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 Özet 

 

  Tarih biliminde yazılı belgeler, bize doğru bilgiler sunarak yol 

gösterirler. Kendi zamanının şartları içerisinde hazırlanıp günümüze 

kadar ulaşabilen belgeler, tarih bilimi için aslî öneme sahiptir. 

Çalışmamızda inceleme konumuzu, koloni çağı ticareti hukuk metinleri 

oluşturmaktadır. Koloni çağı toplumları, birbirleri ile yaptıkları sözlü 

anlaşmaları daha sonra belirli bir şekle bağlayarak yazılı hale getirmişler 

ve bu anlaşmalar çerçevesinde birbirleri ile ticari ilişkilerde 

bulunmuşlardır. Bu çağın toplumlarından, Asurlular’ın Anadolu’ya gelip 

yerli halk ile çeşitli ilişkilerde bulunmaları ise bu hukukî metinlerinin 

önemini ayrıca artırmıştır. 

   

  Anahtar Kelimeler : Koloni Çağı, Ticari Kanunlar, Asur, 

Ticaret, Antlaşma. 
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  Abstract 

 

  Written documents in history science show us the way by 

presenting true information. The documents which were prepared under 

the conditions in those days and reached today, are essentials for history 

science. Our study consists of the texts about commercial law in the 

colony era. The societies made turn oral agreements into written 

agreements and then traded in accordance with these agrements. The 

importance of these texts about commercial law increased with 

Assyrians, one of the societies of this era, coming to Anatolia and their 

relations with Anatolians. 

   

  Key Words : Colony Era, Commercial Law,  Assyrian, Trade, 

Agreement. 
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 GİRİŞ 

 Mezopotamya’da M.Ö. 2. Bin yılın başlarında Sümerlilerin 

kurduğu son devlet olan III. Ur’un yıkılmasıyla bağımsızlığa kavuşan 

Asur’da bir refah ve kalkınma dönemi başlamıştır. Asur krallarının 

imar faaliyetleri, tekelleri kaldırmaları gibi ekonomik kalkınma 

sonucu Asur zenginleşmiş ve ülke içinde üretilen mallar ve ihtiyaç 

duyulan malların temini için Mezopotamya dışındaki ülkelere 

yönelmişlerdir
1
. Bu bölgelerden bir tanesi de doğal zenginliği ve 

elverişli siyasi şartlardan dolayı, Anadolu olmuştur. Elimizdeki 

Sartamhari metinlerine göre M.Ö. 25 veya 24. yüzyıla tarihlenen 

Sargon zamanında, Akadlı tüccar Anadolu’ya ticaret yapmak 

maksadıyla gelmişlerdir. Orta Anadolu’da, özellikle Kızılırmak 

yayında verimli topraklarda sayıları ellilere ulaşan ticaret merkezleri 

“Karum” ve “Wabartum” kurmuşlardır
2
. Yüzyıllar süren bu çağa, 

“Koloni Çağı” ismi verilmiştir. 

  İnsanoğlunun yazıyı kullanılmaya başlaması ile belli bir düzen 

içerisinde yaşayan toplumların hukuk kuralları da; kanunlar, 

antlaşmalar, sözleşmeler, kanunnameler gibi devlet düzeni ve toplum 

hayatını ilgilendiren genel düzenlemeler yazılı olarak yapılmaya 

başlanmıştır. Yazılı düzenlemelerin yapıldığı ilk bölge ise, 

Mezopotamya’dır.  

                                           
1
 Cahit Günbattı, Kültepe – Kaniş Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler, Kayseri, 2012, 

s.6. 

