XVI - RVIL YÜZYILLARDA MACAR~STANDAK~~TÜRK SANATI II.

ESTERGON - SZENTTAMASHEGY'DEKI YAZITLAR
Yazan : GrZA FELIR O~LU Macarcadan çeviren: H. KO~AY
Bu makale çeyrek yüzy~l önce II. Türk Tarih Kongresine
kat~lan Macar kadim tarihi ara~unc~larmdan müteveffa Zichy
Istvan'm "Macar ka~rminin men~eine dair" ve Fchir Giza'n~n
"Türk-Bulgar, Macar ve bunlarla akraba uluslar~n kültürü"
adl~~maruzalann~~anma vesilesi ile aziz hât~ralarma sunuldu.

Macaristan'da ~ehir, kasaba, kale ve eski köy örenlerinin bulunduklar~~yerlerde yap~lan kaz~lar XVI-XVII yüzy~llar fatihi Türklerinin metrâkât~m da meydana koymaktad~r. Bu eserlerin incelenmesi
Macar sanat tarihinin bugüne kadar çözülmemi~~bir çok sorular~n~~
aydmlatabilece~i gibi, yeni hayat ~artlar~n~n anla~~lmasuu da kolayla~t~nr. Bugünkü bilgi seviyemize göre dahi Türk istiMsm~n Macar
halk~n~n hayat~nda önemli de~i~ikliklere sebep oldu~u inkar ve münaka~a götürmez.
Ta~radaki kolleksiyonlarda saklanan i~gal ça~~~Türk yadigârlanmn incelenmesinde bu görü~~saik olmu~tur. Çah~malanma 1952'de
Estergom ~ehrindeki Balassa Balint müzesindeki de~erli Türk
çanak-çömlek ve bak~r eserleri inceleme ile ba~lad~m. Burada
kilden yap~lan kaplar~n hemen hepsi Szenttamashegy'de, 1926'da
su tesisat' yap~l~rken meydana ç~kar~lan bir Türk çanak-çömlek finmnda bulunmu~tur. Estergom müzesindeki di~er Türk eserleri ile
kan~t~nlan Szenttamashegy serami~ini ay~rmak ve çok tahribe u~rayan finn tesisat~n~~ aç~klamak için meslekta~~m Paradi Nandor ile
1956 yaz~nda zikri geçen yerde bir kaz~~yapt~m.
Çah~malanm~z s~ras~nda buluntu yerinin en önemli eserleri
say~lan iki adet yaz~th tas ile bunlardan kopan di~er k~r~k parçalara
rastlad~k 1.
Edebiyat~m~zda bu yand~~iki kaptan, metinsiz olarak a~a~~daki eserler&
bahsedilmi~tir:
Balogh A. Vezett~~ az Esztergomi It~5Oszeti Muzeumban/Estergom 1941 sal~.
32 =Estergom Arkeoloji Müzesi K~lavuzu.
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I. raz~tl~~kaplar~n tav4fi ve kullan~~lar~~:

a) ~~numaral~~tas. Resim ~~. Envanter kaydi: 56. ~~o55 I. Süzülmü~~
kilden yap~lm~~~olup aç~k esmer renktedir. Içi ve d~~~~kirli beyaz astarh;
içinin her taraf~, di~inin ise a~~z kenarlar~~ dar ye~il boya ~eritlidir.
Tas~n hafifce d~~ar~~ e~ik ve ~i~kin kenar alt~ n~n dikeye yak~n
yüzü üzerinde yekdi~erinden dar bo~lukla ayr~lm~~~önce dört sat~rl~k
sonra üç sat~ rl~k Türkçe yaz~t vard~ r. Bu yaz~tlar kaba ~ekil verildikten
sonra henüz ya~~halde iken kil kaz~lmak suretiyle meydana getirilmi~tir. Kab~ n hafif kavisli ve d~~ar~~ e~ik kaidesi vard~r. Kab~n a~~z k~sm~~
intizams~z ve k~smen as~l ~eklinden inhiraf ederek bozulmu~tur. Y~k~ nt~lar aras~nda bulunan parçalar birle~ tirilmi~~ve eksik k~s~mlar~~
alç~~ ile tamamlanm~~t~r. A~~z aç~kl~~~ : 20.9-21.5 cm. Yüksekli~i:
7-12.4 cm. Kaide çap~ : II, 2 cm. dir.
Birinci yaz~t 2 Resim ~~, :
j.5 Aç. jj (s.U›.- !../AJ.

