CLEMENS EMIN BOSCH
(1899-1955)
Prof. Dr. ARIF MÜFID MANSEL
22 Temmuz 1955 tarihinde hem ~stanbul Arkeoloji Müzeleri,
hem Istanbul Üniversitesi memleketimizin kültürüne büyük hizmetleri dokunmu~~olan bir rüknünü, Prof. Bosch'u kaybetti. Gerek Müzede, gerek Üniversitede kendisiyle uzun müddet çal~~m~~~ve kendisini
yak~ndan tan~mak firsat~m bulmu~~bir ferd olarak bu sat~rlarla hat~ras~n~~ anma~~~bir borç telâkki ediyorum.
Clemens Bosch 6 Ekim I 899 da Almanya'n~n Köln ~ehrinde do~mu~,
ilk ve orta tahsilini Köln ve Darmstadt'ta tamamlad~ktan sonra 1920
senesinden itibaren Berlin ve Heidelberg eniversitelerinde ilkça~~tarihi, arkeoloji ve klasik filoloji tahsil etmi~~ve 1925 de Heidelberg'te
ilkça~~tarihi kürsüsünü i~gal eden me~hur tarihçi A. v. Domaszewski'nin nezdinde "Die Quellen des Valerius Maximus ; ein Beitrag zur Erforschung der Literatur der historischen Exempla" (Valerius Maximus'un kaynaklar~ ; tarihi "exemplum"lar literatürüne dair bir ara~t~rma) 1 adl~~bir
tez haz~rl~yarak doktora imtihamn~~vermi~tir. 1927 senesinden itibaren Bosch'u Halle Üniversitesinde tan~nm~~~ilkça~~tarihçisi W. Weber'in yan~nda buluyoruz. Bu alimin te~viki ile Bosch ilkça~~Küçük Asya sikkeleri üzerinde çal~~ma~a ba~lam~~t~ r ki bütün hayat~~müddetince
bu konu onu birinci derecede ilgilendirecek ve en verimli ilmi faaliyeti bu sahada olacakt~ r. Bosch ilk önce bu çal~~malar~~için gerekli
malzemeyi toplamak üzere 1928 senesinden itibaren gerek Almanya
dahilinde, gerek di~er Avrupa ülkelerinde müteaddit seyahatler
yapm~~, böylece ba~l~ ca nümizmatik kabinelerinde bulunan Anadolu
sikkelerinin tariflerini ihtiva eden fi~ lerden ba~ka bunlar~n alç~~kal~plar~ndan müte~ekkil gayet zengin ve k~ ymetli bir etüd kolleksiyonu vücude getirme~e muvaffak olmu~tur. Bu çal~~malar~n~~yakinen takip ve
takdir eden Prof. 'Weber 1930 da kendisini Halle Üniversitesinde
müdürü bulundu~li "Ilkça~~ara~t~rmalar~~ enstitüsü" ne (Institut
für Altertumswissenschaft) ba~ asistan olarak alm~~t~r.
Bu tez 1929 senesinde Stuttgareta bas~lm~~t~r.
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Bosch'un 1931 senesinde Berlin Arkeoloji Cemiyetinde verdi~i
"über die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit" (Roma imparatorluk devri Küçük Asya sikkeleri hakk~nda) adl~~konferans 2 bu çal~~malar~n bir program~n~, ayn~~zamanda hedefini ihtiva etmekte, bundan
ba~ka Anadoluda Romal~ lar devri sikkelerinin yaln~ z bu ülke için
de~il, fakat bütün ilkça~~tarihi için ne kadar önemli vesikalar te~kil
etti~i hakk~nda aç~ k bir fikir vermektedir. Müellif baz~~umumi mülâhazalardan sonra Roma imparatorluk devrinde birçok Anadolu
~ ehrinin idari ve iktisadi muhtariyetini muhafaza etti~ini ve sikke
darbetme~e devam eyledi~ini ortaya koymakta, bunlar~ n say~s~n~n
M. ö. t. as~rda 140 olmas~na kar~~l~k M. s. t. as~rda 173, 2. as~rda
270, 3. as~rda ise 295 e yükseldi~ini, bas~lan sikke miktar~n~n da (bu
hususta tam rakamlar tesbit etmek mümkün olmamakla beraber)
bununla hemahenk olarak tedrici surette artt~~~n~~ ve 3. as~rda en
yüksek haddini buldu~unu aç~klamaktad~ r. Bundan sonra sikkelcrin
tarih vesikalar~~olarak önemine dair birkaç misal veriyor: üzerlerinde
ordu sancaklar~~ (signum) tasvirleri bulunan ve nisbeten geç devirlere
ait olan sikkeler büyük yollar üzerindeki ~ehirlere aittir. Bu ~ehirler
bir harita üzerinde tesbit edildikte M. s. 3. ve 4. as~rlarda Roma
ordular~n~n Do~u seferlerine giderken takip ettikleri yollar yaz~n bir
surette meydana ç~kmaktad~r. - Nikaia (Iznik) sikkeleri üzerinde
Sangarios'un (Sakarya) allegorik tasvirleri vard~r. Strabon ilkça~da