2
 Hüseyin Sever, “Yeni Kültepe Tabletlerinde Geçen ‘Kima awat naruaim’ Tabiri ve 

Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Yayınları, C.34, S.1–2, Ankara, 1990, s.251. 
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  Mezopotamya, hukuk düzenin ilk geliştiği ve yazılı belgelerin 

oluşmaya başladığı bölge olması sebebiyle, hukuk ve tarihin birlikte 

değerlendirildiği çalışmalarda başka medeniyetlerin kurulduğu diğer 

yerlerden her zaman bir adım önde olmuştur. Bölgede yazılı düzene 

geçiş ile ticaret ve sosyal düzen diğer bölgelerden ileride olmuş bu 

sebeple de koloni çağının bölge devletleri daha sonra kurulan 

devletlere örnek olmuştur.   

  Bu devletlerden en önemlisi de haklı bir öne sahip olan 

Asurlulardır. Asurlular bölgede aktif bir ticaret yapan millet olmakla 

birçok medeniyet ile temas halinde bulunmuş ve diğer medeniyetler 

üzerinde de hukuk ve kanunların yapılması manasında müspet tesir 

bırakmışlardır.  

  Çünkü Asurlular yazıyı kullanan ilk milletlerdendir. Yazılı 

hukuk kurallarının kullanılması ile koloni çağında ileri bir sosyal ve 

ticari hayata sahip olmaları ve kendi devlet düzeni ve sosyal 

hayatlarındaki nizam, Koloni Çağında kurulan devletler içerisinde 

Asurlular ayrı bir yer tutmaktadır. 

I. KOLONİ ÇAĞI HUKUK ANLAYIŞININ 

ORTAYA ÇIKIŞI      

  Toplumlarda düzenin sağlanması ve sosyal huzurun 

gerçekleşmesinin ön koşulu hukuk kurallarıdır. Hukuk düzeninin 

bulunmadığı topluma neredeyse rastlanılmamaktadır. Hukukun en 

temel tanımı “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü 
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belirleyen yasalar bütünü” olarak ifade edilmektedir
3
. Tarihi 

devirlerde toplumu korumak ya da düzeni sağlamak
4
 için pek çok 

millet bu kavrama başvurmuş ve de onu geliştirmiştir. Bu kavramın 

Mezopotamya’nın eski toplumlarında ortaya çıktığı tartışılmaz bir 

gerçektir. Hukukun var olduğunu gösteren pek çok belge günümüze 

kadar ulaşmıştır. Kanun koyucular, tarih boyunca var olmuş, kanun ve 

fermanlarla doğrudan kuralları belirlemişlerdir. Bunların sonucunda, 

mahkeme tutanakları ve idari talimatlarda, belirlenen hukuk kuralları 

çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

  Modern anlamda hukuk, bir toplumda kişiler arasındaki 

ilişkileri düzenleyen ve devlet gücüyle uyulması zorunlu hâle 

getirilmiş olan kurallar bütünü olarak açıklanmaktadır
5
. Çağımızda 

hukukun ilgi alanına giren konular çoğalmış ve çeşitlenmiştir. 

Çağımızda hukukun çeşitli dallarını kamu hukuku ve özel hukuk 

olmak üzere iki konu başlığı altında toplamak mümkündür.  

  Devletlerin kendi aralarında kurdukları ilişkiler, kendilerine 

özgü hukuk kuralları konması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu 

kuralların kaynağı iki ya da çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası 

sözleşmelerdir. Böylece birde uluslararası kamu hukuku diğer deyişle 

devletler umumî hukuku oluşmuştur. 

                                           
3
 Şener Akyol, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul, 2006, s.3; Hüseyin Hatemi, Medeni 

Hukuka Giriş,  İstanbul, 2004, s.1; Rona Serozan, Medeni Hukuk, İstanbul, 2008, 

s.1. 

4
 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1998, s.147. 

