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ESKI ANADOLU KENTLERINDEN
LUHUZATIA/LAWAZANTIYA'NIN TARIHI VE
LOKAL~ZASYONU ÜZERINE
TURGUT Y~~~T'
M.Ö. II. biny~ l Anadolusu'nun önemli ~ehirlerinden biri olan
Lawazantiya'n~n Asur Ticaret Kolonileri döneminden ba~layarak Geç Hitit'e
kadar iskân edildi~ini, her ne kadar bu ~ehir hakk~nda geni~~bilgiler edinmemize imkan vermeyecek kadar az da olsa, çivi yaz~l~~ belgelerde
Lawazantiya'ya ili~kin kay~tlar~n süreklili~i ile biliyoruz.
1. Asur Ticaret Kolonile~i Dönemi
~ehrin ad~ , Asur Ticaret Kolonileri devri metinlerinde genellikle
"Lubuzatia" formundad~ri. Bunun yan~nda yine ayn~~dönem metinlerinde
"Lubuzutia", "Lubazatia" ve "Lubusâtia" formlan da kullan~lm~~ur2.
Genellikle ticari içeri~e sahip olan bu dönem belgelerinden Lubuzatia
~ehrine ili~kin geni~~bilgiler elde etmek mümkün de~ildir. Y~ne ayn~~nedenle, yani belgelerin tarihsel içerikli olanlann~n çok az olmas~~ve bunlar~n
da Lubuzatia'ya ili~kin kay~tlar içermemesi nedeniyle, Lubuzatia'n~n tarihi
hakk~ nda bilgimiz bu dönem için yoktur. Ancak, sadece konumuz olan ~ehir
için de~il, bu dönem Anadolusu'nun bir çok ~ehri için bir kaç istisna d~~~nda
ayn~~durum geçerlidir. Asurlu tüccarlar taraf~ndan b~rak~lm~~~Anadolu'nun
A.Ü. DTCF Eskiça~~Tarihi Anabilim Dal~.
Lawazantiya ve Luhuzatia'n~n ayn~~~ehrin ad~ n~n birbirini izleyen dönemlerde kullan~lan
farkl~~iki formu oldu~u için bak. s. 4, dn. 24.
2 ~ehrin ad~n~ n bu formlarda kullan~ld~~~~metin yerleri için bak. K. Nashef, Die Orts-und
Gewassernamen der altassyrischen Zeit, RGTC IV, Wiesbaden 1991, s 78-79; ayr~ca bak. H.
Hirsch, "La (hu)wazantija/Luhuzattia, "RLA VI (1980-1983), s. 433-435.
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ilk yaz~l~~belgelerinden, Kültepe dönemi Lubuzatia's~~ hakk~ nda elde edilebilen bilgiler ~unlard~ r:
idari yönden bak~ld~~~nda, Anadolu'nun o zamanki siyasal yap~s~ n~ n gere~i olarak, her ~ehirde oldu~u gibi, Lubuzatia'da da ~ehrin bir ba~~yöneticisi
bulunuyordu. Metinlerde Lubuzatia'da "rubaum" dan (kral, bey) söz edilmektedir3. Hatta bunlardan birinde kral~ n (beyin) ad~~da verilir.
Bu dönem belgelerinden birinden5 Luljuzatia ~ehrinin "rubatum"u (kraliçe, beyçe) oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Bunun yan~~ s~ ra do~rudan
Lubuzatia'da kraliçeye i~aret etmemekle beraber an~~ dönemdeki ~ehirlerin
bayan idarecilerinin oldu~unu gösteren belgeler mevcuttur. Asur Ticaret
Kolonileri dönemi belgelerinde Lubuzatia ~ehrinde kraliçenin varl~~~ n~ n ortaya ç~kmas~ , hatta di~er ~ehirlerle ilgili olarak kraliçenin dirayetli bir idareci
olarak görünmesi, daha sonraki dönemde Hititler'de izlenebilen, muhtemelen bir yerli Anadolu gelene~inin izleri olarak kabul edilebilir. Eski Hitit dönemine bakt~~~m~zda kral~ n yan~ nda güçlü bir Tawanannal~ k kurumu bulundu~unu görüyoruz. Bu durum özellikle I. HattuMli ile ilgili olarak çarp~c~~
bir ~ekilde kar~~m~za ç~ kar. Tawananna olmasalar bile bu kral~ n zaman~ nda
kraliyet ailesi mensubu kad~ nlar~ n önemli siyasal, ekonomik vs. gücü ellerinde bulundurduklar~~ belgelerden anla~~lmaktad~ r'. Sadece Eski Hitit'te
de~il, sonraki dönemlerde de kral~ n yan~ nda kraliçenin de etkili oldu~unu
izlemek mümkündür. Bunu bir Anadolu gelene~inin birbirini izleyen tarihsel ça~lardaki yans~ mas~~olarak görebilirizs.
Lubuzatia'da "ekallum"un (saray) bulundu~una i~aret eden kay~ tlar baz~~
belgelerde vard~ r°. Nitekim yukar~da belirtildi~i gibi ~ehrin kral ve kraliçesi3 CCT 2, 48, 36. Bak. L.L.Orli~~, Assyrian Colonies in Cappadocia, Mouton 1970, s. 81, 142,
145. Kt. 82/T 51. K.R.Veenhof, "Status and Officies of an Anatolian Gentleman Two
Unpublished Letters of Huharitaku from Karum Kanish", Anatolia and the Ancient Near East,
Studies in Honor of Tahsin özgik, Ankara 1989, s. 515, n. 4.
Kt.n/k 76, 13. V. Donbaz, "The Business of Ased, an Anatolian Merehant" Afo XXXV
(1988), s. 53.
4 "A-su ru-ba-um sa Lu-bu-sa-di-a" Donbaz, a.g.y.
5 CCT 4, 19c 20. Bak. Orlin, a.g.e., s. 146 ve n. 40, s. 81.
6 Bak. Orli~~, a.g.e., s. 75-87 ve yine bak. M.T. Larsen, The old Assyrian City-State and its
Colonies, Copenhagen 1976, s. 121 dn. 44.
7 T. Yi~it, "I. liattuWi ve Dönemi" (bas~lmam~s doktora tezi. Ar~k. Ün. Sos. Bil. Enst.).
Ankara 1994, s. 89 vd., 192 vd.
8 M. Darga, Eski Anadoluda Kad~ n, ~stanbul 1984, s. 8.
9 Bak. Orli~~, a.g.e., s. 81.
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nin varl~~~~ve o dönem Anadolusu'nda her ~ehirde ba~~ms~z bir ~ehir devletinin hüküm sürüyor olmas~~da bunu gerektirir.
Lubuzatia'n~ n co~rafi konumunun I-Jurama ~ehrine yak~ nl~~~~Asur
Ticaret Kolonileri devri belgeleri ile ortaya ç~kar. Co~rafi olarak yak~n olan
bu iki ~ehrin bu dönemde idari ve adli bak~mdan da birbiriyle ba~lant~l~~oldu~u öncelikle bir metnei° dayan~ larak ileri sürülmektedir". Bu meme göre,
Lubuzatia ~ehrinde ba~lam~~~olan bir anla~mazl~ k konusu Ijurama karumunun yarg~lama yetkisi alt~ nda devam etmektedir. Ancak burada söz konusu
olan ~üphesiz Asurlu kolonistler aç~s~ndan bir ba~~ml~l~kt~ n
Lubuzatia'n~n geçti~i bir di~er bu dönem metni, ~ehirler ve yerli idarecilerin birbiriyle ili~kileri aç~s~ ndan fikir vermesi ile ilginçtir. Üç Asurlu tüccar
(Imdilum, Ennam-blum ve A.4.§ur-~ululi) taraf~ndan Puzur - A.§§ur isimli diccara gönderilen bir mektup olan bu belgede12, konu kaçakç~l~kur13. Pu§uken
adl~~bir tüccar kaçakç~l~ktan dolay~~yakalanm~~~ve hapse at~lm~~t~r. Puguken'i
hapse aturan kraliçe (muhtemelen Kani§ kraliçesi") Lubuzatia, ljurama,
alab§ua ~ehirleri hükümdarlanna haber yollayarak kaçakç~l~~a ili~kin önlemler almalar~n~~ister's. Anadolu'da hapishaneye ili~kin ilk kayulardan birini
de içermesiyle dikkat çeken's bu belgede, Lubuzatia'daki otoritenin di~er iki
~ehirle birlikte kraliçenin talimatlanna muhatap olmas~, idari yönden bu üç
~ehrin kraliçenin bulundu~u ~ehre kar~~~baz~~yükümlülükleri oldu~unu,
belki de bu ~ehrin otoritesine kar~~~ç~kamad~klann~~alda getirin
Bir metinde yer alan Lubuzatia'n~ n Asur ile Anadolu aras~ndaki ticaretteki konumuna ili~kin ifade dikkati çeker. Burada tüm mallar~ n ilk olarak
Lubuzatia'ya getirilmesi gerekti~i belirtilir".
1° G. Eisser-S. Lewy, "Die altassyrischen Rechtsurkunden vom Kültepe, "MVAG XXXII'
(1930), no. 252, (VAT 13535).
11 P. Garelli, Les Assyriens en Cappadoce, Paris 1963, s. 112; A. Goetze, Kizzuwatna and
the Problem of Hittite Geography, New Haven 1940, s. 73; Orlin, a.g.e., s. 142 vd.
12 B. Kienast, Die altasspischen texte des Orientalischen Seminars..., Berlin 1960, no 62
(ATI-IE 62).
13 Asur Ticaret Kolonileri devrinde kaçakç~l~ k için bak. K.R. Veenhof, Aspects of Old
Assyrian Trade and its Terminology, Leiden 1972, s. 305 vd.
a.g.e., s. 107.
15 Garelli, a.g.e., s. 113; Orlin, a.g.e., s. 107; Veenhof, a.g.e., s. 307-308.
16 K. K. Riemschneider, "Prison and Punishment in Early Anatolia", JESHO XX/1 (1977),
s. 115.
17 Veenhof, a.g.e., s. 332 ve Hirsch,
s. 434'den N. B. Jankowska, Klinopisnye teksty iz
Kjul-tepe v sobranijach SSR. Moskau 1968, no. 64 (KTK 64).
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Asur Ticaret Kolonileri döneminin baz~~ belgelerindels Lubuzatia ~ehri o
zaman~n k~ymetli bir madeni asi'um (meteor demir?) ile ilgili olarak geçmektedir19. Bu belgelerden Lubuzatia ve oradaki maden ticareti hakk~nda
yar~nt~l~~ bilgiler edinmek mümkün olmamaktad~ r. Dikkati çeken nokta,
Lubuzatia ~ehrinin aktif olarak rol ald~~~~ve bir tak~ m yolsuzluklara da konu
olan asi'um'un ticaretinde Hurama ~ehrinin de Lubuzatia ile birlikte geçiyor
olmas~d~ r.
Lubuzatia'ya ili~kin belgelerdeki kay~ tlar göz önüne al~nd~~~ nda yün ile
de yak~ n ili~kisi dikkati çeker". Buna göre ~ehrin bir yüncülük ve dokuma
merkezi oldu~u ileri sürülmektedir".
2. Hitit Dönemi
Asur Ticaret Kolonileri dönemi belgelerinde genellikle "Lubuzatia"
formunda rastlad~~~m~z~~daha önce belirtti~imiz ~ehrin ad~, Hititler döneminde belgelerde art~ k kar~~m~za "La(13u)wazantiya" olarak ç~ kmaktad~r.
Hitit çivi yaz~l~~belgelerinde de, önceki dönemde oldu~u gibi, ~ehrin ad~~çok
küçük de~i~ikliklerle geçer22. Eski Hitit dönemi belgelerinden I. Hattu~ili
zaman~ na ait Akadca yaz~lm~~~olan ve "Urk~~ku~atmas~~ metni" olarak adland~ r~lan belgede "Lubuzzantiya" olarak görünür". ~ehrin ad~n~n Hitit çivi yaz~s~~ ile Akkadca yaz~ lm~~~bir Eski Hitit dönemi metnindeki bu formu,
Kültepe metinlerindeki "Luliuzatia" ve Hitit metinlerindeki
"La(bu)wazantiya" adlar~~aras~nda bir ara form olmas~~dolay~s~yla, bu ikisinin
ayn~~ ~ehir için farkl~~ dönemlerde kullan~ ld~~~ n~ n bir i~aretidir". Yine Eski
111 CCT

