
TEBLİĞLER 
C O M M U N I C A T I O N S 

No.6.—İbn ül- cArabi'nin elyazısı 

Fakültemiz kütüphanesi için 
Mayıs 1944 ayında satın aldığımız 
"rahmetli İsmail Saip Sencer kitap
ları» arasında İbn ul- cArabî'nin 
Tarcumün ul-Aşvak adlı eserinin bir 
nüshası vardır, ilgililerce bilindiği 
üzere eser, bu vecitli ve entüvis-
yonlu Şeyh'in 611 (1214-1215) yılı 
Receb, Şa'ban, Ramazan (Teşrinisani, 
Kânunuevvel, Kânunusani) ayların-

. da, Kâ'be'ye yaptığı cUmra ziyaret
lerinin ilhamlarından mürekkep ve 
61 şiirde 583 beyitten ibarettir. 

Bizim bahis konusu ettiğimiz 
nüsha: 5 Receb 614 (8/X/1217) tarih
lidir ve Malatya'da yazılmıştır. Bu 
itibarla Tarcuman ul'Aşvak'ın bili
nen ve bulunan nüshalarının en 
eskisidir. Filhakika bu eseri Batıda 
ilk olarak ve cidden nefis bir su
rette yaymayan N i c h o l s o n 1 , 
1029 (1620), 992 (1584), 984 (1576) 
tarihli üç nüshadan .faydalanmış, 
birini esas tutarak,, ikisinin nüsha 
farklarını notlıyarak metin tesis 
etmiştir2. 

Yaptığımız karşılaştırmalardan, 
N i c h o l s o n basımının bizimkin
den bir beyit fazla olduğunu, an
cak başındaki ye sonundaki yazı
ların, esas Tarcumân ul-Aşvâk'ın 
değil, bunun, yine İbn ul-cArabî 

1 The TarjumaA al-Ashwaq, Oriental 
_ Translation Found. New series. Vol. XX., 

London 1911, p. 7 + 156. 
2 Bk. sözü geçen eser, s. 9. 

tarafından yazılan şerhinin3 başıy-
le sonundan aktarılmış bulunduğu
nu anladık. Nitekim N i c h o l s o n 
basımının ve başındaki sonundaki 
kayıtlar, bu şerhte de hemen hemen 
aynen vardır4. Zaten metin, bu 
kayıtların şerhin mucip sebeplerini 
anlattığını göstermektedir. Demek 
ki N i c h o l s o n bunun farkında 
olamamıştır. 

Sırası gelmişken sunuda söy
liyelim ki: Ş e y h ul-Ekber Tar-
cumün ul-Aşvak şehrine Haleb'de 
başlamış, eserini Konya Aksara-
yında bitirmiştir. Bu eserin Aksa
ray'da bitmiş olduğunu Kâtip Çe
lebi de yazmaktadır5. 

3 Bu şerhin adı Kaşf uz-Zunun'da. 

= Fath uz-Zahâ'iri va'l-

Aclâk» diye geçmektedir. Bkz. Sayın Ş e-

r e f f l d d i n Y a l t k a y a basımı, İstan

bul 1360-1941, e. I, s. 496. M u h a m m e d 

S a l i m u l—Unsi 'n in nezaretiyle yayın

lanan esas eserde ise 

Kitâbu Zahâ'ir il-Aclak 
Şarhu.'Tarcumân il-Aşvâk» denilmektedir. 
Bkz. sözü geçen eser, Beyrut 1312 (1894), 
s. 197. Nicholson basımında da 

Risâlat uz-
Zahâ'iri va'l-Alak fi-Şarhi Tarcuman il-
Aşvâk» kaydı bulunmaktadır. Rkz. Tarju-
mân al-Ashmaq, N i c o l s o n basımı, Lon
don 1911, s. 9, not 1. 

