ORY, SOLANGE, Archives Max yan Berchem Conserves a la bibliotheque Publique et Universitaire de Genke. Catalogue de la phototheque.
Etabli par Solange Ory. Publid par tes Soins de la Fondation Max van Berchem, 1975 (sat~~a 1979 y~l~nda verildi), XLV-275 Sayfa. Beyrut, da~~t~m: Leiden'deki Brill yay~nevi.
Do~ubilim tarihinde toplad~~~~ve yay~ nlad~~~~yaz~tlarla önemle bir yeri bulunan
Max van Berhem'in ölümünden sonra geride b~rakt~~~~malzemenin katalo~u uzun
bir bekleyi~ten sonra yay~nland~. Buna neden herhalde Lübnan'da meydana gelen
uzun y~llardan beri dinmeyen olaylard~r. Ortado~u'nun tan~nm~~~basunevlerinden
biri say~lan Katolik Bas~mevi (= Imprimerie Catholique)r~de bas~lan bu kitap, ilgili
zat için kurulan vakf~n çabalar~~sonunda yay~nlanm~~~bulunuyor. K~sa bir süre önce
eski makalelerinden baz~lar~n~~iki cilt içinde toplayarak t~pk~~ bas~mlar~n~~ yapan'.
vakf~n bilim dünyas~na bu olumlu katk~s~n~~kutlamally~z.
Max van Berchem uzun y~llar Anadolu'da toplad~~~~yaz~tlarla tarihimizin karanl~k kalm~~~baz~~yönlerine ~~~k tuttu~u gibi, yöntem bak~m~ndan da yararl~~bir öncü
olmu~tu. Yay~n~n gerçekle~mesinde önemli katk~s~~bulunan S. Ory, Suriye'nin
ve ba~kenti ~am'daki islam gömüt yaz~tlar~n~n yay~n~n' da gerçekle~tirmi~tir 2.
Bab'üs Sagir gömütlü~ünde bulunan bu yaz~tlar, türk tarihine oldu~u kadar ekili
sanat yönlerine de yararl~~ olmu~tur. Uzun y~llar tuhaf bir tutumla yabanc~~kald~~~= bu tarih hazinelerimizin geç olsa ülkemizde incelenmeye ba~lamas~~k~vanç
vericidir 3. ~imdi elimizde bulunan M. van Berchem katalo~unu tan~tma olana~~~ile
yurdumuzda yap~lan yaz~tlar üzerindeki çal~~malara k~saca de~inmek istedik.
Birinci Dünya Sava~~nda yenik ç~kan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun son y~llar~nda gittikçe canlanan türk ulusal bilinci, büyük bir h~zla eski dönemlerin ekinsel kal~nt~lar~na e~ildi. Çok say~da tarih kaynaklar~n~n yan~nda yaz~tlar da büyük
ölçüde ara~t~r~c~lar~n dikkatini çekti. Tarihsel içerikleri yan~nda sanat yönündan
de ilgi çekici olan bu malzemenin incelenmesir~e ülkemizde Halil Edhem Eldem
öncülük etmi~, büyük bir sab~rla toplad~~~~malzeme sayesinde ya~am~~ boyunca
yapt~~~~yay~nlardan ba~ka 4. son y~llar~nda elinde bulunan estampajlar~~ Türk TaOpera Minora, Genve, 2 cilt. 1978 [~imdi bk. S. Eyice, Belleten XLV 12
(1981) S. 115-136].
2 Khaled Moaz-Solange Ory, Inscriptions arabes de Damas. Les sWes fun6raires
L Cimitire d'al Bab al-Sagir, Beyrut 1977, 207 sayfa.
3 Hikmet Turhan Da~l~o~lu [1900-1977] için haz~rlay~p yay~nlamay~~ umdu~umuz nekrolojide bu konuyu etrafl~ca ele ald~k. [Sanat Tarihi Y~ll~~~~IX-X
(1981) S. 287-307].