2, 48; CCT 2, 43; ICK I, 126.
Bak. B. Landsberger, "Kommt Haa= 'Hettiter Lanet' und Hattrum 'Hettiter'in den
Kültepe-Tafeln vor?" Ar. Or. XVIII/1-2 (1950), s. 334; Lewy. Ar. Or. XVIII/3 (1950), s. 424 vd.
20 CCT 4. 6c, 23; TC III/1 51,7 vd.; BIN 4, 6, 23; BIN 4, 162, 33; BIN 4, 181, 1, vd.; BIN 6,
176. 9.
21 J. Lewwy, "Some Aspects of Commercial Life in Assyria and Asia Minor in the
Nineteenth Pre-Christian Century", JAOS 78 (1958), s. 89-91; Garelli, a.g.e., s. 113; Veenhof,
a.g.e., s. 136.
22 Bu formlar ve hangi belgelerde yer ald~klar~~için bak. J. Tischler-G.F. del Monte, Die
Orts-und Gewassernamen der hethitischen Texte, RGTC VI, Wiesbaden 1978, s. 237; I. Wegner,
"La(bu)wazantiya" RIA VI (1980-83), G.F. del Monte, Die Orts-und... (suppl), RGTC VI/2,
Wicsbaden 1992, s. 91.
23 KBo I 11 6y. 21.
24 Bak. B. Landsberger, "Über die Völker Vorderasiens im dritten Jahrtausend", (ZA(NF) I
(1924), s. 224 dn. 4; H.G. Güterbock. "Die historische Tradition und ihre literarische
111
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Hitit dönemine ait, ve yine muhtemelen I. UattuWi zaman~na tarihlenen bir
belgede ayn~~ formda geçer23. ~ehrin ad~n~n, Hitit imparatorluk dönemi belgelerinde görülen "Lawazantiya" yaz~l~~~na ilk kez imparatorluk öncesine ait
olmak üzere Telipinu ferman~nda rastl~yoruz26. Bir Yeni Asur dönemi belgesinde bulunan ve III. Salmanassar'~n seferine konu olan Kisuatni
(Kizzuwatna) ile birlikte geçen "Lusanda"n~n22 Lawazantiya ile ayn~l~~~~kabul edilmektedir".
Udu ~ehrinin ku~aulmas~~ve bu ku~atma s~ras~nda geli~en olaylan konu
alan 1. LIatudili zaman~na ait metinde Lawazantiya ~ehrinin geçiyor olmas~ ,
Hititler dönemine ait belgelerde bu ~ehre ait en eski kay~d~~bize sunar".
Metinde, ku~atma s~ras~nda "Lubuzzantiya" ~ehri krahn karargah~~olarak görünmektedir"). Anlaulanlara göre, kral ku~atmay~~komutanlar~~arac~l~~~yla
bizzat idare etmekte, ancak, do~rudan ku~atma yerinde de~il, herhalde yak~n bir yerde olan "Lubuzzantiya" da bulunmaktad~r32. Metnin ay. 21-22. sat~n ~öyledir: "Kral Sanda'r 'Luhuzzantiya'ya ça~~rd~~ve Karkamdl~~adam~n
kölesi hakk~nda ona sordu..."33. Buradaki Sanda, ku~atmay~~yürüten komutand~r ve kral taraf~ndan "Lubuzzantiya"ya rapor vermeye ça~r~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Nitekim metnin devam~nda Sanda'r tekrar krala rapor sunarken
görüyoruz. Zaten ku~atman~n serinden pek memnun olmayan kral, Sanda'r
bu durumda sorumlu tutarak azarlamaktad~r34.
Gestalt~~ng bei Babyloniern und Hethitern bis 1200", ZA(NF) X (1938), s. 136; H. Th. Bossert,
"Hitit Hiyeroglif Metinlerinde Tannca Hepat", Belleten XV (1951), s. 329.
25 Bak. a~a~~da dn. 30.
26 KBO Il! 1 öy. Il 20, 21.
27 Bak. F. Safar, "A Further Text of Shalmaneser III", SUMER VII (1951), s. 19.
28 Bak. a~a~~da dn. 44.
2° KBo I 11 öy. 21: Burada metin kopyalannda 6y. alarak verilenyu'z, Güterbock, a.g.m., s.
114 vcrda ay. olarak kabul edilmi~tir.
30 Bunun d~~~nda I. Ilatudili zamatuna tarihlenme ihtimali olan Lawazantiya'mn geçti~i
tek belge KBo III 46 nolu metindir. 24. saurda ~ehrin ad~~"Lu] hu-uz-za-an-ti-a" olarak
okunmaktad~r. Bu metin CTH 13'de I. Mudili(?) ye verilirken, A. Kempinski-S. Koiak, "CTH 13;
The Extensive Annals of Llattu~ili I(?), "Tel Aviv XI/2 (1982). s. 87 vd.'da bu metnin I.
1;latt~dili'ye ait olabilece~ini belirtmi~ler, bu görü~~de taraftar bulmu~tur.
31 E. Bilgiç, "Die Ortsnamen der 'kappadokischen' Urkunden im Rahmen der alten
Sprachen Anatoliens", Af° XV (1945-51), s. 16; J. Garstang-O.R.Gurney, The Gegraphy of the
Hittite Empire, London 1959, s. 55-56.
32 Metin için bak. Güterbock, a.g.m., s. 114 vd.
KBo I 11 öy. 21-22. Bak Güterbock, a.g.m., s. 116-117.
34 KBo 111 ay. 10-13 Bak. Güterbock, a.g.m., s. 120-121.
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Telipinu Ferman~'nda Lawazantiya ~ehrindeki isyandan bahseden bir
kaç sat~r vard~r". Bu sat~rlann öncesinden ba~layarak cfunleleri takip etti~imizde, kral Telipinu'nun tahta geçtikten sonra Ua~~uwa'ya sefer yapt~~~n~~ve
buray~~ele geçirerek tahrip etti~ini; sonra ordusunun Zizzilippa ~ehrinde oldu~unu ve burada bir sava~~yap~ld~~~n~; sonra kral~n Lawazantiya'ya geldi~ini
ve burada "Lala" ad~nda birinin ~ehri isyana k~~k~rtt~~~n~, kral~n da isyan~~
bast~rd~~~m görüyoruz". Devam eden sat~ rlarda, Uuzziya ve karde~leri konu
edilerek, adlar~~say~lan baz~~ki~ilerin krala kar~~~gizli hareketlerinden ve sonuçta Panku taraf~ndan cezaland~nld~klar~ndan, ancak kral~n bunlar~~affetti~inden bahsedilir37. Bu olay~n hemen isyan~~konu alan sat~rlar~~takip etmesi,
ikisinin ba~lant~l~~olabilece~ini gösterir.
Lawazantiya ~ehri III. tlattu~ili'nin prensli~i döneminde ilginç bir olayla
kar~~m~za ç~kar. Bu, III. tlattu~ili'nin Lawazantiyal~~rahip Pentip~ardnin k~z~~
Pudubepa ile evlenmesidir. Söz konusu kral~n zaman~nda yaz~lm~~~olan iki
metinde bu olay konu edilmektedir.
Bunlardan III. tlattu~ili'nin otobiyograf~si olarak adlandmlan" metinde,
III. tlattu~ili henüz tahtta olmad~~~~dönemlerde karde~i kral Muwattalli'nin
M~s~r'a yapt~~~~bir sefere kat~ld~~~n~, bu seferden dönü~~yolunda Lawazantiya
~ehrine, tannçaya kurban sunmaya, u~rad~~~n~~ve burada tanr~çamn iste~i
üzerine rahip Pentip~ardnin k~z~~Pudubepa ile evlendi~ini, ailesiyle birlikte
tannçan~n hizmetine girdi~ini anlat~r. Bu evlenme olay~n~n yer ald~~~~di~er
metin, III. Uattu~ilrnin ye~eni Urbi-Te~upla olan mücadelesini konu ahr90.
III. tlattu~ili ile birlikte Pudubepa taraf~ndan yazd~nld~~~ , "Büyük Kral, Uatti
ülkesi kral~, Büyük Kral, Uatti ülkesi kral~~Mur~ili'nin o~lu, Büyük Kral, Uatti
ülkesi kral~~Supiluliuma'mn torunu, Ku~~aral~~adam Uattu~ilrnin ahfad~,
Uattu~ili ve Büyük Kraliçe, Uatti ülkesinin kraliçesi Pudubepa ~öyle der"41
KBo III 1 'Oy. II 20-21.
38 KB() III 1 öy, II 16-21. Bak. I. Hoffmann, Der Erlass Telipinu, Theth 11 (1984), s. 28-29.
37 K& III 1 öy. II 21-30 Bak. Hoffmann, a.g.e., s. 28-31.
38 CHT 81'de otobiyografi olarak adland~r~ lan bu belgenin metin türü için farkl~~

