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Ankara'da bir ilhani kitabesi 
Dt'. P. Wittek 

Yukarda nıeşredilen Ani kitabesile çok yakın alAkası olan 
kitabe . Ankara kalesi kapılarından biri üzerinde mevcuttur 

· .. {şekil 2 Bu kapı. dış silnın cenup kavsinde açılmış, esas !<apısı dır 
· · ( şekil2 de [1] D' ve bundan bir pazar mahallesine çıkılır. Bu esas 

kapı önündeki meydan tabi[ pazar kurmaya en müsait yerdir; öyle 
ki şimdl olduğu gibi eskiden de şehrin pazar mahallesinin burada 

: bulunduğunu luıbul etmeliyiz. Kapıya gelince, esas kapı olması 
itibarile bilhassa sağlam bina edilmiştir. lki tarafından kulevart 

nıstf dairevi çıkmtılarla muhafaza edilir ki dışardan bakı

lınca soıi'lalcinin üzerinde bugün saatkulesi yükseliyor . Kapının 
önünde, sağda. VI rict veya VII nci milii.di asra ait bir Bizans eseri 

··olduğuna ihtimal verdiğim taştan bir arslan yatıyor [2] . Kapı 
:Bizans devrinde bina edilmiş ve Tl'ırkler zamanında mimari tebed
dülata uğramıştır [3] . Aslında mevcut ve bellö çatlamış olan ul'

boyundurnğun yerine kapının methalini darlaştıran iki sütun 
''uzerine müstenit bir yayvan kemer konmuştur. Bu kemer, şekli
'ne nazaran, yeni ve her halde XV inci nsırdan sonradır. Evvelce 
bir asma parmakiılda (Fallgitter, herse) kapanan lmpıya bu te
beddülden sonra iki kanat yapılmış ve bu suretle kapı müdafaa 

,)abiliyetini kaybetmiştir . 
;, · Kapının üst tarafındaki duvar tamiratı da bir miidafaaya yet

·. miyecel.: kadar zayıf olduğundan, bunun da yeni biı· devre ait 
olduğu anlaşılır. Kapının üstünde tam ortasına tesadüf eden ki-

• tabe evvel ce yerinde mevcut ve müdafaa için H\zım olan bir pen
kapatmakta olup bundan da bu (730 tarihli) kitabenin baş-

.·. [ 1) G. de .Terphanion, Melanges d'Archeologie Anatolienne, Beyrouth 1928, pl. 
dan. 

(2] Ankara'da nyni tipte daha birkaç arslan lıeykelleri vmdır, Bu eserleı'i'n tespiti 
için yelenin tasvirini İstanbul iislir-ı atika müzesindeki Agnus-Dei (rnukodcles koyun) 

nc .. barııtmasıııdalki koyumın yünlerile mnkayese ediniz (C. Mendel, Cata logııe IT, p. 477, 
. · Anadolu'mın Hitit devrinden Sel çuki devrine kadar devanı e.den nrslnn tnsviderinin 
hen!iz yapılmamıştır. Konya' dan g~len lıir Selçıık! arslan lıeykeli Istnnlml mUzesinde 

ki'bıııln•ıııvrırf{; Menoel, Catalogue III, p. 623, N, 1413) . Konya'daki diğer ~rslaıı lıeykelleri 

ekseriyetle son Romn devrinden kalmadıdar (F. San·e, Seldschukische Kleinknnsı, SAf_) . 

[31 G. de Jerphnnion, ayni eser, p. 195 s. ,,e pl. LXXXVIJ (XCI dcJlil) . 
ll -- Hnknk ve iktisat 
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lca yerden getirilmiş ve muahhar bir devirde ihtimal tezyinat 
rnekarnında konmuş oldu~una bükmedilir. 

G. de Jerphanion (1] ve Mubarek Galip Bey (2] lütabenin fot_og· 
rafilerini neşretmişlersede, bunların ikisi de okumaya imklin ver~ _ 

miyor. İstanbuldaki Alman llsar-ı atika enstitilsünde metni epey~ : 
ce vazıh gösteren birkaç fotografi mevcuttur [3]. Barthold'un, bıi ;~ 
kitabenin metninide tenvir eden, makalesine ililve olarak, müşte· :. 
rek mesai ile tamamen kıraat ve izahı ümidile, Anadolu orta de···! 
vir tarihinin bu mühim vesikasını neşredjyoruz (şekil3). 