4 Halil Edhem Hat~ra Kitab~~ c. ~~ (1947) s. 299-302 aras~ndaki F. K~nal taraf~ndan haz~rlanan kaynakças~.
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rih Kurumu'na arma~an etmi~ti 6 . Son yap~tlardan biri olan "Melik Tu~nanbay Il
ad~na Çorlu'da bulunan bir kitabe" adl~~boyutlar~~küçük fakat yöntemi büyük kitab~nda, bir yaz~t~n bile nas~l önemli sorunlar içerdi~ini ortaya koyan de~erli bir
ara~t~rmad~r e. Böylece Anadolu Türk Tarih'inin birinci el kaynaklar üzerinde
çal~~~lmasuun ne kadar önemli sonuçlar getirece~i devrin aydmlar~~taraf~ndan
anla~~lnu~t~. Anadolu Selçuklu Devleti'nden ba~layarak Anadolu Beylikleri'nin
egemen olduklar~~büyük kentler oldu~u kadar, sonradan önemlerini yitiren yerle~me merkezlerindeki yaz~tlarm toplanmas~na çal~~~lm~~t~r. Bu ara~t~r~c~lar~n ~ans~~
Halil Edhem gibi bir ki~inin Max van Berchem ile birlikte çal~~mas~~ve ortaya
yararl~~yap~tlar koymalanyd~. Önce Sivas ve Divri~i kentlerini 7 içine alan çal~~malar yan~nda Diyarbak~r üzerinde yaz~lan büyük kitap da önemli bir klavuz
idi. Devam edilen ara~t~rmalar~n ürünlerinin ço~u Tarih-i Osmant Enciimeni Mecmuas~'nda yay~nlanm~~~ve bunlar bugün bile erbab~~taraf~ndan ilk ba~vurulan
ara~t~rmalar aras~nda girrni~tir. Zaman~n amans~z y~k~m~na u~rayan pek çok yap~t
bugün ortadan kalkt~~~~için o zamanlarda yap~lan yay~nlar ~imdi daha da büyük
bir de~er kazanm~~t~r. Türkiye Cumhuriyeti'in kuruldu~u y~llarda bu yaz~t toplama ve yayu~lama giri~imine devletin k~t olanaklar~~s~n~rlar~~içinde bile yard~mlar
geri durmam~~t~r. O s~ralarda yay~n ya~am~na ba~layan önemli bir bilimsel dergide
bu tutum olumlu kar~~lanm~~~ve Max van Berchem örnek gösterilmi~tir: "Maarif
Vekaleti Hars Dairesinin Anadolu'nun muhtelif sahalar~na âit islâml kitâbeleri
toplay~p ne~r etmek üzere oldu~unu memnuniyetle haber ald~k. Max van Berchem'in
"korpüs"ü tarz~nda böyle bir külliyat~n meydana gelmesi Anadolu tarihinin tenviri
için büyük bir hizmettir. Bu külliyatm birer birer mevki-i inti~ara kondukça, onlara
ait mütalaalarmuz~~ayr~ca yazaca~~z"... (Köprülüzade Mehmed Fuad, "Türkiyat Haberleri", Türkiyat Mecmuas~~I (1925) s. 329) denildikten sonra, o s~ralarda
yap~lan yay~nlar gene Fuad Köprülü taraf~ndan tan~t~lm~~t~r (ayn~~dergi II (1926)
s. 541 v. d. Anadolu Kitabeleri, s. 542 vd. Sinop Kitâbeleri, s. 543, Sivas Kitâbeleri. s.
497-501 aras~nda Ismail Hakk~~(Uzunçar~~l~)nu~~Kitâbeler adl~~yap~t~~ t~k.).
