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Öz: Bu çalışmada, Kültepe tabletleri arasındaki evlilik sözleşmesi, boşanma vesikası ve miras 

paylaşımıyla ilgili belgeler incelenerek, kadınların aile hukukundaki hakları ortaya konulmaktadır. 

Bu vesikalarda saptanan husus, evlilik müessesesinde eşlerin tamamıyla eşit haklara sahip 

oldukları, ayrılma halinde mallarının eşit olarak paylaşılacağıdır. Boşanma hakkı erkeğe olduğu 

gibi kadına da verilmiştir. Ayrıca anne çocukların vesayetini alabilmiş ve bu çocukların bakımı için 

bir miktar gümüş erkek tarafından kadına nafaka olarak ödenmesi şartı koşulmuştur. Asurlu 

tüccarların düzenlemiş olduğu vasiyetnamelerde en dikkat çekici nokta, mirasçılardan hanımına ve 

rahibe (gubabtum) kızlarına daha fazla pay bırakmalarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kültepe Tabletleri, Kadın, Aile hukuku, Asurlular, Anadolu, Mezopotamya 

Abstract: This study examines the marriage agreement, divorce certificate and inheritance share 

documents of Assyrian colonies based on Kültepe tablets and presents an overview of women rights 

in family law. Although Kültepe tablets include only a few documents regarding family law, studied 

documents reveal that spouses were granted completely equal rights in marriage and in case of a 

divorce all their properties were equally shared. Both men and women had right to divorce and 

mothers could take the custody of children and men would pay alimony in silver for child care. The 

most interesting point in wills prepared by Assyrian merchants is that they left a larger share of 

their wealth to their wives and daughters than to their male inheritors. 

Keywords: Kültepe Tablets, Woman, Family Law, Assyrians, Anatolia, Mesopotamia 

Giriş 

Anadolu, en eski çağlardan itibaren yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile uygun iklim 

şartlarından dolayı çeşitli kavimlerin cazibe merkezi olmuş ve zaman zaman söz konusu 

kavimlerin istilasına uğramıştır. Asurlu sermaye sahipleri de Anadolu’nun bazı 

zenginliklerinden yararlanarak, kendi ülkelerinde bulunmayan hammadde ihtiyaçları için 

Anadolu ile sıkı bir ticari faaliyete girişmişlerdir. Bu ticaret şebekesi batıda Tuz Gölü’ne, 

kuzeyde Çorum ve Sivas bölgelerini de içine dâhil ederek, güneyde Çukurova’ya kadar 

uzanmaktadır. Ticaret yapmak amacıyla Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar, bu sınırlar içinde 

150 civarında kārum ve wabartum adını verdikleri ticaret merkezleri kurarak, bu bölgede 200 

yıla yakın ticaret yapmışlardır. Ticaret kolonilerinin idare merkezi durumunda olan Kültepe 

(Kaniş kārumu)’de yapılan kazılar sayesinde 20.000’den fazla tablet elde edilmiştir. Bu 

belgelerden bugüne kadar incelenmiş ve neşredilmiş olanlarından anlaşıldığı üzere, 

Anadolu’da oldukça sistemli bir ticaret ağı kurulmuştur.1 

                                                           
1 Hüseyin Sever, “Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (M.Ö. 1970-1750) Anadolu Dışına Çıkışı Yasaklanan Bazı 

Madenler”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 12-16 Eylül 1994), C. I, 1999, s. 85. 



 

  

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Aile Hukukunda Kadın (MÖ. 1950-1750) 

 
Journal of History Studies 

JHS 

82 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 
 

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nı, tüccarların Anadolu’ya geliş zamanlarına göre iki ayrı 

safhaya ayırmamız mümkündür. Ticaretin başlamış olduğu erken dönemlerde, Anadolu’da 

daha çok erkek tüccarlar ile onların yardımcılarının bulunduğu görülmektedir. Bu ilk gelen 

tüccarlar yaşlanınca Asur’a dönmüşlerdir. İlk gelen tüccarları takip eden ikinci kuşak ise 

hanımları ve diğer aile fertleri Asur’da oturan, kendileri Anadolu’da ticari faaliyetlerde 

bulunan tüccarlardır. Bu durumu, Kültepe’nin en önemli tüccarlarından Pušu-kēn’nin karısı 

Lamassī ile olan mektuplaşmalarıyla, yine dönemin tüccarlarından olan İnāya’nın hanımı 

Tarām-Kubi’yle ve Aššur-malik’in eşi Tarīš-mātum ile olan yazışmaları açıkça ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, Asur’da oturan eşlerin Anadolu’ya yazmış oldukları sayısız mektupta, 

kocalarından harçlık göndermelerini istemeleri de destekleyici bilgilerdendir. Geçen zaman 

içerisinde Asurlu tüccarların Anadolu’ya ailelerini de getirmeleri söz konusudur. O zamana 

kadar daha çok ticaretle sınırlı olan tüccar-yerli ilişkisi farklı boyutlar kazanmaya başlamıştır. 

Örneğin ticaretini yapmak için aldıkları yerli “amtum” yani kadın köleleri zaman içerisinde eş 

olarak aldıklarına tanık olunmaktadır.2 

Uzun süre Asur’dan uzak kalan tüccarlar zamanla iki kadınla evlenme uygulamasını 

kabullenmişlerdir. Asur’da eşleri bulunan erkekler Anadolu’da da yerli kızlarla evlenmişlerdir. 

Bu tür evliliklerin muhtemel nedeni, iş ilişkilerinin her iki tarafında yararına olacağı 

düşüncesidir. Böylece kadının statüsüne ve onun etnik kökenine bakılmaksızın iki kadınla 

evlilik gerçekleştirilmiştir.3 Metinlerde; Asur’da eşi olan tüccar, Anadolu’nun yerlisi bir 

kadınla ikinci evliliğini yaptığı zaman ilk eşlerden genellikle aššātum “eş, zevce” olarak söz 

edilirken, Anadolu’daki eşinden ise amtum “kadın hizmetçi” şeklinde geçmektedir. Bu duruma 

istisna olarak Šū-Kittum’un oğlu Ennum-Aššur ile evlenen yerli kadın Šaptamanika’yı örnek 

olarak verebiliriz. Šaptamanika metinlerde amtum olarak değil de aššātum şeklinde 

geçmektedir. Bu durum Ennum-Aššur’un Asur’da bir eşi olmadığı şeklinde yorumlanabilir.4 

Söz konusu vesikalardan anlaşıldığına göre, Asurlu tüccarlar ile yerli halk arasındaki 

ilişkiler sadece ticari boyutta olmayıp, zaman içerisinde sosyal bir boyut da kazanmıştır.5 C. 

Günbattı’ya göre, Anadolulu bir erkekle Asurlu bir kadının evlendiğine dair bilgi şimdiye 

kadar sadece bir belgede görülmüştür. Kaniš’ten Asur’da oturan Šimat-İštar’a yazılmış olan 

Kt. 91/k 4256 nolu mektupta, “Annenin on yıldır bir Anadolulu ile evli olduğunu ve o 

Anadolulu’nun evinde oturduğunu işitmedin mi?” ifadeleri geçmektedir. 1991’de ortaya 

çıkarılan aynı arşive ait belgelerden, evlendiği belirtilen kadının İštar-Lamassī olduğu ve 

Asurlu kocası Kunīlum’un ölümünden sonra yerli Lulu ile evlendiği anlaşılmaktadırr. Fakat M. 

