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KÜLTEPE MET~NLER~NDE GEÇEN amfitu(m) ÜZER~NE
SEDAT ERKUT*
1983 y~l~nda Doktor unvan~~ald~~~m~z tezin konusu Çivi Yaz~l~~Bo~azköy
Tabledefine Göre Hitider Devrincle Demir idi. Bu çal~~may~~yaparken Hitit
öncesi dönem de do~al olarak ilgi alan~m~ za giriyordu.
Asur Ticaret Kolonileri ça~~nda amütu(m) ve onun sinonimi kabul edilen -muhtemelen bir i~lemden sonra elde edilen- afi'~~~(m)'un demir ya da
onun türevleri olabilece~i görü~ü kimi bilim adamlar~nca benimsenmi~ti.
Örne~in; K.Balkan, soru i~aretiyle bile olsa "Kültepe'de ele geçen demir
cürufuna amiitu'dan artakalan" olarak söz etmekteydi'.
Hocam E.Bilgiç bu konuya çok daha önce aç~kl~k getirmi~ti. Söz konusu
maddelerin demir olamayaca~~n~~Goetze'ye dayanarak kesin olarak belirtmi~tir2. "Madem parzi//u Akadca'da demir için var olan sözcüktür, o halde
bu konuda yeni sözcük bulmaya çal~~mak anlams~zd~r." diyor. Ayr~ca ayn~~
makalesinde alt~ndan daha de~erli bir metal olan platin'in teknik nedenlerden ötürü o devirde üretilemeyece~-ini savunmaktad~r.
Doktora çal~~mam~z s~ras~nda amütu'nun demir olmad~~~~konusu bizce
kesinle~mi~ti. Doktora çal~~malar~m~ z zaman~ndan beri amütu ve a~fu'un
günümüzdeki kar~~l~klarm~n ne olaca~~~zihnimizi hep me~gul etti. Biz bu
* A.Ü. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Ö~retim Üyesi.
1 K.Balkan, Kani~~Karumu'nun Kronolojisi, (1955) s.21.
2 E.Bilgiç, "Asurca Vesikalara Göre Etilerden Önce Anadolu'da Maden Ekonomisi",
Sumeroloji Ara~t~rmalar~, 1940-1941, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Y~ ll~k Çal~~malar~~
Dergisi'nin 1. say~s~ndan ayr~bas~ m, 1941, s.58 vd.; biz burada E. Bilgiç'ten önce yap~lan çah~malar~~altnot olarak vermedik. isteyen ara~t~rmac~~E. Bilgiç'in söz konusu makalesinden onun
verdi~i kaynaklara ula~abilir.
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maddenin metal olamayaca~~n~~ de~erli bir ta~~olabilece~ini dü~ünüyorduk.
C.Günbatu ile yapt~~~m~z bir söyle~ide ikimiz de amütu'nun metal olmayaca~~n~~ de~erli bir ta~~olabilece~i görü~ünde birle~tik. Biz de böyle
dü~ündü~ümüz için tetiklendik. Biriktirdi~imiz yarmlanm~~~Kültepe malzemesi üzerine odakland~ k. Meslekta~~= C.Günbatt~~ ve Asiriyolog meslekta~lar~ = da malzeme ve fikir bak~m~ndan yard~mc~~oldular ve bu çal~~ma
ortaya ç~kt~.
E.Bilgiç diyor ki: "amütu Kapadokya vesikalar~nda alt~ndan be~~misli
daha pahal~d~r. Rimu~'un Sumerce-Akadca kitabesinde Sumerce AN.NA
(kalay) Akadça paralelinde amütu'nun Sumerogram~~olan Kû.AN geçmekte
ve bundan bir statü yap~ld~~~~bildirilmektedir. Amarna ça~~~mektuplannda
amatticlan yap~lm~~~bir ~i~enin (lahannum) Mitarmi kral~~ Tu~ratta'dan M~s~r
kral~~III. Amonofis'e hediye edildi~i anla~~l~yor".
