
Çivinin İnce Ucu: Eski Ön Asya'da yaşamı keşfetmek Bölüm 12 
Translation/Çeviri: Nesrin Akan ve Pınar Durgun 

Hello, and welcome to the Thin End of the Wedge. The podcast where experts from around 
the world share new and interesting stories about life in the ancient Middle East. My name is 
Jon. Each episode, I talk to friends and colleagues, and get them to explain their work in a way 
we can all understand. 

Merhaba, Dünyanın dört bir yanından uzmanların Eski Orta Doğu'daki yaşam hakkında yeni ve 
ilginç hikayeleri paylaştığı Çivinin İnce Ucu podcastına hoş geldiniz. Benim adım Jon. Her 
bölümde arkadaşlarımla ve meslektaşlarımla sohbet ediyor ve çalışmalarını hepimizin 
anlayabileceği bir şekilde açıklamaları için sorular soruyorum. 

0:32 JT 
It seems as though money has always made the world go round, even before money itself 
existed. Today we look at international trade and its social dimensions. What do we know 
about these ancient networks and the people who operated them? 

0:32 
Var olmadan önce bile para her zaman dünyayı döndürmüş gibi görünüyor. Bugün uluslararası 
ticarete ve sosyal boyutlarına bakıyoruz. Bu antik ağlar ve onları işleten insanlar hakkında ne 
biliyoruz? 

0:49  JT 
This episode illustrates several features that characterize the archaeology of the ancient Middle 
East. We don’t have material spread evenly from across history. Instead, we see certain times 
and places in great detail, and others only dimly, if at all. Often, our understanding is shaped 
by the accident of history and the accident of archaeology. A chance event preserves 
information, a chance discovery reveals it. And sometimes, what survives can speak volumes 
about what has not. 

0:49 JT 
Bu bölüm, Eski Ortadoğu'nun arkeolojisini karakterize eden bazı özellikler göstermektedir. Tarih 
boyunca eşit olarak yayılmış arkeolojik materyallere sahip değiliz. Belirli zaman ve yerleri çok 
ayrıntılı olarak görürken, bazılarını yalnızca belirsiz olarak görüyoruz. Çoğu zaman, anlayışımız 
tarihin ve arkeolojinin tesadüfleri ile şekillenir. Şans eseri bir olay bilgiyi korurken şans eseri bir 
keşif onu açığa çıkarır. Ve bazen günümüze kalanlar, kalmayanlar hakkında çok şey söyleyebilir. 

1:25  JT 
Archaeological study of the ancient Middle East is a relatively young field. Our knowledge is 
constantly improving. What’s remarkable about today’s topic is just how much our knowledge 
has changed. And just how quickly. This is one of the things that make assyriology such a 
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fascinating subject to study. Our guest skillfully controls a wealth of details to paint vivid 
images of much bigger pictures. He provides a wonderfully clear example of how much the 
ancient Middle East has to offer the wider study of human history. 

1:25 JT 
Eski Ortadoğu'nun arkeolojik olarak araştırması nispeten genç bir alan. Bilgimiz sürekli gelişiyor. 
Bugünkü konu hakkındaki dikkat çekici olan, bilgimizin ne ölçüde değiştiğidir. Ve de ne kadar 
hızlı. Bu, Asur Bilimi’ni büyüleyici bir araştırma alanı yapan şeylerden biridir. Konuğumuz, bol 
sayıdaki detayı ustaca kontrol ederek geçmiş hakkında canlı bir izlenim bırakıyor. Eski Orta 
Doğu'nun insanlık tarihi hakkında ne kadar çok bilgi sağladığına dair harika bir örnek sunuyor.  

2:01  JT 
So get yourself a cup of tea, make yourself comfortable, and let’s meet today’s guest. 

2:01 JT 
Öyleyse kendinize bir fincan çay hazırlayın. Rahat bir yer bulun. Ve bugünün misafirleriyle 
tanışalım. 
  
2:15  JT 
Hello, and welcome to Thin End of the Wedge. Thank you for joining us. 

2:15  JT 
Merhaba, ve Çivinin İnce Ucuna hoş geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. 
  
2:20  GB 
Thank you for having me. 

2:20  GB 
Konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. 
  
2:21  JT 
Can you tell us please: who are you and what you do? 

2:21 JT 
Bize kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı söyler misiniz lütfen? 

2:26  GB 
My name is Gojko Barjamovic. And I’m an assyriologist, which means that I work on ancient 
texts, and effectively lives, as they unfolded about 4000 years ago. 
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2:26 GB 
Benim adım Gojko Barjamovic. Ve ben bir Asur Bilimciyim ki bunun anlamı yaklaşık 4000 yıl 
öncesine tarihlenen metinler ve yaşamlar üzerinde çalışıyorum. 
  
2:39  JT 
We’re going to talk about trade. What specifically do we mean by trade here? 

2:39 JT 
Ticaret hakkında konuşacağız. Burada ticaret derken özellikle neyi kastediyoruz? 
  
2:45  GB 
Yes, I study trade. And by trade, I mean, a structured … a repetitive way of exchanging goods 
or services for something other of value. And the sources we have for that is really often on the 
margins of the written record that we Assyriologists instinctively turn to. And so in order to 
understand trade, we have to combine written evidence, with archaeology, with visual records, 
and with scientific discoveries or scientific data, let’s call it. So by “archaeology”, I mean the 
thing that people mostly think of–dirt–but I also very much make use of landscape archaeology, 
satellite imagery, models of landscape movement, things like that, that can help me 
understand how people moved through time and space. The visual records will show me 
anything from the kind of vehicles that were in use, the animals, implements of various kinds.  
  
And finally, the scientific data might include things like archaeo-metallurgy, which allows us to 
trace the origin of certain metals to their sites of mining; might be ancient DNA that allows us 
to look at population mobility; strontium analyses of people’s teeth, that allows us to look at 
the mobility of individuals during their lifetime, or at least as long as the teeth are forming; 
might be dendrochronology, the counting of year rings and certain species of trees that allows 
us to nail down the chronology–and I can explain later why it’s really important for 
understanding trade–or maybe something like trace residue analyses, studying the scrapings, 
so to say, of the innards of ceramic vessels and other containers to see what they may have 
contained in the past. 

2:45 GB 
Evet, ticaret üzerine çalışıyorum. Ve ticaretle demek istediğim, yapılandırılmış … yani mal veya 
hizmetlerin karşılığı olan başka bir şeyle takas etmenin bir yolu. Genellikle biz Asur bilimciler sık 
sık içgüdüsel olarak yazılı kaynaklarla alakalı olan diğer kaynaklara başvururuz. Ve bu yüzden 
ticareti anlamak için yazılı kanıtları arkeoloji ile, görsel kaynaklar ve bilimsel keşifler veya bilimsel 
verilerle birleştirmeliyiz. Yani "arkeoloji" derken, insanların çoğunlukla düşündüğü şeyi 
kastediyorum - toz toprak. Fakat buna ek olarak, ben insanların zaman ve uzay içinde nasıl 
ilerlediğini anlamama yardımcı olabilecek peyzaj arkeolojisi, uydu görüntüleri, peyzaj hareketi 
modelleri gibi şeyleri de kullanıyorum. Görsel kaynaklar bana, kullanımda olan araçlar, 
hayvanlar, çeşitli türdeki uygulamalarla ilgili farklı bilgiler verir. 
  