J
3

L9. 51'.

jç

L1,?

•

Garady S. Müveszet 3. 383 de Agyagmüvesseg = Sanatlar dergisinin cilt 3
sahife 383'de Çanak - çömlekçilik sanat~.
Gerevics T. Magyarorszag Müemlekei topografiâja I. Esztergom I. k~s~m.
Budapest 1948 sal~. 212. = Macaristan tarihi an~tlar~~topografyas~.
Dercsenyi O. - Zolnai L. Esztergom. Budapest 1956 sah. 34.
G. Feher Jun. "L'influence Ottomane sur les arts industriels Hongrois" adl~~
konferans~n hulasas~ : Premier Congr6 International des Arts Turcs. Ankara 19-24
Octobre 1959. sah.
I o3.
Molnar J. D. — Egyed E.; Az iszlam müveszete. Budapest 1959 sah. 37. ~slam
sanat~.
Feher Geza, A pecsi Janus Pannoninus Muzeum hodoltsagkori török emlekei.
/A Pecsi Janus Pannoninus Muzeum e vkönyve 1959 sah. 139. = Peç müzesi i~gal
devri Türk yadigarlar~.
ifj. Geza Feher-Nandor Paradi; XVI-XVII yüzy~llarda Macaristan'daki
Türk Zanaat~ : Estergom-Szenttamashegy'deki Türk çanak-çömlek f~r~n~. Belleten
Cilt XXIV say~~96 Ekim 1960 sah. 553.
Feher Geza-Paradi N.; Esztergom Szentamas_egy- 1956 evi törökkoru
kutatasok/Esztergom evlapjai 1960 sah 41 = Estergom Szenttamashegy 1956 y~l~~
Türk ça~~~ara~t~rmalar~. Estergom salnamesi.
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Ikinci yaz~t 2 Resim
kalm~~t~r :

2;
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Sat~rlarm ba~~ve sonunda bir kaç söz

L.S
4-çji [ I I

(.5i24

Üçüncü yaz~t da pek eksiktir:
2 Resim 3.:
ji

içi
jz

j.4

aLtP jih[ I ]

J., k.< I

.

Dördüncü yaz~t 2 Resim 4 :

4[1
j.t.<41,0

[—

b) 2 numaral~~ayakl~~tas (Resim 3-4):
Müzedeki envanter kaydi (56 /1 056. I olup süzülmü~~kilden
yap~lm~~t~r. Esmer renldi, içi ve d~~~~aç~k esmer boya astarl~d~r. D~~~
yüzüne f~r~nda iken di~er bir s~rl~~çanaktan iki yerde ye~il boya damlanu~t~r. Bu yan ikmal edilmi~~ve s~r görmemi~~bir kapt~r. D~~~yüzünde
yiv vard~r. Silindir ~eklindeki üst lusm~na (geni~~ufki çizgi ile suurland~r~lm~~t~r) yass~la~t~nl~n~~~yar~m küre biçimli alt k~s~m eklenmi~tir.
Eksik koni ~eklindeki kaide k~sm~~ise ince çizgilerle bölünmü~~üç
kademelidir. Gerek yar~m küre ~eklindeki dip ve gerek kaide yüzü ve
kab~n iç k~sm~~çizgi halinde karanfil, lale ve di~er dört yaprakh çiçekBurada beklenen budunu yerine budun kullan~lmas~~eski Os~nanl~caya göre
yerindedir. Kar~.
H. W. Duda : Die Sprache der Qyrq Vezir - Erzaehlungen I. Teil. Formenlehre.
Leipzig 1930/44-45.
M~sra~~n müellifi burada Süleyman peygamber ve kar~nca efsanesine ima
eder. Gelene~e göre Süleyman insanlar~n ve hayvanlar~n k~ral~~oldu~u için herkes
ona hediye ile gelmektedir. Yapt~~~~mütevazi eserini usta de~ersiz bir ~eye benzeterek sunar. Di~er bir ~ark efsanesinde Süleyman ve kar~ncalar~n k~raliçesinden
bahis vard~r:
C. Weil, Biblische Legenden der Muselmaenner./Aus arabischen Quellen zusammengetragen und ~nit jüdischen Sagen verglichen. Frankfurt a. M. 1845, 237.
(Burada çok say~n dostum Prof. Tayib Gökbilgin'e de ~ eri i yard~mlar~~için te~ekkür
ederim).
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lerle ve halkalar ile süslüdür. Resim 5. 1-2.Silindir biçimli k~sm~n
d~~~yüzünde Türkçe üç sat~rl~k yaz~t, içerisinde ise be~~s~ra halinde
ufki çiçek motifleri (Resim 5. 3) ve bunlar~n aras~nda be~~adet teker
parma~~~biçminde uzanan k~sa arapça ibare okunabilmektedir. Bu
yaz~~büyük ihtimalle kap pi~irildikten sonra kaz~lm~~t~r. Bu eser
parçalar halinde bulunarak yap~~t~r~lm~~~ve eksik k~snnlan alç~~ile
tamamlanm~~t~r. A~~z aç~kl~~~ : ~~7. 2-17.5 cm., Yüksekli~i 14. 5-15.
cm., kaide çap~ : 9. 8-~ o cm.
Türkçe yaz~t. Resim 6-1. 4 :