T. Larsen’den edindiğimiz bilgilere göre, Kültepe’nin ünlü tüccarlarından İmdīlum’um kızı 

İštar-bašti ile Šallim-Aššur’un kızı Šāt-Anna da Anadolulu erkekler ile evlenen Asurlu 

kadınlardır. Šāt-Anna ilk evliliğini bilinmeyen birisiyle, ikincisini ise Šuppi-numan ile 

                                                           
2 İrfan Albayrak, “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler”, III. 

Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000), 2000a, s. 36. 
3 Klass R. Veenhof, “Some Social Effects of Old Assyrian Trade”, Trade in The Ancient Near East, British School 

of Archaeology in Iraq, 1977, s. 113. 
4 İrfan Albayrak, “ana kaspim annīm Šamaš-abī qātātum/Bu Gümüş için Šamaš-abī Kefildir”, Archivum 

Anatolicum, S. 7/2, 2004a, s. 3. 
5 Asurlular ile Anadolu halkının ilişkilerine ışık tutan tabletlerin çoğunluğu M.Ö. 1900 ile 1824 yılları arasına 

tarihlenen “II. Kat Tabletleri” olarak bilinen tabletlerdir. Bu metinler ticari ilişkilere ışık tutan belgeler ile evlenme, 

boşanma, ev satışı vs. ile ilgili vesikalardır. Nişanlanma, evlenme ve boşanma gibi sosyal içerikli girişimlerin bir 

kısmı, tabletlerin hangi tabakadan geldikleri kesin olarak bilinmediği için hep Kapadokya tabletleri adı altında 

neşredilmiştir. Bunların Kültepe’nin 1-b katına ait tabletler olabileceği kabul edilmiştir. Bkz. Veysel Donbaz, 

“Kültepe Tabletleri Işığında İ.Ö. 2000-1760 Yıllarında Anadolu’nun Sosyal Yapısı”, 1995 Yılı Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi Konferansları, S. V, 1996, s. 185.  
6 Cahit Günbattı, Kültepe-Kaniş/Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 

Kayseri 2012, s. 164. 



 
 
 
    

                                                                                                                                        Ebru Mandacı 

 
Journal of History Studies 

JHS 

83  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 

yapmıştır.7 İštar-bašti ilk olarak Asurlu Al-tāb’la evlenmiştir ve onun ölümünden sonra da 

Anadolulu Anuwa ile evlendiği görülmektedir. Daha önce Asur’da yaşayan İštar-bašti’nin, 

Kaniš’e taşınarak Anadolu’da yaşamaya başladığı bilinmektedir.8 

A. Evlilik Sözleşmesi ve Boşanma Vesikalarında Kadın 

Kültepe belgelerinde aile hukukuna değinen vesikalar az olduğu gibi, ifadeler de 

kalıplaşmış ve monotondur. Bu vesikalarda saptanan husus, evlilik müessesesinde eşlerin 

tamamıyla eşit haklara sahip oldukları, ayrılma halinde var olan ve kazanılan malları eşit 

taksim edecekleridir. Ayrıca Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’da tek eşliliğin var 

olduğu anlaşılıyor. Anadolulu kadının Asurlu bir tüccarla evlenmesiyle ilgili vesikalarda 

“başka bir eş alamaz” şartının konulması bu durumu açıkça göstermektedir.9 AKT I, 7610 

numaralı vesikada, Asurlu bir tüccar ile yerli bayanın evlenmesine dair yapılmış olan 

sözleşmede de aynı şartı görmekteyiz. “Memlekette ikinci bir eş (ile) evlenmeyecek! Eğer 

evlenirse ve onu boşarsa 5 mina gümüş tartacak…” ifadesi bu tür belgelerin hemen hepsinde 

görülmektedir. 

Kt. 90/k 10811 envanter numaralı belgede ise, “Ašurmalik ister Purušhattum’da ister 

Wahšušana’da ister Turhumit’te ya da Kaniš’te bir eşle evlenmeyecek…” ifadesi geçmektedir. 

Bu belgeden de anlaşıldığı üzere Asurlu bir tüccar yerli kadınla evli ise, tüccara Anadolu 

sınırları içinde ikinci bir kadınla evlenme hakkı tanınmamaktadır. Ancak kendi memleketleri 

Asur’a gittikleri zaman “qadištum” denilen hafif meşrep bir kadınla evlenebilecekleri 

kaydedilmiştir. Ayrıca cariye almalarına izin verilmiştir. Kadın eğer iki ya da üç yıl içinde 

çocuk sahibi olamazsa, o zaman meşru eş kocası için bir kadın köle satın almaktadır, fakat bir 

çocuk elde eder etmez bu esir satılmıştır. Laqipum ile Hatala’nın evlilik sözleşmesinde, 

Laqipum’un Asur’da bir qadištum ile evlenebileceği ve kadının iki yıl içinde çocuk sahibi 

olmazsa eşine cariye alacağı kaydedilmiştir. İštar-Lamassi ile Puzur-İštar’ın evlilik 

sözleşmesine göre ise kadının üç yıla kadar çocuğu olmadığı takdirde Puzur-İštar cariye satın 

alabilecektir.12 Bu belgeler bize bir kadının çocuğu olmadığı takdirde eşinin ondan ayrılmayı 

düşünmediğini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. 

Vesikalarda genellikle geçmekte olan ve kalıplaşmış ifadelerden birisi de eşlerin birbirini 

terk etmeyeceğidir. Galu(w)a ile Tamnanika çiftlerinin evlilik sözleşmesindeki “Eğer 

Galu(w)a, karısını terk ederse 2 mina gümüş ödeyecek. Eğer Tamnanika, kocasını terk ederse 

2 mina gümüş ödeyecek.”13 sözleri Anadolu’da evlilik müessesesinde kadın ve erkeğe eşit 

haklar tanındığını göstermektedir. 

                                                           
7 Mogens Trolle Larsen, Kültepe Tabletleri VI-a, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s. 45. 
8 Mogens Trolle Larsen, “Your Money or Your Life! A Portrait of an Assyrian Businessman”, Societes and 

Languages of the Ancient Near East Studies in Honor of I.M. Diakonoff, 1982, s. 218. 
9 Muhibbe Darga, Anadolu’da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2013, s. 89. 
10 Emin Bilgiç vd., Ankara Kültepe Tabletleri I (AKT I), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, s. 93. 
11 Paul Garelli-Cecile Michel, “New Old Assyrian Marriage Contracts”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, 

1996, s. 296. Barjamovic’e göre, bu dört şehir birbirine yakın mesafede aranmalıdır. Wahšušana’nın, Kaniš’ten 

gelen rota ile Turhumit ve Purušhattum ile bağlantılı olduğunu, Turhumit’ten gelen bakırın Wahšušana’dan 

geçtiğini belirtmekte. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gojko Barjamovic, A Historical Geography of Anatolia in the Old 

Assyrian Colony Period, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2011, s. 339-340. 
12 Julius Lewy, “On Some Institutions of the Old Assyrian Empire”, HUCA 27, 1956, s. 7-9. 
13 Veysel Donbaz, “Lamniš ulā ezebši/He shall not leave her in a bad situation (wickedly)”, Festschrift für Burkhart 

Kienast zu seinem 70. Geburtstage dargebracht von Freuden, Schülem und Kollegen, 2003, s. 49. 
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AKT I, 2114 numaralı belge de iki yerlinin evlilik sözleşmesine ait bir metin olup, hukuki 

açıdan önemli bilgiler vermektedir. Metnin hukuki açıdan belirtmeye değer tarafı; erkek ve 

kadının gerek oturdukları ev üzerinde, gerekse fakirlik ve zenginlik hallerinde ve kocanın 

kadını boşaması durumunda eşit haklara sahip olmalarıdır. Saparašna ve Kulsia çiftinin bir 

evleri vardır ve ev her ikisinin olup fakirleşir veya zenginleşirlerse her ikisine aittir. Belgede 

eğer Saparašna’nın eşi Kulsia’yı boşarsa, evi her ikisinin paylaşacağı kaydedilmiştir. 