Page  of 3 20



Ve sonuç olarak, bilimsel veriler, arkeo-metalurji gibi, bazı metallerin kökenini çıkarıldıkları 
alanlarına kadar izlememizi sağlayan bilgileri içerebilir; nüfus hareketliliğine bakmamızı sağlayan 
eski DNA olabilir; insanların yaşamları boyunca veya en azından dişler oluştuğu süre boyunca 
hareketliliğine bakmamızı sağlayan insanların dişlerinin stronsiyum analizleri; dendrokronoloji, yıl 
halkalarının sayılması ve kronolojiyi anlamamıza izin veren belirli ağaç türleri olabilir - bunun 
ticareti anlamak için neden önemli olduğunu daha sonra açıklayabilirim- veya belki de kalıntı 
analizlerini (geçmişte ne içerdiklerini görmek için seramik ve diğer kapların iç kısımlarına 
bakılması) içerir. 

4:40  JT 
What was traded? 

4:40 JT 
Ne ticaretiydi? 
  
4:42  GB 
Well, everything: services and goods; anything you can imagine. They traded in raw metals 
such as tin, copper, as well as wool. And most importantly, they traded in textiles. Now your 
sort of ordinary tea towels or handkerchiefs, mind you, but insanely expensive, luxurious 
textiles. In some cases for the really fine textiles, you could essentially purchase a house. 

4:42 GB 
Aslında her şey: hizmetler ve mallar; hayal edebileceğiniz her şey. Yünün yanısıra  kalay, bakır 
gibi ham metallerin ticaretini yaptılar. Ve en önemlisi, tekstil ticareti yaptılar. Hem sıradan 
kurulama havluları veya mendillerinizi düşünün, hem de korkunç pahalı, lüks tekstilleri. Bazı 
durumlarda, gerçekten güzel tekstiller karşılığında esasen bir ev satın alabilirdiniz. 
  
5:10  JT 
Now you’re an expert in a particular area of Assyriology that tells us about trade in incredible 
detail. Could you introduce us to that please? 

5:10 JT 
Şimdi, siz bize ticaret hakkında inanılmaz ayrıntılar anlatan belirli bir Asur bilimi alanında 
uzmansınız. Bu konuyu bize tanıtır mısınız lütfen? 
  
5:21  GB 
I’m specialised in one particular material and one particular time period for which our evidence 
is very rich. And this is a period called the Old Assyrian Colony Period. And it’s, you know, 
roughly 4000 years ago, give or take a century or two. And it’s focused on what is today 
northern Iraq and central Turkey. I focus particularly on one archaeological site, a place called 
Kültepe, which is very close to the modern day Turkish city of Kayseri, sort of capital of 
Cappadocia, the highlands of Turkey. One afternoon, about 3840 years ago, give or take a 
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handful, a fire raged through that town. And it was probably the largest population centre in all 
of Turkey, and one of the largest cities of the world at the time. 

5:21 GB 
Kanıtımızın çok zengin olduğu belirli bir materyal ve belirli bir zaman diliminde uzmanım. Ve bu, 
Eski Asur Kolonisi Dönemi denen bir dönemdir. Bildiğiniz üzere kabaca 4000 yıla, aşağı yukarı 
bir ya da iki yüzyıl farkla, tekabül ediyor. Ve bugünkü Kuzey Irak ve Türkiye'nin merkezi üzerinde 
odaklanıyor. Ben özellikle bir arkeolojik yerleşkeye odaklanıyorum, Kültepe denilen yer ki 
burası, günümüz modern Türkiye’sinin Kapadokya'sının bir nevi başkenti olan Kayseri şehrine 
çok yakın. Türkiye’nin yayları da diyebiliriz. Aşağı yukarı 3840 yıl önce, o kasabayı kasıp kavuran 
bir yangın çıktı. Muhtemelen Türkiye'deki en kalabalık nüfuslu merkeziydi ve o zamanlar 
dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. 
  
6:16  GB 
The people who had lived there had apparently been warned about the oncoming fire. We 
don’t know what the cause for it was, but we suspect of course, since clearly people had the 
chance to clear out their houses of valuables and most importantly, save their own lives, it was 
probably intentional burning by some enemy. But what these people could not bring with them 
were all their archival records. Because as I’m sure people who were listening to your podcast 
will know, cuneiform writing was tied to clay as a medium. These were heavy clay tablets that 
they often stored at least by the hundreds, and in many cases, even by the thousands, in their 
own private houses, and they could not move those. So those were left behind. The fire ran 
through the city and preserved these commercial archives for posterity. 

6:16 GB 
Görünen o ki orada yaşayan insanlar, yaklaşmakta olan yangın konusunda uyarılmışlardı. 
Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz, ama şüpheleniyoruz ki bu yangın muhtemelen bir düşman 
tarafından kasıtlı olarak çıkarılmıştı. İnsanlar evlerinden değerli eşyalarını ve en önemlisi kendi 
hayatlarını kurtarma şansına sahip oldular, ancak arşiv kayıtlarını yanlarında götüremediler. 
Çünkü podcast'inizi dinleyenlerin bileceğinden emin olduğum gibi, çivi yazısı malzeme olarak 
kile bağlıydı. Bunlar ağır kil tabletlerdi ve çoğu zaman en azından yüzlerce ve çoğu durumda 
binlerce kişi tarafından kendi özel evlerinde saklanıyordu ve bunları taşıyamadılar. Bu nedenle 
bunlar geride kaldı. Yangın şehirden geçti gitti ve bu ticari arşivleri gelecek nesiller için korudu. 
  
7:05  GB 
And so now, in more recent times, since World War II, more or less, archaeologists have been 
working at this site, and have revealed the remarkable remains of this thriving Bronze Age city. 
We now know that that city was called Kanes, and that it covered an area of at least 150 
hectares, so 150 football fields. It consisted of an Acropolis, which had temples and palatial 
structures, as well as a surrounding Lower Town that had compact industrial and residential 
quarters. And the whole thing was enclosed, it seems, by a fortification wall. 
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7:05 GB 
Ve şimdi, daha yakın zamanlarda, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, arkeologlar 
bu sit alanda çalışmayı sürdürüyorlar ve bu Bronz Çağı şehrinin olağanüstü kalıntılarını ortaya 
çıkarıyorlar. Artık bu şehrin Kanes olarak adlandırılan şehir olduğunu ve en az 150 hektarlık bir 
alanı, yani 150 futbol sahasını kapladığını biliyoruz. Bu şehir, tapınaklar ve saray yapılarına sahip 
bir Akropolis'in yanı sıra, kompakt endüstri ve yerleşim bölgeleriyle çevrelenen bir Aşağı 
Şehir’den oluşuyordu. Görünüşe göre her şey bir kale-sur duvarıyla çevrilmişti. 
  
7:44  GB 
So most people who lived there were locals. We call them Anatolians, for the lack of a better 
word. They spoke a language that was sort of a dialect of Hittite. So this is an Indo-European 
language ultimately related to things like Greek and English and Russian. But in addition to 
those locals, there was a community of at least 500, sometimes up to 1000, men and women 
who were engaged in an extensive overland trade. The people who were running this trade 
came from far away. They came down from a city called Assur, which is located on the Tigris, 
modern day northern Iraq. And so they lived as sort of an expat community, commercial 
community, in Kanesh, and lived there under local law, but were allowed to maintain a 
semblance of their own community. And for instance, they had their own political and social 
institutions there. And internally, they could self regulate, had … they had their own mini 
parliament. It is their texts predominantly that were saved by the fire. Let’s say roughly 500 
were written by local Anatolians had learnt how to write in the Assyrian language using the 
cuneiform script. 

