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Öz 

Çocuk, günümüz toplumlar nda oldu u gibi antik ça  
Mezopotamya da toplumsal hayat n önemli bir parças  konumundayd . 
Çocuk neslin ve toplumsal hayat n devaml l n n garantisi demekti. 
Günümüzde oldu u gibi antik ça  toplumlar nda da çocu un d  
tehlikelere kar  korunmas  ailenin temel görevlerindendi. Eski 
Mezopotamya’da çocuk babas n n otoritesinin hâkim oldu u bir aile 
içerisinde büyüyüp sosyalle irdi. Antikça  toplumlar nda çocuk özgür 
iradesinden yoksun, ailesinin iste ine ve toplumun gelenek 
göreneklerine uygun olarak yeti tirilirdi. Çocuklar n özgürlükleri çok 
k s tl yd . Bu durum günümüz toplumlar  için de geçerlidir. Eski 
Mezopotamya’da baz  kanun maddeleri ve çe itli belgeler çocuk ile 
ilgilidir. Bu belgeler çocu un korunmas , evlat edinilmesi, e itimi, 
velayeti ve miras hakk  gibi çe itli konular  içermektedir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, Eski Mezopotamya, Aile, Toplum. 
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Abstract 

Children in Ancient Mesopotamia 

Children were an important part of life in Ancient 
Mesopotamia as they are in the communities of this age. Children 
were seen as warrant of the continuation of generation and social life. 
Protecting the children against external threats was one of the major 
responsibilities of families in archaic age societies as it is now. In 
Ancient Mesopotamia, children used to grow up and socialize in a 
family in which the father is the authority. In the societies of ancient 
age, children were grown up deprived of their free will and in 
accordance with their families’ will and society’s tradition. Freedom 
of children was restricted. This situation is the same for modern 
communities. In Ancient Mesopotamia, some articles of law and 
various documents were related to children. Those documents 
included some issues such as protecting the children, adopting, 
educating the children, curatorship and right of succession. 
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“šerrum(m) “ e ru”
“ u ru(m)”

“ e rtu/ u rtu”
“ e ru(m)/ u ru(m)”
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nek! O bir inektir! arahtum, o bir arahtumdur. Çabucak 
hamile kal r, çabucak do urur. Su a z ndan çabucak gider. Burnuyla 
yeri kazar; kuyru uyla evi süpürür. Ana tanr çan n k zlar na yedi 
(kez), yedi (kez) kimi göndereyim ve ( öyle) emredeyim: Küreklerinizi 
ve sepetlerinizi al n ve arahtum-kanal n n a z n  (met. kap s n ) aç n! 
E er vah i koç (gibi) bir erkekse; e er vah i inek gibi bir di iyse (k z 
bebekse); e er tanr s n n reddetti i bir reddedilmi se (ölü do ansa) 
incelsin ve bir asma y lan  gibi dü sün yere. Büyü benim de il, 
büyünün ve sihrin beyi (efendisi) Nikkilil’in büyüsüdür. Rahimlerin 
han mefendisi büyülesin.”  

Asarhaddon
“Aššur-a e-iddina” Aššur, a e
“a u(m)”12 “iddina” nad nu(m) 

Asarhaddon “Tanr  Aššur karde  verdi”

l -d n l - b
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“E.DUB.BA” “b t uppi”
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“umnia”



ArAn 

“Tabletimi ezbere okudum, ö le yeme imi yedim (yeni) 
tabletimi haz rlad m, yazd m, bitirdim; sonra örnek tabletimi 
getirdiler; ö leden sonra da al t rma tabletlerimi getirdiler. Okul 
bitince eve gittim, içeri girdim, babam  orada oturur buldum, 
al t rma tabletimi babama (?) anlatt m (?), tabletimi ona ezbere 
okudum, (öyle) ho una gitti ki, ona sevinçle bakt m.”
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“m r tu(m)” “tarbâtu”
“liqûtu(m)”

“m rt tu”
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tuppi 
mar ti”

“A’ya ait olan evlat edinme tableti. A, B’yi evlat edindi. A, 
topraklar  ve mülkleri üzerinde B’nin hakk n n oldu unu sözle meye 
yazd . A’n n o ul veya o ullar  varsa onlar mal bölü ümünde iki kat  
hisse alacak. B ise tek hisse alacakt . E er A’n n o lu olmazsa, B 
birincil varis olacak. A ya ad  sürece B ona hizmet edecek. A, B’den 
ba ka bir çocu u evlat edinmeyecek. Onlar aralar ndaki anla may  
bozarlarsa 1 mina alt n ve 1 mana gümü  ödeyecekler.”