Ayrıca E. Bilgiç’e göre, Sami toplumlarda görülen “satın alma” diye adlandırılan evlilik 

sisteminin Anadolu’da izleri görülmemektedir.15 Oysa Kt. 90/k 10816 numaralı belgede, 

“[x]hamananika’nın bedeli olan 15 šeqel gümüşü Aššur-malik, onun annesi Šupilka’ya ödedi.” 

ifadesi geçmektedir. Metinden, yerli ailenin kızlarını bir Asurlu erkeğe 15 šeqel gümüş 

karşılığında sattıkları; fakat sonraki satırlarda geçen “ikinci bir eş almayacak” sözlerinden bu 

kızın Aššur-malik’e eş olarak verildiği anlaşılmaktadır. Metinde kızın aššatum mu yoksa 

amtum olarak mı eş alındığı belirtilmemektedir. Ayrıca 15 šeqel gümüş çok düşük bir bedeldir. 

Bu durum kızın Anadolulu olduğu için amtum olarak alındığını göstermektedir. Bu belgede 

üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de, Asurlu kocanın sözleşmeye, “O (Aššur-

malik), karısını gönlünün istediği yere götürecek”17 şeklindeki ibareyi koydurtmasıdır. Söz 

konusu ifadeden, yerli aileler ile Asurlular arasında evlilik sonrası, kız çocuklarının başka 

şehirlere ya da Asur’a götürülmeleri konusunda sorunlar çıktığı anlaşılmaktadır. Sözleşmeye 

konulan bu tür şartlar, ileride ortaya çıkabilecek sorunları önceden önlemeye yönelik olmalıdır. 

Boşanma vesikalarına gelince, bunlar Anadolulu erkeklerle ya da Asurlu tüccarlar ile 

evlenmiş olan yerli kadınlara aittir. Bu belgeler boşanma akitlerini göstermekte ve ödenecek 

tazminatı tespit etmektedir. Boşanma belgelerinde ayrılma nedeni belirtilmemektedir. 

Vesikalardan anlaşılan, boşanma hakkı erkeğe olduğu gibi kadına da verilmektedir ve her iki 

tarafa tazminat bedelinin gümüş tartarak cezai müeyyide olarak uygulandığıdır. Ayrıldığı 

takdirde koca, mal ve mülkünü karısı ile eşit bölmektedir. Ayrıca anne çocukların vesayetini 

alabilmiştir ve bu çocukların bakımı için bir miktar gümüşün erkek tarafından kadına nafaka 

olarak ödenmesi şartı koşulmuştur.18 Matouš’un işlemiş olduğu I 70219 nolu boşanma 

vesikasında, ayrılma hakkının her iki tarafa da verildiği şöyle dile getirilmiştir: “Harnašarna ve 

Hanahana karı-kocadır, boşandılar. Kimse kimseye hukuki itirazda bulunmayacak. Eğer olursa 

5 mina gümüş ödeyecek. Ayrıca arazide (bozkırda) onu öldürecekler…”. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta, boşanma vesikalarında sıklıkla 

karşılaştığımız “bozkırda öldürülme” konusudur. Boşanma belgelerinde karşımıza çıkan 

“idinnum” kelimesini S. Çeçen tahlil ederek “ortak maldan hisse” olarak tercüme etmiştir.20 

Boşanma vesikalarında kelime “ū ina idinnim idukkūšu/ši” tabiri ile geçmektedir. Suçlu olan 

tarafın para cezasına çarptırıldığı bir karar sonrasında geçen tabiri, filologların çoğu 

“stepte/mahkeme sırasında onu (suçluyu) öldürecekler” şeklinde tercüme etmişlerdir. S. 

Çeçen’e göre, hem anlam hem de mantık bakımından hata yapılmıştır. Çünkü suçlu zaten para 

cezasına çarptırılmaktadır ve arkasından onun öldürülmesinin anlamı yoktur. Buradan 

                                                           
14 Emin Bilgiç ve diğerleri, age, s. 40. 
15 Emin Bilgiç, “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları”, AÜDTCF Dergisi, C. 

IX, S. 1-2, 1951, s. 237. 
16 Garelli-Michel, agm, s. 296. 
17 Agm, s. 296. 
18 Darga, age, s. 90-91; Bilgiç, agm, s. 236-237. 
19 Lubor Matouš, “Beiträge zum Eherecht der Anatolischen Bevölkerung im 2. Jhdts. u. Z.”, Archiv Orientälni 41, 

1973, s. 312. 
20 Salih Çeçen, “ ‘idinnum’ Kelimesinin Anlamı Hakkında Yeni Bir Teklif”, Archivum Anatolicum, S. 2, 1996,  s. 

19-24. 
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hareketle “ū ina idinnim idukkūšu/ši” tabirini de “ortak mal hissesinden onu (suçluyu) mahrum 

edecekler” şeklinde tercüme etmek gerekir. 

Yukarıdaki belgede de gördüğümüz üzere boşanma vesikalarında verilen para cezası 

genellikle 5 mina’dır. Kt. j/k 62521 numaralı Awiala adlı kadının boşanma davasında bu ceza 

iki katına çıkarılarak 10 mina olarak belirlenmiştir. Asur hukuk sisteminin dışına çıkılarak 

miktarın iki misline çıkarılması, Anadolu halkının Asurlular ile ilgili durumlarda kendi 

düzenlemelerini yapabildiklerini göstermesi bakımından önemlidir. Zira karar yerel yönetici 

Zuzu tarafından verilmiştir. Belki de söz konusu kızın ailesi yerel yöneticilere yakın kişilerdir. 

Ayrıca bu miktarın değişmesinin, maddi durumla da alakalı olduğunu düşünüyoruz. 

Belgelerde kadına boşanma parasının verildiğine de tanık olmaktayız. Kt. k/k 122 numaralı 

Asurlu Irad-Kubi ile Muati’nin boşanma davasında kadına 15 šeqel gümüş boşanma parası 

verilmesine karar verilmiştir. Bu miktarın oldukça düşük olduğu açıkça görülmektedir. Bunun 

tek bir açıklaması olabilir ki, Irad-Kubi’nin Asur’da asıl eşi olup Muati’nin amtum olarak 

alınmış olmasıdır. 