* Bkz. Kitâbu Zahâ'ir il-Aclak Şar

ka Tarcuman il-Aşvâk, Matbacat ul-Un-

siyya, Beyrut 1312 (1894). 
8 Bkz. Kaşf uz-Zunun, Sayın S e r e - , 

f ü d d i n Y a l t k a y a basımı, c. I, İstan
bul 1360-1941, s. 396. 
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Şerhin bu husustaki ibaresi 

... Yolculuk 
bizi sıkıştırınca onu mezkûr tarihte 
Aksaray'da tamamladık.,, suretinde 
iken1 N i c h o ls o n basımında 

= ... şerhine 
Haleb'de başladım. Yolculuk bizi 
sıkıştırınca onu eksiklik ve güç 
yetmezlikle sözü geçen tarihte 
tamamladık „ şeklindedir2. Esas 
metindeki kelimesinin ya 
müstensihlerce veyahut basanlarca 

suretine sokulduğu 
anlaşılmaktadır. 

* * 
Elimizdeki nüshanın eskilik, 

doğruluk bakımlarından olan de
ğerinden başka asıl önemi, müellife 
arzedilen nüsha oluşunda ve Şey
hin bu husustaki yazısının eserin 
sonunda bulunuşunda ve bazı yer
lerinin bizzat kendisi tarafından 
düzeltilmiş olmasındadır. Bu nüs
hanın, son sahif esinde: 

= Bu kitabı ortaya koyan "başı 

olan parçadan başka, Yüce Tanrı'ya 
şükür, abdestli, andığım aylarda 
cUmra (Hacc vaktinden gayrı za
manlarda Kâ'be'yi tavaf) niyetiyle 
ihramlı değilken, bu cüzden bir beyit 
bile nazmetmedim. Ancak o parçayı 
sene 604 iken söylemiştim;, dedi. 
Âlemlerin Çalabı olan Allah'a hamd 
olsun; Muhammed'e ve onun yakın
larına Allah senada, O'nun ve on
ların hatıralarını muhafaza buyura
rak selâmda bulunsun. (Yazan der 
ki:) eserin naklinden boşlama işi, 
Yunan ülkesinden3 Malatya şeh
rinde, 614 yılı, Tanrı'nın en sevgili 
ayı, recebinden beş gün geceye 
(8. X. 1217 tarihine) rastladı. Allah, 

onun yazıcısıyle, anasını, babasını, 
ve üzerine selâm olası Hz. Muham 

omed'in bütün ümmetini yarlıgâsın.. 
sözleri vardır. Bunu takibeden ve 
müellif tarafından ilâve olunan 
kayıt şudur: 

= Tayy oymağından Ibn ul-
c A r a b î M u h a m m e d oğlu cAli-

1 Bks. bundan evelki sahif enin 4 üncü 3 Burada denilen, bazı me-
notundaki adı geçen eser, s. 166, tinlerde de adı verilen ülke: bugün-

2 Bkz. N i c h o l s o n basımı, s. 47. Anadolu'dur. 
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'nin oğlu M u h a m m e d der: Ber-
mekli CA1 i o ğ l u CA1 i'nin oğlu, tam 
yetkeli, bilgili imam, fıkıh ehli, 
Tanrı kendisini başarıya eriştiresi, 
c İ m â d ü d d i n H ü s e y n , . eser
lerimden olan şu cüz'ü, Tarcu-
mün ul-Aşvak',ı bir tek oturum
da dinlediğim halde bana okudu 
(iblâğ etti.) Bu işin ehli arasın-

da âdet olan şart üzere bütün riva
yetlerimle musannefatıma dair ben
den bahsetmek hususunda kendisi
ne izin verdim ve icazet verdiğimi 
söyledim. Bu, 614 yılının, teki 
olmıyan receb ayının üçünde (6-X-
1217 tarihinde) vaki oldu. Âlemle
rin Çalabı olan Allah'a hamd ol
sun; Muhammed'e ve onun yakın
larına Allah sena ve selâmda bu
lunsun.» 

Bundan anlaşıldığına göre: 
1) Eseri istinsah eden: Hüseyin 

bin CA1 i y y bin CA1 i y y u 1-B.a r-
m ak i'dir. 

2) Müellif, 5 receb 614 (8.X.1217) 

No.7 Ankara ve çevresinde 
yeni Yunanca ve Lâtince 
kitabe buluntuları. 

1. Bu yılın Mart ayında Ticaret 
Lisesi ile Denizciler caddesi arasında
ki bina döküntüleri ve eskiden kalma 
taşlarla örtülü alanda bir taş buldum. 
Üstünde bazı Yunan harfleri görül
mekteydi. Etnografya Müzesi Müdürü 
Bay Remzi Oğuz Arık'in ihtimamıyle 
bu taş kısa bir zamanda meydana çı
karılabildi ve Tiberius Iulius Iustus 
Iuıiianus şerefine dikilmiş şimdiye ka
dar tanınmıyanbir sütun olduğu an
laşıldı. 

tarihinde Malatya'da bulunmuştur. 

