HANNIBAL'IN MEZAR!
Ord. Prof. Dr. AR~ F MÜF~D MANSEL
Topraklar~m~zda bulundu~unda ~üphe olm~yan Eskiça~~n en
büyük komutanlar~ndan Kartacal~~Hannibal'in mezar~~ve onun yeri
bilhassa 19 uncu yüzy~ldan beri bir hayli ara~t~r~c~y~~me~gul etmi~,
bunlar taraf~ndan çe~itli ve hattâ bazan birbirine z~d faraziyeler ileri
sürülmesine yol açm~~t~r. 1935 y~l~~sonlar~na do~ru ATATÜRK'Üri bu
büyük askerin mezar~na kar~~~ilgi göstermesi, yerinin tesbiti ile orada
bir an~t dikilmesini emretmesi üzerine gerek Milli E~itim Bakanl~~~~
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, gerek Kocaeli Vilâyeti,
gerek ~stanbul Arkeoloji Müzeleri ve Eski Eserleri Koruma Encümeni tarafindan bu alanda baz~~ön çal~~malar yap~lm~~, bundan
sonra da zaman zaman resmi makamlar bu i~le me~gul olmu~~
ve bas~nda çe~itli yaz~lar ç~km~~t~r. Ileride yap~lacak ara~t~rmalara
ve dikilecek an~t~n yerinin tesbitine ~~~ k tutar ümidi ile bir taraftan antik kaynaklara, di~er taraftan topografik ara~t~rmalara ve
ar~iv incelemelerine dayanan bu etüdü haz~rlam~~~ve ATATÜRK'till
iste~inin bir k~sm~n~, imkânlar~m~z çap~nda, yerine getirmi~~bulunuyoruz.
Hannibal'in hayat~~ve bilhassa Romal~larla yapt~~~~harpler
hakk~nda ne kadar çok bilgimiz varsa onun ölümü ve gömüldü~ü
yer hakk~nda o kadar az ~ey biliyoruz 1. Tarihin ~ah~slarla, ancak
kendi sahas~nda önemli bir rol oynad~klar~~müddetce ilgilendi~i
gerçe~i ile aç~klanmas~~mümkün olan bu durum Hannibal'in mezar~n~n yeri ile ilgili problemin hallini güçle~tirmektedir. Harp talünin
Kartaca'dan yüz çevirme~e ba~lad~~~~devreye ve bu devre içinde
Hannibal'in durumuna ve Romal~lar~n ona kar~~~tak~nd~klar~~tav~ra
KLSALTMALAR :

KSyll. = 'O k~~~ Kcovo-ravrt.vou7c6XEL 'EXX~ivLx2~; '1UoXoy~x E~XXoyoç.
NP. = 'O Noç rfo~glIv.
RE. = Pauly's Realencyclopaedie der klassischen Altertun~swissenschaft. Neue
Bearbeitung.
Hannibal'e ait kaynaklar için toplu olarak Th. Lenschau, RE. VII, s. 2323
v. dd. Son seneleri için: ayn~~yerde 2348 v. dd. H. Volk~nann, Der Kleine Pauly
11 (1967), s. 935 v. dd.
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k~sa bir göz gezdirecek olursak Romal~~komutan P. Scipion'un kazand~~~~Zama sava~~ndan sonra (M.ö. zoz) Kartaca donanmas~n~n
yok edilmi~, dolay~s~~ile Kartaca kudretinin k~r~lm~~~ve bu devletin
Romaya haraç vermek zorunda kalm~~~oldu~unu görürüz. Hannibal'in
Italya'daki ba~ar~lar~~ bo~a gitmi~ti. Bu tarihten sonra Romal~lar
can dü~manlar~~olan Hannibal'in her hareketini ~üphe ile izleme~e
ba~lam~~lard~. Çünkü bu dâhi insan~ n rahat durm~yaca~~ndan ve
Roma boyunduru~unu atmak için her f~rsattan faydalanaca~~ndan
ku~kulan~yorlard~.
Roma senatosunun Do~u devletlerine kar~~~tatbik etti~i himaye
siyasetinden yava~~yava~~ilhak siyasetine kaymas~~ve bu arada Anadolu'yu zaptetme~e karar vermesi üzerine Roma ordu ve donanmas~mn Do~uda me~gul oldu~u bir zamanda Hannibal'in Roma'y~~
arkadan vurma tehlikesini önlemek için Romal~lar M.ö. 196 da
(yahut 195 te) görünü~te Numidia k~ral~~Massinissa ile olan s~n~r
anla~mazl~~~n~~gidermek, gerçekte ise Hannibal'in planlar~n~~ ö~renmek ve hattâ onu öldürtmek için (Iustinus XXXI, 2, i i) Kartaca'ya
bir heyet gönderrni~lerdi. Daha önceleri Kartaca'da iktidarda kald~~~~
zamanlar birtak~m reformlar yapm~~~oldu~undan muhalif partinin
dü~manl~~~n~~kazanm~~~ve bu yüzden mevkii bir hayli sars~lm~~~olan
Hannibal selâmeti firarda bulmu~, ilk önce Suriye'de Tyros'a, oradan
Antiokheia'ya (Antakya) ve oradan da Ephesos'a giderek Suriye
k~ral~~Antiokhos III ile görü~mü~~ve onun himayesine girmi~ti. Fakat
Hannibal k~ral~n sava~lar~na, Side aç~klar~ndaki deniz muharebesinden (M.ö. !go) sarf~nazar, kat~lmam~~t~. Antiokhos'un Manisa
muharebesinde büyük bir yenilgiye u~ramas~~ üzerine Suriye'de
Apameia'da yap~lan bar~~~müzakereleri esnas~nda (M.ö. 188) Romal~lar gerek ön görü~melerde, gerek bizzat antla~ma müzakerelerinde
Hannibal'in kendilerine teslimini istemi~lerdi (Polybios XXI, 17, 7
ve 45, ii. Livius XXXVII, 45. Diodoros XXIX, 'o. ~ustinus XXII,
4, r). K~ral taraf~ndan vaktinde haberdar edilen Hannibal ilk önce
Girid'e, oradan Bithynia k~ral~~Prusias'a s~~~nm~~, bu k~ral~n Bergama
k~ral~~Eumenes II ye kar~~~sava~lar~na kat~lm~~t~. Hannibal kendisine
konut olarak ba~kent Nikomedeia'y~~(Izmit) de~il, fakat ona yak~n
olan Libyssa kasabas~n~~seçmi~ti. ~~te orada M.ö. 183 de dram~n son
perdesi oynanm~~~ve Hannibal Romal~lar~n eline dü~memek için
zehir içmek suretiyle hayat~na son vermi~tir.
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Romal~~komutan ve devlet adam~~ Flamininus'un ba~kanl~k
etti~i Roma heyetinin 183 y~l~~sonbahar~nda Nikomedeia'ya geldi~i
anla~~ld~~~na göre o zamanlar Bithynia'mn ba~~nda k~ral Prusias I
bulunuyordu. Bu heyetin esas görevi Bithynia ile Bergama aras~ndaki
anla~mazl~kta arabuluculuk yapmak ve harbe son vermekti. Bu arada
Hannibal'in istenmesinin Flamininus'un ~ahsi inisyatifi ile mi, yoksa
Roma senatosundan ald~~~~talimat üzerine mi yap~ld~~~~kesin olarak
tesbit edilemiyor. Hattâ Prusias'~n böyle bir istek yap~lmadan dahi
s~rf Romal~lara yaranmak için Hannibal'in teslimini teklif etmi~~
olmas~~ da hat~ra gelebilir 2. Fakat Romal~lar~n, yukar~daki aç~klamalardan anla~~laca~~~gibi, can dü~manlar~n~~öteden beri ele geçirmek
istedikleri göz önünde bulundurulacak olursa Flamininus'un böyle
bir istek ileri sürmü~~ve Prusias'~n bu iste~e boyun e~mi~~oldu~unu
kabullenmek bize en makul hal çaresi gibi görünüyor. Bahusus ki
böyle bir tradisyonun, tarihini en güvenilir kaynaklara ba~ vurmak suretiyle yazm~~~olan Polybios'ta mevcut oldu~u anla~~llyor3. Hannibal,
Roma heyetinin Bithynia'ya geli~inden k~sa bir süre sonra, herhalde müzakerelerin sonunu beklemeden, intihar etmi~~olmal~d~r.
Binaenaleyh kendisine s~~~nm~~~olan ve o zamanlar 67 ya~~nda
bulunan bir adam~~Romanlara teslim etmek a~a~~l~~~n~~göstermi~~

olan k~ral, bazan ileri sürüldü~ü gibi, zayif karakteri ile tan~nm~~~
Prusias II de~il, fakat onun babas~~ Prusias I dir.
~imdi Hannibal'in ölüm tarz~~ve bilhassa ölüm yeri hakk~nda
bilgi veren ba~l~ca kaynaklar~~(mümkün oldu~u kadar kronolojik
bir s~ra takip etmek suretiyle) birer birer gözden geçirelim 4.
Cornelius Nepos, Hannibal 12 - 13.
"Asyada bu olaylar ceryan ederken konsüllerden L. Q. Flamininus'un ak~am yeme~ine dâvetli olan Prusias'~n elçileri tesadüfen
2 Bütün bu meselelere dair: C. Habicht, RE. XXIII, s. 1103. Ayr~ca bk.
W. Hoffmann, Hannibal, s. 127. H. G. Gundel, Der Kleine Pauly 1I, s. 565.
3 Polybios tarihinin bu k~sm~~bize kadar gelmemi~tir. Fakat onun yank~lar~n~~
Plutarkhos, Titus 20, Appianos, Syriake 43 ve Pausanias VIII, ii, ii de bulmak
mümkündür. Ayr~ca bk. RE. XXIII, S. 1103.
4 Burada kulland~~~m~z metinler ve bunlar~n tercümeleri, ba~ka bir kay~t
bulunmad~~~~takdirde, "Loeb Classical Library" ve M. Nisard taraf~ndan ne~rolunan "Collection des Auteurs Latins" e dayanmaktad~r. Bunlar~n d~~~nda baz~~metinleri tercüme eden, yahut tercümeleri gözden geçiren Prof. G. E. Bean'e te~ekkürlerimi sunar~m.

Belleten C. XXXII, 34
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Hannibal'den bahsettiler. Bunlardan biri Hannibal'in Bithynia k~rall~~~nda bulundu~unu söyledi. Flamininus hemen ertesi gün bu
haberi senatoya ula~t~rd~~ve senatörler, Hannibal ya~ad~~~~müddetçe
Roma'ya tehlikeli olabilece~i dü~üncesi ile, Prusias'a elçiler ve bu
arada Flamininus'u gönderdiler ve k~raldan Roma'n~n can dü~man~n~~
yan~nda bulundurmamas~n~~ve onu kendilerine teslim etmesini istediler. Prusias bu iste~i redde cesaret edemedi, yaln~z kendisinin konukseverlik haklar~n~~bizzat çi~nemek zorunda b~rak~lmamas~n~~ rica
etti. Elçilere "e~er ba~arabilirseniz onu siz tutuklay~n, oturdu~u yeri
kolayca bulabilirsiniz" dedi. Hannibal k~ral~n kendisine tahsis etti~i
bir ~atoda oturuyordu ve birgün ba~~na gelecekleri önceden sezmi~~
oldu~undan her taraftan ç~k~~~menfezleri yapt~rm~~t~. Romah elçiler
eve ula~t~lar ve onu her taraftan ku~att~lar. Kap~lardan birinin önünde
duran bir köle mutaddan fazla silahl~~ ki~iler gördükte efendisini
hemen haberdar etti. Hannibal ise di~er kap~lar~n da tutulup tutulmad~~~n~~ö~renmesini köleye emretti. Birkaç dakika onra köle gelüp
~atonun her taraftan sar~lm~~~oldu~unu bildirdikte Hannibal bunun
bir tesadüf eseri olam~yaca~~m, kendisini tutuklamak istediklerini
ve dü~manlar~n~n eline dü~memek için hayat~na son verme zaman~n~n
gelmi~~oldu~unu anlamakta gecikmedi. Bu büyük adam, eski olaylar~n an~lar~~ile dolu olarak, üzerinde daima ta~~d~~~~zehiri içti; böylece 70 ya~~nda öldü".