5
 Akyol, s.3; Hatemi, s.1; Serozan,  s.1. 
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  En eski toplumlardaki teâmül hukuku, yani toplumun gelenek 

ve göreneklerinin oluşturduğu, yazılı metne dökülmeyen ve 

toplumdaki herkesin bildiği ve riayet ettiği kurallar, belirli bir 

dönemden sonra yerini yazılı hukuk kurallarına terk etmeye 

başlamıştır. Ancak yazılı hukuk kurallarının ortaya çıktığı ve asırlarca 

kullanılmaya devam ettiği dönemlerde de teâmül hukukunun varlığını 

kabul etmek gerekmektedir. Nitekim bugünkü hukukumuzda da 

kaynağını teâmül hukukundan alan birçok hukuk kuralları bulunduğu 

gibi Medenî Kanunun 1. maddesinde “Hukukun uygulanması ve 

kaynakları” başlığı bulunmaktadır. Kanunun 2. Fıkrası “Kanunda 

uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu 

da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse 

ona göre karar verir” şeklinde kaleme alınmıştır. Görüldüğü gibi 

teâmül hukuku bugün dahi halen hukukun kaynakları arasındadır
6
. 

 Mezopotamya’da, Sümerlerden sonra gelen bütün kavimler, 

onların medeniyetini benimsemişler ve o temel üzerinde ilerleme 

kaydetmişlerdir. Gerçekten Mezopotamya’da uygarlığa dair ilk 

hamleleri atan Sümerler, yazılı bir medeniyet oluşturmakla kalmamış, 

daha önce teâmül haline gelmiş kuralları, hukukî metinlere 

dönüştürerek medeniyetin devamını ve gelişimini sağlamıştır.   

Mezopotamya medeniyetinin oluşmasında payı olan 

kavimlerden biri de, Samilerdir. Samilerin Mezopotamya’ya muhtelif 

zamanlarda üç büyük göçleri olmuştur. Bunlardan birincisi M.Ö. 

2500’lerde vuku bulduğu tahmin edilen Akadların göçüdür. Akadlar, 

bu büyük göç sonucu, Sümerlilerin devlet otoritesine son vermişlerdir. 

                                           
6
 Kemal Oğuzman / Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul, 2006, s.37; Serozan, 

s.82; Hatemi, s.46. 
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Akad hükümdarları, hukukî anlamda ve kendi zamanlarının 

şartlarında, Sümerler gibi, kendi dönemlerinin kanun metinlerini 

oluşturmuşlardır. Mevcut kanunları ilk değiştiren kişi ise İsin sülalesi 

krallarından Lipit İştar’dır.    

  Mezopotamya’da yaklaşık olarak M.Ö.3000’lerden itibaren 

çivi yazısının kullanılmaya başlandığı ve bu yazının M.Ö. 2350’lerde 

bir Sümer şehri olan Lagaš’ta Kral Urakagina tarafından hukukî bir 

metinde kaleme alındığını bilinmektedir. Anadolu’da ise, henüz tarihî 

devirlere girilmediğinden, hukukî sahada birtakım esasların oluşması 

ve bunun daha geniş bir coğrafyada aynı şekilde uygulanması için 

Hitit Devleti’nin kurulması gerekmekteydi. Bu durum 700 yıl sonra 

gerçekleşmiştir
7
. 

  Mezopotamya da olduğu gibi Anadolu’da da erken çağlardan 

itibaren hukuk anlayışı gelişmeye başlamıştır. Hitit toplumu gibi, 

bünyesinde sınıf farkı olanlarda hak ve adalet anlayışının sağlam 

kanunî esaslara bağlanmış olması zaruri idi.  Hitit Devleti, erken 

zamanlarda bu düsturu kavramış ve uygulamaya geçirmiş bir devletti. 

