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ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASINA [*]

İsmet İNÖNÜ 
Türkiye Reisicumhuru

Türk Tarih Kurumu bu nüshada bir toplantı tertip etmiş oluyor. Buna 
hepimiz hürmet ve muhabbetle koşarak »eldik. Cemiyet kurmak, cemiyet 
içinde konuşmak Atatürk’ün sevdiği bir âdeti ve çok hususî mehareti idi. 
Bu toplantıdan onun ruhu şadolacaktır. Bize bu fırsatı verdiği için de Türk 
Tarih Kurumuna teşekkür etmeliyiz.

Türk Tarih Kurumu, millî kültürümüz, kültürel terbiyemiz için birinci 
derecede faydalı bir müessesemiz olmuştur. Geniş mikyasta enternasyonal 
neşriyata, eski eserlere ve vesikalara ve arkeolojiye dayanan araştırmaları, 
ilim ve ideal ufkumuzda yeni âlemler açmıştır. B ir  milletin en büyük kaybı, 
kendine itimadını kaybetmesidir. Cümlıuriyete kadar iki yüz seneye yakındır 
ki, bu memleketin okumuş geçinenleri, kendi medeniyet kuvvetlerine inan
madan konuşurlardı. Türklerin millî hayatını hararetten mahrum etmek is- 
tiyeıı bir yabancı edebiyatın zehirli telkini, en dikkatli olduğunu zanneden 
ilim muhitlerimizde bile yerleşmişti. Türk Tarih Kurumu, Ataütürk’ün hu
susî alâkası ve tesiri sayesinde tetkiklerinde başlıbaşıııa düşünür ve hüküm 
verir bir müstakil zihniyetle temayüz etmiştir. Bu millî kültür için büyük 
kazanç ve çok sağlam bir esastır. Kurumun, kırk yıllık hurafeler ve sabit fi
kirler karşısında tereddüt etmeksizin, hakikatleri bulmak ve söylemek ce
saretini muhafaza etmesini isteriz. Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin me
denî kabiliyet ve hizmetlerini, insanlık âleminde teşrih ederken yeni nesille
rin temiz ideallerine de taze can kattığından emin olabilir.

Sevgili Ebedî Atatürk!
Tarih Kumulundan beklediğin maksatları, biz ve bizden sonra gele

cekler, aşk ile takip edeceğiz.

t * ]  Millî Sef İsmet İnönü’nün bu yazıları Bellçten’in t nişan 1939 nüshasında 
çıkmıştır,





EBEDÎ ŞEF

Hasan-Âli YÜCEL 
Maarif Vekili

Atatürk, Türk Milletinin en aydın bir şuuru oldu. Denilebilir ki Türk, 
varlığının her zerresini onun ışığiyle aydınlatarak görebildi. Bu görüşü yarata
bilmek, bir millete edilecek hizmetlerin başında gelir. Atatürk millî idrakin 
mihrakıdır. Millet var oldukça o da yaşıyacaktır. Onun için ebedîdir.

Atatürk, Türk iradesinin kutsal bir timsalidir. Türk milleti esir edilmiş 
bir halde iken onu hürriyete kavuşturmak için bütün kuvvetleri şahsında toplı- 
yabildi. Millî iradenin özü oldu. İstiklâlimiz, onun varlığında hayat buldu. O, 
bunun için millî kahramandır.

Atatürk, bizim için hem mazi, hem istikbal sayılabilir. Türk tarihinin kay
naklarına kadar giderek millî benliğimizi bütün yaratıcı kudretiyle tanıyan ve 
tanıtmıya çalışan o oldu. Bu bakımdan tarihimizin kâşifi ve bizzat kendisi bu 
tarihin yepyeni bir harikasıdır.

Atatürk, istikbaldir, dedim; çünkü, Türk Milleti, kendisini, yeniden bul
duğu hayatın başlangıcı saydığı kadar onun yüreğindeki millî emelleri varlığı
nın gayesi bilmektedir. Atatürk’ün hayalinde, bütün medenî milletlere üstün bir 
Türk camiası vardı. Atatürk’ün vicdanında bütün hayatı boyunca yaşamış olan 
bu emel, yarınlar için gönül vereceğimiz bir idealdir.

Onu, bütün hüviyeti ve hakikatiyle aramak, anlamak ve anlatmak, Türk 
münevverinin baş vazifesidir.





Y E N İ  T Ü R K İ Y E

, —  ATATÜRK’Ü N  ÖLÜMÜ MÜNASEBETlLE —

Yazan: Prof. Dr. Fekete Lajos 
«A Z Uj Törökorszag Budapest 1939» 
Çeviren: Tayyip Gökbilgin 
Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi talebesi.

Son zamanlarda Atatürk adım alan Mustafa, Selânikte, halen mevcut, de
mir parmaklığı v e dar pencereleri bulunan Balkan üslûbunda yapılmış bir evde, 
1S&0 senesinde hayata gözlerini açmıştı. Selanik o zamanlar imparatorluğun hu
dutları içindeydi, Mustafanm babası da bu şehirde evvelâ bir memur sonra bir 
tüccar bulunuyordu. Babasının ölümünden sonra onun terbiyesi annesi Zübeyde 
Hanıma kaldı, llkmektepten sonra devam ettiği askerî rüştiyede, muallimleri onu 
çalışkan ve terbiyeli bir talebe olarak tanıyorlardı. Bunlardan biri ona olgun ve 
mümtaz manasına gelen Kemal adım verdi ki bundan sonra bilhassa bu adla 
tesmiye edilmektedir. Bilâhare meydana getirdiği sistem de buna izafeten isim 
almıştır: "Kemalizm, Kemalist Türkiye”.

1904 te erkâmharp zabiti olarak evvelâ Suriyede vazife aldı, burada inkılâp 
hareketlerinde çalıştıktan sonra İstanbul’a geldi. 1911 de müstevli İtalyanlara 
karşı mücadele etmek üzere Trablusgarbe gitti, fakat Balkan Harbinin zuhuru 
üzerine döndü ki harp bittiği için ateşemiliter olarak Sofyaya gönderildi. Umumî 
Harpte Çanakkale müdafaasında temayüz etti, Gelibolu yarımadasındaki harp
lerde ilk defa Anafarta kahramanı ünvanını aldı (Ağustos 1915). Bu suretle 
Mustafa Kemal Türkiyenin en mümtaz askerleri araşma geçti. Bundan sonra 
yalnız büyük, müşkül vazifelerin ifası kendisine verildi. Diyarbakır havalisinde 
Ruslara, Suriyede Ingilizlere karşı, mütemadiyen artan müşkülât içinde ve ümit
lerin kırıldığı bir zamanda, Türk kumandanlarının mağlûbiyet anlarında bile o 
kadar çok defa gösterdikleri müstesna kahramanlıkla harbetti. Mütarekeyi mü
teakip büyük bir yeis ve nevmidi içinde yaklaşan felâkete isyan ediyor, bu hal 
yeni İngiliz dostu hükümetin endişesini celbetmektedir. Nihayet kendisinden 
kurtulmak üzere nisan 1919 da artık ordunun mevcut bulunmadığı Anadoluya 
ordu müfettişi sıfatile gönderiliyor.

Mustafa Kemalin şimdiye kadar ki hayatı, alelâde bir askerin hayatında 
vukubulan hadiselerdi. Hayatının fevkalâde kısmı ancak bundan sonra başlıyor. 
Dahilde ve hariçte herkes, müttefikler tarafından, Türkiye hakkında, sade Türk 
Devleti için değil, ayni zamanda Türk milletinin de muhakkak mahvine gidecek 
derecede meş’um olan bir karar verileceğini hissediyordu. Böyle bir zamanda
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Türk milletinin istikbaline inanan yegâne adam Mustafa Kemaldi. Ve o Anado- 
luya imkânsızı tahakkuk ettirmek kararile İstanbuldan ayrılmıştı.

Mustafa Kemal gittiği yerde tamamen zayıf ve bitap düşmüş cephe gerisi 
bir mıntaka, dağınık, teşkilâtsızlıktan mütevellit bir ümitsizlik içinde bulunan 
insanlar buldu. Bunlar biribirlerinden ne haberdardırlar, ne de biribirlerile alâ
kadar. Sivas Kongresine (eylül 1919) iştirak eden bir kısım genç ve ihtiyar 
azalar, harekete başlamak için lâzımgelen figüran vaziyetinde idiler, bunlar ga
yeye vâsıl olmak için takip edilecek hattı hareket ve iktiham edilmesi lâzımge- 
len müşkülâttan olduğu gibi bizzat hareketin mahiyetinden de tamamen haber
dar değillerdi. Şef öne eğilmiş ciddî bir baş, solgun bir çehre ile aralarında otu
ruyor onları tenvir ediyordu.

Altı ay sonra Ankarada, memleketin her tarafından meb’uslarla, şuurlu 
bir surette, Büyük Millet Meclisi toplandığı vakit artık arkasında daha kalabalık 
bir kütle görüyoruz. Taraftarları arasında münevver ve tecrübeli kimseler çok
tur. Bunlar istanbuldan birer birer kaçarak kurtuluş hareketine iltihak eden 
imanlı ve vatanperver insanlardı.

Maamafih kurtuluş savaşı çok büyük maddî manialarla karşılaşıyordu: 
para yok, adam ve malzeme az, yollar hareketi güçleştirecek derecede fenadır, 
fakat herkesin şimdi daha fazla kendisine itimadı vardır. Bütün dünya millet
lerine beyannameler gönderiliyor, yüksek ve cesur bir sesle Türk milletinin 
arzu ve kararları bildiriliyor. Mustafa Kemali, imparatorluğun sükûn bulmıyan 
ve itimat edilemiyen vilâyetlerinden maadası, yalnız Türklerle meskûn havali 
alâkadar ediyordu, fakat Türklerle meskûn arazinin siyasî ve İktisadî bakımdan 
daha değerli olan, iyi buğdayı, tatlı meyva yetiştiren yerleri yabancılar elinde 
idi. Herkes, tngilizler, Fransızlar, Italyanlar, Yunanlılar hattâ Birleşik Amerika 
Devletleri bir pay almak istiyor, her biri kendisi için en iyi mıntakayı seçiyordu. 
Mustafa Kemale ve Türk milletine kurak stepler ve dağlık, kayalık bir mıntaka ka
lıyordu. Fakat Mustafa Kemal, bu kayalıklara ayağım iyice dayadı ve haricî siyaseti
ne salim bir istikamet verdi. İlk yardım Rusyadan, İkincisi Fransadan geldi. Fran- 
sızlar da Ruslar gibi ideolojik sebeplerle Ankaradaki millî harekete karşı bir 
anlayış gösterdiler. Daha sonra Amerika ve dahilî siyaseti sebebile İtalya talep
lerinden vazgeçtiler. Bu suretle 1921 yazında ancak iki düşman kalmıştı: Yu
nan, Ingiliz. . . Yunanlılara karşı mücadele iki buçuk sene devam etti, ikinci 
kânun ve mart 1921 de İsmet Paşanın idaresi altında Inönünde, ağustos 1921 de 
Mustafa Kemalin kumandasında Sakaryada kazanılan zaferler düşmanı memle
ketten tardetmek için yapılan harplerdendi, fakat nihaî zafer ancak üçüncü sene 
vukubuldu. Bu zeferde bütün milletin hissesi vardı. Mücadeleye Türk kadım 
(Fatma), Türk çocuğu da iştirak etmişti. Türk kadım hasta, perişan halile top, 
mühimmat taşıdı, askerlerle birlikte harbetti. Mehmetçik ve mermi taşıyan Türk 
kadım, bugün Ankarada Ulus meydanında, ateşten yanan gözlerle, heykelleşmiş 
olarak duruyorlar; muvaffakiyet ancak bütün milletten doğabildi.

Düşman ordusunun tekmil kumanda heyetile birlikte esir edildiği (Dum- 
lupınar ağustos 1922) büyük zafer, harbin uzaması sebebile, her yerde hayret 
uyandırmış ve bir sürpriz olarak karşılanmıştı. Birçoklarımızın henüz hatırasında
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yaşadığı gibi, zafer haberini Budapeşte caddeleri de her taraftan yükselen bir 
sevinçle öğrenmişti, herkeste, birçok cemiyetlerde ayni meserret, ayni heyecan... 
Triyanon senelerinin kâbusu yaşanılmasına rağmen ciddî konferanslar hadisenin 
ehemmiyetini tebarüz ettirmişlerdi. Birçok toplantılarda da tezahürat yaplarak 
zafer tes’it edilmişti.

Muvaffakiyetten, tabiatile, diplomasi de haberdar oldu ve Türkler için 
Triyanon olan Sevr muahedesi otomatik bir surette yeni bir tetki'ka tâbi tutuldu. 
B. M. M. mümessili İsmet Paşa Lozan müzakerelerinden vatana şerefli bir an
laşma, Türk milletine istiklâl ve şayanı kabul yaşayış şartları getirdi.

İnkılâp Türkiyesinin vazifelerinin ve iktiham etmeğe mecbur kaldığı müş
külâtın en ehemmiyetli olanlarım zikretmekle bir taraftan Mustafa Kemalin 
takip ettiği yolu öğrenmiş diğer taraftan her yerde hâkim olan «Mustafa Kemalin 
İstiklâl Savaşını kazanması kolaydı, çünkü, memleketinin coğrafî vaziyeti buna 
müsaitti» telâkkisini hadiselerle tekzip etmiş oluyoruz.

Şimdiye kadar hülâsa ettiklerimiz de gösteriyor ki Mustafa Kemal uzun ve 
sert mücadeleler yapmak mecburiyetinde idi. Büyük bir kudret sarfederek seneler
ce sürecek bir tahammüle ve sebata lüzum vardı. Bidayette memleketin mukad
deratına hâkim yalnız kendisi değildi. Birçokları kayitsiz bazıları da hasmane 
bir tavır takınmıştı. Bunlar arasında, hareketinin Türklüğe yeni bir felâket ge
tireceğini zannedenler bulunuyor, plânı, kendilerine büyük bir felâketten sonra 
cür’etkârane, tahakkuku gayri kabil ve tahrik edici görünüyordu. Bu cümleden 
olarak, ecnebi tesiri altında bulunan Saray ve İstanbul hükümeti de büyük dev
letlerin tazyikından korkuyordu. Mustafa Kemale evvelâ itidal tavsiye ettiler son
ra tevkif etmek istediler ve nihayet idama mahkûm ettiler. Türkiye, İstanbul 
hükümetinin onu tedibe gönderdiği kuvvetlerin derhal millî kuvvetlere iltihak 
etmesi yüzünden, ne bir dahilî harbe sahne olmak tehlikesine maruz kaldı, ne de 
idam hükmünü infaz edecek bir el meydana çıktı. İdam mahkûmu hükmünü 
senelerce taşıyan Mustafa Kemalin nefse hakimiyeti, devlet adamı sıfatile yaptığı 
en mühim icraatında, dahilî nizamı tesiste onu çok büyük gösteriyor. Nefsinde 
hırsı, taraftarlarında kendisine karşı olan sevgiyi yenerek, vakitsiz siyasî ve hu
kukî meselelerin millî birliği ihlâl etmesine müsaade etmemesi, padişahın mah
kûmiyetine ait kararı, ancak askerî ve siyasî zaferlere ulaştıktan sonra vermesi 
Mustafa Kemalin büyük bir meziyetidir. Karar T . B. M. M. tarafından verildi: 
Türkiye, sultanlar ve monarşik şekil olmadan cumhuriyet devlet şekli ile idare 
olunacaktır, ilk cümhurreisi Mustafa Kemaldir (23/10/1923).

Osmanlı hanedanının tahttan indirilmesile Mustafa Kemalin hayatının 
üçüncü devresi başlıyor. Artık, o, haricî ve askerî meselelerin ağır tazyikından 
kurtulmuş olarak ıslahat hareketlerde meşgul olabilirdi. Mustafa Kemal hükü
meti, bu sırada, birkaç senedenberi, denizden uzak 800 metre yükseklikte bir 
yaylada, Ankarada bulunuyordu. Burası Türkiyenin strateji bakımından ehemmi
yetli bir merkezi idi. Hükümet merkezini sıcak deniz kenarından böyle sert, 
haşin bir mıntakaya nakletmek fikri onun değildir. Daha evvelce bu, hir teklif 
olarak padişahlara da yapılmış fakat hiç nazarı itibara alınmamıştı: Saray 
halkı Istanbulun debdebesinden ayrılmağa razı olamazdı. Bu çiftçi memleke-
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cinin ortasında müstakbel azametin hayalini görmek için ancak Mustafa Kemalin 
gözleri lâzımdı. Filhakika terakki ve inkişafın o zamandanberi cereyan eden 
istikametini ancak o tasavvur edebildi. Birçoklarının, harikulade hir kuvvetin 
parıldadığım gördükleri gözlerde hal ve istikbaldeki Türkiyenin çehresini yal
nız o görebildi. Ankaranm yüksek kalesinden kerpiç evlerin üstünden uzaklara 
baktığı vakit kışın buzlu yazın çıplak yaylada memleketinin boşluğu, cansızlığı 
gözleri önünde tecessüm ediyordu: ayaklarının altındaki şehir diğer bütün Türk 
şehirleri gibi bir harabe yığını. . . Köyler çiftçi evleri değil, adeta çamurdan ya
pılmış çadırlar, fırtınadan kaçan çobanların Utica edecekleri bir yer gibi idi, 
nehirler bataklık halinde. . . Ormanların içinde haydut, soyduğu yolcudan fid- 
yei necat bekliyor. Memleketin her tarafında sanayi, ticaret küçük mikyasta. . . . 
Mesafeler ölçülemiyecek derecede uzundur. Sivas Avrupadan, bugün Afganis- 
tandaki Kabil kadar uzaktır. Mutlakiyet terbiyesi alan köylü ve şehirli halk ih
tilâl havasından çekinerek gayesiz ve maksatsız bir şekilde Asya ve Avrupa ara
sında, eski ve yeni âlem arasında bocalıyor. Hakikat, gözleri önünde, kalın bir 
sis tabakası halinde kendini gösteriyor ve istikbal bu muzlim perde arkasından 
sıyrılarak çıkmaktadır: Türkiye öyle bir devlet olacaktır ki, onu bütün dünya 
tekrar takdir edecektir. Harice karşı otoriter, dahilde nizamlı zengin ve refah 
içinde. . . . Zengin tabiî hâzineleri ve sahiplerinin çalışmasıyle bu şey tahakkuk 
edecektir. Zira herkes çalışacak, herkes işi sevecek, memlekete nizam hâkim ola
cak, çünkü herkes nizamı sevecek... Nehirler tekrar mecralarında akacaklar, oto
mobil yolu ormanların içinden serbestçe geçecek, yolcu kendisini arabasında em
niyette hissedecektir. Avrupa Anadoluya ulaşıyor. Bunu yalnız gelecek nesil 
görmiyecek, ayni zamanda mes’ut bir istikbal için taze bir ruh ve gergin bir 
adale ile mücadele yapmış olan bugünkü ihtiyarlar da hür insanların hür mem
leketinde yaşıyacaklardır.

Mustafa Kemalin tahayyül ettiği bu cesur plânları küçük mikyastaki par
çalara bölerek tahakkuk ettirmek mümkün değildir. Bunlar hararetli faaliyet 
isterler. Nasıl ki kendileri de böyle bir muhitte doğmuşlardır. Mustafa Kemal, 
saiki reform fikirleri bulunan icraatını ayni zamanda millî hayatın muhtelif şu
belerine teşmil ediyor bunları, eski yerine yeni hayatı ikame etmek üzere yıkı
yor, tasfiye ediyor. Bunları gruplar halinde mütalea edelim:

Evvelâ dinî sahadaki reformlardır: Türk milletinin asırlardan beti mu
kadderatına hâkim olan ve Mustafa Kemalin eli değmemiş olsaydı, istikbalini de 
başka istikametlere tevcih edeceği muhakkak bulunan dinî meseleler çok mühim 
ve o nispette tehlikeli bir saha idi. Mustafa Kemal inkılâbında İktisadî yenilik
lerden önce fikir ve telâkkilerin değiştirilmesi, ruhların tasfiyesi lâzımgeldi. 
Eski müesseseler içinde modası geçmiş görüneni, hilâfetten başlıyarak (mart 1924) 
derhal ortadan kaldırıldı. Hilâfetin ilgasına bilhassa sebep, tahttan iskat edilen 
hanedanı Türkiyeye bağlıyan son ve yegâne rabıta olması idi. Bunu takiben di
nî sahada yaptığı ıslahatla Türklük, eskiden İslâm kültüründen aldıklarını kendi 
üzerinden attı. Bundan sonra müstakbel neslin talim ve terbiyesi için yeni kuv
vetler bulmak ve yeni istikametler göstermek lâzımgeldi. Türkiyede Mustafa 
Kemalin idaresi altında seri hamlelerle ilerliyen, talebe adedinin ve fikrî sevi
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yenin yükselmiş bulunduğu yeni bir mektep siyaseti vücude geldi. Talim ve ter
biyenin eski kuvvetli dinî karekteri yerine şimdi her tahsil devresinde milliyet
perver bir şuur kaim oldu. Parola: «Ne mutlu Türküm diyene» dir. Türk ırki
n i has askerî ruh gençliği millî birliğe bağladı.

Kültür sahasında en ehemmiyetli ve en cesur teceddüt hamlesi yazı inkı
lâbı oldu. Mustafa Kemal bu işe cezrî inkılâpçıların yaptıkları gibi başladı: 
Zenginlerden, onları fakirlerden ayıran şeyi almak suretile... Okuyup yazma 
bilenleri Arap harflerile yazmaktan menederek ekseriyet gibi analfabetik 
bir hale getirdi. Bundan başka yeni yazının muvaffakiyetini en şahsî bir mesele 
olarak telâkki etti. Bir muallim gibi elinde tebeşirle yeni harfleri öğretti. Bu 
harfleri o, dilcilerden mürekkep bir komisyonun sonu gelmiyen ¡münakaşaları
nı müteakip bir gecede tesbit etmişti. Bizzat kendisi de mektep sırasına, başör
tülü kadınların arasına oturdu, şehirli köylü herkesi inkılâbın bu en yeni hâ
zinesinden faydalanmağa mecbur etti. Maamafih Mustafa Kemalin nazarı dik
kati daha mücerret İlmî problemlere de şamil oldu. Yeter ki bunlar millî şuu
run inkişafına müsait olsun ve istikbalde husule getireceği neticelerle inkılâ
bın gayelerine hizmet edebilsinler. Bilhassa tarih araştırması ve Türk diüle alâ
kadar hareketleri hariçte de dikkati celbeti hattâ tenkide sebep oldu. Müsta
kar millî kültürü bulunan memleketlerin ilim hayatında böyle ferdî teşebbüsler 
büyük zararlar husule getirebilirdi. Halbuki Türkiyede bu neviden romantik na- 
zariyelerin muvakkaten de olsa millî terbiyeye hizmet ettiği aşikârdır. Onun 
ismine irca etmemiz lâzımgeilen Türk dil yenileştirme hareketile sade bugünkü 
neslin değil müstakbel nesillerin de minnet ve şükranlarına mazhar olacaktır. 
Mustafa Kemal ne bir muharrir ne de bir âlim olmamakla beraber mîlletine he
men hemen yeni bir dil hediye etti. His ve fikirleri ifade hususunda fevkalâde zen
gin olan Türk halk dili Mustafa Kemalin terbiyesile yeni edebiyat dili olarak in
kişaf etti. Bu sayededir ki Türk dilinin güzelliklerini, hakikaten, şimdi tanımağa ve 
takdir etmeğe başlıyoruz.

Mustafa Kemal Anadolu Türklüğünün, inkişaf ve terakkilerini temin et- 
miyen Asyalı müslüman kültüründen ayrılarak Avrupa medeniyetinde yer alma
sını ve bu medeniyetin maddî ve manevî bütün vesaitini kabul ve kendine mal- 
etmesini istedi. Vatandaşlarına, şimdiye kadar taşımadıkları, soyadları vermekle 
de onları Avrupaya yaklaştırmış oldu. Bizzat kendisi tamamen haklı ve lâyık 
olarak ATATÜRK adını aldı. Zira, bugün, Türklüğün hakikaten babasıdır.

Kültürel ve İçtimaî sahada olduğu gibi İktisadî hayat sahasında da birçok 
yenilikler Atatürk inkılâbının sistematik ve şuurlu bir istikamet takip ettiğini 
göstermektedir: Her sene birkaç yüz kilometre demiryolu inşa edilmektedir, 
şebekenin anahtarı şimdiden hazırdır. Demiryolu doğu-batı istikametinde iki de
fa, şimal-cenup istikametinde üç defa Anadoluyu katetmektedir. Şoseler iyileşmek
te, yeni vapurlar deniz nakliyatı emrine tahsis edilmektedir.

Atatürkün her fikri milletinin hailde ve istikbaldeki saadetine hizmet et
miştir. Millî kuvveti artırmak maksadile, Balkanlarda halen fena vaziyette bulu
nan ve beş yüz sene evvel bir istilâ siyasetinin Asyadan Avrupaya nakil ve is
kân ettiği Türkleri, ırkdaşlannı vatana getirdi.
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Yeni zamanın, büyük devletlerin bile tasavvur edemiyecekleri bir dere
cede, en büyük millî hareketini, Atatürk, yabana yardımı olmaksızın muvaffa
kiyetle halletti. Köylülere daha fazla ve daha mahsuldar toprak verebilmek, ec
datlarının daha Orta Asya steplerinde ustası oldukları sulama ve kanal açma 
suretile, daha fazila mahsul alabilmek imkânını temin için nehirleri tanzim etti. 
Dünya iktisadiyatının otarşik bir istikamet almasına Türk otarşisi ile mukabele 
etti. Ham madde istihsalâtım arttırdı, Türkiyeyi buğday ihraç eden bir memle
ket haline getirdi. Eskiden Türkiye tek bir şeker fabrikasına malik değilken 
şimdi ihraç yapabilecek bir haldedir. Yerli mallarının istihlâkini kuvvetli pro
pagandalarla temin etti. Büyük plâkalar, grafikler, vecizeler halka hadiseleri ha
ber veriyor, onlara yeni istikametler çiziyor ve yeni gayeler gösteriyor. Kalkın
ma hareketi yalnız köyde değildir, şehirleri de yeniden tesis ve inşa etti. 2000 
sene önce «Augustus» un mermer kilisesinin bulunduğu Ankarada harabeler üze
rinde heykeller ve kabartma eserlerle dolu yepyeni büyük bir şehir meydana 
geldi. Bu, yeni devletin yeni merkezidir. Burada, Avrupalı bir göze bile, her şey 
güzel, modern ve gayeye uygun görünür.

Hayat sahasının, Atatürkün fikirlerde işlenmemiş, hiçbir kısmı yoktur. O, 
şeref ve faydanın bütün milleti ilgilendirmesine ve millete ait olmasına hususî 
bir ihtimam göstermiştir. Kurtarıcı Atatürk, fikirlerini, kendi istediği gibi tahak
kuk ettirmek hakkını bile kullanmadı. Her şeyde milletinin arzusunu ve irade
sini kat’î ve nihaî addetti. Devlet hâzinesinden köylüye toprak vermek suretile 
millî sayı arttırdığı ve kuvvetlendirdiği gibi bütün servetini de daha hayatın
da milletine verdi. Bu itibarladır ki Türk efkârı umumiyesi en radikal reformla
rından bile ürkmedi ve bu yenilikler, ekseriya, hariçte Türkiyeden daha fazla 
bir sürpriz hâsıl etti.

Atatürk hayatının sonuna kadar, bilhassa faal bir iş sahası olan ve başlan
gıçtan itibaren taliin kendisine güldüğü, beynelmilel politikada, haricî siyasette 
Türk milletine sevgisinden başka hemen hemen hiçbir his ve ihtiras tanımadı. 
Daima fayda umduğu devletler grupuna iltihak etti ve Lozandan beri Türki- 
yenin hudutlarını daima daha iyi şekilde tadil veya garanti eden dört beş 
muahede aktetti. Fakat bu devletlerle, ancak milletinin bundan istifade ettiği 
müddetçe, birlikte yürüdü. Türk menfaatleri Balkan devletlerile birlikte hareket 
etmek olduğu ve vatanının menfaatlerine bu suretle daha iyi hizmet etmek im
kânı bulunduğu için onlarla ittifak yapınca biz Macarlar, dostluk hislerinin fi- 
liyatta çok az tezahür ettiğini görmek suretile, a a  bir hayal inkisarına uğradık. 
Fakat o herkese karşı böyleydi. Artık ebedî uykusuna daldığı şu esnada bitaraf 
ve mübalâğasız olarak tesbit etmek mümkündür ki, inkılâpçılık kıymeti, milleti 
noktai nazarından, devrimizin diktatörleri arasında herhangi birisinden çok daha 
derine icrayı tesir etmiştir. Bunlardan hiçbirisi onun kadar cesur olmamıştır. İn
kılâbın başlangıcı İle hedef olarak gösterilen gaye arasındaki mevcut mesafe, 
Türkiyede, azamî derecededir. Garpte ihtilâl ve inkılâpların tedricen elde ettik
lerini Atatürkün memleketi birdenbire kazandı ve Türk hayatında o kadar derin 
izler bıraktı ki diğerlerinde bu, ancak yüz senede husule gelebilmişti.

Atatürk’ün büyük eserinin ikmali haleflerine kaldı.



VIER U R K U N D EN  VOM K Ü L T E P E O

B. Landsberger

1. STREIT UM DEN NACHLASS EINES HÄNDLERS

(Tafel aus dem Museum von Kayseri)
räbisum um - me - a - nu Puzur - A - sur 
ü me - ir - ü Puzur - A - äur 
a - na En - na - Sü - in 
is - ba - at - ni - a - ti - ma la li - bi 

(5) i - li - ma a - bu - ni me - it - ma 
i - mu - at a - bi - ni
um - me - a - nu a - bi - ni 12 ta - ma - lä - ki 
§a tup - pi kaspam. ku - nu - ki 
huräsam ku - nu - ki 2 §u - uq ■ lä - tim 

(10) sa eru’im kaspam ü huräsam ü erü’am 
i - na ma - sa - ar - tim ku - nu - ku 
sa a - bi - ni um - me - a - nu - ü 
a - bi - ni e - ru - bu - ma 
ip - qi - du - ni - ku - um mi - ma 

(15) a - nim a - ma - nim ta - di - in 
um - ma En - na - Sü - in - ma 
um - me - a - an a - bi - ku - nu 
is - tu ya - ah - su • sa - na 
i - li - kam - ma mi - ma 

(20) a - nim a - na Pu - sä - sü 
äp - qi - id um - ma 
Pu - sä - sü - ma i - na kaspim 
huräsim a - si - it 
a - bi4 - ku - nu sa sa - qü - lim 

(25) ü - sa - qi - el - ma si - li
a - na A - sir - Samsi
ap - qi - id - ma a - na a - lim 
ü - bi - el - ma lu - qü - tum 
e - li - a - ma lu - qü - ut - ku - nu
(*) Dieser Artikel wurde im  Ju li 1 9 3 7  abgeliefert. Seither erschienene 

Literatur konnte nicht berücksichtigt werden.

f
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(30) a - na Ku - lu - ma - a pâ - aq - da - at 
al - kâ - ma lu - qü - ut - ku - nu 
li - qi - a um - ma En - na - Sü - in - ma 
mi - ma la ta - tü - ra - nim 
um - ma râbişum - ma ü me - ir - ü 

(35) Puzur - A - sur - ma mî - ma 
la ni - tü - ra - kum 
a - sar ta - ap - qi - du 
Pu - sâ - sü ni - §e - e 
a - na a - ua - tim a - ni - a - tim 

(40) kâ - ru - um Kâ ■ ni - is i - di - ni - a - ti - ma
mahar patrim sa A - sur §i - bu - ti - ni ni - di - in 
mahar A - gi - a mera Puzur - A - sur mahar Ma - şı - i - li 
mera Pu - sâ - si - im mahar ilam - pi - la - ah 
mera A - sur - na - da

Ü B E R S E T Z U N G

«Der Kommissar, die Geldgeber des Puzur - Aä§ur und 
die Söhne des Puzur - Assur nahmen uns in Sachen des 
Enna(m)- Suen (als Zeugen) <und es sprachen der Kommissar 
und die Söhne des Puzur - Assur>: “Leider (5) Gottes ist 
unser Vater gestorben und nach dem Tode unseres Vaters 
übergaben Dir die Geldgeber unseres Vaters 12 Urnen mit 
Tontafeln, versiegeltes Silber, versiegeltes Gold, 2 Behältnisse 
(10) mit Kupfer, sowie (loses) Silber, Gold und Kupfer, nach
dem sie in den versiegelten Aufbewahrungsraum unseres 
Vaters sich Einlass verschafft hatten; wem hast Du alle (15) 
diese Gegenstände ausgeliefert?» Darauf Enna(m) - Suen: 
«Der Geldgeber Eures Vaters kam aus yahäuäana und ich (20) 
übergab alle diese Gegenstände dem Pusasu.» Darauf Pu- 
sasu: «Mit dem Silber und Gold bezahlte ich die Ausgaben 
Eueres Vaters, (25)was zu bezahlen war; den Rest <Cdes Gel- 
des> übergab ich dem Assur - Samäi und er transportierte es 
nach der Stadt (Assur), hierauf ging die Ware (in den Palast) 
hinauf und Euere Ware ist (30) dem Kullumä übergeben. 
Geht und nehmet Euere Ware!» Darauf Enna(m) - Suen : «Ihr 
sollt mich nicht wieder belangen!.» Darauf der Kommissar 
und die Kinder (35) des Puzur - Assur: «Wir wollen Dich 
nicht wieder belangen! Dort, wohin Du sie übergeben hast, 
bei Pusasu werden wir (die Gegenstände) einfordern.» Für 
diesen Rechtsstreit verwendete uns (40) die Handelskommune 
von Kanis (als Zeugen) und wir gaben unsere Zeugenschaft 
vor dem Schwerte des Gottes Assur (zu Protokoll)». 3 Zeugen.
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Der Streit um den Nachlass des Puzur - Aäsur bildet den 
Gegenstand von 4 uns erhaltenen Prozessurkunden, die ich 
folgendermassen benenne: A unsere Tafel; Bf — TCL 21, 
270 [1]; Bj =  OIP 27, Nr. 57 (einen Tag nach Bj abgefasst); 
C =  EL Nr. 253 (ergänzt von Lewy EL II S. 186 f. auf
grund B,).

1. Nach dem Tode [2] des Puzur - Aäsur dringen seine 
Gläubiger [3] in den versiegelten Kassenraum dieses Händ
lers ein und beschlagnahmen das Archiv und den Kassen
bestand, sie befriedigen sich aber nicht aus dem letzteren, 
sondern übergeben die beschlagnahmten Gegenstände einem 
Treuhänder namens Enna(m) - Suen. Die Erben des Verstor
benen sind nicht in Kanis.

2. Der während dieser Aktion von Kanis abwesende 
Pusasu beschlagnahmt (a sb a t  Bi 26) die erwähnten Gegen
stände, die ihm der Treuhänder ohne Protest ausliefert. Seine 
Legitimation zu dieser Massnahme leitet sich daraus ab, dass 
auch er ein um m eänu  des Verstorbenen ist (so nach A Z. 17 
verglichen mit Bt Z. 24 bzw. Ba Z. 15), nach den übrigen 
Urkunden aber daraus, dass er zum letzteren im Verhältnis 
eines tappa bit a b in i  stand (B, Z. 15, B2 Z. 6, C Z. 3), dass er 
also sozusagen die Rechte der Firma, für die Puzur - Asäur 
tätig gewesen war, wahrnimmt. Trotzdem versteht man 
nicht rec it, warum Enna(m)-Suen dem Pusasu die Priorität 
so glatt einräumt. Vielleicht stecken die beiden unter einer 
Decke und erfinden ihre Darstellung des Einbruchs in die 
Kasse des Toten, um diese unerlaubte Handlung (s. unten 4a) 
auf unbekannte Dritte (um m eänu u tam käru )  abzuwälzen).

[1] In diesem  Artikel werden die A bkürzungen nach der A bkür
zu ngsliste der Zeitschrift für Assyriologie verw endet, ausserdem  EL =  
E isser und Lewy, Die alt - assyrisch en  R echtsurkunden vom Kültepe 
(MVAeO 3 3  und 35 ,3).

[2] Die A nnahm e von E isser und Lewy, «tot sein» habe an u nserer 
und verw andten Stellen  einen  jew eils zu erratenden Doppelsinn, neben 
dem physischen  Tod auch den finanziellen  Ruin (EL I S. 155, II 162), 
kann ich n ich t billigen. Man hätte in Fällen wie EL Nr 2 4 6  oder 3 3 7  
den «Toten», d essen  Zeugnis entscheidend wäre, nur deshalb nicht be
fragt, weil er «seine R ech tsp ersön lichkeit eingebüsst» habe; in EL Nr. 
2 4 6  h i n t e r l ä s s t  der «Tote» seinen  Kindern eine U rkunde; in den 
hier behandelten 4  Texten bem ühen sich  die H interbliebenen um  die 
E rlangung des V erm ögens des Toten und führen darum einen  kost
spieligen Prozess.

[3] U m m eänu  (so A Z. 7), um m eänu u tam käru, (Bi Z. 17, B2 Z. 8). Der 
U nterschied  zw ischen diesen beiden K ategorien bedarf der U ntersu
chung. n. sind wohl die Kapitalisten, die den unselbständigen  Händlern 
Geld zur F inanzierung ihrer Geschäfte bei freier Verw altung übergeben; 
ta m k äru  spezielle Auftraggeber, die sich  das Eigentum  an den vom 
Händler verw alteten W erten jew eils sichern,
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3. Immerhin handelt Pusasu wie einer, dem die Verwal
tung des Nachlasses zusteht, indem er zunächst die unbe
zahlten Rechnungen des Verstorbenen bezahlt (A 23-25 , Bs 
24 f.). Den Rest des Geldes lässt er durch einen bekannten 
Transportör nach Assur schaffen (wohl an den «unserVater» 
genannten Prinzipal) [1] und sichert in Vertretung des tam käru  
(«rechtmässigen Eigentümers») das Eigentum an den Gegen
ständen [2], Diese Massnahme scheint aber für P. schliess
lich nicht erfolgreich gewesen zu sein, denn sie führt zu 
dem durch die schlecht erhaltene Urkunde C repräsentierten 
Prozess gegen den Transportör Assur - Samäi, in welchem 
P. diesem nicht auftragsgemässe Bestellung des Geldes 
vorwirft.

4. Erst nachdem Pusasu den Barbestand der Hinter
lassenschaft nach Assur hatte verbringen lassen, melden 
die Hinterbliebenen ihren Anspruch an (Söhne und eine 
Tochter). Um ihn durchzusetzen, lassen sie sich (von der 
Stadtbehörde Assur) einen räb isu  (Kommissar) stellen und 
reisen mit diesem nach Kanis. Ihren Anspruch begründen 
sie mit 2 Formeln:

a) kaspu m  in a m assartim  sa  a b in i u säm  (B, 39 f.). Damit leug
nen sie wohl das Recht irgendjemandes, den Kassenraum 
des Puzur - Assur zu öffnen, erklären also die ad 1 angeführte 
Aktion für ungesetzlich.

b) abu n i tam käru m  (B, 41). Damit wird die Berechtigung 
der Aktion ad 3 in Abrede gestellt. Nur Puzur - Assur selbst 
(und somit auch nur seine Rechtsnachfolger) darf über das 
Geschäftskapital verfügen, der tam käru m  («verfügungsberech
tigte Eigentümer»), in dessen Namen Pusasu das Geld be
schlagnahmt und weggebracht hat, wird als Fiktion erklärt.

5. Weder die ad 1 genannten Gläubiger noch Pusasu
[1] A 2 7  f . , in B n ich t erwähnt.
[2] In A Übergangen; Bi Z. 3 0  ff.: k a°p am  an a  A ap q id m a  sam t tam karim  

u d d i - m a  in a  k asp im  qä ti asku n ; B 2 Z. 2 7  f. : k im a  ta m k än m  qä ti askun . Dies 
haben wir uns wohl so vorzustellen, das ein EL Nr. 140 analoger T ran s
portvertrag ausgestellt wurde, m it den K lauseln kuspam ... kunu Lki Sa k im a  
ta m k ä'im  und a sse r  tam kärim . Der U sus, die P erson  des G läubigers, Em p
fängers etc. auf diese W eise offen zu lassen, ist in u nseren  U rkunden 
seh r beliebt. Sein Sinn ist nicht im m er durchsichtig. Oft scheint er der 
le ich teren  Ü bertragbarkeit des E igentum s zu dienen (vgl. E isser, EL I 
S. 123), oft aber auch dann angew endet worden zu sein , wenn die E ig en 
tum sverhältn isse kom pliziert oder unklar waren, sodass ein besonderer 
N achw eis des E igentum s geführt, oder das fragliche Gut e is t durch 
die Behörde einer bestim m ten P erson  zuerkannt werden m usste.
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noch die Hinterbliebenen haben sich für den Warenbestand 
(luc/Utu) der Hinterlassenschaft interessiert. Erst nachdem Pu- 
sasu zur Ordnung der Angelegenheiten seiner Firma (nach 
Assur) berufen worden ist, «legen» seine Vertreter «ihre Hand» 
auf die Waren (d. h. sie sichern ihrem Prinzipal das Eigen
tum daran) «am Eingang des Stadttores» [1].

Die Politik des Pusasu geht nun dahin, die Ansprüche 
der Erben von dem Geld - auf den Warenbestand abzulen
ken. Hier steht die von P. in B gegebene Darstellung in 
Widerspruch mit dem Tatbestand des Protokolls A: nach 
B hätte er schon in seiner Abwesenheit von Kanis auf die 
Nachricht von dem Einspruch der Erben die Freigabe der 
Waren verfügt, in A dagegen wenden sich diese auf dem 
Umweg über Enna(m)-Suen an den in Kaniä a n w e s e n d e n  
Pusasu. In diesem Moment sind die Waren bereits freigege
ben und befinden sich in den Händen des als Treuhän
der fungierenden Kullumä [2]. P. erkennt die Ansprüche der 
Hinterbliebenen somit an. In A spricht er (Z. 29) von «eue
ren Waren», in Bj empfiehlt er dem Händler Il-uedaku, der 
im Namen seines tamkäru einen Posten Zinn und Stoffe aus 
dieser luqütu frei machen will, sich mit den Hinterbliebenen 
auseinanderzusetzen. Ob diese nun schliesslich in den Be
sitz des Geldes und der Ware gelangten, erfahren wir nicht. 
Jedenfalls mussten sie nicht nur die erwähnte Auseinander
setzung mit II - uedaku bestehen, sondern auch zusehen, wie 
das kämm KaniS aus dem Warenbestände einen bisher nicht 
genannten Gläubiger des Puzur - Assur (wohl gleichfalls Pu- 
zur - Aääur mit Namen, B2 38 - 40) befriedigte.

2. SUEA LIQUIDIERT SEIN HANDELSUNTERNEHMEN.
(TAFEL AUS DEM MUSEUM VON KAYSERI)

kä - ru - um Bu - ru - <u §>  - ha - tum
sa - hi - ir rabi di - nam i - di - in - ma
{i - di - in - ma)- 35 ma - na
kasap aP - äu sa Sü - e - a
[1] bub a'mllim. Das sch ein t zu bedeuten «öffentlich», «vor Zeugen». 

Ebenso wird TCL 19, 6 7 , 2 6  ff. «am Eingang des Stadttores die Hand 
auf die W aren gelegt»; dies geschieht in A ssur durch V ertrauensleute 
des Erw erbers der W aren und in dessen Nam en.

[2] In dessen Händen gehen die W aren zum P alast hinauf (dies ist 
der M oment, in dem das Protokoll A verfasst ist, Z. 29), in B2 sind die 
W aren bereits vom Palast heruntergekom m en (Z 38). Sonst passieren 
W aren den P alast für die Entrichtung des E infuhrzolls (vgl. Götze, K ul
turgesch ichte 71).
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(5) En - nam - A - Sir ü - ta - ar 
hu - sä - ru - um ü a - rau - täm 
Sa na - <äS->ü-ni - ni a - na 
En - nam - A - Sir i - za - az 
i - na 1 bilat 30 ma - na kaspim 

(10) Sa tup - pä - am Sa Sü - e - a 
En - nam - A - Sur ih - ri - mu 
AN - NA u KU. yi”. A sa tfa - hi - im 
Sa En - nam - A - Sir 
ü Sü - e - a a • na Sa tup - pi - Su 

(15) tä - hu - ü lu - qü - täm 
Sa £Ia - hi - im ki - ma 
na - äS - ü - ni i sa - hi - ir 
Iu - qü - tum a - na En - nam - A - Sir 
i - za - az Si - ti kaspim 

(20) ki - ma i - di - nu - Su - ni
AN. NA i - na AN- NA erü’um dammuqum <ina erü’im

dammuqim>
KU. HI. A i - na KU. HI. A huräsum 
i - na huräsim i - na 1 bilat 30 ma - na 
i - sa - hi - ir - ma tup - pu - Su 

(25) Sa 1 bilat 30 ma - na kaspim 
En - nam - A - Sir a - na Sü - e - a 
i - da - ma i - du - ak i - na 
50 ma - na kaspim Sa Ku - zi- a 
u Sü - e - a a - na En - nam - A - sur 

(30) ha - bu - lu - ni - ma i - na 
qä - qä - ad säl - me - su - nu 
ra - ak - sü tup - pä - su - nu 
En - nam - A - sir a - na Sü - e - a 
i - da - an - ma i - du - ak - ma 

(35) En - nam - A - sir Ku - zi - a 
i - se - e lu - qü - täm lu kaspam 
lu AN. NA lu KU. öl- A 
lu huräsam ma ■ la Sü - e - a a - na 
Ku - zi - a säl - täm i - di - nu Sü - e - a 

(40) lu - qü - sü i - ia - qi

Ü B E R S E T Z U N G

«Die Handelskommune Burushaddum in ihrer Gesamt
heit fällte folgenden Rechtsspruch: «35 Minen, das Silber des 
Suea, wird (5) Ennam - Assur zurückgeben;...........und, . , . -



metall, das man bringen wird, steht (dafür) dem Ennam - 
Assur zu.

Von ein Talent 30 Minen Silber, (10) worüber Ennam - 
Assur eine Tafel des Suea als Urkunde anerkannt hat [1], 
Zinn und Stoffe von Hahhum, die Ennam - Assur und Suea 
in den Betrag seiner (des Suea) Tafel eingerechnet [la] haben, 
(15) werden, sobald man die Ware von Hahhum bringen 
wird [2], abgezogen werden; die'Ware steht dem Ennam - 
Assur zu. Was den Rest des Geldes betrifft, so wird es, (20) 
so wie er (Ennam - Assur) es ihm (Suea) gegeben hat, (näm
lich) Zinn vom Zinn, Feinkupfer vom Feinkupfer, Stoffe von 
Stoffen, Gold vom Gold [3], von dem einen Talent 30 Minen 
abgezogen werden und (25) Ennam - Assur wird dem Suea 
seine über ein Talent 30 Minen Silber lautende Tafel über
geben und sie wird vernichtet werden.

[1] tupnnm  frarm um  steht zwar ganz im Sinne des altbab. k an ik u m ,  aber 
h aräm a  ist nicht =  k an äku , wie ich früher m einte, denn fr. wird n iem als 
von den sich  V erpflichtenden ausgesagt, sondern von der G egenseite. 
Es ist also der Akt, durch den die A n n a h m e  der Verpflichtung b e
kundet wird, entsprechend qan n a m asäru  der K erkuk - Tafeln, w orüber 
K oschaker, Neue keilschr. R echtsurk. 2 0  und O ber einige griech. Rechts- 
urk. 116. tu pp i B (Gen.) A (Nom.) ifrrim  (vgl. etwa den EL II 123 b über
setzten Brief) entspricht der altbab. A usdrucksw eise B (Akk.) A (Nom.) 
k an u kkam  aseztb. Da alle «kapp.» U rkunden in gesiegelte H üllen gesteckt 
wurden, so wird die Ü bersetzung Lewys «in Hülle einschliessen» em p
fohlen. Aber gegen sie ist folgendes einzuw enden: Briefe, die g le ich 
falls in U m schläge getan wurden, bezeichnet m an n ich t als tap p am  frar- 
m am , sondern als tap p u m  k u n u kkü  N — Dem  ju ristisch en  Sym bolakt des 
fruräm a, durch den die gew ährende Partei den Vertrag annahm , m usste 
der Sym bolakt des sich Verpflichtenden, d. i. das Siegeln, vorangehen; 
gesiegelt kann  aber erst werden, nachdem  die Tafel in den Um schlag 
gelegt ist. Vom sprachlichen  Standpunkt ist die G leichung fr.= aräm u  «mit 
einem  U m schlag versehen» (der U m schlag selbst irm a , irim tu), die zuletzt 
von M eissner, AfO 7 ,2 0 8  vertreten wurde, sehr bedenklich; aräm u  würde 
im A ltassyrischen ebensow enig in veränderter G estalt auftreten wie 
etwa a k ä la  (Die wenigen Beispiele, in denen anlautendes ’ als 1} wieder
gegeben ist, sind vereinzelte Sch reibu n gen , so das Sandhi ina  fradtanim  
B B  4 8 , 2 4 ; frapporu  neben a p p a r ä  Fauna 102; frad ir  für a d ir  in astrol. 
O m ina; unnuba  wohl andre W urzel als frunnaba.) — Zeugen (s ib i)  als O bjekt 
von fraräm a  TCL 19, Nr. 6 2 , 2 3  und 2 5  (und vielleicht EL Nr. 2 5 0 , 
11 f .); =  «sich der Zeugen versichern»?

[la] Fü r diese Bedeutung vgl. OLZ 1922 , 4 0 8 1 2 3; Lewy, EL II 192 
sub 5).

[2] Suea selbst war n ich t nach Ha^ftum gereist; daher nai’üni P lural, 
entw eder Feh ler für nasüninni wie Z. 7  oder nicht ventivisch.

[3] Man darf wohl n ich t übersetzen  «Zinn in Zinn (wird er zurück
geben)», dies wäre anders ausgedrückt worden, sondern: von dem auf 
der Tafel gebuchten G esam tbeträge an Zinn usf. werden die jew eils 
eintreffenden Quantitäten d ieser (und der anderen) W aren abgebucht.

VIER URKUNDEN VOM KÜLTEPE U
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Von den 50 Minen Silber [1], die Kuzia und Suea dem 
Ennam - Aääur (30) schulden und für die die beiden solidarisch 
haften, ihre (der beiden) Tafel wird Ennam - Assur dem Suea 
geben und sie wird vernichtet werden; (35) Ennam - As§ur 
wird (diesen Betrag) von Kuzia fordern.

Die Ware, ob Silber ob Zinn ob Stoffe ob Gold, alles was 
Suea dem Kuzia als freie Handelsware übergeben hat, Suea 
wird (40) diese seine Waren (wieder) an sich nehmen.»

Die hier veröffentlichte Urkunde, die ich als K abkürze, 
kommt zu den 13 Urkunden hinzu, aus denen wir bisher 
die Auseinandersetzung zwischen Ennam - Assur [2] und Suea 
kennen. Sie finden sich als EL Nr. 330 - 341 von Lewy 
bearbeitet und sind in eingehendster Weise von Eisser ana
lysiert worden (EL II S. 109 - 150). Meine Auffassung 
weicht von der Eissers darin ab, dass ich von einem zuneh
menden Vermögensverfall des Suea (Eisser S. 128f.) in un
seren Urkunden nichts entdecken kann. S. ist in der grossen 
Abrechnung mit Ennam - Assur durchaus aktiv, was durch 
die neupublizierte Tafel noch deutlicher wird.

Unsere Urkunde ist ein genaues Duplikat von EL 
331, aber um einen Abschnitt vermehrt.

Die Auseinandersetzung betrifft folgende Angelegen
heiten :

a) husäru und amUtu im Werte von 35 Minen Silber;
b) Darlehen von 90 Minen Silber, dem Suea von Ennam- 

ASSur gegeben;
c) Darlehen an Kuzia im Betrag von 50 Minen Silber;
d) luqütu. salittu, von Suea dem Kuzia gegeben;
e) Darlehen von 10-bzw. 5 Minen Silber, Gläubiger Suea, 

Schuldner Suen - näda bzw. Puzur - Istar;
f) Sendung von 1/2 Mine Silber nach Hahhum;
g) Depositum von 40 Minen Silber.
Die Gegenpartei des E. bildet in diesem letzten Stadium 

der Bruder bzw. der Vater des Suea, ferner anscheinend 
ein Vertreter seiner Kinder (kima mera metim 337,6). Es wird 
sonach von S. als von einem Toten gesprochen, andere mit 
Bezug auf S. in dieser Urkundenreihe gebrauchte Wendun- 1 2

[1] Da m an für partitives ina  keine B eziehung sieht, dürfte ein 
durch Streichen von ina  Z. 2 7  zu beseitigend er Textfehler vorliegen.

[2] Für das erste N am enselem ent finden sich die Schreibungen 
E n • um - und E n - nam  -. Es ist m ir nicht sicher, ob wir mit Lewy EL II 
S. 170 und Gelb, O IP 2 7 , 2 4  für NAM den Lautwert num  einsetzen  dür
fen. V ielleicht ist En'um  - AZsur die archaische Form  des N am ens. Vgl. 
auch den W echsel von E nnu {m )-beli und E n n a(m )-beli  TCL 19, 51 - 5 5 .
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gen möchte ich jedoch dahin deuten, dass der Tod des S. 
noch nicht sicher beglaubigt ist, er vielmehr als verschollen 
gilt [1].

a - f betreffen Handelsgeschäfte, aus denen sich Suea zu
rückzieht und in die Ennam - Assur für ihn eintritt.

Die Auseinandersetzung spielt sich in 3 Phasen ab: zu
nächst werden die Angelegenheiten a - d durch ein Urteil 
der Handelskommune Burushaddum entschieden, das uns 
durch K und EL 331,  sowie durch die gesondert ausgefer
tigte Einzelentscheidung 334 erhalten ist.

Bald nach der Fällung des din karim scheint Suea aus 
Burushaddum ausgewandert zu sein, denn er überlässt die 
endgültige Liquidation seiner Geschäfte einem bevollmäch
tigten Vertreter. Sie erfolgt im Wege gütlicher Einigung [2] 
durch die uns erhaltene Tafel EL 332, auf die im dritten 
Stadium der Auseinandersetzung als auf ein tuppum sa gämir 
auätim zurückgegriffen wird (EL 335,9) [3]. Ausser den An-

[1] la  libb i ilim m a S . sannu  3 3 8 ,4 ; 3 4 0 ,6 ; missu rrietum missu p a rru m  3 3 7 ,5 . 
Dafür folgender Ü b ersetzu n g sv o rsch iag : «Ist er tot, ist er (nur) irgend
wohin verschlagen?» (Für missu  init N om inativ vgl. von Soden, ZA 4 0 , 
2 0 0 ; p a rru  vielleicht Synonym  von sapha , wie sonst). E isser und Lewy 
deuten auch hier «tot» im  Sinne von «finanziell ruiniert». Aber abgese
hen davon, dass die Analyse der U rkunden keinerlei Indiz für die 
sch lechte V erm ögenslage des S. ergeben hat, wäre es höchst verwun
derlich, wenn die re ich e Fam ilie  des G rosshändlers Pusu - k in  den S. 
ohne H ilfe hätte soweit sink en  lassen; dass d iese Fam ilie vollends jetzt 
den nach ihrer M einung noch vorhandenen Verm ögenswerten des S. 
nicht in dessen Interesse, sondern seiner K inder bzw. der Fam ilie selbst 
nachginge, ohne die unschätzbar wichtige Z eugenaussage des S. in 
A nspruch zu nehm en.

Aus einem  Briefe des AäSir - m uttabbil, eines Bruders des Suea, 
der vor kurzem  vom M useum  in Ankara erw orben wurde, m üssen  wir 
sch liessen , dass der verschollene Suea wieder auftauchte. In diesem  
Briefe handelt es sich  um  die T eilung des E rbes des Pu§u - kin . Ein 
Betrag von 4  M inen Gold, den Pusu - k in  einem  gew issen E n ’um-Aäsur, 
Sohn des Enna(m ) - Suen auf lange Frist geliehen hatte (a n a  rUqim nadanu, 
s. zu solchen langfristigen  Anlagen unten Nr. 3), soll unter die 5 Erben 
des P. geteilt werden. Dabei beansprucht A ssir- m uttabbil au sser seinem  
eigen en  noch den Anteil se in es Bruders Suea und seiner Schw ester 
Ik u (n )-p asa ; d esgleichen  steht dem Aäsir - m uttabbil 1/5 von 2  M inen 
Gold zu, die Pusu - k in  dem Assur - m alik, Sohn des Enna(m ) - Suen 
auf lange Frist geliehen  hatte; auch hier handelt es sich  um  das Fünftel 
des Suea. In beiden Fällen stützt sich  Assir - m uttabbil auf eine U rkunde 
des Suea, durch die diese Anteile auf ihn (den Assir - m uttabbil) ü ber
tragen wurden.

[2] ina m igrafisun u  EL  3 3 2 ,3 ; von E isser S. 118 nicht verstanden.
[3] M erkw ürdigerw eise zieht E isser S. 112 und 119 aus Z. 3 5  ff. von 

EL 3 3 2  den Schluss, dass Suea bei d ieser Verhandlung anw esend war;
er hätte nur deshalb nicht se lbst verhandelt, weil er «zwar rechts - und



16 DERGİ

gelegenheiten a - d, die inzwischen ein fortgeschritteneres 
Stadium der Entwickelung erreicht haben, enthält diese 
Endauseinandersetzung nur noch die geringfügigen Geschäfte 
ef und den leidigen Streitpunkt g, der durch einen (später 
angefochtenen) Verzicht der Partei S. entschieden wird [1].

Wenn wir von gewissen dunklen Andeutungen über noch 
unbereinigte Forderungen der Rechtsnachfolger des S. ab" 
sehen (s. unten S. 19f.), so ist dieser letzte Punkt der einzige, 
um den der Streit noch geht.

Die einzelnen Punkte der Auseinandersetzung:
a: K, 3 — 8 =  EL 331,3 — 8; 332,13 — 21.
S. hat 35 Minen Silber zum Einkauf von husaru und 

am ütu  [2] nach einem unbekannten Orte [3] gesandt; dieses 
Geschäft übernimmt E., d. h. er soll nach Eintreffen der 
Waren diese in sein Eigentum übernehmen (a n a ... izzaz), 
gleichzeitig aber Schuldner des S. werden. In der zweiten, 
durch EL 332 repräsentierten Phase scheinen die Waren 
bereits eingetroffen zu sein [4], E. gilt als ihr Käufer [5]. 
Von der Kaufsumme hat er schon ein Drittel getilgt, für den
parteifähig, aber n ich t m ehr prozessfähig» ist. A bgesehen davon, dass 
es sich  gar nicht um  einen Prozess handelt, wird wohl niem and solch 
ü berfeine ju ristisch e  Begriffsd ifferenzierung den alten H ändlern von 
Kani§ Zutrauen.

[1] Für die U rkunde 3 3 3  konnte ich n ich t entscheiden, ob sie noch 
von Suea se lbst im A nschluss an das din k a n m  oder erst von seinem  
V ertreter im  Zuge der endgültigen  B erein igu ng ausgestellt wurde.

[2] Das kostbare Metall, das am ütu  bezeichnet, ist noch n ich t erm it 
telt, s. zuletzt Götze, K ulturgeschichte 7 3 . E isen  wird durch El-Amarma 
Kn. 2 2  II 5 5  ausgeschlossen.

[3] W ir sind nicht berechtigt, aus EL 3 3 2 , 19 f. zu sch liessen , dass 
&. und a . aus H ajjljum  kom m en.

[4] Darauf weist der W echsel in der A u sd ru cksw eise: ana... izzaz  von 
zu erwartenden Sachen, die in s Eigentum  ü bernom m en w erde» sollen; 
ira d d i  von Eigentum , das m an in Händen hat und über das rrjBn b e lie 
b ig  verfügen kann Dem  gleichen  Wechsel im  A usdruck beobachten wir 
in EL 3 3 2  selbst, Z. 2 7  ira d d i,  Z. 31 f. an a ... izzaz. Für w eitere Stellen  vgl. 
EL  II 122  a, bzw. 117 f.

[5] Dies wird EL 3 3 2 ,1 4  so au sg ed rü ck t: «das Geld, wofür h. und a. 
gekauft werden (oder wurden), lebt (für E.) auf». Die gleiche A usdrucks
weise bei b, wo das Aufleben des G eldes und das Sterben  der Schuld
tafel (Forderung) in K orrelation stehen. Der Sinn  lässt sich etwa durch 
eine Ü bersetzung «aktiv werden» treffen. An den von Lewy II 155 ge
buchten Stellen der Briefe bedeutet u b a llita k ku m  «er hat dafür gesorgt, 
dass Du (die Sache als Eigentum ) bekom m st», Simum Sa balätiSu  dürfte 
jedoch zu trennen sein, weil h ier die Person  und nicht die Sache Sub
jek t von b a is tu  ist. — Die Bedeutung «entkom m en» kann ich für b. nicht 
anerkennen.



Rest stellt er einen auf tamkärum lautenden Schuldschein 
aus [1].

b: K, 9 — 27 =  EL 331, 9 ff. (hier grossenteils wegge
brochen); 332, 5 — 8, vgl. 20.

Die 90 Minen Silber sind eine aus verschiedenen Einzel
darlehen zusammengefasste Verschuldung. Zunächst hat 
E. den Einkauf von Zinn und Stoffen in Hahhum finanziert. 
In K verpflichtet sich E., die Waren nach Eintreffen zu über
nehmen und von der Gesamtschuld abzubuchen. In EL 332  
gilt die Schuld als bezahlt, E. wieder im Besitze seines 
Geldes (kaspum iblat Z. 7), indem er die Waren in Händen 
hat (iraddi Z. 21). x

Die anderen Posten dieser Sammelschuld {sitti kaspim Z. 
19 von K) dürfen wir uns nicht analog dem ersten denken, 
es sind vielmehr Warenkredite, die S. sukzessiv in natura 
wieder zurückzahlt. Auch dies ist bei Abfassung von EL 
332 schon geschehen.

c : K, 27 - 36, vgl. EL 334; EL 333; 332, 8 — 12; damit 
in engem Zusammenhang

d: K, 36 - 40; EL 334; 332, 27 - 31.
E. entlässt den S- als Burgen bzw. Solidarschuldner 

einer Forderung, die er an Kuzia hat. Dies ist nur unter 
der Voraussetzung möglich, dass K. die ganze Valuta der 
Schuld in Händen hat. K. ist ein bei S. angestellter Handels
reisender, denn S. trägt nicht nur die Haftung für die Ge
schäftsreise, sondern hat d^n K. auch seinerseits mit Waren 
und Transporttieren ausgeä\attet. Dieser Teil des Reisegutes 
des K. heisst sa ltu  oder sa littu  [2], luqütu  das ist wohl Vermö
gen, das einem Agenten, Stellvertreter etc. zur freien Dispo
sition - ohne dass eine besondere Urkunde darüber errichtet 
würde - übertragen wird [3]. Wenn eine interne Angelegen
heit des S. und K. in die Auseinandersetzung zwischen E. 
und S. aufgenommen wird, so bezweckt dies wohl zu ver-

[lj D ieser Modus wird offenbar in der A bsicht gewählt, den Schuld
schein  gegen Barauszahlung zu zedieren, dam it S. k ein e  offenen For
derungen in Burushaddum  zurücklasse.

[2] Bem erkensw erter Weise zählt h ier auch Silber und Gold als 
luqütu. Für eine diesem  Worte gem ässe E in schränku ng des Begriffes 
«Ware» vgl. E isser II 125.

[3] Sellitfinu bezeichnet in K erkuk - Texten den Bevollm ächtigten, der 
frei ü ber das Gut se in es M andanten verfügen kann, dies ist auch die 
u rsp rü ngliche Bedeutung des aram . SultänU. N eubab. salütu — «über das 
E igentum  eines D ritten frei verfügen». Hätte in unserem  Falle S. ähn
lich  wie E. se in  E igentum  durch einen  D arlehensvertrag gesichert, so 
wäre zweifellos auf diesen Bezug genom m en. - Für weitere Stellen 
EL I 162 d.
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hindern, dass E. einen etwaigen Schaden, den K. auf seiner 
Handelsreise erleidet, aus dem saltu - Gute des S. decke.

In der Phase von EL 332 hat sich S. auch von diesem 
Gute getrennt: ohne die Rückkehr des K. abzuwarten, tritt 
er es dem E. ab, der ihn dafür vermutlich mit einer Barzah
lung abgefunden hat. Ebenso tritt E. in die Rechte des S. ein 
bezüglich zweier noch nicht fälliger Darlehen und eines 
unterwegs befindlichen Geldbetrages (ef, s. oben S. 14).

g. Das Dunkel, das über der Angelegenheit des Deposi
tums [1] von 40 Minen lastet, wird nie aufgeklärt werden. 
Man wird nicht bezweifeln, dass S. zwei silberne Barren (?) 
im Gewichte von 40 (genauer wohl 43 1/2) Minen bei E. 
deponiert hatte. Denn im Verlaufe des Prozesses findet 
sowohl beim karum yahsusana wie bei dem von Burus- 
haddum eine Beweisaufnahme statt, bei der unabhängig 
voneinander ein, bzw- zwei Zeugen den Akt der Übergabe 
des Depots bestätigen: EL 330 und 330 a sind die Protokolle 
über diese Zeugenaussagen [2], Für die Wahrheit des Vor
gangs spricht auch der Umstand, dass ihn E. niemals direkt 
in Abrede stellt.

Von den drei Beweiszeugen, die den E. belasten, sind 
uns zwei als Personen der nächsten Umgebung des S. be
kannt: sein Agent Kuzia, der Zeuge in EL 330 (vgl. o. S. 17) 
und sein bevollmächtigter Vertreter Usur - sa - Assur, einer 
der Zeugen in 330a. Suea hatte also für die Deponierung 
Zeugen beigezogen (isbatn iü ti 330, 1), aber keine Quittung 
von E. verlangt. Unverständlich ist es für uns, dass S. bei 
der Liquidation seiner Vermögensgüter sein Depot nicht 
herausverlangt hat, obgleich das hinterlegte Silber kaum 
sein Eigentum gewesen sein dürfte [3]. Vollends unverständ-

[1] D epositum  hier =  nabsüm , was nur, wie es Lewy EL I 118 alter
nativ annim m t, =  m ab sa ’a  sein kann, da ein Infinitiv  IVI im  Gen. nabsüim  
lauten m üsste utid da die in gressive Bedeutung .des IVI für unser Wort 
n ich t passt. Bedeutung wohl “Ort, wo eine Sache ist (und bleibt).,,. EL 
3 3 0 ,1 2  dagegen m it der üblichen  B ezeichn u n g: an a  m assartim  in a  b lt ik a  libsi.

[2] Es ist nicht angängig, diese beiden U rkunden als P rozesszeu
gen - (E L : Sch ied srich ter -) Protokolle anzusehen. W äre die Ü bergabe 
des Silbers vor dem k aru m  beurkundet worden (so E isser S. 111), so hätte 
diese Tatsache nie G egenstand eines Streites werden können. Auch 
andere Protokolle, die die E inleitungsform el A an a  B isbatn iü ti nicht ent
halten, dürften als Aussagen von Bew eiszeugen anzusprechen sein  (z. 
B. EL 271). Som it ist EL 3 3 0  hinter 3 3 6  (Prozess in Uahsusana), 3 3 0  a 
hinter 3 4 0  einzuordnen.

[3] Dass ein Kaufm ann, der für seine G eschäfte Kredit in Anspruch 
nim m t, Geld im Depot lässt, ist unw ahrscheinlich . Nach EL 3 3 6 , x - ( -4  
hätte das Silber dem Vater des S. gehört, aber das ist v ielleicht nicht

1 8
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lieh ist es aber, warum Usur-sa - Assur als Bevollmächtigter 
des S. im «Streitbeendigungsprotokoll» (EL 332, 46 f.). auf 
Verlangen des E. die Erklärung abgibt: «er (S.) wird nicht 
zurückkommen [1], die 40  Minen, zwei Barren (?) mit den 
Siegeln des S., haben wir nicht in Dein Haus hineinge
bracht»; dies obgleich, wie oben ausgeiührt wurde, U. bei 
der Deponierung zugegen war, was er übrigens durch das 
«wir» seiner Erklärung zu verraten scheint. Vielleicht waren 
es nicht ganz saubere geheime Abmachungen zwischen 
S. und E ., die den U. zu dieser unbegreiflichen Erklärung 
bewogen.

E. dürfte schon die später wirklich erfolgen Reklama
tionen erwartet haben, als er auf der Abgabe dieser Erklä
rung bestand. Denn auf dieses Protokoll stützt er sich bei 
dem das Depot betreffenden Rechtsstreit und geht, schon 
ehe er belangt wurde (El 335 [2]), aber auch im Zuge der 
Klageaktion (EL 336) zum Gegenangriff vor, indem er der 
Partei des S. den Bruch ihrer Verpflichtung, «nicht zurück
zukommen», vorwirft; ein solcher Bruch stand aber unter 
schwerer Strafe, und EL 336, x +  4 scheint E ., wiederum 
unter Berufung auf das erwähnte Protokoll, die Absicht 
kundzugeben, dieses Pönale von dem Vater des S., seinem 
Prozessgegner, zu fordern. Im übrigen bleibt aber in den 
uns erhaltenen Prozessberichten der Mund des E. ver
schlossen, und wir wissen nicht, was er den Zeugenaussagen
wörtlich zu nehm en und besagt nur, dass es einst zum V erm ögen des 
S. gehörte, auf w elches jetzt seine Fam ilie A nspruch hat (E isser S. 140). 
E isser S. 115 verm utet, dass das Silber dem E. als S icherheit gedient 
hätte. Aber was wäre der Sinn  eines D arlehens, das wieder durch Geld 
sichergestellt w ü rd e? Auch wäre es dann erst recht unverständlich, 
warum S. d iese Sum m e n icht in die Endabrechnung m it E. einbezog.

[1] Anstatt des zu erw artenden i - t u - r a - a m  bietet der Text (El 3 3 2 , 
4 6 ) versehentlich i - tu - r a  -  nam .

[2] Da m eine A uffassung von EL 3 3 5  m ehrfach von der Lewys 
abw eicht, h ier eine Ü bersetzung von Z. 8 - 2 0  : «(das behauptest Du,) 
obgleich  wir (d. h. m eine Partei und Du) doch schon längst eine Tafel 
u nserer Streitbeend iger als U rkunde anerkannt haben (eben EL 3 3 2 ), 
dabei kannst Du doch (aus d ieser) ersehen , dass ein Talent 4 0  M inen 
Silber in Dein Haus nicht h in eingegang en  ist!». Darauf E . : «N ichts als 
Lüge (w örtlich: W inde und W ind) ist Dein Wort!». Darauf Pusasu: «Dass 
es n ich t h in eingegang en  ist dorthin wo es (in W irk lichkeit) h in einge
gangen ist, ist Lüge; aber einer der vor dem H errn (D ienst tut), m öge 
in. se in  (des E.) Haus eintreten!» (für m ah a r be lim  vgl. EL 2 8 3 ; m it diesen 
W orten wird vielleicht der städtische räb isu  annonciert, der bei der 
engen V erbindung zw ischen Stadt und Fü rst gut als im D ienste des 
letzteren stehend -bezeichnet werden konnte; die Bezeichnung des 
Fü rsten  als «rferr» auch sonst bezeugt).
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des Kuzia und Usur - §a - Assur entgegenhielt [1]. Dunkel 
sind auch die Andeutungen, die die S. - Partei über weitere 
Unterschlagungen des E. macht [2] und die der in Recht 
und Ehre gekränkte E. aufgreift, indem er in übertreibender 
Weise seinen Gegnern vorwirft, ihn durch die Behauptung 
zu diffamieren, sie hätten noch ein Talent und 40  Minen 
von ihm zu beanspruchen (EL 335, 11; 24).

äö

3. VERTRAG EINES HÄNDLERS MIT SEINEN GELDGEBERN

(Tafel aus dem Museum von Kayseri)
2 Zeilen fehlen.
1 1/2 ma - na I ri - sum
2 ma - na I - di - A sir 

(5) 2 ma - na A - lä - hu - um
2 Tna - na [............ ] - AN
2 ma - na I - ku - pi - Istar 
2 ma - na i - li - dan
1 1/2 ma - na A - sir - ma - lik

(10) 1 1/2 ma • na A - sir - [..............]
2 1/2 ma - na A - ku - za - ni
1 1/2 ma - na tarn - kä - ru - um 
1 ma - na A - bu - sa 
1 ma - na y i - na - a 

(15)4 ma - na A - mur - Iätar
su ■ nigin 30 ma - na huräsum 
na - ru • uq A - mur - i§tar 
is - tu li - mu - um 
Zu - ha - a 12 sa - na - tim 

(20) i - ma - kä - ar i - na
ne - mi - lim ääl - sa - tim 
e - ka - al a - na säl - §a - tim 
i - za - az sa a - di
lä ümeme - su ma - lä - e - im 

(25) kaspam i - lä - qi - ü 4 ma - na - ta 
kaspam ki - ma 1 ma - na hurasim 
i - lä - qi ne - ma - lam 
mi - ma ü - lä i - lä - qi
[1] EL 341 hat d iese Aussagen wohl enthalten, ist aber fragm entiert.
[2] (salßtim) mndatim 33 5 , 6; 3 3 6 , 6; 3 3 8 , 12 W enn u nsere Bedeu

tungsbestim m ung S. 17 zutrifft, so handelt es sich  um  ohne Q uittung oder 
Sicherung zur freien Verw altung ü berlassene Geldbeträge oder W aren
posten.
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mahar El - tu - ra - am NU. TUR 
mahar Säl - ma - A Sir

(30) mahar [.............] - tab - ba
mahar La - qi - pe - im mahar I - ku - pi - a
mahar Puzur - Istar mahar A - sir - be - el - a • ua - tim

U B E R S E T Z U N Q

(2 Posten im Betrage von zusammen 6 Minen wegge
brochen); 1 1/2 Minen Erisum, 2 Minen Idi - Assur, (5) 2 Mi
nen Al - ahum, 2 Minen... - ilum, 2 Minen Iku (n) - pi - IStar, 
2 Minen Ili - den, 1 Vs Minen Assur - malik, (10) 1 V, Minen 
Assur-.  . . ., 2 1/2 Minen Aguzani, 1 1/2 Minen «Kaufmann», 
1 Mine Abusa, 1 Mine fiinä, (15) 4 Minen Amur - Istar; in 
summa 30 Minen Gold ist das Geschaeftskapital des Amur - 
Istar. Vom Eponymat des Suhä wird er 12 Jahre lang (damit) 
Handel treiben. Von dem Gewinn darf er 1/3 verbrauchen, 
für 1/3 steht er ein. Wer vor dem Erreichen der (vertrags- 
maessigen) Frist (25) das Geld (zurück) nimmt, wird 4 Minen 
Silber anstatt einer Mine Gold erhalten; keinerlei Gewinn wird 
er erhalten.» 7 Zeugen, an erster Stelle Il-turram, der laputtü.

Obgleich ich von dem vorstehenden Texte gelegentlich 
eines Aufenthaltes in Kayseri zu Neujahr 1936 nur eine 
rasche Abschrift machen konnte, zögere ich nicht mit der 
Veröffentlichung der Tafel, weil sie das erste Beispiel für ein 
tuppum  sa  n aru qq im  [1] darstellt, das ist einer Urkunde, wie sie bei 
der Begründung eines Handelsunternehmens errichtet wurde, 
dessen Stammkapital aus in Gold eingezahlten Einlagen von 
Kapitalisten bestand. Dieses naruqqu  - Geschäft, für das die 
zur Verfügung stehenden Quellen von Eisser und Lewy aufs 
gründlichste gesammelt und analysiert wurden (EL II 86-109), 
erfährt durch die neue Urkunde wesentliche Aufhellung, 
wenn auch nicht völlige Klärung.

1. Das Handelsunternehmen wurde in Assur gegründet, 
dort der Vertrag darüber geschlossen. Das steht zwar nicht 
ausdrücklich in unserer Urkunde, lässt sich aber aus der 
Analogie anderer Stellen schliessen, an denen Goldbeträge 
sei es zur bankmässigen Deponierung (z. B. EL Nr. 96) sei 
es auf naruqqu  - Konto (so EL Nr. 246, 7-11 oder in der S. 26 
mitgeteilten Tafel des Museums von Ankara) gutgeschrieben 
werden; es folgt aber auch daraus, dass beim Abschluss der

[1] Vgl. das von Lewy II 102  m itgeteilte VAT 9 2 5 3 :  inüm i ta p p am  Sa 
naruqqisu  ilapputu .
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laputtü  anwesend ist (er fungiert als erster Zeuge) [1], woraus 
sich gleichzeitig ergibt, dass solche Geschäftsgründungen 
unter staatlicher Aufsicht erfolgten. Aus zahllosen Belegen 
der sumerischen Periode wissen wir, dass der nubanda der 
Stellvertreter des ugula war, und so werden wir entsprechend 
das laputtü  - Amt als das nächste nach dem des u aklu , des 
Vorstandes der Stadtbehörde, für Assur annehmen [2].

2. Unter den Gesellschaftern befindet sich auch der 
Händler Amur-IStar selbst mit einer Finlage von 4 Gold
minen, das ist mit 13 1/3 0/0 eigenem Kapital. Dürfen wir 
ihn und seinesgleichen als S am allü  bezeichnen? Dadurch dass 
Lewy in EL 327,8 die Lesung S om alia  NN erkannte, ergibt 
der Zusammenhang zwischen EL 327 und 328, dass Ver
träge nach Art des unserigen zwischen sam a llü  und Prinzipal 
abgeschlossen wurden. Da aber bisher S nur mit folgendem 
Genitiv belegt ist, da ferner nach der sonstigen Überliefe
rung, einschliesslich der talmudischen, S. einen in dauerndem 
Dienstverhältnis zu einem Kaufmann stehenden Gehilfen 
bezeichnet, zögere ich noch, für eine so selbständige Klasse 
von Verwaltern fremden Geldes wie die unseres Amur-Istar 
die Bezeichnung Sam allü  einzuführen.

3. In der Tat fällt bei unserem Vertrag die Langfristigkeit 
der Kapitalsanlage und die Selbstständigkeit des Händlers 
auf, der 12 Jahre lang frei mit dem Gelde seiner Patrone 
wirtschaftet und erst dann den Gewinn ausschüttet. Wir su
chen vergeblich nach Parallelen für ein solches Vertrauens
verhältnis. Vergleichen wir die analogen altbab. Institu
tionen, so erstreckt sich die Form der tappütu, bei welcher 
der um m eünu  als passiver tappü  zählt, nur auf kurze Frist, 
meist nur auf die Dauer einer Geschäftsreise (s. Eilers, Ge
sellschaftsformen im altbab. Recht S. 17 f.); die Sam allütu  ver
langt vom Händler tägliche Buchführung und Abführung

[1] Dass er in Assur wohnhaft ist, zeigt auch O IP  2 7 , 5 8 , 2 2  (hier 
vor dem  K önigssohn); vgl. auch Götze, K ulturgeschichte 7 0  Anm. 25 .

[2] Ob das Amt des u ak lu  in P ersonalunion  m it dem des ru bäu  ver
bunden war, wie m an aus dem Siegel von EL 3 2 7  gesch lossen  hat, 
oder ob v ielm ehr der u ak lu  nur berechtigt war, m it dem königlichen  
Siegel zu fertigen, m öchte ich n ich t entscheiden. Zugunsten der ersten 
A nnahm e könnte sprechen, dass b ish er Stellen  nach Art von ana %aklim  
kasp am  nadnnu, soviel ich sehe, noch n ich t aufgetaucht sind, dass vielm ehr 
an den w enigen B elegstellen  (Lewy, K TS S, 6 5 ) %aklum  sozusagen Selbst
bezeichnung ist. Für die zweite Alternative spricht dagegen, dass es 
kaum  vorstellbar ist, dass ein K önig wie Sarrum  - ken Briefe nach Art 
von KTS 3 0  a schreibt. Das darf aber n ich t dazu führen, nun zwei ver
schiedene u aklu  - P ersönlich keiten  für Assur anzunehm en.
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der Gewinne nach Beendigung der Handelsreise (KH§100). 
Das mindeste, was wir jedoch unterstellen dürfen, ist die 
Reinigungspflicht des Händlers vor der Endabrechnung mit 
den Gläubigern (analog dem ubbubu des altbab. tappü, worüber 
Eilers S. 33). Tatsächlich scheint nun bei Liquidation des 
rtaruqqu - Geschäftes der ummeänu seinen Händler “gereinigt,, 
zu haben (ebbubu); so, im Sinne einer Entlastung, und nicht 
einer Befreiung von Drittansprüchen (Eisser - Lewy S. 87 
und 108) möchte ich diese Reinigung verstehen. Denn für 
EL 327 f. ist kein Zweifel, dass damit der naruqqu- Vertrag 
ein Ende findet. Dies ergibt sich aus 328, 13 f., wonach die 
Vertragsurkunde vom ummeanu den Händlern zurückgegeben 
wird. Weiter dürfte es sich hier um eine vorzeitige, vielleicht 
durch den Tod des u. veranlasste Auflösung handeln, denn 
sonst wäre es nicht einzusehen, warum die Stadtbehörde 
bemüht wird. Freilich wäre es bei einer solchen Liquidie
rung zu erwarten, dass nicht nur der (in unserem Falle 
übrigens lächerlich kleine) Gewinnanteil, sondern auch die 
Einlage von 2 Minen Gold dem u. zurückgestellt werde, das 
wird man aber kaum aus EL 328,5 herauslesen dürfen. 
War dieser Betrag bei Abfassung von EL 328 schon zurück
gegeben? Uber einen Fall, der dem eb’en besprochenen ge
nau analog ist, berichtet der von Lewy II 105 übersetzte 
Brief CCT III 22b: auch hier wird ein Händler “für sein 
naruqqu gereinigt,, (ana naruqqisu ebbibäsu  Z. 16 f.), d. i. (nach 
meiner Auffassung) von den u. bei Auflösung des Vertrages 
entlastet, aber auch hier vermissen wir einen Hinweis auf 
die Rückzahlung der Einlagen, lesen vielmehr nur davon, 
dass die u. ihr “Gewinndrittel,, (s. darüber sofort) in Besitz 
nehmen (Z. 24 — 26). Aber auch hier fällt es schwer, nur 
eine - etwa periodisch stattfindende - Abführung der Gewinne 
mit Entlastung des Händlers anzunehmen, da man für solch 
regulären Vorgang nicht den räbisu  der Stadt in Anspruch 
genommen hätte.

