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Wilhelm Schmidt: R a s s e n und 
V ö l k e r i n V o r g e s c h i c h t e und 
G e s c h i c h t e d e s A b e n d l a n d e s (2 
cilt, Luzern 1946). 

Bu kitap bizi birçok bakımdan yakın
dan alâkadar eder, Hem antropologlar ve 
ırk nazariyelerini tetkik edenler, hem de 
Türkologar bu kitabda yeni fikirler bula
bilirler. Kitabın birinci cildi tamamen ırk 
nazariyeleri hakkındaki tetkiklere hasre
dilmiştir ve bilhassa Nazi Almanya'nın 
ırkçılık teorisi esaslı bir surette tenkit 
edilir. Viyana mektebinin en meşhur etno
logundan, çoktanberi böyle bir kitap bek
lerdik. 

Birinci cilt iki kısma ayrılmıştır: ırk
çılığın hissî, yani gayrı ilmî kaynakları ve 
bundan doğan neticeleri ; diğer kısımda 
ırkçılığın ilmî temelleri ve bugüne kadar 
elde edilen neticeleri. 

Schmidt gösteriyor ki, Almanya'daki 
ırkçılığın kökü dışarıda, bilhassa Fransa 
ve İngiltere'de olduğu gibi, «Rasse» (yani 
ırk) kelimesi bile Fransızcadan alınmadır. 
Fransa (Gobineau ve Lapouge) ve İngilte
re'de (Chamberlain) tarafından ortaya 
atılan ve «nordik ırkının» üstünlüğünü 
iddia eden teoriler esasen bedbin olup, 
üstün ırkın diğer aşağı ırklarla mütema
diyen karışmasından dolayı çaresiz olarak 
mahv olacağını söylemelerine karşı, bu 
teorileri kabul eden Alman ırkçıları ken
dilerini bu bedbinlikten kurtarmak istiye-
rek, o zaman yeni keşfedilen «Mendel» ka
nunlarına göre, esaslı tedbirler alınırsa, 
üstün ırkın hakimiyetini devam ettirmek 
için çareler mevcut olduğunu iddia etmiş
lerdir. Bilhassa Wagner ve Nietzsche'nin 
popüler ırkçılığından ilham olan Hitler, 
J. F. Lehmann ve H. F. K. Günther ta
rafından ortaya atılan bu yeni teorileri 
kuvvetle benimsemiştir. Bununla Hitler 
birçok gayeler takibetti : Yahudi düşmanı 
olduğundan, Yahudi dininden gelen Hıris
tiyanlığa karşı yeni bir ideoloji koyabil
mek için, ilim kıyafetine bürünen bu ina

nış sisteminden istifade etmek istedi. Di
ğer taraftan, Alman halkını dünyayı zapt 
etmeğe teşvik etmek için, kendisine, üstün 
bir ırka mensup oldukları için, dünya ha
kimiyetini kazanmağa yalnız Almanlar lâ
yık olduğu kanaati vermek istedi. Bu 
gayelerine erişmek için, hazırlık olarak 
Almanya'nın nüfusunu çoğaltmak lâzımdı. 
Çocuk sahiplerine her nevi maddî ve malî 
yardım vermek suretiyle, Hitler hakikaten 
doğumların artmasına muvaffak oldu. 
Fakat Prof. Schmidt, iki çok mühim nokta 
gösteriyor ; a ) bu artış devam etmedi ; 
birkaç dene sonra hafif bir azalış başladı 
ve - tabiî - harp esnasında ise doğumların 
sayısı büsbütün azalmıştır, b) fazla çocuk 
dünyaya getirenler, istenilen « nordik ır
kından » olanlar, sözde en yüksek manevî 
kabiliyetlere sahip olanlar değil, bilhassa 
irsiyet bakımından fena ve istenilmiyen 
unsurlardır. Bunun da farkına varan Hitler 
bir taraftan, istenilmiyen unsurların çoğal
masına mani olmak için, geniş bir surette 
sterilisasyon tatbik etmeğe karar verdi, 
diğer taraftan, boşanmayı kolaylaştırıdı ve 
bilhassa SS teşkilâtının üyelerinin gayri 
meşru çocukları için her türlü kolaylık ve
rerek istenilen unsurların çoğalmasını bu 
tuhaf yol ile temin etmek istedi. Schmidt' 
istatistik malûmattan faydalanarak, steri-
lisasyonun tatbikini imkânsız bırakan büyük 
bir mikyasta tatbik edilmedikçe hiç netice 
vermiyeceğini gösteriyor. Boşanma kanun
larının gevşetilmesi ve gayrı meşru çocuk
ların çoğalması ise, devletin en sağlam 
temeli olan aileyi tahrip edecek. 

Fakat bütün bu ırk nazariyelerinin 
en mühim neticesi şudur ki, bu suretle bir 
millet arasında bir ikilik meydana getiri
liyor. Alman milleti, diğer bütün medenî 
milletler gibi, birçok ırkın kaynaşmasından 
meydana gelmiştir. Hiç bir yerde saf kan 
« nordik ırk'a » rastlanmaz. Nisbeten daha 
saf nordik elemanlar bir üstünlük hissi 
gösterdikleri zaman, diğerleri arasında bir 
hoşnutsuzluk doğmaktadır. Bunu da gören 



344 WİLHELM SCHMİDT 

Hitler, çok geçmeden, bütün bu ırk naza

riyelerinden vazgeçerek «millet» mefhumu

nu yeniden canlandırmağa teşebbüs etmiş

t i r . Eski sistemden kalan yegâne unsur, 

Yahudi düşmanlığı imiş. 

Birinci cildin ikinci kısımda profesör 

Schmidt ırk nazariyelerinin ilmî temellerini 

tetkik eder. Burada, birinci kısımda kendini 

hafifçe belirten katolik hıristiyan tesiri daha 

kuvvetli olarak belli olur. Müellif, kendi 

dinine çok bağlı olduğu için, dininin bazı 

doğmalarına da bağlıdır. Çok iyi bir ilim 

adamı olan müellif, tabiî, gayrı ilmî fikirler 

öne sürmez. Meselâ katolik dogmasına göre 

insan, hayvan'dan esas itibariyle farklı bir 

mahlûkdur : hayvan yalnız maddeden, in

san ise, madde ve ruhdan ibarett ir . Hay

vanlarda, Darwin kanunları ve Mendel'in 

kanunları muteberdir; hayvanlarda bir 

tekâmül vardır. İnsan, ruh'a sahip olduğu 

için, bu kanunlara bağlı değildir. Dünyada 

görünen ilk insan bile, tam bugünkü in

san gibi imiş, insanlarda tekâmül yokmuş, 

ancak bir gerileme olabilirmiş, mesela 

Neanderta l insanı böyle bir gerilemenin 

neticesidir 1 . Bunun için Schmidt, Darwin 

ve Mendel'den hareket eden ırk ilmine 

karşı bedbin bir tavır taş ımaktadır . Önü

müze çıkan her müşkülât (ve bu kadar genç 

bir ilimde müşkülâtlar hemen hemen her 

yerde vardır) ona göre aşılması imkânsız 

bir müşkülâttır. Schmidt, bize, bu müşkü

lâtları yenmek için bir yol göstermiyor, 

çünkü bir müşkülât bertaraf edilirse, aynı 

zamanda katolik dogmasının bir kısmı kur

ban edilmiş olur. 