  Eski devirlerde yaşayan kavimlerin hukuk anlayışı din 

mefhumunun içindedir. En ağır siyasî suçlardan, en hafif kabahate 

kadar hepsi tanrı yeminine bağlıdır. Hitit hukukuna da bu pencereden 

bakılmalıdır. Eski Mezopotamya ve Mısır kavimlerinde olduğu gibi 

Hititler’de adalet anlayışını güneşle sembolleştirmişlerdir. Sümer’de 

Babbar, Akad’larda Şamaş, Mısırlılarda Aton–Re nasıl hem güneş 

                                           
7
 Sebahattin Bayram, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe’nin Hukukî 

Manzarası, Kayseri, 1998, s.75. 
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tanrısı, hem de adaletin koruyucu tanrısı ise, Hititlerde de güneş 

tanrıçası Arinna, aynı zamanda hak ve adaletin koruyucusu idi.  

  Hattuşaş devlet arşivi vesikaları arasında, Hitit hukukunu 

tespite yarayan muhtelif vesikalar bulunmuştur. Bunların başında 

kanunların geldiğine şüphe yoktur
8
.  Kültepe’de bulunan hukuk 

ilişkilerinin yazılı olduğu tabletlerde ise, daha çok Asurluları 

ilgilendiren konular ve Mezopotamya hukukuna ait unsurları ihtiva 

ettiği görülmektedir. Kültepe’deki kazılarda bulunmuş tabletlerde 

daha çok yerli halkı ilgilendiren ve hukukî konular olarak ise; evlenme 

ve boşanma belgeleri, borç senetleri, hububat, köle, ev ve arsa alım 

satım hakkındaki senetler sayılabilir
9
. 

II. KOLONİ ÇAĞI HUKUK ANLAYIŞININ 

GELİŞİMİ 

  Mezopotamya’da yazının icadı ve sosyal hayatın 

gelişmesinden sonra insanlar arası ilişkileri düzenleyen yazılı olmayan 

örfi kurallar yazılı hale getirilmeye başlanmıştır ve doğal olarak da 

hukuk anlayışı gelişmeye başlamıştır. Hukuk müessesesinin doğal 

olarak yazıyı icat ettikten sonra ortaya çıkışını sağlayanların Sümerler 

olduğunu kabul edilir. 1940 yıllarına kadar en eski kanun kitabı olarak 

Hammurabi Kanunu (M.Ö.1750)  bilinmekteydi. 1947 yılında ise, 

Hammurabi’den 150 yıl önce yaşamış olan Kral Lipit–İştar’a ait yeni 

bir kanun bulunmuştur. Fakat bir yıl sonra, 1948’de Harmal 

Höyüğünde bulunan tablette, Ur–Nammu’ya ait kanunlar tespit 

                                           
8
  Kınal, s.148. 

9
 Cahit Günbattı, İlk Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Anadolu’da Hukuk Anlayışı, 

Kayseri, 2000, s.219. 
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edilmiştir. Bu kanunlar en kısa kronolojiye göre M.Ö. 2050 yılına 

tarihlenmiştir
10

. Yapılan kazı ve araştırmalarda Sümer şehri olan 

Lagaš’da, M.Ö. 2350’e dek uzanan ve Kral Urgakina tarafından 

tanzim edilmiş bir metin bulunmuştur. Bu metin Sümer Kralı’nın 

kanun hükümlerinden daha doğrusu sosyal reformları hakkında bilgi 

veren, üç kil koni ve bir plaka levhadan oluşmaktadır. Yapılan 

kazılarda ele geçen belgeler göstermektedir ki Kral Urgakina, 

kendinden evvelki yönetimler esnasında meydana gelen yolsuzlukları 

ve halkın huzursuzluğunu ortadan kaldırmak için bir adaletnâme ve 

ıslahat fermanı ilan etmiştir. 

