muhtevas~~ bak~m~ ndan sonraki
Entemena ve Urukagina zaman~n~ n vesikalar~ na benzedi~inden ve
Fara vesikalar~ nda geçen isimlerden bir k~sm~~ onlarda da
görüldü~ünden, bu iki vesikalar grupu aras~ nda bir münasebet
kurulabilmekle beraber, henüz Fara metinlerinde tarihleme bulunmad~~~n~~kaydetmek gerekir ". Fakat as~ l fark, bu arkaik vesikalarda bir arazi mülkiyet ve sat~~~n~ n göze çarpmas~na kar~~l~ k az
sonraki, Eski S umer ça~~~vesikalar~nda, izler halindeki bu
~ahsi mülkiyet yerine bir nevi daha koyu bir devlet mülkiyetinin
geçmesinde kendini gösterir.
Eski Sumer ça~~~kaynaklar~ :
Kendisi ile Sumer memleketinde hakiki mânas~~ ile tarihi vesikalar~ n ve böylece as~ l tarihi ça~~n ba~lad~~~~ Laga§ ~ehri k~ral~~
Urnarde 'den itibaren Akad hanedan~ n~n kurulmas~ na kadar
geçen ve Eski Sum er ça~~~ad~n~~ alan zamandan, geni~~ölçüde
iktisadi vesikalar da ele geçmi~tir. Di~er nevileri ile birlikte Lagcdta ç~ kan bu vesikalar~ n büyük bir k~sm~~ saray ve mabet emBurrows, Ur excavations texts Il, Archaic Texts.
Langdon, Excavations at Kish I, S. 99 vd. ; Deimel, LAK, S. 73 vd.;
Barton, UP IX 1, Nr. 1-2 (Plate LXV-LXVII).
15 Deimel, Wirtschaftstexte aus Fara, S. 1 vd. ; Barton, UP IX 1, Nr.
3 ; T. Dangin, RTC, S. 1-Il, Nr. 1-15 (A. Füye, DP I, 1, Nr, 37-38).
16 Deimel, Wirtschaftstexte, S. 2* v. d., 9*47*; Jestin, Tablettes sumeri13

14

ennes, S. 15-21.
17 Deimel, Wirtschaftstexte, S. 3* v. d., 18'.
Bellet~~~~ C. XI, F.

37
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lâkine, gelir ve giderlerine, tanr~lara yap~ lan takdimlere, umumi
tediyelere, tanr~ çe Bau'nun tarlalar~ n~n sulanmas~ na, kanal kaz~ lmas~ na, saray i~çilerine ve bal~ kç~lar~ na, hayvanlara ve hayvan yemlerine, ziraat aletlerine dair listelerden ibarettir. Bunlar aras~ nda k~ral~ n veya ~ehir beyinin (ensi) kar~s~ n~ n, prenslerin, saray memur ve
amelelerinin ~ahsi tediye hesaplar~~ da büyük bir yekün tutar '". Buna
kar~~l~ k fertlere ait al~~~veri~~mukaveleleri pek azd ~ r 19 ve bunlarda
esir ve baz~~ menkul e~ya al~m sat~ m~~ bahis konusu olup arazi sat~~~ na
çok az rastlan~ r; ev sat~~~ na ait olmak üzere de mahdut metinler gösterilebilir 20. Arazi tevziine ait vesikalar zati emlakin de~il, saray veya
mabedin veya prenslerin arazisinin kira ile veya i~letilmek üzere
~ah~ slara verili~ ine dairdirler 21. Lagcd mabet ar~ivindeki geni~~
iktisadi kaynaklar~ n bu durumu ile, saray memur ve i~çilerine ve
meslek adlar~ na dair birçok listeler 22 bize, bu zamanda Lagana
ve te~ mil edecek olursak, küçük k~ rall~ klardan veya ~ehirbeyliklerinden ibaret olan her ~ ehir devleti 'nde 23 esas
itibariyle emlâkin mabede ve saraya, yani bir yandan tanr~ya, öte yandan ~ehir beyine, kar~s~ na ve prenslere ait oldu~unu; böylece bu s~ rada d e v 1 et sosyalizmi idaresinin bürokratik esaslar~ n~ n hâkim bulundu~unu ve bu yüzden ferdlerin ~ ahsi servetlerinin ancak küçük bir ev ile bir bahçeden ibaret kald~~~ n~, geni~~devlet ve mabet arazisine ait her
çe~it i~in geni~~bir memurlar kitlesi taraf ~ ndan, daha ziyade onlar
hesab~ na yürütüldü~ünü gösterir.
18 Laga~'ta tanriçe bau'nun mabedinde ç~ kan Esk i Su m er ça
~~ na ait
geni~~iktisadi kaynaklar ~ n ne~redildigi ba~l ~ ca eserler: A. Füye, DP fas. I 1 - 2,
II 1-2, fas. supple ~ nentaire ; Barton, UP IX 1, Nr. 4-132 ; T. Dangin, RTC Nr.
16-85; de Genouillac, TSA; ITT IV, Pl. VI-VIII ; V, S. 1; Hussey, Sumerian
tablets in the Harvard Semitic Museum I (HSS III).
19 Eski S u m er ça~~~vesikalar~ n~ n çe~ itleri ve bunlar aras~ nda fertlerin
al~~~veri~lerine ait olanlar~ n çok az oldu~u hususunda bk. de Genouillac, TSA,
S. XVI - XVII ; Hussey, Sumerian tablets, S. 1-2.
20 Pohl, Vorsargonische und sargonische Wirtschaftstexte (TuM V), S. 7
ve Nr. 71, 75, 78 ; Pohl, Symbol ~ e Koschaker, s. 61,2.
21 Mabet ve devlet arazisi bu zamanda kendi ihtiyaçlar~ n~, memurlar~
n~ n
ihtiyaçlar~ n~~ kar~~ lamak ve bir k~ sm~~ kiraya verilmek suretiyle üç ~ekilde i~letilmekte idi : Deimel, Orientalia V, S, 16 vd. ; VII S. 1 v.d. ; TSA, S. XVI,
22 Deimel, Orientalia VI, S. 22 v. d.
23 Deimel, Orientalia IV, S. 1; A. Schneider, Die sumer. Tempelstadt, S.11;
T. Dangin, SAK1, s. 2 - 58.
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Akad ça~~~vesikalar~ :
Eski Sumer ça~~ n' takip eden zamanda, Babil'in ~imalinde
Akadl~~ büyük Sargon'un kurdu~u Sami Akad Devleti zaman~ ndan mahdut ölçüde hukuki - iktisadi vesikalar kalm~~t~ r. Sumer
yaz~s~ n~ n Akadlar taraf~ ndan iktibas edilmesi yüzünden baz~~ Sumerce
ibare ve formülleri ihtiva eden bu vesikalar esas itibariyle Akadca
yaz~ lm~~lard~ r ve Elâm vesikalar~ ndan bahsederken görece~imiz
gibi, bu zamanda Akadca, Sumerce ile birlikte bütün Babil'de
oldu~u gibi Elâm'da da yay~lm~~t~ r 24. Konumuza dahil olan Akad
vesikalar~~ içerisinde m~rkaveleler pek azd~ r. Ve bulunanlar~~ esir
sat~~~na, tarla kiralanmas~ na aittirler 25. Umumiyetle bu zaman~ n
vesikalar), do~rudan do~ruya iktisadi olarak adland~ r~lmas~~ gereken hububat, a~açtan veya madenden çe~itli malzeme, yün, kuma~, hayvan üzerine tertip edilmi~~listelerle gelir hesaplar~ na,
kanal i~lerine, i~çi ücretlerine ve say~ lar~ na, meslek sahiplerine,
kurban takdimlerine, tarlalar~ n aidiyetine dair listeler halindedir. 26
Mektuplar yok denecek kadar azd~ r ". Bütün bu vesikalar aras~ nda, tarlalar~ n aidiyetine dair listeler yan~ nda tarla sat~~~ na i~aret eden say~l~~ yerler bulunmas~~ 28 bu zamandaki mülkiyet telâkkisi hakk~ nda bir hükme var~lmas~ n~~ mümkün k~lmamaktad~ r.
Akadcan~ n ve Akad usullerinin hâkim oldu~una i~aret etti~imiz
Elân-~~ vesikalar~ ndan hususile bu ça~a dü~enlerinin (a~a~~da s. 585
vd.) verdi~i kanaatla arazi hakk~ ndaki kay~ tlar~~ yanyana getirecek
ve hele Manis-tusu obeliskinin, hep k~ ral~ n arazi sat~n al~~~ na dair
kay~tlarla dolu olu~unu gözönüne alacak olursak 29 ; çe~itlerinden
bahsetti~imiz listelerle kendini gösteren bir nevi toplu devlet iktisadiyat~mn yan~ nda ~ahsi mülkiyete de yer verildi~ini kabul
edebiliriz. Bu da, Eski Sumer ça~~n~ n ~ehir devletçili~i yerine, o
zamana kadar görülmedik büyük bir dünya devleti kuran ve
kültür sahas~ nda, dilde ve canl~l~ k bak~ m~ ndan san'atta esasl~~
de~i~iklik yapm~~~olan Sami Akadlar~ n iktisadi bak~mdan, Sumer24

Koschaker, ZDMG 89, S. 13.

~TT II 1, S. 63-66; Pohl TuM V, S. 10.
26 Akad ça~~~vesikalar~~ için : Pohl, TuM V ; ITT I; ~TT II 1, pl. 1 -38,
63-78; ~TT II 2; RTC, S. 44-72.
28 ~TT I Nr. 1091.
27 ~TT I, Nr. 1058, 1119, 1170.
25

