Biyografya :
MARTIN SCHEDE
(1883-1947)
Prof. Dr. ARIF MUM MANSEL
Öyle bir devirde ya~~ yoruz ki Avrupa'n~ n büyük merkezlerinden
birinde tan~nm~~~bir alim meçhul bir sebepten dolay~~tevkif ediliyor,
bir hayli müddet envai türlü mahrumiyet içinde ya~~yor ve öldükten
sonra da bundan uzun müddet kimsenin haberi olmuyor. ~~te bu
hal Berlin'deki Merkez Arkeoloji Enstitüsü reisi Prof. Dr. Martin
Schede'nin ba~~na gelmi~~ve ölüm haberi büyük bir gecikme ile ve
bir tesadüf eseri olarak ailesi ve dostlar~~tarafindan duyulabilmi~tir 1.
Martin Schede 20 Ekim 1883 senesinde Magdeburg ~ehrinde
do~mu~, burada orta tahsilini yapt~ ktan sonra, Almanya'da mutad
Oldu~u veçhile, müteaddid üniversiteler de~i~tirmek suretile Münih,
Heidelberg ve Berlin'de klasik arkeoloji ve sanat tarihi tahsil etmi~,
doktoras~ m ise 1909 senesinde Leipzig'te tan~nm~~~arkeoloji profesörü
F. Studniczka'n~ n nezdinde yapm~~t~r. "Simaornamentik. Entwicklung
der Anthemien- und Rankenmotive bis zulu 4. jh. v. Chr. " (Sima tezyinat~.
Anthemion ve k~vr~ k dal motifinin M.b. 4. asra kadar geçirdi~i tekâmül)
ad~n~~ ta~~yan doktora tezi genç arkeologun Studniczka mektebinin
sa~lam metodunu benimsemi~~oldu~unu göstermekte, ayn~~zamanda
Schede'nin yap~~tezyinat~~meselelerine kar~~~meylini de aç~~a vurmaktad~ r ki bu husus ilerideki çal~~ malar~nda kendini daima hissettirmi~ tir. Doktora imtihamndan sonra Yunanistan'da ve bilhassa
Atina, Delphi ve Peloponnes'te yapt~~~~bir seyahat esnas~ nda antik
tezyinat ile ilgili yeni malzeme topl~yan Schede tezini geni~leterek
Bu sebepten Schede'ye dair nekrolojlar ölümünden çok sonra inti~ar edebilmi~tir. Bu yaz~m~z için istifade etti~imiz iki makaleyi burada zikredece~'iz :
K. Bittel, Martin Schede. Gnomon 1952, s. 237 v. d. - E. Littmann, Martin Schede
(1883-1947). Zeitschrift der Deutschen Morgenffindischen Gesellschaft, Bd. 102,
Heft ~~(1952), S. 17 ff. Bu makalenin sonunda, S. 19-20 de W. Darsow taraf~ndan
tertiplenmi~~ve tesbit edebildi~imize göre, oldukça noksan bir ne~ riyat listesi bulunmaktad~r.
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"Anti/tes Traufleisten-Ornament" (Antik yan taraflar sima tezyinat~) 2
adl~~ bir eser ortaya koymu~ tur. Hocas~~Studniczka'ya ithaf etti~i
bu eserinde Schede antik binalardaki sima tezyinat~n~n en eski devirlerden Romal~lar zaman~na kadar geçirdi~i geli~meyi takip etmekte,
bu suretle tezyinat meseleleri yan~ nda bir mevzuu bütünü ile ele
almak ve onun as~ rlar boyunca geçirdi~i tekâmül merhalelerini
tesbit etmek kaygusunu göstermektedir ki bu kayguyu di~er baz~~
eserlerinde de bulaca~~z.
~ g~ o senesinde Schede ilk önce fahri, sonra maa~l~~asistan olarak
Berlin Devlet Müzelerinde çal~~ ma~a ba~lam~~, fakat uzun müddet
orada kalm~yarak bu müzeler ad~ na Miletos (Balat) ve Didyma'da
(Yoran) yap~lan kaz~lara i~ tirak etmek üzere Anadolu'ya gitmi~tir.
Ondokuzuncu asr~n son yar~s~ nda Yunanistan'da, bilhassa Delphi
ve Olympia'da yap~lan ve kaz~~tekni~i ve metodlann~n geli~mesinde
ba~l~ ca âmil olan büyük hafriyattan sonra pek eski ve çe~itli kültürlere sahip bulunan Anadolu arkeoloji aleminin dikkat nazarlar~n~~
çekme~e ba~lam~~t~. 1878 senesindenberi yap~ lan Bergama kaz~lan
mühim neticeler vermi~ ti. Th. Wiegand 1895-1899 da Priene (bugünkü Güllübahçe) ~ehrini tamamile meydana ç~kard~ ktan sonra
1899 den itibaren iyonya'n~ n en büyük liman ~ehri Miletos'u ve 1909
dan itibaren de Didyma (Yoran) mevkiindeki Apollon mabedini
kaz ma~a ba~lam~~t~~4 . ~~te Schede 9 o- ~~9 3 senelerinde asistan
olarak Didyma kaz~lar~nda çal~~m~~, burada tatbik olunan kaz~~metodu ve muazzam !mimari parçalar~ n kald~r~lmas~nda kullan~lan
teknik usuller ile ünsiyet peyda etmi~tir. Miletos ve Didyma
kaz~lanna dair, Wiegand'~ n raporlar~na istinaden yapt~~~~icmal
vuzuh ve dakikli~i ile dikkat nazarlanm çekmektedir 5. Fakat
bu esas me~galesi yan~ nda genç arkeolog güney ve güney-bat~~
Anadolu'da tetkik seyahatleri yaparak memleketi yak~ndan görüp
Strassburg 1909 (Zur Kunstgeschichte des Auslandes, Heft 67).