Ale.xandros Polyhistor, Stephanos Byzantios'ta (Edit. Meineke, s.
416) 5.
"Libyssa, Alexandros Polyhistor'un yazd~~ma göre, Bithynia'da
deniz kenar~nda bir kaledir. Etnikon'u Libyssaios'tur".
Titus Livius XXXIX, 50 :
"Hannibal uzun zamandan beri böyle bir sonucu sezmi~ti....
Etrafin~n tehlikelerle dolu oldu~unu görerek oturdu~u evde yedi
menfez yapt~rm~~t~ ; bunlardan baz~lar~, muhafizlar tarafindan kesilmemeleri için, gizli tutuluyordu. Hiçbir kimse taraf~ndan bilinmedi~ini zannetti~i gizli bir kap~dan kaçmak istedi, fakat onun ve di~er
menfezlerin muhaf~zlar tarafindan tutulmu~~oldu~unu gördü. Bunun
üzerine böyle bir hal için uzun zamandan beri haz~r bulundurdu~u
zehiri istedi. Prusias ve k~rall~~~na lanet ettikten ve çi~nenen konukC. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum III, s. 232 no. 39-41. F. Jacoby,
Fragmente der gsiechischen Historiker 111 A, s. 123 no. 125; III a, s. 304 no. 125.
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severlik tanr~larm~~and~ktan sonra, zehiri içti. ~~te bu suretle Hannibal
hayat~na son verdi".
Plinius, Naturalis Historia V, 43, 2 :
"Bir zamanlar mevcut olan Libyssa kasabas~~ki orada bugün
yaln~z Hannibal'in mezar~~bulunmaktad~r".
Plutarkhos, Flamininus 20 :
"Hannibal vatan~~ olan Kartaca'dan gizlice kaçm~~, ondan
sonra Antiokhos'un yan~nda kalm~~t~. Fakat k~ral Magnesia muharebesinden sonra bar~~~akdetmek zorunda kal~nca yine kaçm~~, ~urada
burada dola~m~~~ve sonunda Bithynia'da k~ral Prusias'~n saray~na
s~~~nm~~t~. Romal~lar bunu biliyorlard~ . Bununla beraber hiçbir
kimse kaderin yere sermi~~oldu~u bu insanla, ya~~~ve vücut zaaf~~
yüzünden, ilgilenmiyordu. Fakat Flamininus senato tarafindan ba~ka
i~ler için elçi olarak Prusias'a gönderildi. Orada Hannibal'i gördü
ve onun daha hayatta oldu~una can~~s~k~ld~ . Vâk~a Prusias kendisine
s~~~nm~~~ve himaye görmü~~bir insan için elinden geldi~i kadar yalvard~. Buna ra~men Flamininus'u kand~ ramad~.
Hannibal'in ölümüne dair eski bir söze i~aret edilmektedir ki bu
söz ~öyle idi: "Bir zaman gelecektir ki Libyssa topra~~~Hannibal'i
örtecektir".
Hannibal bu sözden Afrika'da Kartaca'da gömülece~i anlam~n~~
ç~kar~yor ve hayat~n~~orada sona erdirece~ini ümit ediyordu. Fakat
Bithynia'da sahilde kumsal bir bölge ve onun hemen yan~nda Libyssa
ad~nda büyük bir köy vard~. Hannibal o zamanlar orada oturuyordu.
Prusias'~n zaaf~ndan devaml~~ olarak ku~kuland~~~ndan ve Romal~lardan korktu~undan oturdu~u evin alt~nda yedi tane yeralt~~geçidi
yapt~rm~~t~. Bunlar çe~itli yönlere do~ru uzan~yordu ve hepsi gizli
bir ç~k~~ a sahip bulunuyordu. Flamininus'un kendisini istedi~ini
duydukta bu gizli yollardan kaçmak istedi, fakat her yerde k~ral~n
nöbetçileri ile kar~~la~t~. Bundan dolay~~hayat~n~~sona erdirmek
karar~n~~ald~. Baz~lar~na göre mantosunu boynuna dolamak ve bir
köleye s~rt~n~n üzerinde diz çöküp bo~uluncaya kadar (kuma~~)
s~kmas~n~~emretmek suretiyle ölmü~tür. Di~erlerine göre ise Themistokles ve Lydia k~ral~~Midas'~n örne~ine uyarak s~~~r kan~~içmi~tir.
Livius yan~nda daima ta~~d~~~~zehiri içti~ini ve kadehi kald~r~rken
~u cümleyi söyledi~ini yazmaktad~r : "Romahlar~n büyük korkusuna
bu suretle son verelim, çünkü kendilerinin hasm~~olan bir ihtiyar~n
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ölümünü beklemek onlara çok güç geliyor. Fakat bununla Flamininus
g~pta edilecek ve atalar~n~ nkine e~it say~labilecek bir zafer kazanm~~~
olmuyor, çünkü onlar dü~manlar~~ve galipleri olan Pyrrhos'un intihar
planlar~n~~ke~fetrni~lerdi".
Ptolemaios V, I, 13:
"Bebryk'lerin iç ~ehirleri ~unlard~r :
Libyssa 570 3' 42° 4'
Appianos, Syriake ~~~ :
"Bu konu~man~ n sonunda Hannibal Scipion'u davet etti. Scipion
ise, e~er Hannibal Romal~lar tarafindan ~üphe alt~nda tutulan Antiokhos'la ya~amasayd~~bu daveti memnunlukla kabul edece~ini söyledi. Böylece harplerin sonunda, büyük komutanlara yak~~~r bir
~ekilde, birbirlerine olan dü~manl~klar~n~~ bir yana b~rakt~lar. Flamininus'la böyle olmad~, çünkü daha geç bir devirde Hannibal,
Antiokhos'un yenilgisinden sonra, kaç~ p Bithynia'da dolamrken,
Flamininus k~ral Prusias'a ba~ka meselelerle ilgili bir elçi gönderdi
ve Hannibal'den bir ~ikayeti olmad~~~, senatodan da emir almad~~~~
ve Kartaca dü~tü~ü için Hannibal tehlikesi ortadan kalkt~~~~halde,
Prusias'~n Hannibal'i zehirle öldürtmesine sebep oldu. Hannibal'e
bir zamanlar a~a~~daki kehanette bulunuldu~u söylenir : "Hannibal'in kal~nt~lar~n~~Libyssa topraklar~~örtecektir". Böylece kendisi
Libya'da ölece~ine inan~yordu. Fakat Bithynia'da Libyssos nehri ve
ona göre adland~r~lm~~~Libyssa düzlü~ü vard~r. Ben bu ~eyleri Hannibal ve Scipion'un büyüklü~ünün, Flamininus'un ise küçüklü~ünün
bir an~s~~olarak yan yana koydum".
Pausanias VIII, ii, ii:
"Hannibal, ölümünden sonra Libyssa topraklar~nda yataca~~na
dair Ammon'un bir kehanet sözünü duymu~tu. Bundan dolay~~Romal~larm kudret ve kuvvetini y~kaca~~n~, vatan~~Libya'ya geri dönece~ini
ve orada ihtiyarhyarak hayat~n~~tamaml~yaca~~n~~ümid ediyordu.
Fakat Romal~~Flamininus kendisini diri olarak ele geçirmek için büyük
gayretler sarfetme~e ba~lay~nca can~n~~korumak için Prusias'a
s~~~nd~. Fakat k~ral taraf~ndan terkedilince bir at~n üzerine atlad~~
ve yahn k~l~çla kendisini parma~~ndan yaralad~. Birkaç saat at üstünde
gittikten sonra yaras~~ate~lendi ve üçüncü günü öldü. Öldü~ü yere
Nikomdeialhlar Libyssa demektedirler".
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Eutropios IV, 5, 2 :
"Hannibal Antiokhos'un yenilgisinden sonra, Romal~lar~ n eline
geçmemek için, Bithynia k~ral~~Prusias'a s~~~nd~. Fakat T. Quinctius
Flamininus tarafindan istendikte ve Romal~lara teslim edilece~ini
anlad~kta zehir içti ve Nikomedeia s~n~rlar~~içinde Libyssa'da gömüldü".
Martianus Capella VI, 688, 15 - 16 :
"Nikomedeia yak~n~nda Libyssa adl~~bir yer bulunmaktad~ r ki
oras~~Hannibal'in mezar~~ile me~hurdur".
Yazar~~bilinmiyen liber de viris illustribus (edit. F. Pichmayr, s. 49) 6 :
"(Hannibal Antiokhos'un yenilgisinden sonra) Bithynia k~ral~~
Prusias'a s~~~nd~ . Orada bir Roma heyeti tarafindan istenildikte yüzük ta~~n~n alt~nda bulundurdu~u zehiri içmek suretiyle öldü. Libyssa
yöresinde bir ta~~lâhit içinde defnedilmi~~bulunmaktad~ r ki bu lâhdin
üzerinde bugün dahi ~u yaz~t okunmaktad~r : "Hannibal hic situs
est" (Hannibal burada yatmaktad~r)".
Ammianus Marcellinus XXI, 9, 3 :
"(Imparator Julianus) Bo~azdan geçti. Kalhkedon ve Libyssa
—ki orada Kartacal~~Hannibal gömülüdür— üzerinden Nikomedeia'ya geldi".
Libanius, Vita 77 ( Orationes I) :
"Ertesi yaz veba yerine bu sefer de açl~ k hüküm sürerken tekrar
oraya (yani Bithynia'ya) gitme~e cesaret ettim ve giderken Libyssa'da
(ki bu Libyssa bir mezar ve içinde yatan hakk~ndaki rivayet bak~m~ndan ünlü bir konakt~r) aç~k ve s~cak bir havada bulutlar toplan~p
~im~ekler çakt~, ~iddetli ya~mur ya~d~~; ben de ate~~yüzünden beklenebilecek ~ekilde rahats~z oldum".
Tzetzes (Çeçes), Khiliades I, 798 v. dd. :
"Kendisi ise (yani Hannibal) vatan~~ olan Libyssa'da (yani
Libya'da) ölece~ini zannetti~i halde Bithynia'n~n Libyssa adl~~bir
yerinde zehir içmek suretiyle öldü. Zira Hannibal'e ~u ~ekilde bir
kehanette bulunulmu~tu : "Libyssa topra~~~Hannibal'in ölüsünü sakl~yacakt~r". Daha sonraki bir zamanda Libyal~~bir soydan olan Roma
6 Yazar~~bilinmeyen bu eser M. S. 4. yüzy~ lda Sextus Aurelius Victor'un
De Caesaribus adl~~biyografik eseri ile birle~tirilmi~~ve o ~ekilde yay~nlanm~~t~r. Hannibal'in zehiri yüzük ta~~n~n alt~nda ta~~d~~~~rivayetini Juvenalis de zikretmektedir
(Satir X, sat~r 165).