29

Meissner, Babylonien I, S. 149.
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lerden tevarüs ettikleri devletçilik usuliyle kendi gorü~lerini telif
ettiklerini gösteren bir hal olarak izah edilebilir. Bununla beraber
Mezopotamya'da bütün aç~kl~~iyle kendini gösteren geni~~manda
~ahst mülkiyetin do~u~u ve fertlerin kendi hesaplar~ na yapt~ klar~~
al~~~veri~in ba~lamas~~ için daha sonraki ça~lar~~ beklemek lâz~ md~ r 3{>.
Yeni Sumer ça~~~kaynaklar~~ :
Di~er birçok vesikalar aras~ nda ba~l~ca Nippu r, U m m a, D r eh e m, U r gibi buluntu yerlerinden yüzlerce idari, hukuki-iktisadi vesikalar 31 ç~ km~~~olan Il!. U r hanedan~~ veya daha ~umüllü tabiriyle
Yeni Sumer ça~~ n~n iktisadi hayat~ nda göze çarpan hususiyet
bu zamanda tekrar geni~~anlamiyle bir nev'i devlet so syalizmi idaresine veya ~ ehir de vletçili ~ i sistemine 32
daha bariz bir ~ekilde dönülmü~~olmas~~ dolay~siyle vesikalarda görülen farkl~l~ kt~ r. Bu Sumerce vesikalar~ n mühim bir
k~sm~~ saray ve mabet isçileriyle i~ çi ücretleri, devlet makazalar~ n~ n umumt gelir ve gider hesaplar~ , vergiler, teslim
alma ve teslim etme ve nihayet kurban takdimi üzerine tertip
edilmi~~listelerden ibarettir. Vesikalar~ n gerisini de çe~itli menkul
mallar~ n al~ n~ p sat~ lmas~ na, borçlanmaya ve borçlanma ~ekline
sokulmu~~al~~~veri~lere dair mukaveleler te~ kil eder 32
Iktisadi
münasebetlerde, daha önce pek münferit izleri görülen borçlanman~ n inki~af etmi~~olmas~, borç al~ p vermeye ve borçla al~ p
30 Akad ça~~ n ~ n sona eri~inden III. Ur hanedan ~ n~ n kurulu~una kadar geçen devreye ait baz~~ vesikalar RTC, S. 73-101 de ne~redilmi~ tir.
31 Il!. Ur ça~~ n ~ n hukuki iktisadi vesikalar~ n~ n yay ~ nland~~~~ba~l~ ca eserler: N. Schneider, Orientalia 8, S. 1 v. d. ; 47-49, S. 3 v. d.; Deimel, Orientalia 14 ; 16 ; 21 ; 24 ; Hussey, Sumerian tab. in the Harvard Semitic Museum Il
(HSS IV); Keiser, Selected temple documents of the Ur Dynasty( YOS IV) ; de
Genouillac, tablettes de Drehem (TCL II) ; Textes economiques d'Umma (TCL
V); Myhrman, Sumerian administrativ documents of the Second Dynasty of Ur
(BE sene A, III 1); ~ TT II 1, pl. 39-62 ; 111 2 ; IV; V, S. 39 v. d.; RTC, S. 110
v. d. ; Pohl, Rechts- und Verwaltungsurkunden der III. Dynastie von Ur (TuM
NF 1-Il) King CT 1; III ; V ; IX-X ; Barton, Documents from the temple archive
of Telloh, 1411; Nies, Ur Dynasty tablets.
32 Landsberger, Fak. Derg. I 5, s. 92.
328 Bütün bu vesika nevileri için bk. Meissner, Babyloaien I, S. 150 ;
Pohl TuM 141, S. 9-16 ; Keiser, YOS V, S. 16; Hussey, HSS IV, S. 1.17 ;
Myhrman, BE III 1, S. 16-20 ; Barton, Documents from temple archive of
Telloh I, S. 5-9, 19 v. d. , 11, S. 10-12, 29 v. d. ; 111 S. 54 v. d.
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satmaya dair, i~ aret edilen ne~ ir yerlerinde de görüldü~ü üzre,
yüzlerce vesika bulunmas~~ " bu ça~~ n, daha eski zamanlar~ n
daha ziyade pe~in al~~~veri~ e dayanan usulüne nisbetle büyük bir
hususiyetini te~ kil eder 34 . Ve bunlar bize ekseriya mukabil
tediyenin geriye b~ rak~ lmas~ n~~ gerektiren canl ~~ bir ticari hayat~ n
uyanm~ya ba~lay~~~ n~ n delillerini verirler ". Halbuki ta Fara ve
Eski Sumer metinlerinde rastlanmakla ve ~imdiye kadar Sumerceden Akadcaya muktebes oldu~u kabul edilmekle beraber, yeni
olarak Proto-Fratça as~ ldan olarak izah edilen 36 tüccar "DAM.
QAR„ tabirine Akad ça~~~vesikalar~ nda bile m a seyrek olarak tesadüf edilmesi, o ça~larda tüccarl~ k mesle~inin iktisadi hayatta
henüz mühim bir yer tutmad ~~~ n~~ gösterir. Yukar~ da n. 32a'da
i~aret edilen neviler gözden geçirilecek olursa bu geni~~III. U r
hanedan~~ vesikalar~~ içerisinde tarlalar~ n ferdlere aidiyetini gösteren listelere ve tarla, hatta, esir ve çocuk sat ~~~ndan ba~ka, ev ve
bahçe al~ m sat~ m~ na tahsis edilmi~~mukavelelere hemen hiç rastlanmaz. di.til.la "bitirilmi~~hüküm„ ad~~ verilen mahkeme zab~tlar~ nda da ev, bahçe, çocuk ve esir sat~~lar~~ yan~ nda bir tek tarla
Ancak tarlalar~ n i~letildi~ine, bu
sat~~~~vesikas~~ bile görülmez
n
ve
ücretlerin
verili~ ine, devlet ve mabet
~
maksatla tohumluklar
n
fertlere
kiralan~~~ na dair ka~
tarlalar~ n~ n ölçülmesine ve tarlalar
y~ tlar ve vesikalar va~ d~ r".
Üçüncü Ur ça~~~borç vesikalar~ n ~ n mevzular~ , faiz, tediye, rnühlet, yemin ve ~ ahit förmülleri için bk. Huber, Die altbabyl. Darlehenstexte
aus der Nippur-Sammlung im K. Osmanischen Museum, S. 189-222 (Hilprecht
anniversary volume, 1909). Sus'da ele geçmi~~olan Akad ça ~~ na ait bir
borç listesi, bubullu «faizli borç " tabirini ihtiva eden, daha eskiye ait tek
örne~i te~ kil eder (DPM XXIV Nr. 342) .
kanununun kay34 çok k~ sa ve bu ça~ da telif edilmi~~olup Hammurabi
ner
kanimunda
da, tek maddesi
i
kabul
edilen
Su~
naklar~ ndan birini te~kil etti~
ile de olsa, borç ve alacak i~ leri üzerinde durulmu ~~ve 9. parag,rafta teslim
edilen mal için senet tanziminin zarureti kaydedilmi~tir : La~~ gdon, Sumerian
Law (JRAS 1927, S. 489 v. d.). Tahrir edildi~i ça~~için bk. M. David, Die
Adoption in altbabyl. Recht, S. 5, n. 15 ; S. Nicolo, Beitrüge, S. 66 v. d.;
35 S. Nicolo, Beitrüge. S. 196.
Meissner, Babylonien I, S. 149.
33

Landsberger, Pak. Derg. Il 3, S. 428.
RTC Nr. 13-14 ; TSA Nr. 30-33 ~TT Nr. 1363, 1452.
37 Koschaker, ZDMG 89, S. 14.
38 Bu husustaki vesikalar için bilhassa bk. Myhrman, BE III 1, S. 19 ve
Pohl, TUH NF 1 -II, S. 14.
36

36.
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~~te bu ça~~vesikalar~~ bize bir taraftan bütün emlâkin devlet
ve mabet hesab~ na yine geni~~bir memurlar kadrosu taraf ~ ndan
i~letildi~ini, öte yandan fertlerin ev ve bahçe d ~~~ nda, menkul mallardan gayri emlaki olmad ~~~ n~, fakat buna ra~men pe~in al~~~veri~in yan~ nda borçlanma esas~~ üzerine al~~~veri~in bundan evvelki
ça~lara nisbetle çok mühim bir yer tuttu~ unu göstermektedirler.
Fakat bu ça~da dahi biz, say~ l~~ mektuplar müstesna, daha sonralar~~ görece~imiz ölçüde geni~~ticari muhaberata rastlamamaktay~ z. Böyle olmakla beraber gerek Eski Sumer ça~~~kaynaklar~,
gerek ~ahsi mülkiyet izlerini ta~~ yan, fakat daha ziyade büyük bir
merkezi devlet iktisadiyat~ n~ n varl~~~ n~~ aç~~a vuran Akad vesikalar~~ ve gerekse son olarak tasvir etti~imiz Y e n i S u n~~e r ~ehir
devletçili~i idare 4" ve iktisadiyat~ n~~ temsil eden I I I. U r kaynaklar~, daha sonraki ça~lara nisbetle, modern iktisat ilminin ba ~l~ ca
iki temelini te~ kil eden isthsal ve istihlak konular ~ ndan birincisi hakk~ nda nisbeten daha ziyade bilgi verici mahiyettedirler.
Halbuki ~ l I. Ur har~ edan~ ndan sonraki zamanda bir taraftan cemiyetde ~ ahsi mülkiyet mefhumunun hakim olma~a ba~lamas~ , öte
taraftan I I I. U r'da, geni~ liyen borçla al~ p satma muamelesinin sonralar~~ daha ziyade kökle~ mesi ve eski~~ i~~~ bir nevi mübadele esas~ na dayanan sat~~~ ndan, bu al~~ veri~~karakteri son zamanlara
kadar mahfuz kalmakla beraber I', daha çok do~rudan parayla
ve borçla sat~~ a geçilmesi dolay~ siyle, iktisadi faaliyetlerde istihsal
ile istihlâk aras~ ndaki orta safhay~~ te~ kil eden ticaret konusu
nisbeten daha geni~~yer tutar.
isin ve Larsa vesikalarz :
Öyle ki ~ sin ve Lar sa hanedanlar~~ zaman~ na ait çe~itli al~~~
veri~~mukavele ve zab~ tlar~~ halindeki vesikalarla idari mahiyetteki
kaynaklarda art~ k halk~ n geni~~arazi mülkiyet ve tasarrufuna ait
kay~ tlara, tarla listelerine ve hususi servet ve mülkiyetin geli~mesinden do~an daha canl~~ bir ticaretin ilk kademelerine rastlan ~ r.
~ah~ slar~ n ticari maksatla ortakl~ klar~ na dair, say~ lar~~ gittikçe
Pohl, TuM NF I- II, Nr. 350a, 351a, 352 - 356.
Kar~ . Meissner, Babylonien I, S. 115.
'1 S. Nicolo, Beitrge, S. 199 v. d.
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artan 41 a mukaveleler görülür ve ticari mahiyette büyük nakit
mukaveleleri de kendini gösterme~e ba~lar 42. Fakat buralarda ç~kan vesikalar~ n büyük bir k~sm~~ do~rudan do~ruya Eski Babil
hanedan~~ zaman~na aittirler.
Eski Babil vesikalan :
EskiBabil ça~~na ait her çe~it mukavele ve zab~tlarla idari
olanlar~n d~~~ndaki iktisadi muhteval~~yüzlerce mukavele ve mektup,
bir bak~ma hususi mülkiyet mefhumunun geli~mesinin tesiri alt~nda
meydana gelmi~~olmas~~muhtemel bulunan büyük ve canl~~ al~~~veri~~
faaliyetlerinin aç~ k delillerini te~kil ederler. Mukaveleler hep arazi,
ba~, ev, al~m sat~m~na, mübadelesine, kiralanmas~na ve ayr~ca
her çe~it ticari emtia sat~~~na, kredi ve ödünç muamelelerine,
i~çi-patron münasebetlerine aittir 43. Arazi ve gayrimenkul her çe~it
emlâk üzerine yap~lan muamelelerle bu ça~da art~k kökle~ti~i
görülen ~ahsi servet ve husust mülkiyet fikrini büyük bir merkezi
idare kuran ljammurabi'nin, koydu~u kanunla destekledi~i görülüyor. Çünkü kanunun birçok maddelerinde ~ahsi servet ve emlâk, bu emlâkin sat~~~, kiraya verilmesi, i~letilmesi ve kredi ile
verilmesi veya ödünç i~leri, faiz ve gelir nisbetleri tüccar ve ortaklar~n vaziyetleri, i~çilerin mükellefiyetleri ve ücretleri ve k~ tl~ k
41a Eilers, Gesellschaftsformen, S. 55 ; Emin Bilgiç, Fak. Derg. V 4, S.
440 vd.
42 Grice, Records from Ur and Larsa, dated in the Larsa Dynasty (YOS
V); Chiera, Legal and administrative documents from Nippur, chiefly from the
dy. of isin and Larsa, S. 34 v. d. (UM VIII 1); Ch. Jean, Contrat de Larsa I
ve II (TC X ve XI); Hunter, Sumerian contracts from Nippur (OECT VIII)da
baz~~ metinler ; Faust, Contracts from Larsa, S. 32 v. d. En yeni olan Faust'un
eserinin giri~inde di~er literatürün mahiyeti belirtildi~i gibi ziraatle u~ra~an
kapitalist bir halk~ n iktisadi ve içtimai hayat~~ hakk~ nda bu vesikalardan bir fikir edinilebilece~i de kaydedilmi~tir. isin-Larsa ça~~ n~ n bu vesikalar~ n~ n
aç~ klad~~~ m~ z muhtevalar~ n~ , Lipit-I~tar, sat~ n alma ve mal mnhafazag~ na ait
talimatiyle desteklemektedir (S. Nicolo, Beitriige, S. 67 ve 75).
43 Eski Babil ça~~~mukavelelerinin büyük bir k~ sm~~ ne~redilmi~~ve i~lenmi~tir. Orijinal metinlerin ne~ir yerleri içlerindeki listelerde kaydedilmi~~olan
~u belli ba~l~~ eserlerden E s:k'i Babil kontratlar~ n~n mahiyet ve muhtevalar~~
hakk~nda bir fikir edinilebilir : Schwenzner, Wirtschaftsleben, S. 8 - 9 ; KU
III - VI ) Schorr, UAR (VAB V); Chiera, Old,Babylonian contracts (UM VIII 2);
Boyer, Contribution
l'histoire juridique de la ler dynastie babylonienne ;
Alexander, Early babyl. letters and economic re-xts, Nr. 59 - 223 (BIN VII).

