MAX VAN BERCHEM, Opera Minora (= Küçük _Yaz~ lar), publie par
les soins de la Fondation Max Van Berchem (= Max Van Berchem
Vakf~~ yard~m~yle yay~nlanm~~t~ r.) Editions Slatkine, Geneve 1978,
2 Cilt, I, XXXVI
1-614; II, 615-1190 S. fiatl 125 ~sviçre frang~.
Max van Berchem (1863-1921), Do~u ve ~slam dilleri ve sanatlar~~ ile u~ra~anlar~n çok iyi tan~d~klar~~ bir add~r. ~slam sanatlar~na ve epigrafyas~na büyük hizmeti
dokunan bu Isviçreli ilim adam~n~n ölümünün üzerinden altm~~~y~la yak~n bir süre
geçmi~~bulunuyor. ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1943 y~l~ nda Sanat
Tarihi kürsüsünü kuran ve buradan üzücü bir biçimde ayr~lmak zorunda b~rak~lan
Prof. Ernst Diez (1878-1961), 1923 y~l~nda yay~nlanan en büyük eserlerinden birini
onun hat~ras~na ithaf etmi~ti. Birinci Dünya sava~~n~ n hemen önündeki y~llarda,
henüz o s~ralarda hakk~nda hiçbir ~ey bilinmeyen Iran ve Horasan bölgesinde
inceleme ve ara~t~rmalar yapan E. Diez, elde etti~i bilgilerin sentezini te~kil eden
bu çok önemli eserinin ba~~ndaki iki sahifeyi Max van Berchem'e ay~rm~~ t~. Burada
Diez, onun ölümü ile "yaln~z ~slam epigrafyas~n~n en ba~ta gelen uzmanlar~ndan
birinin de~il fakat bu çevrenin çok tarafl~~en mükemmel kültür tarihçilerinden birinin de kaybedildi~ini" aç~kl~yordu°. Sanat Tarihi bilim dal~na ilk defa olarak Do~u
ve burada Türk Sanat~~ ufuklar~n~~ açm~~~olan Josef Strzygowski (1862-1941) 2'nin
yeti~tirdi~i elemanlardan 3 olan Avusturyal~~ E. Diez, Isviçreli Max van Berchem
E. Diez, Persien, Islamische Baukunst in Churâsan (Kulturen der Erde - Material zur Kultur und Kunstgeschichte aller Völker, Band XX —Persien I) Hagen—
Darmstadt - Gotha 1923: "Mit ihm ist nicht nur der grösste zeitgenössische Epigraphiker
des Islam, sondern auch einer seiner allseitigsten Kulturhistoriker dahingeschieden".
2 Görü~lerinin eksik ve bazen a~~r~ya kaçan çok yanl~~~ taraflar~~ olmas~na
ra~men, Sanat tarihi bilimine, o vakte kadar kimsenin görmek istemedi~i ~slam
ve Do~u sanatlar~n~~ ve bu arada Türk sanat tarihini de katan, Viyana Üniversitesi ö~retim üyelerinden Jozef Strzygowski hakk~nda bkz. E. Diez, jozef Strzygowski, "Felsefe Arkivi" II, say~~ ~~ (1947) s. 1-12 (almancas~ , S. 13-25). Atatürk'ün
ba~kanl~~~nda 1932 y~l~ nda toplanan Birinci Türk Tarih Kongresinde bu sanat
tarihçisi hakk~ nda ~unlar söylenrni~ti: "Türk sanat ve meden(etine gelince, ba~tanberi
gördük ki, o da sonsuz itiraflara u~ram~~ , fakat k~ymetli müdafilerden de büsbütün mahrum
kalmam~~t~r. Bunlar~ n en ileri safinda Türk sanat~~ hakk~nda ~imdiye kadar en k~ymetli mesaide bulunmu~~ve eserler ne~retmi~~olan Altay - Iran müellifi Viyanalz Enstitü müdürü Strzygowski gelir", bkz. Re~it Galip, Türk Irk ve Medeniyet Tarihine umumi bir bak~~, Birinci
Türk Tarih Kongresi - Konferanslar, Münaka~alar, Ankara tz. (1933 ?) s. 160.
3 Strzygowski'nin ö~ rencilerinden bir ba~kas~~ da en verimli ça~~nda, çok
genç ölen Heinrich Glück (1889-193o)'dür. Glück, Türk sanat~n~n çe~itli konular~~
hakk~ndaki yaz~lar~ ndan ba~ka, ~stanbul hamamlar~na dair ilk ve bugün hâlâ tek
kalm~~~ olan bir ara~t~ rma da yay~nlam~~t~r. Ba~l~ba~~na Selçuklu sanat~~ ba~l~kl~~
çok küçük fakat ilk kitap da yine Glück taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
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ile hiçbir vakit kar~~~kar~~ya gelememi~ti. Bir nekroloji - anma yaz~s~~olan bu makalede Diez, Max van Berchem'in hayat~n~n eseri olarak tasarlad~~~~esas büyük çal~~mas~n~~tamamlayamadan bu dünyadan göçtü~ünü bildirirken onun çok tarafl~l~~n~~~da bilhassa belirtir.Olümü ile bir örnrün vakfedildi~i eser tarr~amlanamadan
kopmu~~oluyordu. Gerçekten Max van Berchem'in ilim hayat~n~n ana eseri olarak
tasarlad~~~~çal~~ma, bir Corpus Inscriptionum Arabicarum idi. Geçen yüzy~lda derlenen
eski Grek ve Latin kitabeleri gibi ~brar~i kitabeleri de toplanmakta idi. Sa~lam bir
arapça uzman~~olan Van Berchem, islami eserlerin üstlerindeki arapça kitabelerin
de derlenip de~erlendirilrneleri lüzurnunu görmü~~ve bunun için çal~~malara ba~lam~~t~. ~sviçre'de Cenevre'de yerle~mi~~Flaman as~ll~~bir aileden inen Max van
Berchem 16 Mart ~~863'de bu ~ehirde dünyaya gelmi~, yüksek ö~renimini Almanya'n~n
Leipzig, Strassburg (burada Prof. Th. Nöldeke'nin ö~rencisi olmu~tur) ve Berlin
üniversitelerinde yaparak 1886 da Leipzig'de La propridtd territoriale el l'impât foncier sous les premiers califes. Etude sur l'impât du Kharâg (= Ilk Halifeler devrinde toprak
mülkiyeti ve arazi vergisi: Haraç vergisi üzerine ara~t~rma) ba~l~kl~~tezi ile doktor payesini ald~ktan sonra M~s~r'a gitmi~, ilk defa olarak burada ~slam eserlerini tan~d~ktan
sonra Paris'e geçerek, buradaki Ch. Clermont - Ganneau ve Barbier de Meynard
gibi, geçen yüzy~l~n en ~öhretli orientalistlerinin yan~nda islami dillerdeki bilgisini
tan~amlam~~t~r. Böylece Max van. Berchem do~u - bilimleri sahas~nda iki ayr~~
ekolün, Alman ve Frans~z ekollerinin en ba~ta gelen bilim adamlar~n~n yan~nda
yeti~mek imkan~n~~bulmu~tu. 7 Mart 1921'de öldü~ünde yüzü a~k~n yay~na imzasm~~
atm~~~bulunuyordu. Bu yay~nlar~n büyük bir k~sm~, o y~llara kadar ihmal edilmi~~
olan islami kitabeler hakk~nda idi.
~slam tetkiklerini daima ~slam arkeolojisi ile bir bütün olarak ele alan Max
van Berchem, ölümüne kadar Yak~n Do~uda islami eserleri ara~t~rm~~, incelemi~~
bunlar~n resimlerini çekmi~, kitabelerinin foto~raflar~n~~ve estampajlar~m alm~~,
ayr~ca ufak eserler üzerindeki yaz~lar~~da ihmal etmemi~ti. Ölümünden sonra say~lar~~be~bini bulan foto~raf*, yüzlerce estampaj, k~l~ç, a~aç e~ya, tepsi, ~amdan vs.
gibi küçük e~ya üzerindeki eski yaz~larm kopyalar~; gördü~ü ve dola~t~~~~yerlerde
ald~~~~not ve krokiler ve meslekta~lar~~ile yap~lan yaz~~malara ait be~bin kadar mektupdan meydana gelmi~~zengin bir ar~iv b~rakm~~t~~5. Bütün bu malzeme Cenevre'de,
4 Max van Berchem taraf~ndan çekilen bu foto~raflar~n tam bir katalo~u,
Bayan Solange Ory taraf~ndan haz~rlanarak, 275 sahifelik bir cilt halinde 1975
y~l~nda Beyrut'ta bas~lm~~t~r. Ayr~ca van Berchem'in bu foto ar~ivinde toplanm~~~
eski Kudüs resimleri, vak~f taraf~ndan jerusalem musulmane (= Müslüman Kudüs)
ba~l~~~~alt~nda bir cilt halinde bas~lm~~t~r. Vak~f bu diziyi sürdürme~i tasarlam~~~
ve ikinci cilt olarak da Dama~~musulmane (= Müslüman ~am) ~~haz~rlarna~a giri~mi~tir. Ayn~~ ar~ivde Anadolu'da çekilmi~~resimler de oldu~una göre, bunlar~n da
ayn~~dizi içinde yay~nlanmalar~~temelini edilir.
~sla'm medeniyetinin çe~itli dallar~~ile u~ra~anlarla Max van Berchem aras~ndaki mektupla~malar da, bilim bak~m~ndan de~erli pek çok notlara sahip bulunmaktad~r. Vak~f bu yaz~~malar~~da yay~nlanna~~~tasarlam~~, ilk olarak da Frans~z Do~ubilimcilerinden Louis Massignon ile cereyan eden mektupla~ma= iki
yüz sahifelik bir kitap halinde haz~rlanmas~n~~W. Vycichl'e havale etmi~tir. Bu
cilt içinde altm~~~kadar mektup bulunmaktad~r.
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Max van Berchem'in. k~z~~Bayan Marguerite Gautier - Van Berchem idaresinde
bir vak~f halinde toplanm~~~ve bu vak~f ~~o A~ustos 1973'de resmen kurulmu.~tur.
Vak~f, Max van Berchem'in ar~ivinden baz~~malzemeyi yaymlad~ktan. ba~ka Fondation Max van Berchem - Bulletin de Liasion ba~l~~~~alt~nda 1978 y~l~nda bir Haber
Y~ll~~~~ile Dergi aras~nda bir bulletin de bast~rm~~t~r.
Max van Berchem'in önemle üzerinde durdu~u eseri Arapça kitabeler külliyat~~ (Corpus) idi. Daha bunun için ilk tasar~lar~n~~Barbier de Meynard'a yazd~~~~
5 Aral~k 1892 tarihli bir mektubunda ortaya koymu~tu. Çal~~ma ve ~nakalelerinin
ço~u, Arapça kitabeler hakk~nda idi. Bunun arkas~ndan sistemli bir biçimde çe~itli
bölgelerdeki kitabeleri tan~tan Corpus'un fasikülleri ç~k~na~a ba~lad~. Van Berchem
ilk olarak M~s~r ile i~e ba~lam~~~bunu henüz o s~ralarda Osmanl~~topra~~~olan Filistin ve Suriye takip etmi~~ve nihayet Anadolu'ya da geçmi~ti 8 . önce muhtelif seyyah ve ara~t~r~c~lar~n toplad~klar~~kitabeleri i~lemekle i~e ba~lam~~t~. Bu konudaki
bir kaç yaz~dan biri Meyarfarikin (= Silvan), Harput, Amid (= Diyarbak~r),
Bayburt, Siirt, Salmas'daki kitabeler hakk~nda olup, C. F. Lehmann - Haupt'un
bir kitab~nda yer alm~~t~°. Bir ba~kas~n~~Max von Oppenheinfin Suriye, Mezopotamya ve Anadolu'dan derledi~i arapça kitabeler için yapt~~8 . Sonra J. Strzygowski'nin Diyarbak~r hakk~ndaki büyük eserinde yer alan kitabeleri i~ledi ° ve
nihayet Dani~rnendliler kitabeleri 10 ile Bergama'mn islkmi kitabeleri hakk~ndaki
ara~t~rmalarm~~yay~nlad~~n. Bu arada E. Diez'in Horasan'da derledi~i kitabeleri
° Anadolu'daki Arapça kitabeler daha önce Cl. Huart (1854-1926)'~n da
ilgisini çekmi~~ve bu hususda bir makale Vay~nlam~~t~r: Epigraphie Arabe d'Asie
Mineure, "Revue s~‘mitique" II (1894) s. 61-75, ~~20-134, 235-241, 324-332; III (1895)
s. 73-85, 175-182, 2 I 4-2 I 8, 344-37 I. Ayr~ca d. Huart, Konia ville des derz~iches
tourneurs, Paris 1897'de de baz~~kitabe kopyalar~~verirse de, bunlar pek güvenilir
say~lmazlar, bkz. S. Eyice, Anadolu Selçuklu sanat~~çal~~malar~n~n ba~lang~c~nda iki yabanc~ : Clen~ent Huart ve Friedrich Sarre, "Türkiyat Mec~nuan't XVII, (1972) s. 133148. Huart da ~slân~l kitabeleri derlemenin çok lüzumlu oldu~una inannu~t~.
