Beaufort of the Admiralty, The Life of Sir Francis
Beaufort, 1774-1857, ( = ~ngiliz Deniz Kuvvetlerinden (Amirarlikten) Beaufort, Sir
Francis Beaufort'un hayat~, 1774-1857 ), London, Hutchinson a. Co. Ltd. 1977;
362 sahife, ciltli; fiat~~ 15 dolar.
ALFRED FRIENDLY,

Yurdumuzun herhangi bir kö~ esi hakk~ nda bir ara~t~ rma yap~ ld~~~ nda ba~vurulan
kaynaklardan biri de, o yerlerden geçmi~~olan yabanc~~ seyyahlar~n yay~ nlad~ klr~~
seyahatnâmelerdir. Ne yaz~ k ki bu tür kitaplar~ n ne tam bir koleksiyonu yap~ lm~~~ne de eksiksize
yak~ n bir bibliyografyas~~düzenlenebilmi~tir. Bu arada ~ una da i~aret edelim ki, baz~~ seyahat
notlar~~ da bugüne kadar yay~ nlanmadan kalm~~t~ r. Ingiliz donanmas~~ subaylar~ndan olup
Amiral rütbesine kadar yükselen Sir Francis Beaufort yurdumuzun bir bölgesi ile ilgili bir
seyahat kitab~~ yay~ nlam~~~olan yazarlardan biridir. Amerika B. D. nde ç~ kan Washington Post
gazetesinin yabanc~~ ülke muhabirlerinden olan ve 1967 Arap-Israil sava~~ na dair yazd~~~~
röportaj~~ ile Pulitzer ödülünü alan Alfred Friendly i~ te bu Ingiliz denizcisinin hayat hikayesini
ve çal~~ malar~ n~~ tan~ tan kal~ n bir kitap meydana getirmi~ tir 1.
Francis Beaufort ad~ ndan da anla~~ ld~~~~gibi, Frans~z as~ll~~ bir soydan iniyordu. Protestan
olan Beauforelar Ingiltere'ye s~~~ nmak zorunda kalm~~ lar ve burada yerle~mi~lerdir 2. Francis
27 May~s 1774 de dünyaya gelmi~~ve 14 ya~~ nda iken, Dublin'de David Bates'in Military and
Marine Academy'sine ö~renci olmu~tur. Daha çocuk ya~lar~ nda astronomi bilimine büyük ilgi
gösteren Beaufort, Dublin'de Trinity College'de Astronomi profesörü Dr. Henry Ussher'in
derslerine birkaç ay devam etmi~, nihayet 20 Mart 1789'da ilk defa olarak denize aç~lm~~ t~ r.
Beaufort'un bütün tahsil hayat~~ bundan ibaret kalm~~t~ r. Vansittard adl~~bu yelkenlinin kaptan~~
Lestock Wilson'un o s~ radaki yedi ya~~ ndaki k~z~~ Alicia, yirbe~~y~l sonra, Beaufort'un e~i
olacakt~ r. Uzak Do~u denizlerinde dola~an Vansitta~d'da, kaptan Wilson'un himayesinde
yeti~en genç denizci, Sumatra yak~nlar~ nda, su yapan gemiyi b~ rakmak zorunda kalm~~~ve
böylece denizin ac~ mas~zl~~~n~~ henüz onbe~~ya~~ndayken yak~ndan tan~m~~ t~ r. Yurduna dönen
Beaufort az sonra Latona gemisi'nde aste~men (midshipman) olarak görevlendirilir. Burada da o
ça~~ n gemilerinin personelinin karadan nas~ l dev~irildi~ini ö~renir. Kaptan (sonra Amiral)
Stopford'un kumandas~ ndaki Aquilon gemisinde ise Bat~~ Akdeniz limanlar~ n~~dola~~r, bu arada
Italya'n~n Antik Ça~dan kalan ören yerlerini tan~ma imân~ n~~ elde eder. Bu arada astronomi
bilgisini zenginle~ tiren inceleme ve ara~t~ rmalar~~ da ihmal etmeden sürdürür. 1793 den itibaren
Ingiliz Amiralli~i, Akdeniz deniz ticaretinde kendi tüccar gemilerinin emniyetlerini sa~lamak
1 A. Friendly, merkezleri Washington (1645, 31 Str. NW. Washington D. C. 20 oo7) ile
Londra (47, Cheyne Place, London S W 3, 4 HI)'da bulunan Side Dostlar: Kurumu ( International
Friends of Side-Turkey )'nin ba~kan~d~ r. Beaufort hakk~ ndaki bu kitab~n sat~~~tutar~~ da Osmanl~~
Bankas~~ Antalya ~ubesi'nde 0710-00140 say~ l~~hesaba yat~r~lmaktad~ r. Yazar Türkiye tarihi ile
ilgisini pekle~ tirerek, son y~ llarda Malazgirt sava~~~hakk~nda da bir kitap yay~ nlam~~t~r. The
Dreadful Day, the Balite of Manzike~t lo71, London 1981.
London
2 W.M. Beaufort, The Family of the Beaufort in France, Holland, Germany and England,
nda
Beaufort
ailesinin
tarihçesi
nda
gösterilen
bu
yay~
(?) 1886. Friendly'nin bibliyografyas~
bulunmaktaym~~.
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kaygusundad~ r. 1793 ~ubat~ nda Frans~zlarla sava~~ba~lam~~~ve Fransa limanlarma ambargo
konmu~tur. Bunun neticesi olarak 1794 Haziran~ nda Frans~z donanmas~~ ile yap~ lan
çarpl~mada Beaufort da bir deniz sava~~na kat~ lm~~~olur. Phaeton gemisine atanan genç denizci,
bununla da Atlantik'de 1795'den 1799'a kadar dola~~ r, birçok küçük frans~z yelkenlisini
ganimet olarak ele geçirirler. Beaufort 1796'da te~menli~e terfi eder. Bu s~ rada 2 2 ya~~ ndad~ r.
