
YAYINLAR 

İstanbul Arkeoloji Müzele
r i n d e Bulunan Boğazköy Tabletle-, 
rinden Seçme Metinler, H. Bozkurt-
M. Çığ- H. G. Güterbock, . Maarif Vekil
liği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Ya
yınlarından, Seri : III, Sayı: I, istanbul 
1944-Maarif Matbaası, Sahife IX+32, 
F. 250 kuruş1. 

Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler 
Müdürlüğü Boğazköy metinlerini ihtiva 
eden bu eserle bundan evvel İstanbul 
Müzeleri tarafından çıkarılmağa başlanı
lan 2 çivi yazılı tabletlerin neşrine devam 
ediyor. Kitabın ilk sahifeleri Maarif Veki
limizin eski eserlere karşı, ilgi ve bilgiyi 
arttırmak için yapılan neşriyat hakkındaki 
yazılarını ihtiva etmektedir. Hititoloji'nin 
muhtelif sahalarında çok değerli ilmî araş
tırmaları ile tanınan ve Boğazköy - metin
lerinin neşrine bundan önce de fiilen işti-
tirak etmiş. olan Prof. Dr. H. G. Güter
bock3 ile birlikte eseri hazırlıyanlar ara
sında Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Hititoloji Enstitüsü mezunları Bayan H. 
Bozkurt ile M. Çığ'ın bulunmaları bizi 
bilhassa memnun etmekte ve kendilerinin 
bu iş için kazanılmaları gelecekteki metin 
neşriyatı hakkındaki ümidlerimizi kuvvet
lendirmektedir. 

Bu broşürde neşredilen metinlerin 
hepsini geçen büyük harpten önceki kazı
larda meydana çıkarak kısmen İstanbul'da 

(1) Bu yazıda kullanılan kısaltmalar : 
HE—— J. Friedrich, Hethitîsches Elementarbuch. 
H G 1 . 2 . = E . H. Sturtevant, A Hittite Glos-

sary, 2. Edition. 
KBo=Keilschriftterte aus Boghazköi. 
KUB=Keüschrifturkunden aus Boghazköi. , 
MVAeG=Mitteilungen der Vorderasiatisch-

Aegyptisenen Gesellschaft. 
OLZ=Orientalistische Literaturzeitûng. 
Ş L = A . Deimel, Şumerisches Lezikon. 
SPAW=:Sitzungsberichte der Preussischen 

Akademie der Wissenschaften, phil. - his. Klasse. 
(2) J. Lewy, İstanbul Asarı Atika Müzelerinde 

Hattı Mıhî Metinleri, Kayseriye civarında "Kültepe, 
de zuhur eden Kadîm Asûri Metinleri. İstanbul 
1926. 

(3) KUB XXV, XXVIII. 

ÜZERİNDE 

kalmış, kısmen Berlin'e giderek «transcrip-
tion»ları yapılarak neşredilmeden geriye 
gönderilen tabletler teşkil etmektedir. 
Bayram Ritnal'leri. ( No. 1-30 ), envanter 
( No. 31), fal metinleri ( No. 32-33 ), mek-
tub ( N. 34), şahıs veya meslek adı listesi 
(No. 35), talimat (No. 36) metinlerini 
içine alan bu tabletler Prof. Güterbock 
tarafından seçilmiş ve çalışma arkadaşları
nın hazırladıkları kopyalar kendisi tara
fından kontrol altında tutulmuş ve tablet
lerin muhteviyatı hakkındaki önsöz onun 
kaleminden çıkmıştır. Önsöz iki dilde 
( Türkçe ve Almanca ) yazıldığı, gibi kita
bın adı da Türkçe ile birlikte bir batı 
dilinde yazılsa idi, eserin alakadarlarca 
tanınması kolaylaşabilirdi. 

Kopyalar bundan evvel Hititçe metin
leri neşirde inkişaf ettirilen ve umumiyetle 
kabul edilen usule uygun olarak dikkat ve 
itina ile ve temiz bir şekilde yapılmış ve 
H. Bozkurt ile M. Çığ çivi yazılarını kop
yaya uygun bir el yatkınlığına sahip ol
duklarını göstermişlerdir. Basılıştaki nefa
set bakımından eser Avrupa veya Ameri-
kadaki benzerlerinden hiç bir şekilde geri 
kalmamakta ve hazırlayıcıların sarf ettik
leri emeklere değer bir çerçeve içinde ilim 
dünyasının önüne konmaktadır. 

1,4, 6-8, 11, 14, 15, 19, 26, 28 ve 30 
No. 1ar M. Çığ, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 
16-18, 20-25, 27, 31, 35 No. 1ar H. Bozkurt 
ve 29, 32-34 ve 36 No. 1ar Prof. Güterbock 
tarfından hazırlanmışlardır. 

1—30 No. 1ar olarak neşr edilen, Bo
ğazköy arşivinde büyük bir yer tutan ve 
Hitit kültür ve din tarihinin araştırılması 
bakımından ehemmiyeti azımsanmaması 
icab eden ve umumiyetle bayram tasvirleri 
diye anılan metinler bizim için muhtelif 
fırsatlarda yapılan bayramların tasvirlerini 
ihtiva etmekle beraber acaba bayramları 
tasvir için mi telif edilmişlerdir? Bu soru
ya evet cevabını vermek güçtür. Mesele 
esaslı bir tetkike muhtaç olmakla beraber 
bu nokta üzerinde kısaca durmak faydasız 
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olmayacaktır. Bu metinleri telif ile güdü
len pratik bir maksadın mevcud olması 
lâzımdır. Bayram merasimlerinin program
larını tesbit etmek ve bu gibi merasimlere 
iştirak edenlere nasıl hareket edileceğini. 
göstermek arzusunun bu metin nev'inin 
vucud bulmasına sebep olmuş olması çok 
muhtemeldir. Başka sözlerle bu metinler 
ilgili memurlar için talimatı ihtiva etmek
tedirler. Bayram metinlerinde kullanılan 
zaman müzari- istikbal (=Praesens -Futu
rum ) sigası ve şahıs 3. şahıs, (müfred ve
ya cemi) dir. Maksat geçmiş bayramların 
nasıl tes'id edildiğini tasvir olsa idi, mazî 
( = Praeteritum ) zamanının kullanılması 
icab ederdi. Diğer taraftan talimat metin
lerinde zikr edilen şahıslara nasıl hareket 
edecekleri emir sigâsiyle söylenilmektedir4. 
Bununla beraber bunun bir kaide olma
dığını burada neşr edilen 36 numaralı me
tinden anlıyoruz. Tabletin altyazısında 
metnin talimat metni olduğu bildirilmesine 
rağmen iştirak edenlerden aynen bayram 
metinlerinde olduğa gibi müzari - istikbal 
zamanı ile Ve 3. şahıs olarak bahs edil
mektedir. Bu itibarla bayram metinlerini 
talimat olarak düşünmekte dil bakımın
dan mahzur yoktur. Eğer bu metinlere 
bayram talimatı demeğe henüz cesaret 
edemiyorsak, tasvir sözünü kullanmaktan-
sa, bazı müelliflerin yaptıkları gibi bayram 
ritual'ı demek bence daha münasibtir. 

No. 31 Iv. d. ÂN. TAH. ŞUM nebatı 
bayramının başlangıcını ve bu bayramın 

tanrı Uraş ( DIB ) için de tes'id edildiğini 
göstermektedir. KUB X 18 I lv. d. ilk ba
harda AN.TAH.ŞUM nebatı bayramı ya
pılacağı sırada kiralın Taharpa şehrinde 
bulunduğu nazarı itibara alınarak başşe-
hire araba ile gidişini ve uğrayacağı nok
talarda ve bundan sonra beşşehirde yapı
lacak merasimi anlatıyor. Yine bu bayram
dan bahs eden KUB XXX 39 öy. 3 v. d. 
kiralın başşehirden Taharpa'ya seyahatini 
ve bu arada uğranılacak veya uğranılma
yacak kült yerlerini, Tahaıpa'dan Hattu-
şa'ya avdeti, Hattuşa'daki bayram mera-

(4) Bk. KUB XIII ve XXVI daki talimat 
metinleri. KUB XIII 4,5,6,16,17,18,19 ve XXVI 31 
için bk. E. H. Sturtevant, A Hittite Text on the 
Duties of Priests and Tempel Servants (Publication 
of the american Oriental Society) 1934. 

simini ve buradan başka kült yerlerine se
yahatini anlatmaktadır. Ayni nebat bay
ramına ait olan KUB XI 22 I 22 v. d. 
(kırık) ve bu bayrama aidiyeti mümkün 
olan KUB VII 25 I lv.-d. da bayram gü
nünün başında kiralın araba ile veya atla 
mukaddes yerlere seyahatindan bahsedil
mektedir. Bu nebat bayramı baharda icra 
edildiğine' göre bayram gününün başında 
veya bayramın' devamınca muhakkak mu
kaddes yerlere seyahat edildiği neticesini 
çıkarmak akla gelebilir. Önümüzdeki metin, 
bayramın başını anlattığı halde henüz 
kırık olmayan kısmında atlı veya arabalı 
bir seyahatin lâfı olmamaktadır. Burada 
doğrudan doğruya mabedteki merasime 
geçildiğine, dair belirtiler vardır. Fakat 
bu hususta kat'î sarahati yeni malzeme 
verebilecektir. 

No. 4 Normal Hitit bayramının, sa
bahleyin, hâlehtu evinin açılması ile başla
dığı şimdiye kadar biliniyor ve kiralın 
bayram günü başlamadan evvelki gecenin 
akşamı veya bayram devam ettiği' müd
detçe akşamları halentu evine giderek ge
ceyi orada geçirdiği tahmin ediliyordu5. 
III 20 v. d. bu düşünceyi teyid ettiği ve* 
bayram gününün halentu evinin kapanması 
ile sona erdiğini açıkça gösterdiği için 
mühimdir 6. 

No. 10 III 5, 9 ve 13, 17 nin karşı

laştırılması ile D VIIVII BI' nin Hititçe 

okunuşunun Sep(p)itta- olduğu muhte
mel yapılıyor (*si/epta—yedi, bk. H. Ehe-
lolf, OLZ, 32, 1929, 322 v. d.). 