7 C.F. Lehmann - Haupt, Materialien zur alteren Geschichte Armenien.s und Mesopotamiens (Abhandlungen d. königl. Gesellschaft d. Wissen. zu Göttingen, Pil
hist. Klasse, Neue Folge, IX, 3) Göttingen 1907, s. 125-160, lev. IX-XIV.
8 Max, Freiherr von Oppenheim,
Inschr~ften aus Sy~ien, Mesopotamien und
Kleinasien, gesammelt im jahre 1899 (Beitrage zur Assyrologie und semitische Sprachwissenschaft, VII, 1) Leipzig 1909.
° J. Stzrygowski, Max van. Berchem, Gertrude L. Bell, Amida, Heidelberg
1910, s. 1-128'de M. Van Berchem taraf~ndan yaz~lan Mat6riaux pour P6pigraphie
et Phistoire musulmanes du Diyar-bak~r, ba~l~kl~~bölüm, ba~hba~~na bir kitap te~kil
etmekte, ve burada Selçuklu ve Artuk o~ullar~~ile ilgili Diyarbak~r d~~~ndan da pek
çok kitabeye ve hususa temas edilmektedir.
10
Epigraphie des Da~~~sh~nendides, "Zeitschrift für Assyrologie" XXVII (1912)
s. 85-91.
11 Die muslimischen Inschriften von Perga~~~on (Abhandlungen d. königl. preussischen Akademie d. Wissens., Phil. —hist. Classe, 19~~ ), Berlin 1912.
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de onun kitab~~için i~lemi~ti. Ayr~ca ~slam sanat~na dair daha ba~ka yay~nlara da
kitabeler hususunda yard~mc~~olmu~tu.
Max van Berchem, Anadolu kitabelerinin derlenmesinde, Türk müzelerinin
kurucular~ndan Halil Edhem Eldem (1861-1938)'de güvenilir bir yard~mc~~bulmu~tu 12 . Halil Bey, Tarih-i Osman( Encümeni Mecmuas~'nda yay~nlanan Germiyano~ullarma ait kitabeler ile bu konu ile ilgilendi~ini göstermi~, bu merak~n~~ayn~~
derginin ba~ka say~lar~nda ç~kan ara~t~rmalar~~ile sürdürmü~, hatta bu arada Türk
epigrafya bilim dal~nm esaslar~n~~ ortaya koyan, bir de yaz~~yay~nlam~~t~~18
Max van Berchem ile Halil Edhem aras~ndaki ilim i~birli~i küçük yaz~larda
da belirli olmakla beraber — Dani~mendli kitabeleri hakk~ndaki makalenin malzemesini H. Edhem göndermi~ ti — esas olarak büyük bir corpus'da ortaya konuldu.
Corpus Inscriptionum Arabicarum (= Arapça Kitabeler Külliyat~ ) dizisinin bir cildi
olarak bas~lan ilk iki fasikül Sivas ile Divri~i'deki 14 kitabelerin metinlerini veriyor
ve bunlar hakk~nda aç~klamalar ortaya koyuyordu. Ilkinden yedi y~l sonra bas~lan
ikinci fasikülde baz~~eklemeler yap~lm~~t~~15. Anadolu kitabeleri üzerinde çal~~mak
ba~ka ara~t~r~c~lar~~da gayrete getirdi~inden Sivas ve Divri~i kitabeleri sonralar~~
ba~kalar~~taraf~ndan da yeniden ele al~narak i~lenmi~tir 16 . Halil Edhem ise önce
Tarih-i Osmant Encümeni Mecmuas~~ sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuas~'nda bas~lan
bir çok yaz~s~ndan. ba~ka Anadolu'nun çe~itli kö~elerinden derledi~i ve estampaj
usulü ile kopyalar~n~~ ald~~~~417 tane kitabeyi 1933'de Türk Tarih Kurumu'na
vermi~tir. Birço~u bugün as~llar~~ortadan kaybolmu~~olan bu tarih vesikalaruun
hiç de~ilse kopyalar~~elde bulunmaktad~r 11 . ~üphesiz Max van Berchem, henüz
12 Füruzan Kmal, Halil Edhem bibliyografyas~ , ~u eserde: Halil Edhem Hât~ra
kitab~— In Memoriam Halil Edhem (Türk Tarih Kurumu yay~n~, VII, 5) Ankara
1947, I, S. 299..302.
13 Kitabeler nas~l kay~t ve zaptolunmal~chr?, "Tarih-i Osmant Encümeni Mecmuast",
II (1327-1909) s. 626-639; sonralar~~ayn~~yaz~~yeni harflerle küçük bir kitap halinde
tekrar bas~lm~~t~r (bu bask~~ not ~~2'deki bibliyografyada yoktur), Kitabeler nas~l
kay~t ve zaptolunmal~d~r? (Ankara Halkevi - Tarih ve Müze ~ubesi yay~n~, küçük boy,
22) Ankara 1940.
14 Van Berchem Sivas ve Divri~i ile ilgilenme~e ba~lamadan, bu iki sanat
merkezi hakk~nda bir ba~kas~~taraf~ndan da çok k~sa yaz~lar yay~nlanm~~t~, bkz.
J. Grenard, Notes sur les monuments seldjo~~kides de Sivas, "journal Asiatique" 9. seri,
XVI (1900), S. 451-458; ay. yaz., Notes sur les monuments du Moyen Age â Divrighi,
"journal Asiatique", XVII ( ~ go~ ) s. 549-558.
16 Matdriaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Troisikze partie Asie: Mineure
(Wmoires de 'Institut d'Arch&ologie Orientale du Caire, XXIX) fascicule :
Siwas, Divri~i, Kahire 191o; fascicule 2, Additions et index, Kahire 1917.
16 ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Anadolu Türk tarihi vesikalar~ndan Tokad, Niksar,
Zile, Turhal, Pazar, Amasya vilâyeti, kazâ ve nâhiye merkezlerindeki kitâbeler (Maarif Vekaleti yay~n~) ~stanbul 1345 (= 1927); ay. yaz., Anadolu Türk tarihi tetkikat~ndan
Sivas ~ehri... Sivas âbide ve kitâbeleri (Maarif Vekaleti yay~n~) Istanbul 1346 (=1928).
11 Ulu~~~~demir, Merhum Halil Ethem Eldem'in Türk Tarih Kurumu'na arma~an
etti~i Türk - Islâm devri kitabe estampajlan, "Belleten" IV, say~~16 (1940) s. 545-563.
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58 ya~~nda iken ölmü~~olmasa, Halil Edhem ile ba~latt~klar~~çal~~ma devam edecek
ve hayli ilerlemi~~olacakt~~18 . Nitekim Van Berchem, 1910-191 ~ 'de Anadolu kitabeleri çal~~malar~n~n sürdürüldü~ünü ve Halil Edhem'in bu i~i gerçekle~tirmek
için u~ra~t~~~n~ , bu arada Konya kitabelerinin büyük ölçüde derlendi~ini haber
veriyordu". Tasarlanm~~~olan ~slami kitabeler corpus'u, M~s~r, Suriye (Kuzey ve
Güney Filistin), Anadolu olmak üzere ba~l~ca üç bölüm halinde yay~nlanacakt~.
Bunun üçüncü, yâni Anadolu bölümü ancak bir fasikülde kald~.
Ölümüne kadar islami eserler ve bunlar~n kitabeleri üzerinde çal~~maktan
y~lmayan Max van Berchem, bunlar~~o y~llara kadar bilinmeyen bir dikkat ve itina
ile yap~yor, böylece Bat~'n~ n tan~mad~~~~ve dolay~siyle ihmal etti~i Islam kültürünün varl~~~n~~ortaya koyuyordu. Van Berchem'in çizdi~i yolda ileride çal~~malar
yapan ve o da çok genç ölen Jean Sauvaget, Opera Minora'ya bir önsöz yazan Doç.
Anouar Louca'n~n da i~aret etti~i gibi, onun islami kitabeleri çözmek ve yaz~l~~
kaynaklar~n yard~m~~ ile de~erlendirmek, tamamlamak için en sa~lam metodu,
en iyi örne~i göstermi~~oldu~una i~aret etmi~tir 2°. Böylece, ifadesi k~sa ve bazen
müphem olan bir kitabe tam olarak ayd~nlarum~~oluyordu.
Max van Berchem vakf~~ taraf~ndan kal~n iki cilt halinde yay~nlanan Opera
Minora ise, bu çal~~kan ara~t~nc~mn çe~itli dergilerde da~~lm~~~kalm~~~olan "küçük"
yaz~lar~n~~bir araya getirmektedir. Ancak ~una i~aret edelim ki, "küçük" denilen
bu yaz~lar gazete makalesi türünden birkaç sahifelik ~eyler de~illerdir. içlerinde
ufak ölçüde bir kitap te~kil edenler de vard~r. Provence Üniversitesinde doçent
A. Louca'n~n yazd~~~~9 sahifelik bir hayat hikâyesinin (s. VII-XV) arkas~nda yine
onun derledi~i Berchem'in tam bir bibliyografyas~~yer almaktad~r (s.XVII-XXXVI).
Türk Tarih Kurumu, bütün Islami Türk kitabelerini derlemek üzere Prof. Mükrimin Halil Y~nanç ba~kanl~~~nda bir komisyon kurmu~~ ise de (bkz. "Belleten" V,
say~~17-18 (1941) s. 178-179), bu tasar~~bugüne kadar verimli olmam~~t~r.
18 Van Berchem ar~ivinde, Halil Ethem ile aralar~nda geçen yaz~~malara
ait mektuplar vard~r. Halil Ethem'de de ondan gelmi~~mektuplar olmas~~gerekir.
Bunlar~n bugün ne olduklar~n~~ bilmiyoruz. Halil Ethem'in baz~~ ka~~tlar~~Istanbul
Arkeoloji Müzesine geçmi~, baz~lar~~ da Türk Tarih Kurumu'na verilmi~tir. Müzeci
Hamdi Bey ile Halil Bey'in baz~~ not ve ka~~tlar~= ailesi taraf~ndan Prof. Dr.
Arif Müfid Mansel (1905-1975)'e verildikleri bilinir. Mansel'in ölümünden sonra
bunlar~n ne olduklar~~hususunda bir bilgimiz yoktur.
'9 Max van Berchem, Nate sur l'avancement du recueil des Inscriptions Arabes en
1910-1911, bkz. Opera Minora, I, S. 57. Bu vesile ile ~una da i~aret edelim ki, Konya'n~n Selçuklu eserleri ve bunlar~n kitabeleri, bu ~ehirde uzun y~llar Alman
elçili~inin bir memuru (konsolosu olarak de~il !) olarak ya~ayan J.H. Löytved
taraf~ndan da ele al~narak, bir "müsvedde bask~s~" (als Manuskr~pt gedruckt) kayd~~
ile yay~nlanm~~t~r: Konia, Inschriften der Seldschukischen Bauten, Berlin 1907. Pek az
say~da bas~ld~~~ndan çok güç raslanan bu kitab~n, Halil Ethem Bey'e ait nüshas~~
~imdi Ankara'da Türk Tarih Kurumu'ndad~r.
2 ° J. Sauvaget, Introduction .%1 l'histoire de l'Orient musulman - Elin:enis de bibliographie (Initiation l'Islam, ) Paris 1946, s. 5o; 1961 bask~s~, s. 59; Opera Minora,
önsöz, I, s. X.
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Kronolojik bir s~ ralama ile düzenlenen bu bibliyografya 115 ba~l~kdan meydana
gelmi~~olup, bunlardan be~~tanesi yazar~ n ölümünden sonra bas~lm~~t~ r. Bu yaz~lardan bir kaç~~çok k~sa not veya haberlerdir. Büyük bir k~sm~~ise uzun makalelerdir. Bu bibliyografya incelendi~inde, dikkati çeken noktalar ~unlard~r: Yazar en
ba~ta arapça kitabeler üzerinde çal~~ma~~~ön planda tutmu~, bu arada Haçl~lar~n
Yak~n Do~u'daki izleri ile de ilgilenmi~ , arada baz~~sanat bilhassa tarih konular~na
el atm~~, seyahat hat~ralar~~yay~nlanm~~, ve bunlar~n d~~~ nda arada kendi yurdunun yani ~sviçre'nin eski eserlerine dair de makaleler yazmaktan geri kalmam~~t~r.
