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THEODOR WIEGAND, Halbmond im letzten Viertel. Archdologische
Reiseberichte. Herausgegeben und erldutert von Gerhard Wiegand (= Son
çcyre:ginde Yar~may. Arkeolojik gezi haberleri. Yay~nlayan ve yorumlayan G.
Wiegand), München, Bruckmann-Verlag, 1970, 8°, 295 sayfa metin,
15 resim, ~~ harita.
Alman arkeologlar~ndan Th. Wiegand Berlin Müzelerinin antik eserler bölümü
müdürü ve Istanbul'daki temsilcisi olarak Anadoluda büyük çapta te~kilâtland~rd~~~~
ve yürüttü~ü kaz~lar ve Berlin 'de kurdu~u "Bergama Müzesi" (Pergamon-Museum)
sayesinde kendine büyük bir ad yapm~~~nadir bilginlerden biridir. Kendisi Anadolu
arkeolojisinde birinci derecede bir rol oynamakla beraber hakk~nda türkçe olarak,
baz~~yaz~lardaki at~flardan ba~ka, hiçbir eser yaz~lmam~~t~r. Bundan ötürü bugün
ele ald~~~m~z bu eserin üzerinde etrafl~ca duracak ve kendisinin ki~ili~i hakk~nda bir
fikir verme~e çal~~aca~~z.
Wiegand taraf~ndan kar~s~na, annesine ve yak~n dostlar~na yaz~lm~~~mektuplardan ve bunlara verilen cevaplardan meydana gelen bu eser iki ana k~sma
bölünmü~tür. Birinci k~s~m 1895 ile 1911 y~llar~~ aras~nda yaz~lm~~~mektuplar~~
kapsamakta ve Wiegand'~n Anadolu'da, Priene, Miletos, Didyma ve Sisam adas~nda yapt~~~~kaz~lar ve ara~t~rmalar hakk~nda bilgi vermektedir. ~kinci k~s~m
mektuplar~~ise Wiegand'~n 1916-1918 y~llar~~ aras~nda dördüncü ordu eski eserleri
koruma ba~müfetti~i olarak Suriye ve Filistinde'ki bilimsel faaliyeti ve gezilerinden
bahsetmektedir. Mükemmel bir te~kilâtç~, temsil etti~i Berlin müzelerinin ç~karlar~n~~daima gözönünde bulunduran iyi ve tali'li bir hâfir, yapt~~~~kaz~lar için ba~ta
Alman imparatoru II. Wilhelm olmak üzere Berlin'deki yüksek makamlar~n ve
bilhassa müzeler genel müdürlü~ünün ve Istanbul'daki Alman sefaretinin deste~ini sa~lamas~n~~ve bu deste~e dayanarak Türkiye'deki müze erkân~ndan devaml~~
olarak tavizler koparmas~n~~bilen usta bir diplomat, Berlin'de "Bergama Müzesi"nin
in~as~~ve tanzimi vesilesiyle meydana gelen "müze sava~~"ndan muzaffer olarak
ç~kan bir aksiyon ve mücadele adam~~olan Wiegand'~n ki~ili~i ve yapt~~~~i~lere dair
bu mektuplar ve o~lu Gerhard Wiegand'~n yorumlar~~sayesinde canl~~bir fikir edinmek mümkün oluyor. Gerçi Wiegand hakk~nda onun yak~n dostu ve Suriye'de çal~~ma arkada~~~olan C. Watzinger taraf~ndan "Theodor Weigand, ein deutscher Archdologe
(1864-1936)" adl~~ ve 488 sayfal~k bir kitap yay~nlanm~~t~~ (1948). Esas itibariyle Wiegand'~n özel ar~ivindeki belgelere dayan~larak kendi vasiyeti ve ailesinin
iste~i üzerine yaz~lm~~~olan bu kitap Wiegand'~n hayat~~ ve yapt~~~~i~ler hakk~nda
toplu bir fikir vermekle beraber oldukça kuru bir eser niteli~inden kurtulamam~~t~.
Bahis konusu etti~imiz kitap ise orijinal mektuplardan hiç ~üphesiz en ilginç olanCarl Watzinger (do~umu 1877). Giessen ( g ~~o- ~~g (,) ve Tübingen (1916948) üniversitelerinde arkeoloji profesörü, Wiegand'~n yak~n dostu ve biyograf~.

390

B~ BL~YOGRAFYA

lar~n~~bir araya getirmekte, enerji dolu bir arkeologun hareketli ve renkli hayat~~
hakk~nda güzel bir fikir vermekte ve ilgi ile okunmaktad~r.
Eserin ba~~nda (s. 13-19) Wiegand'~n o~lu taraf~ ndan kaleme al~nm~~~k~sa,
fakat özlü bir biyografyas~n~~buluyoruz. 1864 y~l~nda Ren kenar~nda Bendorf'ta tan~nm~~~bir tabibin o~lu olarak do~an ve orta ö~renimini babas~n~n çal~~t~~~~Wiesbaden'de yapan Wiegand'~n fena bir ö~renci oldu~u anla~~l~yor. Hattâ daha sonralar~~ çe~itli üniversitelerde ilk önce sanat tarihi, sonralar~~klasik arkeoloji tahsil
etti~i esnada da bir hayli bocalam~~, derslerden ziyade ö~renci dernekleriyle
me~gul olmu~, onlar~~modernize etme~e çal~~m~~, ancak Freiburg (Breisgau) üniversitesine girip tan~nm~~~arkeolog F. Studniczka'n~n 2 s~k~~ bir disiplin alt~nda yap~lan ders ve seminerlerine yaz~lmas~ndan sonra kendini toparlayabilmi~, otuz
ya~~na yakla~t~~~~bir zamanda ~talya'da bulunmu~~bir yap~~yaz~t~na dair bir tez
haz~rlayarak doktora imtihan~n~~ verme~i ba~arm~~t~r (1893). Kendisinin Alman
Arkeoloji Enstitüsünün burslar~ndan birine talip olmas~~ üzerine hocas~~ Studniczka'n~n yazd~~~~tavsiye mektubu dikkat çekicidir. Bu mektubunda Studniczka Wiegand'~n akademik karyer için elveri~li olmad~~~n~, lise ö~retmenli~i için
ise ya~l~~ oldu~unu, kendisine küçük bir Alman müzesinde bir i~~verilebilece~ini ve
belki de bunun yan~nda küçük bir kaz~~ile görevlendirilebilece~ini ifade etmektedir 3 . Bir süre sonra istedi~i bursu elde eden Wiegand eskiden de tan~d~~~~ ~ talya
üzerinden Atina'ya gelerek Alman Arkeoloji Enstitüsünde çal~~ma~a ba~lam~~t~r. Wiegand orada eski üniversite arkada~lar~ndan L. Pallat ve H. Schrader ile
kar~~la~m~~~4 , ayn~~zamanda enstitünün müdürü ve Truva hâfiri ünlü arkeolog mimar W. Dörpfeld 5 ile çe~itli yerlerde s~k~~bir i~birli~i yapmak ve onun teveccühünü
kazanmak yollar~n~~bulmu~tur.
O esnada Bergama'da Zeus suna~~n~~ve kabartmalar~n~~ke~fedip bunlar~~Berlin'e göndermek ve Bergama'da ba~ar~l~~ kaz~lar yapmakla kendine büyük bir ün
sa~lam~~~olan Alman yol mühendisi Carl Humann 6 Menderes kenar~ndaki Magne5 Franz Studniczka (186o-1929). Feiburg (Breisgau) (1889 dan ba~layarak) ve
Leipzig (1 896-1929) üniversitelerinde arkeoloji profesörü, Wiegand'~n hocas~.
3 Watzinger, Th. Wiegand, s. 56.
4 Ludwig Pallat (do'gumu 1867); Profesör, Maarif Bakanl~~~nda raportör
(1898-1928), E~itim ve ö~retim Enstitüsü yöneticisi ( 915- ~~938), Halle üniversitesinde denetleyici (1928-1932). - Hans Schrader (1869-1948) : Atina Alman Arkeoloji
Enstitüsü ikinci sekreteri (1902 1905), Innsbruck (1905 den ba~layarak), Graz (1908
den ba~layarak) ve Frankfurt/Main (19 ~~4-193 ~~) üniversitelerinde arkeoloji profesörü. 1901 de Siemens'in k~zlar~ndan birisiyle evleniyor ve Wiegand'Ia bacanak oluyor.