Genç deniz subaym~ n gemideki kütüphanesini astronomi, matematik kitaplar~~ yan~ nda
Shakespeare'in eserleri dizisi ile çok say~da din eserleri doldurmaktad~ r. Mektuplar~ ndan
anla~~ ld~~~ na göre, Pope, Dryden, Gibbon, Smolett, Malesherbes, Montesquieu, M me de Stael,
Voltaire, Diderot, D'Alembert, Adam Smith'in kitaplar~ n~~ da okumu~tur. Ancak Beaufort bu
s~ ralarda anla~~ lmayan bir cilt hastal~~~ ndan da ~ikâyetçidir. Ba~vurdu~u baz~~ hekimler bunu
cüzzam ( lepra ) olarak te~his ederler. Sonra bunun scrofula olabilece~ini ö~renir. Friendly'nin
i~aret etti~ine göre, bu s~ ralarda henüz tan~ nmayan, bir metabolizma bozuklu~undan meydan
gelen ve alkol al~ nd~~~nda vücudun güne~e maruz kalan yerlerinde patlak veren kabarmalar
halinde beliren porphyria cutanea tarda'd~r. 1799 yaz~ nda Beaufort Phaelon'un ikinci kaptan~~ olur.
Gemi, Osmanl~~ devletine elçi olarak gönderilen Lord Elgin ile e~ini ve kalabal~ k bir elçilik
yard~ mc~larm~~ Istanbul'a götürecektir. Beaufort, gemisinde yolcu olan elçiden pek memnun
olmam~~t~ r. Fakat Anadolu'nun Bat~~k~ y~lar~ ndaki Antik ören yerleri onu fazlasiyle ilgilendirir.
Lord Elgin bu yerlerden eski eser toplama~a giri~mi~tir 3. Bu "mermer" ler dolu sand~ klar~~
Istanbul'a indirdikten sonra Phaeton, Akdeniz'e, eski görevi olan "karakol" yapma~a döner. 27

3 Lord Thomas Bruce Elgin-Kincardine (1766-1842), Büyük Britanya'y~~ 1792'de
Hollanda'da temsil ettikten sonra, 1799'da Osmanl~~ Devleti ba~kentine atanm~~t~r. Sonralar~~
kendi hesab~ na Yunanistan'da alt~~ y~ l boyunca geziler yaparak toplad~~~, mermer mimari
parçalar~, vazolar~ , heykelleri, sikke ve yüzük ta~lar~ n~~ memleketine götürmü~~ve ~ 816'da bu
çok zengin kolesiyonu devlete satm~~ , böylece bu eserler British Museum'a girmi~tir. Atina'da
Parthenon'dan toplad~~~~parçalar Elgin Mermerleri ( Elgin Marbles) olarak tan~ n~ r. Götürülebilir parçalar~~elde edebilmek için, de~erli bir eski esere zarar verilmesi ise, arkeoloji sözlü~ünde
Elginizm ( Elginisme) olarak adland~ r~ l~ r, bu hususda bkz. C. Esad Arseven, Sanat Ansiklopedi si,s.
519 (Elginizm). Lord Elgin, altm~~~~ Parthenon'dan olmak üzere yaln~z Atina'dan 244
kabartma ve heykel toplam~~, bunlardan baz~lar~ n~~ elde edebilmek için binay~~ tahrip
ettirmi~tir. Bkz. A. H. Smith, Lord Elgin and his collection, " journal of Hellenic Studies" X X XVI
(1916) s. 163-372; H.H. Russack, Deutsche bauen in Athen, Berlin 1942, s. 58-61. Elgin'in davran~~~~
Lord Byron taraf~ ndan a~~r bir biçimde hicvedildi~i gibi, 18o5'de bir Ingiliz ona hakaret dolu
bir mektup yollayarak, onu " Tarihin tan~d~~~~en büyük Vandal olarak" suçland~ rm~~ t~ r. Böylece pek
çok ki~inin görü~lerine uygun olarak Beaufort da Lord Elgin'den pek ho~lanmad~~~~gibi, onu
Istanbul'da tan~ m~~~olan Avusturya'h elçilik tercuman~~ (ve sonra tarihçi) J. von Hammer
(1774-1856Tde onun huyunu be~enmemi~tir, k~l. J. von Hammer-Purgstall, Erinnerungen aus
meinem Leben, 1774-1852, "Fontes rerum Austriacum-Osterreichiesche Geschichtsquellen, II
Abtl. Diplomataria et acta, 70 "Wien-Leipzig 1940, S. 48, 1 o 1 "Gotlar~ n yapamad~ klar~~
tahribat~~ Iskoçlar yapt~" (Lord Elgin Iskoç as~ ll~~ idi) denilmesine ra~men, Elgin'in Türk
idaresindeki Yunanistan'dan birçok de~erli mermeri, yerlerinden söktürerek Bat~'ya götürmesinin, Yunan sanat~ n~ n tan~ nmas~~ bak~ m~ ndan büyük bir hizmet oldu~u da ileri sürülmü~tür,
bkz. A. Michaelis, Ein jahrhundert Kunstarchaeolog~scher Entdeckungen, Leipzig 1908 (2. bask~ ), s. 27
vd., 30 vd. Bu konuda yeni bir yay~ n olarak ayr~ca bkz. W. St. Clair, Lord Elgin and the Marbles.
London 1967.
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Ekim 1800'nda Beaufort üç direkli bir Ispanyol brikini yak~ ndan sava~arak ve kendisi de üç
yara alarak ele geçirir. Ancak bu döktü~ü kan, onun cilt hastal~~~ na iyi gelir.