7:44 GB 
Yani orada yaşayanların çoğu bölgede yaşayan yerel halktı. Daha iyi bir sözcük olmadığı için 
onlara Anadolulu diyoruz. Hitit lehçesine benzeyen bir dil konuşuyorlardı. Bu dil, nihayetinde 
Yunanca, İngilizce ve Rusça gibi bir Hint-Avrupa dilidir. Ancak bu bölge halkına ek olarak, yoğun 
kara ticaretiyle uğraşan en az 500, bazen 1000'e varan bir erkek ve kadın toplumu vardı. Bu 
ticareti yürüten insanlar çok uzaklardan geldiler. Günümüzde Kuzey Irak'ta olan Dicle Nehri 
üzerine kurulmuş Asur şehrinden buraya geldiler. Ve böylece Kanes'te bir tür göçmen 
topluluğu, ticaret topluluğu olarak oranın yerel yasalara göre yaşadılar, ancak kendi 
topluluklarını görüntüde sürdürmelerine izin verildi. Ve örneğin, orada kendi siyasi ve sosyal 
kurumları vardı. Ve de buna ek olarak, kendi kendilerini düzenleyip, kendi mini parlamentolarına 
sahip oldular. Onların yazılı metinleri ağırlıklı olarak yangın tarafından kurtarılmış olan metinlerdi. 
Diyebiliriz ki yaklaşık olarak 500 tablet, çivi yazısı kullanan Asur dilini öğrenen yerel Anadolulular 
tarafından yazılmıştır. 
  
9:03  JT 
500 out of how many texts? 

9:03 JT 
Kaç metinden 500'ü?  
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9:06  GB 
Out of a total of about 23,000 cuneiform tablets so far unearthed. And this number grows 
every year as the Turkish archaeologists led by Professor Fikri Kulakoğlu of the Ankara 
University. Every year, they enlarge that number; sometimes only by a handful, sometimes they 
hit jackpot and find 1000 or more tablets in a single season. So this is a growing material. 

9:06 GB 
Şimdiye kadar toplam 23.000 civarında çivi yazılı tablet ortaya çıkarıldı. Ve bu sayı, Ankara 
Üniversitesi'nden Profesör Fikri Kulakoğlu'nun önderliğindeki Türk arkeologlarının çalışmalarıyla 
her yıl artıyor. Her yıl tablet sayısını artırıyorlar; bazen sadece bir avuç tablet bulunuyor, bazen 
şanslı oluyorlar ve sadece bir sezonda 1000 veya daha fazla tablet buluyorlar. Yani bu sürekli 
büyüyen bir materyal. 
  
9:31  JT 
What do those numbers really mean? And what’s the significance of the increase? Is it that 
we’re learning in more detail, or are we learning new things? 

9:31 JT 
Bu sayılar gerçekten ne anlama geliyor? Ve artışın önemi nedir? Daha çok detay mı öğreniyoruz 
yoksa yeni şeyler mi öğreniyoruz? 
  
9:41  GB 
That’s an excellent question. Because of course, we want to get a sense of whether what we 
think we know is representative and can in fact be confirmed by new data. And in general, the 
commercial system that I just described very briefly, this commercial system that involved 
essentially importing tin and luxury textiles from Assur into Anatolia, that system was figured 
out already about a century ago by assyriologists, who were working on the first texts that 
came out of the site of Kültepe, texts that have not been excavated by archaeologists, but by 
local villagers. That’s how the site was found. A larger analysis of that material was conducted 
in 1960 by a French assyriologist named Paul Garelli. What he laid out in his analysis has stood 
the test of time for 60 odd years. The overall constellation hasn’t changed, even though we 
have quadrupled the number of sources. 

9:41 GB 
Bu harika bir soru. Çünkü şüphesiz, bildiğimizi düşündüğümüz şeyin temsili olup olmadığını ve 
aslında yeni verilerle teyit edilip edilemeyeceği konusunda bir fikir edinmek isteriz. Kısaca 
anlattığım bu ticari sistem esas olarak Asur'dan Anadolu'ya kalay ve lüks tekstillerin ithalatını 
içeriyordu ve yüz yıl kadar önce Kültepe’de bulunan ilk metinler üzerinde çalışan Asur bilimciler 
ve arkeologlar tarafından tarafından anlaşıldı. Bu sistem hakkında bilgi veren ilk tabletler kazı 
yapan arkeologların bulduğu değil, yerel köylüler tarafından çıkarılan metinlerdi. Yani yerleşke 
bu şekilde bulundu. Bu materyalin daha geniş bir analizi 1960 yılında Paul Garelli adlı Fransız bir 
Asur bilimci tarafından yapıldı. Analizinde ortaya koydukları, 60 küsür yıllık sürede kabul 
edilmeye devam etti . Kaynakların sayısını dört katına çıkmış olsa da, genel durum değişmedi.  
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10:45  GB 
That said, of course, on the level of technicalities and details, things have changed enormously. 
And in particular, this field of Old Assyrian studies, has taken a major shift in the last decade, 
due to a number of factors. Most importantly, many of the texts that had been excavated, were 
not really read or edited by anyone. But by the 1990s, the project was formed, including both 
Turkish and international scholars, that would oversee and organise the structured publication 
of the whole thing. And just to put this corpus and its size into perspective, our German 
colleague, Michael Streck, figured out what each of the sub-corpora in assyriology looked like, 
how many texts there were, and how many words on average were written in each text, in order 
to compare across the different periods and genres. He found the Old Assyrian corpus to be 
the third largest. 

10:45 GB 
Tabii ki, son zamanlarda teknik özellikler ve detaylar düzeyinde işler muazzam bir şekilde 
değişti. Ve özellikle, Eski Asur araştırmalarının bu alanı, bir dizi faktöre bağlı olarak son on yılda 
büyük bir değişim geçirdi. En önemlisi, kazılarda ortaya çıkarılan metinlerin çoğu, kimse 
tarafından okunmamış veya düzenlenmemişti. Ancak 1990'larda, hem Türk hem de uluslararası 
akademisyenleri içeren, her şeyin yayınını denetleyecek ve düzenleyecek bir proje oluşturuldu. 
Bu külliyatı ve boyutunu bir perspektife oturtmak için, Alman meslektaşımız Michael Streck, 
farklı dönemler ve türler arasında karşılaştırma yaparak, Asur biliminindeki her bir alt külliyatın 
neye benzediğini, kaç metin olduğunu ve her metinde ortalama kaç kelime yazıldığını buldu. 
Eski Asur külliyatının üçüncü en büyük külliyat olduğunu buldu. 
  
11:49  GB 
Almost all of the 23,000 texts we have, we now realise were written by a single generation of 
people. So we’re looking at, let’s say, 20,000 texts written by between 500 and 800 people 
within a 30 year window. So the level of detail that we get in terms of these people and their 
lives and their interactions, is absolutely unrivalled by anything else. It’s not atypical to be able 
to follow, let’s say, a court case through 50, or 70, or in some cases, 100 documents that all 
relate to the same legal proceeding. Or we can find correspondences that relate to one 
transaction as it moves from Assur up through Syria, crosses the Euphrates and the tall Taurus 
mountains, and then finally reaches Kanesh on the other side, goes through customs, gets sold, 
gets dispersed into the Anatolian landscape. 

11:49 GB 
Şimdi elimizdeki 23.000 metnin neredeyse tamamının tek bir neslin insanları tarafından 
yazıldığını anlıyoruz. 30 yıllık bir pencereden 500 ila 800 kişi tarafından yazılan yaklaşık 20.000 
metne bakıyoruz. Dolayısıyla, bu insanların yaşamları ve etkileşimleri açısından elde ettiğimiz 
ayrıntı düzeyi, kesinlikle başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bir mahkeme ya da aynı yasal süreçle 
ilgili 50 veya 70, hatta bazen 100 evrak bulunması sıradışı bir durum değildir. Veya Assur'dan 
Suriye'ye doğru, Fırat'ı ve yüksek Toros dağlarını geçip sonra diğer tarafta Kanes'e ulaşıp 
gümrükten geçerek Anadolu coğrafyasına dağılan bir alışveriş ile ilgili yazışmaları bulabiliriz. 
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12:49  JT 
Was Assur normal or exceptional? 