yakla~~mlar sergilenmi~tir. Bunlann hepsini bir arada görmek için bak. O. Soysal, "'III. tlattutili
Büyük Metni' Bir Hitit..." Arc. An. I (1995), s. 139-40.
" KUB I 1 öy. II 69-82, III 1-6 + KUB XIX 71. Bak. H. Otten, Die Apologie Hattusilis III,
StBoT 24 (1981), s. 16-17. Buradaki metinlerden KUB I 1 öy. II 80'de Lawazantiya ~ehrinin
ad~n~n bulundu~u k~s~m k~r~ kt~r. Bu k~s~ m paralel metin fragmanu KUB XIX 71 ile
tamamlanmaktad~r.
40 »o vi 29.
41 KBo VI 29I 1-5. Bak. A. Goetze, Uattufilit Der Bericht fiber..., Leipzig 1925, s. 44-45.
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ifadesiyle anla~~lan bu metnin devam~ nda kral, Lawazantiya Ikar~'n~n hizmetkan ve Iftar rahibi PentiOarri'nin k~ z~~Pudubepa'yla tannçanin iste~i
üzerine evlendi~ini anlatmaktad~r-12. Hitit saray~n~n bu Lawazantiyal~~kraliçesi, dönemin belgelerinde politik, dini, hukuki i~lerde çok etkin olmas~~ile
dikkati çeker. M~s~r kral~~ile dahi mektupla~m~~~olan kraliçenin mührünün,
bugün ele geçmemi~~olan Gümü~~Tablet üzerine y-azd~nlan M~s~r'la yap~lan
bar~~~antla~mas~nda, lu-al~nki ile birlikte bulundu~unu antla~manin di~er
nüshalanyla
Hitit Devleti pluld~ ktan sonra Lawazantiya'n~ n hâlâ iskân edildi~ini III.
Salmanas.gar (M.Ö. 858-831)'a ait Anadolu'ya seferin anlat~ld~~~~metin arac~l~~~yla biliyoruz. Bu metinde krall~k yirminci y~l~nda F~rat'~~geçti~i ve Uatti
krallann~~teslim olmaya ça~~rd~~~~anlat~lmaktad~r. Ancak bu ça~r~n~n olumsuz yan~tlanmas~~üzerine Amanos Da~lan'n~~geçer ve Lusanda, Abarnani,
Kisuatni" ~ehirleri ve tahkim edilmi~~di~er ~ehirleri zapteder's. Bu kay~t bize
Lawazantiya'n~n M.Ö. I. biny~l~n ilk yar~s~ nda hâlâ Anadolu'da söz sahibi ~ehirler aras~nda oldu~unu göstermektedir.
3. Lawazantiya Panteont~~
Hititçe çivi yaz~l~~belgelerdeki Lawazantiya ~ehrine ili~kin tüm kay~tlar
göz önünde bulunduruldu~unda bu ~ehrin dinsel önemi hemen göze çarpar. Lawazantiya'n~n baz~~dinsel içerikli metinlerde bulunuyor olmas~ 46 ve
belgelerde Lawazantiya tanr~lar' ve tanr~çalar~n~n an~llyor olmas~mn47 yan~~
s~ra dinsel önemine as~ l III. UattuAili dönemine tarihlenen belgelerde tan~k
oluyoruz. Yukar~da da ele al~nd~~~~gibi, III. UattuMlienin otobiyograf~si ve
yine bu belgeyle ayn~~içeri~e sahip bir ba~ka belgede, kral~n prens iken karde~inin M~ s~ r seferinden dönü~ünde tanr~ çaya kurban sunmaya
KBo VI 29 I 17-21. Bak. Goetze, a.g.e., s. 46-47.
M. Darga, "Pudubepa: An Anatolian Q~~ een of the Thirteenth Century B.C." Mansel'e
Arma~an II. cilt. Ankara 1974, s. 948; Darga Kad~n, s. 41 vd.
4 4 Bu metindeki Kisuatni'nin Kizzu~vatna, Lusanda'n~ n Lawazantiya oldu~u kabul
edilmektedir. J. Le~vy, "Studies in the Historic Geography of the Ancient Near East", Or. XXI
(1952), s. 291-92; Garstang-Gurney, a.g.e., s. 53.
43 Safar, a.g.m., s. 19; Lewy, a.g.y.
46 KBo IX 115 öy. 4 (=KUB VII 20 öy. 5=KUB XIV 125+126 öy. 4). Kizzuwatnah Palliya'~un
dinsel törenlerini konu alan bu metin burada öncelikle anmak gerekir. Di~erleri ise ;u
metinlerdir. KBo XVIII 102 öy. 3, ay. 19; KBo XVIII 103 Il 21 ay. 25; KBo XXI 34 I 2, II 11, IV
40; KBo XIX 129 öy. 2, 4.
47 Lawazantiya tannlan ve tannçalann~n hangi metinlerde geçti~i için bak. dn. 48-51.
42

