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KURT ERDMANN, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden ( = Sasantler
devrinde Iran sanat~), Mainz 1969, Florian Kupferberg, 148 s. metin
ve krokiler, ayr~ca metin d~~~~levhalar halinde 102 resim, ciltli, fiat~~
32 DM.
Prof. Dr. K. E. Ikinci Dünya sava~~n~n en ~iddetli y~llar~nda, 1943 de Sasani
sanat~n~n bütün cepheleri ile tan~tan bir eser meydana getirmi~~ve bu, o vakit merkezi Berlin'de olan Florian Kupferberg yay~nevi taraf~ndan yaymlanm~~t~. K. E.n~n
çok fena ~artlar içinde bas~lan bu kitab~, depodaki stokunun bir k~sm~n~n bir hava
hücumunda yanmas~~neticesinde daha o vakit bulunmaz olmu~tu. Aradan hayli
y~l geçtikten sonra, ayn~~yay~nevi, bu eseri bir defa daha bask~ya vermekle böyle bir
kitab~n yoklu~unun duyurdu~u bo~lu~u doldurmu~~olmaktad~r'. Ba~~taraf~ndaki bir
nottan anla~~ld~~~na göre bu yeni bask~s~n~n, bas~ma verilmeden önce gözden geçirildi~i ö~renilmektedir. Fakat zann~m~za göre bu sadece belki baz~~dizgi hatalar~=
ve di~er baz~~aksakl~klar~n düzeltilmesine inhisar etmi~~hissini vermektedir. Çünkü,
Prof. Dr. K. E.n~n e~i Dr. Hanna Erdmann'~n yazd~~~~k~sa önsözde, yazar~n kendi
kitab~n~~bizzat elden geçirme~i dü~ündü~ü, fakat esas~n~~aynen b~rakmakla beraber,
~uras~nda buras~nda ufak baz~~ de~i~iklikler, ilâveler yapma'~~~tasarlam~~~oldu~u
bildirilmektedir. Ancak ne var ki, bu tasar~~gerçekle~memi~tir. Kitap 1943 bask~s~n~n ayn~~olarak tekrar bas~lm~~t~r.
Prof. K. E. (1901-1964) in yaz~~hayat~, 1928 de ba~lar. Dünyan~n en zengin
islâmi eser koleksiyonlarmdan birine sahip olan eski Berlin müzesinde Prof. Dr. E.
Kühr~el'in yan~nda çal~~m~~, 1928 den itibaren, çe~itli ilmi dergilerde, ba~ta iran
gelmek üzere, çe~itli Islâm çevrelerinin küçük sanatlar~~hakk~nda yaz~lar~~ ç~kma~a
ba~lam~~t~r. Arada, Avrupa sanat~~hakk~nda da ufak ara~t~rmalar yarnhyordu 2.
K. E.~n en iyi tan~d~~~, ve üzerinde durdu~u konu, Islâm çevrelerinin hal~lar~~idi.
K. E.~n Sasani sanat~~eserleri üzerinde çal~~malara giri~mesi ise 1935 den itibarendir.
Bir kaç makaleden sonra onun toplu olarak ilk defa 1937 de, Berlin Devlet müzelerinin ufak kataloglar~~serisi içinde, Sasani sanat~~hakk~nda yirmi sahifelik bir
Kupferberg yay~nevi Ikinci Dünya Sava~~~y~llar~nda bast~~~~di~er kitaplar~~
da yeniden yay~nlam~~t~r. Bunlar aras~nda, yine Istanbul Üniversitesi'nde dört y~l
profesörlük eden Ph. Schweinfurth (1887-1954)1~n Die byzantinische Form adl~~büyük
eserini de tekrar basm~~t~r (1954). Ancak bu kitapta ilk bask~n~n dizgi kal~plar~~aynen
kullan~ld~~~ndan düzeltme ve yeni ilâveler yazar taraf~ndan kitab~n sonuna eldenmi~tir.
2 Erdmann hakk~nda bk. H. Erdmann, Verzeichnis der Schriften von Kurt Erdmann,
~u eserde : Forschungen zor Kunst Asiens-In Me~noriam K. Erdmann, Istanbul 1970,
s. 305-321.
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k~lavuz yaz~p yay~nlad~~~n~~biliyoruz 3. Ikinci Dünya Sava~~~ba~lad~ktan sonra K. E.