Meselâ, antropoloji için en mühim bir 

problem, hayat ta kazanılan kabiliyetlerin 

hangi dereceye kadar ırsî oldukları ve 

hayat şart larının «mutation»!ar üzerindeki 

tesiri problemidir. Hayvanlarda yapılan 

tecrübeler bize göstermiştir ki, muhtelif 

hayat şart larının, gıdanın, muhtelif şua'la-

rın ve daha başka unsurların, mutation' lar 

üzerinde tesiri vardır. Diğer bakımdan, 

mutation' ların, düşündüğümüzden çok daha 

1 Bu garip teori ilk olarak W. Schmidt ta
rafından ortaya atılmıştır (bk. : "Völkerkunde und 
Urgeschichte in gemeinsamer Arbeit an der Aufhel-
lung aeltester Menschheitsjeschichte» ; Mitt. d. Na-
turforschenden Ges. Bern, 1941) , sonradan W. Kop-
pers tarafından müdafaa edilmiştir (Urmensch und 
Urreligion, : Olten 1944). 

fazla olduğunu ve hemen hemen daima 

meydana geldiğini öğrendik. İnsanlarda, 

tabiî, tecrübe yapılamaz; hiç bir zaman 

büyük bir insan kütlesini bütün muhit te

sirlerinden tecrit ederek, muayyen şua'la-

rın tesirini tetkik edemiyoruz. Vazifemiz, 

hayvanlanda elde edilen neticelerden 

faydalanarak, buna benzer neticeleri in-

sanlar 'da da elde etmek için yeni çareler 

aramak iken, Schmidt, böyle bir teşşebü-

sün imkânsız olduğunu ve bu hususta hiç 

bir zaman bilgi elde edemiyeceğimizi iddia 

etmektedir . Böyle bir zihniyet, ilmin te

rakkisi için faydalı değildir. Belki hakika

ten, ebediyen halledilemiyecek problemler 

vardır, fakat ilmimiz gençtir, bugün halle-

dilemiyen problemler, gayret edersek belki 

yarın halledilebilir, hiç olmazsa, halledil

melerine inanmamız lâzımdır ve gayret 

etmekten vaktinden evvel vazgeçmememiz 

lâzımdır. İtiraf ediyorum : bu da bir dog

madır, fakat bu dogmanın gayesi müsbet-

tir. Her hakikî ilim adamını ilham eden 

bu dogma sayesinde modern kültürümüzün 

terakkileri mümkün oldu ve kilise tarafın

dan müdafaa edilen birçok geri fikirler 

bertaraf edildi. İlmin esası şüphedir. Bin 

sene evvel, atalarımız için şimşek fevkat-

tabiî bir kuvvetin eseri imiş ; bir gün ilim 

adamlarımızın biri buna şüphe etmeğe 

başladı. Bu şüphenin neticesi olarak, bu

gün elektrik hakkında esaslı bilgimiz var

dır, her gün evimizde elektrik kuvvetin

den faydalanmaktayız ve' şimşek bizim için 

gayet tabiî bir olaydır. Bugün de, eskiden 

şimşek için olduğu gibi, izah edilemiyen 

birçok problemler vardır . Onlar ın da fev-

kattabi î bir kuvvetin eseri olduğuna ina

nırsak ve onların ilim vasıtasiyle hallini 

imkansız kabul edersek, her hangi bir te

rakki yapılmaz. 

Demek ki, Schmidt bize bugünkü ırk 

nazariyelerinin zayıf noktalarını gösterirse, 

memnunuz, çünkü her nev'i şüphe faydalıdır. 

Fakat Schmidt'tea farklı olarak, yapılan 

hata lardan ders alıp, bir gün tam bir bil

giye sahip olacağımızdan da eminiz. 

Schmidt gösteriyor ki, «ırk» kavramı 

henüz tam anlaşı lmamıştır . Eskiden, bir 

ırkın daima sabit kaldığını zannetmemize 

karşı, bugün biliriz ki, ırklar da daima 

değişmektedirler. Meselâ nordik" ırk için 
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tipik olan dolikosefali (kafaların uzun ol

ması) son üç bin senede yavaş yavaş 

değişmektedir. Nordik ırkı da zamanla 

brakisefal olmaktadır. Bu, bir ırk kay

naşmasının neticesi değildir, fakat asıl 

sebebini henüz bilmiyoruz. Ön Asya ta

rihi için de bu yeni netice çok enteresan

dır, çünkü Ön Asya'nın en eski sakinle

rinin kafalarının uzun oldukları ve ancak 

sonradan yuvarlak kafalı bir ırk burada 

hakim olduğunu biliriz. Şimdiye kadar 

umumiyetle, bir göçün neticesiyle buraya 

yuvarlak kafalı bir ırk geldiğini kabul 

ediyorduk. Yeni tetkiklerin ışığında bu 

teori acaba tutunabil ir mi ? 

Bundan maada Schmidt, beyaz ırk 

içinde kaç talî ırk bulunduğu problemi 

üzerinde durmaktadır . Nordik ve Mediter-

ran (yani : Akdeniz) ırkları umumiyetle 

ayrı ırk olarak kabul edilirken, diğer 

« Ostik » ( Doğu ) , « Ostbalt ik » ( Doğu 

ve Baltık devletlerinde sözde mevcut 

olan ırk) ve saire ırklar hakkında, her 

âlim ayrı ayrı fikirler yürütmektedir. Bu 

husustaki incelemeler, henüz kat ' î bir ne

ticeye varmamıştır, ve Avrupa ırklarının 

dağılışı ye onların Avrupa ve Asya tari

hinde oynadıkları rol üzerine fikirler izhar 

etmek zamanı daha gelmemiştir. 

Modern antropoloji 'de son senelerde 

çok tetkik edilen edilen diğer bir problem, 

manevî kabiliyetlerin ırsî olup olmamasıdır. 

Nazilere göre, her ırkın muayyen manevî ka

biliyetleri varmış. Bazıları çok kabiliyetli 

imiş ( meselâ nordik ırkı ), diğerlerinin ise 

yaratıcı kuvveti yoktur, ve bazıları tama

men kabiliyetsiz imiş. Bir Japon, Rus veya 

İngiliz'den bahsedersek, yalnız muayyen 

bir antropolojik tipi kastetmiyoruz, aynı 

zamanda onlara muayyen sıfatlar atfetmek

teyiz. Bunu nasıl izah edebi l i r i z? Bura

da muhtelif izahlar teklif edi l i r : a) bütün 

bu ruhî sıfatlar, muhitin tesiridir, hiç bir 

suretle ırsî değildir, b) b u n l a r yalnız o 

ırkın bugün oturduğu muhitten doğmuş 

değildirler, aynı zamanda tarihî gelişmele

rin neticesidir, c) bunlar ne ırsîdir, ne de 

muhitin tesirinden ge lmektedir ; ruh her 

insana Allah tarafından verildiği için, bir 

" ı rk ruhundan,, bahs edilemez. Prof. Sch

midt, bu teoriye bağlı olduğu için, bu 

gibi tetkiklerin faydasız olduğu kanaatin

dedir, d) bunlar ırsîdir. Nazi teorisinin 

temeli bu idi. Fakat, burada üç yeni prob

lem ortaya gelmektedir. Her insanın haricî 

vasıfları (saçların rengi, kafanın şekli v. 