4. Durch die neue Urkunde wird die Ansicht von Eisser 
und Lewy vollauf bestätigt, dass sa lsä tu  (wofür nur seiten 
salistu ) technische Bezeichnung für “ein Drittel vom Gewinne,, 
ist. Nach den von Lewy S- 103 - 107 übersetzten Briefen war 
es bei vielerlei Geschäften (vielleicht waren nicht alle naruqqu- 
Geschäfte) Brauch, dem Prinzipal 1/3 vom Gewinne abzu
führen, was teils schon nach dem Inkasso beim Einzelge
schäft teils von Zeit zu Zeit stattfand. «Dem Händler sein 
(des Händlers) Drittel auferlegen» (sa lsäü su  em edu EL II 
104,16) war der Ausdruck dafür, dass die u. von Zeit zu Zeit
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ihren Gewinnanteil sich auszahlen Hessen. Während wir 
ohne weiteres unterstellen dürfen, dass 1/3 des Gewinns 
dem Händler zufiel bleibt die Frage offen, was mit dem 
letzten Drittel geschah.

Unsere Urkunde lässt nicht nur diese Frage unentschie
den, sondern sie scheint auch einen geschäftlichen Usus 
zu repräsentieren, bei dem das zweite Drittel nicht perio
disch an den oder die u. abgeführt wurde. Bei der Vielzahl 
der u. in unserer Urkunde würde eine häufige Gewinn
ausschüttung technisch schwierig gewesen sein. Die auf die 
Gewinndrittel sich beziehende Klausel unseres Vertrages 
lautet: «vom Gewinn wird er (der Händler) ein Drittel essen 
(d. i. für sich selbst in Anspruch nehmen), für ein Drittel 
wird er einstehen» Diese e k k a l - iz z a z -  Formel gehörte, wie ein 
Vergleich von EL 378 lehrt, zum festen Formular der naruqqu- 
Verträge, aber es gab auch solche ohne diese Formel, deren 
Weglassung die Ansprüche der u. auf Gewinn wesentlich u. 
zw. zu ihren Ungunsten - modifizierte.

In EL 328 wird ein naruqqu - Geschäft mit zwei Händlern 
ohne Einsicht der Begründungsurkunde liquidiert; man lässt 
es dabei offen, ob diese a) die Klausel über die Solidarität 
der Schuldner (sa lm u  - Klausel), b) die ek k a l - izzaz - Formel 
enthielt. Je nachdem beziffert sich nun der Gewinnanspruch 
des ummeänu folgendermassen :

Solidaritätsklausel 
Keine » »

(Belanglos)

ekkal-izzaz- Klausel 
» » »

keine » » »

1 2/3MinenSilber 
1 Mine » 
nichts

Wir können davon absehen, dass die Solidarschuld nicht 
das Doppelte der Teilschuld beträgt, wie man es erwarten 
sollte; denn hier kann es sich um ein Entgegenkommen 
der u., bzw. des Streitschlichters gegenüber dem Schuldner 
handeln, der für seinen Genossen einsprang, zumal ja nicht 
effektiv erzielte Gewinne geteilt werden, sondern dem u. eine 
vom Streitschlichter festgesetzte Abfindung für entgangenen 
Gewinn gezahlt wird [1]. Auf diese aber hat er nach der 
dritten Zeile unserer Tabelle nur Anspruch, wenn die naruqqu - 
Urkunde die ekk a l - izzaz - Klausel enthielt. Diese - oder we
nigstens ihr zweiter Satz - bedeutet also für den u. eine 
Gewinngarantie, auf die er wohl auch in dem Fall Anspruch 
hatte, wenn ein Teil der Geschäfte des Händlers mit Verlust

[1] Darauf weist auch kima salsät Z. 4; nicht das Qewinndrittel 
selbst wird beglichen, sondern eine zum  Ersatz dafür dienende Sum m e 
gezahlt.
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abschloss. Das «für ein Drittel des Gewinnes Einstehen» 
haben wir uns also wohl so zu denken, dass bei allen erfolg
reichen Geschäften ein Drittel des Gewinns den u. sicher
gestellt wurde. Dabei schliesst es aber Z. 27 f. der neuver
öffentlichten Urkunde aus, dass dieses garantierte Gewinn
drittel von Zeit zu Zeit an die u. verteilt wurde. Es ist auch 
wenig wahrscheinlich, dass es in sowohl für die Händler 
wie für die Patrone unproduktiver Weise bei einem Dritten 
deponiert wurde, vermutlich wurde es, was auch für die u. 
einen Vorteil bedeutete, zum Geschäftskapital geschlagen 
und arbeitete mit diesem weiter, wobei aber der Händler 
soviel Vertrauen bei seinen Klienten genoss, dass er ihnen 
für das garantierte Gewinndrittel gut war.

Für das letzte Gewinndrittel lässt sich nun vielleicht die 
Vermutung wagen, dass daraus ein Fundus gebildet wurde, 
aus dem etwaige Verluste gedeckt wurden. Überschritten 
die Verluste diesen Fond, so musste sie der Händler aus 
eigenem decken. Blieb jedoch diese aus den letzten Gewinn
dritteln gesparte Rücklage aktiv, so wurde sie vielleicht bei 
der Liquidation zwischen Händler und u. geteilt. Dies käme 
auf gleichmässige Gewinnbeteiligung von Kapitalist und 
Händler hinaus, wie auch in KH § 98 der Gewinn (hier 
allerdings auch der Verlust!) gleichmässig zwischen Geld
geber und Schuldner geteilt wird.

5. Z. 23 - 28 unserer Urkunde schützt den Händler da
vor, dass ihm durch Austritt eines Klienten das Betriebska
pital geschmälert werde. Ein solcher Austritt wird mit Ver
zicht auf jeglichen Gewinnanteil bestraft. Was bedeutet aber 
die weitere Bestimmung, dass in solchem Falle der vom u. 
eingezahlte Betrag nicht in Gold, sondern in Silber zum 
Kurse von 4 : 1 rückerstattet wird? Auch sie ist zugunsten 
des Händlers in den Vertrag aufgenommen. Denn er hat 
auf seinen Geschäftsreisen kein Gold in Händen, dieses ihm 
anvertraute Edelmetall wurde alsbald in Waren verwandelt, 
die er nach Anatolien eingeführt hat, um dort dafür Silber 
zu lösen. Bedeutet nun aber der niedrige Kurs von 4 : 1 eine 
weitere Bestrafung für den vorzeitig ausscheidenden Gesell
schafter? Diese Frage muss verneint werden, obgleich wir 
aus den Abrechnungen der Händler wissen, dass man in 
Anatolien für Gold das 7 bis 8 fache Gewicht Silber erzielte [1]. 
Die «Devise Assur» stand jedoch in Kanis nicht höher als 
4 : 1, d. h. wenn man in Kanis Silber einzahlte, wurde in 
Assur der vierte Teil Gold gutgeschrieben. Ein solches

[1] Vgl. Götze, K ulturgeschichte 7 8  Anm. 7.
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Transferierungsgeschäft auf Basis 4 : 1 war schon durch EL 
Nr. 96 belegt, noch deutlicher ist die folgende vollständig 
mitgeteilte Urkunde aus dem Museum von Ankara:

(1)5 m a - na kaspam  (2) sa - ru - p ä  - am  a - na (3) Pnzur - A - sir 
(4) A  - mur - lätar (5) i - di - in (6) 2 m a - na hurasam  (7) i - na na - ru- q i - su 
(8 ) i - n a  a - l i m  KI(9)äu-mi A - m u r-lä ta r  (10) i - la  - p ä  - at (11) m ahar 
Sa - lim  - A  - sur (!) (12) m ahar 1 - ri - si - im

(Fragment der Aussentafel: (1) ku n u k Puzur - A  - sur m era
(2 )  I  - Sar - k i  - it - A  - sur (3 )  / ku n u k  Säl] - m a - A - s ir  m era [ ............ ]
(4) [k u n u k  I ]  - r i - S i - i m  m era A - m u r - [ .  . . . ] ,  Text mit Innentafel 
gleichlautend, in Zeile 9 m era A  - m ur - Harn hinzugefügt).

Der vorzeitig austretende Gesellschafter erlitt sonach 
keinen Kursverlust.

Die Tatsache, dass in Assur das Gold um soviel billiger 
war als in Kanis und dass durch Goldeinfuhr nach Anatolien 
dieser Preisunterschied nicht im Laufe der Zeit ausgeglichen 
wurde, ist schwer zu erklären. Nach Ausweis der Quellen 
fand kein Import von Gold aus Assur nach Kanis statt. 
Vielleicht war die Einfuhr von Waren (hauptsächlich Zinn 
und Stoffe) noch lukrativer, als es der Import von Gold 
gewesen wäre, vielleicht auch wurde der Letztere von den 
einheimischen Fürsten verboten oder durch hohe Einfuhrab
gaben verhindert, weil diese daran interessiert waren, den 
Goldpreis hochzuhalten.

4. BRIEF EINES FÜRSTEN VON UASHANIA AN DAS KARUM
A. w

UAHSUSANA.

(Journal of the Society of Oriental Research XI 119, Nr. 14)

[A] - na si - i [p - ri sa a - lim^] 
ü kä - ri - [im Kä - ni - is] 
qi - bi - ma um - ma kä - ru - [um] 
ya - ah - su - sa - na - ma 

(5) [r] u - ba - um sa ya - äs - ha - ni - a 
[is] - pu - ra - am um - ma su - ut - ma 
[ku - si] - a - am sa a - bi4 - a 
[as] - ba - at ma - mi - täm [1 ]
[ta] - me - a - ni um - ma ni - nu - [ma]

(10) [kä] - ru - um Kä - ni - is 
[x. y.] - ni ni - sa - par 
[su - nu] ü  - ul a  - si - ri - [ka]
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[i - s] a - pu - ru - nim 
[ü - ul a - si] - ri • ni 

(15) [i - s] a - pu - ru - nim 
[s] i - na sa [m] a - ti[m] 
i - lu - ku - ni - ku - ma 
ü ma - mi - täm 
ü - ta - mu - ü[ 2 ]  - kä 

(20) a - tü - nu ma - lä - ku • nu 
te - ir - täk - nu 
li - li - kam
20 ma - na eru’ant [dammuqam] 
a - na si - i [p - r i - ni]

(25) ni ■ [di - in]

Ü B E R S E T Z U N G

«An die Legaten der Stadt und die Kolonie Kanis (schreibt) 
die Kolonie yahsusana: (5) Der Füist von yashania hat 
folgende Botschaft hergesandt: “Ich habe den [Thron] meines 
Vaters in Besitz genommen; vereidiget mich!,, Darauf ant
worteten wir: (10) «Wir [unterstehen  d er ]  Kolonie Kanis: (dahin) 
werden wir einen Boten senden, und s e werden entweder 
zu Dir senden (15) oder zu uns senden: (Dann) werden zwei 
Leute des Landes zu Dit- kommen und Dich vereidigen.,, (20) 
Bei Euch liegt die Entscheidung; Euer Bescheid möge 
kommen! - 20 Minen Feinkupfer haben wir unserem Bo
ten (25) gegeben.»

Wenn, was hier nicht beabsichtigt ist, die Bedingungen 
des Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Kolonisten 
in Anatolien neu untersucht werden [3], so darf dieser kleine 
Text nicht übersehen werden. Was wir ihm entnehmen, 
beruht allerdings stark auf Ergänzung.

Während ich auf die Lesung von Z. 16 keinen Wert 
lege, ist für das Verständnis des Briefes die Wiederherstellung 
von Z. 7f. und Z. 9 (vgl. 19) wesentlich.

Die Ergänzung k u - s i - a -  a m  Z. 7 kann als sicher betrachtet 
werden. Die gleiche Schreibung findet sich BIN 4,162,28 =

[1] N ach E d ition : EL, doch DAM vielleicht n icht au sgeschlossen.
[2] Zeichen nur teilw eise erhalten, aber die Reste passen nicht zu 

der h ier vorgeschlagenen Lesung.
[3] Vgl. einstw eilen Götze, K ulturgeschichte 71; Gelb, O lP  2 7 , 13; 

Lewy, RHA 5,5  tf,
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OIP 27,54,18; vgl. auch ku - s i - Su Id ta - a q  - n a - a t  CCT 4,30a. 14. 
Die Phrase ku ssä  sabätu  ist zu allen Zeiten geläufig, sie kann 
sich auf gewaltsame Ergre:fung der Herrschaft beziehen [1], 
schliesst diesen Sinn aber nicht notwendig in sich. An der 
vo.i Hrozny, AOr 4,114 mitgeteilt n Stelle steht gleichbe
deutend ru bä'ü tam  sabätu , was man nicht von gewaltsamer 
Inbesitznahme der Herrschaft verstehen wird.

Die Ergänzung des Verbums tum m ü  und die kaum zu 
umgehende Annahme, dass sich die Phrase m am itam  tum m ü  
in Z. 18f. wiederhole, setzt zwei geringfügige Änderungen 
der Autographie von Stephens voraus:

Z. 8f : m a - m e - x [y] - m e  - a  - n i
Z. 18f: Xi - m e - tarn ü - ta - m u - y i -  k a
Obgleich das Zeichen x nicht ganz genau zu DAM, die

erhaltenen Reste von yi nicht zu U stimmen, ergänzen sich 
die hier nebeneinandergestellten zwei Textstellen doch so, 
dass für beide die Phrase m am itam  tum m ü  als gesichert gelten 
kann.

tum m ü  finden wir sowohl in rechtlicher Sphäre (z B. EL 
320,32), wie in religiöser (häufig). Es darf nicht mit “schwö
ren lassen,, übersetzt werden, denn diese Bedeutung eignet 
dem II 1 transitiver Verba nicht. Das tum m ü  religiöser Texte 
ist vielmehr ein Beschworen, wie es uns durch die von 
Thureau - Dangin, RA 23, 23ff. mitgeteilten Formeln des 
täglichen Lebens veranschaulicht wird; nach ebd. 25, 10 
wird ihr Aussprechen eben als tum m ü  bezeichnet. Das tum m ü  
der Rechtssphäre müssen wir uns ähnlich, jedoch anders 
denken: während tam ü  eine Selbstverfluchung in Verbin
dung mit einem Konditionalsatz ist («ich will verflucht sein, 
wenn dies nicht geschehen ist oder geschehen wird»), so 
spricht bei tum m ü  derjenige die Fluchformel, dem gegenüber 
die Verpflichtung eingegangen wird, und der sich Verpflich
tende unterwirft sich diesem Fluche. Beispiele für diesen 
Modus gibt es ja zur Genüge, wie etwa den hethitischen 
Soldateneid.

Wie auch immer das Zeremonial dieses Eides gewesen 
sein mag, so entnehmen wir unserem Briefe, dass der Fürst 
von yashania bei Regierungsantritt dem karu m  LfahSusana eine 
eidliche Verpflichtung abzulegen wünscht, offenbar um sich 
dadurch die Anerkennung des karum zu sichern. Wir wer
den daraus nicht notwendig schliessen, dass damals yahsu-

[1] Vgl. die von O ppenheim , O rientalia 5 ,2 0 5  gesam m elten Stellen 
der O m en - Nachsätze.
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Sana im Herrschaftsbereich von yashania lag; auch die 
durch ein fremdes Gebiet durchziehenden Händler waren an 
dessen ru ba ’u gewiesen, der ihnen eine Transitgebühr abnahm 
und dafür Bedeckung stellte. So konnte auch ein fremder 
Fürst, der vielleicht nicht in unbestrittenem Besitz seiner 
Macht war, sich um die Anerkennung der seinem Gebiet 
benachbarten karu  bemühen.

Aber es wundert uns, dass dieser Fürst die ihm nach 
unserem Brief erteilte Antwort des karum  {JahSuSana nicht 
voraussah und sich nicht direkt an das Zentral - karum  von 
Kanis wandte. Dies umsomehr als Kanis anscheinend näher 
zu yashania gelegen war als yahsusana.

Dies entnehmen wir zwei «Itinerarien», OIP 27, Nr. 54 
(dazu Gelb S. 10) und TCL 21,165. Danach lag yashania 
sowohl auf der Route Kanis - yahsusana wie auf der Kanis - 
Burushaddum, und zwar war es die nächste Station hinter 
Kanis, von der aus sich die Wege gabelten: Wenn wir den 
Weg zwischen je einer Station dieser «Itinerarien» als Tage
reise annehmen, so gelangte man von yashania nach zwei
tägiger Reise nach yahsusana, nach dreitägiger nach 
Buruähaddum.



H U L Â S A

Burada tercüme ve izah edilen dört metinden ilk üçü iik 
deta olarak neşredilmişlerdir. Bu üç tablet Kayseri, 4 numa
ralısı da Amerikada Pennssylvanya müzesine aittirler. Hayli 
eksik olan bu tablet ancak metnin itmamı suretiyle kıymet alır.

Neşredilmiş bulunan üç vesikayı tamamlıyan birinci ve
sika, Kaniş’de elde edilip çok girift bulunan, mülkiyet hak
kının anlaşılması hususunda işe yaramaktadır. Yazıhanele 
riyle ambarları Kühepede kazılmış bulunan tecimenler ekse
riya kendi mallariyle değil, kendilerine kredi yahut komis
yon yoliyle verilmiş olan emtia ile muamele ederlerdi. Böyle 
bir tacir ölünce bir taraftan alacaklılar diğer taraftan kredi 
yoliyle mal vermiş olanlar ölünün metrukâtı üzerine hak iddia 
ettikleri gibi, ölünün çocukları da babalarının müstakil teci- 
men olduğu iddiasiyle kalan paraya tevarüs etmek isterlerdi-

2 numaralı vesika, ele geçmiş olup önce neşredilmiş bu
lunan vesikalar zincirinin bir uzvunu teşkil etmektedir. 
(Yüzlerle kontrat ve mektuplardan tanıdığımız) büyük teci- 
men Puşu-kin’in o Tu Suea bizce bilinmiyen bir sebepten 
dolayı işlerini tasfiye ediyor ve bütün mevcut malini hattâ 
henüz yolda bulunan mallarını Ennam- Aşşir adlı birine 
terkediyor. Bu zat Suea’nın alacaklısı olduğundan tesellüm 
işinin ekserisi mahsup yoliyle oluyor. Suea, diğer işler meya- 
nında, mümessillerden birini başkaca altın istihsal yeri ve 
mühim bir ticaret merkezi olmak üzere tanımmış, Hahhum’a 
(bunun yeri bugünkü Türkiyenin cenubi şarkî noktasında 
olsa gerek) kalay ve kumaş mübayaasına göndermiş, bu alış 
veriş işine de Ennam - Aşşir giriyor. Suea’nın âni olarak yola 
çıkmak mecburiyeti dolayısile Ennam-Aşşir ile mahsup mu
amelesi salâhiyettar bir vekil vasıtasiyle yapılıyor. O vakitler 
cari olan kaideye göre her iki taraf «biribirinden hakkı 
olmıyacağı» suretinde teminat yollu beyanatta bulunurdu. 
Suea’nın yola çıkmasından çok zamanlar geçtikten sonra ken
disi artık kaybolmuş sayılıyor ve Suea’nın hukukî halefleri 
teminat yollu verilmiş olan miktarın muteber olmadığı 

i suretinde mücadele ediyorlar. Takriben 20 kilo kadar gü
müşten ibaret olup Suea’nm vekilinin sarahatle vazgeçtiğini 
ifade ettiği depözitonun hakikatte Ennam-Aşşir tarafından
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ihtilas edildiği söyleniyor. Bu yüzden, ele geçmiş olan mah
keme prctokollarından ieferrüatını takip edebildiğimiz uzun 
bir dava çıkıyor.

O numaralı vesika; ortaklama olarak teşekkül eden bir 
ticarethanenin kuruluşunu tamamiyle ihtiva eden ilk vesika
dır. Ana sermaye 30 min ile iştirak ediyor. Kendisine itimat 
edilen altını 12 yıl alış verişte kullanabilecek, buna karşı 
ortaklar kazanca iştirak edecekler, yalnız iştirak nisbeti vazih 
değilse de en aşağı üçte bir nisbetinde olacak. Bu husustaki 
formül şöyledir: «üçte birini kendisi (tecimen) sarfedecek, üçte 
birinden mesuldür» Bu tarz tecrübe yollu izah edilecek olur
sa şu mana çıkar: kazanç getiren bütün işlerden üçte biri 
ortaklar için öyle temin edilmiş bulunmalıdır ki ziyan vuku
unda bu miktara dokunulmasın. Geri kalan üçte birin ne 
olacağına dair bizim vesikamızda ve emsalinde işaret yoktur. 
Belki bu miktar ziyana karşılık olmak üzere ayrılıyor ve 
kontratın sonunda iş kârla nihayetlendiği takdirde ticaretha
neyi kuranla ortaklar arasında taksim ediliyordu. Kontratla 
tesbit edilen 12 yıldan önce ortaklardan hiç biri parasını ala
mıyor, aksi takdirde her türlü kâr metalibinden vaz geçmeğe 
mecbur kalıyor ve bundan başka verdiği altın yerine aşağı 
bir kurs’la yani 4 :1  nisbetinde gümüş alıyor. Vakıâ bu su
retle ticarethane sahibi kârlı çıkıyorsa da ortak için de bir zi
yan teşkil etmiyordu. Çünkü, gariptir ki ticaret şirketinin ku
rulduğu Asur şehrinde altın bizim tecimenlerin muamele yap
tıkları Anadoluya nisbetle hayli düşük bulunuyordu. Anado- 
luda altına mukabil 7-8 misli gümüş alınabilirdi.

4 numaralı vesika tecimenlerle yerli beyler arasındaki mü
nasebetleri tasvir ediyor, Kanış’den dört günlük mesafede ve 
çok eskidenberi Hükümet merkezi olan Buruşhaddum ile 
mühim ticaret şehri olan Vahşuşana yollarının çatıştığı yerde 
bulunan Vaşhania’da yeni bir bey tahta çıkmıştı. İşte bu beyin 
mektubundan ibaret olan elimizdeki vesikada Vahşuşana ce
maatine andiçerek kendisini tanımaları bildiriliyor. Cemaat 
verdiği cevapta bu gibi işlerde müstakil olarak karar vermeğe 
mezun olmadıklarını, bütün Asur kolonilerinin merkezini 
teşkil eden Kanış’ın bu hususta salahiyettar bulunduğunu 
bildiriyorlar. Şayet Kanış, merkezde daimî bir surette oturan 
-Hükümet merkezi- Asurun elçisiyle birlikte muvafakat 
ederlerse ya doğrudan doğruya Kanış’ten, yahut Vahşuşa- 
na’dan Vaşhania’ya iki murahhas göndererek kirala andiçi- 
leceği ilâve ediliyor. Başta işaret edildiği gibi bu kısa mek
tuptan çıkarılan muhtevanın büyük bir kısmı - her halde isa
betli bir surette- itmam yoliyle olmuştur.





POYRACIKTAKİ MEZAR

Bergamada bulunmuş olan pişmiş toprak eserlerin 
tarihî sırasını tesbite yardım maksadile yazılmıştır.

Yazan: O tfried Deubner - Schlachtensee 
Türkçeye çeviren: Selim Dirvâna

Bergama ve civarının eski eserlerle zengin olan toprağından ikide bir eski 
bir anıtın meydana çıktığım işitmek kimseyi hayrette bırakmaz. Fakat, tarihi 
oldukça kat’î  olarak tesbit edilebilen bir mezar keşfinin şimdi muvaffakiyetle 
başarılmış olması, Bergama san'atile alâkadar olan herkesi bilhassa sevindirecek 
bir yakadır. Çünkü yeni keşfedilen bu eserler sayesinde Bergamanın küçük 
san’atine dair olan araştırmalara daha sağlam bir esas temini ümit edilebilir.

1936 senesi temmuzunda, Bergamadan takriben 15 kilometre kadar 
uzakta Poyracık köyünde, köylüler tarafından tarlada bu mezar bulunmuş ve 
derhal oraya çağrılan Müze Direktörü Osman Bayattekin, mezar içindeki 
kıymetli eserleri dikkat ve itina ile çıkartarak muhafaza altına aldırmıştı. Bu 
mühim keşif hakkında ilk yazıyı yazmama müsaade edilmesini de keza ken
disine medyunum.

Basit taş levhalardan müteşekkil ve boyu 1.80 m. olan mezarın üstü, 
toprağın tazyikına karşı oldukça kalın bir levha ile kapanmıştı. ölünün 
kemikleri, en küçük artıklara kadar, tamamen toprak haline gelmişti.

Ölünün birazdan tetkik edeceğimiz pişmiş toprak esrelerden başka, ma
vi - kırmızı - beyaz örnekli bir cam boncukla küçükçe dört merhem şişesinden, 
bir kadın olduğunu istidlal edebiliriz.

Ölünün «Obolus» u olup tek başına bulunmuş olan tunç sikkenin, sene
lerin ve havanın tesirleri altında çok bozulmuş olmasına rağmen tanıtabilmesi 
müstesna bir talih eseridir. Bu sikke Bergama şehrinin darbettiği müstakil 
şekillerin malûm tiplerinden biri olup, yüzünde bir Zeus başı, tersinde ise bir 
yıldırma demetine binmiş bir kartal vardır f]1} .  Üslûbuna bakılırsa bu sikke 
takriben M. E. 150 senesinde darbedilmiş olmalıdır, ve Bergamada Romalıların 
hakimiyeti 133 yılında başladığına göre, herhalde uzun müddet kullanılma
mıştır. O halde mezarın tarihi olarak oldukça emniyetle M. E. 2 inci asnn 
ortalarım kabul edebiliriz. Mezardan çıkan başlıca eserler pişmiş topraktandır. 
Bunlar, gerek bugünkü iyi vaziyetleri, gerekse tarihlerinin nisbeten kolay belli

{*} H. v. Fritze, Die Münzen von Pergamon, Levha I, 16.
3
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olması bakımından, şimdiye kadar bilinen Bergama eserleri içinde temayüz 
etmektedirler.

Bunların en mühimmi şüphesiz, sol kolunda küçük Diyonisos’u tutan 
Papposilen’dir (Lev. 1, 1, 2) (kaidesile beraber yüksekliği 18 cm. toprağı açık 
kahverengi, elbisesinde ve başındaki çelenkte pembe, vücudünde koyu pembe 
boya, sırtında 2 cm. kutrunda pişirme deliği). Silen, bütün sıkletini sağ baca
ğına vermiş ve sol bacağı serbest olarak düz bir kaidenin üstünde durmakta 
olup, kalçasına sanlı bir peştemal, ayaklarında yüksek Trakya ayakkapları, ba
şında, eski zamandaki pişmiş toprak sanayiinin sayısız örneklerinden malûmu
muz olan zengin bir yaprak çelengi vardır; sağ elile önünde 'tuttuğu bir üzüm 
salkımına küçük Diyonisos sevinç içinde sağ elile uzanmaktadır. Silen’in sol 
kolunun alt kısmında pek pervasızca oturan bu küçük ilâh, sağ elini üzüm sal
kımına uzatırken sol elini de pür neşe ve hayat zevkile çırpınarak yukarıya 
kaldırmıştır. Başını çiçeklerden yapılmış yapraksız bir çelenk süslemektedir. 
Silen’in yarı hayvanı tabiatine, bir post gibi vücudünü kaphyan sayısız kıllar 
işaret etmektedir.

Papposilen’in küçük Diyonisos’la olan buradaki vaziyetine bakılırsa, »bunun 
helenistik herhangi bir «genre» grupu olmayıp, belki dinî bir düşünceye dayanan 
froiıtal (ön cepheden (görünen) bir heykel grupunun yadigârı olduğu anlaşı
lır. Silen’i müşahede edenle bağlıyan ve nazikâne bir davete delâlet eden sol 
elinin vaziyeti de ancak bu suretle izah edilebilir.

Bir kayaya oturmuş olan Eros’un (Lev. 1, 3) sol eli, burnu ve kanatlan 
noksandır ve karnının altından »da evvelce kırılmıştır. Fakat umumiyetle bu da 
oldukça »iyi mahfuz kalmıştır (y. 18 cm., bugünkü teni kırmızımsı kahverengi, 
kanatları oker sarısı). Sağ omuzu üstünde tutturularak göğsünün bir kısmını 
örten atkısını kayaya otururken altına almıştır. Başındaki kalın çiçek çelenginin 
altından yapraklar uzamaktadır. Aşağıda, kayanın solunda başını biraz yukarı 
kaldırmış bir kaz olup, herhalde Eros’un ileri uzatmış olduğu sol elinde vak
tile »tuttuğu bir şeye bakmaktadır ki, ayni şey Eros’un kendi dikaktini de üze
rine çekmiştir.

Çıplak olarak ayakta duran diğer bir Eros’un ise (Leıv. 1, 4, 5) iki elile 
sağ ayağı yoktur (yükseklik 21 cm., bugünkü rengi: saçları san, vücudünün 
bazı yerlerinde üzeri vaktile boyalı olan beyaz astar). Maamafih bu eser de 
henüz vücudün güzelliği ve oynaklığı hakkında çok iyi bir fikir vermektedir. 
Vaktile kanatları bulunduğunu, kürek kemiklerinin üzerinde bunların teshirine 
mahsus olan delikler ve bu deliklerin etrafının kazınmış olması ispat etmek
tedir. İlâhın iki elinin ve sağ ayağının bileğinde bilezikler ve mevcut olan sol 
ayağında »bir sandal vardır. Gür olan saçları ensesinde bir topuz halinde top
lanmış, alnının üstünde ise bir fiyango ile bağlanmış olup, kulaklarının arka
sında serbest bırakılmış yalnız iki bukle dar fakat teşekkülü iyi omuzlarına 
düşmüştür. Göğsünde, adalelerin tam ortasında ( yuvarlak bir muska asılıdır.

Vücudün vaziyetinden, Eros’un sol kolu »ile bir direğe yahut buna benzer 
başka bir desteğe dayanmış olduğu ihtimali çıkarılabilirse de, sağ elinin ne 
yaptığı, yahut tuttuğunu bulmak oldukça zordur.
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Şimdi tetkik edeceğimiz ve kısa gömlekli bir erkek çocuğu arzeden figürİn 
tipleri (Lev. II, 1 - 3) üç tane olup, herbirinin başı başka başkadır. Fakat 
üçü de ayni örnekten doğma olmasına rağmen, muhtelif teferruattan, vücut- 
lerin de ayni kalıptan çıkma olmadığı anlaşılmaktadır. Bu üç figürinin teş
kil ettiği tipi, hellenistik bir eserin imparatorluk zamanında yapılmış mermer 
kopyalarında ve muahhar hellenistik devrine ait olup Meander üzerindeki 
Magnesia’da (Manisa) bulunmuş olan bir heykel gövdesinde £2J  de bulabiliriz. 
Bütün bu eserler çok meşhur ve ihtimal büyük san’at devrine ait olan bir 
örneğe işaret etmektedir. Mevzuumuz olan pişmiş toprak figürinler, sağ elile 
küçük bir kuşu göğsüne bastıran ve keza göğüs yüksekliğindeki sol elile ete
ğini kaldıran ve bu suretle eteğinde husule gelen çukurda birkaç elma taşıyan 
bir erkek çocuğunu arzediyorlar. Çocuk, figürlülerin ikisinde daha çok sarih, 
birinde daha az sarih (Lev. II, 3) olarak, sanki sağda bulunan küçük bir kö
peğin şakadan üzerine sıçramasını bekler ve buna karşı kuşunu himaye eder 
gibi sağ aşağıya bakmaktadır Kollan noksan olan figürinin (Lev. II, 1)
eteğinin arka kenarında okunaklı hellenistik harflerle yapanın ismi A I H C 
yazılıdır. Bu isim Atina’da üç heykeltıraş kitabesinden malûmumuz olup, iki
sinde KaïKocruévr|ç isminde (bunun bir BergamalI ismi olduğu şüphesizdir) bi
rinin kardeşi olarak, birinde de yalnız olarak zikredilmiştir £4} . Bu isimle Ber- 
gamada ilk pişmiş toprak imalâthanesi sahibini ismen tanımış oluruz ve ken
dine örnek teşkil eden, kuşunu muhafaza eden erkek çocuğu da keza M. E. 200 
senelerinin Bergama san’at muhitinde anyabiliriz

Bu üç figürin’in hususiyet ve farklarına ayrıca nazarı dikkati çekeriz. Bun
ların baş ve bacakları gövdeye kısa çubuklarla tutturulmuştur -yani her figü- 
rin biribirine eklenebilen dört parçadan mürekkeptir. En iyi mahfuz kalmış 
olan çocuğun (Lev. II, 2) sol elinin bileğinde bir bilezik ve buna merbut yu
varlak bir taş, medalyon, yahut buna benzer bir şey vardır.

Erkek çocuğunu andıran iki «Génie» (Lev. II, 4 - 6 ), yukarda bahsetti
ğimiz figürinlerin aksine olarak, tipologi bakımından tamamen meçhuldür. 
Bunlar iki elle eteklerini kaldırarak husule getirdikleri çukurda yemiş taşımak
tadırlar (yüksekliği 16,5 cm., tenleri açrk, gömlekleri koyu pembe). Başları { GJ  
muhtelif iki örneğe göre yapılmıştır. Birinin boynu, san’atkârın bir dikkatsiz
liği yüzünden, nisbetsiz bir uzunluktadır. Yüzlerin ikisinde de basma kalıp

n  Meselâ Capitol, Stuart-Jones pi. 43 nr. 33. Orada kaynak.
P J Humann, Magnesia a. M. s. 221, resim 224.
f 3}  C. Jacöbsen’de ıbu zandadır : Ny Carlsberg Gl, zu nr. 168.

-• n  İsim için bakınız: Ditt. Syll. IV  Namenindex.
f 'J  Bu tipin muahhar hellenistik devrinin pişmiş topraklarında mevcut başka tc- 

nevvüleri için bakınız: Winter, s. 283 nr. 2 ve 8. Bunların Bergamanın tesiri altında kal
mış sahalarda 'bulunmuş olması şayanı dikkattir. Cenubî İtalyada bu tipi, birçok başkaları 
gibi, Anadoludan almışlardır. Burada yalnız zannettiğimiz sıçrayan köpek nr. 8 de hakikaten 
vardır.

t “3 Bu baş tipine, Bergamada bulunmuş imparatorluk devrine ait bir mermer baş, 
çok benzemektedir: A. M. X X X V , 1910 Lev, X X IV , 2.
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bir gülen ifade vardır ve her İkisi de doğru öne bakmaktadır. Ayaklarında, 
bir evvelki çocuk tipindeki ayakkaplann ayni vardır. Çene hizasına kadar düşen 
kıvırcık saçları tepelerinde bir düğümle kaldırılmıştır. Daha bozuk ve nok
san olan figürdnin arka tarafında bir $  damgası vardır. Bu iki çocuk belki 
uğur getirici birer bereket «geme» dir; fakat tıpkı bir evvelki tip gibi bunlar da 
belki bir «genre» figürininden ibarettir.

Fena ve çok aşınmış bir vaziyette bulunan Afrodite Anadyomene’nin piş
miş topraktan figürininin yanında (Lev. I ll, 1) burnu üzerinde dik duran ve 
kuyruğu ile Afrodite’in tenasül yerini örten bir yunus balığı vardır (yüksekliği 
11 cm.). Afrodite’in yanında yunus balığının bu şekilde kullanılmasına büyük 
heykeltraşçılıkta bir örnek malûm olmadığı gibi, bu şekil sonraları da kullanıl
mamıştır; bu gibi tasvirlerin hepsi Anadolunun küçük san’atine ve ihtimal ol
dukça kısa süren bir devreye aittir p } .

Maalesef, fevkalâde bir işçiliğe malik ve düz olarak kesilmiş olan giyim 
li «Herine» nin Hermes’in bir nevi heykeli, başı noksandır £2} . (Lev. Ill, 2, 
yüksekliği 13,5 cm. toprağı kahverengi, «himation»unda pembe boya izleri). 
Sap kısmından sonra yukarıya doğru bir erkek şeklini alan «Herme» nin kolları 
ve gövdesi, antrenman yahut müsabakasını bitirmiş atletlerde âdet olduğu veçhile, 
bir «himation» a sarılmıştır.

Bu «himation» lu Hermes tipi, yalnız küçük farklarla tekerrür eden mer
mer eserlerden malûmumuzdur £3} ; erkek çocuk figiirinlerinde olduğu gibi bu
rada da, pişmiş toprak sanayiinin doğrudan doğruya büyük san’atten ilham almış 
olduğu bir eserle karşılaşıyoruz. Bu tip herhalde M. E. 3 üncü asrın başlan
gıcından evvel, yahut başlangıcında ve Praksiteles eserlerini andıran Londradaki 
kopyanın zarif başına bakarak iddia olunabilirse, ihtimal Hermesler şehri olan 
Atinada icat edilmiştir.

Sarıya çalan saçları içinde bir halka, alnının üstünde bir muska bulunan 
ve ensesine kadar sarkan buklelerde önden tasvir edilmiş, güler yüzlü ve 3,3 
cm. yüksekliğindeki erkek çocuk başı (Lev. I ll , 3), bilhassa Anadolu pişmiş 
toprak sanayiinde sonsuz tenevvülerle tekerrür eden kurnaz çocuk Eros tipine 
güzel bir misaldir.

Buna mukabil, bir portreyi andıran, 3,5 cm. yüksekliğindeki genç erkek 
başı, ender eserlerdendir (Lev. I ll , 4 ). Yüzünde pembe boya izleri vardır. Saç
lar başın arka tarafında, sarih bir hattan itibaren birdenbire nihayet bulmak
tadır; öyle ki, adamın sımsıkı yapışık bir takke giydiği intibaı uyanmaktadır. 
Portre tarihinde bu başa düşen ehemmiyet payı herhalde büyük olmasa gerektir.

ÇJ Winter, Typen 2 s. 210, 1, 2. 211, 4 - 6 ,  8 ,  9. Afrodite ile yunus balığının be
raber tasviri için bakınız: Keller, Tiere des klass. Altentums, s. 222.

[21 Esasen figürinlerin ve vazoların bazı kısımları noksan olarak bulunmuştur; ta
mam olan bu mezarda böyle noksan eserlerin bulunması şayanı hayrettir. Maamafih Osman 
Bayattekin bütün parçaları itina ile toplamış olduğunu temin ediyor.

£"} Meselâ: London, Br. Mus. Cat. Sculpt. Ill, 1742 ve Pompeji: Overheck 
Pomp. s. 101.
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İki kanat bakıyesile tam olarak bulunan bir kanatın (yüksekliği 13 cm.) 
yukarda bahsedilen Erosların hiçbirile alâkası tesbit edilmemiştir (Lev. Ill, 
5 - 7 ).

%
Nihayet bir de yuvarlak, küçük bir tepsi (Lev. I ll , 8 ; kutru 4 cm.) bulun

muştur. Bu tepsinin üstünde hediye makamımda yuvarlak üç pasta, iki küçük 
ekmek, bir salkım üzüm ve bir kızartma kuş {belki bir bıldırcın} yani küçük 
fakat tam bir yemek vardır. Bu; «Hedes» için yani ahrete kadar olan yolculuğu 
için ölünün yanma verilen bir yemekten ibarettir.

Mezarda bulunan küçük çömlekler Bergama çömlekçiliği tarihine yardım 
bakımından maalesef nisbeten az kıymetlidirler. Çünkü arzettikleri şekiller hem 
mahduttur, hem de hiç karakteristik değildir.

Esasen ehemmiyeti olan yalnız 15 cm. yüksekliğindeki bir kaptır (Lev. Ill, 
9 ). Bunun kenarları dik ve biraz aşağısından boğuk olup gövdesinde, kabar
cıklardan müteşekkil ufkî ve biribirine muvazi iki çizgi arasında keza kabarcık
larla vücude getirilmiş girlantalar ve bunlardan sarkan uçlar vardır. Bergamada 
parça halinde srk srk tesadüf edilen bu kap şeklinin tarihi mezar keşfimiz sa
yesinde şayanı hayret olarak bu kadar mukaddem zamanlara çıkarılmıştır. Ka
bın etrafı ince ve dışı açık sarı renktedir; kabarcıklar ise siyah boyalıdır. Bu 
kap, biçim ve renk itibarile hellenistiık vazo imalcilerinin ince ve hafif eserler 
vucüde getirmekteki meharetlerine iyi bir misaldir. Sonraları bu fenni taklit eden 
imparatorluk devri çömlekçileri ise bu hususta seleflerinden geri kalmışlardır.

Keza ender tesadüf edilen diğer bir vazo biçimi de, 13,5 cm. yüksekliğin
deki kulpsuz, küçük ve 'kalın bir vazoda (Lev. IV, 1) görülmektedir; bunun 
kaide, gövde ve ağzı köşesiz bir münhani şeklinde biribirine geçmektedir ki, 
bu hal vazoya dikkate şayan dinamik bir şekil vermektedir. Bu vazoda lyonya 
zevki sezilmektedir (karnı geniş amforlar arkaik zamanın karakteristik lyonya 
vazolarıdır).

Başka yerlerde de sık sık tesadüf edilen yüksek ve narin yağ testilerinden 
natamam dört misal (Lev. IV, 2 ), kapaksız «pyxis» lerden muhtelif eb’atta 10 
adet bulunmuştur. Bunların zar kutusu olarak kullanılmış olmaları muhtemeldir, 
çünkü içlerinden birçok küçük oyun kemikleri çıkmıştır. Bu gibi «pyxis» 1er 
Bergamada ender değildir.

Hayatın her gününde kullanılan kulplu zenbillerin hoş birer taklidi olan 
iki küçük eser (Lev. IV, 4, 5) emsalsizdir; çıngırak (Lev. IV, 3) ve Almanların 
«Vexierbecher» dedikleri bir nevi testi (Lev. IV, 11) ile ölü arasında herhalde 
hususî bir rabıta mevcut olacak; bir vantuz ise (Lev. IV, 7) medfunu belki 
ölümden kurtarmak için, fakat anlaşılan beyhude olarak kullanılmıştır.

O  Biçimleri için bakınız: A. Thomson, Hesp. III, 1934, s. 389. Bergamada yapılan 
mezar keşfinin tarihi bu eserde gösterilen tarih ve örneklerle takviye edilmiş olmaktadır. 
Sciatbi’de bulunan daha eski örneğin, tekâmül suretile 2 inci asnnkini meydana getiren 
bir örnek olduğu aşikârdır,
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Mezardan çıkan küyiik şişelerin içinde siyah sırh ve dibi palmet tezyinatlı 
bir tane vardır ki, bunun 4 üncü asrın Atina örneklerine tâbi olması ve bu 
şekil ve tezyiatın Bergamada daha nekadar devam etmiş olduğunu göstermesi 
bakımından alâkayı mucip bir vesikadır.

En nihayet, Samos-Bergama tipinde ve 12,2 cm. kutrundaki iki küçük ta
bak (Lev. III, 11), ile geniş kenarlı küçük bir kâseyi (Lev. III, 10) zikredelim 
ki, bunlar adi olmıyan biçimlerinden başka hiçbir yenilik göstermezler.



DER GRABFUND VON POYRACIK

EIN BEITRAG ZUR CHRONOLOGIE DER PERGAMENISCHEN
TERRACOTTEN

Bericht für.

«Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya dergisi.» 

von O tfried Deubner - Schlachtensee

Niemanden wird es verwundern zu hören, dass der alterrumsreiche Boden 
rings um Pergamon hin und wieder ein antikes Monument dem Tageslichte 
zuriickgibt. Mit besonderer Freude aber muss es jeden, dem pergamenische 
Kunst etwas bedeutet, erfüllen, dass jetzt einmal die Bergung eines verhältnis
mässig genau datierten Grabfundes geglückt ist, wodurch man hoffen kann, 
der Forschung über pergamenische Kleinkunst eine festere Basis zu geben.

Bauern fanden im Juli 1936 das Grab in ihrem Acker bei dem türkischen 
Dorfe Poyracik, etwa 15 km von Bergama entfernt, und der sogleich herbei
gerufene Museumsdirektor Osman Bayattekin nahm mit Umsicht die Aushebung 
der kostbaren Gegenstände vor. Ihm habe ich auch für die liebenswürdige 
Erlaubnis zur erstmaligen Besprechung des bedeutsamen Fundes sehr zu danken.

Das aus einfachen Steinplatten zusammengesteilte Grab hatte eine Länge 
von etwa 1.80 m und war nach oben gegen den Erddruck mit einer dickeren 
Platte abgeschlossen. Die Knochen des Toten waren bis auf kleinste Reste ganz 
zu Erde geworden.

Auf das Geschlecht des Toten lassen ausser den Terracotten, die sogleich 
besprochen werden sollen, eine blau-rot-weiss gemusterte Glasperle und vier 
Salbfläschchen in bescheidenem Umfang Schlüsse zu: ein weibliches Wesen wird 
hier bestattet gewesen sein.

Ein besonderes Glück hat es gefügt, dass die einzige mitgefundene Bron
zemünze, der Obolus der Toten, trotz starker Verwitterung noch erkennbar 
ist: sie zeigt eine autonome Prägung der Stadt Pergamon von bekanntem Typus, 
mit einem Zeuskopf auf dem Avers, auf dem Revers hockt ein Adler auf einem 
Blitzbündel f 1} .  Diese Prägung muss ihrem Stile nach etwa um 150 v. C. ent
standen sein und ist wohl kaum lange in Umlauf gewesen, da 133 die Römerherr
schaft beginnt. Das Grab kann also mit einiger Sicherheit in die Mitte des 2. 
Jh. v. C. datiert werden.

CI H. v. Fritze, Die Münzen von Pergamon Taf. I, 16.
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Sein Hauptschatz besteht in den mitgefundenen Terracotten, 'welche so
wohl durch ihre gute Erhaltung als auch durch ihre verhältnismässig genaue 
Datierbarkeit unter dem bisher bekannten pergamenischen Material hervorragen.

Die bedeutsamste unter ihnen ist gewiss der Papposilen, der auf seiner 
Linken den kleinen Dionysosknaben hält (Taf. I, 1, 2) (H. 18 cm mit Basis, 
Ton hellbraun, rosa Farbe auf dem Gewand und der Kranzbinde, dunkelrosa 
auf dem Körper, im Rücken ein Brennloch von 2 cm Dm.) Er steht mit entlas
tetem linkem Bein auf einer glatten Basis, trägt um die Lenden einen Schurz, 
an den Füssen hohe thrakische Schuhe, auf dem Haupte einen üppigen Blatt
kranz, wie er aus unzähligen Beispielen der antiken Terracottaindustrie bekannt 
ist, und streckt in der Rechten eine Traube von sich, nach welcher der kleine 
Dionysos entzückt mit seinem rechten Händchen greift. Dieser kleine Gott 
sitzt höchst sorglos auf dem Unterarm des Silens und während er nach der Trau
be greifen will, hält er eine Linke jubelnd in die Höhe, zappelnd voll Lebens
freude. Sein Haupt schmückt ein einfacher Blütenkranz ohne Blattwerk. Die 
halbtierische Natur des Silens verraten unzählige Haare, welche wie ein Pelz 
seinen Körper bedecken.

Nach der Art und Weise, wie hier Papposilen sich mit dem kleinen Dio
nysosknaben vorstellt, glaubt man nicht eine beliebige hellenistische Genregruppe 
vor sich zu haben, sondern den Nachklang einer vielleicht kultlich bedingten 
frontalen Statuengruppe. Dadurch erklärt sich auch leichter der freundlich ein
ladende Gestus der linken Hand, mit dem Silen sich dem Betrachter verbindet.

Ein auf einem Felsen sitzender Eros (Taf. I, 3) hat seine linke Hand und 
seinen Flügel eingebüsst, ist quer durch den Leib einmal durchgebrochen und 
hat keine Nase mehr. Im Übrigen auch er leidlich gut bewahrt. (H . 18 cm, 
erhaltene Farbe: auf der Haut rotbraun, am Flügel ockergelb) Ein Gewand, 
welches auf seiner rechten Schulter gesteckt ist und einen Teil der Brust ver
deckt, dient ihm als Unterlage beim Sitzen. Auf dem Kopfe trägt er einen dik- 
ken Blütenkranz, unter dem Blätter hervorquellen. Links unten am Felsen steht 
eine Gans, den Kopf ein wenig gehoben. Sie schaut offenbar nach dem Gegen
stand, den Eros einst in seiner vorgestreckten Linken hielt und dem auch dessen 
eigene Aufmerksamkeit gilt.

Einem nackten stehenden Eros (Taf. I, 4, 5) fehlen beide Flügel, beide 
Hände und der rechte Fuss (H. 21 cm, erhaltene Farbe: in den Haaren Gelb, 
auf dem Körper an manchen Stellen der weisse Überzug ohne einst darüberge
legte Farbe), doch gibt die Terracotte noch den besten Eindruck von der schö
nen Bewegtheit der Figur. Dass Flügel einst vorhanden waren, beweisen die 
Befestigungslöcher auf den Schulterblättern mit der Aufrauhung des Grundes 
ringsum. Der Gott trägt Reifen an beiden Handgelenken und am rechten Fuss- 
gelenk, der erhaltene Fuss ist mit einer Sandale bekleidet, das üppige Haupt
haar ist im Nacken in einen Knoten gebunden, über der Stirn zu einer Schleife 
gefasst und nur zwei Locken sondern sich hinter den Ohren ab und fallen auf 
die schmalen wohlgeformten Schultern. Auf der Brust, genau zwischen den 
Muskeln, hängt ein kreisrundes Amulett,
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Die Bewegung des Körpers verläuft so, als habe sich Eros mit dem lin
ken Arm auf einen Pfeiler oder etwas Anderes derartiges gestützt, schwerlich 
wird man allerdings finden, was seine rechte Hand tat oder hielt.

Der nun behandelte Statuettentypus eines Knaben in kurzem Hemdchen 
(Taf. II, 1 - 3) hat sich in drei Beispielen vorgefunden, von denen jedes einen 
anderen Kopf aufhat. Es sind aber auch die Körper nicht aus einer Form ge
presst, wie man an den verschiedenen Verhältnissen erkennt, wenn auch ein 
sehr streg eingehaltener Prototypus zugrundeliegt. Diesen zeigen uns aber auch 
kaiserzeitliche marmorne Repliken eines hellenistischen Originals £*}, ein spät
hellenistischer Torso aus Magnesia a. M. geht ihnen voraus £2} .  Alle diese Mo
numente deuten auf ein sehr berühmtes Vorbild vermutlich der grossen Kunst. 
Unsere Terracottastatuetten zeigen den Knaben, wie er ein Vögelchen mit seiner 
rechten Hand an die Brust drückt und mit der ebenfalls an die Brust geführten 
Linken sein Hemdchen hochhebt, um in der sich so bildenden Gewandmulde 
einige Äpfel zu tragen. Dabei schaut er, bei zwei der Terracotten deutlicher, bei 
einer weniger ausgesprochen (Taf. II, 3), nach rechts hinab, als ob er von da 
etwa das scherzhafte Anspringen eines kleinen Hundes erwarte und deshalb 
auch sein Vögelchen so in Schutz nähme £3} . Der hintere Saum der ohne Arme 
erhaltenen Terracotte (Taf. II, 1) trägt in guten hellenistischen Buchstaben den 
Fabrikantennamen A IH C . Den Namen kennen wir unter Anderem aus Athen 
von 3 Bildhauerinschriften, und zwar zweimal in brüderlicher Verbindung mit 
einem Kaixo6Ü6vr]i; was ja ein eindeutig pergamenischer Name ist, einmal 
allein £4}.

Mit diesem Namen können wir so den ersten pergamenischen Terracot- 
tafabrikanten namentlich bekannt machen und dürfen auch sein Vorbild, den 
Knaben, der sein Vögelchen schützt, nicht fern vom Jahre 200 v. C. im perga- 
menischem Kunstkreise suchen £5J .

Auf kleine Besonderheiten und Abweichungen der drei Statuetten sei noch 
aufmerksam gemacht. Ihre Köpfe und Beine sind mit kurzen Stiften angesetzt - 
es besteht also jede Statuette aus 4  zusammensetzbaren Teilen. Der am besten 
erhaltene Knabe (Taf. II, 2) hat um das linke Handgelenk einen Reif mit da
ran befestigtem runden Stein, Medaillon oder etwas Ähnlichem.

Typologisch sind im Gegensatz zu den eben besprochenen Terracotten 
ganz unbekannt die zwei knabenhaften Genien (Taf. II, 4 - 6) welche mit bei
den Händen ihre Hemdchen heben, um in dem sich so bildenden Bausch Früchte

[ ' }  z. B. Capitol. Stuart-Jones pl. 43 nr. 33. Dort Litt.
f2}  Humann, Magnesia a. M. S. 221 Aibb. 224,
P J  Eine derartige Vermutung äussette schon C. Jacobsen,Ny Carlsberg Gl, zu Nr.

168.
[4J  Für den Namen Diitt. Syll. 3 IV Namensindex.
C] Andere späthelienistisehe Terracottavarianten dieses Typus bei Winter Typen 

2 S. 283 nrr. 2 und 8. Sie stammen bezeichnenderweise aus der pergamenischen Einfluss
sphäre. In Süditalien hat man diesen Typus wie so viele andere, von Kleinasien übernom
men. Nr. 8 hat auch den vermuteten anspringenden Hund.

P3 Ein Kopftypus, der sehr ähnlich bei einem kaiserzeitlichen Marmorkopf aus 
Pergamon wiederkehrt, A. M. X X X V , 1910 Taf, X X IV , 2.
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zu tragen. (H. 16,5 cm, Haut hell- Hemd dunklerrosa). Die Köpfe sind aus 
zwei verschiedenen Modeln gepresst, der Hals des einen Knaben ist durch die 
Flüchtigkeit des Modelleurs unverhältnismässig lang geworden. Die Gesichter 
zeigen beide einen stereotyp lächelnden Ausdruck, mit dem sie geradeaus schauen. 
An ihren Füssen tragen sie dieselben Schuhe wie die Knaben des vorigen Typus, 
ihr Haupthaar fällt lockig bis in Kinnhöhe herab, auf dem Scheitel ist’s in einen 
Knoten hochgebunden. Die schlechter erhaltene Terracotte hait auf der Rückseite 
ein eingepresstes 0  . Vielleicht darf man diese beiden Kerlchen als glückbrin
gende Fruchtbarkeitsgenien bezeichnen, vielleicht sind sie aber auch genau so 
genrehaft gemeint wie der vorherige Typ.

In schlechtem und stark korrodiertem Zustand hat sich eine Terracotte 
der Aphrodite Anadyomene (Taf. III, 1) gefunden, begleitet von einem auf 
seiner Schnauze aufrecht neben ihr stehenden Delphin, welcher mit seinem 
Schwanz die Schamgegend der Göttin bedeckt. Diese Art der Darstellung 
des Delphins bei Aphrodite scheint in der grossen Plastik kein Vorbild zu haben 
und hat auch später keine Nachfolge gefunden; alle derartigen Darstellungen 
stammen aus der Kleinkunst Kleinasiens und anscheinend aus einer ziemlich 
beschränkten Epoche £J} .

Leider fehlt der Kopf £2)  der wunderschön gearbeiteten Gewandherme, 
deren Schaft nach unten zu glatt abgeschnitten endigt. (Taf. III, 2) (H. 13,5 
cm. brauner Ton, auf dem Mantel Spuren von rosa Farbe) Die aus dem Schaft 
herauswachsende männliche Gestalt hat ihren Leib und beide Arme in ein Hi- 
mation gewickelt - nach der Gewohnheit des Athleten, der seine Übungen oder 
den Wettkampf hinter sich hat. W ir kennen diesen Mantelhermentypus mit nur 
kleinen Abweichungen von marmornen Wiederholungen £ ‘] ,  wodurch wir auch 
in diesem Falle, wie bei den Knabenstatuen, auf 'direkte Anregung der Terra- 
cottaindustrie durch die grosse Kunst stossen. Der Typus dürfte schwerlich später 
als zu Beginn des 3. Jh. v. C. erfunden sein, möglicherweise in der Hermenstadt 
Athen, wenn man dem feinen prajfitelisoh anmutenden Kopfe der Londoner 
Replik Vertrauen schenken darf. , .

Ein 3,3 cm hohes Knabenköpfchen mit einem Reif .im gelbgetönten Haar, 
einem Amulett über der Stirn und in den Nacken fallenden Locken, frontal ge
bildet und mit lächelndem Gesichtsausdruck zeigt einen besonders in der klein
asiatischen Terracottaindustrie unendlich abgewandelten Typus des listenreichen 
Eroskindes (Taf. III, 3).

Zu den Seltenheiten hingegen muss der porträthaft gebildete 3,5 cm hohe 
Kopf eines jugendlichen Mannes gerechnet werden (Taf. III, 4 ). Im Gesicht hat 
er Spuren von rosa Farbe. Die Zeichnung der Haare hört von einer ausgeprägten

t ‘3 Winter, Typen 2 S. 210, 1, 2. 211, 4-6, 8, 9. Zur Verbindung Aphrodites mit 
dem Delphin s. Keller, Tiere des klass. Altertums S. 222 ff.

P ] Es fehlen überhaupt einige Teile von den Statuetten und ebenso von den Va
sen, was bei diesem kompletten Grahfund seltsam ist. Doch versicherte mir Osman Bayat- 
tekin, dass er alle Fragmente sorgfältig gesammelt habe.

t 'J  Z. B. London Br. Mus. Gat. Sculpt. III, 1742 und Pompeji, Overbeck Pomp. 
4 S. 101.
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Linie ab auf dem Hinterkopf auf, sodass man den Eindruck gewinnt, der Mann 
trüge eine enganliegende Kappe. Für die Kunstgeschichte des Porträts wird das 
Köpfchen eine nur bescheidene Rolle beanspruchen dürfen.

Die zwei Flügelreste und der eine vollständig erhaltene (L. 13 cm) Flü
gel konnten mit keiner der vorher besprochenen Erosfiguren verbunden werden 
(Taf. III, 5 - 7).

Schliesslich fand sich noch ein kleines kreisrundes Tablett (Dm. 4 cm, Taf. 
III, 8) mit drei runden Kuchen, 2 Brötchen, einer Traube und einem gebratenen 
Vögelchen, etwa einer Wachtel, als Gaben - also grade eine kleine ausreichende 
Mahlzeit. Man wird hierin eine Wegzehrung für die Tote auf ihrem Wege zum 
Hades erblicken dürfen.

Leider ist die im Grabe gefundene Miniaturkeramik von verhältnismässig 
geringem W ert für die Geschicte der pergamenischen Tongefässe, da sie we
nige und garnicht charakteristische Gefässformen lieferte.

Bedeutend ist eigentlich nur der 15,3 cm hohe Topf (Taf. III, 9) mit 
steilgestelltem und nach innen ausgekehltem Rand und mit aufgetupfter Ton
tropfenverzierung, die innerhalb zweier parallel umlaufender Tupfenlinien ein 
getupftes Girlandenwerk mit herabhängenden Girlandenenden nachahmt. Die 
Form des Gefässes kommt fragmentarisch in Pergamon öfters vor; dass sie durch 
unseren Grabfund in so frühe Zeit hinaufdatiert wird, ist überraschend. Dünn 
ist die Wandung des Gefässes und trägt aussen einen hellgelben Schlemm ton, 
während die Tropfenpünktchen mit schwarzer Farbe bemalt sind. Im Zusammen
klang von Form und Farbe bietet dieses Gefäss ein besonders gutes Beispiel für 
die duftige Leichtigkeit, mit der die hellenistischen Vasenfabrikanten zu arbeiten 
verstanden und wodurch sie sich von den später diese Technik imitierenden 
kaiserzeitlichen Töpfern unterscheiden.

Eine ebenfalls seltene Vasenform bietet der kleine 13,5 cm höhe grobwan- 
dige Krater (Taf. IV, 1) ohne Henkel; Fuss, Leib und Mündungsrand gehen 
bei ihm in gerundeten Linien ineinander über, was dem Gefäss ein eigentümlich 
gleitendes Wesen verleiht. Hier spricht sich jonisches Temperament aus (in ar
chaischer Zeit ist die Bauchamphora ein charakteristisches jonisches Gefäss).

Von den auch sonst häufigen hochbeinigen und schlanken Salbgefässen 
fanden sich vier teilweise unvollständige Beispiele (Taf. IV, 2 ), von tongrun
digen deckellosen Pyxiden f 1}  verschiedener Grösse 10 Exemplare, die vielleicht 
als Würfelkästchen gedient haben, da sich in ihnen viele kleine Astragale ge
funden haben. Derartige Pyxiden sind in Pergamon nicht selten.

Einzigartig sind die beiden kleinen Sacktaschen, humorvoll nach dem Ge
räte des täglichen Lebens abgebildet (Taf. IV, 4, 5), die Glocke (Taf. IV, 3) 
und der Vexierbecher (Taf. IV, 11) müssen wohl eine besonders enge Beziehung

['1 Zur Form. vgl. Th. A. Thompson, Hesp. III, 1934 S. 389 S. Die Datierung des 
pergamenischen Grabes wird durch die dort gegebene Datierung und das Vergleichsma- 
terial unterstützt. Das ältere Beispiel aus Sciatbi ist deutlich eine vorausgehende Form, 
aus der sich diejenige des 2. Jh. entwickelt.



4g ÖERGt

zum Toten haben, der Schröpfkopf hat (Taf. IV, 7) vielleicht, vergeblich, dazu 
gedient, die Verstorbene vor dem Tode zu retten.

Unter den keinen Fläschchen, die aus dem Grabe kamen, befand sich ein 
schwarz gefirnistes mit tongrundiger Palmette, in seiner Art von attischen Vor
bildern des 4. Jh. abhängig und ein interessantes Zeugnis dafür, wie lange diese 
Form und Dekoration sich in Pergamon noch gehalten hat.

Am Ende seien noch die zwei Tellerchen von 12,2 cm Dm. des samisch- 
pergamenischen Typus erwähnt (Taf. III, 11), die keine Überraschung bringen, 
ebensowenig wie die kleine breitrandige tongrundige Schüssel (Taf. III, 10) 
ausser ihrer nicht ganz gewöhnlichen Form etwas Besonders gibt.



ADANA’DA BULUNAN BRONZ HEYKEL
Aziz Oğan

1934 senesinde İstanbul Müzeleri Bronz kolleksiyonunda teşhir edilmiş olan 
eserler meyanında cesameti tabiiyeden biraz büyükçe ve çok güzel bir heykel 
bulunmaktadır.

Bu eser 1932 senesinde Adananın Kadirli kasabasında Hacı Musazade Hüs
nü namında bir zatın hanesi ittisalinde yapılan bir kanalizasyon ameliyatında iki 
metre derinliğinde bir çukurda çıkmış ve etrafında bir miktar hafriyat yapılmış 
olmasına rağmen nazarı dikkati calip bir emareye tesadüf olunmamıştır. Eserin 
fazlaca zedelenmiş ve otuz kırktan fazla parçalara ayrılmış olması yüzünden bu
nun İstanbul Müzeleri atelyesinde terkip ve tamir edilmesi muvafık görülmüş ve 
eser çok yüksek bir vukuf ile heykeltraşımız tarafından tamir olunmuştur.

1934 senesinin baharından beri 5311 No. altında teşhir olunan bu güzel 
eseri tarif edelim.

Heykel boyu 2,07
Başm tepeden boyuna kadar olan irtifaı; 0,35 santimdir. Heykel vücudün 

sıkletini sağ ayağına vererek sol ayağını hafifçe dışarıya ve öne atmış olduğu halde 
ayakta durmaktadır. Vaziyet kısa adımlarla gûya ilerliyormuş hissini vermektedir.

Heykel, arkasında kısa kollu bir (hiton) üzerine hafifçe gayet mebzul kıvrım
lar (plies) hâsıl eden geniş, bir (Toge) ya bürünmüştür. Libasın etekleri ayak 
bileklerinden biraz yukarda bitmekte ve ayaklarında sandal bulunmaktadır. Sol 
el ile hafifçe ve göğüs hizasında bu taraftaki omuzdan dökülenlerle sağ koltu
ğu altında kalçaya doğru inen kıvrımları bastırmaktadır. Sağ kol, vücutten ol
dukça yana açık biraz da öne ilerlemiş bir vziyettedir. Başparmağile şehadet par
mağı hiribirine temas eder şekilde olması elin bir buhurdan veya buna benzer bir 
şey tuttuğu zannını verir.

Baş kalın ve kısa bir boyun üzerinde hafifçe ve belirsiz surette sağa dö
nüktür. Saçlar, bol muntazam ve itinakârane taranmış bukleler halinde alın ve 
şakakları örtmekte ve tepesinde diyadem şeklinde tam ortaya doğru karşılıklı 
bir sıra defne dallarından mürekkep bir bant ile çevrelenmektedir.

Yüz, etlice ve dolgun, burun gömük ve kanatlan yayvanca olup gözler 
biribirine yakın ve üst kapaklar dolguncadır. Kaşlar, gümrah ve kılları tel tel 
seçilmektedir. Göz bebekleri dairevî çinilerle gösterilmiş ve nazarlar hafifçe sağa 
münattftır. Burunla dudak' arasındaki mesafe yekdiğerine nisbeten çok yakın 
ve dudak uçlan aşağıya iniktir. Bıyık uçları da dudak kıvrımlarına tâbi olanı»: aşa
ğıya düşüktür. Şakaklardan başlıyarak yanağı kaphyan sık ve küçük küçük kıvır
cıklardan mürekkep kısa sakallı alt dudak altında bolca bir favori teşkil ederek
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boynuna kadar ayni mebzuliyetle devam eder. Kulaklar, etli ve memeleri dudak se
viyesinden geçen bir hattı müstakimden biraz aşağdadır.

Bakışında bir asalet sezilir. Kaşlar arasında amudî iki kısa çizgi yüzdeki asa
lete bir azamet ve haşmet verir.

Heykelin arka tarafı da (filhakika önü kadar değilse de) ihtimamkârane iş
lendiği için bunun büyük ve ortada duran yüksek ve monümantal bir kaide üze
rine mevzu olduğu tahmin olunabilir. Bu itibarla eserin bulunduğu yerde mü
nasip bir fırsatta daha vâsi bir mikyasta hafriyat icrası lâzmıgeldiğinde şüphe 
yoktur.

Yukarda eşkâl ve evsafım kaydettiğimiz bu eser, gerçi sathî bir bakışla im
parator (Antoninos Pius) veya Adriyan’a benzetilebilirse de benzeyiş şimdiki 
halde kat’î değildir £ '} . Diğer taraftan yerli bir prens veya bir belediye reisinin 
statüsü olduğuna da ihtimal vereceğimiz bu eser hiç şüphe yoktur ki işçilik itiba- 
rile şayanı dikkattir.

Bronzu fazla tahammuz etmiş olmasına rağmen arkasında taşıdığı şitonun 
kumaşı üzerinde çift çizgili murabbaî desenler bariz bir surette seçilmektedir. 
Elbise kıvrımları da zarif bir tarzdadır. Elbisenin bukadar zengin ve mebzul 
kıvrımlı olmasına rağmen gerek vücuda ve gerek vücut hareketine tam amile in
tibak etmiş olması şüphe yoktur ki eser çok yüksek bir san’atkârın elinden çık
mıştır. Bu intibak bilhassa sağ bacakta daha sarihtir. Heykelde daha ziyade sert 
köşeli ve sade kıvrım hatları göze çarpar. Bunlar umumiyetle oynak olmakla 
beraber kuvvetli ve ahenkli hatlarla birleştirilmiştir.

Velhasıl bu eserin bütün işçiliğinde zamanının kendine has karakterlerini 
görmekle beraber evza ve etvarda çok eski kaidelerin az çok müşabehetine şahit 
oluruz.

Napoli Müzesinde bulunan ve Ogüst devrine nisbed iddia olunan 
Mammius Maximus’in toge giymiş heykeli £2J  ve yine Napoli Müzesindeki 
Tiberius £3}  heykeli bu cümledendir. Bununla beraber bizimkinden daha muahhar 
olan Roma Müzesindeki birçok parçalardan terkip edilen ve vaktile altın yaldız
lı olan Valem ve Valentinien köprüsünün giriş kemerini tezyin eden toge giy
miş heykelin de duruşundaki benzeyiş kayde şayandır.

Çok hasara uğramış olan bu eserde birkaç üslûp hususiyeti göze çarpar. 
Bununla beraber devrinin zengin ahenkli işçiliğinden çok uzak olup patedk ha
rekâtında ve tuganın teşkil ettiği katlarda ikinci asrın uslûbu daha galiptir.

İşte Bronz heykeller arasöida şu küçük ve basit mtdcayeseleri yaptıktan 
sonra yukarda elinde bir buhurdan veya buna benzer bir şey tutmakta olduğunu 
zannettiğimizi söylediğimiz mesele üzerinde biraz tevakkuf edelim:

Filhakika Tiberius’ün Hèrculanumda bulunmuş olan Napoli Müzesindeki 
Bronz heykelin ileri doğru uzanmış elinde bir tas tuttuğu tahmin edilmiş ise de 
bilâhare uzun tetkikler neticesinde hiçbir şey tutmadığı kanaati hâsıl olmuştur.

t1}  Grands bronzes du Musée d’Istanbul, s. 103.
f3}  Grossbronzen Der Rômischen Kaiser zeit 1927, Sahile 65. Lev. X X .
£“]  Ayni eser. Sahife 63. Lev. X IX .
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Adana heykelinin sağ el ve parmaklarının vaziyeti, bu el ile behemehal bir şey 
tuttuğunu gösterir ve bir de kol adalelerinin gevşek ve tabiî oluşu herhalde 
tuttuğu şeyıin ağır olmadığını ifade eder. Bilhassa kolun vücutten fazlaca yana 
doğru açılmış olması uzun uzadıya tetkika değer bir keyfiyettir.

Acaba taşıdığını tahmin ettiğimiz askılı buhurdanın neşrettiği dumandan 
mümkün mertebe tahaffuz için mi bu kolu bu kadar yana açmıştır Bu cihetin 
uzun zamanlar bir mütalea zemini o'acağını tabiî buluruz.



LA STATUE DE BRONZE D’ADANA

Aziz Ogan

Parmi les bronzes nouvellement exposés au Musée d’Istanbul figure une 
très belle statue plus grande que nature.

Elle a été découverte en 1932 dans la bourgade de Kadirli, dans le vilâ- 
yet d’Adana, dans les travaux de canalisation exécutés près de la maison de 
Haci Musa zade Hiisnü, à une profondeur de deux mètres. Les fouilles exécutées 
dans les environs immédiats n’ont révélé aucune trace digne de retenir l’atten
tion.

La statue étant morcelée en 30 à 40 fragments a dû être confiée à l’atelier 
de sculpture du Musée, où elle a été très habilement restaurée.

Voici la description de cette belle statue exposée en 1934 au Musée sous 
le No. 5311.

Hauteur de la statue: 2,07 m.
Hauteur de la tête, du sommet du crâne jusqu’au cou: 0,35.
Un personnge romain est représenté debout, le corps portant sur la jambe 

droite, la gauche légèrement écartée et avancée, comme s’il marchait à pas lents. 
Il est vêtu d’une tunique à manches courtes et drapé dans une toge qui forme 
des plis très nombreux et qui descend un peu au dessus des chevilles. Les pieds 
sont chaussés de sandales. De la main gauche relevée à hauteur du coude il re
tient les plis qui tombent de l’épaule gauche et ceux qui, passant sous le bras 
droit, retombent sur la cuisse. Le bras droit est écarté du corps et allongé en 
avant; le pouce et l’index réunis, semblant indiquer qu’il tenait un encensoir 
ou un objet analogue. La tête est imperceptiblement tournée à droite. Le cou 
est court et épais. Les cheveux, aux boucles abondantes, soigneusement ar
rangées, couvrent le front et les tempes. Le visage est charnu, les sourcils ar
qués, le nez aquilin, les narines écartées, les yeux rapprochés. Les sourcils sont 
soigneusement traités, les pupilles sont indiquées par une ligne circulaire. Le 
nez est très rapproché des lèvres. Les pointes des moustaches suivent la courbe 
descendante des lèvres. Le visage est encadré d’une barbe courte et frisée. Les 
oreilles sont charnues. Le regard est empreint d’une majesté divine. Deux courtes 
lignes perpendiculaires entre les sourcils ajoutent à la noblesse du visage.

Le dos de la statue étant traité avec presque autant de soin que le de
vant on peut en conclure que la statue était exposée sur un socle monumental 
situé dans une position centrale. La nécessité s’impose donc incontestablement 
de faire en cet endroit, à la première occasion, des fouilles plus étendues.
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La statue que nous venons de décrire offre avec Antonius Pius une res
semblance qui nous permet de l’attribuer à cet empereur; on pourrait penser 
aussi à Hadrien, ou bien à un prince indigène qui vivait dans le deuxième siècle.

Bien que le bronze soit fort oxydé on distingue très nettement le tissu 
de la tunique, de facture élégante, en lainage léger, orné d’un dessin à carreaux 
formés par des lignes doubles. Le même dessin se répète sur la toge.

L’artiste a fait preuve d’une grande habileté dans le traitement du vête
ment qui, sous les plis nombreux, indique parfaitement les formes et le mouve
ment du corps, et en particulier de la jambe droite. Les lignes sobres et an
guleuses prédominent, mais elles s’harmonisent merveilleusement avec les lignes 
qui, pour être onduleuses, n’en sont pas moins vigoureuses.

En un mot, le travail, tout en étant caractéristique de l’époque de l’em
pereur Hadrien, présente, dans l ’attitude et le mouvement, des trait qui se rat
tachent plus ou moins à des traditionss très anciennes. A ce type appartiennent 
la statue de Mammius Maximus vêtu de la toge, du Musée de Naples, attri
buée à l’époque d’Auguste, et la statue de Tibère, du même Musée.

Cependant il faut signaler dans notre statue une certaine ressemblance 
avec une œuvre d’époque plus récente, la statue en toge, reconstituée avec plu
sieurs fragments, qui était couverte de dorure, et qui ornait l’arc du pont de 
Valens et Valentinien. Cette statue, fort mutilée, présente les caractéristiques de 
styles divers; cependant elle s’écarte du travail riche et harmonieux de l’époque; 
dans l’attitude pathétique, dans la disposition des plis dé la toge, prédomine le 
style du Ilème siècle.

Après cette brève revue des statues de bronze, examinons un moment la 
question de savoir si en effet l’empereur tenait un encensoir ou un objet analogue, 
comme nous l’avons dit plus haut.

Bien qu’on ait d’abord supposé que la statue en bronze de Tibère trouvée 
à Herculanum et exposée au Musée de Naples tenait une coupe dans sa main 
étendue, à la suite de longues recherches on est arrivé à la conclusion qu’il ne 
tenait rien. Mais dans la statue d’Adana la position de la main droite et des 
doigts ne laisse pas de doute que cette main tenait quelque chose. Les muscles 
du bras étant relâchés et dans une attitude naturelle indiquent que l’objet 
n’était pas lourd. Le fait que le bras est très écarté du corps mérite également 
de retenir l'attention: ce bras serait-il allongé afin d’éviter autant que possible 
l’incommodité de la fumée qui se dégage de l’encensoir? Nous pensons que cette 
question mérite d’être longuement étudiée.



YENİ BULUNAN KİTABELER HAKKINDA (I)

Prof. Dr. Georg Rohde 
Tercüme eden: Azra Erbat

Burada Maarif Vekilliğine yeni olarak arredilen kitabeler hakkında izahat 
verilecektir. Fakat, bu kitabeler ekseriya elimizde olmayıp fotoğraflarda tesbit 
edilmiş ve bu hususta kâfi derecede vukufu olmıyan kimseler tarafından yapılan 
kopyalarda okumak mecburiyeti hâsıl olmuş bulunduğundan, bu makale yeni 
buluşların kat’î ve son tetkiklerini değil, ancak bir tescilini teşkil etmektedir. 
Bu müşkülâta rağmen, Maarif Vekilliğinin Antikite ve Müzeler Direktörü Bay 
Dr. Hamit Koşay, muvakkat fakat muntazam bir şekilde neşriyatın başlanmasını 
muvafık görmüştür. Burada, bilhassa Dr. Hamit Koşaya, gösterdiği alâka ve yar
dımları için minnet ve teşekkürlerimi sunmalıyım. Türkiyenin muhtelif müze
lerinde, depolarında bulunan Grek ve Lâtin kitabelerinin yakın bir istikbalde, 
etraflı bir tetkika tâbi tutulmaları ümit edilebilir.

1. Milâttan sonra 195 senesine ait, Romalı bir lejionerin mezar taşı. Son
bahar 1936 da Ankarada Çankırı Kapı civarında bulunmuş ve Arkeoloji Müze
sinin deposunda muhafaza edilmiştir. Kitabe, bu havaliye ait kireçtaşındandır. 
Yükseklik 1,17 m., yazı taşıyan tarafın vasati genişliği 0,49 m. harflerin boyu 
0,645 - 0,055 m. Taşın arka tarafı tesviye edilmiş değil, sathî bir surette hakkâk 
kalemi ile düzeltilmiştir. Kitabenin aslında şunlar okunmuştur:

(Fotoğraf 1.)

D  M
VLP MAXIMUS 
NAT PANN MI 
LES L X  G STIP X V III 
ANNO X X X V III RE 
DI A PARTHIA DE 
CESSIT III  NON 
SEPT HERES FACI 
ENDUM CRAVIT 
TERTYLLO ET CLE 
MENTE COS

Tercüme: İlâhî Maniere. Panon (kabilesinde) doğan, UIpius Maximus 
10 uncu çift lejionun askerlerinden, 18 inci hizmet senesinde ve 38 yaşında Part- 
yadan dönüşte, 3 eylülde ölmüştür, Varjşi (bu mezar taşını) Tertylluş ve Çlç-
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mensin konsül oldukları zaman yapmıştır. Scapula Tertullus Priscus ve Tineius 
Clemens Milâttan sonra 195 senesinde konsül idiler.

Burada mevzuucbahs olan şahıs, Septimius Severusun Partlara karşı sefe
rinde bulunmuş bir askerdir; bu seferden sonradır ki senato, imparatora «Par- 
thicus» unvanını vermiştir. Muzaffer unvanının kabulü, 28 ağustos 195 (RE 
IIA 1961) de vukubulmuştur. Mevzuubahs kitabenin tarihi de bu tarihe tekabül 
etmektedir. Septimius Severusun Asyada yaptığı seferlere Panonya ordusunun da 
iştirak ettiğine dair elimizde daha başka vesaik te vardır. (Bogdan Filow, Klio 
Beiheft V I, sayfa 79 a bak.) Bu kitabe, Panonya ordusunun X  uncu lejiyonu, 
yahut hiç değilse bunun bir vexillatiosu bu sefere iştirak etmiş olduğuna dair en 
eski bir delildir { 1} .

2. Serapis ve İsise takdis. Orta Gürney (Araç kasabası, Kastamonu vi
lâyeti) de bulunmuştur. Muhtelif yerinden zedelenmiş olan bu taşın mesahası 
45, 50, 40 cm. dir. Kitabenin bir kopyası okunmuş ve kötü bir fotoğraf ile 
kontrolüne çalışılmıştır.

"A'yaöıg ı  vŷ j.
Aıl HÜto SapdjtıİH 
xal rrj xııpia EToıÖı 
zat toîç avvvaoıç 
IVeoîç Katamoç 
Mctzey e'îtapyoç 
ajteiyrjç Q̂fi)Tr|ç 
0yazc5v pıtiy 
rfjç iam ov am- 
[tıı]yiaç.

Tercümesi: Hayırlı olsun. Zeusa - Helios - Sarapis ve mutlak hâkime isise 
ve onlarla beraber perestiş edilen ilâhlara, birinci Trakya müfrezesinden Catonius 
Macer, selâmeti için.