Bunlar~n d~~~nda ~slam sanat~~ veya tarihi ile ba~lant~l~~konularda yaz~lm~~~kitaplar
hakk~nda da tan~tma ve tenkit yaz~lar~~yazm~~t~ r. Van Berchem, bu çe~it yaz~lar~~
sadece bir "bak~~la" haz~ rlamak istemeyip, kaynaklar~~yeniden gözden geçirmek
gibi "kötü bir huyu" oldu~undan kendisine çok vakit kaybettirdi~ini itiraf etmi~tir
(Opera, s. XII). Bu tan~tma yaz~lar~ ndan ikisi bir devirde pek ünlü olan Bizans
ve Haçl~~seferleri uzman~~G. Schlumberger (1844-1929)'nin Renaud de Chatillon,
Prince d'Antioche, seigneur de la terre d'outre jourdain (Paris 1898) ve Les campagnes du
roi Amamy .1" de jirusalem en Egypte, au XIP sikle (Paris 1906) hakk~ndad~r. Bu
vesile ile bize çok garip gelen bir hususa da i~aret etmek isteriz: Ömrünün son
y~llar~nda, hayat~~ ve tan~d~klar~~hakk~ nda iki cildi dolduran uzun bir hat~rat yazan
Schlumberger, bunun içinde uzaktan yak~ ndan tan~d~~~, her çe~it hatta Fransa
ve bütün Avrupa sosyetesine ait ki~ilerden uzun uzad~ya bahsetti~i halde her nedense
Max van Berchem'in ad~n~~bile anmamaktad~r 21 . Halbuki me~hur kitab~, L'e'popk
byzantine it la fin du xe sikle (Paris ~~896)'de Van Berchem'in Suriye'de çekti~i foto~raflar~~kullanacak kadar ona yak~nl~~~~vard~~ve Van Berchem onun üç eserini hayli
sitayi~le tan~tmak zahmetine katlanm~~t~~22 .
Opera Minora'n~n içindeki yaz~ lar dokuz küme halinde toplanm~~t~r ki ~unlard~r:
Corpus Inscriptionurn Arabicarum'un do~u~u; 4 makale.
M~s~r: 7 makale.
Suriye: 7 makale.
Filistin, Ürdün Arabistan: 9 makale.
Yak~n Do~u'dan Uzak Do~u'ya: 6 makale
Afrika: 4 makale
Haçl~lar: 4 makale
Küçük e~ya üstündeki kitabeler: 3 makale
Ek. 3 makale.
ve Ch. Gen.equand taraf~ndan düzenlentni~~mükemmel bir indeks (s.~~137-1187).
21 G. Schlumberger, Mes souvenirs 1844-1928, Paris 1934, II, s. 265-267'de
tan~m~~~oldu~u bir kaç ~sviçreli'den bahseder.
22 Halbuki ayn~~Schlumberger, Venedik'e her gitti~inde ziyaret etti~i, Ermeni
Mekitarist rahiplerinden ve Küçük Ermenistan tarihi yazar~~ L. Alishan'~n me~hur
kitab~nda kendisinden ald~~~~resimleri, onun ad~n~~vermeden kulland~~~~için ac~~
biçimde tenkit eder, k~l. Mes souvenirs, 11, S. 261.
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Bu tan~tma yaz~m~zda iki kal~n cilt içine toplanan bu 43 irili ufakl~~ yaz~n~n
hepsinin bir incelenmesini yapmam~z beklenemez 23. Zaten ço~u esas saham~z~n
d~~~nda kalan konular üzerinde olduklar~ ndan bu hususda yeni dü~ünceler ortaya
koymak iddias~nda da bulunamay~z. Yaz~lmalann~n üstünden 90-60 y~l geçen bu
yaz~lar~n gömüldükleri dergi koleksiyonlar~ndan ç~kar~l~p kolay kullan~l~r bir duruma getirilmi~~olmalar~~yeterlidir. Biz burada bunlar~~ genel bir ~ekilde gözden
geçirece~iz. ~lk kün~edeki yaz~ lar, Max van Berchem'in islami kitabeleri derlemesine ilgi uyand~rmak için yazd~~~~notlard~r. Bunlarda bu i~in niçin gerekli oldu~unu,
gerçekle~tirmek için neler yapman~n lüzumlu bulundu~unu ve kendisinin neler
yapt~~~n~~belirtmektedir. Nitekim, 1895'de journal Asiatique'de ç~kan yaz~s~nda,
yaln~z Suriye'de 700 yeni kitabe kopyas~~ ald~~~n~~bildirir (Opera, s. 48). 19 ~~'de
ç~kan ba~ka bir raporunda ise M~s~r d~~~nda Kuzey Suriye için (Tripoli - Halep
bölgesi) Berlin'den Sobern.heim'in, Anadolu için ise ".... met ki ve yüksek ilmi
yetkisi böyle bir i~~için en uygun ki~i olan ..." Istanbul Müzeleri Genel Müdürü
Halil Edhem Bey'in yard~m~n~~ sa~lad~~~n~~ kaydeder. Fakat program~nda henüz
pek az bilinen Iran, Orta Asya, Çin, Hind - Çini ve Sonda adalar~~ ile Afrika'n~n
bir bölümü de vard~r.
M~s~r'a dair olan ikinci kümenin ba~~ nda yer alan Kahire'deki Fat~mi devri
eserlerinden Mustans~r - billah'~n H. 498 (= 1 ~ o4/o5)'de yapt~rtt~~~~Cami-el Cuyu~i hakk~ndaki makalesi (Opera, s. 61-75), bu eserin yaln~z kitabesini de~il, fakat
Makrizi'deki bir bilgiyi de tahlil ederek, bahsetti~i Rasadhane'nin buras~~olamayaca~~n~~topografik bir inceleme olarak ortaya koyar 24. Böylece van Berchem 1888'de
bas~lan bu ilk yaz~s~nda, epigrafya, tarihi kaynak, topografya incelemesi ve sanat
tarihi bilirnini birarada kullanmak suretiyle bir sonuca varman~ n güzel bir örne~ini vermi~tir 25. Arap arkeolojisine dair notlar ile Fatma analar~~ ve kitabeleri ba~l~kl~~
iki yaz~s~~ (Opera, s. 77-2o ~~ ve s. 203-233). Kahire'nin Tuluno~ullar~~ve Fat~mi
devirlerine ait eserleri hakk~nda çok etrafl~~ bir ara~t~rmad~r. Iskenderiye Fenerinin
temellerine dair notu (Opera, s. 235-241)'nda Sultan Kay~dbay'~n 1479 da yapt~rtt~~~~
burcun o tarihlere kadar harabe halinde duran me~hur Iskenderiye Feneri'nin
temelleri üzerine oturtuldu~unu yazar. Fenerin ~~326'da sadece bir cephesi y~k~lm~~t~, 1349 da ise Dünya'n~n 7 harikas~ ndan biri olan bu yap~~tamamen çökmü~tü.
Ancak fenerin temelinin muazzam bir çapraz tonoz (croisi d'ogive) biçiminde oldu23 Arap dilini bilmedi~imize ve epigrafya uzman~~ da olmad~~~ m~za göre,
Max van Berchem'in makalelerir~de metinlerini verdi~i arapça kitabelerin okunu~lar~, transkripsiyonlar~~ve tercümeleri hakk~nda herhangi bir dü~ünce ileri
sürmemiz mümkün olamaz.
24 Ayd~n Say~l~ ,
The Observatory in Islam and its place in the general history of the
observatory (Türk Tarih Kurumu yay~n~ , VII, 38) Ankara 1960, S. ~~ 5o, bilhassa
169, ~~7o, 173; bu yay~nda Van Berchem'in makalesi kullan~lmad~~~ndan, hipotezi
üzerinde de dolay~siyle durulmam~~t~r.
25 Asl~nda bir me~hed
olan bu cami hakk~nda ayr~ca daha yeni yay~n olarak
bkz. L. Hautecoeur ve G. Wiet, Les mosquies du Caire, Paris 1932, I, S. 229-232;
K.A.C. Creswell, The Muslim architecture of Egypt I - lkhshids and Fat~ mids, Oxford
1952, s. 155-16o.
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~una dair buldu~u not üzerine mimarl~k tarihi bak~m~ndan baz~~hipotezler ileri
sürer. F. Adler'in Pharos hakk~ndaki kitab~~ (Berlin 1901) na dair yazd~~~~tahlil
yaz~s~nda ise (Opera, s. 243-246) baz~~ ta~r~amlamalar ile birlikte bu konuya tekrar
dönmü~tür 22.
Suriye'ye dair yaz~lar~n ba~~nda Subeybe'deki Bânicis kalesi ve kitabeleri'ne
dair bir ara~t~rma gelmektedir (Opera, s. 265-295). Bir tepenin zirvesine ve arazi
biçimine uyacak ~ekilde yap~lm~~~olan kalenin büyük k~sm~~ Haçl~lar devrine aittir 27 . Frans~zlar'~n 1139'da ele geçirdikleri ve Nureddin Zengi'nin defalarca u~ra~~p sonunda ald~~~~kale, sonralar~~Selâhaddin'e geçmi~~ve çe~itli de~i~ikliklere u~ram~~t~r. Kitabelerinden H. 627 Rebiülevvel (= 1230) tarihli olan~nda mimar
olarak Ebubekir ibn Nasrullah Hamadani ad~~ okunur 28. Içeride parçalanm~~~
durumdaki hat sanat~~ bak~m~ndan gösteri~li bir kitabede de Sultan Baybars'~n
ve herhalde hattat~n adlar~~ vard~r. Ayn~~ yer hakk~ndaki di~er bir yaz~da (Opera,
s. 297-300) yine Bâniâs'da bulunan Ebu ~shak ~brahim ad~na H. 527 (= 1132)
veya H. 529 (= ~~134) tarihli ba~ka bir kitabe aç~klanm~~t~r ki bu ~ahs~n ~am Atabeyleri ve Selçuklulara tâbi bir Emir olmas~~muhtemel görülür. SunYe'den kitabeler
ba~l~kl~~almanca iki yaz~dan birisinde (Opera, s. 301-309) Bosra yak~n~ndaki bir
camiin bir kad~n taraf~ ndan yapt~r~ld~~~n~~bildiren ile, ayn~~yerdeki H. 528 (= 1133/
34) ve H, 530 (1135/36) tarihli Emir Ebu Mansur Gümü~ tekin'in yapt~rd~~~~
cami ile medreseye ait kitabeler tan~t~lm~~t~ r. ~kinci yaz~da (Opera, s. 311-348),
Tabor da~~nda H. 607 (= 1210/I I) de Melik Adil Ebubekir'in yapt~rd~~~~kaleninkinden ba~ka, XIII. yüzy~la ait pek çok kitabe i~lenmi~tir. Bunlardan H. 611 (= 1214/15)
tarihli bir tanesi Emir Husameddin Lu'lu'nun yapt~rd~~~~bir menzire aittir. H. 675
(= 1277) tarihli uzun bir kitabe ise Ebu Ubeyde ibn al-Cerrah'~n kabri üstünde Sultan Baybars'~ nKayseri'deki seferinden dönü~ünde yapt~rd~~~~kubbeli türbeden bahsetmekte ; bu arada makam~n bak~m~~için vakfedilen arazileri de bildirmektedir 2°.
Yani bu kitabe, Türk sanat~ nda Anadolu'da da örne~ine raslad~~un~z vakfiyeli
kitabeleri and~rmaktad~r 3°. Bu makaledeki kitabeler Memlük devrine ait olduklar~ndan baz~~Türk adlar~n~~ da ortaya koymaktad~ r.
22 Iskenderiye feneri, F. Adler'den de sonra çok etrafl~~ bir ara~t~rmaya konu
olmu~tur, bkz. H. Thiersch, Pharos, Antike, Islam und Okzident, Leipzig - Berlin
1909.
27 Bu kale hakk~nda k~sa baz~~ bilgiler için bkz. R. Fedden ve J. Thomson,
Crusader Castles, London 1957, s. 25, 63.
22 Böyle bir mimar ad~, L.A. Mayer, Islamic architects and their works, Genve
1956'de yoktur, buna kar~~l~ k Banyas kalesi mimari olarak bir Abu'l - Fadl (H.
567= ~~~~71-72) ad~n~~verir (k~l. s. 37). Bu hususda dayanak olarak Van Berchem'in
bu makalesini göstermekte ise de, burada böyle bir ~ey yoktur.
22 ~erefüddin Yaltkaya (çeviren), Baybars tarihi (Türk Tarih Kurumu yay~n~,
II, 3) Ankara 1941, s. 144, 166, burada ". . . Ebu Ubeyde ibn al-Carrah'~n kabri
üzerine de bir türbe yapt~rd~~ ki bu Kabir Amta'dad~r" denilmektedir.
30 Bu hususda bir misal olarak, Kütahya'da Germiyano~lu Yakup Bey
zaviyesinin ta~~üzerine i~lenmi~~vakfiyesi gösterilebilir, bkz. ~smail Hakk~~ Uzun-

çar~~l~, Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Ogullar~~zaman~nda Kütahya ~ehri,
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Kitabe yay~nlarunas~nda örnek olarak kabul edilen ve J. Sauvaget'n'n, bu dalda
çal~~anlar~n kesinlikle bir defa okumalar~~gerekti~ini yazd~~~~31 , Suriye'nin Arapça
kitabeleri ba~l~kl~~ frans~zca uzun makale (Opera, s. 349-452)'de tarihi de~eri olan
pek çok kitabe yer al~r. Bunlar~n ilki Ramle - Kudüs yolu üstündeki Halife Abdülmelik (H. 65-86=684/5-7o5),in yol mil ta~~d~ r. Çok zorlukla kopyas~~ al~nabilen
"çiçekli" kufrye benzer bir ba~ka yaz~~ise Ramle'de Angziyyeh denilen 23 x 2 1 m.
kadar ölçüsündeki bir su sarn~c~ na aittir ve H. 172 Zilhicce (= 789) tarihlidir.