“E er bir adam, 
küçük bir çocu u kendi ad na evlât edinirse ve onu büyütürse, o evlâtl k 
üzerinde hak iddia edilmeyecektir.”  
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“E er bir adam, küçük bir çocu u evlât edinirse ve çocuk 
babas n  ve anas n  ara t r rsa, o evlâtl k kendi babas n n evine 
dönecektir.”46

“Usta s n f ndan bir adam 
bir çocu u yeti tirmek için evlat edinir ve ona i ini ö retirse o çocuk 
üzerinde hak iddia edilmeyecektir - E er elinin hünerini ona ö retmezse, o 
yeti tirilen kimse babas n n evine dönecektir.”

“E er bir adam, evlât 
edindi i ve büyüttü ü çocu u kendi çocuklar  ile bir saymazsa, o evlâtl k 
babas n n evine dönecektir.”48 

“Evlatl k edinen ve onu 
büyüten bir adam ona bir ev in a ederse ve daha sonras nda öz evlad  olursa 
ve üvey o lunu evlatl ktan ç karmak isterse onu yoksul b rakamaz. Onu 
büyüten baba mal n n 1/3 hissesini ona vermelidir. Ama evinden ya da 
tarlas ndan pay vermeyebilir.”

“Aršenni’nin o lu Našwi’nin evlatl k tableti: Puhišenni’nin 
o lu Wullu yu evlat edindi. Našwi ya ad  sürece Wullu ona yiyecek 
ve k yafet temin edecekti. Našwi öldü ünde Wullu miras  alabilecek. 
Našwi nin öz o lu olursa ozaman miras her ikisine e it biçimde 
payla t r lacak. Ama Našwi nin öz o lu as l haktan yararlanacak. 
E er Našwi nin öz o lu olmazsa Wullu tek ba na tüm miras  alacak. 
Dahas  Wullu’ya k z  Nuhuya’y  e  olarak verecek. E er Wullu ba ka 
bir e  al rsa tüm miras hakk n  ve aile olma hakk n  kaybedecek. Her 
kim anla may  bozarsa 1 mina gümü  ve 1 mina alt n verecek.”
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“E er dul bir kad n, bir 
adam n evine girerse, o lunu bebek (olarak) beraberinde getirdiyse, (çocuk) 
onu kar l a alan n evinde büyüdüyse, fakat evlâtl k vesikas  yaz lmam sa, 
onu büyütenin evinden hisse almayacak, borç yüklenmeyecek, onu 
do urtan n (öz babas n n) evinden kendine dü en hisseyi alacakt r.

“Bir e , onun ikinci kocas  Marduk-
n ir’den ayr ld nda, ilk kocas  Puzzulum’dan olan o lu Marduk-
n ir’den ve onun o ullar ndan mülk talep etmeyecektir”

“E er saraya ait bir hizmetlinin veya bir SAL.ZÎKRUM’un o lu, 
kendisini büyüten babas na ve anas na ‘sen babam de ilsin, sen anam 
de ilsin’ derse dilini keseceklerdir.” 

ana ttiši

“E er bir evlât, anas na, sen benim 
anam de ilsin derse, kafas n n bir yan n  t ra  edecekler, onu ehrin 
etraf nda dola t racaklar ve evden kovacaklard .”