Zaman~m~z~n büyük arkeologlar~ndan olan Th. Wiegand'~n ölümü münasebeti ile Schede'nin ~u makalesine bak~n~ z : Gnomon 13, 1937, s. 109 v. d. Wiegand'~n hayat~~ için : C. Watzinger, Theodor Wiegand, ein deutscher Archtiologe. Munchen 1944.
4 Bu kaz~lara dair bk. Handbuch der Archiiologie, herausgegeben v. W. Otto,
Bd. I (München 1939), s. 88 v. d. (Th. Wiegand).
Ausgrabungen in Milet und Didyma. Jahrbuch des Deutschen Archologischen Instituts. Archologischer Anzeiger 1911, S. 4.19 v. d.
2
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tan~ma~~~da ihmal etmemi~, bu seyahatler esnas~nda toplad~~~~
epigrafik malzemeyi "Inschriften aus Kleinasien" (Küçük Asya'dan kitabeler) adl~~ bir makalede ne~retmi~tir 6. Almanlar 1910dan itibaren
Sisam'da Hera mabedi ve mü~temilât~ nda ara~t~rmalara ba~lad~kta Schede burada da, ilk önce Wiegand, sonralar~~ise tan~nm~~~arkeolog-mimar A. v. Gerkan ile birlikte 1914 senesine kadar çal~~mak
firsat~n~~bulmu~ tur. Bu devrede bilhassa heykeltra~l~ k ve epigrafya
sahas~ndaki çal~~malar~n~ n mahsulü müteaddid makalelere mevzu
te~kil etmi~tir 7. Ayn~~zamanda müteaddid defalar Istanbul'a u~rayan Schede Osman Hamdi ve Halil Edhem beyler sayesinde k~sa
bir zaman içinde mütevazi mahalli bir koleksiyondan dünyan~n
tan~nm~~~müzeleri aras~nda yer alan ~stanbul Arkeoloji Müzelerini
de 8 ziyaret etmi~~ve müze erkan~~ile tan~~~p dostluk ba~lar~~kurma~a
muvaffak olmu~tur.
Birinci cihan harbinde Schede subay olarak Türkiye'nin do~u
bölgelerinde ve Suriye'de bulunmu~, bu ülkeler hakk~ndaki malûmatim birçok hususlarda geni~letmek ve derinle~tirmek firsat~n~~elde etmi~ tir. Harbin Almanlar ve müttefikleri aleyhine neticelenmesi,
dolay~siyle Alman arkeoloji aleminin Türkiye ile ilgisinin kesilmesi
üzerine Schede 1919 dan itibaren Berlin Devlet Müzelerinde muhafiz
olarak çal~~m~~~ve o zamanlar kendisine profesörlük tevcih olunmu~tur. Bu müddet. zarfinda bir taraftan Anadolu ve Suriye'de toplam~§
Oldu~u malzemeye istinaden birtak~ m etüdler ne~retmi~~g , di~er
8 Athenische Mitteilungen 36, 1911, S. 97 v. d. Burada Knidos yar~madas~~
ve ~znik'te bulunmu~~baz~~kitabeler ne~rolunmaktad~r.
Mitteilungen aus Samos. Athenische Mitteilungen 37, 1912, S. 199 v. d. Bu
makalede Vathy müzesinin evvelce Wiegand taraf~ ndan yap~lm~~~olan katalo~unun
(Athenische Mitteilungen 25, 1900, S. 145 v. d.) bir zeyli ve Tigani'de bulunan eserlerin bir listesi vard~r. -Aus dem Heraion von Samos. Athenische Mitteilungen 44,1919,
s. ~ . v. d. - Historisch-epigraphische Ergebnisse der Ausgrabungen der Staatlichen Museen
auf Samos. Berliner Museen 41, 1919-20, S. 117 V. d. Bu her iki makale 1911 ile 1914
aras~ndaki kaz~larda bulunmu~~kitabelerden bahsetmektedir. Schede'nin Samos
kaz~lar~na dair son makalesi: Zweiter vorldufiger Bericht über die von den Berliner Staatlichen Museen unternommenen Ausgrabungen auf Samos. Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1929, Nr. 3, S. 1-26.
8 Halil Edhem Hat~ra Kitab~~ II (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, VII. seri,
no. 3a), Ankara 1948, S. 13 v. d.
Zu Philiskos, Archelaos und den Musen. Römische Mitteilungen 35, 1920, S.
