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TORMEN~STAN'DA B~R ~EHR~N KE~F~~
Sovyet (T a s ) ajans~ndan naklen ~ran'~n Pars ajans~~
11 sontegrin 1943 de a~a~~daki haberi ne~retmi~tir

"Türkmenistan'da Karakunik kumlar~ nda arkeoloji ara~t~ rmalar~n~~ idare etmi~~olan Profesör Z ak hoder çal~~malar~n~n neticeleri
hakk~nda, Moskova ilim alemine bir rapor sunmu~tur. Profesörün
ifadesine göre Karakunik çölünde askeri talimler yap~lmakta
iken K~z~lordu subaylar~~ kum içine gömülmü~~bir tak~ m harabeleri tesadüfen bulmu~lard~ r. Sovyetler Cumhuriyetleri ittihad~n~n
ilimler akademisinin Türkmenistan ~ubesiyle, Prof esörün sefer heyetini
haberdar eylemi~ler; sefer heyeti, hemen oraya gitmi~~ve eski bir
~ark ~ehrinin bakiyelerini meydana ç~karm~~t~r. Birinci kum tabakas~n~ n alt~nda süslü sütunlu, y~ k~lm~~~bir cami bulunmu~tur. Sonra, bak~r, pirinç e~ya ile bir bilezik ve bir tesbih meydana ç~kar~lm~~t~r. Buras~~ ~üphesiz, mevzuubahs ~ehrin aristokrat mahallesi
idi. Ba~ka bir mahalde yap~lan kaz~lar neticesinde çanak çömlek
ve tu~la pi~irme~e mahsus ocak bakiyeleri bulunmu~tur, bu da zenaat erbab~ na mahsus bir mahalleye i~arettir. Eskiden Hint ile Yunanistan'~~ birbirine ba~l~yan ana yolun üzerinde kâin bu ~ehrin izlerini
tarihte bulmak için eski kitaplarla eski el yaz~lar~na ba~vurma~a 1üzum has~l olmu~tur. Bir kaynak, surlar~~ yeryüzünden 500 kadem kadar yükselen bir ~ehirden bahsetmekte idi. Gerçekten de kaz~lara
devam edilerek bu surlar meydana ç~ kar~lm~~t~ r. O zaman, arap co~rafyac~lar~n~n verdikleri malümat~~ modern bir harita ile kar~~la~t~ rarak, bu ~ehrin bundan 1000 y~l önce mevcut oldu~u, ad~ n~ n da Dendanekan oldu~u katiyetle tesbit olunmu~tur. Islam kaynaklar~nda bu
~ehrin ilk defa olarak, Emevi halifeler aleyhine tertip edilmi~~bir
suikast münasebetiyle zikrolundu~u görülmektedir. Bu kalk~ nman~ n ba~~~olan Ebu Müslim 747 y~l~ nda, askerleriyle birlikte
Dendanekan'da bir müddet tevakkuf etmi~tir. Böyle büyük bir
asker k~tas~, ~ehrin büyüklü~ü hakk~ nda bir bürhand~ r. Co~rafyac~lar~n ~ehadetine bak~l~ rsa burada bir minare vard~; bu da
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X. as~ rdan evvel, bu mühim ~ehre bir idari merkez karakteri bah~ediyordu. Bu eski ~ehrin gömülü oldu~u kumlar içinde
yap~lan arkeoloji ara~t~ rmalar~, Dendanekan' ~n görünü~~ve orada
cari ya~ay~~~ n baz~~ hususiyetlerini tesbite medar olmu~tur. In~aat
malzemesi aras~ nda, ba~l~cas~ , nefis kaliteden pi~mi~~tu~lad~ r. I~te
bu tu~lalard~ r ki ~ehrin en güzel binas~~ olan sütunlu camiin
yap~ lmas~ nda kullan~ lm~~hr. Bu tu~lalar ~ehrin kenar mahallelerinde imal edilirdi, zira buralarda f ~ r~ n bakiyeleri ve döküntüler
dulunmu~tur. Camiin sütunlar~~ zengin surette bezenmi~~ve, ihtimal
ki zaman~ n en iyi heykeltra~ lariyle en iyi hattatlar~ n~ n elinden
ç~ km~~~kitabelerle süslenmi~ tir. Bütün kitabeler o devrin islam
hattat mektebinin mahsulüdür. Dendanekan'da mufassal bir su
yolu, hatta iptidai bir kanalizasyon tesisat~~ vard~. Burada, abdesthane la~~mlar~ na giden, kilden borular bulunmu~tur. Mery
ziraat vahasiyle hayvan yeti~ tirilen Bozk~ rlar~ n hududunda bulunan Dendanekan Selçuk - Türkmen devletinin te~ekkülünde mühim rol oynam~~t~ r. Bu ~ ehir, tam bir belde olarak, 1158 de, G u z
ad~~ verilen göçebelerin hücumuna u~ramas~~ münasebetiyle zikredilmektedir. 13 üncü asr~ n ba~lar~ nda me~hur co~rafyac~~ Yakut
buradan geçti~inde eski ~ehrin bulundu~u mevkide bir sur duvar~~
ile bir kaç harabeden maada hiç bir ~ey bulmam~~t~ r.„