Bu kitabe Serapis’e ithaf edilmiştir. Tacitus (historiae IV 83/84) e 
göre I inci Ptolemaeos, Serapis’in âyinini Sinoptan Mısıra nakletmiştir. 
ilâhın bu kitabede taşıdığı isimlere başka birçok yerde de rasgelinir. Iskende- 
riyede kâin esas mabedin âyin kaidelerine tamamen uygundur; İskenderiye ma
bedinde de şu tarzda bir kitabe görünmektedir: Ad 'HAico peydXco SaydtJtıöı. 
Bu ilâh Iskenderiyede dahi isise merbuttu. Eıh'vaoı 0eoi Milâttan sonra 118 
senesine ait Iskenderiyede bulunmuş bir kitabede zikredilmektedir (Dittenberger 
OGIS 678). Anadoluda da bu ilâha prestiş edildiğine dair elimizde birçok ve
saik vardır. Paralar üstünde resmine tesadüf ediliyor ve Efesos mabetlerinden 
birinde Isis ile müşterek olarak ona perestiş ediliyordu. Kitabeyi ithaf edenin 
ismi, Catonius Macer, tanınmış bir isim değildir.«Ejtayy_Oî ajreior]; Jtpo'rnıç Wpaxd)» 
nun lâtince tercümesi: «praefectus cohortis I Thracum» dur. Ancak kitabenin 
tamam tarihini tesbit etmek şimdilik kabil olmadığından, bu ismi taşıyan müf
rezelerin hangisinin burada bahis mevzuu olduğu malûm değildir.

CT Tashih: Giulio Jacopi, Esplorazioni e studi in Paflagonia e Cappadocia, Roma 
1937, s. 43 te neşredilen kitabe bu makaleyi yazdıktan sonra keşfedilmiştir,
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3. İzmir civarında Burnovada bulunan mozayikten bir kitabe.
1936 baharında Bay Edmond Giraud’nun Burnovadaki nar ağaçlı bağında, 

üstünde bir kitabe yazılı mozayikten bir satıh meydana çıkarılmıştır. İzmir An
tikite Müzesinin Direktörü Bay Salâhattin Kantar ve Bay Belhomme herneka- 
dar bu kitabe ile çök alâkadar olmuş iseler de, şimdiye kadar kitabenin teferruatı 
aydınlatılamamıştı.

Mozayik sathın uzunluğu: 18,50 m., genişliği: 5,95 m. dir. Ortasında ki
tabe ye 0,65 - 0,59 m. büyüklüğünde mozaik taşımıyan bir parça mevcuttur; 
vaktile bir mihrabın veyahut bir heykel kaidesinin orada durmuş olması muhte
meldir. Kırmızı, mavi ve sarıya boyanmış kantharoi bu sathın orta kısmını süs
lemektedirler; bu kanrharoi’lardan uzanan sarmaşıklar bütün sathı kaplamakta
dır. Kitabenin hemen altında îzmirin armasını temsil eden bir aslan kırmızı bir 
hat ile tersim edilmiştir. Bütün saha beyaz ve mavi biribiri içinden geçerek, zincir 
gibi uzanan halkalarla çevrilmiştir. Halkaları teşkil eden şeritlerin biri şahtere 
ile, biri haçlarla tezyin edilmiştir (fotoğrafa bak). Kitabenin dar yüzlerinden 
birinde bir mermer plâkı mozayike karışmaktadır; mermer plâk altında bir 
borunun ağzı bulunmaktadır (fotoğrafa bak). Kitabenin kendisi (fotoğrafa 
bak) 1,78 m. genişlikte ve 0,62 m. yüksekliktedir. Harflerin şekilleri kitabenin  
Milâttan sonra 3 üncü aşıra ait olduğunu ispat etmektedir. Bilhassa M harfinin 
ortası fazlasile yuvarlaştınlmış olması bu tahmini kuvvetlendirir.

Tı(peçıoç) ’ Ioi)(Xıoç) SeJtripıoç "Iou/aavöç Spx'Q- 
vaîoç ey îtpoyovcov |3obX8utîjç Jtep- 
ıoöoveba|ç '̂ vamdçy^c, 5eaJtöri]ç 
dcJtö Jtgoyovojv tov "/TrjpaTOç tr)v 
ı|>T)(po0£GÎav tü) Bay/£Îo) ¿Jtoır]odpr|V.

Tercümesi: «Ben, Tiberius Iulius Septimius Iulianus, ecdadımdanberi İzmirli 
müşavir, bütün bir bayram safhasında galip, jimnik agonlerin reisi, ecdadımdan- 
beri mülkün sahibi, bu mozayikı Bakchos mabedi için yaptırdım.»

Burada bahis mevzuu mozayikın, Izmirde dinî bir meclisin perestiş ettiği 
Diyonysus Breiseus mabedine ait olup olmadığı kat’iyyetle tesbit edilemez. — 
Bir «Periodonike»; dört sene zarfında cereyan eden dört büyük Grek müsabaka 
oyunlarının her defasında (Olympia, Pythia, îsthmia ve Neme oyunları) galip 
gelen şahıstır. Rudolf Knab (Die Periodoniken, Diss. Giessen 1934) namlı ese
rinde şimdiye kadar tanınmış 67 «periodonike» den bahsetmiştir. Şayanı dikkat
tir ki imparatorluk devrine ait birçok «periodonike» 1er Anadoludan çıkmıştır
lar. Şimdiye kadar İzmirli iki «periodonike» tanırız: Claudius Apollanius ve 
oğlu Claudius Rufus Apollonius (IG  X IV  1107; Knab sayfa 46). E<xarapXia 
imparatorların tevdi ettiği bir şeref nişanesidir; daha eski zamanlar için bu ni
şane meçhul olsa gerek (Xystark), vatanının Îjıurroç ile, yani cereyan eden 
bütün jimnik agonlara nezaret etmekle mükelleftir. —  Kitabeden yükselen ec
dat gururu (2 inci sırada ây Jtpoyovcov , 4 üncü sırada ¿¡¡it o Jtçoyövftiv )  diğer 
İzmir kitabelerinde de müşahede edilmektedir,



4. Bir Hera heykelinin kaidesi. Mesette bulunmuştur (Cide kasabası, Kas
tamonu vilâyeti). Kitabenin genişliği: 40 cm., yüksekliği: 6,5 cm. harflerin bo
yu: 2 cm. dir. Harflerin şekillerine nazaran kitabe Milâttan sonra ikinci asrın 
yarısına aittir; bahusus ufkî çizgili Y  bu tahmini ileri götürmektedir (Kirchner, 
Imagines inscriptionum Atticarum 136 ya bak). Bu kitabenin bir fotoğrafı 
verilmediğinden ve harflerin şekli gayet ince hakkedilmiş olmasından dolayı 
aşağıdaki izahatı veriyoruz: A nın ortadaki çizgisi ucu aşağı bir zaviye teşkil 
eder; A nin sağ çizgisi yukarıya doğru uzatılmıştır; 0  beyzî bir şekil alır ve 
çizgisi ortasından geçer; S  zaviyeli bir kerre şeklindedir, Q baş aşağı fakat yu
varlak bir M şeklindedir. Basmada şunlar okunmuştur:

’AyaA-j) Tir/ıg. Ad Bpovtai« rr)t, "Hprtv •
«\t Qi|zfv rdîoç TfiaoOemı 6 Rai

İr to>v îöifov xar’ rfıy/ı v.

Tercümesi: Hayırlı olsun. Gürlİyen Zeus için, Chettas ismini de taşıyan, 
Gaius Timotheos, Hera heykelini, kendi vesaiti ile bir adak üzerine, dikmiştir.

«Zeus Brontaios» veya (Bronton) Firücyalı bir ülûhiyet addedilir (Cu- 
mont, RE Suppl. I 258; Die Orientalischen Religionen 3 s. 230). Korteye na
zaran bu ilâhın ibadetini şu hudutlar dahilinde raslarız: «Şimalde Sakaryanın 
orta kısmı, şarkta memba havzası ve Haymana ovası, cenupta Likya ve ta Frikyanın 
hudutları, garpta Rhyndakos. «Fakat Gruppe’nin (Griechische Mythologie und 
Religionsgeschichte II 1111 Anm. 3) namlı eserinde nazarı dikkatimizi celp 
ettiği veçhile, ilâhın ibadeti Frikyanın haricinde de, meselâ Bitinya ve Galatyada 
ve diğer başka mıntakalarda da izler bırakmıştır. Jacopi’nin Kastamonuda bu
lup, (Della Paflagonia alla Commagene, Roma 1936, p. 4, fig. 7) eserinde neş
rettiği kitabe, ne de bizimki, Kortenin tesbit ettiği sahadan çıkmış değildir: 
Ad Bgovta(i): Sıprivcoyıoç Neatopoç EÜynç yapıv ¿ve9r|xev. X titt<xç 
işareti (signum) bugüne kadar meçhuldür f 1} .

5. Balıkesir civarında, Konakpınarda bulunan bir mezar kitabesi. Elimizde 
mevcut parçanın yüksekliği 80 cm. kitabeyi taşıyan tarafın genişliği 42 cm. dir. 
Fotoğraftan anlaşıldığına göre bu bir kireçtaşıdır. Harflerin şekillerine bakılırsa, 
bu kitabe dahi Milâttan sonra ikinci asra aittir. Altı satır yedi ligatür arzeder; 
A ve Y  harflerinin r/.vxivi]ç kelimesinde bağlı olmaları bilhassa şayanı dikkat
tir; Aio8ötov daki Y  harfi o  harfinin içine yazılmıştır (fotoğrafta biraz silik 
fakat okunamıyacak kadar değil). Fotoğrafta şunlar okunmuştur (fotoğraf 7 ) :

’Ovrjfftpoç Atoöo- 
tov reQpi}VÖç Aı-
o8öt(j) r^uxivr)ç 
rep[ir|vq) xal Moo- yico toîç Tİoeı|)aoı 
Liveiaç ycipıv.

Tercümesi: Germeli, Onesimos, Diodotosun oğlu, ebeveyni, Germeli, Gly- 
kinenin oğlu, Diodotosa ve Moschiona hatıra olarak. (L. Robert, Villes d’Asiç 

n  Zeus Bronton’a a>t son neşriyat MAMA V 172 ff. da bulunur,-

8Q DERGİ
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mineure. Paris 1935, s. 171 v. s.) adlı eserinde de Germenin mevkiini tesbit et
meğe çalışmıştır. Konakpınar, hava yolu ile Balıkesirin takriben 23 km. cenu
bunda kâindir. Robert ise Mysialı Germe kasabasını Balıkesirin civarına yerleş
tirmektedir.

6. Yeni bir Dolichenus abidesi. Dolichenus ibadetinin vatanında bulunmuş 
olan birkaç Dolichenus abidesinden Cumont, (Etudes Syriennes (Paris 1917) — 
maalesef kitabı bulmak mümkün olmamıştır —  ve Syria I s. 183 v. s. de) bahset
mektedir. 1935 senesinde (Gaziantep civarında, Kekliktepede, yani eski Doliche- 
nus’un mahallinden çok uzak olmıyan bir yerde, bir taş bulunmuştur. Bu taş, 
bugün Ankarada, Augustus mabedinin deposunda muhafaza edilmektedir. Taşın 
bir Dolichenus temsil ettiğini H. G. Güterbock bulmuştur. Taş mesamath lav
dandır ve ilk görünüşte zannedildiği gibi, iki parçaya kırılmış değil, esasen zorla 
bitiştirilmiş iki parçadan vücude getirilmiştir. Taşta ilâhın resmini taşıyan ön 
taraf (fotoğrafa bak) yassılaştırılmıştır; kitabeyi taşıyan arka tarafı çok muhad
deptir. Kitabenin yazılması için taşın sathı hakkâk kalemi ile kaba bir şe
kilde düzleştirilmiştir. Yükseklik: 1,15 m .; vasatı kutur: 0,27 m.; harflerin bo
yu: 4  cm.

ö n  cephede, umumiyetle rasgeldiğimiz Dolichenus abidelerinde olduğu 
gibi, sağ tarafa dönmüş bir boğa, üstünde bir ilâh temsil edilmiştir. Sol elinde 
tuttuğu bir şimşek hâlâ görülmektedir, herhalde çift bir balta taşıyan sağ 
eli ve başının serpuşu farkedilemez hale gelmiştir. Kabartmanın kaba tekniği 
ve maruz kaldığı tahribat dolayısile ilâhın kıyafeti hakkında kat’î bir nazariye- 
ileri sürmek müşküldür. Burada Hedernheim ve Kömlöd kabartmalarında ol
duğu gibi ilâh, romen zırhım taşımaz; Gaziantep civarında bulunuşuna ve 
Humann-Puchstein (Reise in Kleinasien und Nordsyrien s. 399) da bir resmi 
olan kabartmadaki gibi Pers kıyafeti de bahis mevzuu olamaz. Sağ omzunda taşı
dığı kılıç kayışı ve havaya kalkan kılıç ise vazıhan bellidir; şeklin (eserin) don 
taşıdığı muhtemeldir.

Kitabenin son ve sondan evvelki üçüncü satırı kopyasını verdiğimiz fotoğ
rafta, taşıta olduklarından daha okunaklıdır. Kitabenin muhteviyatı şudur:

’ E x 8ÀF/U06V Ô 0EOÇ.

Aow.(ioç) Nojvâ aıte- 
À.EU08QOÇ Nojieçioi'
"Yoıp Aouxiov dvda- 
Tl)ffS TOV 0£OV 

■UJteç aamiQÎaç 
Kaiaaçoç.

Tercüm e: İlâh emretti. Ludus, Nonasm oğlu, Numeriusun azat ettiği köle, 
Hyöps, Ludusun oğlu, imparatorun selâmeti için burada ilâhın şeklini yapmıştır.

Birçok Dolichenus adakları gibi bu dahi pro Cæsaris salute yapılmıştır; 
maalesef abidenin hangi İmparatoru kastettiği anlaşılmamaktadır; yazıların şe
killerine istinaden de abidenin tarihini tesbit etmek kabil değildir; ihtimal ki 
kitabe 2 inci asrın sonuna, veyahut 3 üncü asrın başına, yani «Sévère» haneda-
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nının zamanına aittir. O zaman Dolichenus ibadeti bilhassa inkişaf etmişti [ l} .  
’ExéÂEuaev ô 0£öç formülü Dolichenusa iıthaf edilmiş birçok kitabelerde bulun
maktadır; lâtince karşılığı «ex iussu» veya ona benzer bir ibare (meselâ: Dessau 
4296, 4314, 4315 a, 4317, ve K. Bittelin bana hatırlattığı gibi Jassen’de bulunan 
tunç lehvada ayni ibare mevcuttur [Kazarow, Œsterr. Jahreshefte 27, 1932, 
172 ye bak}).

Kitabede bulunan isimler birçok müşkülât arzetmektedir. Abide, herhal
de ayni ilâha iki kişinin vakfıdır, belki bir baba ile oğlunun! Fakat isimlerin bi- 
ribirini rabıtasız takip etmesi ve fiiliin müfret olması şayanı dikkattir. 
4 üncü satır başında Y  O T  u Y Oy okumak ile bu isim bir Numerius L. f . belli 
eder, fakat ip harfi okunaklı ve şekil itibarile Y  harfinden çok farklı olduğun
dan Y  Otp u YO Y  okumak tarzı tavsiye edilemez. Bu şekli lisanda bir itina nok
sanlığı addetmek daha münasip olur ve dvdcm]ae şeklinde beliren bütün eserin 
lisan seviyesine uygundur.

Ncovâ yi Ncovâç’ ın «génitif» i olarak alıyorum (Suidas Ncovnç 
ovopa xûqiov a göre) ; bu isme Küçükasyaya ait kitabelerde sık sık rasgelinen -aç 
sonucunu taşımaktadır. Nopepiop kelimesinin u harfi, önünde bulunan (o)harfine 
ve müteakip t; harfine bağlıdır. Şahıs ismi olarak "Yoıj> a şimdiye kadar tesa
düf edilmemişti; Iberyanın bir şehrinin ismi olarak Bizanslı Stephanos’ta zikre
dilmektedir.

Yine Dolichenus âyinine ait ikinci bir abide yukarda zikredilen mezar taşı 
ile Ankara, Augustus mabedinin deposunda muhafaza edilmektedir. Bu taşta 
kitabe izleri bulmak kabil değildir. Bu abide mayıs 1935 te Gaziantep civarında 
Tell-el-Hâlit’te bir duvar içinde bulunmuştur. Taşın maddesi mezar taşının üst 
parçasında gördüğümüz mesamatlı lâv’dandır. Yükseklik: 74 cm.; genişlik: 44 
cm.; fotoğraf.

7. Üst üste iki relief taşıyan bir mezar taşı: yakardaki resim bir ölü ziya
feti, altındaki daha küçük resim bir süvari ile kölesini temsil etmektedir. Bu 
mezar taşına benziyen bir fotoğrafı, Mendel [Catalogue des sculptures des mu
sées impériaux ottomans, Constantinople, 191, vol. III, p. 272 nr. 1051} de 
bulunmaktadır. Mezar taşı, nisan 1934 te Kıranlarda (Karacabey kazası, Bursa 
vilâyeti) bulunmuştur. Fotoğraftan anlaşıldığına göre kabartmanın maddesi ki- 
reçtaşıdır. Yükseklik: 1,10 m., genişlik: 0,84 m. Bursa müzesinde muhafaza edil
mektedir. Kitabenin muhteviyatı:

AlOÔCÛQE
.£  AlOWOÎOU XQÙQS.

Tercümesi: Diodoros, Dionysiosun oğlu, Allaha ısmarladık. (Fotoğraf 11).
8. «Vize — Bizye» de bulunmuş, imparatorluk devrine ait bir kitabe. Mezkûr 

kitabe Edirne müzesindedir. Kırklarelinde bulunmuştur. (Vizenin, yani eski Biz- 
yenin takriben 50 km. şimal garbında). Herhalde Çorlu [eski Syrallum} dan 
(Vizenin takriben 50 km. cenubundan) Vizeye götürülmüştür. Kitabenin ölçüleri 
bildirilmemiştir (Fotoğraf 12).

O  Mukayese ediniz: Noıl Neue Jahrbücher, 1939 sahife 215, ayni yerde sa-
hife 208 f. Avrupada Dolichenos’a ait yeni buluntular hakkında.
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xi]ç r(aiou) ’IouÀiou Koftdôou jtpeo|3(eiitoî>) SE(3(aatoû)
àvtiato«tr]You f| JtoAtç f) Bù̂ uip'cov
xateoxEiiaaev toijç irupyouç ôià
ÈTi|teÀ?)T(î)v ‘IHçfiov Avkovitôpe-
oç xal AÎiXouxévQov A'utouxévOou
xal 'PdÇÔov. 'YaxtvBop. Etmı/Eite.

Tercümesi: «Hayırlı olsun. Hükümdar Titus Aelius Hadrianus Antoninus 
Piusun ve Caesar Verusun ve bütün sülâlelerinin ve Romalıların mukaddes senato 
ve milletinin zaferi ve daimî siyaneti için, Bizyelilerin şehri, Gaies Commodusun 
legatus Augusti pro praetore olarak, Trakya eyaletini idare ettiği zaman, Firmus, 
Aulukorisin oğluna ve Aulukenthos, Aulukenthosun oğluna, ve Razdos, Hyakin- 
thosun oğluna kuleleri inşa etmeği havale etmiştir. Mesut olsun».

Bizye bugünkü Vizedir. İhtimal ki kitabe, surlar yahut kulelerin birinin 
üstünde bulunmakta idi. Kitabenin sonunda bulunan saadet temennisi, mezar 
kitabelerine mahsus bir ibaredir, ve surları ve kuleleri seyreden ve kitabeyi bu
lup okuyan yolcuya mütealliktir. Kitabe Antoninus Pius zamanına aittir (138- 
161). Caesar Verusun kim olduğunu tayin etmek güçtür. Zira Antoninus Piusu 
takip eden Mark-Aurel yalnız Verus ismini taşımamıştır ve kardeşi ve ayni za
manda naibi hükümeti olan Verusa, (Antoninus Pius), Caesar ismini tevdi etme
miştir. Herhalde kitabede gördüğümüz isim mutat olmadığından bu hususta 
kat’î bir şey söylenemez. Ne de olsa burada imparator Mark-Aurel’in bahis mev
zuu olduğu daha muhtemeldir.

Kitabede zikrolunan legatus Augusti pro praetore C. Iulius Commodus 
Orfitianus’dur. Bu memuriyeti icra ettiğini Filibe havalesinde, Katunsko-Konare, 
Stanimaka civarında (Arch.-epigr. Mitt. X V III 115; RE X  569 dan iktibas) bu
lunan bir grekçe kitabe ve Burgas havalisinde (Bull. bulg. IV, 1926/27, 108 =  
Rev. arch. X X V I, 1927, 359 nr. 49; RE V I A 1, 455 ten iktibas) bulunan lâ- 
tince diğer bir kitabeden öğrenmekteyiz. İkinci kitabe tribunicia potestası zikretti
ğinden 154/155 senesine ait olduğu zannedilmektedir. Bu kitabe, C. Iulius Com- 
modusun imparatorun sarih emri üzerine Trakya eyaletinin müdafaası için burgi 
et præsidia inşa ettiğini bize bildirmektedir. Buna nazaran elimizdeki kitabede 
zikrolunan jnipyoı ismi, şehir surlarının kuleleri değil, Bizyelilerin vazettiği 
şehrin dışında bulunan kasırları yahut hudut tahkimatını kastetmektedir.

Üç epimelet’in isimleri birçok müşkülâta sebebiyet vermektedir. Sonuncu 
Razdos, Hyakinthosun oğlu tamamen anlaşılmaktadır. Razdos ismi için Jokl
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(Reallexikon der Vorgeschichte X III  292) ye müracaat edilebilir. Burada şah- 
sın ismine babasının ismi de ilâve edildiğinden, öteki şahısların da ayni şekilde 
tesmiye edilmesi gerektir. Birinci şahsın ise hiç müşkülât arzetmemektedir. 
Firmus, Aulukoris’in oğlu; Trakya ismihası olarak Aulukoris’ten P. Kretsch
mer, {Einleitung in die Geschichte der Griechischen Sprache 184 te} bahsetmekte
dir. İkinci isim şöyle okunmaktadır: Aü'/.ov KevBoi1 aı’ toö KsvOou yani:
Aulus, Kenthos namlı bir şahsın oğlu, ki kendisi de bir Kenthosun oğludur 
(G. Klaffenbach ismi bu şekilde izah etmiştir ve bu mesele hakkında tetkiklerini 
bana bildirmek lûtfunda bulunmuştur.) Kenthos Trakyalı bir isimdir (Kretschmer 
202 ye bak). Öteki iki isim ile olan analojiden dolayı burada da şahsın kendisinin 
ve babasının isminin zikredildiğini tahmin edebiliriz, yani: Aulukenthos, Autuken- 
thosun oğlu. (Kenthos ile biten Trakyalı isimlere dair Jokl 289 bak.) Her iki 
isim de şimdiye kadar teyit edilmiş değildir, fakat Aquileia’da bulunmuş (CIL 
V 940) bir kitabede Aulukenthos ismi görünmektedir; buna nazaran Autuken- 
thos dahi Trakyalı bir isim teşekkülü addedilmelidir.



NEUE INSCHRIFTENFUNDE (I)

Prof. Dr. Georg Rohde

An dieser Stelle sollen von jetzt an regelmässig Nachrichten über neuge
fundene Inschriften in der Türkei veröffentlicht werden, über die eine Meldung 
an das Kulturministerium gelangt. Da es meistens nicht möglich sein wird, die 
Originale zu vergleichen, sondern die Lesung nach Photographien oder nach 
meistens von unkundiger Hand angefertigten Abschriften oder Nachzeichnungen 
erfolgen muss, so kann es sich nur um eine Registrierung, nicht um wirklich 
abschliessende Bearbeitung der Funde handeln. Trotzdem erschien es dem Leiter 
der Antikenabteilung beim Kulturministerium, Herrn Dr. Hamit Koşay, dem 
auch hier für sein Interesse und sein vielfaches Entgegenkommen gedankt sei, 
angezeigt, eine regelmässige vorläufige Publikation in dieser Form vorzunehmen. 
Es steht zu hoffen, dass sich in absehbarer Zeit eine systematische Aufnahme 
der in den verschiedenen Museumsdepots der Türkei verstreuten griechischen 
und lateinischen Inschriften durchführen lässt.

1. Grabstein eines römischen Legionärs aus dem Jahre 195 nach Chr. Ge
burt. Gefunden im Herbst 1936 in Ankara bei Çankırı Kapı, aufbewahrt in 
dem Depot des Archäologischen Museums. Kalkstein aus der Gegend. Höhe 1.71 
m, durchschnitliche Breite der Schriftseite 0.49 m, Buchstabenhöhe 0.045 - 0.055
m. Die Rückseite ist nicht geglättet, sondern nur oberflächlich mit Meisselhie- 
ben geebnet. Gelesen nach dem Original. Abbildung 1.

D M
VLP MAXIMVS 
NAT PANN MI 
LES L X  G STIP X V III 
ANNO X X X V III RE 
DI A PARTHIA DE 
CESSIT III NON 
SEPT HERES FACI 
ENDVM CVRAVIT 
TERTYLLO ET CLE 
MENTE COS

U eher Setzung: Den göttlichen Manen. Ulpius Maximus, von Geburt Pan- 
nonier, Soldat der 10. Doppellegion, starb im 18. Dienstjahre, im 38. Lebens
jahre, auf der Rückkehr aus Parthien am 3. September. Der Erbe liess (den 
Grabstein) machen unter dem Konsulat des Tertyllus und Clemens.

5
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Scapula Tertullus Priscus und Tincius Clemens waren Konsuln im Jahre 
195 nach Chr. Geb. Es handelt sich also um einen Teilnehmer an der expeditio 
Parthica des Septimius Severus, auf Grund derer der Senat dem Kaiser den Bei
namen Parthicus verlieh. Die Annahme der Siegertitulatur fällt vor den 28. Au
gust 195 (RE II A 1961). Dazu stimmt das Datum unserer Inschrift. Von der 
Teilnahme des pannonischen Heeres an den Feldzügen des Septimius Severus 
in Asien wissen wir auch sonst (vgl. Bogdan Filow, Klio Beiheft V I Seite 79). 
Hier erhalten wir nun die urkundliche Bestätigung, dass die zum pannonischen 
Heere gehörige legio X  gemina oder mindestens eine vexillatio von ihr an den 
Ereignissen.beteiligt war

1

2. Weihung an Serapis und Isis. Gefunden in Orta Gürney (Kasaba Arac, 
Vilayet Kastamonu). Als Dimensionen der stark verstümmelten Stele werden 
angegeben 45, 50, 40 cm. Gelesen nach Abschrift, kontrolliert nach (sehr un
deutlichem) Photo.

£lJ  Korrekturnote: Während des Druckes dieses Aufsatzes ist die Inschrift 
veröffentlicht worden von Giulio Jicopi, F.splorazioni e studi in Paflagonia e Cappadocia, 

Roma 1937, p. 43.
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A T A 0  H T Y X H  
A l l  H A  I Q S A P A n i A I  
K A I  T H K Y  P 1 A E  I 2  I Ä I 
K A I  T 0 1 2  2 Y N N A 0 I 2  
0 E O I 2  K A T Q N I 0 2  
M A K E P  E Ü A P X 0 2  
2  n  E  I P  H 2  I I P Q T H 2  
© P A K Q N  Y I I E  P 
T H  2  E A Y T O Y  2 Q  
[T H] P I A  2

Uebersetzung: Zum guten Glück. Dem Zeus - Helios - Sarapis und der 
Herrin Isis und den mit diesen zusammen verehrten Göttern Catonius Macer, 
Präfekt der ersten Thrakerkohorte, für sein Heil.

Es handelt sich um eine Dedikation an den Gott Sarapis, dessen Kult von 
Ptolemaeus I, nach Tacitus, historiae IV 83/84, aus Sinope, nach Aegypten über
tragen wurde. Die gleiche Benennung des Gottes wie auf unserer Inschrift fin
det sich auch sonst vielfach; sie entspricht der Theologie seines Hauptheiligtums 
in Alexandreia, wo z. B. eine Inschrift gesetzt ist Ali Tl/aio ueyüXm Xapaitiöi. 
Mit Isis war der Gott auch in Alexandreia und sonst verbunden. Die ouvvaoi eoi 
finden sich auch auf einer alexandrinischen Inschrift aus dem Jahre 118 n. Chr. 
(Dittenberger OGIS 678). Aus Kleinasten besitzen wir viele Zeugnisse für die 
Verehrung des Gottes. Sein Bild erscheint auf Münzen, und in Ephesos z. B. 
hatte er ein Heiligtum, in dem er gemeinsam mit Isis verehrt wurde (vgl. Ar
chäologischer Anzeiger 1930, 452). Der Name des Dedikanten, Catonius Macer, 
ist sonst nicht bekannt. ’ Eitap^o? jiqu>tt|C ©pcr/dtv bedeutet ins La
teinische übersetzt: praefectus cohortis I Thracum. Doch wird sich kaum ent
scheiden lassen, um welche der so benannten Kohorten es sich handelt (vgl. 
Cichorius’ Zusammenstellung RE IV 335 ff), da auch eine genaue Datierung der 
Inschrift einstweilen nicht möglich ist.

3. Mosaikinschrift aus Burnova bei izmir. Im Frühling 1936 wurde in Bur
nova bei Izmir auf dem Eigentum des Herrn Edmond Giraud, inmitten einer 
Pflanzung von Wein und Smyrnaer Granatbäumen, ein Mosaikfussboden mit einer 
Inschrift aufgedeckt. Trotz des regen Interesses, das der Besitzer, der Direktor des 
Antikenmuseums, Herr Selahattin" Kantar, sowie Herr Belhomme, dem Fund 
entgegenbrachten, war es bisher nicht möglich, die Einzelheiten der Anlage zu 
klären. Abbildung 2.

Der Mosaikfussboden selbst ist 18.50 m lang und 5.93 m breit. Seine Mitte 
wird eingenommen von der Inschrift und einem 0.65 X 0.59 m grossen nicht mit 
Mosaik bedeckten Stück, wo offenbar einmal ein Altar oder eine Statuenbasis 
gestanden hat. Das Ornament des Hauptfeldes bilden Kantharoi, ausgeführt in 
roter, blauer und gelber Farbe, aus denen Epheuranken hervorwachsen, die sich
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ü b er d ie  F lä c h e  v e rb re i te n .  A b b i l d u n g  3. U n m i t t e lb a r  u n te r  d er  I n s c h r i f t  ist 

in r o te n  K o n t u r e n  e in  L ö w e  d a r g e s te l l t ,  das W a p p e n t i e r  S m y rn a s .  D a s  G a n z e

3

ist u m r a h m t  von w eissen und b la u e n  B ä n d e r n ,  e in e m  F l e c h tb a n d s t r e i f e n ,  e inem  

S t r e i f e n  m it  R a u te n  und e in e m  S t r e i f e n  m it  K r e u z e n .  A n  der e in e n  S c h m a ls e i te
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greift eine kleine Marmorplatte in das Mosaik ein, unter der sich die Mün
dung einer Röhre befindet (s. Abbildung 4).

Die Inschrift selbst (s. Abbildung 5 und 6) ist 1.78 m breit und 0.62 m 
hoch. Die Buchstabenformen scheinen sie in den Anfang des 3. Jahrhunderts
n. Chr. zu weisen; besonders die Form des M mit tiefgehender Rundung emp
fiehlt diesen Ansatz.

TI 10Y 2EI1TIMI02 I0YAIAN02 2MYP 
NA 102 ET IIPOrONQN BOYAEYTI12 I1EP 
I0A0NEIKH2 HY22TAPXH2 AE2II0TH2 
Ano nporoNUN to y  k th m a tü2 thn
T'H<F09E2IAN TQ BAXXEIQ EPI01H2AMHN

Uebersetzung: Ich, Tiberius Iulius Septimius Iulianus, Smyrnaer von mei
nen Vorfahren her, Ratsherr, Sieger in einer ganzen Festperiode, Vorsteher 
der gymnischen Agone, Herr des Besitztums von meinen Vorfahren her, habe 
das Mosaik für das Baikchosheiligtum machen lassen.

Ob es sich hier um ein Heiligtum des in Smyrna von einer Kultvereinigung 
verehrten Dionysos Breiseus handelt, lässt sich nicht entscheiden. — Ein Pe- 
riodonike ist ein Mann, der in einer vierjährigen Festperiode an den vier grossen 
griechischen Spielen (Olympien, Pythien, Isthmien, Nemeen) gesiegt hat. Die 
bisher bekannten 67 Periodoniken sind zusammengestellt und behandelt von 
Rudolf Knab, Die Periodoniken, Diss. Giessen 1934. Es ist auffallend, wie viele
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a m  t x  'T r-itec i p e

s
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Periodoniken der Kaiserzeit aus Kleinasien stammen. Aus Smyrna sind bisher 
bekannt Claudius Apollonius und sein Sohn Claudius Rufus Apollonius (IG  
XIV  1107; Knab 46). Die ist eine Ehrung, die von den Kaisern
verliehen wird; in älterer Zeit scheint sie unbekannt gewesen zu sein. Der Xys- 
tarch hat die Oberaufsicht über den çvntöç seiner Heimatstadt, d. h. über alle 
dort abgehaltenen gymnischen Agone. — Der in der Inschrift zu Tage tretende 
Ahnenstolz (eyjtpoyovtov in Zeile 2 ,dito Jtpoydvcuv in Zeile 4) findet in ähnlicher 
Weise gerade in smyrnäischen Inschriften öfter Ausdruck.

4. Basis einer Herastatue. Gefunden in Meset (Kasaba Cide, Vilayet Kas
tamonu). Breite der Inschrift 40 cm, Höhe 6.5 cm, Buchstabenhöhe 2 cm. Nach 
den Buchstabenformen ist die Inschrift in die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
zu datieren; insbesondere führt das Y  mit wagerechtem Strich in der Mitte zu 
diesem Ansatz (vgl. Kirchner, Imagines Inscriptionum Atticarum zu nr. 136). 
An sonstigen Buchstabenformen der recht fein ausgeführten Inschrift seien, da 
leider kein Photo beigegeben werden kann, notiert: A mit gebrochenem Quer
strich, A mit nach oben verlängerter rechter Hasta, 0  oval mit durchgehendem 
Querstrich, S  in Form einer nach rechts geöffneten eckigen Klammer, Q wie 
ein umgekehrtes M, aber gerundet. Gelesen nach Abklatsch.

A PA 0H  TY X H  A ll BPONTAIÜ THN HPAN 
A N E0H K EN  TA IO S T E IM O 0E O Y  0  KAI XH TTA S 

EK  TQN IAIQN KAT EYXH N

Uebersetzung: Zu gutem Glück. Für Zeus den Donnerer hat die Hera 
aufgestellt Gaius Timotheus, auch Chettas genannt, aus eigenen Mitteln, auf 
Grund eines Gelübdes.

Zeus Brontaios oder Bronton gilt als eine phrygische Gottheit (Cumont 
RE Suppl. I 258; Die orientalischen Religionen3 230). Nach K ö r t e  (Athe
nische Mitteilungen X X V  1900, 409) ist das Hauptgebiet seines Kultes der 
Landstrich, «der im Norden durch den Mittellauf des Sangarios, im Osten durch 
dessen Oberlauf und die Haimanieh, im Süden etwa durch die Grenze von Ly- 
kaonien und Phrygien, im Westen durch den Rhyndakos umschlossen wird». 
Doch macht Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte II 1111 
Anm. 3 mit Recht darauf aufmerksam, dass sich auch ausserhalb Phrygiens Spu
ren der Verehrung dieses Gottes finden, in Bithynien,' Galatien und sonst. Auch 
unsere Inschrift entstammt nicht dem von Körte angegebenen Gebiet, ebenso 
wie die von Jacopi, Dalla Paflagonia alla Commagene (Roma 1936) p. 4, fig. 7 
publizierte Inschrift aus Kastamonu:

A ti Boovta(i)co Sıf)f|VO)/roç N ecitoooç £i)/T)ç yripiv dveGrixev.
Das Signum X i]tt(xc ist bisher unbekannt { 1} .
5. Grabstein aus Konaikpinar bei Balıkesir. Höhe des erhaltenen Stückes 

80 cm, Breite der Inschriftseite 42 cm. Soweit nach dem Photo zu beurteilen, 
Kalkstein. Auch diese Inschrift dürfte nach den Buchstabenformen in das 2. Jahr-

[ ’}  Letzte Übersicht über die Weihinschriffen au Zeus Bronton: MAMA V 172 ff.
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hundert n. Chr. zu datieren sein. Sie weist in ihren sechs Zeilen nicht weniger als 
sieben Ligaturen auf; besonders hervorzuheben ist die Verbindung von A und 
Y in  rX im v i];; das Y  von AioÖoxov ist in das 0  hineingesetzt (auf der 
Photographie schwach, aber hinreichend deutlich erkennbar). Gelesen nach 
Photographie. Abbildung 7.

7

ONHSI MOS AIOAO 
TOY T E P MHNOS  AI 
OAOTQ F A Y K I N H S  
l ' E P MHN 0 KAI MOü 
X IQ T OIX H P E V A S I  
M N E I A 2  X A P I N

Uebersetzung: Onesimos, Sohn des Diodotos, aus Germe, dem Diodotos, 
Sohne der Glykine, aus Germe, und der Moschion, seinen Eltern, zum Gedenken.
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Über die Lokalisierung von Germe hat zuletzt gehandelt L. Robert, Villes 
d’Asie mineure. Paris 1935, p. 171 ff. Konakpinar liegt in Luftlinie etwa 23 km 
südlich von Balrkesir. In der Umgebung von Bahkesir aber setzt Robert das 
mysische Germe an.

6. Ein neues Dolichenusdenkmal. Die wenigen aus dem Heimatlande des 
Kultes stammenden Dolichenusdenkmäler sind zusammengestellt von C u m o n t, 
Etudcs Syriennes (Paris 1917; mir leider unzugänglich) und von demselben in 
der Syria I p. 183 ff. Im Jahre 1935 wurde auf dem Kekliktepe bei Gaziantep, 
also nicht allzu fern der Stätte des antiken Doliche, eine Stele gefunden, die 
heute in dem Depot beim Augustustempel in Ankara aufbewahrt wird. H. - G. 
Güterbock erkannte, dass es sich um eine Darstellung des Dolichenus handelt. 
Die Stele besteht aus poröser Lava und ist nicht, wie man zunächst annehmen 
möchte, in zwei Stücke zerbrochen, sondern hat von Anfang an aus zwei not
dürftig zusammengefügten Gesteinsstücken bestanden. Die Vorderseite mit der 
Darstellung des Gottes (Abbildung 8) ist abgeplattet, die Rückseite mit der 
Inschrift (Abbildung 9) stark gerundet; ihre Oberfläche ist zur Aufnahme der 
Inschrift nur mit einigen groben Meisseihieben geebnet. Höhe 1.15 m, durch
schnittlicher Durchmesser 0.47 m, Höhe der Buchstaben 4 cm. Auf der Vorder
seite ist der Gott dargestellt, wie üblich auf einem nach rechts schreitenden 
Stier. Der Blitz in seiner linken Hand ist noch kenntlich, die rechte Hand, die 
sicher die Doppelaxt hielt, ist nicht mehr sichtbar, ebensowenig wie die Kopf
bedeckung. Bei der rohen Technik und der starken Verwitterung des Reliefs 
ist es schwer, eine Entscheidung über die Tracht, die der Gott trägt, zu fällen. 
Es scheint sich nicht um den römischen Panzer zu handeln wie auf den Dar
stellungen aus Heddernheim und Kömlöd, aber auch kaum um die Persische 
Tracht, wie auf dem bei Humann - Puchstein, Reise in Kleinasien und Nord
syrien S. 399 abgebildeten Relief aus der Umgebung von Maras. Indessen ist 
deutlich das Wehrgehenk auf der rechten Schulter und das seitlich abstehende 
Schwert; auch scheint die Figur Beinkleider zu tragen.

Die Inschrift, von der die letzte und drittletzte Zeile auf dem unserer Ab
bildung 9 zugrundeliegenden Photo besser lesbar sind als auf dem Stein selbst 
in seinem gegenwärtigen Zustande, lautet:

E K E A E Y 2 E X  0  G E O S  

A 0  Y  K  X  Q  X  A  A TI E  

A E Y 0 E P O S  X 0 M E P 1 0 Y  

Y 0 f l ’ A O Y K i O Y  A X  A X  

T H  X E  T O N  O E O N  

Y U E P  X  ö T  H  P I A S  

K A I X A P O S

Uebersetzung: Der Gott befahl. Lucius, Sohn des Nonas, Freigelassener 
des Numerius, Hyops, Sohn des Lucius, stellte den Gott auf für das Heil des 
Kaisers.
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Wie so viele Dolichenusweihungen ist auch diese pro salute Caesaris er
folgt; leider erfahren wir nicht, um welchen Kaiser es sich handelt, und eine 
genaue Datierung nach den Schriftformen ist nicht möglich; wahrscheinlich 
gehört die Inschrift in das Ende des 2. oder den Anfang des 3. nachchristlichen 
Jahrhunderts, also in die Zeit der Severe, in der der Kult des Dolichenus beson
ders in Blüte gestanden zu haben scheint f 1] . Auch die Formel FxeXeuoev d 0fid; 
findet sich entsprechend auf vielen Dolichenusinschriften, lateinisch ex iussu

8
oder ähnlich (z. B. Dessau 4296, 4314, 4315 a, 4317; ferner auf dem Bronze
täfelchen aus Jassen, auf das mich K. Bittel hinweist, bei Kazarow, Oesterr. 
Jahreshefte 27, 1932, 172). Schwierigkeiten machen die Namen. Die Weihung 
ist offenbar von zwei Personen erfolgt, vielleicht von Vater und Sohn; aber auf
fallend ist, dass die Namen unverbunden aufeinander folgen, und ferner, dass 
das Verbum im Singular steht. Statt YOM' zu Beginn der Zeile 4 YO Y zu lesen,

O  Vgl. auch Noä/. Neue Jahrbücher 19S9 s. 2 IS; ebenda s. 208 f. eine gute 
Zusammenstellung der Neufunde aus Europa.
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so dass ein Numerius L. f. herauskäme, empfiehlt sich aber nicht, da dass >p ganz 
deutlich und auch in seiner Form von dem Y klar unterschieden ist. Es liegt 
also näher, eine sprachliche Laxheit anzunehmen, wie sie der Form avant i|fle und 
der künstlerischen Qualität des ganzen Werkes entspricht.

Ntovct fasse ich als Genetiv von Nomic auf (Suidas: iY iovuc' ovonu 
zep  ov ) ;  der Name zeigt die auf kleinasiatischen Inschriften oft begegnende

9

Endung - a;. . Das M von Xopenioi1 ist mit dem vorhergehenden 0  und 
dem folgenden J? ligiert. "Yotj; als Personenname scheint bisher nicht belegt 
zu sein; als Name einer Stadt in Iberien kommt es bei Stephanos von Byzanz vor.

Kurz erwähnt sei noch ein zweites, offenbar ebenfalls dem Dolichenus- 
kult zugehöriges Monument, das gleich unserer Stele in dem Museumsdepot 
in Ankara aufbewahrt wird. Spuren einer Inschrift waren nicht zu entdecken.
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Es stammt aus Tilhalit bei Gaziantep, wo es im Mai 1933 in einer Mauer 
entdeckt wurde. Das Material ist dieselbe poröse Lava wie bei dem oberen 
Teil unserer Stele. Höhe 74 cm., Breite 44 cm. Abbildung 10.

10

7. Grabstele mit zwei Bildfeldern übereinander: oben Totenmahl, unten 
im kleineren Felde Reiter mit Diener. Ein ähnliches Stück, ebenfalls mit Toten
mahl und Reiter, abgebildet bei Mendel, Catalogue des sculptures (Musées im
périaux ottomans), Constantinople 1914, vol. III p. 272 nr. 1051. Gefunden im 
April 1934 in Kiranlar (ivaza Karacabey, Vilayet Bursa). Material, soweit nach 
der Photographie zu beurteilen, Kalkstein. Höhe 1.10 m., Breite 0.84 m. Im 
Museum in Bursa. Inschrift:

A I 0  A Q P E
A I 0  N Y  S  I O Y  X A I P E

Uebersetzung: Diodoros, Sohn des Dionysios, lebe wohl! Abbildung 11.

8. Kaiserzeitliche Inschrift aus Bizye. Im Museum von Edirne. Gefunden 
in Kirklareli (etwa 50 km. nordwestlich von Vize, dem antiken Bizye), wohin 
sie aus Çorlu, dem antiken Syrallum (etwa 50 km. südlich von Vize) verschleppt 
sein soll. Massangaben liegen nicht vor. Abbildung 12.
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A V A 6  H T  Y  X  H

Y I 1 E P  T H S  T O Y  A Y T O K P A T O P O S

T  A I A  A A P 1 A N O Y  A N T Ö N E I N O Y  K A I

NA P O S  XEB E Y X E R O Y X  K A I  O Y H P O P  K A I 2 A P

O S  N E I K H N  T E  K A I  A l ü N l O Y  A I A M 0 N H 2  K A I  T O Y

N Y M I I A N T O N  A Y T Ö N  O I K O Y  I E P A X  T E

N Y N K A H T O Y  K A I  A H M O Y  P Ö M A I Ö N

H r E M O N E Y O N T O N  E 1 I A P X E I A N  O P A

E H E  I1 I O Y A I O Y  K O M O A O Y  I 1 P E 2 B  X E B

A N T I 2 T P A T H P 0 Y  H  J I 0 A I 2  B I Z Y H N Ö N

K A T E X K E Y A S E N  T O Y S  n Y P r O Y S  A I A

E H I M E A H T Q N  « M P M O Y  A Y A O Y J I O P E

O S  K A I  A Y A O Y K E N 0 O Y  Ä Y T O Y K E N 0 O Y

K A I  P A Z A O Y  Y A K I N 0 O Y  E Y T Y X E I T E

U eher Setzung: Zum guten Glück. Für den Sieg und die immerwährende 
Erhaltung des Herrschers Titus Aelius Hadrianus Antoninus Caesar Augustus 
Pius und des Caesar Verus und ihres ganzen Hauses und des heiligen Senates 
und Volkes der Römer hat die Stadt der Bizyener zur Zeit, als Gaius Iulius 
Commodus als legatus Augusti pro praetore an der Spitze der Provinz Thrakien 
stand, die Türme herrichten lassen durch die damit Beauftragten Firrnus, Sohn 
des Auluporis, und Aulukenthos, Sohn des Autukenthos, und Razdos, Sohn des 
Hyakinthos. Seid glücklich!

Bizye ist das heutige Vize. Die Inschrift war vielleicht an einer Stadtmauer 
oder einem Turme angebracht. Der Segenswunsch am Schluss, sonst nur 
von Grabinschriften bekannt, gilt den Wanderern, die bei ihrer Betrachtung 
der Mauern und Türme die Inschrift gefunden und gelesen haben.

Die Inschrift fällt in die Regierungszeit des Antoninus Pius (138 - 161). 
Wer mit dem Caesar Verus gemeint ist, ist schwer zu sagen. Denn für den spä
teren Kaiser Mark Aurel ist die blosse Benennung Verus nicht üblich (vgl. RE 
I 2284), und sein Bruder und späterer Mitregent Verus ist von Antoninus Pius 
nicht zum Caesar ernannt worden. Auf jeden Fall also liegt in unserer Inschrift 
eine unübliche Benennung vor, die eine sichere Entscheidung unmöglich macht. 
Immerhin spricht die grössere Wahrscheinlichkeit dafür, dass der spätere Kaiser 
Mark Aurel gemeint ist.

Der in der Inschrift genannte legatus Augusti pro praetore ist C. Iulius 
Commodus Orfitianus. Er ist uns in dieser Amtsstellung bekannt aus einer grie
chischen Inschrift aus Katunsko - Konare bei Stanimaka, Bezirk Philippopel 
(Arch. - epigr. Mitt. X V III 115; Zitat nach RE X  569) und einer lateinischen 
aus dem Distrikt von Burgas (Bull. bulg. IV, 1926/27, 108 =  Rev. arch. X X V I,
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1927, 359 nr. 49; Zitat nach RE VI A 1, 455). Die zweite Inschrift ist durch 
die Angabe der tribunicia potestas auf 154/155 datiert. Aus ihr erfahren wir, 
dass C. Iulius Commodus in ausdrücklichem Aufträge des Kaisers burgi et 
præsidia zum Schutze der Provinz Thrakien errichten liess. Danach sind mög
licherweise unter den in unserer Inschrift genannten jlüpyoi nicht Türme 
der Stadtmauer, sondern Kastelle vor der Stadt oder gar Grenzbefestigungen 
zu verstehen, für deren Anlegung die Bizyener gesorgt haben.

: 8

11

Schwierigkeiten bereiten die Namen der drei Epimeleten. Eindeutig ist der 
letzte: Razdos, Sohn des Hyakinthos; für Razdos sei verwiesen auf Jokl im Real
lexikon der Vorgeschichte X III 292. Da hier nur der Vatersname zu dem Namen 
hinzugefügt ist, wird man das Gleiche für die beiden anderen Namen anzunehmen 
haben. Das hat bei dem ersten keine Schwierigkeit: Firmus, Sohn des Auluporis;
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für Auluporis als thrakischen Eingennamen vgl. P. Kretschmer, Einleitung in 
die Geschichte der griechischen Sprache 184. Der zweite Name liesse sich lesen: 
AöXo'j Kevüo'j auToO Kevllo'j also: Aulus, Sohn eines Kenthos, der seinerseits 
Sohn eines Kenthos ist (so von GKlaffenbach erklärt, der die Freundlichkeit 
hatte, mir seine Bemerkungen über die Inschrift mitzuteilen). Kenthos ist ein 
thrakischer Name (vgl. Kretschmer 202). Die Analogie zu den beiden anderen

12

Namen aber macht es wahrscheinlich, dass wir auch hier nur Namen und Va
tersnamen vor uns haben, also: Aulukenthos, Sohn des Autukenthos. Zu den 
irakischen Namen auf xev&og s. Jokl 289. Belege für die beiden Namen kann 
ich nicht finden; doch kommt ein Aulucentius auf einer Inschrift aus Aquileia 
vor (C IL V 940); danach wird auch Autukenthos als Name thrakischer Bildung 
anzuerkennen sein.





ETUDE, SUR QUELQUES VESTIGES RECEMMENT MIS A JOUR A ÎZMlR

EST-CE LE PORT ANTIQUE?

Lionel Belhom m e 
tzmir, Le 31 Janvier 1938

EXPOSE

Des travaux de voirie récents, exécutés non loin de la caserne actuelle des 
sapeur pompiers, ont mis à jour un genre de mur composé d’énormes cubes de 
marbre, régulièrement taillés, et, disposés, sur deux et parfois trois rangées, en 
hauteur.

Ces blocs sont caractérisés par deux fortes entailles en forme de V  creu
sées sur les faces qui s’accolaient aux autres blocs.

Il y a bien longtemps que des voyageurs les avaient signalés, de ci de là; 
Pocoke vers 1740, Chandler vers 1772, etc, etc.

Le signe V était, pour les uns, la lettre initiale du nom de l’Empereur 
Vespasien (an 7 à 79 de J. C .), alors que d’autres, ne voulaient y voir que simple 
coïncidence.

Tous pourtant s’accordent à les considérer comme des vestiges remar
quables de quelque grandiose monument antique.

Plus près de nous, l’architecte Luigi Storari, qui dressa en 1854 le premier 
plan officiel de notre ville, s’en occupe longuement dans son «Guide du voya
geur à Smyrne» édité à Paris en 1857, et, dont j ’ai la chance de posséder un 
exemplaire.

Slaar’s en parle aussi pour essayer le réfuter les conclusions du précédent.
Enfin il y a quelques années, S. E. le général Kâzim Dirik, alors vali d’iz- 

mir, me faisait l’honneur de m’inviter à l’accompagner pour aller examiner des 
blocs de même type, depuis lors mis à jour, non loin de la même caserne.

Deux questions se posaient:
1. —  Sont-ce bien des vestiges antiques?
2. —  Dans l’affirmative, à quel monument pouvaient-ils appartenir?
A la première question, la réponse est relativement aisée.
La nature de ces cubes, leurs dimensions, leur ajustement, leur régularité, 

excluent, à priori, toute hypothèse de monument moderne.
L’opinion des voyageurs archéologues est unanime sur ce point.
Les difficultés commencent quand il s’agit de répondre à la deuxième 

question.

6
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Tout d’abord, ces cubes se trouvent-ils encore à leur emplacement ori
ginaire?

Ou bien ont-ils été transportés là pour servir de matériaux tout prêts à 
quelque construction relativement moderne?

Contre la première hypothèse, il semblerait qu’il y a le fait que Chandler, 
au moins, en a vu au carrefour appelé «Tristrato» dans l’îzmir d’avant 1922.

Contre la seconde hypothèse, il y a le nombre et la dimension de ces blocs, 
leur ajustement spécial, enfin l’état des moyens de transport et des rues de la 
ville du commencement du siècle passé.

Comme Luigi Storari est celui qui s’est occupé le plus de ces cubes nous 
nous permettons de reproduire ici ce qu’il en dit:

1

Page 10 de l’Avant-Propos. —  Il est nécessaire de signaler ici quelques 
uns des dissentiments qui existent entre nos prédécesseurs et nous. . . "D ’après 
nous, l’ancien port qui, d’après Strabon, s’ouvrait et se fermait n’était pas situé 
auprès du château de Saint-Pierre, comme le suppose Pocoke; il ne s’étendait 
pas non plus jusqu’aux pieds de la montagne de la forteresse, ainsi que l’affirme 
Chandler, et n’atteignait pas Ali Pacha Meydan, ainsi que d’autres l’ont pré
tendu.”

"Nous ne croyans pas que les creux gravés en forme de V sur les énormes 
pierres que l’on voit aujourd’hui à l’hôpital grec, derrière le Khan des arméniens, 
en face de l’église de la même communauté, et, qui naguère se trouvaient..aux
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trois rues et à la traverse Sponti, représentent la lettre initiale du nom de Ves- 
pasien, ainsi que l’ont écrit quelques antiquaires; nous ne croyons pas d’avan
tage que ce signe soit une marque faite au hazard, suivant l’opinion de Pocoke.”

Page 49 du texte. —  La Smyrne d’Alexandre le Grand. . . avait un port 
magnifique. . . .

Plusieurs auteurs estimés, tels que Tournefort, Pocoke, Chandler, se sont 
efforcés d’établir la position de cet important monument de l’antiquité, et, ils 
ont convenu qu’il se trouvait à l’endroit où est aujourd’hui Ali Pacha Meydan, 
c’est-à-dire qu’il touchait les murs du château Saint-Pierre, et, enserrant la place 
dont nous venons de parler, qu’il arrivait au pied du mont Pagus, à Haci Huse- 
yin Cami.

Quoique tous les voyageurs et les archéologues qui ont parlé d’îzmir, 
aient suivi l’opinion des auteurs précités, j ’ose néanmoins être d’un avis con
traire, parceque les études attentives que j ’ai faites pour lever le plan de la ville, 
m’autorisent à démentir tout ce que l’on a publié jusqu’à ce jour sur cette 
matière.

Suivant les géographes anciens les plus estimés, Izmir s’étendait dans la 
plaine vers le port; ce dernier se trouvait donc à l’extrémité de la ville, de ce 
côté. Mais, comme j ’ai trouvé les vestiges des anciennes murailles d’enceinte 
jusque derrière le nouveau Khan arménien, j ’en conclus que ce môle immense 
devait se trouver dans le voisinage. Pénétré de cette idée, je redoublai d’atten
tion dans mes recherches, et, ma conviction était formée lorsqu’en 1852, en 
reconstruisant une partie de l’hôpital grec, on découvrit dans les fouilles, à un 
mètre et demi de profondeur, une épaisse muraille dont la surface était tournée 
vers le golfe. Cette muraille, recouverte d’une croûte de coquillages d’un dépôt 
calcaire et d’algues desséchées, me fit conjecturer qu’elle avait longtemps été 
en contact avec la mer, et, que vraisemblablement elle appartenait à l’an
cien port.

Ce port était formé d’énormes blocs de marbre de forme cubique, joints 
ensemble, suivant la disposition du sol, au moyen de deux entailles en forme 
de V  pratiquées sur les flancs qui se touchaient et remplies d’une pouzzolane 
très tenace; à l ’extérieur ils étaient scellés les uns aux autres par des harpons 
de fer, aujourd’hui rongés par le temps, ainsi que l’attestent les trous vides que 
l’on y remarque! En continuant mes recherches avec une nouvelle attention, 
je rencontrai les mêmes blocs avec les mêmes entailles, audessus du Khan ar
ménien, aux Trois Chemins, ainsi que me l’indiquait Chandler lui-même, à 
l ’Echelle anglaise et au passage Sponti; ces blocs suivaient, le long de la mer, 
une ligne parallèle à l’hôpital grec.

Par ce qui précède, chacun peut voir aisément que, si la mer arrivait 
jusqu’à l’hôpital grec, comme l’attestent les dépôts marins, l’espace immense com
pris entre Ce même hôpital et l’Echelle anglaise, était un trait de mer entouré par 
cette gigantesque muraille, et, que ce large bassin ne pouvait être qu’un port, 
c’est à dire celui dont nous nous occupons, la vraie position duquel est restée 
inconnue jusqu’à présent.

63
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Le port de la Smyrne d’Alexandre s’étendait donc de l’hôpital grec jusqu’à 
l’Echelle anglaise, parcourant au sud, à partir du Khan arménien, et, au nord, 
à partir de l’hôpital, deux lignes parallèles entre elles et perpendiculaires aux 
deux autres.

D ’après l ’affirmation des plus vieux habitants du quartier, en faisant les 
fouilles pour bâtir, on a trouvé d’énormes pierres sur la ligne des deux derniers 
côtés.

Le port de Pocoke était un second port naturel, beaucoup plus récent que 
celui dont nous parlons; c’est-à-dire justement celui que Tamerlan fit combler 
lorsqu’il assiégea le fort Saint-Pierre contre les chevaliers de Rhodes.

ANALYSE

Tenant en juste considération le fait que Luigi Storari est un architecte, 
par conséquent un homme de science et du métier, analysons ce qu’il nous dit.

Il énumère des faits et il émets des hypotèses.
Parmi les premiers, retenons surtout:
A. —  Celui d’avoir trouvé les vestiges des anciennes murailles d’enceinte 

de la ville jusque derrière le Khan nouveau des arméniens, par conséquent, en 
se référant à son plan, au Sud-Ouest de l’hôpital grec;

B. —  Celui que l’on découvrit une grosse muraille, faite des cubes que nous 
étudions, en reconstruisant une partie de l’hôpital grec en 1852. Cette muraille 
faiasait face au golfe;

C. —  Celui que cette muraille était recouverte d’une couche de coquillages 
d’un dépôt calcaire et d’algues desséchées;

D. —  Celui que les énormes cubes de marbre étaient joints ensemble au 
moyen de deux entailles remplies de puzzolane, et, qu’il étaient scellés au moyen 
de harpons de fer;

E. —  Celui qu’il a trouvé des cubes semblables aux lieux dits passage 
Sponti, Echelle anglaise et Tristrato;

Parmi les deuxièmes, notons:
1. — Celle de placer le port fermé de Smyrne, dont parle Strabon, ailleurs 

que les autres archéologues voyageurs, c’est-à-dire plus à l’Est.
2. —  Celle d’admettre l’existence ultérieure d’un second port, celui que 

Timour Ilang (Tamerlan) fit combler.

FAITS

Pour les motifs précédemment donnés, nous devons le croire quand il 
affirme des faits constatés «de visu», par lui-même.

Essayons donc d’en tirer les conséquences strictement logiques.
A. — Le fait d’avoir retrouvé les vestiges des anciens murs d’enceinte de 

la ville à l ’Est du port présumé, démontre que ce dernier était bien situé dans 
la ville même. Le contraire eut été assez invraisemblable. Il concorde en outre 
avec la description par Strabon de la ville de son temps.
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B. — Ce fait démontre que seul le hazard de fouilles a fait découvrir ces 
blocs formant muraille. Il ne suffit pas pourtant pour conclure qu’elle se trou
vait bien à son emplacement originaire. Il n’y a là qu’une présomption. Il est 
vrai que les nouvelles découvertes la renforcent singulièrement.

C. — C’est le fait capital, des observations de Storari: «des coquillages, 
une croûte calcaire, des algues desséchées recouvraient ce mu0>. Dès lors, les 
pierres parlent et prouvent qu'elles étaient bien en contact avec la mer. Aucun 
doute n’est possible.

2
D. —  Ces joints en pouzzolane, ces harpons de fer, le matéria, la dimen

sion des cubes attestent la construction antique. Je ne veux pas dire que des 
modernes ne sauraient faire de même, mais bien que c’est invraisemblable.

E. —  le fait d’avoir repéré ces mêmes cubes et murailles aux endroits 
cités, atteste l’existence de quelque monument particulièrement vaste, puisqu’il 
devait s’étendre au moins jusqu’aux limites ainsi assignées,
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HYPOTHESES

Examinons maintenant ses deux Hypothèses:
1. — La première a pour elle le texte d’un spécialiste, le géographe Strabon, 

et, le fait des dépôts observés sur les cubes.
Elle a contre elle, l’opinion des voyageurs relativement modernes, et le 

fait qu’un autre port existait, de leur temps, sur un tout autre emplacement.
2. — La deuxième n’est qu’une conséquence de la première. Elle ne repose 

sur aucun texte, à notre connaissance, sur aucun fait constaté.

QUELQUES REMARQUES

C’est à dessein que nous n’avons cité jusqu’ici, ni Scylax de Cariandre, ni 
Aristide Ælius. dont Slaars fait grand cas, quand il s’efforce de définir l ’em
placement du port d’îzmir dit de Strabon.

En effet, il est presque certain aujourd’hui que le premier, contemporain 
de Darius Hystaspis (fin du Vème siècle - commencement du IVème av. J. C.) 
n’est pas l’auteur du «Periple» dont, par ailleurs seulement un abrégé est par
venu jusqu’à nous. On ne sait à quelle époque a vécu son véritable auteur. Les 
uns le croient contemporain d’Alexandre le Grand, et les autres de Polybe 
(Bouillet).

En tous cas, ce soi-disant Scylax de Cariandre connaissait bien îzmir, 
puisqu’il en parle. Mais il ne dit absolument rien de son port.

Quant à Aristide, s’il est vrai que c’est l’auteur qui s’est occupé le plus de 
notre ville, il n’en est pas moins vrai que c’est exclusivement un orateur, plus 
préoccupé de style, d’images, de rythmes et par conséquent de mots, que de pré
cisions topographiques.

Au reste, c’est un fait qu’il parle tantôt «des ports» d’îzmir, au pluriel, et, 
tantôt «du port» au singulier, se récusant ainsi lui-même.

Les raisonnements les plus subtils ne sauraient prévaloir contre les faits 
ci-dessus.

Slaars cite également Strabon.
Toute son argumentation se base sur les mots «vers l’autre plan. . .» qui 

auraient été employés par ce géographe pour situer le port fermé d’Izmir.
Je  ne saurais affirmer, faute de documentation suffisante, si le texte ori

ginal porte ces mots. Mais, dans la traduction en français que je possède, (Amé- 
dée Tardieu - Paris - Hachette - 1880) ces mots ne se trouvent pas.

En admettant même que ce ne soit là qu’une omission, il semble que Slaars 
oublie que, selon lui, la ville de Strabon s’étendait jusqu’aux Bains de Diane 
(Halkapinar). Cela étant, aussi bien le port de Hisar Cami, que celui présumé 
de Storari, se trouvent bien «vers l’autre plan de la ville».

Passons à un autre ordre de faits.
Entre l’arrivée de Strabon à îzmir (vers la fin de l’ère d’avant J. C.) et 

celles des autres archéologues, relativement modernes, près de quinze siècles se 
sont écoulés.
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Des catastrophes de tous genres, tremblements de terre, incendies, guerres 
civiles, conquêtes violentes, sièges mémorables, guerres religieuses, etc., etc., 
ont dévasté, presque anéanti îzmir.

C’est ainsi que la ville prise et détruite par Timour Ilang semble n’avoir 
consité qu’en une forteresse moyennageuse, le château de Saint-Pierre, situé en 
face de Hisar Cami, alors que les Turcs occupaient, déjà depuis cinquante ans, 
la forteresse du Pagus.

Quant au litoral, nous constatons nous-même les énormes changements 
qui s’opèrent, en incomparablement moins de temps que quinze siècles. Ce sont 
là œuvres de l’Hermus, qui se jetait dans le golfe même, jusqu’au siècle passé, 
et, aussi du torrent dit du Pont des Caravanes (Kemer).

Ces faits permettent logiquement d’affirmer que la topographie d’Izmir a 
été bouleversée de fond en comble.

CONCLUSIONS

Des faits qui précèdent, de leurs déducations logiques, des remarques ci- 
haut, à quelles conclusions peut-on arriver?

A. —  Ces cubes de marbre marqués d’un V, formant par endroits de vé
ritables murs, sont certainement les vestiges de quelque monument antique.

B. —  Ce monument devait apparemment avoir de très vastes proportions
C. —  Il était en contact avec la mer.
D. —  Il se trouvait à l’intérieur des anciens murs d’enceinte de la ville.
Quant à savoir, quel était ce monument, il convient, en l’état actuel de ne

point répondre aussi catégoriquement que l’on fait, Storari d’abord, qui se dit 
convaincu que c’était là le port fermé d’îzmir, Slaars, ensuite, qui le nie ca
tégoriquement.

Remarquons pourtant, en toute impartialité, que si ce dernier nie, en se 
basant sur des interprétations d’auteurs, par contre, il ne dit pas quel pouvait 
être alors ce monument grandiose.

Storari, pour son compte, se base surtout sur des faits qu’il a pu constater 
«de visu».

Entre les deux, nos préférences vont au second, c’est-à-dire Storari.
Son hypothèse est, pour le moins, aussi vraisemblable que celle de ses con

tradicteurs. Elle a, sur cette dernière, l ’avantage important d’être basée sur des 
faits exclusivement. Elle semble concorder parfaitement avec le texte du seul 
spécialiste des temps anciens ayant parlé de notre port, le géographe Strabon.

Y  aurait-il moyen d’amener quelque certitude sur cette question? Nous 
pensons que oui.

Outre les fouilles, qui seraient encore le meilleur des moyens, il existe à 
Ephese, déjà précédemment mis à jour, au moins une portion du môle de l’an
cien port, au bout de la voie Arcadianine.

Une étude comparative de ces vestiges avec ceux d’îzmir, faite par un 
spécialiste, pourrait amener des conclusions édifiantes, S'ajoutant aux com
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mencements de preuves déjà fournies par Storari, elles pourraient conduire à la 
certitude.

Ces études vaudraient-elles la peine de les entreprendre?
Au point de vue archéologie, en général, la question ne se pose pas, 

tant l’affirmative est évidente.
L’art antique appliqué à la construction des ports est encore assez peu 

connu, du moins à notre connaissance.

3

Mais, au point de vue particulier de la ville d’îzmir?
Toute ce qui concerne l ’antique splendeur de notre cité ne peut que nous 

intéresser.

Ce ne serait pas là, toutefois, la seule satisfaction à laquelle notre ville 
pourrait aspirer.
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Quelle attraction touristique pour elle, si l ’on pouvait y admirer les ves
tiges d’un port antique fermé, dont il n’y a, à notre connaissance, que de très 
rares spécimens dans le monde, s’il en existe.

A ce sujet, on ne peut que regretter amèrement que les services de voirie 
aient traité avec quelque désinvolture, soit en les déplaçant, parfois même en les 
cassant, ces vénérables murs, témoins irrécusables de la splendeur et de la gloire 
de l’antique îzmir.

APPENDICE

Nous n’avons pas cru nécessaire de commencer cette étude par une des
cription des cubes, marqués d’un V, qui en font l’objet.

Storari les a fort bien décrits.
Remarquons toutefois, qu’il se pourrait bien qu’ils ne fussent pas réelle

ment de marbre pur, mais bien, de la pierre communément appelée «badem taşı», 
laquelle lui ressemble fort, et, dont des carrières se trouvent non loin de Denizli.

La photo ci-jointe ( 1 ), que nous devons à l ’obligeance de Monsieur le 
Directeur des Musées d’izmir, illustre suffisamment les textes.

Elle présente en outre l’avantage de faire voir la sorte de plate-forme qui 
les précédait ou encore qu’ils formaient eux-mêmes. Elle est en effet, composée 
non pas de dalles, mais bien de ces mêmes cubes rangés et superposés, sur une 
hauteur de deux, peut-être même de trois, parfaitement joints et aplanis, à leur 
partie supérieure.

Nous n’avons pas cru, non plus, devoir parler du grand fragment de 
sculpture qui a été mis à jour au même endroit, et, qui se trouve aujourd’hui 
déposé au Musée d’izmir.

Il mesure 1 mètre 25 de haut, sur 1 mètre 50 de large. Le marbre en est 
assez bien conservé mais les mutilations très fortes. Il semble qu’il s’agit là de 
quelque haut relief monumental allégorique, peut-être bien Iphigénie. On peut 
y relever les traces d’au moins trois personnages, si non quatre.

Les photos ci-jointes ( 2  et 3) en peuvent donner une faible idée.





BEYŞEHRÎ KİTABELERİ VE EŞREFOĞLU CAMİİ
VE TÜRBESİ

Yusuf Akyurt 
Konya Müzesi Müdürü

Eski eserlerin tesbit ve muhafazasına karşı beslediği sevgi ile erbabı sanayiin 
ilmi meksubatı ve mevhubatını takdir eden Maarif Vekâletinin gösterdiği alâ
kadan dolayı Beyşehrindeki eski binaları tetkik için 8 /1 0 / 1 9 3 6  tarihinden 
15/10/1936 tarihine kadar kaldığım 9 gün içinde eski îçşehir ve Yenişehirde 
mevcut kitabelerle mebaninin ve bilhassa Eşrefoğlu cami ve türbesinin plânlarını 
almıştım.

Bundan evvel yani 29 mayıs 1932 tarihinde Beyşehrine gidip ancak orada 
üç saat kalmak mecburiyeti hâsıl olmasına mebni o vakit mebani ve kitabeler 
üzerinde tetkikat yapmamış idim. Bu son seyahati evvelce ihzar eden esbak ma
arif müdürü Esat Altan’a ilim ve fazilet namına teşekkür etmeği vecibe tanırım. 
Eski eserlerin muhafazası hakkında hassasiyet gösteren şimdiki maarif müdürü 
H. Z. Kalkancı’ya teşmil etmek lâzımdır.

Gerek Avrupada, gerek memleketimizde yazılmış ve basılmış bazı eser ve 
mecmualarda Eşrefoğlu cami ve türbesinin ve diğer mebaninin plânlan mevcut 
olmadığı gibi kitabelerin dahi hem yâlnlış ve eksik yazılmış, hem de satırı satı
rına kayit ve tesbit edilmemiş olmasına binaen plân ve kitabe ve maktaların 
tersim ve tesbitinde fennin icabatına riayetle dikkat ve itina edilerek her ihtima
le karşı da kitabelerin istampajını da almıştım.

Zemin müsait olmadığından ben burada Beyşehri hakkında tarihî, coğrafî, 
sınaî, iktisadi ve istatistikî malûmat veremiyeceğim. Yalnız mebanileriyle Eşref- 
oğulları hakkında kısa malûmat ile cami ve türbenin tariflerini yazmakla iktifa 
edeceğim.

Beyşehri eski Pisidya kıt’asına dahildir. Konyanın 89,5 kilometre garbi ce
nubisinde bulunuyor. Otomobil ile Konyadan üç saatte varılır. Şose yolu çok mun- 
tazamdır. Oradaki cami ve türbeyi görecek yabancı seyyahların Beyşehrinde kal
malarına lüzum yoktur. Bir günde gidip Konyaya dönmeleri mümkündür.

EŞREFOĞULLARI
Eşrefoğulları hakkında tarihlerin verdiği bilgiler çok az ve kısadır. Bir

çok tarih kitaplarını karıştırdım. Evkaf defterlerini baştan aşağıya kadar gözden 
geçirdim. Eski tapu kayitlerine baktım. Bu aile hakkında doğru ve kanaat verecek 
mufassal malûmat bulamadım. Bugün elde mevcut mehazlarımız şunlardır:

1 . —  Şahabettin Ebülabbas Ahmed-iil-Amrî { ' }  nin (Mesalik-ül-ebsar fi 
memalik-ül-emsar =  ¿(lif J  ) adlı kitabı. Bu kitap
Istanbulda Ayasofya kütüpanesinde vardır. Numarası: 3416,

f 1}  Şahabeddin Ebülabbas Ahmed-üI-Amrî: 749 H. =  1J48 M. tarihinde Şaında 
Ölmüştür.
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2 . — Eflâki dede’nin { ' }  (Menakib-ül-arifin ve Meratib-ül-kâşifin =  „ î L. 
¿«AİSÛI— i adlı menakıbı mevleviye kitabı. Konya müzesi kütüpanesin- 
de 2158 numarada kayitlidir. Yazmadır. 860 tarihli. 620,640,641 sahifelere bak.

3. — İstanbul saylavı üstadımız Halil Ethemin (Düveli Islâmiye) adlı ki
tabı. İstanbul Millî Matbaa 1927. Konya Müzesi Kütüpanesi numara 3 0 9 2 . 
(287-288) sahifelerine bak.

4. —  M. Lebau: Histoire du Bas Empir. Cilt: 19. S. 6 . bu kitap Istanbul- 
da Bayazıt Kütüpanesinde vardır. Numarasını hatırhyamadım.

5. —  Beyşehrinde mevcut cami, türbe ve kale kitabeleri.
6 . — Defterhanenin (Defteri Atik) te başlık kaydi.
7. —  Cihannüma, Kâtip Çelebi, İbrahim Müteferrika basması, sene 1145, 

sahife: 618. Müze kütüpanesi No. 4139.

MEHAZLARIN MÜNDERİCATI

1 . — Mesalik-ül-Ebsar: Üstadımız Halil Ethemin (Düveli Islâmiye) adlı 
kitabının 287 nci sahifesinden alınan hulâsa:

(Memleketi bin Şeref) diye tevsim ettiği fasılda Rum nıemalikinde o zaman 
mevcut olan Türk ümerasının bir takım eski hükümetlerin bakiyesinden olup 
kendilerini muhafaza edebildiklerini ve Selçukilerin hini inkırazında kesbi istik
lâl ederek dağlık mahallere hâkim kaldıklarını ve ovalar ise Moğol ümerasının 
elinde bulunduğunu ve bütün bu Türk ümerasının Germiyanoğlu hakimiyetini 
tanıdıklarını ve Timurtaş ibni Çobanın valiliği esnasında bu Türk emaretlerini 
feth ve teshir ettiğini dermeyan ettikten sonra (işte Memleketi bin Şeref dahi

£'3 Şemşeddin Ahmed Eflâki-el-Arifi: Konyalıdır. Ahi Naturun oğludur. Bed- 
reddin Tebrizi’tıin ve Muhiddin Cindi’nin talebesindendir Kon yada Yeşil Kubbenin şar
kında vaki Topbaş Hoca evinde metfundur. O evlerin yerleri vaktile mevlevî dergâhı etra
fındaki Hadikat-ül-Ervah denilen üzeri açık kabristan idi. Kitabesi 20 nisan 1929 tarihin
de Konya Müzesine getirilerek 923 numaraya ikaydolunmuştur. Kitabesi şudur:

j l  jj_adl —  3  UJl j l j  Lül jG  ¿j* Jib ’I __ 2  JjUl eul — 1

A> I jtmi Alil __ 5 rt—A. p j > ~ o ş ,—— 4 Jk» j
V Al— j>-\

Bu kitabeye nazaran Eflâki Dede 761 H. =  1360 M. tarihinde vefat etmiştir. Eflâki 
Dede Mevlânanın oğlu Sultan Veledden ve oğlu Ulu Arif Çelebiden tasavvufa müteallik ma
lûmat almıştır. Ahmed olarak birçok beldelerde seyahatta bulunduğu halde o zaman için 
Konyadan daha yüksek bir ilim ve fen şehri görmemiş olduğundan dolayı doğduğu Kon- 
yaya avdete mecbur olmuştur. Riyaziyatta, heyet ilminde kemal ve ihtisası bulunduğundan 
dolayı zamanının erbabı kemali «Eflâki» mahlasını vermiş idiler. Kendisi mütevazı ol
duğu için ismini vadetmek icap ettiği zaman «Eflâki» kelimesi yerine «Haki» mahlasını 
kullanır idi.

Ulu Arif Çelebinin tensip ve emrile Mevlâna menaktbım yazmıştır ki (Menakıbı 
Eflâki) diye meşhurdur. Bu menakıbı (718 Hicrî) tarihinde yazmağa başlamış ve (754) 
tarihinde ikmal etmiştir.

Eflâki Dede (Nısfınnehar) hattını Yeşil Kubbeden geçirmek istediğinden coğrafî 
hatlarını beldelere göre hesap ederek meydana getirmiş ve birçok eazımı teşvik eylemiş 
işe de emeline muvaffak olamamış olduğu rivayti vardır. Ben bu rivayeti tevsik edemedim,
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bu takımdan idi.... Makam hükümeti Bey şehri olan bu memleket müstakil bir 
emarettir. Ordusu yetmiş bin süvariden ibarettir. Altmış beş kasaba ve yüz elli 
beş kariyesi vardır. Bu memleketin emiri, Timurtaşın emriyle katlolundu...) di
yor. Bu vak’a ise Timurtaşın Mısırda tarihi katli olan 728 senesinden biraz ev
vel olmak lâzımgelir.

2. — Menaklb-ül-Arifin ve Meratib-ül-Kâşifin: Eflâki Dede, Konya müze
si Kütüpanesi, numara 2158, yazma, 860 tarihli sahife: 676 .

620 nci sahifedeki satırlar şudur:

cşV ¿r-v!l j jL »  «¿.IU &  xS ~ , J ıjiâl yj“̂ "  ®A~' -  4
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TÜRKÇESt

Bu yüreği temiz bende, böylece nakil ve hikâye ediyor ki bir gece Beyşeh- 
rinde, evlâdı Eşreften Emir-ül-Ümera Mübarizüddin Çelebi Mehmet Bey, Hazreti 
Arif Çelebiyi £ '}  misafirlikle sarayına davet etmiş idi. Mehmet Bey davetini 
kabul ettirmek için Çelebiye karşı en büyük rica ve niyazlarda bulunmuş ve en 
büyük samimî itikatlarım, hakikî ihtiramlarım göstermiş idi. O derece tevkir ve 
tazimde bulundu ki oğlu (Süleyman Şah) i yanma çağırarak Çelebinin oturduğu 
yere (Pişikeş) £2]  gönderdi ve onu Çelebiye mürit yaptı. Çelebi Süleyman Şaha 
misli bulunmıyan bir kemer kuşattı. Birlikte büyük bir ihtişam ile Mübarizüddinin 
sarayına geldiler. (Süleyman Şah orta yerde hizmet ediyordu) Mehmet Bey ba
şını eğerek Çelebiye: (Bu oğlumun hayatına ait akıbetin ne olacağını beyan bu
yurur musunuz) dedi. Çelebi: (Sizin devrinizden sonra bu vilâyetin harap ve 
perişan olması ve ahalisinin dağılması bu oğlunuzun ayağının ucunda vuku bu
lacaktır. Bu gibi hadisat neticesinde düşmanlan kendisini de bu deryacığınıza 
atıp yokedeceklerdir) cevabım verdi. Bu acı haber üzerine; Mehmet Beyle be
raber orada bulunanların hepsi ağlaştılar. Çelebi Hazretleri yine buyurdu ki: 
(Yazık başı dönmüş bu çocuğun tepesinde hiçbir iyi talih bulunmadığı gibi 
kendisinin de reisliğe ve ululuğa liyakati yoktur.) Şiir:

3 3  O** j  (3 *® J  3

Birçok büyük adamların evlâdı kendi işlerinin çirkinliğinden ve zamanla
rının fitnesinden ve kargaşalığından dolayı babalarının nam ve şerefine halel ver
mişlerdir. Az zaman sonra, hâdise Çelebinin dediği gibi ortaya çıktı. (Mehmet 
Bey dünyadaln gitti). (Timurtaş) eyyamı devletinde Beyşehrini istilâ etti. Şehri 
yağma ettiler. Birkaç gün sonra (Süleyman Şahı da göle attılar öldürdüler) o 
memleket bu suretle harap oldu, gitti.

Yine mezkûr nüshanın 640 ve 641 inci sahifelerindeki satırlar şudur:

3** — 4

^  3 3 3 ^  *.-£j  ta 5

£’}  Ulu Arif Çelebi: Doğumu 18 zilhicce 6 7 0 = temmuz 1272 M. Ölümü: 24 zilhicce 
719 =  şubat 1320 M. Mevlânanın vefatından sonra Mevlâna postuna oturan şeyhlerin iiçün- 
oüsüdür. Ulu Arif Çelebi Şeyh Salâhaddin Zergubun kızı ve Sultan Veledin zevcesi Fatma 
hatunun oğludur. Mevlâna Celâeddini Ruminin oğlunun oğluna isim olmak üzere (Feridun) 
ve lâkap olmak üzere (Afif) demiştir. Ulu Arif Çelebi seyahati pek çok sevdiğinden gez
mediği ve görmediği memleket kalmamıştır. İlmi, fezaili yüksek olduğundan bütün Selçuk 
ümefasile Karamanoğullan tarafından pek çok hürmet görmüştür. Ekseriyetle farisî ve 
türkî ve biraz da arabî olarak veciz ve selis şiirleri vardır. Bütün ismi (Şemsüddin Feridun 
Ulu Arif Çelebi) ve bazı kitaplarda (Celâleddin Ulu Arif Çelebi) görülmüştür

Ç} Pişikeş: Ihsan, Hediye ve büyük adamlar bir yere giderken önden giden ma
iyeti memuru yahut kölesi demektir.