No. 13: Merhum hocam H. Ehelolf 
Hitit ritual'inde yarışın mevcudiyetini ilk 
defa olarak ortaya atmıştı (SPAW 1925, 
267 v. d.). Ben «Untersuchungen zu den 
Beamtennamen im hethitischen Festzere-
moniell» adlı çalışmamda (s. 23 1 ) hareket 
noktası olarak seçilen metnin ve tanınan 
diğer metin yerlerinin yarışın mevcudiye
tini kat'î şekilde ispata kâfi gelmedikleri 
kanaatına varmıştım. Fakat V 14 v. d. 
sarahat getirmekte ve Hitit ritual'inde ya
rışın mevcudiyetini açıkça göstermektedir.' 
Kiralın huzurunda vuku bulan bir kült 
sahnesinden sonra tertip edilen koşuya 10 

(5) Bk. A. Gözte, Kleinasien 155. 
(6) Krş. KUB II 6 III 17 v.d. 
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demirci iştirak etmekte ve koşunun galibi 
ile ikincisine hediye verilmekle burada 
kültik bir yarış karşısında bulunduğumuza 
şüphe bırakmamaktadır: 

(14) EGIR.SU-ma X L U - M E Ş DE.E 
(15)û-va-an-zi nu tar-ah-zi ku-iş (16) da-a-an 
pı-e-da-aş-şa ku-iş (17) nu-uş-ma-aş IITUG 
H I . A E R İ N M E Ş (18)[p]i-[a]n-[z]i7...<t(14) 
Onun ( vuku bulan kült sahnesinin ) arka
sından on demirci (15) koşarlar ve galip 
gelen (16) ile ikinci gelene (17) iki asker 
elbisesi (18) verirler.» Ehelolf'ın söylediği 
gibi bu metinlerin en geç 1200 tarihlerinde 
yazıldığı veya daha eski orijinallere irca 
edilebilecekleri hesaba katılırsa) burası ile 
çivi yazılı edebiyatta yarış ilk defa olarak 
zikredilmiş oluyor. Koşu konusu ile ilgili 
bulunan ve kapalı bir şekilde bile olsâ, 
yarıştan bahs edilmiş olması muhtemel 
bulunan diğer metin yerlerini bir daha 
gözden geçirmeği faydalı buluyorum. KUB 
X 1 I 9 v. a. kirala bir hürmet sahnesin
den sonra şöyle deniliyor: (9) LUGAL-kân 
SAL. LUGAL KÂ.GAL a-şu-şa-aş (10) kât
ta û-va-an-zi (11) GAL ME.ŞE.DI iş-

kat-ta-ah-hi (12) nu L U / M E Ş D E . E p i t - t i -
an-zi « (9) Kıral (ve) kıraliçe a. nın büyük 
kapısından (10) aşağı inerler. (11) Başme-
şedi işaret(?) eder. (12) Ve demirciler 
koşarlar 8. » Koşunun işaret(?) ile başla
tılması modern koşuları hatırlatmaktadır 
ve dikkate değer. Konuşma mevzuumuz 
olan. kitabın 36 numaralı metninde yine 
bir meşedi'nin ve bu defa mızrakla ettiği 
işaret(?) üzerine meşedi'ler ve saraylılar 
koşarlar: 

III (63) ma-a-an GIŞ 

LÛ 
hu-lu-ga-a-an-

na-za-ma ne-e-a-ri nu I ME.ŞE.DI İŞ. 

TU G I Ş [Ş] I.KAK (64) A.NA ' 

LÛ.MEŞ ME,ŞE.DU T I M A N A D U M U 

M E Ş E . G A L - i a iş-ki-da-a-ah-hi n u U R U n i -
şîrli ki-iş-şa-an t[e-e]z-[zi] (65) ta-pu-û-şa 

(66) nu L U . M E Ş M E . ŞE. DUTI DUMU 

MES E.GAL-ia EGIR-an ar-ha pit-ti-ia-
an-zi «(63) (Kıral) arabadan dönerken bir 

(7) Okunuş için krş. KUB X 13 III 4 v. d. 
(8) Tercüme ve filolojik izahat için bk. Beam-

tannamen 14 • 

meşedi mızrak ile (64) meşedi'lere ve sa
raylılara işaret (?) eder ve Neşace şöyle 
söyler : (65) Yan tarafa 1 (66) Bunun üze
rine meşedi'ler ve saraylılar arkadan ko
şarlar. 9» Nihayet Ehelolf'ın esas olarak 
aldığı metne dönersek, ilkten ele aldığı
mız yarış metnine muvazi olarak yarış ga
libine mükâfat olarak burada kiralın atı-
nin dizginini tutmak şerefinin bahş edil
diğini görürüz. Esasen tabletin altyazısının 
bütün bayram merasimini hulâsa ederken 
koşuyu bilhassa zikr etmesi Ehelolf'ın de
diği gibi yarışın bayram merasiminin mü
him sayılan bir kısmını teşkil ettiğini gös
terir. KUB X 18 I (13) ta şa-ra-a şa-ra-

az-zi NA4 ZI.KIN (14) pa-iz-zi nu LÛ. MEŞ 

ME.ŞE.DI- pit-ti-an-zi (15) nu tar-ah-zi 
ku-iş nu KA.TÂB.ANŞU a-pa-a-aş (16) 
e-ep-zi «(13) Ve (kıral) yukarıya gider. ZI. 
KIN (adlı kurban taşına) (14) gider. Bu
nun üzerine meşedi'ler koşarlar. (15)Ve galip 
gelen (kiralın hayvanının) dizgini(ni) (16) 
tutar.»' Buraya benzer: KUB X 17 I 2 v. d. 

ve XXX 39 ö y . 15. LU. M E Ş K A T . T A R 
(KAT-tar ??) 'ın koşusu: KUB X 22 I 4. 
Kazanan meşedi'ye mükâfat olarak kiralın 
atının dizginini tutmak şerefinin verilme
sinden onun dizgin tutuculuk memuriyetine 
yükseltildiği neticesini çıkarmak için eli
mizde delil yoktur 1 0 . Filhakika Asurî sara
yındaki mukil aşati, appati (apani) ile 
mukayese edebileceğimiz dizgin tutuculuk 
memurluğunun Hititlerde mevcud olduğunu 
ve bunun ŞA KUŞ.KATAB.ANŞU ile 
ifade edildiğini ve III. Hattuşili'nin bâş-
meşedi 11 olmadan önce bu memuriyette 
bulunduğunu 12 zikretmeliyim. 

No. 21 IV 3 ve29 öy. 55 N I N D A şa-
ramn/ma- hakkında yeni malûmat veriyor
lar ve Beamtennamen 18 5 te gösterilen 
okunuşu teyid ediyorlar: İlk metinde 
bayram meclisinden bahs ederken 

NINDA 
nu-uş-ma-aş şa-ra-am-ma tı-an-z [ı] 
«Ve onlara (bayram meclisine) ş. ekmeği 
koyarlar » deniliyor. Nihayet • 29 numaralı 
metin bu sözün bayramlarda yenilen bir 

(9) Bk. Beamtennamen 14 • 
(10) Bk. Beamtennamen 6. 

(11) Bk. Beamtennamen 2 v.d. 
(12) A. Götze, MVAeG XXIX 3, 6, 56. 
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gıda nev'i için kullanıldığında şüphe bırak
mamaktadır: 

ö y . (54) a-da-an-na-ma I.NA E LÜ 

MUHALDIM hal-zi-ia-at-ta-ri nu-uş-şa-an 

( 5 5 ) N I N D A ş a - r a . a m - n a A.NA G I Ş B A N -

Ş U R H I . A LÛ. M E Ş S A N G A t i - a n - z i I 

N I N D A v a -g [i] -eş-şa [r] (56) A.NA 
G I Ş BANŞUR DUMU LUGAL ti-ia-afl-zi 

« (54) Aşçı evinde yemeğe çağırılır. 
Ve (55) rahiblerin masalarına ş. ekmeği 
konur. Bir kahvealtı ekmeği (56) prensin 
masasına konur.» Metnin yazıcısı bundan 

sonraki satırlarda NINDA vageşşar kelime-
NINDA ' 

sı için va. kısaltmasının kullanmak
ta ve Hititlerin pratik zihniyeti hakkında 
bize bir örnek, vermektedir. 

No. 30 : Kıral tanrılara hürmet jesti 
yaparken İM. ME rahibinin kıral ipin söy
lediği duayı ihtiva etmektedir. Prof. G. 'ın 
söylediği gibi Hititlerin kiralın hava tanrısı 
tarafından memleketi idareye memur edil
diği tasavvuruna göstermesi bakımından 
şayanı dikkattir. Hava tanrısının memleke-
tîn hakimi olarak düşünüldüğünü bir defa 
daha görüyoruz 13. Kendisine nazaran daha 
mühim olan zevcesi Ârinna'nın güneş ila
hesinin memleketin kıraliçesi olduğu ve 
memlekette kırallık ile kıraliçeliği idare 
ettiği ve Hatti memleketinin kıralları ile 
kıraliçelerini tayin ettiği hakkındaki ka
naat ta bilinmektedir 14. Bu tanrı çifti hak
kındaki tasavvuru Telepinu talimatında 
tesbit edilen asiller meclisinin (panku-) 
bazı fevkal'ade hallerde kiralı azil salâhi
yeti 15 ile telif etmek mümkün değildir. 
Kırallık tasavvurunda bu ikiliği belki de 
Götze'nin söylediği gibi Telepinu metninin 
eski Hitit devletine ve bu metinlerin yeni 
Hitit devletine aid olduğu, arada zaman 
farkının mevcudiyeti ve bu arada doğunun 
tesiri ile izah etmek kabildir1 5. Müellif bu 
metin hakkında yakında çıkacak bir maka
lesinde konuşmayı vaad ettiğinden bura
da daha fazla duramıyacağız. 

No. 31 öy. 2„ Amurru memleketinin 
IGI.DU8. A'sı ile öy. 12 Ankuva şehrinin 

(13) Bk. A. Götze, Kleinaslen 1305. 
(14) Bk. A. Götze, Kleinasien 128. 
(15) Bk. A. Götze, Kleinasien. 81 v.d. 

mandattu'su (==vergileri)16 pasajları kar
şılaştırılarak IGI.DU8. A ideogramm'ının 
mandattu'ya yakın bir mânada kullanıldığı 
tesbit ediliyor. İdeogramm'ın diğer yazılış 
şekli IGI.DU8.LIŞ.A (KUB II 5 II 20)17 

dir. Burası ile duplikat KUB XXV 1 III 
44 ve bilhhassa KUB XV 5 III 1 den ide-
ogramm için «hediye» anlatımı çıkmakta
dır ki, bu da ideogramm'ın Akkadça karşı
lığına uymaktadır. IGI. DU8..A= tâmartum, 
bk. B. Landsberger W. J. Martin'in eserin
de, Tribut und Tribntleistungen bei den 
Assyrern 50 ( Studia Orientalia, Edidit 
Societas Orientalis- Fennica VIII 1). Ora
da bu müsavatın daha evvel (Amarnabriefe 
99, satır 12 ve 19) tesbit edildiğine işaret 
edilmektedir. Ayni ideogramm diğer bazı 
Boğazköy metinlerinde kurban hayvanla
rına sıfat olarak kullanılmaktadır, (bk. A. 
Deimel, ŞL II/III 449, 110 b). Bu yerlerde 
hayvanların kalitesini ifade etmiş olması 
gayri mümkün, değildir. E. H. Sturtevant, 
HGI. 2. s. 57 de «choice» ile tercüme ederken 
bu yerleri kasd etmiş olsa gerektir. Prof. 
Landsberger bu yerler için «geschenkt(?)« 

(==hediye edilmiş?) tercümesini düşünmek
tedir 1 8. 

No. 34: Gönderen ile gönderilenin 
ismi zikredilmeyen Akkadça mektubta Hitit 
büyük kiralına «babam» diye hitap edildi
ğine ve gönderen için büyük kirala «oğlun» 
denildiğine bakılırsa, ve bu sözler nezaket 
ifade etmiyorlarsa, mektubun Hitit devleti
ne tâbi ve Hitit büyük kiralı ile akraba
lık münasebetlerinde bulunan bir dev
let hükümdarından gelmiş olması- muhte
meldir. Benzer bir mektup için krş. H. G. 
Güterbock, MDOG 72, 49 v.d., ayni müel
lif, Siegel aus Boğazköy II .38. Önsözde 
belirtildiği gibi gönderen için kullanılan 

(16) Önsöz'ün Türkçe tercümesinde Tribut 
(IGI. DU. A), Abgraben (mandatta) sözlerinin her 

8 
ikisi içinde "vergi, kelimesi kullanılmaktadır. 