Kitabe taşı 1 metre uzunluğunda ve 50 santim irtifaında birJ. 
mustatil olarak görünüyor. Yazı zemini taşın asıl satbından epeyce ; 
indirilmiş olup yUksekte kalan kenarlar sağlam bir çerçiveyi teın~j·; 
sil etmektedir . üç kalın ufki cizgi kitabeyi gittikçe giriftleşen:t 
yazile tamamen dolu olan dört satıra ayırmaktadır. Bizim kita) 
bemizle ayni tarihi (sene 731), ayni hat ve tertibi gösteren biL~1 
kitabe Ankara'da Arslanhane'deki türbe cıvarında mevcuttur (wii 
kil 4) [4]. Yazı ve tertip itibarile, o devirde Mısır ve Şamda ve;~ 
hem de Anadolu'da nadir olmıyan M em luk ııeshi denilen bir tip~) 
tendir [5] ki onun karakteristik evsafı şunlardır : kelimeler bir-I,: 
biTine geçirilmek ve harekaler konmak suretile boş yer kalma--;" 
sından dikl<atle içtinap edilmiştir. Düz bir alt zeminden gölgeleriri ~ 
tezadile beyaz görünmek üzere kalın oyulmuş harflar bu zeminei 
aınudi ve keskin köşeli kenarlarile konmuştur . ) 

~~-> :.\:11 J_,o#J ~->_,(;~ ._s\.....!.G4,~ ()..t. ~>:;. ..il 0J':' .>_,.\I!.J""~' •I.UI. ( 1 . ,..·.:~ 
.u~ .)_:,>) J.)..J 0.)~ __ .._,,; 

~ -..:.-- >1~1 J_,ı j l ..s:J. _J;.. 1.> r'>LI ol!. .)~ -;JJ.) ri>> .;.'.)J'_ i'.:... ( 2 .. :'~ 
.jl \.. \_\, 1.> ..:;_, "}) -.. ı ....... j :": 

..::.-,"}_, .J ..\....!.~Jr: l;.t- .)'.:;._:S'..:;_~. fl> .).) o.)J ~·• J\.. ~)~i (3 • .f 
' "' 

J.:.\ ':-'H" ..:,.ı..= _r:..c.J ;r.-:i .;~t-~ .)'vA' i JJIJ..! \..!...~ 
J..1 -1!-11 • .:_) ...\.!.~ J-.>J .o::bı,.J ._siJ.;.. ..:..~..~ı _ _,':' .Uio JfJ ... .. ~J ( 4 ··,': 

-------------------- j~ jr .; )~ . .:,._.ıl iJc (t. l k·~ "'~- (\..} 

[1] Ayni eser, pl . CVIl. 
[2] Ankara II, levha 2 aşağıda (Sah. 4, nota 1 e aittir) . · ·. 
(31 Enstitü müdürü M. Schede tarafından Augustus mabedi haft·iyatı esnasınd•: 

(sene 1926) alııımıştır . . _, 
(4] Metni : Mübarek Galip, Ankara II, N. 16. . , ,. 
[5) Meselfi Van Berchem, Corpııs İnscr. Aralı. I, pl. 28, N. 1 (Kahiİe, sene 719~) 

Il, p l. 55, N. 72 ( Kudüs, sene 707 ). Anadolu için maalesef ınürac:ıat edilecek li~ 
rediimiş bir fotografi yoktur. 
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Teı:ci\me 

(1) Allah işleri kolaylaşbrandır. Cihangüşa ferınarnn hükmü 
Ankaraya vasıl olduğu zaman ahali kobcurun ve toplanan buğ
uayın ziyadeliğinden 

(2) şikAyet ettiler. Padişah-i isH\m (hallada mulkubul)nun de
. varn-ı devleti için yedi yüz otuz senesi azarının evvelinden itibaren 

vilayete yasamız bu (dur): 
: (3) para ve malın cinsi muayyen olup defterde tesbit edilerek. 
:'Şehir tamgası olsun, yasanın hükmü (budur). Her kim fazla ko h

·.· cur ve gayri kanun! üşt\r · talep eder 
·· .. ' . (4) Veya ... .. .•. .. ve buğdayı ölçmek (yani ölçek resmi) ister, 
Tanrının, meleklerin ve peygamberlerin Hl.neti ona olsun. Onu i şittik
ten sonra kim değiştirirse günahı onu degiştirenleredir. Halilin eseri. 

.\ · ıntabe Ani kitabesi gibi farisi olarak yazılmıştir; fakat tertip iti
barile ona çok benzemekle beraber-ıneselil ikisi bir "invocation 
. ile başlıyorlar-onun gibi bir yarlıg olmayıp bir yarlıg mUnase
; betile pek muhtemel ki mahallt hükümet mumessili. tarafından ve

. rilıniş bir "yasa"clır. Her halde bükümdarın isminin mevcut olma
. yışı buna delildir. Kitabenin tarihi bulunmamakla beraber mer'
. iyete girdiği tarihten , yani 1 azar 730 = 1 mart 1330 dan biraz 
;. evvel rekzedilmiş olsa gerektir . Bu tarihte llhanilerin Ankara'da 
.hakimiyeti diğer delillerden başka 1310 ile 1342 arasında bnı·ada 
basılmış sikkelerile de malUmdur [1]. Bundan başka i1<inci satır

·'daki padişah-ı isiilm tabiri yalnız llhantlere ait olabilir [2) . 
Kitabenin kıraatine gelince, birinci satu· sonundald "ve hazn-i 

~gaHe, den şüpheliyim; fakat "galle, kelimesinin dördüncü sabrda 
· epeyce açık okunınası kıraatimi takviye ediyor. Üçüneo ·satırda 
~Şur.ıı\re-i lcobcur,yanındaki "öşr-i muhdes, ten maksat gene "şu