* * 

Nüshanın diğer bir hususiyeti 
de S a d r ü d d i n K o n e v î zavi
yesi kitaplarından oluşudur. Bu, 
besmelenin- üzerindeki: 

= Tanrı kendisinden hoşnud 
olası İshak oğlu Şeyh S a d r ü d d i n 
M u h a m m e d bu kitabı, kabri 
yanında yapılma zaviyeye vakfetti; 
sağlam rehin olmadıkça oradan dı
şarı çıkarılmamasını şart koştu.» 
kaydından anlaşılmaktadır 1 

Zaviyeden çıkarılmaması lüzumu 
kaydedilen nüsha, rahmetli İ s m a i l 
S a i p S e n c-e r 'den Fakültemize in
tikal ederken demek ki bu 
= rahni vaşik) şartı yerini bulmuş
tur. 

Kemal Edip ÜNSEL 
Kütüphane Müdürü 

l S a d r ü d d i n K o n e v î ile İ b n 
u l - CA r a b i arasındaki karabet malûmdur. 

No. 7 Neugefundene grie-
chische und lateinische In-
schriften aus Ankara und 
Umgebung. 

1. İm Mârz dieses Jahres ent-
deckte ich auf dem mit Architek-
turbruchstücken übersâten Gelân-
de zwischen Handelslyceum und 
Denizciler caddesi einen Stein, auf 
dem einige griechische Buchstaben 
sichtbar waren. Dank den Bemü-
hungen des Direktors des Ethnö-
graphischen Museums, Herrn Rem
zi Oğuz Arık, konnte der Stein in 
kürzester Zeit freigelegt werden. 



808 TEBLİĞLER 

Bu adam Ankyra'nın imar ve tezyin 
işlerinde başarı göstermişti; şehir 
ahalisi Therm'leri de ona medyundu. 
Bu yüzden şehrin on iki phyle'si, 
anlaşılan, ona birer şeref sütunu 
dikmiştir. Bu sütunlardan bazılarını 
tanırız; üstlerindeki yazılar hep aynı-
dır; sadece phyle'nin adı her sütunda 
başkadır.Yeni çıkardığımız kitabe de 
önce bulunanlara aynen uymakta
dır; ancak onu diktiren phyle şim
diye kadar bilinmiyordu; adı: 

dur. Şimdiye ka
dar 11 phyle'nin adı bilindiğine göre, 

. bu yeni buluntu sayesinde bütün 12 
phyle'nin adlarını öğrenmiş oluyoruz. 
Fakat üç phyle'nin ve bunlar arasında 
yeni bulunanın numarası belli değîl-
dir. Adı da henüz bir muamma teşkil 
etmektedir, ilk aklıma gelen şey, 
bu adın Galatya'da bir yer adı olan 
Trapezas (bak. RE VI A II 2207) 
ile bir ilişiği olduğu fikriydi; fakat 
bu gramer bakımından imkânsız 
görünüyor. Belki de Ankyra mahal
lelerinden birisinde Zeus kültüne ve 
ayrılmış "Zeus„un masalları adını 
taşıyan bir yer olduğunu kabul et
meli. Bu tâbir Herodotos'un Aithiop-
lardan bahsederken kullandığı 

tâbirini hatırlatıyor(Her. 
3,17v.d). 

Bu kitabeyi tetkik etmekle meş
gulken, Etnografya müzesi asistanı 
Bayan Çevriye Arsanu yakında bu
lunan ve üzerinde bir yazı oldu
ğunu tahmin ettiği ikinci bir taşı 
da meydana çıkarttı. Gerçekten de 
son harfine kadar kusursuzca muha
faza olunan büyük bir ihtimamla ve 
güzel bir yazıyla yazılmış Yunanca 
bir kitabe bulundu. Bu taş An
kyra'nın adlı (adın 
bu şekli, bildiğime göre yenidir) 