65 v. d. - Zeichnungen von den Stiidten Pamphyliens und Pisidiens. Archü.ologischer Anzeiger 1922, S. 13 V. d. Bu hususta bk. Pauly-Wissowa-Kroll, Realenzyklopaedie der
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taraftan 19. asrm ilk yar~s~nda Prusya prensi Karl tarafindan Berlin
civar~nda Klein-Glienicke saray~nda vücude getirilen antik heykeltra~hk eserlerinin bir envanterini tanzim etmi~tir ". Bu devrede geni~~
bir okuyucu kütlesi için kaleme alm~~~oldu~u "Die Burg von Athen"
(Atina ~atosu) adl~~kitab~nda" Schede'nin eski temayülleri kendini
göstermekte, müellif burada Akropol ve abidelerinin as~rlar boyunca
maruz kald~~~~de~i~iklikleri takip etmekte ve bunlar~n eski hali hakk~nda vaz~h bir fikir edinilmesini sa~lamak gayesile eserine Krischen
tarafindan çizilmi~~resimler ilave etmi~~bulunmaktad~r.
Türkiye Cumhuriyeti devrinde Avrupa ile kültür münasebetlerinin geni~~ölçüde yeniden ba~lamas~~üzerine Alman Devleti, ~stanburda ötedenberi mevcut olan ve Berlin Müzelerine ba~l~~olarak
Humann ve Wiegand gibi ~ahsiyeder tarafindan idare edilmi~~bulunan "Arkeoloji ~stasyonu" nun yerine bir "Arkeoloji Enstitüsü"
kurmak karar~m verdikte, Schede'ye ba~vurmu~tu. Bu i~~için Schede'den daha ehil bir kimse bulunamazd~. Çünkü Schede, Anadolunun ilkça~~tarihi ve arkeolojisine olan derin vukufundan ba~ka,
bu memleketi çok iyi biliyor, dürüst ahlaki ve herkese yard~ma haz~r
mizac~ndan dolay~~Türkler aras~nda birçok dosta sahip bulunuyordu. Schede istanbul'a gelerek bu i~~için haz~rl~klarda bulunma~a
ba~lam~~, ilk i~~olarak Ayaspa~a'daki Alman Sefarethanesi mü~temilat~ndan mütevazi bir evde bir kütüphane vücude getirme~e
koyulmu~ tu. O zamanlar müteaddid defalar kendisini ziyaret etmi~,
Anadolu'daki Alman kaz~lar~~ve bunlar~n gerektirdi~i formalitelerin yamnda enstitü i~ini kuvveden füle ç~karmak için nekadar büyük bir tehalük ile çal~~t~~~na ~ahid olmu~tum. Nihayet 1929 senesinde Alman Devleti tarafindan bu i~e kafi tahsisat ayr~lmas~ndan
sonra enstitü te~ekkül ederek Taksim'de, S~raserviler caddesinde Alman Hastahanesinin mü~temilat~ndan bir binaya yerle~mi~~ve 1930

klassischen Altertumswissenschaft XVIII, 3, s. 405, no. 16. - "Hermogenes". ThiemeBecker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,l3d. XVI (1923), S. 510 v. d. - Baalbek. Kur~stchronik 1923, Nr.. 45-46, s. 757 v. d.
10 Bu hus~~sta bk. Schloss Glienicke und seine Antiken. Verhandlungen der Versammlungen deutscher Philologen und Schulmrmer 1322, s. 33 v. d. ve Archologischer Anzeiger 1922, S. 120 (konferans haberi).
11 Berlin 1322. Ayn~~kitap ingilizce olarak ta bas~lm~st~r
: The Acropolis of
Athens. Berlin 1324.
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senesi ba~lar~nda Türk Hükümeti tarafindan tan~nmas~~üzerine, resmen faaliyete geçmi~tir 12.
Schede'nin vücude getirmi~~oldu~u enstitü, o zamana kadar Türkiye'de kurulan bu kabil müesseselerden, baz~~hususlarda ay~-diyordu.
Mesela Almanlar~n ilk evvela Izmir'de, sonralar~~ise Istanbul'da bulundurduklar~~"Arkeoloji Istasyonu", esas itibarile Türkiye'de yap~lan
Alman kaz~lar~~ile ilgili i~leri tedvir etmekle beraber, Halil Edhem
bey'in ifade etti~i gibi "antika i~leri için bir nevi istihbarat merkezi
olmu~" " ve bilhassa Berlin müzelerinin menfaatlerini gözönünde
bulundurmu~ tu. Bu kabil müesseselerinin en eskisi olan Rus Arkeoloji Enstitüsü (1895-1914), ilmi faaliyet ve ne~ riyatta bulunmakla
beraber, yine Halil Edhem merhumun söyledi~i gibi "Rus sefirinin
elinde siyasi bir alet vazifesini de ifa etmekte idi" 14 . Yeni kurulan
Enstitü ise, siyasi gayelerden tamamile uzak olarak, s~ rf ilmi gayelere hizmet etmek, Türkiye'de kaz~lar, ara~t~rmalar tetkik seyahatleri yapmak ve bunlara dair geni~~ne~riyatta bulunmak üzere
kuruluyordu ki bu karakterini Schede'nin vücude getirmi~~oldu~u
sa~lam tradisyon sayesinde, son zamanlara kadar muhafaza etmi~ tir.