Böylece bu kitabe Halife Harunre~ id devrine ait olmakta ve ilk islami kitabelerin
ba~~nda gelmektedir. 1893 yang~n~nda büyük zarar gören ~am Emeviye camiinde
raslanan uzun bir yaz~~ ise H. 475 (= 1°82/3) de ~am'da hakim olanlar~n adlar~n~~
vermektedir. Bu s~rada Halife El-Muktadi olmakla.. beraber, bölgenin sahibi Selçuklu Sultan~~Melik~ah'd~r ve ~am karde~i Tutu~'un idaresindedir 33. Kitabede vezir
Nizamülmülk ile i~i yapt~ran olarak vezir Ebu Nasr Ahmed el-Fadl da an~lmakta,
yap~lan i~lerin neler oldu~u say~lmaktad~r: Kubbe ile onu ta~~yan dört paye, bunlar~~ ba~layan kemerler, nihayet sak~ f ile kubbe alt~ndaki maksure (1893'de yand~)
Selçuklu eseridir. Atabey Ebu Mansur Anar'~n, geliri Haçl~lara esir dü~mü~~sünni
ve salih müslümanlar~n fidyelerinin ödenmesine ayr~lm~~~bir f~r~n ile de~irmenin
H. 544 (= 1149/50) tarihli kitabesi vesilesiyle ise Max van Berchem Selçuklu ve
Atabeylerin ad ve ünvanlar~~ hakk~nda dü~üncelerini etrafl~~ surette aç~klar (Opera,
s. 373-377). Sultan Nureddin'in Halep, Hama, ~am, Baalbek, Kudüs'deki kitabeleri münasebetiyle ~slam hat sanat~ nda yeni bir yaz~~ çe~idinin ortaya ç~kt~~~na
i~aret eder. O vakte kadar kullan~lan K~lfrnin yerini, harfleri kavisli olan Nak~ f
alm~~t~r. Salahaddin Eyyubl'nin Tabor da~~nda Melik Adil ile Muazzam'~n kalesinin kitabelerinden sonra Sultan Baybars'~n Suriye'nin çe~itli yerlerinde raslanan
ve herbiri tarihi bir olaya ba~lanan kitabeler üzer;nde durulmaktad~r. Lâzkiye
(= Lattakieh)'nin do~usunda yerlilerce Kal`git el-Muhelbah denilen bir ~atonun
ise hiçbir ~üpheye yer vermeyecek surette kaynaklarda ad~~geçen Balâtunus'dan
ba~ka bir ~ey olmad~~~n~~ ispatlamaktad~r.
Suriye ~smaili'lerine ait kitabeler (Opera, s. 453-501)e dair uzun ve etrafl~~
bir ara~t~rmadan 33 sonra, ~am Atabeyleri epigrafyasz (Opera, s. 503-517) ba~l~kl~~ bir
~stanbul 1932, s. 79-84, res. 38. ~stanburda Bali Pa~a camiinin de bir ta~~üzerine
yaz~lm~~~bir vakfiyesi bulunmaktad~r, bkz. Anonim (I. Hakk~~Konyal~), Istanbul
dbideleri (Yedigün yay~n~), ~stanbul (tz. 1941), s. 18, sadece vakfiyenin varl~~~ndan
söz edilir, metni için ise bkz. ay.yz., Mimar Sinan'tn eserleri, ~stanbul 1950, s. 44
(forma halinde yay~nlanan bu eserin yaln~z 200 sahifesi bas~lm~~t~r).
31 J. Sauvaget, Introduction it l'histoire de l'Orient musulman, Paris 1943, s. 50;
yeni bask~~1961, s. 59; "M. van Berchem a donng dans ses Inscriptions arabes de Syrie un
modHe d'application de cette mthode : but historien doit l'avoir lu, comme un exemple de
travail pdngtrant et rgflgchi, qui illustrera au mieux tout le profit que l'on peut attendre de la
pratique de l'gpigraphie".
33 ~brahim Kafeso~lu, Selçuklu devrinde Büyük Selçuklu Imparatorlu~u (~. Ü.
Edebiyat Fakültesi yay~n~, 569) ~stanbul 1953, s. 167-168.
33 ~smaili'ler hakk~nda yeni ve toplu bir yay~n olarak bkz. B. Lewis,
The
Assazsins, A radical sect in Islam, London 1967.
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makale yer almaktad~r. Bunda M. van Berchem ~am Atabeylerin.in kurucusu
olan Tu~tekin y~llar~na ait 5 kitabeyi incelemi~tir: Camide H. 503 (= 109/1o)
tarihli iki, bir sokakta Mazdakani mescidi duvar~nda Tu~tekin ve mescidi yapt~ran
vezir Ebu al-Tahir Mazdakanrnin bir, Ibn Sad~k camii yan~nda büyük kabris£
tanda H. 514 (= 1020/21) tarihli ve Tu~tekin'in o~lu Ebu Said BurPnin. annesi
~eref-el-Nisa için yap~lan kubbeli türbenin, H. 529 Rebiülevvelinde (= 1134)
yap~lan medresenin birer kitabeleri tan~t~lm~~t~r.
Emeviye camii hakk~nda arkeolojik notlar, (Opera, s. 519-536), ise Max van Berchem'in b~rakt~~~~notlar aras~nda bulunmu~, yay~nlanmam~~~bir çal~~mad~r. 1893
yang~n~ndan az sonra 1894 y~l~~nisan~nda yaz~lan bu notlarda, Van Berchem, camiin
özünün bir erken H~ristiyan devri basilikas~~oldu~unu ileri sürmektedir ki bu, uzun
y~llar önce yanl~~l~~~~anla~~lm~~~ve inand~r~c~~olmaktan ç~km~~~bir hipotezdir. Zaten
bu notu yay~nlayan redaksiyon da k~sa bir önsözde bunu aç~kça belirtmi~tir ".
Filistin - Ürdün ve Arabistan kitabelerine dair yaz~lar~~toplayan IV. kümedeki
makalelerden ilki Emir Izzeddin Aybek'in yapt~rd~~~~ H. 6~ o (= 1213/14) tarihli
bir kana aittir (Opera, s. 539-560). Burada da yazar ad ve ünvanlar üzerinde bihassa
durmaktad~r. Fazla önemli olmayan Kudüs'te bulunmu~~iki kitabeye dair makalelerin arkas~ndan gelen yaz~~ J. Strzygowski'nin B. Schulz ile birlikte yay~nlad~~~~
ve 1904'de bas~lan Mschatta ba~l~kl~~ ara~t~rmas~~hakk~ndad~r (Opera, s. 573-578).
1865 de Ölü deniz hizas~ nda, Hac yolu üzerinde bulunan, cephesine kabartma
bezemeler i~lenmi~~bir saray harabesinin önce 620 y~llar~na do~ru Sasani kral~~
II. Husrev taraf~ndan yapt~r~lm~~~olabilece~i sarulm~~t~. i~lenmi~~ta~lardan meydana
gelen bu cephe Alman hükümetine bag~~land~~~ndan Berlin'e götürülerek orada
yeniden kurulmu~tur. Me~itta veya M~atta saray~~sanat tarihinin çok ~iddetli uyu~mazl~ldar~na yol açm~~~konular~ndan biridir". Onu 400-600 tarihlerine ba~layan
34 Islam dünyas~n~n bu çok önemli eseri hakk~nda sonralar~~pek çok yay~n
yap~lm~~t~r, biz burada bunlardan sadece ikisine i~aret ediyoruz. K. Wulzinger
ve C. Watzinger, Damaskus, die islamische Stadt, Berlin - Leipzig 1924, s. 143-165;
K.A. Creswell, Early Muslim architecture, Oxford 1932, s. ~ oo vd. bilhassa s. I23'de
çe~itli görü~lerin incelenme ve cevaplarunas~. Creswell camiin özünde bir kilise
oldu~u görü~üne kar~~~ç~kmaktad~r. Ayr~ca bkz. ~brahim Ate~, ~am ümeyye camii
ve vakfiyesi, "Vak~flar Dergisi" XII (1978) s. 27-90.
35 Sanat tarihinin bu polemi~i hakk~nda bkz. E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker (Handbuch der Kunstwissenschaft), Berlin - Neubabelsberg 1917, (2.
bask~) s. 38; ayr~ca E. Kühnel, bu saray~n plan bak~m~ndan ~slam öncesinde ~rak'da
ya~ayan Lakmid'lerin Hira denilen tahkim edilmi~~saraylar~na (Lagerresidenz)
benzedi~i de ileri sürülmü~ tür, bkz. E. Kühnel, Kunst und Kultur der arabischen welt
(Arabische Welt, 2) Heidelberg - Berlin - Magdeburg 1943, S. 41; Prof. E. Kühnel,
1943-1944 y~llar~ nda Berlin Üniversitesindeki derslerinde yaln~z çöl ~atolar~~ (Wüstenschlösser) 'nden bahsetmesine ra~men baz~~yay~nlar~nda bu eseri kesin tarihlemekten sak~am~~~ve Sasani sanat~na benzedi~ini (!) de yazm~~t~r, bkz. E. Kühnel,
Die Kunst des Islam (Kröner Taschenausgabe, 326) Stuttgart 1962, s. 24-26 ve 30
(süsleme). Bu saraya dair eski yay~nlar için ayr~ca bkz. G. Pfannmüller, Handbuch
der Islam - Literatur, Leipzig - Berlin 1923, 368-369.
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Strzygowski gibi, Van Berchem de bu eserin ~slâmiyetten önce Bizans /imes'lerini
Sasanilere kar~~~koruyan Arap'lara mal etmek istemi~ tir. Ancak bu kriti~inde
Berchem, Strzygowski'nin, Bat~'ya ters dü~en yeni görü~lerini hakl~~fakat fazla cesur
bularak daha ihtiyatl~~bir dil kullanmaktad~r. Nitekim bu saray~n Sasani veya
Lakhmid veya Gassani eseri olmay~ p, Emevilerden II. Yezid (720-724)'in yapt~rma~a ba~lad~~~ , fakat tamamlanmadan kald~~~~anla~~l~m~~t~r. M~atta saray~~cephesi
meselesi çok ~iddetli çat~~malara yol açm~~~ve sonunda buran~n bir Emevi devri
eseri oldu~u fikri galip gelmi~tir 38. M. van Berchem, Moab ve Edom memleketlerinde
ba~l~kl~~yaz~s~nda ise (Opera, s. 579-614), Avusturyal~~ara~t~r~c~~Mois Musil'in Arabia
Petraca (4 cilt, Wien 1907-194); Karte von Arabia Petraca (Wien 1906), Kusejr Amra
(Wien 1907) ve A. Jaussin'in Coutumes des Arabes au pays de Moab (Paris 194) ba~l~kl~~
eserlerini tamtm~~~ve tahlil etmi~tir. Zahmetli bir yolculukla Musil, Ölü deniz'in
do~usunda T~lba, Muvakkar, Kharâni, Kuseyr Amra gibi islâmi saray ve çöl ~atolar~~kal~nt~lar~~bulmu~~ve tan~tm~~t~r. Bunlardan, hamaml~~bir av kö~kü olan Kuseyr
Amra bilhassa duvarlar~n~~süsleyen insan figürlü fresko resimler bak~m~ndan sanat
tarihinde önemli bir yer alm~~t~r. Bu çok de~erli erken ~slâm eserini Musil tereddütle Emevilere ba~lar ise de Emeviler devrinde VIII, yüzy~l~n ilk yar~s~nda yap~ld~~~n~~ileri süren Van Berchem'in bu görü~ü art~k yerle~mi~tir. Akla en yatk~n
olan ki~i de 715 de ölen I. Velid'dir. Duvarlar~~süsleyen fresko resimler aras~nda
yer alan hükümdarlar kompozisyonundaki ~ah~slar~n kimler olduklar~n~~ortaya
koymak için yapt~~~~tahminler ise gerçekten hayranl~k uyand~racak kadar inand~m~d~r". Bu yaz~s~n~ n sonunda Berchem, "hayli mürekkep harcanmas~na yol açan"
38 E. Külmel, Ergebnisse und Aufgaben der islamischen Archdologie, ~u eserde:
Beitröge zur Arabistik, Semitistik und Islamwissenschaften, Leipzig 1944, s. 255 ("Heute
wird ihre Zugehörigkeit zor omayyadischen Epoche kaum noch bestritten"). Ayr~ca bkz.
K.A.C. Creswell, Early Muslim architecture, Oxford 1932, s. 350-375, tarihlenmesi
hakk~nda bkz. s. 390-405. Bu arada M~atta saray~~hakk~ndaki bütün hipotezler
incelenmi~~ve cevapland~r~lm~~t~r. Bu yap~n~n Emevi'lere ait oldu~u Nies (kervansaray sar~m~~t~r), bilhassa Herzfeld ve Lammens taraf~ndan iddia edilmi~, bu son
ikisi, saray~n II. Velid ile ilgili olabilece~ini ilk olarak ileri sürmü~lerdir. Van
Berchem'in ve ba~kalar~n~n görü~lerinin tam bir kriti~i ve buran~n II. Velid taraf~ndan yap~lma~a ba~lan~p onun ölümü ile bitmeden kald~~~~hakk~ndaki iddia
Creswell'in küçük kitab~nda da özetlenmi~tir, bkz. K.A.C. Creswell, A short account
of Early Muslim architecture (Pelican Book, A 407) Middlesex 1958, s. 124-150, tarihlendirilmesi için bkz. s. 143-144. M~atta saray~n~n II. Velid (743-744) taraf~ndan
yapt~r~lrnaya ba~land~~~~ve öldürülmesi üzerine in~aatm yar~m kald~~~~görü~ü küçük
el kitaplarmda da tekrarlanm~~t~r, k.~ l. R. Mouterde S. J., Prkis d'histoire de la Syrie
et du Liban, Beyrouth 1939 (3, bask~) s. 50 (Velid Il, souverain pohe et artiste, constructeur du merveilleux palais de Mchatta en plein &sert, pkit assassind).