584

EM~ N BILGIÇ

y~llarda borçlar~ n tehiri hakk~ nda hükümler vard~ r 44. Bu çe~it
iktisadi münasebetlerde borçlu ve alacakl~ dan mürekkep iki
taraf~ n kar~~ l~ kl~~ durumlar~ n~~ kanunda teferrüatiyle tayin eden
liammurabi, hatta zaman zaman umumi aflar ilan ederek halk~n
mühim k~sm~ n~ n esarete dü~mesini önlemeye ve halk~ n mal~ n~ n
ellerinde kalmas~ n~~ temine çal~~m~~~olmal~d~ r. Babil'de zaman zaman bunun yap~ld~~~ na dair aç~k vesikalar ele geçmi~tir 45 . ljammurabi bu borçlanmadan dolay~~ koca taraf~ ndan köle olarak verilen kad~ n veya çocuklar~ n kölelik müddetlerinin hududunu da
tayin etmi~tir. Müddet, kanunun 117. maddesine göre üç y~ ld~ r.
Bütün bunlar~ n yan~ nda bu ça~da devletin ve saray~ n yine geni~~
emlake sahip olmakta devam etti~i de bir vak~ad~ r. Bunu bize,
halka ait olanlardan ba~ka, k~ rallar~ n, saray malikâneleri, sürüleri
ve gelirlerin gemi ile nakilleri üzerine yazd~ klar~~ mektuplar
çobanlar~ n bir nevi saray memuru karakterini ta~~ malar~~ ve nihayet
tüccarlar~ n (tamk(~ rum) da ekser ahvalde birer saray memuru olarak görünmeleri ", küçük çapta tima r'~ n mevcudiyeti ve k~ ral~ n
muayyen ahvalde timar t evcihi veya bu hakk~~ geri almas~~ gibi
haller gösterir
Bunun için ~imdilik bu canl~~ ticari faaliyetlerin do~rudan
do~ruya ~ahsi servet ve mülkiyet fikrinin inki~af~ na istinat etti~i
44 Bu husustaki paragraflar ve topluca muhtevalar~~ için bk. Kohler-Peiser,
HG I, S. 110 - 117, kanun maddesi: 6 - 25, 42 - 88, 98 - 126, 241 - 277.
45 Landsberger, Symbolae Koschaker, S. 230, n. 44. Kar~. Schorr, SHAW
1915, 4, S. 3 v. d.
46 Gerek saray ~ n gönderdi~i ve saraya gönderilen, gerekse fertlerin tamamen hususi veya ticari i~lerine ait olan Eski Babil mektuplar~~ epeyce i~lenmi~tir.
Bu hususta King, Letters and iscriptions of Hammurabi (Luzac's semitic tests II ) Nr. 1-56 dan ve Landesdorfer'in Altbabylonische Privatbriefe adl~~ denemesinden sonraki eserleri Ungnad'~ n, Babyl. Briefe a. d. Zt. d. Hammurapi Dynastie (VAB VI) ve Altbabyl. Briefe aus dem Museum zu Philadelphia, S...nderdruck aus Zeitsehrift für vergi. Rechtswssenschaft» XXXVI ~~ te~kil ederler. Bundan sonraki ne~riyat Lutz, Early babylonian letters ; Driver, Letters of the
first babyl. dynasty (OECT II!); P. Kraus, Altbabyl. Briefe, S. 3 - 4 (M VAG
35, 2); Alexander, Early babylonian letters and economic texts, Nr. 1 - 58
(BIN VII).
47 Koschaker, Zur staatlichen Wirtschaftsverwaltung in altbabyl. Zeit ( ZA
47 s. 135 vd. 170 vd. ) ; Schorr UAR Nr. 54, 186. Yeni Babil' de tamkar
~arri için : a~a~~ da n. 112.
48 HG parag. 26-41 ; Ungnad, BB (VAB VI) Nr. 64, 186, 195, 228-229, 254.

Ç~V~~YAZILI HUKUKI - ~ KT~SAD~~KAYNAKLAR

585

hususunu, bir ihtimal olarak ele al~yoruz. Fertlerin kendi aralar~ndaki mukavelelerde saray tüccarlar~ n~nki kadar büyük yekün ve
meblâ~lar geçmemesi ve Eski A sur 'daki tarzda mühim ticari
müesseselerden ve büyük çapta al~~~veri~~ve ortakl~klardan ayr~ca
bahsedilmemesi de büyük ticaretin devlet elinde oldu~unu gösteren deliller olarak al~nabilir. Bu halde halka ait olan ticari emtia
al~~~veri~lerine ait vesikalar~~ sistemli bir ticari maksada izafe etmekten ziyade günlük ya~am~ n tabii akisleri telâkki etmek mümkündür. Görece~imiz gibi, Eski Asur vesikalar~n~n, mahkeme
zab~tlar~ndaki basit yemin formülleri d~~~nda, tam manasiyle iktisadi olmayan hususlara yer vermemesine kar~~l~k, içlerinde tanr~lar~n ~ahadetine ve onlar huzurundaki yemine 49 çok ehemmiyet
verilen Eski Babil al~~~veri~lerine, emlâk i~letmesine ve gelirlerine dair olan mukavelelerle bu emlâki i~leten memur veya i~çilere
gönderilen talimat mahiyetindeki mektuplar ça~~n istihsal konular~~
ve ~ekilleri hakk~nda k~smen bilgi verecek durumdad~rlar. Hususiyle hasat ve ekim mevsimlerindeki i~çi kiralamalar~na ait yüzlerce mukavele ile Dicle ve F~rat üzerinde gemi ile hububat,
hayvan, a~aç, odun ve ta~~nakline ait olan nakil ve gemi kiralama
mukaveleleri istihsal faaliyetinin, iç ve d~~~ticaretin canl~l~~~n~~ gösterirler. Yaln~z bu vesikalar~n istihsal ve nakil bahislerine tahsis
edilmek maksadiyle meydana getirilmeyip, ekserisi devlet memurlar~~ halinde olan tüccarlar ile i~çiler aras~ndaki hukuki ba~~ve kar~~l~kl~~ mükellefiyetlere, i~~kar~~l~~~ndaki alacaklara ve ücret meselelerine dair olduklar~n~~ kaydetmek gerekir 50.
Bu suretle de emlâk ve akar~n devlet hesab~na i~letildi~i Sumer ~ehir beylikleri ve Akad devirlerinde oldu~u gibi bilhassa
bu ça~da i~çilerin kazançlar~~ ve ya~ay~~~tarzlar~~ hakk~nda baz~~
bilgiler edinmek mümkün olmaktad~r.
Ekim kaynaklar~ :
Çivi yaz~l~~ hukuki - iktisadi vesikalar aras~nda S u s 'ta ç~km~~~
olanlar da mühim bir yer tutar. Ara~t~r~c~lar~n Akad ça~~~ zaman~na tarihledikleri E lâ m k~ral~~ Pazar - ~u§inak'dan 51 önce ve onun
49

KU III, s. 223.

50 Lautner taraf~ ndan, Altbabylonisehe Personenmiete adl~~eserinde bu konu
teferruatiyle islenmi~tir.
51 Kosebaker, ZA 43, S. 222 vd.
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zaman~ nda yaz~ lm~~~olup idari muhteval~~ olduklar~~ tahmin edilen
Elâmca ve Elam çizgi yaz ~ s ~~ vesikalar~~ ile 52, muahhar Elam
k~ rallar~ ndan ~utruk Nabunte (13-12 inci as~ r) nin kurdu~u hanedandan itibaren meydana ç~ kma~a ba~l~ yan, yine Elâmca fakat bu
defa Babil çivi yaz~siyle yaz~ lm~~~vesikalar53, henüz anla~~ lmad~ klar~~
için bir tarafa b~ rak~l~ rsa; bu iki Elâmca vesikalar grupu aras~ ndaki
zaman fas~las~ n~, mevzuumuz bak~ m~ ndan, oldukça bol Akadca ve
pefc mahdut Sumerce vesikalar ayd~ nlatmaktad~ r. Bunlar~ n do~rudan
do~ruya Akad ça~~na ait olanlar~ n~, idari vesikalarla, say~lar~~
dört be~ten yukar~~ olmayan sat~~, ba~~~lama mukaveleleri ve bir
borç verme listesi te~kil eder 54. Az sonra görece~imiz gibi Eski
Babil ça~~na muas~ r olan S u s husus! hukuk vesikalar~ nda ~ahsi
mülkiyet Babil'deki kadar geli~mi~~bulunmakla beraber, Akad
ça~~ na dü~en S u s vesikalar~ ndan bu hususta bir hükme varmak
mümkün de~ildir. III. Ur zaman~ ndan di~er vesikalar aras~ nda ç~ kan
esir sat~~~ na ait tek mukavele de bu zamanda Elâm'~ n bu hanedan
nüfuzuna geçti~ini gösteren biricik hukuki vesika olmakla beraber,
umumiyetle kabul edildi~i üzere, S u s hukuki vesikalar~ nda Akadca
hâkim vaziyetini korumu~tur 55.
Eski Babil hanedan~~ ile muas~ r olmak üzere S u s'tan ç~ kan
vesikalarda da, bu zamanda Babil vesikalar~ n~ n Sumercenin derin
tesiri alt~ nda olmas~ na ve Sumer hukuki ibareleriyle dolu bulunmas~ na ra~men, az sonra görece~imiz Eski Asur vesikalar~~ gibi,
mahdut baz~~ Sumerce tabirler istisna edilirse, Akadca yine tamamiyle hâkim olarak kalm~~t~ r. Hemen söylemeliyiz ki, S u s'ta ç~ km~~~bütün bu Akadca vesikalar bu zamanlarda sade Akadcan~ n
de~il Akadl~~~ n her hususta geni~~ölçüde Elam'a tesirini ifade
ederler. Bunlardan ~ah~s adlar~~ dahi akadla~t~ r~lm~~t~ r. Ancak tanr~~
ve baz~~ meslek adlar~~ dolay~ siyle bunlar~ n Elam halk~ na ait olduklar~~ tesbit edilebilmektedir 5'>. Say~lar~~ 400 ü a~an bu husus! hukuk
vesikalar~, Elam husus! hukuku ve iktisadi hakk~ nda bize daha etrafl~~
ve esasl~~ fikirler verecek mahiyettedirler. Bunlar ba~l~ ca evlatl~ k
Scheil, DPM IV, S. 63 ve DPM XVII ; XXVI.
Scheil, DPM IX ; XI S. 89 vd.
54 Koschaker, ZA 43, S. 225. ly~bullum tabiri dolay~ sile, ödünç muamelesinin Akad ça~~ na ait tek i~areti Elm vesikalar~~ aras~ nda ortaya ç~ kar ( DPM
XXIV Nr. 342 ).
55 Koschaker, ZA 43, S. 224 vd.
56 Koschaker, ZA 43, S. 221 vd.
52