Es stellte sich heraus, dass es 
sich um eine bisher unbekannte 
Ehrensâule für Tiberius Iulius lus-
tus lunianus handelt, Dieser Mann 
hat sich mannigfache Verdienste 
um die Ausschmückung Ankyras 
erworben, unter anderem verdank-
te man ihm die Ausstattung der 
Thermen. Daher haben ihm, wie 
es scheint, aile zwölf Phylen An
kyras je eine Ehrensâule errichtet 
Einige dieser Sâulen kennen rçir; 
sie tragen aile die ?gleiche In-
schrift; nur der Namfe der Phyle ist 
jedesmal ein anderer. Auck unsere 
Inschrift stimmt vvörtlich mit den 
bisher gefundenen überein; aber 
der Name der Phyle, von der sie 
errichtet ist, war bisher nicht be-
kannt. Er lautet: 

Da bisher die Nâmen von 
11 Phylen bekannt waren, kennen 
wirnun die Namen aller 12 Phylen. 
Nur bleibt bei dreien, darunter 
auch bei der neuen, die Nummer, 
die sie trugen, unklar. Der Name 
gibt uns zunâchst noch ein Râtsel 
auf. Mein erster Gedanke, war, 
ihn mit dem galatischen Ortsna-
men Trapezas (vgl. RE VI A II 
2207) in Verbindung zu bringen; 
aber das. scheint grammatisch 
nicht möglich. So wird man viel-
leicht annehmen dürfen, dass es 
in einem der Bezirke Ankyras ei
ne dem Zeuskult dienende. Stelle 
mit dem Namen "Tische des Zeus,, 
gegeben hat. Der Ausdruck erinnert 
an die von denen 
Herodot bei den Aethiopen berich-
tet (3, 17 f.) 

Wâhrend der Arbeit an dieser 
Inschrift liess die Assistentin am 
Ethnographischen Museum, Frâu-



ll'inci phyle'sinin, Manes'in oğlu 
Kyrikkos'un şerefine, şehir meclisi 
tarafından ayrılmış bir yere diktir
diği bir steldir. Stelin dikilmesine 
nezaret eden bir phyle memuru
nun adı da ilgi vericidir: Titianos 
Bugionos (veya - es). Bu zatın ikinci 
adı şüphesiz bir galat ismidir: bir 
kelt tanrısının adı olan Bugius'tan 
gelmedir. 

Her iki kitabe de Ankara şehrinin 
tarihi bakımından çok değerlidir. 
Yakında lâyık oldukları bir yere 
diktirileeeklerini umarız. Bulunduk
ları yerde herhalde daha başka, 
toprakla örtülmüş taşlar vardır; bu 
alanın plân gereğince yakında ima
rı başlandığı vakit arkeolojik bakım
dan itinayla taranması temenni edilir. 

• * . 

2. Fakültemizin İlmi Yardımcı
larından Dr. Nimet Dinçer Hasanoğ-
lan köyünden üç Lâtince kitabenin 
kopyasını getirmişti. Doçent Azra 
Erhat bu kopyaları yerinde tashih 
etmiş ve tamamlamıştır. Bu kitabe
ler üç mil taşı üzerindeki yazılardır. 
Birinde Pomponius Bassus adı oku
nuyor;demek ki kitabe 97 veya 98 
yılına aittir. Ötekilerinde Aulus 
Larcius Macedo adı geçiyor; buna 
göre bu iki taş I. s. 122 yılına 
aittir. Her üç taşta da mesafe 
gösteren rakamların iyi okunabil
mesi hayırlı bir tesadüftür. Rakam
lar Yunanca ve Lâtince olarak ve
rilmiştir. ilk taş üzerinde XXI, öte-

lein Çevriye Arsamı, einea in der 
Nâhe befindlichen Stein freilegen, 
auf dem sie ebenfalls eine In-
schrift vermutete. In der Tat fand 
sich auf ihm eine bis zum letzten 
Buchstaben tadellos erhaltene, mit 
besonderer Sorgfalt und in schö-
neri Schriftzügen ausgeführte grie» 
chische Inschrift. Es handelt sich 
um eine Stele, die die 11. Phyle 
von Ankyra, mit dem Namen 

(diese Form des 
Namens ist meihes Wissens neu), 
zu Ehren des Kyrikkos, Söhn 
des Manes, auf einem von dem 
Rate derStadt zur Verfügung ge-
stellten Platze errichtet hat Inte-
ressant ist der Name des einen 
der Phylenbeamten, die für die 
Aufstellung Sorge tınıgen. Er 
heisst Titianos Bugionos (oder-es). 
Der zweite Bestandteil dieses Na
mens ist zweifellos galatisch, er 
ist von dem keltischen Gottesna-
men Bugius herzuleiten. 