Kt. n/k 141423 numaralı boşanma kararında ise diğer boşanma vesikalarının aksine, 

burada para söz konusu edilmemiş olup, her iki tarafın rızası ile gerçekleşmiştir. Bu belge, 

modern hukuktaki “anlaşmalı ayrılık” olarak yapılan boşanmanın günümüzden 4000 yıl önce 

de var olduğunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Asurlu tüccarlardan Aššur-

taklaku ile Anadolu’nun yerlisi bayan Šakriušwa’nın boşanma belgelerine, taraflardan birinin 

diğerine herhangi bir şey için dönmeyeceği yani hukuki bir talepte bulunmayacakları 

kaydedilmiştir. Ayrıca Šakriušwa’nın, ister bir yerliyle, isterse Asurlu bir tüccarla gönlünün 

istediği veya sevdiği birisi ile evlenebileceği belirtilmiştir. Burada kadın ve erkek boşanma, 

yeniden evlenme, boşandıktan sonra yeni eş seçme hususunda tamamen eşit haklara 

sahiplerdir. Belgedeki, “O kadının fiatı (bedeli) hususunda da (taraflar birbirine) 

dönmeyecekler” sözlerinden de, Bayan Šakriušwa için önceden ödenmiş olan para ile ilgili bir 

talepte bulunulmayacağının bir delili olarak kabul edilmelidir. Ayrıca kadının, ayrıldıktan 

sonra istediği birisiyle evlenebileceğini karara yazdırtması eski eşle sonradan çıkabilecek 

sorunları önlemek için alınmış bir tedbir olarak düşünülebilir. 

Belgelerden öğrendiğimize göre, çocukların vesayetini anne alabiliyor ve gerektiği zaman 

bu çocukların bakımı için bir miktar gümüşün nafaka olarak kadına erkek tarafından ödenmesi 

şart koşuluyordu.24 Yerli bir kadınla evli olan Asurlu’nun boşanması halinde çocuklar anne ile 

baba arasında paylaşılmıştır. Babaya erkek, anneye kız çocuk verildiğine dair mahkeme 

kararları mevcuttur. Ayrıca çocukların Asurlu babaya bırakıldığı, anneye gümüş üzerinden 

ödeme yapıldığı ile ilgili ayrı bir karar vardır.25 Bu duruma en iyi açıklık getiren belge EL 

6’dır. Talhama adlı kadın ile Atata’nın kız ve erkek çocukları vardır. Vesikada kadına boşanma 

parası verilmediği görülmektedir. Annesinin gönlünün istediğine verebileceği kayıtlı olan kız 

çocuğun, annede kalmasına karşılık kadına verilecek olan boşanma parasından vazgeçilmiş 

olmalı. Ayrıca baba, erkek çocuğunu anneye 11 ½ šeqel gümüş ödediği takdirde 

alabilecektir.26 

                                                           
21 Veysel Donbaz, “Some Remarkable Contracts of 1-B Period Kültepe Tablets”, Tahsin Özgüç’e Armağan, Ed. 

Kutlu Emre, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 84. 
22 Agm, s. 83. 
23 Hüseyin Sever, “Anadolu’da Nişanın Bozulması Hakkında Verilmiş Kaniš Karumu Kararı”, Belleten, C. LVI, S. 

217, 1992, s. 668. 
24 Darga, age, s. 91. 
25 Tahsin Özgüç, Kültepe-Kaniš/Neša, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s. 41. 
26 Georg Eisser-Julius Lewy, Die Altassyrischen Pechtsurkunden vom Kültepe (EL), Hinrichs, Leipzig 1930, s. 6. 
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Diğer taraftan günümüzden 4000 yıl önce Anadolu’da kadına nafaka bağlandığını 

gösteren vesikalar mevcuttur. Nafaka (geçimlik), bir insanın yaşamak için gerekli olan 

ihtiyaçlarının tümüdür. Dar manada, sadece yiyecek ihtiyacını ifade eder. Medeni Kanun’da 

nafaka, “zaruret içinde bulunan aile fertlerine yapılan aynî ve nakdî yardımı, yani yemek, 

giyim, konut, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını” ihtiva eder. Kadının, çocukların ve diğer aile 

fertlerinin belirli durumlarda nafaka hakları vardır. Erkek, aile geçimini temin etmekle 

sorumludur. Koca bu sorumluluğu yerine getirmediği takdirde veya kadın ve erkeğin 

boşanması durumunda, kadın nafaka istemeye hak kazanır ve mahkeme yolu ile bunu sağlar.27 

Kadına nafaka verilmesiyle ilgili elimizde oldukça ayrıntılı bilgi edinmiş olduğumuz, S. 

Çeçen tarafından işlenmiş mahkeme kararı mevcuttur. Pilah-İštar ailesine ait arşiv 

belgelerinden olan Kt. 88/k 26928 envanter numaralı vesika, Pilah-İštar’ın hanımının aldırtmış 

olduğu mahkeme kararıdır. Metinden anlaşıldığına göre, eşler evliyken Wahšušana’da ikamet 

etmişlerdir. Pilah-İštar şehri terk etmiş, fakat Tatana orada kalmıştır ve nafaka davası açmıştır. 

Pilah-İštar’ın nafaka olarak günlük ihtiyaçlar için 8 mina, kıyafet ihtiyaçları için ise senelik 

olarak yün ödemesine karar verilmiştir. Belgeden Tatana’ya bağlanan nafakayla ilgili şu 

bilgileri edinmekteyiz: 

…kārum Wahšušana karar verdi. Tatana Agiya’nın kızıdır, Pilah-İštar’ın da eşidir. Burada beklemektedir 

(Wahšušana). Ülkeden çıkmamıştır. Pilah-İštar Kaniš’e gittikten sonra onun babasının firması, onun mobilyaları ve 

onun belgeleri (senetleri) korunmuştur. Sekizer mina kırık bakırı onun yiyeceği için, yağı için ve yakacak odun için 

Pilah-İštar karısı Tatana’ya verecek. Ayrıca yıllık olarak yün verecek…. 

Yukarıdaki metnimiz yaklaşık M.Ö. 2000’lerde, Anadolu’da benzer bir anlayışla, kadının 

haklarının korunduğunu ve boşanma durumunda geçimini devam ettirmek üzere mahkeme 

kanalı ile nafaka almaya hak kazandığını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Dönemin 

ihtiyaçlarının aylık ve yıllık olarak nelerden oluştuğu ve ne kadar para ödeneceği açıkça ifade 

edilmiştir. Buradan dönemin temel ihtiyaç maddelerinin yiyecek, giyecek ve yakacak odun 

olduğu anlaşılmakta ve nafaka olarak verilecek paranın, o zamanki yaşam şartlarına ve 

özellikle kocanın imkânlarına göre belirlendiği ortaya çıkmaktadır. 