(17) Prof. Landsberger'e göre DU8 işaretinin 

DU ve LİŞ, elemanlarını içine alan diğer bir işaretle 

karıştırılmasından İleri gelmiştir ve dil bakımından 

bir mâna ifade, etmemektedir. Krş. LU OA.ŞU.DU .A 

LÛ 
ve QAŞU.DU.LIŞ.A. 

18) Karanlık : LÜ IGI.DU.A (KUB XII 
8 

8 I 7), kırık t KBo IV 2 III 24, KUB XVII 20 II 21. 
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«nigalbat» kiralı sözünde Hanigalbat sözü
nün yanlış bir yazılışını görmek icap 
edecektir. 

No. 36: Meşedi'ler için talimatı ihti-
va eden bu, metnin 1926 yılında H ve L. 
Ehelolf tarafından fotoğrafı alınmış ve A. 
Götze bu fotoğraftan istifade ederek tab
letin bazı kısımlarını -muhtelif fırsatlarda 
neşretmiştir19. Metnin kopyası Prof. Güter-
bock tarafından 1934 yılında orjinal ile 
birlikte ve ayni zamanda tabletin daha iyi 
bir vaziyette bulunduğu zamana aid fotoğ
rafından istifade edilerek hazırlanmışı fa
kat o zamandan beri neşredilmemiştir. 
Ben 1938 yılı yazında tabletin «transcrip-
tion»ını yapmış ve sonradan Berlin'de ayni 
fotoğraf ile karşılaştırabilmiştim. 1940 yı
lında intişar eden ve yukarıda ' zikredilen 

. çalışmamda metnin meşedi'ler için bana 
mühim görünen kısımlarını «transcription» 
ile birlikte tercüme ederek neşrettim1 9. 1941 
yılı yazında bütün metni ve bu defa Prof. 
Güterbock ile birlikte gözden geçirdik ve 
iyi muhafaza edilmemiş bazı noktaların 
okunuşunda bazı ayrılıklar müşahede ettik. 
Bir dereceye kadar son bir karara varabil
mek için gerek tableti ve gerek fotoğrafı 
ayni zamanda elde bulundurmak icap ede
ceğinden ben de bu noktaları burada zik
retmekten sarfı nazar ediyorum. Ayrıca 
H. Otten, OLZ 1943, 112 v. d. da benim 
neşrettiğim kısımların bazılarını nakil ile 
beraber metnin diğer bazı parçalarını neş
re t t i 1 9 . Satırların sayılışındaki ayrılık 
Götze'nin, Otten'ın ve benim sonradan 
ilâve edilen ve küçük yazı ile yazılan sa
tırları ayrıca saymayıp, bunları a, b, c ile 
ifade etmemizden ve Edition tarafından 
bu satırların sayılmasından ileri gelmiş-
tir». 

Beamtennamen s. 2 de meşedi'ler 
, için anılan en yüksek sayının XII olduğu

nu, fakat Bo 2002 ye (yani bu metne) göre 
daha fazla meşedi'lerin mevcut olması 
icabettiğini söylemiştim. Esasen başmeşedi 
yanında bir de meşedi onbaşısının mevcu
diyeti bu sınıf memurların muhtelif «10» 
lar halinde organize edildiklerini tahmin et-

(19) Bk. önsöz s. VI. 
(30) Bk. Önsöz Edition'da I 8 i takip 

ı eden ve kısım ayırma çizgisi üzerine yazılan küçük 
satır ayrıca sayılmamıştır. Bunu 8 a olarak düşüne
bi l ir i . 

memize sebep olmaktadır. Aksi halde 
yalnız on meşedi için hem başmeşedi 
hem de meşedi onbaşısının mevcudiyeti
ne lüzum olmazdı. Nitekim diğer me
murlar için bu tefrik yapılmamaktadır. 
Şunu da ilâve etmeliyim ki, XII sayısı 
içinde başmeşedi ve meşedi onbaşısı 
sayılmış değildir. . Meşedi onbaşısı on 
meşedi'nin başında olacağına göre XII 
sayısından geriye II • kalmaktadır ki, 
bunun için de en aşağı ikinci b i r « on » 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bununla be" 
raber meşedi'lerin sayısı hakkında şimdilik 
kat'î bir şey söylemeğe imkân yoktur, ve 
Otten da s. 113 de herhalde ayni „ fikri 
ifade etmiş olsa gerektir. Burada metnin 
kısmen benim, kısmen Otten tarafından 
tercüme edilmiş olan ikinci kısmının, her 
ikimizin de tercüme etmediğimiz kısım ile 
birlikte «transcription» unu ve tercümesini 
veriyorum. Metnin ilk kısmında halentu evi
nin avlusunda (sabah?) temizliğinden bahs 
edilmektedir (bk. şatır 5 v. d. ). (Satırla
rın sayılısı Edition'a göredir.): 

1 ( 9 ) nu-za LÛ. MEŞ ME.ŞE.Dİ. SA 
LÜ ME. ŞE. Dİ E hi-i.- li pi-e-ta-an ap-pa-

an-zi ( 10') nu E ha-li-en»tu-u-va-za ku-iş 

an-dur-za ku - uz - za 2 1 nu XII L Û . M E Ş 

ME.ŞE. DI (11) a-ra-an-ta G I Ş ŞI. KAK 
H I . A --ia har-kân-zi ma-a-an XII L Û . M E Ş 

ME.ŞE.DI-ma. (12) şa-ra-a U.UL ar-ta 
na-aş-şu KAS-an ku-iş-ki pi e - ia - an-za 
(13) na-aş-ma I.NA E.ŞU ku-iş-ki tar-na-

an-za G I Ş ŞI. KAK H I . A -ma ma-ak-ki-

eş-zi (14) nu-kân ku-e G I Ş Ş I . KAK HI.A 

a-aş-zi na-at-kân pa-ra-a pî-e-dâ-an-zi (15) 

na-at IT. Tl L Û l M E Ş NI. TUH 2 2 ti-an-zi 
I (9) «Ve meşedi'ler meşedi avlusunda yer 
(lerini) alırlar. ( 10 ) Ve halentu evinden 
hangi duvar içinde (ise), (orada) XII me
şedi (11 ) durur ve mızrakları tutarlar. 
Fakat XII meşedi (12) tam (?) durmazlar
sa, (yani) ya biri yola gönderilmişse (13 ) 

(21) Satır 16: a-aş-ka-az-ma ku-iş ku-uz-za 

nu-uş-şa-an LÛ MEŞ ŞI. KAK GUŞKIN an-da a-ra-
/a/n-ta "Fakat hangi duvar dışarıdan (ise), altın 
mızrak taşıyıcılar (orada) dururlar.» 

(22) Okunuş Prof. Landaberger'e göre. 

A. Ü.D. T, C. Fakültesi Dergisi F.9 
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veya biri evine bırakılmışsa, mızraklar 
artar. (14) Ve hangi mızraklar arta kalırsa, 
dışarıya götürürler (15) ve onları kapucu-
ların yânına koyarlar.» Satır 9: Otten ayni 
makalede (s. 113) meşedi avlusunun bu 
metne istinad edilerek tarafımdan mabet 
avlusunun ayni olarak gösterildiğini ve 
fikrime iştirak edemiyeceğini söylüyor. 
Beamtennamen 19 2 de kontrol edilebile-
ceği gibi, ben bu kanaati bu metinden 
değil, muvazi iki bayram metninin karşı
laştırılmasından elde ettim (krş: KBo IV 
9 I 27 ile KUB XI 20 II 19). Otten'ın 

işaret ettiği gibi II E hila-'nın mevcudiyeti, 
neticemizi çürütmek için kâfi değildir. 15v.d.da 

halentu evinin avlusundan bahsedilmekte
dir. I 9 da zikredilen meşedi avlusundan 
maksat doğrudan doğruya mabedin avlu
su mudur, yoksa halentu evinin avlusu mu
dur? Bunu kat'î olarak tayin etmek güç
tür. Satır 10: kuzza şimdiye kadar casus 
obliquus'ları tanınan ( bk. E, H. Sturtevant, 
HGI. 2., s. 86) ve duvar mânasına gelen 
kelimenin ilk defa olarak 23 nominatif ha
lini veriyor (bk. J. Friedrich, HE§25 a ve 
80). Satır 11 v-od. Otten tarafından şöyle 

tercüme ediliyor; «Wenn die zwölf Meşedi 
aber nicht hinaufgekommen sind,». Bu ter
cüme ar- fiilinin ne buradaki zamanını (mü-
z'ari) ne de mediopassif olarak kullanıl
dığını nazarı itibara almamakta ve iyi bir 
mâna da çıkmamaktadır. Satır 13 te mız
rakların arttığı söylendiğine göre, bunun 
sebebinin izahını satır 11 v. d. da aramak 
mecburiyetindeyiz. Nitekim şara ar- «tam(?) . 
durmak» ile tercüme edildiğinde vaziyet 
aydınlanmış ve metin bunu tâkibeden söz
lerinde (satır 12 v. d . ) bu cümleyi izah 
ve tercümemizi muhtemel yapmış oluyor. 
Satır 1 2 : KAS-an için bk. J. Friedrich, 
HE§ 215 b. Satır 13 v.d.da mızraklar arttığı 
takdirde ne yapılacağı söylenmesine mu
kabil III 37 v. d. da mızraklar yetmezse 
ne yapılacağı bildirilmektedir, (37) nu 

LÛ. MEŞ. M E . Ş E . D U T I M E G I R . - a n - d a 

hu-u-ma-an-te-eş pa-a-an-zi ma-a-[an-ş] a-ma-

aş (38) G I Ş Ş I . KAK HI.A -ma te- pa-u-e-

(23) Krş. A. Götze, Journal of the American 
Oriental Society 57, III. 

eş-zi na-aş-ta A.NA L Û M E Ş ŞI. KAK HI 

A GIŞ Ş [I. KAK HI. A] (39) ar-ha ta-an-zi 
na-at EGIR-an-da pa-a-an-zi « Ve bütün me-
şediler ( kiralın) arka(sın)dan giderler. 
Eğer onlara mızraklar eksik gelirse, 
mızrak taşıyıcılardan mızrakları alırlar ve 
(kiralın) arka(sın)dan giderler.» Mızrakları 
yetmediği takdirde, mızrak taşıyıcılardan 
mızrakları alıp vazifeye gitmeleri meşe-
di'lerin mücadele bakımından onlara tercih 
edildiklerini ve bir nevi seçme kıt'a ol
duklarını gösterir. 

I 37, 38 L Ütarriianalli-, 38, 39 L Û 

duianalli- tâbirleri muayyen bazı meşedi'ler 
için kullanılmaktadır. Birincisi muhtemelen 
sayı sözü 3'ü (Hititçe: *tr i 2 4 ) ihtira etmek
tedir. Metin münasebeti bu düşünceyi te-
yid ediyor. Her iki kelime de meslek ad
larını teşkil kaidesine uymayarak2 5 J. 
Friedrich, HE§ 52c de 26 gösterilen örnek
lere göre teşkil edilmişlerdir (triian+ alli-, 
duian + alli-). İkinci sözde de etimolojiye 
göre 2 sayısını aramak akla gelirse de, 
budan (dâ+ap) ve kompositum daiuga-dan 
istihraç edilen d â = 2 ile çatışmaktadır. Metin 
münasebetinden bu söz için açıkça 2 mef
humunu çıkarmak mümkün değildir. Eğer 
bu kelimeleri meslek adı olarak kabul eder
sek 2 7, başmeşedi ve meşedi onbaşısı yanın-
da meşedi'ler için ayrıca rütbe tabirlerini 
görmek icab eder ki, o zaman meşedi'lerin 
«on» dan daha ufak kısımlar halinde orga
nize edildikleri düşünülebilir. 