Fakat paleolitik devirden ba~lamak suretile pek çok ve pek çe~itli
kültürler ihtiva eden Türkiye'de ara~t~rmalar~~ yaln~z Yunan-Roma
devri eserlerine inhisar ettirmek do~ru bir hareket olmazd~. Avrupada 19. as~rda ba~gösteren klasisizm cereyanlar~~ art~k sona ermi~,
Yunan kültürünün köklerinin daha eski kültürlere dayand~~~~meydana
ç~km~~t~. Binaenaleyh Schede, enstitüyü k~sa bir zaman içinde, o
devride Almanya'n~n maruz kald~~~~mali müzayakalara ra~men,
örnek bir ara~t~rma müessesesi haline sokarken, bu hususlar~~da gözden
kaç~rmam~~, Anadolu'nun Yunanl~lardan önceki kültürlerinin yan~nda
Bizans ve Isla~ n-Türk devri eserlerinin de ara~t~r~lmas~na önem vermi~tir. Enstitünün ba~l~ca iki ne~riyat serisinde, yani "Istanbuler
Forschungen" (Istanbul Ara~t~rmalar~ ) ve "Istanbuler Mitteilungen"
(Istanbul Komünikas.yonlar~ ) da ç~kan eserlere bir göz gezdirmek bu
hususu vaz~han görme~e kâfi gelir 15 .
12 Bu hususta bk. Halil Edhem, ~stanbul' da iki irfan evi (Istanbul Müzeleri
Ne~riyat~~XIV), Istanbul 1937 ve Arif Müfid Mansel, Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Co~rafyas~~için Bibliyografya (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, XII.
seri, no. ~ ), Ankara 1948, S. 550 de gösterilen makaleler.
13 Halil Edhem, ad~~geçen eser, s. g.
14 Halil Edhem, ad~~ geçen eser, s. 7.
15 Bu ne~riyat serileri için : Arif Mthid Mansel, Bibliyografya, s. 593-51. Bu

412

ARIF MOFID MANSEL

Alman Arkeoloji Enstitüsünün kuruldu~u ve geli~ti~i bu senelerde Türk arkeoloji ara~t~rmalar~~ da yeni bir safhaya girmi~ti.
Atatürk'ün Türkiye'nin tarih ve arkeolojisine kar~~~gösterdi~i derin
alâka sayesinde "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" (sonralar~~ "Türk
Tarih Kurumu" ad~n~~ alm~~t~r) kurulmu~, birtak~m gençler Avrupa'ya gönderilmi~, bunlara memlekete avdetlerinde üniversitelerde ve müzelerde vazife verilmi~, ayr~ca Türk Tarih Kurumu üyeleri
olarak bunlar~n çe~itli sahalarda ara~t~rma, kaz~~yapmalar~~ve ne~riyatta bulunmalar~~ sa~lanm~~t~~16. Schede Türk arkeologlar~~ ve arkeoloji müesseseleri ile yak~ndan temas etme~e ve bunlarla i~birli~i
yapma~a daima ehemmiyet vermi~tir. Nitekim ~stanbul Arkeoloji
Müzeleri, Schede'nin tavassutu ile, Almanya'n~n tan~nm~~~ ne~riyat
evlerinden Walter de Gruyter ile anla~~ p "~stanbul Asar~atika Müzelerinde ~aheserler" adl~~bir seri ne~riyat yapma~a karar verdikte Schede
"Asar~atika Müzelerinde Yunan ve Roma devirlerine ait heykeltra~t eserler"
adl~~birinci cildin telifini bizzat üzerine alm~~~", bu eserin önsözünde söyledi~i gibi geni~~okuyucu kütlelerinin Yunan ve Roma heykeltra~isi ile yak~n ünsiyet peyda etmelerini temin maksad~~ile müzedeki belli ba~l~~eserlerin fevkalade levhalar halinde ne~redilmesine
önem vermi~, bunlara k~sa, fakat özlü ve vaz~h bir metin de ilave
eylemi~tir. Di~er taraftan "Istanbuler Forschungen" ne~riyat serisinin
ba~~ nda o zamanlar Almanya'dan dönerek müzelerde vazife alan
bir Türk arkeolo~unun eserini bast~ rm~~~olmas~~ bu i~birli~ine dair
ikinci bir delil olarak gösterilebilir ".
Pek tabii olarak Enstitünün te~kilatland~r~lmas~~ i~leri, bundan
ba~ka do~rudan do~ruya Enstitü ad~na yap~lm~yan di~er birtak~m
Alman kaz~lar~~ve ara~t~rmalar~= gerektirdi~i formaliteler Schede'nin
vaktinin büyük bir k~sm~n~~ al~yordu. Bununla beraber, önemli
olmakla beraber ba~ar~lam~yacak kadar büyük olm~yan ve alt~ndan
ne~riyat~n k~sa tahlillerini Halil Edhem, ad~~geçen eser, S. 12 v. d. da bulmak mümkündür.
