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mıştır. Yal nız binanın doğu tarafında
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şerefe korkuluğu

mihönünde, o yıllarda çatısı yıkılmış ve
duvarları devriirnek üzere olan dikdörtgen biçimli büyük bir türbe vardı. İçinde
Şeyh Süleyman Efendi'nin taşsız lahdinden başka şehrin çeşitli yerlerinden toplanarak buraya konulmuş birkaç parça
Osmanlı dönemi mezar taşı bulunuyordu.
Cami "rotunda" denilen yuvarlak planlı
bir bin ad ır. Kalınlığı 6,50 metreyi bulan
bir duvarla çevrili olup iç çapı 23 m. kadardır; böylece dış çapı 36 metreyi bulur.
Burası kiliseye çevrildiğinde doğu tarafı
na bir çıkıntı eklenerek ucuna yarım yu varlak bir apsis inşa edilmiştir. İçeride kalın duvarlarda dikdörtgen biçimli ve üstleri kemerli sekiz niş vardı. Bunlardan
biri bozularak apsis çıkintısı inşa edilmiş
tir. Güney tarafında olan bir diğerinin
içinde ise binanın esas girişi bulunuyordu. Bu giriş, daha aşağıda olan İmpara
tor Galerius'un zafer takının altından geçen Roma yolunun tam karşısındadır. Bina kiliseye çevrildiğinde batı tarafındaki
niş kapı haline getirilmiş. Türk döneminde de kapı olarak burası kullanıldığ ı gibi
önünde dört sütuna dayanan kiremit örtülü bir sundurma inşa edilmişti. Bu dev
ölçülü tuğla ya pıyı ni ş l e rinin üstlerind e
yer alan yuvarlak kemerli büyük pencereler aydınlatır. Ku b be ise son derecede basıktır. Eski orijinal kapının solundaki duvar kalınlığı içinde kubbeye çıkışı sağlayan
döner (helezon) merdiven bulunmaktadır.
Caminin batı tarafındaki avluda üstü
sivri külah şeklinde bir çatı ile örtülü şa
dırvan bulunuyordu. Daha sonra bu çatı
etrafı saçaklı bir kubbeye dönüştürülmüş
tü. Minare ise binadan ayrı olarak yapıl
m ı ştı. Yukarı kenan mukarnaslı bir silme
ile süslü kürsünün üstünde yayvan ve kı
sa. kesik piramit biçiminde bir pab uç kıs
mı. dış sathı pahlı ve yukarı doğru ineelen
bir gövdeye geçişi sağlar. Şerefe altında -