5 Wilhelm Dörpfeld (1853-1940), Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü birinci
müdürü (1887- ~~ ~~2), Jena üniversitesinde fahri profesör ( 9 ~~ 9). ~~ 882 den ba~layarak H. Schliemann'la birlikte Truva'da çal~~m~~, 1893/94 te kaz~lar~n ilk evresini tamamlam~~, kaz~lar~~ define aray~c~l~ktan ç~kar~p bilimsel bir mecraya sokmakta ba~l~ca rolü oynam~~t~r.
e Carl Humann (1839-1896), yol mühendisi, sonralar~~ Berlin Müzeleri antik
bölümü müdürü ve (1888 den ba~layarak) Türkiye temsilcisi. Bk. Der Entdecker von
Pergamon, C. Humann. Herausgegeben von A. Conze (1930).
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sia'da (Kemer) yapt~~~~kaz~y~~bitirmi~~ve Söke yöresinde Menderes ovas~ n~n bat~~
taraf~nda Priene ~ehrinde kaz~lara ba~lam~~t~~(1895) 7. Ilk önce kendisine arkeolog asistan olarak Schrader verilmek istenmi~, fakat onun Atina Akropolü heykeltra~l~~~na dair haz~rlad~~~~eser daha henüz tamamlanmam~~~oldu~undan yerine Wiegand'~n gönderilmesi kararla~t~r~lm~~t~ . I~te bu seçim Wiegand'~n hayat~nda büyük
bir dönüm noktas~~olmu~, onun bir kaz~~ te~kilâtç~s~~ve hâf ir olarak tüm yetene~ini
aç~~a vurmas~na yol açm~~t~ r. Bu kitaptaki ilk mektubunda Wiegand ~zmir'e geli~ini, orada Berlin müzelerinin Türkiye temsilcisi olarak tantanal ~~ bir hayat süren
Humann'la tan~~mas~n~~ve Priene'ye gidip i~e ba~lamas~n~~renkli bir üslûpla anlatmakta, ayn~~ zamanda Humann taraf~ ndan harabenin yan~nda ve Menderes ovas~na hâkim bir yerde yapt~r~lm~~~olan iki katl~~ve etraf~~ veranda ile çevrili kaz~~
evi hakk~nda da bilgi vermektedir. K~sa bir zamanda Humann'~n takdir ve teveccühünü kazanan genç arkeolog onunla tam bir ahenk halinde kaz~lar~~ yürütme~e ba~lam~~t~r. Fakat k~sa bir süre sonra Humann'~ n hastalanmas~~ ve alt~~ay
sonra da tzmir'de ölmesi üzerine Wiegand kaz~~müdürlü~üne, bir süre sonra ise
Berlin Müzelerinin Türkiye temsilcili~ine atanm~~, arkada~~~Schrader ile birlikte
1899 y~l~~sonuna kadar örnek bir surette çal~~arak ilk defa olarak bir antik ~ehri
tümüyle meydana ç~karm~~t~ r. Büyük bir k~sm~~Berlin Müzeleri Müdürlü~üne yaz~lm~~~olan mektuplar~ nda Wiegand yeni buluntulara dair sürekli haberler vermekte,
Humann'~n tradisyonunu sürdürerek baz~~ önemli mimari ve heykeltra~l eserleri
Almanya'ya naklederken yollar~n fenal~~~ndan ötürü çekti~i güçlükleri ayr~nt~l~~ bir
surette anlatmaktad~r.
1898 y~l~nda Wiegand'~n hayat~nda ikinci önemli bir olay oluyor. O tarihte
Ba~dat demiryolunun in~as~~ve Konya'ya kadar uzanan k~sm~n~n aç~l~~~töreni münasebetiyle Alman imparatoru II. Wilhelm'in ve bu i~i finanse eden "Deutsche Bank"~n
kurucusu ve müdürü Dr. G. Siemens'in iki büyük kaz~yle birlikte istanbul'a geli~i,
sonuncular~n bu f~rsattan faydalanarak bat~~Anadolu'da bir gezi yapmalar~~ve bir
Alman kaz~s~n~~yerinde görmek üzere Priene'ye u~ramalar~~bu hususta ba~l~ca rolü
oynam~~t~r. Siemens'in iki k~z~~Marie ve Lili'nin annelerine yazd~klar~~mektuplardan
anla~~ld~~~~gibi aile bir gece kalmak için Priene'ye geldikte onlar~~kap~da genç bir
arkeolog kar~~l~yor. Siemens kaz~~müdürünün ya~l~~ bir ki~i olaca~~~dü~üncesiyle
Wiegand'~~selâmlayarak do~ruca üst kata ç~k~yor. Fakat orada kimseyi bulamay~nca ~a~allyor, arkas~ndan gelen Wiegand'~n kendini kaz~~ müdürü olarak takdim
etmesi üzerine büsbütün hayretler içinde kal~yor. Bununla beraber Wiegand'~n sade
ve samimi hareket tarz~~onunla Siemens ailesinin k~sa bir zamanda anla~malar~n~~
ve kendilerini özel evlerinde imi~~gibi hissetmelerini sa~l~yor. Ertesi günü kaz~~alan~~
geziliyor, Wiegand ayr~ca genç han~mlar~~akropole ç~kar~yor, dönü~te onlar~~Söke'ye
kadar geçirerek yolda onlarla at yar~~lar~~ yap~yor. ~~te bu suretle yak~~~kl~~ve cana
yak~n bir insan olan Wiegand ile Marie aras~ nda ilk sempati ba~lar~~ kuruluyor.
Bu tan~~may~~izleyen aylarda mektupla~malar ba~l~yor; Wiegand Siemens ailesini

Ein jahrhundert kunstarchdologischer
7 Magnesia kaz~lar~~için: A. Michaelis,
Entdeckungen, 2. bask~~(1908), S. 173 v.dd. - Priene kaz~lar~~için: A. Michaelis, ad~~
geçen eser, s. 175 v.dd. Ayr~ca bk. M. Schede, Die Ruinen von Priene, 2. bask~~(1964).
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Berlin ve ~talya'da Stresa'daki villalar~ nda ziyaret ediyor. Bir süre sonra da iki genç
ni~anlan~yor ve 1900 y~l~~ ba~lar~nda Berlin'de evleniyorlar.
Wiegand kendine bir hayat arkada~~~seçmekte daha isabetli hareket edemezdi.
Çünkü bir taraftan kocas~n~n yapt~~~~bilimsel i~lerin önemini müdrik ve her hususta
kendisine can ve gönülden yard~m etme~e haz~r fedakar bir e~~bulmu~, di~er taraftan
kar~s~n~n serveti sayesinde yaln~z devletten ald~~~~maa~la geçinen bir arkeolo~un
hayat~n~n çok üstünde bir hayat sürmesini ba~arm~~t~r. Ayn~~zamanda kay~nbabas~~
sayesinde Almanya'n~n kapitalist çevreleriyle ili~ki kurarak bunlardan kaz~lar~~
için maddi imkanlar sa~lamas~n~~da ihmal etmemi~tir. Wiegand'Iar Istanbul'da Arnavutköyü'nde Düyunu Umumiye idare meclisi üyesi Sir Edward Law'~n yal~sm~~8
sat~n alarak orada tantanal~~bir hayat sürme~e ba~lam~~lard~r, o kadar ki birçoklar~~
bu yal~ya "ikinci Alman sefareti" ad~n~~vermi~lerdir. Çünkü Wiegand'~n makam~,
Berlin Müzelerinin müdürü ve temsilcisi olarak Istanbul'da idi.
Wiegand Türk resmi makamlar~~ve en çok Müzeler Genel Müdürlü~ü ile
s~k~~ ili~kiler kurma~a önem vermi~tir. O zamanlar Müzelerin ba~~nda Osman
Hamdi ve karde~i ve muavini Halil Edhem beyler 9 bulunuyordu. Wiegand Hamdi
beyi zeki, esprili, a~~r ba~l~, yeti~ti~i çevrenin etkisiyle törpülenmi~~ve cerbeze kazanm~~, cana yak~ n, empülsif karakterli ve fantazisi bol bir ki~i olarak tan~mlamakta,
çocuklar~n~~iyi ve sade bir ~ekilde yeti~tirdi~ini söylemekte, Frans~z as~ll~~kar~s~n~n ise
büyük bir Alman dostu olmamakla beraber samimi ve sempatik bir kad~n oldu~unu
beyan etmektedir. Yaln~z Hamdi beyin Jöntürklere olan e~iliminden ötürü padi~ah
taraf~ndan sevilmedi~ini, bu yüzden kendisinden ba~ka o~lu Edhem'in dahi Avnipa'ya gitmesine izin verilmedi~ini ve bu durumun Hamdi beye çok dokundu~unu
kaydetmektedir.