18 Bu hususlar için en yeni ne~riyat olarak bk. Anadolu, Revue des tudes
d'arch6plogie et d'histoire en Turquie I (Etudes Orientales X) , Paris 1951, s. 3
v. d., 17 V. d., 41 v. d.
17 Bu eser hem turkçe, hem de almanca olarak 1928 senesinde 48 s. metin
ve 50 levha halinde inti~ar etmi~tir.
18 Arif Mufid, Stockwerkbau der Griechen und Römer (Istanbuler Forschungen,
Bd. I), Berlin 1932.
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kalk~n~lmaz masraflar~~ icabettirmeyen iki mevzuu kendine esas
me~gale edinmi~tir : Ankara'daki (Ankyra) Augustus ve Çavdarhisar'daki (Aizanoi) Zeus mabedlerinin ara~t~r~lmas~. Bunlardan
birincisi, duvarlar~nda ihtiva etti~i Augustus'un icraat~ndan bahis
büyük kitabe (Monumentum Ancyranum) 19 yüzünden 16. as~rdanberi
~öhret bulmu~tu; ikincisi ise Anadolu'nun en iyi muhafaza edilmi~~
mabedi idi; bu bak~mdan Anadolu mimari tarihinin arzetti~i birtak~m meselelerin hallinde mühim bir rol oyn~yabilirdi.
Mimari bak~mdan Texier (1839) ve bilhassa Perrot ekspedisyonuna dahil Guillaume (1861) tarafindan tetkik edilmi~, fakat arzetti~i meseleler tamamile çözülmemi~~olan Ankara'daki Augustus
mabedinde Schede, tan~nm~~~arkeolog-mimarlardan D. Krencker
ile birlikte 20 1926 ve 1928 senelerinde kaz~lar yapm~~, mabedin
plan bak~m~ndan 8 x 15 sütunlu bir "pseudodipteros" oldu~unu
ortaya koymu~, pronaos'unun önünde dört sütun ihtiva eden sella'n~n yaln~z plan bak~m~ndan de~il, ayakta duran duvarlar~n~n taksimat ve tezyinat~~bak~m~ndan da geç hellenistik devre ait Anadolu
binalar~~ile calibi dikkat bir benzerlik gösterdi~ini tesbit ederek mabedin, o zamana kadar umumi bir surette kabul edildi~i gibi, Augustus zaman~nda de~il, M. ö. 2. asrm son yar~s~nda, belki Bergama
k~rallar~~tarafindan, in~a edilmi~~oldu~unu ileri sürmü~tür. Mabed
ancak sonralar~~Augustus ve Roma kültürüne tahsis edilmi~tir. Di~er
taraftan baz~~Ankyra sikkelerinde sadece sella ve önündeki dört sütun görülmekte, sonralar~, M. s. 2. as~rda ise mabed bir sütun çemberi
ile çevrili ve sekiz sütunlu olarak tasvir edilmektedir. ~u halde mabed
belki ba~lang~çta bir "pseudodipteros" olarak tasarlanm~~, fakat
bu projenin tam olarak tatbiki ancak Roma imparatorluk devrinde
mümkün olabilmi~tir. Binaenaleyh mabedin bugün ayakta duran
k~s~mlar~~geç hellenistik devre ait mühim bir Anadolu abidesi olarak
19 Bu kitabe hakk~ndaki ba~l~ca ne~riyat için: Arif Müfid Mansel, Bibliyografya, S. 95 v. d. Schede burada kaz~~yapt~~~~esnada kitabenin foto~raflar~n~~ da ald~rtm~~t~r. Bk. Schede, Photographische Aufnah~nen vom Monumentum Ancyranum. Archaologischer Anzeiger 1926, s. 467 ve Klio 21, 1927, s. 208 v. d. Monumentum Ancyranum. Photographien der Inschnften des Tempels in Angora. Konstantinopel 1927 (Selbstverlag).
20 Anadolu ve Suriye'deki ara~t~rmalar~~ile ~öhret bulan ve 1941 senesinde
ölen bu de~erli alim için bk. Schede, Daniel Krencker zum Gediichtnis. Deutsche Allgemeine Zeitung 8o, 1941, Nr. 553 (19. November).
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kar~~m~za ç~k~yor. Elde etti~i bu neticeleri Schede ilk önce birtak~m
önraporlar ~eklinde yaymlam~~~21, bir müddet sonra ise Krencker
ile birlikte kaleme ald~~~~"Der Tempel in Ankara" (Ankara'daki Mabed)
adl~~kitab~nda mufassal bir surette ilim alemine sunmu~tur 22. Bu
eserde mevcut binan~n ve kaz~larda meydana ç~kan k~s~mlann etrafh bir tarifinden ba~ka, Schede'nin temayüllerine tamamile uygun olarak, mabedin as~rlar boyunca geçirdi~i de~i~iklikler gözden
geçirilmi~, "mabedin sanat tarihindeki yeri" ad~m ta~~yan fas~lda
ise Schede faraziyelerini, Anadolu yap~~tezyinat~~sahas~ndaki geni~~
bilgisine istinad ettirmek suretile, ortaya koymu~tur. Bu ara~t~rmalardan bir müddet sonra mabedin etrafim saran evlerin kald~r~lmas~~
Müzeler Umum Müdürlü~ü tarafindan baz~~tamamlapc~~mahiyette
sondajlar yap~lmas~n~~mümkün k~lm~~t~r ki bu sondajlar sella'mn
etrafindaki galerinin, Krencker ve Schede'nin zannettilderi gibi,
iyon nizatrunda olmay~p Korint nizam~nda oldu~unu göstermi~tir 23.