· ·ınare-i kobcur ,yanında zikredilen" hazn-i galle, olsa gerektir.lkinci. 
· ·sabrın sonundaki yani taribi takip eden kelimeler de şüpheli kaldı. 
> Üçüncil satırda "vilayet-i yasama, terkibine tekrar rasgeliyoruz. 
' 'Fakat birinci yeı·de "vilayetrsı, olrumağa mecbur olarak vilayet 
. ··manasma aldığımız bu kelimeye ikinci yerde hüküm manasi ver
:,.'dik. Burada her halde bir şüphe kalıyor. Üçüncü satu·m sonunda 
!._,: halledemediğimiz belld de doldurma olarak kullanılmış bir işaret 
< "· vardır. Dördüncü sabr çol< silik olduğundan okunamamıştır. Belki 
f'..;"key1-i- galle,nin evvelindeki kelimeler, ..i:r u~ .~l'iJ yani "ve 

[1}' Ahmet Tevhit Bey, kfinunısani 1341 taı·ihli Tiirk Yurdu, c. I, nr. 4·, s. 272 ve 
ıiıüteak.ıp. 
, _ (2] W. B~rthold, Der İslam Vl, 379. 
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yeni nizam koyar,dır. Ondan evvelki kelime tecrübe edilen lo· 
raatların hiç birine uymuyor. Altmdaki küçük kavs, satırın başm
daki ka vs gibi doldurma olsa gerektir . 

.l{obcur ve tamaa-i şehir hakkında kari Barthold'un yul<ardaki 
makalesinde (S. 152 ve müteakipte) izahat buluyor. Kobcur keli· 
ınesine Karaman oğullarından Pir Ahmet ve Kasım zamımında 
Niğde'de 874 te rekzeclilmiş bir kitabede rasg-eliyornz [1] . Rita
benin sonundaki beddua için Umur Beyin Bursa'daki mabkı1k 
vakıfnamesine ("Allahın lfıneti. ve meleklerin laneti ve peygam
berlerin Inneti ol kişinin üzerine olsun . .. , ) [2] ve Diyarbekir
.de Cami-i kebYrdeki Seçuktıerden ikinci Keyhusrev'in fermanınil 
( ~ }.>..: .:,_..\lljc ·~·ı Le' \! '\,..__ \....ı..ı .ıl-~ .:;.i) [3] bakınız. Alıalinin valiye ver
gilerin fazlallg·ı luılrkında valü olan ve müspet bi.r netice veren bir 
şikayetinin g·üzel bir numnnesini Huınus'ta bir kitabede (sene 844) 
( ... pt. rr.\~ .:, ....... ı _,j 41'1 • •• J:-llj..Jl ı)(';, 4-J.).ı if.?' J .. ı.:_.~ :tel~ .J"..:. ... ) 
okuyoruz [4] . Yasanın verilmesinden malçsat olaı·a]{ devletin de
vamı gösteriliyor. Ani'de 1303 yahut 1304 senesine ait bir kitabede 
malıallı hül<i'ımdar Al,buğ;a'nın ,.İl h anın namiyle, kardeşi ve keHdisi
nin uzun ömürleri ve refahları için üç nevi vergiyi kaldırınasında 
bunn benziyor[5] . Bu kitabe her halde a.slen pazar mahallesinin 
bir yerinde rekzedilmiş bulunuyordu. Yukarda dediğimiz gibi . 
epeyce ımıalıhar bir zamanda pazara yalnn olan şimdiki mevkiine 
nalüectilmiş olmalıdır. 

Söylediğimiz gibi, bu kitabe hakikaten Ani kitabesile çok alfi· 
kadardır ve Barthold'un makalesile mühiın dereceele tenvir ecti
Uyor. Netekim müteve1'fa illim Berlin'de son buluşmamız esnasında 
(Ağ·ustos 1929) bizim kitabemizi gördüğü zaman hususi bir meın
nuniyet izhar etmişii. Kitabenin mevzuu hakkında yukarda fazla 
izahat Zeki Velidi Beyin "Mogollar devrinde Anadolu'nun iktisadi 
vaziyeti, unvanlı mühim makalesinde okunmaktadır. Ritabenin 
kıraatinde Köprülüzııde M. Fuat, Helmut Ritter ve Orhan Şaik 
Beylere, bu ınekalenin tercümesinde de sonuncuya lfıtfettikleri 
yardımdan dolayı teşel{küratımı arzecliyoruın. 

1 J ] Hnlit Edlıeın Bey, Tur. Osm. Enc. ~1ecııı. TJl 873. 
\21 Ahnıet Tevlıit Bey, Tar. Osııı . Eııc . Mecın . III B70. 
[3) M. van Beı:chem , Amida, p. 107, nr 35. 
( 4) M. Va ll Berr.heın , In•clıriJten au s Syrieıı , Mesnpotamien und IGeinosien, S. 9, nr. 5. 
[ !\] Bnrtholcl'uıı yıık:ırıda ld makalesi, s. 139. 
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