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Imparatoru Severus bu adam~ , yani komutan Hannibal'i beyaz
(yahut parlak) mermerden yap~lm~~~bir mezarda defnetti" 7 .
Tzetzes'in Khiliades I, 798199 e ait yorum ( J. A. Cramer's
Anecdota Graeca e codd. MSS. Bibl. Oxon. III, s. 353) :
"Bundan ba~ka (onun yan~nda) Libyssa kasabas~ . Arrianos'un
"Bithyniaka" adl~~eserinde yazd~~~~gibi buras~~ ~imdi "ta Boutiou"
ad~n~~ ta~~maktad~r" 8.
Gözden geçirdi~imiz bu kaynaklar Bithynia k~ rallar~n~n Roma'n~n
bask~s~~sonunda ölmü~~olan ve onlar~n can dü~man~~bulunan bir Kartacal~~komutan için öldü~ü yerde büyük bir mezar an~t~~yapt~rm~~~
olam~yacaklar~n~~ortaya koymaktad~ r. Bununla beraber Hannibal
gibi me~hur bir adam~n mezar~~unutulmam~~~ve kaybolmam~~~olacak
ki (mesela Plinius'un sözlerine dikkat edilmesi) genellikle iyi kaynaklara dayanan I° uncu yüzy~ l Bizans bilgini ve tarihçisi Tzetzes'in
yazd~~~~gibi onun ölümünden a~a~~~yukar~~ 400 y~l sonra Libyal~~olan
(Leptis Magnal~ ) Roma imparatoru Septimius Severus (193 - 2 I )
~rkda~~~bu büyük asker için mermerden bir mezar an~t~~yapt~rm~~t~r.
Binaenaleyh bugün aranmas~~gereken mezar~ n bu imparator taraf~ndan yapt~r~lan an~t olmas~~gerekir. Nitekim Sextus Aurelius Victor'un
eseri ile birlikte yay~nlanm~~~olan yazar~~meçhul tarihte (yukar~da
s. 533 not 6) bahsi geçen yaz~ tl~~ lâhtin bu imparator taraf~ndan
yapt~nlm~~~an~ta ait olmas~~gerekir. Her ne kadar Bithynia'da latince
yaz~ tlar nadir ise de bir Roma imparatoru taraf~ndan yapt~r~lm~~~
resmi bir an~tta lâtincenin kullan~lm~~~olmas~n~~ tabii olarak kar~~lamak
gerekir. Buradaki Hannibal hic situs est ibaresi Grekçe b~D-C,c& xoc-rdcxt•rc
ya da b.9-dc& xeZ•re'ye tekabül etmektedir ki ayn~~formülü Roma
imparatorlu~unun bir çok ülkelerinde oldu~u gibi Bithynia'da da
gerek payen, gerek h~ristiyan mezar yaz~tlar~ nda bulmak mümkünSeveruslar ailesinde ~rkta~lar~~ Hannibal'in hayranl~~~~bir gelenek haline gelolacak
ki Septimius Severus'un o~lu ve halef i imparator M. Aurelius Antoninus
mi~~
Caracalla Ilion'da Sulla ve Hannibal için heykeller diktirmi~tir (Herodianus IV, 8, 6).
8 Nikomedeial~~Arrianos'un "Bithyniaka" adl~~eseri kaybolmu~tur. Fakat Bizansl~lar zaman~nda biliniyordu (Photios, Cod. 93). Bk. Schwartz, RE. II, s. 1236.
Ayr~ca: C. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum 111, s. 600 not 75 a. F. Jacoby,
Fragmente der griechischen Historiker II B, s. 857 no. 156; II D, S. 566 not 28. Burada bir
tahrif oldu~u ve yorumcunun Arrianos'a Bizansl~lar zaman~na ait bir yer ad~n~~
izafe etti~i anla~~l~yor. Arrianos'tan Bithynia için geni~~ölçüde faydalanm~~~oldu~u
anla~~lan Stephanos Byzantios'un böyle bir ~eyden bahsetmemesi bu hususu teyid
eder mahiyettedir. Ayr~ca bk. X. A. Sideridis, KSyll. 27, 1900, S. 286.
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dür 9. Bu durum yazar~ n lâhdi bizzat görüp görmedi~i ya da mezar
an~tlar~~için mutad bir formülü bu lâhit üzerinde de tasavvur etti~i
probleminin hallini güçle~ tirmekte, hattâ kaynaklar~m~z~ n bugünkü
durumunda imkans~z k~lmaktad~r.
Bütün kaynaklar mezar an~t~ n~n Izmit yöresinde Libyssa ad~nda
bir kasabada bulundu~unu bildirdiklerine göre ilk yap~lacak i~~Libyssa'mn yerini tesbit etmektir. Kaynaklar~n büyük ço~unlu~u Hannibal'in ya~ad~~~~ve öldü~ü yerin ayn~~oldu~unu göstermelerine kar~~l~k
Pausanias aksi bir iddiada bulunmakta, Hannibal'in ya~ad~~~~yeri
bildirmemekte, buna kar~~l~ k öldü~ü yerin oradan atla bir kaç saatlik
mesafede bulunan Libyssa oldu~unu yazmaktad~ r ". Cornelius Nepos
ve Titus Livius muayyen bir yer ad~~bildirmemektedirler. Nikomedeia'ya tabi topraklar içinde (in finibus Nicomediae) II bulunan Libyssa'y~~Alexandros Polyhistor Bithynia'da deniz kenar~nda bir kale
(opo~Spcov &c~.,9-002cacr~.ov), Plinius Bithynia'da bir oppidum, Martianus Capella Nikomedia yöresinde bir yer (locus), Libanius Bithynia'da bir konak (a-raN~.6ç) olarak göstermekte, Ammianus Marcellinus ise burasaffin Kalkhedon (Kad~köy) ile Nikomedeia (izmit)
aras~nda bulundu~unu kaydetmekle yetinmektedir. Plutarkhos buras~~
hakk~ nda daha fazla bilgi vermekte, Libyssa'n~n deniz kenar~nda bir
kumsahn hemen yan~ nda büyük bir köy (h U Bcau~~ tc T67coç c~•civ
a tvc;~ a~g xcd ,accXdtcrcrty.; >tat rcpbç cci~ T'ip" x(St~.7) -uç p.eyöckr) Aipucracc xaXEZ•rocc)
oldu~unu ifade etmekte, Appianos ise Bithynia'da Libyssos ad~nda
bir nehir bulundu~unu, bu nehrin hemen yan~ nda ise bir düzlükte
(yahut vadide) Libyssa'mn yer ald~~~n~~bildirmektedir (rco-rocl.tbç
9 F. K. Dörner, Inschnften und Denkmdler aus Bithynien (~stanbuler Forschungen
4), s. loo no. ~~~ o; s. ~ oz no. 113; s. 104/5 no. 121 (payen); s. 90 no. loo (h~ristiyan). F. K. Dörner, Bericht über eine Reise in Bithynien (Denkschnften der österreichischen
Akademie der Wissenschaften, philos. - hist. Classe, 75. Bd., 1. Abh.), 1952, S. 25
no. 34; s. 26 no. 35-38; s. 27 no. 39-40 (h~ristiyan).
10 I. P. Miliopulos, NP. 3, 1921, s. 48 te Pausanias'~n verdi~i bu bilgiyi kabullenir gibi görünmektedir.
II Nikomedeia arazisinin s~n~rlar~na dair bk. W. Ruge, RE. XVIII, s. 488. Bat~~
s~n~r~n~~büyük bir ihtimalle Tuzla'n~n biraz bat~s~nda Yelkenkaya burnu (promuntorium Leukatas) te~kil ediyordu. Bu husus Gebze yöresinde bulunan ve Izmit ile
s~n~r aras~~mesafesini 31 Roma mili (45 km.) olarak gösteren (a Nicomedia ad fines
XXXI) bir mil ta~~~taraf~ndan teyid olunmaktad~r (Th. Wiegand, Athenische Mitteilungen 33, 1908, s. 152 no. 7. F. K. Dörner, Inschnften und Denkmdler aus Bithynien, s.
71 no. 50; ayr~ca bk. s. 44).
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TC(yroc[Loir~~ ALpt~acsoc).
-c~5 Blauv4 xz ca•.8iov ~.c.
S'gcrrt.
Yaln~z Ptolemaios Bithynial~'larla akraba olan Bebryk'lerin iç ~ehirlerine dair verdi~i listede ba~ ta Libyssa'y~~zikretmekte ve buran~n
0
co~rafi mevkiini 57 3' boylam ve 42° 4' enlem olarak göstermektedir.
Fakat burada metinde sonraki devirlerde tahrifat yap~lm~~~ve Libyssa'n~ n limit Körfezi kuzey ~ehirleri listesine konulaca~~~yerde (bk.
Ptolemaios V, ~~, 3) körfezin güney ~ehirleri listesine geçirilmi~~oldu~u
anla~~ld~~~ ndan 12 bu pasaj~~bugünkü ~ekli ile kullanmamak herhalde
daha do~ru olur.
Libyssa'n~ n yerinin tesbitinde bu kaynaklardan ba~ka itinerarium'lar, yani ~ ehirler, kasabalar ve önemli konaklar aras~ndaki mesafeleri
gösteren yol haritalar~~ (itineraria picta), yahut yine ana yollar~~ve mesafeleri kaydeden cetveller (itineraria adnotata) bize yard~mc~~olmaktad~ r. Bunlardan birinci grupa giren eserler aras~nda halen Viyana'da bulunan ve Tabula Peutingeriana ad~n~~ ta~~yan ünlü haritaya 13
bir göz gezdirecek olursak limit Körfezi'nin (sinus Nicomedicus) kuzey
k~y~s~ nda Nicomedia ile Calcedonia (Kad~köy) aras~ nda tek kasaba
12 Bk. A. Forbiger, Handbuch der Alten Geographie Il, s. 289 not f. Ptolemaios'un
bu pasaj~n~~otantik olarak kabullensek dahi Libyssa'n~n boylam ve enlemi olarak
verdi~i rakkamlar, di~er birçok yerlerde oldu~u gibi, burada da büyük bir ihtimalle
takribi oldu~undan ve hatan~ n derecesini tesbit etmek mümkün olmad~~~ndan,
Libyssa'n~n yerini tam olarak tesbiti hususunda bize yard~mc~~olamaz. Bir örnek
olarak Ptolemaios'un V, ~ , 2 de Nicomedeia için verdi~i bilgiyi gözden geçirelim.
Burada bu ~ehrin boylam~~57° 30' (do~u) ve 42° 30' (kuzey) olarak gösterilmekte,
ayr~ca VIII, 17, 4 te en uzun günün 15 saat ~~ o dakika oldu~u bildirilmektedir.