87 Buras~~hakk~ndaki eski yay~nlar~n bibliyografyas~~ için bkz. Pfannmüller,
Islam - Literatur, s. 368; yap~n~n en etrafl~~ve yeni yay~n~~için ise bkz. K.A.C. Creswell,
Early Muslim architecture, s. 253-272, Creswell, s. 263-264'de bir fresko resimdeki
hükümdar tasvirlerinin yard~m~yle yap~lan tarihleme hakk~nda ~unlar~~yazmaktad~r: "Can the date be fixed stili more closely? Van Berchem has brillantly attempted tü da
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M~atta'n~n tarihlendirilmesi problemini yeniden ele alarak, bu konuda ortaya at~lan
çe~itli hipotezleri özetledikten sonra, 1938'lerde Almanya'da, Emevi devri hipotezinin önem kazanmas~na ra~men, M~atta'y~~ VIII, yüzy~la ait bir Islam eseri
olarak kabul etme~e yana~maz. Bugün hâlâ bu konu tam çözülmemi~~ise de, buran~n ancak 14 ay Halifelik makam~ nda kalan ve 744'de öldürülen, zevk ve e~lence
ehli II. Velid'in yapt~rma~a ba~lad~~~~fikri a~~rl~k kazanm~~t~r 38.
Ikinci cilt Jaussen ve Savignac'~n Sur la route des villes saintes ba~l~kl~~kitab~n~n
tan~t~lmas~~ile ba~lar (Opera, s. 615-628). ~ 9o7'de Madâ'in Salih'de yap~lan incelemeyi anlatan kitapda; bizi ilgilendiren hususlar Osmanl~~devri kitabeleridir.
Tebük kalesinin, Osmanl~~Sultan~~IV. Mehmed taraf~ ndan H. 1064.
1654)
de tan~irini, ve bir han~n yap~ld~~~n~~bildiren kitabeler vard~r. Üçüncü bir Türk
kitabesi ise çok yeni olup H. 1319 (= 190 ~~ ) bir su haznesin'n yap~m~na aittir. Ba~ka
bir kitabeden de el-Akhdar kalesinin H. 938 (= 1531)'de Sultan Kanuni Süleyman taraf~ndan yapt~r~ld~~~~ö~renilir. Max van Berchem'e göre bu kitabenin en
ilgi çekici taraf~, metninde Padi~ahdan itibaren a~a~~ya do~ru, bu yap~m i~ine
hizmeti olanlar~n hepsinin ünvanlar~n~n s~ralan~~~d~r (~am Beylerbeyi, yap~lar
müfetti~i, bina emini ve ustaba~~). Ayn~~ tarihe ait be~inci kitabe yüz muhaf~z ile
bu kaleyi koruyan suba~~n~n ad~n~~ verir. Nihayet alt~nc~~ uzun ve manzurn kitabe
El-Muazzam kalesinin Sultan II. Osman taraf~ndan yap~ld~~~n~~ veya tamir ettirildi~ini haber vermektedir.
Hebron'da Haram al-Khalil camii minberi ile Askalon'da Hüseyin'in ba~~~
me~hedi hakk~ndaki makale (Opera, s. 633-645)'de, H.484 (= 1091 /92)'de Askalon'da
me~hedi için yapt~r~lan ve sonra Salâhaddin taraf~ ndan Hebron'a götürülerek buradaki camiye konulan minberin kitabelerini tan~t~rken, Askalon'da Imam Hüseyin'in
Kerbelâ'da kesilen ve ~am'a Emevi hal ifesi Yezid'e gönderilen ba~~n~n ne oldu~unu, kaynaklar~n yard~m~~ ile, ara~t~rmaktad~r. Bu ba~~n, ~am Emeviye camii yerindeki Vaftizci Ioarmes'in kesik ba~~n~~muhafaza eden martyrion'a konuldu~u rivayeti
ile birlikte daha birçok yerde gömülü oldu~u hakk~nda da rivayetler vard~r. Ancak
Van Berchem'e göre, minberin yap~ld~~~~tarihlerde bu ba~~n Askalon'da da oldu~u
rivayeti yarat~lm~~t~r. Fat~milerin politik bir gaye ile önem verdikleri bu ba~,
~~53'de Askalon, Haçl~lar~n eline dü~erken, buradan al~narak, Kahire'ye getirilmi~, muhte~em yeni bir me~hede konulmu~tur. Minberin ise, Salâhaddin de~il
fakat Baybars veya Kalavun gibi Hebron camiine özel ilgi gösteren Memlük Sultanlar~ndan biri taraf~ndan konulmu~~olabilece~ini yazar. Fakat Haçl~lar~n eline
geçmi~~olan ve sonra tamamen tahrip edilen Askalon'da bu minberin sa~lam
kalmas~na da imkan göremedi~inden, bu eserin ne vakit buradan ç~kar~ld~~~n~~
ve hangi yoldan Hebron'a gitti~ini de aç~k b~rak~r.
Orta Do~udan Uzak Do~uya dair ara~t~rmalar~n topland~~~~kümedeki ilk
makale Musul'da Atabey Lu'lu'nun an~t ve kitabelerine (Opera, s. 659-672) dairdir. Kaynaklarda bu ~ah~s hakk~nda verilen bilgiler, çok say~daki sikkelerin yard~so" ..."Van Berchem's brilliant suggestion has already received the adherence of Herzfeld,
Migeon, Diez, Arnold. .". K.A.C. Creswell'in bu büyük eserinin özetlenmek suretiyle k~salt~lm~~~, A short account of Early Muslim architecture, s. 84-99.
38 Bu hususda bkz. yukar~da not 36.
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miyle zenginle~iyordu. Van Berchem, Musul'da Siouffi taraf~ndan denenen 645
kitabeden Lu'lu'nun Kara - saray denilen saray~n~n harabesinde raslanan yaz~lar
da vard~r. Van Berchem, 188o'de Sachau'nun kopya etti~i Sincar ile Musul aras~ndaki bir han kitabesi ile, 1893'de M. von Oppenheim'in Arban'daki bir köprü
y~k~rt~s~ndaki k~r~k lcitabeyi de Lu'lu ile ilgili görür. Nihayet Münih'de Staatsbibliothek'de bulunan ve gümü~~savatl~, burç tasvirleri ile suslü tepsinin de uzun kitabesi Lu'lu'nun ad~n~~vermektedir. Bu tepsi, 1686'da Budin'de Türklerden al~nan
ganimetler aras~ndan ç~km~~~ve Bavyera prensi Max - Emmanuel'in hissesine
dü~mü~tür. Nihayet bir ara Paris'de antika piyasas~nda raslanan bir ba~ka tepside
de yine ayn~~ ada raslanm~~t~. Bütün bu yaz~lar~~ de~erlendiren Van Berchem, Lu'lu'nun saray~nda Danimarkal~~seyyah C. Niebut~r'un 1766'da, 8o-loo kadar, insan
kabartmas~~ veya heykeli gördü~une i~aretle, bunlardan sadece Ingiliz seyyah~~
W.F. Ainsworth'un da bahsetti~ini C. Ritter'den naklen haber verir. Berchem,
Ainsworth'un eserini bulup inceleyememi~tir. Gerçekten bu seyahatnamede Atabey'ler devrine ait oldu~u belirtilen bir kad~n ba~~~heykelinin resmi vard~r".
Mo~ol Sultan~~ Olcayto Han'~n bir kitabesi (Opera, s. 673-684) ba~l~kl~~yaz~da
Isfahan'daki Mescid-i Cuma'n~n mihrab~n~n üzerindeki yaz~lara dairdir 4°. Mihrap bu yaz~ya göre Olcayto Han (1304-1316) zaman~ndan onun ~ii mezhebine
giri~i olan H. 7o9 (= 13o9/1 o) tarihinin hemen arkas~ndan H. 710 (=
10/11)'de
Veziri Sadeddin Muhammed taraf~ndan yap~lm~~t~r ve bu yüzden de mihrap
yaz~lar~nda Ali'nin ad~~ an~lm~~t~r. Fakat Olcayto, H. 71 ~~ ~evvalinde (= ~ubat
1312), yâni mihrab~n yap~lmas~ndan yirmi ay kadar sonra vezirini idam ettirmi~tir. Bu alç~~ kabartmal~~mihrab~n, Anadolu Selçuklu eserleri ile benzerli~ine i~aret
eden Van Berchem, bunu o y~llarda pek yayg~n olan Iran sanat~~ terimi içinde
toplama~~~uygun görür. Bu, art~k modas~~ geçmi~~görü~ün çok yan~lt~c~~oldu~u
anla~~lm~~t~r. Halbuki F. Sarre'nin me~hur Denkmöler persischer Baukunst (Berlin
191o) ba~l~kl~~ büyük kitab~na dair tahlil yaz~s~nda (Opera, s. 685-700), her~eyi
Iran'a mal etmekten kendini alamam~~t~r. Sarre bu kitab~n çerçevesi içine Konya'39 W. F. Ainsworth, Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea
and Armenia, London 1842, II, s. 124'de gravür, s. 125'de aç~klamas~. Karasaray
ve süslemesi hakk~nda çok etrafl~~ bilgi için bkz. F. Sarre ve E. Herzfeld, Archdologische Reise im Euphrat-und Tigris - Gebiet, Berlin 1920, S. 239-243 (mimari), S. 243-

249 (iç süsleme), tarihleme için bkz. s. 249. Bu saray kal~nt~s~nda son elli y~l içinde
bir ara~t~rma yap~l~p yap~lmad~~~~hakk~nda bizim bir bilgimiz yoktur. Bu Orta
Asya eski Türk medeniyeti ile yak~ndan ba~lant~l~~ pi~mi~~toprak insan kabartmalar~n~n baz~lar~n~n bulunmu~~olabilece~ini tahmin ediyoruz.
40 A. Gabriel, Le masdjid-i Djuma d'Isfahan, "Ars Islamica" II (1935) s. 7-44 ve
34 res.; A. U. Pope, A survey of Persian Art, Oxford 1939, II, s. 954 (E. Schroeder'in
makalesi); A. Godard, Historique du Masdjid-e Djum'a d'Isfahan, "Atid~r-e Irdn - Anr~ales
du Service Arch~fologique d'Iran" I, 2 (1936) s. 213 vd.; ay.yz. Isfahan, "Athar-e Iran"
II (1937) s. 20-26, Olcayto devrinin alç~~(çini de~il!) mihrab~n~n resmi için bkz.
s. 23, res. 3-4, aç~klamas~, S. 24. Bu eser hakk~nda en yeni büyük yay~n olarak bkz.
E. Galdieri, Isfahan, Mas~id-i Gum'a, I - Documentation et rapport prdlimirtaire, Roma
1972; H - La pfriode Bugide, Roma 1973.
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n~n Selçuklu eserlerini de sokmu~tur 41 . Burada Sarre'ye yard~mc~~olan M. Deri'nin
Selçuklu ruhu terimine bile Berchem göz yumamamakta ve Selçuklularm sadece
"... Anadolu'da Iran kültürünü yayd~klar~n~~ ...." (I/ est permis de croire que les
Seldjoukides ont re'pandu dans l'Asie mineure lu culture persane
) ileri sürmektedir.
Dani~mendliler epigrafyas~~(Opera, S. 701-707) ba~l~kl~~makale, Halil Edhem
taraf~ndan sa~lanan foto~raflar ile Niksar'da Ya~'ibasan'~n H. 552 (= 1157) tarihli
kitabesinin eksik k~s~mlar~n~~ bir tak~m ilmi tahminler ile tamamlamaktad~r. Bu
kitabe herhalde harabesi hala duran medreseye ait olmal~d~r 42 . Van Berchem'in
asl~n~n kilise oldu~unu ileri sürdü~ü Kayseri Ulu camiinin kuzey kap~s~ndaki
kitabede de H. 602 (— 1205/06) tarihi ile Ya~~basan'~n o~lu Mahmud'un ad~~
okunur 43 . Ayn~~ yerde Külük Camiindeki H. 607 (= 210/ I I) tarihli üçüncü
kitabe ise Mahmud'un k~z~~Atsüz Elti'nin ad~n~~verir. Van Berchem, iç Anadolu'da
yap~lacak etrafl~~ ara~t~rmalar~n bu sülâle hakk~nda yeni bilgiler verece~inden
ümitli oldu~unu bildirir". Orta Asya'da Türkistan'da, Grünwedel ve Le Coq'un
kaz~lar~na dair yaz~s~nda (Opera, s. 709-712) ise Van Berchem'in Orta Asya'dan
Berlin müzesine getirilen eserler kar~~s~nda, Türkler ve sanatlar~~hakk~nda dü~üncelerini ortaya atar; ona göre Türklerin en önemli kabiliyetleri, ba~ka kültürleri
asimile etmelerindedir (!).