Hakk~nda yaz~lan tahlil ve tenkidler say~s~n~n çoklu~unun gösterdi~i
gibi 24 arkeoloji âleminde derin bir alaka uyand~rm~~~olan bu eserde
ileri sürülen esas faraziye, yani mabedin özünün geç hellenistik devre
ait olu~u, itirazlar~~mucip olmu~tur. Bilhassa E. Weigand gibi miSchede, Ausgrabungen der Deutschen Archdologischen Instituts in Ankyra und
Aezani. Gnomon 2, 1926, s. 746 v. d. - Die deutschen Ausgrabungen in Angora und Aezani. Neue Deutsche Ausgrabungen (Deutschtum und Ausland, Heft 23-24, 1930),
s. 65 v. d. - Der Tempel der Augustus und Roma in Ankyra. Forschungen und Fortschritte
Il, 1935, s. 297-8, - El Templo de Augusto y de Roma en Ancyra. Investigacion y Progresso 9, 1935, s. 284 v. d. - D. Krencker'in ~u makalesine de bk. Schatzgrliber im Orient.
Deutsche Ausgrabungen in Anatolien (in Angora und Atzani). Die Woche 1926, s. 50.
22 Der Tempel in Ankara. Unter Mitarbeit von O. Heck. Beitröge von H.
Gr6goire u. P. Wittek. Berlin 1936.
s., 47 levha (DenkmWer antiker Architektur. Veröffentlichungen vom ArchöDlogischen Institut des Deutschen Reiches.
3.). - St. Schultz ile birlikte ç~karm~~~oldu~u "Ankara und Augustus" (Berlin 1937)
adl~~küçük eserinde Schede faraziyelerinin bir hulâsas~m vermektedir. Schultz ise
Monumentum Ancyranum'un bir tercümesini yapmaktad~r. Bu esere dair taraf~mdan
yap~lan tahlile bk.: ülkü say~~6o (~ubat 1938), s. 562 v.d.
Belleten 3, 1939, s. 463 deki k~sa notlardan ba~ka bu ara~t~rmalara dair
bugüne kadar ne~riyat yap~lmam~~~olmas~~teessüfe ~ayand~r. Bk. Anadolu I (951),
s. 44-45.
24 E. Weigand, Gnomon 13, 1937, s. 414 v. d. - R. Carpenter, American
Jot~rnal of Archaeology 41, 1937, s. 642. - S. Oddo, Mondo Classico 8, 1938, s. ~~o7.Ch. Picard, Revue Archologique 6. S. Il, 1938, s. 128. - M. Cagiano de Azevedo,
Palladio 2, 1938, S. 155. - W. Zschietzchmann, Deutsche Literaturzeitung 61, ~~94o,
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mani tezyinat sahas~nda ~öhret bulmu~~bir mütehass~s~n mabedin
baz~~yerlerinde, mesela kap~n~n üzerinde üstüste oturtulmu~~silmeler
aras~ nda görülen mutabakat~ n (Weigand buna "Korrespondenz"
ad~n~~vermektedir) geç hellenistik devirde mevcut olmay~p erken
imparatorluk yap~lar~ nda ortaya ç~kt~~~n~~tesbit eylemek suretile
mabedi geç Augustus devrine izafe etmesi 25 Schede'nin noktai nazan
hakk~ ndaki tereddütleri kuvvetlendirmi~ tir. Her ne hal ise, bu faraziye ileride yap~lacak ara~t~ rmalar ile ister teyid, ister reddedilsin,
Krencker ile Schede'nin bu eseri Anadolu'nun gerek muhafaza edili~~
~ ekli, gerek antik mimari tarihinde ald~~~~yer bak~m~ ndan en dikkate
de~er abidelerinden biri olan Augustus mabedine dair yap~lm~~~
ana kitaplardan biri olarak kalacak ve ileride yap~lacak etüdler
taraf~ ndan, ilham verici ve yol gösterici karakterinden dolay~, daima
nazar~~itibare al~ nacakt~r.