B. Miras Hukukunda Eşler ve Kız Çocuklarının Hakları 

Kültepe tabletleri arasında miras paylaşımı konusunda yazılmış çok sayıda mektup ve 

mahkeme tutanağı mevcuttur. Ancak tam bir vasiyetname niteliğinde birkaç belge 

bulunmaktadır. Bu vasiyetnamelerin tamamı Anadolu’daki Asurlu tüccarlardan kalmıştır. Şu 

ana kadar ele geçmiş tabletler arasında Anadolu’nun yerlisine ait vasiyet niteliği taşıyan belge 

bulunmamıştır. Uzmanlar, binlerce Kültepe tableti arasında çok az sayıda vasiyetname 

bulunmasını, gelenek hukukunun miras intikalini yeterince düzenlediği için sadece özel 

durumlarda vasiyetname düzenlendiği şeklinde yorumlamaktadırlar. Asurlu tüccarlardan kalan 

çok az sayıda vasiyetnamelerin hemen hepsi kalıplaşmış bir cümleyle başlar. Belgenin ilk 

satırları olarak, “Ş.A., Asur’daki/Kaniš’teki evinin kaderini (vasiyetini) belirledi (yaptı)” 

şeklinde tipik bir giriş cümlesi formüle edilmiştir. Bunların bazılarında doğrudan mal 

paylaşımı yapılırken, bazılarında miras olarak bırakılan malların paraya çevrileceği ve 

paylaşımın para üzerinden yapılacağı kaydedilmiştir. Asurluların düzenlemiş olduğu 

                                                           
27 Yeni Türk Ansiklopedisi, C. 7, Ötüken Yayınları, İstanbul 1985, s. 2563. 
28 Salih Çeçen, “mutanu in den Kültepe-Texten”, Archivum Anatolicum, S. 1, 1995, s. 57. 
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vasiyetnamelerde en dikkat çekici nokta ise mirasçılardan eş ve rahibe (gubabtum) kızların, 

diğer mirasçılar ve erkek kardeşlere oranla daha fazla pay almasıdır.29 

Asurlu tüccar İlī-bāni’nin de vasiyetinde hanımı ve rahibe kızının haklarını korumakta 

özel bir ihtimam gösterdiği görülmektedir. İlī-bāni Kaniš’teki evini hanımına bırakmıştır. 

Tüccarın, “Kaniš’teki ev karım Lamassī’nindir. Oğullarımdan kimse Lamassī’ye karşı hukuken 

itiraz etmeyecek.”30 sözlerinden karısının yaşadığı sürece ona bıraktığı ev üzerinde 

çocuklarının hak talep etmesini önlemeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Eski Asur hukukuna dair 

bir kanun steli henüz bulunamamıştır. Sami hukukunu aksettiren Hammurabi 

Kanunları’ndaki31 mirasla ilgili maddelere bakılarak Eski Asur Dönemi’ndeki benzer 

uygulamaları görmemiz mümkündür. Hammurabi Kanunları’nın 171. maddesinde: “Eş, 

çeyizini ve kocasının ona verip, tablette (belgede) yazdığı düğün hediyesini alacak ve 

kocasının meskeninde oturacak, yaşadığı sürece (o evin) intifa hakkını alacak (o evden 

faydalanacak) para karşılığı satamayacaktır. Terekesi çocuklarınındır.”32 ifadesiyle kocanın 

sağlığındaki mevcut evinin kadına kaldığı ve ancak onun ölümünden sonra çocuklarının 

paylaşacağı hukuken garanti altına alınmıştır. 

Tekrar vasiyete dönecek olursak, İlī-bāni Kaniš’teki 1,5 mina gümüş alacağıyla ilgili bir 

belgeyi de yine Lamassī’ye miras olarak bırakmıştır. Mirasın geriye kalanı onun rahibe kızı ile 

iki oğlu arasında taksim edilmiştir. Tablette dikkati çeken husus, tüccarın alacaklarının 

çoğunun rahibe kızı Ahātum’a bırakıldığı, ancak ondan geriye kalanların erkek çocuklar 

arasında paylaşılacağıdır. Ahātum’un hissesine düşenler 1 talent 12 mina kalay, 1 ½ talent 

bakır ve 1 ½ mina gümüş olarak kaydedilmiştir.33 

Rahibe kıza mirastan bu kadar büyük pay verilmesi onun babasının sağlığında 

evlenmemiş ve çeyiz almamış olduğunu göstermesi açısından da önem arz etmektedir. 

Hammurabi Kanunları’nın 180. maddesine göre, eğer bir baba, ister bir manastır nadītum’u, 

ister SAL.ZİKRUM34 olan kızına evlenirken çeyiz vermezse, öldüğü zaman baba evinin 

                                                           
29 İrfan Albayrak, “Kültepe’den Yeni Bir Vasiyetname”, Archivum Anatolicum, S. 4, 2000b, s. 1; İrfan Albayrak, 

“The Understanding of Inheritance in Ancient Anatolia According to Testaments from Kültepe”, Anatolia’s 

Prologue/Kültepe Kanesh Karum, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2011, s. 142-143. 
30 Wolfram von Soden, “Ein Altassyrisches Testament aus Kültepe”, Die Welt des Orients, 1975, 212-213; İrfan 

Albayrak, “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelere Göre Eski Anadolu’da Miras Anlayışı”, 38. ICANAS (10-

15.09.2007), 2012, s. 140. 
31Hammurabi Kanunları, Babil kralı Hammurabi (M.Ö. 1793-1750) tarafından oluşturulmuştur. Hammurabi, 

ülkesinde geçerli örf ve adet hukukunu, hâkimlerin verdiği kararları, emrindeki üst düzeydeki hukukçulara mantıklı 

bir sıralamayla derletip, kısmen üzerinde reformlar yaparak, 282 maddelik geniş bir kanun kodeksi meydana 

getirmiş ve Babil şehrinde Esagile tapınağındaki kendi heykelinin önüne diktirdiği diorit taşından bir stel üzerine 

bunları yazdırarak halka ilan etmiştir. Yasa maddeleri; adaletin yerine getirilmesine karşı suçlar, mülke karşı işlenen 

suçlar, arazi ve ev, ticaret ile alışveriş, evlilik ve aile mülkiyeti, saldırı ve sakatlama, meslek adamlarınca işlenen 

suçlar, fiyatlar ve ücretler gibi konuları içerir. Belkız Dinçol, Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, 

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2003, s. 8. 
32 Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2002, s. 202. 
33 von Soden, agm, s. 212-213; Albayrak, agm, s. 140. 
34 “nadītum” tabiri Akad, Eski ve Orta Babil dönemlerinde tanrının hizmetindeki kadın anlamında kullanılmıştır. 

Bu sınıf din kadınlarının özellikle Babil’in kuzeyinde önemli bir kült şehri olan Sippar’da üstün bir mevkiye sahip 

oldukları anlaşılmaktadır. Eski Babil panteonunda Tanrı Marduk’un yanında yüksek bir konumda olan Tanrı 

Šamaš’a ait tapınağın bulunduğu bu şehirde nadītumlar, “gāgum” denilen manastırda oturmaktaydılar. Nadītum adı 

verilen din kadınları bu erkek tanrılara adanmışlardı. “SAL.ZİKRUM” sınıfından olan kadınlar ise rahibeden ziyade, 

mabetlerde tanrıya adanan diğer kadınların hizmetlerini gören hizmetkarlardır.Yusuf Kılıç-Hande Duymuş, “Eski 

Mezopotamya’da Din Kadınları (Rahibeler)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 13, S. 1, Nisan 2009, s. 

166-168. 
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malından bir varis gibi hisse almaktadır. Fakat bu hisseden yaşadığı sürece faydalanmaktadır, 

ölümünden sonra terekesi kardeşlerine kalmaktadır.35 

Bir vasiyet olmayıp, ancak baba mirasıyla ilgili mahkeme tutanağı olan Kt. m/k 236 

numaralı metin, baba evinden çeyiz almış rahibe kızlara bırakılan miras hususunda bu kadar 

ihtimam gösterilmediği bakımından önemli bir belgedir. Tablette, İkunum babalarının 

ölümünden sonra kardeşi Amur-UTU’ya dava açarak, babalarının borcu olmadığını ve 

babalarından kalan altın ve gümüşün babalarının mührüyle mühürlenip Kaniş kārum 

mahkemesinde kontrol altına alındığını belirtmektedir. Ayrıca babasının ölümünden itibaren 

mührü üç yıldır alıkoyduğunu söylemektedir. Vesika, “Gel ve kārum mahkemesinin kararına 

göre, mührü birlikte mühürleyip Asur şehrinin mār ummeanumuna verelim, Asur’a gubabtu 

rahibesi olan kız kardeşimize ve erkek kardeşimize taşınsın.” şeklinde devam etmektedir. 