••[

<,..1:;

4s-1131

4.1.:). jj4.0

4,;~1,,

.1.4...),Ç • • • ‘.;,j~~ j

J.13
Arapça ibare, Resim 6. 2-3:

-‘3;.1 ,uu.~~ A:~)1 .11 411 [Y]

cj ].:
41 -j4-1 ,!,111.1 .45,1S143

.11 JJ...J
.3J1

[

1 431

453 -J- Ii

CJ

6i5 ]

43

‘.51,11
.331

1!.

[I5IP

4i~~ I Y

4 Parçalardan terkip olunan ve baz~~yerleri alç~~ile tamamlanan ka.plardaki
yaz~tlardan imkan nisbetinde çdcarabildiklerimizi ald~k. 2 numaral~~tas~n d~~~n~~ve
içini dolduran yaz~t parçalar~n~~ ayd~nlatmak için alman fotograflar maksada kafi
gelmedi. Meslekta~~m Patai Paln dikkatli bir çal~~ma ile musattah ~ekilleri kur~un
kalemi ile kap üzerinden yürüyerek ç~kard~. Her iki kab~n bir çok parçalar~~eksik
oldu~undan tam metni elde edemedik.
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[

4-_t[il
4".ul

5(i t...31 .111

_jU

_jL4:,~~~

JI •

_

Gösterilen iki kap gerek di§ ~ekilleri, i~leni~leri, yaz~t konular~~ve
karekterleri bak~m~ndan yekdi~erinden çok farkl~~olduklar~ndan ~u
soru hat~ra gelir: Acaba bu iki eser ayni imalâthane de yap~lm~~~ve
ayni usta elinden ç~km~~m~d~r ?
~~numaral~~ tas;
A~~z k~sm~~intizams~z bir ~ekilde inhiraf etmi~~ve içi tamamen
bozulmu~tur. ~u halde dü~ük vas~ fl~d~r. S~rr~~ da bozuktur. Kap pi~irilmeden önce ya~~sath~~ üzerine dikkatle çizilmi~~yaz~lardan ise, kaba
usta bir el taraf~ndan ~ekil verildi~ine, ancak mutat birkaç günlük
kurutma ameliyesinin ihmal edildi~ine hükmetmek mümkündür.
Ihtimal bunun fark~nda oldu~u halde yumu~ak kap f~r~na girdikten
sonra ezilerek biçimini bozmu~ tur. Çanakç~~ ustas~~ kab~n kenar~na
~ ekil verirken deri ile tesviye etmi~tir. Netice itibariyle bu kap
Szenttamas-hegy çanak ustas~n~ n elinde de~ersiz bir meta telâkki
edildi~i için kalm~~t~r.
2 numaral~~ ayakl~~ tas
Dikkatle imal edilmi~ tir. Suslü ve ince i~dir. Mal~~pi~irmeden
ancak 3-4 gün kurutulduktan veya pi~irildikten sonra iç ve d~~~yüzüne
yaz~~yaz~lnu~t~r. Ustan~ n veya birlikte çal~~t~~~~hattat~n sanat~~ seven
ve ~iir söyliyen zevk sahibi insanlar oldu~una hükmetmek gerekir.
Beyitlerin ya~~iken yaz~ld~~~~farzolundu~u takdirde f~ r~ nda tagayür
etti~i için emek maalesef bo~a gitmi~tir. 2 numaral~~ayakl~~ tas ~~
numaral~~kâsedekinden yaz~~konusu, harf tipleri bak~m~ ndan ayr~~
oldu~u için bunlar~ n tek elden ç~km~~~olmalar~na imkân yoktur.
Kasenin çiçek motifleri iptidai olmas~na ra~men, bunlarda Osmanl~~
süsleme unsurlar~n~~bariz bir ~ekilde seçmek mümkündür.
Kab~n ne maksadla kullan~ld~~~n~n tayini hususuna gelince,
biçimindeki güzellik, ölçülerindeki nisbet ve i~çilik, zengin süsleri ve
büyük zahmetle üzerine hâkkolunan uzun dua gözönünde bulundurulursa bu eser Türkiye etno~rafik eserleri meyan~ nda mebzulen
5 Kab~n içindeki ibarenin cuzi bir k~sm~~ Kur'an'dan al~nm~~~olup yaz~t~~haz~rlayan mutad duas~m kendinden ifade etmi~tir.