Max van Berchem'in Çin'de Ts'ivan - tcheou'daki arapça kitabelere dair
yaz~s~~ise en ilgi çekici olanlardan biridir (Opera, s. 713-736). Bu Çin'deki müslüman kitabelerinin ilki, bir camiin H. 710 (= 31 ol ~~ )'da tamirini bildirir. Kitabede bu ülkede ilk olarak H. 400 (= 1009/1 o) y~l~nda kurulan bir camiin üçyüzü
biraz a~an bir süre sonra yenilendi~i ve bir yüksek tâk ile revak, yeni kap~~ve pencere eklenmesi ile geni~letildi~ini bildirmekte olup bu i~lerin Kudüs'lü Hac~~Ahmed
bn Muhammed ~irazi taraf~ndan yapt~r~ld~~~~da haber verilmektedir. Bu kitabe,
41 F. Sarre ve görü~leri hakk~nda bkz. S. Eyice, Anadolu Selçuklu sanat~~ çal~~malar~n~n ba~lang~c~nda iki yabanc~ : Clement Huart ve Friedrich Sarre, "Türkiyat Mecmuas~"
XVII (1972) s. 133-148.
42 Ayn~~ kitabe I. Hakk~~ Uzunçar~~l~, Kitabeler I (bkz. yukar~da not 16) s. 59'da
da yay~nlanm~~ t~r. Medrese için k~l. A. Gabriel, Monuments tures d'Anatolie : AmasyaTokat - Sivas, II, Paris 1934, s. 122; Aptullah Kuran, Tokat ve Niksar'da ra~~basan
medreseleri, "Vak~flar Dergisi" VII (1968) S. 39-41; Metin Sözen, Anadolu medreseleri,
Selçuklu ve Beylikler devri (~.T.Ü. -Mimarl~k Fakültesi yay~n~), II, ~stanbul 1972,
s. 26-29.
43 Van Berchem'in Kayseri Ulu Camii'nin asl~n~ n kilise oldu~unu iddia etmesi
hakl~~olarak A. Gabriel taraf~ndan "...bu bedavadan ortaya at~lm~~~bir iddia" (C'est
une affirmation gratuite) cümlesi ile de~erlendirilmi~tir, k~l. Momunents Turcs d'Anatolie, I - Kayseri, Ni~de, Paris 1931, s. 32, not 3.
44 Dani~mentlilerden Melik Gazi'ye ait oldu~u san~lan bir türbe KayseriP~narba~~~yolu üstünde Tekke köyünde bulunmaktad~ r, bu hususda bkz. Halil
Edhem (Eldem), Anadolu'da islând Kitabeler : Melik Gazi, "Tarih-i Osmani Encümeni
Mecmuas~" say~~ 32 (,331) S. 449-467; bilhassa, Tahsin özgüç ve Mahmut Akok,
Melik - Gazi türbesi ve kalesi, "Belleten" XVIII, say~. 71 (1954) s. 331-336, ayr~ca
resim, plan ve rölöveler.
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Kanton camiininki H. 750 (= 135o) tarihli oldu~una göre, ondan da eskidir ve
Çin'in en erken Islami kitabesi olmaktad~r. Zaten camiin muntazam kesme ta~~
mimarisi ve içindeki dini yaz~lar da hepsinin XIV. yüzy~l ba~~na ait bir bütün
oldu~una i~aret ederler. Sanat bak~m~ndan bu devrin Çin camii, Berchem'e göre
birkaç ufak detay d~~~nda bu ülkeye has bir üsltiba sahip de~ildir. Çin'de yaln~z
Kanton eski camiinde görülen minarenin burada da varl~~~~tesbit edilmi~tir. Makalenin sonundaki foto~raflar Çin'in bu en eski camiinin mimarisi hakk~nda iyi fikir
verecek derecede aç~k ve aydn~lat~c~d~r. Sonralar~~buradaki müslüman cemaat
azald~~n~dan bu cami kendi haline b~rak~larak biti~i~ine daha ufak ve sade ikinci
bir ibadet yeri yap~lm~~t~r. Bunun da duvarlar~na, eski cami etraf~nda raslanan
mezarta~lar~~yerle~tiril~ni~tir. XIV. yüzy~la ait olan bu ta~lardan biri H. 736 ba~lar~nda (= 1335) ölen bir Hadice Hatun'a aittir. Ba~ka iki ta~~ise herhalde Tebriz'li tüccarlar~r~d~r. Berchem eski camide bulunan ve uzunlu~u 120 metreye
ula~an ayetlerin hat sanat~~bak~m~ndan mükemmel oldu~unu belirtir. ~ehrin iki
kilometre kadar do~usunda bulunan ve yamac~~mezarl~k olan bir tepenin üstünde
tamamen Çin mimarisi üslübunda, dört dire~e oturan uçlar~~k~vr~k çat~l~~bir aç~k
türbe bulunmaktad~r. Bu türbenin gerisinde, garip bir hatla yaz~lm~~~olan uzun
bir kitabe, H. 723 Ramazan.'~na
1323) aittir.' Bundan alt~nda iki mezar olanÇin
üslüb~mdaki aç~k türbe'nin iki veli'ye ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Bir rivayet de zaten
adlar~~unutulmu~~iki müslüman velinin H. 620 (= 1223) Ts'ivan - tcheou'ya
geldiklerini ve burada ölerek bir tepeye gömüldüklerini bildirir. Van Berchem
uzun uzad~ya, bu bölgeye Islamiyetin giri~i meselesi üzerinde durmakta, hipotezler
kurmaktad~r. Buna kar~~l~k, bütün islam ve bilhassa Türk - Islâ'm sanat~nda pek
bol raslanan ve genellikle tepelerde kurulan, dört sütuna oturan bir kubbeden
ibaret ve yat~r - veli'lere ait olan aç~k türbelerden hiç bahsetmez. Türk sanatmdaki
bu çe~it türbelerin alt~ndaki sandukalarda yatanlarm tarihi ~ahsiyetleri efsanelere ba~l~d~r ve bunlar da bulunduklar~~yerleri islaml~~~~açan ki~iler olarak kabul
ol~~~~~~rlar. Ilgi çekici olan husus, Türk mimarisinde çok yayg~n olan bu gelene~in
tamamen Çin üslübunda bir paralelinin Uzak Do~uda da varl~~~d~r 45.
Makalelerin VI. kümesi Afrika hakk~nda olanlard~r. W. Marçais'nin Tlemcen
Müzesi (Paris 1906) hakk~ndaki kitab~na dair uzun bir tahlil yaz~s~~ (Opera, s. 739754), bu bölgedeki mimarinin di~er islam memleketlerine nazaran zarfl~~n~~~
belirtir. Cezayir'deki islâm epigrabas~~ hakk~ndaki yaz~da ise (Opera, s.755-786), G.
Colin ile G. Mercier'nin Cezayir kitabelerine dair yay~nlar~~(Paris 19°1 ve 1902)
esas al~nm~~t~r. Colin'in yay~nlad~~~~Cezayir kitabelerinden 148 inin arapça olmas~na kar~~l~k 63 ü türkçedir; halbuki Mercier'nin yay~nlad~~~~Constantine kitabeleri aras~nda hiç türkçe olan yoktur 48 . Cezayir kitabelerinin 21 I tanesinden sadece
45 Islam sanatlar~n~n en az tan~nan bölümü Çin'deki müslüman mirnarisidir.
Bu konuda çok genel ve bir kaç örne~e dayanan eskimi~~bir yaz~, H. Saladin, Manuel
d'art musulman, I - L'architecture, Paris 1907, s. 579-583'de bul~mmnktad~r.
Constantine hakk~nda yeni bir yay~n olarak bkz. Abdeljelil Temimi, Le
Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, 1830-1837 (Publ. de la Revue d'Histoire
Maghrbine) Tunus 1978; etrafl~~bir tamtma yaz~s~~için k~l. "Osmanl~~Ara~t~rmalar~"
I (1980) s. 269-273 (Adnan ~i~man).
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5'i Türk - Osmanl~~hakimiyetinden önceye aittir. Türk kitabelerini fazla ilgi çekici bulmayan Van Berchem önem s~ras~na göre bunlar~~ ~öylece s~ralar:
~ . Mezarta~lar~~ fazla de~erli de~ildir sadece Barbaros Hayreddin Pa~a'n~n
yard~mc~lar~ ndan Hasan A~a 47, ile H~z~r Pa~a, Cezayir day~s~~ Abdi, Ibrahim ve
Mustafa Pa~alar~n mezarta~lar~~ dikkate de~er.
Askeri kitabeler: burç, h~sn, kal'a, bab, sür, sarh, d~var, hendek, bina'lar
ile k~~ la, mahzen, baruthane ve tophaneden bahseden kitabeler.
Sivil binalar ile ilgili kitabeler: dâr, bina, kö~ k, bâb, dergah, mektep,
köprü, meydan, çe~me, sebil'lere aittir.
Dini yap~ lar (cami, mescid, makam, bina, minare, minber) ile ilgili kitabeler.
Askeri kitabelerin çoklu~unu, Cezayir'de hâkim olan askeri rejime ba~layan
Van Berchem bu yaz~larda s~k olarak mimar veya hattat adlar~na rasland~~~n~~
belirtir. Bunun arkas~ndan da kar~~la~~ lan unvanlar hakk~nda uzun incelemelere
giri~ir. Bu arada Barbaros Hayreddin'in ne vakitten itibaren Sultan unvan~n~~ da
kulland~~~n~~ara~t~r~r (Opera, s. 769). Bu kitabelerden birinde ise Osmanl~~Sultanlar~~ile ba~lant~y~~kesmi~~olan Cezayir day~s~~Ali Çavu~'un ad~~olan kitabede, Padi~ah III. Ahmed'in de at-Idman gariptir; bu Van Berchem'e göre belki belirli bir
dü~ünce ile yap~lm~~~bir politik oyundur. Bat~~Arap âleminde sikkelerde ve kitabelerde raslanan Halife unvanlar~na dair yaz~~ (Opera, s. 787-877) etrafl~~ bir çal~~mad~r. Çok geni~~ve bizi ilgilendiren konulara uzak oldu~u için bu makaleyi tahlili
bir tarafa b~rakma~~~uygun bulduk.
Haçl~~seferlerine dair yaz~ lar~n topland~~~~VII. kümede, Suriye'deki Haçl~~
~atolar~na dair yaz~~ (Opera, s. 885-901), bu eserlerin de~erince i~aretle gelecekte
yap~lmas~~gerekli ara~t~rmalar~n program~ n~~çizmektedir 48.
47 Van Berchem'in makalesinde bu Hasan A~a'n~n mezarta~~n~n kopyas!
bulunmad~~~ndan, kime ait oldu~unu etrafl~~ olarak ö~renemiyoruz. Yaln~z bu
vesile ile ~una i~aret etmek isteriz ki, Barbaros Hayreddin Pa~a'n~n Cezayir'den
Istanbul'a gelmek için ayr~ld~~~nda, yerine b~rakt~~~~"o~ullu~u" Hasan A~a (veya
Reis)'n~n bu mezarta~~n~n sahibi ile ayn~~olmas~~mümkündür. Avrupal~lar~n Mesonegro (= yar~~zenci) dedikleri Kara Hasan A~a hakk~nda etrafl~~bilgi, Hayreddin
Pa~a'n~n Seyyid Muradi taraf~ndan yaz~lan Gazavât'~nda vard~ r. Mensur dört yazmas~~I. üniversitesi kütüphanesinde, manzum üç nüshas~~ ise Topkap~~Saray~~kütüphanesinde bulunan bu kaynak eserin halk diline çevrilmi~~bir vulgarisation bask~s~~
için bkz. Barbaros Hayreddin Pa~a'n~n hat~ralar~~ (Terctunan ~ oo ~~Temel Eser, 13-14)
Istanbul tz. (yay. Ertu~rul Düzda~), II, s. 122, 204. Oruç ve Hayreddin Reislerin
Gazaatnâme'sinin türkçeden çevrilmi~~arapças~~H. 1177 (— 1763) tarihli bir yazmadan Frans~z diline Venture de Paradis taraf~ndan çevrilerek Paris'de 1837'de bas~lm~~t~r. Arapça metin daha yak~n tarihlerde bir defa daha aç~klamalar ile yay~nlanm~~t~r, bkz. Les Ghazaouat de Araudj et Kheireddine, Chronique arabe du XVIe

texte publid pour la premi&e fois, avec priface en français, avertissement, 6claircissements g6ographiques et historiques en arabe... (yay. Noureddine Abd-El Kader), Alger 1934.
48 Van Berchem bu makalesini yazd~~~nda Yak~n Do~u'daki Haçl~~kaleleri
hakk~nda tek yay~n E. Rey, Le monuments de l'architecture militaire des Croisâs en Syrie
et dans l'ile de Chypre, Paris ~~87 ~~, idi. Sonralar~~~u kitaplar bu konuyu etrafl~ca i~lemi~~
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Bu ~atolar~ n, bilhassa Edessa (= Urfa) prensli~inin ~atolann~n tesbit ve
incelenmesi 49 '
Bu eserlerde ~slam ve Avrupa sanatlar~ na ait olan özelliklerin ve tesirlerin
ara~t~r~lmas~,
Kaynaklarda adlar~~geçen ~atolar~n, henüz incelenmemi~~olanlarla te~hisi.