(Libyssa için böyle bir kay~ t yoktur). Bu da a~a~~~yukar~~ 42° 20-25' kuzey boylam~na
tekabül eder. Bu mevki iskenderiye meridyeninin ~~/4 saat = 3 3/4° bat~s~na dü~mekte, dolay~s~~ile 56 ~~/4 ya da 56 3/4 (do~u) derecelik bir boylama uygun gelmektedir.
~ zmit'in tam mevkii ise W. v. Diest'e göre (Peterrnann's Geographische Mitteilungen,
29° 55 1/2' Greenwich = 47° 35 1/2' (do~u) ve 4o°
Ergiinzungsheft 125, Taf.
46' (kuzey) dir (ayr~ca bk. W. Ruge, RE. XVII, s. 486).
13 K. Miller, Weltkarte des Castorius, genannt die Peutinger'sche Tafel, Segment IX,
No. 2. Miller'in bu etüdünden sonra 12.-13. yüzy~lda çizilmi~~olan bu haritan~n M. s.
4. yüzy~l ortalar~nda (365 e do~ru) vücuda getirildi~i anla~~lan Castrorius'un dünya
haritas~n~n bir kopyas~~oldu~u genellikle kabul edilmi~ tir. Ayr~ca bk. K. Miller,
Itineraria Romana. Römische Reisewege an Hand der T abula Peutingeriana dargestellt (1916),
s. 656, harita 209, 216. Fakat bu nazariyeye kar~~~daha sonralar~~Cuntz ve Kubitschek gibi ara~t~r~c~lar taraf~ndan ~üpheler izhar edilmi~, bu haritan~n yakla~~k olarak
M. s. ~~70 y~llar~ na tarihlenen bir haritaya dayanm~~~oldu~u ihtimali ileri sürülmü~tür. Son zamanlarda G. Radke tekrar Miller'in tezini kabule mütemayil görünmektedir (Der Kleine Pauly Il, s. 1489 /9o).
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ve konak yeri olarak Liuissa (Libyssa) n~n birbirine biti~ik ince uzun
üç dikdörtgen bina (horrea = zahire ambar~) ~eklinde tasvir edilmi~~14 ,
Calcedonia ile Libyssa aras~ndaki mesafenin XXXVII Roma mili",
yani yuvarlak rakkamla 54 kilometre, Libyssa ile Nicomedia aras~ndaki mesafenin ise XXIII Roma mili (yani a~a~~~yukar~~ 34 km)
olarak gösterildi~ini görmekte gecikmeyiz (res.
:
Tabula Pcutingeriana
Calcedonia
Liuissa
XXXVII
Nicomedia XXIII
~kinci grupa giren itinerarium'larda ise ~u mesafeler gösterilmektedir :
Itinerarium Antonini 16
Wesseling
Parthey-Pinder
S. 139/140
s. 65
Constantinoplis mpm
Calcedonia (traiectus
ad Bithyniam) mpm 1111
Panticio
mpm XV
Libissa
mpm XXIII
Nicomedia
mpm XXII
s. 231
s. 1,38
Calcedonia
mpm — — — —
Pantecio
mpm XV
Libissa
mpm XXIII
Nicomedia
mpm XXII
Bu iki cetvelde Calcedonia (Kad~köy) ile Libyssa aras~ndaki
mesafe (iki kasaba aras~nda konak olarak Pantecio yahut Panticio
= Panteikhion = Pendik gösterilmi~tir) 38 Roma mili (56 km),
14 Tabula Peutingeriana'daki ~ehir ve kasaba ~ekilleri ve bunlar~n bulunduklar~~
yerlerin özellikleri ile ilgisi olmad~~~na dair: Kubitschek, RE. IX, s. 2142 (ç)•
15 Bir Roma mili (mille) 1478, 50 m'dir. Bk. Kubitschek, RE. IX, s. 2136.
16 Bu eserin tam ad~~ Itinerarium provinciarum Antonini Augusti olup Wesseling
taraf~ndan Vetera Itineraria (1745) adl~~eserinde, sonralar~~ise G. Parthey ve M. Pinder
taraf~ndan (1845) yay~nlanm~~t~r. Bu eserin imparator M. Aurelius Antoninus
Caracalla zamamndaki bir esere dayan~larak (ad~~ ona i~aret etmektedir)
imparator Dioldetianus saltanat~n~n ilk y~llar~nda yaz~lm~~~oldu~u anla~~l~yor. Bk.
Kubitschek, RE. IX, s. 2338 ve Radke, Der Kleine Pauly II, s. 1489/90.
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Libyssa ile Nicomedia aras~ndaki mesafe ise XXII Roma mili (32,5
km) dir.
Itinerarium Hierosolymitanum
Wesseling
S. 572/72

Parthey-Pinder
S. 271

Calcedonia
mutatio Nassete mil VII
mansio Pandicia mil VII
mutatio Pontamus mil XIII
mansio Libissa mil VIII I
ibi positus rex Annibalianus qui fuit Afrorum
mutatio Brunca mil XII
civitas Nicomedia mil XIII
Bu cetvele göre Calcedonia ile Libissa aras~~36 mil (53 km),
Libissa ile Nicomedia aras~~ise 25 mil (37 km)dir. Libyssa bir mansio
(grekçesi crroci./.6;), yani bir konak yeri olarak gösterilmekte ve
alt~nda ~u cümle bulunmaktad~r: "Orada Afrikal~lar~n (ya da daha
dar anlamda Kartacal~lar~ n) k~ral~~ Annibalianus gömülüdür" 18.
Ad~~bilinmeyen Ravenna'll bir yazar~n Cosmographia adl~~eserinde 19 iç Anadolu'dan, Bolu (Claudiopolis) ve üskübi (Prusias ad
Hypium) üzerinden Kalkhedon'(Kad~köy)a kadar gelen yahut
Troia bölgesinden yine Kad~köy'e kadar uzanan yol üzerinde Nicomedia ile Chalcedon (Chalcidon) aras~nda tek konak yeri olarak
Livissa yahut Lipissa verilmekte, bu Cosmographia'yi geni~~ölçüde
kaynak olarak kulland~~~~anla~~lan Guido ad~nda ~ahsiyeti meçhul
17 Itinerarium Burdigalense ya da Hierosolymitanum ad~n~~ta~~yan ve M. s. 4. yüzy~lda tertiplendigi anla~~lan bu eser Fransa'da Bordeaux'das~~Kudüs'e kadar giden
yollar ve bu yollar üzerindeki ba~l~ca konak yerlerini çe~itli listeler halinde kapsamaktad~r. Bu iiintrarium yukar~da zikrettigimiz Itinerarium Antonini ile birlikte
Wesseling, daha sonralan Parthey ve Pinder taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. Ayr~ca
bk. Kubitschek, RE. IX, s. 2352 V. dd. Radke, Der Kleine Pauly II, s. 1489/90.
18 Yazar~n burada Hannibal ad~n~~Büyük Konstantin ailesinden bir ki~i, belki
de onun ye~eni Hannibalianus ile kan~t~rm~~~olmas~~kendisinin tarihi bilgisinin pek
kuvvetli olmad~~~na i~aret etse gerektir (Kubitschek, RE. IX, S. 2354 ve not 54)1' Bu yol kitab~~7. yüzy~lda 5 kitap halinde yaz~lm~~~olup yine Parthey ve
Pinder taraf~ndan yay~nlanm~~t~r: Ravennatis Anonymi Cos~~~ographia et Guidonis Geographia, ed. Parthey-Pinder (I86o), s. 112, 363. Ayr~ca bk. Funaioli, RE. I A, s.
305 v. dd. Radke, Der Kleine Pauly II, s. 149o.
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bir Italyan~n yazd~~~~ Geographia adl~~eserde Nichomedia ile Chalcidon aras~ nda yine tek konak yeri olarak Libissa yer almaktad~r 20.
Fakat bu son iki eserde konaklar aras~~mesafeler verilmemektedir.
Kaynaklar Libyssa'n~ n deniz kenar~ nda kumsal bir nehir vadisinin yak~n~nda oldu~unu göstermelerine ve itinerarium'lar~n mesafeleri, a~a~~ da görece~imiz gibi, Dil Iskelesi ytiresine i~aret etmelerine
ra~men bu yer her nedense uzak bir isim benzerli~ine dayan~larak
bir iç kasaba olan Gebze ile bir tutulmu~ tur. Çünkü Gebze'nin eski
ad~~Dakibyza olup 2' bu isim sonralar~~Gekbuze, Ghiviza, Gavize,
Dschebse (Çebse), Dschebize (Çebize) ya da Gebizeh ~ekillerini
alm~~~ve bütün bu adlar~ n Libyssa'n~ n tahrif edilmi~~~ekilleri oldu~u
kabul edilmi~tir. Nitekim 16 ~nc~~yüzy~ldan, P. Gyllius ve P. Bellon'dan itibaren, Avrupal~~seyyah ve ara~t~r~c~lar Hannibal'in mezar~n~~
Gebze yöresinde aram~~lard~r 22. Biz burada bu seyyahatnameleri
teker teker gözden geçirecek de~iliz 23 ; yaln~z mezar~n mevkii hak0 Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia. Ed. Parthey-Pinder
(186o), s. 529. Ayr~ ca bk. Berger, RE. VII, S. 1931/32. Treidler, Der Kleine Pauly
II, s. 88o/81.
21 Dakibyza ad~n~ n Bizans tarihlerindeki çe~itli ~
ekilleri için: X. A. Sideridis,
KSyll. 27, 1900, S. 267.
22 Bk. Geographi Graeci Minores, ed. C. Mullerus (1861), s. XVII-XVIII. A.
Forbiger, Lehrbuch der Alten Geographie II (1877), S. 389-390, not f-g.
23 Mesela 18. yüzy~l seyyahlar~~aras~ nda R. Pococke gösterilebilir
(A Description of the East and some other Countries III [1743], S. 126) : Yazar Gavise ya da
Gebseh'nin Libyssa'ya tekabül etti~ini, bu hususta fazla bir ara~t~ rma yapmaks~z~n,
kaydetmekle yetinmektedir. 19. yüzy~l: F. Murhard, Gemdlde aus dem griechischen
Archipelagus I (1807), s. 37: Yazar gemi ile Izmit Körfezinde seyrederken kendisine
uzaktan gösterilmi~~olan Gebisseh'nin eski Libyssa oldu~unu yazmakta ve Hannibal'e olan hayranl~~~n~~ patetik cümlelerle ifade etmektedir (ender olan bu
seyyahatnamenin Gebze ile ilgili sayfalar~n~ n bir fotokopisini göndermek lütfunda
bulunan Dr. H. B. Jessen'e te~ekkürlerimi sunar~ m).— O. F. von Richter ( Wallfahrten nach dem Morgenlande, aus seinen Tagebüchern dargestellt von J. Ph. G. Ewers
[1822], s. 381) : Gjebseh'nin Libyssa oldu~unu yazd~ktan sonra orada bir kahvehanede geceyi geçirdi~ini, onun yan~ nda antik bir mermer lahit gördü~ünü ve
isteyenin bunu Hannibal'in mezar~~olarak kabul edebilece~ini, fakat bundan ba~ka
orada Hannibal ile ilgili hiçbir ize rastlamad~~~n~~ifade etmektedir.— Polonyal~~
Kont E. Raczynski mezar~n Kad~ köy yöresinde Libyssa'da oldu~unu kaydetmekle yetinmektedir (Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reiches.