Belleten C. XXVI, 45
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bulunan ~ifa taslan, ve M~s~r'daki halen kullan~lan "Tasa tuh
Hadda" ile ayn~~olabilir.6,7 Madenden yap~lan benzeri daha ince
kaplar, Kuyumcu yahut benekli süslerle bezenmektedir. ~u halde 2
numaral~~Szenttamasshegy tas~~ evvelkinin mütevazi taldididir. Asl~nda
~~numaral~~tas için de ayn~~ ~ey söylenebilir. Nitekim Estergon'daki
Balassa Balint müzesinde muhafaza olunan Türk bak~r kâselerini
bahis konusu olan kil kaplarla mukayese mümkündür.9
Yukar~da tan~t~lan iki tastan ba~ka, Estergon Kalesinden, daha
büyük ve yass~~Arapça yaz~th ve ye~il s~rh ayakl~~çanak parçalann~~
tan~maktarz. 9 Solok yak~n~nda Tisza Nehri k~y~s~ndan benzeri kap
8 Baki= : Hamit Zubeyr Ko~ay, Türkiye Halk~n~n Maddi Kültürüne Dair
Ara~t~rmalar II. Kap - Kaçak. Türk Etnografya Dergisi II. 1957. Fevkalade de~erli
ve muazzam malzemeyi ihtiva eden esasl~~tetkikin 23 sahifesinde kab~n tarifini
XXIII. levhada ~eklini tan~t~r. T.D.K. Türkçe Sözlük, ~stanbul 1945/551 sahifesinde : ~'ifa hastal~ktan kurtulma ve onalma. Bundan anla~~l~yor ki konumuzu te~kil
eden tas onu kullananlar~~hastal~ktan ve di~er dertlerden korumaktad~r.
7 Bu taba~a kuru üzüm, hurma ve çe~itli meyve sular~~koyuyorlar. Gece oykusundan korkarak uyanan, a~layan küçük çocuklar~~teskin için haz~r bir kaptan
yiyecek ve içecek vermek adettir.Ayni vechile bu âyetli ve dual~~kap ~arktaki inan~~a
göre çocuklar~~nazardan saklar.M~s~ria ilgili Etnografya malzemesi üzerine dikkatimi
Iskenderiyeli sanat tarihçisi Abdel Moneim çekti.
Kilden yap~lan ayakl~~taslar ~üphesiz bak~r örneklerinin daha ucuz taklididirler. Yap~l~~lar~nda en ufak teferruata kadar ayni çe~it bak~r kaplan esas al~rlar. Bu
hususlan kaidelerin ayni biçime sokulu~unda, halkalara bölünü~ünde, kap kenarlar~n~n yap~l~~~nda, tesbit mümkündür. Her iki malzemeden yap~lan kaplarda kenar
içeri çekik, yuvarlak, ufki ve dilimli dantelli yahut düz ve dikey bölümlü olarak hal
edil~ni~lerdir. Türk ayakl~~taslar~ndan gayri muas~r testi ve tabaklarda da ~ekil ve
süs mutabakati vard~r. ~imdiye kadar tamamlanabilen Szentamashegy kil kaplan
Estergom ve memleketin di~er kö~elerinde bulunan Türk bak~r kaplar~~ile mukayeseye çok elveri~lidirler. Bu bahis için bak~n~z: Horvath H., Hodoltsag es felszabaditas
a müveszettörtenelemben. = Sanat tarihinde i~gal ve kurtulu~~ça~~. / Tanulmanyok.
Budapest Multjabol-Budapeste mazisine ait ara~t~rmalar.V. 1936.
sah. 213. Resim 52.
Ayr~ca kar~ila~t~rm~z : Nagy L., Taban a regeszeti asatasok vilagaban-Arkeoloji
âleminde Taban./Tanulmanyok Budapest multjabol IV. 1936. sah. 6o. Ikinci