s.) ırsî olduklarını, bugün umumiyetle ka

bul ederiz. Bu vasıflar, kromozom'ların 

içerisinde bulunan gen'ler vasıtasiyle baba 

ve anneden çocuğa geçmektedirler. Aceba, 

ruhî vasıfları tesbit eden " r u h î gen"ler 

var mıdır? Yoksa ruhî vasıflar, maddî va

sıfların bir araya gelmesinden, kendiliğin

den, bir nev'i "fonksyon,, olarak mı mey

dana ge l i r? Yoksa, ruhî vasıflar, maddî 

vasıfları tesbit eden "gen" ler in hususî 

dağıtıl ış tarzından, yine bunların bir nev'i 

fonksyonu olarak mı meydana gelir? Sch

midt, kendi nokta-i nazarını izhar etmekle 

beraber, bütün bu problemleri ortaya at

maktadır ve bu, probleminin önemini belirt

mektedir. Çünkü bu veya şu izah tarzını 

kabul etmekle beraber, aynı zamanda 

ya materiyalizm yahut ta idealizm tara

fını tu tmuş olacağız. Şimdiye kadar, 

Schmidt'in de gösterdiği gibi, bütün bu 

problemler çözülmemiştir. «Ruhî gen'ler» 

bulunmamıştır, muhitin nasıl ve ne dere

ceye kadar bir insanın manevî sıfatları 

üzerine tesir ettiğini bile bilmiyoruz. 

Beyaz ırklar hakkında söylenenler, 

diğer ırklar için de söylenebilir, yalnız o 

sahada tetkikler daha başlangıçtadır lar . 

İkinci cilt, bilhassa Türkolog'lar için 

mühimdir. Cildin başlangıcında Schmidt 

ispat ediyor ki, Avrupa'nın bütün milletleri 

Hint-Avrupa grubuna giren dilleri konuş

tukları halde, ırk bakımından onlar ara

sında bir birlik yoktur. Her Avrupa milleti 

birkaç ırkın kaynaşmasından meydana 

gelmiştir. Diğer eski kültürler için yapılan 

tetkikler de, aynı neticeye götürmüştür. Nor

dik ırk bile aslen saf bir ırk değildir, ön-

tar ihte vuku bulan karışmaların neticesidir. 

Nordik ırkın esas vasıflarından biri olan 

sarışın saçlar ve derinin açık renginin se

bebi, belki muhittir : Soğuk memleketlerde 

verem çok olur. Vereme karşı en müessir 

ilâç, güneşin ışıklarıdır. Açık renkli insan-

2 Mezopotamya için bk. B. Landsberger; 
"Mezopotamya'da medeneyetin doğuşu„ (DTC Fakül
tesi Dergisi, cilt 2, s. 419 - 429 ; 1944) ; Çin için 
bk. W. Eberhard : "Lokalkulturen im alten China„ , 
cilt 2, s. 513 - 516 ; Pekin 1942. 
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lara güneş daha fazla tesir ettiği için, bun

lar vereme daha fazla mukavemet göstere

bilmişler. Bu suret le açık renkli insanların 

çoğu hayat ta kaldığı halde, koyu renklilerin 

çoğu veremden ölmüştür. Bu suretle kuzey

de açık renkli bir ırk hakim olmuştur. 

Diğer tara f tan, sıtma'yı yayan sivrisinek

ler, açık derili insanları tercih ederler ve 

koyu derili insanları pek sevmemektedirler. 

Bunun için, sıcak iklimde koyu renkli ırk

lar hakim olmuştur. Bu teori bence herşeyi 

izah etmezse de enteresandır ve belki ha

kikaten böyle şeyler ırkların yayılışı ve 

meydana gelmesi üzerine tesir etmiştir. 

Nordik ırk saf bir ırk olmadığı için, 

Hint-Avrupa dillerini ilk konuşanlar da 

Nordik ırk olamaz. Fakat dahası var : 

Nordik ırka mensup olan ve şimdi Hint-

Avrupa dilleri konuşan Cermenlerin de 

eskiden bir Hint-Avrupa dilini konuştukları 

çok şüphelidir, çünkü bütün Hint - Avrupa 

dilleri aras ında Cermen dilleri ayrı bir 

vaziyet a lmaktadır lar . Bu hususî karakte

rini, ancak, onların esas dilinin bize şim

dilik meçhul olan bir dil olduğu, ve Hint-

Avrupa dilinin onlar taraf ından sonradan 

kabul edildiğini iddia etmek'e izah edebiliriz. 

Son olarak : Hint-Avrupa dillerini ilk konu

şanların, Nordik ırkın yayılış sahası olan 

O r t a Avrupa veya Kuzey Avrupa'da ya

şadıkları imkânsızdır. Nordik ırk ile Hint-

Avrupa dillerini konuşanları bir tu tan Na

zi'lere göre, dünyanın bütün yüksek kül

türlerini kuran bunlardır. Hint-Avrupa dil

lerini konuşanların kültürü bir «atlı gö

çebe kültürü» imiş. Onların ilk ve en mü

him icadı, harb arabası imiş; onun saye

sinde bu Hint-Avrupalı ' lar bütün O r t a ve 

On Asya ile Avrupa'yı işgal etmiştir. 

Schmidt, bu teoriyi tenkit ederken, 

şu neticelere v a r m a k t a d ı r : a) ata binmek, 

atın arabaya koşulmasından daha eskidir. 

Bu, bize çok tabiî gelen netice, şimdiye 

kadar birçok etnolog'lar tarafından inkâr 

edilmiştir, b) harp arabası çok mütekâmil 

bir şeydir. Onun birçok ön-şekilleri vardır. 

Bu ön-şekiller ise, Hint-Avrupa kültüründe 

bulunamaz, c) a ta binmek ile harpte sü

vari kullanmak bir değildir. Ancak uzun 

bir terbiyeden sonra ata binen bir insan, 

her tarafa ve geriye doğru bile ok atar

ken hedefini vurabilir. Bunu öğrenmeden 

önce, süvari harpte kullanılmaz. Ve gene 

ancak uzun bir terbiyeden sonra, birtakım 

ata binenler disiplinli ve düzenli bir harp 

hatt ı teşkil edebi l i r ler; bunu da öğrenme

den önce, süvari harpte faydasızdır. Fa

kat ilk zamanlarda yalnız harp arabası 

kullanan Hint-Avrupalı ' lar, birdenbire bü

tün bunları öğrenmişler. Bütün bu prob

lemlerin izahı gayet b a s i t t i r : eski H i n t -

Avrupalı ' lar at beslememişler ve esas 

memleketlerinde ya avcılık yahut iptidaî 

bir ziraatla meşgul olmuşlar. Komşuların

dan at ile münasebette olan her şeyi öğ

rendikten sonra, eski kültürlerinden vaz 

geçip, «atlı-muharip göçebe» olmuşlar. 