“Zigi’nin o lu Šennima’n n evlatl k tableti. O ayn  zamanda 
Zigi’nin di er o lu olan Arzizza’y  da evlat edindi. Šennima öyle 
dedi: “Šurihil beni o ullu una alarak bana b rakt  topraklar  ve 
evleri Arizza’ya veriyorum. K z m Šiwirkiaše’ye 1 imer toprak verdim. 
Šiwirkiaše ya ad  sürece 1 im r topra  muhafaza edecek. Šwirkiaše 
öldü ünde, Arzizza bu 1 im r topra  alabilecek.” Šennima ilave 
olarak söyle dedi: “ Hizmetçim fYalampa annem Zilipkiaše ya ad  
sürece ona hizmet edecek. Zilipkiaše öldü ünde Arzizza, fYalampa’y  
alabilecek.” Bu tablet Nuzi kap s ndaki bildirimden sonra yaz ld .”
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(tuppi 
m r ti

k ma qišti-šu

“Šukriya o ullar  Zunnutti, Šelwiya, ve Šu[ru]-kaya’n n 
evlatl k tabletidir. Katiri ve Šurihil’in o lu Akkuya bu üç karde i evlat 
edindi. Onlar n miras n  böldü ünde Katiri bölgesinden 3 awihari 
toprak parças n  onlara verdi. Bu anla may  kim bozarsa 1 mina alt n 
ve gümü  verecek, bu üç adam durumun anla ld n  Akkuya’ya 
bildirmeli.”
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“tirhatum” 
ana kall(at) ti
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“ ululi’nin k z  Šamaš’ n rahibesi Beltani, Zabayatum ve Erišti-
Adad’ n k z  Marat-er etim’i Zabayatum ve Erišti-Adad’dan k z  ve üvey 
k z  olarak ald . Zabayatum ve Erišti-Adad, 5 šeqel gümü ü tirhatum olarak 
ald . Onlar n gönülleri ho  tutuldu. Beltani, Marat-er etim’in ihtiyaçlar n  
kar layacak ve onu bir kocaya verecek. Onlar Šamaš, Marduk ve 
Hammurabi’ye yemin ettiler.”

“Šuli öyle (söyler), L -q pum'a söyle: Niçin sürekli (kötü 
sözler) i itiyorum ve senin gözünde adam yerine konmuyorum? Aššur 
ve tanr m ile yapmamal s n. Ayr ca, babay  ve anneyi tan m yor 
musun? Seni ben büyüttüm. Ben seni gözler(im) olarak kabul ettim. 
Bulundu un iyi mevki için, sahip oldu un iyi yere, iyi (bir ekilde) ben 
ç kartt m ama sen hor bakt n (a a lad n). Ayr ca ikinci bir baba 
(gibi) kabul etmedin. Ahšalim yüzünden sana kötü davranmad m. 
Tanr m sana sorsun! E er yemin etmedi im gerçekse (böyle 
inan yorsan), girin (gelin) ve benimle (ilgili mesleyi) temizleyin ve 
o lunu yakala (bul)! stedi in yere git! Lütfen, ilave tabletle gitme! 
Sen benim o lum de ilsin!”  
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“Ag a vasiyetini öyle etti: Asur’daki ev kar m nd r. Kar m, 
gümü ü o ullar mla birlikte payla acak. Gümü ten onun hissesi (hem) 
baba (hem de) anne (olarak)t r. Ev, gümü  ve sahip oldu u her ey O 
(kar m) öldükten sonra Su-Bel m’undur. Kani ’deki ev Šu-
Bel m’undur. Alacakl lar m  o ullar m kar layacaklar (ödeyecekler) 
ve bana artakalan gümü ten 1/3 mina alt n, 1 mina gümü  ve bir 
bayan köleyi Abšalim ay racak ve alacak. Ev almam  olan di er 
o ullar m 4’er biltum bak r evlerine kar l k alacaklar. Gümü ün, 
bayan kölelerin, erkek kölelerin geriye kalan n  (ise); kar m, Šu-
Bel m, ve (di er) o ullar m hisse hisse payla acaklar. Aššur-
iddi(n)’in sawitum’u ona b rak lm t r. 'E er benden geriye hiç gümü  
kalmazsa, o ullar m evlerine kar l k olan 4’er biltum bak r  
alamayacaklar. (Bu durumda) 2 mina gümü  Puzur- štar, 2 mina 
gümü  U ur-ša-Aššur geri ödeyecek. Onlar n ek masraflar  onlar n 
al nlar na (yüklenmi )tir. ve e it (olarak) denkle tirilmi tir. E er Abi-
il  10 mina gümü  tartarsa karde leriyle beraber (miras ) payla acak. 
E er 10 mina gümü ü tartmaz ise, (mirastan) ç kar lm t r ve 
karde lerine 10’ar mina gümü  e it (olarak) ödeyecektir. ddi(n)-
Su’en’in huzurunda, Aššur-n d ’n n huzurunda, Apil-k n’in 
huzurunda, kuppi ’n n huzurunda, Sal a’n n huzurunda.” 