Sayın Prof. Güterbock'a ve talebele
rine uzun yıllar süren müşterek, sakin ve 
devamlı çalışmalarının ilk meyvesi olan, 
bu eser için teşekkür ederken bunu metin 
neşriyatının devana hakkındaki temennile
rimizle bağlamaktan kendimizi alamıyoruz. 

Dr. Sedat ALP 

Hititoloji Doçenti 

(24) Bk. Ehelolf, OLZ 32, 1929, 322 v. d. 

(25) Bk. Beamtennamen,, 61 • 

(26) Krş. H. G." Güterbock, Orientalia 1943, 
152. 

(27) Hititçede ordinal ,suffix'ini henüz bilme-
.değimiz için bu kelimeleri ordinalia olarak, düşün
mek te akla gelebilir (krş. J. Friedrich, HE144,145). 
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B o ğ a z k ö y Mühürler i . (Siegel 
aus Boğazköy ) Yazan: H. G. Güterbock. 

I. Cilt Die Königsiegel der Crabun-
gen bis 1938 (Berlin 1940) 88 sayfa VI 
levha, bir kıral listesi. II. cilt, Die Königs-
siegel von 1939 und die übrigen Hierogly-
phensiegel (Berlin 1942). 104 sayfa (65-
83 şekiller: 84-104 Hieroglif listesi). 
Archiv für Orientforschung, herausgegeben 
von Ernest F. Weidner Beiheft 5,7. 

Mezopotamyada olduğu gibi Anado
lu'da da, eski çağların kültürüne nüfuz etme 
hususunda en önemli vasıtanın mühürler 
olduğunda şüphe yoktur. Bilhassa âbidevî 
plâstiğin mevcut veya kâfi bulunmadığı 
çağlarda, tasvir sanatının en önemli unsuru 
mühürlerdir. Büyük eserlerin işlendiği 
devirlerde de onlardan noksan kalan kısım
ları tamamlar, bilinenleri de teyide yardım 
eder. Bu sebeplerden Güterbock'un tabaka 
kazıları ve bir kısmının okunması dolayı
siyle tarihleri iyice belirmiş Eti mühürlerini 
yayınlayan bu iki ciltlik eseri, Hititoloji, 
Anadolu arkeolojisi ve tarihi ile uğraşan
ların ilgisini derhal üzerine çekmiştir. 

Birinci cilt adından da anlaşılacağı 
üzere, 1938 yılına kadar elde edilen kıral 
mühürlerini; İkinci cilt, 1939 da bulunan 
kıral mühürleri ile diğer hieroglifli mühür
leri ihtiva etmektedir. 

Birinci cildin konusu ve başarıları 
hakkında J. Friedrich1 konuştuğundan, 
burada üzerinde fazla duracak değiliz. 
Yalnız Friedrich dikkatini daha ziyade 
kıral mühürlerinin filolojik özellikleri ve 
bilhassa Eti hieroglif lerinin çözülüşü üze
rinde toplamış, tasvirlerin Arkeoloji ve 
Sanat tarihine verdiği değerleri bir tarafa 
bırakmıştır. Hakikatta kıral mühürleri ya
zılı vesika olarak kullanılabildikleri gibi, 
üzerlerindeki tasvirler dolayısiyle bir âbide 
gibi de işlenebilir. Bunlar" arasında Güter-
bock'un üzerinde bilhassa dikkatle durduğu 
« Tanrı tarafından korunan kıral tasvirinin» 
( Lev. II 38 A ) tam bir benzeri Yazılıka-
ya'da (XVDOG 61 kapak resmi >, Boğalı-
Muvattali mührünün boğasının (Lev. II 42 
bis) benzeri Alacahöyük'de (Altanatolien 
510 ), nihayet iki kıral mühüründe görülen 

1 - Archiv für Orientforsclıuıiff 3III-6 s. 325 
v.d. 

(Lev. IV, 63, 64) dağ tanrıları Büyük 
Eti Devleti zamanına ait anıtların bir ço
ğunda mevcuttur. Bu benzerlikler çok defa 
yazıları çözlülmiyen kitabeli anıtları tarih-
lemekte birinci derecede önemlidir. Müellif 
eserinde, bu noktalar üzerinde dikkatle 
durmuş, bilhassa Muvattali birinci tip 
mührü ve çivi yazılı çerçeve harap olduğu 
için adı okunamıyan tanrılı kıral mührü 
yardımı ile Eti sanatının şah eseri yazılı-
kaya'yı tarihlemeğe uğraşmıştır. Birinci 
ciltte bu dağ tanrılı kıral adını kesine 
yakın bir sarahatle Tuthalya'ya atfederken, 
( s . 41 v.d. ) ikinci ciltte dikkat nazarımızı 
çektiği metin yüzünden ( s. 8 ), mührü bu 
kırala yermekten vazgeçmiştir. Bu suretle 
tarihleri çok iyi belirmiş kıral mühürlerin-
deki tasvirlerin üslûbuna çok yakın bulun
makla beraber, Yazılıkayayı katî olarak 
tarihlemek gene mümkün olamıyor. 

Arkeoloji incelemeleri için: ikinci cilt 
daha önemlidir; çünkü buraya yazılı vesi
kalar yasında tasvirli olanları birinci cilde 
nazaran daha büyük bir yekûn tutar. 

Bu cilt başlıca üç bölüme ayrılmıştır. 
A — Genel mülâhazalar 
B — Tekel mühürlerin incelenmesi 
C — Yazı ve Sanat Tarihi bakımın

dan sonuçlar. 

A — Bu kısımda terimler ve teknik 
özellikler, mühür deposu, ve malzemenin 
tasnifi üzerinde durulmuştur. Terimler 
arasında Hogarth'ın «Bullae» olarak 
adlandırdığı ve hamayli kabul ettiği gurubu2 

mühür olarak vasıflandırması ve tanıtması 
pek yerindedir. Yalnız bu tiplere «Düğme» 
denemesine taraftar değiliz; çünkü düğme, 
Herzfeld3, Hoğarth4 tarafından ayrı ayrı 
biçimlerdeki mühürler için kullanılmıştır. 
Diğer terimler ve bilhassa bulleler ve 
bunların muhafaza şartları hakkındaki mü
talâaları ( s. 4 v.d. ) çok aydınlatıcıdır. 
MDOG 75 s. 28 de Bittel tarafından 
Büyük kale'de bulunduğu bildirilen ve 
bulunuş şartları açıklanan depo buluntusu 
hakkındaki kısa bilgi ve bilhassa bu 
deponun tarihlenmesi bu bahsin ehemmi
yetli bir kısmını teşkil eder. 

2 - Hittite Seals ( Oxford 1920) s. 22 '. 
3 - Hittite Seal ( Oxford 1920 ) s. 21 sek. 18-
4 - AMİ V (1932) s. 49 
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B — Tekel mühürler, müellifin mal
zemenin sıralanması bahsinde de belirttiği 
gibi ( s . 4 v.d. ) tek prensibe göre tasnif 
edilmemiştir. Buna sebep, Eti hieroglifle-
rinin çozûlemeyişi dolayısiyle işaretlerin 
muhtevasının anlaşılamaması, malzemenin 
çoğunluğunun dış görünüşlerine göre tanzim 
edilmesi zaruretinin doğmasıdır. Bunlardan 
belirli bir guruba girebilirler kıral, ve 
prens mühürleridir. Üçgen kafes, volut 
kafes ve testili mühürler de birer meslek 
ifade etmiş bulunmaları ihtimaline binaen 
ayrı guruplar teşkil etmiştir. Bunların 
dışında kalanlar mührün ortasındaki en 
önemli tasvirin nevine göre, tanrı ve 
insan, hayvan, tanrı sembolleri ve nihayet 
çerçeveler gibi başlıklar altında toplan
mıştır. 

Tanrılar arasında aslan üstünde 
duran tanrıça (muhtemelen Hepatu ), ay 
tanrısı, şüpheli olarak yaylı bir tanrı ve 
bir iki başka tanrı tespit edilmiş, âbide 
ve diğer yerlerde elde edilen mühürlerdeki 
benzerleri araştırılmıştır. Bundan başka 
burada, karışık varlıkları tarihlemede 
büyük bir önemi haiz olan aslan adam ve 
kuş adamın varlığı bildirilmiştir. 

Hayvanlardan geyik ve geyiğin himaye 
tanrısı .= Lama ile olan münasebeti üze
rinde, arkeolojik ve filolojik vasıtalardan 
faydalanarak durulmuş, bu dergi'nin 1944 
Mart - Nisan sayısında ( cilt II sayı 3 s. 
489 ) belirtmeğe çalıştığımız gibi, von Bran-
denstein'in aşağı yukarı aynı olan sonuçlar 
almıştır. Dağ koyunu, koç başı, tavşan," 
aslan veya pars, İstakoz, çift kartal, 
domuz ? ve at üzerinde durulmuş bunların 
tanrılarla münasebetleri olup olmadığı 
araştırılmıştır. Fırtına tanrısının kutsal 
hayvanı olan boğa hakkında mevcut misal
ler ve özellikleri hakkındaki kaynaklar bir-
âraya toplanmış ( s. 18 ) okuyucuya yeter 
malzeme sağlanmıştır. 

Tasvir sanatı üzerinde yapılacak 
araştırmalar için «tasvirî mahiyetteki 
şekiller» başlıklı kısım bilhassa zikre 
değer ( s . 34). Gnterbock, haklı olarak 
77, 220, 221, 222, 226 numaralı mühürleri 
tasvirî mahiyette kabul etmektedir. Bura
larda hiç şüphesiz, silindir mühürlerde 
görüldüğü gibi ibadet hayvanlarla müca
dele, av gibi sahneler vardır. 

Bu, Boğazköy'de bulunanlardan başka 
tasvirî kıymeti haiz mühür epeycedir. 
Bütün bahislerde mukayeseye verilen öne
min, burada da nazarı itibara alınmasını 
ve «Sanat Tarihi' bakımından alınan 
sonuçlar » bahsinde tarihlememeğe çalışılan 
mühürlerin ( s . 49 ), bu münasebetle de 
zikredilmesini beklerdik. 

Altıncı bahiste ithal parçaları ve bu 
parçaların basıldığı tabletler üzerinde 
durulmuştur. Bunların arasında Asurca bir 
metin üstünde bir silindir baskı ( 2 3 3 ), 
Moortgat'da tam bir benzerini tespit ettiği 
bir geç- eski Babil mührü baskısı ( 2 3 4) ve 
Hanigalbat kiralından gelen bir mektup 
üzerindeki ( 2 3 5) silindir baskısı ehemmiyet
lidir*. Bilhassa Hanigalbat mühürünün 
değeri; örnekleri pek az olan Mitanni 
sanatına bir numune teşkil etmesi bakı
mından birinci derecededir. Bu kadar önemli 
olmasına rağmen bu eserde üstünde durul-
mamasının sebebi, evvelce Bittel tarafın
dan APAW I s. 43 v.d. de etraflı bir 
şekilde işlendiği ve mukayeseleri yâpıldı-
ğındandır. Kap baskıları üzerinde de K. 
Bittel Kleinfunde von Boğazköy (WVDOG 
60 s. 30 v.s) deki izahat dolayısiyle burada 
fazla durulmamış, sadece en mühim tipler 
tefrik edilmiştir. 