  Anadolu’da hukukun ortaya çıkışını ve gelişmesini sağlayan 

devlet Hitit Devleti idi. Hitit kanunları muasır devletlerin kanunlarının 

aksine daha insanidir. Hitit Ceza Kanunu, suçlara uygulanacak 

müeyyide olarak daha ziyade para cezası vermek şeklinde bir 

yaptırımı benimsemiştir. Hitit kanunları umumiyetle daha insanî 

hükümleri ihtiva etmekle, eski şark hukukundan bir adım daha ileri 

gitmektedir. Mesela Hitit kanunlarında eski kavimlerin kanunlarında 

görülen Tailon (kısasa kısas) prensibine rastlanılmamaktadır. Bu 

itibarla Hitit kanunlarının, Hammurabi kanunlarından değil, daha 

ziyade Sümer kanunlarından mülhem olduğu zannedilmektedir
11

. 

  Anadolu’da hukuk anlayışını incelerken Asur Ticaret 

Kolonileri devrine ait tabletler önemli bir kaynaktır. Asurlu tüccarlar 

kendi başlarına faaliyette bulunmamaktadırlar. Metinlerde kolektif 

anlayışlar dâhilinde büyük ticaret ağı kurdukları ve bu ağın sağlam 

tutulması içinde ihtiyaç duyulan çeşitli kurumları meydana getirdikleri 

                                           
10

 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Ankara, 1998, s.42.  

11
 Kınal, s.153. 
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anlaşılmaktadır. Bu sistem dâhilinde, aralarında elbette anlaşmazlık ve 

sorunlar ortaya çıkmış, ancak bu tür meseleleri oluşturdukları hukuk 

düzeni içerisinde çözümlemişlerdir
12

. 

III. KOLONİ ÇAĞI HUKUKU’NUN 

ALANLARA AYRILMASI 

  Hukuk anlayışının ortaya çıkmasından sonra hukuk hızla 

gelişimini devam ettirmiştir. İlk önce düzeni sağlamaya yönelik olarak 

ortaya çıkan hukuk kuralları insanların sosyal ve ekonomik hayatının 

gelişmesi ile ilgili olarak gelişimini sürdürmüş ve kendi içinde bu 

günkü modern hukukun temelini dahi teşkil edecek bir biçimde 

alanlara ayılmıştır. Günlük yaşam ve kişi haklarıyla ilgili olan hukuk 

anlayışı da gelişmiş hukuk bir kurum olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Sümerlilerden sonra Asurlular hukuk kurumunu 

geliştirmişlerdir ve Asurlular Anadolu’ya hukuk anlayışını 

taşımışlardır.  

  Eski Asur Çağı’na ait hukukî kararları kendi aralarında 

bölümlere ayırabiliriz, fakat dikkat edilmesi gereken nokta ise bütün 

hukukî metinlerin Asurlarla ile ilgili olmamasıdır. Yerli Anadolu halkı 

ile ilgili Kültepe’de birçok metin olmasına rağmen onlara ait hukuki 

metinlerin tespitinde güçlükler ancak metinlerde geçen şahıs adları ve 

bir takım yerlilere ait tabirlere bakılarak aşılabilir. Bunların 

Asurlulara, yerlilere ya da her ikisine ait olması, hakkında karar 

vereceğimiz hukukî uygulamanın da kime ait olabileceği konusunda 

                                           
12

 Tsuyoshi Sugiyama, Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Hukuk Anlayışı, Ankara, 

2003, s.42. 



Koloni Çağında Hukuk 173 

bize fikir vermektedir. Eski Asur Çağı’na ait hukuku şu bölümlerde 

inceleyebiliriz. 

B. Aile Hukuku (Nişanlanma, Evlenme, Boşanma) 

C. Veraset Hukuku 

D. Şahsi hukuk 

E. Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku 

A. Aile Hukuku (Nişanlanma, Evlenme, Boşanma) 

Metinlerde dolaylı olarak da olsa, Asurlularda nişanlanma ilgili 

bilgiler bulmaktayız. Bu metinlerde nişanın bozulması durumunda 

izlenen hukukî süreç ve cezalar hakkında bilgiler verilmektedir.  

  Hitit Aile Hukuku’nda ise ailenin kuruluşundan dağılışına 

kadar geçirilmesi muhtemel safhaların gösterilmesine çalışılmıştır. 