12:49 JT 
Asur normal miydi yoksa istisnai miydi? 

12:52  GB 
So the kind of understanding that we get is very different from all other corpora. And so when I 
say I want to talk about trade here, I really have the opportunity based on this material to talk 
about trade in the widest possible scope, because it involves also the social reality behind the 
trade. And there is really no other material from the ancient world that can be compared. I 
think that the closest structural parallels to these records are the kind of stuff that you would 
find in the north Italian city state archives of the Middle Ages. And this is important for several 
reasons. I think one is that because of the density, and also the geographical liminality of the 
Old Assyrian evidence, has sort of played into a paradigm that is typical for assyriology, until, 
let’s say a generation ago: a paradigm of centre and periphery. One in which southern Iraq, 
Babylonia, Sumer, was seen as the political and the intellectual core of a culture surrounded by 
a[n] essentially, intellectually dead, or at least sort of passively receptive periphery that would 
reproduce, but not originate anything new. And Assur even, which is northern Iraq, right, was 
seen as part of that periphery. And of course, then the commercial network which stretched 
into Turkey, was seen as peripheral even to that. 

12:52 GB 
Buradan edindiğimiz bilgiler diğer tüm külliyatlardan çok farklıdır. Ve burada ticaret hakkında 
konuşmak istediğimi söylediğimde, bu materyale dayanarak, mümkün olan en geniş kapsamda 
ticaret hakkında konuşuyorum, çünkü bu, ticaretin arkasındaki sosyal gerçekliği de içeriyor. Ve 
gerçekten antik dünyada bununla karşılaştırılabilecek başka bir malzeme yok. Bence bu kayıtlara 
en yakın yapısal paralellikler, Orta Çağ'ın kuzey İtalya şehir devleti arşivlerinde bulacağınız 
türden şeylerdir. Ve bu birkaç nedenden dolayı önemlidir. Bir tanesi, Eski Asur kanıtlarının 
yoğunluğu ve aynı zamanda coğrafi sınırlar nedeniyle, diyelim ki bir nesil öncesine kadar, Asur 
bilimi için tipik olan bir paradigma haline geldi: merkez ve çevre paradigması. Güney Irak, 
Babil, Sümer gibi siyasi ve entelektüel kültürel merkezlerin, entelektüel olarak ölü veya en 
azından yeni bir şey üretemeyecek türde pasif bir çevre ile çevrili oldukları varsayılıyordu. Ve 
hatta kuzey Irak’ta olan Asur bile, bu çevrenin bir parçası olarak görülüyordu. Ve tabii o zaman 
Türkiye'ye yayılan ticari ağ bile periferik olarak görüldü. 
  
14:22  GB 
But also because of the very peculiar circumstances under which this material got saved and 
deposited, because of that conflagration–exactly the right time, exactly the right place, in 
exactly the right way–the Old Assyrian material is essentially unique, if not in subject matter 
then certainly in scope and breadth for the understanding of ancient trade. It was seen as 
somehow an outlier, an abnormality, that represented a fluke within a history that was otherwise 
understood and interpreted as being dominated by large centralised states and institutions 
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and royal power, where economy was effectively a planned one, where there was no room for 
the market based exchange that the Assyrian records point towards. And this has gone up into 
very recent times, who have seen the Assyrian evidence as this strange outlier of societies that 
… that function very differently in terms of markets and exchange from ours today. 

14:22 GB 
Fakat aynı zamanda, bu Eski Asur malzemesi, muhafaza edildiği ve depolandığı çok özel 
koşullar nedeniyle, yangın yüzünden - tam olarak doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 
şekilde - esas olarak benzersizdir. Konusu açısından olmasa bile, antik ticaret anlayışı için 
kapsam ve genişlik açısından kesinlikle önemlidir. Eski Asur kayıtları, ekonominin etkin bir 
şekilde planlı olduğu, büyük merkezi devletlerin, kurumların ve kraliyet gücünün hakim olduğu 
bir tarih içinde, tesadüfi, aykırı bir anormallik olarak görüldü. Çünkü Asur kayıtları piyasa bazlı 
değiş-tokuşa işaret ediyordu. Bu anlayış bugüne kadar devam etmiş ve Asur ekonomisi 
günümüz piyasa ve borsalarından farklı olarak çalışan ekonomilere aykırı olarak görülmüştür.  
  
15:31  GB 
But this is where this Assyrian evidence comes in, and problematises things, and where 
chronology and geography become very important. What has happened in the last 10 years of 
the field is that we have gotten a much better understanding of the chronology, owing to the 
fact that some texts were found, that actually give us the list of the dating systems that the 
Assyrian merchants used. Before that, we had the dates, but we couldn’t place them in any 
order. Because what they did was they dated each year to the name of an Assyrian official. 
Having that list allowed us to put into sequence all of our sources. And understand for the first 
time, the incredible chronological density. Everybody had, on the basis of the names that were 
mentioned in these texts and so on, figured that we were dealing probably with a couple or 
three generations of merchants. But what transpired was that it was really a 30 year period that 
was covered in great detail, and then a noisy flutter on both sides. 

15:31 GB 
Asur kanıtları bu konuları sorunsallaştırır ve kronoloji ve coğrafyanın çok önemli olduğunu 
gösterir. Son 10 yılda kronolojiyi çok daha iyi anlamış olmamızın sebeplerinden biri Asurlu 
tüccarların kullandığı tarihlendirme sistemlerinin listesini veren bazı metinlerin bulunmuş 
olmasıdır. Ondan önce de bildiğimiz tarihler vardı ama onları herhangi bir sıraya koyamamıştık. 
Çünkü her yılı bir Asurlu yetkilinin ismiyle tarihlendiriyorlardı. Bu listeye sahip olmak, tüm 
kaynaklarımızın hepsini sıraya koymamızı ve ilk defa zamansal olarak bu tabletlerin nerede 
yoğunlaştığını anlamamızı sağladı. Herkes, bu metinlerde ve benzerlerinde geçen isimlere 
bakarak, muhtemelen iki ya da üç kuşak tüccarla uğraştığımızı anladı. Ancak ortaya çıkan şey, 
gerçekten çok detaylı bir şekilde ele alınan 30 yıllık bir dönemdi ve bu dönemin öncesi ve 
sonrası bu kadar detaylı değildi.  
  
16:32  GB 
That realisation, coupled with the realisation that the geographical system, the spread of the 
trade, was apparently quite a bit larger than what had initially been suspected. And the ability 
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then to sit down and count transactions and count volumes of things that were being sold, and 
divide it up into, let’s say, a 30 year period rather than a 60, or a 90 year period, laid out really 
important ramifications for our assessment of the intensity and scope of these commercial 
activities. In terms of trade volume, we could then start laying out a conservative minimum 
estimate of the commercial activities during this 30 year period. Even with just what survives, 
we have several tons of tin, and hundreds of valuable textiles sold each and every year. Now to 
somebody who deals in Medieval or Renaissance trade, it’s okay, that’s maybe not deeply 
controversial, but it has definitely been controversial when we’re looking at something that 
takes place 4000 years ago in the middle of the Bronze Age. 