Eski ku~ak içinde yeti~mi~~olup bugün sayg~~ile and~~~m~z ara~t~r~c~lardan Ahmed
Tevhid (Ulusoy) 8 , Mübarek Galip, Behçet, Yusuf Akyurt, Haf~z Kadri, Hüseyin
Hilmi, M. Zeki Oral 9 ve yak~n bir geçmi~te yitirdi~imiz Ismail Hakk~~UzunUlu~~I~demir, "Merhum Halil Ethem Eldem'in Türk Tarih Kurumu'na
arma~an etti~i Türk - Islam devri kitabe estampajlar~", Belleten IV/16 (1940),
s. 545-563. Yeniden yay~n~: Y~llar~n içinden, Ankara 1976, s. 257-277.
M~s~r~n son Memlük sultant ~nelik Tumanbay ~~~ad~na Çorlu'da bulunan bir kitâbe,
~stanbul 1935, 66 sayfa. Bu kitap için bk. F. Köprülü, Ülkü. Halkevleri Dergisi VIII/
45 (1 936), s. 244-245.
Matiriaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 3. k~s~m. Asie Mineure.
Kahire ~~9 ~~o-~~ ~~ 7. ve Amida, Heidelberg 1910.
H. Uzunçar~~l~, "Türk ilim âleminde dört büyük kay~ptan ikisi. üstad
A. Tevhid", Belleten IV (1940) S. ~~4 ~~-143.
O. Aksoy, "Mehmet Zeki Oral (1901-1962)", Türk Etnografya Dergisi 6
(1963) S. 115-118.
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çar~~l~~ "'n~n yaz~tlanm~z~n toplanmas~nda yay~nlanmas~nda önemli çabalar~~bulunmaktad~r. 1932 y~l~nda Halkevleri'nin kurulu~u yerel tarih ara~t~rmalar~na yeni
bir h~z vermi~~hulunuyordu. Bu kurulu~un çat~s~~alt~nda toplanan genç ara~t~r~c~lar
ana kaynaklar~~arama~a giri~tikleri zaman yaz~tlar~~da incelediler ve becerileri
oran~nda yay~nlar yapt~lar. Fakat iyi bir e~itimden geçmemeleri, bilimsel ortam~n
yeterli olmamas~~büyük bir eksiklik yaratt~ . Bu çabalar için e~güdüm önerileri ve yol
gösterici çal~~malar yap~lm~~t~~11. Yaz~tlar~n da toplanmas~~ve okunmasm~n yöntemlerini en iyi inceleyen yap~t~ n Halil Edhem Eldem'e ait olu~u, o s~ralarda tekrar
yaym~n~n yararl~~olaca~~~kanaatini uyand~rm~~~ve böyle bir istek gene bir Halkevi
taraf~ndan gerçekle~tirilmi~tir 12 . Ne kadar yetersiz san~lsa da, Halkevleri taraf~ndan
yay~nlanan dergilerin ve kitaplar~n sayfalar~nda kalan yay~nlar, bugün için
ara~t~r~c~lar~n i~ine yaramaktad~ r. Günümüze gelinceye dek önemli katk~lar~~
bulunan yabanc~~bilim adamlar~n~n adlar~n~~i~aret etmeliyiz. Paul Wittek 13 , Jean
Sauvaget 14 ve R. Mantran 12 , çe~itli zamanlarda Anadolu'da bulunduklar~~ yaz~tlar üzerinde çal~~m~~lard~r. Devam eden bu ara~ t~rmalar~ n düzenli bir repertuvar~~
zaman zaman dü~ünülmü~~ve F. Köprülü taraf~ ndan önerilen korpüs yay~nlar~na
giri~ilmi~tir. Bir türlü sonuçland~r~lmayan bu giri~imler, yaln~z Orta Ça~~dönemini
kapsayan tarihimiz içinde de~il fakat yak~n dönemler için bile bir yaz~t~n ne kadar
önemli olaca~~n~~ortaya koyma~a yard~m edecektir. Kitaplarla dergilerin sat~r ara10 A. S. Erzi, "Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~'mn yay~nlar~", ~smail
Hakk~~Uzunçar~~l~ya Arma~an, Ankara 1976, s. XXI - XLIV.