Aus dem polnischen übersetzt von Frh. H. v. der Hagen, [1824], S. 92.). — Wry ise
(Constantinople et la Mer JV'oire [tarihsiz], S. 451) Prinkipo (Büyükada) tepelerinden kar~~~Asya sahilinde rengi bak~m~ ndan araziden ayr~ lan bir tümülüs gördü-
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k~ nda fikirlerin ne kadar birbirinden ayr~ld~~~n~~birkaç misalle belirtme~e çal~~aca~~z.
19 uncu yüzy~l ba~lar~ nda Lechevalier 24 Hannibal mezar~n~n
Gebze'nin kuzeyinde, bir tepe üzerinde gösterildi~ini yazmakta
ve seyyahlar~~ bu mezar~~açma~a davet etmektedir. Graf Karl von
Rechberg taraf~ ndan 1804/05 te Anadolu ve Ege Adalar~na yapt~~~~
bir seyyahatte yan~ nda bulundurdu~u ressamlara yapt~r~lm~~~ resimlerden bir tanesinde 25 yüksekçe ve kayal~ k bir tepe üzerinde
çe~itli mezarlarla ilgili ayakta dört sütun, bunlar~n aras~nda yass~~
ta~~levhalar ya da ~ekilsiz ta~lar ve bir de genç servi a~ac~~ tasvir
edilmi~~bulunmaktad~ r (res. 2). Uzakta ise, izmit Körfezinden
'günü ve orada Hannibal mezar~n~n bulundu~unun rivayet edildi~ ini yazmakta,
burada bir kaz~~ yap~lsa dahi bir ~ey bulunamayaca~~, çünkü küllerinin yirmi
yüzy~l içinde uçup gitmi~~oldu~u fikrinde bulunmaktad~r. —A. - D. Mordtmann d. A., Anatolien, Skizzen und Reisebriefe am Kleinasien (1850-1859). Eingeleitet
und mit Anmerkungen versehen von F. Babinger (1925), S. 77: bu eserde Libyssa'n~n Geze'ye tekabül etti~i oldukça kesin bir ~ekilde beyan olunmakatd~r.— Ch.
Texier, Asie Mineure (1862), s. 71 (= Ch. Texier-Ali Suad, Küçük Asya I [133911923],
s. 132133): Yazar bu eserinde itinerarium'lara ba~vurmu~~olmakla beraber bunlar~ n
gösterdikleri mesafelerin Gebze'ye uymad~~~= fark~na varmam~~, Gebze'nin Libyssa'n~n tahrif edilmi~~bir ~ekli oldu~unu kabullenmi~, Hannibal mezar~n~n üzeri
çimenle örtülü bir tümültis oldu~unu, hiçbir yap~~kapsamad~~n~~ve oras~n~n ilerde
kaz~~yapacaklar için bâkir bir yer oldu~unu kaydetmi~ tir. Bu seyyahatnamelerden
baz~lar~n~~ sa~lamakta bana büyük yard~ mda bulunan de~erli meslekta~~m Prof.
Dr. S. Eyice'ye te~ekkürü borç bilirim.- Çok daha sonralar~~(1949 da) V. M~rm~ro~lu ~u sartlar~~yazm~~t~ r: "Dakiviza bugünkü Gebze'dir. Bu kasaba Bitinya
k~rallar~~zaman~nda "Livissa" ad~n~~ ta~~yordu. Bizansl~lar Livisa ad~n~~Dakiviza'ya tebdil etmi~lerdir" (Belleten 13, 1949, S. 318 not 22). Antik ve modern kaynaklara ve Wiegand'~n kaz~s~na dayanan say~n dostumuz F. Dirimtekin, ~stanbul
Fethi Derne~i Dergisi II (say~~7 - 12), 1954 S. 58 V. dd. da Libyza'(!)run Dakibyza'ya e~it oldu~unu, kasaban~ n ilk önce denize yak~ n bir yerde, Eskihisar'da,
sonralar~~ bugünkü Gebze'nin yerinde bina edildi~i fikrinde bulunmu~tur. Yaln~z
Wiegand'~n kaz~~ ve ara~t~rmalar~n~n, dostumuzun yazd~~~~gibi, Eskihisar'~n 2 km.
de~il, fakat ku~~uçumu ile 8,5 km. do~usunda, yani bugünkü Dil Iskelesi yöresinde yap~ld~~~n~~göz önünde tutmak gerekir fikrindeyiz.
24 Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin (1800), s. 39.
Alman arkeologu ve hâfiri Th. Wiegand
25 Bu albüm 1925 y~l~nda tan~nm~~~
Berlindeki
Alman Arkeoloji Enstitüsüne geçmi~sonralar~~
al~nm~~,
taraf~ndan sat~n
tir. Bu önemli albüme dair etrafl~~bilgi için: H. B. Jessen, Archiiologischer Anzeiger
1965, s. 913 v. dd. Resim ayn~~makalede s. 929/30 da yay~nlanm~~t~r. Hannibal'in mezar~na dair: ayn~~yerde s. 919 not 9 da bibliyografya verilmi~tir. Resmin
iyi bir foto~raf~n~~bana gönderen Dr. Jessen'e te~ekkürü borç bilirim.
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tepelerle ayr~lm~~, her iki ucunda birer cami kapsayan bir kasaba
görülmektedir ki, buras~n~n sa~da Çoban Mustafa Pa~a, solda Sultan
Orhan camileri ile Gebze oldu~u anla~~lmaktad~r. Resmin alt~nda ise
~u yaz~~vard~r: "Tombeau d'Annibal, que l'on voit â une demie heure
du village de Gebize" (Gebze'den yar~m saatlik mesafede görülen
Hannibal'in mezar~). Nisan ~~968 de Gebze dolaylar~nda yapt~~~m~z bir
inceleme gezisinde kasaban~n ku~~uçumu ile 2,5 km kuzey-bat~s~nda
ve Molla Fenari köyüne giden ~osenin solunda 325 rak~mli "Gaziler
Tepesi"nde eski ~eklini aynen muhafaza etmi~~olan bu yeri bulduk
(res. 3 v. dd.). Buras~~etraf~~intizams~z ta~larla örülmü~~kuru duvarla
çevrili (kal~nl~~~~0,90 - ~~m) (res. 4), ana ekseni a~a~~~yukar~~kuzey güney yönünde, biri dikdörtgen (içten eb'ad~~5,80 x 5,40 m), di~eri
güney ucu apsid ~eklinde (7,40 x 5,8o m) iki alandan meydana gelmektedir (res. 5 - 6). Birinci alanda kuzey-güney istikametinde iki sütun (res. 7), bunlar~n aras~nda 1,55 m. uzunlukta
bir ta~~levha bir mezara i~aret etmekte, do~uda yine ayn~~yönde
iki mezar~n bulundu~u anla~~lmakta, ikinci alanda ise etraflar~~
ta~larla çevrili iki mezar, keza iki sütun aras~nda yer ald~~~~anla~~lan
üçüncü bir mezar (res. 8) do~u-bat~~istikametinde yap~lm~~~bulunmaktad~r. Bu dört sütun (bugünkü yükseklikleri 1,94 m. dir) ve
profilli di~er yass~~mermer levhalar (res. 9) bir yuvarlak sütun ve
bir kare paye kaidesi (res. 10 - 1) Bizans devrine ait bulunmakta
ve burada (belki bir manast~rla ilgili olarak) bir mausoleum'un bulundu~una i~aret etmektedir. Türkler zaman~nda ise bu alan müslüman yat~rlar~~alan~~haline sokulmu~~ve dev~irme Bizans mimari ta~lar~~ile müslüman mezarlar~~ yap~lm~~t~r. Burada bugün dahi mum
yak~ld~~~~baz~~kal~nt~lardan anla~~lmaktad~r. Bu tepeden güney yönünde çekilmi~~olan ve Gebze'yi de kapsayan foto~raflar (res. 6) Rechberg'in ressamlar~mn ne kadar itinal~~ve dakik çal~~m~~~olduklar~n~~
aç~kca göstermektedir.
1894 te Vita! Cuinet Gebze'nin Libyssa'ya tekabül etti~ini beyan
ettikten sonra demiryolu yak~n~nda (dolay~s~~ile Gebze'nin güneyinde)
bir tümülüsü (y~~ma tepeyi) Hannibal'in mezar~~olarak kabullenmekte, demiryolu yap~l~rken bu tepenin sathi ve gayri ilmi bir ~ekilde
ara~t~r~ld~~~n~, tepenin üzerindeki a~açlar aras~nda bir at~n kemiklerine rastland~~~n~, bunlar~n yan~nda ise birkaç a~~nm~~~ta~tan ba~ka
bir ~ey bulunmad~~~n~~kaydetmektedir 26 . Fakat bu tümülüsün yerini
2 6 La Tur guie d' Asie. Gdographie administrative, statistigue, descriptive et raisonnie
de chague province de l'Asie Mineure 1V (1894), S. 689.
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tasrih etmedi~inden onu bugün tesbit etmek imkans~zd~r. Belki tepe son
senelerde demiryolu geni~letilirken büsbütün ortadan kald~r~lm~~t~r.
Di~er birtak~m ara~t~r~c~lar (bilhassa ~ g uncu yüzy~l~n son yar~s~nda) mezar~~Gebze'nin ku~~uçumu ile 700 m güney-do~usunda
yayvan bir tepe (rak~m~~182 m) üzerinde aram~~lard~r. Mesela Colmar
Frh. von der Goltz bu tepe üzerindeki mezar~~oldukça etrafl~~bir
surette târif etmektedir 27 : "Gebze'nin yak~n~nda Hannibal'in intihar etti~i yer oldu~u rivayet olunan mahal bulunmaktad~r
Trenden, Gebze istasyonuna girmeden önce, uzak bir tepenin üzerinde
bugün Hannibal'in mezar~~olarak gösterilen yeri görmek mümkündür.
Mezar tarla ta~lar~~ile çevrili olup oval ~eklindedir. Iki servi a~ac~~
iki k~sa tarafta yer almakta ve bunlar uzaktan zirvesi kesik tek bir
a~aç gibi görünmektedir. Bundan dolay~~bu yer civar köylüleri taraf~ndan "iki servi" olarak adland~r~lmaktad~r. Civardaki Türkler ve
Rumlar bu mezara kar~~~hörmet göstermektedirler. Türkler burada
me~hur bir ~eyhin yatt~~~n~~iddia etmekte, Rumlar ise buradaki yat~r~n
bir martir (dün u~runda ölümü§ ~ehit) oldu~unu söylemektedirler".
Istanbul'daki "Syllogos" derne~i üyelerinden X. A. Sideridis
Gebze, Libyssa ve Hannibal'in mezarma dair yazd~~~~dikkate de~er bir
makalede " ayn~~yer üzerinde durmakta, buras~n~~Gebze'nin güney do~usunda yar~m saatlik mesafede göstermekte, harita üzerinde bu
tepe, Gebze ve Gebze istasyonunun bir e~kenar üçgen meydana
getirdi~ini, Gebze'nin üçgenin kuzey, istasyonun güney ve tepenin
do~u ucunda yer ald~~~n~~bildirmektedir. Bu tepenin üzerinde kuzey güney yönünde olan mezar iki servi a~ac~~ taraf~ndan s~mrlanm~~t~r. Mezara ait öteye beriye serpilmi~~ta~lar mevcuttur. Güneydeki
a~ac~n dibinde, üzerinde hiçbir süs kapsamayan bir granit levha
vard~r. Kuzeydeki a~ac~n dibinde bulunan bir ta~~levha üzerinde
çizgilerle monogram ~eklinder resmedilmi~~geometrik bir motif görülmektedir. Fakat ta~~buraya pek eski bir zamanda konmu~~olacak
ki bu motif bir hayl~~ a~~nm~~~ve çizgileri belirsiz hale gelmi~tir.