Wiegand'~n Hamdi beyle yak~n dostluk kurma çabalar~n~n kar~s~~ taraf~ndan
desteklendi~i görülüyor. Madam Wiegand Hamdi bey ailesini bazan yaln~ z, bazan
da çocuklar~yla birlikte ziyaret eder, onlarla uzun boylu konu~maktan zevk al~rd~.
28.2.1905 tarihli annesine yazd~~~~bir mektupta madam Wiegand portresini yapmak
isteyen Hamdi beyin evine gidece~ini ve ilk defa poz verece~ini bildirmekte, o esnadaki hareket tarz~~hakk~nda kocas~ndan diplomatik talimat ald~~~n~~bildirmektedir.
Fakat Hamdi beye ressam olarak fazla önem vermemi~~olacak ki bu resmi annesine
hediye edece~i, fakat onun resmi tavan aras~na koyma~a mezun oldu~u gibi garip
bir cümle de yazm~~~bulunmaktad~r. Her ne hal ise bu husus Hamdi beyin, bazan
iddia edildi~i gibi, s~rf önceden çekilmi~~foto~raflar~~büyültmek ve bunlar~~ aynen
8 Bu yal~~sonralar~~ Enver pa~a'n~n amcas~~ Halil pa~a taraf~ ndan sat~n al~nm~~,
birkaç y~l önce ise maalesef y~kt~r~lm~~t~r. Bahçesinde Wiegand taraf~ndan çak~lta~~~
mozayiki ~eklinde yapt~r~lm~~~Prusya kartal' armas~~ vard~.
9 Osman Hamdi bey için bk. A. M. Mansel, Belleten 24 (say~~94), 1960, S. 291
v.dd. 1972 ba~lar~nda ~~~Bankas~~ yay~ nlar~~aras~nda ç~km~~~olan M. Cezar'm "Sanatta Batva aç~l~~~ve Osman Hamdi" adl~~ 700 sayfal~k eseri iyi tasnif ve tertip
edilmemi~~ve de~erlendirilmemi~~bir malzeme y~~~n~ndan ibaret olup Osman
Hamdi beyin ki~ili~i ve yapt~~~~i~ler hakk~nda bir fikir vermekten uzakt~r. Halil
Edhem bey için: Halil Edhem Hat~ra Kitab~ , cilt II (1948).
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kopya etmek suretiyle portreler yapt~~~~keyfiyetinin tümüyle do~ru olmad~~~n~,
canl~~ modeller üzerinde de çal~~t~~~ n~~ aç~kça göstermektedir.
Hamdi bey'in o zamanlar ç~karm~~~oldu~u "Eski Eserler Nizamnamesi"nde
antik eserlerin yurt d~~~na ç~kar~lmas~~ yasaklanm~~~idiyse de Avrupa devletlerinin kapitülâsyonlara dayanarak yapt~klar~~bask~lar yüzünden bu husus uzun
süre gerçekle~ememi~, Wiegand'~n kaz~lar~nda buldu~u eserlerin eskiden oldu~u
gibi hâf ir ile Türk hükümeti aras~nda payla~~lmas~~nazik bir problem halini alm~~t~.
Kar~s~~da annesine yazd~~~~1.4.1905 tarihli bir mektubunda bu hususa i~aret etmekte, gerçi kocas~n~ n büyük bir ustal~kla i~leri yürütmesini bildi~ini, fakat kolayca ve
can s~k~nt~s~z ba~ar~ya ula~~lan zamanlar~n art~k geçmi~~oldu~unu kaydetmektedir.
Wiegand baz~~Almanlar taraf~ndan kendisine telkin olunan Hamdi bey'e fazla
önem vermeyip i~lerini do~rudan do~ruya saray ve Bâb~âli ile halletme fikrini hiçbir
zaman benimsememi~, gerek Hamdi bey, gerek onun muavini ve sonralar~~ halefi
olan Halil beyle uzun yaz~~malardan ziyade ~ahsi ili~kiler kurma~~~tercih
etmi~ tir. Bu suretle çok zamanlar bertaraf edilmesi güç olan birtak~m sürtü~meleri
mümkün oldu~u kadar hafifletme~e ve i~leri ekser zamanlar her iki taraf~~memnun
edebilecek bir ~ekilde yürütme~e ve sonuçland~rma~a muvaffak olmu~tur. Bu hususta "Alman Do~u Derne~i" (Deutsche Orient-Gesellschaft) taraf~ndan finanse
edilen Mezopotamya'da Babil kaz~lar~nda kaz~~komiseri ile kaz~~müdürü aras~nda,
eserlerin taksiminde ç~ kan önemsiz bir yetki anla~mazl~~~~ve onun sonuçlar~~misal
olarak gösterilebilir. Hamdi beyi kale almaks~z~ n imparatorun nüfuzu sayesinde
i~lerini Y~ld~z kanaliyle kolayca yürütebileceklerini zanneden ve Wiegand'~n kendilerine kar~~~cephe ald~~~na inanan ad~~ geçen derne~in yöneticileri ve bu arada
imparatorun ~ahsi dostu amiral von Hollmann'~n bu i~i büyüterek ve k~smen de
tahrif ederek imparatora bildirmeleri üzerine büyük bir hiddete kap~lan imparator
Istanbul'daki Alman sef iri baron Marschall von Bieberstein'e gayet kaba bir telgraf
çekerek Hamdi beyi h~ rs~zl~k ve doland~r~c~l~ kla itham etmi~, komiserin hemen
azlini ve Babil kaz~s~ nda bulunan tüm eserlerin kendi ~ahs~na b~rak~lmas~n~~istemi~ti. Wiegand 12.1 o.~~go5 tarihinde Berlin Müzelerine yazd~~~~bir mektupta ~öyle
demektedir: "Böylece Hollmann ve avenesinin niyetleri aç~~a vurulmu~~oluyor.
Yeni bir Hamdi, yeni bir Marschall ve yeni bir Wiegand istiyorlar. Fakat bu sefer
bu efendiler beni son raddeye kadar i~~ba~~nda bulacaklard~r. Kar~~~koymak insan~~
tahrik eder. Ben de her mücadele için gerekli olan do~ru bir ruh haleti içindeyim,
yani sakin ve kararl~y~ m". Sef ir ise bu telgraf üzerinde konu~urlar iken Wiegand'a
~öyle demi~ti: "Imparator gece bir ormanda geziye ç~ksa ve bir a~ac~n arkas~ndan yabanc~~ bir insan kar~~s~na ç~k~ p kendisine bir masal anlatsa hemen o
masala inan~ r; yirmi tane sef ir bunun aksini iddia etseler dahi!". Gerçi bu telgraf
üzerine komiser, hâfirin iste~i hilâfma, geri ça~r~lm~~ , fakat bu i~e çok içerleyen
Hamdi bey Babil eserlerinin imparatora teslimi ~öyle dursun, bir irade ç~kartarak
Asur'da Alman kaz~lar~nda bulunan tüm eserleri Istanbul Müzesine getirtmi~,
ancak bir y~l sonra çivi yaz~l~~tabletleri temizlenmek üzere Berlin'e göndermi~, Wiegand'~n reca ve te~ebbüsleri üzerine bu eserlerin yar~s~n~~Almanlara b~rakm~~t~ r.
Görüldü~ü gibi bu suretle hem imparatorun ~ahsi itibar~~zedelenmi~, hem de Berlin
Müzeleri bu tarihten sonra da devam edüp gidecek olan birtak~m güçlüklerle kar~~la~m~~t~r.
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Wiegand di~er taraftan Berlin'de ba~ ta imparator olmak üzere yüksek makamlarla sürekli temasta bulunma~~~ihmal etmiyordu. Annesine yazd ~~~~30.5.1899 tarihli bir mektubunda imparator ailesiyle birlikte Potsdam'da "Yeni Saray"da yedi~i
ö~le yeme~ini ayr~nt~l~~bir surette anlatmakta, yemekten sonra imparator ailesinin
bir yuvarlak masan~ n etraf~nda yer ald~~~n~ , Wiegand'~ n Priene'ye dair plan ve foto~raflar~~ gösterme~e ba~lad~~~n~ , her belgenin imparator taraf~ ndan dakikadan
dakikaya artan bir dikkat ve hayranl~kla incelendi~ini, kendisine heykeltra~ l~k eserleri gösterildi~i zaman memnunlu~unun büsbütün artt~~~n~~ve bu gibi ~eylerin okullarda gösterilmesi fikrinde bulundu~unu, seans~ n sonunda ise hukümdar~ n kendisini
hararetle tebrik etti~ini söylemektedir. Bu ziyafetin sonucu imparatorun ~ahsi hazinesinden Priene kaz~s~na 40.000 Mark ba~~~lamas~~ olmu~tur.