43
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Lawazantiya'ya u~ramas~~ ve burada Iftar rahibinin k~z~ yla evlenmesi, bu ~ehirdeki Iftar rahipli~inin önemli bir güce sahip oldu~unu ortaya koyar.
Lawazantiya'da güçlü bir 'Atar rahipli~inin bulunmas~~ da bu ~ehirdeki Ikar
kültünün önemini gösterir.
~ehrin panteonundaki tannlardan Lawazantiya ~ehrinin tanr~ça Ikar'~~
belgelerde s~ k s~ k kar~~m~za ç~ kar. Ancak bu tanr~çan~n ad~ n~ n yer almad~~~~
Muwatallrnin F~ rt~na Tanr~s~~ Pit~aMaik'ye Duas~~olarak adland~ r~lan metinden Lawazantiya ~ehrinin di~er tannlar~n~~ ve tannçalann~~ ö~reniyoruz48;
tta.kgaAnawanza, Mulliara, Lawazantiya'n~ n tannlan ve tanr~çalar', da~lar~~ve
nehirleri.
Lawazanatiya ~ehrinin Tanr~ça Iftar~~ kehanet ve fal metinlerinde en çok
kar~~m~za ç~kar49. Bunun yan~~s~ra bu tanr~ ça tarihsel içerikli bir metinde" ve
bir antla~ma metninde ~ahit tanr~lar aras~nda5' geçer.
Il!. IJatttAsili döneminde Lawazantiya Utan 'n~ n ~ehrin panteonunda
öneminin artmas~n~52 iki nedene ba~layabiliriz. Bunlardan birincisi, kral~ n
e~ i ve hem kral üzerinde, hem de devlet i~lerinde büyük etkisi olan
Puduhepa'n~ n Lawazantiya Ikar~ 'n~ n hizmetkar~~ ve Ikar rahibi
Pentipbrri'nin k~z~~ olmas~d~ r. Bu kraliçenin güçlü ki~ili~i ve kendisini
Kizzuwatnal~~ ya da Kummannili olarak sunmas~ yla" da anlayabilece~imiz
geçmi~ine ba~l~l~~~~ile Lawazantiya Ikan kültünün etkinli~i artm~~~olmal~d~r.
~ kinci neden olarak ise Il!. Uattukli'nin ~amuha Ikarfn~ n rahibi olarak yeti~mesi ve bu tanr~ çaya olan ba~l~ l~~~" gösterilebilir. ~ki ~ehrin Tanr~ca
Marfnin ortak niteliklere sahip olmas~n~n etkili oldu~u da kabul edilebilir55.
48 KUB