9 4  DERGİ
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O-J-l—a* jl  l Â jJl fJİ j\ Ij ^ ¿e—İ XZjS ' ı£j\ Jo \j}\ 15

Ub J *~>_j o z y

jLlJİ jL .j.î  sy  «Ci-L. >y- jW *  b jl  ¿r'j / >  - i 6

¿ '- î

■A» —j  ^ J j *  4**j  Ij j I  ̂■ ■ s■ ı |jt<ıgi jl  t ç>x a ■̂■•̂ ' 17

Jlııdil cĴ - <jfjl
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TÜRKÇESİ

Bendei Hâki şöylece naklediyor ki (Nuriddin) isminde Semerkantlı büyük 
bir âlim var idi. Yeni ve yakın bir zamanda Arif Çelebiye intisap etmiş mürit 
olmuştu. Bir müddet Çelebiye devam eylemiş ve malca, bedence az çok hizmette 
bulunmuştu. Az çok çalışmak ta gösteriyordu. Lâkin nefsi bülfuzul (patavatsız 
herkese çatar), küstah gidişli bir kimse idi. O derecede ki mütekebbir, azametli 
ve şer tarafları olduğu için Çelebinin ve kendi arkadaşlarının sururhı zamanlarını 
bulandırır ve karma karışık edermiş. Bir gün Çelebi ona (Şu birkaç mektubu al, 
Eşrefoğlu yanına git; Hazreti Pir Dergâhının dervişleri için un, sadeyağ ve daha 
başka lüzumu olan şeylerden sana verilecek onları al çabuk geri dön yine bu
raya gel) emrini verdi. Nuriddin derhal yolculuk kuşağını kuşandı. Çelebi ve 
dervişler karşısında ata binmek istedi. Hayvanın kolam birdenbire çözüldü (ya
hut koptu) Nuriddin. tepesi üstüne düştü. Bu suretle Nuriddin yine hayvana bin
di. Çelebi onun arkasından bakarak: (Bu adam başsız gidiyor, eğer öldürülmezse 
hayreti muciptir) dedi... Dördüncü günden sonra Nuriddini Eşrefoğlunun öldür
düğüne dair Konyaya haber geldi. Bu katlin sebebi şudur: Meğer Eşrefoğlu Meh
met Beyin yanında (Tırazi) isminde şair, fazıl ve meşhur bir kimse varmış, 
ötedenberi Nuriddinin o şair ile aralarında ülfet ve sohbet varmış, ikisi birlikte 
birçok sefer ve seyahatte bulunmuş imişler ve o defa da biçare şair Tırazi, Nu
riddini Beyşehrinde kendi evine müsafir kabul etmiş imiş, ikisi arasında bir bahis 
cereyan etmiş, Semerkantlı nefsinin daima şer ve masiyete mail bulunmasından do
layı zavallı Tıraziyi öldürmüş. Bu hadisenin haberi Eşrefoğluna iriştiği zaman 
bu halden dolayı çok müteessir ve münfail olmuş. Şehrin müftileri katilin katli 
için fetva vermişler. Semerkantlıyı da hemen o dakikada öldürmüşler ve iki ce
sedi de bir mezara koymuşlar. Hazreti Çelebi Semerkantlinın öldürüldüğümü işi- 
dince: (Maksadı daima yâranının zevkini bozmak olup öyle bir kudurmuş köpek 
olduğu için dostların şerefine kurban ettik) dedi.

4

5

6
7

8
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Oradaki yaranın hepsi başlarını öne eğerek gözlerinden ibret yaşları dök
tüler... Eşrefoğlu Mehmet Bey Çelebiye çok hizmetlerde bulundu. Konyadan, 
Semerkantlıyı öldürmüş olduğundan dolayı mazeretnamelerle Çelebiden af dile
di. Çelebi, Mehmet Beye: (Siz bu işte, Nuriddinin katli meselesinde yeddullahın 
vekili oldunuz ve hak böyle istiyordu, böyle oldu.) diye cevapnameler yazdı. Se- 
merkantlıya bu belâyı getiren sebep evliya hatıralarını kırmaya devamı oldu. 
Dedikten sonra şu beyti onlara yazdı:

t/ U“J ' J  ^ j A.>- J ?  «S**

Benim hareketime karşı kim eğri hareket, eğri gidiş gösterirse o adam anka bile 
olsa yine ben onu ağlatıp zar ederek öldürürüm.

5 - 6 .  — Beyşehrinde mevcut cami, türbe ve kale kitabeleri. Defterhanenin 
defteri atikteki başlık sureti. Bu iki mehaz yerlerinde yazılacaktır.

7. — Cihannüma, Kâtip Çelebi —  İbrahim Müteferrika basması, sene 1145 
sahife 6 9 8 . Konya Müzesi Kütüpanesi numara 4139 Cihannümanın 618 inci sa- 
hifesinde Beyşehrinin tarifi bahsinin kenarında sonradan yazılmış şu matlap 
vardır:

ı_~Üa* 1

d ¿ r - t ! i a**" 2

#A A. . • q

ı̂ £'\ AL** ^ o-y-* *ı ^

Şu matlabın kay dine nazaran Seyfettin Süleyman bin Eşref 2  muharrem 
702 =  27 ağustos 1302 tarihinde yani yaptırdığı türbenin tarihinden sonra ve
fat eylediği anlaşılıyor.

Mülâhaza: Muallim Memduh Yavuzun bastırdığı (Eşrefoğulları Tarihi - 
Beyşehir Kılavuzu) adlı kitabının 14, 15, 16 ncı sahifelerinde Eflâkî Dedenin 
iki bentleri tercümesile birlikte neşrolunmuştur. Bu satırların mukaddimesinde 
(Müze müdürünün defterinden esasile karşılaştırarak çıkardım) diyor ise de 
bu yazılar defterimden çıkarılmış olmayıp yazdığım (Türk Asarı Atikası Bina
larına Ait Tarihî Mecmua) adlı kitabın (Selçukîler devri - ikinci cilt sahife 5 -8 ) 
dan istinsah eylemiştir. Tashih olunur.

EŞREFOĞULLARI TÜRK VE MÜSLÜMAN MI, MÜHTEDl M î?

Üstadımız Ahmet Tevhit ile birkaç sene evvel Eşrefoğulları hakkındafci uzun 
mübahaselerimizde bunların (Komnen) ailesine mensup olduklarım bir iki yabancı 
tarihçiye atfen söylemiş ve not defterini çıkararak bana şu cümleleri yazdırmıştı:

7
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£lsakın oğlu =  Jan Komnen ve İmparator Kaloyatıinin yeğeni olup 
(1140) Milâdî senesinde Türklere iltica etti ve Müslüman oldu. İsmi 
(Eşref) konuldu. Bu mühtedi Konya Sultanı Birinci Mes’udun kızını aldı. 
(Çelebi) unvanı verildi. Bir oğlu dünyaya geldi. (Süleyman) ismi verildi.]

Halbuki tetkikatım neticesinde şu köksüz ve asılsız rivayetin doğru olmadığı şu 
izahat ile sabittir:

Yabancılar, Eşrefin iltica tarihini 1140 Milâdî senesi olarak gösteriyorlar. 
1140 Milâdî senenin başı 534 senesi cemaziyelevvelin dokuzuncu pazartesi günü
ne tesadüf ediyor ki bu tarih ile Eşrefin oğlu Seyfettin Süleymanın ilk kitabesi 
689 cemaziyelevvel =  1 2 9 0  senesi mayısında olmasına mebni gösterilen iltica 
tarihinden tam 150 sene bir Zaman geçmiştir. Şu erkamın belâgatine bakılırsa 
Eşrefin henüz doğmadığı kanaati hâsıl olur. Eşrefi o seneye yaklaştıralım, oğlu 
Seyfettin Süleymanın yukarda bahsi geçen ilk kale kitabesi 689 H. =  1290 M. 
tarihinden yabancıların lehine olarak 50 sene çıkaralım. Bu 50 sene içinde Eşre
fin hükümet sürdüğünü farzedelim, Geride 1 0 0  sene kalıyor. Eşrefin o zaman 
yani iltica ettiği beyan olunan tarihte en az yirmi yaşında olsa şu halde evlâdile 
beraber 120 yaşında İken Rükneddin Birinci Sultan Mes’ut { ’]  Selçukîye iltica 
etmiş demektir ki buna tarihçe imkân olmadığı gibi birinci Sultan Mes’uda damat 
olmasına dahi imkân yoktur.

Ecnebilerin ortaya attıkları bu köksüz ve asılsız rivayet Türklerden yeti
şen büyük ve meşhur adamların ekserisini mühtedi göstermek ve kendilerine malet- 
mek kaziyesinden mütevellit meyil ve ihtisastan ileri gelmiştir. Bunun pek çok 
nümuneleri vardır. Bunlarda herhangi bir millete mensup ıbüyük adamları ken
dilerine maletmek meyli var ise de İslâm ve Türk müverrihlerince bu itiyat ve 
ihtiras yoktur.

İhtida ederek tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm ilimlerinde büyük bir şöhreti 
ihraz ederek Beyzâviye ve Zemahşerinin Keşşafına arapça talikat ve bilhassa (Dü- 
rer-ül-hükkâm fi Şerhi Gurer-ül ahkâm r  ^  j  (.ISCi-ljjj —  )
gibi eser yazmakla temayüz etmiş ve 885 H. =  1480 M. senesinde ölmüş olan 
Molla Husrev ve mücahitlerden Köse Mihal ve muasırları gibi Türklüğü ve 
Islâmiyeti kabul eden zevatın hüviyet ve milleti sabıkaları gizlenmemiştir. Hâlâ 
eski şöhretleri devam ediyor.

Şahabeddini Amrinin Mesalik-ül-ebsarında: (O  zaman mevcut olan Türk 
ümerasının bir takım eski hükümetlerin bakiyesinden olup....) yazması Eşrefoğul- 
larının Türk ve İslâm olduklarını ispat eder.

Türk ve İslâm müverrihleri hiçbir zaman hakikati ketmetmezler. Kendi 
milletlerine iltihak etmiş, yahut kendi kavmiyet hayatlarından ayrılarak bir ec
nebi kavim ve millete kaçmış, katılmış olan kimseleri icap ederse hakikat veçhile 
bildirirler. Kendi kavmiyet ve milletini beğenmiyerek bir husumeti şahsiyeden 
dolayı Türkler arasından kaçmış olan Türkleri, Türk müverrihleri hiçbir daha 
arayıp sormazlar, adım bile ağza almazlar.

O  Sultan Rükneddin Birinci Mes’ut 510 H. =  1116 M. tarihinde cülus etmiş ve 
551 H. — 1156 M. senesinde ölmüştür.
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Eşref filhakika mühtedi olsaydı bütün ecnebi ve Türk tarihlerinde bu riva
yetin yeri bulunur ve yalnız Tevhit üstadımızın dediği gibi bir iki ecnebi tarih 
kitabına münhasır kalmazdı. Nitekim birinci Alâeddin zamanında (Emir Ke- 
malettin Kimnanuş) ve Gıyasettin Üçüncü Keyhusrev zamanında (Emir Sârı- 
müddin Kimnanuş) ların lâkapları halile kalmıştı.

Eşref mühtedi olsaydı yukarda yazdığım mukayeseli tarihler biribirine 
uygun olur ve o zamanı idrak etmiş olan Şahabeddinin Mesalik-ül-ebsarında bu 
rivayetin yeri bulunur idi.

Eşrefoğulları esasen Türk ve Türkmen olup Çobanın oğlu Timurtaşın va
liliği esnasında bu Türk emaretini feth ve teshir ile Mübarizüddin Mehmet Beyin 
oğlu Süleyman Şahı 728 H. =  1328 M. tarihinde katlettiğini ve Timurtaşın ayni 
senede Mısıra firar ile valisiz kalan Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir gibi mem
leketler ayni senede Hamitoğlu Hızır Bey tarafından zaptolunduğunu ve Hamit- 
oğlu ülkesinin bir kısmile beraber 793 H. =  1391 M. tarihinde Yıldırım Baya- 
zıt tarafından Osmanlı memleketlerine zammolunduğu yukarda yazdığım me
hazların hulâsasından anlaşılmıştır.

EŞREFOĞULLARI SİLSİLENAMESİ

1 -  EŞREF

2 -  SEYFETTİN SÜLEYMAN

KİTABELERİ .-
689
1290

696
1297

699 701 H.
1299 1301 M.

V EFA TI: 2 Muharrem 702 =  27 Ağustos 1302 pazartesi

Gülcemal EŞREF Bey KIZI ? 3 — Mübarizüddin
Hatun Mehmet Bey

4 -  SÜLEYMAN ŞAH 
K atli: 728 H. =  1328 M.





1 Bcyşehri manzarası
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MEBANl VE KİTABELER

I

BEYŞEHRİ KALESİ

Beyşehri kalesi Eşrefin oğlu Seyfettin Süleyman tarafından İzzettin ikinci 
Keykâvusun oğlu Gıyasettin ikinci Mes’ut zamanında cemaziyelevvel 689 =  ma
yıs 1 2 9 0  senesinde inşa olunduğu dört satırdan ibaret beyaz mermer üzerine 
hakedilmiş: 0,69 X  0,65 metre ölçüsündeki şu kitabeden anlaşılıyor:

»II j  ^~~!l iJ jL il _tJJl s*\ —  1

^la)l j>\ ¿y_dl_y jJâc-Vl j l k L J l  —  2

 ̂ 3

J  J_jVl ,3 ajLail < u ) l ¿t jlpJL- —  4

TÜRKÇE Sİ

Süleymanşehir ismile müsemma bu belde din ve dünyanın yardımcısı büyük 
Padişah Ebulfeth Mes’ut bin Key'kâvus (Mülkü baki olsun) zamanında büyük 
Emir Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman (Allah ona yardım edenleri aziz eylesin) altı 
yüz seksen senesi cemaziyelevvelinde yaptırmıştır.

Bu kitabenin birinci satırına bakılırsa Beyşehriıni inşa veya yeniden imar 
etmiş ve kendi ismine izafetle (Süleymanşehir =  ) diye ad vermiştir.

Bugün Beyşehri kalesinden eser kalmamıştır. Yalnız bazı yerlerde duvar 
temelleri görünmekte olup bir harap kapısı kalmış ise de bu kapı OsmanlI dev
rine aittir. (Şekil: 2  =  Kale kapısı manzarası) kapının en eski heyeti malûm de
ğildir. Osmanlılar devrinde yapılmış olan bu kapının kemeri üstünde ve eski 
kitabenin yanına konulmuş (0 ,90X 0,54 M.) ölçüsündeki ikinci kitabe şudur:

\ * \ r  \»\t —  1

j - d » l  - s i l  J ı j i ı  - i l  J ~ â i  ¿ . e l  —  3

f 1} Bazı mecmualarda ( ) geçmiştir. Ben kapının resmini ve ölçüsünü aldı

ğım zaman merdiven ile (kitabenin bulunduğu yere kadıır çıktım. Kelime kelime okudum.
Ve istampajını aldım. ( __ ) yani 7 değil ( ) yani 9 olduğunu gördüm. Şekil: 2

kapının ve kitabe mevkilerinin şimdiki 'heyetini göstermektedir.
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Yine bu ikinci kitabenin yanında 0,55X0,41 M. ölçüsünde şu üçüncü ki
tabe vardır.

UâiU- j o -  aulj 1

■X»^ ¿M j l f l — 2

jUı-L* j\ıjy'-’ 3

Bu kale kapısı birinci Ahmedin saltanatı devrinde yapıldığı anlaşılıyor. 
Kale hakkında bundan fazla malûmat yoktur.

(Derhayır =  epçet hesabile 1014, (Tehassentü lillâh =  -0] )
1013 tarihlerini if ham eder.
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EŞREFOĞLU CAMİİ

CAMİİN İNŞA TARİHİ HAKKINDA BİR MÜLÂHAZA

Defterhanei âmireden muhreç nişanı âlişan ile 
muanven sureti defterin suretidir amel kılına. 

D efteri atik kayit sureti: Bin yüz kırk senesi şevvalinin evasıtında defter
hanei âmireden çıkarılmış olan kayitte camii Sul
tan Sencer bin Melekşah bin Alp-Arslan Selçukî 
ki sene seb’a ve hamsin ve hamsemiye (557) tari
hinde bina olunmuş ve Emir Süleyman bin Eşref 
sene seb’a ve sittin ve sittemie (667) tarihinde ta
mir ve termim eylemiş bermucibi hat tarihi nukuşi 
dergâhu camii mezkûr ve haliyen vakfiyet üzere ta
sarruf olunan cihetleri bunlardır ki tahrir olu- 
nur C1} .

Şu kayde göre cami, Sultan Sencer bin Melekşah bin Alp-Arslan Selçukî 
tarafından 557 =  1162 M. tarihinde yapıldığı ve Eşrefoğlu Emir Seyfettin Sü
leyman tarafından 667 H. =  1268 M. { 2J  tarihinde yani 110 sene sonra tecdit ve 
tamir olunduğu beyan olunur. Halbuki: (Bermucibi tarihi hattı nukuşi dergâhı 
cami =  c O *  -Li- £.j\T ) diye tavsif ettiği vakfiye, mez
kûr camiin kapısı üstünde iki satırdan ibaret taşa maıhkûk vakfiye hulâsası olup 
tarihi ise ( 6 9 6  H. =  1297 M .) dir. Bu camiin büyük methalini dahile doğru 
takip eden çini ile müzeyyen ikinci methalin üstündeki kitabe ise 699 H .=  1299 M. 
tarihini kaydetmektedir. Şu son iki tarihe nazaran bu cami 667 de tamir olunmayıp 
696, 699 hicri senelerinde doğrudan doğruya Emir Seyfettin Süleyman tarafın
dan bina olunduğu ve vakıflar tayin edildiği anlaşılmaktadır

Camiin duvarına muttasıl türbe, camiden dört sene sonra yani 701 H. =  
1301 M. senesinde inşa olunduğu kitabesinden anlaşılıyor. Camiin mimberi ise 
yine Süleyman bin Eşref tarafından İsa isminde bir san’atkâra yaptırıldığı üze
rindeki kitabenin sarahatile müeyyettir

İlk bani olarak gösterilmiş olan Sultan Sencer Selçukî namına camiin da
hil ve haricinde hiçbir mahkûk kitabeye tesadüf edemedim. Tarih kitaplarında 
bu kaydi tevsik ve teyit edecek bir şey yoktur.

Filvaki Horasan Selçukî şubesi, memleketlerini tâ Afganistandan Anadolu- 
da Bizans İmparatorluğu ve Mısır Fatımiye hududuna kadar bütün garbi As- 
yaya da tevsi etmiş ve bu memleketler 470 H. =  1077 M. senesinden evvel 
Selçukîlerin tasarrufuna geçmiş bulunuyordu. Tuğrul Bey Alp-Arslan ve Melekşah 
bu geniş saha üzerinde kat’î hakimiyeti haiz idiler. Melekşahın 485 H. =  1092 M.

Bu suretler aynen istinsah olunmuştur.
f 1}  Şu tarih kabul olunduğu halde Emîr Seyfettin Süleyman 667 H. >= 1268 M. 

tarihinde hükümran idi. Şu kayde nazaran Emir Seyfettin Süleymanm emaretini yirmi iki 
sene evveline yani 667 senesine irca etmek lâzımgelir.
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tarihinde vefatı vuku bulması üzerine oğulları olan Berkyaruk, ile Mehmet ve 
Sencer ve Mahmut arasında çıkan dahilî muharebe ve ihtilâlât memleketin muh
telif yerlerinde yeniden Selçukî şubelerinin çıkmasına ve istiklâl ilân etmelerine se
bep olmuştur. Son Selçuk sultanı olan bu Sencer garp memleketleri umuruna 
müdahale etmekle beraber şarktaki memleketlerin üzerine hüküm sürüyordu. Fa
kat garp memleketlerine o kadar nüfuzunu icra edemiyordu. Zira kendisine ya
kın olan ilk hanları ve Gaznevileri mağlûp etmek için uğraşıyordu. Şu sebeple 
garp tarafından kat’î hakimiyetini temine zaman ve mekân müsait değildi. Buna 
binaen Sencerin bugün yukarda zikrolunduğu üzere 557 H. =  1162 M. tarihinde 
Beyşehrinde yaptırdığı diye kaydedilen camiin bunun olmasına da imkân yoktur 
fikrindeyim. Çünkü Sencerin vefatı 552 H. =  1157 M. senesine tesadüf ediyor
du ki cami bunun vefatından beş sene sonra nasıl yapılabilir?

Farzı muhal olarak tarihçe mümkün olsa bile Horasan Selçukîlerinin in- 
hilâl sıralarında o vakit Rum Selçukîlerinin ve onlara tâbi olan Beylerin bu na
ma izafetle bu camii yaptırmaları mülâhazaya şayandır.

Şu şahsî mülâhazata binaen defteri atikten çıkarılmış olan yukardaki su
ret tetkik ve tavzihe muhtaç olduğundan ben şukadarla iktifa ederek mütebaki
sini erbabı vukuf ve tetkika bırakıyorum.

EŞREFOGLU CAMİİ

T arif: Cami mustatil şekildedir. (Şekil: 3, haricî manzara) 48 adet ağaç 
direğe istinat ettirilmiş üç kısımlı müstevi bir tavanı vardır. Ağaç direklerin baş
lıkları istelâktitli olup güzel yapılmıştır. Tavandaki zıhlar ve nakışlar muhtelif 
renkli boyalarla müzeyyendir.

Tarafımdan tersim olunan plâna (Şekil 4, umumî plân ve maktalar) göre 
cami şu müştemilâtı haizdir:

a )  Büyük ve san’atkârane yapılmış oymalı ve üstü vakfiye kitabeli bir umu
mî methal (Şekil: 5 umumî methal)

b )  Çinilerle ve muhtelif renkli tuğlalarla müzeyyen kitabeli iç methal (Şe
kil: 6  iç methal)

c) Kar deposu (Şekil: 4 numara C)
d )  9 8 2  H. =  1574 M. tarihinde yapılmış müezzinler mahfili (Şekil: 4 

numara D )
e )  içi çinilerle ve yazılarla müzeyyen tuğlalı bir kubbe (Şekil: 4 numara E)
f )  Bütün çinilerle müzeyyen bir mihrap (plândaki mevkii: Şekil: 4 nu

mara F ), (manzarası: Şekil: 7).
— Çok müstesna oymalı ve çatmalı bir mimber (manzarası: Şekil: 8  ve 9).
m)  Etrafı ağaç parmaklıkla ihata edilmiş Emirlere mahsus mahfil (plânda

ki mevkii: Şekil: 4 numara M ), (parmaklığın resmi: Şekil: 4 numara P)
p )  Etrafı ağaç parmaklıkla ihata edilmiş son cemaat mahalli. (Parmaklı

ğın resmi: Şekil: 4 numara P)
h )  Hadisi şerif kitabeli garp kapısı.
i )  Kütüpane: Bugün yoktur harap olmuştur.



Şekil: 3 Beyşehirinde Eşrefoğlu camii ve türbesi



Şekil: 4 F.şrefoğlu camii ve türbesi plânı



Şekil: 5 Eşrefoğlu camii methali ve vakfiye kitabesi



ÿekil: 6 Eşrefoğlu camii ikinci iç methali ve kitabesi



Şekil: 7 Eşrefoğlu camii mihrabı



Şekil: 8 Hşrefoğlu camii mimberinin cephesi ve kitabesi



Şekil: 9 Eşrefoglu camii mimberinin yan tarafı
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—  Bir minare.
I)  Kitabeli Eşrefoğlu türbesi (plândaki mevkii Şekil: 4 numara T )  (man

zarası Şekil: 3)

Camiin yapılış tarzı: Camiin yapılış tarzı Anadolu Selçukîlerinin yaptırdık
ları mebani tarzındadır. Bu binada Arap ve Acem seciyesi yoktur. Hattâ en ufak 
bir tezyin parçasında dahi başka milletlerden alınmış tezyin alâimi görülmez. 
Gerek inşa tarzında, gerek binanın umumî heyetinde ve gerek çini mozaik işle- 
lerinde ve hattâ mimberin ahşap tezyinatında ve oymalarında ve müstevi sak
im istinat ettirildiği 48 adet ağaç direklerin başlıklarındaki istalâktitlere Arap ve 
Acem ve Bizans tarzlarından alınmış bir tezyin şekli veya hendesî mevcut olma
ması Eşrefoğullarınm ve bu camii yapan mimarın herhalde Türk terbiyesile, Türk 
duygusile Türk ilim ve irfanile perverde olmuş olduklarına delâlet edecek kat’î 
bürhanlardandır. 48 adet direğe istinat ettirilmiş tavancıklar, bordürler hende
sî eşkâl ile müzeyyen gayet güzel incelikelri şamil bir tarzda telvin edilmiş 
olup nakkaşın istimal ve intihap ettiği renkler o devirde nakış san’atinin nekadar 
ileri gittiğini ispat etmektedir.

Camiin taş ve ağaç oymaları, çini imalâtı, boya telvinatı Türklerin mefa
hirinden madut asarı nadiredendir. Yaptıran zatı, yapan mimarı, taşlarım ve 
malzemesini taşıyan ameleyi rahmetle yadetmek kadirşinaslık levazımındandır.

AKŞAMI İNŞAİYE TARİFLERİ

A) Büyük haricî methal: (Manzarası Şekil: 5) Plândaki mevkii ve maktaı 
(Şekil: 4, numara A) kenarlan komişli, kornişlerin üzeri muhtelif şekilde tez
yin alâimile oymalıdır. Oymalar çok menus eşkâlden intihap olunmuş ve temiz 
bir surette taşa naht olunmuştur. Amudî kenar tezyinatile kemerin etrafındaki 
müstevi tezyinat, mimarlarımıza model olabilecek nefîs eserlerdendir. Methalin 
sağ ve solunda iki adet köşe direği vardır ki gayet iyi tezyin edilmiştir. Bu met
haldeki istalâktitler çok iyi tertip edilmiş olup Konyada Sahip Ata camii met
halde büyük karatay medresesi istalaktitlerinden daha güzel ve musannadır.

Harabiye yüz tutan ve seneden seneye harabisi artan bu methalin üstünde 
taş üzerine hakedilmiş arapça iki satırdan ibaret vakfiye hulâsası aynen şudurf1} :

J jZA ¿r —a»— “O Ape— ' aî_» —  1

- İ s e - J ı l  < J 3  j ü l  n  4 İ *  <ÜSİ

£'3 Bu kitabenin mevkii on metre yüksek olduğundan bulunduğu mevkie kadar 
çıktım. Aynen istinsah ettim. Bazı mecmualarda ve bilhassa (Tarihi Osmanî Mecmuası) nda 
bazı kelimeler yanlış yazılmıştır. Şivece bazı kelimeleri yanlış hakedilmiş olduğu görü
lerek bunlar aynen ipka olunmuştur.

d  Camiin şimalinde ve camiden 44 adım uvakta bulunan handır tarifi gelecektir.
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b j^  âl\ '*-;!T £* ^  ¿7 J~~i' i  [ ]  B J\£j\
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Bu vakfiyenin Hicrî tarihi olan 696 senesinin mukabili 1297 Milâdidir.

VAKFİYENİN TÜRKÇESİ

Bu mübarek mescidi yapan, adaletli ’ e hayrı çok Em'ir Eşrefoğlu Siiley 
man iplikçi ve dokumacı hanını ve onun ile büyük mescidin (camiin) etrafındaki 
dükkânları, büyük hamamı arzın cemiinden yirmi bap dükkânı ve zikredilen 
değirmenleri ve Ahbes Köyünde iki göz Selrnes? Köyünde iki değirmeni ve kur- 
bunda iki babı vakfetti. Allah kabul etsin. Vakfedilen bu emlâkin varidatı mec
muu olan on iki bin dirhemdir. Vakıf Emir Seyfettin Süleyman bu varidatın 
beşte birini mescit, cami mütevelliliğine tayin ettiği erkek evlâdına tahsis etmiş
tir. Bunlar da, aziz ve sahibi ikbal Mehmet Bey ile Eşref Beydir. Bu tevliyet ilele
bet evlâttan evlâda intikal edecektir. Bu vakıf şer’idir ve sahihtir. Bu şeraiti 
işittikten sonra bozmanın ve değiştirmenin günahı değiştirenlere racidir. Bu va
kıf altı yüz doksan alo senesine aioir.

Büyük methalin tahta kapısı: Büyük methalin tahta kapısı zıvanalı ve lâm
balı çatma usulile yapılmıştır. Sağ ve sol kanatlarında (Zümer) suresinin 73 
üncü ayeti hakkedilmiştir. Ayeti Kerime şudur:

Sağ kanatta:

}  IaJU - ^ 9-  \y»j ÂlJ- 1  ’¡*$f j  \‘y u \  ¿yAlI

f 1)  Hamam ise hanın tam karştsındadır. Kadın ve erkeklere mahsus iki kısım
dır. Harap bir halde olup içi saman dolu olduğundan plânı alınamamıştır.

O  Beyşehir civarında (Kır ili)  nahiyesine tâbi (Başlamış) kariyesi vardır. Eski 
imlâca « . ,1», j, yazdıdır. Taşçı veya hattat veya o vakitki hakkakin zühulü neticesinde
« ^».,1»ı j  yerine « » şeklinde yazmış olması muhtemel ise de bugün Başlamış
adile tanılan köyde iki göz değirmeni çevirecek bir su (bulunmaması, ayrıca mülâhazaya 
şayandır.

P l  Üçüncü Bey olan (Mubarizüddin Mehmet Bey) dir.
£“)  Eşref: Mehmet Beyin kardeşi olup beylik sandalyesine oturmamıştır.

8
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Sol kanatta:

¿m ) ú  Kj İ L s ğ  -p >  - ¿ 3 i. ' f$  J is 'S  ty’r / 'i

G<wp kapısındaki kitabe: 1,87X0,26 metre ölçüsünde olan garp kapısı 
üstündeki kitabe bir hadisi şeriftir. Aynen şudur:

*
ly *  ‘u it  ĝi)ı Ufi 1

eiAU j yu • 4*İC- \ juasu “UÍ Ja.~j y»»  Jb -CâJl eLÜİ j3h ->  J3 -  «¿İl»

. 41)1 J y j  jfuab -1 ĴaJL-ı ¡Jş>~

Büyük Methalin solundaki pencere: Büyük methalin ve beş buçuk metre 
uzaklığında camiye nazır müzeyyen bir pencere vardır. Bu pencerenin üstünde şu 
hadisi şerif yazılıdır:

[Kuş yuvası] ( J t^cü£ j )j
■‘C f l j  L ,  «ü 4 1  or [Bağırtlak kuşu] ;Ua»

CAMİİN İÇİ

Kem erli ve çinili ikinci m ethal: Plândaki mevkii (Şekil: 4 No. B ) man
zarası: (Şekil: 6 )

Büyük haricî methalden girilince camiin içine girmezden evvel ikinci bir 
methale tesadüf olunur. Bu methalin kemeri iki kavsi daire ile iki mail müstakim 
hattan tevellüt etmiştir. Gerek kemer, gerek bir satırdan ibaret olan kitabesi muh
telif renklerden yapılmış ve mozayik çini ile tezyin edilmiştir. Methalin sağ ve 
solundaki duvarlar çini ile karışık tuğladan örülmüştür. Kemerin üzerinde bir 
satırdan ibaret çini kitabesi şudur:

¿7 -ÜİJ ÂİJ-lH b- fl.ı , — jsiLl jv»Vl iljLJÜ -\3c-~U yf"  1

Bu kitabe 699 H. =  1299 M. tarihlidir.

TÜRKÇESİ

Bu mübarek mescidi camii din ve devletin kılıcı hayrı çok olan Eşrefoğlu 
Emir Süleyman altı yüz doksan dokuz senesinde yaptırdı.

Çinili m ihrap: Plândaki mevkii ve maktaı (Şekil: 4 No. F ), manzarası 
(Şekil: 7)
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Mihrap 4,58 eninde ve 6,17 metre yüksekliğindedir. Kamilen çini mozayik 
ile tezyin edilmiştir. Konya ve çevresinde bu cesamette bir mihrap yoktur. Ga
yet nefis ve imtizaçlı yapılmıştır. Selçukî Türklerinin en nefis, en muhteşem ve 
muazzam insicamlı eserlerinden maduttur. Bu mihrap ta Arapların (Ribat) de
dikleri hendesî bağ ile çevrilmiştir. Istalaktitleri kamilen çinidir. Istalaktitlerin 
iki tarafındaki çini tezyinat altmış derece meylinde hututu müstakimden terekküp 
etmiş eşkâli (Dudiye) f 1}  gibi hale ifrağ olunmuştur ki bu eşkâlin menşei es
ki Şarkî Türkistandır. Mihrabın alt kısmı rütubetten müteessir olmuş oldu
ğundan tahta ile kaplanmıştır. Gerek köşe direkleri, gerek hendesî tezyinatı 
ve gerek yazıların ve mozayiklerin imtizacı san’at ve nefaset bakımından çok 
yüksektir. Çiniler mavi, beyaz ve firuze renklerindedir. Yazılar kâmilen siyah
tır. Ve zemini beyazdır.

Mihraptaki yazılar şunlardır:
Sağdaki amudî satırda aşağıdan yukarıya:

ei\ı 1 Â j i  sil) ui ¿y*
s

Z ' j Ş l ’ ¿ ı ' ¿ i

y j j  J l i  [ ']  ^

' j * j  ¿IÎJL1 «C SUi . «Icldl C-*"
~ S -

ve mihrabın solunda amudî satırda yukardan aşağıya:

X  ̂ J ^  / / ✓ « '  /  ̂  ̂  ̂ Ol / J
(„¿1 »—O J  ö • Lai J  J  ,<Ull ¿7»

jS İl\  A* 3

ve mihrabın solunda amudî satırda yukardan aşağıya:

v 'i ¿ c /  ı ü i - V  ı j û ı  l >j  3  ı s . * u / u  ji i ' '« o ) i  '¿u  a ı»  j  £  j»• I» / • ✓  • H *•  ̂ ^
✓  ✓  s y s > 1

ı  £ ¿ 3  j  •/ ¿ i j  3 Vj, û  4«d s > ü ı  ^ s e 

ve mihrabın istalâktitinin üstünde ayrı bir kitabe içinde En’am suresinin 79 uncu 
ayeti yine çini mozayik ile yapılmıştır. Ayeti Kerime şudur:

t  \ U j  'J*  jS İ l  3  O İ ^ İ J l  jÜ  ‘- ‘4 ^  J  Cİ l

Çinili kubbe: Plândaki mevkii: (Şekil: 4, No. E)

Kubbe, tuğla ve çini ile tezyin edilmiştir. Kubbenin iç kutru 5,74 metre
dir. Kubbeye istinatgâh olan tuğladan örülmüş üç adet sivri kemerler çökmek 
üzeredir. Bu kemerlere tahtadan birer istinat direği konulmuş (Şekil: 9 : mimberin

t 1]  Eşkâli Dudiye: Kurt tezyinatı eski Türkistandan İrana ve Mısıra ve Suriyeye 
intikal etmiştir. Ekseriyetle madeni oyma işlerinde kullanılır. Bunların birçok eşkâli vardır.

[“J  (Âli İmran) suresi, âyet 37 - 40.
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arkasına bak) olduğundan çökmeden muhafaza olunuyor ise de bu muvak
kat bir tedbirdir. Kubbenin ortasında bir daire içinde kûfî yazı ve çini mozayik 

ile ( J c ;  4 (¿\^) i ( y - j  4 4 ( j ı ? ) J  yazılıdır.
Kubbenin kaidesinde yeşil zemin üzerine siyah çini ile ve sülüs hatla kor- 

delâ gibi mozayikle yapılmış dâiren mâdar şu iki ayeti kerime yazılıdır f 1} .

ıj» j M l j  U j  l» 4 çy  M j •C— eA>lı" M Ml 4İI M <u)l

û* j M !  (*^1=*- l» j  ¡*f--̂ >l «uil Ml e-Cc- ^ j) l  li ¿j»

. Ĵsjtll ^*Jl y, M  ̂ i'j? jM lj İl ‘C—,^5^^ ^  Ic Ml

«dJL ¿j* y  3 ■î c-ÜaİL ^Jl dr4 -W 4 j ^ o] *̂'I M

II

OYMALI VE ÇATMALI AĞAÇ MİMBER

Mimberin cephesi: (Şekil: 8 )
İkisi amudî ve üçü müstevi ve yazılarla oymalı beş kaideden ve bir kemer 

ile çift kanatlı oymalı ve çatmalı bir kapıdan ve kapı kemerinin üstündeki mu
rabba sahada murabbalı (satrançlı) kûfî yazı ile çatmalı olarak ( j £ $ I j t ( jJ 1)ı (ûıl) 
( y . )  4 (j^ c )  4 (yf-) yazılı inşaat akşamından mürekkeptir. Mimber yüksekçe 9 
basamaklıdır.

Cephesinin eni 1,03, irtifaı 2,70, iki kanatlı kapısının eni dahi 0,80 met
redir. Kaidelerin enleri 2  'buçuk santimetredir.

Murabba sahadaki kûfî yazının marangozluktaki çatmalarla tatbikini ilk de
fa olarak bu mimberde gördüm. Mısır, Suriye ve İspanyadaki eserlerde görmedim. 
Yalnız sadef ve filato işlerinde görülmüştür. Şu halde Selçukiler bu hususta ilk 
şerefi kazanmışlardır. İki amudî ve üsteki kaidelerde (Ayetülkürsî =  ^  ̂ SCJliıT ) 
hakkolunmuştur. Kemerin üstündeki satırda şu kitabe yazılıdır:

[ ] (jr (jlfA— J jb J l  (juMl ^ j j J I  [ ] y d l y i l  i l i l  ^ -»1 —  1

n  BaJkara suresi: Âyet 256-257.
O  ( ı j a i  I elnad): Her nesneyi yerli yerine muntazam vazetmek. Yerli yerince 

konmuş ve cemolurnmuş nesne. Ah teri.

CJ ( elzemi) Emir vezninde, cüstü calâk, bahadır, dilir, bir hususa azim ve
mübaşeret eyledikte tesebbüt ve tecellüt edip andan asla rüeu ve inhiraf eylemeye. Rey ve 
tedbiri güzel ve metin olup umur ve mesaliha ced ve ikdam eden kârgüzar adama denir. 
Kamus Cilt 2 Sat. 593.
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TÜRKÇESİ

Yerli yerince konmuş bu yüksek ve muntazam minberi adaletli ve bahadır 
Eşrefoğlu Emir Süleyman yaptırdı.

Ve oymalı kemerin her iki köşesinde mimberi yapanın ismi şu suretle yazı- 
bdır: ['] y

Mimberin yan taraf t: (Şekil: 9) Mimberin yan taraf kaidesi 4,02, kubbe
sine kadar irtifaı 5,10 metredir. Korkuluk parmaklığının eni 92 santimetredir.

Ceviz ağacından yapılmış olan bu mimber cidden bir san’at bediasıdır. Ça
tılarının imtizacı, oymalarının incelik ve intizamı yapanın san’atte kudretini bariz 
bir surette ıgösterme'ktedir. Konyada Alâeddin camiindeki mimber ile Aksaraydaki 
mimberden san’at, imtizaç, çatı ve nefaset cihetile daha yüksek ve daha dakik 
yapılmıştır. Burada mevcut hendesî şekilleri ölçtüm biribirinden biraz farklı ol
duğunu göremedim. Binlerce parçadan tutkalsız olarak terekküp eden bu mimber 
bir şaheser sayılabilir.

Bu gibi parça parça zıvanalı ve kinişli tutkalsız çatıların tarif ve imal usu
lünü yazmak istedim ise de mevzua uymadığından san’at tarihi kısmına bırak
mağı daha münasip gördüm.

Mimberin sağ ve solunda yüksek birer satırlık iki yazı vardır. Sağ taraftaki 
yazı şudur:

VI a) ¡jom Mî ¡j*

Sol taraftaki yazı şudur:

y  ~t Mî İS!

Bu iki yazı ya hadisi şeriftir veyahut kelâmı kibardır. Kitaplarda bulama
dım. Yazı çok girift olduğundan ancak bu suretle okuyabildim.

Emirler m ahfeli: (Plândaki mevkii: Şekil: 4 No. M )
Emirler mahıfeline tahta merdivenle 13 basamakla çıkılır. Etrafı ceviz ağa

cından çatılı parmaklıkla ihata edilmiştir. Bu parmaklık son cemaat mahallinin 
parmaklığı gibidir. (Şekil: 4 No. P) mahfelin, duvarları evvelce çini tuğla ile 
kaplı olması bazı yerlerindeki izlerden anlaşılıyor. Bugün duvar çinilerinden bir 
şey kalmamıştır.

Ağaç m ihrap: Plândaki mevkii: (Şekil: 4 No. L )
Camiin içinde küçük ve ağaçtan yapılmış istalaktiti çok düzgün ve mun

tazam bir mihrap daha vardır. Mihrabın üzerinde Vezzariyat suresinin 56 ncı 
ayeti yazılıdır. Ayet şudur:

Ç J Konyada gördüğüm bazı hususî yazma mecmuada (Akşehirli Açıkgözoğlu İsa) 
isminde bir marangoz ve oymacı san’arkârına tesadüf ettim. Mecmuanın tarihi olmadığın
dan ve san’atkânn senesini göstermediğinden bu zatın hangi devir sanatkârlarından oldu
ğunu tesbit edemedim. Mecmua defter halinde olup sahibi ve yazıcısı merhum Muallim 
Zekidir,
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L*_̂  ^ Ia) 4JUİ cJlî 1

Mihrabın iki tarafında j, ^  i, yazılıdır.

Müezzinler m ahfili: Plândaki mevkii (Şekil: 4 No. D )
Cami mihrabı önündeki kubbenin şimaline yakın bir mahalde veziri sul

tanînin oğlu Mustafa Bey isminde bir zat tarafından muharrem 982 H. =  mayıs 
1574 M. tarihinde ağaçtan yapılmış bir müezzinler mahfili vardır. Bu mahfile 
seyyar ağaç merdivenle çıkılır. Mahfil ağaçları bir takım çiçeklerle nakşolunmuş 
ve nakışlar yağlı boya ile işlenmiştir. Mahfilin yalnız bir tarafında bir satırdan 
ibaret olarak yağlı boya ile yazılmış şu tarih vardır:

jllaL- y j j  j-lı
j ;

ıj ' J  *>'
5 AV

a ¿IjL» D
a 2İj ¿IjLa »

w' 1 *>■ 1 ıw>" Ltf »0 «¿iı * <  . O
a j L

a il) ¿ . o l u -  »

f . j l r  fA -5  ¿T a i l Iju« ))

ç  A—* 1 «  j L O û U -  »

Minare: Minarenin orta direği ve gövdesi tuğladan yapılmıştır. Orta di
reğin kutru tam yarım metre olup çok temiz ve imtizaçlı yapılmıştır. Basamakları 
taştandır. Minare şerefesine doksan basamak ile çıkılır.

m
CAMİİN HARİCİ

Eşrefoğlu türbesi: Manzara: (Şekil: 3), plândaki mevkii: (Şekil: 4 No. T )  
Eşrefoğlu türbesi müsemmen maktamda yapılmıştır. Kubbesi müsemmen 

menşurun üzerinde oturtulmuş bir mahruttan ibarettir. Kubbenin yani mahru- 
tunun içi yarım daire maktaındadır. Sathı kâmilen çini mozayik ile kaplıdır. Bu 
mozayiklerin yarısına kadar dökülmüş ve altındaki harçlar kâmilen harap olmuş
tur. Türbenin içinde üç kabir vardır. Ortadaki kabir Emir Süleymanın olduğu 
ve bu kabrin üzeri evvelce çini ile kaplı bulunduğunu ve müruru zamanla bo
zularak üzerleri sıvandığını ihtiyar zatlerin ifadelerine atfen yazdım.

Bu türbeyi Eşrefoğlu Emir Süleyman vefatından biraz evvel sağlığında 
yani 701 H. =  1301 M. tarihinde yaptırmıştır. Cesetlerin bulunduğu yere gir
mek için türbe kapısı önünde gizli bir kapıdan merdiven ile inilir ki burada ay
rıca bir mahzen vardır. Cesetler tahnit edilmiş ise de şimdi ecsadı mahnutadan 
eser kalmayıp iskara üzerinde yalnız dört adet kafa ve bir yığın kemik mev
cuttur. i

Eski Türkler cesetlerini tahnit ederlerdi. Bu mumya san’atine (Balsamlamak 
= l_y>!>LUlı) derlerdi'. Bu kelime eski türkçedir. 1,34 X  0,23 metre ölçüsünde iki 
satırdan ibaret türbe kapısı üstündeki kitabenin imlâsını aynen muhafaza ede
rek buraya yazıyorum:
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¿ j am! a a 5”j L1I  a j j )̂I I.a»  Lî j L y*\ 1

j i - 1 [ ']  J? i\  j f . il J ^ \
/

-G-l Al - 3V  ̂ 3  wîv-~̂  ¿/ -Jlj 4^1 '~~e—1 3 ^ * ^ ^  ^

Aı V*ju ^ j

TÜRKÇESl

Allahın dünya ve ahret azabından emin olan bu mübarek türbeyi şan ve 
şeref sahibi büyük Emir Ebulmeali (yücelikler babası) din ve millet kılıcı Eş- 
refoğlu Emir Süleyman yedi yüz bir senesinde yaptırdı.

IV

OSMANLI DEVRİNE AİT BİR TÜRBE

Eşrefoğlu türbesinin iki metre şimalinde 5,70 metre dılında murabba mak- 
talı 969 H. =  1561 M. tarihinde yapıldığı kapısı üstündeki kitabesinden anlaşı
lan ve kime ait olduğu bilinmiyen bir türbe vardır. Türbenin plândaki mevkii: 
(Şekil: 4 No. K )

Bu türbenin kubbesi kamilen yıkılmıştır. Yalnız dört duvarile bir oymalı 
ağaç kapısı vardır. 0,48X0,35 metre ölçüsünde iki satırdan ibaret kitabesi şudur:

• !> . ’ j > jC » ji l  J y '

j  Aİji ı  |.-*o A.

• m

V

Eşrefoğlu bam : (Şekil: 10 plân)
Bu han camiin şarkında ve 44 hatve mesafede kâindir. Dört duvar ile 

ortasında iki murabba direk ve yedi adet tuğlalı kemere istinat ettirilmiş altı kub
besi ve haricinde, hanın dört ana duvarına bitişik 31 dükkânı şark, garp ve ce
nup taraflarında üç duvarın ortasında birer kubbeli kapısı vardır. Hariçteki dük
kânlarla hanın altı adet kubbesi kâmilen yıkılmıştır. Kubbelerin bulunduğu yer
ler tahta ile kapatılmıştır.

Han, Eşrefoğlu Emir Süleyman tarafından hangi tarihte yapıldığı anlaşıla
mamıştır. Şukadar var ki yukarda 22 ve 23 üncü sahifelerde yazdığım 696 tarihli

O  ^iVl Muhtar ve Güzide, Esirüddin =  Muhtariddin =  -vll
Ah teri i Kebir
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vakfiyesinde bu hanı alkar olarak tahsis etmiştir. Osmanlı devrinde 998 H. =  
1580 M. tarihinde Çavuşbaşı (Adliye Nazırı) tarafından tamir olunmuş olan 
bu hanın (A ) garp kapısı (Şekil: 10 bak) üstünde 0,62X0,38 metre ölçüsün
deki üç satırdan ibaret kitabesi şudur:

fjf J'f"  ̂ s {^3* jlÂ+A d ^
t

o J }  Ic i j»-0İ f  L> '‘J J  2

Beyşehrinde bundan başka eski bir han veya han harabesi mevcut olmadı
ğından bu han Çavuşbaşıya ait olmayıp Eşrefoğlu Emir Süleymanın olduğu sa
bit olur. Binaenaleyh binanın tarzı inşası bunu ima etmektedir.

VI

Eşrefoğlu hamamı: Eşrefoğlu hamamı, kadınlara ve erkeklere mahsus ol
mak üzere iki kısımdır. Hamam tam hanın garbinde on beş metre kadar mesa
fededir. Fevkalâde harap ve içi saman dolu olduğundan plânı alınamamıştır.

VII

BEYŞEHRİNDE ÎÇERİŞEHİR MAHALLESİNDE DEMİRLİ MESCİDİ

Bu mescit, Eşrefoğlu camiinin garp tarafında ve takriben 150 metre uzak
lığında mahalle içindedir. 12,20X10,35 metre sathındadır. Tavanı müstevi olup 
ortasında başlığı istalaktitli bir ağaç direği vardır. Bu direk başlığı Eşrefoğlu 
camii direklerine müşabihtir. Bir kapısı ve iki alt penceresile altı adet üst pen
ceresi ve adî yapılmış bir mihrabı vardır. (Şekil: 11 plân) kapısı üstündeki ki
tabesinde (Medrese) diye yazılı ise de hem mescit, hem medrese (Çocuk mektebi) 
olarak yapıldığı veyahut kitabesi başka bir yerden sökülerek buraya getirildiği 
muhtemeldir.

0,92X0,37 metre ölçüsünde ve iki satırdan ibaret olan kapısı üstündeki 
kitabesi şudur:

sil) jfaS.J '  <t— j j t i l  «jüt —  1

_• Bj-’is. £_j j\ ¿r a ? - V itir _ 2

TÜRKÇESİ

Bu mübarek medreseyi Emir Ahmedin oğlu hayrat sahibi Şerafettin Bey 
Subaşı (yaptığı hayrı allah kabul etsin) yedi yüz on dört senesinde yaptırdı.

t1] - J " bu kelime noktasızdır.



Şekil: 10 Eşrefoğlu hanı



5t^abiTlfc.ıI3ft. ?H,

Demirli mescidi
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Şu kitabeye nazaran mescit veya medrese 714 H. =  1314 M. tarihinde 
yapıldığı anlaşılıyor. Banisi olan Emir Şerafettin Subaşı hakkında malûmat elde 
edilememiştir. Yalnız Beyşehrinin ihtiyar tarih meraklıları bu zat için Emir Sey
fettin Süleyman ve oğlu Mübarizüddin Mehmet Bey ümerasından olup Beyşeh
rinin imarına memur olduğu ve her iki emire kethüdalık ettiğini söyliyorlar. Bu 
rivayetin ne dereceye kadar doğru olduğu belli değildir.

VIII

BEY ŞEHRİNDE İSMAİL AKA MEDRESESİ

İsmail Aka medresesi, Eşrefoğlu camiinin garbinde ve cami duvarının amu- 
den en yakın yeri üç metre yetmiş beş santim uzaklığındadır. Gayet muhteşem ve 
müzeyyen ve fakat harap bir methali (Şekil: 12 methal manzarası) ve methalden 
12,50 metre uzaklığında İsmail Akanın bir türbesi, harap olmuş ve izleri belli 
medrese hücreleri vardır. (Şekil: 13 plân) plânda görüldüğü üzere bu muhteşem 
ve müzeyyen ve tarih ve san’atçe fevkalâde kıymetli olan medreseden ancak mü
zeyyen ve oymalı olan büyük methalin bir kısmile bir kubbeli türbe kısmı kal
mıştır. Plânda (? )  işaretile tahdit olunmuş yerler medresenin hücre yerleri imiş. 
Meydana getirmek için sondaj ameliyesi yapılmak lâzımdır.

Bu medresenin harabisini tacil ve bu esefli ve telâfisi kabil olmıyan bir 
hale konmasına sebep olan esbak Beyşehir Kaymakamı Nafi Bey Türk Oca
ğını yaptırdığı zaman lâzım olan taşları bu medreseden söktürmüş olduğu bütün 
yerli ahalinin ifadelerinden anlaşılıyor. (1928-1929)

Büyük methalin oyma ve tezyin işleri ve istalaktitleri Eşrefoğlu camii oy
ma ve nahitlerine müşabehet ve bazı yerlerinde mutabakatı vardır. Büyük met
halin üstünde 2,12X0,21 metre ölçüsünde bir satırdan ibaret kitabesi şudur:

o i j j U  j j \  l» j JÛ \

f i  Ju ll l  ¿yİ İSI f jlsa i j  C jİ\ Ju*  j f i \

TÜRKÇESİ

Bu şerefli medreseyi, değerli hayrat ibraz eden büyük şan ve şeref sahibi 
din ve devletin ulusu, mekârimin babası Haliloğlu İsmail Aka (şayi meşkûr olsun) 
kendi isim ve namına yedi yüz yetmiş bir senesinde yaptırdı.

Şu kitabeye nazaran medrese, Haliloğlu Mecdettin İsmail Aka tarafından 
771 H. =  1369 M. tarihinde yaptırıldığı anlaşılıyor. Türbe kısmı tek bir kubbe
den ibarettir. Bu türbede yalnız İsmail Akanın bir kabri vardır. Baş tarafında
ki farisî kitabesi bozulmuş olduğundan okunamamıştır. Ayak tarafındaki kitabesi 
0,43X0,36 metre ölçüsünde ve dört satırdan ibaret olup şevval 780 H. ikinci- 
kânun 1379 M. senesinde öldüğünü göstermektedir. Kitabesi şudur:



Şekil: 12 Beyşehrinde İsmail Aka medresesi kapısı

9
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Şekil: n  Beyşehrinde İsmail Aka medresesi
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IX

BEYŞEHRÎNDE MEVCUT BAZI KİTABE VE KABİR TAŞLARI

I

Beyşehirinde Eşrefoğlu camii kıble civarının dışında mezarlıkta mevcut olup 
0 ,70X 0,50X 0,25 ölçüsünde beyaz mermer üzerine hakedilmiş ve fakat taşın bir
kaç yeri kırılmış olduğundan üzerinde baki kalan yazılar şunlardır:

. . .  j l k L J l  ^ ( ç L -  ¿ b U l  4 İJI ••• —  1

. . .  l.» aUI «ç|e>- i j r - ' ¡ j   ̂ itt.—a . . .  —— 2

. . .  ç j  4.L* J jV l  £ . j l  j  «UM . . .  —  3

Bu kitabeye bakılırsa herhalde bu taş eski kalenin diğer bir kitabesi oldu
ğu kaviyyen muhtemeldir. Çünkü 11 inci sahifede yazılı kale kitabesine uygun 
gelmektedir.

ŞAMDAN KİTABESİ

II

Eşrefoğlu camii içinde kaidesi kutru 0,34 ve irtifaı 0,43 metre ölçüsünde 
bakırdan kalaylı bir şamdan vardır. Bu şamdanın iki tarafında ikişer satırdan 
şu kitabe yazılıdır:

J U t  ¿US Lr —  1

2

¿AjU ¿ A  M  — 1
o ^  ....*■!? İj —  2

Beyşehrinde İskender mevkii kurbunda Çilezar Sultan türbesi içinde Selçuk 
tarzında ve sanduka şeklinde üç kabir taşı vardır. Birisi yazısızdır diğer ikisi ya
zılıdır.

III

Birinci kabir taşında baş tarafta:

•t» U j

Ayak tarafında:

^  jO ü ı  j
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IV

Diğer kabir taşının baş tarafında:

(¿1 Ov> OlU ajjâkk\ ‘• V * J.\ Aijrül eJıA

Ayak tarafında:

«0 l»j»> * ¿fijc**-* *1-.— OJ

Beyşehrinde Eşref mezarlığında iken yola kalbedilmiş olan yerden naklo
lunup bugün Eşrefoğlu türbesinde hıfzedilen kabir taşlan kitabeleri:

Baş taşı:

• •• . . .  -x*s y> 1

*ıül Âp-j U t ( j—>- —  3

\\\Y c ____4

Ayak taşı:

(jLa** y y  -X-*

•Ob̂ l «¿Ly f -  JljJ j \

t j^ " !

«İİOm»- jr
Silâhtar Ali Paşanın kabir kitabesi:

VI

(JÜ I _y*

Ota Ẑ Cua j  J^>- OJLL« J* j j

1

2

3

4

5

1

2

4İJI ^  y *^ "  3

<lo.l̂ 5 4JİAC. «do-tat— —  4

<1)1 o _/**=*■ <Â->*̂  o-\ı jy \  —  5

o  tp ^¿«Jg o r ^ ı  ^
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8

9

10

[ J j *•*' 6- ^ * ^  ^

el^l el it£<XlS^'^lc t̂ -Aİ̂ I — 1 3

0*11? i£ j L̂*a j\ ı ^Aİ, i — 1 4

<1)1 J j l  eAİ J >̂ iS'.J? \ Ji~ ^

y^-s/^ &->•> j Ij L-k I o ^ w1 jJs^ — 16

el J t J  ı,*ĵ Aİ ¿L ^¿lİİl *-+■** -\+a 033^ ---1^

\W \  ^  UJl — 1 8

VII

Hafız Mehmet Hulûsi Efendi kabir taşı:

JjUl yb 1
 ̂ ¡s*J j l *  A ai L-»^^ O U  . <cJU- J S  —  2

J j  l c ' ( J *  ^ lo -  (*_p-^' ^ *_}j —  3

. t i  I s jIo- 4İ j y jiAj  —  5

“̂ -lî ai»-j j  ^ -O l _jl>- — 6

\ r n  c ____7

VIII

Sabık Beyşehir müsellemi İsmail Efendinin kabir taşı:

£’] Kamusülalâmda Silâihdar Ali Paşa adile yazılan Ali Paşayı Konya eyaletinden 
azlinden sonra Kaleyi Sultaniyede 1244 de vefat ettiği yazılıyor. Bu belki başka bir Ali 
Paşadır.



12 8 DERGİ

¿ jU l y  —  1

oj£~\ çiley  —  2

»■Aİ_Jİ J  ^¿1 j '  j l o j - i  ■> J İ  ---- 3

(Mısra aynen) .-U * S j s * £ ' ^ y ?  —  4

»-Aİy\ y b«.̂ 4 o*x*~j * .sL*m< 4 5

y -  ^jX~* J*j l— —  6

ç y - s "  j-Vj^ U  j l ^ o  —  7

j  j  \ rrA «e- — 9

Beyşehrinde Yeni mahallede mevcut cami ve çeşme kitabeleri: Pazar mey' 
danında pazar çeşmesi kitabesi: 0,58X0,43 metre eb’adındadır.

IX

k _ .'l l î  I \ sC s- y s  j - A S  ^La^ î  j Ş T  

w'l çÇİ ^  j-A w lj y3-i 

5 -  -A 5- r  5 __ — l» v ?
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» w il* *4 ^ *a îI—

k_j\y o i5 ^ ö y ~  4 j l  Ub^l ¿ 1

-ıl— Jj b 4İJ)\ .il—-

>1 A'JlJLc- ju_>- }

\r \o <c__ _

Son mısra ebcet hesabile tarih çıkmıyor.
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O p-Ij  j b j  y<LLı —

ı/-Ao _£ )"(* j\ı U j ___as

1

2

3

4

5

6
7

8

Hacı Armağan mahallesinde cuma camii yakınındaki çeşme kitabesi: 0,50X 
0,41 metre ölçüsünde:

X

U- -̂» k£İ-u> ıj-ıU-' )<?&■ j b —>_ ¿a* j  y : s ^—> <J->fj* j* —• ~  1
y * . k i ^ b l  u - j\ y  •dil ^ ^ » 1  C j Ij O  o j I j  J ü U -  k/rb- —  2

l»yA L 1î ^  oal̂  ^ b ^ l >  Oc îaX̂ ~ ö'j j  . — 3
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Son mısra ebcet hesabile tarih çıkmıyor.

Hacı Armağan mahallesinde çarşı camii kitabesi: 0,66X0,53 metre öl
çüsünde:

XI

Allı Ou o&C-< jlıj 5Lcl ^  ji» »Ju — 1
<UI j f  i  jJy! oJy*I ¿«¿ili ^Ll ^ 1  — 2

<ül L-iU ^L- İÂ İA>- i\jyl ş ic  < * & t-jj3 >r 4,1 jy  — 3  

•UJI »Li! jjul 3 -̂" ı3^>* 3̂“  4ıLu_yU- l3>- lŜ X Jl* Jj-. cS-T.-̂  4
411 *U»j ¿ j y - ı j  ik* J  J-İ.Jİ ^ j l "  L Aİltjl ^ J j l  — 5

\ m  c  — 6

Son mısra ebcet hesabile tam tarih çıkmıyor.

12 - 2 - 1938 Konya Asarı Atika Müzesi Direktörü
Yusuf Akyurt

—  Z E Y  L —

TAMİRE MUHTAÇ YERLER

1 —  Eşref oğlu Camii: (Şekil: 4 bak).

1 =  A : Büyük methalin harici,
2 =  B : İkinci iç methal,
3 =  E : Mihrabın önündeki kubbenin istinat kemerleri (çökmek üzeredir),
4 =  F : Çinili mihrap,
5 =  T : Türbe kısmı. Dahili ve harici,
6 =  : Akmakta olan cami tavanları

II —  Eşrefoğlu Hant:

7 =  : Bütün yerlerinde tamirat icrası lâzımdır. Plândaki harap yer
ler gösterilmiştir. (Şekil: 10 bak)

III  —  İsmail A ka medresesi: (Şekil: 13 bak).

8 =  A : Medresenin büyük ve haricî methali,
9 =  ? : İşaretli yerlerde sondaj yaptırılarak

tesbiti.
10 =  T : Türbe kısmının tamiri.

medresenin eski plânının

Y. A.
9



\
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Tahsin ö z
Topkapı Sarayı Müzesi Direktörü

Bu güzel san’atin tarihini tetkik için yalnız çiniler üzerinde 
çalışmanın kifayet etmiyeceği tabiîdir. Malûm membalardan 
başka, çinilerle bezenmiş azametli Türk eserlerinin inşasına 
ait defterler, fermanlar, kayitler ve hattâ vakfiyelerin de 
tetkiki pek gereklidir. Bu esaslar üzerinde yürüyerek mey
dana gelen muhtasar yazı «Oriental Ceramic Society» tara
fından tetkik ve kabulünden sonra İngilizceye çevrilerek 
1934 dergilerinde neşredilmiştir •[1} .

Çinicilik, Türk mimarisinin yüceliğini, borçlu olduğu tezyini san’atlerin 
başında gelir. Hattâ öyle diyebiliriz k i; Türk mimarisi, çinicilik ile birlikte yü
rümüş ve yükselmiştir.

Binaenaleyh bu iki san’atin tarihinde, beraber tetkiki gerekli birçok ince 
noktalar vardır.

Bu yazıda, çinilerimizi üç devreye ayırarak mütalea edeceğiz: Osmanlı 
devrinin ilk çinileri Selçuk çinilerinin devamından başka bir şey olmadığından 
ilk devre on altıncı asrın birinci nısfına kadar devam ediyor.

Bu devir çinilerinin desenleri, tezhip esasına müstenit hendesî ve yıldız 
şekillerde stilize edilmiş mahdut çiçeklerden ibaret olup uzun seneler ayni su
retle devam etmiştir. Nitekim Bursad'aki Yeşd türbenin mihrabı ile Edirnedekı 
Muradiye camiinin mihrabı arasında bariz bir fark görülemez. Hattâ bunlardan 
bir asır sonra yapılmış olan Selim I. türbesinin kapısındaki 1525 tarihli çini pano 
da ayni esas üzerine meydana getirilmiştir.

Halbuki şimdiye kadar Türk çiniciliğinin yükselmesinde, Selim I. in İran
dan getirdiği ustaların tesiri olduğu iddia olunmakta idi.

Filhakika Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan bir vesikada, 
İrandan getirilen ustalar arasından Abdürrezzak ve Burhan isminde iki kâşitra-

C1 Türk çini tarihini, desenlerini, ihattâ teknik esaslarını, tam manasiyle tebellür 
ettirmek için her memlekette çalışan âlimler, teşekküller bulunduğu gibi Londrada, «The 
Oriental Ceramic Sociaty» senelerdenıberi 'bu çığırda çalışmakta ve neşriyatta bulunmakta
dırlar. Bilhassa her dairesi bir devrin en yüksek çinileriyle bezenmiş olan Topkapı Sarayı 
Müzesinden başka bir vakitler İstanbul türbelerinin idaresi İle meşgul bulunuş um mesaimizin 
bu vadide tekasüfüne sebep oldu.

İşte bu yüzden sözü geçen cemiyet tarafından Londrada bir konferans vermekliğim 
istenilmişti. O sırada vazifemden ayrılmam imkânı olmayınca bu mevzua dair üç bin kelime
lik bir yazmm gönderilmesi takarrür etti.
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şın da bulunduğunu görüyoruz. Lâkin yukarda yazdığımız veçhile Selçuk dev- 
rindenberi tabiî seyrine devam eden çini üslûbu, hattâ renkleri bile, bu ustaları 
getiren Selim I. in ölümünden sonra yapılan türbesinde de ayni şekilde devam 
etmesi, hattâ bu tarihten yirmi sene sonra yapılan Şehzade Mehmet türbesinde 
bile hemen hemen ayni çinilerin bulunması bu iki kâşitraşın Türk çiniciliği üze
rinde hiçbir tesir yapmadıklarını gösterir en bahir bir delilidir.

Binaenaleyh, çinilerimizde gerek desen itibarile gerek renkler ve sırdaki 
değişiklik ve yükselme ancak Türk mimarisinin yükselmesinin tabiî bir netice
sidir. Nitekim Süleymaniye camii gibi bir şaheser meydana getiren Türk san’at- 
kârları ona lâyık çinilerle bezeme ihtiyacını duymuş ve buna muvaffak olmuş
lardır.

İşte Süleymaniye camii ile türbelerinde görülen çiniler bu san’atteki 
mühim inkılâbı gösterir. Lâle, gül, karanfil, sümbül, nar çiçeklerde müzeyyen 
birer tablo gibi panolarla olgun kırmızı renkler, parlak ve temiz sırlar artık baş
ka ve yüksek bir devre girildiğinde şüphe bırakmaz.

Bizim muhtelif vesaik üzerindeki tetkikatımız İznik çinilerinin daha mu
vaffakiyetli olduğu merkezindedir. Nitekim Süleymaniye camii ile türbesinin 
çinilerinin ekseriyeti İznik mahsulü, pek az miktarı bilhassa minaredekiler İstan
bul işidir, p } .

Kezalik 1495 tarihli hazine defterinde İznik mamulâtından leğen ve ibrik 
vesaire bulunması İznik çinilerinin hâzineye girecek kadar makbuliyet ve değe
rini, bu fabrikaların eski bir ömrü olduğunu da gösterir.

Yine 1595 tarihli ve İznik kadısına yazdan bir hükümde «Kâşiler başı 
Osman» isminde birinin orada bulunması bu ehemmiyeti teyit eder.

Çinilerde hu yükselme zamanına tesadüf eden ehli hıref defterleri tetkik 
olunursa memlekette san’atkârlar adedinin çoğaldığını da görürüz. Bu sanat
kârların başında nakkaşlar silsilesi gelmektedir. Mühim binalara ait çini resim
leri bu nakkaşan heyeti tarafından tertip ve yine san’atkârlar arasında bulunan 
kâşi ustaları da teknik cihetlerini tayin ettikten sonra İznik kârhanelerine nümu- 
nelerin yapılması için emir verilmektedir £2} .  İşte bu nefis çini panolar böyle 
her şubedeki değerli üstatları vâsi kudret ve 'İlham membalarından doğmuştur.

İtilâ ve tekâmül zamanı olan, bu ikinci devrede pek hızlı bir tahavvül ve 
yükselme asarı görülüyor. Süleymaniye camiinden dört sene sonra yapılan, Rüstem 
Paşa türbesile camimdeki çini panolarda başka bir nefaset, ve bilhassa lâlelerde 
tenevvü vardır. Mihraptaki vazolu panolar da enfes parçalardır. Bu camide yek- 
diğerinden ayrı elli beş çeşit çini bulunması san’atkârların yaratış kudretine, 
bediî zevkma canlı bir delildir.

Az çok farkla her çinili binada bu tenevvüe şahit oluruz. Binaenaleyh 
artist bu devirde ayni zamanda yapılan binalarda değil bir binanın içini bile

f 1]  Beyaz zemin üzerine mavi ve münhani dal ve ufak yapraklı çinilerin İstanbul 
işi olduğunu Migeon ve Saikisian «Le Céramique d’Asie-tMineure et de Constantinople - 
Paris 1923» adlı eserlerinde yazmakta iseler de saym Esat Fuadın bilhassa İznikte yaptığı 
tetkikat, bu kabil çinilerin orada da yapıldığı merkezindedir. Maamafih İznikte çini imal 
edilen sahalarda sondaj ve hafriyat yapılması pek gereklidir.

CT 1569 tarihli hüküm, İstanbul hayatı, Ahmet Refik, 1333.
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muayyen çeşit çinilerle bezemeği zevka uygun bulmamış bu suretle tenevvüün 
son 'haddine kadar yükselmiştir. Zaten 16 ncı asırda Türk çinilerinin vâsıl ol
duğu kemal ve fevkalâdeliğe hiçbir millet erişememiştir.

İşte bu güzellik daima yükselmekte devam ederek bilhassa Sokollu Meh
met Paşa, Piyale Paşa camileri ile Edirnede Selimiye camiinde harikalar mey
dana gelmiştir.

Çinilerdeki kırmızı renk tedricen mercan veyahut domates kırmızısı ren
gine tahavvül eder ki; kabarık olan bu tatlı kırmızının yaptığı fevkalâde tesir 
artık san’atin itilâ noktasnı bulduğunu gösterir.

Binaenaleyh üzerinde «982» 1575 tarihi bulunan Topkapı Sarayında Al- 
tınyoldaki çini panolar, kezalik «984» 1577 kitabeli Selim II türbesindeki çi
niler, nihayet Topkapı Sarayında «986» 1580 de yapılmış olan Murat III dai
resinin kapısı önündeki panolarla odanın duvarlarını kaplıyan çiniler birer şah
eserdir.

Bu çiniler tetkik edilirken hayret etmemek kabil değildir. Çünkü zemin
leri gayet temiz beyazdır. Sırlarda çatlaklık görülmez, çizgiler fevkalâde kuv
vetlidir. Boyalar biri'birine veya sıra karışmaz. Renkler tam hakikiyledir. Fırın 
bilâkis renklere kuvvet ve revnak vermiştir.

Buraya kadar kısaca söylediğimiz bu yükselme zamanına ait çinilerimizin 
desenleri tetkik edilince; karanfil, sümlbül, erik çiçeği, nar ve nar çiçeği, şakayik 
gül, rumî, yaprak, dal, asma ve üzüm, ve selvi desenlerinin sonsuz çeşit ve üs
lûplarını buluruz.

Tarif ve tesbiti imkânsız bulunan bu yüz binlerce çinilerin binlerce çeşit
leri arasında tek ve emsalsiz yalnız iki panoya tesadüf ediyoruz ki, şimdiye ka
dar neşir ve tetkik sahası bulmamıştır. İşte mevzuumuz bu abideleri tanıtmak ve 
arzetmektir.

II —  Topkapı Sarayı Müzesinde, Emanet dairesinin duvarları 16 ncı asrın 
en nefis çinilerde bezelidir ki, bunların her parçası ayrı bir tetkik mevzuu ola
cak derecede kıymetli birer san’at eseridir. Bununla beraber desenler bu devirde 
görülmüş ve tanınmış enmuzeçleridir. Yalnız şimdi arzedeceğimiz pano Hu say;s:z 
eserlerin unique bir parçasıdır (Resim: 1).

Bu pano, lâcivert zemin üzerine beyaz, kırmızı, yeşil renklerde çiçek, yıp
rak ve Çin bulutu desenlerini havi bir bordürle çevrilmiştir. Bordürün içi bir met
re eninde ve iki metre boyunda olup kır çini ile bezenmiştir.

Panonun mihraplı olan iki köşesinde türkuvaz zemin üzerine kırmızı ka
bartma rumîler vardır. Bunların fondan ayrılması için kenarları beyaz zırhla 
çevrilmiş bazı noktalan da mordur.

Panonun esas zemini gayet temiz beyazdır. Üzerinde muvaffakiyetle çi
zilmiş olan dallar ve yapraklar arasında nar çiçekleri, goncaları, şekayikler yek
diğerini tam bir ahenk ile kucaklamıştır. Bu çiçek ve yapraklar açık ve koyu 
mavi, yeşil, kırmızı renktedir. Bazdan ince tahrirler veya ufak beneklerle göl- 
gelenmiştir.

Ortadaki büyük beyzî madalyonu müstatile yakın başlıklar ve rumîler süs
lemektedir. (Resim: 2),
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Büyük madalyonun etrafı açık ve koyu mavi yaprak ve çiçeklerle çerçe
velenmiştir. Bunun iç zemini tatlı kırmızıdır. Alt tarafta iki lâle arasından çı
kan ince ve münıhani dallarla yaprak ve erik çiçekleri beyazdır. Çiçeklerin gö
bekleri, yaprakların ortaları yeşil olup açık ve koyu mavi tahrirlidir.

İşte bu dalların ortasında yekdiğerine mütenazır iki tavus kuşu bulunmak
tadır. Bunların vücutleri ve uzun kuyrukları mavi ve yeşil beneklidir.
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Nasıl ki fırça ile yapılan bir tablo kalem ile tasvir edilemezse bu çini pa
no da devrinin tarif edilemiyecek bir şaheseri olmakla kalmaz 16 no asra ait

Türk çinilerile bezenmiş birçok binalarımız içinde üzerinde tavus kuşu bulunan 
tek bir eserdir .

**  *
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II. —  On yedinci asırda Türk çinilerindeki renklerde tenevvü azalmakta, 
bilhassa kırmızı renk kaybolmaktadır. Maamafih bu asrın ilk nısfında pek nefis 
çiniler yapılmıştır. Hattâ emsalsiz olan diğer çini de bu zamanın mahsulüdür ki 
«1050» 1641 senesinde yapılmış olan Topkapı Sarayı müzesindeki sünnet odası 
denilen bir köşkün kapısının iki yanında bulunmaktadır (Resim: 3).

Bu panonun fevkalâdeliği ve emsalsizliği iki cihettendir:

A) Eb’at cihetiledir. Çünkü bir metro yirmi beş santim boyunda ve kırk 
yedi santim enindedir. Bu kıt’ada yekpare çini levha asla görülmemiştir. Bu 
kadar büyük olmasına rağmen levha düz ve muntazam ve sır da temiz ve par
laktır.

B ) Desen itibariledir. Panonun yukarı kısmı mihraplı olup bu köşeler 
koyu mavi zemin üzerine içi mavi benekli beyaz çin bulutludur. Panonun zemini 
beyaz olup üzerindeki desenler, uzun dal ve yapraklarla şakayık ve nar ve nar çi
çeklerinden ibarettir. Bunların emsali muhtelif çiniler de görülür. Bundaki hu
susiyet bu çiçeklerin arasında tavusa müşabih dört kuşun muhtelif vaziyette 
bulunmasından başka alt tarafta da iki geyik resminin olmasıdır.

Tunç devrindenberi Türklerin tezyinatta kullandıktan geyik resmine ilk 
defa on yedinci asrın bu yegâne çini panosunda tesadüf ediyoruz. Esas mevzuu- 
muz Türk çini tarihinde abidevî birer mevki olan bu İki çini panoyu arzetmek- 
tir.

*

*  *

Sözümüzü bitirmeden evvel bu bahse münasebeti dolayısile duvar çini
lerinin yerini tutmak üzere yapılmış ojan porselen karolardan bahsedelim.

Malûm olduğu veçhile 17 nci asnn sonuna doğru çinicilik inhitata uğra
mıştır. Nitekim İstanbul Yenicamiinin içinde görülen soluk mavi ve yeşil renkleri 
yekdiğerine karışmış, sırlan çatlak çiniler buna şahittir.

Maamafih bir müddet sonra bu kadarı da yapılamaz olmuş; çünkü mem
leket dahilinde uzun müddet çini konulacak bina inşa edilmediğinden san’at 
metrûk kalmıştır. Nihayet bu; yokluk sezilerek 1726 tarihlerinde çiniciliğin 
canlandırılması için İznik ve Kütahyada teşebbüslerde bulunmakla beraber ls- 
tanbulda Tekfür Sarayında bir fabrika da tesis olunmuştur. Bu imalâthanenin 
yapabildiği çinilerle Ahmet III. çeşmesi, Hekimoğlu Ali Paşa camii v. s. be
zenmiştir. ,

Maamafih yine revaç temin edilemediğinden bu güzel san’atin tamamen 
indirasa uğraması üzerine ilk defa 1756 senesinde Viyanadan çini getirilmiştir. 
Nitekim o tarihten sonra yapılan binalarımız Avrupa ve bilhassa İtalyan çini 
veya porselen karolarile bezenmiştir. Şimdiye kadar bu metrukiyetten sonra Kü
tahyada yeniden harekete geçildiği ve son zamanlarda Yıldız Çini fabrikasında
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da bazı eserler yapıldığı bilinmekte idi. Halbuki bu defa Topkapı Sarayı Mü
zesinde (Eseri İstanbul) damgalı porselen karolar elimize geçti. Bunlar birkaç 
çeşit olup Avrupa porselen karoları büyüklüğünde ve aklığındadır. Beyaz 
zemin üzerine yeşil ve yaldızlı desenleri havidir.

Şu halde şimdiye kadar pek nefis evanisile tanınmış olan (Eseri İstanbul) 
imalâthanesinin böyle karolar yaptığını da tesbit etmiş oluyoruz.
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Abdiilkadir Erdoğan
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Direktörü

Bu, Üçüncü Ahmedin Usküdardaki (Şerefabat) kasrı için getirilen suyun o 
zaman yapılmış bir haritasıdır. Tomar halinde ve (18X 0,30) m. eb’adında olan 
bu harita su yolunun uğradığı yerleri, kemerleri, maslak ve muslukları, çeşme 
ve şadırvanları, ıskara ve katmaları adlarile göstermesi itibarile tarih ve şehir
cilik bakımından çok önemli bir vesikadır. Üçüncü Ahmet devrinde ünü dün
yaya yayılan ve o devir şairlerine türlü türlü şiirler ve şarkılar ırlatan ve fakat 
bugün ne kendisinden, ne yerinden küçük bir iz kalmıyan (Şerefabat) ile (Kavak) 
kasrının sulu boya ile yapılmış krokilerini ihtiva etmiş olması haritanın değerini 
bir kat daha arttırmaktadır.

Bu su Kayışdağı eteğinden aldığı üç kaynakla Üsküdara doğru uzanmak
ta ve yollarda başkaca üç katma daha alarak (Şerefabat) kasrına ulaştırmaktadır. 
Şerefabat Kasrı, Damat Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından III. Ahmedin şerefine 
yaptırılmış, bu su da ilk önce bu kasrın bahçesine akıtılmıştır. Su, Şerefabadın 
fıskiyelerinden fışkırmıya başladığı gün İbrahim Paşa Nedime söylettiği şu:

Vasfı hüsnü behçeti her veçhile sığmaz dile 
Gel Şerefabadı gör şevketlü hünkârım hele 
Anlaşılmaz hak bu kim arayışı takrir ile 
Gel Şerefabadı gör şevketlü hünkârım hele

Bir nefes abu havası cana canlar katmada 
İntisabınla cihana nazü nahvet satmada 
Kangı gün teşrif eder şahım deyu can atmada 
Gel Şerefabadı gör şevketlü hünkârım hele

Anı zinetler ile yaptırdı sadnazamm 
Ta ki açılsın temaşasile tab’ı ekremin 
Lûtfu ihsan kıl, diriğ etme efendim makdemin 
Gel Şerefabadı gör şevketlü hünkârım hele

Ben kulun sordum Nedimadan anın evsafını 
Vasfu methetti begayet tarhım, etrafım 
Ruha teşbih eyledi hattâ havayı safım 
Gel Şerefabadı gör şevketlü hünkârım hele

Şerefabat şarkısile Üçüncü Ahmedi kasra davet etmiştir. Hadikatülcevami 
sahibi Ayvansarayî (Şerefabat mescidi der sarayı iskelei Harem) başlığı ile baş- 
lıyan sahifede (Şerefabat demekle maruf Kavak Sarayı....) diyor ve bu iki sa
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rayı biribirinin ayni gibi gösteriyorsa da bunun doğru olmadığı anlaşılıyor. 
O devirde yapılan bu haritada Şerefabat ve Kavak kasırlarının başka başka ol
duğu ve aralarında epeyce bir mesafe bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu iki kas
rın yıkıldıktan sonra arsaları ahaliye üleştirilmiş ve yeni yeni binalar yapılarak her 
ikisinin yerleri bile unutulmuştur. Daha eski zamanlarda Üsküdar sahillerinin 
tamamen saray ve bahçelerle dolu olduğunu görüyoruz. Dördüncü Mehmet 
zamanında yazılmış olan Ebubekir Efendi Haritasında: (Üsküdar bahçesi sa
rayı sultaniye muadil ve mümasil sarayı cedid - Topkapı Sarayı - mukabilinde 
bir sarayı azimdir. Üsküdar bahçesinden Üsküdar iskelesine gelinciye kadar 
bahçeleri ve sarayları vardır...) diyor.