Priene kaz~s~~ henüz bitmi~ ti ki Wiegand bir zamanlar Ionya'n~n en büyük
liman ~ ehirlerinden olan, fakat Büyük Menderes'in a~z~na y~~d~~~~kum ve çamurlardan ötürü bugün denizden kilometrelerce uzakta kalan Miletos'ta kaz~ya ba~lam~~~( 899-1912), bu i~~için harabelerden 4 km. uzakta Akköy mevkiinde Priene'dekinden daha büyük ve daha konforlu bir kaz~~evi yapt~rm~~t~ r. Kaz~~imparatorun temsilcisi olarak sefir Marschall taraf~ndan aç~lm~~ , böylece ilk evresi 12 y~l sürecek ve
önemli buluntulara yol açacak olan kaz ~~ faaliyeti resmen ba~ lam~~t~r". Wiegand mektuplar~ nda arazinin istimlaki sorunlar~n~,batakl~klar~~kurutmak için aç~ lan hendekleri,
buna ra~men kendisi ve arkada~lar~~için bir meslek hastal ~~~~haline gelmi~~olan malaryadan çektikleri zahmetleri anlatmakta, ayn ~~zamanda kaz~lar~n geli~imi, ortaya
ç~kar~lan an~ tlar ve heykeltra~l~ k eserleri hakk~ nda bilgiler vermektedir. Wiegand'~n
kazd~~~~~ehir Pers'ler taraf~ ndan M.ö. 494 de tahrip edildikten bir süre sonra yeniden
bina edilmi~~olan ~ehirdi. Fakat Wiegand, arkayik döneme ait baz~~buluntular elde
etmekle beraber, esas itibariyle hellenistik ve Roma imparatorluk dönemine ait
~ehri meydana ç~karm~~ t~ r. Ancak son zamanlarda Wiegand'~n halefleri Menderes
ovas~n~ n pamuk ekimi için kurutulmas~~sayesinde ve kuvvetli pompalar kullanmak
suretiyle daha derin tabakalara inmek ve ba~lang~çlar~~M. ö. ~ 6.yy.a kadar ç~kan en
eski ~ehri k~smen aç~~a ç~ karmak imkanlar~n~~ elde etmi~lerdir ~ l.
Miletos'ta çal~~t~~~~esnada Wiegand bu ~ehrin 15 km. güneyinde bulunan ve
Anadolu'nun en büyük tap~na~~n~~ kapsayan Didyma'da (Yoran) kaz~~ yapma~a
karar vermi~, oradaki kaz~~ruhsat~n~~ellerinde bulunduran Frans~zlar~n tap~nak çevresindeki yerleri sat~~a ç~karmalar~~üzerine bunlar~~ sat~n alarak kaz~n~n ilk haz~rl~klar~na ba~lam~~t~ . Kar~s~na yazd~~~~30.4.1904 tarihli mektubunda kendisinin uzun
pazarl~ klar, hattâ mücadelelerden sonra 12 ev, 10 ah ~ r, 3 kahvehane, bir kundurac~~
dükkan~, birkaç f~r~ n, iki bakkal dükkan~, bir harap cami ve bir de yelde~irmenine
sahip oldu~unu bildirmekte ve Didyma kaz~s~n~ n zannedildi~i kadar güç olm~yaca~~~
fikrinde bulunmaktad~r. Frans~zlar~ n Didyma üzerindeki kaz~~ haklar~ndan vazgeçmeleri üzerine kaz~~1905 y~l~ nda Alman sefiri baron von Marschall taraf~ndan büyük
~° Miletos kaz~lar~~ için: A. Michaelis, ad~~geçen eser, s. 178 v.dd. G. Kleiner,
Die Ruinen von Milet (1968), G. Kleiner, Das römische Milet (1970).
~ i En son: G. Kleiner, Alt-Milet (1966).
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bir törenle aç~lm~~, 1914 y~l~na kadar sürerek tap~na~~n tümüyle meydana ç~kar~lmas~yle sona errni~tir 12 .
Miletos ve Didyma kaz~lar~~büyük ba~ar~ larla sürüp giderken Wiegand baz~~
mimarl~k ve heykeltra~l~k eserlerinin Berline yollanmas~~ i~ini de ihmal etmiyordu.
Bunlar aras~nda Miletos güney agoras~'n~n an~tsal kap~s~na ait mermer mimari parçalar~n nakli en çok zikre de~er. Wiegand'~n kar~s~na yazd~~~~15.9.1907 tarihli bir
mektubundan mahallinde çal~~an alt~~marangoz taraf~ndan günde 4- ~~o büyük sand~k yap~ld~~~n~~ve bunlar~n içine antik parçalar~ n dikkatle yerle~tirildi~ini, Ayd~n'dan getirtilen 15 çift manda ile bunlar~n yeni onar~lm~~~bir yoldan deniz kenar~na
getirildi~ini ve bu i~~için yap~ lan bir iskele sayesinde sand~klar~n "Athena" ad~nda
Alman gemisine yüklendi~ini ve geminin hareketinden sonra bir hafta hemen
hemen fas~las~z çal~~m~~~olan Wiegand'~ n rahat bir nefes alabildi~ini ö~reniyoruz.
Gerçi daha önceleri gerek Priene, gerek Miletos'tan münferit mimarl~k ve heykeltra~l~k parçalar~~zaman zaman Berline gönderilmi~ti. Fakat bir antik an~t~ n yerinden
tümüyle sökülerek yurt d~~~na ç~kar~lmas~~(Bergama Zeus suna~~~d~~ta kalmak üzere)
arkeolojik kaz~ lar tarihinde önemli bir olay olarak zikredilme~e de~er 13 .
Mektuplar 1905 y~l~~ ~stanbul olaylar~~hakk~nda da enteresan bilgiler vermektedir. Mesela o zamanlar istibdat rejimine tahammül edemiyerek Avrupa'ya firer
eden üç tan~nm~~~Türkten birisi olan Arif bey Hamdi beyin yak~n kom~usu ve dostu
idi. Bu ki~i Avrupa yolunu tutmadan birkaç gün önce Hamdi bey'i ziyaret etmi~,
onu kucaklam~~~ve vedala~m~~t~ . Fakat birkaç gün sonra Arif bey'in evinin didik
didik aranmas~~Hamdi beyin evinin de ayn~~ ~ekilde aranaca~~~ku~kusunu uyand~rm~~t~ . Bir sepet dolusu gizli evrak~n (bunlar~n bir k~sm~~eski sadrazam Edhem
pa~a'ya aitti) Kuruçe~me'deki Hamdi bey yal~s~ndan Arnavutköyü'ndeki Wiegand'~n
yal~sma ne ~ekilde kaç~r~ld~~~~ilginç bir surette anlat~lmaktad~r.
Bu olaylar üzerine padi~aha kar~~~kini iyice artm~~~olan Hamdi bey bir gün
madam Wiegand ile görü~ürken ona Abdülhamid'in en a~a~~l~k insanlardan biri
oldu~unu söylemekte tereddüt etmemi~, bu vesile ile ~u olay~~anlatm~~t~~: Babas~~eski
sadrazam Edhem pa~a öldükte Hamdi bey keyfiyeti padi~aha bildirmek ve cenazenin kald~r~lmas~ na izin almak üzere Y~ld~za gitmi~, orada tam alt~~saat bekletilmi~, sonunda ise kendisinden - bu vesileyle teriplenmesi muhtemel herhangi bir
ayaklanman~n önlenmesi için - cenaze törenine kat~lacaklar~ n tam listesi istenmi~ti.
Hamdi bey kendisine kar~~~padi~ah~n yapt~~~~her türlü haks~zl~~~~gere~inde unutabilece~ini, fakat Abdülharnid'e hocal~k etmi~~olan babas~na kar~~~yap~lan bu çirkin
muameleyi katiyen affetmiyece~ini madam Wiegand'a söylemi~tir.
27.8. ~~go6 tarihli bir mektup Hamdi beyin müze müdürlü~ünün 25 inci y~l
dönümünden bahsetmektedir. O gün üçte ikisi Almanya'dan olmak üzere çe~itli
ülkeler, bilimsel kurumlar ve üniversitelerden ~~oo den fazla tebrik telgraf~ , bir hayl~~
fahri doktorluk diplomalan ve ~eref beratlar~~gelmi~ , bu arada Alman imparatoru
Didyma kaz~lar~~için: Michaelis, ad~~ geçen eser, s. 18o/81.