C — Tekel mühürlerin tetkikinden 
sonra alınan sonuçları bir araya toplayan 
bahistir. Burada mühürler üzerindeki yazı
ların sırası, adların yazılış tarzî, tasvir mi 
yazı mı oldukları meselesi üzerinde durul
muş, fonetik olarak okunan adlar bir 
araya toplanmış ve okunamıyanların teofor 
isim veya Devis olup olmamaları sorusu 
münakaşa edilmiştir; Bu hususta kesin bir 
sonuca, varılmamakla beraber, bu meşe? 
lelerin ele alınması ve münakaşa edilmesi 
ilerdeki çalışmalar için çok kıymetli bir 
başlangıçtır. 

Bizim bakımımızdan eserin en dikkate' 
değen bahsi «Sanat tarihi bakımından 
alınan sonuçlar» dır. ( s . 48). Bu iki 
ciltte işlenen malzemenin en büyük değeri, 
tarihlerinin kesine yakın bir sarahatle 
aydınlanmış olması idi. Müellif bu nokta
dan hareket ederek, önce aynı tarzda 
tasvir edilmiş Boğazköy dışı mühürleri 
gözden geçirmiş, bunlar arasında bir 
vahdet olduğunu müşahede etmiştir. Bo-
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ğazköy tasvirleri ile üslûp bakımından 
aynı guruba girebilen tasvirleri ile üslûp 
bakımından aynı guruba girebilen tasvirli 
mühürlerin şekillerinin de meselâ: üç 
ayak, kubbe, çift, kubbe yüzük mühürlerin 
tarihlenmesi pek isabetlidir. Bunların 
yanında. aydın Dresden, Londra ve Paris 
mühürlerini tarihlemeğe, hepsinden Önemli 
olarak Tyskiewiez mührünü kaide örnek
lerine nazaran Büyük Eti Çağına aidiyetini 
tespit etmeğe muvaffak olmaktadır. Bu 
tarihlemenin önemi şundadır : böylece 
hem Tyskiewicz üslûp ve tipindeki mühür
ler tarihlenir, hem de Anadolu'da ele 
geçen Eti mühürleri biçimindeki mühürler 
üzerine Tyskiewicz üslûbunda işlenmiş bir 
gurubu de tarihlemek yâni, 1400-1200 
yılları arasında biri Boğazköy diğerî henüz 
coğrafî mevkii ve büyük sanatı tanınmayan 
ikinci bir üslûbun varlığını anlamak 
mümkün olmaktadır. Bu tip mühürlerden 
en dikkate değenleri Londra ve Berlin 
mühürleridir5. 

Sanat Tarihi bakımından alınan so
nuçta mühürlerden başka motifler de 
tarihlenmiş, Moortgat'a haklı itirazlar 
yapılmıştır. Bunlar kuş adam kanatlı gfifon, 
iki boğa başlı varlık tarafından tutulan 
güneş, aslan adam gibi tiplerdir. Moortgat'a 
yapılan itirazı biz de bu motiflerden bir 
kısmının Eski Eti Çağında Anadolu'ya 
girmiş6 olduğunu belirtmekle destekleye
biliriz7. 

Bu bahsin en dikkate şayan noktala
rından biri de Alacahöyük kabartmala
rının tarihlenmesi hususunda verilen av 
sahnesi misali Alacahöyük boğalarına 
tam mânasiyle benzeyen boğa tasvirleridir. 

Güterbock'un gene Moortgat'a bir 
itiraz olmak üzere Hurri - Eti sanatı hak
kındaki mütalâaları . pek aydınlatıcıdır 
( s . 5 1 ) ; bir sayfa içinde bugün neden 
hâlâ Anadolu Kuzey Suriye sanatına 
«Eti Sanatı» adını: vermek zorunda bu
lunduğumuzu çok iyi açıklamıştır. 

5 - Hogarth, Hittite Seals şek.. 77 s Edvard 
Meyer, Reich und Kuttur der Chetiter (Berlin 1914) 
Lev, IV 

6 - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi Dergisi Cilt II sayı 1 s. 78 i OİP 
XXIX şek. 249 e 2310, b 1478, b 2285 

7 - Eski Eti çagı tabiri, Dergi'nin bir evvel 
zikrettiğimiz sayısının 77 inci sayfasında anlatılan 
mânada kullanılmıştır. 

Metnin sonuna, mührün neşriyat ye 
envanter numarası, malzemesi ve buluntu 
yeri, kitaptaki fotoğraf numarası ve önce 
yayınladığı yerleri ve bu iki ciltte geçtiği 
sayfalan işaret eden bir liste eklenmiştir. 
Her iki ciltte de mühür ve baskıların elde 
çizilmiş vazıh resimleri bulunmakla beraber, 
bu listeye bir de malzemenin tarifi konsay
dı, orijinalleri bizzat göremiyenler için 
çok faydalı olurdu kanaatindeyiz. 

Müellifin sırf hieroglifli mühürleri 
işlemiş olması, «Siegel aus Boğazköy» 
eserinin hieroglif araştırmaları için ne 
derecede değerli olduğunu göstermeğe 
yeter. Bunu her iki cildin metnindeki 
bahislerden başka ikinci cildin sonundaki 
işaret listesi çok iyi ifade ediyor. Bu 
liste mühürlerde geçen hieroglif işaretle
rinden meydana getirilmiş, Meriggi liste
sindeki8 işaretlerle karşılaştırılın ıştır. Bu 
mukayeseli listede, tespit edilen yeni 
işaretlerin ehemmiyetli sayıda olduğu 
ilk bakışta görülmektedir. 

Sayın Prof. Güterbock'un eseri, kısa
ca anlatmağa çalıştığımız gibi, her bakım
dan mükemmeldir. Filoloji, Arkeololi, sanat, 
din tarihleri ve tarih için çok kıymetli mal
zemeyi ihtiva etmekte ve bu kıymetli 
malzeme lâyık olduğu itina ile işlenmiş 
bulunmaktadır. Bu eserde yalnız tesadüfi 
buluntuları değerlendirmekle kalmamış, 
onları yayınlayan eserleri de daha kulla
nılır bir hale getirmiştir. Profesöre, bize 
kazandırdığı bu değerli eserinden dolayı 
teşekkür ederiz. 

Dr. Nimet DİNÇER 
Arkeoloji İlmî Yardımcısı 

8 - P; Meriggi, Listes des Hierogpyphes (RHA 
27 liste, s, 76 v.d.) 
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Diplomasi Tarihi (İstorija 
d i p l o m a t i i ) Tom pervyj, pod redakc. 
V. P. P o t e m k i n a . Müellifleri: Prof. S. 
V. B a c h r u ş i n , prof. A. V. E f i m o v, 
Prof. E. A. K o s m i n s k i j , , prof. A. L. 
N a r o ç n i ç k i ] , Prof. V . S . S e r g e e v , 
Prof. S. D. S k a z k i n, akademik E. V. 
T a r l e , prof. V. M. Ch yo s to v. (Bib-
lioteka vneşnej politiki-dış siyaset kütüp
hanesi) O. G. İ. Z. Moskva 1941. 

16 Mart 1921 de Türkiye ile Sovyet 
Rusya arasında aktedilen dostluk muahe-
desi-Yeni Rusya'nın «dış âlemle» ilk. dip
lomatik münasebetini teşkil etmişti; komşu 

. devletlerle bir modus vivendi bulmak mec
buriyeti olduğundan muahedeler aktedilmiş, 
küçük ve büyük devletlerle normal müna
sebetler tesis edilince - Moskovaya yabancı 
elçiler gelmiş, ve dünyanın her tarafında; 
ki paytahtlara Sovyet Rusya elçileri gön
derilmişti. 

Sovyet Rusya'nın Milletler Cemiyetine 
girmesini müteakip (1934) dış Politikada 
«burjuva» yahut «kapitalist» memleketlerin 
usullerine- hiç olmazsa zahiren- uymak mec
buriyeti hasıl olmuştu. Almanya'da Nasyo
nal - Sosyalizm'in galebe çalması - Sovyet 
devlet adamlarının, dış siyasetle Fransa ve 
Çekoslovakya gibi «burjuva» memleketlerle, 
sıkı bir temas tesisine mecburiyet hasıl 
olmuştu. Avrupa, Asya ve Amerikadaki 
büyük ve küçük devletlerle münasebet te
sis edilir, ve Sovyet Rusya gittikçe dış 
politikada-ister, istemez-Çarlık Rusya'nın 
yolunu tutmağa başlayınea-mütehassıs po
litika adamlarına, meslekten yetişme dip
lomatlara ihtiyaç görüldü. Bu maksatla, 
Sovyet Rusya Dış İşler Komiserliği (Kom-
indel) lâzımgelen müesseseler tesis ettiği 
gibi, Rus tarihçileri ayrıca D i p l o m a s i 
t a r i h i adlı bir eser yazmak vazifesi 
karşısında kaldılar. Yukarıda adını nakl
ettiğimiz eser, işte bu yeni ihtiyacı karşı
lamak üzere kaleme alınmıştır . ve basıl
mıştır. Diplomasi tarihi, her memleketin 
«hariciyecilerini» çok yakından ilgilendir
diği gibi, ötedenberi «büyük politika» ale
minde mühim rolleri olan Türk devlet ve 
dış siyaset adamlarını ve tarihçilerini ya
kından alâkadar edeceğine şüphe yoktur. 
Bundan dolayı, Sovyet Rusya'da çıkan-ve 
orada hâkim görüşe uygun olan -Diploması 
tarihini tanıtmak yerinde olacaktır. 

Hariciyecilerin daima müracaat ettik
leri eserlerin en mühimleri şunlardır : 1) 
Repertoire des Tratites de paix, de com-
merce, d'alliance etc. conventions et aut-
res aetes, conelus entre toutes les puis-
sances de globe, principalement depuis la 
Paix de Westphalie jusqû'a nos jours. 
Table generale des Recueils de Dumont, 
Wenck, Martens, Murhard, Samwer, de 
Crercq Leonard, Angeberg, Lesur, Herts--
let, Neumann, Testa, Calvo, Elliot, Cantillo, 
Castro, Soutzo, State Papers, etc. etc. 
Publie par M. Tetot, arehiviste au minis-
tere des Affaires Etrangeres. Partie chro-
nologique 1493-1866. Paris 1866, VI+481 
pp. Partie alphabetique 1493-1867. Paris, 
Amyöt, Editeur des Archives Diploma-
tiques. 

2) Repertorium des diplomatischen 
Vertreter aller Lânder. seit dem West-
fâlischen Frieden (1648). (Repertöire des 
Representants diplomatiques de touts les 
Pays depuis la Paix de Westphalie). Ver-
öffentlicht mit Unterstützung der österf 
reichisehen Bundesregierung, der deütsc-
hen Forschungsgemeinschaft und der Rock-
feller Foundation vom Internationalen 
Ausschuss für Geschichtswissenschaften.Hr-
sgb. von Ludwig Bittner und Lothar Gross. 
I Band 1648-1715. Oldenburg 1. 0. Berlin. 
Gerhard Stalling Verlag, 1936. xxx + 
756 SS. 