Buna göre kız ile oğlan tarafları arasında söz kesildikten sonra Kuşata 

(başlık parası) kızın babasına teslim ediliyordu.  Fakat talip erkek bu 

evlenmeden vazgeçerse, verdiği Kuşata yanıyordu. Aksi halde, kız 

tarafı bu sözünden dönerse, kız tarafı Kuşata’yı tazmine mecburdu. 

Eğer nişanlı bir kız üçüncü bir şahıs tarafından kaçırılırsa kızı kaçıran 

erkek ilk erkeğin vermiş olduğu Kuşata’yı tazmine mecburdu
13

.  

  Mezopotamya’da evlilik müessesi, kadının satın alınmasına 

dayanmaktadır. Ancak Anadolu’da böyle bir uygulamanın 

bulunmadığını görmekteyiz. Erkeğe eğer ikinci bir kadınla evlenir 

veya karısını boşarsa ağır para cezası öngörülmekteydi. Erkeğin 

karısını boşaması halinde; eşine boşama parası vereceği ve 

                                           
13

 Kınal, s.151. 
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boşandıktan sonra istediği yere gidebilmesi ve istediğiyle evlenmesi 

izin verilmekte idi. Elde edilen metinlerden birinde aşağıda yazılan 

hükme rastlanmıştır;   

                              Kt. n/K 1414. nolu metin; 

  Karı koca anlaşarak boşandılar. 

Biri diğerine herhangi bir konuda itirazda bulunmayacak. 

Saksiuswa, ister yerli ister tüccara gönlünün istediğine 

varacaktır…
14

. 

 

B. Veraset Hukuku 

  Patriarkal aileye dayanan cemiyetlerde aile reisi olan babanın 

bütün üstünlük hakları en büyük oğlana geçerdi. Buna dayanarak 

Hititlerde de aynı geleneğin cârî olduğunu hükmetmek yanlış olmaz
15

. 

Asurlularla ilgili metinlerden birinde ise babası ölen Asurlu bir kız, 

babasının terekesinin tespitini ve kendi hissesine düşen miktarı 

istemektedir. Erkek kardeşi ise bu iş için Anadolu’da bulunan diğer 

ağabeylerinin de Asur’a gelmesi ve babasının vasiyetine ilişkin 

belgeyi birlikte okumaları gerektiğini şu ifadelerle belirtmektedirler;  

                                           
14

 Hasan Ali Şahin,  Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975–1725),  

Kayseri, 2004, s.80. 

15
 Kınal, s.151. 
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  “Ağabeylerimiz Anadolu’da(dır). Depoyu ve (babamızın) 

vasiyetnamesini açmayacağız. Şehir (bu hususta) hükmü verdi. Siz 

buraya gelinceye kadar depoyu ve vasiyetnameyi açmayacağız”
16

. 

C. Şahsi Hukuk 

   Kültepe tabletlerinde dikkati çeken diğer bir hukukî konuda; 

ölen bir Asurlunun yakınlarına, şehir meclisinin kararı gereği, bir 

miktar kan paransın (Dãmu) ödenmesidir. Kültepe metinlerinde geçen 

ve şahsi hukuka dâhil edebileceğimiz bir diğer konuda köleliktir. 

İnsanların ödeyemedikleri borçlarından dolayı köleliğe düşmeleri veya 

satılmaları söz konusu edilmektedir. Bu konuyla ilgili şu kölelik 

sözleşmesi ilginç hükümler barındırmaktadır.     

AKT 3, 41 

1–6: Tarmana 37/1/2 šeqel gümüşü İnar’ın fiyatı olarak, 

onun ağabeyi Haşui’ye ve annesi Kudida’ya ödedi ve onu 

satın aldı. 

