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Saarbrücker Beitraege zur Altertumskunde Band VII (1970):

— Kamid el-Loz = Kumidi
Alman ~ark cemiyeti (Deutsche Orient Gesellschaft) taraf~ndan 1969 y~llar~nda
Kamid el - Loz'da kaz~~ yap~l~rken, civardaki kayal~klar, ta~~ocaklar~~da ara~t~r~lm~~t~r. Mecmuan~n bu say~s~nda bütün bu çal~~malar anlat~lmakta ve bulunan
vesikalar de~erlendirilmektedir.
Kamid el - Loz, ~am - Ba'albek ve Beirut ~ehirleri kö~e olmak üzere çizilen
bir üçgenin ~am - Beirut hatt~n~~ortas~ndan kesen Litan~~ ~rma~~n~n do~usunda
bulunmaktad~r. Kamid el - Loz kaz~lar~n~n önemi, burada uç ayr~~dil ve yaz~da
vesikalarm bulunmu~~olmas~d~r:
Suryani dili ve yaz~s~~ile yaz~lm~~~kaya kitabeleri
Bat~~Sami Kenan alfabesiyle yaz~l~~Ostrakalar
Çivi yaz~l~~akkadca Firavun mektuplar~d~r ki, bizi özellikle bu mektuplar
ilgilendirmektedir.
/ — Giri~:
Mecmuan~n na~iri olan Rolf Hachmann taraf~ndan yaz~lan Giri~~(Einleitung)
da Amarna mektuplar~nda Kumidi olarak geçen ~ehrin Kamid el - Loz'da lokalize
edildi~ini müjdelemektedir. Sonra mecmuan~n bu say~s~nda yer alan yazarlar ve
onlar~n çal~~malar~~hakk~nda k~sa bilgi veriyor, tarihin, gerçe~i arayan sonsuz bir
münaka~a oldu~unu söylüyor (s. 9).
2 — Kamid el-Loz'un kitabeleri ve Kumudi'nin Kamid el-Loz ile aymyeti sorunu :
Mecmuan~n 2. makalesi, Paul Mailberger'in yazd~~~~"Suriye kitabeleri ve
Kamid el - Loz'un identificationu"dur. Daha 1897 senesinde H. Guthe, Kamid
el - Loz'un Kumudi oldu~unu görmü~tü, dedikten sonra, Kamid el - Loz kaz~lar~n~n ne~riyat~~hakk~nda bilgi veriyor ve 1963/64 kaz~lar~~hakk~nda ilk raporun
ayn~~mecmuan~n III. say~s~nda (Bonn 1966) ve IV. say~s~nda (1967) ç~kt~~~n~~bildiriyor. Ayr~ca, Bull. Mus. de Beyruth i (1966) 107 - 136'da da A. Kuscke ve R.
Hachmaru~~taraf~ndan Kamid el - Loz kaz~lar~n~n sonuçlar~~hakk~nda bilgi vard~r.
Kamid el - Loz'un = Kumid oldu~unu, P. Mailberger'in o zamanlar ta~~oca~~~
olarak kullan~lan yerde kayal~klar üzerindeki ~~1, 12 ve 20 numaral~~ kitabelerde
"Qumiti" ad~n~~okumas~~ile bir kere daha anla~~lnu~t~.
Gerçekten daha 1934 senesinde Rene Mouterde ve Arman Beaulieu taraf~ndan
ke~fedilen ta~~oca~~~kitabeleri okunmu~~ve bunlar~n, Emevi halifelerinden El Velid
ibn Abd el - Malik (705 - 715) zaman~nda do~u Anadolu'dan ta~~ocaklar~nda çal~~mak üzere Suriye'ye getirilen Nasturi i~çiler taraf~ndan yaz~ld~~~~anla~~lm~~t~r. P.
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Mailberger 1967 senesinde yeni bir kitabe ke~fetmi~ti. Bustrophedon (soldan sa~a
ve sa~dan sola sat~rlar) bir ~ekilde yaz~lm~~~olan kitabede: "Bit Latomia Qumiti"
= /Kumidi ta~~oca~~ " yaz~l~~oldu~undan, Kamid el - Loz'un Kumidi oldu~u bu
kaya kitabeleriyle de anla~~l~n~~t~.