3) Dictionnaire Diplomatique. (Aca-
demie DipIoraatique Internationale), Pub
lie sous la direction de M. A. F. Fran-
gulis (Grece), avec la collaboration des 
Membres du Bureau V te de Fontenay 
(France), M. Adatci (Japon), A. Alvarez 
(Chili), Ed. Benes (Tchecoslovaquie), H. 
Bernhoft (Danemark), G. Guerrero V te 
Poullet (Belgique), N. Titulesco (Rouma-
nie). Paris (yıl gösterilmemiş, fakat 1932 
den sonra), I. vol. A-L, 1282 pp. II vol. 
L-Z.' Sonunda 1856 dan-1932 ye kadar ya
pılan muahedeler. 

Bu üç eser-muahedelerin metinlerini, 
anlaşmaların mahiyetini, diplomatların ad
larını ihtiva etmekte ve sırasına göre. 
pratik mahiyette izahat ihtiva etmektedir. 
Fakat bu cins külliyatta diplomasinin na
sıl geliştiği ve hangi şartlar altında cere
yan ettiği hakkında bir fikir edinmek için 
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uzun uzadıya metinlerle meşgul olmak lâ-
zımgelmektedir. Halbuki diplomasinin ken
disinin bir tarihi mevcuttur, ki siyasî ta
rihin ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir. 
En eski çağlardan zamanımıza kadar Dip
lomatik münasebetlerin nasıl geliştiği ve 
birbirleriyle bağlarını bir küf halinde tes
pit ve izah etmek hem tarihçiler hem de 
hariciyeciler için çok faydalı olacaktı. D. 
İ. Hill'in: History of diplomacy in the 
international development of Europe (3 
cilt, 1905-14, yeni tabı New-York 1921-
1925) adından da görüldüğü üzere ancak 
Avrupa Devletleri diplomasisini ele almış
tır. Hâlbuki dünyada, en eski çağlardan 
itibaren küçük ve büyük Devletler kuru-
lunca-hemen diplomatik münasebetler baş
lamıştır. İşte Ruslar tarafından yazılan 
İstoriya diplomata (Diplomasi tarihi) 
dünya tarihi çerçevesi içinde bir diplomasi 
târihini aydınlatmaktadır. Önsözün ilk 
cümlesinde deniliyor, ki: «Takdim olunan 
kitap, birbirini takibeden devirlerdeki mil
letler arası münasebetlerin incelenmesi 
esası üzerinde en eski çağlardan zamanı
mıza kadar kısa bir diplomasi tarihi olmak 
gayesini gütmektedir.» Eserin ilk cildi en 
eski çağlardan başlıyarak, Frankfurt mua
hedesine kadar (10 Mayıs 1871) geliyor. 
İkinci cildi 1871 den yakın zamanımıza 
(1872-1940) kadar gelecektir Kita
bın mahiyeti hakkında bir fikir verebilmek 
için kısaca mündericatını nakledeceğiz. 

Eser dört bölümden ibarettir. Birinci 
bölüm E s k i ç a ğ 1 a r d a d i p l o m a s i : 
I. Eski Şark diplomasisi (Tel-Amar ya
zışması). (Milâttan önce XV-XIV yüzyıllar), 
Mısır fir'aunu II Ramzes ile Hitit Hüküm
darı III Hattüşil arasında, M. ö. 1278 de 
aktolunan muahede metnin tercümesi, Ma
ni'ye göre (M. o. I binyılında) diplomat 
ve diplomasi), II. Eski Yunanistan diplo
masisi. III. Eski Roma diplomasisi. İkinci 
bölüm - Orta ç a ğ l a r d i p l o m a s i s i : 
„I. Barbar Devletler ve Bizans, II. küçük 
feodal devletler devrinde diplomasi (bura
da XII-XV yüzyıllarda Rus yurdunun dip
lomatik tarihi incelenmiştir), III. Feodal 
monarşinin sağlamlaşması devrinde diplo
masi. Üçüncü bölüm: Yeni çağlarda dip
lomasi (XVI-XVIII yüzyıllar). I. XVI-XVIII 
yüzyıllar diplomasisi ve diplomatik organ
ların umumî vasıfları. II. XVI yüzyıl dip

lomasisi. III. XVII. yüzyıl diplomasisi. IV. 
XVIII yüzyılda Avrupa devletleri diploma
sisi (XIV Louis'nin, İngilterenin, Büyük 
Friedrich'in, Büyük Petro'nun ve II. Kata-
rina'nın diplomasileri). D ö r d ü n c ü bö
l ü m : I. Genç Amerikan , Cumhuriyetinin 
diplomasisi (1775-1794). II.. Fransız burjuva 
ihtilâli zamanında Avrupa diplomasisi 
(1789-1794). III. Termidor reaksiyonu ve 
direktuvar zamanı diplomasisi (1794-1799). 
IV. Napoleon zamanında Avrupada dip
lomatik münasebetler (1799*1814), V. Vi
yana kongresi (1814 Birinciteşrin 1815 
Haziran), VI. Mukaddes ittifakın akdinden 
Temmuz ihtilâline kadar (1815-1830), VII. 
Fransadaki Temmuz ihtilâlinden Avrupa
daki ihtilâl devrimlerine kadar (1830-1848) 
(burada bilhassa Hünkâr iskelesi muahedesi 
ve ona bağlı mes'eleler," Çar I. Nikola'nın 
Türk siyaseti aydınlatılıyor), VIII. 1848 
ihtilâlinden Kırım harbi başına kadar 
(1848-1853), IX. Kırım harbi yıllarında 
diplomasi ve Paris kongresi (1853-1856), 

X. Şimalî Amerikada iç harp (1861-1865), 
XI. III. Napoleon ve Avrupa. Paris mua
hedesinden Bismark'ın Prusyada başvekil
liğe getirilmesine kadar (1856-1862), XII. 
Danimarka ve Avusturya ile harp yılla
rında Bismarkın diplomasisi (1864-1866), 
XIII. Fransa-Prusya harbinin diplomatik 
hazırlanışı (1867-1870), XIV. Fransa-Prus
ya harbi. Frankfurt sulhü (1870-1871). 

Kitabın ikinci cildi de şu bahisleri 
ihtiva edecektir : B e ş i n c i b ö l ü m eski 
«serbest» kapitalizmin imperyalizm'e ta
havvül devri, ki Birinci Cihan Harbinin 
sonu ve Versay muahedesinin akdine 
kadar (1872-1919), A l t ı n c ı b ö l ü m : 
İlk cihan harbinden, şimdiki, yani ikinci 
cihan harbinin başlangıcına kadar (1919-
1940). İkinci cildi henüz ele geçinmediği
mizden muhteviyatı hakkında bir fikir ve
recek vaziyette değiliz. 

Kitabın müellifleri arasında en tanın
mış Rus tarihçilerini görüyoruz. Mukadde-
mede eser tertip edilirken ilk kaynaklar
dan, yani diplomatik vesikalardan, tarih 
kaynaklarından ve hatıralardan (memoires) 
istifade edildiği söyleniyor ve bu eserin 
«marksist görüşle» yazılan ilk «diplomasi 
tarihi» olduğu da kaydediliyor. Mamafih 
eserin bölümü, meselelerin konuş ve izah 
tarzında «ortodoks makrsizmden» pek fazla 
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bir şey kalmadığı da görülmektedir, her 
hangi bir «burjuva» tarihçisi de, böyle bir 
eser yazmağa kalkışsa aşağı yukarı böyle 
bir tasnif yapardı. Moskova Knezliğinin 
Altınordu île münasebeti (SS 128-130) 
çok sathî ve pek umumî sözlerle geçişti
rilmiştir. Bu münasebetle derhal «millî rus 
görüşü» kendisini belli etmektedir. Rus 
knezlerinin, Altınordu hanlarını ziyarete 
gittiklerinde rus beylerinin «yere kadar 
eğilerek hanı selâmlamak, han önünde diz 
çökmek gibi gayet küçültücü merasimlere 

tâbi oldukları» yazılmıştır (s. 129). Halbuki 
Bizans sarayındaki elçi merasimi bundan 
pek farklı değildi. Dimitrij Donskoj zamanı 
münasebetile» az kültürlü tatar beylerinden 
bahsediliyor. (s. 124). Halbuki Özbek 
handan sonra Altınordu beyleri, o devrin 
en yüksek kültürü olan islâm kültür dai
resine dahil olmakla» her halde rus 
knezlerinden daha az «kültürlü» değildiler. 

S. 199 da birkaç satıra sıkıştırılan, 
Moskova'nın Osmanlı İmparatorluğu ile 
münasebetinin başlangıcı şekli, esas itiba
rile doğru olmakla beraber, eserin umumî 
hacmine göre çok azdır. Buna mukabil III. 
İvan ile Kırım hanı Mengli-Gerey'in, müş
tereken Altınorduya karşı takip ettikleri 
siyaset) çok daha teferruatlıdır. III. İvan'ın 
1480 de Altınordu tahakkümünden kur
tuluşunda, Mengli-Gerey'in oynadığı rol 
bilhassa tebarüz ettirilmekte ve bu müna
sebetle Mârks'ın: «İvan, bir tatarı diğer 
bir tatar vasıtasile mahvetti» sözü nakle
dilmektedir. Hakikaten Maskova'nın Altın- . 
ordu hâkimiyetinden çıkmasında, Kırım 
hanının rolü büyük olmuştur. 

IV. İvan (Korkunç İvan) devri politi
kasından bahsedilirken 1552 de Kazan 
hanlığının zabtile başlıyan Türk illerinin 
rus istilâsına maruz kalması gayet tabiî 
bir- hareket gibi tasvir edildikten sonra, 
IV. İvan politikasının esas cephesi Şark 
olmayıp, Avrupanın kültürlü memleket-
lerile münasebet arzusundan doğan bir 
Batı siyaseti teşkil ettiği yazılıyor (s. 201). 
Bu görüş esas itibarile yanlıştır: IV. İvan' 
ın siyaseti Moskova hakimiyetini, kültür 
bağları nazarı itibâra alınmaksızın hem 
şark, hem cenup, hem batı istikametinde 
genişletmek, yani istilâ etmekti. Şarktaki 
Türk-İslâm devletleri zayıf olduklarından, 

ve her defasında teke-tek mücadele ettik
lerinden yenildiler; halbuki, batıda Mosko
vamn önüne kuvvetli bir Lehistan çıktı ve 
IV. İvan'ın hesaplarını alt üst etti. 

S. 228 den itibaren, Moskovanın 
doğu Avrupasındaki siyasetinin esasları 
ve neden Türkiye ile mücadeleye gi
riştiği izah ediliyor. Bu münasebetle 
Ukrayna meselesinin ehemmiyeti teba
rüz ettirilmiştir. IV. Mehmet samanında 
Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan ara-
sında ceryan- eden mücadelede Moskova
mn oynadığı rol enteresandır: 1167 de 
Rusya ile Lehistan arasında aktedilen 
Andrussovo muahedesi mucibince, Lehistan, 
Moskovanın haberi olmaksızın Türkiye ile 
barış yapamıyacaktı. Bir müddet sonra 
rus çarından ingiliz kralına bir elçi gön
derilmiş, ve İngilterenin Lehistana, Türk
lere karşı mücadeleye yardımını istemişti. 