6–13: Eğer Tarmana’nınevi İnar’ın hoşuna gitmezse, İnar 

Tarmana’ya 37/1/2 šeqel gümüşü iade edip gidebilecek. 

14–16: Eğer hoşuna giderse Tarmana’nın kölesi (olarak 

kalacak). 

17–19: Şahitler: Köpekler’(den sorumlu kimselerin) başı 

Şipunahşuş (ve) Arnuman
17

. 
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D. Ticaret Hukuku 

  Akadlı tüccarların uluslararası ticarete başlamalarından 

itibaren ticaret hukuku gelişmiştir. Özellikle bu tüccarların faaliyetleri 

ile ilgili Anadolu’da ticaret hukuku meydana gelmiş ve bu tüccarlar 

buradaki hukuka tabi olmuştur. Bu hukuk kanunları Stel(Dikili taş 

yazıt) üzerine yazılmaktaydı. Bu konuyla ilgi aşağıdaki verilmiş olan 

hüküm dikkat ticaret hukuku açısından çekicidir. 

K t . 7 9 / k — 101 

 

  1–4: Wâklum, Kânis Kârumuna şöyle söylüyor: 

   4–8: Altın konusunda şehrin (Asur'un) verdiği hükme âit 

olan ve size gönderdiğimiz tableti ben geciktirdim. 

  9–10: Altına gelince: biz plânı henüz yapmadık. 

  11–15: Altın meselesi önceliklidir ve biri diğerine (fiyatı) 

karşılığında satacaktır (verecektir). 

  16–23: DİKİLİTAŞIN (STELÎN) hükmü gereğince 

(uyarınca), adı geçen Asur'lu altını, Akadlı'ya, Amurrulu'ya ve 

Subarlı'ya (yâni) herhangi bir kimseye veremeyecek. 

  24–25: Verdiği takdirde yaşamayacak!
18

 Tüccarların ticaret 

yaptıkları ülkelerin krallarına vergi ödemeleri gerekmektedir. 

Tüccarlar getirdikleri malların % 10’unu yerli beylerin almasına 

müsaade etmekte, tüccarlar yerli beylerin ticaretini yasakladıkları 

malların alımını satımını yapmamakta aksi takdirde mallarına el 
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 Günbattı, Kültepe, s.154. 

18
 Sever, s.260. 
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konulmakta ve kendileri hapse atılmaktadır. Yerli beyler ise 

tüccarların mal ve can güvenliklerini garanti etmektedirler
19

.  

 

IV. KOLONİ ÇAĞI HUKUKUNUN 

KURUMSALLAŞMASI 

  Koloni çağı hukuku önemli miktarda yol kat etmiş ve artık 

hukukî kurallar yazılı hale getirilmiş ve bu kuralları halkın 

görebilmesi, haberdar olması, uyması ve hakkını arayabilmesi için taş 

yazıtlara kazdırılmıştır. Bu yazıtlar meydanlar, saray duvarları vb. 

yerlere dikilmişti. Günümüzde koloni çağı hukukunun kanunlarına 

kadar bilinmesi bu yazıtlar
20

 sayesinde mümkün olmuştur. Hatta 

Sümerce çivi yazılı metinlerden,  mahkemelerin dahi olduğu tespit 

edilmiştir. Kramer’in çevirdiği çivi yazılı metinler içerisinden M.Ö. 

1850 yılına ait olan birinde bir mahkemede görülen cinayet davası 

konu edinilmektedir. Bu mahkemede görülen bu davayı dokuz üyeden 

teşkil edilmiş bir kurul sonuçlandırmıştır
21

.  

  Mezopotamya’da mahkemelerin olması ve davaların görüşülüp 

karara bağlanması hukukun kurumsallaşması anlamını beraberinde 

getirmiş ve bu konuda ilerleme süreci devam etmiştir. Hükümdarlar 

tarafından yayınlanan kanunların bilinmesi de önem taşımış ve onlar 

taşlara kazıttıkları yazıtları halka açık mevkilere dikmişlerdir. 