çıkmalar mukarnas l ı

olmakla beraber
XIX. yüzyıl yapımı tesiri
bırakır. Şerefeden sonraki petek kısmında
da yukarı doğru bir incelme görülen minarenin tepesi külahsız bırakılmıştır. Caminin içini ve kubbeyi süsleyen kalem işi
nakışlarla yazılar eski fotoğraflarda görülmekte olup bugün bunlardan hiçbir iz
kalmamıştır.
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Oorniniken okulunda ilahiyat ve Beyrut'taki Cizvit Üniversitesi'nde skolastik felsefe üzerine doktora hazırlık çalışması
yaptı. Horten'in düşünce sistemini en
fazla etkileyen gelişme, Cizvit Üniversitesi'nde P. L. Cheicho'nun danışmanlı
ğında gördüğü felsefe eğitimi olmuştur.
1900-1904 yıllarında Bonn Üniversitesi'nde Doğu dilleri ve felsefesi konusunda Eugen Prym. Benno Erdmann ve Clemens Baeumker gibi hocalardan faydalanmış, Farabi'nin Fuşuşü'l-]J.ikem adlı
eseri üzerine hazırladığı tezle 1904'te
doktor, 1906'da Bonn Üniversitesi Felsefe Fakültesi Sami Diller ve İslam ilimleri
Bölümü'nde doçent. bir müddet sonra
da aynı yerde profesör old u. 1929-1935
yılları arasında Breslau Kütüphanesi'nde
kurul üyeliği yaptıktan sonra emekliye ayrıldı ve ll. Dünya Savaşı ' nın son yıllarında
taşındığı Dietingen'de 2 Temmuz 1945
tarihinde öldü.
Horten Katalik inancına bağlı bir şar
kiyatçıdır ve bu bağlılık onun ilmi tavrını
olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat skolastik felsefeyi ve Arapça terminolojiyi iyi
bilmesi bu konularda ilgi çekici eserler
vermesini sağladı. Bunlardan Die Metaphysik des Averroes (Ha lle 1912). doğ 
rudan Tefsiru Mô. ba'de'Habi'a'nın el
yazmasına dayanarak yaptığı başarılı bir
yayımdır. Bu eserde orijinal metnin Almanca'ya kazandırılması kadar Aristo ve
Thomas von Aquin'le olan paralelliklerin
dipnotlar yardımıyla ortaya konulması
da önemlidir. Horten 191 O-1913 yılları
arasında Aristo felsefe ekolünün yanın
da Sühreverdl ei-MaktGI ve Sadreddin-i
Şlrazi'nin (Molla Sadra) İşrakllik felsefesiyle İslam'ın diyalektik teorisi gibi konularla ilgilendi. Fakat İran ve Arap düşünce
sini ayrıntılı olarak incelemek yerine genel bir sistematik yapıya işaret etmekle
yetindi.
Max Horten, I. Dünya Sava şı ile b a ş l a
yan Doğu 'ya yönelme ortamında müslü-
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Elberfeld 'de doğdu ; liseyi bitirdikten
sonra 1893 yılında İsviçre'nin Freiburg
şehrine giderek burada ilahiyat. felsefe
ve Doğu dilleri tahsil etti. Mezun olduğu
1898 kışından 1900 yazma kadar Kudüs,
Beyrut ve Kahire'de bulundu. Kudüs'teki
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manevi kültürünü ve dini düBu
konudaki araştırmalarını Philosophie
d es Islam (München 1924) adlı eserinde
özetledi. Ona göre Doğu skolastik düşüncenin hala yaşadığı , kavramların varlığı belirlediği ve maddi edebiyatta metafizik düşüncelerin yer aldığı bir dünyadır. Bu skolastik dünya bilinçsiz yargılar
dan . romantiklerin kavram kargaşa
sından ve müsbet bilimin etkisi altındaki
modern insanın zaaflarından uzaktır. O
zamanlar Ezher'de ve İran medreselerinde hala okutulan skolastik literatür,
değerli metafizik bilgilerle donanmış olmakla birlikte terminolojik ve metodalojik bilgilerden yoksundur.
şünce dünyasını tanıtmaya çalıştı.