Schede'nin me~gul. oldu~u ikinci Anadolu abidesi yine müstesna
ekilde
muhafaza edilmi~~olan ve bu bak~ mdan Anadolu mimabir ~
risi için hususi bir ehemmiyet ta~~ yan Aizanoi'daki (Çavdarhisar)
Zeus mabedidir. otedenberi seyyah ve müdekkiklerin, mesela
Texier (1839) ve Le Bas'n~ n (1842-44) dikkat nazarlar~n~~ çekmi~,
fakat esasl~~bir surette gözden geçirilmemi~~olan bu mabedde Schede,
yine Krencker ile birlikte, 1926 ve 1928 sonbahar~nda kaz~lar yapm~~,
binan~ n bütün teferruat~n~~ tesbit ettikten ba~ ka yeni baz~~mimari
parçalar, bu arada mabedin bat~s~ nda gayet iyi muhafaza olunmu~~
abidevi bir akroter bulmu~ tur. Schede bu suretle elde etti~i zengin
malzemeyi i~lemek suretile, Roma imparatorluk devrine (M. s. 2.
as~r) ait olmas~na ra~men plan~ nda hellenistik mabed planlar~n~n
tesirlerini gösteren bu enteresan binan~ n antik sanat tarihinde i~gal
etti~i mevkii tesbit etmi~, fakat bu husustaki nihai eserini maalesef
hayat~nda ne~retme~e muvaffak olamam~~ t~r 26. Fakat memnuniyetle
haber ald~~~m~ za göre bu binaya ait bütün malzeme, büyük bir k~sm~~
i~lenmi~~olarak, mevcuttur ve Türkiye'deki ara~t~ rmalar~~ ve kaz~lar~~
ile tan~ lan arkeolog-mimar R. Naumann tarafindan yak~nda ne~redilecektir.
E. Weigand, ad~~ geçen makale, s. 418 v. d.
Ankara'daki Augustus mabedi vesilesi ile not 21 de gösterilen baz~~eserlerden ba~ka: Schede, Untersuchungen am Tempel in Aezani. Bericht über die Jahrhundertfeier des Instituts des Deutschen Reiches (Berlin 1930), s. 227 V. d.
26

28
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Schede, Istanbul'da Arkeoloji Enstitüsünü idare etti~i esnada
baz~~telifatta bulunmak &sat~ m da elde etmi~tir ki bunlar~n hepsi
Anadolu'ya aittir. "Ayzani k~lavuzu" ve "Iznik k~lavuzu" gibi muhtasar
eserlerinden sarf~nazar 27, mesai arkada~lar~~ile birlikte Türkiye'deki
arkeoloji faaliyeti ve buluntular hakk~nda müteaddit raporlar ne~ retmi~~28, Priene ~ehrine dair de baz~~ enteresan etüdler bast~rm~~t~ r.
"Die, Rumun von Priene" (Priene harabeleri) adl~~nefis bir surette bas~lm~~~
kitab~" büyük hafriyat püblikasyonlar~ n~~okuma~a vakti olm~yan
arkeoloji ve sanat muhiplerine, mükemmel çekilmi~~foto~raflar ve
bunlara istinaden yap~lm~~~terkibi resimler (bunlar Krischen ve talebeleri tarafindan çizilmi~ tir) vas~tas~~ile bu ~ehir hakk~nda vaz~h
bir fikir vermek gayesini gütmektedir. "Heiligtümer in Priene" (Priene'deki mabedler) adl~~makalesinde ise 30 Schede ötedenberi üzerinde
çal~~t~~~~yap~~tezyinan meselelerini tekrar ele almakta, Athena mabedinin iki yap~~safhas~~ arzetti~ini, do~u k~sm~n~ n M. ö. 4. asnn
son yar~s~nda, bat~~ k~sm~n~ n ise uzun bir in~a fas~las~ndan sonra
ancak M. ö. 2. asrm ortalar~na do~ru yap~lm~~~oldu~unu ortaya
koymakta, bundan sonra Priene'deki çe~itli mabedler ve bunlar~n
yerleri ile ilgili meselelerin tetkikine geçmektedir. 1937 senesinde
Istanbul'da Dolmabahçe saray~ nda toplanan 2. Türk Tarih Kongresinde yapt~~~~ "Yunan ve Roma harabelerinin nevi ve ehemmiyetleri" adl~~
komünikasyonda ise 31 Anadolu'daki Yunan-Roma abidelerinin nevi,
bunlann tetkikinde kullan~lacak metod ve Anadolu'nun özelli~i
üzerinde durduktan sonra yine tezyinat meselelerine temas etmekte,
tezyinatm binalar~ n tarihlerini ve sanat tarihindeki mevkilerini
tesbitte nekadar büyük bir rol oynad~~~n~~tebarüz ettirmekte ve bir
27 Bu iki bro~ ür "Kültür Bakanl~~~~Antikiteler ve Müzeler Direktörlü~ü
An~tlar~~Koruma Kurulu" ne~riyat~ndan olup 1 ve 2 no'. ta~~maktad~ r ve 1933 te
Ankara'da bas~lm~~t~r.
28 Archiiologische Funde in der Türkei. Archologischer Anzeiger 1929, S. 325
v. d. - 1930, s. 432 v. d. - Archaeological research in Turkey. Antiquity 6, 1932, S. 21
v. d. - Baz~~önemli arkeoloji püblikasyonlar~ na dair tahlil ve tenkid edici mahiyette yaz~lar~n~~ burada zikretmekten sarf, nazar ediyoruz. Bunlar~~ not ~~de gösterdi~imiz Darsow'un bibliyografyas~ nda bulmak mümkündür.