27 C. v. d. Goltz, Anatolische Ausflüge (1896), s. 74/5. A~a~~~yukar~~ayn~~bilgileri
~u eserde de bulmak mümkündür: L. E. Browski, Ein Ausflug mil der "Anatolisclum
Eisenbahn" von Konstantinopel bis Biledjik und Nic iia (senesiz), s. 26.
28 X. A. Sideridis, KSyll. 27, 1900, s. 280. Bu makalesinde yazar Hannibal
mezanna dair hemen hemen bütün eski kaynaklar~, rivayetieri ve baz~~seyyahatnameleri toplam~~~olmakla beraber bunlardan gere~i gibi faydalanamam~~~ve mezarm
yeri hakk~nda yanl~~~sonuçlara varm~~t~r.
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Civardaki bir fakir köylü toplad~~~~paralarla mezar~n üzerinde mumlar
yakmaktad~r. Zira etraftaki dindar halk bu mezar~n Sultan Orhan'a
ait oldu~una inanmaktad~r. Bu sultana sayg~~göstermelerinin ba~ka
bir sebebi onun hastalara ~ifa verici bir kudrete sahip olmas~ndan
ileri gelmektedir. Sideridis bu mezar~n esas~nda HannibaPe ait olup
olmad~~~~hakk~nda kesin bir hüküm vermemekle beraber buna mütemayil gibi görünüyor. Metne 1889 y~l~nda bu mezar~~ziyaret eden
Alman Gezi Kulübünün çektirdi~i bir foto~raf ilave edilmi~~bulunmakta, bu resimde as~rl~k iki servi a~ac~~ ay~rd edilmekle beraber
ka~~t ve kli~enin fenal~~~ndan dolay~~daha fazla bir ~ey görülememektedir. Alman seyyah ve ara~t~r~c~s~~E. Naumann ise bu mezar
ve servilerin daha vaz~h bir resmini vermi~tir (res. 13) 29.
Ayn~~mezar~n ya~l~~boya tablolar~~19 uncu yüzy~l~n tan~nm~~~
Alman manzara ressamlar~ndan Eugen F. P. Bracht taraf~ndan yap~lm~~t~r. 1893 te Berlin'de sergilenen bu tablolardan birinde iki tane as~rl~k servi a~ac~~aras~nda mezar~n kal~nt~lar~~görülmekte, gök yüzündeki
karanl~k bulutlardan bir f~rt~nan~n yakla~t~~~~sezilmekte, ayr~ca bir
keçi sürüsünün servilere do~ru kaçt~~~~göze çarpmaktad~r (res. 14).
Her ne kadar resim romantik bir hava ta~~makta ve Bracht'~n bu
yeri bizzat görüp görmedi~i tesbit edilememekte ise de burada bir
hakikat pay~~oldu~u ve ressam~n eski târiflere ya da foto~raflara ba~vurmak suretiyle bu tabloyu yapt~~~~anla~~lmaktad~r 3°. Bu tablonun
önemi Hannibal mezar~n~n Avrupa ve bilhassa Almanya'n~n ayd~n
çevrelerinde ün kazanmas~~ve bu alanda yap~lacak ara~t~rmalar için
maddi imkanlar sa~lamas~~ bak~m~ndan etkili olmas~ndad~r.
Bugün "Annibal Tepe" ad~n~~ ta~~yan bu tepedeki (res. 15)
mezardan pek az iz kalm~~, iki amtsal servi a~ac~~ise ortadan kalkm~~t~r. Burada gizli kaz~lar yap~ld~~~~ihbar~~üzerine Maarif Umumi
Müfetti~i Tevhid Bey'in 1928 y~l~nda yapt~~~~incelemeler ve düzenle29 E. Naumann, Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, s. 18/19.
30 Eugen Bracht için bk. U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler IV ( ~ g~ o), S. 502/03. M. Osborn, Eugen Bracht (Künstler-Monographien, Nr. 97) (1909), S. 74/75. Th. Wiegand, Bosporus 1907, N. F. III. Heft, s. 6o.
Bu tablonun üç versiyonu mevcut olup bir tanesi sanayici ve banka direktörü v.
Siemens'te, ikincisi Hannover Eyalet Müzesinde ve üçüncüsü Munih'te özel bir
kolleksiyonda bulunuyordu. Ikinci cihan harbinde kaybolan Hannover tablosunun
bir foto~raf~n~~bana gönderen Dr. Jessen'e te~ekkürlerimi sunar~m.
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di~i raporda 31 servilerden birinin kurumu~~oldu~u, civar halk~~
aras~nda dola~an bir rivayete göre buradaki mezar~n Eskihisar fâtihine ait oldu~u, Hannibal mezar~n~n ise kar~~~cihette Tombuldere
üstünde ve Eskihisar'a giden yol üzerinde bulundu~u, burada evvelce
baz~~lâhitler ke~fedildi~i, ahalinin kavlince buraya zaman zaman
yabanc~lar gelip bir k~l~ç arad~klar~~ ve bu k~l~m Hannibal'e ait
olarak kabul edildi~i yaz~l~d~r. ~kinci servinin 1934 te kurudu~u
anla~~l~yor 32. Bugün ise etraf~~tel örgülerle çevrili olan mezara ait
sadece bir uzun blok göze çarpmakta (res. 37 - 18), mezar~n etraf~~
too m. çap~nda bir daire te~kil eden genç servi a~açlar~~ile çevrilmi~~
bulunmaktad~r (res. 16) (ayr~ca bk. s. 549).
Fakat Hannibal'in mezar~n~n Gebze yöresinde bulunmad~~~~
bugün kesin olar ak söylenebilir. Gebze'nin 2,5 km güneyinde
bulunan istasyon Haydarpa~a'dan 44,5, ~zmieten ise 46,750 km mesafededir. Halbuki Peutinger haritas~nda ve itinerariumgarda Libyssa
~zmit'e daha yak~ n olarak gösterilmekte ve Izmit - Gebze antik yolunu
düz bir hat ~eklinde tasavvur etsek bile (asgari 42 km) Peutinger
haritas~~ ve itinerarium Antonini'deki mesafe 32,5 ile 34 km aras~nda
de~i~ti~inden arada 8 - 'o km lik bir fark bulunmaktad~r. Vâk~a
itinerarium mesafelerinde, yukar~daki cetvellerden anla~~laca~~~gibi,
2 - 4 km'lik farklar göze çarpmaktad~r. Fakat 8 - ~ o km'lik bir fark~~
kabullenmek imkâns~zd~r. Esasen Roma itinerarium'lar~m ilk yay~nlam~~~olan Wesseling Libyssa = Dakibyza hususunda mütereddit
kalm~~~33, co~rafyac~ lardan Mannert ve Forbiger bu faraziyeyi reddetmi~ler 34, filolog ve tarihçi C. Müller ise buras~n~ n sonradan ta~~d~~~n~~kabullendi~i •râ Poxyriou ad~na dayanarak (.743awda, •rac,
[3ac~Prtou) Libyssa için Tav~anc~l'~~teklif etmi~tir 35. ~ngiliz seyyah~~
Ainsworth ise mezar~ n mevkii üzerinde oldukça etrafl~~bir surette
durmu~, antik kaynaklar~~ve hattâ itinerariumlar~~ gözden geçirdikten
sonra Libyssa'n~n Gebze'ye tekabül edemiyece~i, fakat Hereke olmas~~
31 Bu rapor Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler G. Müdürlü~ü
732.43/7 no. 11 dosyas~ nda mevcuttur. Bu dosyadan faydalanmama müsaade eden
Genel Müdür Hikmet Gürçay'a te~ekkürlerimi sunar~m.
32 Gebze Maarif Memurunun 5/6/1943 tarihli yaz~s~~(ayn~~ dosyada).
33 Wesseling, Vetera Itineraria, s. 139/40.
34 Mannert, Geographie der Griechen and Römer VI, 3 (~ 8o~ la), s. 586. A. Forbiger, Handbuch der Alten Geographie III, S. 389/90, not f-g.
36 Geographi Graeci Minores, ed. C. Mullerus II (1861), s. XVII - XVIII.
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gerekti~i sonucuna varm~~~ve eserine o civardan geçen bir dere üzerinde ve denize yak~n bir yerde iki gözlü bir Türk köprüsünün yan~nda,
romantik bir manzara içinde hayali bir mezar resmi ilave etmi~tir
(res. 12) 36 . Seyyah ve ara~t~r~c~~ W. Leake ise ilk defa olarak
Libyssa için Dil iskelesi'ni ileri sürmü~~37, bu faraziye daha sonralar~~Chr. Hülsen'in tavsiyesi üzerine 38 Dil iskelesi yöresinde incelemelerde bulunmu~~olan O. Schwab 39 ve ondan sonra H. Kiepert
taraf~ndan kabul edilmi~tir.
Anadolu'daki kaz~~ve incelemeleri ile tan~nm~~~olan Alman arkeolo~u Th. Wiegand Dil iskelesi yöresinde 1902 y~l~nda Schwab'tan daha etrafl~~bir inceleme gezisi yapm~~, bu gezinin sonuçlar~n~~
"Hannibal'in mezar~n~n mevkiine dair" adl~~bir makalede bir
harita ile birlikte (res.
yay~nlam~~t~r 4'. Wiegand Gebze'den
Hereke'ye giden eski yol üzerindeki Türk köprüsü (res. 20) ile
deniz kenar~~aras~ndaki Dil Dere ( ya da Ova Dere) vadisinde
(res. 21-23) hiçbir antik esere rastlamad~~~n~~yazmakta, fakat Kaba Burun'u döndükten ve bat~ya do~ru gittikten sonra manzaran~n
birden bire de~i~ti~ini ve burada eski bir iskân yerine i~aret edebilecek izlerin belirdi~ini kaydetmektedir. Nitekim I5o rak~ml~~
Y~lanca Bay~r'~n (res. 27) do~u yamaçlar~nda (res. 30 - 31) tarlalar~n üst sath~nda çanak çömlek ve kiremit k~r~klar', bundan
ba~ka 13 m. kadar uzunlukta takip edilen tu~la ve kireç harc~~
ile yap~lm~~~büyücek bir binan~n k~smen kemerli olan temel kal~nt~lar~~(res. 33) ve onun gerisinde enkaz y~~~nindan meydana geldi~i
anla~~lan 40 m. uzunluk, 29 m. geni~lik ve 6 m. yükseklikte bir tepe
görülmekte 42, Y~lanca Bay~ r'~n denize yakla~t~~~~yerde ise kal~nt~lar
kaybolmakta, fakat bay~r~n bat~s~nda tekrar ortaya ç~kmaktad~r. Bu
k~s~mda antik r~ht~m duvarlar~, sarn~çlar (res. 34 - 35), k~rm~z~mt~rak
36 W. F. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Chaldea and Armenia
I (1842), S. ~ 8 v. dd. Hannibal mezar~n~n resmi s. 9 un ba~~nda bulunmaktad~r.