Berlin'deki "Pergamon-Museum"da uzun tart~~malardan sonra terkip
edilmi~~olan bu kap~~için bk. W. v. Massow, Führer durch das Pergamon-Museum (1936),
s. 95 v.dd.
12
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Prusya'da özel kolleksiyonlar~ nda yer alan en önemli tablolar~n röprodüksiyonlar~n~~
kapsayan iki ciltlik an~ tsal bir eseri kendi eliyle yaz~lm~~~bir mektupla beraber sefirin
arac~l~~~~ile Hamdi bey'e takdim etmi~ti. O sevinçli ve heyecanl~~günün ak~am~~
Hamdi beyin yal~s~ nda küçük bir ak~am yeme~i verilmi~, bu yeme~e iki Frans~zdan
ba~ka Wiegand kans~ yle birlikte kat~lm~~ t~ . Fakat aradan iki gün geçtikten sonra
saraydan bir hafiye Hamdi beye gelerek hangi sebeplerden kendisine bir günde
yüze yak~n telgraf geldi~ini ve Alman sefirinin kendisini hangi i~~için ziyaret etti~ini sormu~, bunun üzerine Hamdi bey büyük bir hiddete kap~lm~~t~. Bu olaydan
birkaç gün önce Abülhamid'in hasta oldu~u ~ay~alan ç~kmas~~üzerine Hamdi bey
ellerini u~u~ turarak ~öyle demi~ ti: "Kim bilir, belki tatl~~ patronum (mon doux
patron) benim y~ ldönümü günü öltir. Ben de ertesi günü kendimi trende bulurum".
Di~er mektuplarda hürriyetin ilan~, parlamentonun aç~l~~~ , 31 Mart olay~,
hareket ordusunun Istanbul'a giri~i, Abdülhamid'in tahttan indirili~i ve onu izleyen
olaylara temas edilmekle beraber Wiegand o esnada kar~s~~ve çocuklar~yla birlikte
Didyma'da bulundu~undan fazla tafsilâta rastlanmamaktad~r.
Baz~~mektuplarda ~stanbul yang~ nlar~ ndan, mesela iki saat içinde 300 ah~ap
evi kul haline getiren 19°8 Arnavutköy yang~n~ndan, ya da ~~o (23) Temmuz 191 ~~
bayram~~ gecesi Süleymaniye ile Langa aras~ nda bir kilometre karelik bir alan ~~
harap eden yang~ ndan bahsolunmaktad~r. Fakat madam Wiegand'~n 25.1.1910
tarihli mektubunda anlatt~~~~Ç~ra~an Saray~~ yang~n~~bilhassa ilginçtir. istanbul'un
bu en güzel saray~~bir lodos f~rt~nas~~esnas~ nda temellerine kadar yanm~~, paha biçilmez e~yas~n~ n yirmide biri dahi kurtar~lamam~~t~ . ittihad ve Terakki f~rkas~n~n komitac~~hukûmetinden bezme~e ba~layan halk bu olay~~Abdülharnid'in bir ah~~olarak kabullenmi~~ve parlamentoyu saraya yerle~tirmekte ~srar eden meclis reisi Ahmet R~za
beyi ba~suçlu olarak görme~e ba~lam~~t~ . Gazetelerde saray~ n yeniden yap~laca~~~
haberleri yay~ nlanmakla beraber saray~ n önünden vapurla geçenlerden baz~lar~~
dumandan kararm~~~ta~~iskeleti görmemek için nemli bak~~lar~n~~ ba~ka tarafa çeviriyor, baz~lar~~ise için için a~l~ yorlarm~~. "Bu yang~ n adeta bir vilayetin kayb~~kadar
ulusal bir felaket olmu~ tu".
Didyma kaz~s~~büyük ilerlemeler kaydetti~i ve an~ tsal Apollon tap~na~~~yava~~
yava~~meydana ç~kt~~~~bir zamanda kab~~kab~na s~~mayan Wiegand, Sisam adas~nda
Hera tap~na~~~ve onun kutsal alan~ nda, uzun müddet sürüp giden te~ebbüslerden
sonra, yaln~z bu yer için de~il, fakat tüm ada için kaz~~izni elde etmesi üzerine,
~~Ekim 1910 da kaz~ ya ba~lam~~ t~r 14. Kar~s~na yazd~~~~mektuplar~ nda Wiegand bir
taraftan kaz~~ hakk~ nda bilgi vermekte, di~er taraftan Sisam'l~ lar ve bilhassa Sisam
beyi Kopassis'le olan ili~ kilerinden, adada s~ k s~ k patlak veren isyanlardan, Kopassis'in Atina'dan gelen bir fedai taraf~ ndan öldürülmesinden, Wiegand'~n 46 nc~~ya~~
günü için yap~lan ~enliklerden, at~lan toplar ve fi~enklerden, Hera kutsal alan~nda
yak~lan ate~lerden, bu gürültüleri bir isyan ba~lang~c~~ sanan ve Tigani liman~nda
demirli bulunan bir Türk gambotunun sava~~durumuna getirilmesinden bahsetmektedir.

14

Sisam kaz~ lar~~ için: A. Michaelis, ad~~geçen eser, s. 181 v.dd.
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1911 y~l~ nda Wiegand Berlin Müzeleri antik bölümü müdürlü~üne atanm~~, bunun üzerine Arnavutköyü'ndeki evini satarak ailesiyle birlikte Berline gitmi~~ve Berlin yöresinde Dahlem'de tan~nm~~~Alman mimari Peter Behrens'e o zamana kadar çok görülen villa tarz~ndan ayr~lan muhte~em bir ev yapt~r~m~~t~r ki
bu ev halen Alman Arkeoloji Enstitüsünün merkez binas~~olarak kullan~lmaktad~r.
Mektuplarda bahisleri geçen Türk-Italyan ve Balkan harplerinden sonra Turkiye 1914 te, bitkin haline ra~men, birinci cihan harbine kat~lm~~, fakat Çanakkale
savunmas~nda ve di~er cephelerde harikalar yaratmaktan hali kalmam~~t~ . 1916 da
Wiegand Türkiye'yi ve Türkleri çok iyi bilen bir ki~ i olarak ve yüzba~~~rütbesiyle
özel bir tarzda yeti~tirilmi~~bir Alman k~tas~n~~ve son model sava~~araçlar~n~~güney
Filistin'e, yani Tur Sina cephesine gtiturmekle görevlendiriliyor. Yan ~nda yaverleri
yedek subay arkeolog-mimar K. Wulzinger ve arkeoloji profesörü C. Watzinger
(sonralar~~Wiegand'~n biyografyas~n~~ yazan) bulunmaktad~r 16. 3 Eylülde Istanbul'a gelen Wiegand kar~s~na yazd~~~~mektuplannda orada her~ eyi hemen hemen
hiç de~i~memi~~olarak buldu~unu ifade etmekte, Istanbul'un ~l~ml~~ sonbahar
havas~n~~teneffüs etmekten duydu~u bahtiyarl~~~~dile getirmektedir. Perapalasta
Feldmarschall v. d. Goltz'un o~lu yarbay v.d. Goltz ile yapt~~~~bir görü~mede bu
subay Pozant~~demiryolu tünelleri daha henüz bitmemi~~oldu~undan Alman k~tas~~
ve malzemesinin nakli için ortaya ç~kmas~~ n~ukadder olan güçlüklerden bahsetmi~,
Almanya'da halk ef kar~n~ n dördüncü ordu komutan~~Cemal pa~a'n~n 300.000 ki~ilik
bir kuvvetle Stivey~~kanal~na taarruz edece~ine ve ~ngiliz hatlar~n~~ yaraca~~na
inand~~~n~, gerçekte ise durumun san~ld~~~~kadar parlak olmad~~~n~ , çünkü Ingilizlerin kanal~n do~usunda günden güne gücünü artt~ran bir ordu bulundurduklar~n~~
ve esas sorunun Filistin ve Suriye'nin savunulmas~~oldu~unu, burada kazan~lmas~~
istenen parlak zaferlerin ve M~s~r'~ n zapt~n~n ise bir hayalden ibaret bulundu~unu
söylemi~tir.