Beaufort 18131'de Ingiltere'ye dönmü~, fakat kendisine yeni bir görev verilmemi~, emekli
maa~~, yaraland~~~nda ikramiye ald~~~~gerekçesi ile kesilmi~ tir. Bir tak~ m mücadelelerden sonra
tekrar hizmete al~ nan denizci, ümid burnu ve Hindistan'a seyahatlar yapm~~ , ve bu arada
rüzgâr gücünü ölçme hesaplar~na giri~mi~ tir. Modern meteroloji ve denizcilik (navigasyon)
bilimlerinin esaslar~n~~ kurma yolunda ilk ad~mlar~~ atm~~t~r. Beaufort, Woolwich gemisi ile
Amerika, Hind ve Çin sular~nda uzun seyahatlar yapm~~, 18o8'de Akdeniz'de dola~m~~, nihayet
18o9 may~s~ nda üç direkli 18 toplu Blossom gemisine atanm~~t~ r. Bu arada denizcilik ile ilgili
projeler dü~ünüyor, bunlar~~ ba~ta Edgeworth olmak üzere teknoloji ile u~ra~anlara
aktar~yordu. Nihayet 30 May~ s 1810 da Danimarka'dan ganimet olarak ele geçirilerek Ingiliz
donanmas~ na maledilen 32 toplu Frederickssteen f~ rkayetnine kumandan olarak atan~ r.
Ingiliz Amiralli~i, Do~u Akdeniz'de Anadolu'nun Güney k~ y~larm~n tam bir deniz
haritas~n~n gereklili~ini duymu~tu. 1810 May~s'~nda Beaufort bu k~y~lar~ n haritas~n~~çizmek ve
portulanlar~ n~~ yapmakla görevlendirildi~inde nihayet kabiliyetine uygun bir i~~alm~~~oluyordu.
Anadolu'nun Güney k~y~lar~~ o y~llara kadar yabanc~~seyyahlar~n pek az~~ taraf~ ndan gezilmi~~
görülmü~~ve bu yerlere dair ancak bir iki seyahatname yaz~lm~~t~~4. Bu bölge için kullan~lan
Jean Baptiste d'Anville'in t 780 de yay~nlanan haritas~~ yeterli olmaktan uzakt~~5. Beaufort 1811
yal~~ yaz~nda çal~~malar~na ba~lad~.
Friendly'nin kitab~ n~ n 18. bölümü Frederickssteen: Terra incognita (s. 182-192), ~~ g bölümü
Frederickssteen: A Matter of Me~cy (s. 193-2o 1) ve 20. bölümü Frederickssteen: Survey to Syria (S. 202217); ba~l~ klar~~ ile Güney Anadolu k~ y~lar~nda yap~lan incelemelere dairdir. Beaufort'un
burada ald~~~~etrafl~~notlar, sonra yay~ nlad~~~~ Karamania ba~l~ kl~~ kitab~n~~yazma~a yarayacakt~ r. Denizci, Hidrografi bilimini ilgilendiren çal~~ malar~~ yan~s~ra, büyük bir dikkatte arkeolojik
kal~nt~lar~~ eski kitabeleri de not ediyor, bunlar~ n resimlerini ve plânlarm~~ çiziyor, kopyalar~ n~~
al~yordu. Fakat bu eski kal~ nt~lara zarar verdikleri için Türkleri de itham etmekten geri
kalm~yordu. Friendly'nin tesbitine göre, Ka~~(Antiphellus)'un biraz do~usundan, Iskenderun'un kuzeyine kadar, i~aretledi~i ~ehir, akarsu, koy ve körfezleri, eski adlar~ n~~ te~hisde Beaufort
4 Türkiye'nin Akdeniz k~y~lar~ndan geçen ba~l~ca yabanc~~ seyyahlar ~unlard~ r:
L.A.O.Corancez, Itint‘raire d'une partie peu-connue de l'Asie Mineure, Paris 1816; Ch.L. Irby ve J.
Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor during the years 1817 and 1818, London
1823 (Printed for Private Distribution-özel da~~ t~m için bas~lm~~ t~r, kayd~~ ile yay~nlanan bu
kitap son derecede nadirdir), M. Leake, journal of a bur in Asia Minor, London 1824; Ch. R.
Cockerell, Travels in Southe~n Europe and the Levant, 1810-1817, yay. S.P. Cockerell, London ~~ 903;
ayr~ca bkz. a~a~~da not 8. Bu seyahatnamelerin, Corancez'inki d~~~ nda hepsinin Beaufort'un
kitab~ ndan sonra yay~ nlanm~~~olduklar~~ görülmektedir.
5 Bu k~ y~lar~ n haritas~~ ve portulanlar~~ daha XVI. yüzy~ lda büyük Türk denizci Piri Reis
taraf~ ndan ç~ kart~lm~~t~, yurt içinde ve d~~~ nda pek çok yazmas~~ bulunan bu eserin faksimile
bask~s~~için bkz. Piri Reis, Kitab~~Bahriye (Türk Tarih Kurum yay. I, 2) yay. Ali Haydar Alpagut
ve Fevzi Kurto~lu, Istanbul 1935; lâtin harfi bask~s~, Kitab'z Bahriyye-Denizcilik kitab~~
(Tercüman, ~ oo ~~Temel eser, 19) yay. Yavuz Senemo~lu, Istanbul tz. 2 cilt; ayr~ca bkz. A. Afet
Inan, Pirf Reis'in hayat~~ve eserleri (Türk Tarih Kurumu yay~n~ , VII, 69) Ankara 1974; ba~ka bir
deniz rehberi daha vard~ r, bkz. H.J.Kissling, Der See-Atlas des Sejjid Nfth (Beitraege zur Kenntnis
Südosteuropas und des Nahen Orients, I) München 1966.
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sadece yedi yerde, modern haritalara ters dü~mü~tür. "~lk Avrupal~~ için yüzde doksan isabet
gerçekten inan~lmaz bir ba~ar~~ idi...".