Burada görüldüğü üzere erkek kardeşler mirası pay ederken kız kardeşlerinden de söz 

etmekteler, ancak kız kardeşlerine kalan mallardan bahsedilmemektedir. Kız kardeşlerinin evli 

olduğunu başka belgelerden öğrenmekteyiz. Muhtemelen babası ona çeyiz vermiş olmalıdır.  

Kt. 2001/k 325a(b)37 mahkeme tutanağından da Šallim-Aššur’un rahibe kızı Ziki’ye 

sağlığında çeyiz vermediğini açık olarak görmekteyiz. Belgeden, Šallim-Aššur’un dört erkek 

çocuğu ile rahibe Ziki ve Haršumelka adlarında iki kızı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlara 

ilaveten, Haršumelka’nın eşi olduğu kaydedilen Madalı Hamala da davaya iştirak edenler 

arasındadır. Metinde özellikle rahibe Ziki’nin, dört erkek kardeşi ve kız kardeşi Haršumelka ile 

eniştesi Hamala karşısında, babaları Šallim-Aššur’dan geriye kalan ev ve değerli eşyalar 

üzerindeki hakları dile getirilmektedir. Šallim-Aššur’un büyük evi,  Kaniš kralının kendi lütfu 

ile Madalı Hamala’ya verilmiştir. Burada rahibe olmayan kıza evin verildiği görülmekte, bu 

durum Hamala’nın Kaniš kralına yakınlığı ile açıklanabilir. Ev, rahibe Ziki’nin kız kardeşi ile 

eniştesine verilmesinden dolayı olsa gerek, rahibe kızın onlarla oturacağı kararı verilmiştir. 

Eğer Hamala ve karısı Ziki’ye kötü davranırlarsa, babasının ona bırakmış olduğu bütün 

hissesini alıp kardeşlerine gidebilecektir. Ziki’nin alıp götürebilecekleri; babasının altından 

tanrı figürünü, mücevherleri, üç taşıyabilen hizmetçiden 1 erkek hizmetçi ile 1 bayan hizmetçi, 

1 eşeği ve babasının evinde onun hissesi olan bütün eşyalardır.  

Görüldüğü üzere, rahibe bir bayanın haklarının, kardeşleri nezdinde özellikle koruma 

altına alındığına tanık olmaktayız. Šallim-Aššur rahibe kızına özel bir ihtimam göstermiştir ve 

ölene kadar dört erkek kardeşin kız kardeşlerine bakacağı hukuken garanti altına alınmıştır. 

Böylece erkek kardeşler, kız kardeşlerin ölümünden sonra onun mirasını alacaklardır 

diyebiliriz. Zira metnin devamında, “Erkek kardeşler dış bölgedeki küçük evi alacaklar ve 3 yıl 

boyunca 1 ṣubatum-kumaşını, 1 šitrum-kumaşını kız kardeşleri Ziki’ye verecekler. 3 yıl 

dolduktan sonra ṣubatum (ve) šitrum kumaşını bırakıp, (bunun yerine) yıllık 1/3 mina gümüş 

kız kardeşleri Ziki’ye verecekler.”38 hükmü yer almaktadır.  

Asurlu kadınların da özellikle rahibe kızlarını dikkate alarak vasiyetlerini yazdığı 

bilinmektedir. Lamassātum ölümünden sonra, rahibe kızı ve iki oğlu arasında paylaşılacak olan 

mallarının listesini yapmıştır. Bunlar; değerli kaplar, mücevherler, adaklar, kredi sözleşmeleri 

ile köleleri içermektedir. İštar-Lamassī adlı kadın ise çocuklarına bıraktığı mirasını şöyle 

paylaştırmıştır: “57 šeqel gümüşten, İlia 37 šeqel, İlabrat-bani 20 šeqel alacak (ve) gubabtum 

                                                           
35 Tosun-Yalvaç, age, s. 204. 
36 Hasan Ali Şahin, “Eski Asur Hukuku’nda Kız Çocukların Baba Mirasından Payı”, Kadın/Woman 2000, C. VI, S. 

2, 2008, s. 40. 
37 İrfan Albayrak, “…Onlarla Oturacak, Yiyecek ve Yağlanacak/…ušbat aklat u paššat ištīšunu”, Archivum 

Anatolicum, S. 7/1, 2004b, s. 11. 
38 Agm, s. 11. 



 
 
 
    

                                                                                                                                        Ebru Mandacı 

 
Journal of History Studies 

JHS 

89  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 

(rahibe) olan kızıma 2 ½  šeqel altın ve 7 ½ šeqel gümüş ve bir mühür göndereceklerdir.” 

Fakat durum sonradan değişmiştir. Mirasın bir kısmı ölen kocanın borçları ile annenin ve 

ondan bir süre sonra ölen oğullarının cenaze masraflarını ödemek için kullanılmıştır. Rahibe 

olan kızı Šimat-İštar tek varis olarak kalmıştır.39 

Asurlu tüccarlardan Agūa’nın vasiyeti ise aššatum yani asıl eş, zevce ile Anadolu’da 

amtum olarak alınan hanıma bırakılan miras arasındaki farkı göstermesi bakımından önemli bir 

belgedir.   Kt. o/k 196c40 nolu belgeden vasiyetin sahibi Agūa’nın Anadolu ve Asur’daki 

eşlerine ve çocuklarına bıraktığı mirası öğrenmekteyiz. Vasiyette asıl eşe Asur’daki ev 

bırakılmıştır. Ayrıca, miras olarak kalan gümüş hanımı ve oğulları paylaştırılmıştır. Kadının 

evi, gümüşü ve sahip olduğu her şey öldükten sonra oğlu Šu-Bēlum’un olacağı belirtilmiştir. 

Metnin devamından tüccarın Kaniš’te de bir evi olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’daki evini 

oğullarından Šū-Bēlum’a bırakmıştır. Belgede, Abšalim adlı kadının hissesine düşenler ise 

şöyle sıralanmıştır: “Alacaklılarımı oğullarım karşılayacaklar (ödeyecekler) ve bana artakalan 

gümüşten 1/3 mina altın, 1 mina gümüş ve bir bayan köleyi Abšalim ayıracak ve alacak.” 