Çok ilgilendiği halde Aristo felsefesi
üzerine hiçbir şey yazmayan . buna karşı
lık islam felsefesi dalında başta Farabl,
Ebu Reşld en-Nisaburl. İbn Sina. Gazzall,
İbn Rüşd. Fahreddin er-Razi. Naslrüddln-i Tüsl, Sadreddin-i Şlrazl'nin eserleri
olmak üzere birçok konuda araştırmalar
yaparak yayımiayan Horten özellikle ı.
Dünya Savaşı'ndan sonra tasawufa yöneldi. islam tasawufunun Hint menşeli
olduğunu iddia etmesiyle tanındı ve bu
iddiası Louis Massignon ile arasında sert
tartışmaların cereyan etmesine yol açtı.
Massignon , onun görüşlerine şiddetle
karşı çıkarak islam tasawufunun köklerinin i slam ' ın kendisinde aranması gerektiğini savundu. Horten iddiasında yalnız kaldı ve bu tartışmalar sebebiyle akademik hayatı da bir süre sekteye uğradı.
Eserleri. 1. Das Buch der Ringsteine
Farabis (gest . 950). Mit dem Komm entare des Emir Isma'il El-Hoseini
El-Farani (um 1485) übersetzt und er lautert. Mit Beigabe eines Faksimiles
aus d em Autograph Isma'ils (Münster
1906 ı . Farabi'nin Fuşuşü '1-]J.ikem adlı
kitabının Emir i smail ei-Hüseynl ei-Faranl'nin şerhinden alıntılar ve bir mukaddime ilavesiyle birlikte Almanca'ya
çevirisi olup doktora tezidir. z. Die Metaphysik Avicennas. Enthaltend die
M etaphysik, Theologie, Kosmologie
und Ethik (Leipzig-NewYork 1907-1 909 ;
Frankfurt 1960). İbn Sina'nın Fi'l-İ]{.ihiy
yat adlı eserinin açıklamalı çevirisidir. 3.
Die philosophischen Ansichten von
Razi (1209) und Tüsi (1273) . Mit einem
Anhang: Die griechischen Philosophen in der Vorstellungswelt von Razi und Tüsi (Bonn 1910). Eserde Fahreddin er-Razi ve Naslrüddln-i Tusl'nin
felsefi fikirleri ele alınmakta ve ayrı bir
ekte onların Yunan filozofları hakkındaki
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görüşleri incelenmektedir. 4 . Die Philosophie des Abu Raschid (um 1068)
(Bonn 1910); (ed . F. Sezgin , Studienzur
Philosophie des Abu Rasid an-Nisaburi
(Frankfurt 1986, s. 173-408 ). Ebu Reşld
en-Nisaburl'nin Kitabü'l-Mesa'il ve '1l].ildt beyne'l-Başriyyin ve'l-Bagdadiyyin adlı kitabının ikinci bölümünün
açıklamalı çevirisi olup Nlsaburl'nin kitabının ilk bölümü üzerine daha önce Arthur Birarn ' ın yaptığı Kitdbu'l-Masa'il
fi'l-l].ilaf bejn al-Başrijjin wa'l-Bagdadijjin . Al-kalö.m fi'l-ğavahir. Die atamische Substanzlehre aus dem Buch
der Streitfragen zwisch en Başren
sern und Bagdadensern (Berlin 1902)
adlı doktora çalışmasının devamı niteliğinded i r (Biram ' ın kita bı ve yine ona dayanarak kaleme aldı ğ ı "Die Erkenntnistheorie des Abü Rasch!d 1u m ı 068J . Ei n
Beitrag zur Geschichte der Philosophie
im Islam" IArchiu {ür Geschichte der PhiLosophie, XXIV jl9ll J. s. 433-4481adlı makal eleriyl e birlikte Fu at Sezgin tarafın
dan t ekrar y a y ımlanmı ş tır [ Studien zur
Philosophie des Abü R~id an-Nisabüri,
Frankfurt am Main 19861) . S. Die philosophischen probleme der spekulativen Th e ologie im Islam (Bonn 191 0) .
ibnü'I-Murtaza, Abdülkahir el - Bağda
di. ŞahfOr b. Tahir ei-İsferaylni ve Şehris
tani'ye dayanarak yazılmış kelam ilminin
belli başlı felsefi problemlerine dair bir
çalışmadır. 6. Die Gottesbeweise bei
Schirazi (1640). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theologie im Islam (Bonn 1912). el-Esfarü'lerba'a fi'l-]J.ikme adlı kitabına göre Sadreddin-i Şlrazl'deki Allah'ın varlığının delilleri konusu üzerinedir. 7. Mystische
Texte aus dem Islam. Drei Gedichte
des Ibn 'Arabi 1240 (Bonn 1912). İb
nü'I-Arabl'nin üç şiirinin açıklamalı çevirisidir. 8. Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi (1191) (H alle
I 912; Hildes heim 1981 ). Sühreverdl eiMaktul'ün lfikmetü'l-işra~ adlı eserinin
tercümesidir. 9. Die spekulative und
positive Th eologie des Islam nach Razi (1209) und ihre Kritik durch Tüsi
(1273) . Nach Originalquellen übersetzt und erlautert. Mit einem Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini imArabischen (Leipzig 1912; Hildesheim 1967) . Razi'n in e l-Mu]J.aşşal
adlı eserine dayanarak onun kelam ilmine dair konulardaki görüşlerini ve Tusl'nin bunlara yaptığı tenkitleri ele alan bir
çalışma olup sonunda geniş bir ek halinde Arapça'daki felsefi terimierin alfabetik sıraya göre açıklaması bulunmakta-

dır.