3 — Tell Kamid el-Loz'un eski Kenan alfabesiyle yazth ostrakalar :
Alfabetik yaz~n~n en eski örneklerini gösteren bu ostrakalar, M~s~r'da Orta
Devlet zaman~ndan beri mahundur. Insanlar~n dü~manlarma kötü büyü yapmak
maksad~~ile çanak çömlek parçlalar~~üzerine çok defa hieratilc yaz~~ile büyülenecek
~ahs~n ad~~yaz~l~r, sonra bu çömlek parças~~(Ostraka) bir mezara gömülür, böylece
büyü yap~lan ki~inin de ölece~ine inan~l~r& K~~~~~id el - Loz ostrakalarmda dikey
sat~rdan ufki sat~ra geçildi~i gibi, "Sin, ~un ve Dat" harflerinin varl~~~~da bu alfabetik yaz~n~n daha eski oldu~unu gösteren deliller say~lmaktad~r (s. ~o). Yazara
göre Ugarit alfabetik yaz~s~~gibi, Kamid el - Loz ostrakalarmdaki yaz~~da Lübnanlar bölgesinde ke~fedilmi~~olmal~d~r. Ayr~ca Yazar, bu ostrakalarda "T~" harfinin
varl~~~n~n, kuzey ve güney sami dilleri aras~ndaki kay~p halkay~~te~kil etti~ini, böylece kuzey - bat~~alfabe yaz~s~n~n Proto Sina ve Fenike yaz~lar~ndan çok daha eski
oldu~unun anla~~ld~~~n~~belirtir ve bu yaz~ya Proto - Kenan yaz~s~~ad~n~~verir.
4 — Rolf Hachmann, Biga'ntn kültür co~ralyas: t2zerine :
Bu makalede, içinde Kamid el - Loz tepesinin de bulundu~u, eski ça~larda
Bicia denilen kuzey Suriye bölgesinin kültür co~rafyas~~inceleniyor. Yaln~z Biqa'da
37 harabe tepesi (Tell)nin tesbit edildi~i, fakat daha kuzeyde 3 metreden alçak bir
çok Tulul (düz iskan alan~) bulundu~u ifade ediliyor. Bu düz iskan yerlerinin özellikle ilkbahar ya~murlarmdan sonra, batakh~a dönü~mesi, Prehistorik devirlerdeki
yerle~melerin terkedilme sebebini aç~kl~yor. Bu yüzden güneyde Gazza ile kuzeyde
Barr Ilyas aras~ndaki iskan tepelerinden hiç biri bölgenin tam stratigrafisini göstermez. Biqa'n~n ortas~ndaki gölden Strabo da bahsetti~i gibi, Polybios da Büyük
Antiochos zaman~nda Marsyas ovas~n~n ortas~ndaki batakhklardan söz eder. Klasik
ça~larda güney Biga batalchIclarmm bulundu~u yerde, do~u ve bat~~silsileleri aras~nda tek geçit Garrha ve Brohoi kaleleriyle korunuyordu. Arab Geograf'~~Abul Feda
dahi i~. yüzy~l ba~lar~nda Baalbek'in bat~smda sazl~~bir gölden bahseder. Bu göl,
Strabo'ya göre, güneyde "K~ral ovas~", kuzeyde Marsyas ovas~~olarak Biqa'y~~ikiye
ay~r~yordu. Bu yüzdendir ki, antik ça~lar trafi~inde Biqa'n~n önemi yoktu, o zamanlar bütün trafik sahil yolundan yap~l~yordu. Nahr el - Kelb (Adonis) nehri kayal~klar~~üzerindeki antik kaya kabart~nalar~~bu yolun i~lekli~inin kamtlar~d~r. Fakat
bu sahil yolunda da bir çok engeller vard~: Bir defa, sahil ~ehirleri bu yolu s~k s~k
kapanyorlard~. Bu durumda Anti Lübnanlarm do~u yamaçlar~~boyunca uzanan
sarp da~~yolundan geçmek gerekirdi. Biqa'dan Humus'a giden bu yol, güneyde
Kamid el - Loz'a var~yor, sonra Faluj kayna~~ndaki Abu Abbad vadisindeki geçitten
vadi et - Tayn'e ve Ürdün ovasma ç~k~l~yordu. Bu yola Arablar "Tariki M~s~r
M~s~r yolu" diyorlard~. Bat~~Lübnanlarm eteklerinden geçen sahil yolu da vadi-i
Abu Abbad'a ula~~yordu. Biqa'n~n güneyindeki Kamid el - Loz'a giden yol sapa
ve uzun bir yoldu. Fakat bu yolun önemi, k~y~daki Sidon ile karadaki Damaskus
(~am) aras~nda ba~lant~~sa~lamasu~dan ileri geliyordu. Sidon'dan ba~layan bu yol,
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1700 metre yiiksplclikteki da~~~a~~yor, Ma~gara'dan Litani vadisine var~yor, Kamid
el - Loz'un kuzeyinden geçerek güney Biqa'ya ula~~yordu. Bu yola bugün ~am yolu
denir. Yazar, Abul Feda'n~n bu yolu tasvirini aynen nakleder (s. 47).