Vasiyette, Abšalim’in Agūa’ya yakınlığı açık değildir. Ancak, metnin hemen başında 

Agūa’nın, Asur’daki evini bıraktığı ve karısı olduğunu belirttiği bayan Asur’da oturan asıl 

eşidir (aššatum) ve onun Anadolu’da da amtum olarak aldığı bir hanımı daha vardır. Asur’da 

oturan birinci hanımı mirastan gerçek anlamda pay alırken Anadolu’da oturan ikinci eş çok az 

bir parayla yetinmektedir ve onun aleyhine bir durum söz konusu olmaktadır. Ayrıca 

vasiyetten, Šū-Bēlum dışındaki oğullarının Anadolulu kadından doğdukları ve onların da öz 

kardeşlerine oranla daha az hisse aldıkları görülmektedir. Sami hukukunda ikinci eşin 

genellikle ilk eşin çocuk sahibi olamaması durumunda alındığı ve sonradan ilk eşin çocuk 

doğurması durumunda ikinci eşten olanların evi terk ettikleri de bilinmektedir ve burada 

benzer bir durumun olduğu anlaşılmaktadır.41 

AKT I, 1142 numaralı belge ise rahibe olmayan kızların diğer kardeşler ile eşit hisse 

aldığını göstermektedir. Pušu-kēn isimli tüccarın Suea, Aššur-muttabbil, Buzāzu adlı oğulları 

ile İkūppāša ve rahibe Ahaha olmak üzere beş çocuğu vardır. Burada İkūppāša adlı kızının 

mirasdan diğer kardeşleri ile eşit miktarda hisse aldığı görülmektedir. İlgili bölümlerin 

tercümesi şöyledir:  

Babamın uzun vadeyle Enna-Su’en’in oğlu Ennum-Aššur’a verdiği 4 mina altından Suea’nın hissesi (olan) 

2/3 mina 8 šeqel altın (ve) Ikūppāša’nın hissesi (olan) 2/3 mina 8 šeqel altın, ikisinin hisseleri benim emrimde 

olacaklar. Onların mühürlü vesikalarını (elimde) tutuyorum. Hisseniz için satın aldığım malları (elimde) tutuyorum. 

 Pušu-kēn’in terekesinden olup, beş kardeş tarafından paylaşılan iki meblağdan birincisini 

teşkil eden 4 mina altın daha önce Enna-Su’en’in oğlu Ennum-Aššur’a verilmiştir. Varislerden 

Aššur-muttabbil, kardeşi Suea ile kız kardeşi Ikūppāša’nın hisselerinin de kendilerine 

geçtiğini; diğer taraftan, ikinci meblağı teşkil eden 2 mina gümüşten kardeşi Suea’nın 

hissesinin yine kendisine intikal ettiğini bildirmektedir.  

Kt. 88/k 65143 nolu mahkeme tutanağı da babalarının ölümünden sonra kardeşler arasında 

anlaşmazlık çıktığını gösteren belgelerdendir. Mahkeme, Aššur-rē’i’nin oğulları Pilah-Ištar, 

Mannum-balum-Aššur ve Šu-zuzu arasında geçmektedir. Erkek kardeşler, kız kardeşlerine 

verilecek olan ortak maldan hissenin (idinnum) ne olacağı ve miktarı konusunda ihtilafa 

                                                           
39 Cecile Michel, “Woman of Assur and Kanesh”, Anatolia’s Prologue/Kültepe Kanesh Karum, Kayseri Büyük 

Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2011, s. 127-128. 
40 Albayrak, Kültepe’den Yeni…, s. 7-8. 
41 Şahin, agm, s. 45. 
42 Bilgiç ve diğerleri, age, s. 29. 
43 Çeçen, ‘idinnum’… , s. 20-21. 
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düşmüşlerdir ve mahkemelik olmuşlardır. Belgenin kız kardeşin hissesine düşen kısmının 

tercümesi şöyledir:  

Ben (Pilah-Ištar), şöyle dedim: Kız kardeşimiz ile ilgili olarak siz neyi tavsiye ediyorsunuz? Onun vekili 

olarak neyi ona vereceğiz? Mannum-balum-Aššur ve Šu-zuzu Pilah-Ištar’a şu şekilde cevap verdiler: Bizim 

sözümüzle aldığın para nerede? (Onun ortak maldan hissesi) 1 mina gümüş(lük) bileziği ve ayrıca 10 šeqellik 

yüzüklerdir. Onun hissesini ona söyle! 

Muhtemelen bu kıza çeyiz verildiği için ağabeylerinden, Mannum-balum-Aššur ve Šu-

zuzu baba mirasında ona hisse vermek istememektedir. Zira üç kardeş daha öncede bu kıza 

çeyiz verip, evlendirilmesi hususunda da ihtilafa düşmüşler ve mahkemelik olmuşlardır. Kt. 

88/k 97/b44 nolu hukuki belgede Pilah-Ištar’ın erkek kardeşlerine, miras payından birikim 

yapıp kız kardeşlerini evlendirmek çağrısına Mannum-balum-Aššur ve Šu-zuzu katkıda 

bulunmak istememiştir. İki kardeş, Pilah-Ištar’a tüccar evinden faizle para alıp, kız kardeşlerini 

evlendirmesini belirtmişlerdir. Metnin devamında Pilah-Ištar tüccar evinden alacağı parayı 

harcayacağını ve onların miras hakkı olarak kendisinden herhangi bir talepte 

bulunmayacaklarını ifade etmiştir. Belgenin ilerleyen satırlarından harcanacak paranın 

belirlendiği ve 1 ⅓ mina gümüş olduğunu öğreniyoruz. Nitekim bu miktar ile kız kardeşin 

ortak maldan hissesi olarak belirtilen, 1 mina gümüş değerinde bileziği ile 10 šeqel’lik 

yüzükler, Pilah-Ištar’ın tüccar evinden aldığı parayla aynı miktardır. 

AKT III, 9445 numaralı mektuptan da yine kardeşlerin baba mirası yüzünden mahkemelik 

oldukları anlaşılmaktadır. Mektubu yazan Azia, Anadolu’da bulunan Dān-Aššur, Ennam-Aššur 

ve Puzur-Aššur isimli kardeşlerine Asur’da bulunan kız kardeşlerinin babasının vasiyetini 

öğrenmek için kendisini rahatsız ettiğini bildirmektedir. Asur’da bulunan kardeş, kız 

kardeşlerinin ısrarlı davranışlarını şöyle dile getirmiştir: 

Burada, 5 defa kız kardeşimiz şehre geldi. O şöyle söyledi: Babamızın vasiyetini işiteyim. Ben onu oyaladım. 

Ben dedim ki, büyük kardeşlerimiz gelsinler ve gümüşün Anadolu’da olan 1 šeqeli (dahi) toplansın. Babamızın 

vasiyetini biz hepimiz işitmek istiyoruz. 

Metnin devamından öğrendiğimize göre, bu sözlere ikna olmayan kız kardeş, vasiyeti 

öğrenmek için mahkemeye başvurmuştur. Anlaşılan kız, ağabeylerinin gelmedikleri 

bahanesiyle oyalanmakta ve babalarından kalan bazı mallar kendisinden gizlenmek 

istenmektedir. Ayrıca babasının ölümü üzerine miras hakkını almak istemesi babasının 

yaşadığı sürede ona çeyiz vermediği ve ancak ölümünden sonra ne bıraktıysa onu alacağını 

göstermektedir. 

Ayrıca kız çocuklarının, ölen kız kardeşin terekesi üzerinde hak iddia ettikleri de 

belgelerden anlaşılmaktadır. Kt. o/k 3046 numaralı mektupta Lamassātum’un ölen kız 

kardeşinin vasiyetini açtırma çabaları görülmektedir. İddin-Aššur, kız kardeşleri Akadīa’nın 

öldüğünü kardeşi Uṣur-ša-İštar’a bildirmek üzere yazdığı mektupta, kız kardeşleri Akadīa’nın 

öldüğünü ve ona (Uṣur-ša-İštar’a) 1 mina gümüşü borç bıraktığını belirtmektedir. Metnin 

ilerleyen satırlarında İddin-Aššur, diğer kız kardeşleri Lamassātum’un, kendisinin de varis 

olduğu gerekçesiyle Akadīa’nın vasiyetnamesini açmaya yönelik ısrarını dile getirmektedir. 