VI 45 öy. 1 76-77 KUB VI 46 6y. II 41-42.
VIII 63 öy. I 11; KBo XVI 83 III 1; KUB V 20 III 27; KUB VI 15 II 10; KUB XVI 8 öy,
7, ay. 2,5; KUB XVI 74 13; KUB XXXI 69 öy. 4.
KBo VI 29 1 17.
51
KBo IV 10 6y. 48.
52 R. Lebrun, "Lawazantiya, Foyer Religieux Kizzuwatnien", Florilegium Anatolicum, Paris
1979, s. 201.
" Bak, a~a~~ da dn. 62 ve dn. 64.
54 R. Lebrun, Samuha Foyer Religeux de L'Empire Hitite, Lauvain-La-Neuve 1976, s. 22 vd.
55 Lebrun, Florilegium Anatolicum, s. 203. Nitekim Tanr~ca I~tar'~ n çift cinsiyetlili~ini de
an~ msatan "elbiselerini bir erkek gibi giyiyorsun ve bir kad ~ n gibi giyiyorsun" (sat.5-6)
cümlelerinin de yer lad~~~~KUB XXXI 69'da Il!. Hattu~ili, t~pk~~ kendini ba~l~~sayd~~~~Samuba
I~tar~'na oldu~u gibi, Lawazantiya I~tar~ 'na da "GASAN-IA" (hakimem) demektedir (sat. 4)
Bundan ba~ ka Lawazantiya ve Samut~ a ~ehirlerinin Tanr~ça I~tarlar~~ aras~nda, KUB XXXII
133'de konu olan Kizzuwatna'dan Samuba'ya Kara Tanr~ça kültünün ta~~ nmas~~dolay~s~yla ili~ki
kurutmaya çal~~~l~r. Kara Tanr~ ça, III. Tudbaliya zaman~ nda Samuba'ya ta~~nm~~~ve orada ad~na
49 KBo
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III. liattuAili döneminden sonra Lawazantiya Iftan, IV. Tudhaliya zaman~ nda TarbundaMa kral~~Ulmi-Te§upla yap~ lan antla.~ mada5k' di~er baz~~Hitit
tannlan ile birlikte yemin ~ehidi tannlan aras~ nda geçmektedir. Her ne kadar Iftar art~ k bu kral~ n selefi dönemindeki gibi ba~~tanr~ça olmasa da57 yine
de önemini devam ettirdi~i belli olmaktad~ r.
Yukar~ da da belirtildi~ i gibi, Muwatalli'nin duas~ nda geçen
HaAigak~ awanza" ve Mulliyara, Lawazantiya panteonunun ad~~ bilinen iki
tanns~d~ r. Bunlar~ n yan~~ s~ ra bir metinde59 Lawazantiya'da Teup ve Hepat'~ n
varl~~~ n~~da biliyoruz6°.
4. Lokalizasyon
M.Ö. II. biny~ l Anadolusu'nun dikkati çeken ~ehirlerinden
Lawazantiya'n~ n Kültepe Ça~~ ndan itibaren sahip oldu~u önemi herhalde
konumuyla yak~ ndan ilgiliydi. Daha ba~ tan söylemek gerekirse, ~ehrin Orta
Anadolu'nun güneye, güneydo~uya aç~ lan yollar~~ üzerinde bulunuyor olmas~ , bunun en önemli nedeni olarak görünür. Lawazantiya'n ~ n lokalizasyonu konusuna girmeden önce ~unu belirtmek gerekir ki, ~ehrin tarihinden
önce üzerinde durmam~ z gereken bu konuyu sona b~ rakmam~z~ n nedeni,
yukar~da tarihi ve ~ehre ili~kin di~er bilgileri verirken ele ald~~~ m~z belgelerdeki kay~ tlar~ n ayn~~zamanda lokalizasyonda da bize önemli ipuçlar~~sa~l~yor
olmalar~~dolay~s~yla tekrardan kaç~ nmak içindir.