bu nehrin Gallos'la (Mudurnu suyu) birle~ti~i noktaya kadar seyrüsefere elveri~li oldu~unu yazd~~~ na göre ticaret gemilerinin Karadenizden bu noktaya kadar geldi~i, buradan mallar~n kara yolu ile
Iznik'e sevkedildi~i, bu ~ ehirden de Marmara yoluyla Akdenize ula~t~r~ld~~~~meydana ç~kar. ~u halde bu sikkeler Iznik ~ehrinin ticareti
için Sakaryan~n haiz oldu~u önemi tebarüz ettirmektedir.- Romanlar~n hâkimiyetleri müddetince yayma~a çal~~t~klar~~ "Fax Romana"
mefhumuna, yani Romal~ lar sayesinde cihanda bir sulh ve sükûn
devresi ba~lam~~~oldu~u vak~as~ na bu sikkeler fazla yer vermemektedir.
Buna kar~~l~k bilhassa 3. as~r sikkelerinde pek çe~itli zafer tasvirlerine
rastlanmaktad~ r. Bunlardan baz~lar~~sembolik bir surette imparatorluk devri Roma kültürünün barbarlara kar~~~kazand~~~~zaferi aç~~a
vurmakla beraber bir çoklar~~ o zamanlar Do~uda Romal~lar~n en
2 ~u eserde bas~lm~~t~r: jahrbuch des Deutschen Archdologischen 1ns tituts , Archdologischer Anzeiger 2931, S. 423-456. Tenkit: Numismatisches Literatur-Blatt ~~932,
S. 2573-2575 (H. Lorenz).
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korkunç dü~man~~olan Part'lara kar~~~kazan~ lan zaferlerle ilgili bulunmaktad~ r. Yine bu hadiselerle ilgili olarak "Roma aeterna" (ebedi Roma) mefhumu bu sikkeler tarafindan s~k s~k ele al~nmaktad~r.
Dini sahada da sikkeler önemli bir rol oynamaktad~r. hah kültlerinin yay~l~~~, bunlar~ n biribiriyle olan münasebeti, kült binalar~~ve
heykellerinin ~ekli hakk~ nda sikke tasvirleri önemli ipuçlar~~vermektedir.
1932 senesinde Bosch bu çal~~ malar~ na dayanarak kaleme ald~~~~
"Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit" (Roma imparatortorluk devri Küçük Asya sikkeleri) adl~~bir tez ile doçent olmu~~ve bu
mevkii Halle Üniversitesinde 1935 senesine kadar muhafaza etmi~tir.
Bu tez baz~~tadiller ve ilavelerle "Die kleinasiatisschen Münzen der
römischen Kaiserzeit. ~~. Einzeluntersuchungen. L Bithynien. L H4fte"
(Roma imparatorluk devri Küçük Asya sikkeleri. ~~. Tafrildtl~~ara~t~rmalar.
L Bitinya. L diz) ünvam alt~ nda 1935 te Stuttgart'ta bir kitap halinde
ne~redilmi~tir. ~ lim alemi tarafindan, o devirde inti~ar eden tahlil
ve tenkit yaz~lar~n~ n gösterdi~i gibi, 3 müsaid kar~~lanm~~~olan bu
eserin önsözünde Bosch konferans~nda aç~klam~~~oldu~u hususlara
ve bilhassa Anadolunun orijinalli~i ve bütün ilkça~m siyasi ve kültürel tarihi için ta~~d~~~~öneme i~aret ettikten sonra 4 sikkelerin bu
kültürü aychnlatmak hususunda oynad~~~~rolü tebarüz ettirmektedir.
Fakat esasl~~neticelere varabilmek için yaln~z muayyen bölgelere de~il, bütün Anadoluya ait sikke malzemesinin bilinmesi zarureti üzerinde duran Bosch kendi zaman~ na kadar Anadolu sikkelerine dair
baz~~umumi kataloglar yap~lma~a ba~lanm~~, fakat bunlar tamamlanmak ~öyle dursun, insicaml~~parçalar halinde bile ne~redilememi~~
oldu~unu anlatmakta, kendisinin ise M. ö. 700 senesi ile M. s. 300
seneleri aras~ nda Anadoluda bas~ lan sikke malzemesinin heybeti
kar~~s~nda çal~~ma sahas~n~~hudutland~ rmak mecburiyetinde kald~~~m
ve sadece Roma imparatorluk devri sikkelerini (Avgustus'tan Gallie29, 1936,
3 Bk. Deutsche Literatur-Zeitung 1935, S. 1659-1661 (K. Regling); Klio
S. 328-329 (F. Miltner).
4 Anadolunun özelliklerini Bosch müteaddid yaz~lar~nda tebarüz ettirme~e
çal~~m~~t~r. Yukar~da ad~~geçen Archliologischer Anzeiger'deki rnakalesinden ba~ka
bk. Numismatisches Literatur-Blatt 48, 1931, S. 2493 v.dd.; 2553 v.dd.; 2572 v.dd.;
5555 v.dd. ve II. Türk Tarih Kongresinde (1937) yapt~~~~ "Tarihte Anadolu hususiyetleri-DasAnatolische in der Geschichte" adl~~tebli~~(Türk Tarih Kurumu yay~ nlar~ndan, IX. seri, no. 2), 1st. 1943, S. 8o1-811.