Anadolu halkının miras paylaşımına bakıldığında ise daha sade ve eşitlikçi olduğu 

görülmektedir. Bu konudaki en güzel örneklerden birisi 1989 yılı kazılarında Kültepe’nin I-b 

                                                           
44 Çeçen, mutanu… , s. 56; Gürkan Gökçek, “Pilah-Ištar Arşivinden Aile Hukukuna Dair Bazı Yazışmalar”, 

Archivum Anatolicum, S. 7/2, 2004, s. 70. 
45 Emin Bilgiç-Cahit Günbattı, Ankaraner Kültepe-Texte III (AKT III), FAOS Beiheft 3, Stuttgart 1995, s. 161-162. 
46 Albayrak, Kültepe’den Yeni…, s. 2-3. 
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katında ele geçen Kt. 89/k 36947 envanter numaralı belgedir. Söz konusu metinde Kaliti ve 

Puza çifti dört çocukları ile bir eve sahiptir ve beraber oturmaktadırlar. Miras paylaşımının 

konumuzu ilgilendiren kısmı şöyledir:  

Eğer Kaliti ölecek olursa (mirası) onun oğulları, kızları paylaşacaklar. Bir bayan köleyi, bir ineği, 10 

[koyunu], [x] litre šaršarannum-yağını, 4 mina (değerinde) yünü, 10 adet fırçayı, 10 adet umsum-aletini, 3 katır (?) 

koşum takımını anneleri Puza’ya verecekler ve o (anne mirastan) çıkacak. 

AKT I, 2148 numaralı belge de yine yerli halkın miras paylaşımındaki eşitliği göstermesi 

bakımından önemlidir. Vesika, Anadolu halkından olan Saparašna ve karısı Kulsia’nın evlilik 

sözleşmesidir. Metnin 16 ve 17. satırlarda adları geçen Hištahšušar adlı kız ile Peruwa, 

Saparašna ve Kulsia’nın ölümü halinde evi alacak varislerdir. Belgeden, bunların Saparašna ve 

Kulsia ile olan yakınlıkları anlaşılmamaktadır. Sözleşmenin sonunda sadece “Öldükleri zaman 

evi Hištahšušar ve Peruwa alacaklar.” ifadesi geçmektedir.  

Evliliğin başlangıcında düzenlenmiş olan bir vesikada gelecekte doğacak çocuklardan 

bahsedilmesi akla uygun düşmemektedir. Bir evlilik sözleşmesinde varislerden bahsedilmesi 

hem erkeğin hem de kadının dul olduklarını, birbirleriyle ikinci defa evlenen bu kimselerin 

birisinin kız, diğerinin erkek çocuğu bulunduğunu akla getirmektedir. Ayrıca her ikisi de çok 

yaşlı iken evlenmiş olup, çocukları bulunmadığı ve artık olması beklenmediği için her ikisinin 

de kardeşleri veya bunların çocukları ismen kaydedilmek suretiyle varis gösterilmiş olabilirler. 

Sonuç 

İncelemiş olduğumuz evlilik sözleşmeleri ve boşanma vesikalarından anlaşılan, evlilik 

müessesesinde eşlerin tamamıyla eşit haklara sahip oldukları, ayrılmaları halinde var olan ve 

kazanılan malların eşit olarak taksim edileceğidir. Asurlu ünlü tüccarların pek çoğunun hanımı, 

evini atölyeye çevirerek ailenin diğer kadınları ve çalıştırdıkları kölelerle beraber tekstil ürünü 

dokumuştur. Tekstil üretimi ile ticaretin içine giren kadın, ürettiklerini Anadolu’ya nakletmiş, 

alacakları toplamış ve vergileri ödemiştir. Bu kadınların bazılarının tamamen yetkili iş kadını 

olduğu görülmektedir. Bu durum kadınlara, itibarlı bir sosyal statü ve hareketlerinde büyük 

özgürlük sağlamıştır. İncelemiş olduğumuz evlenme ve boşanma vesikalarında kocaları ile eşit 

haklara sahip olmaları bunun en açık göstergesidir. Ayrıca Anadolulu kadının Asurlu bir 

tüccarla evlenmesiyle ilgili vesikalarda “başka bir eş alamaz” şartının konulması, Asur Ticaret 

Kolonileri Çağı’nda Anadolu’da tek eşliliğin var olduğu göstermektedir. Diğer taraftan bir 

metne göre, Sami toplumlarda görülen “satın alma” diye adlandırılan evlilik sisteminin 

Anadolu’da da uygulandığı söylenebilir. 

Boşanma vesikalarına gelince, boşanma hakkının erkeğe olduğu gibi kadına da verildiği 

ve her iki tarafa tazminat bedelinin gümüş tartarak cezai müeyyide olarak uygulandığı 

görülmektedir. Ayrıldığı takdirde koca, mal ve mülkünü karısı ile eşit bölmektedir. Belgelerde 

kadına boşanma parasının verildiğine de tanık olmaktayız. Ayrıca anne çocukların vesayetini 

alabilmiş ve bu çocukların bakımı için bir miktar gümüşün erkek tarafından kadına nafaka 

olarak ödenmesi şartı koşulmuştur. Boşanma durumunda kadının ihtiyaçlarını karşılaması için 

nafaka bağlandığı görülmektedir. Belgelerden dönemin temel ihtiyaç maddelerinin yiyecek, 

giyecek ve yakacak odun olduğu anlaşılmakta ve nafaka olarak verilecek paranın, o zamanki 

yaşam şartlarına ve özellikle kocanın imkânlarına göre belirlendiği ortaya çıkmaktadır. 

Miras hukukuna gelince, Asurluların düzenlemiş olduğu vasiyetnamelerde mirasçılardan 

eş ve rahibe (gubabtum) kızların, diğer mirasçılar ve erkek kardeşlere oranla daha fazla pay 

                                                           
47 Veysel Donbaz, “Some Remarkable Contracts of 1-B Period Kültepe Tablets II”, Nimet Özgüç’e Armağan, Ed. 

Machteld J. Mellink-Edith Porada-Tahsin Özgüç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1993, s. 143-144. 
48 Bilgiç ve diğerleri, age, s. 40. 
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aldığı görülmektedir. Kocaları olmayan kadınların da özellikle rahibe kızlarını dikkate alarak 

vasiyetlerini yazdığı anlaşılmaktadır. Baba evinden çeyiz alan, bir başka ifadeyle evlenmiş 

kızların baba mirasından pay almadıkları ortaya çıkmaktadır. Ancak evlenmemiş ve rahibe 

sınıfına da dâhil olmayan kızlar diğer kardeşleri ile eşit pay almaktadırlar. Miras hususunda 

dikkati çeken bir durum da Asurlu tüccarların asıl eşlerine ikinci eşlerine oranla miraslarından 

daha fazla hisse bırakmasıdır. Ayrıca belgelerden anlaşıldığına göre, mirasçının evi hanımına 

kalmaktadır. Anadolu halkının miras paylaşımına bakıldığında ise daha eşitlikçi bir paylaşım 

olduğu görülmektedir.  
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