“E er bir adam bir kad nla evlenirse, kad n ona 
çocuklar do urursa, o kad n ölürse, ölümünden sonra adam ikinci bir 
kad nla evlenip, çocuklar dünyaya getirirse, sonra baba da ölürse, çocuklar 
annelerine göre mal payla acaklar, kendi annelerinin çeyizini alacaklard r. 
Baba evinin mal n  da e it olarak payla acaklard r.”  

“E er bir adam ona çocuk do uran kad n 
kölenin çocuklar na “benim evlâtlar m” demediyse, sonra baba öldü ünde 
kad n kölenin çocuklar  baba evinin mal ndan, e in çocuklar  ile birlikte mal 
payla mayacaklard r. Kölenin ve çocuklar n n özgürlü ü verilecektir. E in 
çocuklar , kad n kölenin çocuklar  üzerinde kölelik için hak iddia 
etmeyeceklerdir.

“E er bir adam evlenirse, kad n ona 
çocuk do urursa ve çocuklar  hayatta ise, ayr ca bir köle, efendisine çocuk 
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do urursa, baba köle ve çocuklar na özgürlüklerini verirse, kölenin 
çocuklar  efendisinin çocuklar  ile evi bölü meyeceklerdir.”

“Kelim-ninu e  olarak Šennima’ya verildi. E er Kelim-ninu 
(çocuk) do urursa, Šennima ba ka e  almayacak; fakat Kelim-ninu 
do uramazsa, Kelim-ninu, Šennima için Lullu topraklar ndan bir 
kad n alacak ve Kelim-ninu (do acak) çocuklar  uza a 
göndermeyecek. Kelim-ninu Šennima’ya çocuklar do urabilirse, bu 
çocuklar evlerin ve topraklar n hepsini alacak, fakat Kelim-ninu erkek 
çocuk do uramazsa, Kelim-ninu’nun k z  topraklar n ve evlerin bir 
k sm n  alacak”

“E er 
bir adam bir kad nla evlenirse, ona çocuk do urursa ve o kad n kaderine 
giderse (ölürse), baba çeyiz üzerinde bak iddia etmeyecek, çeyiz 
çocuklar n nd r.”75
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“ l -b ni evinin kaderini (vasiyetini) öyle belirledi (yapt ): 1 
talent 1/2 mina kalayla ilgili Men num’un o lu Šu- štar’daki tablet, 1 
1/2 talent bak rla ilgili Salim num’un o lu l -re’i’deki tablet, 1 1/2 
mina gümü le ilgili bni-il  ve o lu Ennum-Aššur ’daki tablet (olmak 
üzere) bütün bu (alaca a dair) tabletler rahibe k z m Ah tum’undur. 
Geriye kalan ister Asur ’daki isterse Anadolu’daki tabletlerim olsun 
o ullar m n hepsinindir ve rahibe k z m n [pay ] (onlara) geri 
kalm t r. Kani teki ev kar m Lamass ’nindir. O ullar mdan kimse 
Lamass ’ye kar  hukuken itiraz etmeyecek. Kani teki tabletlerimden 1 
1/2 mina gümü le ilgili kaçak 2 tabletimi Lamass ’ye verecek. ya ve 
kupp ya y lda 6’ ar mina bak r  k z m Ah tum’a 'verecekler. 

O ullar m n hepsi borcuma kar  duracaklar. Bir karde  di eri 
olmaks z n ister Asur ’da isterse k rsalda (Anadolu’da) tabletlerimi 
açamayacak. (O ullar m) kurbanlar n n gö üs etinden Ah tum’a 
verecekler. Mührümü ya alacak. Vasiyetimin uygulay c s n  yemine 
sevk eden, mirastan ç kar lacakt r. Ayr ca borcu kendisi ödemek 
zorunda olacakt r. kupp ya’n n tuttu u 1 mina takdis gümü ümle, ya 
ve kupp ya ticaret yapacaklar. K z m Ah tum’un takdis (gümü ü) de 
onlar nd r. Onlar (için) ba t r. Buzizi’nin o lunun huzurunda, 
Aššur-[taklaku?]’nun o lunun huzurunda.”  