Evliya Çelebi de sarayları şöyle sayıyor:

(Salacıkta Ayşe Sultan Sarayı, Valdei Atik Sultan Sarayı, Hanzade Sul
tan Sarayı, Doğancılar kurbünde Hacı Paşa Sarayı, Ak Mehmet Paşa Sarayı, 
Nafiz Paşazade Sarayı, Cinci Hoca Sarayı, Arslan Ağa Sarayı, Koca Mehmet Pa
şa Sarayı, Piyale Paşa Sarayı...). Evliya Çelebi bu sarayları sıraladıktan sonra: 
(Daha nice saraylar vardır ki tahriri melal verir.) Diyor. Üçüncü Selim zama
nına kadar Şerefabat Kasrının masun kaldığını görüyoruz. Millet Kütüphane
sinde (1033) numarada mukayyet (Sevahilhanei İstanbul) adlı bir eserde Üs
küdar sahillerindeki yalı ve binalar sayılırken Şerefabat Kasrı da bunların ara
sına şöyle sokuluyor: (Üsküdar büyük iskelesi, Mihrümah Sultan Camii, Ba
laban iskelesi, Debbağ Ömer Ağa halilesinin yalısı, Hacı Ağa halilesinin ya
lısı, Kapı Kethüdası Numan Bey halilesinin yalısı, Nüzhetzade Ata Efendinin 
yalısı, Borazanzade Ahmet Çelebinin yalısı ve kayıkhanesi, Şemsi Ahmet Paşa
nın camii, Şemsi Paşa yalısı, Zaim İbrahim Beyin yalısı, Şerefabat Kasrı, kur
bünde Ayazma ocağı, ömerî Sipahi Oğlunun yalısı, halilesinin yalısı, Sabık 
Sadri Anadolu Şerif Mollanın yalısı, Silâhtan Şehriyarî Ahmet Ağa veresesi
nin yalısı, Sultan Selim İmamı oğullarının yalısı, mulhterik olmuş arsa, Ku- 
zattan Akif Efendinin yalısı, Silâhşuru Şehriyarî Bazergân Başızade yalısı, Sabık 
Kahveci Ömer Ağanın yalısı, Sabrk Cebeci kerimesinin yalısı, Canım Ağazade 
damadı Mustafa Ağanın yalısı...) Bunlardan başka küçük ve büyük kimselere ait 
otuz beş yalı daha gösteriyor.

Üçüncü Selim arasıra deniz gezintisi yaparken göze çarpan yahlann kim
lere ait olduğunu öğrenmek için İstanbul sahillerindeki yaldan bir deftere yaz
dırmış ve bunu tenezzüh zamanlarında yaranda taşır ve yahlarla karşılaştırarak 
büyüklük ve küçüklüklerinden sahiplerinin servetini ona göre ölçmeğe çalışır
mış. Bu maksatla yazdırılan bu eserde Boğaziçi ve Haliç sahillerinde vaktile bir
çok hadiselere sahne olan nekadar dükkân, köşk, kahvehane ve saraylar var
sa hepsi görülmekte, Üsküdar sahillerinde Şerefabat Kasrının da adı geçmektedir.

İbrahim Paşa Şerefabadı yaptırırken bir yandanda Kayışdağı eteklerinde 
bulduğu üç kaynağı birleştirerek Kalın toprak Minklerle kasra indirmiştir. Bu 
ana künge sonradan yollarda üç katma daha ilâve edilerek suyun miktarı ar
tırılmış, gerek hünkârın, gerek kendisinin adına birçok çeşme yaptırarak Üs
küdar halkını suya kandırmıştır. Bundan önce bazı bahçelerdeki kaynaklardan
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Şerefabad kasrı

Eski Üsküdar su yolunun üç kaynağı
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alınma sularla Üsküdarda çeşmeler yaptırılmış olduğunu görüyoruz. Bunların 
ihtiyaca kâfi gelmediğini gören İbrahim Paşa Şerefabada izafetle hünkârın nü
fuzunu kullanmış ve bu hayırlı işi başarmağa muvaffak olmuştur. Nedimin:

Şerefabat içindir aslı amma kim bu maksimden 
Bu şehri kıldı sîyrab ol Hidivi mekrümet nıutad.

ve Şair Şakirin:

Şerefâbade icra eyledi ayni musaffadan
Bu şehri kıldı seyrap ol Hidivi mekrümet mutad.

beyitlerinden de anlaşıldığı üzere İbrahim Paşa hem hünkârın, hem de halkın 
hoşnudîsini kazanmak suretile bir taşla iki kuş vurmak kiyasetini göstermiş
tir.

Yol üzerinde ilâve edilen üç katmadan birisi Mehmet Paşaya aittir. Bu
nu (H. 1166 —  M. 1752) de yaptırdığı iki arkla ana künge karıştırmıştır. 
İbrahim Paşanın gerek oğlunun, gerek damadının adları Mehmet Paşadır. Ha
ritada bunun hangisi olduğu belli değilse de bu yoldan yürüyen zatın oğlu ol
ması daha kuvvetle sezilmektedir. Genç Mehmet Paşa adı ile tanınmış olan 
bu zat Şehzadebaşında babasının mezarı yanında gömülüdür. Mezar taşındaki 
ölüm tarihi (H. 1182 —  M. 1768) dir. Bu tarihe bakılırsa bu katmayı vefa
tından on yedi yıl önce ilâve ettiği anlaşılır.

Damadı Mehmet Paşa da Süleymaniyede Defterdar Şemsüddini Cenderî 
Türbesi karşısındaki konağının bahçesinde gömülüdür. Bir tesadüf eseri olarak 
bunun damadının adı da Mehmet Paşadır.

İkinci katma Çamlıca civarındaki Semerci Bağından kaynıyan sudandır. 
Bunu da genç Mehmet Paşa ayni tarihte yaptırdığı arktan ana yola ulamıştır.

Üçüncü katma solda Vakfın Kâtibi Halil Efendinin kendi bağından kay- 
nıyan sudandır. Bu da (H. 1174 —  M. 1760) tarihinde ana suya katılmıştır. 
Daha sonra hayırsever birçok kimseler tarfından ana künkten su alınarak mü
nasip yerlere çeşmeler yaptırılmıştır. Bu haritada sulu boya ile yapılmış otuz 
yedi çeşme resmi vardır, bunlardan bazılarının adı yazılmışsa da birçoklarının 
yalnız krokileri resmedilmiştir. Adlan yazılı olan çeşmeler şunlardır:

Doğancılardaki taksim kubbesinden evvel Kavakta kale çeşmesi vardır. 
Ondan sonra su yolu üç kola aynlmaktadır.

Soldan birinci kolda:
Haşan Ağa mahallesinde İbrahim Paşa Çeşmesi, Hayrettin mahallesinde 

Osman Efendi Camii yanında İbrahim Paşazade Mehmet Paşa Çeşmesi, Atpa- 
zarı Kapısında Darüsaade Ağası Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, Atpazarı içinde Sulu 
Han karşısında Merhum Fatma Sultan Çeşmesi, Debbağlar mahallesinde Şeh
zade Abdülhamit Çeşmesi, Bulgurlu mahallesinde Şehzade Numan Çeşmesi, Bul
gurlu Mescidi karşısında Esma Sulun Çeşmesi, Tembeller mahallesinde Üçüncü 
Ahmedin oğullarından Sultan Mustafa ve Süleyman Validesi Çeşmesi, Süleyman 
Ağa mahallesinde Şeyh Camii yanında Üçüncü Kadın Çeşmesi, Bülbülderesi ni
hayetinde Hatice Sultan Çeşmesi.



ÜSKÜDAR SU YOLU HARİTASI 1 4 3

Soldan ikinci kolda:
Sinan Paşa mahallesinde Merhum Kaptan Mustafa Paşa f 1}  Çeşmesi, Ham- 

za Fakih mahallesinde Şehzade Seyfüddin Validesi Çeşmesi, Gülfem Hatun ma
hallesinde Sultan Mustafa Çeşmesi £2} .

Aziz Mahmut Efendi Tekkesi yaranda Kethüda Mehmet Efendi Çeşmesi, 
Kefçe mahallesinde Halil Paşanın Türbesi yanında Şehzade Bayazıt Çeşmesi. 
Davutpaşa mahallesinde cadde üzerinde İbrahim Paşa Çeşmesi, Tembeller mahal
lesinde Kireçhane karşısında Sultan Mehmet Velidesi Çeşmesi, Süleyman Ağa 
camii karşısında kulluk yaranda İbrahim Paşa Çeşmesi, büyük iskelede Sultan 
Ahmet Çeşmesi.

Soldan üçüncü kolda:
Mirahur Camii karşısında Başkadm Çeşmesi. Eski hamam yaranda Mehmet 

Paşa mahallesinde İbrahim Paşa Çeşmesi, Hamza Fakih mahallesinde Şehzade Ab- 
dülhamit Çeşmesi, Şehzade Süleyman Çeşmesi. Şemsipaşa civarında Şehzade Meh
met Çeşmesi.

Bu su yolunun başından sonuna kadar elliden fazla maslak yapılmış ve her 
maslağın arasına (440) arşın fasıla verilmiştir. Her fasılaya (1100) künk dö
şenmiştir. Bu hesaba göre suyun ana yoluna tahminen (484,000) künk sarfedil- 
miş demektir. Yol üzerindeki kemerler, tüneller ve ıskaralann yerleri birer re
simle gösterilmiştir. Yüksek yerlerde tüneller açılmış ve üzerleri kapalı olduğu 
için oralara künk konmamıştır. Dilimizde kökü ve anlamı bulunmıyan maslak 
kelimesinin de imlâsı haritada ( ) yazılmıştır ki eski coğrafya kitapla
rındaki yazılışa tamamile uygundur. Üsküdara yeni sular getirildikten sonra bu 
su yolu ihmal edilidiği için künkleri 'bozulmuş ve çeşmelerin suyu da kesilmiş
tir. Aşağı yandaki çeşmelerden kış günleri akan sular yukardaki kaynaklardan 
değildir. Kemerlerin içindeki sızıntılardan inmedir.

Nevşehirli İbrahim Paşanın basmcılığa, bahçeciliğe ve ülkenin her türlü 
ümranına sarfettiği yüksek himmetleri sefahat sayan o zamanki kara düşünceli 
kafalar ihtimal ki bu su yoluna harcettiği paralan da kıskanmışlar ve en sonra 
yürekleri sızlatan şehadetini hazırlamışlardır. Şehzadebaşındaki çeşmesi ile Da- 
rülhadisindeki şadırvanının sulan da bu büyük adamın bayırlanndandır.

O  Bu zat Kaymak Mustafa Paşadır. İbrahim Paşanın ikinci damadı ve Merzi
fon! Kara Mustafa Paşanın torunudur. Merzifonînin Divanyolundaki medresesi mezarlığına 
gömülmüştür. Mezar taşındaki ölüm tarihi (1143) tür.

f2}  Kanunî Süleymanın harem cariyelerindetı Gülfem Kadın’ın bu mahalde bir 
camii vardır, Ona izafetle bu adı almıştır.
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Edward Bowen Reilly

Doğu Türkiyesi orta Anadoluya nisbetle arkeolojik araştırmalar bakımın
dan tetkik edilmemiş bir sahadır. Malatya - Cerablus hattının şarkı ve şimali 
şarkisi Van gölü kıyılarına kadar uzanan hiçbir tarafla alâkası olmıyan bir boş
luktur. Aradaki arazi pek azı mukayyet ve hiçbiri kazılmamış olan höyük ve 
harabelerle bezenmiştir { J} .  Türkiyenin cenup hududu boyunca şarka doğru Dic
le nehrinin ötesindeki yüksek dağlara uzanan bir höyükler mıntakası vardır { 2J. 
Meskûn yerler cenuptan itibaren Dicle ve Fırat nehirleri boyunca şimale doğru 
Murat suya ve Karasuya kadar yayılırlar; burada şarka ve garbe doğru giden 
tabiî münakalât yolları vardır. Daha şarka doğru Aras nehri ile beraber Türki- 
yeden çıkarlar ve Kafkasların cenubundaki ülkeye girerler £3} . İlk zamanlarda 
Şarkî Anadoluya göçmüş tacirleri çeken tabiî zenginlikler arasında obsidian ve 
bakır bulunuyordu. Bu tabiî mahsullerin birincisi Nemrut Dağının kraterinde 
mebzul miktarda mevcuttur; İkincisi ise, Asyanın en zengin bakır membaların
dan biri olan Ergani madeninden başka, ticarî ehemmiyeti haiz yerler olan Dic
le boyunda Hosin’den, Erzurum ve Trabzon arasındaki mıntakadan ve şimali 
şarkide Çoruhsuyu boyundan çıkarılmaktadır £4} .  Şarkî Anadoluda tarihçe meç
hul olmıyan bir mıntaka, ve bir de devir vardır: Van gölü kıyılarındaki Urartu 
Kıratlığı, ve takriben M. E. 900 ve 600 yılları arası. Urartu’da kazılar evvelâ 
1879 da şimdiki Van şehrine nazır olan Toprakkale’de yapılmıştı Van gölü

( ' ]  Bundan evvel hu mıntaka üzerinde pek az çalışılmıştır; şu muhtelif raporlara 
bakınız: Ellsworth Huntington: Zeitschrift für Ethnologie; C. E. Lehmann-Haupt and 
W. Belek ibid.; C. F. Lehmann-Haupt, Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und 
Mesopotamiens, (Afoh. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Güttingen, phil. -hist. Klasse 
NF 9.3 (1907) 65 - 124; C. F. Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, Berlin 1910 - 31; 
H. H. von der Osten, OIC 8 (1930) map 9 and p. 149. William John Hamilton, Researches 
in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1848.

O  Eduard Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, Leipzig 1883; Karl Human 
und Otto Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890; Max, Freiherr von 
Oppenheim, Teil Halaf, London and New-York, p. 8 ; H. H. von der Osten, OIC 8 (1930) 
map 5 ; M. E. L. Mallowan, The excavations at Tall Chagar Bazar, and an archaeological 
survey of the Habur Region, 1934-5 in Iraq III (1936) 3 and 7, map I.

D  1936-37 de şahsî müşahedeler ve Henry Field and Eugene Prostov, Archaeo
logy in the Soviet Onion: American Anthropologist 39 (1937) 463 ff.

O  Maden Tetkik ve Arama II (1937) sayı 1 de Türkiye dahilindeki madenlerin 
yerlerini gösteren haritalar vardır.

O  Clayton ve Raynolds’ın 1879 da yaptıkları ilk kazılar hakkında hiçbir rapor yok
tur; Rassam’ın 1880 de yaptığı kazılar hakkında da rapor yoktur.

1 0
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civarında bundan sonraki heyetlerin yaptıkları araştırmalar, mahallî membalarla 
M. E. 900 tarihine kadar götürülebilen Urartu tarihi {I1}  etüdüne ehemmiyetli 
yardımlarda bulunmuştur (Şekil: 1) £2} . Maamafih, Asurî vekayinamelerinde 
M. E. 1200 tarihlerinden evvel bir Urartu ülkesinin mevcut olduğu zikredilmek
tedir { 3} . Bu ikinci ülkenin Urartu olduğunu teşhis için arayerde tarihin tesbiti 
yolunda ancak eksik ve yabancı mehazlar bulunan 300 senelik bir devir vardır.

Albrecht Götze yeni çıkan bir eserinde Urartu Kıratlığının Van gölü ya
nındaki mıntakada bulunan müteaddit Nairi sahalarının M. E. ilk bin yılın baş
larında bir araya gelmelerinden vücut bulduğunu ileri sürüyor { ' } .  Salâhiyet 
sahibi olan ayni zat M. E. ikinci bin yılın başlarında Hurri muhaceretinin Van 
gölü mıntakasında olan bu Nairi sahasının ortasından başladığım söylüyor. M. 
E. 2000 tarihinden evvel Hurri medeniyetinin merkezi huşundaki bu görüşü te
yit eden şey, Hurri ve Urartu kitabeleri lisanları arasında mevcut olan aşikâr 
münasebettir. Van gölü mıntakasının M. E. ikinci bin ydına ait ne arkeolojik 
ne de kitabelerden alınmış deliller bulunmadıkça bu "Hurri Meselesi” halledil
memiş şekilde kalmağa mahkûmdur.

Şarkî Türkiyede arkeolojik bir araştırma ve İlmî kazılar yapılmadıkça Hititle- 
rin devrinde (M.E. 1800-1200) ve Hititlerden sonraki devirlerde (M.E. 1200-700) 
orta Anadoludan yayılan kültürel nüfuzun ve siyasal kuvvetin şark hududunu tes- 
bit edemeyiz. Ayni sebebe istinaden Asurî tacirlerin (takriben M. M. 2000) ham 
maddeler tedarik ettikleri şarkî Anadoludaki ticaret merkezleri hakkında bir 
şey bilmiyoruz ve onların ticarî vesikalarına ait bu mıntakadan hiçbir şey elde 
edilememiştir. Kültepe ve Alişar’da bulunan bu nevi vesikalardaki şahıs isimleri 
orta Anadolunun o zamanki ırkî unsurları hususunda kıymetli deliller teşkil 
etmektedir ve buna benzer delillerin daha şarkta bulunacağını kaydetmek çok 
makul olur £5}. Bu zamanla, ilgili olan Alişar’a Kültepe’nin ilk Bronz devrine 
ait çanak ve çömlekleri, orta Anadouda dağınık bir şekilde bulunduklarından, 
ve menşelerinin meçhul olması yüzünden, hâlâ halledilecek bir dava mahiyeti
ni arzetmektedir £6J.

Dr. Hâmit Koşay’ın Alaca-Höyükteki kazıları boğa, geyik ve "güneş kursu” 
işaretlerile tavsif olunan üçüncü bin yıldaki bir maden kültürünün dikkate değer 
inkişafını aydınlatmaktadır £7} . Maikop’da bu devirden daha sonraki bir dev
re ait zengin mezarlarda bulunan şeylerle aşikâr bir münasebet vardır, fakat 
orta Anadoluyu, Kafkasyanın şimalini, Maikob’u ihata edecek bir kültür mu-

£‘J  1898-99 da W. Belek bir sondaj yaptı; şu eserlere bakınız: Zeitschrift für Ethno
logie 1899, Verhandlungen (580), (582); 1902, (125); Praehistorische Zeitschrift X IX  
(1928) 280-304; N. Narr ve J . Onbeli daha geniş mikyasta ıbir kazı yaptılar; şu esere ba
kınız: Archeologiceskaja Ekspedicija 1916 goda V  Van (1922).

p’J  C. F. Lehmann-Haupt, Corpus Inscriptionum Chaldicarum, Berlin 1928.
P J I inci Saknanasar (KAH I No. 13).
[*} Albrecht Götze, Hethiter, Churriter und Assyrer, Oslo 1936, 104 ff.
H  Ignace J. Gelb, OIP X X V II (1935) 13 ff.
H  H. H. von der Osten, OIP X X V Ill (1937) 208 ff.; OIP X X X  427 ff.; 

Kurt Bittel, Prähistorische Forschung in Kleinasien (1934), 113.
n  T. T. K. Belleten I (1937) 235-270; 543-556.
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hitinin tesisi için Tiirkiyenin şimali şarkî kısımlarında yapılacak kazılardan de
liller elde etmek lâzımdır.

Von der Osten’in Alişar’daki çalışmaları orta Anadoluda’ki kültür taba
kalarının nisbî kronolojisini tayin etmiştir, fakat Alişar’ın bakır devri ve kal
kolitik kültürleri coğrafî şekilde tahdit edilmemiş ve kronolojileri Mezopotamya 
ve İrandaki mütekabil devirlere göre sadece takribi olarak tesbit edilmiştir. 
Maamafih mevcut olan mesele yalnız Anadolu kültürlerinin diğer sahalarla olan 
münasebetini bulmak değil, bunun kadar ehemmiyeti haiz bir iş olan Türkiye 
hudutları içinde bulunan Teli Halefin meşhur kalkolitik medeniyetini araştır
mak ta vardır.

Şimdi bahsettiğim meselelerde şu noktalara ehemmiyet verilebilir:
1 —  Urartu mimarisinin tabiî kayalıklar içinde hücreler ve tüneller, 

muazzam duvarlar, menşei Frigia olması muhtemel olan eşlerine Anadoluda 
rasgelinmektedir.

2 —  Toprakkalenin sırlı ve gayet cilâlı çanak çömleği teknik itibarile Hi- 
titlerin güzel kırmızı sırlı çanaklarına benzemektedir.

3 —  Van’ın resim şeklindeki yazıları ihtimal bir Pre-Urartu medeniyetin
den temadi edip gelmiştir £*}.

4 —  Kafkasyada benzerleri bulunan Ordu ve Artvinin bronzları (takri
ben M. E. 1.000), Anadolunun Kafkasya ile olan ilk münasebetlerinin araştı
rılması lâzımgelen bu mıntakayı göstermektedir £2}.

5 —  Şamramaltı’da, Alişar ve Kültepe’deki gibi, ilk bronz devrine ait bir 
çanak parçası bulunmuştur; bu nevi çanak çömleğin nasıl yayıldığına dair bir 
ip ucu teşkil etmektedir £3J.

6 —  Orta Anadolu Bakır devri’nin evsafını haiz çanak çömlekler hem 
Türkiyede Araş boyunda Haşan Kalede, hem de Nahcivan’da Araş boyunda 
Kızılvank’da bulunmuştur £4}.

7 —  Dışı parlak siyah sırlı, içi griye çalan deve tüyü renginde olan Ali- 
şar’ın kalkolitik çanakları Van gölü şimali şarkisinde olan Uzelik höyüğünde 
bulumuştur (Şekil: 2) £5}.

8 —  Anadolu ve İran kalkolitik kültürlerinin biribirlerile karıştığı yerden 
pek uzakta bulunmıyan Şamramaltı’da Teli Halef çanakları tabakları halinde 
bulunmuştur.

*
*  *

O  cf. C. F. Lehmann-Haupt, Materialien Nr. 36 - 39-
p ] Stefan Przeworski in  Archiv Orientalni VII (1935) 390-414; V III (1936) 

49 - 68; Kurt Bittel: Tütk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi I (1933) 150-156.
t3]  Wilhelm A. Jenny, Schamiramalti: Prähistorische Zeitschrift X IX  (1928) 

280 - 304 (cf. Tafel 33 A, 1 ); cf. Kurt Bittel, Prähistorische Forschung in Kleinasien 
(1934) 84.

[*} 1936-1937 deki kendi müşahedelerim.
Von der Osten tarafından teyit edilen kendi müşahedelerim.
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Ankaradaki Maarif Vekilliği 1937 yılı mayıs ve haziran ayları içinde Şarkî 
Türkiyede arkeolojik faaliyette bulunmam için bana izin verdi. Van’da iken 
Tilkitepe’de bir tecrübe kazısı yapmak için telgrafla lâzımgelen muameleyi yapan, 
Van Maarif Müdürü Mustafa Nayan’m dostane yardımma mazhar oldum.

Çanak ve çömleklerin tabakalarını tesbit etmek esasına istinaden bu mın- 
takadaki tecrübe kazısının neticelerinden belli başlı üç kültür devri çıkarılabilir. 
Sırlarına gömülüp kalmış olan saman parçalarından ve kenarlarından aşağı 
amuden inen kırmızıya çalan kahve rengi boyalı dalgalı hatlardan, ilk devrin 
yani birinci tabakanın çanak çömlekleri kolayca tanınabilir. Hafriyatçı Braid- 
wood’un Uruk devrile ayni zamana müsadif olduğunu kabul ettiği buna benzer 
çanaklar onun fikrince, Tell Judeideh X III  de de bulunmaktadır p j .  Maamafih 
biz birinci tabakanın tarihini tesbite teşebbüs etmeden önce benzerlerini bulmak 
için ve onu daha yakından tetkik edelim.

Kap ile orta derece arasında bir cilaya malik olan ikinci tabakadaki çanak 
ve çömleklerin Teli Halefin "kendinden renkli” çanaklarına alâkası buluna
bilir £2} . Von Oppenheim’in raporuna nazaran mezkûr çanak ve çömleklerin 
İkincisi Teli Halefteki boyalı çanak çömlek tabakasının altında bulunmuştur, 
ve Hubert Schmidt’in ilâve ettiğine göre adi çanak ve çömlekler boya kullan
manın başlamasından sonra da devam etmiştir. Tilkitepede bulunan adi çanak 
ve çömleğin, ikinci tabakada yalnız bir tane bulunabilen, çanak çömlekten daha 
sonra olduğu kat’iyetle görünmektedir.

Birkaç boyasız çanak hariç tutulursa üçüncü tabakanın çanak ve çömleği 
görünüş itibarile Teli Halef, Kargamış, Arpaçiya vesair yerlerin çanak ve çöm
leklerinden tefrik edilemez. Boyaları ve biçimleri biribirine çok benzemekte
dir. Çanak ve çömleklerin buraya ithal mi edildikleri yoksa burada mı yapıl
dıkları hakkında kat’î bir karar verebilmek için şimdiye kadar burada bulunan
ların miktarı çok azdır. Maamafih kazılan sahayı nazarı itibara alırsak, epi mik
tarda Teli Halef çanak çömleğinin çıkarılmış olduğunu görürüz ve Mallowan’in 
işaret ettiği gibi, Teli Halef boyalı çanaklarını stepin şimalindeki dağlarda 
aramalıyız £3J.

M evkiin tarifi:
Şamramaltı Ovası Van şehrinin cenubuna doğru uzanır; şarkta dağlarla, 

garpte Van gölü ile kuşatılmıştır. Vankale’nin 6 kilometre cenubunda ve gölün 
1,5 kilometre şarkında Tilkitepe denilen küçük bir tepe vardır (Şekil: 3 ve 4 ) ;  
takriben 45 metre kutrunda ve azamî yüksekliği 7 metre olan daire şekline ya
kın bir tepedir. Şimalden cenuba doğru ovada bir iniş bulunduğundan şimalden 
ölçülünce tepenin yüksekliği bir metre eksiktir.

B elek’m  kazılan  { * } :
Belek 1899 da şimalden cenuba doğru 25 metre uzunluğunda höyüğün şi

mal kenarından merkezine doğru uzak bir hendek açtı. Başlangıçta hendeğin
O  C. W. Me. Ewan: American Journal of Archaeology X LI (1937) 10 - 11.
C*J Max, Freiheer von Oppenheim’in zikrettiğimiz eserinde pl. L.
C) M. E. L. Mallowan’in zikrettiğimiz eserinde 3.
f 4] Jenny’nin zikrettiğimiz eserine bakınız.
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iptidası 10 metre genişliğinde idi, fakat tedricen daralarak, 6 metreye indi. Hendek 
hetnekadar yıkık duvarların döküntülerile kısmen delinmişse de, höyüğün şimal 
kenarında kazma değmemiş toprağa raslayınca, yukarı doğru bir meyil teşkil 
ettiği aşikârdı.

Höyüğün merkezinde elde edilen derinlik, tepenin en yüksek noktasından 
ölçülse bile yine, 5 metreyi geçmemektedir. Şarktan garbe doğru uzanan bir
takım daha küçük hendeklerin izlerine tesadüf edilmekte ve şimal kenarı dik 
bir şekilde yarıldığından 1,50 metre yüksekliğinde bir kısım göze çarpmaktadır.

1937 tecrübe kazıları:
Belck’ın açtığı hendeğin bittiği yerin tam cenubundaki sahada, 1937 ha

ziranında, bir hafta devam eden, bir tecrübe kazısı yaptım. Eski hendeğin ce
nup ucu ile birleşen, 2 metre genişliğinde, 5,50 metre uzunluğunda yeni bir 
hendek açtırdım. Çıkan çanak çömleklerle üç kültür tabakasını tesbit edebili
yoruz: Bu tabakaların seviyeleri tepenin en yüksek noktası 0 noktası ittihaz 
edilerek ölçülmüştür (Şekil: 5 ve 6).

I inci tabaka : 0,00 m -1,50 m.
II nci tabaka : 1,50 m - 6,00 m.

III üncü tabaka: 6,00 m - 8,00 m.
ana toprak.

I  inci tabaka:

1,50 metre derinlikte ilk bina seviyesi görülmüştür. Döküntülerin içinde 
karma karışık bir vaziyette bulunan külliyetli miktarda kırık taş parçalarından 
başka hiçbir mimarî şekle tesadüf edilememiştir.

II  nci tabaka:
Hendeğin cenup ucunda 2,5 metrelik bir kısım kontrol etmek için bırakıl

mış, geri kalan sahaya bir metre de şimalden ilâve edilmiş ve Belck’ın açtığı 
hendeğin cenup mailini yarıp geçerek, 6 metre derinliğe kadar kazılmıştır. Tec
rübe için kazılan hendeğin tekmil uzunluğu 6,50 metre, derinleştirilmiş kısmın 
uzunluğu da 4 metre idi. Duvarın bazı kısımları içeriye doğru girdiğinden hen- 
değin genişliğini 2,5 metre yapmak lâzımgelmiştir. Kazıyı kolaylaştırmak için 
garpteki duvarın boyunca basamaklar yapılmıştır. 1,5 metre ilâ 6,00 metre ara
sında bulunan kültürel deposit sıkışmış, mütecanis bir zemin kütlesi halindedir. 
Mezarlar, bu zemin sathının altında, asgarî bir yer işgal etmektedir; mezarların 
üstündeki saha ekseriya yanık bir haldedir. Bu tabakada bina işleri için hiç taşa 
tesadüf edilmemekte ve duvarlar da taşın temelleri bulunmıyan kerpiç duvar
lardır.

III  üncü tabaka:

Derin hendeğin cenubu şarkî köşesinde, 1,5 metre murabbamda bir saha 
hiç dokunulmamış olan toprak seviyesine kadar kazılmıştır. Çukurun şimal ke
narında, 6 metre seviyesinde, ateşten kararmış bazı yuvarlak taşlara raslan- 
mıştır. Bunların şimale doğru uzandıkları görülüyordu, fakat bunları aramak
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fazla iye yaramıyacaktı. 6,5 metre derinliğinde, yakılmış bir saha altında bir 
mezar bulduk, ve ayni satıhta üzerinde buğday öğütülen bir taşla (Şekil: 7) 
iki de kaba (Şekil: 11), rasladık. Van gölü sahilini kaplıyan kumlu 
alluvium bulunduğu 8 metre derinliğe kadar parçalanmış kerpiç kütlelerin
den başka bir şeye raslamlmamıştır. 0,50 metre daha kazılınca yine ayni kumlu 
toprak göze çarpmaktadır.

Çanak çöm lek:
Tecrübe hendeğinde bulunan çanak çömleğin şimdiki halde ancak umumî 

evsafım verebiliriz. Maamafih Belck’ın bulduğu adetçe çok ve müteaddit eşya
nın tabakalarım tesbit hususunda aşağıda hulâsa edilen malûmatın faydalı ola
cağım ümit ediyoruz.

I —  Birinci tabaka (0.0 - 1.50 m). Bu tabakanın çanak çömleği gayet yek
nesaktır. Ve höyüğün sathında en çok tesadüf edilenler de bu şekilde olan ça
naklardır.

Umumî evsaf t: Elle yapılmış, kaba ile orta derece arasında çanaklar; kır
mızıya yakın deve tüyü yerinde balçık macunu, kum (gres) ve nebatla (plant) 
tavlanmış, vasat derecede pişirilmiş (Şekil: 8, 9 ve 16).

Sır (s lip ) : Dışı beyazımsı deve tüyü renginde ve içi kırmızımsı deve tüyü 
renginde; bazı parçaların sırı içerde ve dışarda ayni renktedir. Sırda gayet ince 
saman parçaları vardır ve cilâsı gayri muntazamdır.

Boyalı eşya: Çanakların takriben %  15 i boyalıdır. Dış yüzünde ve boğaz 
kısmının içinde kırmızımsı kahve rengi ile kahve rengimsi kırmızı renkler arası 
boyanmış olan dalgalı amut çizgiler vardır (Şekil: 8, 3; 9 ve 16, 1 - 6 ya bakınız).

Biçimler: Derhal kıvrılarak uzıyan boğazlan olan kaplar (Şekil: 8, 1 ve 
2 ye bakınız); gayri muntazam kaideleri (base) vardır (Şekil: 8, 7 ye bakınız).

II — İkinci tabaka (1.50 - 6.00 m). 2,75 metre derinliğinde III üncü ta
bakaya ait gibi görünen yalnız bir tane boyalı çanak bulunmuştur (Şekil: 12, 
b 1). Çanak ve çömleklerin evsafı hernekadar çok değişik ise de, kaba ve orta 
derecedeki çanakların bütün toprak seviyelerindeki tevzii takriben aynidir.

Umumî evsaf: Elle yapılmış, kaba ile orta derece arası, bazan ortası siyah 
olan kırmızımsı deve tüyü renginde macun, kum ve nebatla tavlanmış, az veya 
orta derece arası pişirilmiş (Şekil: 10).

Sır: Kaba, kırmızı deve tüyü renginde sır, bazan griye bakan kahve ren
gine 'boyanmıştır; içi ve dışı gayri muntazam bir şekilde cilalanmış, dış sathı 
iç kısmından daha düzgün ve daha koyu renktedir.

Boyalı eşya: Üçüncü tabakaya ait olması muhtemel olan yalnız bir çanak 
bulunmuştur.

Üzeri çizikli çanak çöm lek: Üzerinde kenarile zaviye teşkil ederek uzanan 
çizgiler bulunan bir çanak ağzı kenarı (Şekil: 10, 5).

Biçimler: Derhal kıvrılarak uzıyan boğazları olan kaplar; düz ve taşkın 
kaideleri olan geniş ve yüksek kenarlı taslar (Şekil: 10, 6 ve 7 ye bakınız). Bir 
kabın yapılmasında lâzım olan balçığı yuvarlak bir şekle sokulurken tamamen 
düzgünleştirilınediği için çanak ve çömleklerin bazıları biraz karışıktır.
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III — Üçüncü tabaka (6.00 - 8.00). II nci tabakada 2.75 metrede bulu
nan bir çanak bu tabakanın çanak ve çömlek nevileri arasına dahildir. Bu tip
teki çanaklara satıhta hiç raslanılmamıştır. Tasvir edilen çanak şu tabakalara ayrıl
mıştır: Şekil: 12, b 1, 2.75 metrede; şekil: 11, 1 ve 2, 6.50 metrede; ve No. 18, 
7.00 metrede.

Umumî evsaf: Elle yapılmış, iyice düzgünleştirilmiş, deve tüyü rengi ile 
kırmızımsı kahve rengi arası rengi olan macun, iyice pişirilmiş (Şekil: 11 - 13).

Sır: Kaymak gibi düzgün, deve tüyü renginde ve kırmızımsı kahve ren
ginde sır; dışı hafifçe, içi vasat derecede cilâlanmıştır.

Boyalı eşya: Ateşte pişirilmenin tesirinden deve tüyü rengi ile koyu renk 
arasında ve portakal rengi ile kiremit kırmızısı arasında mütenevvi renklerde 
parlak bir boya, ağız kenarının içinde ve dışında balık sırtı (Şekil: 12, b 1), ağ 
(Şekil: 12, b 2) ve yuvarlak ilmik gibi tezyinat yerine kullanılan şekiller; bo
ğaz kısmının etrafında ve kaidesine yakın kısımda ufkî bir kuşak (Şekil: 11).

Biçim ler: Derhal kıvrılarak uzıyan boğazlan olan kaplar; orta kısmın in
hinası birden kesilerek düz kaide ile birleşmektedir; ağız kenarı eksik olan (Şe
kil: 11, 2) deki kap buna benzemektedir. Şekil: 12 b 1, bir tasın ağız kenarıdır.

M ezarları:

I inci tabakada, hiç yok.
II nci tabaka, zemin seviyelerinin altında 2.50 ve 5.00 metre arasında 6 

mezar bulunmuştur. Herbir mezarın üst tarafındaki saha yakılmıştır. Cesetlerin 
bazıları yana doğru, bazıları da arkaya doğru çok kıvrılmış bir vaziyettedir. 3.75 
metre derinlikte bulunan üç mezarın hiçbirinde cihet tayin edilmemiştir. Baş
lan aksi istikametlere doğru olan iki ceset bir araya gömülmüştür. 4 ve 5 metre 
arasındaki mezarlar hemen hemen biribirinin üstünde gibidir, fakat istikametleri 
ayni olan bir çift mezar yoktur; cenazeye verilmiş hediyeler yoktur, yalnız 2.50 
metreden çıkarılan bir cesedin boynuna bağlanmış olması muhtemel olan iki 
çanak ve çömlek parçası bulunmuştur. İskeletler oldukça iyi muhafaza edilmiştir.

III üncü tabaka: 6,50 metrede içinde yana doğru kıvrılmış vaziyette bir 
ceset bulunan bir mezara tesadüf edilmiş ve başının şimali şarkiye müteveccih 
olduğu görülmüştür. Ayni seviyeden iki kap (Şekil: 11, 1 ve 2) çıkarılmış, fakat 
bunların mezarın içinde mi yoksa mezara bitişik bir yerde mi bulunduklarını 
tesbit etmek imkânı bulunamamıştır. Mezarın üstündeki saha yakılmıştır. Bu 
tabakada bulunan tek iskelet iyi muhafaza edilmemiştir.

Taş eşya:
6,50 metre derinliğinde, çukurun şimali şarkî köşesinde, takriben 0.30 m 

kutrunda ve 0.20 m yüksekliğinde, şekli yuvarlakça bir taş bulunmuştur. Üst 
yüzünde, derinliği pek az olan, bir oyuğun bulunması burada hububat dökül
düğünü göstermektedir. İkinci tabakada düz taştan yapılmış, gayri muntazam 
şekillerde ve bir tane deliği bulunan küçük muskalar (amulets) bulunmuştur.

p 2}  iskeletler Ankarada Profesör Dr. Şevket Aziz Kansu tarafından tetkik edil
mektedir.
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Obsidian;
Obsidian aletleri bütün seviyelerde çok miktarda bulunmaktadır. "Primer” 

ve "Sekonder” bıçaklar, raspalar; obsidian (cores) taşlan ve bunlardan alet 
yapmak için kırılmış (flakes) parçaların muayyen bir devreye ait olduğunu tesbit 
etmek kabil değildir. Fakat bütün devrelerde bunlar mevcuttur. Obsidian’ın 
rengi koyu siyahla, şeffaf siyah arasıdır, fakat bazan üzeri siyah benekli kahve 
rengi obsidian’a nadiren tesadüf edilmektedir. Bizdeki en büyük nümune bu 
ikinci tipteki obsidian’dan yapılmıştır; büyüklüğü 0.18 m. dir. Van gölü sa
hilinin garbinde olan Nemrut Dağının kıraterinde büyük miktarda siyah obsi
dian bulunmuş, fakat kahve rengi veya benekli şekline hiç tesadüf edilmemiştir.

Silex: Bir tane küçük bıçak bulunmuştur.
Küçük çanak çöm lek eş y ast:

İkinci tabakada birkaç parçalanmış çanak çömlek bulunmuştur. Bunlar
dan ikisi 2.50 m derinlikte bir mezarda bulunmuştur ki bundan da bunların 
muska gibi kullanılmış olmaları ihtimali anlaşılıyor (Şekil: 15).

K em ik eşya:
İkinci tabakada küçük bir biz bulunmuştur.

M aden eşya:
Hiç yoktur.

*
*  *

Belck’tn çanak çömleklerinin tabakaları:

I  inci tabaka: Höyüğün şimal kenarında ve Belck’ın açtığı hendekte ya
pılan müşahedelerden birinci tabaka teressübatının (deposit) tepenin kenar kıs
mında orta kısmından daha kalın olduğu görülmektedir. Bunun için Belck’ın 
3 metre derinlikte gösterdiği çanak ve çömlek bizim söylediğimiz birinci taba
kaya dahil olması muhtemeldir. Belck’in kaydettiği derinlik tepenin sathında 
nereleri kazıldı ise oralardan ölçülmüştür {/}. King’in neşrettiği boyalı çanak 
parçaları ve Jenny’nin «Häcksel keramük» i { 2J  birinci tabakadandır. Jenny, 
1937 tecrübe kazısının birinci tabakasında bulunan eşya ile ayni vasıfta olan, 
aşağıdaki çanak çömlek misallerini vermiştir.

Jenny, Abb. 1/1, 4 kısa emzikler
Jenny, Abb. 1/2 Gayri muntazam kaide
Jenny, Abb. 1/3 Boynuz şeklinde kulp (Şekil: 18, 8 e bakınız)
Jenny, Abb. 3/6 Tamamen boyalı, taşkm kenar kap
Jenny, Tafel 33 B. 1 - 6 Boyalı çanak parçaları, No. 3 beneklidir (Şekil: 

16, 1 - 6).
Jenny, Abb. 33 B. 7 Kuşaklı düz çanak parçası (Şekil: 16, 7).

O  I» W . King, The prehistoric Cementery at Shamiramalti near Van in Ar- 
raenia: PSBA X X X IV  (1912) 188-204; X XIV , 7 8.

[ '}  Jenny’nin zikrettiğimiz eserinde 284 ff.
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II net tabaka:
Bazı istisnalar yapılırsa, Jenny’nin "siyah eşya” ve boyasız "kırmızı eşya” 

diye ayırdikları ikinci tabakaya dahil edilebilir. Belck’ın kayitlerine göre si
yah eşya” nın bütün seviyelerde müsavi surette tevzi olunduğu görülmektedir, 
itibarile taksim edilmek için pek mütenevvidir.
Jenny’nin gördüğü gibi {']}, çanak ve çömlek parçalarının büyük bir miktarı renk 

Jenny’nin "siyah eşya” diye tasnif ettiği şu misaller bizim II nci tabaka 
dediğimiz çanak çömlek sınıfına dahildir:

Jenny, Abb. 1/6 Mesnet halkası bulunan kaide 
Jenny, Abb. 3/7 - 10 Bütün kaplar 
Jenny, Abb. 4/1, 3 Ağız kenarı parçaları.
Aşağıdaki "kırmızı eşya” misalleri de ayni sınıfa dahildir:
Jenny, Abb. 2/4 - 5,8 Bütün kaplar
Jenny, Abb. 3/1 - 5 Bütün, yahut bütüne yakın kaplar
Jenny, Abb. 4/2 Ağız kenarı parçaları.

III  üncü tabaka:

5 metre derinlikte, Belek III üncü tabaka evsafını haiz bir çanak parçası 
bulunmuştur { 2}  (Şekil: 12 a ve 13 b). Bu çanak parçası iyice düzgünleştirilmiş 
kırmızımsı deve tüyü rengi macundan elle yapılmıştır; boyası parlak ve kırmı
zımsı kahve rengi ile koyu kahve rengi arasında değişmektedir. Tasın dış sathı, 
kaidesini kuşatan kalın boya kuşağına kadar uzanan, gayri muntazam yuvarlak 
ilmek gibi şekillerle süslenmiştir; ağız muntazam yuvarlak ilmek gibi şekillerle 
süslenmiştir; ağız kenarının içinde diğer bir boya kuşağı vardır.

Jenny’nin tarif ettiği çok cilâlı, çarkta yapılmış "kırmızı eşya” dan ne tec
rübe hendeğinde ne de höyüğün üstünde bulunmuştur. Bu nevi çanak çömleğe 
çok raslanılmaktadır ve ihtimal Urartu devrine aittir. Jenny 2/1 - 3, 6 - 7 
Abb. da birkaç bütün kap ve Tafel 33 A/4, 6, 8 de bazı parçalar basmıştır 
(Şekil: 17, 6 ya bakınız).

M uhtelif çanak parçalan:
Aşağıdaki çanak parçaları yukarıda sayılan gruplara uygun değildir:
Jenny, Tafel 33 A / l Alişarda ilk Bronz devri (Şekil: 17, 1)

2 Nahcivan’ın Demir devri çanak çömleği (Şe
kil: 17, 2)

3, 5 Alaca ve Ahlathbel’in bakır devri çanak çömlekle- 
rile alâkadar (Şekil: 17, 4 ve 5)

7 Jenny’nin Christian’m teklifi üzerine, Hitit kulplar 
üzerindeki plâstik şekillerle yaptığı mukayese (Şe
kil: 17, 3).

f 1}  Ayni eserde 291.
Ayni eserde - Abb. 1, 5.
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B elck’m  bulduğu muhtelif eşya:

Aksi zikredilmedikçe, bütün şeylerin hangi tabakada bulunduğu belli de
ğildir.

A. Taş eşya:

Obsidian: Belek, 1500 den fazla obsidian parçası bulmuştur. Obsidian taş
ları, bıçaklar, raspalar ve koparılmış obsidian parçaları, bunlardan şunlar ba
sılmıştır :

Dipleri düz veya biraz oyuk ok uçları; Jenny’nin mezkûr eserinde Abb. 
5/6 - 9 ; King’in mezkûr eserinde PI. X X IV , 9

"Primer” ve "sekonder” bıçaklar; Jenny’nin mezkûr eserinde Abb. 5/15 - 
24; King’in mezkûr eserinde PI. X X III, 1, 2 (Jenny, Abb. 5/17 ve 21 bir ke
narlarında bir çentik vardır).

Koparılmış obsidian parçaları, Jenny’nin mezkûr eserinde Abb. 5/13, 14.
Silex: Bu maddeden yapılmış bıçaklardan nisbeten az bulunmuştur. Jenny 

bunlardan üç parçayı basmıştır (Abb. 5/10 - 12).

M uhtelif maddelerden yapılmış eşya:
Beyaz ve gayet ince toz halinde kireçten yapılmış mahrutî delikli, 6 m de

rinlikte bulunan, armut şeklinde asa başı, (Jenny, Abb. 7/2). Orijinal geyik 
boynuzu zemini üzerinde düz bir balta «b» iskeletile beraber 6 m derinlikte bu
lunmuştur (Jenny, Abb. 6). Ne olduğu belli olmıyan bir şey, belki de ikmal 
edilmemiş taştan bir kap (Jenny, sayfa 293 ve Abb. 7/4 e bakınız).

Öğütücü taşlar ve el değirmenleri bulunmuştur. Jenny bunlardan birini 
basmıştır (Abb. 7/1). Çekiç şeklinde baltaların parçaları (Abb. 7/3) ve ayni 
zamanda ağırşaklarda zikredilmektedir. Mustatile yakın şekillerde taştan yapıl
mış küçük levhaların mezarlardaki kafatasları yanında bulundukları söylenmek
tedir. Küçük siyah bir "düğme” ve biraz oyulmuş fakat delinmemiş bir şey 
(Abb. 5/4 ve 5). Beyaz, siyah ve yeşil renkte hattâ bir tane de koyu kırmızı 
renkte boncukların bulunduğu zikredilmektedir.

B. Küçük çanak çöm lek eşyası:
1937 tecrübe kazısında II nci tabakada bulunanlara (Şekil: 15) benziyen 

birkaç kırılmış çanak parçası Jenny Abb. 8/16, 17 de ve King, PI. X X IV , 5, 6 
da basılmıştır.

C. K em ik eşya:
Birçok bizleri bulunmuştur ve bunların müteaddit tiplerini Jenny, Abb. 

8/6 - 15 ve 18 - 23 te, ayni zamanda King, PI. X X III, 3, 4 de basmıştır. King, 
PI. X X III, 3 ve Jenny, Abb. 8/10, 11, 21 - 23 dekiler merkezi Küçük Asya 
(Alişar ve Alaca-Höyük) ün bakır devri teresübatma, Jenny, Abb. 8/14 tekiler 
Alişardaki Kalkolitik teressübatından çıkan bizlere ve nihayet Abb. 8/15 te 
kiler de Hitit devri teressübatından çıkanlara benzemektedir. Diğer tipler de 
malûmdur, fakat merkezi Anadoluda hususî bir devreye münhasır değildir. 
Abb. 8/18 dekine benzer bir biz 1937 tecrübe kazılarında II nci tabakada bu-
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Ummuştur. Geyik boyunuzu baltalar veya çekiçler ve kemikten yapılmış bu nevi 
eşya bulunmuştur (Abb. 7/5, 6 ve Abb. 8/2). Abb. 8, 1, 3 - 5 te başka eşya
lar da görünmektedir.

D. M aden:
1.75 m. derinliğinde bakırdan veya bronzdan yapılmış üç tane küçük eşya 

bulunmuştur: balık oltası ve bir biz; bunların hiçbirisi tipik şekillere ben
zememektedir. Yuvarlak veya mustatil şeklinde maktaları olan bunlara benzer 
bizlere merkezî Anadoluda bakır devrinden itibaren çok tesadüf edilmektedir, 
fakat bilhassa Hitit devri teressübatında bunlar çok bulunmaktadır.



TEST EXCAVATIONS AT TILKITEPE (1937)

by Edward Bowen Reilly

In comparison with Central Anatolia, Eastern Turkey is an unexplored 
field for archeological research. What lies to the east of the line Malatya - 
Cerablus and to the north-east of it is an unbridged gap reaching to the shores 
of Lake Van. The intervening land is studded with höyüks and other ruins few 
of which have been recorded and none excavated £x] . Along the southern bor
der of Turkey a belt of höyüks stretches eastward to the high mountains beyond 
the Tigris { 2} . From the south settlements spread northward along the Tigris 
and Euphrates to the Murat Su and the Kara Su where the natural lines of 
communication run east and west. Farther east they follow the Aras out of 
Turkey and pass into the country south of the Caucasus £3J .

Among the natural resources which attracted both settlers and merchants 
to Eastern Anatolia at an early period are obsidian and copper. The former 
product is found in large quantities within the crater of Nemrut Dağ west of 
Lake Van, and the latter is mined at such commercially important points as 
Hosin on the Tigris, in the region between Erzurum and Trabzon, and along 
the Çoruh Su in the northeast, not to mention one of the richest sources of 
copper in Asia, Ergani Maden £4}.

In Eastern Anatolia there is only one region and one period which is not 
a historical terra incognita - the Urartu Kingdom on the shores of Lake Van, 
ca. 900 - 600 B. C. Excavations at an Urartu site were first made in 1879 on 
Toprakkale, overlooking the modern city of Van { 5} . Subsequent expeditions

{ ’}  Only very little preliminary work has been done in this region; cf. tihe different 
reports of Ellsworth Huntington in Zeitschrift fiir Ethnologie; C. F. Lehmann-Haupt and 
W. Belek ibid.; C. F. Lehmann-Haupt, Materialien zur âlteren Geschiohte Arméniens und 
Mesopotamiens (Abh. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, phil. -hist. Klasse 
NF 9.3 (1907) 65 - 124; C. F. Lehmann-Haupt, Arménien einst und jetzt, Berlin 1910 - 31; 
H. H. von der Osten, OIC 8 (1930) map 9 and p. 149; William John Hamilton, Researches 
in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1848.

P )  Eduard Sachau, Reise in Syrien und Mesppotamien, Leipzig 1883; Karl Human 
und Otto Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890; Max Freiherr von 
Oppertheim, Tell Halaf, London and New-York, p. 8 ; H. H. von der Osten, OIC 8 (1930) 
map 5; M. E. L. Mallowan, The excavations at Tall Chagar Bazar, and an archaeological 
survey of the Habur Region, 1934-5 in  Iraq III (1936) 3 and 7, map I.

T J Personal observations 1936-37, and Henry Field and Eugene Prostov, Archaeo
logy in the Soviet Union in  American Anthropologist 39 (1937) 463 ff.

P J Maden Tetkik ve Arama II (1937) sayı 1 contains maps showing the location 
of mines within Turkey,

P I No reports on the first excavations by Clayton and Raynolds in 1879; neither 
on the ones of Rassam in 1880.
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working in the region of Lake Van made important contributions for the study 
of Urartu history £ l]  which can be traced back to ca. 900 B. C. through native 
sources (Fog. 1) £2J. However, in Assyrian annals there is mention of a land 
Urartu which existed before 1200 B. C. £3} . The identification of this latter land 
with Urartu leaves a period of 300 years when there are only meager, foreign 
references from which to reconstruct its history.

In a recent study Albrecht Götze suggests that at the beginning of the 
first millennium B. C., the Urartu kingdom evolved from the numerous Nairi- 
lands in the country about Lake Van £4}. In the center of the Nairi-lands, the 
region of Lake Van, the same authority sees the home from which Hurrian mi
grations commenced at the beginning of the second millennium B. C. In support 
of this view regarding the center of Hurrian civilization before 2.000 B. C. is 
the apparent connection between the language of the Hurri and that of the 
Urartu inscriptions. However, the so-called «Hurrian Problem» must remain 
unsettled as long as we have neither archeological nor epigraphical evidence 
from the region of Lake Van in the second millennium B. C.

In the Hittite (1800 - 1200 B. C.) and Post-Hittite (1200 - 700 B. C.) 
periods, we cannot establish the eastern border of the cultural influence and 
political power which extended from Central Anatolia, until an archeological 
survey and scientific excavations have been made in Eastern Turkey. For the 
same reason, we know nothing of the trading centers in Eastern Anatolia where 
Assyrian merchants (ca. 2000 B. C.) obtained raw products, nor have any of 
their business documents been recovered from this region. The personal names 
on such documents from Kiiltepe and Alisar give a valuable clue to the con
temporaneous ethnic elements of Central Anatolia and it is reasonable to expect 
that evidence of the same nature will be found east £5} . In connection with 
this period the Early Bronze Age pottery of Ali§ar and Kiiltepe still presents 
a problem because of its sporadic appearance in Central-Anatolia and the un
certainty of its origin { 6} .

At Alacahöyiik the excavations of Dr. Hamit Ko§ay have reveled a re
markable development of a metal culture in the third millennium which is 
characterized by bull and stag representations as well as «sun-disc» standards £7}. 
There are apparent connections with the finds from the rich graves of a later 
period at Maikop, but in order to establish a cultural sphere encompassing

£*] 1898 - 99 W . Beide made a sondage, cf. Zeitschrift für Ethnologie 1899,
Verhandlungen (580), (582); 1902, (125); Praehistorisohe Zeitschrift X IX
(1928) 280-304; a more extensif excavation was carried out by N. Marr and J. Orbeli, 
cf. Archeologiceskaja Ekspedicija 1916 goda V Van (1922).

P ]  C. F. Lehmann-Haupt, Corpus Inscriptionum Ghaldicarum, Berlin 1928.
P )  Shalmaneser I (KAH I No. 13).
C*J Albrecht Götze, Hethiter, Churriter und Assyrer, Oslo 1936, 104 ff.
P3 Ignace J. Gelb, OEP X X V II (1935) 13 ff.
P I  H. H. von der Osten, OIP X X V III (1937) 208 ff. and OIP X X X  427 ff.; cf. 

Kurt Bittel, Prähistorische Forschung in Kleinasien (1934), 113.
n  T. T. K. Belleten I (1937) 235-270; 543-556.
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Central Anatolia and Maikop, north of the Caucasus, it is necessary to obtain 
evidence from excavations in the northeastern part of Turkey.

The work of von der Osten at Alişar has defined the relative chronology 
of the cultural strata of Central Anatolia, but the Copper Age and Chalcolithic 
cultures of Alişar are not yet geographically limited and their chronology is 
only roughly synchronized with the corresponding periods in Mesopotamia and 
Iran. However, there is not only the problem of relating Anatolian cultures 
to other areas, but there is the equally important task of tracing such a well 
known chalcolithic civilization as that of Tell Halaf within the borders of 
Turkey.

With regard to the problems just raised the following points may be em
phasized :

1. Urartu architecture —  niches and tunnels in the live rock, cyclopean 
walls —  finds parallels in Anatolia which may be of Phrygian origin.

2. Slipped and highly burnished pottery from Toprakkale resembles 
in technique the fine red slipped ware of the Hittites.

3. Pictographic writing from Van is a possible survival from a pre- 
Urartu civilization f 1}.

4. Bronzes from Ordu and Artvin (ca. 1000 B. C.), with Caucasian 
parallels, indicate a region where earlier connections between Anatolia and the 
Caucasus should be sought { 2} .

5. From Şamiramaltı there is a piece of Early Bronze Age pottery, like 
that of Alişar and Kiiltepe, giving a clue to the distribution of this ware £3}.

6. Pottery typical of the Copper Age in Central Anatolia has been found 
at Hasankale on the Aras in Turkey as well as at Kizilvank on the Aras in 
Nakhichevan £4}.

7. The chalcolithic ware of Alişar, with burnished black slip outside and 
grayish buff slip on the inside, is found at Uzelik, a höyük northeast of Lake 
Van (Fig. 2)

8. Tell Halaf ware has been found stratified at Şamiramaltı, not far from 
where the chalcolithic cultures of Anatolia and Iran must overlap.

*
*  *

The Ministry of Public Instruction at Ankara granted me permission for 
archeological studies in Eastern Turkey during the months of May and June,

n  cf. C. F. Lehmann-Haupt, Materialien Nr. 36 - 39.
T J Stefan Przeworski in  Arohiv Orientalni V II (1935) 390-414; V III (1936) 

49 - 68; Kurt Bittel in  Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi I (1933) 150-156.
f j  Wilhelm A. Jenny, Schamiramalti in  Preahiistoriscfae Zeitschrift X IX  (1928) 

280 - 304 (cf. Tafel 33 A, 1 ); cf. Kurt Bilttel, Praibistorische Forschuog in Kleinasien 
(1934) 84.

f ‘J  Own observations 1936-37.
Own observation confirmed by von der Osten.
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1937. While in Van I enjoyed the friendly assistance of the local Kultur D i
rector, Mustafa Nayan, who made the necessary arrangements by telegraph for a 
test excavation at Tilki Tepe.

From the results of the test excavation three distinct cultural periods can 
be defined on this site on the basis of the pottery stratification. Pottery from 
the youngest period, stratum I, is easily recognized by he particles of straw im
bedded on the slip and the wavy lines of reddish-brown paint which run verti
cally down the sides of vessels. In the opinion of Braidwood, similar ware 
comes from Tell Judeideh X III, which the excavator considers contemporaneous 
with the Uruk period £’} . However, we should like to look closer to Van for 
parallels before attempting to date our stratum I.

The coarse to medium burnished pottery of stratum II may prove to have 
connections with the «self-coloured» ware from Tell Halaf £2}. According to 
the report of von Oppenheim the latter ware was discovered beneath the Tell 
Halaf painted pottery stratum, and Hubert Schmidt adds that the plain ware 
continued to exist after the introduction of painting. At Tilki Tepe the plain 
ware seems definitely later than the painted pottery of which only one was 
found in stratum II.

Except for a handful of unpainted sherds, the pottery of stratum III can
not be distinguished in feel from the painted ware of Tell Halaf, Arpachiyah, 
Carchemish etc. In painting and shape the vessels are very similar. The quan
tity of this pottery found here so far is too small as to permit any definite 
statement whether the pottery has been imported or is at home here. However, 
considering the area excavated it seems that a resonable amount öf Tell Halaf 
pottery was discovered, and as Mallowan has pointed out we must look to the 
mountains north of the . steppe for the origin of Tell Halaf painted wares £3J.

Description o f the Site:

The plain of Şamiramaltı streches out to the south of the city of Van and 
is bounded on the east by mountains and on the west by Lake Van. Located 
6 km. south of Vankale and 1.5 km. east of the lake is the small mound called 
Tilki Tepe (Fig. 3 and 4 ). It is roughly circular having a diameter of ca. 45 m. 
and a maximum height of 7 m. Because of a dip in the plain from north to 
south, the height of the mound is 1 m. less when measured from the north.

Excavations o f  B elek { * } :
In 1899 Belek ran a trench from the northern edge of the höyük to the 

center, a distance of 25 m. from north to south. At its beginning the trench was 
10 m. wide but gradually narrowed to 6 m. Although the trench is partially 
filled with the debris of disintegrated walls, it is evident that the trench sloped 
upward after having touched virgin soil only on the northern edge of the höyük.

W ----------------------------------------------------------------------

£’J  C. W. Me. Ewan in  American Journal of Archaeology XLI (1937) 10-11.
{®J Max, Freiherr von Oppenheim, op, pi. L.
£*) M. E. L. Mallowan, op. cit., 3.
C3}  See Jenny, op. cit.
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At the center of the höyük, a depth of not more than 5 m. below the highest 
point on the mound was reached. There are traces of smaller trenches running 
from east to west, and the northern edge has been sharply cut exposing a section 
1.50 m. high.

T he test excavations 1937:

For a period of one week, in June 1937, a test excavation was made by 
myself in an area directly south of where Belck’s trench had stopped. A new 
trench 2 m. wide, abutting upon the southern end of the older one, was dug 
from north to south a distance of 5.50 m. The pottery enables us to define 
three cultural strata, the levels of which were measured from the highest point 
on the mound which is our zero point (Fig. 5 and 6).

Stratum I 0.00 m. - 1.50 m.
Stratum II 1.50 m. - 6.00 m.
Stratum III 6.00 m. - 8.00 m.
Virgin soil.

Stratum I. At a depth of 1.50 m. the first building level was observed. 
No architectural features were recognizable other than a large quantity of broken 
stone slabs which were lying at all angles in the débris.

Stratum II. Leaving 2.50 m. at the southern end of the trench for control 
purposes, the remaining area plus 1.0 m. to north, cutting through the southern 
slope of Belck’s trench, was excavated to a depth of 6.0 m. The overall length of 
the teste trench was 6.50 m. and the deepened section was 4 m. long. Because 
portions of the wall caved in, it was necessary to widen the trench to 2.50 m. 
Steps were cut along the west wall to facilitate excavation. From 1.50 m. to 
6.00 m. the cultural deposit formed a homogeneous mass of floor levels closely 
packed together. The graves occupied a minimum of space just below the floor 
levels; the area above the burials was frequently charred. In this stratum there 
is a complete absence of stone for building purposes, the walls being of kerpiç 
without stone foundations.

Stratum III. In the southeastern corner of the deep trench, an area 1.50 
m. square was excavated to virgin soil. On the northern edge of the pint, at 
the 6 m. level, some round stones blackened by fire were touched. They ap
peared to extend to the north, but it was not practical to trace them. At a depth 
of 6.50 m. a burial was found under a charred area, and in the same level a 
stone (Fig. 7) on which grain was ground as well as two vessels (cf. Fig. 11) 
were discovered. Lower down there was nothing but a mass of deteriorated 
kerpiç and a few pot sherds, until the sandy alluvium which covers the shore 
of Lake Van was reached at a depth of 8.00 m. Digging 0.50 m. deeper re
vealed the same clean, sandy soil.
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Tottery:

At the present tkne only the general character of the pottery found in the 
test trench can be presented. However, it is hoped that the material summarized 
below will be of use in stratifying the more numerous and varied finds of Belek.

1. Stratum I (0.0 - 1.50 m ). The pottery of this stratum is exceptionally 
uniform, and is the ware most commonly found on the surface of thé höyük.

General character. —  Handmade, coarse to medium ware; reddish buff 
paste, grit and plant tempered, medium fired (Figs. 8, 9 and 16).

Slip. —  Whitish —  buff outside and reddish —  buff inside, with some 
pieces showing evenly colored slip inside and out. Slip imbedded with fine 
particles of straw and unevenly burnished.

Painted W are. —  ca. 15 percent of the sherds are painted; wavy, vertical 
lines of reddish-brown to brownish-red paint on the outer surface and inside of 
neck (cf. Figs. 8, 3; 9 and 16, 1 - 6).

Shapes. —  Vessels with sharply bent, flaring necks (cf. Figs. 8, 1 and 2 ) ; 
semi-pedestal bases (cf. Figs. 8, 7).

2. Stratum II (1.50 - 6.00 m .). Only one painted sherd was found at a 
depth of 2.75 m. which appears to belong to stratum III (Fig. 12, b 1). Al
though the quality of the pottery varies greatly, the distribution of coarse and 
medium sherds was approximately equal in all levels.

General character. —  Handmade, coarse to medium, reddish-buff paste 
some times with blade core, grit and plant tempered, firing poor to medium 
(Fig. 10).

Slip. —  Coarse, reddish-buff slip, sometimes stained to grayish-brown; 
curdely burnished inside and out, the outer surface being smoother and darker 
than the inner.

Painted ware. —  Only one sherd, probably belonging to stratum III was 
found.

Incised ware. —  One rim piece with lines cut at an angle across the edge 
of the rim (Fig. 10, 5).

Shapes. —  Vessels with sharply bent, flaring necks; large high rimmed 
bowls with flat, protruding bases (cf. Figs. 10, 6 and 7). Some of the pottery 
is slightly corrugated because the roll of clay used to built up a vessel was 
not completely flattened.

3. Stratum III (6.0 - 8.0 m.). Included in the pottery description of this 
stratum, is one sherd which was found at 2.75 m. in stratum II. No sherds of 
this type were found on the surface. The illustrated sherds were stratified as 
follows: Fig. 12, b 1 at 2.75 m., Fig. 11, 1 and 2 at 6.50 m., and No 18 
at 7.0 m.

General character. —  Handmade, well levigated buff to reddish-brown 
paste, well fired (Figs. 11 - 13).

Slip. —  Fine creamy, buff, and reddish brown slip; lightly burnished 
outside and moderately burnished inside.

11
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Painted ware. —  Lustrous paint with variegated tones from buff to dark 
and orange to brick red due to firing. Herring-bone (Fig. 12, b 1), net (Fig. 
12, b 2 ), and hanging loops used for decoration inside the rim as well as outside; 
a horizontal band around the neck and near the base (Fig. 11).

Shapes. —  Vessel with sharply bent, flaring neck; the curve of the body 
is sharply broken and merges into the flat base; a similar vase with rim missing 
is Fig. 11, 2 ; Fig. 12 b 1 is the rim of a bowl.

Burials { ' } :
Stratum I. None.

Stratum II. Six burials were excavated under the floor levels between 
2.50 and 5.00 m. In each case the area above the burials was charred. The body 
was in a sharply flexed position, some lateral some dorsal. In the three burials 
located at 3.75 m., no orientation was followed. Two o'f the bodies were buried 
together with the heads pointing in opposite directions. The burials between 
4.00 and 5.00 m. were located almost one above the other, but again no two 
were oriented in the same direction. Mortuary gifts were lacking, except for 
two reground potsherds which may have been fastened around the neck of a 
body excavated at 2.50 m. The skeletal material is moderately well preserved.

Stratum III. At 6.50 m. a burial was located with the body in a lateral 
flexed position; the head pointed toward the northeast. Two vessels (Fig. 11, 1 
and 2) were excavated at the same level, but it was impossible to determine 
whether or not they were within the grave or adjacent to it. The area above the 
burial was charred. The only skeleton found in this stratum is poorly preserved.

Stone objects:
At a depth of 6.50 m. a roughly circular stone ca. 0,30 m. in diameter and 

20 m. high was discovered in the northeastern corner of the pit (cf. Fig. 7). 
The shallow socket worn into the upper surface suggests that grain was brayed 
here.

Small amulets, of flat stone, irregularly shaped, pierced with one hole, 
were found in stratum II.

Obsidian (Fig. 14). —  Implements of obsidian are numerous in all levels. 
Primary and secondary blades, some times with serrated edges, scrapers, flakes 
and cores cannot be assigned to a particular period but are common to all. 
The obsidian varies from a dense to an almost transparent black, but there is 
a rarer brown obsidian sometimes speckled with black. It is from the latter 
type of obsidian that our largest specimen is made, measuring 0,18 m. A search 
within the crater of the Nemrut Dağ, on the western shore o'f Lake Van, re
vealed large quantities of black obsidian but none of the brown or speckled 
variety.

Silex. —  One small blade was found.

£') The skeletal material is being worked up by Professor Dr. Şevket Aziz 
Kansu - Ankara.
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Small pottery objects;
A few reground potsherds were found in stratum II. Two of them W'ere 

found with a burial at 2.50 m. suggesting their possible use as amulets (Fig. 15)

Bone objects;
One small awl found in stratum II.

Metal objects;
None.

*
*  *

The stratification o f  B elck’s pottery:
Stratum I. —  From observations made on the northern edge of the ho- 

yiik and in the trench of Belck, it is apparent that the deposit of Stratum I is 
thicker near the edge of the mound than at its center. It is for this reason that 
pottery which Belck assigned to a depth as great as 3.00 m. may belong to 
stratum I. The depth recorded by Belck was measured from the surface of the 
mound at whatever point he happened to be digging.

The painted sherds published by King {/] and the «Hàckselkeramik» of 
Jenny {/} are from stratum I. The latter has given the following illustrations 
of pottery identical with the ware of Stratum I according to the 1937 test ex
cavation:

Jenny, Abb. 1/1,4. Short spouts
Jenny, Abb. 1/2. Semi pedestal base
Jenny, Abb. 1/3. Horn-like handle (cf. Fig. 16, 8)
Jenny, Ahb. 3/6. Complete painted vessel with flaring rim
Jenny, Tafel 33 B, 1-6. Painted sherds, no. 3 with dots (cf. Fig. 16, 1 - 6)
Jenny, Tafel 33 B, 7. Plain sherd with ribs. (cf. Figs. 16, 7).
Stratum II. —  W ith some exceptions, the «Black ware» and the unpain

ted «Red ware», which Jenny has distinguished, can be assigned to stratum II. 
According to the notes of Belck the «Black ware» was equally scattered 
throughout all levels. As Jenny has observed { ‘J ,  a very large number of 
sherds are too variegated for division according to color.

The following examples which were classified as «Black were» by Jenny 
fall into the category of our stratum II pottery:

Jenny, Abb. 1/6. Base with stand ring.
Jenny, Abb. 3/7-10. Complete vessels.
Jenny, Abb. 4/1,3. Rim fragments.
In addition, the following examples of «Red ware» belong to the same 

category:

n  L. W . King, The prehistoric Cementery at Shamiramalti near Van in Ar
menia in  PSBA X X X IV  (1912) 188-204; see PL X XIV , 7, 8.

)/} Jenny, op. ck. 284 ff.
H  Ibid., 291,
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Jenny, Abb. 2/4-5,8. Complete vessels.
Jenny, Abb. 3/1-5. Vessels complete or nearly so.
Jenny Abb. 4/2. Rim fragment.

Stratum III. —  At a depth of 5.00 m. Belek found one piece of pottery 
which is characteristic of stratum III ware (Figs. 12 a and 13 b) J/J. It is 
handmade of well levigated reddish-buff paste; the paint is lustrous and varies 
from reddish-brown to dark-brown. On the outer surface, the bowl is decorated 
with irregular hanging loops which extend down to the thick band of paint 
encircling the base; inside the rim is another band of paint.

Toprakkale. —  No examples of the highly polished, wheelmade «Red 
ware» described by Jenny were found in the test trench nor on the surface of 
the höyük. Such pottery is common on Toprakkale and probably belongs to 
the Urartu period. Several complete vessels have been published by Jenny, Abb. 
2/1 - 3, 6 - 7, and some fragments Tafel 33 A/4, 6, 8. (cf. Fig. 17, 6 ).

Miscellaneous sherds. —  The following sherds do not fit  into the above 
enumerated groups:

Jenny, Tafel 33 A/l. Early Bronze Age at Alişar (Fig. 17, 1).
2. Iron Age pottery from Nakhichevan? (Fig. 17, 2).
3, 5. Related to Copper Age pottery of Alaca and

Ahlathbel? (Figs. 17, 4 and 5).
7. Comparison with the plastic impression on Hittite 

handles suggested to Jenny by Christian (Fig. 
17, 3).

Miscellaneous finds o f  B elek :
All objects, if not otherwise stated, have been found unstratified.
A. Stone objects:
Obsidian. —  More than 1500 pieces of obsidian were found by Bleck 

—  nuclei, blades, scrapers and flakes —  of which the following have been 
published:

Arrowheads with a straight or slightly concave base in Jenny, op. dt. 
Abb. 5/6-9. - King, op. cit. PI. X X IV , 9.

Blades, primary and secondary, in Jenny, op. cit. Abb. 5/15-24. King, op. 
cit. PI. X X III 1, 2. (Jenny Abb. 5/17 and 21 have a notch on one side).

Flakes in Jenny, op. cit. Abb. 5/13, 14.
Silex. —  Relatively few blades of this material have been found of which 

Jenny published three pieces (Abb. 5/10-12).
Objects o f  various material. —  Pear shaped mace head with conical per

foration of white, fine grained limestone in 6 m. depth (Jenny, Abb. 7/2).
Flat ax in original setting of staghorn found with skeleton b in a depth 

of 6 m. (Jenny, Abb. 6 ).
Problematical object, perhaps unfinished stone vessel (cf. Jenny, p. 293 

and Abb. 7/4).

r i  Ibid. Abb. 1, 5.
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Grinders and querns have been found of which Jenny publishes one (Abb. 
7/1). Fragments of hammer axes (Abb. 7/3) as well as «whorls» are mentioned. 
Approximately rectangular small stone plates are said to have been found with 
the burials near the skulls. A small black «button» and an object with a partially 
bored but not pierced (Abb. 5/4 and 5). Beads of white, black and green color 
as well as one of carnelian are mentioned.

B. Small pattery objects: Several reground potsherds similar to the ones 
found in the test excavation of 1937 in stratum II (Fig. 15) are published by 
Jenny Abb. 8/16, 17 and King, PI. X X IV , 5, 6.

C. Bone objects: Many awls have been found of which Jenny published 
several types (Abb. 8/6-15 and 18-23), as well as King on PI. X X III , 3, 4. King, 
PI. X X III, 3 and Jenny Abb. 8/10, 11, 21 - 23 have the typical form of the 
Copper Age deposits in Central Asia Minor (Ali§ar and Alaca-hoyiik), Jenny 
Abb. 8/14 resembles awls from the chalcolithic deposit at Ali§ar, and finally 
Abb. 8/15 such from the deposit of the Hittite period. The other types are well 
known too, but are in Central Anatolia not confined to a special period. An 
awl similar to Abb. 8/18 was found in stratum II during the test excavation 
of 1937.

Staghorn axes or hammers and such of bone have been found (Abb. 7/5,6 
and Abb. 8/2). Other objects appear on Abb. 8, 1, 3-5.

D. M etal: Three small copper or bronze objects have been found, all 
in a depth of 1.75 m., neither of them being of any typical form (fish hooks 
and one awl). Awls or points of a similar type with a round or rectangular 
crossection are common in Central Anatolia from the Copper Age onward, but 
especially frequent in the deposits of the Hittite period.

July, 1937.
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V A N D A  Y A P IL A N  H A F R İY A T  (1938)
P r o f .  K .  L a c k e

A n a d o lu n u n  şark  k ıs m ın d a  b a k iy e le r i s e r p ilm iş  o la n  m e d e n iy e t, A su rî 

k ita b e le r in d e  U r -A r tu  n a m ile  z ik re d ilm e k te  o lu p  b ize  d e, b a ş lıc a  ş e h r in in , n is- 

b e te n  y en i ism in d e n  d o la y ı V a n  m e d e n iy e ti n a m ile  m a r u ftu r . B u  b a k iy e le r  u m u 

m iy e t ü zere  h u su sî t ip te  ve te p e le rd e  b u lu n a n  k a le le r d e n  ib a re t  o lu p  b a z ıla r ı

n ın  c iv a r ın d a  b ir  ş e h ir  m e v c u ttu r , b a z en  de h a tt ı  m ıh î ve V a n  lis a n ile  y a z ılı k i 

ta b e le r  b u lu n m a k ta d ır .

A n la ş ın d ığ ın a  g ö r e  V a n île r ,  H u r r ile r  n a m ile  m a r u f  b ü y ü k  k a v m in  b ir  şu- 

b e s id ir le r . B ir  z a m a n  K a fk a s y a d a n  L u t D e n iz in e  k a d a r y a y ılm ış  o la n  m e z k û r 

k a v im , A h d i A tîk d e  de b ir  ik i  d e fa  z ik re d ilm e k te d ir . F a k a t  g a y e t m u h ta s a r  z ik 

re d ilm iş le rd ir  ve a n c a k  L u t D e n iz i  e tr a f ın d a k i a ra z iy e  E d o m it ’le rd e n  ev v el sa h ip  

o ld u k la r ın d a n  b a şk a  k a t ’î  b ir  m a lû m a t v e r ilm e m iş t ir . H it i t le r  ve A s u r ile r le  te 

fe v v u k  h u su su n d a  b ir  z a m a n  c id d î b ir  re k a b e tte  b u lu n m u ş o la n  H u r r ile r  n ih a 

y et ş im a le  d o ğ ru  p ü sk ü rtü lm ü ş le rd ir . B e lk i  de V a n  g ö lü  e t r a f ın d a k i  a ra z i, o r a 

ya ş im a li g a r b id e n  b a şk a  ta r a f ta n  g irm e k  m ü m k ü n  o lm a d ığ ın d a n , b ü y ü k  b ir  

k a v im  o la r a k  n ih a î y u r t la r ı  o lm u ştu r .

B ü tü n  E u ra s ia  ta r ih in d e , H ıim alay a lard an  it ib a r e n  şa rk ta n  g a r b e  d o ğ ru  P i- 

r e n e le re  k a d a r  u z a n a n  d a ğ  s ils ile s i e sa s lı b ir  ro l  o y n a m ış tır . C e n u b u n d a  b u lu n a n  

k a v im le r , m ü te m a d iy e n  ş im a l g e ç itle r in d e n  is t i lâ la r a  m a ru z  o lm u ş la rd ır . M ü s te v li

le r  o n la r la  s ıh r iy e t p eyd a e tm iş  ve y e r le ş t ik te n  so n ra  k e n d ile r i  de y en i is t i lâ la r a  

k u rb a n  o lm u ş la rd ır . B u  is t i lâ la r  ve m u k a b il is t i lâ la r ın  a r z e t t ik le r i  m u d il m e s e le n in  

e n  m ü şk ü l o ld u ğ u  n o k ta , A sy a m n  K ü ç lik -A s y a  o lm a ğ a  b a ş la d ığ ı m a h a l, y an i D ic le  

ile  F ır a t  m e m b a la n  e tr a f ın d a d ır . F r ik y a lı la r , H it i t le r ,  A s u r ile r  ta r ih in e  d a ir  b a 

zı m a lû m a t m e v c u ttu r ; H u r r ile r  v e  H u r r ile r in  V a n î d e n ile n  şu b esi h a k k ın d a k i m a 

lû m a t d a h a  a z d ır ; V a n île r d e n  e v v e lk i d ev ird e  V a n  o v a sın d a  s a k in  o la n  kav im  

h a k k ın d a  Ihernen h iç b ir  m a lû m a t y o k  g ib id ir .

B u  k a d a r  ç o k  m e s e le le r le  d o lu  ve b u k a d a r  az ta n ın m ış  b ir  y e rd e k i m e sa in in  

i lk  m e v s im i b iz z a ru re  d a h a  z iy ad e k e ş f iy a t  k a b ilin d e n  id i. B u  m e se le y e  g ir iş i le 

b ile c e k  b a ş lıc a  d ö r t  n o k ta  v a r d ı : V a n  k a le s i, k a le n in  ş im a lin d e  v e  ce n u b u n d a k i 

o v a  k i a s ıl  ş e h ir  o ra d a  b u lu n m u ş  o la b il ir ,  k a le n in  a lt  ş a rk  u cu n d a  M a r r  ta r a f ın 

d a n  k e ş fe d ile n  h ü c r e le r , a y n i o v a d a  k a le n in  ta k r ib e n  d ö r t k ilo m e tre  c en u b u n d a k i 

k a b le l -V a n î  « Ş a m ira m a iltı te p e s i»  ( T i l k i  T e p e ) .

B u  p lâ n la r d a n  b ir in c is i  ve d ö rd ü n cü sü  h a k k ın d a k i ta h a rr iy a tı te h ir  e tm e k  

z a ru re ti h â s ıl  o ld u . P lâ n ı  y a p ılm a d a n  ev v e l k a le d e  h a fr iy a t  m ü m k ü n  d e ğ ild i, 

h a lb u k i b u  da b ir  m e v s im lik  iş  id i. « Ş a m ir a m a lt ı»  n d a  ise  a n c a k  g e n iş  a m e liy a t 

lâ z ım g e ld iğ i a n la ş ılıy o rd u , çü n k ü  B e lc h  ta r a f ın d a n  te crü b e  k a b ilin d e n  h e n d e k 

le r  k a z ıld ığ ı  g ib i  R ile y  ta r a f ın d a  da bu  g ib i  a m e liy a t a c e le  o la ra k  ic ra  e d ilm iş ti . 

B u n la r ı  i lk  sen e  ic r a  e tm e k  m ü m k ü n  d e ğ ild i. G e le c e k  sen e  y a p ıla b ilm e s i d e  k u l 

la n a b ile c e ğ im iz  a d a m la r ın  a d e d in e  b a ğ lıd ır .
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A ş a ğ ıd a  g ö r ü le c e ğ i g ib i  ik in c i  v e  ü çü n cü  p lâ n la r  k ıs m e n  ik m a l e d ild i. 

H a ttâ  b u n la r d a n  b ir is in in , h iç  k im s e n in  ta h m in  e d e m e d iğ i k a d a r  m ü h im  ve m u 

d il o ld u ğ u  g ö rü ld ü . A m e liy a tta n  z u h û r ed e n  d iğ e r  ik i  ta sa v v u ru  da ic r a  e t t ik .