Wiegand yoldan yazd~~~~mektuplar~nda Toros'larda ula~~m~n gerçekten çok
güç oldu~unu, Pozant~ 'mn mühimmat ve her türlü sava~~araçlar~yla dolmu~~bulundu~unu, bunlar~ n Adana üzerinden Suriye'ye naklinin büyük bir problem te~kil
etti~ini yazmakta, fakat bütün bu zorluklara ve s~cak güne~e ra~men kâh ormanlar
ve tozlu yollardan yürümek, kâh trenden faydalanmak suretiyle Adana'ya geldiklerini, oradan k~smen bombalanm~~, k~smen de in~a halinde olan demiryolunu kullanmak suretiyle Halep, ~am üzerinde Birseba'ya (Ber~eba) 10 günde ula~t~klar~n~~
bildirmektedir. Lokomotifler kömür k~tl~~~~yüzünden sadece odunla çal~~t~~~ndan
trenler gayet yava~~gitmekte, Alman ve Türk subay ve erleri s~ cak ve tozdan ba~ka
s~ tma, kolera, lekeli hümma ve dizanteri gibi hastal~klarla sava~mak zorunda bulunmaktad~rlar. Ayr~ca ia~e durumu da hiç iyi de~ildir. Fakat bütün bu güçlükler ve
tehlikelere ra~men Wiegand geçti~i çe~itli bölgelere kar~~~büyük bir ilgi göstermekte,
buralar~~çok güzel tan~mlamakta, fakat koskoca bir ordunun kaderinin k ~smen bitmemi~, k~smen de tahrip edilmi~~bir tek demiryoluna ba~l~~olmas~n~n sak~ncalar~n~~
da aç~~a vurmaktan kendini alamamaktad~r. Birseba'da Wiegand'~ n getirdi~i kuv15 Karl Wulzinger (do~umu 1886), arkeolog-mimar. Karlsruhe Teknik Yüksek
Okulu sanat tarihi profesörü (1919 dan ba~layarak). Carl Watzinger için bk. not t.
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vetler ve araçlar cephenin çe~itli yerlerine da~~t~lm~~, bu suretle Wiegand geni~~bir
nefes alm~~ t~ . Oradan El Ari~'e giden Wiegand Süvey~~harekat~n' idare eden albay
Kress von Kressenstein ile tan~~m~~ , onunla birlikte develer üzerinde bütün cepheyi
gezmek f~rsat~n~~ elde etmi~ tir. Cepheden geri dönen Wiegand yarbay v.d. Goltz ile
ba~ta Kudüs olmak üzere Filistin'in ba~l~ca ~ehirlerini ziyaret etmi~, arkada~lar~~
Wulzinger ve Watzinger ise (Wiegand baz~~mektuplar~nda bunlardan Wa ve Wu
olarak bahsetmektedir) baz~~örenleri ve eski an~tlar~~ incelemek ve onlar~n plânlarm~~
ç~karmak f~rsat~n~~elde etmi~lerdir.
31 Ekim '916 da ~am'a gelen Wiegand ertesi gün dördüncü ordu komutan~~
Cemal pa~a taraf~ndan özel evinde kabul edilmi~tir. Wiegand pa~ay~~ ~öyle tan~mlamaktad~ r: "Küçük, fakat iyi yap~l~~ bir bünyeye sahip olan pa~a 45 ya~lar~nda
görünmekte, koyu siyah bir sakal ve gür b~y~ klara, koyu renkli ve yumu~ak ifadeli
güzel gözlere sahip bulunmaktad~r. Tüm görünü~ü sertlikten ziyade ne~e ve sevimlili~e e~ik gibi bir izlenim uyand~rmakta, fakat ki~ili~inin karakter sahibi ve çabuk
karar verici bir niteli~e sahip oldu~u anla~~lmaktad~r". Konu~ma esnas~nda pa~a
oldukça büyük bir para sarfetmek suretiyle hayran~~oldu~u Sultan Selim'in ~am'daki
camiini tamir ettirdi~ini söylemi~, sonra birdenbire iyi bir uzman buldu~u takdirde
Suriye ve Filistin an~ tlar~n~~yüksek bir ücret kar~~l~~~ nda onun yönetimine verebilece~ini ifade etmi~, bunun üzerine Wiegand'la birlikte orada haz~r bulunan Alman
konsolosu böyle bir i~~için Wiegand'~n en münasip bir ki~i oldu~unu söylemi~tin
Wiegand ise ~u ~ekilde konu~ur: "Ben asker olarak ekselans~n~z~ n emrindeyim.
Harp süresince hiçbir ücret istemeksizin dan~~manl~ k yapmak. ' memnunlukla
kabul ederim". Bu cevap üzerine Cemal pa~ a do~rudan do~ruya ~ahs~na ba~l~~
olmak üzere bir "Suriye Eski Eserleri Genel Müfetti~li~i" kuraca~~n~~ ve ba~ta ~am
ve Halep olmak üzere Suriye ve Filistin'deki islami ve gayri islami eserlerin
incelenip yay~nlanmalar~n~~ istedi~ini bildirmi~, bu hususlar Wiegand taraf~ndan
prensip bak~m~ndan kabul edilmi~tir. Fakat Wiegand i~e ba~lamadan önce Wulzinger ve Watzinger'in adlar~n~~zikretmeksizin, yard~mc~~ uzmanlara ihtiyac~~oldu~unu, Petra, Cera~, Amman, Kudüs ve ba~ ka önemli yerleri görmesinin gerekti~ini
ileri sürmü~, ancak bu gezilerden sonra ~am'daki Sultan Selim Camii'nin
tamiri i~iyle me~gul olabilece~ini ifade etmi~ tir. Bunlardan sonra söz Suriye
ve Filistin'in genel durumuna intikal etmi~, Wiegand buralardaki memurlar~n
Anadolu'dakilere k~yasla çok daha canl~~ ve hareketli olduklar~na, bunda pa~an~n büyük bir pay~~olmas~~gerekti~ine i~aret ederek sözlerini ~u cümle ile bitirmi~ tir: "Du reste on a partout, une peur bleue de Votre Excellence". Bu cümle
pa~an~n ho~una gitmi~~olacak ki Wiegand'a sorar: "Et vous-avez vous aussi peur de
moi?". "Oui Excellence, seulement j'ai une tr6 bonne conscience".
Bu konu~ madan birkaç gün sonra Wiegand Cemal pa~a'dan yapaca~~~gezilerde kendisi ve arkada~lar~ na her hususta kolayl~ k gösterilmesi için idari ve askeri
makamlar için bir tavsiye mektubu alm~~, yan~ nda mihmandar olarak vazife gören
genç bir Türk subay~ndan ba~ ka Wulzinger, Watzinger ve W. Bachmann 18 oldu~u
18 Walter Bachmann (do~umu 1883), arkeolog-mimar. Sachsen eski eserlerini
korumakla görevli (1920 den ba~layarak), Asur, Petra ve Ktesiphon kaz~lar~~mimar~ .
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halde o zamana kadar hiçbir yabanc~n~ n sahip olmad~~~~imtiyaz ve kolayl~klarla
Suriye ve Filistin'de dola~mak ve bilimsel incelemelerde bulunmak f~ rsat~n~~ elde
etmi~tir 17 .
Wiegand' in günlük defteri ve kar~s~na yazd~~~~mektuplardan 1916/17 de Tur
Sina cephesine kadar uzanan gezileri hakk~nda bilgi edinilmektedir. Wiegand ilk
önce Necev çölünde, K~z~ ldenize uzanan büyük kervan yolu üzerindeki antik ~ehirleri ele alm~~ , ondan sonra Kudüs'e geri dönerek, o zamana kadar kimsenin giremedi~i yerleri gezerek Herodes tap~na~~n~n alt~ndaki dehlizler ve yollar sistemiyle
me~gul olmu~, oradan Amman'a geçmi~, ayn~~ zamanda çöldeki eski eserleri ve
Arak-el-Emir saray~n~~incelemi~tir.
Amman'dan Hicaz demiryolundan faydalanmak suretiyle Maan'a ula~an
heyet orada meydana getirilen ve 6 atla 35 deve kapsayan büyük bir kervanla çölü
a~arak bir zamanlar Nabati'lerin ba~kenti olan ve kervan yollar~n~n dü~üm noktas~nda bulundu~undan ötürü hellenistik ve Roma imparatorluk dönemlerinde büyük
bir geli~im geçirmi~~olan Petra'ya vas~l olmu~tur. Wiegand bir vadi çöküntüsünde
yer alan ~ehir, bilhassa ~ehrin k~rallar~~ve ileri gelenleri için yap~lm~~~yükseklikleri
40 m.ye ula~an fasadlara sahip kaya mezarlar~~kar~~s~nda duydu~u heyecan~~güzel
cümlelerle dile getirmekte, kayalar~n sar~mt~rak k~rm~z~dan koyu kan k~rm~z~s~na
kadar de~i~en renk nüanslar~~üzerinde durmakta, vadinin ortas~ndan akan su ve
onun etraf~ndaki zakkum çiçeklerinden ~airane cümlelerle bahsetmektedir. Heyet
El Hazne ad~n~~ta~~yan an~ tsal kaya mezar~n~n üç büyük odas~n~~ikametgâh olarak
seçmi~tir. Wiegand ve arkada~lar~~en çok ~ehir plan~~üzerinde durmu~lar, bu arada
o zamana kadar bilinmeyen yeni an~tlar ke~federek bunlar~n rölevelerini yapm~~lard~r.