10. Die Metaphysik des Averroes
(1198) (Hall e- New York 1907; Frankfurt
1960). İbn Rüşd' ün Tefsiru Ma ba'de 'ttabi'a adlı eserinin açıklamalı tercümesidir. 11. Die Hauptlehren des Averroes
nach seiner Schrift: Die Widerlegung
des Gazali (Bonn 1913). İbn Rüşd'ün
Tehafütü 't- Tehatüt adlı kitabının açıkla
malı tercümesidir. 12. Texte zum Streite zwischen Glauben und Wissen im
Islam. Die L ehre vom Propheten und
die Offenbarung bei den islamisehen
Philosophen Farabi, Avicenna und
Averoes (Bonn 1913). Eserde, islam'da
ilim ve iman konusunda Hz. Peygamber'in öğretisiyle Farabl. İbn Sina ve İbn
Rüşd'ün vahiy anlayışları ele alınmakta
dır. 13. Das philosophisch e System
des Schirazi. Übersetzt und erliiutert
(Straf3burg I 91 3). el-Esfarü'l-erba'a fi'l]J.ikme adlı kitabına göre Sadreddin-i Şi
razi' nin felsefi sistemi üzerinedir. 14.
Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Gemeinverstandlich
dargestellt (Bonn 1914). islam felsefesi
ve kelamı hakkında popüler bir çalışma 
d ıL 15. Die kulturelle Entwicklungstahigkeit des Islam auf geistigem Gebiet (Bonn 19 15) . Fikri-manevi alanda
islam'ın kültürel gelişme kabiliyeti hakkındadır. 16. Muhammedanische Glaubenslehre. Die Katechismen des Fudali und des Sanusi übersetzt und erliiutert (Bonn 1916) . Muhammed b. Yusuf es-Senusl'nin el- 'A~idetü'ş-şugra
fi't-tev]J.id'i. ile Muhammed b. Muhammed ei-Fedall'nin Kitayetü '1- 'avam iima yecibü ' ale yhim min 'ilmi'l -ke 1ôm'ının açıklamalı çevirisidir. 17. Die religiöse Gedankenwelt d er gebildeten
Muslime im heutigen Islam (Halle
1916). Çağdaş müslüman aydınların dini
düşüncelerine dair bir çalışmadır. 18.
Die sittlich religiösen Ideale der Bektaschi- Mönche (Berlin 1917). Bektaşi
dervişlerinin geleneksel dini ideallerini
konu alan bir eserdir. 19. Die religiöse
Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam (Halle 1916). Müslüman halkın dini düşünceleriyle ilgili bir çalışma
dır. ZO. Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauung en des westlichen Orients. Mit einer Darstellung
von Muhammeds Himmelfahrt nach
einer Miniatur des 15. Jahrhunderts
(München 1924). islam felsefesini konu
alan bu eserde Hz. Peygamber'in mi'racını tasvir eden XV. yüzyıla ait bir minyatür de yer almaktadır. Z1. Indische Strömungen in der islamisehen Mystik: 1

HOSAP KALESi
Zur Geschichte und Kritik (Leipzig 1927); ll L exikon wichtigster Termini
in der islamisehen Mystik. Terminologische Wıtersuchungen zu grundleg enden Tex ten islamischer Frühmystik in Persien um 900 (Heidelberg 1928).
İslam tasawufunda Hint etkisi hakkın
dadır. ZZ. Der Islam in seinem mystisch-religiösen Erleben (Düsseldorf
1928 ). İslam'da tasawufi- dini yaşayışa
dair bir eserdir (ese rl eri yle ilgili daha ge- _
ni ş bilgi içi n bk. Sezgin, XIV, 53 1-5 38 ).
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Van- Hakkari karayolunun 60. kilometresinde aynı adla anılan kasabanın kuzeyinde bulunmaktadır : Mahmudl Kalesi
ve Nari n Kale adlarıyla da bilinir. Kalan izlerden Urartular tarafından kurulduğu,
Bizans, Vaspurakan (Ermeni). Abbasl, Selçuklu, İlhanlı. Karakoyunlu, Akkoyunlu
ve Safevi dönemlerinde kullanıldığı, son
şeklini ise Osmanlı Devleti'ne bağlı Mahmud( Beyliği zamanında aldığı anlaşıl
maktadır. iç kalenin giriş kapısı üzerindeki üç satırlık altı beyitli Farsça kitabede 1052 ( 1642) yılında Mahmudl Beyi Sarı Süleyman tarafından yaptınldığı yazılı
dır. XIX. yüzyılın ortalarına kadar faal olan
kalede günümüzde de otuz kadar köy
evi bulunmaktadır. iç kale 1970-1973 ve
1986 yıllarında kısmen restore edilerek
ziyarete açılmıştır. Kale, Hoşap suyunun

ği ndeki seyirdim yolları ve mazgallı- dendanil barbata ile sonuçlanmaktadır. Bazı
bölümlerde kerpiçlerin erimesi sebebiyle
aralarda aç ıklıkla r oluştuğundan barbata yıkıldığı halde bu bölümler uzaktan
dendan şeklinde görünmektedir. Surlar
genelde 9-1 Om. çapında yuvarlak p l anlı,
duvar kalınlığı 3 m .. yüksekliği 1O m. civarında olan üst kısımları barbata ve dendanlarla donatılmış içi boş burçlarla des. teklenmiştir : burçların inşa tekniği surtarla aynı özelliğe sahiptir. Etrafa hakim
bir tepeye rastlayan kalenin kuzeydoğu
köşesinde bir gözetierne kulesi inşa edilHoşap Kalesi- Van
miştir. Günümüze harabe halinde ulaşan
Evliya Çelebi'nin bahsettiği cami, 13,30
x 20,50 m . ölçülerinde dikdörtgen planlı
bir harimden ibaret olup düzgün kırma
taşlarla yapılmış ve izlerden anlaşıldığı
na göre düz toprak damla örtülmüştür:
(Güzelsu) kenarında yükselen kaya kütduvarların kireçle sıvanan iç yüzlerinde
lesi üzerine kurulmuş bir iç kale ile kuzebazı kalem işi süsleme kalıntıları mevcutyinde ona bitişen bir dış kaleden oluş
tur.
maktadır.