298

ARIF MeFID MANSEL

nus'a kadar) etüd konusu olarak seçti~ini yazmaktad~r. Bosch yaln~z
idare tekni~i bak~m~ndan bir mana ta~~ yan Roma eyalet taksimat~~
yerine öteden beri co~rafi, etnik ve kültürel birlikler olarak kar~~m~za
ç~ kan Bithynia, Pontos, Kana, Lykia, Pamphylia... gibi antik bölgeleri ele almakta, her bölge için iki kitap ç~ karmak niyetinde oldu~unu
söylemektedir. Birinci kitap bu bölgede bas~lm~~~olan sikkelerin bir
katalo~unu, ikinci kitap ise teferruata kadar giden mufassal ara~t~rmalar~~ihtiva edecek ve birincisinin bir nevi tefsiri olacakt~. Anadolunun ilkça~da ihtiva etti~i 18 bölgeye ait sikkeler bu suretle toplu olarak ne~ir ve tefsir edildikten sonra umumi mahiyette nihai bir cilt
ne~ redilecekti ki bu ciltte bundan önceki tafsilâtl~~ ara~t~rmalarda
ortaya at~ lan meseleleri yahut elde edilen neticeleri bir kerre daha gözden geçirmek, bunlardan baz~lar~n~~birle~tirmek suretiyle Roma imparatorluk devrinde Anadolunun ~ehircilik, iktisat ve para, siyaset ve kültür sahalanndald geli~mesinin anahatlar~~çizilmi~~olacakt~. Ne yaz~k ki Bosch bu büyük ve belki de bir ki~inin takat~mn fevkinde olan
program~~tahakkuk ettirememi~, yukar~da zikretti~imiz Bithynia
tafsilath ara~t~rmalar~na ba~l~~sikke katalo~unu dahi tabettirme~e
muvaffak olamam~~t~r.
Bu eserin k~smen dahi ne~redilememesinde siyasi hâdiselerin de
rolü olmu~tur. O tarihlerde Almanya, Hitler rejiminin tesiri alt~nda,
hiçbir tahdide tahammülü olm~yan ilim ara~t~rmalann~n geli~mesine
elveri~li bir ülke olmaktan ç~km~~t~ . Bu rejimle ba~da~am~ yan Bosch
için akademik karyerde ilerlemek imkanlar~~ortadan kalkm~~t~. Istanbuldaki Alman Arkeoloji Enstitüsünün ba~~nda bulunan Prof. Schede'nin 5 tavassutu üzerine Istanbul Arkeoloji Müzelerindeki antik
sikke kolleksiyonlanmn tertip ve tasnifi ile görevlendirilen Bosch
1935 senesinde Türkiyeye gelmi~ tir. Böylece Bosch için yeni bir âlem
aç~lm~~~oluyordu. Kendisi üzerinde bukadar çal~~t~~~, hakk~nda bukadar büyük planlar haz~rlad~~~~sikkelerin vatan~na gelmi~, Istanbul
müzelerinde ise pek zengin bir malzeme ile kag~la~m~~t~~6 . Bu malzeme
Müzeler umum müdürü Halil Edhem merhumun gayreti ile 1918,
1924 ve 1929 senelerinde ~stanbula davet edilmi~~olan Berlin mes5