16:32 GB 
Ticaretin yayılması coğrafi olarak görünüşe göre başlangıçta şüphelenilenden biraz daha 
büyüktü. Satılan şeylerin miktarlarını sayma ve bunu, diyelim ki 60 yerine 30 veya 90 yıllık 
sürelere bölme yeteneği, bu ticari faaliyetlerin yoğunluğu ve kapsamına ilişkin 
değerlendirmemiz üzerinde gerçekten önemli sonuçlar ortaya koydu. Bu 30 yıllık dönemde 
yapılan ticari faaliyetlerin hacmini tahmin etmeye başlayabildik. Sadece bunlara bakarak bile, 
her yıl satılmış birkaç ton kalay ve yüzlerce değerli tekstile ticareti yapıldığı bilgisine sahip 
olduk. Şimdi Orta Çağ veya Rönesans ticaretiyle uğraşan biri için bu belki derin bir tartışma 
olmayabilir, ancak 4000 yıl önce Bronz Çağı'nın ortasında meydana gelen bir şeye baktığımızda 
kesinlikle tartışmalı bir konudur. 
  
17:44  JT 
Why is it controversial? 

17:44 JT 
Neden tartışmalıdır? 
  
17:46  GB 
Why? Because it has become clear that these hundreds of textiles and tons of tin that have 
been traded each year on donkey back from Assur and up to Anatolia, they were not produced 
by the Assyrian merchants, they were professional commercial agents. This tin came from far, 
far away; I don’t know exactly how far away. And many of the textiles, the majority of them, also 
came from abroad. They were most likely produced in southern Iraq, in Babylonia, and were 
purchased on the market in Assur by the Assyrian traders. These textiles and this tin had been 
brought down by other commercial networks that we don’t otherwise know anything about. But 
in the commercial letters that we have up from Anatolia, we once in a while get a report down 
from Assur saying “unfortunately, the market has dried up. And we can’t send you X, Y and Z”, 
showing that the Assyrian merchants have no control over the commercial networks that were 
transporting the tin and textiles to them. 

17:46 GB 
Neden? Çünkü Assur'dan Anadolu'ya kadar her yıl eşek üzerinde ticareti yapılan bu yüzlerce 
tekstil ve tonlarca kalayın Asurlu tüccarlar tarafından üretilmediği, onların profesyonel tüccarlar 
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oldukları anlaşıldı. Bu kalay çok çok uzaklardan geliyordu; Ne kadar uzaktan geldiğini tam olarak 
bilmiyorum. Ve çoğu tekstil ürünleri de yurt dışından geldi. Büyük olasılıkla güney Irak'ta, 
Babil'de üretiliyor ve Assur'daki pazardan Asurlu tüccarlar tarafından satın alınıyorlardı. Bu 
tekstiller ve bu kalay, haklarında başka hiçbir şey bilmediğimiz diğer ticari ağlar tarafından 
getirildi. Fakat Anadolu'dan aldığımız ticari mektuplarda ara sıra, Assur'dan gelen “maalesef 
piyasa kurudu” ve “size X, Y ve Z ürünü gönderemeyiz” yazılı raporlara rastlıyoruz. Bu da Asurlu 
tüccarların, kalay ve tekstil ürünlerini içeren ticari ağlar üzerinde kontrollerinin olmadığını 
gösteriyor. 
  
18:51  GB 
Correspondingly, at the other end, with a better understanding of the geography, we can now 
see that a very large proportion of what the Assyrians brought into Anatolia, they brought 
across the peninsula, Asia Minor, and sold it again at the limit of what must have been their 
trade network. There another network took over. So we’re dealing with trans-shipping. Why is 
that important? Well, first of all, because of the volume. Those other networks must have been 
quite capable, even though we have no other evidence for them, rather these sort of shadows 
on the wall come from the Assyrian texts. And because of the production that this kind of 
system involves, I imagine somebody has to breed hundreds of donkeys that can carry this 
stuff. The donkey is pregnant for 14 months, I happen to know. You can’t really use a foal until 
it’s about three years old. Somebody has to feed that, train that, animal, make it ready. The 
animal needs a saddle, a pack saddle made of wood. It needs leather trappings, it needs 
saddlebags. You need the sacking and the ropes and everything that goes along with it. There 
must have been rope industries, leather industries, that could produce what was necessary for 
this trade to take place on an almost industrial scale. 
  
18:51 GB 
Buna karşılık, coğrafyanın daha iyi anlaşılmasıyla, Asurluların Anadolu'ya getirdiklerinin büyük 
bir kısmını Küçük Asya yarımadasında, kendi ticaret ağlarının sınırları içinde tekrar sattıklarını 
görüyoruz. Bu sınırların ötesinde başka bir ticaret ağı devralıyordu. Yani, burada gördüğümüz 
aslında trans-nakliyat. Bu neden önemlidir? Her şeyden önce, ticaretin hacmi nedeniyle. Diğer 
ticaret ağları hakkında başka kanıtlarlara sahip olmasak bile Asur metinlerinden bu diğer ağların 
oldukça yetenekli olduklarını dolaylı olsa da anlıyoruz. Ve bu tür bir sistemin kapsadığı üretim 
nedeniyle, birinin bu malları taşıyabilecek yüzlerce eşek yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Eşeğin 14 aylık hamilelik süresi olduğunu biliyorum. Bir sıpayı üç yaşına gelene kadar gerçekten 
kullanamazsın. Birinin onu beslemesi, eğitmesi, hayvanı hazırlaması gerekiyor. Hayvanın bir 
eyere, tahtadan yapılmış bir sırt eğerine ihtiyacı var. Deri koşum takımına ihtiyacı var, heybeye 
ihtiyacı var. Senin çuvala, iplere ve onunla giden her şeye ihtiyacın var. Bu ticaretin neredeyse 
endüstriyel ölçekte gerçekleşmesi için gerekli olanı üretebilecek bir dizi halat endüstrileri, deri 
endüstrileri olmalıydı. 
  
20:15  GB 
No longer then is the Assyrian trade peripheral. There is no way that it can be, because at the 
scale that this is going on, it involves all these other industries and regions and other separate 
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networks that we’re just seeing, as I say, as shadows as coming indirectly to us through the view 
of the Assyrian network. So that’s why I think this is so important. What it does, essentially, is 
that it deconstructs, on a very basic level, some of the societal theories that have been 
dominant through the 20th century; many of the core ones being that market trade, let’s call it 
capitalism or the some sort, evolved in Western Europe, that it was a phenomenon that was 
tied to a particular historical trajectory. And that elsewhere, especially in the “orient”, where 
focus was on temples and kings and palaces, because that was mainly the stuff archaeologists 
were bringing out of the ground at the time. There was no room for this, it was seen as the 
notional other, the Oriental model of production, as Marx called it, that was different from 
qualitatively, societally different from what developed in the West. What developed in the West 
was seen as being responsible for putting the “West” onto this trajectory that led it to world 
dominance in the second half of the second millennium AD. All of that you can now start to 
fiddle with and deconstruct through this incredible find at Kültepe. 

20:15 GB 
Bu sebepten Asur ticareti periferik olamaz. Bu mümkün değil, çünkü bu ticaretin yapıldığı 
düzeyde, Asur ticaret ağından dolaylı olarak öğrendiğimiz tüm bu diğer sektörleri, bölgeleri ve 
az önce gördüğümüz diğer ayrı ağları kapsamaktadır. İşte bu, bence bu yüzden çok önemli. 
Esasen yaptığı şey, 20. yüzyıl boyunca egemen olan bazı toplumsal teorileri çok temel bir 
düzeyde yapıbozuma uğratmasıdır. Bu teorilerin birçoğunun merkezinde ticari piyasa 
bulunuyordu, bunlara Batı Avrupa’da belirli tarihsel sebeplere bağlı olarak gelişen kapitalizm ya 
da benzer ticari sistemleri dahil edebiliriz. Fakat başka herhangi bir yerde, özellikle “doğu”da, o 
zamanlar arkeologların topraktan çıkardıkları şeyler daha çok tapınaklar, krallar ve saraylar 
olduğu için, bu durumun farklı olduğu düşünülmüştür. Doğu kavramsal öteki olarak görülüyordu 
ya da Marx'ın dediği gibi, Batı’dan niteliksel olarak farklı, toplumsal olarak farklı gelişen Doğu 
üretim modeli. Batı'da gelişen bu ticari sistem, "Batı" yı MS 2. binyılın ikinci yarısında dünya 
hakimiyetine götürmekten sorumlu olarak görülüyordu. Şimdi Kültepe'deki bu inanılmaz keşif 
sayesinde bütün bu hipotezleri yapı-bozuma uğratıp analiz etmeye başlayabiliriz. 
  