Bu resmin bir foto~raf~n~~ bana veren General Cevdet Çulpan'a te~ekkürlerimi
sunar~m.
37 journal of a Tour in Asia Minor (1824), s. 9.
38 Berliner Philologische Wochenschrift 16, 1896, s. 28-30.
39 Berliner Philologische Wochenschrift 16, 1896, S. 1661 v. d.
40 Special-Karte von Westkleinasien (1892), pafta III ve Formae Orbis Antiquae,
pafta IX. Ayr~ca bk. E. Oberhummer, Geographisches jahrbuch 22, 1899, s. 237.
41 Athenische Mitteilungen 27, 1902, S. 321 V. dd. lev. XII.
42 Ayn~~ makale, s. 325 res. 4.
Benden C. XXXII, 35

AR~F MtiFiD MANSEL

546

b~r s~va ile s~val~~ev duvarlar~~mevcuttur 43. 1873 te demiryolunun
gezisinde Wiegand'a refakat etmi~~olan
bu k~sm~n~~in~a etmi~~ve 1902
Alman mühendisi Eckerlin o zamanlar bu k~s~mlarda 3 m. ye kadar
ayakta duran ev duvarlar~, ayr~ca kesme ta~lardan yap~lm~~~bir tak~m
duvarlar gördü~ünü, fakat bunlar~n demiryolu in~as~~esnas~nda ya
tahrip edilmi~, ya da toprak alt~nda kalm~~~oldu~unu beyan etmi~tir.
Bundan ba~ka bu yerlerde antik sikkelere de rastlanmaktad~r. Fakat
bu iki iskân yerinin birbirinden yakla~~k olarak 800 m. uzakta bulunmas~~(res. 19 deki haritaya bk.) Wiegand'a göre ~öyle bir soru ile
kar~~la~~lmas~n~~gerektirmektedir: Bunlardan acaba hangisi Libyssa'ya
tekabül etmektedir? Wiegand'a göre her iki yer de ayn~~antik kasaban~n
mahalleleri olarak kabul olunabilir ve böylece hem itinerarium'lara,
hem de Plutarkhos ve Appianos'un verdikleri bilgilere uyugun bir
oturma yeri tesbit edilmi~~olur. Wiegand bu yerin stratejik durumu
üzerinde de durmakta, kar~~daki Hersek Dili'nden ötürü buras~n~n
Izmit Körfezi'nin en dar yerine tekabül etti~ini (3 km), buradan
kestirme olarak izni~e ula~man~n mümkün oldu~unu belirtmekte 44,
Ayn~~makale, s. 326.
Dil Iskelesi Ortaça~da birçok ordular~n ve bu arada Haçl~~ordular~n~n kar~~~
tarafta Helenopolis ve Kibotos gibi kasabalar kapsayan Hersek Dili'ne geçmelerine
~ahit olmu~, daha sonralar~~ise bir geçit iskelesi olarak, demiryolunun in~as~na kadar,
önemini konmu~tur. Bu yerin Bizans devrinde ne gibi bir ad ta~~d~~~~kesin olarak
bilinmemektedir. Arrianos'a izafe olunan vi (3o~ntou ad~n~n buraya ait olam~yaca~~na
yukar~da i~aret etmi~tik (not 8). W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von
Kleinasien im Mittelalkr (Sitzungsberichte der Akad~mie der Wissenschaften, Wien, philoshist. Classe CXXIV, 1891) s. 6 da Suidas'a dayanarak buras~n~n Darkon iskelesi
(4err6p~ov 6 Adepxcov) oldu~unu ileri sürmekte, Wiegand ise (Bosporus, N. F. III. Heft,
1907, s. 81) bunu kabule mütemayil görünmektedir. Tomaschek ayr~ca bütün bu
k~y~~bölgesinin birçok defalar ad de~i~tirdi~ine de~inmekte, mesela Anna Komnena
zaman~nda "Aigialoi" (Alyici)o~) ad~n~~ta~~d~~~n~~ve civardaki tepeler bölgesinde
"Pelekanon" (IleXbetvov) un bulundu~unu kaydetmektedir. Sideridis (ad~~ geçen
makalede) buras~n~~ do~rudan do~ruya "Pelekanon" olarak adland~rmaktad~r.
Miliopulos'a göre (NP. 3, 1921, s• 494; 5, 1923, s. 299 v. dd.) Pelekanon Danca'ya
(to Riçion) yak~n bir yerdir. M~rm~ro~lu Pelekanon'u Dar~ca ile Eskihisar aras~nda
"Aya Yorgi" manast~n yöresinde aramaktad~r (Belleten 13, 1949, s. 320). F. Dirimtekin (ad~~geçen makale, s. 52 ve s. 48 ile 49 aras~ndaki kroki 1) Pelekanon için
M~rm~ro~lu ile ayn~~fikirdedir. Dil iskelesi için Aigialoi ad~n~~kabul eder. Evliya
Çelebi (Seyyahatname Il, s. 61) "Gekbuze Dili" iskelesinde 2 han, 2 ekmekçi dükkan~,
I bozahane, 2 bakkal dükkan~~ve Sultan Murad IV ün bostanc~ba~~s~~Mustafa A~an~n yapt~rd~~~~bir çe~me bulundu~unu bil~iirmekte ve Hersek Dili'nin meydana
geli~i ile ilgili ~u hikayeyi anlatmaktad~r: "Rivayet olunur ki Orhan Gazi asr~nda
43
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di~er taraftan buras~~Kad~köy'le Izmit'in hemen hemen ortas~nda
oldu~undan buradan her iki ~ehre ula~man~n kolay oldu~unu aç~~a
vurmaktad~r.
Wiegand ayn~~zamanda Kaba Burunu meydana getiren Geblez
Tepe'yi (rak~m~~ 70 m) de incelemi~~(res. 21 - 22, 31, 37 - 38), bu
tepe üzerinde a~a~~~yukar~~40 m. çap~nda poligonal bir plan gösteren
Bizans kalesinin plan~n~~(res. 39) da tesbit etmi~tir ki" bu kalenin
içinde kuzey surunun yak~n~nda kayal~~~~oymak suretiyle meydana
getirilmi~~bir sarmç, onun bat~s~nda oval ~eklinde kuru duvarla çevrili
bir müslüman yat~r mezar~~(res. 42) mevcuttur. Wiegand burada
bir iskân yerinin bulunanuyaca~~na kanidir.
Anadolu'nun antik topografyas~~üzerinde çal~~m~~~olan W. Ruge
ile Istanbul ve yöresine dair incelemeler yapm~~~olan J. Miliopulos
ta Wiegand'~n bu fikrini kabullenmi~lerdir ".
I~te bu suretle Y~lanca Bay~r'~n do~u ve bat~~eteklerinde antik
bir oturma yeri tesbit eden ve buras~n~n Libyssa'ya tekabül etti~ini
ileri süren Wiegand ~ go6 y~l~n~n yaz~nda Kartaca tarihinin ara~t~r~c~lar~~ve bu büyük komutan~n hayranlar~~taraf~ndan sa~lanan paralar ve Anadolu Demiryollar~~idaresinin yard~m~~ile Y~lanca Tepe'nin
en üst k~sm~nda bir kaz~~yapm~~, bu kaz~mn sonuçlar~n~~bilimsel bir
seyyah~~âlem bir dervi~~buradaki gemicilere gelüp "o~ullar, beni kar~~ya geçirin"
der. Onlar geçirmeyüp giderler. Hemen ol dervi~i âlem ve âmil ete~ine toprak doldurup "biz kar~~ya bi emrullah~~tealâ geçeriz" deyu ete~inden topra~~~deryaya dökdükçe derya kara olur. Bu veçhile geminin ard~nca yürür gider. Gemiciler bu hali
gördükte "aman sultan~m, bo~az~~doldurup ekme~imize mani olma. Istanbul'dan
Izmit'e gemiler geçmez olur. L~ltfet, buras~~gemilerimize gerek" deyu rica ederler.
O da 12000 ad~m kadar deryada gich~p doldurduktan sonra gemiye girer. Hala
onun için "dil" derler, bir sivri kumsal burundur. Dervi~~hazretleri de kar~~~canibe
geçtikte ke~fi keramât etti~i için derhal ruhu pâklerini Cenab~~Hakka teslim ederler.
Gekbuze Dil Iskelesi kurbunda "Dil Baba Dede" nam~~ile medfundur". Acaba Geblez tepe üzerindeki mezar bu dervi~in mezar~~ m~d~r? Dil tskelesinin 19 uncu yüzy~ldaki durumu için bk. Ch. Texier, Asie Mineure, s. 70. Ch. Texier-Ali Suad, Küçük
Asya I, s. 13 ~ . A. D. Mordtmann, ad~~ geçen eser, s. 76. - Bugün Dil ~skelesPnde eski
eserlerden hemen hemen hiçbir iz kalmam~~ t~r. Yaln~z denize do~ru ç~k~nt~~te~kil
eden iskelenin, iç dolgusu ve baz~~yerlerdeki üst kald~r~m kal~nt~larn~dan, Bizans
devrine ait oldu~u anla~~l~yor (res. 23-26).
45 Ad~~geçen makale, s. 324 res. 3. Miliopulos, NP. 3. 1921, s. 493 de burnun
Kebres (K43p) tepe ad~n~~ ta~~d~~~n~~ bildirmekte ve bu ad~~ "x~ip~,Co " ile ilgili
göstermektedir.
46 RE. XIII, s. 203. Miliopulos, NP. 3, 1921, s. 484 v. dd.
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dergide de~il, fakat daha ziyade popüler bir karakter ta~~yan "Bosporus" adl~~Istanbul'da ç~kan bir Alman dergisinde yay~nlam~~t~r 47.
Wiegand, Hannibal mezar~n~n Geblez Tepe'de olam~yaca~~~(?) dü~üncesi ile 48 150 m. rak~ml~~Y~lanca Bay~r'~n (ya da Ibriktar Bay~r) zirvesinde kaz~ya ba~lam~~, fakat birkaç günlük bir çal~~madan sonra mezar
yerine a~a~~~yukar~~kare planl~~(17,90 m. uzunluk ve geni~likte) üç
nefli ve üç apsidli bir kilise bulmu~tur (res. 28) 49 . Kilisenin duvarlar~~
tu~la hat~lh moloz ta~lar~~ve bol kireç harc~~ile yap~lm~~t~. Kilise iki
narteks kaps~yordu. Arka cepheye ait sütun ve sütun ba~l~klar~~kar~~~k
bir durumda bulunmu~tu. Kap~~çerçeveleri mermerdendi. Orta
nef'te, birbirinden 4 m. mesafede 4 sütun bir kubbe ta~~yordu. Zemin
geometrik ~ekiller meydana getiren çe~itli renkte mermer levhalarla
kaplanm~~t~. Wiegand eski bir mezara rastlamak ümidi ile kilisenin
ortas~nda, 4 sütun aras~nda derine inen bir sondaj yapm~~, fakat hiç
bir ~ey bulamanu~t~r. Bu negatif sonuçtan sonra Wiegand, mezar~n
daha a~a~~larda olabilece~i dü~üncesi ile, güneye do~ru 25 m. uzunluk ve 4 m. geni~likte bir tran~e açt~rm~~, bu tran~ede zeytinya~~~
ve ~arap imalâthaneleri izlerine rastlam~~, daha sonra aç~lan çe~itli
tran~elerde ise bir tak~m duvarlar, bir ~apel ve üzerleri yass~~ta~larla örtülü h~ristiyan mezarlar~~bulunmu~, böylece gerek büyük
kilisenin, gerek bu kal~nt~lar~n büyük bir manast~r külliyesine ait
oldu~u anla~~lnu~t~r. Fakat Bizans tabakas~n~n alt~nda baz~~yerlerde, Augustus devrine ait birkaç sikke ve ta~tan kabaca yontulmu~~
silendrik bir kül mahfazas~n~n gösterdi~i gibi 5° bir Roma iskân tabakas~~izlerine rastlanm~~t~r. Di~er taraftan kilisenin sütunlar~, ba~l~k
ve kaideleri de bunlar~n esas~nda Romen olduklar~na ve Bizansl~lar
tarafindan i~lendiklerine i~aret etmektedir.