Bu de~erli ilim adam~~ve idareci için yazd~~~m nekrolojiye bk. Bellet~n XVI,

1952, S.

407-418.

Istanbul Arkeoloji Müzelerindeki mesla~ kât kolleksiyonlar~~ve bunlar~n tarihçesi için bk. Halil Edhem, iisanatika Müzesinde ~neskük~lt kolleksiyonlan (Istanbul
Asar~atika Müzesi ne~riyat~, no. 6), Ist. 1923, s. 28 v.d.
8

CLEMENS EMIN BOSCH

299

ki~ kat kabinesi müdürü Prof. K. Regling tarafindan tetkik ve tasnif
edilmi~~ve bir envanter defteri de vücude getirilmi~ti 7. Fakat yeni
buluntular ve sat~ nalmalar sayesinde kolleksiyonlar günden güne zenginle~iyordu. Hem bunlar~~gözden geçirmek, hem de sadece bir envanter ile iktifa etmeyip bunlar~ n ilmi bir katalo~unu yapmak mübrem
bir ihtiyaç haline gelmi~ti. I~te Bosch bu i~e bütün kuvveti ile sar~lm~~ , o zamanlar meskûkât kabinesini idare eden ve geni~~pratik bilgilere sahip bulunan merhum Osman Ar~da~'~n ~ahs~nda kendine
yak~n bir dost ve de~erli bir çal~~ma arkada~~~bulmu~tur. 1939 senesi
sonbahar~ na kadar devam eden bu çal~~malar~ n neticesi üç ciltlik
mufassal bir katalog ile te~ hir edilen sildceler için bir rehber haz~ rlanmas~~ olmu~ tur. Sikkelerin o tarihte patlak veren harpten dolay~~
Anadoluya nakli üzerine katalogun baz~~noksanlar~m tamamlamak
mümkün olamam~~ , bu yüzden bu eser bugüne kadar bas~lamam~~t~ r 8. Çok faydal~~bilgiler ihtiva eden ve bir nevi nümizmatik elkitab~~
karakterini ta~~yan rehber ise "Eski sikkeler rehberi. L Bölüm. Yunan
Romen-Bizantin ve Avrupa sikkeleri" ad~~alt~nda ~stanbulda 1951 de
inti~ar etmi~tir.
Müzede çal~~t~~~~esnada Bosch için önemli bir hâdise cereyan
etmi~tir. Öteden beri dini konulara kar~~~hususi bir ilgi göstermi~~
olan Bosch Türkiyeye geldikten sonra Islam dinini yak~ndan incelemek ve tan~mak firsat~m bulmu~, bu dinin tesirine kap~larak müslüman olmu~~ve "Emin" ad~n~~alm~~t~r. Bundan sonraki eserlerinde
kah "Clemens" kâh "Emin" önadlar~m kullanmaktad~r.
Meskûkât kolelcsiyonunun Anadoluya nakli üzerine Bosch
için müzede faaliyet sahas~~kalmam~~t~. Fakat kendisinin akademik
karyerden yeti~mi~~bir alim oldu~unu ve esasen müzede çal~~t~~~~esnada arkeoloji ö~rencilerine konferans ~eklinde çok istifadeli dersler
verdi~ini gözönünde bulunduran Istanbul 'üniversitesi kendisini
Hellenizm-Roma ve Nümizmatik profesörlü~üne seçmi~~ve bu vazifede Bosch 1954 senesine, yani hastal~~~~ders vermesine art~k müsaade
etmedi~i ana kadar, kalm~~t~r. Bu müddet zarf~nda Bosch iyi bir hoca
oldu~unu da isbat etmi~tir. Hem yan~ndaki asistanlar~n karyerlerinde
7 Halil Edhem, ad~~ geçen eser, S. 29 v.d. ve Halil Edhem Hat~ra Kitab~~ II (Türk
Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan, VII, seri no. 5 a), Ist. 1948, s. 24 (Mansel).
8 Bu noksanlar~n bir an evvel tamamlan~p kataloglar~n bas~lmas~n~n sa~lanmas~n~~ müze uzmanlar~ndan bekleriz.