5 — D.O. Edzard, 1969 kaz: kampanyas~n~n çivi yaz~l~~mektuplar~~ :
Mecmuann~~5. ma.kalesini Kamid el - Loz kaz~larmda bulunan çivi yaz~l~~Akkadca
mektuplar te~kil eder. D. O. Edzard, mektuplar~n tercüme ve transkription'unu
ve yorumunu yapar.
Kamid el - Loz'da 1969 senesinde 4 tablet bulunmu~tur. Bunlar~n biri tam,
üçü k~r~kt~ r. Edzard ilkin tabletlerin durumunu, rengini, yaz~n~n duktusunu aç~klar,
sonra ~~numaral~~tam tabletin tercümesini verir. Damaskus (~am) k~ral~~Zala'ya
gönderdi~i bu mektupta Firavun: "Bana Habiru adamlar~~gönder, onlar~~Ka~a
~ehirlerine verece~im" demekte, sonra da "K~ral~n gökteki güne~~gibi kutsal oldu~unu unutma! Ben yukar~~memleketten (Güney M~s~r) A~a~~~memlekete (Deha
bölgesine) ve Güne~in do~du~u yerden batt~~~~yere kadar hâlcimin" diyerek, kendi
kudretini bu vassaline hat~rlatmak bizum= duymu~tur.
279 numaral~~mektup ise, yine Firavun taraf~ndan ~azeana'll adam Abdimilki'ye gönderilmi~tir. Bu mektupta da aym surette M~s~r'a Habiru adamlae~~
gönderilmesi istenmektedir.
Edzard her iki mektubun da aym Firavun taraf~ndan gönderildi~ini ve Amarna
mektuplar~~üsl~lbunda yaz~ld~klarma göre, bu mektuplar~n da Amarna ça~~na ait
olduklar~n~~söylüyor, fakat Amarna ça~~~Firavunlarmdan hangisine ait oldu~unu
aç~klam~yor. Zira iki mektupta da bir tarihleme arac~~yoktur. ~kinci mektubun
gönderileni ~azaenal~~Abdi - milkinin Amarna ar~ivi aras~nda bir mektubu vard~r
(EA 203) fakat bu mektubun da III. veya IV. Amenofisten hangisine gönderildi~i
mahlm
Firavun'un her iki mektupta talep etti~i ve Ka~a (Ku~~= Habe~) memleketine
yollayaca~~~Habiru'lara gelince, Mari ar~ivinin ke~fine kadar, çivi yaz~l~~vesikalarda
geçen ve LU MES SA. GAZ ideogramlarlyla yaz~lan bu kavimlerin ~branilerin
atalar~~olduklar~~san~l~yordu. Mari vesikalarmda geçen Benjamin o~ullar~, Hanal~lar gibi Habirular~n da Suriye çöllerinde gezgin nomad kabilelerden biri olduklar~~anla~~lm~~t~r. Edzard yalmz burada, Nuzi vesikalarmda oldu~u gibi, LU.
MES. SA. GAZ aburri = Ammurru Habirular~~olarak geçti~ine dikkati çekiyor.
6 — Rolf Hachmann, Kamid el-Loz = Kumidi :
Burada Kamid el - Loz mektuplarmm bir defa daha ele al~nd~~~n~~görüyoruz.
Yazar, bu mektuplar~n Amarna muhaberat~ndan oldu~unu isbat etmeye çal~~~yor
ve bu maksat için beyhude yere say~lar~~37o'i bulan bütün Amarna mektuplaruu
gözden geçiriyor. Fakat Amarna muhaberat~~üzerinde çal~~anlarca art~k bilinen baz~~noktalar üzerinde yeni teoriler kuruyor. Örne~in, kendinin "K~ral" dedi~i Biriawaza sorununda oldu~u gibi.. Oysaki Mitarmi k~ral soyundan gelen bu prensin
ad~n~n Anlama mektuplarmda bazan Biriawaza, bazan Narniawaza yaz~ld~~~~Albright tarafmdan çoktan isbat edilmi~ti. Biriawaza Amarna devri Firav~mlar~~yan~nda
güvence sa~lam~~ , bir çe~it genel vali gibi bütün Suriye - Filistin Beyleri üzerinde
Miden C. XLII, 32
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nüfuzu olan bir görevli idi. Yazara göre ise Biriawaza, K~rald~~(s. 65). Halbuki
ne kendi mektuplarmda, ne de ba~ka mektuplarda ona k~ral denmez. Fakat
kendisi EA 194'de ba bas~n~n~uttarr~a, dedesinin [Sau~~a] tar oldu~unu söyler.