Wiegand'~n kaya saray~nda geçirdi~i Noel gecesi ilginçtir. O gece Wiegand
Petra k~ral~~Aretes gibi giyiniyor. K~ral elbisesi bir bedevi me~lâh~ndan, hermelin
mantosu ise bir koyun postundan meydana geliyor. Asâ olarak ucunda bir defne
çelengi bulunan k~rm~z~~beyaz boyal~~bir flâma de~ne~i kullan~l~yor. Ba~~nda kaya
fasadlar~n~n mazgal payeleri ~eklinde kartondan kesilmi~~bir serpu~~bulunuyor.
Serpu~un üst k~sm~n~~ ise yuvarlak bir konserve kutusundan yap~lm~~~ p~r~lt~l~~bir
diyadem süsluyor. Wiegand ayr~ ca yüzüne kuvvetli makyaj da yapm~~t~r. Heyet
önde me~aleler ta~~yan muhaf~zlar oldu~u halde büyük salona giriyor. Üyeler
mezar hücreleri önünde teker teker nutuklar çekiyorlar, bu arada herkes gülmekten
halsiz dü~üyor. Törenin sonunda Wiegand mimar Bachmann'a ba~kentini tekrar
canland~rd~~~n~n arma~an~~ olarak asâs~n~~hediye ediyor.
Fakat heyet Petra'da iken uzun zamandan beri beklenen ya~mur ya~ma~a
ba~l~yor. Sular kayal~klar~n oyuklar~~aras~ndan ~elâle ~eklinde büyük bir ~ak~rt~~ile
akma~a ba~l~yor. Dere kabar~yor ve bir ~rmak halini al~yor. O zamana kadar susmu~~
olan çakallar ve s~rtlanlar geceleyin uluma~a ba~l~yorlar. Yani k~sacas~~her
taraf~~büyük bir gürültü kapl~yor. Wiegand'a göre çok gecikmi~~olan bu ya~mur
"Wissen17 Bunlara dair: Wiegand taraf~ndan 6 cilt halinde yay~nlanan
schaftliche Verajfentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutzkommandos.-Palmyra'ya
dair yine Wiegand taraf~ndan yay~nlanan "Palmyra" (1932).
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iki ay önce ya~m~~~olsayd~~step otlarla örtülür, birçok hayvan ve bu arada binlerce
deve ölüp gitmezdi.
1917 y~l~n~ n ilk günlerinde kervan Petra'dan ayr~larak, f~rt~nal~, ya~murlu ve
gayet so~uk bir havada çölü a~arak ve develerinden birço~unu kaybederek Maan'a
ula~m~~, fakat orada odun bitmi~~ve yer yer isyan etme~e ba~lam~~~olan bedeviler
demiryolunu tahrip etmi~~olduklar~ndan trenin kalkmas~~için günlerce beklemek
zorunlu~unda kalm~~t~r. En sonunda Wiegand ~am'a ula~m~~~ve orada bir zamanlar
Ispanya devletine ait olan bir saraya yerle~mi~ tir. Burada tekrar Cemal pa~a ile
ili~ki kuran Wiegand camilerin tamiri yan~ nda antik binalar~n ve bu arada Emeviye
Camii'nin üzerinde yap~ld~~~~Roma tap~na~~n~ n avlusuna geçit veren portallardan
ikisini meydana ç~karm~~t~r.
Wiegand'~n 1917 ilkbahar~nda çöle yapt~~~~ikinci büyük ekspedisyon Palmyra'n~n (Tedmür) ara~t~r~lmas~n~~hedef alm~~t~ . Wiegand 9 at, 16 kat~r, 8 araba, 9
arabac~, 8 piyade eri ve iki atl~~jandarmadan meydana gelen büyük bir kervanla 230
km.lik çöl yolunu katettikten sonra Palymra'ya varm~~t~ . Wiegand buras~n~~ömründe gördü~ü en an~ tsal bir harabe olarak nitelendirmekte, görünümün hiçbir yerde
kesilmedi~ini, bak~~lar~n direkli caddeler, kemerli portallar, tiyatro, tap~nak, saraylar ve kule mezarlar~~aras~ndan uzak ufuklara kadar uzand~~~n~~yazmakta,
Petra'da kaya mezarlar~ndan ba~ka her~eyin y~k~lm~~~oldu~unu ve ~ehrin etraf~n~~
çeviren kayal~ldar~n bak~~lar~~kesti~ini, halbuki Palmyra'da ucu buca~~~gelmeyen
harabe alan~n~n insanda sonsuzluk duygusu uyand~rd~~~n~~beyan etmektedir. Wiegand ve arkada~lar~~burada ilk defa nekropolün plan~n~~ ç~karm~~lar, kule mezarlar~ndan en önemlilerini röleve etmi~ler, ayr~ca Wiegand'~n ke~fetti~i Korint tap~na~~n~~incelemi~lerdir. Bundan ba~ka Wiegand çölde atl~~geziler yapm~~, baz~~çöl saraylar~n~~ve bir de Roma ordugâh~n~~incelemek f~rsat~n~~bulmu~tur.
Wiegand son olarak Beyrut, Trablus ~am'dan k~y~~yolunu (Frans~z gambotlaruun zaman zaman bu yolu bombard~man etmelerine ra~men) izleyerek Lattakiye'ye ve oradan Samanda~~'na ula~m~~, bir zamanlar Antakya'n~n liman~~olan
Süveydiye'de (Seleukeia) Romal~'lardan kalma an~tsal tüneli gözden geçirmi~, oradan
Antakya üzerinden Kalaat Siman'a varm~~t~r ki oradaki an~tsal manast~r kendisi
üzerinde büyük etkiler yapm~~t~r.
Bu gezi esnas~nda Wiegand k~y~lar~n Ingiliz ve Frans~z harp gemileri taraf~ndan
abluka alt~na al~nd~~~ndan, demiryolunun ise ancak ordunun ia~e ve ikmalini sa~lad~~~ndan ötürü ülkenin her yerinde göze çarpan açl~k ve sefalete de de~inmekte,
mesela Byblos yöresinde hastal~ ktan ya da açl~ktan ölmü~~bir genç adam~n yol üzerinde yatan ve k~smen vah~i hayvanlar taraf~ndan parçalannu~~olan cesedinden
bahsetmekte, adam~n a~z~n~n aç~k, kollar~n~n geriye at~lm~~~ve yurnruklar~n~n s~k~lm~~~oldu~unu yazmakta, sava~a kar~~~bir protesto hayk~r~~~n~n bundan daha veciz
bir surette ifadesine imkan olmad~~~n~~kaydetmektedir.
Fakat Wiegand bu çöl gezileriyle me~gul oldu~u zamanlar Tur Sina cephesindeki durum de~i~iyor, Ingilizler taarruza geçiyor, uçaklar~n~n bombard~manlar~~ise
günden güne kuvvetleniyordu. Fakat Ingilizlerin Gazze'ye kar~~~yapt~klar~~sald~r~lar
büyük kay~plarla geri püskürtülüyordu. Wiegand her zaman övdü~ii Anadolu erlerinin bu sefer de yi~itçe çarp~~t~klarm~~kaydediyordu. Hatta cepheye yeni atanan Ingiliz
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generali Allenby Türklerden ancak dört misli daha kuvvetli oldu~u zaman taarruza
geçece~ini söylüyordu. 1917 yaz~nda durumun vehamet kesbetmesi üzerine cepheye
çok say~da gönderilen Türk ve Alman takviye k~talar~~ile bir "y~ld~r~m ordusu" kuruluyor, bu ordunun ba~~na Alman generali v. Falkenhayn geçiriliyordu. Ülkeyi ve
insanlar~n' hiç tan~m~yan ve bunlar~~ tan~yanlara da ba~vurmak lüzumunu duymayan Falkenhayn cephenin yar~lmas~n~~ve Ingilizlerin Filistin'e girmelerini önliyememi~tir. Wiegand'~n yazd~g~na göre Cemal pa~a hiddet ve kederinden dört gün
hemen hemen hiçbir ~ey yememi~, Falkenhayn'~~"aventurier" ve "imbecile" gibi
sözlerle anma~a ba~lam~~t~. Kudüs'ün dü~mesi üzerine durum büsbütün kötüle~mi~ti. Falkenhayn'~n geri ça~r~lmas~ndan sonra yerine geçen general Liman v.