Ehli atlarımızın ataları olan yabanî 

at ların memleketi, hayvanatçıların tetkik

lerine göre, O r t a Asya'dır . O r t a Asya 'da 

eskiden oturan ve çok eski bir zamanda 

avcılık hayatından hayvanları ehlileştir

meğe geçen yegâne kavim Türklerdir. At, 

Türkler tarafından ehlileştirilmiştir. Türk

ler de ata binen ilk insanlardır. Türkler 

de, çadırlarını, mal ve mülklerini bir yer

den başka bir yere nakletmek için, ilk 

defa dört tekerlekli, ağır arabayı icat et

mişlerdir.. Yalnız Türklerde de bütün bun

ların ön-şekillerine raslanabilir: at ehlileşti

rilmeden önce, ren geyiği ehlileştirilmiştir. 

Ren g e y i ğ i n i n Türkler tarafından ehli-

leşt i r idiği hakkında, hemen hemen bütün 

etnolog'lar bugün hemfikirdirler 3 . Araba

nın ön - şekli bütün etnolog'lara göre, 

yerde .sürüklenen ve bir kızağa benziyen 

değneklerdir. Muayyen şart lar al t ında bu 

iptidaî «araba" daha son zamanlara k a d a r 

Orta As 'yada kullanılmıştır. Bu ağır araba 

Ön Asya'ya kadar yayılmıştır 4 ve orada 

at değil, boğa esas hayvandı. Ön Asya 'da 

bu araba tekâmül ettirilmiştir ve iki te

kerlekli hafif araba icat edilmiştir. Hint-

Avrupalılar, Türklerin henüz harpte atlı 

3 Bk. W. Eberhard: "Lokalkulturen im alten 
Cbina,, , cilt 1, s. 87-88; Leiden 1942. .Belki bu
nun için geyik, Türklerde mukaddes bir hayvan ol
muştur. 

4 W. Eberhard: "Orta ve batı Asya halk
larının medeniyeti. (Türkiyat Mecmuası, cilt 7, 
s. 172). Burada, Yüeh-chih'lerin arabaları hakkında 
kısa malûmat bulunur. Sohmıdt hiç bir yerde açıkça 
eski Ön Asya kültürleri üzerinde müessir olan bir 
Türk tesirinden bahsetmemekle beraber, kendi fikir
leri bu şekilde tefsir edilebilir. 
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kuvvetlerden istifade etmeği bilmele

rinden önce, Türkler 'den arabayı ve atın 

kullanılmasını öğrenmişler. Biraz sonra, 

eski Ön Asya kültürleriyle temasa gir

dikleri zaman, onlardan hafif arabayı 

öğrenerek, at koşumlu harp arabasını 

meydana getirmişler. Bu suretle harple

rinde büyük muvaffakiyetler elde ede

bilmişler ve geniş bir sahaya yayılabil-

mişlerdir. Türkler, atı harpte kullanmağı 

öğrendikleri zaman, Hint-Avrupalılar yine 

bu sanatı onlardan öğrenerek, atlı mu

harip bir kabile grubu olmuşlar. H a r p 

arabasını kabul eden Hint-Avrupalılar, 

bilhassa onların güney kısmı iken, sü

vari tekniğini kabul edenler, onların ku

zey kabileleri imiş. Schmidt'ia bu yeni 

t e o r i s i 5 , hakikaten birçok problemleri 

çok iyi izah etmektedir. 

Fakat, bu teori kabul edilirse, bunun 

bazı neticelerini de kabul etmemiz ge

rekir : Türklerden bütün bunları öğre

nen Hint-Avrupa'l ı ların, O r t a Avrupa'da 

yaşadıkları iddiası imkânsızdır. Bunun 

içindir ki, Schmidt, Hint-Avrupah' ların 

esas memleketi olarak, Karadeniz'in ku

zey kısmını kabul etmektedir. Bu hususta 

Schmidt, çok evvel dilciler tarafından 

müdafaa edilen eski teori ile hemfikir

dir. Sonra : Hint-Avrupalı 'Iarla çok 

uzun zaman Türklerin komşu olduklarını 

kabul edersek, iki grubun dilleri arasın

da bir yakınlık beklenebilir. Bu hususta, 

Schmidt ' ten önce bazı tetkikler yapılmış

t ır 6. Schmidt, daha bir adım ilerliyerek, 

Türk, Hint-Avrupa ve Sami dillerinin hep

sinin tek bir kaynaktan geldiğini iddia et

mektedir . Bütün bu üç büyük dil grubunun 

esas memleketi, Batı Türkistan ile Kafkas 

aras ında imiş, ve Sami grubu güneye 

doğru yayılırken, Türk grubu doğuya, 

Hint-Avrupa grubu batıya yayılmıştır. 

5 Bu teorinin ilk temelleri W. Koppers ta
rafından atılmıştır (bk. W Koppers : "Halk bilgisi 
ve cihanşümul tarih tetkiki hakkında Öz Türklük ve 
Öz-İndo-Germenlikw (İkinci Türk Tarih Kongresi 
1937 ; Ankara 1943, s. 645 - 665) ve "Pferdeopfer 
und Pferdekult der İndogermanen„ (Wierier Bei-
traeg-e zur Kulturgeschichte und Ling-uistik, cilt 4, 
1936, s. 279-411). 

6 Bk. Dr. Necip Üçok : "Filoloji bakımından 
Türkler ve komşuları„ (DTC Fakültesi Dergisi, cilt, 
1, sayı 4, s. 7-18; 1943). 

Bugün, kısmen Marr'ın tesir i a l t ında ka

lan bu geniş teoriler henüz ispat edilemez, 

fakat bu nazariyeler sonraki tetkikler için 

bir hareket noktas ı olarak belki bir gün 

faydalı olacaklardır. 

Türk kültürü üzerine yazarken, ay

rıca 'göçebe kültürleri ' hakkında üç ciltlik 

bir kitap yazan müellif daha başka bazı 

enteresan problemler ortaya atmışt ır . Ona 

göre, Türkler, hayvan beslemelerinden 

önce avcı imişler, fakat iptidaî avcı değil, 

' totemistik avcı' denilen yüksek avcılardı. 

Bütün dünyada bu 'totemistik a v c ı ' l a r d a 

ilk iş bölümü meydana gelmiştir. Eski, 

iptidaî avcılarda herkes her âletini kendi 

emeğile yapmasına karşı, yüksek avcılarda 

bazı insanlar yalnız ok, bazıları ise yalnız 

yay v. s. imal etmişlerdir. Bu suretle, on

larda spesiyalize bir meslek hayatı geliş

miş, muhtelif zanaat lar meydana gelmiş

tir. Bu zanaatkar lar artık hiçbir av yap

maksızın, yavaş yavaş bir araya gelerek, 

yerleşik hayata geçmişlerdir ve küçük 

şehirler kurmuşlardır 7 . Sonradan hay

van beslemekle hayatlarını temin eden 

Türklerde buna göre, tâ eskidenberi 

göçebe unsurun yanında daima yerleşik 

bir unsur da varmış. Schmidt ' in bu teorisi 

Z. V. Togan tarafından izhar edilen fikir

ler 8 ile birleştirilirse, bir kat daha ikna 

edici olur. Yalnız bir müşkülât kalır : O r t a 

Asya 'da ve dünyanın diğer yerlerinde yal

nız tek bir zanaat bilen bazı kabileler var

dır 9, meselâ demirci kabileler. Schmidt'e 

göre, bu kabileler köle kabilelerdir, yani 

harpte esir edilen bir kabileden neşet et

miş olanlar. Bu, bazı hallerde şüphesiz 

doğrudur. Meselâ Kitan' larda yalnız şahin 

ile av yapan bir kabile v a r d ı ; diğer bir 

kavim (Hsi kabilesi) yalnız sürek avların

da yardım etmekle meşguldü: daha başka 

bir kabile (Ko-shu kabilesi) demircilik ya

pardı . Bütün bu kabilelerin içtimaî durumu 

7 Fikrimce, buna da seyyar tüccarları ilâve 
etmeliyiz ; Z. V. Togan (Umumî Türk tarihine gi
riş) gösterdiği gibi, Hint-Avrupalı'ların Batı Türkis
tan'da yaşayan ve muharip olmıyan kısmı da tica
retle meşguldü. Demek ki, onlar da göçebe ve tüc
car olan iki gruba ayrılmışlardır. 