Wiegand'a göre buras~~g uncu yüzy~lda yap~lm~~~olan Niketiaton
kilisesi ve manast~r~d~r ki bu külliye 12 inci yüzy~lda Selçuk ak~nlar~~sonunda tahrip edilmi~tir 51. Wiegand bu menfi sonuca ra~men
47 Th. Wiegand, Hannibal's Grab. Bosporus, N. F. III. Heft, 1907, s. 6o v. dd.
Ayr~ca bk. J. Oehler, Archdologischer Anzeiger 1907, s. 419 V. dd.
44 Wiegand, ad: geçen makale, s. 68.
44 Wiegand, ad: geçen makale, s. 73, res. 4.
30 Wiegand, ad: geçen makale, s. 8o, res. 9.
41 Tomaschek (ad: geçen makale, s. 6) ve Sideridis'e göre (ad: geçen makale)
Niketiation kalesi bugünkü Eskihisar'a tekabül eder. M~rm~roglu'na göre (ad~~
geçen makale, s. 318 not 21) Niketiaton kalesi Çarrova'da idi. Dirimtekin bu yeri
(ad: geçsn makale, s. 55/56) Uçbun~n yar~madas~~yöresinde Ag~lalt~'da arar~naktad~r.
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Hannibal mezar~n~ n bir zamanlar bu tepe üzerinde bulundu~unu,
birçok antik an~tlar~n tahribine ~ahit olan 9. - ~~o. yüzy~llarda mezar~n
da y~k~ larak malzemesinin kilisede kullan~ld~~~n~~muhtemel görmekte
ve Goethe'nin bir sözü ile makalesine son vermektedir: "Ben tecrübeyi biricik gerçek bilim say~yorum".
Bu kaz~dan sonra mezar ve onun yeri üzerinde durulmam~~,
ancak 1934 y~l~~sonlar~nda ATATÜRK'Üll bu büyük askerin mezar~~ile
ilgilenmesi, mezar yerinin tesbiti ve düzenli bir park haline getirilerek
bir hat~ra ta~~~dikilmesini emretmesi üzerine tekrar aktüel bir konu
olarak ortaya ç~km~~t~r 52 . Bunun üzerine Kocaeli Maarif Müdürü,
Gebze Belediye Reisi ve Maarif Memuru, ~stanbul Arkeoloji Müzeleri ve Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlerinden müte~ekkil bir
komisyon kurulmu~, ~~o - 12 ~ ubat 1935 te toplanan bu komisyon,
Gebze'nin güney-do~usundaki "Annibal Tepe"deki mezar~n Hannibal'e aidiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber ötedenberi mezar~n
burada oldu~u halk aras~nda bir gelenek halinde ya~ad~~~~ve buradaki
maksad~ n bu büyük adama kar~~~gösterilmesi istenen kadir~inasl~~~n
sembolik bir ifadesi olaca~~~dü~ üncesi ile orada bir mezar an~t~~dikilmesine ve ona göre projelerin haz~rlat~lmas~ na karar vermi~tir. Güzel
Sanatlar Akademisi taraf~ndan haz~rlat~lan projelerden 5 no. l~s~~
Atatürk tarafindan be~enilmi~ tir (Nisan 1935). Bu projeye göre (res.
43) tepenin üzerinde ~~oo m çap~ nda bir daire meydana getirmek üzere
serviler dikilecek, dairenin merkezinde üzerine dört taraftan birkaç
basamakla ç~k~ lan bir platform (13 x 15 m) ve onun ortas~nda bir
ta~~Lahit (3 x 5 m) bulunacak, bu an~ ttan dört tarafa, servilerin
meydana getirdi~i daireyi dörde bölen yollar uzanacakt~. Ke~fi
( ~ 5oo) lira olarak hesaplanan bu amt~n in~a masraflar~~Kocaeli
Vilayeti bütçesinden kar~~ lanacakt~. Fakat bu i~~için gerekli para
sa~lanamam~~~olacak ki Kocaeli Vilayetince iane toplamak yoluna
gidilmi~, bu i~in de bir sonuç vermemesi üzerine tepenin üzerine bir
daire vücuda getirmek suretiyle serviler dikilmekle yetinilmi~tir. Bu
servilerin bir k~sm~~bugün dahi mevcuttur (res. 15 - 17).
1951 de bu mezar-an~t i~i tekrar ele al~nm~~, devrin Cumhur
Ba~kan~~Celal Bayar bu alanda tarihi incelemeler yap~lmas~~ve ona
göre sahamn tanzimi iste~inde bulunmu~tur. Bu i~le görevlendirilen
32 A~a~~daki bilgiler Eski Eserler ve Müzeler G. Müdürlü~ündeki
732.43/
7 no. l~~dosyadan derlenmi~tir.
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~stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür Muavini Rüstem Duyuran
24/7/1951 de etrafl~~bir rapor haz~rlam~~ , buna ra~men müsbet hiçbir
i~~yap~lmam~~t~r.
1961 de kültür i~lerine kar~~~ilgi gösteren Yap~~ve Kredi Bankas~~
ayn~~yere bir mazarta~~~dikmek istemi~, fakat bu i~~için Bay~nd~rl~k
Bakanl~~~nca bir proje haz~ rlat~laca~~~bahanesi ile bu i~ e de izin verilmemi~tir.
1962 de Kocaeli Halk E~itim Merkezince yeni bir faaliyet gösterilmi~, Roma kaynaklar~ ndan faydalanmak maksad~~ile Roma Kültür Ata~ emizin bu konu üzerinde e~ilmesi ( !) için D~~i~ leri Bakanl~~~na
yap~ lan müracaat mezkür Bakanl~k taraf~ndan, bu i~ in Üniversitelerimiz taraf~ndan yap~labilece~i mülahazas~~ile, Milli E~itim Bakanl~~~~kanal~~ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Kürsüsüne intikal ettirilmi~, bu hususta bu sat~ rlar~n yazar~~taraf~ndan
tanzim edilen rapor gerekli makamlara gönderilmi~tir
1963 te Turizm ve Tan~ tma Bakanl~~~~taraf~ndan bu i~~üzerinde
tekrar durulmu~, Milli E~itim Bakanl~~~ 'ndan Atatürk zaman~nda
yapt~r~lm~~~olan projeler istenmi~, projeler gönderildi~i halde yine
bir ~ey yap~lmam~~t~r.
Antik kaynaklar ve bilhassa itinerarium'lar Libyssa'n~ n Dil Iskelesi
yöresinde ve Kaba Burun'un bat~s~nda bulundu~unu zanmm~za göre
büyük bir ihtimalle gösterdi~ine göre Hannibarin mezar~n~~Gebze
civar~nda de~il, fakat Dil Iskelesi yöresinde aramak gerekir. Wiegand'~n
bütün bu bölgeye hâkim olan ve Y~lanca Bay~ r'a nazaran denize daha yak~ n ve daha gösteri~ li olan Geblez Tepe (Kaba Burun) üzerinde,
burada hiçbir antik kal~nt~~bulunmad~~~~bahanesi ile, durmam~~~
olmas~n~n manas~n~~pek anl~yam~ yorum. Mezarlar~ n iskân yerlerinin
ortas~nda de~il, fakat d~~~nda ve gösteri~ li yerlerde yap~lmas~~adet
oldu~una ve tepe üzerindeki yat~r~n gösterdi~i gibi, burada bir mezar
tradisyonu mevcut oldu~una göre Hannibal'in Septimius Severus
taraf~ndan yapt~r~lm~~~olan mezar an~t~n~ n bir zamanlar bu tepe
üzerinde yükselmi~~olmas~~faraziyesi bize makul gibi görünüyor.
1964 ilkbahar~ nda bu bölgeye yap~ lan bir inceleme gezisinde Fakültemizin foto~raf uzman~~Aziz Albek taraf~ndan çekilen foto~raflar
bütün bu bölgenin Wiegand zaman~ndan beri pek az de~i~mi~~oldu~unu göstermekte idi (res. 21, 30 - 32, 36 - 38). Mesela Geblez Tepe
üzerindeki oval yat~ r mezar~na el sürülmemi~, yaln~z Bizans kalesinin
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ta~lar~~pek çok yerlerde temellere kadar sökülmü~tü (res. 40 - 41).
1968 ilkbahar~nda yapt~~~m~z ikinci bir gezide ise bu kesimde demiryolunun çift hatt~~ olarak in~as~~ve denize do~ru uzanan tepelerin
alt~ndan tüneller aç~lmas~~yüzünden durumun tamamiyle de~i~mi~~
Oldu~unu tesbit ettik. Nitekim Geblez Tepe'den devaml~~olarak ta~~
ç~kar~lmakta, yat~r mezar~~ise ortadan kalkm~~~bulunmaktad~r. Di~er
taraftan ta~~temini için tepenin Körfeze bakan güney yamac~~(Kaba
Burun) devaml~~olarak oyulmaktad~ r ki (res. 22) bu hal bu h~zla
devam etti~i takdirde yak~ nda Geblez Tepe'nin tamamiyle ortadan
kalkaca~~ ndan korkulabilir. Büyük bir ~antiye halini alan deniz
kenar~ndaki k~s~mlar, bilhassa Y~lanca Bay~r'~n do~u ve bat~~yamaçlar~~
ve bunlar~n aras~ ndaki vadiler (res. 30 - 32) tünellerden ç~kar~lan
toprak ve molozlarla doldurulmakta, yamaçlardan ta~lar sökülmekte,
bu suretle Libyssa'n~ n son kal~nt~lar~~yok olup gitmektedir. Bu durum
kar~~s~ nda bu yerlerde bir arkeolojik ara~t~rma yap~lmas~n~ n mânâs~~
pek kalmam~~t~r. E~er Hannibal için, s~ rf sembolik anlamda, bir
mezar an~t~~dikilmek isteniyorsa zann~m~za göre en elveri~li yer
(büsbütün ortadan kalkmad~~~~takdirde) Geblez Tepe'dir. Bu suretle
hem antik kaynaklara, hem de topografik ara~t~rmalara sad~k kal~nd~~-'1 bilim dünyas~ na duyurulmu~~ve ATATÜRK'Ü/1 emri, biraz geç
olmakla beraber, yerine getirilmi~~olur ".

52 Gebze'den Muallim Köyü üzerinden gelen yol bugün dahi Geblez Tepe'nin
üzerine ula~t~~~ na göre yolu biraz islâh etmek suretiyle turistlerin buras~n~~
ziyaret etmeleri kolayca saglanabilir.
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