Beaufort, Ka~~(Antiphellus), Kekova, Andraki, Finike'den geçerek Adrasan burnunu
dolan~ r, burada Tahtal~~ da~~(Olmpos da Delikta~'a gider, ve yanar denilen volkanik ate~in
yan~na kadar uzan~ r; hatta bunun bir de resmini çizer. Ancak Antalya'da mahalli ileri gelenler
aras~ndaki bir çat~~maya bula~maktan kendini alamaz. Frederickssteen 1812 y~l~~ ba~~ nda Izmir'e
döner, Akdeniz'de biraz dola~~ p bir süre sonra Beaufort Anadolu'nun güney k~ rlar~ndaki
incelemelerine yeniden ba~lar. ~lk u~rad~~~~Antalya'da önceki y~l kat~ld~~~~olaydan
dolay~,~ehrin içine girmesine izin verilmezse de, Beaufort Side'de rahatça çal~~mak imkan~n~~
elde eder. O s~rada hiçbir insan~ n ya~amad~~~~bu ören yerinin ilk plan~ n~~ çizer, 15240 ki~ilik
oldu~unu hesaplad~~~~büyük tiyatrosunun krokisini ç~ kar~ r; görülebilir durumdaki belli ba~l~~
antik yap~lar~n~~ inceler, notlar al~ r. Bu i~leri yaparken Beaufort art~ k bir denizci de~il, sanki bir
arkeoloji uzman~d~ r.
Alanya (Alaiye)'nin topografyas~~ onu çok ilgilendirir, fakat kaleye ç~ kmay~~ deneyen
denizcilerin kar~~la~t~ klar~~kötü muamele onu hayli endi~elendirir. Baz~~Ingiliz ~atolar~~ile kalesi
aras~nda benzerlik gördü~ü Anamur'dan sonra Beaufort'un gemisi Silifice'nin iskelesi olan A~a
liman~, sonra Korgos ve K~z Kalesi, Tarsus'a u~rayarak Ayas ( = Yumurtal~k)'a var~r. Burada
k~y~da çal~~malar yapt~~~~ s~rada bir dervi~'in tahrik etti~i köylülerin hücumuna u~rar ve
yaralan~ r; hatta genç bir denizci de öldürür. Az sonra Frederickssteen, Malta'ya yelken açar. Bu
s~rada Beaufort'un yaras~~ iyice iltihaplan~r, hatta kendisi ölece~ine inan~r. Güney Anadolu
seyahatinin bu ac~~ hat~ras~~ Malta'da ciddi tedavi görür ve az sonra iyi olur.
1812 Ekiminde Ingiltere'ye dönen Beaufort, Lestock Wilson'un k~z~~ Alicia ile bu s~ rada
evlendikten ba~ka, Anadolu k~y~lar~ nda 1811-1812 de yapt~~~~incelemelerin raporunu ve
haritas~ n~~ haz~rlama~a giri~ir. Beaufort'un Güney Anadolu k~y~s~~için çizdi~i deniz haritas~~
bugüne kadar-yenilikler ve düzeltmelerle-hala kullan~lmaktad~r 6. Haritas~na ek olarak
haz~rlad~~~, k~y~ lann fiziki durum, limanlar, demiryerleri, kayalar, kaleler, ak~ nt~lar ve erzak-su
temin edilebilir yerler hakk~ ndaki küçük klavuz ise 182o de yay~ nlanm~~t~r 7 . Beaufort ayr~ca
Karamania ba~l~~~~alt~nda, Güney k~y~lar~ na dair bir seyahatname, haz~ rlama~a giri~mi~ti.
6 Elimizin alt~ nda Ingiliz haritalar~n~ n 1947 y~l~ndaki bask~s~~ bulunmaktad~ r. Mediterranean Turkey in Asia: Kara Burun to Karadash Burnu ba~l~~~~ile yay~ nlanan bu haritan~n (no. 237)
kitabesinde ~u kay~ t okunur: From a Survey by Captain Francis Beaufort, R.X.F.R.S. 1812, with
additions to 1884. Haritan~ n alt kenar~ nda ise 1947 y~l~ na kadar yap~ lan pek çok say~daki küçük
düzeltmelerin tarihleri verilmi~ tir. Ingiliz Deniz Kuvvetlerinin (Admiralty) yay~nlad~~~~
Hidrograf~~ yay~nlar~n~n görebildi~imiz eski bir katalo~unda (bkz. Catalogue of Admiralty Charts
and other Hydrographic publications, London 1949) s. 58-59'da bu haritalar~n numaralar~~verilmi~,
sonda da F levhas~ nda i~aretlenmi~tir. Son y~llarda, gemilerimizde kullan~lan bu Ingiliz deniz
haritalann~ n yerlerini tutmak üzere Türk haritalan haz~rlanarak yay~nlanm~~t~ r, bkz. T.C.
Deniz Kuvvetleri Komutanl~~~ , Seyir ve Hidrografi Daire Ba~kanl~~~ , Harita ve Tayin katalogu
(Hidrograf~~ne~riyat~ , DS 66-S EG) Çubuklu-Istanbul 1971; Harita no. 311, 313, 321-324,33 '333.
7 Beaufort, Memoir of a survey of the coast of Karamania made in pursuance of the orders of the lords
commissoners of the Admiralty... in 1811 and 1812, London tz. Bu XIV + 6 ~~ sahifelik rehber
Hydrographer to the Admiralty Capt. Thomas Hurd tarafindan yay~ nlanm~~t~r. En eskisi Piri
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Bunun bask~s~~ Amirallik ile aras~ nda ç~ kan anla~mazl~ klar yüzünden tehlikeye girmi~, ve kitap
1816 May~s~ nda tamamlanarak 1817'de yay~ nlanm~~t~r. Friendly, bu"....ondokuzuncu
yüzy~l~n Ingiliz seyahatnamelerinin en ba~~ nda yer alan ...." kitab~ n, 1820 de ikinci bask~s~ n~n
yap~ld~~~n~~ yazmaktad~r ki, bu hususda yan~ld~~~n~~ san~yoruz.