V a n  k a le s i, ta k r ib e n  b ir  m il tu lü n d e  o lu p  ş a rk ta n  g a r b e  d o ğ ru  u z a n a n  v e  

g e n iş  V a n  o v a sın d a  m ü n fe r it  b ir  m e v k i iş g a l e d e n  b ir  te p e d e d ir . C e n u p  ta r a f ı  

u çu ru m d u r, ş im a li d e  m u h te l if  m e y ille r i  o la n  b ir  y a m a çtır . A s ıl  k a le , te p e n in  

y ü k sek  g a r b ı  u cu d u r. C e n u p  c e p h e s in in  a şa ğ ıs ın d a  h a r p te n  ev v el b ir  ş e h ir  v a rd ı k i 

ş im d i m e tru k tü r . Ş im a l y a m a c ın ın  a ş a ğ ıs ın d a  b ir  tü r b e  h a r a b e s in d e n  b aşk a  m o 

d ern  b in a la r  y o k tu r , o  ta r a f ta  tep ey e  y a k ın  to p r a k la r  h e p  b a ta k lık t ır .

İ lk  esas, m ü m k ü n se  k a d îm  şe h rin  m a h a ll in i  k e ş fe tm e k ti .  H a rp te n  e v v e l

k i ş e h r in  a lt ın d a  m ıy d ı?  K a le n in  y a n ın d a n  ta k r ib e n  a ltm ış  m e tre  v e  ş a rk  u c u n d a n  

ta k r ib e n  b ir  çey rek  m il  g a r b in d e  y irm i m e tre  m u ra b b a rn d a  b ir  ç u k u r  k a z ıld ı. 

S a th ın  ta k r ib e n  yed i m e tre  a şa ğ ıs ın d a , İs lâ m î v e  m o d e rn  t ip te  ç a n a k  ç ö m le k  p a r 

ç a la r ı b ıi lu n a n  b ir  ta b a k a n ın  a k a b in d e , ev v e lce  « V a n ik »  n a m ile  m a r u f  in c e  k ır 

m ız ı k a p la r  da ç o k  m ik ta r d a  b u lu n d u . İk i  k u yu  m ü ste sn a  o la r a k  b u n la r ın  iç in d e  

h iç  y a b a n c ı y a h u t m u a h h a r  t ip le r  k a r ışm a m ış tı, f a k a t  bu  V a n ik  s a tıh  a n c a k  ta k 

r ib e n  5 0  s a n tim  d e r in liğ in d e  id i. O  n o k ta d a  ç a n a k  ç ö m le k  p a r ç a la n  d a ğ ın ık  o l 

m a ğ a  b a ş la d ı ve ta k r ib e n  8  m e tre d e  b ü sb ü tü n  y o k  o ld u . D a h a  a şa ğ ıd a  k a b a  ve 

h iç  d o k u n u lm a m ış  k u m  v a rd ı.

B u  ç u k u ru n  ( B .  1 .)  a rz e tt iğ i  m e s e le le r , cev a p  v e rd iğ i s u a lle rd e n  fa z la  id i. 

E ğ e r  in c e  k ır m ız ı k a p k a ç a ğ ın  ( U r a r t ia n )  d iy e ta y in i d o ğ ru y sa  ( b a k :  a şa ğ ıd a  s. 7 ) ,  

b u n u n la  n is b e te n  m o d e rn  b a k iy e le r  a ra s ın d a  k ü ltü r e l  y a h u t b aşk a  m a h iy e tte  rü- 

su b a t n iç in  y o k tu ?  H a fr iy a t  icra  e d ile n  b ü tü n  b a şk a  y e r le rd e  in ce  k ır m ız ı p o te r i  

ile  m ü n a s e b a tta r  ö la r a k  b u lu n m u ş  o la n  b o y a lı d ev etü y ü  r e n g in d e k i p a rç a la rd a n  

h iç b ir  iz  n iç in  y o k tu  ? A n c a k  b ir  n o k ta  açrk ca  b e ll i  i d i : K a b le lh a r p  ş e h r in  b u  n o k 

tası a lt ın d a  b ir  te k  m ü te k a d d im  isk â n  d ev res i o lm u ş tu r , h e m  d e r ü su b a tın  d e r in li 

ğ in d e n  a n la ş ıld ığ ın a  g ö r e  u zu n  m ü d d e t d ev am  e tm e m iş tir . F a k a t  k a le n in  cen u p  

c ih e tin d e  b ir  U r a r t ia n  şe h ri m e v c u t o lu p  o lm a d ığ ı m e s e le s in i h a lle tm e ğ e  b ir  tek  

çu k u r k â f i  d e ğ ild ir . D a h a  z iy ad e h a fr iy a t  ic ra s ın a  ih tiy a ç  v a rd ır . F a k a t  m o d e rn  

e n k a z ın  d e r in liğ i  b ü tü n  b u  s a h a d a k i m e sa iy i p e k  g ü ç le ş tirm e k te d ir .

T e p e n in  ş im a l y a m a cın d a , k a le n in  ş a rk  c ih e tin d e k i işe  M a r r ’ın  b ır a k t ığ ı  y e r

d en  b a ş la n d ı. M a r r , te p e le r i  h iç b ir  zam a n  g ö r ü lm e m iş  o la n  ik i  b ü y ü k  h ü crey i 

te m iz le m iş ti, fa k a t  en  z iy ad e k ita b e le r e  a it  m a lz e m e y le  a lâ k a d a r  o ld u ğ u n d a n  

d a h a  i le r i  g itm e d i. B in a e n a le y h  ilk  g ö r ü le c e k  iş , h ü c r e le r in  a n c a k  b ir  cü z ’ü n ü  

te ş k il  e t t ik le r i  g e n iş  ta ra ç a y ı te m iz le tm e k te n  ib a r e t t i .

S o n d a j ic ra s ı iç in  y a m a c ın  e te ğ in d e  ik i  k ü ç ü k  s a h a  ( A .  1. v e  A . 2 . )  in t i 

h a p  e d ild i. 3 0  m a y ısta  A . 1. d e  işe  başlland ı. B e ş  m e tr e  en  v e  o n  m e tr e  b o y u n d a  

b ir  h e n d e k  k a z ıld ı. C e n u p  ta r a f ın d a , s a t ıh d a n  b ir k a ç  s a n tim  a ş a ğ ıd a , g a r p te n  

şa rk a  m a il  b ir  k a y a lık  k e ş fe d ild i ,  h e n d e ğ in  cen u p  u ç ta k i e n  b ü y ü k  d e r in liğ i  ta k 

r ib e n  5 2  s a n tim  id i. Ş im a l u ç ta  ta m  b ir  m e tr e  d e r in liğ in d e  su  ç ık t ı .  Y a ln ız  b i r 

k a ç  k a r a k te rs iz  p o te r i  p a rç a s ile  b ir  k ü çü k  m ıh î  k ita b e  b u lu n d u . M e s k e n  iz le r i 

y o k tu , b e lk i  e sk id e n  m e v cu t o n la n la r ı  sey lâ p  g ö tü rm ü ş  y a h u t te p e d e n  a şa ğ ı y u 

v a r la n m ış la rd ır .
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Garpte daha ilerde bulunan A. 2 ., bu mevsimde kazılmadı çünkü sondaj 
için lâzımdeğildi.

Hücrelerin etrafındaki saha (A. 3.) mesaiye 30 mayısta başlandı.
Bu saha evvelce karıştırılmış ve kısmen hafriyat İcra edilmişti. îlk büyük hücrenin 
(Hücre B ) şarkında uzun ve az derin bir hücre keşfedildi. Gayri muntazam su
rette on altı kaba bölüğe ayrılmıştı ki oturmak için kullandıkları anlaşılıyor. 
Bunun fevkında, kayanın cephesinde az derin mahkûk bir hat uzanıyor, altında 
yine kayada oyulmuş ve sahanlığın kısmı azami etrafında uzanan geniş bir peyke 
var. Tam köşede, B. ve C. 'hücreleri arasında iki iri taş yan yana ve peykeye ya
kındır. Bunlar, sahanlığın üzerine enkaz birikmeden evvel o mahalle vazedilmiş
tir çünkü kayanın üstünde düz yatmaktadırlar, fakat aslî plâna dahil olsaydılar 
belki kayanın içinde oyulmuş olacaklardı. Bunlar mezbaha yakın olduklarından 
belki (takdime masası) teşkil ettikleri hatıra gelmektedir.

Hücre B. de istel yoktur fakat zemindeki bir yuvanın istel vazedilmesi için 
tertip edildiği anlaşılıyor. 4 »

Hücre G. de cesim bir istel kaidesinin kırılmış parçaları bulunmuş olup ön 
sathında bir kitabe var. Profesör Marr bu hücreyi açtığı zaman kaide yerinde du
ruyordu, içindeki istel de kırılmıştı. Maamafih Profesör Marr bile hücre B. 
de istel izi bulmadı. Biz geldiğimiz zaman hücre C. içine istel kaidesinin mütebaki 
parçalarının boyunca toprak dolmuştu. Bu toprakları temizledik. Marr’ın hen
değini hücrenin önünde temizlerken istel kaidesinin mütebaki büyük parçasile 
asıl istelin müteaddit küçük parçaları keşfedildi. İstel kaidesini yerine vazettik, 
fakat asıl İstelin parçalan mahallî müzeye gönderildi çünkü istelin büyük bir 
kısmı evvelce oraya toplanmıştı.

Hücre C. nin tam şarkındaki taş peykenin üstündeki az derin dört çukur 
belki aslen takdimeler veyahut bir nevi mayileri ihtiva etmeğe mahsustu. Sahan
lığın dış kenarında, Hücre C. karşısında asıl sahanlığın sathından bir metreden 
biraz yüksek ve kaya içinde kesilmiş bir sahanlık vardı. Biz buna «mezbah» adı
nı verdik. Bunun üzerinde, bir ucundan öbür ucuna uzanan ve asıl sahanlığın 
kenarına amudî olan, takriben dört santim derinliğinde ve iki buçuk metre eninde 
'bir çukur vardı ki dış kenarında yamaçtan aşağı inen kenarda kazılmış bir hen
değin tepesine yaklaşıyordu. Bu ilerdeki hendek, 70 santim derinliğinde ve tak
riben 40 santim enindedir. Bütün civardaki çocuklar bunun üzerinde kayarlar, 
genç kızlar da yolda durmadan aşağı inmeye muvaffak olurlarsa sene içinde 
mes’ut bir izdivaç aktedebileceklerine inanmaktadırlar.

Bu noktaya kadar, sahanlığın temizlenmesi, ancak Marr’ın başladığı işi ik
malden ibaretti, fakat hücre C. den itibaren garbe doğru icra edilen ameliyat şim
diye kadar el dokunulmamış bir arazideydi. Burada beheri beş metre eninde ve sa
hanlığın uzunluğuna amudî olan beş şerit sırasile temizlendi. B. ve C. işaretli 
hücreler arasındaki saha temizlenirken tepenin yamacındaki cinsten düşmüş taş
lar büyük miktarda bulundu. Biz garbe doğru çalıştıkça taşların adedi artıyor
du, nihayet üçüncü beş metrelik şeritte dibe yaklaşılınca taşlar adeta yekpare bir 
kütle halinde idi. Bunlar şüphesiz büyük bir duvar yahut binaya aitti ki belki 
sahanlığın garp ucunun fevkında yıkılmıştır, belki de cenup cephesinin bir kıs-
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minin fevkından yıkılmıştır. Bu iki şıktan birini kabul etmek müşküldü, çünkü 
blokların vaziyetinden garpten şarka doğru atddrkları anlaşılıyordu; fakat B. 
ve C. işaretli hücreler arasındaki ve hücre C. karşısındaki mezbafataki taşlar, 
garbi uçtan öyle bir mesafedeydiler ki eğer oradan geldilerse düştükleri duvarın 
fevkalâde yüksek olması lâzımgelir.

Sahanlığın şark ucu etrafındaki taş peyke garpten hücre C. ye kadar uza
nıyor ve hücreden geçtikten sonra mezbahrn iç kenarından geri dönüyordu. 
En garpteki uçta bir ikinci «takdime masası» vardı ki B. ve C. işaretli hücreler 
arasındakine benzer fakat ayni değildi. Buna yakın, sahanlığın üstünde bir is
kelet bulduk. Bu bir metfen değildi, ve «yıkılmış duvarın» taşlarının teşkil ettik
leri cesim kütlenin altında idi. Bir duvar yıkılırken altında duran yahut koşan 
bir insan gibi serilmiş bir vaziyette de değildi. Belki birisi uykuya yatmışken du
var üzerine yıkılmıştır, belki de bir zelzele eseridir. Sahanlığın istimali terkedil- 
diği zaman ile duvarın yıkıldığı zaman arasında büyük bir fasıla olamazdı çünkü 
düşen taşların altında birikmiş döküntüler pek azdır.

Sahanlık tamamile temizlenince görüldü ki hücre C. garbindeki saha, üç 
cihetten kayanın içinde oyulmuş büyük bir odaya benziyor. Bundan başka, hüc
re C. nin tam garbinde cenup cephesinin tepesiden aşağısına kadar uzanan 32 
santim eninde ve açık renkte bir hattan mülâsık bir duvarın varlığı istidlal olun
du. Bu veçhile, saha dört cihetten kapatılmıştı. Maalesef bu muhtemel duvar ev 
velce çalışılan kısma ithal edildiğinden izleri bulunduysa da daha önceki rapor
larda kaydedilmemiş oldukları anlaşılıyor.

Kapatılmış sahanın şimali garbi köşesinde bir tâli duvarın bakiyeleri var. 
Bu, kaya peykesinin üstünden kutranî karşılıklı köşelere müteveccih olarak ve 
sonra, kapatılmış sahanın şimal cephesinden uzanıyor. Bir noktada üç kat taş 
kalmışsa da başka yerleri umumiyet üzere bir kattır.

Sahanlığın garp ucundakilere müvazi olarak, beş metre enindeki şeritler
den diğer ikisinde, sahanlığın fevkında ve garbe doğru keşfiyata devam ettik. 
Burada lâakal iki devreye ait inşaata dair geniş mikyasta deliller bulduk, biri sa
hanlığın kesilmesine muasır olduğu anlaşılıyordu, öteki de müteahhırdı. Bu nok
tadaki mesai, mevsimin sonunda itmam edilmediğinden devam edilmesi lâzımdır. 
İlk devrenin hususiyeti, ana kayalıkta hazırlanmış az derin yuvalara oturtulmuş 
iri taşlardan İbaret inşaattır. Bu sahanın hiçbir yerinde iki kattan fazla taşlar 
mevziinde kalmış değildir. İkinci devirde, mütekaddim devrin işi temel yahut 
temelin bir kısmı için kullanılmış ise de inşaatta kullanılan taşlar daha küçüktür 
ve şekilleri o kadar güzeldir. İlk devre ait bir inşaatın üç cihetini, ve müteahhır 
devrenin bir miktar dağınık (bakiyelerini bulduk.

A. 4. te mütekaddim devrin natamam inşâatının dördüncü cihetinin ma
hallini tayine teşebbüs etmek üzere, garbe doğru 15 metrede ve ayni satıhda, beş 
metrelik bir hendek kazmağa başladık. Burada aradığımızı bulmadıksa da yamaçta 
birkaç metre daha yukarda çok daha büyük bir duvar olduğu anlaşılan bir inşaatın 
bakiyelerini keşfettik. A. 4. ile A. 5. arasındaki sahanın temizlenmesi lâzımdır. 
Fakat bu iki sahada set inşaatı ve geniş inşaat keşfedilince yamacın tepesinden
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eteğine kadar beş metrelik bir hendek uzatılması lâzımgeleceğine kani olduk. Bu 
işe 2 ?  haziranda, A* 5ı-in tahminen otuz metre garbinde bir noktada başladık.

Yamaçtaki bu gibi inşaat izleri, taharriyattn daha ileri götürülmesi lüzu
munu hâsıl etti. Binaenaleyh yamacın tepesinden eteğine kadar beş metre eninde 
bir hendek kazıldı.

Tepenin sathı mailindeki setler sun’î olduğuna delâlet eden hususiyetler, 
kurunuvustaî istihkâmların tam alanda çıplak kayalıkta meydana çıkarak, hen
değin aşağısına doğru, aşağıda tarif edilen büyük duvardan biraz daha aşağıda bir 
noktaya kadar inkıtasız devam etmekte idi. Yani, sathı mailin kayalıktan ibaret 
sathı ortaya çıkınca, boyunun sülüsamndan biraz fazla bir boyda geniş inşaat iz
leri görüldü. , *

Hendeğin üst; kısmı nispeten az derindi, çünkü kayalık ekseriya saahdan 
birkaç santim aşağıdaydı ve duvara mahsus setler inşa edilmişse de hiçbir duvar 
kalmamıştı. Selçuk duvarlarının tam alana tesadüf eden bir zeminin bir ev ya
hut avıluya ait olması muhtemeldir veyahut kurunuvüstaî istihkâmlar inşa edil
diği zamanda harç karışttrmak için tesviye edilmiş ve doldurulmuş bir yer ola
bilir. Hendeğin üst ucundan takriben on bir metrelik mesafede büyük bir kerpiç 
kütlesi, hendeğin istikametine amuden uzanıyordu. Bu kütlenin en kalın nokta
sı takriben 1,80 m. idi, tepesi de yağmurlardan dolayı incelmişti. Tuğlalar biri- 
birinden ayrılamadı, ihtimal kerpiç namile hâlâ o mahalde kullanılan sıkışttrıl- 
mış çamur ite samandan ibaret malzemeyle inşa edilmiş bir duvardı.

Bu duvardan itibaren yamacın aşağısında ve bunun döküntülerde kısmen 
örtülmüş olarak kırık poterilerle dolu büyük bir hazne vardı ki kısmı azami aşa
ğıda zikredilen ağır tezyinattı devetüyü rengindeki poterilerden idi. Bu hazne
nin fevkında, ve kerpiç duvarın tepesile az çok bir hizada olarak yine hendeğin 
bir yanından öbür yanına uzanan irice ve kaba surette vazedilmiş taşlarda^ bir 
tabaka vardı. Belki bunlar, tamamile .zail olmuş müteahhır bir inşaatın temeliydi, 
veyahut bir cadde idi.

Büyük kerpiç duvarın tam aşağısında birdenbire dikleşen yamaçtan aşağı 
ilerledikçe dökülmüş ve bozulmuş kerpiçle dolu bir saha keşfedildi, sonra da

•■t

iki büyük kârgir inşaat keşfedildi.
Bunlardan birincisi, yanı yamacın daha yukarsmdaki, kayanın itinalı set

ler inşa edilmiş veçhine örtülmüş iki metin taş duvardan ibaretti. İkisinin ara
sındaki sahada kayanın içinde derin-, oyulmuş bir oluk kutranî istikamette uzanı
yor, belki o arsaya mahsus bir mecra idi. Bu duvarların şark ve- garbe doğru izini 
takip etmek, gelecek senenin ilk vazifelerinden biri olmalıdır.

v " .  Tepenin kayalık sathı, ikinci büyük inşaata dik bir yokuşla inmektedir ki 
büyük ve güzel kesilmiş taşlardan ibaret iki duvarın irtibatı henüz belli de
ğildir. Birincisi hendeğin bir yanından öbür yanına şimali garbiden cenubu şar
kîye doğru uznmaktadır. Pek genş bir münhani üzerine inşa edilmiş olup taşların 
hetbiri hafif ehramıvarî kesilmiştir, şu suretle ki birleştirildikleri zaman bir mün
hani teşkil ediyor. Bu taşlar alçak kabartma olup dört kenarın etrafındaki muay
yen hat pek belli değildir.



Van kalesi cenup cephesinde yüksek düzlük
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Diğer duvar, hendeği amuden kesmektedir. Taşları kabartma değilse de 
münhani duvardaki taşların cinsindendirler. Baki kalan en yüksek noktada üç 
kat taş olup herbiri, alt katın üst sathında kesilmiş (bir kenar içine biraz geriye 
oturtulmuştur, en alttaki de kayanın içine kesilmiş bir çukur içine oturtulmuştur. 
Taşlar münavebeten enine ve dikliğine olarak tertip edilmiş değildirler.

Bu duvarı garbe doğru takip edince görülür ki hendekten takriben yedi 
metrelik bir mesafede, evvelki istikametile bir zaviyei kaime teşkil etmek suretile 
birdenbire dönerek yokuş aşağı uzanıyordu. Bu istikamet değişikliği ancak takri
ben iki metre devam ederek duvar tekrar bir zaviyei kaime teşkil ediyor ve aslî 
istikametinde dört metre daha devam ediyordu. Sonra altı metre boyunda yokuş 
yukarı çıkarak bir köşe tabyası teşkil ediyor ve tekrar bir zaviyei kaime şeklinde 
dönerek aslî istikametini takip ediyordu. Üç buçuk metre sonra taşlar bitti, fakat 
ana kayanın içindeki az çukur oluktan dolayı izi daha takip edilebiliyordu. Bu 
takibe garbe doğru devam edilmeli, duvarın hendekten itibaren şarka doğru de
vamı da açılmalıdır. Dış istihkâm olduğunu zannetmeğe şimdi temayül ettiğimiz 
bu büyük duvarın aşağısında, büyük miktarda dağınık kerpiçten başka kayanın 
içinde eskarp izleri az idi, inşaat izleri hiç yoktu. Kerpici belki suların akıntısı 
yukardan aşağı sürüklemişti.

Tepenin yamacında kalenin şarkında ve aşağısında Ur-Artian zamanlarında 
bir şehir olduğunu söylemek bu merhalede mümkün değildir. Maamafih bu ya
maçta hem Ur-Artian devrine hem de başka devirlere ait geniş inşaat delilleri ol
duğunu söylemek mümkündür. Yamacın karakteri, poterilerden kat’î netice istihsa
line mânidir, çünkü tabakalara ayrılmış değildir. Maamafih büyük miktardaki po- 
teri parçaları, yukarda Ur-Artian diye zikredilen ince sırlı kırmızı poteriler, yahut 
güzel nakışlı devetüyü renginde poterilerdir. Daha ağırca ve daha süslü nakışlı de- 
vetüyü renginde poteriler, hendeğin tepesindeki büyük kerpiç duvarın yanındaki 
poteri hâzinesinde büyük miktarda bulunduysa da yamacın başka yerlerinde pek az 
bulunmuştur.

İnce kırmızı poterilerin tarihini tayin için kat’î bir delil, A. 6 . daki poteriler- 
de bulunmuştur. Bu da, Asurî devri mühürlerine benzer bir grafito’yu havi küçük 
bir parçadır. Bu şeklin, bu gibi şekillerin umumiyet üzere kullanılmakta olduk
ları zamandan pek sonra poteri üstüne hakedilmiş olması muhtemel değildir. 
İnce kırmızı potrilerin tarihi M. e. 6 0 0  senesinden sonra değil, belki de çok ev
vel olmasına kuvvetli bir ihtimal görülmektedir.

Kalenin cenup cihetinde (B ) çalışmanın güçlüğü ve şimal yamacında (A ) 
tabakat fıkdanına mebni başka yerde küçük bir hafriyat icrasile o diyara mah
sus bir poteri serisi tertibine uğraşmak gayet lüzumlu görülüyordu. Kalenin te
pesindeki büyük duvarın arkasındaki saltada Jtöyle bir ihtimal mevcuttu, fakat 
buna bu sene dokunulamazdı, çünkü plânlar henüz natamamdı. Van kalesinin beş 
mil şimalinde daha küçük bir Vanik kalesi olan Kalecik intihap edildi çünkü al
tındaki modern köyün duvarları yalnız ince kırmızı ve nakışlı devetüyü renginde 
poteri parçalarını değil, ayni zamanda, Van Kalesinin beş mil cenubunda kâin bir 
höyük olan Şamiramaltı’da keşfedilen kablettarih malzemeye benzer bir tipte
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poteri parçalarım da ihtiva etmektedir. Binaenaleyh orada, kablettarih zamanlar
dan şimdiki zamnlara kadar fasılasız bir seri tertip etmemiz için iyi bir fırsat 
gözüküyordu.

Temmuzun son haftasında Kalecikte işe başladık. Şimdiki köyün kale te
pesinin garp cephesine en ziyade yaklaştığı noktadan başlıyarak tekrar beş met
relik bir hendek kazıldı. Bu köyün şimdi adeta metruk olması gayemize pek 
uygundu. Başlangıç noktasında yedi ile sekiz metre arasında bir derinliğe var
dık ve hendek aşağı indikçe açık bıraktık. İlk yedi metrede parçalar hemen ta
mamen modern olup arasıra mütekaddim bir çanak parçası bulunuyordu. Tam 
yedi metreyi geçince kısmı azami Vanik tipinden idi, henüz tasnif edemediğimiz 
karaktersiz ev eşyasile bir miktar müteahhır çanak parçası da bunlarla karışık bu
lunuyordu. Seldz metreye yaklaşınca nakışlı devetüyü rengindeki poteri adeta in
ce kırmızı poteri kadar mebzul olnpğa başladı, modern parçalar da tamamile yok 
oldu. Fakat sekiz metrede hendeğin iki yanının kayması tehlikesi o kadar cid
dileşti ki geri dönerek tepesini genişletmeden devam etmek mümkün değildi, 
pekaz zaman kaldığından bu da mümkün olmadı.

Kalecikte bulunanların diğer bir hususiyeti, en modern döküntülerde bile 
pek büyük miktarda obsidiyen mevcut olmasıdır. Vanik tabakalarda güzel işlen
miş müteaddit ok uçları ve gratuvar ile birlikte arasıra balta başları da bulun
du. Mademki bunlar, hem demir, hem de bakır parçaları çok olduğu tabakalarda 
bulunmuştur bu köyde maden ithalinden çok sonra obsidiyen kullanılmasına 
devam edildiği aşikârdır. Belki bunun sebebi, bu mıntakada bütün volkanik te
peler de bulunması belki de bununla çok güzel keskin kenar yapılabilmesidir.

Bir küçük hafriyat daha yapıldı. Haziran sonunda von der Osten ile birlik
te icra ettiğimiz bir keşif seyahati esnasında gölün şimal ucundaki ovada kâin 
Muradiyede bir mezar höyüğü bulundu. Modern Muradiye köyü, Vanik kale
nin geniş harabeleri hâlâ görülmekte olan Vanik tepenin eteğindedir. «Kalde- 
ron» a açılan modern yol bu höyüğün bir ucu kesilmek suretile oradan geçirilin
ce birçok taş lâhitler ortaya çıkmış ve derhal yağma edilmişti. Mademki bu höyük 
hem Vanik kırmızı hem de devetüyü renginde nakışlı poterilere ait müteaddit 
parçalar ihtiva ediyordu bunların Ur-Artian metfenleri olmaları herhalde muh
temel görülüyordu. Binaenaleyh son haftalarda Van Kalesindeki kazılar bırakıl
dıktan sonra küçük bir grup Muradiyeye giderek höyüğün alt cenup ucunda, 
yol yapılırken açrk kalan satha amudî bir hendek kazıldı. Yol yapanların do
kunmamış oldukları bir metfen bulundu. Açüdı. Taş lâhdin içinde, dahilinin an
cak küçük bir sahasını işgal eden bir yığın dökülmüş çamur bulundu. Bunun 
içinde tamamile tipik bir İslâmî metfen bulundu. Bu metfenin orjinal olmaması 
muhtemeldir. Buna delil, taş lâhdin ancak pek küçük bir kısmını işgal etmesidir. 
Diğer cihetten lâhdin kendisi o diyarda bütün İslâmî metfenlere has olan su
rette şimali garbiden cenubu şarkîye müteveccih idi. Taş lâhit ile kerpiç örtüde 
iskeletten başka bir şey yoktu. Eğer bu mezar mükerreren kullanılmışsa o hö
yükteki mezarların birçoğu da mükerreren kullanılmış olması muhtemeldir. 
Bunu tayin etmenin yegâne çaresi höyüğün daha derin olduğu noktada çok daha 
geniş bir saha açmaktır. Höyüğün toprağı içinde mebzulen bulunan Ur-Artian
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poteri parçalan ancak mezarları örtmek için kullanılan toprakta kalan kırıntı
lardan ibaret olması ihtimali de bittabi mevcuttur, belki de kaleden akan yağ
murlarla oraya sürüklenmişlerdir.

Mr. Mueller, kalenin plânlarını yaparken, büyük bir duvarın dışında gö
rülen altı parça yazılı taş bulunmuştu. Sonradan anlaşıldı ki mahallî müzenin 
müdürü de bu taşlardan haberdardır; fakat ne kopyalan ne de fotografían alın
mamış; çünkü oraya kadar çıkmak gayet güç olduğu gibi fotoğraflarım almak ta 
pek güçtür. Sonunda hepsinin fotoğraflarını almağa muvaffak olduk, fakat 
uzaktan. Binaenaleyh bunlann okunabilmesi için çok büyütmek lâzımdır. Maamafih 
bunun pek mümkün olduğunu zannediyoruz. Bundan başka çalışmamızın son gü
nünde genç bir talebe, Mr. Allport, gayet mühim bir keşifte bulundu. Büyük du
varın yanında bir delik var. Ben bunun içine hiçbir insan giremez zannederdim, 
fakat çocuk, bu imkânsızlık kendisini cezbettiği için, içeri girmeğe muvaffak oldu.

Duvarın kalınlığı içine az çok karşı köşeleri bağlıyan bir istikamette gir
di ise de öbür tarafa çıkamadı. Duvarın asgarî iki metre ve belki de fazla kalın
lıkta olduğu anlaşılmakta ise de pek belli değildir; çünkü bu delik, taş bloklarile 
kaplanmış bir mecranın ucu olması mümkündür. Ortadaki taşlardan birinde, de
lik tarafındaki cephesinde başka bir kitabe buldu. Bundan hiç şüphesiz anlaşılı
yor ki duvarın bu kısmı umumiyet üzere mükerreren kullanılmış taşlardan mürek
kep olup bazıları da evvelce kitabelidirler. Bittabi her taşın altı veçhi vardır, 
duvarın kalınlığı da asgarî üç taşlıdır. Mademki altı adet kitabeli taşın kitabesi 
dış tarafa tesadüf etmiştir iıhtimlât nazariyesine tamamen tetabuk etmek şartile 
duvardaki gizli kitabeli taşların muhtemel adedi 6 X 6 X 3 = 1 0 8  olması hatıra ge
lir. Maamafih kitabelerin orada olduğuna dair kanaat hâsıl etmek, bunlann na
sıl çıkarılabileceklerine tamamen akıl erdirmekten daha kolaydır. Çok şükür bu 
mesele, gelecek senenin başlıca teşebbüslerinden birine pek uygun olduğundan 
istikbale mahsus plânlarımızın münakaşasına tabiî bir methal teşkil edecektir.

A ile kalenin temizlenmesine (ikmali demiye pek cesaret edemiyoruz) 
derhal teşebbüs edilmesi lüzumu aşikârdır. Bunda hiçbir hususî müşkülât görül
memektedir.

Maamafih mademki şimdi kalenin bir plânına malik olacağız, bunun 
hafriyatına elbette teşebbüs etmeliyiz. Bütün o mahallin belki en şayanı 
dikkat kısmıdır. Plânlar ile fotoğraflardan görülebileceği veçhile kale cesim 
bir duvar ile çevrilmiştir. Bu duvarın içinde kalan sahanın kısmı azami kırın
tılar ile doludur. Duvarın kendisi üç kısımdan ibarettir: Tepesi Selçuk eseri 
olması muhtemel ise de daha müteahhır olduğunu zannedenler de var. Ankara ya
hut Istanbulda bilhassa Selçuk inşaatile daha yeni inşaatı tetkik etmiş olan bir 
mütehassısın reyini sormak tasavvurundayız. Duvarın alt kısmı Ur-Artian dev
rine ait olduklarında şüphe olmıyan birkaç kat kocaman taşlardan ibarettir. Fa
kat üst ve alt kısımları arasında kalan büyükçe bir kısım, umumiyet üzere müker- 
reren kullanılmış kitabeli taşlar ile örülmüştür. Binaenaleyh bu taşların bir zaman 
Ur-Artian duvarına ait oldukları muhtemeldir. Hattâ ellenilmesin! kolaylaştırmak 
üzere İkişer parçaya bölünerek kesildiklerini zannetmeğe mütemailiz. Bunu ya
panlar Ur-Artian’ların müteahhır bir nesil olup olmadığı henüz aşikâr değildir.
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Yapılacak ilk iş bu duvarın içindeki sahayı temizletmektir. Bu sahayı şim
di dolduran toprak tabakalara ayrılmış ise fevkalâde mühimdir. Herhalde üst 
tabakalarda Selçuk eserleri, alt tabakalarda da Ur-Artian eserleri bulunması lâzım- 
gelir. Bundan başka bu sahanın zemini nasıl olduğunu şimdilik kimse bilmiyor. 
Ur-Artian’ların kayalıkları kazmakta şayanı hayret bir dehaya malik oldukları 
anlşıldığından belki arşivleri havi mahzenler bulabileceğimizi daima tahayyül et
mekteyiz.





ÇOK İPTİDAÎ ÇÖMLEKÇİLİK

R. Yalgtn
Adana Müze Müdürü

Amerikanın cenubu garbi yerlileri arasında iptidaî çömlekçiliğin devam 
etmekte olduğunu lç31 yılında New-York’ta (Pliny Earle Goddard) tarafın
dan neşredilen «Pottery of the Southwestern Indians» adlı kitabı tercüme eder
ken muhitimizde bu kadar eski usulde makinesiz bir çömlekçiliğin bugün bile 
devam etmekte olduğuna hükmedemiyordum.

«Pliny Earle Goddard» in kitabından:

Amerika yerlilerinde çömlekçilik

Bu yıl, uzunca süren seyahatimin sonunda Gaziantebin cenubunda Barak, 
Elbeyli ve Berelli iskân Türkmenleri arasında ümit etmediğim bu orijinal ve 
iptidaî çömlekçiliğin bizde de hâlâ yaşamakta olduğunu hayretle gördüm.

İnsanların ilk san’ati sayılan toprakçılık; iskân Türkmenleri içinde muhiti
nin tabiî durumu itibariyle şimdiye kadar yaşamış olduğunda şüphe yoktur. 
Çünkü: İskân Türkmenleri bulunduğu mıntakada kereste ve taş mefkuttur. Bu 
iki mühim malzemeden mahrum olan halk bütün işlerini çifçilikleri gibi yalnız 
topraktan temin etmek mecburiyetinde kalmışlardır.

Barak, Elbeyli, Berelli ve kâmilen Türkmen Beydili oymaklarım barındı
ran bu mıntakada hemen her köyde topraktan birçok şeyler yapılmaktadır.

Topraktan yapılan bu gibi eşyalar iki türlüdür. Biri topraktan yapıldık
tan sonra yalnız gölgede kurutulanlar, diğeri topraktan yapılıp gölgede kuru
tulduktan sonra pişirilen kap ve kacaklardan ibarettir.

Birinci kısımda yani gölgede kurutularak yapılan şeylerde aşağıda gör
düğümüz fotoğraflar arasında; ev işlerindeki raflar, arı kovanları, ve an  damlan, 
evlerin dış manzaralan, ev kapılan etrafına konulan tezyinat gibi şeylerdir.

1 3
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Birinci iş, kırmızı çamura bir miktar ince saman katmak suretiyle güzelce 
yuğrulan çamurdan yapılır. Bu çamur eğer bir tezyinat için kullanılacaksa ev
velâ bir numaralı fotoğrafımızdaki raflar gibi buğday sapından icap eden tez
yinat hazırlanır ve yapılmış bu saplara güzel şekillerin arası, üstü bu çamurla 
sıvandıktan ve işlendikten sonra hazırlanmış tezyinatın üstüne sadece bir badana 
vurulur. Bu tezyinat 5 numaralı fotoğrafımızda kapı etrafına yapıldığı gibi buğ
day sapı yerine kalınca birkaç sapın veya deyneğin tesbit ettiği şekillerin üstüne 
dahi ayni suretle hazırlanmış çamurdan sıvanarak temin olunur. Arı kovanları 
ve kovanları bir arada yaşatan arı damları evlerin dış manzarasına güzellik veren 
gözler hep bu şekilde yapılan çamur işleri arasındadır. Bu işler mümkün olduğu 
kadar gölgede kurutulduktan sonra bitmiş sayılır.

1 —  Toprakla işlenen raflar - Alimantar köyü 2 — Damgalı arı kovanları - Üçkubbe köyü

2  numaralı fotoğrafımızda görülen arı kovanları bir günde yapılamaz, bu 
kovanlar yukarda zikrettiğimiz samanlı çamurla hergün beşer onar santim iş
lenmek suretiyle her işi kuruduktan sonra diğer işe devam etmek şartiyle birkaç 
günde yapılır.

Pişirilerek yapılan tek bir şey vardır. O da su kaplarıdır. Bundan altmış 
sene evveline kadar bu meyanda içinde yemek pişirmeğe mahsus tencerelerin de 
yapıldığı söylenmektedir.

Pişirilerek yapılan su kaplan ve çömlekçilik usulü Türkmenlerde şöyledir:
Kum ve toprak elenir, (Resim: 7) iki üç santim uzunluğunda lüzumu ka

dar keçi kılı makasla kesilerek tiftik edilir, elenmiş kumla kıl tiftikleri ıslanarak 
çamur haline getirilerek yuğrulur. Ve çamur tokmağiyle güzelce dövülerek 
halledilir. Bundan sonra elenmiş kırmızı toprak ayrıca suluca bir hamur edil
dikten sonra kumlu - kıllı halitaya katılır. Bundan sonra kırmızı toprak, kum 
ve kıl bir arada yeni baştan yuğrulur, tokmakla dövüldükten sonra haliyle bir 
hafta müdedtle olduğu yerde bırakılır. Buna halk «Eşkitme», «Büdüş etme», 
«Sasılatma» adın ıverir. Büdüş, sası, eşki kelimeleri bu çamurun kokmasını ifade 
eden kelimelerdir. Bir hafta içinde çamur iyice pis pis koktuktan sonra tekrar 
yuğrulur ve tokmakla dövülerek kullanılacak hale getirilir.



5 —  Buldum köyünde topraktan kabartma 
kapı süsler!

6 —  Topraktan yapılan arı kovanları 
Üçkubbe köyü
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Bu su kapları kadınlar tarafından yapılır. Bizim fotoğraflarımız Üçkub- 
bede Duduş ve Alimantar köyünde Dedenin karısı Zeynebin işleri arasında çe
kilmiştir.

Bu kaplar bir günde yapılıp bitmez; çömlekçi kadın birinci günü yapacağı 
çömleğin dibini onarır. Bir gün bu dip kuruduktan sonra ertesi gün kenarlarına 
altı yedi santimlik bir yükseklik ilâve edilir, o da kurumaya terkolunur. Böyle
likle hergün birer parça işlenen ve bir günde kuruyan parçalar ile yapılan su 
çömleği büyüklüğüne göre on yahut on beş günde bitmiş olur. Türkmenler ara
sında her gün yapılmış olan parçanın adına «BaO> denir. Yevmiye bir bat işlene
rek vücude gelen küpün veya su kabının kulpları takıldıktan sonra kabartma 
olarak üzerine buğday sapından yapıştırılmış şekiller de çamurlanır ve bir iki 
gün daha haliyle gölgede kurutulur. (Gerek samanlı çamurlar ve gerekse kum
lu kıllı, kırmızı topraklı yapılar daima gölgede işlenir. Gölgede kurur). Yapı
lan su kabının ağzı rüzgâra karşı gelmek suretiyle yatırılır. Kabın etrafı tezeklerle 
bolca örtülür. Ağzının önüne bir miktar çalı çırpı konarak tezekler yakılır ve ateş 
yandıkça kuru tezekler tutuşur, böylelikle su kabı büyük bir ateş içinde kalır. Bu 
arada mevcut ateşten az miktarı da küpün içine konur. Ateş sönündye kadar 
(tahminen 24 saat) haliyle kalır ve küp pişirilmiş olur. Küp pişirildikten sonra 
ise içine derhal su konmaz. Bir iki gün soğutulur ve evvelâ soğuk su ile içi ve 
dışı yıkanır, sonra içine su, pekmez, yağ ve saire gibi şeyler doldurulur ev eş
yası arasına sokulur.

Bu kaplar para ile yapılacak olursa boyuna göre yarım liradan iki liraya 
kadar alınıp satılır.

Bu küplere kum bulunamadığı takdirde eski küp parçaları dövülüp ele
nerek kum yerine kullanılır. Buralarda kiremidin adına «Kırmıd» denir.

Kumu çok olan küplerin, suyu daha çok soğuk tuttuğu söylenir.
Küpü pişirecek olan tezeklerin yalnız sığır hayvanı pisliğinden olmasına 

ve içinde insan veya diğer bir hayvan pisliğinin bulunmamasına dikkat olunur. 
Böyle halis sığır tezeği olmıyan ateşle pişirilecek çömleklerin kırılacağına hük- 
molunur. Ateşin bir (Arsız avrat) tarafından (kavgacı kadın demektir) yakıl
masına hususî bir ehemmiyet verilir. Arısz avradın yaktığı ateşle pişirilen kapla
rın dayanıklı olacağına itikat olunur.

İskân Türkmenleri arasında ve bilhassa Elbeyliler içinde damgalara ehem
miyet verilmektedir. 1931 senesinde gördüğüm ve Cenupta Türkmen oymakları
nın kısım: 1  S. 25 inde neşrettiğim damgaları Elbeyli oymağının Üçkubbeli kö
yünde bulmuştum.

1931 de ayni köyde bulduğum damgalar



9 —  Çamur küpün dibini hazırlıyor 
Üçkubbe köyü

10 —  Küpün dibi su ile cilalanryor 
Üçkubbe köyü

12 —  Yapılan küp kurumuştur 
Üçkubbe köyü

11 —  Birinci günlük iş bitmiş oluyor 
Üçkubbe köyü



17 —  Tezeklerin yakılmasına başlanıyor 
Üçkubbe köyü

19 —  Küpün içine de ateş konuyor 
Üçkubbe köyü

18 —  Ateş yanıyor küp pişiriliyor 
Üçkubbe köyü

20 —  Pişmiş üç su kabı evin önünde 
Karacaöretı köyü



21 —  Her işi bitmiş ve pişmiş damgalı küp 22 —  Elbeylide bu işleri gören kızlar ve 
Uçkubbe köyü gelinler

23 —  Küpün damgaları barizdir
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Bu ylı yine ayni köyde, yukarda yazılan çömlek yapma tekniği vasıtasıyla 
yapılmış bir küpte başka bir damga daha nazarı dikkatimi celbetti. Bu küpün 
üzerindeki damgalar tıpkı Oğuz boyunun (lmre) damgası örneğidir. Yekten 
haça benziyen ve yapılış tekniği çok iptidaî olan bu küpü ben asgarî Bizans 
yapısı zannetmiştim. Halbuki küp daha iki yaşında imiş. Bu küpün üzerindeki 
damgadan maada 2  numaralı fotoğrafımızda görülen müdevver arı kovanlarının 
üstünde de ayni damganın tekerrür edişi bu damgaların gelişi güzel yapılmayıp 
meçhul bir maksat ile işlendiğini göstermektedir { 1} .

Türkmenler aşı toprağı boyasiyle başlarına giydikleri serpuşların içini, ev 
duvarlarının muhtelif yerlerini nazar almasın ve güneş çalmasın için daima 
damgalarlar. Binaenaleyh bu mıntakada yalmz damgalar üzerinde uzunca bir etüt 
yapılırsa bize Türkmen damgaları hakkında daha sarih bilgiler temin edeceğini 
umarım.

Bugün bile devam etmekte olan bu (Pottery) san’atinin iptidailiği en çok 
arkeologları alâkadar edeceği şüphesizdir. Bir arkeolog bu muhitte tetkikler 
yaparken ve bilhassa höyüklerde (Surface) keramik toplarken çok uyanık bu
lunması lâzımdır.

Kargamıştan Tilbaşara ve Tilbaşardan Kilise kadar devam eden iskân 
mıntakasında her köy bir höyüğün böğründe kurulmuş ve her köyün iki yanı 
höyüklerle çevrilmiş bir haldedir, işte bu höyükler arasında gezecek bir ilim 
adamının ezcümle bir arkeologun elân devam etmekte olan bu «Kalkolatik» ke
ramik san’atinden haberdar olması şarttır.

t 1]  Cenupta Türkmen Oymakları, Kısım I, Tablo IV No. 11 de «Düğün Kapusu 
Kilis» yine böyle bir damga düğün kapılarına kireç ile yapılır. Derg 3 te çıkan G. Antep 
Damgaları adlı makalem de bu bahse katılır.





ANTALYA TAHTACILARINA DAİR NOTLAR

N aci Kum Atabeyli 
Bursa Müzesi Müdürü

I. —  Tahtacı Obaları:

Anadoluda yerleşen Oğuz Türk boylarından bir kısmı, gördükleri iş ba
kımından (Tahtacı) diye anılmaktadırlar. Bunlar başlarındaki (kahya) denilen 
oymak ağalarının adlarını alırlar.

Antalya ilindeki Tahtacılar 13 oymak olarak tesbit edilmiştir. Bunlar bir 
yerde toplu olarak oturmazlar; orman ve kereste işlerinin dağılışına göre bir 
yerden diğer bir yere ya göçer, konar veyahut ta yarı göçebe — yani ev, bark, 
tarla sahibi —  olarak yaşarlar.

Antalyadaki Tahtacıların oymak ve mahellelerini, nerelerde bulundukla
rını aşağıda arzediyorum:

I. —  Çivi Oğlu Musa Kâhya M ahallesi:
Hurma köyünde — Gebiz ilçesinde — İsparta ilinde.
II. —  Beselek Kâhya M ahallesi:
Alanya ilçesi çevresinde.
III. —  Gıcunan Kâhya M ahallesi:
Hurma köyünde —  Gebiz (Serik ilçesi) nde.
IV. —  Celâl Oğlu Haşan Kâhya M ahallesi:
Çakırlar köyü civarında ekincilik yaparlar.
V. —  Beşikçi M ehmet Kâhya M ahallesi:
Ağva f 1}  köyünde; Kumluca kamununda.
VI. —  Hızır Kâhya M ahallesi:
Finikenin Kozağacı kamununda Karaca ören’de.
VII. — Gani Oğlu Haşan Kâhya M ahallesi:
Ağva taraflarında.
V III. —  Mustafa Oğlu A li Kâhya M ahallesi:
Manavgat ve Alanya ilçelerinde.
IX . —  Kanlı M ehmet Oğlu Veli Kâhya M ahallesi:
Manavgat ve Alanya ilçelerinde.
X . —  Çaylak G ök Veli Kâhya M ahallesi:
Finikenin Kökbük köyünde.

f ' J  Ağva: Oğuzun Deniz Han boylarından (Yıva) - Canıiittevarib Divanı 
Lügatittürk.
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X I. — Gani Kâhya M ahallesi:
Finikenin Alaca Ağıl mevkiinde.

X II. —  Kalender Ahmet Kâhya M ahallesi: *
Ağva taraflarında.

X III. —  Kaşlı A li Kâhya M ahallesi:
Finikenin Alaca Dağ mevkiinde.

II. —  Geçim ve D irlikleri:

Tahtacılar, Yürük ve Türkmenler gibi dirlik sürerler. Basit ve kanaatkar 
geçinirler; kışın (Oba) denilen keçe kaplamalı ev veya toprak damlı barklarda, 
yazın da kıl çadır veya ağaç dallarından kurdukları alaçık’larda otururlar. Yuf
ka —  Şepit —  ekmeği, bulgur pilavı, kuru sebze, bulamaç, süt, yoğurt. . . gibi

İ ;  başında bir tahtacı ailesi

yemekler yerler. Et gıdasını kurban kestiklerinde veya kasabalara indiklerinde 
nadiren akrlar. Muharremin 1 2  sinde mutlaka (Aşüre) pişirirler ve hali, vakti 
uygun olanlar kurban keserler. Ev eşyaları da sade ve portatiftir. Giyimleri de 
tıpkı Türkmenlerinki gibidir.

Aile teşkilinde eskiden de iki evlilik yoktu (bütün Kızılbaşlarda olduğu 
gibi). Evlenecek gençler ekseriya sevip seçtikleri kızlan kaçırmakla bu yoldaki 
ağırlıkların önüne geçerler. Oğlan tarafının vermeğe mecbur olduğu ağırlıklar: 
Sarı lira, katır, elbiselik kumaş toplarıdır.

Aralarında mistik bir inzibat hâkimdir. Dedelerinin, kendilerini düşkün 
etmesinden korkarlar. Sağlam, gürbüz, meşakkatlere dayanıklı insanlar oldukları
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halde —  Kızılbaşlıkları hesabile camia arasında hor görüldüklerinden olacak ki — 
tab’an mülayim ve hödük  olmuşlardır. Orman ve kereste sahipleri olan müte- 
gallibe ağa ve tüccarın boyunduruğunda yaşamak, geçinmek mecburiyetinin de 
bu tabiat üzerinde amil olduğu şüphesizdir.

Antalya tahtacılarından iki kadın

III. —  M istik Hayattan:

Tahtacılar; malûm olduğu üzere, (Sürek, Sofuyan, Kızılbaş) tır p } .  Bun
ların hakkında tetkiklerde bulunanlar, Tahtacıların mistik hayatlarına iyice nü
fuz edememişler, bunları Anadolunun diğer Sürek : Sofuyan : Kızılbaşlanndan 
bambaşka çerçeveler içerisinde mütalea etmişlerdir. Halbuki Tahtacıların türe-

P ] Sofuyan tabiri: Eredebilli Şeyh Safiyüddin mensuplarına verilen bir unvan
dır. Şeyh Safiyüddin Ebu İshak Eredebilî, Han Bektaş muasırlarından olup ondan 3 yıl 
Önce ölmüştür 735 H. Şah İsmail bunun torununun torunudur. Anadolu kızılbaşları Hacı 
Bek taştan ziyade Safevilere manen bağlıdırlar.
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leri, dilleri, duyguları Anadolu Kızılbaşlarından hiç te ayrı değildir. Her iki 
zümre de Türk Şamanizminin veya Türklerin daha eski totemizm din süreğinin 
(Alevîlik) perdesi altında (İslâmlaşmış) görünen akidelerini şimdiye değin sü
rüp gelmişlerdir. Sazları, sözleri, özleri (köy Kızılbaşları) nm aynidir. Bakınız 
(Yalvaç : İsparta ilçesi) nin bir sürek köylüsünün ağzından dinlediğim aşağıki 
türkü, Antalyanın bir sürek Tahtacısının sazında ayni güfte ve beste ile söylen
miştir:

İçmişem bir dolu olmuşam ayık 
Düşmüşem dağlara olmuşam geyik 
Sana derim sana sürmeli geyik 
Kaçma benden kaçma avcı değilim.

Avcı diğilim ki düşsem izine 
Kaça kaça kanlar indi dizine 
Sürmeler mi çekdin kömür gözüne.

—  Nakarat —

Altısı iri de birisi körpe 
Avcıyı görünce çekerler sarpa 
Yüküm bant değil vallahi arpa

—  Nakarat —

Sana derim sana (geyik erenler) £ '}
Bize sevda sana dalga verenler 
Dilerim Mevlâdan onmaz vuranlar.

—  Nakarat —

Eyder Hataî’yem uçan kaçandan 
Zerrece korkmazız bu tatlı candan 
Gidip davacı olma atana benden 
Kaçma geyik kaçma avcı değilim. . .

Bunlar gibi: Şah İsmail Hataî’nin, Pir Sultan Abdalın, Kaygusuzun . . ve 
bunlara mümasil eski, tanınmış sofu ozanların nutukları, nefesleri her iki zümre 
arasında müştereken söylenir, çalınır. Pir Sultanın nefesi bir Tahtacı güyendesi- 
nin sazının tellerinde ne ahenkli, ne koyğun nağmeler yaratmıştır, bakınız:

Şu yalan dünyaya geldim giderim 
Gönül senden özge yar bulamadım 
Yaralandım al kanlara bölendim 
Bir elim kanım yur bulamadım

f ’J  Burada Geyiğin erenler sıfatile takdis edildiğini görüyoruz. Bu nefeste Gaybî 
- yani kaygusuz - ile Aptal Musa arasındaki tanışma ve intisap keyfiyetine ait menkibeye 
temas edildiğini sanırım. Bıkınız: (Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi Aptal Musa madde
leri. Fuat Köprülü, Prof. Sayı 1, Saıhife 62).
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Felek kırdı benim kolum kanadım 
Baykuş gibi viranlarda tünedim 
Bunda üç güzelin f 1}  sırtın sığadım 
Yolum (Hü) deyecek er bulamadım

Felek kırdı benim kanadım kolum 
Dört köşe başında £-} bekletti yolum 
Keskin bade ile içtiler dolum 
Yandı yüreciğim kar bulamadım

Güzellerin zülfü bestedir beste 
Mürşit talip için geçmiştir posta 
Bir zaman sağ idim bir zaman hasta 
Hasta halin nedir der bulamadım.

Güzel olan neyler altın akçeyi 
Arif olan düzmüş türlü bohçeyi 
Vücudümde seyreyledim bahçeyi 
Hiçbir kokulmadık gül bulamadım

Pir Sultanım eydür bahçe bağ olsam 
Üstü mor sümhüllü yüce dağ olsam 
Âlem çiçek olsa arı ben olsam 
Yar dilinden tatlı dil bulamadım.

Tahtacılar çok çalışkan ve doğru adamlardır. İşsiz kalmayı azap sayarlar. 
Kereste hazırlama ve tahta tasarlama işlerini erkekler yapar. Tahta biçme işini 
de, çokluk, (Bacı: Eş) lerile birlikte görürler. Bir (Teber) e benziyen baltayı 
Tahtacı erkekleri gayet ustaca kullanır. Zaten bunların silâhlan da bu keskin 
ve zağlı teber şeklindeki £3J  baltalandır.

Bir tarafı kocaman taşlarla yerde, diğer tarafı çatal haline getirilmiş iki 
dikmenin üzerine dayanan ağaç kütüğünün üstünde erkek ve altından kadın 
bıçkı çeker. Kadınlar bu suretle erkeğin çalışma hayatına bilfiil iştirak ederler. 
Tahtacı kadım çok sadık ve cefakeştir. Ayni zamanda aşını pişirir, çocuğunun 
beşiğini sırtında taşır. Eşi —  karısı —  olmıyan erkek: «Bir yanım eğsik» diye 
acınır. Eşlilere, yeni evlilere: «Yanı Kuzulu» tabiri verilir.

Tahtacıların hayatları ıssız dağ başlarında geçtiği için (Sürek erkânı) hak- 
kındaki bilgileri, görgüleri de basit ve iptidaî kalmıştır. Kuytu ormanların gölge
lediği pınar başlarında, su kenarlarında onların eğlenceleri: saz ve şarap muhab
betleridir. Bazı gecelerde toplanarak erkân sürerler, (Samah: Oyun) dönerler. Bu

p } Üç güzelden murat: Allah, Muhammet, Ali remzini ifade ediyor sanırım.
(T  Dört köseden maksat: Dört kapıdır; (şeriat, tarikat, marifet, hakikat).
{3}  Teber, yarım daire ağızlı, eski dervişlerin asalarının başında bulundurdukları 

bir nevi silâhtır. «Muhibe tevellâ, Münkire teberra» mefhumunun bir remzidir.
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muhabbet ve erkânlarda 12 post ve hizmet merasimi eda edilir. 12 post sahipleri 
şunlardır:

1) Dede, 2) Rehber, 3) Mürebbi —  Dikme — , 4 ) Gözcü, 5) Meydana, 
6) Saza —  Güyende — , 7) Kurbana, 8) Saki, 9) Çarcı —  Süpüngeci—, 10) 
Ayakçı —  Davetçi, okucu — , 11) Hizmetçi, 12) Kamber —  Nezaretçi — .

Bu mevkilerin ve makamların sahipleri tamamlandıktan sonra erkân mey
danı sazın bir (Düvazde —  yani 12 — imam) nefesiyle açılır:

Medet mürüvvet dedim kapına geldim 
Muhammet Mustafa Ali gel yetiş 
İsyan deryasına garkoldum kaldım 
Hünkâr Hacı Bektaşi Veli gel yetiş

Şu benim halimi pirime bildir 
Göğnümün evini nur ilen doldur 
Cesedim ölmeden nefsimi öldür 
Hadice Fatıma ulu gel yetiş

Bir yandan nefsi emmarem azar 
Bir yandan vesvese çok hile düzer 
Melekler günahım yazmada bezer 
Şah Haşan Hüseyin dolu gel yetiş

Yezitler elinde müşkül halimiz 
Münkir münafık faş eyledi yolumuz 
Eleman Bakır sen al elimiz 
İmam Caferi Sadık dili gel yetiş

Dağlarca günahım gel vurma yüze 
Tamunun odunu gösterme bize 
Musayı Kâzımla pir İmam Rıza 
Şah Takı le Nakı eli gel yetiş

Sevdakârım muhabbete bu yolda 
Mürüvvet dilerim kusurum elde 
Göster cemalini eyleme dalda 
Askerî göğnümün gülü gel yetiş

Noksanım didarım arzeder Cennet 
Masumu paklerden erişe himmet 
Sana sığınmışım Mehdi Muhammet 
Sarı Saltık Kızıl Deli gel yetiş.

Dede veya dede dikmesi olan zat erkânı idare eder; Sazcı, bundan sonra 
muhtelif nefesler çalar; her nefesin sonunda saki cümleye dem sunar; saki mec
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lisin arzusuna göre erkek veya kadından seçilir. Şarap, rakı bir kalaylı tas içine 
konur, bir elden, bir ayağ —  Bade — den dağılır. Neş’eler artıp ta muhabbet 
ilerledikçe saza (Samah) çalar ve pervaneler oyuna kalkarlar: İlk samaha birer 
çift kalkar, ilkin bir erkek can ayağa kalkar, kendisile pervaz etmesini dilediği 
harının önünde el, ayak bağlar p } .  O bacı da derhal ayağa kalkar ve başındaki 
yazma —  çember —  yi bir aşırı uçlarından peşrev tutarak erkeğin başından aşağı 
geçirir; beline bağlar. Ellerini erkeğin omuzlarına koyarak sağ ve sol omuzların
dan öper; bu hal teslimiyet alâmetidir. Erkek te kadının iki omuzlarından kucak- 
lıyarak alnından öper. Artık saz, samah havası çalmakta ve bu çiftler sazın ahen- 
ğine uyarak, biribirlerine el değdirmeden ve dedeye, ocağa arka dönmeden oyna
maktadırlar. Şöyle bir güfte ve beste sazın tellerinde şakrar:

Şunca güzelleri seyran eyledim 
Salınsa karşımda dursa ikisi 
Birisi sağımdan birisi soldan 
Muhabbet meyini verse ikisi

Kurbanım avaza mailem sese 
Ecel tekmil olmuş ömür pek kısa 
Muhammed su dökse Şah Alim yusa 
Dikse kefenimi sarsa ikisi

Al yeşil geyinmiş göğdür donları 
Mevlâm ruhsat verse görsek onları 
Şefaat dilerik mahşar günleri 
Sinde sualimi verse ikisi

Yaz bahar ayında baharın çağı 
Eridi yürekte kalmadı yağı 
Dostum bahçesinde kurmuş otağı 
Âleme bir nizam verse ikisi

Kul Himmetim bu divandan göçersin 
Utanacak işi nice tutarsın 
Günde yüz bin canı azat edersin 
Cennet kapısında dursa ikisi.

Samah dönerken kollar teker teker sağ ve sol yanlara kalkar, el avuçları 
yere bakar; boş kalan el göğse bağlanır. Ayaklar da çelme p j  1er yaparak mü
hürlenir. Oynarken coşan çiftler ve çevredeki canlar: «Şah . . . Şah . . . Şah . . .» 
diye el çırparlar. Samah bitince erkek ve kadın gene başlangıçta olduğu gibi

C'l Bu duruşa «dare durmak» ta denir. Sağ kol sol kolutı üstünde göğse bağ 
lanır; ve sağ ayağın baş parmağı sol ayak baş parmağı üzerine mühürlenir.

O  Çelme: Sağ ayak sol ayağın üstüne doğru atılarak sola doğru dönmek.

1 4
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birebirlerini deraguş ederek ve (Dedeye niyaz) £1}  ederek yerlerine otururlar. De
de veya çiftlerin dileğile dede bir (Haklı Hayırlı Gülbenği) £2}  çeker: (Allah, 
Allah. . . Çerağımız ruşen, erenler durağı gülşen ola. . . Niyazlarımız, pervaz
larımız kabu lola. On iki imim; on dört masumu pakler gözcümüz, klavuzumuz 
ola; gerçekler demine, devramna hü diyelim hü. . .)

Böylece birer çiftle başlıyan muhabbet, git gide herkesi coşturur ve (Kırk
lar Samahı) ile sona erer. Bu samah: Mevcut er ve bacıların dilediklerde hep 
birden ayağa kalkıp oynamaları —  yani bir nevi kadril —  dir. Bazan sabahlara 
kadar sürer; şafak sökerken herkes yerli yerine dağılır.

Bu muhabbet demleri muharrem ayının 12 sinde o gece yapılan Aşure, 
Nevruz veya (Ayinicem) £3} , Baş okutma —  yani hizmet yenileme — meydan
larında tekrarlanır. Saz ve söz arasında on iki imamın veya nefes sahiplerinin 
adları geçtikçe Tahtacı erkeği sağ elile, yukardan aşağı bıyık ve sakalım sıvaz
lar, elini göğsüne kor. Bu vaziyet Abdallarda şöyledir: Onlar bu şayanı hürmet 
isimler anıldığı zaman başlarını sağ omuzlarına doğru çevirerek selâm vaziyeti 
alır ve ellerini göğüslerine korlar.

Abdallarda da samah şekli Tahtacılar gibi ise de onlarda: çiftler pervaza 
— oyuna —  kalktıklarında, Abdal Bacısı sağ dizini yere çökerek erkeğin biraz 
bükülen sağ dizine başını dayar; erkek te kadının başını iki elile takdis eder, 
bundan sonra kadın ayağa kalkar, — Tahtacı ve diğer köy Kızılbaşlarında ol
duğu gibi —  erkeğin beline «mahramasını» kuşatır; erkek te bacı ile kucaklaşır, 
sonra ayrılırlar samah dönerler. Samah bitince erkekler bacıların başörtülerini 
yine başlarına örterler.

Tahtacı, Abdal ve Köy Kızılbaşları arasında «Musahiplik» e çok değer 
verilmiştir. Musahiplik: Nasip alma erkânına ilk defa dahil olan karı kocanın 
beraber girmeğe mecbur oldukları, en sevdikleri diğer bir karı, koca ile «can 
ve kan, yol kardeşlikleri» dir. Yol kardeşliği; bel kardeşliğinden üstün sayılır. 
Yol kardeşleri ölünciye kadar biribirile hoş geçinirler ve biribirine azamî yar-

{'3 Niyaz: Secde vaziyetidir; Alevî zümrelerde ıbu vaziyetin çok değeri vardır. 
Erenler meydanına giren her can «Dede makamına, Horasan postuna, meydana, çerağa», 
diz çöküp bas kor ve ondan sonra yerine oturur.

[*} Gülbenk: Dua karşılığıdır; Terceman da derler. Erkân esnasında herkesin ik
tidarına göre gördüğü hizmetlerin yarlığı, dede veya baba tarafından hizmetin nev’ine göre 
söylenen bu «haklı hayırlı tercemıanı» ile verilir: «Akşam, sabah, lokma, çerağ yakma, 
dem sürme, sofra sonu, sazcıya karşı, ferraşa, kurbana, seyran - yani def’i hacete çıkma -», 
için ayrı ayrı gülbenlkler vardır. Bir örnek olarak «lokma sonu» gülbengini veriyoruz: 
(Allah Allah., mertler sofrası açıldı, erenler lokması yenildi.. Allah Allah... Halilürrahman 
berekâtı olsun, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, pişirip kotaran eller dert .görmesin, 
yiyip içenlere nur ve iman olsun; bu gitti ganisi gelsin; kurban sahiplerinin kurbanları, 
niyaz sahiplerinin niyazları, hizmet sahiplerinin hizmetleri kabul olsun; çerağlarımız ru
şen, gönüllerimiz şen olsun. Allah Allah... On iki imam on dört masumu pak efendilerimiz 
bizlerden hoşnut ve razı olsun; erenlerimiz, pirlerimiz yardımcımız, gözcümüz, kılavu- 
zumuz olsun, üçler yediler, kırklar, nuri nebi, keremi Ali, gerçekler lokmasına hü.. diye
lim (hii...».

O  Ayinicem hakkında, bakınız: Tütk Yurdu Cilt: 5 No. 28, nisan 1927 S. 330. 
Baha Sait’in Bektaşilik yazıları.
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dımda bulunurlar. Bu yolda (Dede, Rehber, Musahip düşkünleri), yani bunların 
hukukuna riayet etmiyenlerin suçluları ağır cezalara uğrarlar

XV. — Kızılbaşlar H akkında Genel Görüşüm:

Yukardanberi gelen maruzatım, bu zümrelerin sır tuttukları şeylerdir. 
Bunlara — yanlış olarak — (Mum söndürme) v. s. gibi birtakım fahiş isnatlar
da bulunmak, içlerine giremeyip, işin iç yüzüne nüfuz edemeyişten ileri geldiğini 
sanırım. Bunların sırlarına mahrem olup ta aralarındaki ahlâkî ve İçtimaî te- 
sanüdü görenler hiçbir vakit vahi isnatlara değer vermezler. Bu isnatlara karşı 
bir kızılbaş: «Taşlıyan bizden, taşlatan bizden değil. . » deyip geçerler.

Türklerin en eski (Şölen) lerinden başka bir şey olmıyan (Cem âyinleri) 
nde Musahipler, Eşler ve meydanda bulunanlar biribirlerine müteselsil kefaletle 
bağlıdırlar. Kadınların iffet ve namusları topluluğun kefaleti altında mahfuz
dur. En küçük kötü hareket ağır suçluluk teşkil eder ve düşkünlük cezasile tec
ziye edilir. Bununla beraber Cem âyinlerine bekâr erkek ve kız almazlar; ev- 
lenmiyenlere nasip verilmez. Tekke bektaşiliğinde ise mücerretlere nasip verilir 
ve hattâ ölünciye kadar bekâr kalacakların kulakları delinir; evli olup ta erkek 
veya kadın yalnız birer taraflı nasip alacaklar için de cevaz vardır; ¡fakat Sürek- 
Sofıyan’larda böyle olmaz. Bu suretle biribirlerine biraz yabancı kalmışlardır.

Mum söndürme ve bu meyandaki horoz masalına gelince: Meydan evini 
aydınlatan çerağ, mum, kandil. . . ne ise, mukaddestir. Meydan çerağı niyaz 
makamıdır. Bu şavkm —  kazara —  sönmesi uğursuzluk ve felâket sayılır. Çerağ 
kendiliğinden söndüğü takdirde muhabbet ve meydan bile terkedilir.

Horozun bu efsaneye karıştırılması ise şöyledir: İsa menkıbesinde olduğu 
gibi, horoz gûya felâket vukuunu daha önceden haber veren bir mahlûk olarak 
tamlır; Kızılbaşlar horoza (Cebrail) derler. Horozun Türk mitolojisinde totem 
olduğu malûmdur £2J .  Koyun ve davar kurban etmeğe hali vakti yetmiyenler 
âyini Cem meydanında tığlanmak —  kesilmek —  üzere horoz takdim ederler. Ho
rozun beyaz tüylü ve kırmızı ibiklisi makbuldür. İşte, Kızılbaş canların horoza 
böylece değer verdiklerini gören zahirler —  yani; Sünnî müslümanlar —  bun
dan ötürü yanlış zan ve vahi isnadatta bulunmuşlardır. Araya giren böyle an- 
laşmamazlıklar dolayısile, Osmanlı Saltanatı sürerken çok feci kardeş kavgaları 
olmuştur. Tahtacılar ise Osmanlı Hükümetini hiç tanımamışlardır; onlar Hacı 
Bektaş ocağına da o kadar bağlanmamışlardır. Yukarda arzettiğkn gibi, Safevî 
hanedanını metbû olarak tanımışlardır. Bilhassa (Şah İsmail Hatayi) ile onların, 
İzmirin (Narlı Dere) köyündeki mümessilleri sayılan dede ocağına bağlanmışlar-

f 1}  Düşkünlük: Suçun derecesine göre (dayak, sürgünlük, para cezası, toplantı
lardan ve umumî haklardan mahrumiyet, ve hattâ eskiden idama) kadar varan cezalardır. 
Bu hususta bakmız Türk Yurdu C. 5, Sayı 28, 29, 30. Biaha Sait «Kızılbaş Meydanı», 
(Düşküş Meydanı).

n  «Eski Tiitk 'takvimlerinde bir devre teşkil eden 12 yıldan birisi tavuk adım 
taşıyor....» «Senenin Oğlu, ilkbaharın 3 ayında koyun, yazın 3 ayında horoz, senenin orta
sında öküz, sonbaharın 3 ayında köıpek, kışın 3 aymda domuz eti yer...» Türk tarihinin 
anahatlan: sahife 4 6 , 51.
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dır. Elmalının (Tekke Köyünde) metfun olan (Abdal Musa) yi da ziyaret ede
rek orada kurbanlar ağlarlar.

Antalyadan îzmire kadar: İsparta, Burdur, Denizli; Aydın, Balıkesir ha
valisinde birçok Tahtacı obaları vardır. Oymak isimleri ayrı olsa bile millî ve 
mistik türeleri birdir.

Bunlar gibi Antalyada ve başka illerde yarı göçebe yaşıyan (Abdallar) 
— Aftalitler —  £’}  hakkında da bu mütalea yürütülebilir. Bunlar zihniyetlere 
kurban olarak fakir düşmüşler, Sünnî Türk kardeşleri onlara Çingene diyerek 
İktisadî, İçtimaî mevki vermemişlerdir.

Bu zümreler arasında şimdi okuma hevesleri fazladır; bilhassa birçokla
rının bilmedikleri ve ancak dedelere malûm olduğunu sandıklan bilgilerin kitap 
ve gazetelerde yazıldığını görmek, işitmek onları kültüre heveslendiriyor. An
talyada Millet Mektebi dersanelerinde yeniden öğrenmek için yaşını başını 
almış tahtacılardan birçoğu devam etmişlerdir. Kezalik, ilkokullarda da çocuk
larım okutmaktadırlar.

Bu zümrelerin kanaatlerine göre: Osmanlı saltanatının yıkılması ve hilâ
fetin kaldırılmasile (Yezit hükümranlığı) da ortadan kalkmıştır. Bunun için 
(Cümhurluğu) severler; (Atatürk) ü (Mehdi-i Sahip Zaman) olarak takdis 
ederler. Çünkü o, Yezitler saltanatını yıkmış ve hicapları refetmiş, (Kurtla Ku
zuyu Bir Arada) kaynaştırmıştır.

f ‘}  Aptallar hakkında, bakınız: (Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi) Prof. Fuat 
Köprülü. Aptallar maddesine.



T E K E  ( A N T A L Y A )  Y Ü R Ü K L E R İ  H A K K I N D A
N O T L A R

N aci Kum Atabeyli 
Bursa Müzesi Müdürü

1. —  YERLEŞME

On birinci asırdan sonraları büyük Türkmen akınları ve Teke Türkmen
lerinin yerleşmeleri dolayısile «Teke ili» adını alan «Antalya İli» içindeki Yürük
lere dair birkaç not arzedeceğim.

Vambery’nin Türk etnografyasında, tarihî dirlikleri ve yerleri tesbit edil
miş olan Türkmen oruğunun «Teke» 1er boyundan kümeli bir kısmı, orman, 
fundalık, yaylak ve sulaklan bol olan Toroslarda yerleşmişlerdir. Hâlâ salt g ö 
çebe veya yarım göçebe olarak bu çevrelerde yaşıyan Yürüklerden başka 24 Oğuz 
boyundan mühim bir kısım da İsparta, Burdur ve Antalya illeri içinde bulun
maktadır. Yer ve yerleşenlerin adları bunu ispat eder £2} .

2. —  TEKE YÜRÜK OYMAKLARI

Asıl boylar Kolları, Obaları
I Honamlı : Ötkünlü - Recepli - Kara evli - Çoşlu - Adı gü

zelli - (Kara Savuldan) - Hacı Celiller - Telliler. 
[Adana ve Dörtyol taraflanna göçerler}

II Saçı Karalı . Hacı Aliler - Saçı Karalı.
III Kara Hanlı : [Bunlara Hayta dahi denmektedir} Sarı Abalı - 

Hacı Hamzalı - Kaldırıcılar - Ali Kâhya - Salaklı
IV Eski Yürükler : Basırlı - Çankara - Seydahmetli.
V Sarı Keçili : Başında Yoklu - Kurşunlu - Aşağı Oba - Demir

ci Oğlu - Kelceler.
VI Tüngüşlü : Kollan yoktur.

V II Çakallar : Kollan yoktur.
V III Karakoyunlu : Kollan yoktur. Bir ad altındadır.

IX Gebizler : Köylüleşmiş olup 12 mahallesi vardır.
X Mortana : Köylüleşmiş olup 3 mahallesi vardır.

X I Fettahlı : Kollan yoktur.

C*1 A Török faj. Ethnologiai es Ethnographiai Tekıntetfoen. Vâmbery Artmın. 
Budapest. 1886.

C\} İsparta yer adları. F. Aksu. 1936. Halkevi broşürüne ve tafsilâtlı Anadolu 
haritalarına bakınız.
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A sıl boylar K o lla n , Obaları

X I I S a r a ç lı  ( S a r ı  H a c d ı) K o lla r ı  y o k tu r.

X I I I B a h ş ış lı K o lla r ı  y o k tu r .

X I V F a r sa k  [ 3] K ö y lü le ş m iş le rd ir .

X V Y e n i  O s m a n lı

X V I K a r a  T e k e l i

X V I I M e llü  [ M i l l i ] K a r a ö z ; B u c a k  ilçe s i

Teke Yürüklerinden tipler

A n ta ly a  i lb a y lığ ın ın  1 9 3 3  te k i re sm î b ir  te tk ik i  s o n u c u n d a : V i lâ y e t  m e r

kez  i lç e s i d a h ilin d e  4 , Ş e r ik te  1 5 , M a n a v g a tta  15 , K o r k u te lin d e  1, E lm a lıd a  3 ,

Şu haşiyeyi karsaklar hakkında önemli bulup yazıyorum: «. . . Anadolu Bev- 
lerbeğisi Bulgar Dağı tarafından yörüdü. Varsak Beyleri mütehayyir kaldılar. Çünkim bu 
beyler Vilâyeti Varsağı elek elek elediler. Vars k dahi taraf taraf muti olmağa başladılar. 
(Boğa oğlu), (Akbaş oğlu), (Elvan oğlu), (Sümer oğlu?), (Eğdir oğlu), (Oran oğlu), 
(Adalı oğlu), (Oğuz Bey), (Arık Şeytan oğlu) ve dahi nice bunların gibi Varsak beyleri 
çok çok Davut Paşaya geldiler. H il’atler giydirdiler. Sultan Bayazıt Hana muti oldular 
ve hem (Turgut .oğlu) nu yerlerinden sürdüler.» Âşık Paşazade Tarihi S. 232, 233.
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Finikede 4, Alanyada 1, Yürük oymaklarının toptan 2668 çadır halkı olduğu 
anlaşılmıştır.

Teke Yürüklerinin göç mıntakaları, kışın en çok Antalyanın merkez ve 
Serik, Manavgat sahil kışlaklarıdır. Yazın ise: Akseki, Elmalı, Eğridir, (Ana- 
mas yaylası), Bozkır, Yalvaç (Sultan dağları) yaylalarıdır.

Teke Yürükleri günden güne yerleşmekte ve tarla, çift, çubuk, bağ, bahçe 
sahibi olmaktadır. Bunların %  50 si arazi sahibidir. Esasen, köylüleşmiş olan 
halkın da yarıdan çoğu — Akdeniz ikliminin yazınki sıcaklığı dolayısile — 
köylerine civar olan yaylalara göçetmektedirler.

Yürüklerin göç müddetleri nisan ayından birinci teşrine kadar 6 - 7 ay
sürer.

3. —  GEÇİM, GÖRENEK VE TÜRE

Teke Yürüklerinin —  diğer bütün Yürükler gibi — geçim ve dirlikleri 
çok sadedir. Ellerindeki malları: kara kıl keçileri ile sığır ve develerdir. Bun
ların mahsullerini pazarlarda satar, para ve eşya ile de mübadele ederler. Tar
laları olanlar zahirelerini kendileri temin ederler. Yayladan göçecekleri sıralarda 
(Koçhisar Tuz gölü) ne giderek develere yüklettikleri tuzu pazarlarda satarlar. 
Davar dedikleri kıl keçilerin kıllarından çadır, çul, çuval gibi ev gereçlerini ya
parlar. Besledikleri ufak koyun sürüleri de —  yünlerile —  onların keçe ve ke
penek ihtiyaçlarım temin eder. Hayvanların derilerinden tuluk ve tulumlar, 
ayaklarına çarıklar yaparlar. Develerin de yününden aba, kilim ve çuvallar 
dokurlar. Sırtlarına giydikleri kaba şayak —  Menevrek — ları da koyun ve 
deve yününden evlerinde dokurlar. Her çadırda bir dokuma tezgâhı bulunur; 
evin gelin ve kızlan bu tezgâhlarda kilim, zili v. s. dokumasını bilirler. Malı 
olmıyan yürüklerin çoğu, diğer mal sahiplerine çobanlık ve ırgatlık yaparak 
geçinirler. Gıdaları, süt, yoğurt, peynir, bulgur ve kuru sebzelerdir. Ekmekleri 
mayasız yufka —  şepit —  dır; bu ekmeği her gün saç kondurarak pişirirler.

Yürüklerdeki aile teşkilâtı, diğer köylü Türklerden farksızdır. Büyüklerine 
çok saygıları vardır. Kadınları çok ciddî ve ırz, namus kayıtlanna çok bağlıdır
lar; erkeklerden kaçmazlar; fakat bir erkek kadar cesur, mihnete dayanıklıdır; 
güzel ata binerler.

Evlenme işlerinde delikanlı erkek ve genç kız ekseriya kendi kendilerine 
sevişir ve anlaşırlar. Kız tarafının nzası olmıyan bazı evlenmelerde kız kaçırıl
mak âdeti vardır. Bu takdirde oğlan tarafı fazlaca ağırlık vererek sulh olurlar. 
Rıza ile olan evlenmelerde de, hal ve vakitlerine göre oğlan evi kız evine: 
deve, davar, sığır, at . . . gibi ağırlıklar verir. Düğünler, çokluk1, sahi£ kışlağına 
inilen güz mevsimi yapılır. Düğünlere komşu obalar okunur; onlar da birçok 
armağanlarla gelirler. Çok enteresan eğlenceleri vardır: Deve güreşleri, cirit 
oyunları, seymen alayları, pehlivan güreşleri, soytarılıklar, türlü rakslar yapılır.

Teke Yürüklerinin millî bir oyunu —  raksı —  vardır: (Teke Zortlaması). 
Bu oyun iki kişi tarafından ellerde tahta kaşıklarla ve ayak uçlarında zıplıyarak 
ve dizleri de hafifçe büküp yaylandırarak oynanır, sallama havasıdır. Bu oyunun 
türküsü şöyle başlar;
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Hamamdan da çıktık ikimiz
Hamamdan

Sulu sulu şeftali yükümüz! . .
Gel sarılalım yatalım ikimiz

Hay gelin
Sulu sulu şeftali yükümüz. . . .

Bu oyuna ait başka türküler de olduğunu sanıyorum. Bu oyunlar; kaval, 
kemençe ve sazların çalmasile oynanır. Yürüklerin başlıca çalgı aleti (koca ka
val) dır. Ney gibi uzun ve ağaçtan yapılmış olan koca kavalı meharetle çalan
lar vardır. (Karakoyun havası) da Yürüklerin millî türküsüdür f 1} .  Yürüklerin 
(Gurbet yakımları) ve (Durna havalan) da meşhurdur. Söyliyeni belirsiz tür
külerinin arasında (Dadaloğlu) ve (Karacaoğlan) in eserlerine tesadüf ettim. 
Yürüklerin ağızlarından derlenen türkülerden bazılarını örnek olarak veriyorum:

GURBET YAKIM I f 2}

Ya duman da vardır yüce dağların başında
hey . . . başında

Arzum da kaldı şu illerin toprağında, taşında
hey . . . taşında

Ya bizim de değil il âlemin başında
hey . . . başında

Gitme durnam bellerin avcısı çekilsin 
İneceğin göllerin donu çezilsin 
Kanadı bitmedik yavrular kalındı kal.

*  *  *

İne ine indik te çukur ovaya
hey, çukur ovaya

El kaldırıp durduk ta Hakka duaya
hey . . . Hakka duaya

Mevlâm bizi de eriştire sılaya
hey . . . sılaya

Gitme durnam bellerin avcısı çekilsin 
İneceğin göllerin donu çezilsin 
Kanadı bitmedik yavrular kalındı kal.

*  *  *

t 1)  Yusuf Ziya; «Yürük ve köylüler arasında hikâye ve masal derlemelerinde» 
(Karakoyun) türkü ve menkıbesini yazmıştır.

C’l  Bu, Gurbet Yakımını 1914 te, Atabeyin (Y ellice dağı) yaylasında San Keçili 
Kelceler obasından Takır Mehmedin sazından ve ağzından dinledim. N. K.
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Pınar ayağına da sazlar mı geldi 
Gölünde yüzmeğe kazlar mı geldi 
Çamaşır yumaya da kızlar mı geldi 
Gitme durnam bellerin avcısı çekilsin 
İneceğin göllerin donu çezilsin 
Kanadı bitmedik yavrular kalındı kal.