29 Berlin 1934 (Abteilung Istanbul des Archologischen Instituts des Deutschen Reiches).
80 Jahrbuch des Deutschen ArcMologischen Instituts 49, 1943, s. 97 v. d.
31 ~ kinci Türk Tarih Kongresi. Istanbul, 20-25 Eylül 1937 (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan, IX.seri, no. 2), Istanbul, 1934, S. 794 v.d.
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misal olarak, yukar~da zikretti~imiz etüdüne dayanarak, Priene'deki
Athena mabedini göstermektedir.
Ba~l~ca eserleri hakk~nda yapt~~~m~z bu k~sa tahlilin gösterdi~i
gibi verimli bir ilim adam~~olan Martin Schede ayn~~zamanda mü~fik
bir aile reisi, yap~c~~ve te~kilâtland~r~c~~bir müdür ve bilhassa dürüst
bir insand~. ~~te bu vas~flar~~sayesinde Türkiye'de birçok dost edinmi~ti. Bunlar~~bazen evinde toplar, burada ilmi meselelerin ortaya
at~lmas~ndan ho~lan~r ve sa~lam esaslara dayanan bilgisinden herkesin müstefid olmas~na çal~~~rd~. 1938 senesinde Wiegand'~n halefi
olarak Merkez Arkeoloji Enstitüsü'nün ba~~na geçti~i zaman Türkiye'de vücude getirmi~~oldu~u eserle cidden iftihar edebilirdi. Yapt~~~~ ara~t~rmalar ile Anadolu arkeolojisinin ilerlemesine yard~m
etmi~, bütün çal~~ma vas~talar~na sahip olarak kurdu~u enstitü ile
memleketin irfan~na büyük hizmetlerde bulunmu~tu.
Berlin'deki Merkez Enstitüsü'nün idaresi gibi güç bir vazifeyi
nazik bir devirde üzerine alan Schede bu i~te de muvaffak olmu~~
say~labilir. Zanmm~za göre ikinci cihan harbi ve onu takip eden
Almanya'n~n en buhranl~~devirlerinde enstitü i~lerini tedvirde gösterdi~i azim ve maharet sayesindedir ki bu müessese, eski gelene~ine
uygun olarak, ilmi karakterini muhafaza edebilmi~tir ve yine bu
sayededir ki bugün dahi bu enstitüler mevcudiyetlerini muhafaza
etmekte ve hattâ bunlardan baz~lar~~tam bir ilmi faaliyet sahas~na
girmi~~bulunmaktad~r. 1942 senesinde, son defa olarak, Türkiye'ye
geldi~i zaman ya~~n~n ilerlemesine ve harp senelerinin bunca musibetlerine ra~men eski enerjisinden bir ~ey kaybetmerxii~~oldu~u
görülüyordu. Edebiyat Fakültesinde "Eski Anadolu ~ehirleri"ne
dair verdi~i konferans, zaman~m~zda e~ine ender rastlanan vüzuhu
ve dakikli~i bak~m~ndan 19. as~r Alman arkeoloji mektebinin ni~anesini ta~~yor, ayn~~zamanda son senelerde tedvire mecbur oldu~u
idari i~lere ra~men Schede'nin ilmi cihetinin katiyen zay~flamam~~~
oldu~unu tebarüz ettiriyordu32. Ne yaz~k ki harbin son senelerinde
aileyi baz~~felâketlere u~ram~~~ve bizzat kendisi de yukar~da temas
32 Bu devre esnas~nda ne~ir faaliyetinin azalm~~~olmas~n~~ tabii olarak kar~~lamak lâz~md~r. Anadolu yap~~ süslerine dair toplam~~~oldu~u zengin malzemeyi
i~lemek ve ne~retmek imkânlar~m elde edememi~~olmas~~Anadolu arkeolojisi için
büyük bir kay~p te~kil etmektedir. Berlin'de bulundu~u esnada yazd~~~~iki makalesini biliyoruz : Deutsche Archiiologen im Ausland. Wir Deutsche in der Welt
1940, s. 79 v. d. - Leistungen und Aufgaben der deutschen Architologie. Der Nahe Osten
1, 1940, S. 140 v. d.
Belleten C. XVI, 27
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etti~imiz trajik ~artlar alt~nda hiç ~üphesiz iyili~i için çal~~t~~~~ bu
dünyaya gözlerini kapam~~t~r. Fakat Schede'nin eserleri ve kurmu~~
oldu~u ilim müessesesi bugün dahi ya~amakta ve yüzlerce ara~t~r~c~~
ve ö~renci bunlardan müstefid olmaktad~r.
~~te bu suretle Schede'nin hayat~n~n ve ilmi çal~~malar~n~n
bir tasla~~n~~yapma~a çal~~t~k ; görülüyor ki bu taslak Anadolu
arkeolojisinin bir fasl~~olarak ortaya ç~kt~. Hiç ~üphe yok ki Anadolu
arkeoloji ara~t~rmalar~~tarihinde, hayat~n~n en olgun senelerini bu
u~urda harcam~~~olan Martin Schede ~eref% bir yer alacak ve onu
yak~ndan tan~m~~~olanlann kalbinde ya~amakta devam edecektir.

Lev. XC~~ ///
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