Bu isimler tipik Mitanni k~ral hanedan~~ishrderidir. Bundan ba~ka hiç bir mektupta
Biriawaza'run ikamet etti~i ~ehrin ad~~belirtihnez. Yalruz Babil k~ral~~Burnaburia~~
bir mektubunda (EA 7) Firavuna, M~s~r'a gönderdi~i kervarun Biriawaza taraf~ndan
ya~malanmas~ndan ~ikayet eder. Babil ile M~s~r aras~ndaki kervan yolu, Kumidi'nin
güneyindeki Ube (Hitit vesikalar~nda Abina) memleketinin merkezi ~am üzerinden
geçiyordu. Bundan dolay~d~r ki, Weber, Biriawaza'mn Ube menileketinde oturdu~unu dü~ünmü~tü. Fakat Ube (Abina) memleketinin k~ralm~n Ariwana oldu~unu
KBo I, 43'deki ~uppiluliuma - Kurtiwaza muahedesiyle biliyoruz. Böylece Biriawaza herhalde Ube k~ral~~de~ildi. Hitit vesikalarmdan ö~rendi~i~~~ize göre, Hitit
k~ral~~ I. ~uppiluliuma, IV. Amenofis zaman~nda Mitan~~i k~ral~~Tu~ratta'y~~ma~lüp ve firara mecbur etti~i zaman, kuzey Suriyedeki ~ehir prenslilderinin bir k~sm~~
M~s~r'a sad~k kalm~~, bir k~sm~~ise Hitit k~ralm~n vassali olmu~tu. KBo I, 4o'da
~uppiluliuma: "Kinza memleketi sava~may~~dü~ünmüyordu. Fakat ~utatarra, o~lu
Aytakama ile ve arabalar~yla benimle sava~mak için geldi, ben onu yendim ve
onlar Abuziya ~ehrine kaçt~lar, ben onlar~~Abuziya ~ehrinde ku~att~m. ~utatarra'y~~
O~lu ve Mariyannileri ve mallar~~ile birlikte esir ald~m ve onlar~~Hatti memleketine gönderdim" demektedir.
Amarna ar~ivindeki Katna k~ral~~Akizzi'nin mektuplar~~da Hitit vesikas~n~~
do~rular: "Aytakama bana, benimle Hatti k~ralma gel" diye haber yollad~, fakat
ben Beyime, M~s~r k~ralma köleyim, dedim" Aitakama Hattiye geçti ve Beyimin
bir memleketi olan Ube'yi ald~, Ube memleketi art~k Beyime ait de~ildir" demektedir
(EA 53). Nitekim Tyr k~ral~~Abimilki de EA ~~51'de: "Kade~~k~ral~~Aytakama ve
Amurru'lu Aziru'nun Biriawaza ile bozu~tuklarm~" bildirir. Bu mektup Azim
M~s~r'da.n döndükten ve Hatti taraf~na geçtikten sonra yaz~lm~~~olmal~d~r. Biriawaza
ile bozu~malar~, asl~nda Hatti taraf~na geçmelerinden idi.
Bütün bu olaylar gösteriyor ki, Biriawaza M~s~r'da IV. Amenofis, Anadolu'da
I. ~uppiluliuma zamanlarmda ya~am~~~ve ömrünün sonuna kadar M~s~r'a sad~k
kalm~~t~. Biriawaza son mektubunda "K~unidi'yi koruyaca~~n~" demektedir (EA
157), halbuki Anlama ar~ivinde bizzat Kumidi k~ral~~Ara[hatita n~n bir mektubu
vard~r (EA 198). Yeni bulunan Kamid el - Loz mektuplar~~ise, k~ral~n adm~~Abdimilki (= ~R LUGAL) olarak verir. Bu Kumidi k~rallarmdan hangisinin III. Amenofis veya IV. Amenofis zaman~nda ya~ad~klar~na dair mektuplarda herhangi bir
ipucu yoktur.