ÇIVI YAZILI HUKUKI ~ KTISAD~~KAYNAKLAR

587

edinme, mal taksimi, borç ve ödünç, vergi teslimi, arazi ve ev
dahil her çe~it al~m sat~m, arazi ve ev kiras~, mübadelesi, fertlerin
ve k~ rallar~ n ba~~~lamalar~, ticari maksatla ortakl~ k ve arazi geliri
ortakl~~~, teslim ve muhafaza mukaveleleriyle birtak~ m mahkeme
zab~tlar~ ndan ibarettir ". Bu vesika nevilerinden de kolayca
hükmedilece~i üzere, Babil hanedaniy le muas~ r olan ça~da Elâm'da da hususi mülkiyet mefhumu tamamiyle geli~mi~~bulunmaktad~ r. Bunu ev ve arazi taksimleri .ve sat~~lar~~ gösterdi~i gibi, ticari
mahiyetteki ortakl~ klara ait metinler de ticari hayat~n oldukça canl~~
oldu~unu ifade eder. Fertlere ait ba~~~lama vesikalar~~ aras~ nda k~ ral
hediyelerine ait metinler de bulunmakla beraber, bunlar~n hepsinin do~rudan do~ruya ~ahsi emlâkin aile efrad~ ndan herhangi
birisine ( k ar~ya, evlâtlardan birisine ) devredilmesine ait olmalar~~
sebebiyle Eski Babil 'deki veya daha sonraki ça~lardaki gibi
geni~~ölçüde devlet arazi ve mülkiyeti ve bundan ileri gelen arazi
tevcihi veya vergiden muafiyet meselesinin Elâm için, hiç olmazsa
elimizdeki vesikalar~ n ait oldu~u ça~larda, mevzubahis olamayaca~~ n~~ söyleyebiliriz 58 Elâm hukuki vesikalar~ n~ n belirtilmesi gereken di~er bir hususiyeti de, Akadca olmak ve Sumerce hukuki
formülleri ihtiva etmemek bak~ m~ ndan benzerlik gösterdikleri Eski
Asur vesikalar~ ndan ayr~~ olarak ve Eski Babil vesikalar~adaki tarzda, yemin meselesine çok ehemmiyet verilmesidir. Fakat
daha fazla olarak aile hukukuna veya arazi i~lerine dair bir
vesikan~ n tanziminde ba~tanr~ n~ n mabedinde bir ayin yap~lmas~,
mukavelelerde psikolojik elemanlar~ n ehemmiyetle yer almas~~ ve
bir gayrimenkul üzerindeki daimi, veya, rehin mevzuunda oldu~u
~ekilde, muayyen bir zamana has, haklar~ n alenili~i meselesi,
do~rudan do~ruya Elâm hukuki vesikalar~ n~ n hususiyetini te~kil
eder 59 .
Eski Asur kaynaklar~~ :
Yine E ski Babil hanedaniyle ça~da~~olmak üzere Kuzey
Mezopotamya'da, Asur'da da birdenbire, o zamana kadar hiç
57 Scheil, DPM XXII, XXIII ve XXIV üncü ciltler. Bu ciltlerin muhtevalar~~
için ayr~ ca bk. Koschaker, OLZ 1932, S. 318 vd. ve ZA 43, 221-232.
58

Koschaker ZA 43, S. 231 vd.

'59

Koschaker, Orientalia NS IV, S. 38 vd. : E. Cuq, RA 28, S. 48 - 49.
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benzeri görülmeyen büyük bir iktisadi ve ticari faaliyetle kar~~la~~l~ r. Vesikalara göre Asur büyük bir ticaret ~ehri halini alm~~,
~ahsi servet hudutsuz derecede ve bütün inceli~iyle inki~af etmi~tir. Bu zamanda Asur'da oturan ummenum (büyük sermayedar )
lar~ n birle~erek büyük ~irketler kurduklar~~ ve ajanlar~~ vas~ tasiyle
Anadolu ile ticari münasebet idame ettirdikleri görülüyor. Gerek
bu ajanlar~ n, gerekse kendi hesab~ na çal~~an tüccarlar~ n, bir nevi
banka rolünü oynayan bu ~irketlerde naruqqum-muameleleri gere~ince 598 naruqqum ad~~ alt~ nda hesaplar~~ bulunmakta, birçok ves~ kalara göre bu ~irketlerde bir nevi ciro muameleleri, borç ve alacak
devri i~leri yap~ lmaktad~ r. i~te bu ajan tüccarlarla müstakil tüccarlar Anadolu'da kurduklar~~ ticari ~ebekeyi, hususiyle Anadolu'nun
k~ ymetli madenleriyle Asur pazarlar~ ndan tedarik ettikleri kalay ve
mamül maddeleri mübadele etmek maksadiyle, yüz y~ l kadar
i~letmeye ve idareye muvaffak olmu~lard~ r. Anadolu'daki ticari
~ebekenin unsurlar~n~~ te~kil eden, büyük ~ehirler civar~ ndaki kdrum (liman, büyükpazar) denilen yerlerdeki belediye daireleri (bitW~rim) nin mahdut ahvalde ticarete kat~ld~ klar~, tüccarlarla al~~~
veri~~mukaveleleri yapt~ klar~~ görülmekle beraber, bu i~lerin Asur'daki laklum (vekil, reis) veya ~ehir meclisi ( ülum) ad~ na yap~ ld~~~n~~ gösterecek en küçük izlere dahi rastlanmamaktad~ r. kürum'lardaki (jami§tu meclislerinin ve ?3amu§tu denilen memurlar~ n
da bu münasebetle adlar~~ hiç an~lmamakta, sadece mahkemel~ k
i~lerin halli için ~ehirden gönderildikleri anla~~lan bl alim ve
r a- bi~um 6" ad~ ndaki yüksek memurlar~ n da merkez ad~ na menfaat
temin edici hareketlerde bulunduklar~ na ve dolay~siyle iktisadi
ve ticari bak~mdan merkeze ve saraya faydal~~ olma~a çal~~t~ klar~na dair bir imâya dahi rastlanmamaktad~ r. Bunun için Eski
Babil ile Eski Asu r'un iktisadi ve ticari hayat~~ ve ~ahsi servet ile, saray~ n iktisadi hayata kat~ l~~~~telâkkiler aras~nda büyük
bir fark vard~ r. Asur'da Babirdeki merkeziyetçili~in yerine ticari
i~lere kat~ lmaktan veya müdahaleden uzak kal~ p naz~ml~ k vazife59. Landsberger, Ark. Derg, IV, S. 20 vd. ; E. Bilgiç, Fak. Derg. V 4,
S. 445, n. 98.

60 yaklum : Landsberger, Ark. Derg. IV, S. 22 n. 2 ; bl alim : EL S.
323 d; CCT 33 b, 21; Jena 289, 6 ; TC III 165, 7, 15 ; Ne~redilmemi~~A 12 ,
14 ; Mat. 29 a, 21 ; rbium ( ~a dlim ) : EL S. 145 b ; Il S. 13 a ; Ne~redilmemi~~A 5, 1, 4.
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sini gören bir idare sistemi kendini gösteriyor. Bu da esas itibariyle bir ~ehir meclisi ile onun ba~~nda bulunan !,laklum'dan ibaret
olan bir nevi cumhuriyet idaresi diyebilece~imiz sistemdir 6'.
Buna kar~~l~k bu faal ticari hayata Anadolu yerli halk~n~n
kat~ l~~~ ~ekli büsbütün cans~zd~r. Onlar~n kat~l~~~~ticari maksattan
ziyade günlük ihtiyaçlar~~ tatmin kasdiyle mal veya tüccarlardan
ödünç para alma ~eklinde tecelli eder. Halk, maden istihsali ve
yerli kuma~lar imâli hususunda ba~ar~l~~görünmekle beraber, s~rf
ticari maksatla i~e kat~lm~~~de~ildir. Halk~n bu hali yan~nda yerli
beyler, Asurlu tüccarlar~n mallar~n~~ muayyen müddetler için saraylar~nda saklamak, onlar~n k~ymetlilerinin ilk al~m ve sat~m haklar~n~~saraylara inhisar ettirmek, Asurlu tüccarlar~n yollarda emniyetini temin etmek, giren ve ç~kan mallardan muayyen vergiler
almak, memlekette elde edilen baz~~ mallar~n, hususiyle alt~ n~n ve
amütum denilen k~ymetli mâdenin ihrac~n~~ men için tedbirler almak,
bunlar~n ticaretini de yine saraya inhisar ettirmek suretiyle —bu
gayretler idari sebeplerden ve saray~n maddi ihtiyaçlar~n~~kar~~lamak endi~esinden do~mu~~da olsalar—, günlük hayat~n icab~~ olan
iktisadi faaliyetlere daha geni~~bir alâka göstermi~lerdir 62.
I~te bize umumi hatlanyle bu kanaati veren ve Asurlu tüccarlara ait olan vesikalar daha çok iktisadi hayat~n ticari safhas~n~~
ilgilendiren geni~~ ölçüdeki ticcari mektuplarla çe~idli senedler ,
mahkeme zab~tlar~~ ve hesap listelerinden ibarettir". Evlilik hukukuna ait olanlar~~ bir tarafa b~rak~l~rsa, vesikalar~n ço~unun,
ta~~ nabilir mallar~ n mübadelesini gaye edinen yabanc~~Asurlulara
ait olmas~~ dolay~siyle, bunlar aras~nda zirai faaliyetlere 63a ve
Landsberger, AHK ( AO 24, 4 ) , S. 3 vd ; Belleten III, S. 230 ; E. Bilgiç, Fak. Y~ ll~~~, S, 914 vd.
61