8 "Umumî Türk tarihine giriş„ (İstanbul 1946). 
9 Bk. W. Ruben: "Eisenschmiede und Dae-

monen in İndien,, (İnternat. Archiv f. Ethnographie, 
cilt 37, Suplpement ; Leiden 1939). 
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da gayet düşük idi. Fakat , Türklerin hü

kümdar ailesinin mensup olduğu A-shih-na 

isimli demirci kabilesi, hiç bir zaman bir 

köle kabile değildi. Schmidt bu hususta bir 

fikir beyan etmemektedir. Acaba bu kabile

ler, yukarıda zikredilen yerleşik ve tabiî 

diğerlerinden daha yüksek bir kültüre sa

hip olan zanaatkar lardan mı neşet etmiş

lerdir ? Bu problem, daha yakından tetkik 

edilmeli. 

Fakat Schmidt'm teorisi ile, Batı 

Türkistan' ın " S a r t " l a r problemi Z. V. To-

gan'ıa da kastett iğ i sekile gayet yakın 

bir tarzda halledilmiş olur: Şart denilenler 

ve şehirlerde oturanlar, göçebeler gibi 

Türktürler, yalnız diğerlerinden çok erken 

bir zamanda ayrılarak, muayyen meslek

lerde ihtisas yapanlardır . 

Schmidt ' in diğer bir teorisi de mü

himdir. Ona göre, Türklerin en eski dini 

saf bir gök kültü imiş. Ancak ziraat ya

pan (ve herhalde Çin'de bulunan) bir kül

türün tesiri üzerine,ikinci bir safhada gü

neş kültü yayılmıştır. Şamanizm ise, çok 

daha sonra meydana gelmiştir, bu da 

başka kültürlerin tesiri a l t ında. Şamanız-

mın iki esas şekli varmış : a ) birinci şe

kilde şaman göke doğru seyahat etmek

tedir . Bu doğudan, Tunguz' lardan Türk

lere gelen Şamanizm'dir. Tunguz'lara gel

meden önce, bu şamanizm orta Çin'de ya

yılmış bulunuyordu, b ) ikinci şekilde şa

man iskelet'e benzeyen bir takım elbise 

giymektedir. Şamanızmın bu şekli Tibet-

lerden Türklere gelmiştir. Bu hususta, 

Prof. Schmidt ile Prof. Ruben'in teori

leri arasında bir tezat var. Prof. Ruben, 

eski Buddhizm'de kuvvetli şamanistik 

unsurların mevcudiyetini göstermiştir. 

Buddha ise, birçok defalar iskelet şek

linde tasvir edilir. Raben'e göre, Budd

hizm'de bulunan şamanistliğin izleri, Or

t a Asya'nın tesirinden g e l i r 1 0 . Fakat, 

kendi tetkiklerim de beni O r t a Asya 'da 

şamanizmin pek eski olmadığı kanaatine 

götürmüştür. Bunun için, Schmidt ' ın teorisi 

bana göre tercih edilmelidir ve Hindistan'

daki şamanizmin Tibet ' ten gelen tesirlerin 

10 W. Ruben: "Schamanismus im alten İn-
dien„ Acta Orientalia, cilt 18, s. 164 - 205. 

11 Bk. W. Eberhard: "Lokalkulturen im alten 
China„, cilt I, s. 26 ve 34. 

neticesi olduğunu izah etmeliyiz. Maalesef, 

Tibet hakkındaki bilgimiz henüz çok mah

duttur : fakat Türk tarihinin bazı çok mü

him problemleri Tibet kültürü ve tarihi 

üzerine fazla malûmat elimize geçmeden 

önce halledilemez. 

Gördüğümüz gibi, Schmidt'm bu eseri, 

hem antropolog hem de Türkolog için çok 

mühimdir. Birçok problemler (ve bilhassa 

birinci cildinde bulunan bazı hükümler) hak

kında kendisiyle hemfikir olmamakla bera

ber, müellif taraf ından ortaya atı lan yeni 

fikirler bence ilmin terakkisi için çok faydalı 

olabilir. 

D r . W. E B E R H A R D 

Sinoloji Profesörü 

Profesör Dr. H. G. Güterbock: A n 
k a r a B e d e s t e n ' i n d e b u l u n a n Et i 
Müzes i B ü y ü k S a l o n u ' n u n k ı la
v u z u (Türkçeye çeviren Dr. Nimet Özgüç: 

İstanbul 1946, Millî Eğitim Basımevi, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 

Umum Müdürlüğü, Anıt ları Koruma Kurulu 

yayınlarından seri I sayı X. 51 sayfa 

Türkçe, 30 sayfa İngilizce metin, 5 plân, 24 

resim. 130 Krş.) 

Ankara Bedesten Müzesi yer yüzünün 

eşsiz bir müzesidir. Yunan, Roma, İslâm, 

Türk ve daha başka milletlerin m e d e n i 

yetlerine ait müzeler birçok memleketlerde 

küçük veya büyük ölçüde mevcuttur. Fakat 

bir «Hitit müzesi» yalnız Türkiye'de bu

lunmaktadır. Cumhuriyetten önce Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde « bizim olmıyan » 

yani islâm sanat ına ait bulunmıyan eser-

lere ilgi gösterilmediğinden onsekizinci 

yüzyılın başındanberi yurdumuzun değer 

biçilmez hazineleri Avrupalı ' ların dikkat 

nazarını çekmiş ve bugünkü Avrupa'nın 

büyüklü küçüklü müzelerindeki eserlerin 

yüzde sekseni Osmanlı İmparator luğu top

raklar ında yüzüstü bırakılan harabelerden 

meydana gelmiştir. Öyle ki dünyanın en 

büyük müzesi olabilecek iken, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi bugün Londra, Paris, 

Berlin ve daha başka Avrupa müzelerinin 

yanında sönük gözükecek derecede fakir 

kalmıştır. 

Hitit eserlerinin tanınması ve hele 

toprak al t ından çıkarılması ondokuzuncu 
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yüzyıl sonunda ve daha çok yirminci yüzyıl 

başında vaki olduğundan o zamanki an

laşmalar gereğince muhtelif yer lerde or

taya çıkan eserlerin ya tamamı veya bü

yük bir kısmı yurtta kalmış, birçok eser

ler de Birinci Büyük Dünya savaşı yüzün

den yerlerinde bırakılmak zorunda kaldık

ları için Hitit devrine ait eserlerin ancak 

ufak bir kısmı dışarıya nakledilmiştir. 