11 M. Fuad Köprülü, "Halkevlerimizde tarihi ara~t~ rmalar nas~l yap~lmal~d~r", ülkü. Halkevleri Dergisi XI11173 (193g) S. 9-12.
12 Halil Edhem, "Kitâbeler nas~l kay~d ve zabt olunmal~d~r", Tarih-i Osmant
Encümeni Mecmuas~~ ~ o (1327) S. 625-639. Yeniden yay~ nlayan Ulu~~I~demir,
Ankara 1940, 22 sayfa. Ankara Halkevi yay~n~d~r.
O s~ralarda ç~km~~~örnek bir yay~n giri~imi: Fuad Köprülü, Ortaza~nan Anadolu
kitabeleri repertuvart 297-857. Seminer talebesinden H. Savran, H. Kaynak, O. Turan, S.
Çetintürk'ün yard~mlar~yla, ~stanbul 1937, 8 sayfa. Ankara Dil, Tarih, ve Co~rafya
Fakültesi Orta Zaman Tarihi Semineri çal~~malar~ . 3 örnek yay~n.
12 Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, c. 68 ba~~ndaki kaynakças~~
ve c. 69 da ad~na yap~lan yay~nlar.
14 Mdmorial Jean Sauvaget, ~am 1954-1961. C. I s. 3-31 yap~tlar~. c. 2 aç~klamal~~
dizini.
12 "Türk - ~slam devri yaz~tlar~~üzerindeki çal~~malar~~ile tan~nan R. Mantran,
Kurumumuz kitapl~~'~ndaki Türk - ~slam devri yaz~tlar~n~ n inceleyip bunlarla birlikte yurt içindeki ve d~~~ndaki Türk - ~slam devri yaz~tlann~~bir Corpus halinde
yay~nlamas~~için bir proje haz~ rlamak üzere Ankara'ya ça~r~lm~~t~ r. Prof, 17-24
Ekim 1976 tarihleri aras~nda kitapl~~~m~zdaki yaz~t estampajlanm incelemi~~ve
Fransa'ya döndükten sonra bunlar~n yay~nlanmas~n~~sa~layacak bir projeyi haz~rl~yarak kurumumuza göndermi~tir", Belleten XLI/163 (Temmuz 1971) s. 61 ~ .
Ilgili ara~t~r~c~n~ n bu konudaki son bildirisi: "Bilan et perspectives de Pepigraphie
turque pour les periodes pre-ottomane et ottomane", Studi preottomani e otto~~~ani,
Napoli 1976, S. 191-196.
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lar~na s~k~~m~~~bu yaz~tlar~n derlemesinin bir an önce bitirilmisini her bir ara~t~r~c~, ister tarihçi ister ekin ara~t~r~c~s~~ sab~rs~zl~kla beklemektedir. Son zamanlarda Edirne yaz~tlar~~üzerinde yap~lan bilimsel bir yay~n bu konuda ne kadar hakl~~
oldu~umuzu ortaya koymu~tur Ie .
Elimizde bulunan kitab~~inceleyecek olursak bir sunu~~ve giri~le kar~~la~~yoruz.
Max van Berchem varisleri taraf~ndan kaleme al~nan giri~te bu yay~n~n geçirdi~i
evreler anlat~lmaktad~r. Belgelikle'r ve içerikleri k~sm~nda (s. VIII-XI) foto~raflar ve
kli~elerden ba~ka bilimsel yaz~~malar~n da sakland~~~~haber veriliyor. Aralar~nda
kartpostallar~n bile bulundu~u bu malzemenin düzenli bir yay~n~~öngörülmektedir.