Friendly'nin Beaufort hakk~ndaki kitab~n~ n yurdumuz ile ilgili k~sm~~ burada biter.
Karamania'n~n yaz~l~~~~ile 1829 aras~nda geçen 14 y~l ise Beaufort s~ k~nt~l~~ aile problemleri ile
u~ra~maktad~r. 181 4'de do~an ilk çocu~unun az sonra ölümü üzerine, bir k~ z bekleyen Beaufort
ona Anatolia veya Karamania ad~n~~ verme~i tasarlam~~t~. Ancak bu tasar~s~~ gerçekle~memi~tir.
1819, 1820, 1826'da do~an k~zlar~ na bu adlardan birini vermemi~ tir. Beaufort, Hidrografya
dairesinin ba~~na geçme~i istiyordu. 1823'de bu daire ba~kan~~ Thomas Hurd'un ölümünün
ertesi günü daha "... cesedi so~umadan..." bo~alan yere talip oldu~unu bildirmi~, fakat bu iste~i
geri çevrilmi~ti. Fakat 1829'da Royal Ast~onomical Society'ye üye seçilmi~, Society for the Diffusion of
Useful Knowledge'in yay~ nlar~ n~ n harita i~lerini yapma~~~üslenmi~, ve 1840 y~l~na kadar, 172
harita bast~ rm~~t~r. Nihayet 14 May~s '829 da Hidrografya Dairesi ( Hydrographic
Office )ba~kanl~~~na atanm~~ t~ r.
Dünyan~n her taraf~ ndaki denizlerin haritalar~ n~~ haz~rlamak, kontrol etmek, bütün
denizcilerden gelen bilgileri i~lemek, k~y~s~~ olan memleketler ve yabanc~~ hidrografi uzmanlar~~
ile yaz~~mak, Ingiliz donanmas~ n~ n meteroloji aletleri ile gemilerin kronometre i~ lerine bakmak
onun görevi olmu~tu. Onun idaresi alt~nda geli~en Seyir ve Hidrograf~~ ara~t~rmas~~ yapan
gemiler filotillâs~, 1855'de ~~ 7 parçay~~ bulmu~tu. Bu filotillâda görev yapanlar aras~nda, Do~u
Akdeniz'de, bilhassa Adalar denizinde Beacon gemisinde çal~~an ve kendisi gibi arkeolojiye
merakl~~ iki subay: Edward Forbes ve Thomas Spratt an~labilir 8. 1841'de Beacon gemisi,
Anadolu'nun Güney-Bat~~ bölgesindeki ara~t~rmalanyla tan~ nan, Sir Charles Fellows'u
Xanthos'a götürmek ve orada iki y~l önce bulunan Harpiler ve Nereidler an~ t~~denilen mezar
an~ tlar~n~ n mermerlerini Ingiltere'ye nakletmek görevini yüklendi. Beaufort'un Hidrograf~~
Dairesi Ba~kanl~~~nda kald~~~~süre içinde 1446 deniz haritas~n~ n yay~ nlad~~~~da Friendly
taraf~ndan tesbit edilmi~~bulunuyor.
Beaufort'un çal~~malar~~ Ingiltere d~~~ nda takdirle kar~~lan~ yor ve kendisi birçok ilim
kurulu~lar~ na üye seçilirken, Danimarka Kral~~ ona alt~n bir kronometre, ve Maskat Sultan~~ ise
murassa bir k~l~ç gönderiyordu. Deniz haritalar' yan~s~ ra, hergün için güne~in, ay~ n ve ba~l~ca
y~ld~zlar~ n yerlerini bildiren ve kronometre ile Haydel' s quad~ant (irtifa alma arac~ ) yard~ m~yla
Reis'inki olmak üzere Ingiliz ve Frans~ z dillerinde Türkiye'nin güney k~y~lar~~ hakk~nda deniz
k~lavuzlar~~ yay~ nlanm~~ t~ r. Cumhuriyet döneminde bir Türk deniz subay~~ taraf~ndan
düzenlenen Türk k~y~lar~ n~n k~lavuzlan da uzun y~ llar denizcilere yard~mc~~ olmu~tur,
bunlardan Akdeniz k~y~lar~~için olan~~hk. bkz. Ahmet Rasim, Akdeniz, Anadolu, Karaman, Finike ve
Kilikya sahilleri k~ lavuzu Marmaris fenerinden Payas'a kadar (B. Erkân~ harbiye, XII. Deniz ~ubesi)
Istanbul 1930.
8 Ch. Fellows, A journal written during a excursion in Asia Minor, London 1839; almancas~~
Zenker taraf~ndan, Ausflug nach Kleinasien, 1853; T.A.B. Spratt ve E. Forbes, Travels in Lycia,
Milyas and the Cibry~atis, London 1847, 2 cilt. Fellows'un söktürdü~ü Xanthos'daki Harpiler ve
Nereidler mezar an~tlar~~ hakk~nda bkz. Ch. Fellows, The Xanthian marbles, London 1842; bu
eserler hakk~ nda ayr~ca, bkz. H. Th. Bossert, Alt-Anatolien (Die aeltesten Kulturen des
Mittelmeerkreises, II) Berlin 1942, S. 32, no. 258-262, lev. 52-55.
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bir geminin aç~k denizdeki yerini bulma~~~sa~layan Deniz Y~ll~klar~~ ( Nautical Almanac)' n~~ da
yaymlama~a ba~layan Beaufort, 1833'den itibaren de med ve cezir durumalar~n~~gösteren
Admiralty Tide Tables'lann yan~na geçmi~ti. Bugün hala denizcilikte geçerli olan i~aret, sembol,
k~saltmalar da yine Beaufort taraf~ndan 1835 de Abbreviations used in Admiraly Charts ba~l~kl~~bir
yay~n ile tesbit edildi.