Bunlardan en ünlüsü ise Hammurabi Kanunları olup bir diorit steli 

üzerine yazılmış ve Fransız arkeologlar tarafından yapılan bir kazı 

sonucu (1901–1902) meydana çıkarılmıştır. Hammurabi Kanunu bir 
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önsöz ile başlamakta ve bir sonuç ile bitmekte olup, 282 maddeden 

meydana gelmektedir. 

   Bu kanunlara şu bölümlere ayrılmaktaydı:  

1. Adaletin ana prensipleri, 

2. Kral, toprak, kral insanları ve kavimlerin mülkiyetinin 

korunması, 

3. Hizmet, mal varlığı ile ilgili normlar, 

4. Mülkiyet muameleleri ve onlarla ilgili cinayetler, 

5. Ticari muameleler, 

6. Aile hukuku, 

7. Vücut zedelenmeleri, 

8. Taşınabilir mülk ve özel kiralama işlemleri, 

Mezopotamya mahkemelerinde yargılama sözlü ve tartışma 

şekilde yapılmaktadır. Bu durum davaların şikâyetçilerin isteği 

üzerine ele alındığını ve duruşma sırasında ise tarafların her birinin 

ifadelerini ispatlamaları gerektiğini göstermektedir.  

  Asurlu tüccarlarda ise uluslararası ticaretlerini yaparken 

hukukî meselelerle karşı karşıya kalmışlardır. İdari ve adli işlerin 

çözüme bağlandığı bir Karum Kapısı (bāb kārim) adlı bir kurum 

meydana getirmişlerdir. Kārumun, çeşitli hukukî anlaşmazlıkların 

çözümü için başvurulan bir mercî olduğu ve adeta bir âdli yapıya 

sahip olduğu düşüncesi anlaşılmaktadır. Metinlerde sıkça rastlanan ve 

hukukî problemlerin çözümünde Dajjanum “Hâkimlik” vazifesini 

yerine getiren kimseler, belki de Kārumun belirlediği ve adli işlerin 
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takibini yerine getiren görevlilerdi. Dolaysıyla Kārum’un bünyesinde 

görev yapan bir hâkimler grubundan söz edilebilir
22

.   

  SONUÇ 

  İnsanlar bir araya gelip sosyalleşmelerini tamamladıktan sonra 

toplumlarının düzeni ve asayişini sağlamak için bir takım kurallar 

koymuşlardır. Bu kuralların etkili olması için kuralların tanrının 

emirleri olduğu söylenmiş ve toplumlarda bunu böyle kabul 

etmişlerdir. Sümerlilerin koymuş olduğu kuralları, Akadlar geliştirmiş 

ve günümüz hukuk kurallarının temellerini atmışlardır. Akadlı 

tüccarlar hukuk kurallarını Anadolu’ya getirmişler ve Anadolu’da 

bulunan Hitit devletinin hukuk bilincinin gelişmesine katkıda 

bulunmuşlardır. Hukuk kurallarının ortaya çıkışındaki temel amaç 

düzeni sağlamaya yönelik olmuştur. Ancak hukuk kuralları insanların 

sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesi ile ilgili olarak gelişimini 

sürdürmüş ve sonucunda kendi içinde bu günkü modern hukukun 

temelini dahi teşkil edecek bir biçimde alanlara ayılmıştır. Günlük 

yaşam ve kişi haklarıyla ilgili olan hukuk anlayışı da gelişmiş hukuk 

bir kurumu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Sümerlilerden sonra 

Asurlular hukuk kurumunu geliştirmişlerdir ve Asurlular, Anadolu’ya 

hukuk anlayışı ve düzenini taşımışlardır. 
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 İrfan Albayrak,  Asur Ticaret Kolonileri Çağında Kurumlar ve Fonksiyonları, 

Ankara, 2000, s.44. 
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