Cumhuriyet hükümetinin yirmi sene önce 

eski eserlerin dışarıya çıkmasını yasak 

eden kararnamesinden sonra ise, büyük 

boyda olan eserlerin hepsi memleket içinde 

kalmış, kazılarda ele geçen eşyaya gelince 

eksiksiz Türk hükümetine tevdi edilmiştir.* 

İşte bu sebeplerden dolayı Hitit eserleri

nin en büyük kısmı yur t ta kalmıştır. 

Sümer, Asur, Hitit ve daha başka 

« Şark medeniyetleri »ne ait eserler ilk 

defa İstanbul 'da şimdiki «Eski Şark Eser

leri Müzesi» nde toplanmıştır . Ankara 

başkent olduktan sonra ise, yirmi seneye 

yakın bir zamandanberi, Anadolu'daki 

birçok devirlere ait eserlerle birlikte 

Hitit eserleri de Ankara 'ya getirti lmeğe 

başlandı. Bu arada gelen Hiti t heykel ve 

kabartmalar ı şurada ve burada, bir aralık 

da Ogust mabedinde açıkta, yüzüstü bıra

kıldılar. Büyük ve modern bir müze yapıl

ması mümkün olmadığı için eserleri barın

dıracak bir yer arandı . Müzeler Umum 

Müdürü Hamit Koşay büyük bir isabetle 

harap bir halde çökmeye yüz tutan Bedes

ten yapısını bir Hit i t müzesi haline sok

mağa karar verdi. Bu suretle hem Fatih 

Sultan Mehmet'in sadrıâzamı olan Mahmut 

Paşaya ai t Bedesten kurtulacak, hem de 

bir Hitit müzesi ortaya çıkacaktı. Çeşitli 

itirazlara uğrayan bu fikir, Hamit Koşay'ın 

sabrı ve gayreti sayesinde başarılı bir 

eser haline inkılâp ett i . 

Yedi sene kadar önce işlere başlandı. 

Başlıca sekiz ön merkezden gelen çok mik

tarda heykel ve kabartmanın en uygun bir 

şekilde' tertiplenmesi işi, Hititoloji Profe-

sörü Dr. Güterbock'a havale edildi. Pro

fesör Glüterboek bu şerefli vazifeyi çok 

güzel ve örnek bir şekilde başardı . İşte 

bugün elimizde bulunan ve klâvuz adını 

taşıyan broşür asl ında eserlerin müzede 

yerleştirilmesine dair verilmiş bir rapordur . 

Güterbock'un. eserini burada tanıt ır

ken onun eserini sergilemek ve tert iplemek 

yolunda hazırladığı bir rapor olarak değer

lendirmek gerektir . Kitabın kılavuzluk, 

yani müze rehberi sıfatı ikinci derecede 

kalmış, onun için başlıkla metin aras ında 

göze çarpar bir tezat ortaya çıkmıştır. 

Güterbock'un kitabını ilk önce birinci 

derecede güttüğü amaca göre, yani «eser

lerin teşhirine ait rapor» olarak ele alalım: 

Şurasını hemen söylemek lâzımdır ki 

Güterbock, eserlerin tertiplenmesinde ola

ğanüstü başarı göstermiştir . Bugün Bedes

ten müzesini gezerken Alacahöyük, Malat

ya, Kargamış, Sakçagözü heykel ve ka

bartmalar ını , binlerce yıl önce, asıl yerle

rinde durduklar ı şekilde tert iplenmiş ola

rak görüyoruz. 

Bu arada kronolojik bir sıra, yani Bü

yük İmparatorluk eserlerinden geç Hitit 

beylikleri eserlerine giden bir tert ipleme 

yapmak mümkün olmamıştır. O kadar 

önemli olmayan böyle bir tert ipleme çok 

daha tam olan «eski duruma göre» ter

tiplemeyi bozardı. Söz gelimi tarih ba

kımından birbirine yakın Alacahöyük ve 

Malatya eserleri bir araya gelmek üzere 

Alacahöyük eserleri Kargamış ' ın zafer ka

bartmaları yerine veya Malatya eserleri 

Bedesten'in cenup kapısına getirilebilirdi. 

Fakat buna karşılık Kargamış eserlerinin 

fevkalâde isabetli olan tert iplenmesi bo

zulurdu. Bu saydığımız dört büyük merkez

den gelen heykel ve kabartmalar o kadar 

isabetle tert ip edilmiştir ki sırf bu eser

leri yerleştirmek üzere bir müze' yaptı

rılmış olsaydı bile, çok daha güzel bir teş

hir imkânı zor bulunurdu. Dağınık yerler

den gelen tek buluntulara gelince, onlar 

da çok isabetli bir şekilde, boş kalan yer

lere tertiplenmişlerdir. 

Bedesten müzesi bugünkü hali ile ar

tık dolmuştur. Şuradan buradan gelecek 

bir iki parça eserden başka orta salona 

büyükçe sayıda eser yerleşt irmeğe imkân 

kalmamıştır . F a k a t istenirse bu hali ile 

müzenin iki büyük eser serisinden mahrum 

olduğu söylenebilir. Bunlardan biri Boğaz

köy eserleri, öteki de Zincirli eserleridir. 

Fakat anlayışımıza göre bu o kadar önemli 

değildir. Çünkü Boğazköy'den gelebilecek 

eser ancak alçı kalıbı olabilir. İstanbul 
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Müzesindeki sfenks parçaları ile esaslı bir 

teşhir yapmak mümkün değildir. Bununla 

beraber uzun zamandanberi Ankara 'da bu

lunan kapı Tanrısı kabartması müzenin 

uygun" bir yerinde teşhir edilebilir. Nitekim 

Güterboek s. 16 da : «Boğazköy kabart

maları, daha sonra yan salonlara yer

leştirilecektir» demektedir. Bu arada Bo

ğazköy'ün aslanlar kapısının aslanlarını 

alçı kalıbı halinde yan salonların dış ka

pılarından birisine teşhir etmek akla ge

liyor. 

İstanbul müzesinde bulunan Zincirli 

eserlerine gelince, onları da yan salonlar

da teşhir etmek mümkündür. Fakat bu 

yere ait kabartmaların yarısı Berlin mü

zesinde bulunduğu için onları, Kargamış; 

Sakçagözü, Malatya ve Alacahöyük eser

leri gibi tam takım tert iplemeğe imkân 

yoktur. Bu itibarla Zincirli eserlerini hiç 

olmazsa şimdilik uzun bir zaman için İs

tanbul 'da bırakmak da mümkündür. 

Güterbock'un kitabının güttüğü ikinci 

amaç, yani rehberlik sıfatına gelince, yu

karıda söylediğimiz gibi, o ikinci plânda 

kalmıştır. Bir müze rehberinden beklenen, 

yani eserlerin ifade ve tasvir ettikleri ko

nunun açıklanması ile tarihlenmesinden 

ibaret iki işten birincisi kısaca, ikincisi de 

biraz eksik olarak yapılmıştır. Kitabın 

tert ibi de, bir müze kataloğu tert ibinde 

olmadığından, kullanılması yalnız meslek 

adamlarına yarayacak şekildedir. Söz geli-

mi en önemli eserlerden beş on tanesi 

alınıp bunların detaylı ve öğretici bir şe

kilde ve bir katalogun gerektirdiği veçhile 

müze numarasının verilmesi ile daha pra

tik ve daha emniyetle bulunur bir şekle 

sokulabilirdi. 