Friendly'nin kitab~n~ n 27., 28. ve 29. bölümleri Beaufort'un Hidrografi Dairesi ba~kan~~
olarak u~ra~t~~~~çe~itli konular hakk~ndad~r. Bunlar~n içinde, Amerika'n~n kuzeyinden bir geçit
ararken kaybolan kaptan John Franklin olay~~ ve onu aramak için Beaufort taraf~ndan
gönderilen birçok gemi hakk~ndaki bilgiler yer al~r. Beaufort 1854 y~l~nda emeklili~ini istemi~,
fakat o s~rada ba~layan K~nm sava~~~yüzünden bu istek kabul edilmemi~tir. Halbuki,
ailesindeki problemler d~~~nda Beaufort birçok rahats~zl~klardan ~ikayetçi idi. Ancak, son
y~llar~nda aktif hizmet d~~~~olarak Tu~amirallik (Rear Admiral) payesi verildi. Kendisi bunu
"San Amirallik" olarak adland~rm~~ n. Nihayet 17 Aral~k 1857'de bu dünyadan göçmü~tür 9
Ondört ya~~ ndan itibaren okul ile hiçbir ilgisi kalmayan, denizcili~i tamamen pratik
olarak ö~renen ve tamamen kendi kendisini yeti~tirerek gemi seyri (navigation)'u bir bilim haline
getiren Beaufort'un çal~~malar~~bugün bile denizcilere faydal~~olmaktad~r ">. Yay~nlad~~~~deniz
haritalar~~ise her geminin vazgeçilmez yard~mc~lar~ndan say~l~rlar. Bugün çok düzeltilmi~~ve
tamamlanm~~~yeni bask~lar~~olan bu haritalann kö~elerinde onun ad~n~~okumak mümkündür.
Friendly bu ilgi çekici denizcinin hayat~n~~bas~l~~ kaynaklar~n yan~s~ra, çe~itli ar~ivlerde
toplanan mektuplardan, raporlardan, yaz~~malardan ve Beaufort'un hat~ra defterlerinden
derlemi~tir. ~üphesiz onun Osmanl~~ ,Devleti sulanndaki faaliyeti ile ilgi vesikalar Türk
ar~ivinde de vanr. Fakat Friendly bunlar~~arayamam~~t~r. Beaufort, seyir ve hidrograf~~ile ilgili
yenilikler ile birlikte gemicilik tekni~ine dair bulu~lann da yarat~c~~olmu~tur. Nitekim demir
teknelerin yap~lmas~~ ile de~i~en pusula düzenlemesini dü~ünmü~, deniz haberle~mesinde
~ifreleri de esaslara ba~latm~~ nr. Grenwich ve ümid burnu'ndaki büyük observatoriumlar yine
onun zaman~nda kurulmu~tur.
Beaufort'un denizcili~i bir ilim dal~~yapmas~~ile ilgili bilgiler bizim konumuzun d~~~nda
kalmaktad~r. Fakat onun Anadolu k~y~lann~ n ilk defa yerinde incelemelere dayanan do~ru bir
haritas~n~~ çizmesi ve bir de seyahatnâme yay~nlamas~~ bizleri daha yak~ndan ilgilendirir.
Friendly de, Güney Anadolu'yu seven bir ki~i olarak bunu duymu~~ve kitab~nda da
9 Beaufort'un k~zlar~ndan Emily babas~n~n ölümünden sonra Yak~n Do~u'da bir çok
seyahatler yapm~~,Viscount Strangford ile evlenmi~, dul kald~ktan sonra hastabak~c~l~k
ö~renerek, hastahaneler kurmu~, Bulgaristan, Türkiye ve M~s~r'daki dü~künlere ilaç ve yard~m
te~kilat~~ kurmu~tur. Beyrut'a bir hastahane kurma~a giderken, yolda gemide ölmü~tür.
Adriyatik k~y~lar~~hakk~ndaki bir seyahatnamesi yay~nlam~~t~ r, Viscountess Strangford, The
Easte~n shores of Adriatic in 1863, with a visit to Montenegro, London 1864. Ayr~ca bir de ~u kitab~~
vard~r: Egyptian Sculptures and Syrian Shrines, London 1861.
1° Türk dilinde gemiseyri ( Navigation)' ne dair ilk yay~nlardan biri (belki ilki?) Kola~as~~Ali
Riza'n~n Seyr-i sefdin (Istanbul 1296) ba~l~kl~~kitab~d~r. Bunun arkas~ndan Mustafa Hilmi,
Bahnye (Istanbul 1305), Yüzba~~~Ismail Faik, SQ,r-i sefdin ve heyet-i bahriye (Istanbul 191 ~~),
W.Hall'den çeviren Hayri, Sr-i sefain, (Istanbul 1331) adl~~yay~nlar ç~km~~t~r. Ingiliz Deniz
Kuvvetlerinin yay~nlad~~~, Admiraly Xavigation Manual, London 1938, c. II ve I II'den
çevrilmek suretiylt türkçe bir eser de bas~lm~~t~r: Kamil Eyice., Nautical astronomy-Bahri heyet (T. C.
Ula~t~rma Bakanl~~~, Yüksek Denizcilik Okulu yay~n~ , 4. seri, 21) Istanbul 195o, 2 Cilt.
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Karamania, ilk olarak I817'de bas~lm~~~12, sonra elimizdeki nüshadan
belirtmi~tir
anla~~ld~~~na göre 1818'de ikinci bask~s~~ yap~lm~~t~r. Friendly ikinci bask~s~n~n 182o'de
yap~ld~~~n~~bildirirken neye dayand~~~n~~bilmiyoruz. Bu arada ~una da i~aret edelim ki, bu
kitab~n bir almanca bask~s~~da 1821'de yap~lm~~t~r 13. Friendly, bu seyahatnâmeden üç bölüm
boyunca bahsetmekle beraber, bunun Güney Anadolunun arkeolojisi bak~m~ndan bir
de~erlendirilmesine giri~memi~tir. Sadece Beaufort'un hat~ra defterinden baz~~krokileri
yay~nlami~t~r. Bunlar, Patara'da Büyük kap~~(s. 191), Telmessos (Ka~)'da bir Lykia lahdi (s.