62

E. Bilgiç, Fak. Derg. Il I, S. 34 vd.

Bütün bu vesikalar, Eisser-Lewy (EL) taraf~ ndan, Die altassyrisehen
Reehtsurkunden vom Kültepe (MVAG 33 ve 35, 5) deki listede toplanm~~t~r. Bundan sonra ç~ kan Gelb, 01P XXVII ; TC III 1-3 de ve Ne~redilmemi~~Hr. , Mat. I,
Il; Ankara; A; B; C; Kay. metinleri aras~ nda da birtak~ m senetler ve zab~ tlar
63

vard~ r.
638 TC III 35 metninde Asur'da ziraatten bahsedilir. CCT III 48 b, den
ise uttatum'un k~~~geçer geçmez lüzum has~ l olan bir hububat nevi oldu~u ö~reniliyor. Metinlerdeki ~aptelcu yerleri ve çe~itli hububat ve meyve adlar~~ dolay~ siyle bu husustaki bilgi biraz geni~letilebilir.
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ferdlerle ailelerin hususi hayat ve münasebetlerine dair kay~ tlar
çok azd~ r. Umumiyetle borcun sebebine dahi temas edilmez.
Asur mektuplar~ nda", Eski Babil mektuplar~~ aras~ ndakiler gibi bahçe, tarla i~lerinin nas~l yürütülece~ine veya sürülerin bak~m~ na, i~çi kiralamas~ na tahsis edilmi~~olanlar~, yahut alacak verecek i~leri d~~~nda, do~rudan do~ruya husust mahiyette haberle~meye taallük edenleri pek bulunmaz. Bunlarda, Babil ticari mektuplar~ n~ n ba~~ nda ekseriyetle görülen ~ekilde, nezaket formüllerine
de hiç yer verilmemi~tir. Eski Asur (veya yay~lm~~~adiyle Kapadokya) mukavele, zab~ t ve mektuplariyle hesap listelerinde kendini gösteren tek esasl~~ gaye ticarettir. Arazi sat~~~~hiç görülmemekle, ev ve
arsa al~~~veri~ine ait pek mahdut vesikalar bulunmakla beraber
mevzubahis her madde, maden istihsal ve imaline dair baz~~ ima
ve i~aretler istisna edilirse", sat~lma~a veya sat~ n al~ nma~a amade
birer ticari emtia olarak ele al~ n~ r. Bu sebeple, Anadolu'da yap~lan ticari faaliyetleri aksettiren bu vesikalarla Anadolu'nun ilk
tarihi ça~~n~ n iktisadi hayat~n~, di~er çivi yaz~s~~ sahalar~na nisbetle
daha tek tarafl~~ i~lemek zarureti vard~ r; daha do~rusu iktisadi
hayat~ n her cephesine ayn~~ derinlikte nüfuz imkân~~ yoktur. Yaln~z
vesikalar~ n verdi~i bilgiye göre, bu ça~da, Anadolu'da meslek ve
i~~hayat~ n~ n bir düzene konulmu~~olmas~~ ve ortaça~~s~ na't meslek
hayat~ na hâkim olan bir nevi lonca te~kilât~na "7 ba~lanm~~~bulunmas~~ di~er çivi yaz~s~~ sahalar~~ yan~ nda iktisadi hayatta bir merhale te~kil eder.
64 Eski Asur mektuplar~~ ~imdiye kadar ayr~~ olarak ve toplu bir tarzda
i~lenmemi~tir. EL 1-Il k ~ saltmalar listesinde toplanm~~~olan Kapadokya metin
ne~riyat~ n~ n hepsinde ve ondan sonra ç~ kan 01P XXVII ; TC III de ve ne~redilmemi~~olan, not 63 de kaydetti~imiz metinler aras~ nda, Asurlu tacirlerin i~lerine dair birbirlerine, yerlilere, yerli veya Asurlu olan kar ~ lar~ na ve akrabalar~ na yazd~ klar~~ yüzlerce mektup vard~ r. Bunlar~ n d~~~ nda yerli beylerin Asur keloni te~kilat~ na ve onlar~ n da beyliklere yazd~ klar~~ mahdut, fakat yerli idare
te~kilat~~ ve bunlar~ n i~leme tarz~~ kakk ~ nda bilgi veren mektuplar da bulunmaktad~ r.

Asurlular aras~ nda ev sat~~ lar ~~ : EL 235, 4 ; KTS, 7 a, 10 ; TC 21, 40 ;
II 14, 20 ; III 29, 12 ; CCT II 22, 31 ; 44 b, 8-9 , IV 24 a, 14-15 ; Ne~redilmemi~~
Kay. 1, 10 ; C 29, 25 ; yerliler aras~ nda: EL 9 ; 107 ; KTHahn 9 : TC III 255 ;
Ne~redilmemi~, Kay. 38 ; arsa sat~~~~: EL 215.
66

E. Bilgiç, Fak. Y~ ll~~~~S. 913 vd.

67

Landsberger, Belleten III, S. 230 ; E. Bilgiç, Fak. Derg. 11, 1 S. 35.
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Orta Babil veya Kas ça~~~vesikalar~ :
Eski Babil hanedan~n~n sonlar~na do~ru vukua gelen büyük
bir kavimler hareketi dolay~siyle ön Asya'n~n siyasi ve idari çehresi. çivi yaz~s~~sahas~n~n hemen bütününe ~amil olmak üzere, de~i~mi~ vebütünönAsya'da feodalizm idaresi sistemi
hâkim olmu~tur. Bu yüzden Babil'de de Eski Babil hânedan~n~ n yerine geçen Kas devletiyle eski büyük merkezi idare yerine fe~~~
dali~m ve onun icabettirdi~i bürokratik sistem geçmi~tir. Memleket
arazisi, Babil'in eski asil aileleriyle yeni hâkim zümre aras~nda,
daha önceleri de izleri görülen 68 timar esas~na göre taksim
edilmi~, böylece, hiç olmazsa bu ça~~n ba~~na ve ortas~na rastlayan zamanda, halk~n elinde ~ahsi servet kalmam~~t~r 69.
Bunun için bu ça~da Babil'de iktisadi muhteval~~hukuki vesikalar ve hatta her çe~it hukuki vesika pek azd~r; bulunanlar,
köle ve e~ya al~m sat~m~ na aittir. Bunlar esas itibariyle Eski Babil vesikalar~n~ n aynidirler. Yaln~ z zarflan yoktur ve tarihleme
bir evvelki y~l~ n mühim hâdisesine göre de~il, k~rallar~n hüküm
y~llar~na göredir. Hukuki bak~mdan liammurabi kanunu hükümlerinin yürürlükte devam etti~i 70 bu ça~~vesikalann~n büyük bir
k~sm~n~ , eyaletlerin idaresine ait vesikalarla buralara ait gelir
ve gider hesap listeleri ", fakat hususiyle k~rallar~n memurlara ve
memurlar~n k~rallara veya memurlar~ n birbirlerine yazd~klar~~ idari
mektuplar 72 te~kil eder. Bunlardan devrin toplu zirai istihsal faaliyetleri ve bu maksatla yapt~ r~lan kanal tesisat~~ ve di~er tesisler
hakk~nda bir fikir edinmek imkân~~mevcut bulunmakla beraber,
~ahsi mülkiyet fikrinin k~ ymetini kaybetmi~~olmas~~ dolay~siyle
ticari hayatta bir gev~ eme kendini gösterdi~inden ve halk canl~~
ticari faaliyetlerden çekilerek, büyük k~sm~~itibariyle beylerin
Yukar~da n. 48'e bk.
K. Balkan, Fak. Derg. II, 1, S, 45.
70 Meissner, Babylonien I, S. 166 vd.
71 Bu çe~it Kas ça~~~vesikalar~~için bk. Torczyner, Altbaby. Tampelrechaungen ; Clay, Documents from the temple archives of Nippur, dated in the
reigns of the Cassite rulers ( UM II 2 ); Documents from the temple archives of
Nippur, dated in the reigne of Cassite rulers (BE XIV ve XV).
72 Radau, Letters to Ca~~ site kings from the temple archives of Nippur
(BE XVII 1); H. Waschov, Babyl. Briefe aus dee Kassitenzeit (MAOG XI) ;
K. Balkan, Fak. Derg. II 1, S. 47 vdd.
68

86
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timar arazisini i~ leyen ve i~ leten çiftçiler ve malikânelerinde
çal~~ an zanaat erbab~~ haline geldi~inden al~~~veri~~ve borç meselelerine dair fazla mukaveleler ele geçmemi~~", do~rudan ticari
mahiyette mektuplar da yaz~lmam~~t~ r. Bunun için bu ça~da hukuki ve iktisadi meseleleri fertlerin birbirleriyle al~~~veri~~münasebetleri bak~m~ ndan etrafl~ ca ele almak kabil de~ildir.
Orta Asur ça~~~kaynaklar~ :
Orta Asur ça~~ na ait olmak üzere Asur'da ç~ kan hukuki-iktisadi muhteval~~ vesikalar mahdut ölçüdedir. Ve bunlar~~ arazi ile ev
sat~~~ve fera~~ na, ba~~~lamas~ na, esir sat~~~ na ait mukavelelerle
ödünç mukaveleleri, bir kimsenin di~erine borç devri vesikalar~~
ve idari vesikalar, nihayet say~lar~~ 20 yi geçmeyen idari mahiyetteki mektuplar te~ kil eder ". Mukavelelerin, büyük bir k~sm~ n~ n
~ekilleri Eski Babil mukavelelerine benzemekle beraber, dilleri bak~m~ ndan Eski Asur vesikalar~~ gibi Sumercenin tesirinden uzakt~ rlar ; tarihleme ~ ekilleri de onlar gibidir 75. Asur'da, kira] taraf~ ndan baz~~ arazinin timar olarak verilmesine ve t imar 'in birinden di~erine devrine ait birkaç vesikan ~ n da bulunmas~~ bize, Kaslar'daki gibi bütün memlekete ~amil olmamakla beraber, idari bak ~ mdan
Ön Asya'n~ n hemen bütününü kaplayan bu feodal idare ve arazi
i~letme usulünün Asur'da da tatbik sahas~~ buldu~unu gösterir 7".
Fakat bunun birtak ~ m arazi sat~~~ve fera~~mukaveleleriyle yanyana
bulunu~u dolay~ siyle hususi mülkiyeti tamamiyle bertaraf edecek derecede ça~~ n idare hayat~ nda yer tutmad~~~~da görülmektedir. Burada
~ unu kaydetmeliyiz ki, bu mahdut vesikalar, bize ça~~n hukuki anlay~~~
ve mülkiyyet telâkkisi hakk ~ nda bir fikir vermekle beraber, iktisadi
73 Bu ça~a ait mahdut ölçüdeki al ~~~veri~~
ve borç vesikalar~~ Peiser taraf ~ ndan çok eskiden toplan ~ p i~lenmi~tir : Urkunden aus der Zeit der dritten
babyl. Dynastie, S. XI.
74 Metin ne~ri yap~ lm ~~~veya yap~ lmam~~~olan, sayd~~~
m~ z neviden birçok
Orta Asur ça~~~idari mektup ve vesikalariyle çe~ itli mukaveleler Ebeling taraf~ ndan i~lenmi~ tir
Urkunden des Archives von Assur aus mittelassyr. Zeit
(MAOG VII 1-2). Orta Asur vesikalar ~ n~ n orijinallerinin ne~ir yerleri ve nevileriyle bunlar ~ n hukuki mahiyet ve tefsirleri için bk. Koschaker, NKRN, S. 5
vd., 27 vd., 42. Baz~~ seçilmi~~parçalar~ n transkripsiyon ve tercümeleri de bu
eserin sonunda verilmi~ tir. S. 150 vd.
75 Koschaker, ZDMG 89, S. 16; NKRU, S. 95.
76
Koschaker, NKRU, S. 45 vd., 60.