Haçl~lar hakk~nda notlar (Opera, s. 903-976) ba~l~kl~~ yaz~~ ise tan~nm~~~Alman
Haçl~~seferleri tarihi uzman~~ Röhricht'in Geschichte des Königreichs jerusalem (Innsbruck, 1898) ad~~ile yay~nlad~~~~kitab~n tan~t~lmas~, baz~~hususlarda tamamlanmas~~
ve baz~~noktalar~ n düzeltilmesi ile ilgilidir. Haçl~~seferleri tarihi için yaz~l~~kaynaklar~~kitabeleri, yerlerin topografyas~n~ , arkeolojisini ve adlar~~kaynaklarda geçen
yerlerin te~hisinin incelenmesinin gerekli oldu~unu belirten Van Berchem, bu giri~in arkas~ndan Röchricht'in kitab~n~~ do~rultucu veya tamamlay~c~~ notlar~na geçn~ektedir ki bunlar 65 sahifeyi doldurmaktad ~r. Röchricht'ten bu yana Haçl~~seferleri hakk~nda k~smen veya bütünüyle pek çok yay~n yap~lm~~t~r 5°. Ancak, Ortaça~'~ n bu çok önemli olaylar dizisi üzerinde çal~~acaklann, Max van Berchem'in
bu noktalar~n~~dikkatle gözden geçirmeleri daima faydal~~olacakt~r. Çünkü bunlar
ana kaynaklara, kitabelere, filolojik esaslara ve arazi üzerindeki görgülere dayanmaktad~ r. Bu kümedeki iki k~sa kitap tan~tma yaz~s~~ise G. Schlumberger'in yukar~da bahisleri geçmi~~olan iki kitab~~hakk~ndad~r (k~l. s. 12o).
~ kinci cildin sonuncu, yâni VIII. makaleler kümesi, küçük e~ya üzerindeki
kitabelere dairdir. Burada ilk yaz~~ Arap arkeolojisi not/ar~'run üçüncüsü olup, savatlama teknikli bak~ r ile cam e~ ya üzerindeki kitabe, i~aret ve armalar~~ele almaktad~r (Opera, s. 987-1o78). Paris'de 1903'de düzenlenen ~slam eserleri sergisi münasebetiyle haz~rlanan bu oldukça geni~~çal~~man~n esas~n~~Ortaça~'da Arap yar~madas~n~n güneyinde, hâkim olan Rasül o~ullar~~ (rassoulide)'na ait eserler te~kil
ve tan~tm~~t~ r: T. E. Lawrence, Crusader castles, London 1936, 2 Cilt; C. Enlart,
Les monuments des Crois6 dans le royaume de jirusalem, Paris 1925, 2 cilt; P. Deschamps,
Le crac des chevaliers, Paris 1934, 2 cilt; ay.yz., Le château de Saone et ses premiers seigneurs, Paris 1935; R. Fedden ve J. Thomson, Crusader castles, London 1957; W.
Müller - Wiener, Burgen der Kreuzritter, München-Berlin 1966; ingilizcesi, Castles
of the Crusaders, London 1966; H. W. Hagard, A history of the Crusades, IV - The art
and architecture of the Crusader States, Wisconsin 1977.
49 Güney Anadolu'daki Haçl~~ ve Küçük Ermenistan kaleleri hakk~nda son
y~llarda mükemmel bir çal~~ma yay~nlanm~~t~ r, bkz. H. Hellenkemper, Burgen
der Kreuzritterzeit in der Grafschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien, Bonn 1976;
bu kitap hakk~ nda bir tamtma yaz~m~z için bkz. "Belleten" XLI, say~~ 164 ( 1977)
s. 765-771.
5° Son y~llarda Haçl~lar hakk~nda pek çok yay~n yap~lmakla beraber, burada
~ u üç esere de dikkati çekebiliriz: F. Chalandon, Histoire de la premi&e croisade jusql.a l'6lection de Godefroi de Bouillon, Paris 1925; R. Grousset, Historie des Croisades et du
,franc de Yrusalem, Paris 1934-36, 3 cilt; St. Runciman, A history qf the Crusades, Cambridge 1951; Penguin Books dizisinde Middlesex mi, 3 cilt. Ayr~ca Kudüs Haçl~~
krall~~~~hakk~nda, J. Richard, Le royaume Latin de j&~isalem, Paris 1953.
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eder. Sülâlenin kurucusu Muhammed, Ba~dat halifesinin bir elçisi oldu~undan
ona RaAl denmi~~ve sülâle bu ad ile tan~nm~~t~r. Ancak ~ 228-1229'da Nureddin
Ömer Ibn Ali 1bn Rasal, Melik olarak Yemen'in sahibi durumuna geçmi~ tir.
Sülâle Yemen'de 1446'ya kadar bölgeyi idare etmi~ tir. Sünni olan Rasûlo~ullar~~
burada, Hicaz ve Yemen'de hareketli bir tarihe sahip olmu~lar ve ilim ile sanat~n
koruyucusu olarak tan~nm~~lard~r. Pek çok cami, medrese, türbe, zaviye'den ba~ka
saraylar, kervansaraylar, çe~meler, köprüler, kaleler, surlar ve sokaklar yapt~rm~~lar
hatta ~ehirler kurmu~lard~ r. Max van Berchem, bu önemli sülâlenin mimarisinin,
ayn~~ça~daki Memlük minnarisi paralelindeki durum ve özelli~inin henüz ara~t~r~lmad~~~m belirtir. Buna kar~~l~k bir çok ufak e~ya üzerinde Rasûlo~ullarm~n
adlar~na raslanmakta, böylece sanat e~ilimleri hiç de~ilse bu dalda aç~kça belirmektedir. Berchem i~te bu çal~~mas~nda bu eserleri, üzerlerindeki kitabelere göre
tasnif ederek incelenmektedir. Bunlar~n ilki Melik Muzaffer ~emseddin Yusuf
(1250-1295)'un ad~n~~ ta~~yan gümü~~savatl~~bir ibriktir. Eser H. 674
1275/76)
da Kahire'de Musul'Iu Hüseyin o~lu Ali ad~nda bir ustan~n i~idir ve üzerinde
ayr~ca armalar da bulunmaktad~r 51 . Bu ibrik vesilesiyle Van Berchem, sanat tarihinde genellikle Musul bronzlar~~ denilen eserlerin pek ço~unu anarak bunlar hakk~nda etrafl~~ bir ara~t~rma ve kar~~la~t~rma yapmaktad~r. Buradaki sahifeler, özetlenmesi imkans~z ve XII-XIII. yüzy~llar Islam sanat~n~n pek çok eserini içine alan
bilgiler ile doludur. Ayn~~Melik'in ad~~olan ikinci eser 40 cm. çap~nda bir tepsidir
(Paris - S~vac~yan koleksiyonu). Üçüncü eser Melik E~ref Mumahhideddin Ömer
(1295-1296) ad~n~~ ta~~yan, armalar ile bezenmi~~mineli cam bir kapt~r (Paris'de
Bayan Delort de GMon kol.). Üstü geni~, alt~~sivri 13 cm. yüksekli~inde bir top
biçiminde olan bu e~yaya, Van Berchem Kandil demektedir 52 . Melik Müeyyed
Hazbareddin Davud (1296-1321) 'un ad~n~~ ve armas~n~~ ta~~yan divit (South Kensington Museum) H. 702
1302/03) tarihlidir ve dördüncü eserdir. Arma,
5 yaprakl~~bir çiçek biçimindedir. Be~inci parça 35 cm. boyunda bir ~amdan olup
(Paris, Kraft kol.) üzerindeki sonradan i~lenmi~~bir yaz~dan, XVI. veya XVII.
31 Yakub Artin Pa~a, Contribution â
du blason en Orient, London 1902;
bu konuda daha yeni bir yay~n olarak bkz. L. A. Mayer, Sarasenic heraldry - A survey,
Oxford 1933.
32 Van Berchem'in kandil olarak adland~rd~~~~bu e~yan~n asl~nda ne oldu~u
çok ~üphelidir. ötedenberi Yak~n Do~u'da ~i~kin kar~nl~, dipleri sivri, pi~mi~~topraktan veya camdan, d~~lar~~bezemeli veya tamamen sade bir tak~m testiciklere rastlanmaktad~r. Bunlar~n bir ara manc~n~kla yan~c~~ maddeler atma~a yarayan bir
çe~it bombalar oldu~u ileri sürülmü~, baz~lar~~ise bunlar~n koku ~i~eleri olabilece~ini
iddia etmi~lerdir. Bizce bunlar Ortaça~~içinde ve Yeniça~~ba~lar~nda her türlü
s~vuun konulmas~~için yap~lm~~~kaplard~r. Böylece süslü olanlar~~koku ~i~esi, süssüz
olanlar~~da bomba olarak kullan~lm~~~olmal~d~r, bu e~ya hakk~nda bkz. J. Sauvaget,
Flacons â vin ou grenades â "feu gr6gois"?, "Milanges H. Gr6goire-Annuaires de l'Inst.
de Phil. et d'Hist. Orient,. et Slave", IX (1949) s. 525-530; k~sa bir özeti F. D[ölger],
"Byzantinische Zeitschrift" XLIII (1950) s. 506; M. Mercier, Le feu gr6geois, Paris
1952; bu konuda ayr~ca bkz. S. Eyice, La verrerie en Turquie de l'e'poque byzantine
e'poque turque, "Annales du 4e Congrds des jour~des Int. du Verre" (1967), s. 166.
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yüzy~llarda bir Yemen imarn~n~n mal~~ oldu~una ihtimal verdirmektedir. Alt~nc~~
eser 37 cm. boyunda mineli cam bir ~i~edir (Viyana'da Strauss kol.) Üzerinde
ayn~~ Melik'in ad~~ile, k~rm~z~~zemin üstünde beyaz - krem renkli be~~yaprakl~~ çiçekden olu~an armalar görülür. Yedinci parça 30 cm. kadar çap~nda bir le~en
olup (Paris, De Vogii kol.) bir Melik Müeyyed'in ad~~ve çiçekli armas~~ile süslüdür. Bu arada Van Berchem sanat tarihçilerinin yan~lmaktan kaç~nmalar~~ tavsiyesinde de bulunur (Opera, s. 1038): bilhassa mineli camlarda (mina£ tekni~i), üslûp
incelemesi ile tarihlemeye giri~meden önce, kitabeler ve armalar'~ n sa~lad~~~~bilgiler dikkatle ara~t~r~lmal~d~r. Bu hususda bir sanat tarihçisi olarak bizim de bu
metoda hak verdi~imizi bilhassa belirtmek isteriz. Melik Mucahid Seyfeddin Ali
(1321-1363) ad~~yaz~l~~77 cm. çap~ndaki tepsi (Paris - Louvre) de Rasülo~ullar~~
armalar~~ile süslüdür ve sekizinci parçay~~ te~kil eder. Bunun arkas~ndan gelen
30 cm. boyundaki ~amdan (Paris - Bayan Delort de Gl6on kol.) ki dokuzuncu
eseridir ayn~~ Melik'in ad~~ile, Rasûl o~ullar~n~n çiçekli armas~~ile bezenmi~tir.
Onuncu eser uzun boyunlu yine minâl süslemeli bir cam ~i~edir (Paris-G.de Rothschild kol.). Bunun da üzerinde Melik Mucahid'in ad~~ okunur. Melik ad~~ta~~yan
parçalar~n sonuncusu 40 cm. kadar çap~nda bir tepsidir (Paris'de Piet - Latandrie
kol.). Kitabesi Melik Afdal Dirgam (1363-1377)'~n ad~~ile çiçekli armalar~~ ile
süslüdür.
Bu onbir parça eser d~~~nda, bir tak~m yüksek memurlar~n adlar~n~~ veren
eserler de bulunmaktad~r. Bunlardan biri bir ~amdan olup (Paris'de Piet - Latandrie kol.) Melik Mucahid'in memurlar~ndan Izzeddin Ali ad~nad~r. Eserin
Rasûlo~ullar~~ile ba~lant~s~, yaz~~ aras~ndaki be~~yaprakl~~çiçekli armadan anla~~l~r.
Bunun üzerine Van Berchem armalar hakk~nda görü~lerini aç~klar: Baybars'~n
arslan'~~ve Kalavun'un örde~i ~ah~slar~na ait ve adlar~n~~sembolle~tiren i~aretlerdi
(armes parlantes); halbuki Rasûlo~ullar~n~n be~~yaprakl~~çiçe~i daha genel olup,
bir sülâle armas~d~r; böylece armay~~sadece sülâle Melikleri de~il, o sülâleye hizmet edenler de kullanmaktad~r. Üzerinde çiçekli armadan ba~ka atl~~ avc~lar da
i~lenmi~~olan 6o cm. çap~ndaki bir tepsi (Paris'de Kraft kol.) ise Kutbeddin ad~nda Rasûlo~ullar~'n~n ayn~~aileye mensup bir hizmetkâr~na aittir.