“E er 
bir adam o lunu mirastan mahrum etme e karar verirse, yarg çlara 
“o lumu mirastan mahrum edece im” derse yarg çlar kay tlar  
ara t racaklar; e er o ul, mirastan mahrum edilecek a r bir suç 
ta m yorsa (i lememi se) baba o lunu varislikten mahrum etmeyecek.”
E er mirastan mahrum edilecek (kadar) a r bir suç ta yorsa (babas na 
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kar  i lemi se), birinci defa için affedilecek, e er a r suçu ikinci defa 
i lerse, baba o lunu mirastan mahrum edecek.”79

“E er bir adam, ona çocuk do uran bir šugitum’u veya ona çocuk 
temin eden bir naditum'u bo amaya karar verirse, o kad na çeyizi geri 
verilecek ve tarlan n, bahçenin, mal ve mülkün yar s  ona verilecek (o da) 
evlâtlar n  büyütecektir. Çocuklar n  büyüttükten sonra, çocuklar na verilen 
maldan varismi  gibi, bir hisse kendisine verilip, gönlünün istedi i bir 
kocaya varacakt r.”

E er bir adam esir al n rsa ve ailesi geçimini 
sa layam yorsa, kocas  dönmeden önce kad n ba ka bir adam n evine girer 
ve ondan çocuk do urursa ve sonra kocas  ehrine geri dönerse kad n ilk 
kocas n n evine dönecek, çocuklar babalar n n evinde kalacakt r.

 “Baritum ltani’nin k z d r. Nabi-Ninkarrak’ n e i olan ltani 
onu evlat edindi ve büyüttü. ltani k z n  kocayaverek. K z n  veren 
ltani onu muhtaç b rakmayacak. Nabi-Ninkarrak, ltani’nin k z  

Baritum’u bir kocaya vermeyecek. ltani k z n  istedi i ki iye verecek 
oland r…. Dahas  e er Nabi-Ninkarrak e i ltani’ye ‘sen benim e im 
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de ilsin’ derse, ltani k z n  yan na alacak ve ayr lacak. E er ltani, 
Nabi-Ninkarrak’a ‘sen benim kocam de ilsin’ derse o k z n  ltani’ye 
vermeyecek.”

“Puzzulum’un o lu piq-Annunitum’un annesi Takkubi, 
Azziya’n n o lu Marduk-na ir’in evine girdi. Takkubi ‘kutsal haciz’ 
ile cezaland r l d . Bu nedenle onlar önce hâkimlerin kar s na 
geldiler. Hâkimler Takkubiyi bo amaya karar verdiler. piq-
Annunitum, Marduk-na ir’e ‘ben gerçekte Puzzulum’un o luyum, sen 
benim babam de ilsin’ dedi. Onlar Puzzulum’un o lu piq-
Annunitum’un gelecekte Marduk-na ir’in o lu din-Ninšubur’dan 
tarla, ev veya saray kap s  koruyuculu u talep etmeyece ine dair 
Šamaš, Marduk, Samsu-iluna ve Sippar ehri üzerine yemin etti.”  

“1/3 mina gümü ü Aššur-id  Šu-B lum’dan alacakl d r. 
Agua(’n n) hamuštum (oldu u haftadan itibaren) ayda 1/2 šeqel 
(gümü ü faiz olarak) ekleyecek. Hatti ve k z  teminat d r. Bana 
para ödeyinceye kadar hiç kimse o kad nlara yakla mayacak. 

ahit Ennum- , ahit Aššur- m lik.” 