bir tap~ nak yapt~r~lm~~t~ . Kizzuwatna'dan Ta~~nd~~~~belirtilen bu kültiin hangi ~ehirden ç~km~~~
oldu~u metinde belirtilmemektedir. Bu ~ehrin Lawazantiya olabilece~i ihtimali üzerinde
durulur. Yine Samuba ~ehrinde Tanr~ ça 'Star kültünün geli~mesiyle, Lawazantiya ~ehrinde
zaMarru~~olan Iftar tap~na~~n~ n yeniden çanland~nIrr~as~~ çabalar~~görülmektedir.. NI. HattuSili
döneminden sonra 8amuba Utan kültünün gerilemesiyle Lawazantiya IStar~~ kültünün
gerilemesi de birliktedir. Lebrun, a.g.m., s. 203-204.
KBo IV ~o.
57 Lebrun, ~amuba s. 23.
58 Muwatalli'nin duas~ nda geçen tanr~~ lia§iganawanza'ya ba~
ka hiç bir metinde
rastlanuyoruz. ~ehir ad~~olarak Haiga§nawanta ise KBo IV 13 137 ve KUB XXV 32 I 15'de
geçmektedir. Bak. E. Laroche. Recherches sur les des die~nt hittites, Paris 1947, s. 81.
59 KBo XIX 129 öy. 5.
h° Lebrun, Florilegium Anatolicoum, s. 201. Kizzuwatna kral~~Palliya'n~n dini töreninin
anlat~ld~~~~metin KUB VII 20 I 1-5 = KBo IX 115 öy. 1-4'de "Kummanni/Kizzu~vatna kral~~Palliya
Kummanni/Kizzuwatna TeSubu'nu kurdu~u zaman bunu ~u ~ekilde ilan etti:
Lawazantiya'daki..." ifadesinden hareketle Lebrun, TeSup kültünün de Lawazantiya'ya ilk
giri~inin. Kizzuwatna kral~~Palliya zaman~ nda olabilece~ini belirtir.
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Lawazantiya'mn lokalizasyonu konusunda öncelikle belirtilmesi gereken
nokta, bu ~ehrin geçti~i tüm belgeler göz önünde bulunduruldu~unda da
kendili~inden ortaya ç~ kan, klasik dönemlerdeki Kilikya oldu~u kabul edilen6I Kizzuwatna ile yak~ n ili~kisi oldu~udur. Özellikle III. liatnAili dönemine ait belgeler de~erlendirdi~inde bu ~ehrin Kizzuwatr~a'da oldu~u kesin
olarak ortaya ç~kar. III. tlatt~Aili'nin Lawazantiyah oldu~unu bildi~imiz e~i
Puduhepa'n~n III. Iiattu~ili ile II. Ramses aras~ndaki antla~madaki mühründe "Iiatti ülkesinin kraliçesi, Kizzuwatr~a'n~n, k~z~, Puduhepa'n~n mührü"
ifadesi bulunur62 . Yine Pudubepa'n~ n bir adak metninde kendini
"Pudub_epa, büyük kraliçe, tlatti ülkesinin kraliçesi, Kummanni ~ehrinin°
k~z~" olarak sunar64. Kraliçenin kendini Kizuwatnah ve Kummannili olarak
sunmas~~ ~üphesiz Lawazantiya'n~ n Kizzuwatna'da oldu~una çok aç~ k bir
i~arettir.
Daha eski bir döneme ait olmak üzere, a~a~~da tekrar de~inece~imiz,
Kizzuwatna kral~~Palliya'n~ n Lawazantiya'da dini yükümlülüklerini yerine getirdi~inin anlat~ld~~~~metinle65 de bu ~ehrin Kizzuwatna ile olan ilgisi aç~kca
ortaya ç~kar.
Lawazantiya'mn Kizzuwatr~a'yla ili~kisine bir i~areti de, yukar~da da
k~saca de~inilen III. Salmanassar'a ait Asur metninde, sefer yap~lan yerler
aras~nda Lawazantiya ile e~ lenen Lusanda ve Kizzuwatna ile e~ lenen
Kisuatni'nin birlikte geçiyor olmas~nda buluruz.
Lawazantiya'n~n Kizzuwatna ile olan yak~n ili~kisini böylece ortaya koyduktan sonra, ~ ehrin lokalizasyonuna yol gösterebilecek metinleri k~saca
gözden geçirmek gerekirse:

(il Goetze, Kizzuwatna,
62 Goetze. a.g.e., s. 71.

s. 34 vd.