Dış Kale. iç kalenin eteklerinde teşek

kül eden iskan yeri eğimli ve engebeli bir
arazi üzerinde bulunduğundan etrafını çeviren surlar da bu konuma uygun olarak
şekillendirilmiştir. Matrakçı Nasuh ve Evliya Çelebi gibi kaynaklardan önünün hendeksiz olduğu , doğu ve batıda iki giriş
kapısının bulunduğu ve kırk kadar kuleyle desteklendiği öğrenilmektedir. Zamanla surların üst kısımları ile meskun alandaki bölümleri yıkılmış. burçlardan bazı
ları ve gözetierne kulesi günümüze ulaşabilmiştir. iç kalenin kuzeydoğu köşe
sindeki kayalıktan başlayıp karşı tepeye
kadar uzanan doğu surları toplam 380 m.
uzunluğundadır. Başlangıçtan dere yatağındaki burca kadar olan 175 metrelik
bölümü ile doğu kapısı ve bitişiğindeki
ikinci burç subasman seviyesine kadar
yıkılmıştır. 1,80-3,20 m . kalınlığındaki
duvarların alt kısımları yaklaşık 2 m.
yüksekliğe kadar taş . üst kısımları ise yöre halkı arasında "bat" adı verilen bir çeşit kerpiç malzemeyle yapılmıştır. Kuzeye doğru tepeye tırmanan kesim araziye
uygun olarak merdiven şeklinde teraslanmıştır. Köşelerde burçlarla kesilen kuzey
ve batı su r ları da aynı teknik ve malzemeyle şekillendirilmiştir. 40-50 m. yüksekliğinde kayalık bir alanı takip eden 247
m. uzunluğundaki kuzey surları kalenin
en sağlam kısmını oluşturur. iç kaleye
kadar uzanan batı surları ise son zamanlarda yapılan evler arasında kaybolmuş 
tur. 5,30-6,50 m . arasında değişen yükseklikteki duvarlar içten 1.40 m . genişli-

İç Kale. Karta! yuvasına benzetilen iç
kale aslında bir derebeyi malikanesidir
ve uzaklardan dikkati çeken heybetli yapısıyla günümüzde de ihtişamın ı korumaktadır. Güney surlarıyla yalçın kayalı
ğın zirvesinden Hoşap suyuna bakarken
kuzeyden de eğimli bir araziyle dış kaleye açılır. Doğudan batıya doğru daralan
dikdörtgen planlı topografik konuma uydurulmuş ve içindeki üniteler kademeli
üç bedene yerleştirilmiştir. iç beden seyir köşkü, orta beden harem. selamlık ve
hizmet odaları. dış beden ise muhafı z
odaları, mescid, fırın. zindan ve depolar
şeklinde değerlendirilmiştir. Kaleyi kuzeyden çeviren 140 m. uzunluğundaki
surlar doğuya doğru üç, batı tarafta da
iki burçla takviye edilmiştir. Doğu ve batı
surlarında birer burç, güney cephede de
iki kule yer almaktadır<Duvarlar genelde
3,20 - 4,00 m. kalı nlığında, birbirine harçla tutturulan taş malzemeyle yapılmış. orta beden duvarlarının barbata kısımla
rında dış kalede olduğu gibi kerpiç kullanılmıştır.

içeriye kuzeydeki büyük burçtan girilir. 26 m . çapında ve duvarları 4 m. kalın
lığında olan burç Mahmüdl Beyi Sarı Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Muntazam kesme taşla örülen burcun mimarisi gibi kayalar arasına gizlenmiş bir insan
boyunda olan küçük kapısı da dikkat çekicidir. Önü tıraş edilmiş bir kaya kütlesinin arkasına rastlatılan kapı küçüklüğü
ne rağmen görkemli bir süslemeyle taçkapı görünümüne kavuşturulmuştur. Kalın silme kemerle kuşatılan giriş açıklığı-
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