bask~~sah: 103.
9 Szenttamashegy'deki buluntu yeri yak~n~nda ç~kt~~~~için bunun da ayni
imalâthanede yap~ld~~~~sarulabilir. Ancak Estergom önemli sancak merkezi oldu~undan burada bir çok imalâthane bulundu~u göz önünde tutulmas~~gerekir.
Kalede bulunan taba~~n haricdeki herhangi bir imalathaneden idhal e~yas~~olarak
gelmesi mümkündür. Estergom kalesinde bak~r kaplar~n bulunu~u bu dü~üncemizi
zay~flatmaz. Zira Szenttamashengy'de bu çe~it madeni kaplara rastlanmam~~t~r.
Yumu~ak sath üzerine çizilen beceriksiz ve bozuk arap yaz~s~~Szenttamashegy'li
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parçalar~~bulunmu~tur. Bu parçalar d~~ar~ya e~ik a~~zl~, iç ve d~~~
yüzü yaz~tl~~ san s~rl~~bir kaba ve d~~~yüzünde yaz~tl~~ve ince ye~il
s~rl~~bir ayakh tasa aittirler. Sonuncu yaz~tta dua bulunu~u Solmak
kaplanmn da t~pk~~ yukar~da zikri geçen Estergon-Szenttamashegydeld 2 numaral~~ taslar ile ayn~~maksat için kullan~ld~~~n~~gösterir.
Gyula kasabas~n~n Erkel Ferenc Müzesinde de çok güzel,canl~~ye~il
s~rh çanak parças~~malûmumuzdur. Bu çanakda da ancak "güzeller"
sözü kalm~~~olmakla beraber Szenttamasheyg'in r numaral~~kab~nda
oldu~u gibi dünyevi bir a~k beyitini ihtiva etti~ine hükmedebiliriz.
Bu çana~~n bir özelli~i de yaz~n~n di~er kaplarda oldu~u gibi ufki
olmay~p dikey yaz~l~~~d~r. Çana~m içi koyu esmer boyal~d~r.
Çanak-çömlek imalathanesi ve tak~mlar~.
Yaz~l~~belgelerden tarihlendirmede faydalan~~.
Estergon-Nagytamashegy'deld ocak maalesef çok harap oldu~u
için imalâthanenin d~~~görünü~ü hususunda bile bir fikir edinme~e
imkân yoktur. Türk ustalar~n~n kulland~klar~~ ayg~tlara hiç rastlanmam~~t~r. Halbuki incelemelerimiz bak~m~ndan onlar~n nas~l bir
imalâthanede ve ne gibi aletlerle çal~~t~klar~= bilinmesinin önemi
a~ikârcl~r. Gerekli malzemenin bulunmay~~~~bizi zikri geçen sorulann
cevab~n~~hariçdeki benzerleri aras~nda aramaya sevkeder.
Bu meseleyi ayd~nlatmak için ba~ta Anadolu'daki çanak-çömlek
ocak tiplerinin incelenmesi ile ba~lad~k. Sillede çanak-çömlek f~r~n~~
eski koni ~eklinde olup iki yan~nda kerpiç yap~lar bulunur ve bunlar
oca~a ayn~~zamanda destek vazifesi görürler. Oca~~n önü yass~~duvar
biçiminde s~val~d~r. Küçük ölçüde olan ocak a~z~~yar~m yumurta
biçirnindedir. Bu a~~z~n küçük olu~u az geli~mi~~ocak zümresine dahil oldu~una delâlet eder. Büyük ihtimalle bunlar tek katl~~ocaklard~r.
On tarih kaplan da bu çe~it Anadolu ocaklar~nda haz~rlanm~~t~r.
Ululu~la'daki yar~m kürre ~eklindeki oca~~n da yanlar~~payandalarla tahkim edilmi~tir. Ancak bunlar~n uzun ve yüksek a~alan
oca~~n çift katl~~olmas~n~~gerektirir.i°
2—