“Lipti- štar ve Naniš Šu- štar’ n 1 mina ar t lm  gümü ünü 
(be’ l tum-sermayesi olarak) i letiyorlar. (Bu) gümü  dolay s yla 
(hizmet için) tutuluyorlar; gümü ü iade edecekler ve serbest 
kalacaklar. fAlaya ve onun o lu benim rehinlerimdir. ahit Dannum-
il ’nin o lu Šu-Laban, ahit Buzutaya’n n o lu Aššur-em q .” 
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“E er bir adam, k z  olmayan bir k z  kocaya verirse ve e er 
önceden (k z n) babas  borçluysa ve (k z) rehin olarak oturtuluyorsa 
(al konuluyorsa) ilk alacakl  gelecek ve kad n  verenin hesab ndan kad n n 
fiyat  üzerine anla ma yapacak. E er verilecek hiç bir ey yoksa (borcundan 
dü tükten sonra geriye bir ey kalmazsa), (evlili e) veren adam  alacakt r. 
E er (k z) kötülük içinde ya at ld ysa (babas n n borcuna kar l k olarak 
al konuldu u yerde kötü muamele gördüyse), onu öyle ya atandan serbesttir 
(kurtulmu tur). E er kad n  e  olarak alan adam, ister ona bir (evlilik) 
sözle mesi yapt rm  olsunlar, ister ondan bir ikâyetname alm  olsunlar, 
kad n n fiyat n  (de erini) ödeyecek ve onu kocaya veren serbest 
kalacakt r.”

“E er bir adam, para kar l  veya rehin olarak evinde oturttu u ister 
bir adam n o lunu veya ister bir adam n k z n , ba ka bir memlekete para 
kar l  verirse (satarsa) ve suçlan p, ispat edilirse, paras ndan eli kalkacak 
(alacak hakk  kalmayacak), onun kar l n  k ymetine göre mal sahibine 
verecektir ……….. sopa atacaklar, 40 gün süreyle kral n hizmetini yapacak, 
vermi  oldu u adam, ikinci memlekette ölürse, can ödeyecektir. Tam fiyat  
(paras ) al nm  (ödenmi ) Asurlu bir adam veya kad n, ba ka memlekete 
verilebilir.”

“E er bir 
kad n babas n n evinde oturmuyorsa veya kocas  onu ayr  evde oturttuysa 
kocas  tarlaya (uzakta çal maya) gittiyse, ne ya  ne yün ne giyecek, ne 
yiyecek ona hiç bir ey b rakmad ysa, bir ba ak dahi ona tarladan 
getirmediyse, o kad n be  sene kocas n  beklemek zorundad r. Ba ka kocayla 
oturmayacakt r. E er çocuklar  varsa kiralanacaklar (çal acaklar) ve 
yiyecek kazanacaklard r.”

“E er bir evlât, babas na babam 
de ilsin derse, onu (babas ) t ra  edecek ve ona kölelik damgas  vuracak, 
gümü  kar l  onu verecektir, (satacakt r).”  
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Benim kocam uzaklara gitti; [çocuklar m n] (hepsi) bebekti [ve ben 
onlar ] besle[yemiyordum]. Bu yüzden k z m  satt m. fPN2 ...ve (böylelikle) 
ben (di er) küçük çocuklar m  k tl k y llar  boyunca besleyebildim."
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Tarihin Ba lang çlar  Eski Yak ndo u Kültür ve 
Uygarl klar

A Concise 
Dictionary of Akkadian (CDA),

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi Dergisi XXXIV/1-2

The Assyrian Laws



ArAn 

The Babylonian Laws

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi Dergisi LIV/2

Studies on 
the Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians 
19

Babylonian and Assyrian Laws, 
Contracts and Letters

Kral Hammurabi ve Babil Günlü ü

Sümerler,

Kültepe Tabletleri IV

Kültepe Tabletleri XI-a, I. Cilt: Šu- štar’a Ait 
Belgeler,

Signs 11/2, 

Daily Life in Ancient Mesopotamia

Babil

Türk Tarih Kurumu Taraf ndan Yap lan 
Kültepe Kaz s  Raporu 1948

Journal of Assyrian Academic Studies 
XIII/2

Journal of the American Oriental Society 
118/1



ArAn 

Journal of 
Biblical Literature 87/4

Civilizations of the Ancient Near East (edi. Jack M. 
Sasson vd.) Vol. I-II

Turkish Studies 4/3

Sumer, Babil, Assur 
Kanunlar  ve Ammi- aduqa Ferman

Orbis Biblicus et Orientalis (OBO) 
160/5

American 
Journal of Sociology 9/6,

Archiv 
für Orientforschung 23

A H story of 
Anc ent Near Eastern Law

Orientalia 
64/ 2

A H story of Anc ent Near 
Eastern Law