194), Olympos'da Yanarta~~(s. 196), Side tiyatrosunun plan~~ve yan~nda buran~n 15240 ki~ilik
oturma yerine sahip oldu~unun hesaplar~~(s. 207), Anamur'da Mamuriye kalesinin genel
görünü~ü, basit bir plan~~ile kital~esi (s. 21 t ), Silifke bat~s~nda Korgos (Korykos) önündeki
K~zkalesinin plan~~(s. 213) ve Silifke kalesinin esas kap~s~n~n resmi ile kap~~üstündeki ermenice
kitabenin tamam~~(s. 214). Karamania'da ise ~u resimler vard~r: Patara kap~s~~ (s.~~); Lykia lâhdi
(s. 17); Yamkta~~(s. 35); Bodrum kalesi ve liman haritas~~(s. 89) 14, Antalya'mn surlanndaki
Latin armalanndan ikisi (s. 113) 13, Antalya'n~n genel manzaras~~(s. 126-127 aras~), Side'nin
Antik surlar~n~n kesiti ve iç mimarisi (s. 139), Side'nin haritas~~(s. 146-147 arag~), Side
tiyatronun oturma kademeleri keski ile tiyatro binas~n~n üçte birinin plan~~ve kesiti (s. 150-151
aras~), Alâiye (Alanya)'n~n genel manzaras~~(s. 163), Anamur'un genel manzaras~~(s. 181),
Selintos'un genel manzaras~~(s. 186-187 aras~), Silifke kale kap~s~~ve ermenice kitabesi (s. 202),
Mamuriye kalesinin genel manzaras~~ (S. 202-203 aras~ ), Pompeiopolis'in plan~~ (s. 24.9)•
Beaufort'un hat~ra defterindeki bütün resimlerin yay~nlanmas~~çok faydal~~olurdu. Nitekim
Side tiyatrosunun onun çizdi~i kroki ile modern rölövesinin kar~~la~t~nlmas~~16, Silifke
1. Bu hususda bkz. yukar~da not I.
12 Çok az raslanan bu ilk bask~~Atina'da Gennadios kütüphanesinde vard~r, bkz. Sh. H.
Weber, Voyages and travels in the Near East made during the XIX centu (Catalogues of the Gennadius
Library I) Princeton 1952, s. 12, no. 45. Bu bask~n~n X + 299 sahifeden ibaret olmas~na kar~~l~k,
2. bask~~X + 309 sahifedir.
13 Friendly'nin hiç bahsetmedi~i almanca bask~, Karamanien oder Beschreibung der Südkiiste
;on Kleinasien (Weimar 1821) ba~l~~~~ile yay~nlanm~~t~r. 1982 y~l~~Eylül'ünde Paris'de
bulundu~umuz s~rada bir özel kütüphanede, ~imdiye kadar hiçbir bibliyo~rafyada rastlanmayan bir de frans~ zca tercümenin varl~~~n~~gördük: Fr. Beaufort, Caramanie ou courte description
de la c6te miridionale de l'Asie-Mineure et des restes d'antiquit6s qui s'y trouvent. "Nouvelles Annales des
Voyages de la Giographie et de l'Histoire" V (1818) s. 5-133 ve VI (1819) s. 5-95.
14 K~l.'A. Maiuri, I castelli dei Cavalieri di Rodi a Cos e a Budrnm (Alicarnasso )," Annuario deha
Reale Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiene in Oriente" IV-V (Bergamo 1921-22) S. 290343, lev• 4.
13 K~br~s kral~~Lusignan ile John de Neviles d'Arsulf ( = Jean de Sur)'a ait olan bu iki arma
Description
sonra ayr~ca, yay~nlanm~~t~r, bkz. L.M. Alishan, Sissouan on
giographique et historique, Venise 1899, s. 358'deki resim; gerekli tarihi aç~ klamalar ile bilimsel bir
yay~n olarak ise F.W. Hasluck, Frankish remains at Adalia, "Annual of the British School at Athens"
XV (1908-09) s. 270-273. Bu armal~~ ta~~~imdi Istanbul Arkeoloji Müzesinde, XIX salonda
bulunmaktad~r (Inv. No. 2117).
16 Arif Müfit Mansel, Side 1947-1966 ytillan kaz~lar: ve ara~tirmalartn~n sonuçlar~~ (Antalya
Bölgesi Ara~t~rmalar~, 1 o-Türk Tarih Kurumu yay~n~ , V. 33) Ankara 1978, S. 189, res. 208.
Mansel, Beaufort hakk~nda ~unlar~~yazar: Side harabelerinin bilimsel bir surette incelenmesi ancak e800
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kalesindeki kitabe 12, Mamuriye kalesinin kitabesi veya K~zkalesinin plan~ n~ n yine yeni plan 18
ile kar~~la~t~r~lmas~, Beaufort'un ne kadar merakl~~ve dikkatli oldu~unu aç~ kca belli eder ". Bu
denizci k~y~da s~ ralanan bütün ören yerlerini dikkatle incelemi~, bunlar~ n özelliklerini k~sa da
olsa anlatm~~, antik kitabeleri kopya etmi~~ve bunlar~~isteyenlere verme~e haz~r oldu~una i~aret
etmi~tir. (Karamania, S. 246, not) 2°. Bizim bir kaç y~l önce etraf ~~ surette yay~nlad~~~ m~z Akkale
denilen harabe hakk~nda yazd~ klar~~ (Karamania, s. 253-254), Beaufort'un dikkatli
mü~ahedelerine bir örnek oldu~u kadar, bu önemli kal~ nt~ n~ n 17o y~l önceki durumunu da
belirtti~i için de~erlidir 21 . Ayn~~ ~eyi ba~ka yerler içinde söylemek mümkündür.
