L. T. GÜZAL'YAN : Neizdannie Nadpisi Bayburtskoy Tsitadeli (Vizantiyskiy Vremennik, VIII, Moskva-Leningrad 1956 Akademiya Naulc SSSR, Institut Istorii).
"Vizantiyskiy Vremennik" adl~~tarih dergisinin VIII. cilt 1956 say~l~~nüshas~nda
(306-330 sahifelerinde) L. T. Güzal'yan "Bayburt kalesinin ne~redilmemi~~yandan"
adl~~bir makale yarnlam~~t~r.
Makale sahibi, akademi mensubu I. A. Orbeli'nin kendisine, Bayburt kalesini
1911 y~lu~da ziyareti esnas~nda çekmi~~oldu~u onüç adet Bayburt kalesi kitabelerine
ait foto~raflar~~verdi~inden bahisle k~saca Selçuklu meliklerinin ortaça~da mahalli
merkez olarak in~a ettirdikleri Baydurt kalesinin o zamanki ve ondan evvelki siyasi,
co~rafi ve ticari mevkünden bahsettikten sonra kitabelerin tan~t~lmas~na geçmektedir.
Bu foto~raflar~n büyütülmü~~fotokopilerini I. A. Orbeli'nin ünlü müste~rik W.
Barthold'a verdi~ini ve makale sahibine Bayburt kalesinin duvarlannda mevcut
yaz~tlar~n hepsini çekti~ini bildirmi~~olmas~na ra~men kalede mevcut bir kitabenin
elde olanlar arasmda olmad~~~n~~Güzaryan teessürle kaydetmektedir.
Bundan sonra Orbeli'ye atfen makale yazar~, kaledeki yaz~tlar~n duvarlar~n çok
yüksek ve sarp yerlerinde oldu~undan, büyük mü~külâtla ve baz~lar~n~n uzaktan
çekildi~ini ve bu yüzden bir yaz~n~n iyi okunamad~~uu, fakat bunun di~er bir yaz~daki
metnin tekrar~ndan ibaret oldu~unu da kaydetmektedir.
Bayburt kalesinin dört yaz~s~n~n ilk olarak daha 1907 y~l~nda C. F. LehmannHaupt ile L. F. Max van Berchem taraf~ndan "Ermenistan ve Diyarbak~r'daki
Arap Yaz~tlar~" adl~~ve C. F. Lehmann-Haupt'un "Eski Ermenistan ve Mezopotamya Tarihi Malzemesi" adl~~külliyat~n~n IX, 3. nüshas~ndaki makalede yay~nlad~~~/11
kaydettikten sonra Guzal'yan, Orbeli'nin Barthold'a verdi~i foto~raflar, "her türlü
tarih malzemesine ayn~~derecede ilgi gösteren, müste~rikin, bu foto~raflar~n fazla
ilgisini çekmemi~~olmas~n~n ve ne~redilmemi~~olan yaz~tlar~n ne~redilenlere
fazla bir ~ey katmad~~~" fikrinde oldu~u için bunlar~~yaymlamad~~~~mütalâas~nda
bulunmaktad~r.
Makalede, Bayburt kalesine ait olan bu yaz~tlar~n alt~sm~n, ikinci olarak, Erzurum Tarih-Co~rafya Ö~retmeni Abdurrahim ~erif Beygü'nün 1936 y~l~nda Istanbul'da yay~nlad~~~: "Erzurum (Tarihi, An~tlar~, Kitabeleri)" adl~, Erzurum ve civar~mn
tarihi ve arkeolojisini tasvir eden bir kitapta Bayburt kalesinin evvelce Max van
Berchem'in ne~retti~i dört yaz~tuu da içine alan alt~~yaz~t ne~redildi~i bildirilmekte
ve bu evvelce ne~redilen dört yant~n birinin Beygü taraf~ndan daha do~ru olarak
yay~nland~~~~ve Beygü'nün Berchem ne~rinden hiç bahsetmecli~ine de i~aret edilmektedir.
Max van Berchem ile A. ~. Beygü'nün ne~rettikleri Bayburt kalesi yaz~tlar 1
1939 y~l~nda Kahire'de yay~mlanan "FUpertoire chronologique d'61~igraphie arabe"
adl~~kitab~n X. cildinde 3735-3739 ve 3993 numaralarda yaymland~~~na da i~aret
edildikten sonra Güzal'yan~n makalesinin içinde sahifelerden ayr~, güzel plan~~
lcâ~uima bas~lm~~~alt~~yaprak halinde iki tarafl~~olarak ne~redilen on iki foto~raf ve
birincisine "RApertoire.."daki 3737, ikincisine 3735, tiçiiridiStille 3737, dört ve
be~incisine 1, alt~nc~sma 2, yedi ve sekizincisine 3, dokuz ve onbirincisine 4, on ve
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onikincisine de müellif taraf~ndan 5 s~ra numaras~~verilen yaz~tlar ayr~~ayr~~ele al~n~p
kar~~l~kl~~mukayeseler yap~larak en ince teferruatma kadar tetkik edilmi~~ve bunun
için de esas arapça metin ne~redildikten sonra alt~na da rusça tercümesi yap~lm~~~
ve makale sahibi taraf~ndan ~u tekliflerde bulunulmu~tur:
~~— 3739 numaral~~yaz~t do~ru ne~redilrni~~oldu~undan tetkik edilmesine
lüzum yoktur.
2 - Güzal'yan'~n ne~retti~i 2 numaral~~yazd~n daha do~ru oldu~undan, tamamen do~ru olmay~p noksan ne~redilmi~~olan 3736 numaral~~yaz~ta tercih edilmesi.
3 — 3737 numaral~~yaz~t~n ilk iki kelimesinin okunu~~tarz~nm düzeltilmesi.
4 — 3738 numaral~~yaz~t~n alt k~sm~nclaki ikinci sat~n= ok~mmas~nm tamamlanmas~.
5 — Makale sahibinin yay~nlad~~~~3 numaral~~yaz~t~n tamamlanmam~~~ve yay~nlanan alt üç saun~am mevcudiyetinin çok ~üpheli olan 3739 say~l~~yaz~t~n son olarak
yay~nlanan üç numaral~~yaz~t ile de~i~tirilmesi.
6 — 1, 4 ve 5* n~~maralar alt~nda zikredilen yaz~tlar da ilk defa makale sahibi
Güntryan taraf~ndan ne~redilmi~tir.
Müellifin bahsetti~i yaz~t metinlerinin an~lan ~unlard~r:
I. Yay~nlanm~~~kitabeler :
Repertoire'daki 3735 no.lu yaz~t (foto~raf: 2):
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Repertoire'daki 3737 no.lu yaz~t (foto~raf: 3):
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Müellif taraf~ndan ilk delk ne~redilmelcte olan bu foto~raf, yine ilk olarak
ne~redilmekte olan 4 numaral~~foto~raftan çok az farkl~~oldu~undan Güzaryan
makalesinde bunlar~n az farkl~~olan sat~rlan~u ne~retmekle iktifa etmi~tir.
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2 numaral~~yaz~t (foto~raf: 6):
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Repertoire'daki 3739 numaral~~ yaz~t~n yerine tercihi müellif taraf~ndan
teklif edilen 3 numaral~~ yaz~t (foto~raf: 7:) :
,b1,11[U SLUJ
[