E.Bilgiç'in bildirdi~ine göre Kültepe metinlerinde parça parça toplan~ p, alt~ ndan be~~misli de~erli olan bu madde eritiliyordu. Eritme
i~leminde a~~rl~~~ ndan kaybetmekteydi (cüruf). E.Bilgiç'in ifadesi aynen
~öyledir: 1 mana amütu eritildikten sonra 2/3 .iklum miktar~nda, daha
küçük k~ymette amütu ki.§rum = Amutu cürufu?. Daha anla~~l~ r biçimde
~ öyle ifade edilebilir: Anadolu içlerinden toplanmakta, eritirken ve
anla~~lamayan di~er bir ameliye (I-na .«'-ra-tim) esnas~nda ise 4 iildum daha
eksilmektedir.
ilgili metin CAD ~~s.102 (1962) 'de ~öyle deniliyor: Sarpu: to refine
(metals by firing) : (1 mana) amiltam is-ru-up-~i-ma 2/3 G~N kisrum liam lu
ina ~a-ra-pi-im lu ina ~i-ra-tim mutae 4 G~N e-ta-x-a: (~ngilizcesi) He refined
the amütu- metal and a lump (weighing) two-thirds of a shekel came out (of
the kiln, either through the refining or through the... (there occured) a loss
of four shekels (Türkçesi) O annItum'u rafine etti ve f~nndan bir ~eqel'in
2/3'ü parça yumru ç~ kt~, ya rafine edilmesinden dolay~~ya da... ... (Orada) 4
~eqe1 azald~~(kay~p oldu) (CCT 4 4a:38 ve 41) (~iratim 41. sat~rda geçiyor).
(Bilgi için a~~rl~klar: 2/3 ~iklum t 6-7 gr., 4 ~iqlum 30 gr.'d~ r.)
E.Bilgiç amütu'nun Hatti'den sat~ n al~nd~~~n~~ve ticaretinin gizli olarak
yap~ld~~~n~~bildiriyor.
Öte yandan amütu'nun al~m sat~m~mn Ku.«ara saray~ n~ n tekelinde
oldu~unu bildiriyor. E.Bilgiç'in makalesinden anla~~ld~~ma göre kalay ile
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amütu aras~nda s~k~~ bir ticari ili~ki söz konusudur. Son olarak amiitu'dan
yüzük yap~ld~~~~bildirilmektedir3.
H.Sever'in yukar~daki bilgiler d~~~ nda a~a~~da adresini verdi~imiz bildirisinde ki bizim için önemli saptamalar~~ ~öyle: amütu gümü~ten 90 misli
de~erlidir.
Bir metin yerinde "demirci ile, ufalanm~~~amütu için iki~er buçuk <eqel
mamul alt~n kar~~l~~~~anla~t~~~n~" belirtiyor.
Öte yandan amütu 'dan yap~lm~~~gerdanl~k söz konusudur'.
S.Çeçen amütu üzerine kapsaml~~ çal~~mas~ n~~ sundu~u makalesinde
KI2LAN'~ n amütu ile ayn~~ oldu~unu peki~tiriyor. Ayr~ca amütu'clan yap~lan
objeleri belgeleyerek ~u biçimde sergiliyor: Çeçen'in makalesinin ilgili
k~sm~nda "Bu madenden yüzük süslemelerinde ve kad~ n ziynet e~yalar~ndan
olan i~neliklerin ba~~k~sm~ nda kullan~ld~~~~biliniyordu. Elimde bulunan yeni
bir vesikada bu madenin yüzükte kullan~l~rken halka ~eklinde alt~n sar~larak
zenginle~tirildi~i görülmektedir. Bunlar~~destekleyen yeni metin yerlerine de
sahibim. Bu e~yalar d~~~nda an~ üt~fnun taç olarak da kullan~ld~klar~~ilk defa
görülmektedir."5 diyor.
Di~er yandan C.Günbatt~~ Koloni Ça~~ 'n~ n önemli bir belgesi olan
Kt.n/k 504 no'lu tabletten önemli bir noktay~~belirtmi~tir. Söz konusu belgede 'Kral ve Kraliçe tutuklunun sal~verilmesi için, dü~manlar~~ Tawiniya
kral~~ile ili~kisi olan ve kendileri aleyhine baz~~faaliyetlerde bulundu~undan
söz ettikleri di~er bir ~ahs~ n teslim edilmesini; bu yap~lmaz ise, kendilerine 1
mina amütu veya 10 mina alt~ n verilmesini istemi~lerdir. Nihayet, bu
~artlar~n yerine getirilmemesi ve Tawiniya kral~na hizmet etmekle itham edilen kimsenin ad~ n~ n aç~ klanmamas~~ durumunda, Assur-taidalufnun
öldürülece~ini bildirmi~lerdir.'fi

3 H. Sever, "Asur Ticaret Kolonileri Ça~~ 'nda (M.Ö.1970-1750) Anadolu D~~~ na Ç~k~~~~
Yasaklanan Baz~~ Madenler", XII. Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 12-16
Eylül 1994, T.T.K. Yay~m, 1999, s.92 vd.