Kılavuzda en çok ihmale uğrayan 

cihet ise her merkezin muhtelif devirlere 

ait eserleri ihtiva etmesine rağmen, buna 

pek az yerde işaret edilmiş olmasıdır. Kü

çük bir kılavuzda stil ayrıl ıklarını müna

kaşa etmenin mümkün olamıyacağını kabul 

etmekle beraber, bazı bariz özelliklere işa

ret edilseydi çok daha iyi hareket edilmiş 

olurdu düşüncesindeyim. 

Bazı detayları stil ve tarih meselesini 

incelemek üzere Güterbock'un takip ettiği 

sıra dahilinde söz konusu olan Alacahöyük, 

Havuzköy, Kargamış, Malatya, Saçagözü 

ve Ankara gibi yerlerden gelmiş eserleri 

teker teker ele a la l ım: 

Alacahöyük: Bu merkezde bulunmuş 

eserlerin Büyük Hitit İmparatorluğu çağına 

ait olduğunu en kesin suret te isbat etmiş 

olanlardan biri Güterbock ' tur . Kıral Mu-

vattali 'ye ait bir mühür üzerindeki adale 

stilizasyonunun çok özel şeklini Alacahö

yük kabartmalar ında da bulan Güterboek 

bu önemli eserleri «İmparatorluğun çökü

şünden sonra meydana gelmiş» kabul eden

lerin iddiasını çürütmüş bulunmaktadır . 

Güterbock'un bu güzel başarısını bildiği

miz için onun bu bahiste «Büyük Hit i t 

İmparatorluğu» eserleri ile onlardan zaman 

bakımından yerine göre 300/500 sene uzak 

olan «geç Hiti t beylikleri» eserleri arasın

da bulunan stil ayrı l ıklarına işaret etme

sini beklerdik. 

Havuz Köy : Güterboek, Havuzköy asla

nını «uslup bakımından Zincirli'nin kale iç 

kapısındaki eski aslanlar» ına benzetmekle 

Bittel ve Bossert gibi bu eseri yüksek bir 

tarihe vermektedir . Bittel 1 bu esere impa

ratorluk devrine, B o s s e r t 2 ise 1 0 - 9 ' u n c u 

yüzyıllar arasına vermektedir . Bu aslanın 

kübik ifadesi, onun Zincirli'nin eski stil

deki aslanlarına benzediği intibaını uyan-

dırırsa da, bütün detaylar incelendiği tak

dirde, onun da sekizinci yüzyıla ait Asur-

laşınış bir aslan olduğu meyd'ana çıkar. 

Bu aslan kulağı, gözünün alt ındaki palmet 

şekilli şişkinlikleri ve burun kırışıkları 

bakımından Asur modasına uygun şekilde 

işlenmiştir. Sol omuzundaki X, yani çarpı 

işareti, ve ön bacağındaki adale stilzasi-

yonu bakımından, bu aslan Sakçagözü as

lanları ile büyük bir yakınlık gösterir . 

Onun kübik ifadesinden başka, Zincirli 'nin 

eski aslanları ile müşterek hiç bir tarafı 

yoktur. Bu it ibarla onu Asurlaşmış bir 

geç Hitit aslanı olarak sekizinci yüzyıla 

sokmak gerekmektedir . 

Kargamış : Güterboek, Kargamış eser

leri aras ında nisbî bir kronoloji temin et

mek bakımından çok güzel bir buluş yap

mıştır . Subay ve muharip figürlerinden 

olup, aslanlı kaidenin arkasına tesadüf 

edenlerin, bu kaide tara f ından kapatı lan 

yerlerin heyke l t raş taraf ından işlenmemiş 

1 Bittel, Yazıhkaya s. 154 ve hş. 1. 
2 Bossert, Altanatolien 802. 
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olmasını, ilk defa Güterbock farketmiş ve 

böylece aslanlı kaidenin adı geçen subay 

ve muharip kabartmalar ından daha geç 

olarnıyacağı ve çok daha mühim olarak 

bu eserleri situ principali 'de bulunduk

larını isbat etmiştir. Böylece Herzfeld ta

rafından bu eserlerin bir kaç defa yer 

değiştirdiği ve hiç bir kabartmanın asıl 

yerinde bulunmadığı, hepsinin başka devir

lerden ve başka yapılardan gelebileceği 

hususundaki mütalea artık söz konusu ola

maz. Güterbock'un bu müşahedesinden 

sonra stil incelemeleri çok daha sağlam 

bir kadro içine girmiş bulunmaktadır . 

Bu müşahedeyi yapan Güterbock, 

Kargamış 'a ait diğer eserler arasında 

mevcut stil özelliklerine işaret e tmemekte 

ve Kargamış eserlerinden hiçbirisi için bir 

tar ih teklif etmemektedir . Bu takdirde 

Güterbock, Kargamış eserleri için 1200-700 

gibi çok geniş bir tarihleme yapmış olu-

3 Bossert, Malatya heykeltraşlık eserlerinin 
kronolojisene dair. Felsefe Arkivi, cilt II sayı 1-2; 
1947, s. 113. 

Bossert bir yandan eski Ön Asya arkeolojisine 
ait eserlerin tarihlenmesinde 100 yıllık bir zama
nın ehemmiyeti olmadığını ve bu hususta kesin 
bir tarihleme verilemeyeceğini söylerken, öteki yan
dan Güterbock'un haddi zatında ihtiyatlı, fakat te
sadüfen de Bossert'in tavsiyesine uyan tarîhlemesine 
itiraz etmekle, aynı makale içinde tenakusa düşmek
tedir. 

Bossert aynı makalesinde benim Malatya 
eserleri üzerine yazdığım kitap hakkında da kendisine 
öz bir tarzda hükümler vermektedir. 

Önemli bir kürsüyü temsil eden Bossert'den 
beklerdik ki, eksiklerimiz teker teker sebepleri ile 
sayılsın, varsa, başarılarımıza birer birer izahlariyle 
birlikte işaret edilsin ve böylece ilmî bir ten
kitten beklenen maksat temin edilmiş olsun. 

Makalesinin giriş kısmından anlaşıldığına 
göre, Bossert'in maksadı söz konusu olan Malatya 
kitabını detaylı bir şekilde tenkit etmek ve de
ğerlendirmek değildir. Bossert kendisinin hiyoreglif 
çalışmalarına önem vermediğime üzülmüş olduğunu 
saklıyamamakta ve bana bu yüzden hücum et
mektedir. Mesele bu şekilde ortaya vazedilince, bîr 
az evvel bahsedilen ilmi maksadın hasıl olmıya-
cağı tabiidir. Bossert meseleyi filoloji ve arke
oloji meselesi haline sokmakta ve bazı umumî 
cümlelerle ve başka müelliflerden zikrettiği pas-
sajlarla haddi zatında hiç iddia etmediğim şey
leri bana yükü yer ek yukarıdan bir eda ile doğru
dan doğruya veya ima ile polemik yapmaktadır. 
Gerçi yazısının bir yerinde kullandığı bir cümle 
ile beni kastetmediğini belirtmekle beraber imala
rında ve teşbihlerinde şahsımı hedef tuttuğu in
tibaı kaybolmamaktadır. 

yor demektir . Öteki eserler için bir tarih

leme bulan okuyucu, bunların da yapıldığı 

devir hakkında bir fikir sahibi olmak 

isterdi. 