[,!-Q-] yl [.J, q,111 [4-] ,5f_g•il, 7.."4-(J1

Ii

r9'

el;

_rol;

Rpertoire'daki 3738 numaral~~ yaz~t:
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II. ~ lk olarak yay~nlananlar :
~~ numaral~~ yaz~t (foto~raf: 5):
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2) 4 ve 5 numaral~~yaz~t (foto~raf: g ve ~ o):
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Müellifin tetkik etti~i bu yaz~tlardan edindi~i kanaate göre Selçuklu san'at~~
hakk~nda ~u nihai neticelere varm~~t~r :
~lk önce yaz~tlar hakk~nda : "Tu~rul'un ~invan~nda 'K~l~ç Arslan o~lu' ve
Tu~rul kelimesinden mâda ancak 'Selçuklu hanedan~n~n asaleti'nden ba~ka Selçuklular'a ait hiç bir ~ey yoktur; kalan kelime ve s~fatlar hepsi arapça veya farsçad~r"
denilmektedir.
Bundan sonra kalenin in~a tarz~~ve in~aat~~yapanlar hakk~nda da: " . . . Selçuklular'~n orijinal bir hususiyetini bizzat kalede de aramak beyhudedir... Mimari
bak~m~ndan da en iyi bir in~a tarz~~ say~lmayan bu kalenin Bayburt'a kom~u civar
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kalelerin ve daha ileri gidilerek, bugün bile kal~ nt~ lar~ na rastlanmas~~mümkün olan
do~u Ermenistan kalelerinin in~a tarz~ndan farks~zd~r.... Kale yaz~tlar~n~n diline
istinaden bunlar~n Ermeni olduklar~~ ~üphe götürmeyen ustalarla, bu cins arapça yaz~~
yazmay~~ adet edinmi~~daha uzak diyarlardan celbedilen ustalar taraf~ndan yap~ld~~~~kanaatine var~lmaktad~ r ... Buna istinaden akademi mensubu ~. A. Orbeli'nin
"Selçuk san'at~" na dair, III. Beynelmilel han san'at~~ ve Arkeolojisi Kongresi
münasebetiyle yapt~~~~tebli~in Sovyet Ilimler Akademisi taraf~ndan 1939 y~l~nda
Moskva-Leningrad'ta "Tebli~ler" ad~~alt~ nda ne~redilen kitab~n 150-155 sayfalarda
yay~nlanan hulâsas~ na da uygun olarak Selçuk devrinin bu eserinde, kale içinde
mahfuz bir küçük kiliseyi gözönüne almad~~~= halde, asl~nda Selçuklu san'at~na
ait bir hususiyet yoktur. Orbeli'nin de hakl~~olarak i~aret etti~i gibi bu san'at Selçuklular'dan ziyade yerli halk~n yaratt~~~~ve Selçuklu fatihlerin de benimsedi~i yerli
kültürden ba~ka bir ~ey de~ildir... Bunun en baariz misalini bizim Bayburt kalesi
yaz~tlar~n~~tetkikimiz neticesinde vard~~~= kanaatler göstermektedir" ~eklinde bir
hüküm yürütülmü~tür.
Bu tan~tma Bayburt kalesindeki ~imdiye kadar yay~ nlanmam~~~olan kitabelerin
yay~nland~~~n~~ haber vermek ve müellifin de Selçuklu san'at~n~n men~ei üzerindeki
fikrini Türk ilim alemine bildirmek için yap~lm~~ t~r.
Dr. ~smail KAYNAK