Yazar EA 234'e dayanarak Biriawaza'nm güneyde, Filistin'de de siyasal bir
nufuza sahip oldu~unu do~ru olarak gösterir (S. 70). Öyle ki Firavunun SuriyeFilistin'deki "Bütün vassalleri aras~nda onun özel bir yeri vard~" diyor. Bu hükmün
do~rulu~una ~üphe yoktur, ancak "onun Firavunun muhalifi" oldu~unu söylemesi
anla~~lm~yor. Katnal~~Akizzi'nin "Ona kar~~~Hitit k~raluun Aytakama ile birlikte
ona sald~rmalar~~(EA 52), bilakis Biriawaza'nm hâla Firavuna sad~kane hizmette
devam etti~ini gösterir, kald~~ki Biriawaza'nu~~evi de ayn~~dii~marilar taraf~ndan
ya~malanm~~t~~(EA 53). Yani Hitit ordusunun, Kade~~k~ral~~Aitakama'ran ve Hitit
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taraf~na geçen di~er ~ehirlerin iltihak~~ile kuvvetlenmesi kar~~s~ nda Biriawaza elbette yenilmi~ti, çünkü Biriawaza'n~ n elindeki kuvvetler böyle muntazam bir orduya
kar~~~de~il, küçük ~ehir beylerinin ayaklanmalar~n~~bast~racak nitelikte idi, üstelik
IV. Amenofis mektuplardaki bütün takviye kuvvetleri gönderilmesi taleplerine
cevap bile vermiyordu. Biriawaza'n~n son mektubu (EA 197) ~uppiluliuma'n~n
Suriye'de bulundu~u s~ rada, yani IV. Amenofis'in son senelerinde Suriye - Filistindeki durum hakk~nda verilmi~~mükemmel bir rapor niteli~indedir: Januamma
~ehrinde Birida~wa, Haluru~i ve Busruna ~ehirleri Biriawaza'ya isyan etmi~lerdi.
Ruhizzi k~ral~~Arzawiya Kinza'ya (Kade~'e) gitmi~, oradan ald~~~~Aziru'nun kuvvetleriyle ~addu ~ehrini zaptetmi~~ve Habiru'lara vermi~ ti. Aytakama ise Kinza'y~~
mahvetmi~, Arzawiya ile Birida~wa Ube ~ehrini yak~p y~kr~a~~lard~. Bunlar~n Biriawaza'y~~öldürmek istemeleri üzerine kendisi Dima~k (~am) ~ehrinden kaçm~~t~.
Raporda: "bu adamlar Biz Hatti k~ raluun tebas~y~z" diyorlar, ben ise yine M~s~r
k~ral~n~ n kölesiyim" denilmekte ve rapor "K~ ral memleketini korumal~~ ki, dü~manlar onu almas~n" sözleri ile bitmektedir. Görülüyor ki, Biriyawaza herhangi bir
~ehrin veya bölgenin k~ral~~ de~ildi, fakat bütün Suriye - Filistin ~ehirlerinin asayi~ inden sorumlu bir "Genel vali" idi.
Kamid el - Loz = Kumidi'de bulunan Amarna mektuplar~n~n bizce en büyük
önemi, bize M~s~ r.devletinin ~uppiluliuma zaman~ ndaki s~n~r~n~~göstermi~~olmas~d~r.
Zira bu devirde kuzey Suriye'ye Hitit istilas~~ba~layana kadar,Yiravun III. Amenofis
Mitanni k~ral~~ ile dost ve akraba oldu~u için, M~s~r'~ n merkezine uzak Suriye'de
bile bar~~~ve sük~inet vard~. Esasen III. Amenofis'in tatbik etti~i "Pact Aegypturn"u, onun o~lu ve halefi IV. Amenofis de bozmak niyetinde de~ildi. ~imdi
Kamid el - Loz mektuplar~~ ile ö~reniyoruz ki, Hitit ordular~~kesinlikle ~am'a
kadar gitmi~ lerdi. Biriyawaza son mektubunda (EA 197) "K~ral~n ~ehri Kumidi'yi savunaca~~n~" söylemesine ra~men, EA 132'de asi Bihura Kumidi'de görünüyor. Ölünceye kadar M~s~r'a sad~ k kalan Rib - Addi 132 numaral~~mektubunda: "Bihura (= Puhuri), e~er Firavun gecikmezse, Kumidi'de kalamayacakt~r"
demektedir. Bundan anla~~l~yor ki, EA 197, 132 den daha önce yaz~lm~~t~r. EA
132 IV. Amenofis'e gönderildi~ine göre, EA 197 ve Kumidi mektuplar~~da ayn~~
k~rala gönderilmi~~olmal~d~r.
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