çivi YAZILI HUKUKi IKTISADi KAYNAKLAR

593

ve ticari hayat ~~ canland~ rma~a yetecek çokluk ve çe~itlilikte
de~ildirler. Yaln~ z arazi ve ev sat~~~~vesikalar~ n~ n ti mar tevcihi
vesikalar~ ndan bol olmas~~ ve ayr~ ca Eski Babil ve Eski Asur'daki
biçimde borç " vesikalar~ n~ n mevcudiyeti Kaslar idaresindeki
ça~da~~Babil'e nisbetle bir fark te~kil eder. Hammurabi kanunu
gibi, bir vaz~~~ kanun taraf~ ndan ortaya konmay~ p anane halinde
yürürlükte olan hukuki esaslar~ n M. ö. 1100 y~ llar~ nda toplan~ p
tesbit edilmi~~bir küllünü te~ kil eden Asur kanunu 7s da esas
itibariyle vesikalar~m~z~ n yaz~ ld~~~~ça~~ n hukuk telâkkisini aksettirir ve bu kanun haddi zat ~ nda aile ve ceza hukukuna ait
hükümleri ihtiva eder. Bununla beraber aile hukuku ile ilgili ceza
mevzular~~ aras~ nda 3-4. paragraflarda bir kad ~ n~ n eve ait e~yay~~
satmaya salâhiyetli olmad~~~n~ n i~ aret edildi~ini ; 39, 44 ve 48
inci maddelerde bir borç mukabilinde rehin olarak verilen k ~z
evlad~ n, ihtar üzerine ve yeniden verilen mühlete göre borç
ödenmedi~i takdirde, alacakl ~~ taraf~ ndan bir kocaya verilerek
ba~l~~~n~ n kendisi taraf~ ndan al~ naca~~ n~ n veya alacakl~ n~ n onu
dövüp, tahkir edebilece~inin kaydedildi~ini görüyoruz. Bu kay ~tlar
bize bir taraftan Anadolu'da ç~ kan Eski Asur yani Kapadokya hattâ
Eski Babil 79 vesikalar~ ndan farkl~~ olarak, Orta Asur ça~~ nda kad~ nlara esas itibariyle al ~~~veri~~i~lerine i~tirak hakk~~ tan~ nmad~~~n~,
fakat öte yandan da borçlanmadan dolay~~ rehin olarak verilen ~ah~slar~ n, kanunca kendilerine hakarette bulunulmas~ na dahi müsaade
edilmesine ra~ men, lic~ mmurabi kanunundaki gibi köle olarak
adland~ r~lmad~~~ n~~ aç~ klar.
Nuzi ve çevresi vesikalart:
Akad ça~~ na tekabül eden mahdut say~ daki dev le t so sy ali z mi iktisadiy at~~ örne~ini veren idari vesikalarla, A ~ u r'dan
gelmi~~oldu~u tahmin edilen K a pad ok y a mektuplar~~ istisna edilirse s", Orta Asur vesikalariyle takriben ça~da~~veya biraz
sonraya ait olmak ve Koschaker'in tahmin etti~i ~ekilde, nihayet
dört nesle ~amil bulunmak üzere A s u r'un do~usundaki eski A r r aKoschaker, NKRU, S. 92 vd., 156-164.
Bu husustaki literatür için bk. yukar ~ da n. 8.
79 HG III, S. 224 vd.; KU 1V, S. 85 ; KU V, S. 116.
80 Koschaker, ZA 43 S. 199 vd.
77

78

B~lleten C. Xl. F. 38
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p h a (Bugünkü Kerkük havalisi) k ~ rall~~~ ndaki Nuzi (Bugünkü
Yargantepe veya Yalhantepe) de ve bizzat Kerkük'de ele geçmi~~
olan binden fazla vesika da çivi yaz~s~~ hukuk ve iktisadiyat ~ nda mühim bir yer tutar. Akadça yaz~ lm~~~olmakla beraber içlerinde geçen
isi~ nlerden Samilere de~il, Hurrilere ait oldu~u sabit olan bu vesikalar aras~ nda evlat, esir, hayvan ve di~er menkul mallar~ n al~~~veri~ine ait olmak üzere birtak ~ m örnekler vard~ r 8" . Fakat bu vesikalar~ n büyük k~ sm~ n~, "sat~~~maksadiyle evlatl ~ k edinme„ mukaveleleri haline sokulmu~~arazi sat~~~~vesikalar~~ ve gayri menkul
emlak sat~~~ n~ n memnu olmas~ ndan dolay~~ onlar~ n mübadelesine
ait olan mukaveleler te~ kil eder
Bu sözde evlatl~ k edinme vesikalariyle biz tekrar zaman ~ n
idare sisteminin günlük hayata ve onu aksettiren metinlere kuvvetli tesirini mü~ahede etmi~~oluyoruz. Çünkü bunlar, Koschaker'in,
sonlar~ ndaki "Tarlan~ n timar vecibesini evlatl~ k edinen kimse ta~~ r„
kayd~ na ve evlatl~ k edinen kimselerin, velinin bütün mal ~ na tevarüs edemedi~ine i~ aretle hakl~~ olarak ortaya koydu~u ~ekilde ",
sat~lmas~~ menedilmi~~olan tim ar ar azis i'nin bir me~
ru hile ile
sat~ lmas~ n~~ mümkün k~ lan vesikalard ~ r. Fakat arazi al ~~~
veri~ine
ait yeknesak vesikalar olmalar~~ dolay~ siyle, halk~ n en çok ziraatle
i~tigal etti~ine bir delil te~ kil eden bu metinlerden, Hurri halk
~ n~ n
ticari faaliyetleri hakk ~ nda fazla bir bilgi edinilememektedir.
Hitit kaynak/ar~ :
Sumerlerin icat ettikleri çivi yaz ~s~ n~~ Babillilerden iktibas eden
Hittitlerin hukuki ve iktisadi kaynaklar~ ndan da k ~ saca bahsetmek
gerekir 83
Hititlerin çivi yaz~ l~~ kaynaklar~~ aras~ nda aile hayat~ na, al~~~veri~ e ait hususi hukuk vesikalar~ na hiç raslanmam ~~t~
r. Böyle olma8" Nuzi'de menkul mal mülkiyeti meselesi Cross taraf
~ ndan, Movable
property in the Nuzi documents (AOS 10) de etrafl ~ ca i~lenmi ~tir.
81 Koschaker, NKRU, S. 9 vd. , 52 vd.; Gadd, Tablets from Kirkuk (RA
XXIII, S. 49 vdd.) un ve NKRU nun ne~rinden sonra ç ~ kan Nuzi vesikalar
~ ndan
bir k~ sm~~ bilhassa Chiera taraf ~
ndan, Joint Expedition with the Iraq Museum
at Nuzi'nin II- V. cildleri olarak ne~redilmi ~tir. Ayr~
ca bk. Lacheman, Nuziana
1-Il (RA 36). Speiser'in, One Hundered selected Nuzi texts'inde ise konumuzla
ilgili baz~~ metinler i~ lenmi~tir.
82 Koschaker, NKRU S. 53 vd.
83 Her ne kadar Hitit tarihi, malüm oldu ~
u üzere, Asurlu tüccarlar ~ n Ana-
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s~ na ve Hitit kanununda al~~~veri~~münasebetleri esnas~ nda vesika
tanzim edilece~ine dair ayr~~ bir kay~t bulunmamas~ na ra~men, bir
sat~~~esnas~nda Hitit tanr~lar~ n~n ~ahit gösterili~inden ve bir vesika tanziminden bahsedilmektedir 4. Bu sebeple hususi hukuk vesikalar~ n~ n tanzim edilmekte oldu~u 84 , fakat bunlar~n halk~ n kulland~~~~kabul edilen Hitit hiyeroglifi ile, belki de a~aç ve deri
üzerine yaz~lm~~~olup bugüne kadar kalmad~ klar~~ dü~ünülebilir.
Hitit hususi hukuk vesikalar~~ bulunmad~~~~halde Hitit kanununun 85
birçok paragraflar~ n~ n halk~ n birbirleriyle iktisadi münasebetlerine,
menkul ve gayri menkul emlâkinin korunmas~ na tahsis edilmi~~
olmas~~ ve 178-186 paragraflardan itibaren birçok maddelerin fiyat
tarifesi mahiyetinde olu~lar~~ dolay~siyle Hitit iktisadi hayat~~ hakk~ nda oldukça esasl~~ fikirler edinilebilmektedir.
Kanunun verdi~i bilgi arazi ba~~~lama vesikalar~~86 ve birtak~ m mahkeme zab~ tlar~~87 , tabi beylerle yap~ lan muahedelerde
~nevzuu bahsedilen çe~ itli gelir, hediye ve vergiler dolay~ siyle ta~namlanabilmektedir.
dolu'dan ayr~ l~~~ lar~ ndan az sonra ba~lay ~ p 1200 y ~ llar~na kadar hemen fas~ las~ z
devam ederse de, onlar~ n hukuk ve iktisad~ na ait ba~l~ ca kayna~~~te~kil
eden kanunun as~ l nüshas~ n~ n kopyesinden ibaret olan ikinci nüshas~ n~ n
Yeni Devlet zaman~ na ait bulunmas~~ (Götze, Kleinasien, S. 103) ve hem kanunun
~nuhtevas~ , hem de konumuzla ilgili di~er baz~~ kaynaklar~ n bu zamana ait olmas~~
dolay~ siyla, Hitit hukuki ve iktisadi kaynaklar~ ndan bu arada bahsetmeyi
uygun buluyoruz.

84 KUB XIII 4, II 38 vd.

Koro~ ec, Symbolae Koschaker, S. 36 ve n. 5. Ehelelf, mabetlerde çivi
yaz~ l~~ hususi hukuk vesikalar~ n~ n bulunmas~~ muhtemel oldu~unu ve Bo~azköy'de
84 a

bir mabet ar~ivinin ele geçmesi beklenebilece~i fikrini ileri sürüyor : MDOG
75, S. 69.
85

Hrozny, Code Hittite provenant de l'Asie Mineure ; Friedrich, Hethi-

tische Gesetze aus dem Staatsarchiv vou Boghazköi ( AO 23, 2 ) ; Aus dem
l~ethitischen Schrifttum, Die Gesetze (AO 24, 3, S. 27-30) : Hitit kanununa ait
yeni ele geçmi~~olan birçok parçalar KUB XXIX Nr. 13-46 da ne~redilmi~tir.
Umumiyetle Hitit hukuku ve Hitit kanununun bölümleri ve temas etti~i
konular için bk. Götze, Kleinasien, S. 102 vdd.
86

KBo V 7 (Friedrich, AO 24, 3, S. 31); KUB XXVI 43 ve 58.

87

KUB XIII 33-35 ; KUB XXXI 68 ve 71.