Friendly'nin kitab~, akademik hiçbir ö~renim görmedi~i halde, astronomiden, epigrafyaya kadar her dalda ara~t~ rmalar yapabilecek kadar kendini yeti~tirmesini bilen ve benzerlerine
ancak geçen yüzy~lda raslanan bir insan~n, Dünya denizcilik tarihine büyük yararlar~~
dokunmu~~bir ara~t~ r~c~~ve denizcinin hayat~n~, çe~itli orijinal ve hiç yay~ nlanmam~~~kaynaklara
dayanarak tamt~ rken, onun Anadolu arkeolojisi ile tarihi co~rafyas~na yapt~~~~hizmeti de
ortaya koymaktad~r 22 . Güney Anadolu k~y~lar~n~~ ayn~~ Beaufort gibi seven Friendly'ye bu
yay~n~ndan dolay~~ te~ekkür ederken, onun Beaufort'un hat~ra defterlerindeki Anadolu k~y~lar~~
ile ilgi kroki ve notlar~n~, bugünkü durum ile kar~~la~t~ rarak yay~ nlamas~ n~~ bekledi~imizi de
söylemek isteriz.
Prof. Dr. SEMAVI EVICE

y~hndan sonra ba~lar. Ilk ciddi ara~t~r~c~~ olarak 1812'de Anadolu'nun güney kiy~lartn~n bir deniz haritas~n~~
yapm~~~olan Ingiliz kaptan~~Fr. Beauforeu göstermek gerekir. Beaufort, harabeye ayak basar basmaz gözüne
çarpan bir yaz~ttaki "Sidetes" sözcü~ünden, harabenin "Side" oldu~unu saptanu~~~ehrin üzerinde bulundu~u
yar~ madan~n planimetrik bir tasla~~n: yapm~~, liman~~ dalgaktranlar~~ile birlikte isabetli surette çizmi~,
tiyatroyu, ortas~ndaki yuvarlak bina ile birlikte agoray~, surlar~~ve nimfeumu tammlam~~, burada yap~lacak
kazzlardan önemli sonuçlar al~naca~~n~~da ifade etmi~tir" (s. 325).
17 J. Keil ve A. Wilhelm, Denkmaeler aus dem Rauhen Kilikien (Monumenta Asiae Minoris
Antiqua, III) Manchester 1931, lev., res. 6 metinde s.4 ve 238.
19 E. Herzfeld ve S. Guyer, Meriaml~k und Korykos, Zwei christliche Ruinen-staetten des Rauhen
Kilikiens (Monumenta Asiae Minoris Antiqua, II) Manchester 1930,
esas kale, s. 169, res. ~~ 77;
K~zkalesi, S. 162, res. 174.
19 Beaufort tarafindan çizilen baz~~ liman portulanlar~~ Ingiliz deniz haritalar~ n~ n Do~u
Akdeniz paftalar~nda kenarlarda bulunmaktad~ r.
20 Beaufort'un derledi~i ilkça~~kitabeleri Corpus Inscriptionum Craecorum'da yay~ nlanm~~ t~ r.
21 Semavi Eyice, Siliflce ve çevresinde incelemeler: Elaiussa-Sebaste ( = Aya~) yak~n~nda Akkale,
VIII. Türk Tarih Kongresi-Ankara 1976, Kongreye sunulan bildiriler (Türk Tarih Kurumu yay~ n~ ,
IX, 8) Ankara 1981, s. 865-886, lev. 385-400, k~l. bilhassa s. 868. Bu makalenin almancas~,
Festschrift F. Deichmann'da bas~lmaktad~ r.
22 Geçen yüzy~l~ n büyük co~rafyac~lar~ ndan Carl Ritter (1779-1859), Bat~~ ilim âlemince
bilinmeyen bir bölge olan ( terra incognita) Güney Anadolu k~y~ larm~ n ilk olarak Fr. Beaufort
taraf~ ndan gerçe~e uygun bir haritas~ n~n çizildi~ini övmektedir, bk. C. Ritter, Die Erdkunde von
Asien, X-Klein-Asien, Berlin 1859, II,s. io66. Türk topraklar~ n~ n bir kesiminin tan~ nmas~ nda
hiç de az~msanmayacak bir hizmeti olan Beaufort'un Türkiyeye dair eser yazm~~~Ingilizler
aras~ nda an~lmay~~~~çok ~a~~rt~c~d~ r, H. Bowen, British contibutions to turkish studies (The British
Council publications) London 1945.
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Res. ~~— Beaufort'un çizdi~i Anamur — Mamuriye kalesinin gravürü.
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Anamur — Mamuriye kalesinin bugünkü resmi.
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Res. 3 — Beaufort'un not defterinde Side tiyatrosunun krokisi ile notlar~~
ve seyirci say~s~~ hesab~.
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Res. 4 — Side tiyatrosunun modern rölövesi
(A. Müfit Mansel'in kitab~ndan).
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Res. 5 — Beaufort'un çizgileri ile Mamuriye kalesi kitabesi.

Res. 6 — Mamuriye kalesinin kitabesinin foto~raf~.
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Res. 7 — Beaufort'un çizdi~i
Silifke kalesinin ermenice
kitabesi.
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Res. 8 — Silifke kalesindeki
ayn~~ kitabenin bugünkü
durumu
(Beaufort'dan sonra alttaki
parça kaybolmu~tur).
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Res. 9 — Beaufort'un çizgileri ile K~zkalesi'nin plân~.

Res. ~~ o — K~zkalesi'nin modern rölövesi
(Herzfeld ve Guyer'in kitab~ndan).

r

~'•

'

S. Eyice

Res. ii— Beaufort taraf~ndan çizilen Antalya kalesindeki Bat~ l~~
~övalyelere ait armalar.

Res. 12 - ~imdi ~stanbul ArkeolHi I~~ zesiode
olan ayn~~ armalar (no. 2719).