21:52  JT 
Who were these traders? 
  
21:52 JT 
Bu tüccarlar kimdi? 
  
21:55  GB 
The merchants, whom we have settled up in Kanes, are the medium, small fish. They are 
typically the people who are sent off to the colonies as it were, to conduct trade as agents on 
behalf of the real investors, the money men who are settled down in the capital, Assur and 
were not going to move anywhere, thank you very much. These capital, major merchants down 
in Assur, therefore, we again only see as a reflection through the correspondence they’re 
having with their agents up in Anatolia, and through the responses that these agents have: I 
sold x textiles and y pounds of tin. And I obtained so-and-so much silver for it–silver being the 
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currency of the age–and therefore, I’m hereby sending back to you so-and-so many pounds of 
silver with so-and-so–which, incidentally, shows that there’s a kind of a postal system by which 
these messages travel, and they can travel quite fast. We can see that even though it’s about 
600 miles between Assur and Kanes, messages could travel within two or three weeks from one 
to the other during dry and warm season. 

21:55 GB 
Kanes’teki tüccarlar orta, küçük balıklardır. Bunlar tipik olarak, asıl yatırımcılar, yani başkent 
Asur’a yerleşmiş, hiçbir yere taşınmayacak olan para adamları adına aracı olarak ticaret yapmak 
üzere kolonilere gönderilen insanlardır. Bu nedenle Asur'daki bu belli başlı tüccarları yine 
sadece temsilcileriyle Anadolu'da yaptıkları yazışmalar ve bu temsilcilerin verdikleri yanıtlar 
aracılığıyla dolaylı olarak görüyoruz: “tekstilin kilosunu x ve kalayın kilosunu y’ye sattım. Ve 
bunun için çok fazla gümüş elde ettim” - gümüş çağın para birimiydi- “ve bu vesileyle size şu 
kadar kilo gümüşü geri gönderiyorum.” Bu bize mesajların var olan bir tür posta sistemi ile 
oldukça hızlı iletilebildiklerini gösterir. Asur ile Kanes arasında yaklaşık 600 mil olmasına 
rağmen, mesajların kuru ve sıcak mevsimde birinden diğerine iki veya üç hafta içinde 
ulaşabildiğini görüyoruz. 
  
23:09  GB 
So who were these people? Well, good question. Because, as I said, we only see that, again, 
that reflection. Assur itself is a city state in the very generic sense of the word. It is one urban 
settlement, simply referred to as “the city” very often in the Assyrian texts. And although it may 
have had a few agricultural villages attached to it, surely it had, we never hear about that. It 
apparently had not a larger territory, then you could walk out to the edge of the city territory 
within a day or so. And work fields and orchards, pastures and things like that, and go back and 
sleep during the night. It was also a fairly small city; much, much smaller, let’s say than Kanesh. 
We don’t know exactly how big or small, because Assur later on went through a historical 
development much like the Roman Empire. Assur started out as a small city state with a 
basically republican constitution, and ended up being the notional religious, ideological capital 
of a world empire, Assyria, many centuries, even a millennium later. Because of that, lots of 
stuff was built on top of whatever the people of the Old Assyrian period were living in. And so 
that’s gone. So we can’t really understand what went on in Assur itself again, except through 
that reflection in the Kaneshite texts. 

23:09 GB 
Peki bu insanlar kimdi? Güzel soru. Çünkü, dediğim gibi, sadece bunun cevabını sadece dolaylı 
olarak görüyoruz. Asur'un kendisi, kelimenin genel anlamıyla bir şehir devletidir. Asur 
metinlerinde çok sık olarak "şehir" olarak anılan kentsel bir yerleşim yeridir. Ve şehre bağlı 
birkaç tarım köyü olmasına rağmen, elbette ki vardı, bunlar hakkında bir şey duymuyoruz. 
Görünüşe göre Asur şehrinin geniş bir alanı yoktu, sınıra bir iki gün içinde yürüyebilirdiniz. 
Meyve bahçelerinde, meralarda çalışıp gece uyumak için geri dönebilirdiniz. Aynı zamanda 
oldukça küçük bir şehirdi; Kanes'ten çok daha küçük. Ne kadar büyük ya da küçük olduğunu 
tam olarak bilmiyoruz, çünkü Asur daha sonra Roma İmparatorluğu'na çok benzer bir tarihi 

Page  of 14 20



gelişme yaşadı. Asur, temelde cumhuriyetçi bir anayasaya sahip küçük bir şehir devleti olarak 
başladı ve yüzyıllar, hatta bin yıl sonra bir dünya imparatorluğu olan Asur İmpratorluğu’un, 
ulusal, dini, ideolojik başkenti oldu. Bu nedenle, Eski Asur dönemindeki insanların yaşadığı 
şeylerin üzerine pek çok şey inşa edildi. Bu yüzden, Kanes metinlerindeki bu yansıma dışında, 
Asur’da neler olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz. 
  
24:38  JT 
And what do we see in those texts? 

24:38 JT 
Ve bu metinlerde ne görüyoruz? 
  
24:42  GB 
What do we see there? We see a society that has a parlimental constitution, a parliament that is 
made up of two chambers: an upper and a lower. The lower chamber is simply called “the city, 
great and small”. We don’t know exactly who went there, who had the right to be part of that 
parliament. But by a minimum, it were all male, free members of society. Whether women 
could have been included as well is not clear. And then there’s an upper chamber, which is 
referred to as “the elders”. And the elders seem to have had the day-to-day running of the city 
as their main task. Whereas the full assembly, let’s call it “the congress” would meet for special 
occasions, and they would vote. So this is, you know, by all practical measures, something that 
reminds you very much of the Athenian constitution; not that “democracy” was invented in 
Assyria or anything like that. This is just one of the very fundamental ways that human societies 
organise. Again, when I teach undergrads, I usually point to the fact that the Vikings who came 
from Norway and settled Iceland came from a monarchy that created the Republic, in which 
everybody voted, and they met in the Thing once a year. And I’m pretty certain that they didn’t 
get that idea from reading Plato. They got that idea, because it’s one of the simple ways in 
which human societies get organised from village level to state level. 

24:42 GB 
Ne görüyoruz? Parlamento anayasasına sahip bir toplum görüyoruz, bir üst ve bir alt olmak 
üzere iki bölümden oluşan bir parlamento. Alt bölüme basitçe "önemli ve küçük şehir" denirdi. 
Kimin bu parlamentonun bir parçası olmaya hakkı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama en 
azından şunu biliyoruz ki, parlamentonun tamamı erkek, özgür üyelerdi. Kadınların dahil edilip 
edilmediği ise net değil. Ve buna ek olarak "yaşlılar" olarak adlandırılan bir üst bölüm var. 
Yaşlılar meclisin ana görevleri şehrin günlük işleyişle ilgili görünüyor. Ancak bu iki meclisin 
tamamı, hadi buna "kongre" diyelim, özel günler için toplanır ve oy verirlerdi. Yani bu, 
biliyorsunuz, pratik anlamda antik Atina anayasasını çok hatırlatan bir şey. Asur'da demokrasinin 
icat edildiğini iddia etmiyorum. Bu, insan toplumlarının örgütlenmesinin en temel yollarından 
sadece biridir. Ben üniversite öğrencilerine ders verirken, genellikle Norveç'ten gelip İzlanda'ya 
yerleşen Vikinglerin, cumhuriyeti yaratan bir monarşiden geldikleri ve herkesin oy kullandığı ve 
yılda bir bir araya geldikleri gerçeğinin altını çiziyorum. Ve bu fikre Platon okuyarak 
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gelmediklerinden oldukça eminim. Bu kavramı kullandılar çünkü bu, insan toplumlarının köy 
düzeyinden eyalet düzeyi örgütlenmesine geçişin basit yollarından biridir. 
  