çal~~malar~na aral~k vermeksizin belki daha a~~r bir tempo ile, Islami küçük sanatlar,
ve hal~lar yan~s~ra Sasani sanat~~ile de ilgisini devam ettirmi~tir. Nitekim 1941 de
Iran ate~~tap~naklar~~ (ate~gede) hakk~ndaki ufak fakat sentez mahiyetindeki
kitab~~ bas~lm~~', nihayet 1943 de de Sasani sanat~n~~bütünü ile özetliyen ve
burada ikinci bask~s~n~~ tahlil edece~imiz, güzel ve faydal~~ çal~~mas~~ kitap piyasas~na ç~km~~t~r. Bundan sonra K. E. çe~itli sahalarda eserler vermi~, fakat adeta
hayran~~oldu~u Sasani sanat~~ ile ba~lant~s~n~~hiçbir vakit kesmemi~, çe~itli konularda bu sanat~n meseleleri hakk~ndaki ara~t~rmalar~n' ilim alemine sunmu~tur I.
Sasani medeniyeti, Ilkça~~sonlar~nda Yak~n Do~u'da çok önemli bir merkez
olarak III. yüzy~lda tarih sahnesine ç~km~~~ ve y~k~lmakta olan Roma Imparatorlu~unun en kuvvetli rakibi olarak o vaktin Dünya politikas~nda kendisini göstermi~tir. VII. yüzy~lda Islamiyetin do~mas~~ve inan~lmaz bir h~zla, bu yeni inanc~n
bir taraftan Bat~~ di~er taraftan Do~u istikametlerinde yay~lmas~, Sasani devletinin
sonunu haz~rlam~~t~r. Islam kuvvetlerine dayanamayan, zaten iç krizler ile de çok
y~pranan Sasani devleti da~~lm~~, parçalanm~~~ve h~zla ortadan yokolmu~tur. Fakat bu medeniyetin bilhassa baz~~sahalarda çok kuvvetli olan sanat~, temas etti~i
çevrelerin sanatlar~na büyük ölçüde tesirler göstermi~tir. Bilhassa bu tesir, Bizans
ve Islam dokuma sanayiinde aç~k olarak belirir. Sasani sanat~~hakk~ndaki çal~~malar geçen yüzy~l~n ortalar~nda ba~lar. Ilk defa olarak baz~~ an~tlar tan~t~lm~~,
ve Ortaça~~ba~lar~nda Yak~n Do~unun bu büyük medeniyeti, Bat~~ilim alemince
ilgi duyulan bir sanat merkezi olarak bilinmi~tir. Da~~n~k bilgilerin ve Sasani sanat~n~n özellikleri hakk~ndaki fikirlerin bir sentezini ilk defa derleyen, yine Alman
orientalistlerinden Friedrich Sarre olmu~tur. Eski Iran sanatlar~~hakk~ndaki, 1922
de bas~lan resimli güzel kitab~nda, Ahameni~'ler (M.0. 550-331), Selefkos'lar ile
Part'lar (M.0. 323 - M.S. 226) ve Sasani'ler (M. S. 226-636) üç ayr~~bölüm halinde
ele al~nm~~t~. Sarre burada Sasani sanat~n~, mimariden ufak eserlere kadar çe~itli
cepheleri ile özetlemi~, ve metni tamamlay~c~~plan, resim ve foto~raflar~~da eklemi~ti 8. Arthur Upham Pope ba~kanl~~~nda haz~rlanarak, 1938-1939 y~llar~~ aras~nda bas~lan devasa ölçülü Iran sanat~~külliyat~nda da Sasani sanat~na büyük bir
yer ayr~lm~~t~. Ancak ne var ki, bu alt~~ciltlik, gayet büyük ölçülü ve ayn~~derecede
de kilolarca a~~rl~kdaki battal boyda, kullan~~s~z kitap ancak büyük kütüphanelerin
raflar~nda görulebiliyordu. Kullan~~s~zl~~~~kadar da pahal~~olan bu kitap, herkesin
elde edebilece~i ve bilhassa rahat kullanabilece~i bir eser durumuna giremezdi 7.
Sasanidische Kunst, (Bilderhefte der islamischen Abteilung, Heft IV), Berlin
tz., Kühnel'in önsözü + 20 s. metin ve 16 lev.
4 Das Iranische Feuerheiligtum, Leipzig 1941, t~pk~bas~m~, Osnabruck 1969.
K. Erdmann'~n yaln~z Sasani sanat~~ile ilgili yaz~lar~n~n toplu listesi için bk.
burada tahlilini yapt~~~m~z kitap, s. 141-142.
F. Sarre, Die Kunst des alkn Persien, (Die Kunst des Ostens, Band V), Berlin
1922, s. 31-56.
7 A. U. Pope, A survey of Persian Art, Oxford 1938, I, s. 493-830 ve resimler
c. IV. Bu kitap son y~llarda Japonya'da t~pk~bas~m olarak yeniden yay~nlanm~~t~r.