-1672 de Lehlilerin mağlûbiyeti üzerine 
(Kamaniçe'nin zaptı) Moskova hükümeti, 
Avrupadaki bütün devletlere ve papaya 
elçiler göndererek Türklere yenilen Leh
lilere yardım edilmesi için teşvikte bulun
muştu (s. 230); yani Moskova artık bu ta
rihlerde «antitürk» cephesinin merkezi ol
mak istidadında idi. Bu sıralardaki res-
türk münasebetine temas edilirken bunun 
esas sebebi zikredilmiyor. Halbuki Ukray
na'nın Moskovaya ilhakı bu defa Osmanlı 
İmparatorluğunu tehlikeye- düşüren bir 
keyfiyetti. Bilhassa Kazak akınlarına kar
şı esaslı tedbirler almak icabediyordu. 
Diğer taraftan rusların cenuba doğru ya
yılmaları artık Moskovanın esâs politika
sını' teşkil etmekte idi. Kırım Hanı Haci 
Selim Girey Moskova tarafından gelen 
tehlikeyi, İstanbulda açıkça izaha .çalış
mıştı. 

1680 lere doğru, Osmanlı padişahının . 
hıristiyan reayasını ayaklandırmak için 
başvurulan bazı tedbirler hususunda bazı-
enteresan kayıtlar buluyoruz (S. 247/48); 
burada bilhassa Kudüs patriğinin rolü, 
tebarüz ettirilmiştir. 

Büyük Petro'nun diplomasisine olduk
ça geniş bir saha ayrılmıştır (SS 266-277). 
Burada bazı kısımlar tamamiyle yanlıştır: 
Petronun esas düsturu olarak «siyasî na
musluluk ve uzlaşmalara sadakat» olduğu 
kaydediliyor (Osnovnym ego pravilom 
byla politiçeskaja dobrosovestnost 'i ver-



DİPLOMASİ TARİHİ-TATBİKİ JEOLOJİ 801 

nost' objazatel' stvam, S. 277(; halbuki 
Petro'nun gerek İsveç'e ve gerek Osmanlı 
İmparatorluğuna karşı takibettiği siyasette 
hiç te «doğruluk» yoktu. 1699 Eylülünde 
İsveçe karşı harbe karar verilmişti. Petro 
İsveçlileri aldatmak maksadile Teşrinisani 
1699 Stockholm'a Chilkov namında birini 
göndermişti. Bu hususta İ s t o r i j a d i p 
l o m a t i i - de bir tek söz yoktur. 1700 de 
İstanbulda bir muahede aktedilmesine rağ
men, Petro barış ahkâmına asla riayet 
etmemişti; hele Çarın bizzat teşvikile Os
manlı reayası arasındaki tahrikat, veya 
İstanbuldaki ilk rus elçisi olan Tolstojun 
«casusluğu» Petro'nun emriyle ifa edildi
ğinden, «Petro'nun siyasetteki namuslulu
ğundan» bahsetmek asla caiz değildir. 1711 
de barış aktedilirken (Prut seferi) «yalnız 
vezire değil, müftüye ve ingiliz ve hem de 
Hollanda elçilerine rüşvet vermek lâzım
geldiği» kaydediliyor, (S. 276) ki tamamiyle 
yanlıştır. Prut barışı aktedilirken yalnız 
Baltacı Mehmet Paşaya ve yanındakilere 
rüşvet verilmiştir. Müftüye, ingiliz ve hol-
landa elçilerine verilen rüşvet 1711 de 
değil, 1713 ve 1714 tedir. Çar Petro'nun 
diplomasisinde «rüşvet» bilhassa mühim bir 
rol oynamıştı, ki bu cihet eserde kayde
diliyor (S. 276). Şu halde Petro'nun «na
muslu diplomasisinden» nasıl bahsedilebi
l ir?. 

1726-1762 yıllarındaki. Rus ve Avru
palı * diplomasinin usulleri rüşvetler ve 
gizli diplomasi hakkında çok enteresan 
malûmat veriliyor. Hele II. Katerina'nın 
diplomasisi etraflıca aydınlatılmıştır: Rus-. 
yanın - Baltık; Karadeniz ve Balkan poli
tikasının esası bu devirde yapılmış olduğu 
tesbit ediliyor, ki ( S. 291 ) esas ; itibariyle 
doğrudur. Fransız ihtilâli ve Napolyon 
zamanındaki diplomasiye geniş bir yer 
ayrıldıktan sonra, Viyana kongresi de 
etraflıca aydınlatılmıştır. «Mukaddes itti
fak» ın kuruluşu ve tesirlerinden sonra, 
Çar I. Nikola'nın diplomasi ve Osmanlı 
İmparatorluğuna dair problemlere ve bu 
münasebetle Avrupa diplomasisinin faaliye
tine dair çok enteresan ve güzelce tasnif 
olunan fıkraları görüyoruz ; yalnız - bu 
münasebetle Türk diplomasisinin faaliye
tinden bahsedilse yerinde olacaktı ; çünkü 
Hünkâr iskelesi uzlaşması yapılmadan 
önce, Babiâlinin İngiltereyi haberdar 

ettiği ve vaziyeti bildirdiği anlaşılmıştır ; 
bununla Hünkâr iskelesi uzlaşmasının 
mahiyeti ve Osmanlı Devletiyle İngiltere 
münasebeti başka bir şekil arzetmektedir. 
Kırım harbine takaddüm eden diplomatik 
faaliyet de - çok enteresandır; ayni suretle 
harbin devam ve sonundaki münasebetler" 
tafsilâtile ve ustalıkla anlatılmıştır; yalnız 
yine bu hususta Türk kaynaklarından 
istifade edilmediği, ve Türk politikasının 
rolü sönük kalmıştır. Paris kongresi müna- . 
sebetile yazılan sahifelerde de, Babiâli 
diplomatları tamamiyle arka plânda kalıyor.; 
Zaten, bütün eserin en zayıf ciheti de : 
Babiâli diplomasisine, lâyik olduğu rol 
verilmeyişidir. Osmanlı tarihinin yakın 
çağları üzerinde ihtisas yapan tarihçilerin-
Osmanlı diplomatlarının faaliyetlerini ay
dınlatmaları bilhassa temenni edilir. 

Türklere temas edilen kısımlardaki -
temas ettiğimiz bâzı cihetlerden görüldüğü 
üzere - eksiklere rağmen, Rus âlimlerinin 
meydana koydukları D i p l o m a s i t a -
r ih i muhakkak tarih literatürünün en 
mühim eserlerinden biridir. Bundan dolayı 
dilimizde çevrilmesi çok faydalı olur fik
rindeyiz. 

Tatbiki Jeoloji I. Jeolojik har
ta alma usûlleri. — Yazan: Necdet 
Eğeran.. Ankara 1944. 

Jeoloji, zamanımızda, insan yaşayışı
nın hemen her köşesine sokulan bir 
bilim olmuştur. Gerçekten jeoloji, insanın, 
her zaman yakından bağlı bulunduğu, 
üzerinde yaşadığı, ayağını bastığı, « yer-
kabuğündan» ve onun yapısından bahse
der. Bu sebeple jeoloji, yalnız jeologları 
ve madencileri değil, daha birçok bilim ve 
teknik şubesi mensuplarını da yakından 
ilgilendirir : bir bölgenin coğrafyasını 
araştıran coğrafyacı, ekimile ilgilenen 
Ziraatçı, ağaç yetiştirilmesile ilgili ormancı, 
su ve elektrik işlerile uğraşan fen adamları 
kadar, bir memleketin tarihini en eski çağla
rı le aydınlatmak isteyen tarihçi de jeolojiye, 
türlü nisbetlerde, ihtiyaç gösterir. Görülü
yor ki, jeoloji, yalnız ekonomik değil, 
kültür hayatımızın da içerisine sokulmuş 
bulunmaktadır. 
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Jeolojinin alanına, yerkabuğu ile ilgili, 
birçok konular girer. Böylece jeoloji, dar 
çerçeveli bir bilim değil, içerisinde birçok 
konuları toplamış geniş bir bilim olarak 
görülür. Bu arada, «genel jeoloji» veya 
«dinamik jeoloji», depremlerden, yanar-
dağlardan, dağ oluşumlarından, suların, 
rüzgârın ve canlıların yerkabugu 
üzerindeki faaliyetlerinden bahseden «tek
tonik» ile içerisindeki taşlaşmış hayvan ve 
bitkilerle beraber türlü taş tabakalarının 
sıralanışından bahseden «stratigrafi», genel 
jeolojinin büyük kollarıdır. Bu geniş 
çerçeveli genel jeoloji yanında, her ülke 
veya bölgenin jeolojisinden de «Yerel 
jeoloji» bahseder. 

Fakat jeolojinin bu gerçekbilim özel
liği yanında, insanın günlük, ekonomik 
yaşayışına giren bir de pratik kısmı 
vardır ki, bu da « Tatbikî Jeoloji» adını 
alır. Tatbikî jeoloji, bugün, bilim ve 
tekniğin çok önemli bir yardımcısı olmuş
tur. Bir ziraatçı veya ormancının, herhangi 
bir ekim veya ağacın hangi topraklarda 
daha iyi yetişebileceğini kestirmesi, en 
uygun toprakları seçebilmesi için, tatbikî 
jeolojiden faydalanması gerektir. 

Bir köy, kasaba veya şehrin su ihtiyacı 
bahis mevzuu olduğu, bir arazinin sulan
ması için yeraltından su elde etmek gerek
tiği zaman, gene tatbikî jeolojiye başvuru
lacaktır. 

. Su kuvvetinden faydalanarak bir böl
geye elektrik enerjisi sağlamak için,. 

"istifade edilecek suyun çıktığı yer ve 
geçtiği çevrenin jeoloji bakımından ince
lenmesi, bu işte daha güvenilir . adımlarla 
yürüyebilmeyi temin eder. 

Depremlerin doğurduğu felâketleri, 
elden geldiği kadar azaltmak ve evleri, 
köyleri şehirleri sarsıntılara az uğrayan 
sağlam topraklar üzerinde kurmak için 
gayret edenler, her şeyden önce, tatbikî 
jeolojiden faydalanarak plânlarına ana 
doğrultularını vereceklerdir. 

Bir şosa veya demiryolu yapılacağı, 
köprü kurulacağı, tünel açılacağı zaman 
ilkin, üzerinde işlenilecek arazilin ne gibi 
taşlardan meydana 'geldiğini, bu taş tabaka 
veya kütlelerinin yapılarının ne olduğunu, 
en elverişli ve ucuz şekilde nerelerden 
faydalanmek mümkün olduğunu anlamak 

için, o alanın jeolojisini araştırmak ve bunun 
için de tatbikî jeolojiden faydalanmak 
gerekecektir. 

Bir bölgede araştırma yaparak o böl
gedeki yer şekillerini ve birbirlerile ilgili 
coğrafya olaylarını incelemek isteyen bir 
coğrafyacı, araştırdığı bölgenin jeolojisini 
bilmek zorundadır. Böyle bir bölge için, 
elde her zaman jeoloji hartaları, kesitleri 
veya yazıları bulunmayabilir. Bu takdirde 
coğrafyacı, bunları kendisi hazırlamak 
zorunda kalır. İşte böyle bir zamanda, 
tatbikî jeoloji, coğrafyacıya yol gösterecek, 
onun, basit şekilde de olsa, küçük alanlar 
için, jeoloji hartası yapabilmesini jeoloji 
kesitleri çizebilmesini öğretecektir. 

İnsanın, tarihten önceki devirlerde 
yaşadığı alanları, bu alanların türlü jeoloji 
tabakaları veya devirleri içindeki yerini de 
gene jeoloji göstecek, yerinde yapılacak 
araştırmalarda ise, pratik jeolojiden önemli 
faydalar sağlanabilecektir. 