Bu arada müteveffan~n ya~am~~s~ras~nda ald~~~~notlar da bulunmaktad~r. Yap~lmas~~
dü~ünülen yaymlar~n yeni konular~~aydmlataca~~~ve bilgilerimizi artt~raca~~~~uphesizdir. Katalo~un düzeni hakk~nda verilen k~sa bir bilgiden sonra (s. XIII-XIV)
Max van Berchem kaynakças~~verilmi~tir (s. XV-XXXVI). Yap~tlar~n yaln~z
ba~l~klar~n verilrnesiyle yetinilmemi~~detayl~~ aç~klamalar da eklenmi~tir. Örne~in n. 70 de Sivas - Divri~i yaz~tlar~n~~içeren ciltten sonra. n. 88 de yap~lan
ikinci k~s~m yay~n~~ s~ras~nda Konya yaz~tlar~~içinde büyük bir haz~rl~~a giri~ildi~i,
fakat bitirilme~e olanak bulunmad~~~~anla~~llyordu. Katalogta Konya için al~nan
fotograflarm çoklu~u (s. 124-130) ne kadar önem verildi~ini göstermektedir.
Dönen dervi~ler beldesi Konya, o devirdeki fikir adamlar~n~n özellikle dikkatini
çekti~i için ayr~~bir gözle görülmü~~ve hakk~nda yay~nlar yap~lm~~t~r. Kullan~lan di~er kaynakçalar ve k~saltma i~aretlerinden (s. XXXVI-XXXIX) sonra,
yer adlar~nda görülen de~i~ik yaz~rn tarzlar~na yer verilmi~tir (XXXIX-XLV).
Esas metin say~lan sayfalarda foto~raf belgeli~inin bir katalo~u yap~lm~~t~r.
Kent adlar~na göre düzenlenmi~~ise de ülke esas~~da göz önünde tutulmu~tur. Van
Berchem ilgi duydu~u klasik dönem arkeolojisine ait yaz~tlar~n da fotograf~n~~yapt~rm~~t~r. Bizi ilgilendiren kentler Ahlat ile ba~ lamakta Van kenti ile son bulmaktad~r. Di~er islam kentlerine ait örne~in Kahire hakk~nda epey foto~raf bulunmaktad~r. Her bir kent için de ayr~~bir kaynakça konmu~~olmakla beraber yetersiz oldu~unu i~aret etmeliyiz. Böyle emek verilerek haz~rlanan bir kitapda, yaz~t yay~n~~
yap~lan kentlerimizin k~sa da olsa kaynakçacs~n~n verilmesi tam olarak bu kitab~~
süslerdi. Bu arada kervansaraylara ait fotograflar~n K. Erdmann taraf~ndan yay~n~~
yap~ld~~~~i~aret edilmi~ tir. Fakat bunlara ek olarak memleketimizde yap~lan yeni
de~erlendirmelerin de göz önünde tutulmas~, örne~in M. Kemal Ozergin'in yeni
katalog düzenini görmek isterdik ("Anadolu'da Selçuklu Kervansaraylar~", WEB
Tarih Dergisi XV 12o (~ 965). Balat (s. 22) için haz~rlanan alt~~aded fotografdan biri
yay~na haz~r olmakla beraber P. Wittek taraf~ndan yay~nland~~~~i~aret edilmeliydi
(Mente~e Beyli~i, Ankara 1944, s. 147) .En önemli ara~t~ rma konusu olacak bir Bursa
için, yayn~lanm~yacak konular~~olmas~na hayret etmemek elden gelmiyor. ~stanbul
16 F. Th. Dijkema, The Ottoman historical monumental inscriptions in Edirne, Leiden
1977, 239 sayfa, XXXVIII tablo, 176 resim. Bir bas~m ve yöntem ba~yap~t~~say~lacak bu kitap hakk~nda bk. Münir Aktepe, WEF Tarih Dergisi 31 (Mart 1977)
yay~n~~1978, s. 328-329. Salih özbaran, MEF Tarih Enstitüsü Dergisi g (1978) s.
474-475.