bir hattat~n eseri olamaz. Ancak yaz~~nevi ve kab~n karekteri kalede bulunan tas~n
Szenttamashegy 2 say~l~~kapla ayni maksat için kullan~ld~~~na ~üphe b~rakmamaktad~r. Estergom kalesi yaz~tl~~ kab~n~~ Gerö Gy. "Esztergom Evlapjai = Estergom
salnamesi" 196o sah. 45-51'de tan~tt~.
10 G. Tagan, Das alte Töpferhandwerk in Anatolien. Ethnographia LI.
1940. sah. 4.60-469.
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Bosna'daki çanak-çömlek imalâthane merkezlerinde Türk istilâ
devrindeki kaplan and~r~ r malzemeye rasland~~~ndan mukayeselerimize zemin te~kil eder. Bosna Irma~~~yan~ndaki Visvnice'de süssüz
yahut bitki veya hendesi süslerle ve Türk karakterinde kaplan münhas~ ran beyaz kilden imal ederler. Bunlann 8- ~~o saatlik pi~irilmeleri
kö~eli ta~~yap~lara konmu~~yuvarlak finnlarda ceryan etmektedir. 11
Bir yalu~ ta takriben bir veya yar~m m3 odun ile 200 testi ç~kanlmakta
ve f~ r~nda önce ince yongalar sonra tedricen kal~n odunlar ate~e
at~lmaktad~r. 12
Estergon-Szenttamashegy malzemesi aras~nda bo~ucu yak~~tan
mütevellit siyah ve esmer, di~er tâbirle "grafitli" kaplar Csazina
yak~n~ndaki Brezova'da mühmel anbar içine yerle~tirilmi~~mahruti
ve siyah ocaklarda da raslanm~~t~r. Bu ocaklann üç menfezi bulunmaktad~r :
En büyük menfez tepede, ikincisi oca~~n önünde, üçüncüsü ise
arkadad~r. 13 ~unu da kaydetmeliyiz ki zikri geçen kaplann perdahl~~
sat~hlan bizde Gracsanica yan~ndaki Malesica ve Sztyepyepanoplie'den bilinen tekni~e borçludurlar. Bu sonuncu ocaklarda bir defa
pi~irilen kaplara 20 litre su ve 3 kilo m~s~ r unu mahlûlü sürüldükten
sonra tekrar pi~irilmektedirler. Bu ~ekilde haz~rlanan kaplar~n cidanna
yemek ve ya~~nufuz etmemektedir. 14 Bizokog yan~ndaki Lipe~evo'da
s~rs~z basit yahut boyal~~ve beyaz kilden yap~lm~~~Türk karakterini
tan~tan kap ve kaçak yan~nda bo~ucu yakma ile elde edilen dumanh
malda ç~karm~~ larchr. Bu ocaklar kaz~klarla örgülü yuvarlak yap~lardan ibarettir. 15
Bosna-Hersek'de ancak rüzgâr korkulu& bulunan aç~k çanakçömlek ocaklanna raslan~ r. Böyle bir ocak mesela Lisztice yan~ndaki
Donyi Dobkolegyde mevcut olup burada Macaristan'daki eski Türk
kap kaçak karakterinde mallar imal edilmektedir. "
Cv. C. Popovic, Lonçarstvo u Bosni i Hercegovini - Bosna Hersek'deki
çanak-çümlekçilik./I. Glasnik Zemoskog Muzeja Sarajevo-Sarajevo Müzesi Dergisi
II. 1956, IV. cilt. I.
"1 Ayni yerde sah. 103.
ja CV. C. Popoviç, Zikri geçen makale. II. Glasnik Sarajevo 12. 1957. Resim 6.
"Ayni ~ahls. I. Dergi, sah. 177.
" Ayni yerde. VI. levha 2.
" Ayni ~ahis. Dergi, resim 8.
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Türk i~gal ça~~~çanak-çömlek ocaklar~~a~a~~~yukar~~tasvir olunan
~ekillerde olmal~d~r. Szenttauaskegy'de ocakla beraber ta~~yap~n~n
bulunmay~~~~as~l imalâthanenin kaz~k örgülü sundurma içinde bul~um~u ile izah olunabilir. Bugünkü bilgilerimize göre ancak bu faraziye
ile yetinebiliyoruz. Türkiye, Bulgaristan ve Yugoslavya'daki yeni
ara~t~rmalar Macaristan'~n Türk i~gali ça~~~ocak te~ekküllerini daha
iyi ayd~nlatabilir.
~imdiye kadar yap~lan mukayeselerden maalesef firm~n ebad~~
hakk~nda bir fikir vermemekte ancak d~~~görünü~ünü tamtmaktad~rlar.
Bilhassa çanak-çömlek imalâthaneleri te~kilat~~hakk~nda bir dayana~a sahip de~iliz. Buna ra~men Estergon-Szenttamashegy kaz~lar~~
sonucu XVI nc~~ yüz y~l Türk çanak-çömlek f~nm iç tertibat~n~~
tan~tmaktaym.
Bu f~nmn büyük bir k~sm~~ ~~926'da su tesisat yap~lmadan
öncede tahribata u~ram~~t~. Kaz~da finmn dokunulmadan kalan kille
siyah ate~lik k~sm~n~n beyzi oldu~u ve ~~7o--18o cm. ebaclinda bulundu~u tesbit edilmi~tir. Bu ate~li~i f~nn a~z~na kadar uzanan kil duvar
iki bölüme ay~rmaktad~r. Önümüzdeki sahanl~kda beyzidir. F~r~n
içinde bulunan ve çok yan~k kilden yap~lm~~~ ~sgara parçalar~~bu
fm= ~sgarah tipte oldu~una tan~kl~k etmektedir. 17
Ara~t~rmalar~= s~ras~nda Estergon-Szenttama~ahegy kap kaça~~n~n hepsinin tornada haz~rlanm~~~olduklar~~görülmü~tür. A~açtan
yap~lan bu alet pek süratle harap oldu~u için bunlar~~arkeolojik
buluntular aras~nda ara~t~rmak beyhudedir. Bu hususda ancak etno~rafya alan~ndaki mukayese ve mü~abihler bir fikir verebilirler.
Bosna-Hersek'in zikri geçen mahallinde bugün dahi çanak-çö~nlekçiler el tornas~~ile çah~makta ve bunlar aras~nda basit ve mürekkep
çe~itlere aym nisbette raslanmaktad~r. Bu tornalar~n geli~mesine müteallik bir nazariyeye göre: bugünkü el tornalan ashnda ta~~yata~a
yerle~tirilmi~~Yunan el torna men~eli olup, ayakla çevrilen tornalar da
antik Yunan ve dolay~siyle ortaça~~ayakta çevrilen tornalann zamanla
geli~mi~~~eklidir. Di~er bir nazariyeye göre Bosna'daki basit el tornas~ndan bugünkü mürekkep torna ~ekli geli~mi~tir." Bu sonuncu görü~~
17