300

ARIF MUFID MANSEL

ilerlemelerine, doktora ve doçentlik tezlerini haz~ rlamalarma yard~mlarda bulunmu~, hem de verdi~i dersler, vüzuh ve dakikliklerinden
dolay~, ö~renciler taraf~ ndan büyük istifade ile takip edilmi~tir.
Bilhassa antik sikkelere, ilkça~~kültür tarihinin birtak~m problemlerini
halletmek üzere ba~vurmas~~ve bunlar~n önemini her defas~nda yeni
delillerle ortaya koymas~~bu derslerin hususiyetini te~kil eder. O esnada Bosch pek orijinal olmamakla beraber birçok isabetli görü~leri ihtiva
eden ve ö~rencilere mücmel, fakat sa~lam bilgiler verme~i gözönünde
bulunduran "Helenizm tarihinin anahatlar~. Ks. 1-2" 9 ve "Roma
tarihinin anahatlar~" 1° adl~~ ders kitaplar~n~~yazm~~t~r.
Üniversitede çal~~t~~~~esnada yapt~~~~ne~riyat~n hepsi Anadolunun ilkça~~tarihi, nümizmati~i ve epigrafyas~na aittir ve bazan bu
üç bilim kolunun biribirini ne suretle destekledi~i ve tamamlad~~~na
dair güzel misallerle doludur. Nitekim "Bergama k~ral hanedan~ntn
~eceresi" il ve "Bitkynia tetkikleri" 12 metodlu kaynak ara~t~rmalar~~
mahiyetinde olup bunlardan birincisi Bergama k~ral ailesinin ~eceresini
kesin olarak tesbit etmekte, ikincisi ise bilhassa ikinci elden ö~rendi~imiz kaynaklar~ n tahlil ve tenkidi neticesinde en eski Bithynia tarihine yeni temel ta~lar~~katmaktad~r. Anadolunun ilkça~da di~er
bütün Akdeniz ülkelerinden daha fazla sikke darbetti~ini ve bunu
darp mahallerinin say~s~n~n aç~~a vurdu~unu belirten "Eskifa~da
müstakil meskükdt darb~n~n vüs'at~" 13 adl~~makalesi, Anadoluda hiçbir
zaman tan~nmam~~~olan imparator I. Gordianus'a ait sikkelerin
mevcudiyetini bildiren ve bunlar~ n ancak III. Gordianus zaman~nda,
büyük babas~n~n ad~na bas~lm~~~oldu~unu ortaya koyan "I. Gordianus'
un Küçük Asya sikkeleri" 14 adl~~kongre tebli~i, yahut Apameia (Myr9 Helenizm tarihinin anahatlar~. L Ks. Büyük ~skender Imparatorlu~u Çeviren:
A. Erzen (ist. Univ. Edebiyat Fakültesi yay~nlar~ , no. 161), ~stanbul 1942; II. Ks.
Roma Imparatorlu~una kat~ld~klar~~ tarihe kadar Helenizn~~ Devletleri. Çeviren: S. Atlan
(~st. Cniv. Edeb. Fak. yay~nlar~, no. 206), ~stanbul 1940.
10 Roma tarihinin anahatlar~. L Ks. Cumhuriyet. Çeviren: S. Atlan (~st. Oniv.
Edeb. Fak. Yay~nlar~, no. 127), ~stanbul, 1940.
Türkiyat Mecn~z~ast VII-VIII, 194.0142, s. 105-127.
12 Bellek,: X, 1946, s. 29-53.
19 Halil Edhem Hat~ra Kitab~, cild. I (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan,