88

Hitit muahedelerinin ne~ir yerleri, tercüme ve tefsirleri yukar~ da n. 10 da

gösterilmi~tir.
Tarihte milletleraras~~ hukukun ilk mühim vesikalar ~~ olan bu muahedeler
hukuk sahas~ nda o zamana kadar görülmiyen bir inki~af~ n delilidirler. M~ s~rHitit muahedesinde siyasi mücrimlerin kar~~ l~ kl~~ olarak iadesi kayd~ , Tut/yana
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Bütün bu kaynaklardan, ba~ta büyük k~ral olmak üzere, asiller zümresi ve beyler taraf~ ndan feodal bir tarzda idare edilmekte olan Hitit Imparatorlu~u'nda iktisadi ve içtimai geli~menin ~ahsi mülkiyetin te~ekkülü i'Stikametinde oldu~u intiba~~ al~nmaktad~r.
Mülkiyette t imar usulü hakim bir yer i~gal etmekte ve esas itibariyle t imar k~ral~ n mülkü olarak kalmaktad~r. Fakat asillere,
asker s~ n~f ~ na veya k~ ral~n ve saray~n emlakini i~letmeye memur
kimselere verilen ve tevarüs edilip ba~~~lanabilen t imar arazisinden askerlere verilenlerin sonralar~~ ~ahsi emlak gibi sat~ ld~~~na
dair kay~tlar da vard~ r. K~ral emlakini i~letenlere verilen tim ar '~ n
ise, ihtimal sat~lmas~= men edilmi~~olmas~~ dolay~siyle, Nuzi
vesikalar~nda gördü~ümüz, sözde evlatl~k edinme usulünün Hititlerde de varl~~~~ileri sürülmektedir 89. Büyük tim ar arazisinin bu
yollarla gittikçe da~~lm~~~olmas~~ dolay~siyle bu husustaki kaidelerin zamanla gev~edi~i anla~~l~yor. Nitekim bu timar ara z is
nin yan~ nda, ekilmeyen bir araziyi ziraate elveri~li yapmak, sat~n
almak ve herhangi bir sebeple tasarrufuna ald~ktan sonra mülkiyetine geçirmek suretiyle üç ~ekilde teesüs eden arazi mülk i y et i'ni de görüyoruz. Esasen kanunda arazi cinslerinin fiyatlar~~ dahi tesbit edilmi~tir ". Kanunun baz~~ maddeleri do~rudan
sat~n alma ve kiralama konusu ile ilgilidir 9'. Al~n~p sat~lan ~eyler
umumiyetle arazi, esir, davar, çe~itli aletler ve zirai mahsullerdir . Kiralama konusunu i~çiler, davar ve ziraat aletleri te~kil
eder. Arazi ve ev kiralamas~ na dair kay~tlar yoktur.
ile Amurru beyi i~tarmuva

aras~ndaki ~nuahede (KUB 23 I IV 14-15) Asurlu
tüccarlar~n tabi memleketten geçmesine müsaade edilmemesi ve Dr. S. Alp'~n,

ayn~~ mahiyette oldu~una i~aretle bana bildirmek Ifitfunda bulundu~u, Götze'nin
de metinlerin münasebetine i~aret etti~i (KUB XXVI Vorwort, Nr. 40) Kafka
muahedesinde (KUB XXIII 77, Vs. 86 vd.
KUB XIII 27, Vs. 16) Ka~kal~~
tüccarlar~n Hitit ~ehirlerinde ticaret için bil madgaltrden izin almalar~~ mecburiyeti gibi kay~tlarla seremoni inceliklerine dair teferruat, milleti
~~ hukukun
Hititlerce çok tarafl~~ bir ~ekilde geli~tirilmi~~oldu~unu, modern mânada devletler
hukukunun baz~~ ~~li meselelerinin daha o zamanlar onlar taraf~ndan ortaya
kondu~unu gösterir.
39 Götze, Kleinasien, S. 96 vd. ve S. 105.
9°

Hrozny, Code Hittite, parag. 185.

91 Hrozny,

Code Hittite, sat~n alma : 146 - 148, 176 - 177, kira : 78, 150 152, 157 - 161.
9Ia Hititlerde ehli hayvan ve köle mülkiyetleri için bk. Korosec, Symbolae
. Koschaker, S. 37 ; Koschaker Festschrift, S. 127 vd.
92 Götze, Kleinasien, S. 106.
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Hitit kanununda eksik olan ba~~~lama meselesi hakk~ nda bizi
ayd~nlatan, 86. notta i~aret etti~imiz k~ ral ba~~~ lama vesikalanna
ve bilhassa rahipler talimatnamesine 93 göre, yap~lan ba~~~laman~ n
vesika ile tesbit edilmesi ve bu vesikada ba~~~l~yan ve ba~~~lananla, ba~~~lanan mal~ n ~ekli, ölçüsü, say~s~~ ve ~ahidlerin adlar~~ kaydedilmek laz~md~ r. K~ ral ba~~~lama vesikalar~ nda bahis konusu
olan emlak çok geni~ tir. Bu arazi, içindeki evler, orada oturan
halk, mevcut hayyanlar vs. ile birlikte verilmektedir.
Emlakin bir kimseden di~erine geçi~ini tevsik ve tesbit etmi~~olan bu ba~~~lamalar~ n da Hitit içtimai hayat~ nda gittikçe daha
geni~~ve serbest bir ~ahsi mülkiyete do~ru ak~~ a müessir olduklar~~ söylenebilir.
88. notta kaydetti~imiz ~ ekilde, devletçe ticarete ehemmiyet
verilmekle ve kanunda memleket içinde ve d ~~~ nda tüccarlar~n
öldürülmesi ve soyulmas~~ halinde tazminat için hükümler bulunmakla beraber 94, halk hayat~ nda canl~~ bir ticari faaliyetin varl~~~ na
i~aret eden vesikalar yoktur 95 . Esasen her ~eye ra~men büyük
ve küçük tim ar usul ü'nün devletin ortadan kalkmas~ na
kadar devam etmesi ve büyük halk kalabal~~~n~ n bu malikânelerde oturup hizmet etmeleri yüzünden küçük al~~~veri~ler d~~~ nda
fertlerin ~ ahsi servetlerine ve kazanç h~ rslar~na dayanan bir ticaretin geli~medi~i söylenebilir. Nitekim Hitit kanununda borçlanmadan ve para borcu dolay~ siyle faizden bahis yoktur. Anadolu'daki Asur Ticaret Kolonisi ça~~ ndan Hititlere ticari ve iktisadi
münasebetler sahas~ nda da derin tesir olmad~~~~anla~~l~yor. Onlarda al~~~veri~~daha ziyade devlet idaresi, askeri varl~ k ve resmi
kült ihtiyaçlar~~ bak~m~ ndan ehemmiyet kazanm~~~görünmektedir 96.
Gerek bahsetti~imiz kanun maddeleri, gerekse tabi devletlerle
olan anla~man~ n, Asurlu tüccarlar~~ memleketlerinden geçirmemek
gibi kay~tlar~~ bunu gösterir.
Yukar~da belirtti~imiz gibi, takriben ayn ~~ ça~a ait olan Amarna muhaberat~~"7 Asur ve Nuzi hususi hukuk vesikalar~ ndan
edinilen hukuki ve iktisadi bilgiyi Asur ve Mitanni devletleri
93 KUB

X111, 4 11 25 vdd.
Hrozny, Code Hittite, parag. 5, III.
95 Götze, Kleinasien, S. 110 vd.
96 Götze, Kleinasien, S. 112.
97 Knutzon, Die El-Amarna Tafeln ( VAB II 1-2 )•

94
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bak~m~ ndan destekledikten ba~ ka bütün Ön Asya'n~ n siyasi,
idari ve k~ smen de iktisadi durumu hakk~ nda fikir verecek durumdad~ rlar.
Yeni Asur ça~~~vesikalar~~ :
1500 - 1300 y~llar~~ aras~nda yaz~ld~~~~tahmin edilen Orta Asur
ve Nuzi hususi hukuk vesikalar~ ndan sonra, bütün çivi yaz~s~~
sahas~ nda bir umumi durgunluk ve sükün hâkim oldu~undan
kaynaklar k~s~ rlasmakta ve bu hal uzun bir müddet devam etmektedir. Bu arada Deniz Kavimleri ad ~~ verilen dalga ile 1200 y~ llar~ nda Anadolu'da Büyük Hitit imparatorlu ~u'na son verilir ve zaten
husus! hukuk vesikalar~~ örneklerini vermeyen Hitit çivi yaz~l~~ kaynaklar~~ yerini tamamen, halk~ n kullanmakta oldu~u resim yaz~ l~~
kitabelere terkeder.
Van Gölü çevresinde 900 - 600 y~llar~~ aras~ nda, Asur'un zaaf~ ndan faydalanarak kuvvetli bir varl~ k haline gelen Urartu Devleti'ne ait olmak üzere Asur çivi yaz~siyle ve k~ smen kendi dilleriyle, k~ smen de Akadça yaz~lm~~~vesikalar Urartu k~ rallar~n~n
harb faaliyetlerine ait olduklar~ ndan bu kavmin hukuk anlay~~~~ ve
iktisadi durumu hakk~ nda bir fikir edinmek imkan~~ yoktur "' .
Umumiyetle vesikalar~ n k~s~ rla~t~~~~ve bu suretle husus! hukuk
vesikalar~ n~ n da görünmedi~i fas~ la Mezopotamya'da 10. yüzy~ l
sonlar~ nda sona erip Asur'da tekrar her çe~it vesika kendini
gösterme~e ba~lar. Bu meyanda takriben 900 den 647 ye kadar
fas~ las~ z bir tarih tesbiti imkan ~n~~ veren ve büyük k~ sm~~ Asurlu
Sargon'un kurdu~u Büyük Asur Devleti zaman~ na ait olan husus!
hukuk vesikalar~~ mühim yer tutarlar 99.
Gerek Ninive k~ ral ar~ivinde ç~ kan bu yüzlerce vesika, gerekse
az sonra ayr~ca bahsedece~imiz ayn~~ bolluktaki Yeni Babil ve
sonraki Pers hâkimiyeti ça~~~vesikalar~, ~ekil bak~m~ ndan aralar~ nda farklar bulunmakla ve Yeni Asur vesikalar~~ Orta ve Eski
Asur vesikalar~~ gibi Akad tesirini, Yeni Babil vesikalar~~ da Eski
Babil mukaveleleri gibi Sumer tesirini hala ta~~makla beraber,
maliyet ve muhtevalar~~ itibariyle benzerlik göstermektedirler. Bu
benzerlik bilhassa, büyük dünya devletleri haline gelmi~~
98