Ifj. G. Fehr, - N. Paradi. Zikri geçen makale. Belleten XXIV. 1960. sah.

549-552.
" Cv. C. Popoviç, II. Dergi, resim to-11.
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gerçe~e daha yak~n olup Türk i~gal ça~~~ustalar~~da ayn~~çe~it torna
tezgâhlann~~kullanm~~lard~r.
Çanak-çömlek imalâthanelerinde yap~lan mamulâta gelince bu
fevkalâde önemli buluntular henüz onar~ld~~~~için ancak bu i~~yap~ld~ktan sonra lâyik olduklar~~ayr~~bir tan~ tmada ele almacaklarchr.
~imdilik bu seramik kolleksiyonu içinde en önemlilerinin ~ekilce
büyük de~i~iklikler gösteren taslar te~kil etti~ini söylenebilir. Bunlardan
birço~unun yar~m kalm~~~olmas~~imalâthaneden kaçan ustalar~n
mallar~n~~ s~ rlamaya vakit bulamamalan ile izah olunabilir.19
Estergon-Szenttamashegy çanak- çömlek oca~~~ve burada haz~rlanan eserler hakk~nda tarihi belgeler de bizi ayd~nlatmaktad~ r.20
Bunlara bakarak zikri geçen imalâthanenin 1594 y~l~nda tahribe
u~rad~~~~bilinmektedir. ~u halde makalemize konu te~kil eden yaz~th iki kab~n XVI nc~~yüzy~l sonu on y~ll~k devresinde yap~ld~~~n~~
kesin olarak tesbit mümkündür.

Belleten XXIV. 1960 sal~. 554-556.
Belleten XXIV. 1360. sal~. 554-556 ve 20-35 say~l~~hasiyeler.
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