63 Hititler'in dinsel merkezlerinden biri olan Kummanni'nin Kizzuwatna'da oldu~u,
Kizzuwatna'nin belki ba~kenti oldu~u, hatta Kizuwatna ~ehri ile ayn~~olabilece~i, Pudul~epa ile
ilgili olarak verdi~imiz bu örnelderde, Palliya ritüelinde ortaya ç~kar. Bu konuda bak. Goetze,
Kizzuwatna, s. 9 vd. Kummanni'nin Saros (Göksu) üzerindeki antik Komana (~ar) oldu~u kabul
edilmektedir. Goetze, a.g.e., s. 17; Garstang-Gurney, Geography, s. 51 vd.
64 KUB XV 16 1 1. Bak. H. Otten-V. Soucek, Das Gelübde der Königin Puduhepa al~~die
Göttin Lelwani, StBoT 1 (1965), Wiesbaden, s. 16-17.
65 Bak. dn. 60.
66 Goetze, a.g.e., s. 71.
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Udu ku~atmas~~ metni olarak bildi~imiz KBo I 1 l'de, ku~atma s~ras~nda
kral~n karargah~~olarak Lawazantiya'n~n görünmesi67 Udu ve Lawazantiya
~ehirlerinin birbirinden çok uzakta olmad~~~~fikrini verir. Ancak, Udu ~ehrinin de kesin lokalizasyonunun yap~lmam~~~olmas~~dolay~s~yla dikkate de~er
bir sonuca ula~~lamaz.
III. ljattufili'nin karde~inin M~s~ r seferinden dönü~~yolunda
Lawazantiya'ya u~ramas~69, bu ~ehrin, ~üphesiz Suriye ile Ijattub aras~nda ya
da Goetze'nin buna ilaveten belirtti~i gibi; o s~rada tIattuWi'nin yöneticisi
oldu~u Yukar~~ ülke aras~nda ula~~m~~sa~layan yol üzerinde ya da yak~n~nda
bulundu~unu gösterir".
Bunu belirttikten sonra hemen daha önceki dönemlere, Asur Ticaret
Kolonileri dönemi belgelerine dönüp, bir belgede, herhalde Anadolu'ya getirilen bir mal~ n ilk olarak Lawazantiya'ya gitmesi gerekti~inin ~srarla belirtilmesini hat~ rlamak gerekir". Buna göre Lawazantiya ~ehri, Asur'dan
Kültepe (Kane) 'ye devam eden ticaret yolunun Suriye'den Anadolu'ya ilk
giri~inde u~ran~lmas~~gereken yer olarak ortaya ç~kar. Bu da Il!. ljattuWi'nin
Suriye'den giri~inde u~rad~~~~~ehrin konumuyla uyumludurn.

67 Bak. yukar~da

s. 5.
~ehrinin lokalizasyonu konusunda ileri sürülen görü~lerden S. Smith. "Urtu and
Hat~um", An. St. VI (1956). s. 39-42'de ileri sürülen, kabaca F~rat'~n bat~s~ nda, Kargam~~'~n
kuzeyinde F~rat ile Amanoslar aras~ndaki bölgede olabilece~i en kabul edilebilir görünendir. I.
Hattutili'nin Y~lliklan'na göre kral Tel Açana'da yerle~tirilen Alalab'a olan seferinden sonra
s~ras~yla Wartuwa (Udu), Ikakala ve Tathiniya üzerine seferler düzenlemi~tir (KBo X 2 I 19-21).
Her halde bu ~ehirler kral~n Alalab'tan Hattuta'ya dönü~~istikametinde olmal~yd~lar. Buna göre
Urtu, Alalab (Tel Açana)dan kuzeye dogru bir yerde aranmal~d~r. Ur~u ku~atmas~~metninde
ise, ku~atma s~ras~nda Ur~u. Kargam~~~ve ljalap ~ehirleriyle ili~kide görünmektedir. (KBo I 11
öy. 21, ay. 25,28). Bu iki ~ehrin Urtu'nun müttefiki oldu~u izlenimi edinilmektedir. Kargam~~~ve
Halep'in konumu ve kral~n ku~atma s~ras~nda Kizzuwatna'da bulundu~unu bildi~imiz
Lawazantiya'r karargah olarak seçmi~~olmas~ , Smith'in lokalizasyon denemesine "Kizzuwatna'ya
do~ru" ifadesini ekleyebilece~imizi ve dolay~s~yla KBo I 1 l'deki bu durumun Lawazantiya'dan
çok Ur~u'nun yerinin tarif~ne katk~da bulundu~unu belirtmeliyiz.
69 Bak. s. 6.
70 Goetze, a.g.e., s. 71.
71 KTK 64. Veenhof, Aspects of Old., s. 332; RIA, s. 434.
72 Asur Ticaret Kolonileri döneminde Asur'dan Kane~'e ticaret yolann~n ve Hitider'in
güneye yollann~ n güzerg-alu için bak. N. Baydur. Kültepe (Kane~) ve Kayseri Tarihi Üzerine
Ara~t~rmalar, ~ stanbul 1970, s. 19 vd., 22-23, harita 2 ve 3. Ayr~ ca bak. U.B. Alk~m, "Güney-Bat~~
Antitoros Bölgesinde Eski Bir Yol ~ebekesi", Belleten, XXIII/89 (1959), s. 70-71 ve dn. 55.
Kayseri'den Kilikya Ovas~'na yollar için de a.g.m., s. 61.
68 Ursu
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Kizzuwatna kral~~ Palliya'n~n dini töreninin anlat~ d~~~~metindeki"
"...Lawazantiya'daki yedi kayna~in temiz sular~n~~ ay~ rd~~ ve temiz su..." (sat. 46) cümlesi lokalizasyona yard~mc~~olabilecek bir hususu ortaya koyar. Buna
göre Lawazantiya su kaynaklar~n~n bol bulundu~u bir yerde ya da yak~ n~nda
olmal~d~r.".
Teup ve klepat için yap~lan bayram törenlerini konu alan bir metinde
"Lawazantiya ~ehrinde Tarmana ~ rma~~nda" sözleri vard~r73. Bundan bir önceki saurda da "sekizinci günde Alda Irma~~'nda su al~yor" ifadesi vard~r. ~u
halde Alda Irma~~~ve Tarmana Irma~~76 Lawazantiya ~ehri yak~n~nda bulunuyor olmal~d~ r. Özellikle Tan~nana ve Lawazantiya çok yak~n ili~kili olmal~d~r.
Hatta metinlerdeki ifade her ne kadar aç~ k olmasa, çümlenin ba~~~ve sonu
k~ rk olsa da, ~ehrin bu akarsunun kenar~nda oldu~u anlam~~ ç~ kar~labilmektedir.
Lawazantiya'n~n lokalizasyonu için ileri sürülen görü~leri k~saca ~öyle s~ralayabiliriz:
Goetze77, Garelli78 ve Lebrun79, Lawazantiya'n~ n yerini Kummanni ve
F~ rat aras~; Bilgiç80, Tarsus ile yeri saptanamayn Urt~~ aras~ nda bir yerde;
Cornelius", Oval~k Kilikya ya da Bat~~Kataonia'da; Garstang-Gurney82 ve
Orlin", Do~u Kilikya'da; Ünal", Malatya civannda diye çok geni~~tariflerle
vermektedirler.

73 Bak.

dn. 60.
Bu yönde hemen a~a~~da de~inece~imiz KBo XVIII 102 ay. 19 ve bunun d~~~nda KBo
XVIII 103 21 ve KBo XIX 129 öy. 2-4'de fikir verir.
73 KBo XVIII 102 ay 19. Bak, Lebrun, a.g.m., s. 205-206
76 Dei Monte, Die Orts-und... (suppl.), s. 211'e göre M. Forla~~i~~i, SM 1 (1979), s. 171'de
Yukar~~ Ceyhan'~ n kolu diyor.
74

77

Goetze, a.g.e., s 71 vd.