Koschaker, ZDMG 89, S. 8 vd.
Kohler - Ungnad, Assyrische Rechtsurkunden (ARU) S. 1 vd.
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olan her iki kültür sahas~ nda ~ahsi mülkiyet ve servet fikrinin
Ön Asya feodalizm ça~~n~n t im ar esas~ na dayanan mülkiyet
telâkkisinin yerini almas~ nda ve bunun vesikalarda aksetmesindedir.
Bu bak~mdan çivi yaz~s~n~ n art~k do~rudan do~ruya Asur ve
Babil ile temsil edildi~i, eski muharrerat~ n yeniden kaleme al~ narak
muazzam kütüphanelerin tesis edildi~i ve çivi yaz~s~~ bilgisinin hemen hemen varl~~~n~~ kendilerine borçlu oldu~u bu Asur ve Babil
imparatorluklar~~ ça~~ nda hususi hukuk, iktisat ve ticaret sahalar~ nda büyük inki~af lar kendini göstermi~tir.
Aile hukukuna ait olanlar d~~~ ndaki Yeni Asur hukuki-iktisadi
vesikalar~n~~ her çe~it ticari emtia, esir ve bilhassa arazi, ev bahçe
al~m, sat~ m, mübadele, kira mukaveleleriyle borç ve i~çi kiralama
Bunlar aramukaveleleri ve mahkeme zab~tlar~~ te~kil eder
s~ nda Asur k~rallar~ n~n yak~ nlar~ na, kumandan ve memurlar~na
arazi veya nakdi servet tevcihlerine ve bazan bu araziye
101
ait vergilerin aff~ na dair olan vesikalar da bulunmaktad~r
Bunlarda, mukabilinde devlete muayyen hizmetlerde bulunmak hususunda kay~ tlar bulunmamakla beraber, hususiyle kumandan ve büyük memurlara yap~lan tevcihlerden dolay~ , feodalizm ça~~n~ n mu t lak t imar usulünün yerine, Eski Babil'de hattâ Isin ve
Larsa'da izleri görülen küçük tim ar sisteminin (Yukar~da S. 584)
bu ça~da da ~ahsi mülkiyet yan~ nda bir dereceye kadar yer ald~~~n~~ söyliyebiliriz. Fakat umumiyet itibariyle arazi halk~ n elinde ve
her halde Yeni Babil'deki gibi küçük parçalar halinde da~~lm~~~
vaziyettedir Wia .
K~ rallara ait bu vesikalarla halka ait, cinsleri say~lan Yeni Asur
hukuki-iktisadi vesikalar~n~ n yan~ nda ticari mektuplar ele geçmemi~tir. Ancak k~rallara ait geni~~ölçüdeki muhaberat kayda
de~er i02. Bu sebeple bu ça~~iktisadi hayat~ n~ n ticari cephesi
Eski Asur ve Eski Babil ça~lar~~ kadar ayd~nlat~lam~yaca~~~gibi,
kontratlar~ n her ça~daki ~ekilde yeknesak formüllerden ibaret
olmas~~ dolay~ siyle borç sebeplerine nüfuz imkan~~ da azal~r. Buw° Büyük Asur imparatorlu~u ça~~ na ait hukuki-iktisadi vesikalar için
Stevenson, Assyrian and babylonian contba~l~ ca bk. johns, ADD cilt I-IV
racts, Nr. 1-28 ; Kohler-Uugnad, ARU S. 1 vd.
1°1 ARU, S. 7-28, 444 vd.
ma Meissner, Babylonien I, S. 189.
102 Waterman, Royal correspondance of the assyrian empire I -IV.
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nunla beraber, Asur'un her hususta en çok geli~mi~~oldu~u
ve bütün yeni kaz~ lara, bilgi saham~z~ n terakkilerine ra~men, Mezopotamya tarihi üzerinde durulurken ilk elde hat~ rlanan, vesikalar~ m~z~ n da içine dü~tü~ü Yeni Asur Imparatorlu~u ça~~ n~ n her
konudaki bol vesikalariyle ve hele fatih ve istilâc~~ büyük Asur
k~ rallar~ n~ n b~ rakt~~~~tarihi kitabelerle ça~~ n istihsal i~lerine, gelir
kaynaklar~ na, umumi iktisadi ve içtimai seviyesine dair olan bilgiyi
geni~letmek mümkün olmaktad~ r.
Yeni Asur hukuki vesikalar~ n~ n di~er ça~lara, hususiyle Yeni
Babil hukuki - iktisadi vesikalar~ na nisbetle mühim fark~, bunlarda
kült ile ilgili arkaikli~e çok yer verilmesi ve mukavelelerde tanr~lar~ n ~ ehadetinden, yemin, kurban ve takdimlerden bahsedilmektedir ". Di~er bir nokta da, Orta Asur ça~~~vesikalar~ nda oldu~u
gibi ve Eski Babil, Eski Asur ile Yeni Babil vesikalar~ ndan farkl~~
~ekilde, kad~ nlar~ n âkid olarak az görünmeleridir ''".
Yeni Babil vesikalar~~ :
Yeni Asur vesikalariyle ~ekil ve muhtevalar~~ bak~m~ ndan
münasebet ve farklar~ n~~ belirtegeldi~imiz Yeni Babil hukuki - iktisadi kaynaklar~ n~~ da aile hukukuna ait olanlardan ba~ka, arazi
ile birlikte her çe~ it sat~ n alma, mübadele, arazi ve i~çi kiralamas~,
i~~ve geni~~ölçüde borç senetleriyle makbuzlar, mahkeme zab~ tlar~~
te~kil eder 105, Zaman~ n ilerlemesiyle her muameleyi tevsik âdetinin daha çok yerle~ mesi yüzünden '"" vesikalar bu zamanda çok
bolla~m~~t~ r
103 ARU, S. 119-148, S. 444.

104 ARU, S. 448.

Yeni Babil ça ~~~hukuki-iktisadi vesikalar~~ ve ondan sonra çivi yaz~ s~ n~ n
ortadan kalk ~~~ na kadar olan zamana ait vesikalar~ n ne~ir yerleri ve i~lendikleri
105

eserler için ba~l~ ca bk. Peiser,Babyl. Vertriige ; Stevenson, Assyrian and babylonian contracts, Nr, 29 vdd. Ungnad, Selected Busioness Documents (Semitic
study series X); NRU, S. IX vd.; umumi olarak: San Nicolo, Beitrge, S. 83
vd.; Meissner, Babylonien 1, S. 167 vd.
Meissner, Babylonien I, S. 167 vd.
Ta~~ d~~~~tarihe g,~5re Babil k~ ral~~ Nabonid zaman~ nda yaz~ lm:~~olan Yeni Babil kanunu do~rudan borç hukukiyle ilgili k~ s~ mlar~~ ihtiva etmez. Esas iti106

107

bariyle evlilik ve veraset hukukuna taalliik eder. Fakat 2-3. maddeleri tarla kirac~ s ~ n~ n çal~~ma tarz~ na, 5. madde ise al~~~veri~~i~lerinin vesika ile tesbiti Iiizumuna dairdir : SBPAW 1889, S. 823 vd. Kanunun hukuki mahiyeti hakk~ nda bk. San Nicolo, Beitrge, S. 85 vd.; Meissner, Babylonien I, S. 168 vd.
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Yüzlerce olan bu vesikalar~ n en eskileri M.ö. 7. yüzy~ldan ba~ lar.
Fakat ayn~~ biçimde ve Yeni Babil lehçesi ve yaz~siyle meydana
getirilmi~~vesikalar, Yeni Babil devletinin 539 da çökü~ünden sonra, Pers istilâs~ , Selefküsler ve Arsasitler zaman~ nda da yaz~ lma~a
devam edilmi~tir. Ve bu vesikalar ancak M.ö. 2. yüzy~ldan 1. yüzy~ la
döniiiclii~ii s~ rada yerlerini, daha, Yeni Asur vesikalar~n~ n ve biraz
sonra da mezkür Babilce vesikalar~ n kenarlar~ na yaz~lmaya ba~l~yan bir yeni dil ve yaz~~ ile, yani Aramca olarak Aram yaz~siyle
tahrir edilmi~~vesikalara b~ rakm~~lard~ r
Yeni Babil muharrerat~~ aras~ nda oldukça bol mikyasta ele
geçen mektuplar~ n bir k~sm~~ k~ rallar~ n ~ahsi, siyasi ve askeri
muhaberelerini te~ kil etmekle beraber büyük bir k~sm~~ ticari muhaberelere ait olduklar~ ndan ticari durum hakk ~ nda daha geni~~bilgi
edinilmektedir ". Mektuplar~ n, al~~~ veri~~vesikalar~ n~ n bu ça~da
çok geli~mi~~ve ~ümullenmi~~olmas~~ "", mal teslim ve kabulünün
tasdikine, gelir ve giderlerin hesab~ na, i~çi ve patronlar aras~ ndaki
hesapla~maya ait vesikalar~ n çoklu~u ve nihayet saray ve mabet
idarelerinin de al~~~veri~e kat~ld~ klar~ n~~ gösteren saray ve mabede
ait ticari notlarda, t~ pk~~ Eski Babil'deki gibi, ~ahit, kâtip, vesikan~ n
tanzim yeri ve tarih kayd~~ bulunmad~~~ ndan hukuki vesikalardan
ay~ rdedilen idari vesikalar "' bu ça~~ticaretinin canl~ l~~~ n~~ gösterine~e kâfidirler.
Yeni Asur ça~~ ndan farkl~~ olarak Yeni Babil vesikalar~ nda
art~ k küçük timar '~ n izlerine de raslam ~ yoruz. Her ça~da ve
her yerde oldu~u gibi bu ça~da da saray ve mabet mensuplar~~
geni~~emlâke sahiptir. Bu emlâkin mahsulleri ve kira kar~~ l~ klar~~
depolarda saklanmakta ve gerektikçe sarfedilmektedir "2.
San Nicolo, Beitriige, S. 83, 130 vd.; Koschaker, ZDMG 89, S. 19-21.
Yeni Babil mektuplar~~ için bk. C.Thompson, Late babylonian letters
(Luzac's semitic text and translation series XVII); Ebeling, Neubabyl. Briefe
aus Uruk, S, 1 vd.; Dubberstein, A JSL LVI 1, S. 20.
110 San Nicolo-Ungnad, NRU, S. '3 9 vd. , 192 vd. ; Meissner, Babylonien I,
108

109

S. 189 vd.
111
112

San Nicolo - Ungnad, NRU, S. 619 vd.
Ebeling, Neubabyl. Briefe aus Uruk, Nr. 2-8, 364, 374. Eski Babi~ 'deki

gibi bu ça~da da, k~ ral~ n ve dolay ~ siyle saray ~ n memuru telg~kki edilen tüccarlar

(tamkar ~arri) ve bunlar~ n reisi olan kimseler (rab tamkari ~a ~arri) bulnmaktayd~~ . Unger, Babylon, S. 382 vdd., Kol. IV 19 ; VS VI 252, 10 ; III 18, 2 ;
Stevenson, Assyrian and babylonian contracts, Nr. 29, 12.
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Halka ait olanlar~ n yan~ nda saray mensuplar~ n~ n daha çok
aileden olan kimselere yapt~ klar~~ ba~~~ lar H bunu gösterir. ~~te
bu sebeplerle, iktisadi hayat~ n~ n tasvirinde, ba~ta tarihi olanlar
bulunmak üzere, di~er kaynaklardan da faydalan ~ lan Yeni Babil
ça~~ nda tam manlsiyle ~ ahsi mülkiyetin ve servetin revaçta oldu~u neticesine var~ l~ r. Arazi zamanla gittikçe da ~~larak bu ça~da
en küçük parçalar halinde halk ~ n eline geçmi~~ve her ailenin,
esirlerin ve i~ çilerin yard~ miyle kendi tarlalar~ n~~ i~lemesi suretiyle teksif edilmi~~(intensif) ziraat usülü son haddine vard ~ r~ lm~~t~ r "4.

113
114

BE Ser. D, IV, S. 142 vd.; San Nicolo-Ungnarl, NRU, S. 17 vd.
Meissner, Bal~ ylonien I, S. 189.