H* $

TÜRKÜLER t 1}

Şahin deresine indi ceylân sürüsü 
Sürüden ayrılmış ceylânın birisi 
Avcdar postetmiş yufka derisi

Kaç kuzulu ceylân yat avcı geldi. 
Koltuğundan yemiş sızlar yarası 
Al kanlara bulanmış canlar parası 
Hekime gösterdiler yoktur çaresi

Kaç kuzulu ceylân yat avcı geldi.

*  Ht *

TÜRKÜ

Hocam izin verse de yazsam bir satır 
Kadir Mevlâm benim eksiğimi sen yetir 
Kısmet nerde ise gelir iletir

Kim bilir hangi dağda kalır ölümüz. 
Yüce dağ başında tüter bir tütün 
Çok aradım bulamadım bir sıtkı bütün 
Anadan öksüzüm babadan yetim

Kim bilir hangi dağda kalır ölümüz.

$ $ $
TÜRKÜ

Sabah namazında gergefin işler 
Gergefin üstüne dökülmüş yaşlar 
iğne melil (melûl) işler, yasdık ne işler 
Sevdiğimin oturağı sel yeri 
O kız bana yasdık deye kol veri (verir)
Koluna yazık değil mi saçın teli elveri (verir).

*  * #
Hordadır kara mayam horda 
Alıver çilbiri yayılsın kırda 
Kolanlar erişmez ak göbek yerde

Gül baharında maya gördüm 
Suna gördüm hey! . . . .

Antalya oda başkâtibi Bay Maddin notlarından alınmıştır.



CETVEL

TEKE YÜRÜKLERİNİN İL VE İLÇELER ÜZERİNE YAYILIŞLARI, 
GÖÇ BÖLGELERİ, NÜFUS VE ÇADIR SAYILARI

T ek e Y ü rü klerin in  m ufassal cetveli

İl ve İlçe Obaların

«
R.fi Göç nııntakaları, arazileri v. s.

1 adları adlan «M
M hakkında izahlar ;
fi

i  Antalya merkez 
1 ilçesinde f1)

Hayta 75 Kara Hayıt, Keşirler, Kundu arasında

Honamlt 36 Kunduda

5» 31 Ast Karaman civarında

Kara Tekeli 35 DöşameaLtı civarında

J» 31 Farsak civarında

»> 25 Tikenli civarında

ıs 15 Kepez başında

» 17 Solak Karaoğlu civarında

18 Solak ve Murtuna civarında
! 17 Mandırla civarında

,

Kışın buralarda kışlar, yazın da (Ana- 
mas) ve (Akşehir yaylası) na çıkarlar. | 
%  40 arazi sahibidir. j

Serik (Gebiz) Karakoyunlu 93 Serik nüfusunda kayitli olup (Anamas)
i ilçesinde yaylasına göçerler. %  9 9  arazi sahibidir

Honamlt Recepli 50 Serik nüfusunda kayitli olup (Anamas) 
yaylasına çıkarlar. Arazileri yoktur.

„ Telliler 79 Serik nüfusunda, Adana, Beyşehri yay- 
lalarına çılarlar; arazileri yok.

I „ Ötkünlü 94 Serik nüfusunda, Beyşehri, Karaağaç 
yaylâlarında.

„ Hact Celiller 61 Serik nüfusunda ; Akşehrin Ketenlik 
yaylasına çıkarlar orada arazileri vardır

„ Karaevliler 24 Kışın Manavgat çevresinde kışlarlar, 
yazın Anamas yaylalarına çıkarlar. Ma- 
navgatta arazileri vardır.

1
„ Adı güzelli 37 Akşehir ve Beyşehri çevrelerinde yay- 

lârlar, arazileri yoktur.

Hact İsalılar 78 %  60 i İğridir yaylalarına çrkarlar -Bir 
kısmı Abdurrahımanlar köyünde mes- .
kûndur. % 70 arazileri vardır. |

[ '}  Antalya merkez ilçesindeki yarı göçebeler: (Döşemealtı), (Yeni Osmanlı), 
(Çıplaklı).(Başında Yoklu), (Bağçe), (Yalınlı), (Çıvgalar), (Kurşunlu), (Doyran), (Bah- 
tdı), (Çakırlar), (Tekerova), (Göynük) 275 hane göçerler.
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İl ve İlçe Obaların C800 Göç mmtakaları, arazileri v. s.

! adlan adlan h

*8
«S

U’

hakkında izahlar j

1
Serik (mabait)

ı  n
Eski yürük

Kara Hacılının 
Kaldırıcılar obası

240

54

İğridir ve Karaağaç yaylalarına çıkar- ! 
1ar. % 80 çifçidir. J

Beyşehri, Karaağaç yaylâlanna çıkar
lar. Şerikte kışlalar. Arazileri yokutr. j

„ Şart Abalı obası 119 Beyşehri, Karaağaç yaylâlannda, %  20 j 
sinin arazileri vardır. ı

„ Hact Hamzalı 134 Beyşehri, Karaağaç yaylalarında, % 50 1 
si arazi sahibi.

i

Çakallar 44 Yazın İğridir yaylalarında kışın Şerik
te Macar kamonu civarında yarı çoban, 
yarı çifçidirler.

[
Tünğüşlü 125 >> »> » »> » 

%  6 6  s ı çifçidir.

1 Hayta 40 Şarkî Karaağaç ve Akşehir yaylalarına 
çıkarlar. Kışın Seriğin İnceler, Abdur- 
rahmanlar, Çakallık civarlarına inerler. 
Antalya nüfusunda kayitlidirler. % 20 ı 
sinin arazileri var.

i Manavgat 
ilçesinde

Honamlı Adı Gü
zelli 30 Serik nüfusunda kayitli; kışın Manav- 

gatta; yazın Akşehrin Öküz yaylasında 
koyuncudurlar.

„ Ötkünlü 15 Serik nüfusunda. Akşehrin Engil yay
lasına çıkarlar, kışın Taşağıl, Kaymaz 
civarında. Koyuncu.

„ Karaevli 20 Yaz n Beyşehri ilçesinin Kuruca Ova 1 
köyünde, kışın Taşağıl civarında, çiftçi, 1 
koyuncu.

„ Çavuşlu (Çoşlu) 6 Anamas yaylasına çıkar, Taşağıla iner- 1 
1er. Koyuncu, arazileri yok.

" Han Celilli 25 Manavgat nüfusunda, Akşehrin Keten- 
lik yaylâsmda, kışın Taşağılın (Arap 
Beli) mevkiinde % 65 arazi sahibi ve 
koyuncu.

Fettahlt 70 Yazın Manavgatm (Melek) yaylasında. ı 
Ktışın Fettahlı mevkiinde yarı göçebe, 
%  60 Çolaklı civarında arazileri var. !

Çolaklı 80 Kısmen Akşehrin Ketenlik, kışın Ço- 
laklı mevkiinde, yarı göçebe. Çiftçi ve ! 
koyuncu.

i
1________ . _

Boz Ahmetli

n

60 Şeydi şehrinin (Gülne) yaylâsmda. Kı
şın 40 çadırı Tilkiler, 20 çadırı Şişeler 
civarında. Koyuncu ve deveci. %  20 si
nin Hatıolar civarında arazisi var.

C3 Serik ilçesi dahilinde yan göçebe olbalar: (Macar köyü), 40 ev, (Aşağı Oba) 
40, (Hacı Osmanlar) 15, (Hasgebe) 43, (Akçapınar) 30, (Bugasak) 17. Eğardirin (Ana- 
mas) yaylâlannda yaylarlar.

Bu sütundan aşağısı köylü adı ile anılan yarı göçeibe yürüklerdir.



1] ve llç  
adlarit

Manavgat
(mabait)

e Obaların
adları

Kızıl Ağaç

Sülekler

Saraçlt

Kızılot

Göç mıntakaları, arazileri v. s.

Ia

Ça.

hakkında izahlar

30 Yazın Aksekinin (Yarpuz) yaylâsında, 
kışın Manavgatm Hatıplar köyü civa
rında. Çiftçi ve koyuncu. %  30 arazi 
sahibidirler.

H.
75

H.
100

H.
20

Manavgat nüfusunda. Yazın Bozkırın 
Sülek yaylasına çıkarlar. Çiftçi ve ko
yuncu. %  70 nin arazisi var.

Yazın Aksekinin (Gömbe) yaylâsında. 
Kışın Kabaca ve Karaöz civarında. Çift
çi, koyuncu.

Aksekinin (Yenice Pazar) yaylâsında 
Kızılot mevkiinde. Çiftçi, koyuncu % 
50 sinin arazisi var.

Hacı Obası 

Mısırlar

H.
20

H.
50

Hacı İsalı
H.
100

Alanya
ilçesinde Kır Ahmetli 14

ti ii İi ii J» ti

Aksekinin Merdiven yaylâsında. Kışın 
20 çadır (Çavuşköy), 30 çadır (Kızıl- 
ot), civarında. Arazileri yok.

Bozkırın (Sülle) yaylasına çıkarlar. 
Yazın Manavgatuı (Gebece), (Hoca
lar), (Hacı Obası) mevkilerine inerler. 
Arazileri yoktur.

Anamur ilçesi nüfusuna kayiıtliıdir. Kı
şın (Kıyıaik), (Beyre), (Bucak) köyle
ri dahilinde ve yazın (Punt) yaylâla- 
nnda yaşarlar.

Bahşiş Köylüleşmişlerdir. %  80 arazileri var
dır.

Toslak 
Çıplaklı 
Hacı Meh metli 
Çikçiili

Yarı göçebe ve köylüleşmişlerdir.

Basırlı

Korkuteli
ilçesinde Sarı Keçilinin De

mirci oğlu obası 75 Yazın Korkutelinin (Kızılcadae) ve 
Akşehirin (Sultan Dağı) yaylalarında 
otururlar.
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Göç mıntakaları, arazileri v. s. 
hakkında izahlar

Küıgüklü,
Kayabaş,
Çrvgalar,
Çirkin Oba,
Bayadin,
Kızıl Aliler,
Bahçe Kaya
Dur Aliler
Göçerler,
Çığlık
Karamanlar

Köylüleşmiş ve % 80 i göçer, kısmı 
azaminin yaylâlarda arazileri vardır.

Elmalı
ilçesinde Saçt karalı 129 Elmalının Çoban İsa köyünde (Gülü- 

becik) ve (Ali yaylası) nida dolaşırlar. 
Elmalı nüfusunda. 482 nüfustur.

Kara Hacdı 50 188 nüfustur. (Çoban İsa), (Gülübe- 
cik), (Ali yaylâsı) nda.

Müslim Kıpti 72 Bunlar Göçebe Abdallardır. Elmalı ci
varında, köy mer’alarında yaylarlar. Kı
şın Finike kıyılarına inerler. Kısrak 1 
beslerler ve köylülerin harmanlarını 
döğerler. 257 kadar nüfusludur.

Giiyii 138 430 nüfusludurlar. Kızılca köylerinde 
meskun yarı göçebeleridir. Kışın Finike- 
nin (Kale), (Adrasan) taraflarına iner
ler.

Kara Çulha 35 130 nüfusludur. Fethiyeden gelirler. 
Ora nüfusunda kayitlidir.

Tünküşlü 40 160 » j j  »

Türkmen 20 80 nüfusludur. Finikeden gelir, (Tezek- 
li) , (Yuva) yaylâlarına çıkarlar.

Finike
ilçesinde Yeni Osmatılı 13 Finike nüfusunda; yazın Elmalının 

(Dereköy) ve (Macun) yaylâlannda, 
kışın (Kumluca) kam ununda (Sanca 
su) köyünde otururlar. Arazi sahibidir
ler.

Tüngüşlü 4 Yazın (Bayındır) yaylâsmda, kışın 
(Kumluca) kamununda (Belenköy) de 
oturur, arazi sahibidirler.

Kara Hacılı 4 Yazın Elmalının (Kırkpınar) yaylâsm
da, kışın (Kumluca) kamunumun (ö r- 
tegiz) köyünde otururlar. Elmalı nüfu
sunda kayitlidir.
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Göç mıntakaları, arazileri v. s. 
hakkında izahlar

I

Saçı Karalı 29 Yazın Elmalının (Gökbel) yaylasında, 
kışın Finikenin merkez kanunumdaki 
(Çavdır, Arif, Alaca Dağ) köylerinde 
otururlar.

i

YARI GÖÇERLER

(Arif köy) 25, (Belen) 13, (Yenice) 
24, (Örtegiz) 18, (Sarıca Su) 20, (Ka
vak dibi) 12, ki cam’an 146 hane yazm 
Elmalıya, kışın Finikedeki köylerine 
göçerler.
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Remzi Oğuz Arık

1935 yılında Türkiye, arkeoloji işlerinde büyük çalışmalara imkân vermiş, 
büyük zaferler kazanmıştır. Bu yoldaki işleri, yapanlar ve yapılan şeyler bakımın
dan, şöylece üçe ayırabiliriz:

1. —  Türkiyede bu yıl ecnebilerin yaptığı hafriyat.
2. — Türkiyede bu yıl Türklerin yaptığı hafriyat.
3. —  Türkiyede bu yıl yapılan arkeolojik geziler.

I. ECNEBİLERİN YAPTIĞI HAFRİYAT
V

A) Tarsus Hafriyatı:

Amerikalı arkeolog Miss Hetty Goldmann ve arkadaşı antropolog Mr. 
R. Erick 1934 yılında Kilikya çevresini dolaşmışlardı. Akalar (Acheens) in 
Anadolunun cenubundaki yerleşme yerlerini araştırmağa çevrilen bu geziden 
sonra Tarsus’taki Gözlükule ve - Mersin’e yakın Kazanlı höyüklerini kazmağa 

karar vermişlerdi.
9. III. 1935 te Tarsusa gelmişler, metodik hafriyata başlamışlar 1. VII. 

1935 te Tarsustan ayrılmışlardır. Amerikalı heyet Miss Goldmann’ın başkan
lığında Ann M. Hoskin, Dorothy^ H. Cox, Virgine Grace, R. W . Erick’ten 
ibaretti. Heyete, Amerikadaki Bryn Maur College, "Harvard Üniversitesi” para 
vermiş ve hafriyat bu müesseseler ad£a yapılmıştır.

Heyetin çalışmasından alınan sonuç pek ümit ̂ vericidir. Tarsusun klâsik 
çağlarda Rodos adası ve Akdeniz çevrelerde münasebetini gösteren belgelerden 
başka; sitenin Prehellenkjue çağlara ait münasebetlerini gösterecek mimarlık ve 
çanak, çömlek vesikaları da elde edilmiştir. Karışık toprak arasında da olsa Ed 
devrine ait mühürlerin ele geçmiş bulunması, Tarsusun Milâttan önce 2.000 
yıllarında da nasıl büyük bir merkez olduğunu açıkça göstermektedir. Bundan 
başka, yine karışık toprak arasında bir de taş balta bulunmuştur ki, Tarsusun 
medenî hayatım .tâ cilâlı taş devrine kadar yükseltmektedir. Üç ayda Seyhan 
ilimize dokuz bin lira bırakan Amerikalı heyet bu umudlu çalışmasına önümüz
deki ilkbaharda devam edecektir.

B ) Turova Hafriyatı:
Amerika’nın Cincinnati Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Mr. C. W . Ble- 

gen’in başkanlığında Miss D. Rawson, Mr. J . Caskey, Mr. Sperling, Mr. Lands 
ile sonradan gelen ve Alman Arkeoloji Enstitüsüne mensup bulunan M. Gce-
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thert ve Miss M. Taft’tan meydana gelen heyet bu yıl Çanakkale alanındaki 
Turova örenlerinde dördüncü seferlerini bitirdiler. Heyeti himaye eden Profesör 
Semple ile Mrs. Semple de bu mevsim birlikte çalıştılar. Hafriyat nisan başın
dan temmuz başına kadar sürmüştür.

Turova’da, batta 1865 tenberi hafriyat yapılmasına rağmen yeni bir he
yetin yine yıllarca burada uğraşmağa başlamasında çok önemli sebepler vardı: 
Burayı insanlığa ilk tanıtan büyük ve ünlü hafriyatçı Schlimann, akla sığmıya- 
cak fedakârlıklarına, muvaffakiyetlerine rağmen kesin bir kronoloji bırakama- 
mıştı. Bunu kurabilmek için, yukardan aşağı, kat kat inen ve her kattaki kül
tür eşyasını dikkatle toplayıp not eden bir yeni çalışma gerekiyordu.

Sonra, Turova’daki örenlerde dokuz şehir yığınının bulunduğu biliniyor
du. Bunların préhistorique ve historique’teki yerleri nedir?

Şimdiye kadar Turova I. ile Turova II. yi bir {[hiatus =  (A ralık)} ayı
rıyor, sanılmaktaydı. Doğru mudur?

Turova’mn III. üncü, IV. üncü, V. inci şehirlerinde bir özgelik yoktur; 
bu çağlar değersiz benzerliklerdir, denmekte idi, ne dereceye kadar doğrudur?

tlyadayı dolduran Akalar (Achéens) m akınına sahne olan şehri, Schlimann 
ve Dörpfeld’denberi Turova VI. ile göstermek âdet olmuştu. Bu doğru mudur? 
Sonra Turova denen yer bir akropoldür, bir kaledir; bunun şehri nerededir? 
Mezarlığı nerededir?

Turovadaki medeniyet «Autochtone» mudur? Yoksa dışardan mı gelmiş
tir? Ve dışardan gelmekle mi hep değişmiştir? En sonra, Turovadaki kültür 
katlarile iç Anadolu, Ege, Akdeniz ve iç Yunanistandaki kültür katları arasın
da ne gibi münasebetler vardır?

İşte bütün bunlara cevap verebilmek iledir ki, bir kronoloji kurmak; Tu
rova’mn tarih ve medeniyetindeki yerini aydınlatmak mümkün olacaktı.

Uç yıllık çalışmalarını, bu yıl elde ettikleri sonuç tamamlamış ve heyet 
şunlara inanmıştır :

I. —  Kumtepe sondajı ve Yeniköy, Hanaytepe, Hüyücektepe (Üyücek) 
gibi Turova’ya yakın olan yerlerde yapılan yoklamalar; Turova I. ile gösterilen 
en eski çağın bu Turova alanında genel ve ilk bir yerleşmeye ait olduğunu gös
termektedir.

II. —  Turova I. ve Turova II. arasında yalnız devam ve benzerlik vardır: 
II nci beldenin yeni bir istilânın eseri olduğunu unutmamak şartile !

III. —  Turova’nın III, IV ve V inci ¡şehirleri biribirine benziyen ve fakat 
her biri ayrı benliğini saklamış bulunan kültür katlarından meydana gelmek
tedir. Bu sonuç, Turova’daki medeniyetin devamım göstermek bakımından pek 
önemlidir.

IV. —  Akaların akımna sahne olan şehir Turova V I. değil Turova V II. 
dir. Çünkü Turova V I. ya ait katlar ve yapılar hemen hemen sapa sağlamdır; 
bir zelzele sonunda göçmüş durumdadır; halbuki VII. nci şehrinkiler bu yıl 
baştan başa yangın izleri içine gömülmüş olarak bulunmuştur. Mikena mede

m
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niyetinin tesiri altında yaşadığı kabul edilen VI. ncı ve V II. nci şehrin bir 
"Aşağı Şehir” i olmadığına hükmetmek gereklidir. Çünkü elimize bir Nekropol 
ve bir şehir yeri geçmemiştir. Böylece Turova Akropolünün bir hükümdarın 
sarayı; mabedi, garnizonu vazifesini görüp savaş devrinde de yakınlardaki kü
çük sitelerin toplantı yeri olduğu anlaşılmaktadır: Tıpkı Tyrinthe ve Meycénes’- 
de olduğu gibi! VI. ve V II. nci beldelere ait katlarda ele geçen sayısız küp ve 
kaplar buna açık bir yeni delildir.

V. —  Heyet bu yıl elde ettiği sonuçlarla, Turovadaki medeniyetin "Au
tochtone” bir medeniyet olduğunu kabul etmektedir. Bunlardan başka heyet 
IX . uncu Turova’ya ait bir kilise ile onun cidden muhteşem mozayik tablolarım, 
örenin şarkında elde etmiştir. Yine mozayikten bir Yunanca kitabe ile önemi 
çok artan eser iyice korunmuştur.

C) Kusura Hafriyatı:

İngiliz arkeologlarından Miss Winifred Lamb geçen yıl aşağı veya bü
yük Galatya alanında bir gezi yapmış; Afyon ilbaıylığında, Sandıklı ilçesine 
bağlı "Kusura” köyündeki höyükte hafriyat yapmağa karar vermişti. Etilerin ilk 
merkezlerinden olan Kuşar ile benzerliği pek göze batan höyük bir ovada, de
nizden 1025 yüksekliğinde büyücek bir örendir.

Bu yıl, Miss Lamb’ın başkanlığında İngiliz jeolog ve mimarlarından Miss 
Elinor Gardner ve arkeoloji mensubu HollandalI Miss H. M. A. F. Six’den 
meydana gelen heyet 31. V III. 1935 te hafriyata başlamış, bir ay çalışmıştır.

Elde edilen neticeler sevinçle karşılanabilir:

I. —  On metre derinliğinde bakir toprağı bulmak mümkün olmuştur. Bu 
derinlikte üç dört devir bulunuyordu.

II. —  İlk derinliklerde ve ilk hamlede ele geçen eserler buranın Eti ça- 
ğile biten bir sıra medeniyet katlarile dolu olduğunu göstermiştir. Derinlere 
indikçe Proto-Hatti denilen eser parçaları meydana çıkmıştır. Bunlar arasında 
Anadolunun ilk Tanrıçasını gösteren geyimli putlar, Ahlatlıbeldeki seramiğe 
benzer eski çanak çömlek; Turova II. ve Alişar II. ile hemzaman eserler bu
lunmaktadır.

III. —  İlk andaki kronolojiye göre bu eserler Milâttan önce 1.200 ve 
1.700 ile 2.500 arasnda bir devreye aittir. Demek ki, höyükte epeyce zamandan- 
beri kimse oturmamıştır.

Bu sonuçlar; Eti medeniyeti çerçevesini belgelere dayanarak genişletmek
te ve Anadolunun ilk medeniyetlerile ondan sonrakiler arasında, benzerliğe da
yanan bir devam sezilmektedir.

İngiliz bilgi heyeti gelecek yıllar da çalışmıya karar vermiştir.

Ç) Nemrut K ale Hafriyatı:

Istanbuldaki Fransız Asarı Atika Enstitüsü üyelerinden Mr. Devambez 
geçen yıl yaptığı gezide:
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I. —  Eski adı Temnos olan Nemrut Kalesi’nde.
II. —  Milisin 15 kilometre şarkı cenubunda ve Akhisara bağlı Yukarı 

Kalm-Ağıl köyü yanındaki örenlerde sondaj ve hafriyat yapmayı kararlaştırmıştır.
Bu yıl yalnız ikinci alanda çalışabilmiştir. Köyün batısındaki tepede görü

nen örenin içinde buldukları bir Yunanca kitabe, buranın bir Karya mabedine 
ait olduğunu bildirmekte idi.

Yapılan hafriyat ile hep klâsik çağa (Bizans, Roma, Hellenistik) ait ya
pılar, mozaikler, çanak çömlekler, kitabeler ve kayalara oyulmuş mezar ele 
geçmiştir. En çok 2.50 metreye inilmiş ve kaya bulunmuştur. Bulunan mezarlar 
geçen yılda olduğu gibi, tâ prehellenistique çağda görülen mezar biçimlerinin 
klâsik çağların sonuna kadar tatbik olunduğunu göstermektedir.

Hafriyat 24. V III. 1935 ten 27. X . 1935 e kadar sürmüştür.

D ) Boğazköy Hafriyatı:

1931 yılındanberi îstanbuldaki Alman Arkeoloji Enstitüsü, Etilerin eski 
büyük merkezi olan Boğazköy’de hafriyat yapmaktadır. 1834 tenberi arkeoloji 
âleminin tanıdığı bu ünlü sitede, Büyük Harpten sonra başhyan üçüncü haf
riyat işlerinin asıl toplandığı yer örenin «Büyük Kale» adını taşıyan akro
polüdür.

Bu yıl heyet yine Dr. K. Bittel’in başkanlığı altında, Hititolog H. Güter- 
hock, mimar K. Krause, mühendis Karnap, fotoğrafçı K. Schrikkel, usta Kuhn, 
ve desinatör Fekete’den meydana gelmekte idi. Heyet 2. IX . 1935 ten 27. X . 
1935 tarihine kadar çalışmıştır.

Bu yıl, 1932 ve 1933 te meydana çıkarılan arşiv yapısının şimal kısmında 
çalışılmış, arşiv boyunca az derinliklerde dağınık Frikya yapı izleri, adi kaldı
rımlar, altlarında Eti duvarları görülmüştür.

Boğazköy su ruftun cenup-şark içerisinde vaktile Puchstein’ın saray dediği 
yapı yeniden gözden geçirilmiş, 'buranın dikkate değer büyük bir mabet olduğu 
anlaşılmıştır. Batıdan cenuba uzanan duvar temeli elli metre yukarı çıkıp do
ğuya dönerek "Kıral Kapısı” nda bitmektedir. Mabedin İçindeki çift adyton 
(Mihrap ?), nekadar önemli ise kıral kapısına kafiar uzıyan duvarın iç yanında 
görülen bölmeler o kadar önemlidir. Bunların bir mahzen heyeti mecmuası ol
duğu anlaşılıyor ve böylece mabet, her türlü tafsilâtile ortaya çıkıyor. Sayısı 
—  bu yeni anlaşılanla —  beşe varan mabetler alt kısımda sıralanınca, sarayın 
Büyük Kale’de yani akropolde aranması mantığa uygun görünmektedir.

Yazılı Kaya, Boğazköy surlarının şimal-şarkmda, bir Eti açık mabedi olup 
yüz yıldan fazla arkeoloji âlemince bilinmektedir. 1906 - 1907 de Makridi - 
Winokler heyeti buradaki büyük koridorun önünü biraz yoklamışn. Alman he
yeti burayı bu yıl esaslı kazmış, dört geniş ve büyük kademeli taraça ile kori
dora girilecek yerin iki yanında kayalar üstünde kapı izleri bulmuşlardır. Bu
rada bir propylees’in bulunmuş olması muhtemeldir. Böylece, klâsik çağdaki 
muhteşem propylees’lerin prototype’i olacak bir eserle karşılaşmış bulunmak
tayız.
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Boğazköy surlarının tam cenubundaki Yerkapı’nın dışında, tarlalar arasın
da birçok ören izlerinin bulunduğuna bu yıl dikkat edilmiştir. Heyetin dikkatini 
buraya çeken, bir köylünün, burada bulup getirdiği bir tablettir ki Kültepe 
tabletlerile yaşıt görüldüğünden birden önem almıştır. Böylece, burada ikinci 
Eti imparatorluğundan önjpki yerleşmelerin izleri elde edilmiş oluyor. Bu yıl 
ele geçen "bilingue” —  yani Eti hiyeroglifi ve çivi yazısı ile yazılmış —  mü
hürler gerek sülâlelerin aydınlanmasına ve böylece kronolojinin daha doğru 
olmasına yaramak; gerek —  geçen yıl olduğu gibi —  Tarkondemos’a ait sanılan 
mühürlerin "Urhi-Teşup” adlı kirala ait olduğunu bildirmek bakımından de
ğerleri fazladır.

Heyet işe 2. IX . 1935 te başlamış, bir buçuk aya yakın çalışmıştır.

E) Ayasofya Avlusundaki Hafriyat:
Istanbulda, Ayasofyanm müzeye çevrilişi onun morfolojisinde bazı deği

şikliği emrediyordu. İlle avlunun, binayı çevreliyen güz^l bir bahçe haline kon
ması gerekli görülmekte idi. O zaman lahitler gibi çok ağır parçalar, duvar
ların dibinde veya önünde iyi bir çerçeveye sokulmuş olacaklardı. Ufak olup 
dikkatle incelenmesi gereken eserlerin ise son1 cemaat galerisinde teşhir edilmesi 
düşünülmüştü.

Bahçedeki tadiller yapılmadan ve çok ağır parçalar beton kaidelerine yer
leştirilmeden caminin avlusunda bir araştırma yapılması her bakımdan uygundu. 
İstanbul müzeleri genel direktörlüğünün düşündüğü bu işi, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü yapmayı memnuniyetle üstüne aldı. Enstitü Reisi Dr. Schede’nin 
yardımile mimar Al. M. Schneider İstanbul Müzeleri adına ve onun memuru 
önünde hafriyata başladı.

Hafriyatın amacı: Ayasofyanm şimal garbindeki Atrium’un durumunun 
nasıl idiğini, eski ve ilk Ayasofyanm, —  yani Nika isyanı sırasında ve hattâ on
dan önce, 404 yılında, J. Chrysostomos meselesinde, yanmış bulunan Ayasofya
nm —  plânının nasıl olduğunu meydana çıkarmak idi.

İşe, ikinci kânun sonlarında başlanmıştı. Atrium’un sınırını çizmek için 
yapılan hafriyat; "Exonarthex” duvarından 7.50 metre ilerde ve 2.50 metre 
kadar Justinianus zeminden aşağıda ilk Ayasofyanm duvirını ele geçirmişti. 
"Atrium” un üç yanı üç "portique =  revak” ile çevrilmişti. Atrium’un yalnız 
şimal yarısının sağlam bulunabildiğini, cenup yarısının —  Türkler zamanında 
açılan bir çeşme yüzünden —  ortadan kalktığını kaydetmişlerdir. Bu kalan kı
sımlar üstleri kemerli bodrum katlarıdır. Bundan başka, yine Atrium içinde eski 
Ayasofyanm sütunlu bir kısmı bulunmuştur. Sütun kaidelerinin yerile —  hen- 
desî ve nebatî motiflerden meydana gelen -r- mozaikli zemin ele geçirilmek 
suretile bu eski yapı kısımları hakkında bir fikir edinilebilmiştir. O zamanlar 
6 - 7  ayak merdivenle mabetten caddeye iniliyor olduğu anlaşılmaktadır,

Bu yapı kısmının parçaları olarak ele geçenler şunlardır: Tam "archi
trave” parçalan bir "propylon” a ait, olması muhtemel kemerin kemer taşları, 
(Caissons) larla süslü bir beşikleme tolosun (Voûte-en-bereeau)* bakiyeleri, firize 
ait olan iki büyük ve uzun blok. Bu bloklar üzerinde, yüksek kabartma halinde
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alo koyunluk dizinin bir palmiyeye doğru ilerlediği görülmektedir. Bu kısımla
rı eski halinde çizmeğe yardım eden bu belgeler pek değerlidir, hepsi de Théo
dose devrine, yani Milâttan sonra 360 ta yapılıp 404 te yakılan eski Ayasofyaya 
aittir, kanaatinde bulunuluyor. İlle kabartmalar, ilk Bizans san’ati bakımından 
pek ehemmiyetli vesikalar meydana getiriyor.

Hafriyat kırk beş gün sürmüş, mevsim ve başka işler araya girerek mi
mar B. Schneider’in işi muvakkaten bırakması lâzım gelmiştir. İşe devam olun
ması muhtemeldir.

F ) tznik Hafriyatı:

Alman Arkeoloji Enstitüsü 1930 ve 1931 yıllarında, eski İznik üzerinde 
araşormalar yapmağa başlamıştı. Bu yıl ona devam ederek bitirmiştir. Hafriyat, 
Istanbulda Enstitüye mensup Dr. Alfons Maria Schneider’in başkanlığında ya
pılmıştır.

İznik surları şehrin en gösterişli anıdıdır. Bu araştırmalarla surların Au- 
gustus ve Claudius II. (269) den başlıyan bir tarihi olduğu meydana çıkmışor. 
Bu surlardan şehre dört kapı ile girilmektedir. Bu kapılardan üçünün adı Lefke, 
İstanbul ve Yenişehir’dir. Birinci kapı şehrin doğusunda, İkincisi şimalinde olup 
Milâdın 70 inci yılında yapıldıklarını gösteren bir kitabe Lefke kapısında bulun
muştur. Bu kapıların Adrianus zamanında onarOİdığı da diğer iki kitabe ile 
öğrenilmektedir. Yenişehir kapısı ve surları ise Claudius II. çağındadır.

Böylece bu yıl İstanbul kapısında da yapılan araştırmalarla iki metre de
rinliğe kadar inilerek İznik surlarile kapılarının Flaviens’ler ve Gotların tah
ribine ait birinci devir; imparator Claudius II. devri; Bizans devri; Türk devri 
olmak üzere dört çağın izlerini taşıdığı meydana çıkmıştır. İstanbul kapısında 
heyet bu yıl ancak 5 gün çalışmıştır.

Roma çağına ait tiyatro ve büyük bir lâhitle bugünkü şehrin dört kilo
metre şimalinde, Beştaş denen üç kemerli, Obelisk biçimli güzel bir mezar (M i
lâdın I. inci asrına ait) tesbit edilen eserler arasındadır.

Bizans çağının güzel bir anıdı olan Ayasofya kilisesinde de hafriyat ya
pılmıştır. Burası bugün, çeVresi kalın duvarlarla çevrili iki dar ve bir geniş ko
ridorla, kubbeli iki odadan ibaret bir kilise öreni halindedir. Kilisenin kapısında, 
içinde, avlusunda 2 ve 2,5 metre derinliğinde çukurlar açılmış, eski kilisenin dö
şemesi, «Autel» yerindeki mozaikler, meydana çıkarılmıştır. Mihrabın yaran
daki odaların duvarları yıkanınca güzel freskler farkedilmiştir. Böylece, eski 
kilise seviyesinin şimdiki Türk seviyesinden 2.5 metre aşağıda bulunduğu; XI. 
inci asırda ilk seviyenin bir metre aşağıda olup kilisenin esaslı değişikliğe uğra
dığı da meydana çıkmıştır. Buradaki hafriyat ta dört gün sürmüştür.

Bu araştırmaların senteze ait bir sonucu şudur ki, Bizans ve ilk Osmanlı 
mimarlığı arasında, güzel san’atler tarihi bakımından mukayeseler yapmak im
kânı ele geçmiştir.

Hafriyata 2. VII. 1935 te başlanmıştı.

0£Z
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G ) Ayasofya M ozaikleri:
Amerikada merkezi Boston’da bulunan "Byzantine Institute” direktörü 

olan Profesör Th. Whittemore, daha 1930 yılında başlıyarak Ayasofya moza
iklerini meydana çıkarmak müsaadesini istemişti.

1453 te Istnbulun bir Türk merkezi haline girdiği sırada Ayasofya da cami 
olmuştu. Tamamile Hıristiyan inanına, ibadetine ve ulularına ait mozaikler 
de bu değiştirilme sırasında sıva ile örtülmüştü. Yani korunmuştu, mahvedilme- 
mişti!..

1847 de, Ayasofyanın yapısında tehlikeler görününce Abdülmecit hemen 
isviçreli Mimar Gaspar ve Guiseppe Fossati kardeşleri getirtmişti. Bunlar iki 
yıl çalıştılar. Mozaiklerin düşme tehlikesine uğrıyan yerlerini onarıp perkiştir- 
diler. Cemaatin göremiyeceği yerlerdeki mozaikleri mümkün olduğu kadar 
kapamadılar, amma başka yerleri yeniden sıvadılar ve üstlerini —  umumî görü
nüşü bozmamak için —  hendesî resimlerle süslediler. Mabedin dışındaki çirkince 
sıva da onların eseridir.

işte Profesör Whittemore vaktile sıvanmış mozayikleri temizlemek, altın
dan Bizans san’atinin en güzel vesikalarından olan mevzuları meydana çı
karmak istemişti.

Profesörün burada bulmayı umduğu şey, bütün bir Bizans san’at tarihi 
idi, denebilir. Hakikaten, V III. jnci asırda "Put Kırıcılar =  Iconodastes” Aya- 
sofyayı da pek harap etmişlerdi amma Justinianus çağından bazı kompozisyonlar 
kalabilmişti. "Put Kırıcılar =  Iconoclastes” in bıraktığı haçların da bulunacağı 
meydanda idi. Hele IX  - X II nci asır gibi, Bizans san’atinin altın devrinden 
kalan kompozisyonların çokça bulunduğu, Italyan san’atkârlann onarımı sıra
sında epeyce anlaşılmıştı .

Profesör Whittemore’e Türkiye devleti en açık itimadı gösterdi: bu büyük 
tarih ve san’at anıdının meydana çıkmasını mümkün kılan bütün yar
dımları yaptı.

Profesörün yapacağı iş gerçi mozaikleri temizleyip meydana çıkarmaktı 
amma mozaiklerin bulunduğu yerler pek tehlikeli idi: Duvarla mozaik 
"cubes” leri arasındaki sıva yapışkanlığını yitirmiş, toz haline gelmiş olduğun
dan, sıva ve mozaikler kabarmış, dökülmeleri yaklaşmıştır. Buna da çare bul
mak lâzımdı.

1931 - 1932 ilk çalışma mevsiminde Ayasofya ¡henüz camidi; işler de iç 
Narthex (son cemaat yeri) de, yani mabedin garp yanında toplanıyordu. Uzun, 
derin geniş bir galeri olan Nartekste bu yıla kadar çalışıldı. Profesör Italyan, 
Ingiliz ve Amerikalı uzman ustalar çalıştırıyordu.

Bu yıl çalışma, 1934 tenberi başlanılarak mabedin iç yanında, cenup gale
risinde yani Gynaeceum’da ve mihrapta akıp gitmiştir. Caminin müzeye çevrîl- 
mesindenberi bu çeşit araştırmalar daha serbest yapılabiliyor, iş daha genişlemiş 
bulunuyor. Unutulmaması gereken bir şey daha var: Nasıl bir "E l yazmasını =  
manuscrit” yi içindeki minyatürleri düzeltmek, tamamlamak bahanesile yeni za
man adamlarının eli değmemesi lâzımsa, bu mozaiklerin de "Cubes” lerini
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değiştirmek veya eksik olanların yerine yenilerini koymak suretile onarımı dü
şünülemez ve düşünülmemiştir.

Profesörün çalışması devam edecektir. Bu işlerin neticesi sayesindedir ki, 
Ayasofya mozaiklerinin eski halini tam olarak düşünmek ve çizmek mümkün 
olacak ve yine Ayasofyamn san’at ve mimarlık alanındaki yeri o zaman daha 
iyi anlaşılabilecektir.

H ) Sultan Ahmet Hafriyatı:
Iskoçyadaki The Walker Trust of the University of St. Andreus adına, 

oranın teoloji Profesörü Mr. James Houston Baxter, daha 1932 yılında —  ça
lışılacak yer üstündeki incelemelerden sonra —  hükümetimize müracaat etmiş, 
îstanbulda (Yenikapı, Kumkapı, Çatladıkapı alanlarında ve deniz kıyısında) 
sondaj ve hafriyat yapmak müsaadesini istemişti. Şarkî Roma imparatorluğu 
payitahtının bir kısmına, hele "Justinianuş evi” denen ve Marmara kıyısındaki 
"Çatladıkapı” da bulunan villâya ait topoğrafya tahkikatını, plân çıkarılmasını 
amaç edinen bu isteğe hükümetimiz müsaade etmişti. Daha on yıl önceden 
"Walker Trust” Reisi David Russel bu işe gerekecek paranın bulunmasını te
mine başlamıştı.

Profesör ancak 3. VII. 1935 te Istanbula gelebilmiş ve 3. V II. 1935 te 
işe başlıyabilmiştir. Çalışma ilkin Sultan Ahmet Camisi arkasında, Arasta so
kağının cenubunda toplanıyordu. Vaktile pazar olarak kullanılan buralardan 
2.80 metreye kadar Osmanlı eserleri, onun altında da —  şimale doğru uzadığı 
görülen —  mozaikler görülmüştür.

Küçük bir aralık verip Ingiltereye giden Profesör 5. V III. 1935 te dön
müştür. Iş genişlemiş ve hafriyat "Kumkapı - İshak Paşa” hafriyatı diye anılma
ğa başlamıştır, bu ilk alanda ele geçen mozayik tablo 14 X  5.70 ölçüsündedir. 
Milâttan sonra VI ncı asra ait naturalist bir karakterde olan eserler: üzerine 
yılan sarılmış bir geyiği, kaz güden bir çocuğu; bir hurma ağacım, kertenkele 
yiyen bir griffon’u; balık avı manzarasını, çocuğunu emziren ve sandalyada otu
ran anne ile ona bakan köpeği tasvir eylemektedir.

Bir yanı —  eskiden mülkiye baytar mektebi olan —  aygır deposuna giden 
caddeye uzıyan mozaikler Şeyh Sadık Tekkesi karşısındaki arsalarda da çalış
masını gerektirmektedir. X V I ncı asra ait büyük Osmanlı yapılarının temelleri 
altlında —  Arasta sokağındakilerin hizasında ve ayni cinsten —  mozaik lew 
balar görülmüştür. 16.70 X  12.52 ölçüsünde büyük bir heyeti mecmua teşkil 
eden eserler harikulâde bir tamlık ve güzelliktedir. Kitara çalan adam (veya 
Orpheus), otlıyan at, tayım emziren kısrak, tavşan ve tazılar, Hipodromda ya
nşa hazırlanan genç, testi tutan kadın, denizden balık çıkaran bir balıkçı mev
zularını yaşatan mozaikler; bugüne kadar (Turova’da bu yıl ele geçenler de 
arada olduğu halde) memleketimizde ele geçenlerin en büyük, en muhteşem 
ve en güzellerini teşkil etmektedir. Hepsinin ölçüsü 130 yarda murabbaını geç
mektedir.

Arasta sokağı kemerleri dışında, şarka doğru ve deniz kenarına yakın 
diğer bir sokağın kenarına ilerledikleri zaman mozaiklere muvazi bir Bizans 
duvarına, sütun kornişlerine, bazı Türk kuyu, ve hamamlarına Taşlanmıştır.
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Duvar 3.60 metre eninde, 24 metre uzunluğunda olup M. S. VI. ncı asra aittir, 
sanılıyor. Otuzdan fazla renkli olan mozayiklerin de V. inci veya V I. ncı asra, 
mermer eserlerin VIII. inci veya IX . uncu asra ait olması lâzım geliyor. Bulu
nan yer ise (mukaddes sarayın) belki de "altın (hol” yanındaki Les Quarant- 
Saints geçidine aittir. Yani imparator ve imparatoriçenin hususî dairelerine pek 
yakındır.

Mozaiklerin çürük yerleri sağlamlaştırılmış, gelecek yıl işe devam edene 
kadar iyice kalmaları için tedbirler alınmıştır. Bilgi dünyası bu işe büyük bir 
ilgi göstermiştir. Ingiltere ve Amerika’da Baxter heyetinin çalışması sonsuz bir 
sevinçle, ilgi ile karşılanmaktadır.

Mister Baxter’in dediği gibi, herhangi bir tarihçi ve arkeoloğun, eldeki 
metinlerle, bu "mukaddes sarayın” topografyasını bilmesi imkânsızdı. Bu haf
riyatla bu imkânsızlık yenilebilecektir. Sonra, bulunan eserler yalnız Bizans gü
zel san’at tarihi için enfes bir vesika olmakla kalmıyor, bunlar zaten en güzel 
birer san’at eseridir de. İstanbul, Turizm bakımından yeni bir hazine daha ka
zanmış oluyor.

I)  Yanık Odalar:
isviçreli olup Bergamadaki çalışmalarile tanınmış olan Profesör Paul 

Schatzmann Istanbulda, Edirnekapıda, kiliseden camiye çevrilmiş, harap bir 
halde bulunan Yanık Odalar camisinin sıvaları üstünde farkedilen freskleri mey
dana çıkarmak, müzeye kaldırmak, caminin de bir plânım yapmak istemişti. 
12.VII. 1935 te ise başlıyan Profesör güzel neticeler elde etmiş bulunmaktadır.

J )  Bergama Hafriyatı:
Bergama Anadolunun en eski hafriyat merkezlerinden biridir. Arkeoloji 

âlemi burasını bir demiryol yapılma işi münasebetile ve Alman mühendis Cari 
Humann’ın eli ve dilile tanıdı. 1869 da ilk izleri bulan mühendisin işi, biriıbiri 
ardından gelen bilgin nesillerinin elinde en büyük zaferlerle süslendi.- Anado
lunun Hellenistik çağında, tanınmış âlemin en medenî bir devletini kurmuş 
bulunan yerli "Attale” sülâlesinin bu payitahtı, klâsik san’at ve felsefenin Yu- 
nanistandan göçettiği sırada onu barındıran bir sığınaktı. Ecnebi arkeoloklarm 
eli — Türklerin bazen çok aşırı bile giden müsaadekârlığile—  burada bütün bu 
safhaları buldu. Bulunan şeyler o kadar çok, o kadar önemli ve o kadar güzeldi ki, 
yalnız bir kısmım bile Berline aşırabilmiş olan yabancı eller, bugün Almanyanm en 
değerli ve verimli anıdı olan "Pergamon Museum” u kurmıya fırsat bulmuş
lardı. 1

işte böyle eski bir tarihi olan Bergama hafriyatı, Umumî Harptenberi ye
niden başladı. Geçen yıl BergamalIların "Kızıl avlu” dedikleri yerde Alman 
Arkeoloji Enstitüsü hafriyatına bu yıl da devam etti. Burası şimdiki akropolün 
eteğinde şimdiki şehrin doğu tarafında, 260 X  110 metre ölçülü büyük örendi. 
Bazilika sanılan bu büyük eserin doğu tarafında iki kulemsi yuvarlak yapı ara
sında dört köşe plânlı büyücek bir yapı bulunmuş, fakat hamam mı, kütüpane 
mi, saray mı, olduğu anlaşılamamıştı.

Hafriyata bu yıl yine mimar arkeolog Mr. Ziegnaus’un başkanlığında ve
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arkeolog Dreup’un yardımile 25. IV. 1935 te başlamıştır. Şehir içimde yapılan 
bütün hafriyatlar gibi burada da istimlâk işleri ön safta gelmiştir.

Kıpkızıl tuğladan yapılmış olup içi ve dışı ak renkli mermerlerle örtülü 
bu kulemsi ve dört köşe yapılar heyeti mecmuasının batı tarafında duran direkli 
bir kapı (Propylées) temeli ele geçmiştir. Direkler Korent tarzındadır. Ve baş
lıklarının dört köşesinde birer heykel vardır. Propileden bir koridora geçilmekte 
oradan da —  iki yanında dörder Atlante bulunan —  asıl yapının eşiğine varıl
maktadır. Eşik büyük bir mermerdir ki, bir yanında geniş derince bir çukur 
bulunmaktadır, buranın Nil suyu ile doldurulmuş bir çeşit Font-Baptismal ol
duğu sanılıyor. Yapınrn, eşiğin karşısına raslıyan öbür yanında 8 X  10 X  3.50 
ölçüsünde, merdivenle inilir bir derin yer görülmektedir ki, Autel zannediliyor.

Atlante’lar son derece orijinaldir. Bunlar kaidelerde birlikte 12 metreye 
varan yüksek heykeller olup kadın ve erkek olmak üzere çift başlıdır. Bu tarz 
Mısırdaki "Hathorique” direk başlıklarını çok andırdığı için —  bir mabet ol
duğuna karar verilen —  bu yapının bir (Serapeum) olması çok muhtemeldir.

Bizanslılar buraya —  Anadolunun yedi büyük kilisesinden biri olan — 
St. Jean Baptist (Hazreti Yahya) kilisesini yapmışlar ve bunun için bu güzel, 
büyük çok orijinal eseri paramparça etmiş olduklarından arkeologlar buranın ne 
idiğini meydana çıkanncıya kadar akla karayı seçmişlerdir. Hafriyata devam 
olunacaktır.

K ) E fe i - Belevi Hafriyatı:
Burada daha önceki yıllarda (1926 dan 1933 yılına kadar) bulunan büyük 

ve san’atkârane türbe (Mausolée) işi bitmemişti. Viyanalı Dr. Profesör Joseph 
Keil bütün safhalarını idare ettiği bu hafriyatların devamı için bu yıl da müsaa
de istemiş ve verilmiştir.

Bilindiği üzere Efel ve Belevi tzmirin Kuşada ilçesindedir. Geçen yıl haf
riyata devam olunamamıştı. Buradaki hafriyat daima «Maarif Vekilliğinin İzmir 
Müzesi adına ve ecnebi bilginlerin müşvirliğile» yapılır.

Keil şimdi Almanyanın Greifsuvald şehrinde (eski tarih) profesörüdür. 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Prof. Camillo Praschniker ve Viya
na Politeknik mektebinden Mimar Prof. Dr. Max Theuer bu yıl Profesörle bir
likte çalışmaktadır.

Hafriyata 10 Eylül 1935 te, Belevi mozolesinde başlandı. Milâttan önce 
III. üncü asra ait olduğu anlaşılan türbenin bu yıl Cella içi ile çatısının bünyesi 
aranacaktı. Böylece şimal, garbi şimali ve cenup yönleri temizlenecek, türbenin 
bir reconstruction’u mümkün olacaktı. Bu işler dikkatle yapılmış ve Hellenistik 
çağ örenlerinden en karakteristik bir eser ortaya çıkmıştır. "Centaure” döğüşle- 
rini gösteren kabartma altı mermer levha, üç büyük mermer vazo, ve griffonlar 
da bu arada ele geçmiş ve İzmir Müzesine kaldırılmıştır.

Bu arada kazıcılar Selçuk’ta, kale tepesinde St. Jean an’anesinde yeri olan 
bir kiliseciğin üzerinde çalışmağa başlamışlardır. Neticede kilisenin milâttan 
sonra V II. nci asra ait olduğu anlaşılmıştır.

*
*  *



II. TÜRKLERİN YAPTIĞ I H AFRİYAT

A) Alacaböyük Hafriyatı:

Anadoluda bu yıl yapılan arkeoloji işlerinin belki en önemlisini Türkle- 
rin Alacahöyük’te yaptığı hafriyat meydana getirir. 1932 de yeni bir atılma ile 
genişleyip ilerliyen Türk hafriyatçılığı —  Fenârı-îsa, Yalova, Fidanlık, Atlatlıbel, 
Ankara kalesi, Karalar, Göllüdağ kazılarından sonra —  bu yıl kazdığı Alaca- 
höyükle, teknik ve muvaffakiyet bakımından en büyük bilgi zaferlerinden birini 
kazanmıştır.

«Türk Tarih Kurumu» nun parasile ve onun adına onun üyeleri tarafın
dan yapılan hafriyat Dr. Hâmit Koşayla Arkeolog Remzi Oğuzun direktörlük
leri altında bir mimar bir topoğraf desinatör, bir desinatör, bir fotoğrafçı, bir 
muhasip ve iki çanak temizleyici ustadan meydana gelen heyetle yürütülmüştür. 
İşe 22 - Y I - 1935 te başlanmış 4 - X I - 1935 te yağmurlar dolayısile son ve
rilmiştir.

Daha 1835 yılında Anadoluyu gezen İngiliz Hamilton burayı âleme tanıt
mış, Fransız Arkeologu G. Perrot sondaj ve kısa bir hafriyat yapmış E. Chantre 
bu sondajı tekrarlamış, nihayet Th. Makridi, İstanbul Müzeleri mütehassısı sı- 
fatile 1907 de buralarda daha uzun süren bir sıra sondajlar yapmıştı.

Böylece, tam yüz yıldanberi arkeoloji âleminin bildiği Alacahöyükteki 
çalışmalar hep onun görünen, meydanda olan büyük kapısı (cenubundaki) nda 
akıp gitmişti. Buradaki büyük Sfenkslere, kabartmalara bakarak höyüğün Bo
ğazköy tesiri altında yaşıyan ve Milâttan önce on birinci asırdan daha eski olmı- 
yan bir çağın eseri, olduğu sonucuna varılmıştı.

«Türk Tarih Kurumu» nun hafriyat heyeti höyüğün bir genel plânını yap
mış, ve onun çevresini iyice inceliyerek Prehistorik Kalın Kaya höyüğünü keş
fetmiş, klâsik su bendini neşredecek kadar gözden geçirmiş ve Çik Haşan kö
yündeki insanı şaşırtacak kadar mühim olan ve Mikena çağındaki eserlerle çok 
yakınlık gösteren öreni tanımış, sonra asıl höyükteki işine devam etmiştir.

Burada, höyüğün en alçak yerinde, boş meydan bularak 18X 22 ölçüsün
de bir yarma açmıştır. 2.50 metreye kadar Osmanlı ve Bizans eserleri ile di
ğer karışık parçalar veren bu alanda 3.60 metreden sonra Eti ve eski Eti 
eserleri, 5.50 metreden sonra eski bakır çağı ve hattâ kalkolitik çağ parça
ları bulunmuş, büyük yapı temelleri, çok bol kültür eşyasile birlikte görül
müştür.

Heyetin 5.90 metreden 8 metreye kadar derinlikte ele geçirdiği üç 
hükümdar mezarında ise bugüne kadar Anadoluda ve belki de dünyada yapılan 
hafriyatların hiçbirinde görülmemiş bolluk ve güzellikte altın süsler ve kaplar
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çıkmış; hele elde edilen bakırdan «güneş kursları», geyik heykelcikleri, bakır 
kama veya kılıçlar, gümüş ve altından kınlar da gerek san’at bakımından, gerek 
din ve medeniyet tarihi bakımından eşsiz bir değerde görülmüştür. Anadolunun 
ilk medeniyetlerini, onların Mezopotamya, Hindistan, Orta ve Şarkî Asya, Kaf
kasya ve Cenubî Rusyanın eski medeniyetlerde münasebetini ortaya çıkarmak 
bakımından bu hafriyatın bu yılki verdiği neticeler bile şaşılacak kadar bü
yüktür.

Heyet bunlardan başka kemikten, fayanstan, kaya billûrundan yapılma 
birçok eşya ve avadanlık ile mühürler, höyüğe mahsus kertikli bir çeşit seramik, 
Ahlatlrbel, Turova, Alişar, Kültepe seramiklerinin ayni olan bol çanak çömlek 
bulmuş; Poterne denen yerin kanalizasyon tertibatı olduğunu da meydana çıkar
mıştır. Eserler Ankaraya getirilmiştir. Hafriyat devam edecektir.

B ) Bur sudaki hafriyat;

Bir efsane gibi, babadan oğula kalan bir hatıra ile, böyle bir ihbar ile 
ortaya çıkan Bursadaki hafriyat oradaki müze memurlarının nezaretinde, llbay- 
lığın da ilgisile başlamış, sonradan yapılan işleri gözden geçirmeğe yollanan 
İstanbul Müzeleri Yardirektörü Bay Arif Müfit’in raporile ifadesini bulmuştur.

«Ahmet Vefik Paşa Hastanesi» nin —  vaktile Eski Saray denilen alanın — 
altında, yani Bursanın en yüksek yerinde varlığı haber verilen kapı ve duvarın 
temizlenip açdmasile işe başlanmıştı. Bu yüksek yerin eski «Prusa» mn akro
polü olması ihtimali içindedir. Dört metre derinliğe kadar inen hafriyatla ele 
geçen yapı iki katlıdır. Üst kat şimdiki yer yüzünün pek yakınındadır. Burada 
bir kilisenin abside’ini hatırlatan değirmi bir duvar bulunmuştur.

Bu abside’li yapının altında, bu yapının temel kısımlarına ait olması muh
temel zannedilen bir sıra oda ve koridorlar meydana çıkarılmıştır. Bunlar müs- 
tatil biçimli, biribirine alçak kapılarla geçilen, üzerleri toloslarla (voûte) örtülü 
yerlerdir ki, geniş bir salona inmektedirler. Bu büyük salonun da üstü tolosla 
(voûte) örtülüdür. Bu duruma bakarak bu alt kısmın, yukardaki (kilise olması 
muhtemel) yapının «nef» ve «narthex» inin altına raslıyan yerler olduğu tah
min olunmaktadır. Ele geçen mimarlık eserleri çök iyi bir haldedir. Malzeme 
olarak: fazlaca kömür tozu ve kiremit kırığı karışmış bulunan koyu toprak ren
ginde harç ile biçimsiz ufak kalker taşlan ve çok yerde kaba tuğlalar kulla
nılmıştır. Kemerlerde, methallerde sonradan onarım izleri görülmüştür.

Oda ve koridorları dolduran topraklar temizlendikçe aralarından bakır 
para, çanak ve çömlek ve mozayik parçaları bulunmaktadır. Çanak, çömlek 
arasında çoğu son Roma çağından, sırlı olan, birazı da Bizans çağındandır. 
Bunlara ve paralara bakarak «abside» li ve koridorlu yapının M. S. dördüncü 
veya beşinci asırda yapılmış ve Türkler zamanında kullanılmış olduğu zanne
dilmektedir. Paraların üstünde Büyük Konstantin ile haleflerinin adı vardır.

Hafriyat devam edecektir.

*

*  *



III. ARKEOLOJİK GEZİLER VE SONDAJLAR

A) Anadolunun garp tarafı Arkeoloji araştırmalarına her yerimizden çok 
kavuştuğu halde, hafriyatlar buralarda hemen daima klâsik çağların sonuçlarile 
bırakılmıştı. Buraların Prehistorik çağı üzerine araştırma yapılmamış gibiydi.

İsveçin UpsabyÜniversitesi Profesörlerinden Mr. Axel Waldamar Persson, 
daha 1929 yılında yaptığı müracaatle Ayasluk-Aydın demiryolunun cenubunda, 
ille Muğla vilâyetinde (yani eski Karyada) (Arap Hisar) yakınlarında bir arke
olojik gezi yaparak hafriyat alanı tesbit etmek istediğini bildirmişti.

Yunanistandaki araştırmalarile ün almış olan Profesör Persson, buralar
daki klâsik çağda bile yaşıyan yer adlarının Girit ve eski Yunanistandakilere 
benzediğini göz önüne alarak Girit veya eski Yunanistan halkının Anadoludan 
giden göçmenler olduğuna inanıyor. Yunanistana şimalden akan göçler, bu 
Anadolu aslından kopma halkı tekrar Anadoluya kaçmağa zorlamıştır. İşte 
Profesör asıl bu hadisenin belgelerini bulmak istiyor.

Gezi programı şu noktalar üzerinde duruyor:

Arabhisar köyü (Eski Alabanda) — Çine ilçesi
Tepecik (Eski Alinda) — » » (Demirci köyü yakım)
Hydissos — » »
Narhisar (Eski Labranda) — » »
Ahrköy (Eski Lagina) — » » (Milâs ilçesi içinde)
Eskihisar (Eski Stratonikeia) — (Milâs ilçesi içinde)
Olymnos — Milas yakım
Kasossus — , » »
Mylasa — » »

Profesör ancak 19 - V I - 1935 te gezisine başlıyabilmiştir. Yamnda iki 
genç oğlu (Arkeoloji talebesi...) ile Dr. Hjalmar Larsen bulunuyordu. İzmire 
gelmiş, oradan Selçuk’a geçerek (Muğla) ya varmışlar, sonra (Eski Hisar) da 
klâsik çağ yapıları, eserlerini görmüşlerdir. «M ilâs»ın çevresindeki ufak tepe
lerde ille şimdiki şehrin 2 Km. doğusunda Gencik tepesinde kısa bir sondaj 
yapmışlar, açtıkları beş hendekte 2 metre derinlikte klâsik parçalardan başka 
«Mycéniens, Minyennes» parçalar ele geçmiştir. Burada bir Prehistorik ören 
bulunduğunda artık şüphe edilemezdi.

Profesör hafriyatını burada yapmayı kararlaştırmış, 25 - V I - 1935 te ge
zisini bitirmiştir. Hafriyatın 1936 yılında başlaması beklenmektedir.

B ) 1932 yılında Alişardaki Amerikan hafriyatında misafir gibi çalışan 
Eti Hiyerogliflerinin çözülmesi, grameri üzerine yaptığı incelemeler, yazdığı
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iki ufak ciltle filoloji âleminin dikkatini çeken Ignace Gelb Lehistanhdır, fakat 
Chicago’daki Şark Enstitüsünde üye olarak çalışmaktadır.

Hititoloji bahsinde hemen hemen eşsiz bir çalışma alanı olan Anadolu- 
nun bağrında bulunan Eti anıtları, Eti kitabeleri birkaç bilgin (söz gelimi 
Messerschmidt, Hrozny, Forrer..) tarafından Corpus halinde toplanmış, neşredil
mişti. Fakat Anadoluda hemen her yıl yeni eserler bulunmakta, Türkiye mü
zeleri her yıl yeni anıtlarla zenginlemektedir. Kayalar üstünde, örenler arasında 
tesbit edilen, müzelere kaldırılan bu eserlerin yeni baştan gözden geçirilmesi, 
yazılması, önce okunmuş olan kitabelerin kontrolü, okunamıyanların okunmağa 
çabalanması, ve en sonra ele geçen anıtlar ve eserlerle üstünde bu anıtlar bu
lunan örenlerin bir harita üstünde belli edilmesi... Büyük bir ihtiyaç halini 
almıştı.

Dr. 1. Gelb, bu yıl Maarfi Vekilliğinden dilediği müsaade ile bu ihtiyacı 
önliyecek bir gezi yapmak istemişti. İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Sivas, 
Malatya, Maraş, Alpistan, Ulukışla, Mersin, Karaman, Çumra, Aksaray, Avanos 
müzeleri, beldeleri ve alanlarile bütün Kızılırmak çevresini içine alan bü geziye 
devletimiz müsaade etmiş, Lehistanlı filolog - Kayseri Müze İşyarı Bay Nuhla 
birlikte 7 - VI - 1935 te yola çıkmışlardır. 11 - V III - 1935 te bitmiş bulunan 
gezi son derece verimli olmuştur. Hele Kayseri - Malatya - Kozan üstünden 
cenuba inen bir Eti askerlik yolunun keşfi bu gezinin değerli sonucudur. Şim
diye kadar bilinen Eti hiyeroglifli âbide ve kayalar arasına Seyhan ilimizin içinde, 
Ceyhan nehri kıyısındaki «Cadıkız» kayası ile Tohma suyunun kıyısında «Kö
tü Kale» kayası da katılmış bulunmaktadır. Dr. Gelb’in çıkaracağı filolojik 
haritaya büyük bir önem vermek yerindedir.

C) 1933 yılındanberi İtalyan sefareti, Türklerle Italyanlar arasında bir 
ilim «Teşriki Mesaisi» yolunda Italyada beliren arzuyu bildirmekte; arkeoloji 
bakımından, uzun sürecek hir çalışma için, eski Rados Müze Müdürü Arkeolog 
Prof. G. Jacobi’nin seçilmiş bulunduğunu haber vermekte idi.

Bu prensipi Türkiye Devleti benimsediğini bildirince Profesör Jacobi 
Romadan 14 - V III - 1935 tarihile yazdığı teşekkür mektubunda:

1 —  Ankara - Kastamoni - Taşköprü - İnebolu - Bartın ve yakınlarını;
2 —  Ankara - Malatya - Fırat vadisi - Nemrut dağı - Gazi Antep ve 

yakınlarım;
3 —  Niğde ilini; \
4  —  Yozgat ilbaylığı, ille Alacahöyük, Boğazköy alanlarım gözden ge

çirmeyi kararlaştırdığım, bu araştırmalar ve lüzumunda yapılacak kısa sondajlar 
sonunda bir hafriyat yeri seçileceğini haber vermişti.

Prof. Jacobi, Komiser Selâhaddin Kandemir 18 - IX  - 1935 te Ankaradan 
gezisine başlamış 11 - X  1935 te bitirmiştir. Yer yer zengin görüşler, sondajlar, 
araştırmalarla önemlenen bu gezi sonunda Prof. Jacobi Malatya taraflarındaki 
Samsat Höyüğünün bir hafriyata zemin olabileceğini düşünmektedir.

Ç) Daha 1932 yılında yaptıkları müracaatle Garstang, Prof. Larindos, 
Lake, Black, Fırat sahillerinden Van gölüne kadar yapacakları gezi ile Eti 
eserlerim aramak istediklerini bildiriyorlar.
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1934 yılında «Krispp Lake» müracaati tekrarlıyor. Verilen müsaade üzerine 
Amerikalı Richards F. S. Starr, Prof. Krispp Lake, Dr. Robert R. Blake’den 
ibaret bir heyet toplanıyor. Gayeleri: Efsanevî bir ünü olan ve Asur kıralıçası 
Semiramisin bile fethedemediği söylenen Van kalesinde ve yakınlarında gezi, 
yoklama yaparak bir hafriyat sahası tesbit etmektedir. Hafriyat sayesinde Vannique 
ve Urartu denen kavmin aslını ve hayatını öğrenmeyi ummaktadırlar.

Amerika gazetelerinde Türkiye için derin minnet ve takdir hislerinin an
latılmasına vesile olan bu teşebbüs, Mr. Lake’nin hastalığı yüzünden Mr. Blake 
ve Starr tarafından bu yıl haziran başından itibaren tatbik ediliyor.

Heyet, 14 - VI - 1935 te Vandadır. Orada kaldıkları on bir gün içinde 
kale, Toprak kale (ki, 1818 - 1819 da Lehmann Haupt ve Belk tarafından bu
ralarda araştırma yapılmış, Urartu’lara ait saray, mabet yerleri bulunmuştu.), 
Akköprü ile, Van gölünün cenubundaki örenlerde, şark tarafındaki Şamram 
kanalının yatağında, Erciş yanındaki kalecik harabesinde ve höyüklerde araştır
malar, incelemeler yapılmıştır. Heyet Şamram Altı höyüklerinde hafriyat yap
mayı kararlaştırmıştır.

Amerikalı Bilginler 14 - V II - 1935 tarihine doğru dönmüşlerdir.. Ko
miser olarak yanlarında İstanbul Müzelerinden B. Haydar Siknerkan bulunmuştur.

D ) M idaion Sondajları:

Istanbuldaki Fransız Arkeoloji Enstitüsü Üyelerinden Mr. Jestin Eskişehir 
ve Afyon ilbaylıklarındaki Frikya mezarları mmtakasında gezi ve bazı mınta- 
kalarda, mezarlarda sondajlar yapmıştır. 14 - X  - 1935 ten 24 - X  - 1935 tarihine 
kadar süren bu çok kısa gezide, asıl sondajlar bir gün bile sürmemiş ve kesin 
bir sonuç ta elde edilememiştir. Enstitü bu yoklamaların devamım yeniden 
istemeğe hazırlanmaktadır.
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ALACA-HÖYÜK HAFRİYATI (1936)

Yazan: Remzi Oğuz Arık

Yine Türk Tarih Kuramunun idare ettiği hafriyat ¡bu yıl çok erken baş
lamıştır. Daha mayıs ayında heyetin bir kısmı Höyüğe varmış; Anadoludaki haf
riyat sahalarının en düzgün, işe yarar evini yaptırmıştır. Asıl hafriyata haziran 
sonlarında başlanmıştır f 1} .

Heyet yine geçen yıl kazılan sahanın cenubunda, cenubu şarkîde çalışmıştır.
1. —  Heyet 13,81 metre ana toprağa varmış ve bu derinliğe kadar olan 

kültür katlarının aşağıdaki cetvele göre tevzi edildiğine dikkat etmiştir:

I I
Derinlik Kültür çağı Tarih 

[ J  (takribi)

İ m  4 5  -  2  m. I. O sm an lı, S e lçu k , B izan s, | M . ö .
R o m a , H e lle n is tik , F ir ik y a . X I  in c i asırd an  zam anım ıza 
P o s t  - E t i .  j k ad ar

3 m . 2 5  - 5  m. 8  II. B o ğ a z k ö y , B üyük E ti  İm p a
ra to rlu ğ u . İlk  E t i  D ev leti

M . ö .  1 6 0 0  —  1200  
M. ö .  2 0 0 0  —  1 7 0 0

6  m. 5 0  -  9  m. 57 III. B a k ır  çağ ı 

B . M.

R . M .
T . M . m ezarları
T a

A e

M . Ö . III  üncü b in  y ılın  i lk  y a 
n s ın a , b e lk i d e IV  üncü bin  
yılın  so n ların a

10 m. 7 0  • 13 m . 81 IV . K a lk o lit ik  ça ğ  
A n a to p ra k

M . Ö . IV  üncü b in  yıl

Bu dört devrede ve 13,81 metre derinlikte 15 mimarî tabaka tesbit olun
muştur.

Bu suretle hem geçen yıl elde edilen neticeler kontrol edilmiş; fazla olarak 
ta ana toprağa varmak mümkün olmuştur.

C'l Bu yıl Hafriyat Heyetini yalnız Bay Hâmit Koşay idare etmiş; arkeolog Remzi 
Oğuz Arık, diğer vazifeleri yüzünden hafriyat yerine pek geç varmış; Alişar Hâfiri ve 
Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Profesörü von der Osten, heyete refakat 
eylemiştir. Bu yıl Antropoloji Enstitüsü Asistanı Bayan Muine Atasayan da heyetle bir
likte (alışmıştır.

16
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2. — Ele geçen mezarlar bu yıl da harikulade zenginlikle, orijinal bünyelerile 
imtiyazlıdırlar. Mezarların mimarlığı, geçen yıl yapılan tahmini teyit ettiği ,gıbi 
ölüler de ayni tarz gömülüşlerle; adak eşya ayni prensiplere itaat etmekle me
deniyetin ayni olduğunu göstermişlerdir. Bu mezarların bir hükümdar ailesine 
ait olması daha çok kuvvetlenmiş; bu devrin Bakır çağı olduğu ve bu çağın 
Alaca-Höyükte dört metreye yakın bir kalınlığa malik olarak büyük ehemmiyet 
aldığı görülmüştür. Mezarlarda ele geçen demirlerin süs gibi kullanıldığı sezil
mekte ve bu kadar eski çağda bile Anadoluda demirin kullanılmış olması yeni 
bir hâdise telâkki olunmaktadır. Ele geçen adak eserlerin yani ne için kullanıl
dıkları bu yıl da tamamiyle aydınlanmış değildir.

3. —  Heyet Isfenksli kapıda yaptığı hafriyatla; geçen yıl kazılan yerin 
cenup şarkında, Isfenksli kapı mihverinde bulduğu büyük Eti yapısını münase- 
betli görmektedir. Isfenksli kapının Boğazköyde'ki büyük Eti İmparatorluğu 
devriyle hemzamanlığı tahakkuk etmiştir.

4. —  Bu yıl yapılan hafriyatla Alaca-Höyük’ün bit yandan Turova, Ah- 
latlıbel, Alişar, Kültepe, Boğazköy; öbür yandan Kafkas, cenubî Rusya; diğer 
taraftan Mezopotamyanın muhtelif kültürlerde münasebetli olduğu teeyyüt et
mektedir. Hafriyata devam olunacaktır £J} .

Bulunan eserler Ankara arkeoloji müzesine teslim olunmuş, büyük bir 
kısmı ise etnoğrafya müzesinde teşhir kılınmıştır.

ALPULLU (TRA KYA ) HAFRİYATI

Türk Tarih Kurumu, 1936 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür 
Muavini Arkeolog Doktor Arif Müfit’in direktörlüğü altında Trakyada hafriyat 
sahası kurmuştur. Muhaceret yollarının geçtiği ıbu alanların nekadar mühim 
olduğu meydandadır. İlkin umumî bir tetkik gezisi yapılmış, nerelerde çalışıla
cağı tesbit olunmuş ve sonra asıl hafriyat işlerine başlanmıştır.

Hafriyat Heyeti bu yıl Dr. Arif Mansel ile Mimar Mazhar Altan, 
Muhasip Şefik ve Trakya Üçüncü Umum Müfettişlikte Köycülük Şefi olan Bay 
Salâhattin Kandemirden meydana gelmiştir. 1 eylül 1936 da heyet toplanmış 
ve 3 eylül 1936 sabahı işe başlamış, 26 eylüle kadar devam ederek ilkin Alpullu 
şeker fabrikası yanındaki tümülüs açılmıştır. Yüksekliği 6 - 9  metre arasında 
kutru takriben 50 metredir. 7,5 derinliğe kadar inilip genişçe bir sahada anatop- 
rağa varıldığı halde mezara raslanmamıştır.

Sonra Alpullunun 3 kilometre cenubu şarkîsindeki Sinanlı tümülüs te 
açıldı. Yüksekliği 2 metre, kutru 10 - 15 metredir. 2 metre derinliğe inilmiştir; 
mezar yoktur; ötekinde olduğu gibi bunda da siyah ve kırmızı, monokrom kı-

[ ’}  Remzi Oğuz Arık: Türkiyede arkeoloji 'işleri, 1935.
Remzi Oğuz Arık: Alaca-Höyük Hafriyatı (Belleten, No. 1. 1936).
Remzi Oğuz Arık: Alaca-Höyük Hafriyatı, 1935 raporu (Türk Tarih Kurumu Neş

riyatı, Ankara, 1937).
Hâmit Koş.:y: Alaca-Höyük Hafriyatı (Belleten, sayı 2, 1937).
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rıntılar çıkmıştır. .Tümülüs dibinde ve yakınındaki sondajlar klâsik çağ par
çaları eserleri vermiştir.

29 Eylül 1936 da ise Hasköyün 1,5 kilometre şarkında bir tümülüs açıl
mıştır. Yüksekliği 6 metre kutru 40 metredir. Burada 11 ilkteşrine kadar çalı
şıldı. 1,5; 1,80; 2 metre ve 4,55 metreye kadar Bizans çağı iskelet ve çanaklarına 
Taşlanmıştır. 5 metre derinlikte ve merkezin 2 metre cenubu şarkîsinde diğer 
bir iskelet ve muhtelif çanak kırıkları.

Anlaşılıyor ki burada oturanlar mezarlarım tam bir lahit halinde yapma
mış, doğruca toprağa koymuşlar, çevresine kurbanlar, adaklar koymuşlardır. Hiç 
maden bulunmamıştır.

Yapılan tetkik seyahatleri gelecek mesainin Vize ve Küküler mıntakasın- 
daki tümülüsler üstünde toplanmasını icap ettirmektedir. Kazılan tümülüslerde 
bulunan ölü, çanak çömlek vesaire üzerindeki tetkikler henüz bitmemiştir. Bu
lunanlar İstanbul müzelerine nakledilmiştir.

ARASTA SOKAĞI - İSHAK PAŞA - SULTANAHMET 
H AFRİYATI (1936)

Iskoçyada St. Andreus Üniversitesi Walker Trust; ad ve hesabına geçen 
yıl, Sultanahmette Arasta sokağında hafriyat yapan Prof. G. H. Baxter bu yrl 
ayni hafriyata devam etmek üzere 24 nisan 1936 da işe başlamıştır.

Heyet şöyle kurulmuştu:

Reis: Prof. Baxter j
Asistan: Robert B. K. Stevensen J İngiliz
Asistan: William G. Makoli I
Mimar: Ing. Gunter Martini Alman

Heyete sonradan Henry Ricketts, Duggan da katılmış, Prof. Russell ve 
iki oğlu da bir aralık mesaiyi takip etmişlerdir. İş üç kolda ilrletilmiştir.

A) Kolu denen birinci kol Sultanahmet camisi arkasında geçen yıl bulunan 
mozaiklerin devamıdır ki Arasta sokağına amut bir istikamet tutar. İlk uzun
luğu 25 metre olan büyük bir hendekte 8 metreye varınca mozaik görünmiye 
başlamıştır. Bunlar, geçen yıl ele geçenlerin devamıdır. Bazan 12 metreye kadar 
inilmiştir. Bu A kısmında dokuz tane iri demir maske bulunmuştur. Bunların 
Glâdiyatör oyunları için olması muhtemeldir. Yeknesak biçimleri tiyatro için 
olmalarını ihtimalden uzak tutmaktadır.

B ) Kolu denen ikinci yarma Arasta sokağına muvazi, bu sokakla Tomruk 
sokağı arasında, geçen yıl bulunan mozaiklerden 15 metre şarktadır. 25 metre 
uzunluğundaki bu yarmada altıncı metreden sonra Bizans yapı bakiyeleri, iske
letler ele geçmiştir. Bu büyük yapının saray olması muhtemeldir ve duvarlarında 
haç, insan ve saire mevzulu kabartmalar da vardır. Bu sahada III Selim devrine 
ait 238 alan; 35 gram ağırlığındaki alan bilezik ele geçen kıymetli eserler 
arasındadır.

C) Kolu denen üçüncü yatma ise geçen yıl bulunan mozaiklerin arka is
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tikametinde, aygır deposunun Tomruk sokağıyle yaptığı şark köşesindeki su 
haznesi yanındadır. 5 metre uzunluğundaki yarmada 4 metreye doğru Bizans 
mimarî bakiyeleri ve mozaikler görülmüştür ki bunlar da geçen yıl bulunan
ların devamıdır. Burada 7 metreye kadar inilmiştir.

Netice olarak bu yıl 150 metre murabbaında mozaik bulunmuştur.
Mozaiklerin muhafazası; üstlerine kâğıt, muşamba, kum, beton katların

dan mürekkep bir örtü ile temin edilmiş; saha için de ayrıca iki bekçi bırakıl
mıştır. Sarfedilen umum para bu yıl 15.325 liradır ki ameleye bunun 9.000 li
rası düşüyor.

Dikkate lâyıktır ki hafriyat saray veya saraylar bulmak için başlamıştı. 
Onun zeminleri olması gereken mozaikler başlı başına bir âlem olduğundan 
şimdilik bütün dikkatler onlar üstünde toplanmıştır.

Bulunan mozayiklerin zemini hep dalgalı —  inişli çıkışlı —  olduğundan, 
bulunması mutat mizan suların mozaik altındaki kum tabakasını zedelediği 
anlaşılmaktadır.

Geçen yıl bulunanların milâdın II nci ve V I ncı asirían arasında bir ta
rihe aidiyeti tahmin edilmiştir. Bu yıl bulunanların tarihi daha genç değildir.

Daha ilk günlerde bile 70 e yakın amele 80 er kuruştan çalıştırılmıştır. 
Çalışılan bu sahada hafriyat tekniği bakımından büyük zorluklar vardır. Bir 
kere Osmanlı devrine ait yapılanların kat kat yığılan harabeleri o kadar kaba, 
karışık iş bırakmıştır ki arkeolog burada ilkin bir molozcu gibi uğraşmak mec
buriyetindedir. Bundan başka bu kaba, karışık, hattâ zararlı enkazın temizlen
mesine de bir arkeolog gibi nezaret edecektir. Birkaç metreyi bulan bu zararlı 
tabakanın kaldırılması insanda sabır ve takat bırakmadığı gibi bu çürük katların 
göçme, yıkılma tehlikesi yüzünden de vukubulacak felâket korkusu arkeologu 
yıpratacak bir derecededir. Hele bir büyük şehir ortasında çalışmak, hafriyat
çıya o kadar fuzuli mecburiyetler yüklenir ki: ziyaretçi meselesi, herhangi şekil
de hafriyata tecavüz meselesi, hele toprak atacak yer bulmak meselesi. . . , çok 
karışık istimlâk meseleleri . . bunlardan birkaç tanesidir. Bu müşküller, İstan
bul gibi büyük, meskûn bir şehrin ortasında, her an artar, eksilmez.

Bu hususta profesör çok sabırlı, idareli davranmıştır. Fakat Türk müzele
rinin, Türk idaresinin gösterdiği yardım tasavvur edilemiyecek kadar büyük ve 
samimî olmuştur. Bu sayede de, güzel, mühim neticeli hafriyat bu yıl çok inki
şaf edebilmiştir. Bununla beraber Tomruk sokağının iki tarafını da kapılarla 
kapatıp geçişi menetmek lüzumu hâsıl olmuştur.

Bulunan eserler İstanbul müzelerine naklolunmuşum. Temizleme ve res
torasyon işlerini müzenin kimyahanesi yapacaktır.

Hafriyata 10. IX . 936 da nihayet verilmiştir. Böylece hafriyat takriben 
dört buçuk ay sürmüştür. Bu zamanın mühim kısmı tamirle, mühim bir kısmı 
tahliye ile geçmiştir { 1} .

n  G. H. Bıxter: The Secrets of Byzatuium. (Times, 26 ve 28 llıkteşrin 1935). 
E. Mamboury: Les fouilles ıbyzan., p. 281-82.
Tan gazetesi, 27. X . 35 ve 1. X I. 35 tarihli sayılan.
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AYASOFYA MOZAİKLERİ (1936)

«The Byzantine Institute» Direktörü Mr. Tho. Whittemore tarafından 
idare edilen «Ayasofya mozaiklerinde hafriyat» işi bu yıl da devam etmiştir, 
tşe bu yıl 4. V. 1936 da başlanmış, 26. X I. 936 da çalışma mevsimine son ve
rilmiştir. Mr. Whittemore'un yanında bu yıl Ingiliz mozaikçi ustalarından R. 
Richard Gregory, William Gregory, George Flockton, Jack Brennau, Earnest 
Mitdiell bulunmuştur.

Iş, geçen senekine devam etmek olmuş; yani mihrabın (abside) yarım 
kubbesinin üst kısımlarında, boya ve sıvanın örttüğü mozaiklerin meydana çı
karılmasına çalışılmıştır. Geçen yıl ıbu sıvalardan bir kısmının kaldırılması müm
kün olmuş, mozaikli sahaların tahkimine başlanmıştı. Bu yıl da temizleme ve 
tahkim işlerine devam olunarak yarım kubbenin tacına doğru ilerlenmiştir. Mih
rabın mozaikleri umumiyetle iyi bir halde bulunmuştur. Buradaki mevzu: tahta 
oturmuş durumda bulunan ve kucağında çocuk Isa’yı tutan Meryem tasviridir.