VII, seri, no. 5), Ankara 1947, s. 161-164.
14 IV. Türk Tarih Kongresi (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan, IX. seri,
no. 4), Ankara 1952, s. 66-72.
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leia= Mudanya) sikkelerine dair yaz~lm~~~ilk monografi olal~~ "Colonia lulia Concordia Apameia sikkeleri" 15 adl~~ etüdü ve recam ve te~vikim üzerine tertiplemi~~oldu~u "Türkiyenin antik devirdeki meskükdt~ na
dair bibliyografya" s~~ 16 nümizmatik sahas~ na ait k~ymetli ara~t~rmalard~ r. "Nikaia bayram oyunlar~" " ise kitabeler sayesinde ö~rendi~imiz
~ehir bayramlar~ na sikkelerin yard~m~~ ile baz~~ yenileri kat~labilece~ini aç~~a vurmakta, "Ankaradaki antik devir hamam~n~ n müessisi'
nin kitabeler sayesinde ismi ve tarihi tesbit olunmakta, Roma imparatorluk devrinde eyaletlerde büyük binalar~n kimler taraf~ndan ve ne
suretle yap~ld~~~~noktalar~~üzerinde durulmakta, "Die Kelten in Ankara" (Ankarada Kelt' ler) 19 ad~n~~ ta~~yan etüdde yine kitabelere
istinaden Galat ailelerinin ilk imparatorluk devrinden itibaren göçe~ehirlere yerle~me~e ba~lad~~~ , fakat yerli halk ile
beli~i
kar~~arak M. s. 2. as~ rdan itibaren benliklerini tamamiyle kaybettikleri gösterilmekte, bu suretle bütün bu makalelerde epigrafya ile
tarihin biribirini ne ~ekilde tamamlad~~~~hakk~nda güzel misallcr
verilmektedir.
Bosch nümizmati~in yan~nda epigrafyan~ n Anadolunun ilkça~~
tarihi için ne kadar büyük bir önem ta~~d~~~ n~~ gözönünde bulundurarak s~rf bu saha ile de u~ra~ m~~t~r. Nitekim 1941/42 k~~~ nda uzunca
bir müddet asistan~~ Dr. Afif Erzen ile birlikte Ankarada çal~~arak
bu ~ ehrin antik kitabelerini toplam~~~ 20, 1946 senesinde birlikte yapt~~~m~ z Antalya bölgesi tetkik gezisinde Antalya müzesinde bizzat
kopya etti~i yahut ö~rencilere kopya ettirdi~i kitabeleri bir makale
15 Tarih Dergisi (ist. Üniv. Edeb. Fak.) I, say~~ 2 (1950), S. 237-262; II, say~~
3/4 (195o/1), s. 7-16; V, say~~8 (1953), S. 55-68.
18 Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, XII. seri, no. 2. Ankara 1949.
17 Belleten XII, 1948, s. 325-348, levh: 59. Ayn~~ makalenin almancas~~ "Die
Festspiele von Nikaia" ismi alt~ nda ~u dergide ç~km~~t~r.: jahrbuch für kleinasiatische
Forschung I, 1950, Heft ~ , s. 80-99.
18 IIL Türk Tarih Kongresi (Türk Tarih Kurumu yay~ nlar~ ndan, IX. seri

no. 3), Ankara 1948, s. 576-581.
" jahrbuch für kleinasiatische Forschung II, Heft 3, 1953, s. 283-293.
20 Halen Türk Tarih Kurumunda bulunan "Ankara'n~n ~lkça~~tarihi için Lilynaklar" ad~n~~ ta~~yan bu eserin mezkûr Kurum taraf~ ndan bir an evvel bast~r~lmas~~
~ayan~~temennidir. "Die Phylen von Ankara" ve "Die Aera von Ankara" adl~~ makaleleri
ise Edebiyat Fakültesi taraf~ndan yak~nda ne~redilecek olan "Anadolu Ara~t~rmalar~"
dergisinde ç~kacakt~r.
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halinde ne~retmi~~ 21, 1947 ile 1951 seneleri aras~nda epigrafist ve
nümizmat s~fatiyle i~tirak etti~i Antalya bölgesinde Side kaz~lar~nda
ç~ kan kitabeler üzerinde çal~~m~~, bunlardan 1947 senesi kitabelerini
kaz~~önraporunda yay~nlam~~t~r 22. S~ rf epigrafya sahas~ nda fazla
ihtisas~~bulunmamas~~ve bu saha ile ancak Anadolu gezileri ve kaz~lar~~vesilesiyle ülfet peyda etmi~~olmas~~yüzünden bu son iki etüdünde
baz~~hatalara dü~mü~~olmas~n~~müsamaha ile kar~~ lamak icap eder23.
Prof. Bosch'u ~imdiye kadar verdi~imiz bu tafsilât ile bir ilim adam~~ olarak tan~tma~a çal~~t~ k. Fakat kendisiyle 1935 ten beri gerek
Müzede, gerek Üniversitede, gerek tetkik gezileri ve kaz~larda yak~n
arkada~l~k etmi~~bir ferd s~fat~~ile ~ unu söyliyebilirim ki Bosch yaln~z
bir alim de~il, fakat tam manas~yle kâmil bir insand~ . Herkesin iyili~ini ister, herkese kar~~~nazik ve samimi muamele eder, yak~n dostlar~~
ve talebelerinin ilim sahas~ nda ilerlemeleri ve geni~~bilgisinden faydalanmalar~~için hiçbir fedakarl~ ktan çekinmezdi. Kendisi ile en
yak~ndan ve devaml~~olarak temas etmek f~ rsat~n~~buldu~um Side kaz~lar~ nda tarih, nümizmatik ve epigrafya sahalar~ndan ba~ka arkeolojide de esasl~~bilgilere sahip oldu~unu mü~ahede eder, fikir ve tavsiyelerinden daima faydalan~rd~m 24. Ne çare ki s~hatli gibi görünen bu kâmil insan 1951 lu~~ nda hiç beklenmedik bir anda, bir felç
geçirmi~~ve yata~a serilmi~ ti. Ilk zamanlar kuvvetli ve dinç bünyesinin hastal~~~~yenece~i ümidi hepimizde mevcuttu. Hattâ bir müddet
hastal~~~n~ n, kendisine tekrar ders verdirtebilecek kadar iyili~e do~ru
gitmesi yak~ n dostlar~ nda bu ümidleri artt~rm~~t~. Bununla beraber
beyin damarlar~n~ n sertle~ mesinden ileri geldi~i anla~~lan hastal~k
seyrine yava~, fakat fas~las~ z olarak devam etmi~, bunun neticesinde
Prof. Bosch en olgun ve en verimli bir ya~ ta dünyaya gözlerini kapam~~t~r. Bununla yaln~ z iyi bir dost de~il, fakat Anadolunun ilkça~~kül"Antalya Kitabeleri", Belleten XI, 1947, S. 88-125.
Arif Müfid Mansel-Emin Bosch - Jale Inan, 1947 senesi Side kaz~lar~na dair
önrapor - Vorliiufiger Bericht über die Ausgrabungen von Side im jahre 1947 (Türk Tarih
Kurumu yay~nlar~ ndan, V. seri, no. I), Ankara 1951, S. 46-80.
23 Bu hususta J. ve L. Robert'in tenkitlerine bk. Revue des Etudes Grecques 61,
no. 284/5 (1948), S. 198-203; 64, no. 299/301 (1951), s. ~ 93-195; 65, no. 304/5
(19521, S. 53-55.
24 Antalya bölgesine dair yazm~s oldu~u iki k~ymetli etüd `Pamphylia'n~n deniz
stratejisi bak~m~ndan önemi" ve "Pamphylia tarihine dair ara~t~rmalar" adlar~~alt~nda Side
kaz~lar~~nesriyat~~serisinde Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan yay~nlanacakt~r.
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tür tarihinde oynad~~~~rolün önemine ve as~l i~tigal sahas~~olan Anadolunun Roma imparatorluk devrinde ictimai, iktisadi, dini 've hattâ
bir dereceye kadar siyasi hususlarda istiklâlini koruma~a ve ~talya
ve Roma üzerinde tesirlerde bulunma~a muvaffak olmu~~bir ülke
oldu~una tam kanaat getirmi~~ve bunu bütün eserlerinde, konferanslar~ nda ve derslerinde tebarüz ettirme~e çal~~ m~~~bir âlim kaybetmi~~
oluyoruz. Yak~ n çal~~ma arkada~lar~na ve yeti~tirdi~i talebelerine
halen dü~en vazife ara~t~ rma ve derslerinde Prof. Bosch tarafindan
kurulmu~~olan gelene~i devam ettirmektir. Ancak bu suretle hem
memleketimizin irfamna esasl~~bir hizmette bulunabilece~imize,
hem de Bosch'un ruhunu ~ad edece~imize inan~yorum.