Bu uzun makalenin üçüncü ve son bölümünde Van Berchem Mekke'de Kâbe'nin iki anahtar~~ üzerinde durur. ~lk olarak onun dikkatini çeken bu konu sonra
Istanbul'da Topkap~~ Saray~~Müzesinde bulunan pek çok Kâbe anahtar~~ ile zenginle~mi~~ve ba~l~ba~~na bir yay~na esas olmu~tur 53. Van Berchem'in tan~tt~k.'
anahtarlar~n biri (Paris'de J. Peytel kol.) alt~n savatl~~ yaz~larla kapl~d~r ve XV.
yüzy~l ba~lar~na ait olup Sultan Berkûk'un o~lu Nas~r Faraç'~n ad~n~~ verir. ~kinci
anahtar ise H. 765 (= 1363/64) tarihlidir ve üzerinde yaz~dan bunun Sultan
Al-A~raf ~a'ban taraf~ndan Beytullah el-Haram, yâni Kâbe için yap~ld~~~~ö~renilir.
Van Berchem bu ikinci anahtar~n yaz~s~~ yard~miyle, birincinin de san~ld~~~~gibi
Faraç'~n Kahire'deki camii veya babas~~ Berkûk'un türbesinin de~il, Kâbe'nin
oldu~unu ç~kar~r. Zaten eski bir arap kayna~~~da H. 800 (= 1397/98) de bir subas33 Istanbul'da Topkap~~ Saray~~ müzesindeki Kâbe anahtarlar~~ hakk~nda yeni
bir yay~n olarak bkz. Janine Sourdel - Thomine, Clefs et serrures de la Ka'ba-Notes
d'e'pigraphie Arabe, "Revue des Etudes islamiques" (Hors - S6-ie, 3) XXXIX, ~~(1971).

1

34

B~BL~YOGRAFYA

k~n~~ve bir yang~nla harap olan Kâbe'nin H. 803 (= ~ 400/o1)'de Sultan Faraç
taraf~ndan tamirine giri~ildi~i ve i~lerin H. 807 (= 1404/05)'de bitti~i ö~renilir 54 .
Van Berchem'in ~slâm Sanat tarihi ile ilgili bir ba~ka yaz~s~~ise Friedrich Sarre
ile beraber yazd~~~~Münih'de Staatsbibliothek'de bulunan tepsi hakk~ndad~r (Opera,
s. 1079-1098). Bu Van Berchem'in ba~ka bir yaz~s~nda da üzerinde durdu~u (k~l.
yukar~da s. 127) Atabey Lu'lu'nun ad~n~~ ta~~yan eser olup, 1686'da Budin'de
Osmanl~lardan ganimet olarak ele geçirilmi~tir. Tepsi Lu'lu taraf~ndan prenses
~avanrûh için Absun o~lu Muhammed ad~nda bir usta taraf~ndan yap~lm~~t~r.
Musul bronzlar~~ denilen gruba giren bu 62 cm. çap~ndaki tepsinin yüzü, figürler,
bezemeler ve bir kitabe ile süslüdür. Bu süslemede güne~~sistemi, y~ld~zlar~, burçlar~~sembolize eden figürler dikkati çekerler. Makalenin ilk bölümü Sarre'nin yazd~~~~bir tarifdir. ~kinci bölümde ise Berchem yaz~lar~~ i~lemi~~ve almancaya çevirmi~tir. Burada yazar, Musul ekolü meselesi üzerinde de durarak bunun ne derecede
inand~r~c~~ oldu~unu ara~t~r~r ve Musul'un maden i~lerinin geli~mesine uygun bir
merkez oldu~u sonucuna var~r.
Rusya'daki Arap sanat~na ait küçük e~ya üzerindeki kitabelere dair yaz~da
(Opera, s. ~~o99-1111) Van Berchem, Smirnof'un ba~kanl~~~nda Arkeoloji komisyonu taraf~ndan yay~nlanan, Argenterie Orientale, Recueil d'ancienne vaisselle orientale
en argent et en or, trouv& principalement en Russie (Petersburg 19°9) ba~l~kl~~ atlasta
resimleri bulunan 400'ü a~k~n eserin arapça kitabeleri hakk~ndad~r 55. J. Strzygowski bu atlas~~ tan~tan bir yaz~s~nda, uzmanlar~n bu atlas~n metnini haz~rlama~a
yard~mc~~olmalar~n~~istemi~ti. Van Berchem bu temenniyi cevapland~ rmak dü~üncesiyle makalesini kaleme alm~~t~r. Bu makalede, atlasda resimleri olan eserlerin
kitabelerinin genel olarak manalar~n~~vermi~tir. Hiçbirinin tam metnini yazmam~~t~r. Böylece el alt~nda atlas'~n bir nüshas~~olmad~kça bu yaz~dan faydalanmak
zor olmaktad~r. Yaln~z 150 say~l~~ eser hakk~nda yazd~klar~~ ilgi çekicidir (Opera,
s. 5505-1 ~~o8). Dikdörtgen biçimli bir tepsir~in üzerinde Harezm~ah Ebu - ~brahim
ad~~okunmu~tur. Ancak bunu evvelce inceleyen Von Tiesenhausen ve Markof,
Harezm~ahl~'lardan bir Ebu - Ibrahim tesbit olunmad~~~na i~aret etmi~lerdir.
Van Berchem'e göre bu tepsi, H. VII. (= XIII.) yüzy~la ait olmay~ p H.V. veya
VI. yüzy~l eseridir. Bu tarihlerde Harezem'de Selçuklu Atabeylerinden Anu~tekin
sülâlesi hâkimdi. ~ lk okunu~lar~~hatal~~ bulan Van Berchem, baz~~ yeni görü~ler
ileri sürer.
~kinci cildin sonundaki ek ise ~sviçre'de ~arkiyat (= Do~u bilimi) hakk~ ndaki
yaz~lara ayr~lm~~t~r. Bunlardan ilki, ~~ Aral~k 1906 da bir gazeteye yaz~lm~~~bir
mektuptur (Opera, s. 1115-mo). Bunda, Federal bir Üniversite ile bir Ilimler
Akademisi kurulmas~~tasar~lar~~ yer al~r. Mektubunda Van Berchem, yüzy~l~rn~z
ba~lar~nda Isviçre'de Do~u ile ilgili dil, edebiyat sanat çal~~malar~~ ara~t~rmalar~ ,
54 Kâbe'nin bu tamiri hakk~nda, Emel Esin, Mecca the Blessed, Madinah the
Radiant, Novara 1963'de hiçbir kay~t yoktur.
55 Nitekim J. Strzygowski bu atlas hakk~nda yay~nlad~~~~bir tan~tma yaz~s~nda
(bkz. "Byzantinische ZeitschrU't" XVIII (5909) s. 673-680) uzmanlar~, bu güzel
resimlerin aç~klamal~~ metnini tamamlama~a davet eder. Van Berchem i~te bu
makalesi ile bu daveti cevaplam~~~olmaktad~ r.
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dersleri ve bunlar~~yapanlar hakk~ nda bilgi vermektedir. Ikinci yaz~~S. Flury'nin
Islamische Schriftbiinder (Basel - Paris, 1920) ba~l~kl~~ kitab~n~~ tan~tmaktad~r (Opera,
s. 1131-1133). Flury, uzun y~llar M~s~r'da kalan ve küfl yaz~n~n süs unsuru olarak kullan~l~~~n~~ inceleyen bir liviçrelidir (Opera, s. ~~137-1187).
Max van Berchem'in iki cild içinde toplanm~~~olan "ufak" yay~nlar~n~n toplu
bir özeti bundan ibarettir. Onun her~eyden önce kitabeler çöztimleme~'e ve bunlar~~kaynaklar ile de~erlendirme~e önem verdi~i ve bunu esas ald~~~~dikkatten
kaçmamaktad~r.
Max Van Berchem'in Islam sanat~n~n çe~itli dallar~~ hakk~ndaki görü~leri de
bugün için art~k eskimi~tir. islâm sanat~~ terimini çok genel bulmakta, Arap sanat~~
terimini ise sadece bu dili konu~an memleketler için kabul etmektedir; homojen
bir grup te~kil ettiklerinden Suriye - M~s~ r eserlerini Arap sanat~~olarak gören Van
Berchem, Bat~dakileri (bugün Ma~r~ p Ekolü denilen) Bat~~Arap sanat~~ olarak adland~r~ r. Iran ve Orta Asya'daki Islam sanat~n~~ da iran sanat~~ terimi içinde birle~tirir. Yeteri kadar aç~k olmayan Türk Sanat~~ ise onun için Mo~ollar ile Türklerin
Anadolu'da ve Avrupa'da Bizans yap~lar~n~n ve Iran süsle~nesinin tesiri alt~nda meydana
getirilen eserlerine verilmesi gereken bir add~r (Opera, s. 78). Bu aç~klama her ba-

k~mdan hatal~~ ve yan~lt~c~d~ r. Van Berchem, Anadolu'da uzunlamas~na yap~lm~~,
içi iki s~ ra destekli camileri de birer basilika gibi kabul ederek, bunlara o devrin
islam sanat~~uzmanlar~nca bile benirr~serirneyen mosquie-6glise (= cami - kilise)
terimini uygun görmü~tü ki 58 , bunun ne kadar garip oldu~u bellidir. Van Berehem, Islam dini mimarisinde Bizans izlerini heryerde görmekten kendini kurtaramam~~t~r; hatta M~s~ r camileri bile ona göre Bizans tesirlidir (Opera, s. 92).
~am'daki Emeviye camii'nin de özünde bir basilika mimarisi görür (Opera, s. 365) 57.
Böylece onun Sanat tarihi için görü~lerinin de~erini korudu~u söylenemez ise de,
okuyup aç~klad~~~~ve tercümelerini verdi~i kitabelerin bilhassa beraberlerinde
ortaya koydu~u ve kaynaklara dayanan bilgilerle zenginle~en tarih içindeki yerleri
az~rnsanamaz 58 . Van Berchem, sanat tarihinin yaln~ z üslûp analizi ile yap~lmas~na
hakl~~olarak kar~~~ ç~km~~~ve bunun için gerekli olan kitabelerin okunmas~ru ön
plana alm~~t~r. Bir eseri ba~latm~~ , fakat tamamlayamadan bu dünyadan ayr~lm~~t~r. Ancak onun bu program~n~~sürdürenler ç~kmakta ve parça parça yay~nlar
Van Berchem'in bu görü~ ü, E. Diez taraf~ndan benimsenmi~~idi, k~l. E.
Diez, Türk sanat~~ (t. Ü. Edebiyat Fakültesi yay~n~, 306) Istanbul 1946, s. 65-66.
Bu iddian~n yanl~~l~~~~hususunda bkz. yukar~da not 43.
57 Bu iddian~n yanl~~l~~~~hakk~nda bkz. Creswell. not 34'deki yerde.
58 1900-1930 y~llar~~ aras~nda bas~lan, Islam sanat~na dair kitaplarda "Arap
58

kitabelerini en iyi tan~yanlar~n ba~~ nda gelen Max Van Berchem" (. . .besten Kenner arabischer
Epigraphik Max yan Berchem...) metinlerin okunma ve çevrilmesindeki büyük yar-

d~mlar~ndan dolay~~ te~ekkürler ve ithaf lar bulunmaktad~ r (bkz. G. Pfannmüller,
Handbuch der Islam - Literatur, Berlin Leipzig, 1923, s. 359). K~l. H. Saladin, Manuel
d'art musulman, I - L'architecture Paris 1907, S. IX ve XIII; G. Migeon, Manuel d'art
musulman - Arts plastiques et industriels, Paris 1927, s. 9; E. Diez, Churasanische Baudenkmiller I, Berlin 1918, vs,
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yap~lmaktad~r. Max van Berchem Vakf~~ Opera Minora'y~~ yay~nlamakla, bu gayretli
ara~t~nc~s~n~n hat~ras~n~~tazelemekle kalmam~~, onun yaz~lar~n~~ topluca bir araya
getirmekle, çal~~ma sisteminin, kolayca incelenmesini mümkün k~lm~~t~r 59. Da~~n~k
yerlerde dergi koleksiyonlar~nda gömülmü~~kalm~~~bu yaz~lar, bu iki cild içinde
kolayca eri~ilir olmu~ tur. Do~u kültürleri ile ilgili olanlar~n her Ortaça~~tarihi,
~slam kültürü ve Arap filolojisi kütüphanesinin bu iki cildi edin.meleri ve ilgililerin
bunlar~~ kar~~t~rmalann~ n ne kadar lüzumlu oldu~unu, zannederim bu uzun tan~tma yaz~m~z yeterince ortaya koymu~tur.
PROF. DR. SEMAV~~EY~CE

•

59 Opera minora'da, Max van Berchem'in dergiler ile anma kitaplar~nda,
bas~lan yaz~lar~~ toplanm~~~fakat, sanat tarihçilerinin eserlerine ek olarak yay~nlad~~~, kitabelere dair yaz~lar~~ al~nmam~~t~r. Bugün bulunmas~~ çok güç olan bu
çe~it kitaplardaki (Strzygowski'nin Amida's~, veya Diez'in Churasanische Baudenkmider'i gibi) yaz~lar~n~n da toplanmas~~ yerinde olurdu dü~üncesindeyiz.