Bundan başka mihrap kemerinin şimal kavsinde, korneş tavanında 12-15 
ayak yüksekliğinde büyük bir diğer şekil bulunduğu anlaşılmıştır. Bu saha ilkin 
tahkim edilmiş; üstündeki alçı srva tabakası kaldırılmış ve şeklin, efsanevî bir 
mücadele sahnesini temsil ettiği, bir meleğe ait bulunduğu tesbit olunmuştur.

Mihraptaki yarım kubbenin sıvasının kaldırılması çok ağır, çok emekli ol
muştur. Mozaik tablolar meydana çıkınca, taşların arasını, kendilerini temizle
mek, tahkim etmek daha ağır, daha zor, daha dikkatli bir emek istemiştir. Hep 
diş fırçası kullanılmış; tecrübeden geçmiş kimyevî sular dökülerek işlenmiş; res
torasyon işinde alçı, tahkim işinde çelik çiviler ve beton şerbeti işe yaramıştır.

Bundan başka cenup galerisindeki mozaik araştırmalarına da devam 
edilmiştir.

Mr. Whittemore, mozaikleri taşıyan mimarlık satıhlarile de uğraşmış; 
Boston’da, Bizans Enstitüsü Reis Muavini Mimar Dr. Emerson’un yardımını te
min etmiştir. Bu mütehassıs arkadaş eliyle bütün mermerlerin, mozaikli duvar
ların, oymaların, döşemelerin, direklerin ve direk başlıklarının tetkik, temizleme 
ve tahkimini tahakkuk ettirmek niyetindedir.

Bu ince, mes’uliyetli san’at ve arkeoloji işine devam edilecektir £’}.

BOĞAZKÖY H AFRİYATI (1936)

Boğazköy hafriyatı bu yıl da Deutsche Orientgeallschaft adına ve hesa
bına yapılmıştır. Heyet; İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktör Muavini

f 1}  Mr. Whittemore her yıl başardığı işi: «The Mosaics of St. Sopbia at İstanbul» 
başlıklı bir sıra kitap - rapor halinde neşretmektedir. Ayrıca cf. :

Revue archéologique, t. I (1933), p. 58 - 92.
G azette  des B ea u x -A rts , Mars 1934, p. 129-133.
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Dr. K. Bittel’in reisliği altında etitolog Prof. Dr. Hans Ehelolf ve H. Otten; 
Mimar P. Stieger, Fotoğrafçı K. Scheickel; Preparatör R. Kuhn’dan teşekkül 
etmişti. Bunlardan başka Dr. H. Güterbock, Dr. Dehn de mesaiye iştirak et
mişlerdir.

İşe 17. V III. 1936 da başlanmış ve 17. X . 1936 da son verilmiştir.
Geçen yıllarda olduğu gibi faaliyetin merkezini Büyükkale teşkil etmiş; 

ve heyet kalenin şimali garbı duvarı içinde M-R/13-16 dört köşesi üzerinde uğ
raşmıştır. Geçen yılki mesai Q-T/7-l4 ve S-T/10-12 dört köşeleri üstünde ve 
arşiv bölmeleri içinde akıp gitmişti.

Bu yılki çalışmalarda ilk açılan mimarî tabaka Hellenistik çağın sonuna 
kadar bir devreyi ihtiva etmektedir. Burada asıl sur duvrına muvazi duvar bö
lükleri ile bunların iç tarafına yapılmış ev duvarlarına Taşlanmıştır. Ele geçen 
boya nakışlı Firikya çanak çömlek kırıkları, bu devrenin Hellenistik çağa kadar 
uzadığım göstermektedir.

Ayni quadrata’da varılan ikinci mimarî tabakanın Firikya devrine ait olduğu 
anlaşılmıştır. Kuleler, duvarlar sağlam ve kalın olup içerilerinde ele geçen boya 
nakışlı kaplar ters olarak gömülü halde görülmüştür. Dibin ortası delik ve için
de kül olduğuna nazaran bunların «urnes ci-neraires» (yakılan ölünün küllerini 
gömmeye mahsus mezar kabı) karşısında bulunulduğuna şüphe yoktur. Bu ma
lûmatın ise din tarihi bakımından ehemmiyeti meydandadır. Bu tabakanın, 
M. ö. X I inci asırdan başladığı anlaşılmaktadır.

Üçüncü tabakada a ve b devresini ayıran hâfirler, Firikya mimarlığından 
çok ayrı yeni mimarî katlar bulmuşlardır. Milâttan önce X III ve X IV  üncü 
asırlara ait zannedilen b tabakasında 6 bölmeli bir yapı meydana çıkarılmıştır. 
Ortasındaki bölme kalker taşından yapılmış ve duvardan bir su yolu geçmekte bu
lunmuştur ki burasının bir ibadet yeri olduğunu zannetmekte hata yoktur. Ayni 
bölmede pişmiş toprak üzerine 280 mühür baskısı bulunmuştur ki 90 i kıral- 
ların mühründen gelmektedir. Hâfirler bunların, imparatorluk içindeki mü
hürlerin kontrolü için toplatıldığma inanmıştır. Bunlar arasında çivi yazısı ve 
Eti hiyeroglifi ile yazılı olanlar vardır. Yazıların güzel muhafaza edilmiş bu
lunması sayesinde hiyeroglif işaretlerinin daha sahih bir serisini yapmak imkânı 
kazanılmış demektir.

Daha eski olan a tabakasında duvarlar bakiyeler halindedir. Bu kat M. ö. 
X V  inci asra ait tahmin olunmaktadır. Kayde değer şudur ki bu katta III Ali- 
şarın çanak çömleği ele geçmiştir.

Dördüncü mimarî tabakanın Milâttan önce X V I ve X V II - X V III inci 
asırlara ait olduğu kabul edilmektedir. Büyükkalede 1933 te meydana çıkarılmış 
olan arşiv dairesinin altında bu yıl bir ev meydana çıkarılmıştır. Bu evdeki hu
susiyet yeni ve eski Eti imparatorluğuna ait farkları da tesbite yaramaktadır. 
Şimdiye kadar ilk defadır ki Boğazköyünde, eski Eti imparatorluğuna ait bir 
yapı tam ve sağlam olarak meydana konulmuştur. 2 metre yüksekliğine kadar 
muhafaza olunmuş temel duvarları enli olup taşla meydana getirilmiş ve arala
rına ağaç kirişler konmuştur. Bu tabakanın hem boya nakışlı, hem tek renk olan 
çanak çömleği şimalî Mezopotamyadaki Hurri çanak çömleklerde büyük yakın
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lık göstermekte ve yeni Eti imparatorluğuna ait III üncü mimarî tabakanın a ve 
b katlarında da devam eylemektedir. Ele geçen su künkleri Büyükkaledeki su 
haznesile alâkadar olsa gerektir.

Beşinci mimarî tabakada yine bu arşiv sahasında (quadrata W . - 7) ve 
IV üncü tabakanın altında ele geçmiştir. Bakir kaya üzerine kurulmuş yapılar 
büyük bir yangın izi taşımaktadırlar. Çanak çömleği Kültepe kaplarile mukayese 
edilebilir. Çoğu enli gaga biçimli testiler ve çaydanlıklardır.

Bu yıl ele geçen binden fazla eserin büyük kısmı çivi yazılı tabletlerdir. 
Bunlar arasında Quadesh meydan muharebesine ait olanla Etilerin ölülerini yak
tığını gösteren katalog ve fiş mahiyetinde olan tabletler pek dikkate değer. 
Hayvan ciğerlerde fala bakmaktan bahseden tableti ayrıca kaydeyliyoruz.

Mühür baskıları arasında Urhi-Teşup (1298-1305), Mu-Vatalle (1321- 
1325), Murşili (1325-1354), Suppiluliuma (1355-1395) adına olnları bilhassa 
öne koyalım. Mühürler hep mahrutî ve yekparedir; kaideleri dairevîdir. Hiye
roglif ve çivi yazısıle yazılı olanlar; yalnız hiyeroglif veya çivi yazısı taşıyanlar 
vardır.

IV. üncü tabakada ele geçen müstatil ağızlı ve içinde hususî tertibatı haiz 
bir küp mahiyeti anlaşılamıyan, bir çocuk banyosu hissini veren garip bir eser
dir. Ele geçen madenî eşyanın sayısı 39 dur, ve içinde demirden, tunçtan olanlar 
bulunmaktadır. Üç kollu ve sapa geçecek yerli bir yaba, I inci tabakada çıkan 
dikkate pek lâyık bir eserdir.

Vaktile 1907 - 1911 de Winckler - Makridi heyetinin yaptığı araştırmalara 
sahne olan ve Büyükkale ile Büyük Mabet arasında bulunan Pazarlık mevkiin- 
deki temizlik, heyete 20 tablet parçası kazandırmış ve ilerki yıllarda bu sahada 
yeniden araştırmalar yapılması takarrür etmiştir. Bulunan eserler tamamile An
kara Arkeoloji Müzesine getirilmiş ve en mühimleri Etnografya Müzesindeki 
vitrinlerde teşhir olunmuştur.

Heyetin bu yıl harcadığı para 5046 lirayı geçmekte olup ameleye verilen 
üç bin liradır £ '} .

GÖZLÜKULE (TARSUS) HAFRİYATI (1936)

1934 temberi Kilikya havalisini tarıyan ve nihayet Gözlükulede hafriyata 
başlıyan Amerikalı heyet, bu yıl da çalışmalarına devam etti. 5.111.936 da 
başlayıp 22. VI. 1936 da biten ve böylece üç aydan fazla süren hafriyata Bryn 
Mawr College ile The Archaeological Institute of America (ve buna iştirak eden 
Haverford College), Fogg Museum of Harward University para bulmuşlar; he
yete yine Miss H. Goldmann başkanlık etmiş; Miss D. H. Cox hafriyatla uğraş
makla beraber umumî plân ve desen işlerini üstüne almış; Miss M. S. Woods 
hafriyatın bir kısmına bakmakla beraber fotoğraf ve maden eşyayı temizleme 
işlerile uğraşmış; Miss F. E. Day eşyanın kataloğunu yapmak, Türk - îslâm 
eserlerinin neşredilecek hale gelmesini temin etmekle tavzif olunmuş; Miss S.

[ '}  K. Bittel, H. Ehelolf, H. Güterbock: MDOG, Nr. 75 (1937).
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Andrson terküvitleri yapıştırmış, katalog yapmıştır. Mr. R. W . Ebrich umumî 
nezaretle birlikte hafriyat yapmış; Mr. J. F. Daniel kısmen hafriyatla, kısmen 
Mikena ve Kibrisin tunç devri çanak çömleği tipindeki kapların etüdile uğraş
mıştır. Türkiye komiserliğini Adana Müze Direktörü Yalman Yalgın yapmıştır.

Hafriyatta bu yıl on bin liradan fazla para harcanmıştır; bunun 6900 li
rası ameleye verilmiştir.

Gözlükulede daha önceleri de araştırmalar yapılmıştı. 1845 te İngiliz Kon
solosu Barker, 1852 de Langlois — güzel, para eder, müzelik eşya toplamak 
maksadile —  sistemsiz, soyguna yakın sondajlar yapmışlar; hususî eller, bil
hassa Fransız işgal kıt’alarının istihkâmcıları 1921 de Gözlükuleyi didiklemekten 
vazgeçmemişlerdi. Fakat Amerikalı heyete bu tahriplerden ziydade, Roma çağın
da yapılan iri duvarlı binaların temelleri, odaları arasındaki müthiş alt üst 
oluşlar en büyük müşkülâtı vermiştir. Temiz bir stratification’u bu yıl da elde 
edemiyen heyetin uğradığı zorlukları Turova hafriyatında çalışanlarla Çankırı 
Kapıda çalışanların akıbetine benzetmek pek yerinde olacaktır. Bu itibarladır 
ki Gözlükulede bugünkü hafriyat ilminin örnek sayacağı bir dikkat, bir titizlikle 
çalışılmaktadır.

Plânda görüleceği üzere, heyet 1934 tecrübe sondajında Höyüğün en yük
sek noktasında iki yarma açmış; 1935 te ise daha çok cenup şarkında ve A 
sahasında üçüncü yarma; cenupta ve biraz garp versanında dördüncü yarma; bir
az şimalinde ise beşinci yarma, tepenin cenup kaidesi ortasında ise altına yar
malarım açmışlar; 11 15,5 metre derinlikte bile temiz bir stratification bulama
makla beraber Türk-Islâm devrine ait yapılar, kandiller, klâsik çağlara ait çok 
güzel lâmbalar, yerli tipi gösteren figürinler; Kıbrıs Ras Shamra’nın tunç dev- 
rile alâkalı Suriye işi, iri ve boya nakışlı bir testi; Past-Hittite çağına ait kırmızı 
porfirden Eti biyeroglifli mühürler ele geçirmeleri Kilikyanın sadece ihtimal 
içinde olan asıl tarihini aydınlatmak imkânını temin etmişlerdi. Mahrutî biçimde 
bir baskı üzerinde Eti hiyeroglifini çevreliyen çivi yazılı bir imza, Izruwaatri 
mıntakasının «Büyük Kırab> ından bahsediyor. Bu mıntakayı ilk defa işidi- 
yoruz. Kiralın adım İşputahşu okumak î. Gelle tarafından ortaya sürülmüştür. 
Bu kiralın Kozwatna Kıralı olduğu düşünülürse iki mıntakamn ayni olması ve 
bunların Kilikyayı ifade etmesi mümkünleşiyor ki Tarsusta 1935 in belki en 
mühim keşfi ıbudur. Bunlardan başka Anadolunun eski mühürleri tipinde iki 
mühür, bir Babil silindir mührü ki Hamurabi ve Kasute işgali arasındaki zama
na aittir. Uruk sitesinin ilâhı Ninşubur’a ithaf edilmiş bulunuyordu. 14.50 bu yıl
da erişilen son derinliktir ki neceften minik, sakallı, mahrutî külâhlı, gaga bu
runlu, şişko bir adam heykelciğiyle karakterlenir. Eti tipi, yerli bir san’at eseri
ndir. 1935 te bulunanlar tarih itibarile Tarsus ve Kilikyayı Milâttan önce X II. 
nci asra kadar götürmüşler; seramik bakımından Kıbrıs, Suriye, Eti ve Ege te
sirlerini meydana çıkarmışlardı.

1936 da yine A sahasında ele geçen Hitit hiyeroglifli, mahrutî baskılar 
koyu boz renkli kapların devrini tayine yaramıştır. Ege arkeolojisile uğraşan
ların türlü isimlerle andığı bu koyu boz renkli seramiği burada 5 metre derin
liğe kadar buluyorlar ve bunların demir çağının başlangıa değil tunç çağının
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son safhasına ait bulunduğunu kabul eyliyorlar. «Mynien» denilen kapların yeni 
bir izahı için yeni ipuçları bulunuyor demektir.

Elde edilen gerek (tek renk), gerek (çok renk) çanak çömleğin Ege, Kıb
rıs, Suriye, Eti sahalarile, medeniyetlerile münasebeti nekadar belli oluyorsa; 
meydana çıkarılan çanak çömlek fırınlan gözlüklerinin bu havalide nasıl mühim 
bir atelye olduğu da anlaşılıyor. Ele geçen kapların %  80 yerli olduğunu tesbit 
eden hâfirler nisbî bir istratifikasyonu temin eylediklerine kanidirler.

Maden eşya arasında, yanlarında çıkıntılar bulunan ve Almanların Aerm- 
chen Beil adını verdiği cinsten baltadır. Bütün Anadoluda malûm olmakla be
raber bu cins Torosların cenubunda ilk defa bulunmuştur.

Bu yıl yine A sahasında çok silindir ve mühür bulunmuştur. Bunların 
arasında mavi fayanstan bir silindir mühür, Kıbrısta bulunan Asur eserlerine 
benzediğini kaydetmek gerek. Hâfirlerin B yarması dediği sahada buldukları 
Asur tabletlerinin M. ö. VII nci asra ait yani Sennacherih’in fütuhatım takip 
eden zamanı bildirdiği görülmüş ve Mr. Götze bu tabletlerdeki adların Luwi'ce 
olduğunu söylemiştir.

B sahası 1935 te 4-5 yarmalarının açıldığı sahadır. Burada 17 metre derin
liğe inilmesine rağmen hâfirler temiz bir istratifikasyon elde edememişlerdir. 
Fakat kap kaçağın bulunuşundaki azlığa, çokluğa veya yokluğa göre bir nisbet 
altında tabakalar hakkında hükümler verebilmişlerdir. Buralarda bulunan seramik 
te Ege, Mikena, Kıbrıs, orta Anadolu tesirlerini nakil ve yerli atelyelerin hakimi
yetine işaret etmektedirler. Ele geçen bir Hitit damgası - ortada hiyeroglif çevrede 
çivi yazısı bulunmak üzere - çift dillidir. Mühür, III Hattuşil’in Kıralıçası Pudu- 
Hepa’ya ait olmakla ehemmiyet kazanmaktadır. Yazıya göre Kırahçanm «Kiz- 
watna hatunu» diye anıldığı ve Hurri aslından geldiğini kabul etmek gerektir.

Bu sahada da Roma çağı yapıların tâ derinlere kadar uzanan tahripleri
ni yer yer açılan kuyular ikml etmişe benziyor. Buna rağmen, hafriyat metodun
daki harikulâde incelik, dikkat sayesinde mahallî kültürün tarihini, hüviyetini, 
istikametlerini tayine yarıyacak birçok seramik ve maden vesikalar bulunmuş
tur {/}. Bulunan eserler Adana müzesindedir.

Hafriyat devam edecektir.

İZNİK HAFRİYATI

Profesör Şeyde, 14/8/36 da bir mektupla 29/V/1935 ruhsatnamesine da
yanarak Dr. Schneider ve arkadaşlarının hafriyatı hatırlatılmakta ve bu yıl ayni 
zatın Mile Dom  ile birlikte çıkan eserlerin ölçü ve fotoğraf işlerile o hafriyatın 
neticelerini alacaklarını bildirip müsaade istemektedir: 2 hafta için:

O  Kilikyada araştırmalar ve hafriyat üzerine bakınız:
a )  Dr. Einar Gejerstad: Cilican Studies (Rev. arch. 6, seh. 3, 1934).
b )  Miss H. Goldmann : Preliminary Expédition at Gözlükule, Tarsus, 1935, Aja, 

X X X IX  (1935), No. 4.
c )  Miss H. Goldmann: Excavations ta Gözlükule, Tarsus, 1936. Aja, XLI, 

(1937), No. 2.
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Bu iki âlim 12.XI.1936 da îzniğe gelmiş, işe 13.XI.1936 da başlamış; ve 
16.XI.1936 da ayrılmıştır, dört gün çalışmışlardır.

KUSURA HAFRİYATI 1936

Anadolunun garbinde Turova, müselsel kültürlerin tarihini aydınlatan bir 
tablo idi; Alişar, Boğazköy, nihayet Alaca-Höyük orta Anadolu için; Gözlü- 
kule cenup Anadolusu için ayni mühim rolü oynadılar. Ahlatlıbel Ankara mın- 
takası ve Anadolunun garbi için bir repère noktası işini gördü. Fakat Karade- 
nizden başlayıp Ankaradan geçerek Antalyaya varan bir hattın üzerinde çok 
büyük bir saha tamamile denecek bir karanlıkta idi. Ne Prof. Armerod ve Word- 
wards’m münferit buluntuları, ne de Afyon müzesinde toplanan dağınık bazı 
parçalar bu karanlığı giderecek mahiyetteydi. Yani Anadolunun garp ucile or
tasını ve şarkını, münasebet bakımından bağlıyan büyük halka araştırılmadan 
duruyordu.

Kusura hafriyatının tarihî rolü asıl bu sebeple ehemmiyet kazanmaktadır. 
1934 gezisi ve sondajı, 1935 hafriyatile ikmal edilmiş; höyüğün kronolojisi ol
dukça aydınlanmıştı. Miss Lamb gibi Troade alanı hakkındaki malûmatı Cyc
lades ve Ege kültürü hakkındaki malûmatından az olmıyan Limni adasındaki 
Thermi hafriyatile Anadolu arkeolojisine garpte diğer bir esaslı repère noktası 
hazırhyan değerli arkeolog elinde Kusura, 1936 da sırlarının büyük kısmım 
vermiştir.

Köyün Sandıklı ovasının şarkındaki Komala dağının eteğinde, 175 evli, 
1250 nüfuslu olduğu; Afyonun 55 kilometre cenubu garbinde, Sandıklıdan 13 
kilometre şark cenubunda bulunduğu unutulmamıştır. Höyük civanndakilerin 
en yükseği olup 1 4 - 1 5  metre yüksekliğinde, 400 metre uzunluğundadır. Uzun 
zamandır köylüler buranın böğürlerini deşerek kerpiç yaptıkları için höyüğe 
kerpiçlik denilmekte ve eni pek iyi bilinememektedir.

İngiliz hafriyat heyetine bu yıl da Miss Lamb başkanlık etmiş, kendisine 
Mr. and Miss Stewart, Miss Rachel Clay, Mr. Macartney refakat etmişlerdir. 
Sonuncu zat heyetin mimarlık işlerini görmüştür. 1935 te bir ay çalışan heyet 
bu yıl dokuz hafta çalışabilmiştir (haziran başından 21 ağustosa kadar).

Bu yıl alınan neticeleri şöylece hulâsa etmek mümkündür:

1. —  Höyükte kazılan dokuz yarmada dahi başlıca üç devre farkedilmek-. 
tedir. Heyet en eskisini A, İkincisini B, sonuncusunu C ile göstermiştir.

2. —  A devresi: Kalkolitik (Chalcolithique) çağa ve Milâttan önce IV ün
cü binin sonlarına raslıyor, höyük bünyesinde takriben iki metre kalınlığında 
bir tabaka meydana getiriyor. Mimarlık izleri maalesef mütemadi tahripler ne
ticesi —  hiç olmazsa hafriyat sahasında — kaybolmuştur ve yalnız bir büyük 
ocak ele geçmiştir. Taş, kemik avadanlık azdır; maden ise bir iki bakır iğneye 
münhasırdır. Çanak çömlek cümleten elde yapılmıştır. Yapılışları bir yana du
rursa, biçim bakımından onları hayretle takdir etmemek imkânsızdır. Hamur 
biraz kabadır, cidarlar kalıncadır, ağızlar arızalıdır. Kabın hamuru ve yüz rengi
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hususunda ittırat aramak boşunadır; esmer, kırmızı, devetüyü renginde hamur 
kullanılmış; kabın yüzü ise ekseriya perdah, cila görmüştür. Tek renk oluşu 
kat’î hâkimdir. Süs seyrektir ve çizgiye ve çizginin beyaz macunla doldurulmuş 
bulunmasına münhasırdır.

Bu kapların mukayesesi ve hangisinin yerli, hangisinin ithalât 
işi olduğu ve bu kültürün menşei hususunda elemanlar azdır. Ahlatlıbelde, Ali- 
şarda, Cydades’te ele geçen nadir mukayese elemanları hüküm vermeye yetmiyor. 
Bununla beraber bu ilk katta bulunan vesikalar, onları buradaki beşeriyetin ilk 
san’at ve kültür hecelemesi telâkki ettirmiyecek kadar mütekâmildir.

Miss Lamb’ın 1935 te verdiği prensiplere göre bu devre Milâttan önce 
2800 - 3300 arasındadır.

B devresi: Birinci devreden bu İkinciye geçiş tedricidir, bir istilâ ve tahrip 
işi değildir.

Mimarlık vesikaları daha boldur. Başlıca malzeme çamur ve zamanla ça
murlaşmış kerpiçtir. Seyrek olarak duyar temellerinde taş kullanılmıştır. Duvar
ların yüzünü ak bir madde ile badana ettikleri anlaşılmaktadır: Anadolunun 
tanıdığımız prehistorik istasyonlarında olduğu gibi, odalar ufak ve dört kö
şedir (cemiyet ve aile hayatının tarzı için mühim nokta!). Yer yer ocaklara ve 
çöplük işini gören kuyulara raslanmıştır. Çanak çömleğe nazaran bu devre tak
riben 6.50 metre kalınlığında bir tabaka meydana getirmektedir.

Dış âlemle münasebet bu devrede inkişaf etmiştir. Çanak çömleğin şeha- 
deti bu hususta açıktır: Anadolunun cenup garbinde (Senirce, Pinarbaşı gölü), 
garbinde (Turova, Thermi, Ahlatlıbel) birçok mükayese elemanları vardır.

Kapların hepsi elde yapılmıştır; biçim pek çeşitlidir ve pek zariftir; süs 
yalnız çizgilere münhasır olmayıp kabartma süslerin pek çok türlü ve kabın 
birçok yerinde kullanılması ile güzellik temin olunmaktadır.

Ele geçen kemik, taş ve maden avadanlıklarla mühürler, figürin-idollerin 
çoğu bu devreye aittir. Bu devreyi kapatan işaret - Turovada görülen - içi haçvari 
boya nakşile süslenmiş kapların bulunmasıdır. Bunlar ağır dönen tornada ya
pılmış ve Kusurada yalnız içi değil kabın dışı ve dibi de haçvari nakışla süs
lenmiştir. Miss Lamb bu devreye «Tunç devri» diyor amma Anadolu arkeolojisi 
bakımından «Bakır çağı» demek muvafıktır. 2000-2800 arasında devam ve bi
zim Proto Eti dediğimiz devreye tekabül eyliyor. Kusurada henüz adını bilme
diğimiz beldenin tarihini en çok bu ikinci devre kaplamaktadır.

C devresi: Bu devreyi yangın izleri, yeniden yapılma kalıntılar karakterlen- 
diriyor. Yeni elemanlar, yeni âdetler, teknikler görülüyor. Çanak çömlek yapı
lış, süsleme, şekil bakımından A ve B devrelerinden tamamile ayırt edilebiliyor. 
Çabuk dönen torna kapların yapılışında hâkim unsurdur amma elle yapılan bazı 
çeşitler kökünden kaldırılmış değildir. Yeni tesirler ve biçimler orta Anadolu ile 
(Alişar ve Boğazköy) münasebetin iyice kurulduğunu; Turova ve Thermi’nin 
(son Tunç devri) kaplarile münasebet, buralarla eski bağların devamını gös
termektedir. Anlaşılıyor ki Kusuranın C devresindeki halkı, kısmen olsun eski 
neslin devamıdır; ecnebi unsurları sonradan katılmıştır. Bu ecnebi unsurların 
nereden geldiğini tayin etmek kolay değildir.
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Şimdilik şunu söylemek mümkündür: Yollarda ve nakliyatta her kolay
lık Kusuraya yeni kütleler getirmiştir ve o, tâ başlangıçtanberi gördüğümüz 
kültür ve san’at hegemonyasını devam ettirmiştir.

Miss Lamb 1935 te bu devreyi Milâttan önce 700 - 1700 arasında tahmin 
etmişti. Firikyanın ne renkli kaplarından, ne de meşhur buccherosundan Kusu- 
rada eser bulunmayışı, beldenin I inci binden fazla yaşamadığım gösteriyor.

Bu devrede a, b, c safhalara ayırmak mümkündür. Bulunan eserler tama- 
mile Afyon müzesinde teşhir edilmiştir.

Görülüyor ki Kusura hafriyatı şimdiden büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 
Henüz tamamile tesbit olunamıyan kronolojinin önümüzdeki yıllar içinde vu
zuha varmasını diliyoruz £2}.

TUROVA HAFRİYATI

1932 denberi Turovada çalışmakta olan Amerikan hafriyat heyeti, bu yıl 
da Cincinnati Üniversitesi arkeoloji Profesörü Dr. C. "W. Blegen’in reisliği al
tında idi. Değerli âlime ayni üniversitede klâsik diller muallimi bulunan asistan
ları Mr. J. L. Caskey ile J. Sperling; Miss D. Ravvson, Miss M. Ravvson ve Mimar 
Mr. L. Lands ve kısa bir müddet için Mrs. E. Blegen, Mrs. Hill refakat etmiştir.

Heyet işe nisanda başlamış ve temmuz haftasında çalışma mevsimine niha
yet vermiştir.

1935 yılına kadar ve o yılın hafriyatı, emsalsiz bir tekâmül ve incelik gös
teren bir hafriyat tekniği ile yapılmıştı. Alınan neticeler geçen yıla ait broşürü
müzde hulâsa olunmuştur.

Bu yıl, hafriyat heyeti, daha az kalmış olmakla beraber, mesai bakımından 
harikulâdelik göstermişlerdir. Bu mesaiyi şu safhalarda mütalea edebiliriz:

A. Hafriyat heyetinin civardaki araşttrmalan:

Bu araştırmaların gayesi, bu havalide Turova ile mukayese edilecek ören 
ve merkez yahut kale olacak başka belde yerleri; nihayet, burayla alâkadar li
man, iskele ve saire bulunup bulunmadığını aramaktı.

Turovanm biraz cenup şarkındaki Karayiv tepede daha önce yapılan araş
tırmalar bu yıl sistemli bir surette tekrarlandı. Buradan Turova görülmekte, 
fakat deniz ve boğaz çok uzakta kalmaktadır. Burada ufak bir mabet bulundu. 
Temelleri kaya üstüne oturtulan mabedin sütun kaidelerine göre arkayik olması 
pek muhtemeldir. Ele geçen seramik parçası klâsikti; bir taştan iri çekiç par
çasını ayrıca notetmek lâzım. Heyet buranın plânını yapmıştır. Toprak katının 
50 santimi geçmiyen inceliğine bakılırsa burada esaslı, devamlı bir yerleşmeye 
imkân olmadığı anlaşılır.

1937.
[ '}  Cf. Miss W. Lamb: Excavations at Kusura, near Afyon Karahisar. Oxford,
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Turovanın şimal ilerisinde, (İbnitepe) nin denizle birleştiği yerde; Ço- 
bantepe denen mevkide heyet yeni ve prehistorik bir istasyon bulmuştur. Turo- 
vadan klâsik çağların sonuna kadar muntazam bir seri seramik toplamıştır. Bu
ranın Turovanın bir nevi iskelesi olması da muhtemel telakki edilmiştir. Fakat 
burada da toprak pek ince bir tabaka teşkil etmekte; uzun devrelere giren yer
leşmeye imkân bırakmamaktadır. 1934 yılında heyetin yaptığı Kumtepe, Ballı - 
dağ, Eskihisarlık sondajları ve araştırmalarîle geçen yıl Yenişehir, Beşihe ve 
Üyücekte yaptığımız tetkikler; nihayet daha önce F. Calvert’ın, Schlimanne’ın 
ve Dörpfeld’in çevrelerde (meselâ Hanaytepe ve sairede. . . ) yaptıkları hafriyat 
ve araştırmalarla birleştirilerek görülüyor ki Turova alanında Hisarlık örenin
den ve höyüğünden daha büyük yer, daha müselsel bir birleşme merkezi yoktur,

B. Heyetin astl hafriyatı:

Asıl -hafriyat, plânda takip edileceği üzere, örenin şimali garbindeki C, 
D - 2, 3 yarmasında; örenin cenubundaki F - 8 alanında; örenin garp cenubun
daki A - 8, 7 arasında; ve örenin ortasındaki E - 6 adasında; örenin şarkındaki 
VI F evinde, V I G, V I H, V II E, V II sahasında; H - 7, 8 de; ve nihayet J, K  - 
5, 6 ile V II E, V II Z, V II N noktalarında toplanmıştı.

Bu noktalarda ince aramalar birmiş değildir. Fakar bu yd alınan neticeleri 
kısaca söylemek faydalıdır:

1. —  Turova I. in de a ve b gibi bir taksime girecek surette farklı yerleşme 
safhaları gösterdiği; gerek mimarlık, gerek kültür eşyalarının tetkikile anlaşıl
mıştır. Burada bulunan iskeletler hep küpler içinde ve bebeklere aitti. Evlerin 
büyük ve muntazam, beyzî plânlı odalar veya oda halinde olduğuna bakılırsa 
büyük ailelerin ayni yerde oturduklarına hükmetmek gerekiyor.

Bu yıl yapılan araştırmalar; Turova II ye ait temelin, birinci beldeye ait 
yıkıntılardan meydana gelen bir tarasası tabakalar heyeti mecmuası üzerine atıl
dığını göstermiştir. Bu sahada sayılan 22 tabakadan fazla kültür katı, hayatın 
kesafetini göstermektedir.

2. —  Turova V ve Turova V III gibi, mimarlık ve kültür vesikaları ele 
geçememiş olan katlara bu yıl Taşlanmıştır. A 7 - 8 de yapılan hafriyat 
bu hususta son derece ehemmiyetli, verimli olmuştur. Turova V  in, Mikena ça- 
ğiyle hemzaman, V I ncı sur duvarından dışardaki yapıları ele geçmiş; çanak 
çömleklerin derhal farkettiği anlaşılmıştır. Rengin tezyinat izlerine de bu V  inci 
belde seramiğinde Taşlanmıştır. V III inci beldenin kültüründe, henüz Mikena 
izleri vardır.

3. —  F-8 de ise altıncı kata ait bulunan ehram şeklindeki taştan ibadet yeri 
(autel en pilier) çok ehemmiyetlidir. Nasıl ki F - 8 den daha cenupta bulunan 
cenup kapısındaki kule içinde, zeminde, çoktan ele geçmiş bir mustatil kaide üs
tünde bulunup ancak bu sene farkedilen iki tekerlek sütun izi o kadar ehemmi
yetli görülmüştür. Knossos’ta ele geçen ve üzerinde güvercinler bulunan, pişmiş 
topraktan üç sütun ayni mana, ayni ehemmiyet ve ayni çağ eseri değil midir?
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4. —  E-6 da yapılan hafriyat ise Turova I. in bir de C taksimatını ihtiva 
etmesini veyahut Turova II. nin a, b ve c taksimatına girmesini emredecek mi
marî hususiyetler ele geçirtti.

5. — Örenin şark sur duvarına bitişik evlerde yapılan hafriyat V I H ku
lesindeki temizlikler; VI ncı beldenin zelzele ile yıkıldığına dair, şüphe edile- 
miyecek deliller vermiş; buna mukabil V II nci beldenin yeni ele geçen büyük 
kısımları hep yangın izlerini tebarüz ettirmiştir.

V I E evi ise tâ temelinden itibaren ortaya çıkarılacak bu devreye ait bir 
yapı ilk defa olarak Turova’da tamam olarak görülmüştür. Bu temellerin çok 
derin olduğu, duvarlarda kereste kullanıldığı bir daha tesbit olunmuştur.

C. Diğer çalışmalar: Cincinnati hafriyat heyeti öreni bir turizm merkez ha
line getirmek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Schelman ve Dörpfeld hafriyat
ları her tarafı toprak tepelerle örtmüş, kuşatmıştı; örenin görünebilmesi, husu
siyetinin anlaşılabilmesi için bunların temizlenmesi lâzımdı. Heyet geçen yıldan- 
beri bu turizm gayeli temizliğe başlamış; binlerle vagonet toprak taşımıştı. Bu 
yıl, yeni dekovil hatları kurarak bu işe devam ettiler.

Ele geçen ve korunması gereken yapı ve parçalan da çimento ile tahkim 
ettiler. Bir kısım yerlerin de toprakla örtülmesi usulünü tuttular.

*
*  *

Turovadaki hafriyat henüz bitmemiştir. Onun hakkında böyle parça parça 
malûmat verip her yılın mesaisini kısmen takip mümkündür. Asıl 'büyük netice
leri şüphesiz hafriyat bitince öğreneceğiz. Görülüyor ki şimdiden de ele geçen 
neticeler az ehemmiyetli değildir.

Bu yıl da heyet bulduğu 96 i parça tam eserle Anadolunun prehistorik ta
rihini aydınlatan 961 delili müzemize hediye etmiş demektir. Bulunan eserlerin 
çanak çömlek kısmı Turovadaki müzede kalmış; diğer kıymetli eşya tamamile 
İstanbul müzelerine teslim olunmuştur p } .

YAN IK ODALAR VE KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA CAMİSİ 
H AFRİYATI 1935 —  1936

Istanbulun Bizans anıtlarını aramak arkeoloji için yeni bir şey değildir { 2J .  
Fakat bu aramalar hiçbir zaman ve Türkiyenin hakikî yardımiyle şimdiki gibi

Mr. Blegen her seneki mesaiyi — maalesef ilkin biraz fazla muhtasar olmak 
Amerikalı dostlarımızın âdetidir! — raporlarla neşretmektedir. Bu hususta şunlara bak
mak faydalıdır:

American Journal of Archaeology, vol. 36 (1932), No. 4 ; vol 38 (1934) No. 3; 
vol 39 (1935), No. 1 ve No. 4 ; vol. 41, No. 1.

Bundan başka:
J. Spirling ve Hâmit Koşay: «Tnoab> da Dört Yerleşme yeri. 1936, (Yalnız tiirkçe).
Remzi Oğuz Ank: Tiirkiyede arkeoloji işleri. 1935. (Yalnız tütkçe).
C] E. Mamıboury: Les Fouilles byzantines â İstanbul, 1936.
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azametli, metodik hafriyat şeklinde tezahür etmiş değildir. Ayasofya mozaikle
rini bulma ve temizleme işi, Arasta sokağındaki mozaikler heyeti mecmuası, 
Ayasofyanın garp avlusunda Artium Justinianus’unun bulunması, bu hüküm ilim 
alemince kazanılmış vesikalardır.

Lausannes Arkeoloji Enstitüsü Profesörlerinden Paul Schazmann İstanbul 
Alman Arkeoloji Enstitüsünün yardımile 1935 te «Yanık Odalar» veya sadece 
«Odalar Camisi» nde hafriyat yapmağa başladığı zaman, bu metodik araştır
malara katılmış değildi. Daha önce Bergama hafriyatında da bulunan Mösyö 
Schazmann 1935 temmuzunda işe başlmış bulunuyordu.

Edirnekapı taraflarındaki diğer bir iki anıtla (Kazımağa camisi, Karagüm- 
rük sarnıcı) birlikte bir «heyeti mecmua» yaptığı zannedilen bu caminin Bizans 
devrindeki ilk ismi henüz bilinmemektedir. Şimdiki cami döşemesi altında yirmiye 
yakın oda bulunması ve bazı fresin izleri orada yapılacak hafriyat neticesi hak
kında emniyet vermekteydi.

Temizleme ve hafriyat, oldukça zor şartlar altında, şimdiki cami döşemesi 
altındaki odalarda birçok mezar ve lâhitler meydana çıkartmıştır. Bu kısmın al
tında daha eski bir kilisenin temellerine, taksimatına inmek mümkün olmuştur. 
Orta mihrabın altına raslıyan bu kısmın Crypte olduğu ve Milâdın V I ncı as
rına ait bir yapının izleri üstüne kurulduğu zannedilmektedir. Crypte’ın ise IX  
uncu asır yapısı olduğu (Sofileos-829) yazılı kitabeye nazaran kabul olunmakta
dır. Kiliseden camiye çevrilen şimdiki yapının ise - bulunan papaz mezarlarına 
nazaran X II  nci asırdan yeni olması mümkün değildir. O halde Bizans metin
lerinde Birinci Alexis Comnene (1081-1110) in yaptırdığı kaydedilen Sauveur 
Philanthrope kilisesinin bu olması pek muhtemeldir. Zaten ele geçen ve yaldızlı 
bazı kitabeyi taşıyan bir mermer lâhtin bizzat bu kirala ait olduğu zannedil
mektedir.

Bu hafriyatın asıl kazancı; son iki mimarlık devresinin duvarlarını süsliyen 
firesklerdir. Bunlar bir iki kat olup en eskisi tabiî en alttadır ve V III-X II asır
lar arasındadır. Baştan başa güherçile bağlamış bu duvar yüzlerinin temizlen
mesi, firesklerin keşfi ve bizzat onların tutkallı bezler, büyük emeklerle kaldırı
lıp müzeye nakli., işin en zor tarafını teşkil etmiştir f 1} .

İSTANBUL FRANSIZ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN 
HAFRİYATI 1936

(Yazılıkaya - Hayran Baba) hafriyatı

Unutulmamış olduğu üzere, Istanbuldaki Fransız Arkeoloji Enstitüsü; 
azasından Mösyö R. Jestin namına geçen yıl gezi ve sondaj müsaadesi istenmiş; 
ve Firikya mezarları mıntakasında nerelerin neticeli bir hafriyata zemin olabi-

f 1}  P. Schazmann: Jakrıbuch d. dentrch «ardı. Inst. t. 50» (1935).
E. Mamboury: Les fouilles byz., p. 279-281.
Tan gazetesi, Temmuz ve Ağustos nüshaları (resim, plân ve günlük intiba bakı

mından). .
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leceğini, bu maksatla Eskişehir - Afyon arasında ve Seyitgazi cer bundaki Küm
bet köyü aşağılarında Yazılrkaya ile Hayran Baba sahalarında biribiri ardınca yok
lamalar yapacaklarını bildirmişlerdi. Enstitü Direktörü Mösyö Gabriyel hasta
landığı için bu araştırmalar ancak bir gün sürebilmişti.

Bu yıl, enstitü azasından Mm. Jestin ve P. Devambez ayni programı tathika 
devam ederek 9. V. 1936 da Eskişehirde vekilliğin komiserde birleşmiş; 13. V. 
1936 tarihinde Yazdıkaya grupunda hafriyata başlamışlardı. Çalışma « la Cité 
de Midas =  Midas şehri» nde, bilhassa (Midas mezarı) denen anıtla, tepenin 
garbinde bir nevi kaya mihrabı önünde akıp gitmiştir. Bilhassa «Yukarı kale» 
denilen ve mihrabın üst taraflarında bulunan tepede duvarla çevrili dört bölme ve 
tepeyi müdafaa ettiği tahmin olunan bir büyük istihkâm duvarı izi meydana çıka
rılmıştır. Dere dibinde keşfedilen bir mabetten çıkan arkayik bir heykel vak- 
tile Afyona kaldırılmıştı. Bulunan cüz’î miktardaki pişmiş topraktan figürin 
taştan stel ve saire Afyon müzesine nakledilmiş ve buradaki çalışmalara 3. VI. 
1936 da son verilmiştir. Bu münasebetle sarfedilen para 790 liradır.

Fransız enstitüsünün faaliyeti Mm. Jestin ve Devambez’ın başkanlığında 
ufak bir fasıladan sonra 12. X . 1936 da tekrar başlamıştır.

İlkin Afyon şimalinde ve Seyitgazi cenubundaki Kümbet köyü aşağıların
da bulunan Beyköy höyüğü görülmüştür. Burası; vaktile Mr. W . Ramsay’ın 
verdiği Hitit hiyeroglifli bir taş münasebetile araştırılmış ama ondan iz buluna
mamıştır. Buna mukabil höyükte açılan küçük ve 1.50 derinlikteki hendek Ba
kır çağına ait kap kacak parçaları ile obsidiyen vermiştir.

Sonra, daha cenupta ve Hayran Baba köyünün beş kilometre kadar şarkın
da Maltaş mezarının üstünde uğraşılmıştır. Şimdi buraya Göynüş denmekte ve 
mezarın sadece tepesi toprak dışında kalmış bulunmaktadır. Buradaki hafriyat bir 
hafta kadar sürmüş ve neticede: kayanın işlenmiş yüzü, arkada oyulan dik kuyu 
meydana çıkarılmış; hangi devre ait olduğu hâfirlerce tayin edilemiyen kaya, 
tek renk seramik parçaları bulunmuştur. Bu hafriyatın asıl mühim neticesi: 
kendisinin mezar olduğunun anlaşılması ve tamamile bu bünyede olan Midas 
mezarının da mezar olduğunu bu suretle ışıttnasıdır.

Sonra; bir kilometre şimalde bir sıra anıtlara raslanır ki Mr. W . M. Ram- 
say bunları çok önce tetkik eylemiş bulunmakla beraber hepsi de gömülü oldu
ğundan heykeltraşlık değerleri bilinmemektedir. Bunlar da tesbit olunmuştur. 
Heyet burada hafriyat yapacaktır.

Gezi ve sondajlar 23. X . 1936 da bitmiştir. Sarfedilen para bu sefer 300 
lirayı geçmemektedir.

SİR K. ARCHÎ. CRESW ELLÎN GEZİSİ (1936)

Kahire Üniversitesinde İslâm san’at ve arkeoloji profesörü olan Sir Cres- 
well daha 1935 te, Diyarbakır havalisinde bir seyahat yapmak istemişti. Mer
hum Lord Levelhulme’ın başladığı Early Moslem Architecture adlı kitabın II  in-
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Heyet ^ştanbuldan otomobille 24 Ağustosta ayrılmış İzmit, Adapazarı, 
Düzce, Bolu, Kızılcahamam yolu ile 26 Ağustosta Ankaraya gelmiştir.

1. - - Heyet Ankaradan 30. V III. 1936 da ayrılmış ve Kastamonu’ya var
mıştır. Kastamonu civarında Germeç, Karadere, Derebeğisi, Bey köyleri gezil
miş; R. Leonhard’ın bahsettiği tümülüslere rastlanamamıştır.

Sonra Taşköprünün Çetme köyüne yakın kırk tepelere gidilmiş ve geçen 
yılki tümülüslerin soyulmuş bulunduğu görülmüştür.

Taşköprü - Boyabat yolu üstündeki Kornapa kitabeleri kopya edilip «Kı
lıç Kaya» daki mağara görülmüş; Taşköprü şimalindeki Gökçeağaçtan geçerek 
Boyabadın Salar köyüne varılmış; Leonhard’ın bahsettiği arkayık devre ait kaya 
mezarı görülmüştür. Bu abidenin frontenini taşıyan üç sütunun başlığı, çev
rilmiş vaziyette muhayyel hayvanlardan meydana gelmiştir ki fevkalâde dik
kate lâyıktır.

Taşköprü - Boyabat arası, daha önceleri soyulmuş tümülüslerle doludur. 
Bu havalide, Gökçedağın garbindeki Akçekese ve Karapınar görülmüş; sonra 
Taşköprünün Örhenli yerindeki tümülüslerin birkaç ay önce soyulduğu tesbit 
olunmuştur.

Daha sonra, Kastamonu - Cide yolu arasında Azdavay nahiyesine varıl
mış; Cidenin şarkındaki Tümle (Thymena), garbindeki Kıderos (Cytoros) ka
dîm limanlarına atla gidilerek bazı kitabeler kopya ve bazı fakirane mabet ve 
mezarlar tesbit olunmuştur. Kayalar içine oyulmuş tünel-mabetlerden birisi da
ha bu vesile ile meydana çıkarılmıştır.

17. IX . 1936 da Kastamonunun 7 kilometre garbindeki Dere köyüne ya
kın bir tümülüs kazılmıya başlamışsa da neticede bunun eski zamanlarda soyul
duğu anlaşılmıştır.

2. —  N iğde vilâyetinde: 2. X . 1936 da Ankaradan Kırşehire varılmıştır. 
Kızılırmak üstündeki Kesik Köprü’nün şimali garp istikametinde bulunan Mu
ratlı höyüğüne varılmıştır. Burasının eski Nyssa olduğunu Brol Hrozuy’nun 
benimsediği malûmdur. Burasının bir az şimalindeki Harmandalı köyü yanında 
şehir suru hâlâ görülen Bezirgân Höyüğünü ise Jacopi Nyssa için daha çok be
nimsiyor. Ayni kadîm beldeyi, Aksaray garbindeki Alem köyü veya höyüğünde 
görmek istiyen birisi de Dr. I. Gelb’dir. Gerek Muratlı, gerek Bezirgân höyü
ğünün çanak çömlek kırıkları yüzlerin en eski devirlerdenberi meskûn olduğunu 
göstermektedir.

Sonra Hacı Bektaşa uğranıp Avanos yolu ile Ürgüp’e varılmış; yakındaki 
Görene havalisindeki Bizans işi kaya mezarlar, kiliseler, zaviyeler gezilmiştir. 
Buralardaki firesklerin kaptst olm ak üzere bulunduğu tesbit edilmiştir.

Sonra Nevşehir - Niğde görülmüştür, Eski Kömüşteki kayalara oyulmuş ki
lisenin hâlâ ambar gibi kullanıldığı tesbit olunmuştur.

Niğdenin cenubundaki Bahçe köyden Kemer hisara kadar (Tyana eski bir 
ibadet merkezi) dizili Roma su kemerlerinin enkazı hâlâ görülmektedir. Suyun 
membaı Köşk veya Keseler mevkiinde bulunmakta ve oradaki mozaikti büyük 
havuz hâlâ görülmektedir.



Bunlardan sonra Niğdenin 60 - 70 kilometre şimali garbinde (Bekârlı) 
veya Nenezi köyüne gidilmiştir. 1934 te hafriyat yapılan Göllüdağın şimalinde 
ve Top adanın cenubu garbinde bulunan buranın klâsik Nazransus olduğuna 
Jacopi inanmıştır. Buradaki örenlerden toplanan seramikler çok eski çağları 
göstermektedir. 8 kilometre daha cenubu şarkîde bulunan (Sorson) veya Sofu
lar köyünde klâsik mezarlar ve Nenezigözü ovasında, iki büyük yığma arasın
da Selçuklulara ait Bekâr Sultan türbesi dikkate lâyıktır. Bizzat bu çifte tümü- 
lüs 1934 te Göllüdağ hafriyatını yapan Türk heyeti tarafından tesbit olunmuş
tu f 1} . Sonra Niğdenin 30 kilometre şimalindeki Andaval (Andabali) köyün
deki Bazilika ehemmiyetle kaydolunmuştur. (Imparatoriçe Helenanın yaptırdığı).

Sonra yine cenuba dönülmüş; Ulukışlamn şarkındaki Paşmakçı köyüne 
varılmış, buranın Fanstinopolis olduğu tesbit edilmiştir. Torosların Kırkgeçidi 
asıl buradan başlar. Büyüle Iskenderin de buradan geçtiği malûmdur. Biraz 
uzaktaki Eminlik köyünde Roma yolu bulunmaktadır ki, III üncü asra aittir ve 
yolun Bağderesinden geçtiği kabul olunmaktadır.

11. X . 1936 da Aksaraya varılmıştır. En güzel abidesi «Zincirli medrese» 
olup hapishanedir.

3. —  12. X . 1936 da Ankaraya dönülmüş ve hemen Taşköprüdeki çalış
maların ikmaline bakılmıştır.

16. X . 1936 da Taşköprü yanındaki beş tümülüs açılmıştır. Tümülüslerin 
dibine, bakir toprağa varılmadığından yalnız Roma çağı mezarları bulunmuştur. 
Bunların da bir kısmı daha önceleri soyulmuştu. Tepedelik köyü yanındaki 
tümülüs çok dikkate lâyıktı. Burada yedi metre derinliğe kadar varılmış; ortada 
bir taş yığını ve daha altındaki çukurda prehistorik seramik bulunmuştur. Mr. 
Jacopi tümülüs âdetinin Paflagonyada çok eski çağlara dayandığını kabul et
mektedir.

Karalardaki mezarlar keşfedildiği zaman da onların tarzına bakarak bu 
çeşit mezarlar an’anesinin çok eski olduğu kanaati ortaya sürülmüştü. (TTAED, 
II (1934): Karalar hafriyata).

Buralarda yapılan sondajların amele ücreti 202 lirayı, satın alınan eşya 
ücreti de 8 lirayı bulmuştur. Bütün bu mevsim içinde yapılan istikşaf gezintisi 
6000 kilometreyi geçmektedir £2J .  Bulunan veya satan alınan eşya Ankara Ar
keoloji müzesindedir.

2 6 0  İ3ERGİ

JAMES RIVERS BARRINGTON STEW ART GEZÎSİ (SON DAJI)

Mösyö Stewart; Cambridge Üniversitesi ailesindendir. Hocası Mr. A. J. 
B. Wace onun Türkiyedeki çalışmasını idare etmektedir. Bu maksatla teşekkül 
eden bir heyet Mr. and Mrs. Stewart’in Anadolunun garbinde, eski Mysie hava
lisinde araştırmalar yapmasını temin ve ele geçecek eserler sayesinde; bu havali
nin kültür tarihini aydınlatmak; bir taraftan Turovada, bir taraftan Yortan ha-

{?) TTAED, III (1935): Göllüdağ Hafriyatı.
D  Giuiio Jacopi: Esplorazioni E Studi in Paflagonia E Cappadocia 1937-XV. Roma.
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valisinde yapılmış olan hafriyatların neticelerini kontrol etmek istiyor. İzin 
30.1.1936 da verilmiştir.

Mösyö Stewart ve refikası; yanlarında komiser Haydar Sumerkan olduğu 
halde 14. II. 1936 da Balıkesire gelip işe başlamışlar; yalnız geziye münhasır 
olan bu ilk safhayı 11. III. 1936 da bitirip Istanbula dönmüşlerdir.

Bu ilk gezi safhasında görülen yerler ve tesbit olunanlar şunlardır:
1. —  Balıkesirin 15 km. cenubunda Dere çiftliği civarında Ibcak Pınar 

kalesi, Tavşantepe, Yasrkale örenleri görülmüş; Roma, Bizans devirlerine ait 
izlere raslanmıştır.

2. —  Balıkesirin 14 km. cenubunda Naipli köyü yanındaki Taşkesi öreni 
görülmüş, klâsik çağ eserlerile birlikte bazı prehistorik çanak parçası toplan
mıştır.

3. — .Balıkesirin 16 km. şarkında Höyükçe’de tetkikat yapılmış; prehisto
rik çağ çanak çömlek parçaları toplanmıştır.

4. —  Balıkesirin cenubunda ve azıcık şarktaki Çağış nahiye merkezinden 
21/2 kilometrede bulunan Çamlıca tepesinde tetkikat yapılmış ve burasının yer 
yer, gizlice kazılmış ve soyulmuş olduğu tesbit olunmuştur. Görülen eserler 
yalnız klâsik idi.

5. —  Çağış civarındaki Büyük Bostancı köyüne yakın Höyücek yığması, 
kezalik klâsik parçalar vermiştir. Ayni yerlerdeki Çayhisar’da da klâsik eserler 
bulunmuştur.

6. —  Balıkesirin 9 kilometre şarkındaki Boğazköprü yalanında, dağ ete
ğinde bulunan Üçpınarlarda da klâsik çağ parçalarına raslanmıştır.

7. —  Susurluk’a gidilmiştir. Kasabanın 7 km. cenubunda, Simav çayı kı
yısında Sultan Çayırındaki Bizans kalesinin öreni ve karşıda, çayın öbür sahi
linde Buzağılık köyü tarafında Çaylak Tepesi ve klâsik çağ örenleri tesbit olun
muştur.

8. —  Balıkesire dönülmüş, oradan Bigadiç nahiyesine gidilmiştir. Orada 
bir Bizans kalesinin öreni ile Ufak höyükte Bizans mezarları görülmüş; bunların 
hepsinin soyulduğu anlaşılmıştır.

Bigadiçin 10 km. garbinde Babaköy civarındaki dağlarda kayalara oyul
muş mezarlar ve Başpınar taraflarında klâsik çağ ile prehistorik çağ parçalan 
tesbit olunmuştur.

9. —  Balıkesire dönülmüş; 25 km. şarkında Bayındır köyüne gidilmiştir. 
Burada Bizans kalesi, klâsik parçalar ve prehistorik çanak çömlek parçalan tes
bit olunmuştur.

Bu tarafta, Balıklı köyündeki mezarda Roma stele’i tesbit edilmiştir.
10. —  Balıkesirin 16 km. cenubunda, Etalya (veya Pamukçu) ile Nargis 

arasında Boyalık adlı tepeciğe varılmış, prehistorik küp parçaları bulunmuştur.

*
*  *

Mister Stewart in çalışmasında ikinci safha bundan sonra başlar. Gezisinin 
zengin neticelerinden sonra Bigadiçin şimali garbindeki Baba köyü yakınındaki
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nekropolde bir kısa sondaj ameliyesine girişmek istemiştir. Bu nekropolün vak- 
tile kazılan Yortan nekropole benzediğini ayrıca tavzih etmektedir.

Bu müsaade verilince hâfir, komiser, ilk tedrisat müfettişi Zeki Ülke ile 
birlikte 23. V. 1936 da işe 'başlamıştır. Baba köyün 45 dakika uzağındaki Baş- 
pınar mevkiine gidilmiş hafriyat yeri hazırlanmıştır.

Açılan yerlerde taştan sanduka biçimli lâhitlerle tam veya yarım küpten 
mezarlara gömülü iskeletler bulunmuş; ölülere ait olduğu şüphesiz bulunan ve 
Yortan tipi denen cinsten çizgili, siyah çanak çömlekler elde edilmiştir. Böylece 
muayyen bir çağa da ait 'olsa, bu havaliye ait kültür birliği tesbit olunmuştur.

Hafriyata 26. V. 1936 da nihayet verilmiş ve bulunan eserler, bilhassa 
çanak çömlek İstanbul müzelerine naklolunmuştur.

PROFESÖR SCHEDE’N İN  GEZİLERİ (1936)

Mösyö Schede 21. III. 1936 da yaptığı müracaatte Kilikyada yani (Mersin - 
Silifke - Korikos - ve saire. . . . ) de seyahat yapmak istediğini bildiriyor, iliş
tirdiği plânda alâkadar olduğu yerleri şöylece tesbit eyliyordu:

Mersin - Tavşan ören (Pompeipolis) - Akkale - Cambazlı dere - Korikos 
(Kız kulesi) - Çok ören - Silifke ve bunlara muvazi olarak: Mağara * Ayaş 
Mağara) - Kavidivan ve havalisi.

Sonra: Pompeipolisin şimalinde Eski kale - Veyselli ve daha garpte Cam- 
bazlı - az cenupta Kızıleseli - şimalde Gökören - Tabureli - Örenköy - Piren - 
lltalyalı - cenupta Ura - Uzuncaburç ve havalisi.

Arkeolog seyahatinin 3 - 4 hafta süreceği, yanında birkaç genç arkeolog 
(Dr. Stefan Schultz, Dr. Kleiner ve mimar Dr. Rudolf Naumann) buluncağım 
ilâve eyliyordu. Bu havali, bilindiği üzere Keil ve Wilhelm (Monumenta Asiae 
Minoris antkjua III )  ve Guyer ile Herzfeld (Monumenta Asiae Minoris antiqua 
V I) taraflarından daha önce tetkik olunmuştu. Profesör Schede buralardaki 
asartatikayt yeniden tetkik ve ölçmek istemişti.

Bu müsaade kendilerine nisan ayı sonunda verilmiştir. Sonradan Profesör 
Schede 7. V. 1936 da yazdığı mektupta yukarıdaki yerlerden başka: «Ayaş =  
Mağara», Mut (Sinabiç), Koca kalesi (Alaca Han), Dağpazan, Fisandum üze
rinden Karaman ve maden şehre (Binbirkilise) uğrmak, trenle Konyaya, Akşe- 
hire gitmek, oradan da Yalvaç’a uğramak istediğini bildiriyor. Buna da 1. VI. 
1936 da müsaade olunmuştur. Seyahatin safhalarını şöylece tesbit mümkündür.

20. V. 1936 da Adana müzesi, Tarsustaki hafriyat yeri, açılan bir kanali
zasyon görülüp Mersine varılmıştır.

21. V. 1936 da on kilometre garbi cenuptaki Pompeipolis (şosenin cenubu 
ve sahilde), Lâmus çayı köprüsü (bir vakfiye sureti), Korikosa giden büyük 
aqueduc ve kitabesi, Kumkuyu’daki Paşa türbesi (yol kıyısında) denen Sinan bey 
kabri görülmüştür. Lâmustan Silifkeye kadar süren 45 kilometrelik sahille Lâ
mus deresi başındaki Şahmurlu ve Uzunca burç arasında başlıca görülen yerler 
şunlardır: Kanlı Divane, Hisarkale, Çatak ören, Kızdıbağ, Karyağdı deresi, Asar,
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Uğra, Çürük kale, Kmlbağ, Cennet obruğu. Bunlardan başka adım başında 
şehir, kilise, mabet, kule, su yolları, heykeller, kabartmalar, kabirler doludur ki 
bu havalinin turizm bakımından ne büyük defineler sakladığını gösterir.

22. V. 1936 da K orikos’ta çadır kurulup kalınmıştır. Buradan ilkin (Ayaş -  
Mağara) köyüne gidilmiştir. Yolda ve şose üstünde, kayalara oyulmuş kabirler
den birinin kapısı yanındaki taşta kaleye bakan, başı ve sağ eli kırık, sol eli 
belindeki hançeri tutan kabartma; çalı ve kayalar arasında harabe bakiyeleri 
(sekiz kilisedir ve izleri görülen şehir suru içindedir. Birisinde Almanlar 30 yıl 
önce hafriyat yapmıştır) arasındaki hafriyat yeri tetkik olunmuştur. Kiliselerden 
birkaçı kısmen ayaktadır. Bunların plânı, resmi alınmış, büyük bir şehre alâmet 
olan sarnıçlar, kümbet bakiyesi, kitabeli kitabesiz kayalara oyulmuş kabirler, 
cenubu garpte'ki su deposu, yukarıda söylediğimiz sur, hamam harabesi, moza- 
ikli kilise kısımları, surun deniz kıyısındaki kule görülmüş; sonra Korikos 
kalesine gidilmiştir.

23. V. 1936 da Korikostan kalkılmış; Mal - Kısığı - Akkum koylanndan 
geçilip yedi kilometre garpteki Narlı kuyuya vardarak eski bir sarnıç, 200 metre 
şimalde bir şehir öreni (harap binalar, kabirler, mabet) ve onun önünde —  ta
biî bir çöküntüden meydana gelmiş —  yetmiş seksen metre derinliğinde 800 - 
1000 metre muhitinde Cennet Obruğu ve zarif üç mihraplı Bizans kilisesi, bu
nun şarkında Cehennem Obruğu, şimalde bir mağara gözden geçirilerek Kori- 
kosa dönülmüştür.

24. V. 1936 Korikosta çalışılmıştır.
25. V. 1936 Merdivenli kuyuya (Mersin şosesi tarafında) gidilip, Paşa 

türbesi şimalindeki tepedeki Roma mabedi izleri, hamam, türbeler, büyük lahit 
ve kabartmalı kabir taşları;

Kum kuyuda büyük yapı, hamam, tiyatro harabesi, kemerli sarnıç, aqueduc 
izleri; Roma türbeleri ve aslanlar, kuşlar görülmüş; plânlar alınmıştır.

26. V. 1936. Silifkeye 15 kilometre, yol üstünde (Çok ören =  Korasiyon) 
harabesi tetkik olunmuştur. Koyu deniz doldurmuş, şimdi orman haline gelmiştir. 
Garpte eski şehir surunun enkazı tesbit olunmuştur.

Silifkede iki gün kalınmıştır. Cumhuriyet ilk mektebi bahçesi ile müzesin
deki eserler; ortadaki mabet, tiyatro yeri; Camii kebir mahallesinde Krbrıslı Nâ
zım ve kardeşlerine verilmiş evdeki mozaikler; Meryemlik harabeleri ve kale; 
Mersin şehri üstünde Zeynettin ve Giritli Eminin evleri önündeki mozaikler... 
ayrı ayrı gözden geçirilmiştir.

28. V. 1936. Uzuncaburç (Recepli köyü) seyahati yapılmıştır.
29. V . 1936. Uzuncaburcun 15 - 17 kilometre şarkı cenubunda Cambarlt 

köyü; yolda Ovacık köyü yakınında Mençibağı denen derede aslan heykelli ka
bir görülmüş; sonra Uzuncaburca avdet olunmuştur.

30. V. 1936. Uzuncaburçtaki harabeler heyeti bir gün alıkoymuştur.
I. VI. 1936. (Olba) Uğra harabesi Uzuncaburcun beş kilometre şarkmda- 

dır. Kulenin şarkında Yeğenli köyü; ikisi arasında iki kule; Uzuncaburçla Uğra 
arasındaki Yarık Kaya’daki kabartmalar; Uğra ile örenli arasında Kaya kabri 
ve kabartmalar tesbit olunmuştur.
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2. VI. 1936. Uzuncaburçtan Silifkeye dönülmüş; yolda Silifkeye 10 - 12 
kilometrede Eğriçam - Döşeme arasında, şosenin garbindeki mezar ve türbelerin 
plânları, resimleri alınmıştır.

3-4. VI. 1936. Yağmurdan ve yolların bozukluğundan Karamana gitmek 
için Mut yolu değil yine Mersin yolu seçilmiştir, trenle dönülmüştür.

5-6. V. 1936. Karamanda bütün eserlerin harap olduğu ıstırapla görül
müştür. «Karadağ» ve «Binbirkilise» yolculuğunu otomobillerin on beşer lira 
istemesinden geri bırakmışlar, sonra trenle Konyaya dönmüşlerdir.

Hulâsa: güzide görülen ve göze çarpan yerleri kalmış bulunan eserlerin 
sekiz yüze yakın resmi alınmıştır. Bunlar arasında yapı, sütun, başlık, kaide, 
saçak, korneş, kabartma, oymalı taşlar ve kitbeler vardır. Bu arada 3 eserin is- 
tampajı alınmış, ikisinin kopyesi ve altısının plânı yapılmıştır. Asıl güce giden 
tesbit: bütün sağlam eserlerin samanlık ve ahır gibi kullanıldığı olmuştur.
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ci cildini bitirmek vazifesi kendisine verilmiş olduğundan Diyarbakır - Mardin 
havalisindeki İslâm eserlerinin tetkikim zarurî görmekteydi.

Yanına komiser olarak, Adana lisesi İngilizce muallimi Kemalettin İlgaz 
verilmişti, ikisi 5. VI. 1936 da Çobanbey istasyonunda birleşmiş ve seyahat baş
lamıştır.

6. V. 1936 dan itibaren Profesör, Diyarbakır surlarında, kapılarında, 
Ulucamide, Dicle köprüsünde, Süryanilerin «Meryem Ana» kilisesinde çalışmıştır. 
Bu çalışmalarla aydınlatmak istediği: 1935 Milâdî yıla kadar Islâm mimarisi 
surlarda, buralarda ne tesirler yapmıştır? Surların nekadarı İslâm işidir? Profe
sörün bu tetkikten sonraki kanaati şudur: Surlara Justinianus zamanında baş
lanmıştır; OsmanlIlara kadar burayı her işgal eden de birer parça tamir etmiştir. 
Meselâ Urfa ve Mardin kapısı Bizans işidir; Ben - ve - Sen burçlarım müslü- 
manlar yapmıştır; Dağ kapısı hakkında kat’î hüküm vermek zordur. Profesörün 
kanaatine göre Suriye ve Iraktaki İslâm mimarisinde gözüken Bizans tesirleri 
ilkin hicretin III üncü asrında başlar ve ilk örneğini de Diyarbakır vermektedir.

Ulucami, Şamdaki Emeviye camisinin bir kopyesidir. Burada klâsik çağa 
ait bir kilisenin mimarî parçalarının kullanılmış olması, daha önceki İslâm eser
lerinde görülmiyen bir şeydir.

Dicle köprüsü de Hicretin 1150 sinde Melikşaıh’ın yaptırdığı eserdir.
Mardindeki Ulucami «Artıkoğlu Kutbittin» indir; bu eserin Mısıra kadar 

yaptığı san’at ve epigrafik tesiri Profesörü hayrete düşürmüştür. Onun hayreti; 
Uzun Haşanın yeğeni Kasım Şahın medresesi ile Zinciriye medresesi ve Nec
mettin Alpın merkadi önünde on kere fazla olmuştur.

Kızıltepe veya Koçhisar (Tell-el-Eser) Mardin istasyonuna 20 kilometre 
uzakta bir kaza merkezidir. Oradaki harap fakat azametli bir cami, bir minare. . . 
Profesörün unutamıyacağı san’at abidesi idiler. (Bütün bu bediî ve mukaddes 
heyecanlarına iştirak etmekle beraber, Sir Creswell’in bütün hükümlerini ha
kikâtin tâ kendisi olarak almaktan uzağız. Avrupa ve Amerika san’at tarihi Pro
fesörlerinin derinleşmiyen ve biraz da a priori olan «İslâm san’ati» hükümle
rini; Kahiredeki mesaisini yakından gördüğümüz 'bu değerli âlimin tadil etme
sini beklerdik. Fakat alışkanlık ilimden de, metottan da baskın geliyor!)

Bu gezi, 12. VI. 1936 da bitmiştir.

MÖSYÖ PIERRE DEVAMBEZ’İN  GEZİSİ (1936)

Istanbulda Fransız Arkeoloji Enstitüsü azasından Mösyö P. Devambez 
15. IV. 1936 dan 14. V. 1936 ya kadar süren bir seyahati sırasında Antalya ve 
havalisini, Finike - Mira veya Temre - Fethiye - Kesantos ve çevrelerini tetkik 
etmiş; Muğla - Aydın - İzmir yolu ile Istanbula dönmüştür. Antalya müzesinde 
ve Kesantostaki tetkik ve müşahedeleri bizim için de pek faydalı neticeler ver- 
miştir.
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PROFESÖR J. GARSTANG’IN  GEZÎSl (1936)

Liverpool Üniversitesinin bu pek tanınmış Profesörü daha 1929 da yeni
den seyahat emellerini bildiriyor. Sonra 14. IV. 1936 tarihinde Kilikyada ge
ziler yapmıya müsaade dilemektedir. 27. V. 1936 da ise Eskişehir havalisinde City 
of Midas’ta çalışmak niyetindedir. 8. X . 1936 da Mersin sahillerindeki Kara- 
duvar höyüğünü kazmak ve Kipertin eski Anchiale olarak tesbit ettiği bu ye
rin Eti metinlerindeki Ahhiawa ile ayni olduğunu ispat etmek istiyor. Sonra 
8. X I. 1936 da, mesaisini Ankara mıntakasında, Hacdar höyüğüne nakletmeyi 
istida etmiştir. 21. X I. 1936 da ise Arzavva beldesini Karamanda, Zengibar ka
lesinde ve Uzunca burç - Silifke taraflarında aramak ihtiyacım duyuyor. Nihayet 
Kilikya ovalarında gezmiye koyuluyor. Bu arada Ceyhanın yakınında ve nehrin 
kıyısındaki (Sirkeli) höyüğünde bir sondaj yapıp buranın prehistorik ehemmi
yetini görüyor.

1936 yılı bittiği zaman, muhterem ve asırdide âlimin henüz nerede çalı
şacağı belli olmamış bulunuyordu.

İTALYAN ARKEOLOJİ HEYETİ GEZİLERİ

«Anadolu İtalyan hafriyat heyeti» direktörü Mösyö Gilio Jacopi’nin 1935 
yılında eski Paflagonya ve Commagene’de yaptığı büyük tetkik seyahati ve bu 
sırada yaptığı bazı sondajlar hatırdan çıkmamıştır £aJ .  En mühim netice olarak 
ta Kastamonu ile Taşköprü arasında (Kastamonudan 33 kilometre şarkı şima
lide), on kadar yığma tepenin bir arada göründüğü Kırtepeler sondajım; İmam- 
kulunda tesbit edilen ve «Yazılıkaya» daki kabartmaları andıran abideyi; Sam- 
sattaki büyük höyüğün tesbit edilerek hafriyat yapılacak yer olarak gösterilme
sini kaydedebiliriz. (Bu hususta G. Jacopi’nin neşrettiği şu esere bakınız: Dalla 
Paflagonia alla Commagne, 1936).

Italyan hafriyat heyeti çalışmasının ikinci yılı olan 1936 mevsimini ağus
tos ortasından sonra açmıştır. Gayesi:

1. —  Kastamonu ile Taşköprü arasında ve Göksu vadisinde ve diğer tü- 
mülüslerde sondajlara devam etmek.

2. —  Niğde, Yozgat, Malatya vilâyetlerindeki gezisini ikmal etmek ve 
bilhassa Kahta suyu yanındaki Karakuş tümülüsü ile Samsat höyüğünde son
dajlar yapmak.

Bunlar birer hafriyattan ziyade, asd hafriyat sahasını tanıtacak olan de
nemelerdi.

f1)  Batkınız: 1935 yılında Anadolııda arkeoloji faaliyetleri. (Halkevleri Müzeler 
Kolu Neşriyatı).



GEZBELİDE BULUNAN ANIT HAKKINDA RAPOR

Maarif Vekilliği Yüksek Katına;

Üç senedir halktan haberini aldığım, fakat bir türlü vakit bulup göreme
diğim "Gezbeli” Eti anıdını 25/9/1939 tarihinde keşfetmeğe ve fotoğraflarını 
çekerek incelemiye muvaffak oldum. Toroslarda ilim âleminde Ivris, Alihoca 
köyü anıtlarından başka Eti eseri malûm değilken 21/8/1932 de gördüğüm ve 
1934 senesinde Cenupta Türkmen oymakları dördüncü kısım kitabımda neşret
tiğim "Taşçıkine” yolu üzerindeki anıttan sonra 1935 senesinde Antikiteler ve 
Müzeler Müdürü Dr. Hamit Koşay’la birlikte bulduğumuz "Sirkeli” anıdına bu 
defa "Gezbeli” anıdını da ilâve etmekle Toroslardaki iki Eti eserini beşe çıkarmış 
olduğumdan son derece memnun bulunduğumu samimiyetle arzedebilirim.

Bu anıt Yumurtalıktan Sirkeliye, Sirkeliden Kozana ve Kozandan Saim
beyli yolu ile Develiye ve Kayseriye inen en eski bir yolumuzun en dar bir ye- 
rindedir. Senenin çok zamanı karla örtülü olan Gezbelinin cenubunda Hanyeri- 
nin (800) metre şimalinde ve izleri tamamen belli olan eski yolun sağ tarafın
daki kayada vaki olan anıdın dibindeki kadim yol bugün bile yaya ve atlı ola
rak müruru ubura müsait bir haldedir. Bu yolun on metre şarkı cenubisinden 
geçen şoseden anıdı tamamiyle görmek mümkün değilse de nazarı dikkat cel- 
bedildiği takdirde şoseden de anıdı seyretmek mümkündür .

Anıt 5 metre genişliğinde, 4,80 metre yüksekliğinde şarka nazır bir ka
yaya kabartma olarak işlenmiş üç kısımlıktır. Çukurovadan Kayseriye giderken 
kayanın şimaline raslıyan birinci kısım on parçalık bir Hiyeroglifle, ikinci kı
sım sağ eli âsalı, sol eli kılıçlı, boyu 2,10 metre yürüyen bir mücahittir. Yüzüne 
nazır iki hiyeroglifi var, üçüncü kısım ise mücahidi adeta istikbal eder gibi kar
şılamış üçüncü, fakat çok küçük bir profilin elinde tuttuğu ve başından yukarıya 
serptiği altı, yedi hiyeroglifli yazılar ve onun arkasında bozulmuş bir başka şe
kille bu kısmın ikmal edilmiş olduğu görülmektedir.

Gaziantepten tetkik etmek üzere Ankarada Hititoloğ Profesör Güterbok’a 
sunduğum bir fotoğrafta mumaileyh bu üçüncü kısımda bir boğanın da mevcut 
olduğunu görmüştür. Halbuki bu boğayı maalesef ben göremedim. Profesör bu 
eserin Milâttan evvel (1400-1200) bir Eti prensine ait olduğunu anlatmaktadır.

Eser nisandan teşrinisani sonlarına kadar yerinde tetkik edilebilir. Bundan 
sonra Gezbeline gidip gelme biraz güçleşir.

Bulduğum anıdın neşredilmek üzere sunduğum 13 X 18 eb’adındaki fo
toğrafı anıdın en muvaffakiyetli çekilmiş resimlerinden olduğunu bildirir ve 
sonsuz saygılarımı sunarım kutlum.

Adana Müze Müdürü 

R. Yalgın



Hanyeri (Gezbel) anıdı
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MAARİF VEKÂLETİ KÜLTÜR KURULU 
BAŞKANLIĞINA

Antropoloji ve Etnoloji ilimleri beynelmilel kongresinin ikinci içtimai 
Kopenhag şehrinde 31 temmuz 1938 den 6 ağustos 1938 tarihine kadar devam 
etmiştir. Kongrenin seksiyonları:

I) A. a —  Anatomik Antropoloji ve Biyotipoloji.

Bu seksiyonun 5 ağustos 1938 tarihli içtimaında Dr. Şevket Aziz Kansu 
üç tebliğde bulunmuştur.

a) Contribution à l’Etude de l ’histoire raciale de l ’Anatolie.
b) Recherches sur les angles de la base de crânes chez les Turcs.
c) Etudes Anthropométriques sur les enfants Turcs (des deux sexes).

II)  B — Psikoloji.
III) C —  Demografi.
IV ) D — Etnoloji.
V ) E. a —  Asya Etnografya ve Folkloru.

Bu seksiyonun 5 ağustos 1938 öğleden evvelki içtimaında Arkeolog Bay 
Remzi Oğuz Arık Karaoğlan hafriyatının ilk neticeleri üzerine bir tebliğde bu
lunmuş, Profesör Şevket Aziz Kansu da Anadoluda yeni bulunan Prehistorik 
malzeme ve araştırmalar hakkında projeksiyonlu bir tebliğ yapmış ve elde edilen 
çakmaktaşlarını göstermiştir.

V I) E. b —  Afrika Etnografyası.
V II) E. c —  Amerika Etnografyası.

V III) E. d —  Okyanus Etnografyası.
IX )  E. e —  Kutup havalisi Etnografyası.
X )  E. f  --A vrupa Etnografyası ve Folkloru.

X I)  F —  Din ve Sosiyoloji .
X II)  G —  Lengüistik ve yazı.

Kongre 1 ağustos 1938 de Kopenhag Üniversitesinin merasim solanunda 
saat 13 te Danimarka ve İzlanda Kiralının huzurile açıldı. Kongre reisi Profesör 
Thomas Thomsen’in açış nutkundan sonra Hariciye Vekili Dr. P. Munch Da
nimarka Hükümetinin resmî tebrik ve selâmlarım söyledi. Bundan sonra diğer 
İskandinavya Devletleri namına Profesör A. W . Brogger (Norveç), Profesör 
G. Lindblom (İsveç), Doktor R. Nümün (Finlandiya) namına söz aldılar. Mü
teakiben kongrede hazır bulunan ecnebi azaların teşekkürlerini bildirmek üzere 
Almanya namına Profesör Eugen Fischer, Türkiye namına Profesör Şevket Aziz 
Kansu, Fransa namına Prof. Marcel Mauss, Müttehit Amerika namına Frans
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Blom, Ingiltere namına Prof. John L. Myres, İtalya namına Prof. Pettazoni söz 
aldılar. Memleketim namına söylediğim sözleri bu raporun sonuna ekliyorum. 
Kongre esnasında Arkeolog Bay Remzi Oğuz Arık ile benim tebliğlerimizi alâ
kadar eden ve Türk Tarih Kurumu namına yaptığımız araştırmalarda meydana 
çıkardığımız seramikler (Karaoğlan) hafriyatı ve Paleolitik çakmaktaşları (Eti 
Yokuşu, Şeydi Suyu, Tuz Gölü) Danimarka millî müzesinde teşhir edilmiştir.
E. a. seksiyonunda Arkeolog Bay Remzi Oğuz Arık’ın Karaoğlan hafriyatının ilk 
neticeleri ve benim Anadoluda Prehistorik araştırmalar hakkında yaptığımız tebliğ
ler alâkadarlar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmiştir. Tebliğlerin sonunda 
bilhassa Profesör J. L. Myres, Gordon Child, Burkit ve Mısır delegesi Doktor Hü
seyin Anadoludaki Prehistorik ve Protohistorik araştırmaların kıymet ve ehem
miyetini tebarüz ettirmişler ve Türk Tarih Kurumunun bu yolda millî etütlere 
önayak olmasını büyük bir sempati ile alkışlamışlardır.

Prehistuvar sahasında salâhiyet sahibi olan bu âlimlerin müşterek kanaat 
ve şehadetlerile de biz artık Ankara - Çubu'ksuyu (Eti Yokuşu) graviyelerinden 
elde ettiğimiz çakmaktaşı nümunelerile Orta Anadoluda Le Valloiso-Musterien 
(Üst alt ve orta Paleolitik) kültürün yaşadığını kat’î olarak tesbit etmiş bulu
nuyoruz.

Kongre daimî komitesi, 1942 toplantısının Türkiyede içtimaini ve bu hu
susta Türkiye Devletinin müsadesini dilemek için Türk delegelerine teklif ve 
ricada bulunmuştur.

Kongrenin daimî komitesinde Türkiye murahhası olan Profesör Şevket 
Aziz Kansu komitenin dileğine teşekkür etmiş ve bu hususta şimdiden hiçbir ga
ranti altına girmemek şartile bu teklifi Türkiye Devletine bildireceğini ifade 
etmiştir.

<!68

Sire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs;
Aujourd’hui, c’est le moment où nous nous trouvons encore une fois parmi 

des amis. Avant-tout, permettez moi de vous le dire, nous nous faisons une im
mense plaisire de rendre hommage à la mémoire de Vilhelm Thomsen, savant 
et vénérable fils du Danemark, qui, par ses travaux Turcologiques a pu le pre
mier déchiffrer les inscriptions des monuments Orhon.

Nous ne doutons guère que ce congrès, qui a eu lieu sur la terre hos
pitalière et amicale du Danemark, rendra des services d’une façon efficace à la con
naissance de l’histoire humaine et constituera un soutien fort aux amitiés mu
tuelles.

Tout en exprimant le plus vif souhait pour Sa Majesté ainsi que pour le 
succès de la deuxième congrès international des sciences Anthropologiques et 
Ethnologiques, nous saluons respectueusement au nom de la République Turque, 
Sa Majesté et le congrès.

Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu