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~~te 1943 de K. E. Sasani sanat~n~~yaz~p bast~rd~~~nda bu bo~lu~u gidermek gayesini
güdüyordus. Ilk defa olarak, bu medeniyetin sanat varl~~~, titiz bir dikkat ile derlenmi~, ve elde edilen bilgiler ucuz, kullan~~l~~bir cildin içine ölçülü bir ~ekilde s~~d~r~lm~~~oluyordu. Böylece meydana gelen kitap, Christensen taraf~ndan yaz~lan
Sasaniler idaresinde Iran adl~~ tarihi tamaml~yordu 9. Bu kitab~~haz~rlad~~~nda, K. E.
Iran'a bizim bildi~imiz kadar~~ile hiç ayak basmam~~~dolay~siyle de Sasani sanat~n~n
~ran'daki hat~ralar~n~~ bizzat yerinde görüp incelememi~ti. Yaln~z Bat~~koleksiyon
ve müzelerinde da~~lm~~~olan küçük eserlerin ço~unu yak~ndan tan~yordu. Meydana
getirdi~i bu kitap, Sasani sanat~~ hakk~nda bütün bilinenleri biraraya getirerek
özetliyen bir sentez, bir derleme mahiyetinde idi. Uzun sava~~y~llar~~içinde, orijinal eserler üzerinde büyük bir çal~~ ma yapma imkans~zl~~~n~~gören K. E. böyle
bir derlemenin mümkün olabilece~ini dü~ünerek eserini haz~rlam~~t~.
Kitap, ~ran'~ n Sasani devleti kuruluncaya kadar tarihi ve Sasani devleti hakk~ndaki k~sa bir giri~~(s. 13-24) ile ba~lamaktad~r. Ortaça~~ba~lar~ndaki Dünya, iki
büyük kuvvet tan~maktad~ r. Bunlardan biri, s~n~rlar~~ ~ngiltere içlerinden F~ratDicle k~y~lar~ na kadar uzanan Roma imparatorlu~u, di~eri ise bu dünya hegemonyas~n~~ elinde tutan dev kuvvetin devaml~~ sava~~halinde oldu~u Sasani devletidir. Bat~'da h~ristiyanl~k, Do~u'da Islâmiyet, Ortaça~'~ n iki büyük kuvveti olarak
do~mu~, ve Ilkça~~medeniyetleri bu iki kuvvet taraf~ndan tasfiye edilmi~tir. K. E.~n
belirtti~i gibi, Sasani sanat~n~n manas~, Ortaça~'~n bu iki büyük medeniyet çevresi
ile, Eski Do~u'nun büyük medeniyetleri aras~nda önemi az~msanam~yacak bir
köprü vazifesi görmü~~olmas~ndad~r (Sie ist eine der wesentlichen Brücken, die die beiden
Kulturkreise des Mittelalters mit den grossen Kulturen des alten Orients verbindet). Sasani
sanat~, mimari bölümü (s. 25-51) ile ba~lamaktad~ r. Burada K. E. Sasani yap~~
sanat~n~, Firuzabat, Kala-~~ Duhter, Bi~apur, Tak-~~Kisra, Tak-~~Girra, Servistan, Ki~'deki örnekleri, Tak-~~ Bostan'daki kaya üzerine i~lenmi~~kabartmalar~~ ile
tan~tmaktad~r. Bunlardan saraylar~n iç tezyinat~~hakk~nda elde edilebilen bilgileri
derleyen yazar, ev mimarisi (s. 43) ve teknik yap~ lar (s. 43) hakk~nda da bilinenleri
özetledikten sonra, dini mimariye geçmektedir. Birçok medeniyetlerin sanat tarihinde, dini mimari ön planda gelirken, hattâ bazan yaln ~z dini mimari sayesinde
bir çevrenin sanat~~bilinirken, Sasannerde durum aksinedir. Burada ön planda
gelen profan sanat ve bilhassa Saraylard~ r. Sasanilerin abidevi say~lacak bir dini
mimarileri yoktur, kudsal tan~d~klar~~kirlenmemesi ve sönmemesi gereken ate~~için
ate~gede'ler yapm~~lard~. Dört payeye at~lm~~~dört kemerin üstüne oturan bir kubbeden ibaret oldu~undan çahar-tak denilen ate~geler, çok uzaklardan görülebilen yerlere, tepelere, geçitlere hâkim yüksekliklere in~a edilmi~ti. K. E. ç~har tak'~n sonralar~~ ~ran'daki cami mimarisine tesir etti~ini ileri sürmektedir (s. 48).
Bu, henüz bu konunun az tan~nd~~~~bir devirde ortaya at~lm~~~bir fikirdir. Cami
Sasani sanat~~özet halinde ele al~nm~~t~, k~l. E. Herzfeld, Archaeological history
of Iran, (The Schweich lectures), London 1935, s. 76-108; ve çok de~i~ik bir sisteme
göre cluzenlenmi~~olan, E. Diez, Iranische Kunst, Wien 1944.
9 A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, ilk bask~~1936; 2. bask~, Kopenhagen
1944, bu kitab~n bir t~pk~bas~m~n~n ~~~
de yap~laca~~~kitapç~~ilanlar~ndan ö~renilmi~tir.
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mimarisinde Asya'da cereyan eden geli~me sadece ate~gede tesirine ba~lanabilecek
kadar tek tarafl~~de~ildir. Zaten bu hususu bizzat yazar sonralar~~daha etrafl~~olarak
görme~e çal~~m~~t~ r. Fakat gerek mimari (dört paye, dört kemer ve kubbe), gerek
mevki (yüksek bir yerin seçili~i), bu ate~~mabedlerini, Türk-islam sanat~n~n bir
yap~~çe~idi ile akraba yapmaktad~r ki, bu husus kitab~n~~yazd~~~~vakit oldu~u gibi
sonralar~~da K. E.~ n gözünden kaçm~~t~ r. Bu da, Türk sanat~nda ~imdiye kadar
pek üzerinde durulmayan Veli veya Eren türbeleridiri°. K. E. mimari bölümünü
kapat~rken, ate~gede'lerden Bat~'da Fransa'da raslanan baz~~benzerliklere atlamakta,
Orkans yak~n~ nda Germigny des Prs'deki karolenj devri kilisesi (IX. yüzy~l) ile
Cerre ate~gedesi aras~ndaki benzerli~en, Paris ile Château Thierry aras~nda Jouarre'da Ba~ rahibe Aguilberta (öl. 665) n~ n mezar lahdinin tezyinat~~ile Ktesifon'da
bulunan kabartmalar aras~ ndaki yak~nl~~a i~aret etmektedir. Bu ~a~~rt~c~, inan~lmaz
gibi görünen benzerliklerin sebeplerini meydana ç~karmak K. E.a göre çok zordur.
Fakat baz~~tahminler yürütülebilece~ine inanmaktad~r. Bunlar~n aras~nda ilk husus
~udur ki : Sasani devletinde bir H~ ristiyan kilisesi vard~, ve Do~u ile Bat~~aras~ndaki
ba~lant~n~n kurulmas~ nda onun kanaatince bu rol oynam ~~t~r. Sasani hükümdarlar~~
zaman zaman h~ristiyanlar~~ takibata maruz b~rakm~~lard~ r. Fakat en az~ndan
idaresinde otuz kadar piskiposluk olan, bir Sasani Ba~piskiposu vard~~ve makam~~
Ba~dad yak~n~ ndaki Ktesifon'da idi. IV. Hormuzd (579-590) h~ristiyan tebas~n~,
taht~n~n iki baca~~~olarak kabul etti~ini beyan ediyordu. II. Husrev (591-628) in
kar~s~~ ~irin ise bir h~ristiyan k~z~~ idi". Bu vesile ile K. E.~n i~aret etmedi~i ilgi
çekici bir tarihi olay~~ da bu notlara ekliyebiliriz : Bizans'~n yard~m~~ile taht~n~~
yeniden elde eden II. Husrev (Kisra), ~ ükran borcunu ödemek üzere Bizans'a
bugün Türkiye s~n~rlar~~ içinde olan Dara, Ra's-ül Ayn ~ehirlerini geri vermi~, ve
bir rivayete göre de Meyyafarikin yani Silvan'a (Diyarbak~r-Kurtalan aras~) biri
Aziz Sergios di~eri Meryem ad~ na olmak üzere iki kilise yapt~rtm~~t~r 13. Sasani
kiliseleri hakk~ nda K. E. bibliyografyas~~eksik say~labilir, mesela bu konuda Ugo
Monneret de Villard'~ n 1940 da yay~ nlanan önemli etüdü an~lmam~~ t~ r 14.
K. Erdmann, Zum Vierbogenbau von Keykubadiye - Keykubadiye'deki dört kemerli
bina hakk~ nda, "Ankara üniv. Ildhiyat Fak. Türk ve Isldm S. Enst. Y~ll~k Ara~t~rmalar
Dergisi" II (1958) S. 93-106. Bu makalede ate~gedelerin Anadolu mimarisindeki
benzerleri ile bir ba~lant~~kurulmas~na çal~~~lm~~~ise de aç~ k ve kesin bir hükme
var~lamam~~t~r.
n Bu kilisenin son yüzy~ l içinde tahrip edilen mozaiklerinin de Bizans sanat~~
ile yak~n bir ba~lant~~gösterdi~i ileri sürülmü~tür, k~l. H. E. del Medico, La ~~~osaique
de l'abside orientale â Ger~nigny-des-Pras, "Monu~nents Piot"dan ayr~~bas~m, s. 81-1 o2.
12 II. Husrev'in bir Bizans prensesi olan ikinci bir kar~s~~oldu~u rivayeti de
ileri sürülmü~tür, P. Goubert, Les rapports de Khosrau Il roi des rois Sassanide avec l'empereur Maurice, "Byzantion" XIX (1949) s. 79-98. Goubert bu iddiay~~reddeder.
12 G. L. Bell, Churches and monasteries of the Tür Abdi?: and neighbouring districts,
(Zeitschrift für Gesch. der Architektur, Beiheft IX) Heidelberg 1913, S. 30 vd.
(s. 86 vd.) bilhassa s. 36 (92).
14 U. Monneret de Villard, Le chiese deha Mesopotamia, (Orientalia Christiana
Analecta, 128), Roma 1940.
1°

BIBLIYOGRAFYA

263

Kitab~ n ikinci bölümü (s. 52-75) kaya kabartmalar~~hakk~ndad~ r. Iran evveldenberi kaya sat~hlar~~üzerine i~lenmi~~kabartmalar~~ile tan~nm~~t~. Sasaniler bu eski
gelene~i devam ettirdiler. Say~lar~~ otuzu bulan bu kabartmalarda, hükümdar~n
idari ve politik hayat~n~ n aksettirildigi dikkati çeker. Hiçbiri dini konulu de~ildir.
Ve bu sahneleri ebedile~ tirmek için bir mimari de~il, do~rudan do~ruya iran da~lar~n~n kaya sat~hlar~~kullan~lm~~t~ r. Bu vesile ile K. E. önemli bir noktaya da i~aret
eder : Sasani hükümdarlar~n~n herbirinin kendisine mahsus bir taç biçimi vard~r.
K. E. kronoloji s~ras~ na göre Sasani hükümdarlar~ = kaya kabartmalar~n~~takip
ederek, bunlar~ n zamanla ortaya koyduklar~~ üsl~1p ve tertip farklar~n~~belirtmektedir ve neticede Perviz (457/59-484) in yapt~rd~~~~kabartmalarda de~i~ik bir üsl~lp
ve kabartma anlay~~~~kendisini göstermekte oldu~u neticesine varmaktad~r. K. E.a
göre bu eserle art~ k Sasani kaya kabartmalar~~gelene~inin öldü~ünü kabul etmek
lâz~md~r. Fakat bu ba~ka bir ~eyin, ba~ka bir sanat kolunun ya~ad~~~n~~gösterir:
bu da plastik iç süslemedir. Bu kaya kabartmas~, o devrin nisbeten az örne~i kalabilmi~~olan alç~~ (stucco) kabartma iç süslemesinin, ta~a uygulanm~~~bir benzeri
olarak önemlidir. Buradaki eyvan~n yan sat~hlar~n~~süsleyen ve hükümdar~~ayda
tasvir eden kabartmalar da belki, iç süslemedeki, duvar resimlerinin ta~~üzerinde
tekrar~d~ r. Bu vesile ile K. E. her ~eyi ile Ortaça~'~n damgas~na sahip olan Sasani
medeniyetinin, bu kabartmalarda aç~k surette Ortaça~'~n ba~l~ca karakteristik
özelli~i olan feodal düzeni aksettirdi~ine i~aret eder.
Üçüncü bölüm, stucco'dan yâni bir çe~it alç~dan yap~lm~~~duvar süslemeleri
hakk~ndad~r (s. 76-89). Ba~lang~ çda say~lar~~pek az olan bu teknikdeki duvar süslemesi parçalar~ , 1926 dan sonra birdenbire Avrupa eski eser piyasas~nda ço~al~vermi~tir. Ilk ~rak'daki kaz~larda ortaya ç~kan, sonralar~~güya Veramin yak~n~nda
Nizamâbâd kaz~lar~ nda bulunan, ve arkas~ ndan Ba~dad yak~n~ nda Ktesifon
kaz~lar~ nda pek çok parça elde edilen, stucco levhalar, Ki~, Damgan, Bicapur kaz~lar~nda da çok say~ da bulunmu~~ayr~ca bunlara gizli kaz~larda ortaya ç~kar~ larak
Bat~n~n antika pazarlar~na kaç~r~lanlar da eklenmi~ tir. Bu sonuncular~n merkezinin
Tahran yak~n~ndaki Ç~ har Tarhan mevkii oldu~u san~lmaktad~ r. Bütün bu parçalar
aç~kça ~ unu isbat etmektedir ki, Sasani sanat~~iç süslemede, çagda~~~hiçbir çevrenin
malik olmad~~~~bir zenginlikte alç~~kabartma tezyinat~na sahip bulunuyordu. Bunlarda kullan~ lan motiflerin de~i~iklik ve çe~itlili~i hayret vericidir. Ktesifon yak~n~nda b~r villân~n eyvan~ ndaki kabartmalarda 18, Ki~'in I. numaral~~saray~nda 40 ayr~~
çe~it kabartma motifi tesbit edilmi~tir. Baz~~izlerden bu süslemenin duvarlar~n d~~~
yüzlerinde de kullan~ld~~~~anla~~lm~~t~ r. K. E. bu bölümün sonunda, mevcut parçalar~~kronoloji bak~m~ndan s~ralamaga te~ebbüs etmektedir. Stucco kaplama parçalar~~
çe~itli Bat~~ müzelerinde, bilhassa Berlin müzesinde topland~klar~~ için yazar, bu
bölümü büyük bir salâhiyetle ve detaylar üzerinde durarak 1943 deki bilgilere ve
gün ~~~~~na ç~km~~~örneklere göre mükemmel bir surette yazm~~t~r 15 .
15 Üzerlerinde birer simurg kabartmas~~ olan, Istanbul Arkeoloji müzesindeki
iki mermer levhan~ n Sasani eseri olduklar~~san~lm~~, baz~lar~~bunlar~n Selçuklu eseri
olabileceklerini ileri sürmü~ler, nihayet bunlar~ n Bizans i~i olduklar~~ tesbit
olunmu~tur, k~l. S. Eyice, Ein Senmurwenrelief auf einem Turm der Stadtmausrn von
Istanbul, ~u eserde Tortulae-Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten,
Freiburg i. Br. 1966, s. 115.
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Sasani medeniyetinin harikulAde eserler verdi~i, alt~n ve gümü~~i~leri ise dördüncü bölümde (s. 90-1 o8) ele al~nm~~t~ r. Bunlardan bir k~sm~, K. E.a göre, Saray
üslübunu aksettiren eserlerdir. Bunlardan pek ço~u, Ilkça~~sanat~n~n phia/e'lerini
and~ran 20-30 cm. çap~nda yayvan tepsilerdir. Ayr~ca Adeta bunlar ile tak~m te~kil
eden kulplu, ayakl~~ ve uzun a~~zl~~ ibrikler de vard~r. Bu eserlerin tezyinat~nda hükümdar ön plAnda gelir ve avlan~ rken tasvir edildi~inden bu kaplan av kaplan
olarak da adland~rmak Adet olmu~tur. Yazar, ço~u Rus koleksiyonlar~nda bulunan
bu eserleri bütün incelikleri ile teker teker tasvir ve tahlil etmektedir. Bu hususda
K. E. daima kronoloji s~ras~n~~takibe de önem verir. Dini konulu sahneler ile süslü
tepsiler ise çok nadir olup, bunlardan bir tanesi Paris'de bulunmaktad~r. Di~erinin
ise nerede oldu~unu yazar nedense bildirmez. Bunlar~n d~~~nda kalan bir gurup
tepsi ise, sadece hayvan motifleri ile süslüdür. Üzerlerinde hükümdar tasviri olmad~~~ndan, onlarda oldu~u gibi taçlar~n~n yard~m~~ile eserleri tarihlendirme imkân~~
da yoktur.
Bronz'dan kaplar (s. 109-112), keramik, cam ve kristal eserler (s. 113-115),
i~lenmi~~ta~lar (s. 16-12I), sikkeler (s. ~~22-126) ve nihayet kuma~lar (s. 127-134)
kitab~n son k~sa bölümlerini te~kil ederler. K. E.e göre, asl~nda Sasani sanat~n~~özetlerken, ilk olarak sikkeleri tan~tmak ve i~e böylece ba~lamak lâz~m gelirdi. Çünkü
sikkelerin yard~m~~ ile her hükümdar~n de~i~ik olan taç biçimi ö~renilmekte ve bu
surette de, üzerinde inikümdar tasviri bulunan her çe~it eserin tarihlendirilmesi
mümkün olmaktad~r. Yazar sonralar~~Sasani hükümdarlar~n~n taçlar~~ ile tekrar
me~gul olmu~tur ". I~lenmi~~ta~lar yâni üzerlerinde oyma tasvirler olan mühür
ta~lar~, Dünya müzelerinde ve özel koleksiyonlar~ nda binlerce örnek halinde mevcuttur. Çe~itli ta~lar (akik, kalkedon, ony~c, jasp, topaz, ametist, lapislazuli vs. gibi)
bu mühürlerin yap~m~nda kullan~lm~~t~r. Bunlar~n cinsleri gibi, üzerlerindeki motifler, ta~lar~n ölçüleri, i~çilikleri de biribirlerinden çok farkl~d~ r. Bu da hükümdardan en mütevazi rençbere kadar her Sasani'nin mühür kulland~~~n~n K. E.a
göre bir delili say~lmal~d~r. Sasani cam i~çili~i ise, ancak Ktesifon'daki Alman
kaz~lar~ndan sonra kesin bir durum kazanm~~t~ r. Bu kaz~, hiç de~ilse, ba~kentde,
cam f~r~nlar~~ oldu~unu isbat etmi~ tir. Ancak K. E. bu atölyelerin ustalar~n, çok
kuvvetli bir cam endüstrisine sahip olan Suriye'den esir al~narak götürüldüklerine
ihtimal verir. De~erli bir cam eser olan Berlin'deki Pegasus çana~~~ ise, yazar taraf~ndan sonralar~~ tekrar ele al~nm~~ , tarihlendirilmesi hususundaki görü~ü savunularak, uzak ve yak~ n benzerleri de bu arada tan~t~lm~~t~ r ". Sasani sanat~n~n en ilgi
çekici kolu olan dokuma'lara gelince, K. E. bu önemli konuyu kitab~n~n en sonuna
ve kanaatimizce, di~er bölümlere nisbetle daha k~sa olarak koymu~tur. Bu son
le Yazar taraf~ndan bu konu sonra tekrar i~lenmi~ tir, bk. K. Erdmann, Wie
sind die Kronen der Sas~midischen Münzen zu !esen?, "Zeitsch. d. Deut. Morge~d. G." 99
(1945/49) s. 206-211. Sasani taç biçiminleri hakk~nda ayr~ca bk. K. Erdmann,
New Forschungen zur Entwicklung der Sasanidischen Krone, "Forschungen und Fortschritte,
24. y~l, say~~ 21 /22 (kaS1111 1948) S. 253-256.
il K. Erdmann, Zur datien~ng der Berliner Pegasus-Schale, "Arch. Anzeiger",
65/66 (1952) süt. 115-132; Noch einmal zur datierung der Berliner Peg~~sus - Schale, ay.
yerde, (1953) süt. 135-142.
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bölümün ba~lang~c~~ve sonu ba~l~~a uymamakta ve ba~ka konulara dokunmaktad~r.
Bizans, Kopt, ~slam dokumalar~~ aras~nda özel bir yeri olan Sasani kuma~lar~~ancak
üç sahifede tan~t~lm~~t~ r (s. 128 131). K. E. Sasani sanat~n~ n bütün varl~~~n~~ortaya
koyabilmek için, mevcut oldu~u bilinen fakat henüz bu hususda yeterli bilgi verecek
kadar kal~nt~lar~~bulunamayan baz~~sanat kollar~n~~da bir iki cümle ile anmaktad~r.
Duvar resmi, mozaik, kitap resmi yâni minyatür, mücevherler, fildi~i i~leri, hal~lar,
hakk~nda fazla bir ~ey bilinmeyen fakat Sasanilerde oldu~u tesbit edilen sanat kollar~~ olarak k~saca an~lm~~t~r (s. 127-128).
Kitap, bibliyografya notlar~~ve aç~klamalar~~(s. 135-140), yazar~n Sasani sanat~~
hakk~ndaki yay~nlar~n~n listesi (s. 141-142), k~sa bir Sasani tarihi kronolojisi cedveli
(s. 143-1 4) ve nihayet R. Göbl taraf~ ndan düzenlenmi~, bir Sasani hanedan~~~er•eresi ile s,~ na ermektedir (S. 145). Bir k~sm~~yeniden tedarik edilmi~, say~lar~~ 102 yi
bulan g~k: el foto~raflar, kitab~n sonundaki levhalar~~te~kil etmekte ve metni tamamlamaktadir. Kitap böylece Sasani sanat~n~~bütün cepheleri ile ve kuru bir sanat
tarihi olr ~aktan ç~ karak, bir medeniyet tarihi hüviyetiyle okuyucuya sunmaktad~r.
E~er K.
bu güzel kitab~n~~bizzat ikinci bask~ya haz~rlamak imkan~n~~bulabilse
veya onun kadar bu konuyu seven ve salâhiyetle tan ~yan bir ba~kas~~ bu i~i yapabilse, herhalde çok daha mükemmel bir kitaba sahip olacakt~k. Hiç de~ilse, ilk bask~daki dizgi hatalar~~(mesela ilk bask~da s. 133 de kuma~~bibliyografyas~nda S. 56 ab.