Sanders de bir ~ey yapamam~~, fakat görevinden çekilirken ordular~n ba~~na bir
Türk komutan~n~n getirilmesi tavsiyesinde bulunmu~tu. Bu suretle Enver pa~a taraf~ndan o zamana kadar sava~~olaylar~~ a~~rl~k merkezinin d~~~nda tutulmu~~olan
Mustafa Kemal pa~a y~ld~r~m ordular~n~n ba~~na geçmi~, ordunun düzenli bir ~ekilde geri çekilmesini ve Amanus'larda yeni bir cephe kurmas~n~~sa~lam~~t~r.
Cemal pa~a'n~n, Suriye sava~~n~n kritik anlar~nda dahi eski eserlerin tândr
ve korunmas~yla me~gul oldu~u, Alman heyetinin Halep ve ~am kalelerinde
yapt~~~~ i~ler ve ileri sürdü~ü tamir projeleriyle yak~ndan ilgilendi~i anla~~l~yor.
Fakat belki Falkenhayn ile çal~~mak istemiyen, belki de günden güne artan Arap
isyanlar~n~n kendisi Suriye'den çekildi~i takdirde biraz yat~~aca~~n~~uman, ayn~~zamanda Istanbul'daki arkada~lar~yla baz~~hususlarda aras~~aç~lan Cemal pa~a 1917
sonlar~nda özel bir trenle ~am'dan ayr~lm~~, Halep'ten ayn~~trene Wiegand da binmi~~ve vagon içinde insanlar~~dondurabilecek kadar so~uk olan Orta Anadolu'dan
geçerek Istanbul'a vas~l olmu~lard~r.
Yolda Cemal pa~a Wiegand'a Türkiye'nin harbe giri~ine dair ~unlar~~anlatm~~t~~: "E~er tarafs~z kalsayd~k durumumuz, Yunanistan'~nki gibi, dayan~lmaz bir
hal al~rd~ . E~er itilâf devletleri taraf~na geçseydik ve onlar galip gelselerdi kaderimiz
yine degi~miyecekti, çünkü k~sa bir süre sonra onlar bizi payla~acaklard~. Onun için
Almanya taraf~n~, yenilmek tehlikesini göze alarak, tutmak zorunlu~unda kald~k.
Belki Almanya ve müttefikleri harbi kazan~rlar, böylece biz de /ngilizler, Frans~zlar ve Ruslar aras~nda payla~~lmak tehlikesini bir süre için atlatm~~~oluruz."
Bundan sonra pa~a "Goeben" (sonralar~~Yavuz) ve "Breslau" (sonralar~Midilli)
sava~~gemilerinin Türkiye'ye s~~~nmalar~~ve bunlar~n Türk hükümeti taraf~ndan
sözde sat~n al~nmas~~ olay~ndan bahsetmi~tir. Gemilere mürettebat için hemen
goo tane fes göndermi~~imi~. Bahriye naz~n (bakan~) olarak durumu güçtü, çünkü
ayn~~günlerde Ingiliz amirali Limpus ve maiyyetindeki deniz subaylar~~Türkiye
emrinde çal~~~yorlard~. Ingilizlerin sabotajda bulunduklar~~ do~ru de~ildir, fakat
Limpus'un baz~~tekliflerde bulundu~u bir gerçektir. Amiral birinci teklif olarak
Bo~az'lar~n sadece görünü~te may~nlarla kapat~lmas~n~, ikinci teklif olarak ta Goeben
ve Breslau'dan Alman mürettebat~n~n hemen uzakla~t~nlmas~n~~ileri sürmü~, bunun
üzerine Cemal pa~a ~u kar~~l~~~~vermi~ti: "Birkaç ticaret gemisinin havaya uçmas~~
belki faydal~~olur; bu suretle Ruslar durumun zannettiklerinden daha ciddi oldu~unu anlam~~~olurlar. Ikinci teklifinize gelince bana bir süre önce verdi~iniz bir
raporda iki y~l geçmeden Türk mürettebat~n~/1 modern bir sava~~gemisini idare
ederniyece~ini bildirmi~tiniz. Bu yüzden mürettebat~n de~i~tirilmesinin mümkün
~gen C. XXXVI, R6
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olmad~~~n~~siz de takdir edersiniz". Bu cevap üzerine ~ngiliz heyeti izin istemi~~ve
Türkiye'den ayr~lm~~t~r.
istanbuPda Moda'ya yerle~en Wiegand, Bahriye Naz~rl~~~~ i~lerini tekrar ele
alan Cemal pa~a ile ili~kilerini sürdürmü~, bu arada Rumeli ve Anadolu hisarlar~n~n pa~an~ n emrine verilmesi üzerine kurulan tamir ve restorasyon komisyonuna girmi~, hisarlar~n çok dikkatli bir surette onar~lmas~~ ve bunlar~n pitoresk
karakterinin behemmehal korunmas~~fikrini ileri sürmü~tür. Bundan ba~ka Wiegand
o tarihlerde Sanat Okulu ö~retmeni olan E. Mamboury ile Yerebatan yang~n~~sonunda tümüyle aç~lm~~~bulunan Sultan Ahmet ile Ayasofya aras~ ndaki Bizans
saraylar~n~n kal~nt~lar~n~~incelemi~~ve bu incelemeleri bir kitap halinde yay~nlam~~t~r.
Wiegand'~n gözden geçirdi~imiz eserde yay~nlanan son mektubu 22.5.1918 de
kar~s~na yaz~lm~~~olup orduda hasta bak~c~~olarak çal~~~rken ölen Prenses Hohenlohe'nin Tarabya'da Alman sefareti bahçesindeki mezarl~ kta def in törenini anlatmakta,
çe~itli teraslar halinde yükselen bu mezarl~ kta birçok Alman er ve subay kabirlerinin
yan~nda gözlerinin Moltke'nin, sef ir baron v. Wangenheim'~ n, sefaret müste~ar~~v.
Leipzig'in ve üzerini Türk ordusunun alt~ n yald~zl~~bir defne çelengi süsleyen v.d.
Goltz pa~an~n mezarlar~na tak~ld~~~n~~yazmaktad~r. "Bizim orada birçok defalar
beraberce bulundu~umuz zamanlarda oldu~u gibi mavi Bo~az sular~n~n p~r~lt~s~~ve
hafif bir deniz rüzgar~~ çal~l~klar ve çamlar aras~ndan yukar~ya aksediyordu. O kadar
iyi tan~d~~~~ki~ilerin ~imdi toprak alt~nda yatmalar~~insanda garip bir duygu uyand~r~yor".
Wiegand'~ n harp sonunda Berlin'e geri dönerek oradaki faaliyeti "müzeler
sava~~"nda oynad~~~~rol, Alman Arkeoloji Enstitüsünün ba~kan~~ olarak Nazilere
kar~~~koymas~~ve ilerlemi~~ya~~na ra~men Bergama kaz~s~n~~idare etmesi gibi olaylar~~
yukar~da ad~n~~zikretti~imiz Watzinger'in kitab~ nda bulmak mümkündür. Bahis
konusu etti~imiz kitap ise yaln~z Wiegand'~n bar~~~ve sava~~zamanlar~nda Türkiye
ve Suriye ahvali hakk~nda de~il, fakat Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun son çeyrek
asr~nda cereyan eden olaylar hakk~ nda da enteresan bilgiler vermektedir. Baz~~
mektuplarda bizler için pek ho~~olmayan baz~~ pasajlar da bulunmaktad~r. Fakat
mektuplar~n imparatorlu~un temellerinden sars~lma~a ba~lad~~~~bir zamana rastlad~~~~ve bunlar~n bir zamanlar yay~nlanaca~~~dü~ünülmeksizin kaleme al~nd~~~~gözönünde bulundurulacak olursa bu pasajlan bir dereceye kadar mazur görmek gerekir. Baz~~ac~~gerçekleri aç~~a vurmalar~ na ra~men bu mektuplar bitmez tükenmez
bir enerji kayna~~ na sahip olan bir arkeologun Anadolu ve Suriye'deki çok cepheli
faaliyeti hakk~nda canl~~bir fikir vermekte, ayn~~zamanda okuyucuyu sürükleyen
bir üslupta yaz~lm~~~bulunmaktad~r.
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