26:15  GB 
Now, in Assur, the city assembly was presided over by a family where this position was 
hereditary. The title of the male leader of that family was either “the Lord”–that’s what people 
in general called him when they addressed him–or he was seen as the viceroy or the manager 
of the household of the god of Assur, who was also named Assur. And so on a notional level, 
he was the high priest in the cult of the city. And he was its religious leader, shepherd, on 
behalf of the god. But they never ever call him “king”. And most often, when we have letters 
written by himself, he identifies as “the president”. He’s the chairman of the assembly. So he 
sat at the assembly and apparently didn’t have the right to decide. The assembly did that. But 
he was its president in the sense that he would preside over it. And he would act as its notional 
secretary. When decisions were made politically by the city of assembly, for instance, “for the 
time being, we shall not trade in object x with the state y, because of political situation z”, then 
this decision would be noted down and written in the form of a letter out to all the Assyrian 
commercial settlements in the network by the president. 
  
26:15 GB 
Şimdi, Asur'da şehir meclisine bu pozisyonun babadan oğla geçtiği bir aile başkanlık ediyordu. 
Bu ailenin erkek liderinin unvanı ya “Lord” idi - genel olarak ona böyle hitap ediliyordu - ya da 
Asur tanrısının genel valisi ya da ailesinin yöneticisi olarak “Asur” diye adlandırılıyordu. Ve bu 
yüzden kavramsal düzeyde, şehrin kültünün baş rahibiydi. Tanrı adına dini liderdi, çobandı. Ama 
ona asla "kral" demiyorlar. Ve çoğu zaman, bizzat kendisinin yazdığı mektuplar olduğunda, 
kendisini "başkan" olarak tanımlıyor. Meclisin başkanı. Bu yüzden meclise otururdu ve görünüşe 
göre karar verme hakkı yoktu. Bunu meclis yapıyordu. Ama liderlik etmesi anlamında meclisin 
başkanıydı ve kavramsal sekreteri olarak hareket ederdi. Şehir meclisi tarafından siyasi kararlar 
alındığında, örneğin "şu an için, x devleti ile y nesnesinde, z siyasi durumu nedeniyle ticaret 
yapmayacağız", o zaman bu karar not edilir ve Başkan tarafından ağdaki tüm Asur ticari 
yerleşim yerlerine gönderilecek bir mektup yazılırdı. 
  
27:47  GB 
So this person, the waklum–those who know Arabic will know the term wakil, which is directly 
cognate with it–“the chairman”, “the foreman”, something like that. He would write this 
message up and say “the city assembly has decided that x, y, and z”, but he never writes “I 
decided”. He clearly did not have the political power; he had the religious power. And he had 
the presidential power in the form of, let’s say, the Italian president. 

27:47 GB 
Yani bu kişinin, waklum - Arapça bilenler, onunla doğrudan akraba olan wakil terimini bilecekler 
- "başkan", "ustabaşı", buna benzer bir şey, “şehir meclisi x, y ve z'ye karar verdi” diye yazdığı 
olur ama asla “ben karar verdim” yazmazdı. Belli ki siyasi güce sahip değildi; fakat dini güce 
sahipti. İtalyan cumhurbaşkanına benzer bir başkanlık yetkisine sahipti. 
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28:14  GB 
Many of the leading capital investors in the trade, were clearly part of the societal elite, that 
would have been, for instance, represented in the chamber of the elders. To a very large 
degree, the policies of this little state, which may have had as little as 5000 people living in it, 
maybe as many as 10,000, these people, the whole entire state, was organised around this 
trade. Interestingly, Assur does not seem to have had an army as such. It must have had a sort 
of a defensive capability of some sorts. But it’s tiny; probably, mostly for any kind of military 
engagement, it would have to depend on its citizenry. Again, much like your sort of average 
Greek city state a couple thousand years later. But we never characteristically hear this city 
being in any sort of military conflict for the first 500 years of its history. Rather, once in a while, 
it comes under the aegis of an outside lord, who will claim political supremacy over it for one 
reason or another. And then underneath that level, it functions pretty much the way it always 
did. Being a merchant, is what defines you as an Assyrian. 

28:14 GB 
Ticarette önde gelen sermaye yatırımcılarının çoğu, yaşlılar meclisinde de temsil edilen elitlerin 
bir parçasıydıydılar. En az 5000, hatta belki 10.000 kadar insan yaşamış olan bu devletin 
politikaları çok büyük ölçüde bu ticaret etrafında örgütlenmişti. İlginçtir ki, Asur'un böyle bir 
ordusu varmış gibi görünmüyor. Yine de bir tür savunma kabiliyetine sahip olmalıydı. Ama bu 
savunma herhangi bir askeri müdahale için muhtemelen çok küçüktü; ve devlet çoğunlukla 
savunma için vatandaşlarına bağlı olmak durumunda kalmış olmalıdır. Yine bu birkaç bin yıl 
sonraki ortalama bir Yunan şehir devletinin askeri düzenine benzer. Ancak, tarihinin ilk 500 
yılında bu şehrin herhangi bir askeri çatışma içinde olduğunu duymuyoruz. Aksine, arada bir, bir 
nedenden ötürü siyasi üstünlük iddia eden bir dış lordun himayesine girer. Ve sonra bu 
himayenin altında, hemen hemen her zamanki gibi devam eder. Birini Asurlu olarak tanımlayan 
şey, tüccar olmasıydı. 
  
29:38  GB 
And I think that that probably defines a certain type of state that existed in the ancient Near 
East. And of which Assur is a particularly well documented example, because of Kanesh. We 
would not have known anything about this, if Kanesh not been found. We’d have thought from 
what we found in Assur that Assur was exactly the same as everything else. So the reason why 
we know it’s different is that we have these correspondences, these commercial 
correspondences, that happen to survive, which point to the fact that there are other states 
that probably functioned in the same way. There’s the city of Sippar in Babylonia, which even 
appears for a while not to have had any kind of royal family, but really had been a republic. And 
there’s another example: the city of Emar on the middle Euphrates, what is today Syria, which 
was clearly a republican city. And all three–Assur, Sippar and Emar–are characterised by their 
specialisation in commercial activities. 

29:38 GB 
Ve bence bu muhtemelen Eski Yakın Doğu'da var olan belirli bir devlet türünü tanımlıyor. 
Özellikle Asur, Kültepe nedeniyle buna iyi belgelenmiş bir örnektir. Kültepe bulunmasaydı, bu 
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konuda hiçbir şey bilmeyecektik. Asur'da bulduğumuz şeylerden, Asur’un bildiğimiz diğer her 
şey ile aynı olduğunu düşünecektik. Farklı olduğunu bilmemizin nedeni, günümüze ulaşan bu 
ticari yazışmalara sahip olmamızdır, bu da muhtemelen aynı şekilde işleyen başka devletlerin 
olduğu gerçeğine işaret eder. Babylonia’daki Sippar şehri, bir süre herhangi bir kraliyet ailesine 
sahip olmadan varolmuştur. Ve bir başka örnek daha var: Fırat'ın ortasında, bugünkü Suriye’deki 
Emar şehri, açıkça cumhuriyetçi bir şehirdi. Ve üçü de - Asur, Sippar ve Emar - ticari 
faaliyetlerdeki uzmanlıkları ile bilinirler. 
  