78 Garelli, a.g.e., s. 106, 111-113.
79 Lebrun, a.g.m., s. 198.
80 Bilgiç, a.g.m., s. 26.
81 Cornelius, "Zur hethitischen Geographie...", RHA XVI (1958), s. 8; "Neue Arbeiten...",
Anatolica I (1967), s. 75. Geschichte der Hethiter, Darmstadt 1973, s. 75.
82 Garstang-Gurney, a.g.e., s. 52-53.
a.g.e., s. 81.
81 A. Ünal, LlattuMli III, Heidelberg 1974, s. 200.
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Bossert85, Malatya'daki bir hiyeroglif yaz~ tta F~ rt~na tanr~sma libasyon yap~ lan ve "kap" ideogram~~ile gösterilen ~ehrin ad~ n~n ayn~~ ~ekilde Elbistan
Karahöyük'te bulunan bir hiyeroglif yaz~ tta da geçti~ini belirterek, ~ehrin
ad~ n~ n sonundaki fonetik tamlama ile bu bölgede bulunmas~~ muhtemel
Lawazantiya'n~ n ad~ ndan hareketle "kap" ideogram~ n~ n Hitit çivi yaz~s~ ndaki
kar~~l~~~ n~~ tespit etmi~tir. Buna göre söz konusu ad~n Lawazantiya olabilece~ini ileri sürmü~~ve ~ehrin F~ rt~ na Tanr~s~'n~ n hem Malatya hem de
Karahöyük'te kutsanmas~ na dayanarak, Lawazantiya'n~n Melitene'de bulunmas~~ gerekti~ini belirtmi~tir. Bossert'in bu tespitlerindeki hakl~l~~~ n~~vurgulaya~~ak Lewy8" de Lawazantiya'n~ n Karahöyük'te lokalizasyonunu ileri sürer.
Yukar~da ele ald~~~ m~z, ~ehrin lokalizasyonuna yol gösteren çivi yaz~l~~
belgelerdeki kayt~ lar~~ göz önünde bulundurdu~umuzda, Kilikya'n~n kuzeydo~u taraflar~ nda Lawazantiya'y~~aramak için pek çok nedenimiz oldu~unun
fark~ na var~ r~ z. Bilhassa Asur Ticaret Kolonileri devri belgelerinde,
Lawazantiya ile yak~ n ili~kide görünen ljurma (Uurama)'n~ n her ne kadar
kesin lokalizasyonu yap~lamasa da genellikle bu bölgede aranmas~87 dikkate
de~erdir. Yine yukar~da verdi~imiz, ~ehrin muhtemel yerine ili~kin ~imdiye
dek ara~t~ rmac~lar~ n ileri sürdükleri görü~lerde de genellikle sözünü etti~imiz bölge gösterilmi~tir. Lawazantiya'n~ n yeri için çivi yaz~l~~belgelerden edinilen bilgiler, Seyhan-Göksu (Saros) vadisinde yerle~tirilen antik Komana ile
ayn~~ oldu~u kabul edilen Hititler'in Kummannisi'nden do~uya, Elbistan'a
do~ru olan bölgeyi i~aret etmektedir. Nitekim Lawazantiya'n~n üzerinde olmas~~gereken" Asur'dan Kane'e uzanan ticaret yollar~~ve Hititler'in g-iineyle,
Suriye'yle, ili~kilerinde kulland~ klar~~yollar~ n bu bölgeden geçiyor olmas~~ 89
buna destek olur. Sözünü etti~imiz yerde, Elbistan Karahöyük'ün bulunmas~~
dikkat çekicidirm. Bossert'in Karahöyük ile Lawazantiya'n~ n ili~kisini ortaya

85H.

Th. Bossert, "Hitit Hiyeroglif Metinlerinde Tanr~ ça, Hepar, Belleten XV (1951), s.

328 vd.
86 J.

Lewy, "Od Assyrian Evidence...", HUCA )(XXIII (1962) s. 52 dn. 37.

87 Bak. Tischler-del Monte, a.g.e., s. 125.
88 Bak. s. 11.
89 Bak. dr'. 72.
9° Dr~. 72 ile ilgili konuya ek olarak burada T.-N. ~~zgüç, Karahoyük Hafriyat~~ Raporu,

Ankara 1949. s. 48-49'daki ~u sat~ rlar~~ an~ msatmak gerekir: "...Elbistan düzlü~ünü, Doku
Toroslar 'daki tabii belleri yerinde tetkik edenler, iskan yerlerini bunlara bagl~yanlar, ilk ve orta
ça~~yollar~ n~~ göz önünde tutanlar, Asurlu tüccarlar~ n ayn~~zamanda ve bilhassa Malatya-SanzKayseri hatt~n~~ da takip ettiklerine kat'i surette inanacaklar ve bu devrin ~ehirlerini de buna
göre k~ymetlendireceklerdir..."
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koymas~~ dolay~s~yla Karahöyük'ün Lawazantiya olabilece~i ihtimali gözden
uzak tutulmamald~ r.
Karahöy-ük, Elbistan'~ n 10 km. kuzeybat~s~ nda ve Izg~n Köyünün de 5
km. kuzeyinde yer almaktad~ r. Güneybat~s~ nda höyü~ün hemen kenar~ nda
Hurman Suyu akmaktad~ r"'. Hogarth taraf~ndan, "Göskun'dan Elbistan'a giden yol üzerinde Izg~ n'~ n bir mil bat~s~nda büyük bir kaynak ya da kaynaklar~ n bulundu~u ve buradan akan sular~ n bir gölcükte toplanarak, Ceyhan'la
birle~ti~i yerden az önce Hurman Suyuna kar~~t~~~" belirtilir"2. Bu durum
yukar~da belirtti~imiz Lawazantiya'n~ n "Tarmana Irma~~~ile çok yak~ n, hatta
k~s~y~ nda olabilece~i" ve "Lawazantiya ~ehrinin su kaynaklar~ n~~ bol bulundu~u bir yerde ya da yak~n~ nda olabilece~i" ile uyum içindedir.

91 özgüç,

a.g.e., s. 16.
D.G. Hogart-J.A.R. Munro, Modern and Ancient Roads in Eastern Asia Minor, London
1893, s. 677, 686.
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