BIBLIYOGRAFYA

325

bile yay~ndan nasibini alam~yan bir kent görünümünde: s. 116-119 aras~nda bulunan n. 1428-1488 aras~~foto~raflar görünüm, gömütlük ve ev resimlerinden ba~ka
Topkap~~Saray~~görünümlerini içermektedir. Fakat Cizre ve Hasankeyf için yapt~r~lan foto~raflar ilginç görünümler içermektedir (ilki s. 34-36 aras~~36 aded büyük
fotograf, ikincisi s. 101-105 aras~~n. 1236-1288 say~l~~fotograflar). Bu iki yerle~im
merkezlerindeki köprüler yak~n bir zamanda büyük bir kitap içinde tekrar ele al~nm~~t~r (Cevdet Çulpan, Türk Ta~~Köpr~2leri, Ankara 1975). Yukarda konu etti~imiz
üzere Konya hakk~nda çok say~da fotograf bulunmaktad~r: (s. 24-130 n. 1544-1592).
Alaüddin (M. van Berchem'in ~srarl~~tutumu ile Ala et -Tin yaz~m~~esas al~nm~~t~r)
camii ve kö~künden ba~ka Sahib Ata türbesi ve di~er yap~tlar~n yay~na haz~r foto~raflar~~bulunurken ayn~~yazg~y~~payla~an Karaman (s. 120-122) için çok say~da
foto~raflar yapt~r~lm~~t~r (n. 1499-1519). Bunlardan hangisinin yay~na haz~rlanaca~~~
ve ara~~nc~larm hizmetine verilece~i yöneticilerin bilece~i bir husustur. Yay~n s~ras~nda Türkiye'de yap~lm~~~ara~t~rmalar~n eksik b~rak~lmamas~n~~temenni etmekteyiz.
Böyle bir malzemenin ciddi bir yerde korunmas~~ve daha da ötesi bilimsel
çal~~malar için haz~r bulunmas~~örne~i az görülen bir tutumdur. Çok kez bir ara~t~r~c~nm ard~nda b~rakt~~~~notlar ve derlemeler darmada~~n edilmekte, y~llar~n emek
ürünleri bir anda ortadan kald~r~lmaktadu% Ölümden sonra yap~lan yay~n kavram~~
(posthumus) ileri ülkelerde uyguland~~~~halde, ülkemizde böyle bir gelenek henüz
kurulamam~~t~r. Bu alanda ba~ar~l~~olan ve tarihimiz ile ilgili bir malzemenin varl~~~ndan bizleri haberdar eden bu giri~imi kutlarken son bir kanaatimizi de buraya kat~yoruz. Yap~lmas~~ dü~ünülen derleme çal~~malar~nda yaln~z arap harfleri
ile olan yaz~tlar~~ de~il, fakat yunan alfabesi ile yaz~l~~olmakla beraber, Anadolu türk ekini için çok önemli say~lan yaz~tlar~~da göz önünde tutmahrz. Bir
uygarl~k üzerine etki yaratan bu ak~n~~üzerinde baz~~ara~t~rmalar yap~lm~~t~r 17.
Karamanl~ca denen Anadolu'ya özgü bir tarzda yaz~lm~~~bu yaz~tlar~n derlemeye
kat~lmas~n~~beklerken, bugün ulusal s~n~rlar~m~z d~~~nda kalan yaz~tlar~m~z~~da
bilimsel çevrelere daha iyi tan~tma zaman~n~n geldi~ine ka~~iiz.
DR. MAHMUT H. ~AKIRo~~Az

17 S. Vryonis, 77e decline of ~nedieval hellenis~n in Ana Minor and process of islamisidion from eleventh throught the fifteenth centu, Berkeley 1971, S. 462. S. Eyice, "Anadolu'da Karamanl~ca Kitabeler", Belleten XXXIX/~ 53 (Ocak 1975) s. 25-48.
A. Iordano~lu, "A Karamanlidic funerary inscription (1841) in Nicea (Iznik)
museum", Balkan Studies 19 (1978) s. 185-191. Göremedi~imiz baz~~yay~nlar: A.
Tietze — G. Hazai, Turkologischer Anzeiger ciltleri, 131(F. Epigraphik' bölümü.