In do~rusu 53 Abb. 16 olacakt~r) bu ikinci bask~ da da aynen tekrarlanmaz, genel
olarak bibliyografya 194o da dururken, s. 140 da oldu~u gibi, 1954 e ait bir yay~n
araya s~k~~t~r~lmazd~ . Belki ileride kitab~n bir üçüncü bask~s~~ yap~ld~~~nda, K. E.~n
mükemmel metnini aynen b~ rakarak, konuya en az K. E. kadar hâkim yeterli bir
elin yard~m~~ile yeni bilgi, malzeme ve resimleri, ba~l~ ba~~na bir zeyil (Nachtrag)
halinde eklemek yerinde olacakt~r. Kitapda eksikli~i duyulan çok önemli bir bölüm
de, Sasani sanat~n~n d~~~çevrelerdeki tesirleri meselesidir. Yazar metnin içinde arada
bu konuya temas etmekte ise de, okuyucu Ortaça~~medeniyetinin ba~~nda yer alan
bu medeniyetin kom~ular~ ndaki izlerini toplu bir halde ve objektif ölçülerle de~erlendirilmi~~olarak bulmak istemektedir 19. Bu arada bilhassa bir taraftan Bizans
di~er taraftan da ~slam ve Türk alemi ile olan ili~ kiler ara~t~r~lmal~~ve özetlenmelidir. K. E. sonralar~~ böyle bir deneme yapm~~, 1953 de yay~nlad~~~, bir maka18 Kitab~n~n 1943 de yay~nlanmas~ ndan ölümüne kadar Erdmann, Sasani
sanat~~ile ilgili olarak irili ufakl~~ 23 makale yay~nlanm~~t~ r ki, bunlar~n ço~unda yeni
meseleleri i~lemi~~veya kitab~nda k~saca üzerinde durdu~u baz~~hususlar~~geni~letmi~tir. Bunlardan bir tanesi, Türk sanat~~bak~m~ndan önemlidir: yazar Tercan'daki
Mama Hatun türbesinin plan~n~~Berlin Müzesi'ndeki bir bronz tepsinin süslemesi
ve dolay~siyle, Sasani ate~~mabedleri ile ilgili görmektedir, k~l. Be~nerkungen zur
Bronzeschüssel mil dem Feuerheiligtum in Berlin, "Bonner yahrbücher" 158 (1958) s. 81-88,
lev. 31-35.
" Sasani sanat~n~ n, Bizans ile olan ilgisi, D. Talbot Rice taraf~ndan Persia
and Byzantiu~n ba~l~ kl~~ yaz~~ile, Legacy of Persia (Oxford) S. 39-59 da özetlenmi~tir.
Bizzat K. E. da Sasani sanat~n~n genel sanat tarihi bak~m~ ndan önemini belirten
bir yaz~~ yay~nlam~~t~, k~l. K. Erdmann, Die Universalgeschichtliche Stellung der sasanidischen Kunst, "Saeculum" 1 (1950) S. 508-534.
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lesinde, vaktiyle J. Strzygowski (1862-1941) taraf~ndan da ortaya at~lan, Bizans
yunan haç~~ planl~~ kiliselerinin Sasani ate~gedeleri ile plan benzerli~i meselesine
dair bir hipotezi i~lemi~ tir t°. Halbuki kanaatimizce bu kolayca halledilir bir mesele
olmaktan uzakt~ r.
Berlin Üniversitesinde ö~rencili~im s~ras~nda (1944-45) tan~d~~~ m ve Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk ve Islam sanat~~profesörü olarak sekiz y~l
(1950-1958) beraber bulundu~um, birkaç Anadolu ve Trakya inceleme gezisini
beraber yapt~~~m K. E.~ n ne kadar gayretli, çal~~ kan, ve her konunun derinine
inmek isteyen bir ara~t~r~c~~oldu~unu yak~ndan ~ahit olmu~~bir kimse olarak, onun
bu faydal~~ve etrafl~~kitab~n~n yeniden bas~lmas~n~~sevinç verici buldu~umu belirtmek isterim. Sasani sanat~~ bir defa daha okundu~unda yazar~n, Sasani medeniyet
ve sanat~ na olan sevgisi hatta sevginin de üstünde hayranl~~~~kendisini belli etmektedir. Ikinci Dünya Sava~~ 'ndan sonra moda olan, bol resimli, güzel bask ~l~~ fakat
eksen hallerde çok acele olarak bazen de yetersiz ellerde çarçabuk yaz~l~vermi~~
hissini uyand~ ran sanat tarihi kitaplar~~kar~~s~ nda, onlardan farkl~~olarak K. E.~n
bu kitab~n~ n dolgun ve özlü bilgiler ile dolu metni okuyucuy~l doyurmaktad~r.
Içindeki görü~lerin, bilgilerin 1940-1943 deki bilgi durumuna göre olu~una ra~men,
K. E.~n bu özl~i eseri, sa~lam ve tamam bir sentez olarak, Iran'~n bu eski medeniyetini merak edenler kadar, bu medeniyetin yak~ n ilgisi olan çevreler, yani eski
Ön Asya ve Mezopotamya, Geç Ilkça~, Bizans, Islam ve Türk sanatlar~~ ile u~ra~anlann da istifade ve bilhassa zevkle ba~vuracaklar~~bir kitapt~r.
Prof. Dr. Semavi EYICE

° Feuerheiligtum-Kreuzkuppelkirche, ~u eserde : Spdtantike und Byzanz, I (1953)
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