İnsan, yaşadığı çevrenin jeoloji ve 
coğrafyasını yakından bilmek suretile, 
birçok teknik faydalar sağlıyabilir: Kal
dırımlarına parke döşemek için uzaklardan 
ve tabiatile pahalı olarak, granit vesair 
taşlardan getirten bir takım şehirlerin, hiç 
de uzaklarında, bulunmayan yerlerde ve 
kolay elde edilebilecek halde, aynı taşların 
yer almış olduğu görülebilir. Eğer, o çev
renin jeolojisi yakından bilinmiş olsa idi, 
muhakkak ki, şehrin kaldırımları daha 
ucuz ve kolay döşenmiş olacaktı. 

İşte, yukarıda adını yazdığımız kitap, 
insan hayatının birçok taraflarına sokulmuş 
bulunan «Tatbikî jeolojinin» bir parçasını, 
«jeolojik harta alma usullerini», göster
mektedir, Eser gözden geçirilirken görüle
ceği üzere, kitap, dar bir çerçeve içinde 
kalmamış, birçok faydalı bilgileri de 
kendinde toplamış bulunmaktadır. Tatbikî 
jeolojinin alanı çok geniş olduğundan, 
yazarın da önsözünde dediği gibi, bu 
birinci kitaba iki cild daha eklenerek, 
üç cildlik tam bir eser meydana getirile

cektir.. İleride, maddî imkânlar nisbetinde, 
basılacağı işaret edilen diğer iki cildin ko
nuları ise şunlar olacak tır : a) Maden 
yatakları, b) Maden arama ve ekonomisi. 

Bugüne kadar, memleketimizde gerek 
jeoloji hakkında tercüme veya telif halinde 
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ve gerekse jeoloji hakkında, yeter derecede 
olmamakla beraber, bazı eserler yayınlandı. 
Fakat tatbikî jeoloji hakkında henüz hiçbir 
esere sahip değildik. Yıllardanberi jeoloji 
ve onun tatbikatile yakından uğraşan 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü jeoloji 
gurup şefi yüksek mühendis ve jeolog 
Necdet Egeran, üç cildlik tatbikî jeolojinin 
birinci cildini yayınlamak suretile, memle
ket bilim ve tekniğine gerçekten büyük 
bir hizmette bulunmuştur. 

Şimdi kitabın sahifelerini gözden ge
çirerek onu daha yakından gözden, geçi
relim. 

Her türlü araştırma gezileri sırasında 
beraber alındığı zaman cebe sığması düşü
nülerek 20x13 cm. ebadında hazırlanmış 
bulunan kitap, 192 sahife tutmaktadır. 
Açık ifadelerle ve herkesin anlıyacağı şe
kilde yazılmış, özenle basılmış olan ki
tabın içinde 160 şekil bulunmakta ve 
büyücek bir de Türkiye jeoloji hartası yer 
almaktadır. Her bahsin, içinde tarif ya
pıldıktan sonra, bol bol örneklerle gös
terilmekte, ayrıca şekillerin altındaki ta
mamlayıcı izahlar yapılmaktadır. Kitap, 
son çeyrek asır zarfında ingilizce, fransız-
ca ve almanca yazılmış en yeni ve 
değerli eserlerden faydalanılarak hazırlan
mış, buna yazarın kendi tecrübelerinin 
mahsulü de eklenmiş bulunmaktadır. 4 bö
lümden meydana gelmiş ve 12 bahsi içine 
almış bulunan kitabın birinci, ikinci ve 
üçüncü bölümlerinde jeoloji hartaları, ye
rinde çalışmalar, ve araziden faydalanma 
tarzları gösterildikten sonra, 4 üncü bö
lümde 20 sayfaya yakın bir kısımda, Tür
kiyenin, en yeni görüşlerle ve pek derli 
toplu bir jeolojisi verilmektedir. 

Kitabın birinci bahsinde jeoloji harta
larının bir tarihçesi yapılıyor. Topografya 
hartalarının çok eski geçmişlerile kı
yaslanırsa 200 yıllık bir mazileri olan jeo
loji hartalarının, ileri ülkelerde yalnız 
hususî şahıslar tarafından değil, belki, 
daha ziyade «jeoloji servisleri» tarafından 
bu günkü mükemmel durumuna getirildiğini 
kaydeden sayın yazar, bizdeki gelişmeyi 

' de kısaca kaydetmektedir. Bir çok ba
kımlardan olduğu gibi jeoloji yapı ba
kımdan da Avrupa'yı Asya'ya bağlıyan 
Türkiye topraklarının yüz yıl kadar ön

ce yabancı bilginlerin çalışmasile, yer 
yer jeolojisi çizilmeğe başlanmıştır. (19 
uncu asrın ortalarında Tchihatsçhef, Ha-
miltön, 20 inci yüz yıl başlangıçlarında Bu-
kowski, Toule, Philippson daha sonra Berg, 
Endriss, Penck, Chaput gibi) 

Fakat çoğu stratigrâfik alanında ya
pılan ve türlü düşünce ve teşebbüsler ve
ya tesadüfi olarak başarılmağa çalışılan bu 
araştırmalar tek tek incelemeler halinde 
kalmış, memleketin genel tektonik du
rumunu görmek hemen hemen mümkün 
olamamıştır. Fakat Cumhuriyet devrinde 
İstanbul ve Ankara Üniversiteleri jeoloji 
ve coğrafya enstitülerile Yüksek Ziraat 
enstitüsünün çalışmaları, bu alandaki boş
lukları doldurmağa doğru gitmiş, Maden 
Tetkik ve Arama enstitüsünün gelişme-
sile de bu iş, önce maden kaynakları çev
relerinden başlamak üzere, sistemli ve de
vamlı bir şekilde yürümeğe başlamıştır. 

Arazi üzerindeki çalışmalar için I: 
100000 ölçekli hartayı, birkaç yıl önce, 
kabuleden Enstitü, ilk adımda, gerek bu
güne kadar tek tek hazırlanmış malzeme
den faydalanarak, gerekse yerinde jeoloji 
«löve» leri yapmak suretile, yurdun I: 
800000 ölçekli bir jeoloji hartasını- hazır
lamağa ve herbir paftaya bir «aydınlatma 
cetveli» eklemeye gayret etmiştir. Bu har
ta 8 paftadan meydana gelecektir ki, bu
nun altısı basılmış, biri basılmakta, birinin 
de taslağı hemen hemen hazırlanmış bu
lunmaktadır. Bu harta serisi, henüz, mem- ' 
leketin istediği tam ve mükemmel hartalar 
değildir, Birkere, ölçekleri küçüktür: ve 
her alanda fayda sağlıyacak jeoloji har
talarımızın ölçeklerinin, hiç değilse, I-. 
50000-1: 10000 olması gerçekten lüzumlu
dur. İkincisi ise, türlü teşekkül ve taba
kaların daha etraflı olarak tesbit edilmesi 
gerekecektir. Ancak, M. T. A. Enstitümü
zün büyük' gayretlerle meydana getirdiği 
bu eser, bu harta serisi, ileride vapılacak 
coğrafya ve jeoloji araştırmaları ve yeni 
buluşlar için, gerçekten önemli ve değerli 
bir temel, türlü incelemeler sırasında za
man zaman baş vurulabilecek bir ana doğ
rultu eseri ödevini görecektir. Devamlı ve 
metotlu çalışmalarla bu harta, her basılı
şında, daha mükemmel olacak ve bunun 
yardımile daha büyük ölçekli jeoloji ve je
omorfoloji hartalarına sahip olacağız. 
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İkinci bahiste, jeoloji hartalarının ne 
olduğu ve faydaları, tortul ve püskürük 
külteler hakkında bilgi verildikten sonra, 

" jeoloji devir ve katlarile bunların özel ye
rini ve yaşını gösteren fosilleri içine alan 
derlitoplu, açık ve sade bir cetvel veril
mektedir. Üç - beşinci bahislerde hartaların 
arazi için hazırlanması yolları, hartada 
mevki tâyini, jeolojik harta alma usulleri, 
hemen herkesin anlıyabileceği şekilde açık 
bir dille anlatılmakta, altıncı bahiste «ara
zîde not alma ve numune toplama» kısmı
na girilmektedir. 

Bu bahiste, yurt içinde her türlü 
araştırma ve incelemeler yapmağa çıkan 
bilim ve teknik mensupları, için pek fay
dalı tavsiye yaldır. Bunlar arasında, bir
likte götürülecek not defterinin büyüklüğü 
ve kabı gibi basit görünen, fakat gerçekte 
pek önemli yeri olan pratik deneme 
mahsullerinden tutunuz, nelerin not edi
leceği, örneklerin toplanma ve saklanma 
tarzları, ve türlü işaretlere dokunulmakta, 
bu arada bilhassa şu noktalara dikkat 
olunması tavsiye edilmektedir t 

1. Alınan notların gayet okunaklı 
yazılması, kısaltmalardan kaçınılması lâ
zımdır ? 

2. Notlar, yerinde mümkün olduğu 
kadar uzun ve etraflı yazılmalıdır. 

3. Gözlemlerle istidlalleri birbirinden 
ayırd etmeli, ayrı ayrı yerlere yazma
lıdır. Yerinde, en çok, doğru müşahede
lere önem vermelidir. • 

Yedi-onbirinci bahislerde istikamet 
ve yatım meseleleri, af lorman'lar, taba
ka kalınlıkları, kesitler hakkında basit 
ve açık bilgi verilmekte jeoloji strüktürle-
rinin hartaya nasıl geçirileceği anlatılmak
tadır; Bütün bu bahisler içinde şekiller, 

pek geniş yer kaplamakta, bu kavram ve 
metodların pek kolay bir şekilde anlaşıl
masına -yardım etmektedir. 

Onikinci bahiste Türkiyenin jeolojisi-, 
ne girilmekte, memleketimiz topraklarının 
Asya ve Avrupa Karaları arasındaki yeri, 
yapısı, jeoloji tarihi ve anataşları kı
saca ve en yeni görüşlerle incelen
mektedir. Bu bahsin içinde yeralan kü
çük çapta bir «Türkiye tektonik har-
tası bu yeni görüş ve sonuçları ay-
dınlatmaktadır. 

Kitabın sonuna eklenen 75x35 boy 
ve eninde, 2400000 ölçekli bir «Türki
ye jeolojik hartası», eserin" değerini 
arttırmaktadır. Mümkün olduğu kadar 
sadeleştirilmiş olarak gösterilen türlü 
jeoloji devirleri arazisi, bu tek renkli 
hartada, en açık şekilde çizilmiş bu
lunmaktadır. 

«Jeolojik harta alma usulleri» adı
nı taşıyan kitap, dar çerçeveli ve sa
dece jeolog ve madencileri ilgilendiren 
bir eser değil, bunlar kadar coğrafyacı 
ve antropologları, ormancı, ziraatçı ve 
su işlerile uğraşanları pek yakından 
ilgilendiren bir kitaptır. Eser, coğraf
ya talebeleri için bir elkitabı mahiye
tinde olduğu gibi, pratik taraflarını 
kuvvetlendirmek isteyen köy enstitülerinin-
ilerlemiş talebeleri için de pek fayda
lı olacaktır sanıyoruz. 

Bu faydalı ve memleket bilim ve 
tekniğinin geniş çevrelerini ilgilendiren 
değerli kitabı hazırlayan Necdet Ege-
ran'a, eserin diğer iki cildinin bir an 
önce yayınlanmasınde da başarılar di
leriz. 

Dr. Reşat İZBIRAK 
Coğrafya Doçenti 