30:43  JT 
Do you think that’s a meaningful correlation? 

30:43 JT 
Bunun anlamlı bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? 
  
30:46  GB 
So it is tempting to think that there are certain ways of social, and therefore also political, 
organisation that go along with a specialisation in trade. And that there were political entities in 
this fragmented world of the early second millennium BC, where there were no large states–all 
of Mesopotamia, it was kind of chopped up into tiny little blocks–that there emerged there 
certain political entities and social entities that were geared particularly towards trade. And 
then there were other, I would say, the majority of the other states that were geared more 
towards what we might see as production. And most of southern Mesopotamia would 
represent that, with enormous agricultural production, enormous surplus. 
  
30:46 GB 
Ticarette uzmanlaşmayla beraber gelen belirli sosyal ve dolayısıyla politik örgütlenme yolları 
olduğunu düşünmek cazip geliyor. Ve MÖ 2. binyılın başlarının bu parçalanmış dünyasında, 
Mezopotamya’da büyük devletler yoktu. Onun yerine, bir nevi minik bloklara bölünmüş olan, 
özellikle ticarete yönelik sosyal ve politik oluşumlar ortaya çıktı. Diğer devletlerin çoğunluğu ise 
daha çok üretime yönelmişlerdi. Ve güney Mezopotamya'nın çoğu muazzam tarımsal üretimiyle 
bu tür bir sosyopolitik oluşumu temsil eder. 
  
31:32  GB 
But even there, once in a while, we happen to come upon this ephemera of trade. So, for 
instance, Sir Leonard Woolley famously excavated Ur, and found there in this exact period, 
while the trade is going up in Anatolia, an archive of a seagoing merchant. A man who was 
specialised not in going to sea himself. No, no. But rather, he represents what would have been 
the upper class in Ashur, an investor trader, who has, we can see from his archive, access to 
large storage facilities, in which he primarily keeps stuff like copper, which is coming in from 
probably Oman on the Arabian Peninsula, and which he is shipping in through the port of 
Dilmun, which is today’s Bahrain, the tiny island state in the Persian or Arabian Gulf. That’s only 
the two dozen texts that come from his archive. That’s all that survived. Nevertheless, it shows 
just enough to again, give you a hint that what we see up at Kanesh is really a much more 
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general and universal phenomenon, and that there were these merchants who were specialised 
in trade and did nothing but. 
  
31:32 GB 
Ama orada bile, arada bir, bu kısa ömürlü ticaret ile karşılaşıyoruz. Örneğin, Sir Leonard 
Woolley, ünlü Ur'u kazdı ve burada, tam da bu dönemde, Anadolu'da ticaret artarken, bir deniz 
tüccarının arşivini buldu. Denize gitmemek konusunda uzmanlaşmış bir tüccar. Hayır hayır. Daha 
ziyade, Asur’lu üst sınıftan yatırımcı bir tüccar. Arşivinden anladığımız üzere, muhtemelen Arap 
Yarımadası'ndaki Umman’dan ve bugünkü Basra Körfezi'ndeki küçük ada devleti olan 
Bahreyn’in Dilmun limanı üzerinden gönderilen bakır gibi şeyleri sakladığı büyük depolama 
tesislerine erişimi vardı. Bu bilgileri arşivinden gelen sadece iki düzine metinden anlıyoruz. 
Bugüne kadar kalan bilgilerin hepsi bu. Yine de bu arşiv, Kanes'te gördüğümüzün gerçekten 
çok daha genel ve evrensel bir fenomen olduğunu ve ticarette uzmanlaşmış ve ticaretten başka 
hiçbir şey yapmayan bu tüccarların var olduğunu bir kez daha gösteriyor. 
  
32:49  JT 
How can we follow your work? 

32:49 JT 
Çalışmalarınızı nasıl takip edebiliriz? 
  
32:51  GB 
I think first of all, my name is unique. {LAUGHS} So I’m easy to find. The other … the other 
Gojko Barjamovic was my grandfather, and he is no longer among us, I’m sad to say. So the 
easiest thing, I guess, would be to go on to my Academia page. I do occasionally write for a 
broader audience. And one can find those works also on my Academia page for things like 
museum catalogues or specialised books that are more public facing, I think that would be the 
easiest way to follow my work. 

32:51 GB 
Her şeyden önce adımın benzersiz olduğunu düşünüyorum. {GÜLÜYOR} Bu yüzden beni 
bulmak kolay. Diğeri… diğer Gojko Barjamovic benim büyükbabamdı ve artık aramızda değil, 
ne yazık ki. Bu yüzden, sanırım en kolay şey Akademia sayfama gitmek olacaktır. Ara sıra daha 
geniş bir kitleler için de yazıyorum. Ve müze katalogları veya daha genel okuyuculara yönelik 
olan özel kitaplar gibi şeyler için Akademia sayfamda bu çalışmaları da bulabilirsiniz. Bence bu 
çalışmalarımı takip etmenin en kolay yolu olacaktır. 
  
32:51  JT 
Thank you very much. 

32:51 JT 
Çok teşekkür ederim. 
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33:22  GB 
Thank you. 

33:22 GB 
Teşekkür ederim. 

33:25  JT 
I’d also like to thank our patrons Tyler Russell, Enrique Jimenez, Haider al-Rekabi, Jana 
Matuszak, Nancy Highcock, Jay C, Rune Rattenborg, Woodthrush, Elisa Rossberger, and Mark 
Weeden. I really appreciate your support, it makes a big difference. And thank you for listening 
to Thin End of the Wedge. If you enjoy what we do, please consider supporting us via Patreon. 
That’s patreon.com/wedgepod. Even a couple of pounds a month helps keep the podcast 
going and brings us closer to the point where we can make proper translations into Middle 
Eastern languages. You can also support us in other ways: simply subscribe to the podcast; 
leave us a five star review on iTunes or your podcatcher of choice; recommend us to your 
friends; follow us on Twitter: @wedge_pod. If you want the latest podcast news, you can sign 
up for our newsletter. You can find all the links in the show notes and on our website at 
wedgpod.org. Thanks, and I hope you’ll join us next time. 

33:25 JT 
Ayrıca destekçilerimiz Tyler Russell, Enrique Jimenez, Haider al-Rekabi, Jana Matuszak, Nancy 
Highcock, Jay C, Rune Rattenborg, Woodthrush, Elisa Rossberger ve Mark Weeden'e teşekkür 
etmek istiyorum. Desteğiniz için gerçekten minnettarım, büyük bir fark yaratıyor. Çivinin İnce 
Ucu'nu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığımız şeyi beğeniyorsanız, lütfen bizi Patreon 
aracılığıyla desteklemeyi düşünün: patreon.com/wedgepod. Ayda birkaç pound bile podcast'in 
devam etmesine yardımcı oluyor ve bizi modern Orta Doğu dillerine çeviriler yapabileceğimiz 
noktaya yaklaştırıyor. Bizi başka şekillerde de destekleyebilirsiniz: podcast’e abone olun; bize 
iTunes'da veya podcast platformununuzda beş yıldızlı bir yorum bırakın; bizi arkadaşlarınıza 
tavsiye edin; Twitter'da bizi takip edin: @wedge_pod. En son podcast haberlerine ulaşmak için 
bültenimize kayıt olabilirsiniz. Tüm bağlantıları bölüm notlarında ve wedgpod.org adresindeki 
web sitemizde bulabilirsiniz. Teşekkürler ve umarım bir dahaki sefere bize katılırsınız. 
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