Malatya : Güterbock'un Malatya mü

nasebetiyle söyledikleri hakkındaki müta-

leamızı daha önce başka bir yerde kay

detmiş bulunuyoruz. Güterbock Arslanlar 

kapısı kabartmalar ı için sekizinci yüzyılı 

çok geç, imparatorluk devrini çok erken 

bulmakla, onları aşağı yukarı ikisi ara

sındaki bir zamana vermişti. Bossert bu 

tarihlemeyi «tatminkâr» bulmamakla şüp

hesiz ki haksızlık e t m e k t e d i r 3 . 

Sakçagözü v e A n k a r a k a b a r t m a l a r ı : 

Müellifin Sakçagözü ve Ankara kabart

maları için söylediklerine iştirak ediyoruz. 

Sakçagözü'nün Malatya ve Kargamış 'a ba

kıldığı vakit gösterdiği stil ayrı l ıklarının 

kısaca anlatılması faydalı olurdu. Ankara 

Filoloji ve bu arada hiyeroglif araştırmaları
nın arkeoloji âbidelerini değerlendirmekte nazarı 
itibare alınması gerektiğini inkâr edenlerden deği
lim. Ancak Bossert'in kendi ifadesine göre de hiyo-
roglif araştırmaları henüz son safhasına girmekten 
uzaktır. Nitekim Bossert 1942 yılında 8'inci asra. 
tarihlediği Malatya eserlerini şimdi 10'uncu asra 
sokmakla tavsiye ettiği yolun ne kadar şüpheli 
olduğuna bizzat kendisi delil vermektedir. 

Bossert filolojinin müdafaasını üzerine almış
tır. Fakat "eski Ön Asya. kültürleri araştırma 
Enstitüsü Direktörü,, 'nün kesinlik kazanmıyan 
araştırmalarına dayanmanın ' ne kadar tehlikeli ola
bileceği şayanı dikkat bir Örnekle belirmektedir : 
Karatepe'de bulunan ve Bossert tarafından aramca 
diye tavsif edilen kitabenin mensup olduğu dil 
hakkında diğer filologlar başka fikirdedirler. Ni
tekim bu kitabenin aramca değil, Kenan'ca olduğu 
ilk defa olarak Albright tarafından kaydedilmiş 
bulunmaktadır (BASOR, nr. 105 s. 13 Fbr. 1947). 

Bir Arkeolog içîn hiyeroglif araştırmaları
nın neticelerini ele almanın ve bunları tarih 
bakımından değerlendirmenin kesin lüzumunu ehem
miyetle kabul ediyorum. Eğer geç Hitit sahasın
daki hiyeroglif araştırmalarının durumu kesin ne
ticeler verebilseydi bunu nazarı itibare almaktan 
daha tabii birşey olamazdı. Fakat geç Hitit devri 
İçin bir kesinlik elde-edilmediği müddetçe hiyerog
lif araştırmalarının neticelerini şimdilik hesaba 
katmamak zorundayım. Nitekim Kargamış üzerin
de yaptığım ve bugünlerde neşretmek üzere oldu
ğum stil incelemelerinin de mevcut hiyeroglif 
araştırmalarına uymadığını, Bossert'e daha şimdi
den söyliyebilirim, 

Bossert imalar ve teşbihlerle benim kalite 
ve gelenek meselelerine önem vermediğimi söy
lemek istiyor. Bu hususta Malatya kitabımızı daha 
esaslı bir şekilde tetkik etmiş olan şu üç bil-
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kabartmalar ı hakkında müellifin Bittel 4 

ve Bossert 'e 5 dayanarak söyledikleri ye

rindedir. Fakat müellifin <bir bütün olarak 

ele alındıkları zaman Ankara kabartmalar ı 

ne geç Hitit ne de Fryg sanat eserleri 

olarak açıklanamaz, şimdiki bilgimize göre 

bunlar daha ziyade müstakil gibi görünü

yorlar» demesine iştirak edemiyeceğim. 

Çünkü Ankara kabartmalar ının Fryg ça

ğından yapılmış olmalarından başka Fryg 

sanatı ile hiçbir ilgisi yoktur. Ankara 

kabartmaları , çeşitli Asur ve geç Hitit 

tesir lerini bir a rada gösteren asurlaşmış 

geç Hit i t eserleridir. 

Müellif, kitabın başına koyduğu «Hi

tit plastiğine kısa bir bakış» bölümünde 

çok faydalı ve çok yerinde genel bil

giler vermektedir. 

Ankara Bedesten müzesi daha he

nüz ikmal edilmemiştir. Bizim bir tek te

mennimiz v a r : Kubbeleri taşıyan ayak

lar gibi, duvarın da özengi yüksekliğine 

kadar aynı taşla kaplanmış olduğunu 

görmek. Böylece zannederim ki, müzenin 

güzelliğini on kat a r t t ı rmak mümkün 

olacaktır. 

Bedesten müzesinin meydana çıkmasında 

başta Hamit Koşay olmak üzere bir çok 

kimselerin emeği ve gayret i âmil olmuştur. 

Onların bir gün hepsine lâyık oldukları 

şekilde teşekkür edilmesini de temenni 

etmekteyiz. Herhangi birisinin adını unut

mak korkusuyla bu kıymetli kimseleri 

burada savamadık. F a k a t Hâmit Koşay'ı 

tebrik ederken onları da minnetle anıyo

ruz. Bu arada Profesör Güterbock'a, yap

tığı başarıl ı ve ilmî tert ipleme için teşek

kür etmeği borç biliriz. 

Dr. Ekrem A K U R G A L 

Arkeoloji Doçenti 

gin' in hakkımdaki yazılarına bîr göz atmasını Bossert 'e 

tavsiye ederim : 

1. Setor Lloyd, Sümer 1946 January, s. 28. 

2. W. F. Âlbright, BASOR nr. 105. (Febr. 

1947) s. 14. 

3. R. M. , Melanges de l 'Universite Saint 

Joseph XXVI, 1944 -1945, s. 121. 

Bossert, bu defaki yazısında bir taraftan as

lanlar kapısını beş sene gibi kısa bîr zaman önce 

8'inci yüzyıla soktuğunu şahsıma hücumlar yaparak 

unutturmağa çalışırken, öbür taraftan benim tarihle-

meme çok uygun bir tarihleme teklif etmektedir. Tu

tulan bu yol, yalnız Bossert ' in makalesini okuyanlara, 

Bossert' in arzu ett iğ i tesiri yaratmakla beraber, me

se leye nüfuz edenlerin bunu bir kurnazlık olarak 

görmekte gecikmiyecekleri şüphesizdir. 

Bugünkü cevabım, bir haşiyenin müsaade ede

bildiği bir ölçüde oldu. Bossert ' in geri kalan te-

zadlı ve hatalı fikirlerine başka bir yerde ve kısa 

bir zamanda detaylı bir şekilde işaret e t m e ğ e fırsat 

bulacağımı ümit ediyorum, 

4 Bitte l , AA. 1942 s. 83. 

5 Bossert, Altanatol ien 1053 - 1 0 5 6 : 