Beide Inschriften sind für die 
Geschichte Ankyras von grösstem 
Werte. Es ist zu hoffen, dass sie 
baki eine ihrer Bedeutung würdi-
ge Aufstellung finden. Da an der 
Stelle, an der sie gefünden wur-
den, offenbar noch mancherlei 
Bruchstücke sich im Boden befin
den, so ist zu wünschen, dass bei 
der für die nâchste Zeit geplanten 
Bebauung des Gelândes für sorg-
fâltige Fundbeobachtung Sorge 
getragen wird. 

2. Aus Hasanoğlan brachte 
Frâulein Dr. Nimet Dinçer die 
Abschrift dreier lateinischer In
schriften. Doçent Azra Erhat 
verbesserte und vervollstândigte 
diese. Es handelt sich um die In
schriften dreier Meilensteine. Der 
eine trâgt den Namen des Pom-
ponius Bassus, gehört also ins 
Jahr 97 oder 98 n. Chr. Auf den 
anderen ist Aulus Larcius Macedo 
genannt; danach gehören die Step
ne also ins Jahr 122 n. Chr. Zum-
Glück sind die Entfernungsanga-
A. Ü. D. T. C. Fakültesi Dergisi F; 10 
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kilerde de XXIV ve XXVI rakam
ları okunmaktadır. Rakamlar An-
kyra'ya mille passus hesabiyle olan 
mesafeyi göstermektedir. Bu bulun
tu büyük ehemmiyeti haizdir, çün
kü Bittel'in (Kleinasiatische Studien 
8.18 deki tahminini desteklemek
tedir, Bittel'e göre Ravlı-Kalecik'ten 
geçip Tavium'a giden yoldan baş
ka Ankara'dan doğuya giden 
bir yol daha vardı. Bu yolun 
mevcudiyetine şimdiye kadar bir 
tek delil, yani Ortaköy'de bulun
muş bir mil taşı vardı; bu üç yeni 
taş ise, yolun Hasanoğlan çevresin
den geçtiğini ispat eder. Bundan 
sonrası için amacımız Hasanoğlan-
ın doğu veya cenup-doğusunda 
başka mil taşlı buluntularıyla yo
lun. devamını meydana koymaktır. 
Bittel'in tahminine göre bu yol bu
günkü Yahşihan civarında Halys'ü 
(Kızdırmağı) geçmekteydi. Foto
ğrafları elimize geçince bu üç taşı 
yayınlamak mümkün olacaktır. 

ben auf ailen drei Steinen gut 
lesbar; sie sind' sowohl lateinisch 
wie griechisch gegeben. Der erste 
Stein trâgt die Nummer XXI, die 
beiden anderen die Nummern XXIV 
und XXVI. Die Zahlen geben die 
Entfernung von Ankyra in mille 
passus an. Der Fund ist von gro-
sser Bedeutung. Er bestâtigt die 
Vermutung Bittels (Kleinasiatische 
Studien S. 18), dass es ausser 
der über Ravlı - Kalecik führenden 
Strasse nach Tavium eine direkte 
von Ankara aus nach Osten 
führende Verbindung gegeben ha-
be. Von dieser Strasse kannten 
wir bisher nur einen Meflenstein aus 
Ortaköy; die drei neüen Steine 
liefern uns nun den Beweis, das 
die Strasse irgendwie durch. dass 
Gebiet von Hasanoğlan geführt 
haben muss. Jetzt kâme es darauf 
an, durch Funde von Meilenşteinen 
aus dem Gebiet östlich öder süd-
östlich von . Hasanoğlan den 
weiteren Verlauf der Strasse fest-
zustellen. Nach Bittels Annahme 
hat diese in der Gegend des heu-
tigen Yahşihan den Halys (Kızıl 
Irmak) überschritten. Die Publika-
tion der drei Steine wird erfolgen, 
sobald Photos von ihnen vorliegen. 

Dr. Georg ROHDE 
Klâsik Filoloji Profesörü 