4 H. Sever, "Asur Ticaret Kolonileri Ça~~'nda (M.Ö.1970-1750) Anadolu D~~~ na Ç~ k~~~~
Yasaklanan Baz~~Madenler", XII. Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 12-16
Eylül 1994, T.T.K. Yay~n~, 1999, s.92 vd.
5 S.Çeçen, "Kanil Karumu'nun Di~er Karum ve Wabartumlar'a "Kü.AN" (amutum) ile
ilgili Önemli Talimatlar~", Belleten , Say~~231, 1997, s.220 vd.
6 C. Günbatu, "Eski Anadolu'da 'Su Ordali'", Archiv~~ m Anatolic~lm, Vol 4, Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co~rafya Fakültesi, Ankara, 2000, s.77-88.
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Buradan en az~ndan 1 mina amütu'nun 10 mina alt~n ile e~~de~er olabilece~i dü~ünebilir.
Meslekta~~ m ~erife Y~lmaz an~ütum ile ilgili yapt~~~~çok kapsaml~~
çal~~mada üç adet tablet i~lemi~tir. ~lk iki tablet an~ütum ile ilgili pek bir ~ey
kazand~ rmamaktad~ r. 3. tablet Ktj/k 623(161-611-64)'dir. Bu tablet önemli
olabilir. Ancak baz~~okuma zorluldarmdan dolay~~bir sonuç gkmamaktad~ r7.
Bu tablet yeniden ele al~nmal~d~r; de~erli meslekta~~ m bu belgeden muhakkak güzel sonuçlar ç~ karacakt~ r.
Son olarak ~. Albayrak'~n amütum için bana yan ç~ kan önemli bir ifadesi
var 'k~ymetli bir maden veya ta~ ' demektedir"8.
S.Ö.Sava~'~n kitab~n~n 42. sayfas~nda "2) Hitit Devri Yaz~l~~Belgelerinde
Madenler ve i~levleri" ba~l~~~n~n alt ba~l~~~nda "a) Ba~l~ca madenlerin 3 dildeki kar~~l~ klar~" yer almakta bu çizelgede ~öyle bir e~itlik söz konusudur:
AN.BAR GE6/KI:J.AN (Sumerce) AMFITU=AFU (Akadça) meteor demiri/platin (Anlam) olarak verilmekte. Buradan sanki Hitit metinlerinde
AMUTU ve Ak'U geçiyor izlenimi uyanmakta. Bilindi~i gibi Hitit çiviyaz~ l~~
belgelerinde hiçbir zaman söz konusu Akadça sözcükler geçmemektedir".
Ço~unlukla Koloni ça~~~belgelerinde geçen Akadça am~ltu (m)'un Hitit
metinlerinde geçen Sumerce olas~~ kar~~l~~~~bizce ( NA.,)DUUSI:LA (Quarz?,
Bergkristall?, Diorit?) 'dir'". Bu maddenin Hititçesi olas~l~ kla parashi/a2
dirn.
Sonuç olarak söz konusu maddenin günümüzde orta derecede de~erli
ta~~olan, 6-6,5 sertli~inde ve 600 santigrat derecede eritilip ~ekillendirilebilen, kal~ ba dökülebilen ülkemizde bolca bulunan AMETEIS (kuvars, kaya
kristali, da~~
kristali) ile söz konusu amütujmYun ayn~~madde oldu~unu öne
sürüyoruz.
Yukar~da ad~ n~~belirtti~imiz bu Sumerce ve Hititçe iki sözcü~ün çivi
yaz~l~~Hititçe belgelerdeki durumunu ve arkeolojik görsel belgeleri en k~sa
zamanda yay~mlayaca~~z.
7

S.Y~lmaz, "KÛ.AN (amutum) Maden ~ le ilgili 3 Yeni Belge", Anadolu Medeniyetleri
Müzesi 1999 Y~ll~~~, s.158-163.
8 ~.Albayrak, Kültepe Tabletkri IV T.T.K. Yay~n~, 2006, s.166
9
S.Ö.Sava~, Çivi Yaz~l~~Belgeler Is~~~ nda Anadolu'da (~.Ö. 2. Bin Y~l~nda) Madencilik ve
Maden Kullan~m~, T.T.K.Yapm, 2006, s.42 vd.
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