
araz oldukları için de değişime maruz
durlar; bu yüzden kevn ve fesada uğ
rarlar. Süfli oldukları için de ay ve gü
neş gibi gök cisimlerinin etkisi altın

dadırlar. Tehafütü 'l-felasife'de (s. 66-

67 ) filozofların tabiat bilimleriyle ilgi
li görüşlerinin din ile ilişkili yönü bulun
madığını söyleyen Gazzali diğer eser
lerinde unsurlar konusuna temas et
mez. 

Antik Grek filozoflarının ve İbn Sin ii'
nın görüşlerini özetlerken unsurlar te
orisine geniş yer ayıran Şehristani bu 
hususta ayrıca kendi kanaatini beyan 
etmez. 

Kelamın felsefi muhteva kazanmasın
da önemli rol oynayan Fahreddin er-Ra
zi, İbn Sina ' nın el-İşarat ve 't-tenbihdt ve 
'Uyı1nü 'l-}ıikme adlı eserlerine yazdığı 
şerhlerde onun Sünni yorumunu verir
ken kendi eserlerinde Meşşai unsurlar 
teorisini zaman zaman eleştirerek tek
rarlar. Adudüddin el-İci de Meşşai felse
fede kemaline ermiş olan unsurlar teo
risini olduğu gibi alarak kelami konulara 
intibak ettirir ve böylece felsefi kela
mın gelişmesinde önemli bir adım atar. 
Onun izinden giden Sa'deddin et-Tefta
zani ise gerek el-Ma~iişıd adlı eserin
de gerekse bu eserine yazmış olduğu 
şerhte klasikleşen unsur ve ustukuslar 
teorisini olduğu gibi tekrarlar. Aynı eko
lün son temsilcilerinden olan Cürcani de 
et- Ta 'rifat'ındaki tanımlarında ve Şer
hu 'l-Mevakıf adlı eserindeki açıklama
larında konuyu klasik şekliyle tekrarla
maktadır. 

Bundan sonra gelen islam düşünür
leri genellikle eski görüşleri tekrar et
mekle yetinirler. Halbuki Aristocu dört 
unsur teorisine XVI. yüzyılda Batı'da Pa
racelsus ile başlayan tepkiler. gittikçe 
gelişerek Dalton'un atom teorisiyle bir
likte yerini elementer sisteme bırakır. 

XVIII. yüzyıl Türk düşünürlerinden Erzu
rumlu İbrahim Hakkı Marifetname'de 
klasi_kleşen unsurlar teorisini tekrar
larken ondan sonraki yüzyıl müfessir
lerinden Alüsi de tefsirinde yer yer ay
nı görüşler doğrultusunda açıklamalar 

yapar. 

Kelami ve tasawufi muhtevası içeri
sinde divan edebiyatında bir mazmun 
olarak kullanılan anasır-ı erbaa. yüzyılı
mızın başına kadar yazılan islam düşün
cesine dair eserlerde sık sık görülmeye 
devam eder. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibnü'I-Esir, en· f'l ihaye, "'unşur " md. ; et· 
Ta'rf{at, " aşi", "rükn", " 'unşur" md.leri ; Teha
nevi. Keşşa{, "'unsur" md.; Buhari. "Tevhld", 
37 ; Aristo. Metafizik (tre. Ahmet Arslan), İz
mir 1985, s. 1014' ; Kindi. Resa' il, s. 166, 217, 
221; Eş'ari, fvlakalat (Ritter). s. 309·348 ; Ma
türidi. Kitabü 't-Tevhrd, s. 141 ·142 ; Farabi, e/· 
fvlesa 'ilü '/-fe /sefiyy~ (e/-Mecmü' içinde). Kah i· 
re 1325 / 1907, s. 93, 108 ; a.mlf., ed-De'avi'l· 
k a/biyye, Haydaraba d 1349, s. 7 ; İbn Sina. eş· 
Şifa': ei·Kevn ve'l·fesad, Kahire, ts. (Darü 'I-Ka
tib i'I-Arabi), s. 154·155 ; a.mlf., en·f'lecat, Ka· 
hi re 1357 J 1938, s. 148 ; a.mlf. , 'Uyünü 'l· /:ıik· 
me (n ş r . Abdurrahman Bedevi ), Beyrut 1980, 
s. 32 ; a.mlf.. e/-işara t, İstanbul 1290, s. 142-
166 ; Cüveyni. eş -Şam il ( nşr. Ali Sami en-Neş
şar v.dğr.), İ skenderiye 1969, s. 226-227, 229· 
234; Gazzali. fvla f!:aş ıdü'l-{elasife (nşr. Muhyid
d in Sabri), Kahire, ts. (Darü'I -Maarif). s. 247, 
259 ; a.mlf .. Teha.fütü'l·felasife ( nşr . Süleyman 
Dünya). Kahire, ts . (Darü 'I-Maarif). s. 66-67 ; 
İbn Bacce. Tedbfrü 'l - müteva/:ıhid (nş r. M. Asin 
Palacios), Madrid 1946, s. 13; Şehristani, el· 
Mile/ (Kilani). ll , 63 -65, 211·213 ; İbn Tufeyl, 
f:!ay b. Yaf!:?an (nşr. Ahmed Emin), Kahire 
1959, s. 89 ·90; Sühreverdi, Hikmetü 'l-işrak 

[Mecmü 'a-i Muşannefat-I Şeyb-i işrak içinde). 
Tahran 1333 hş., s. 187 vd.; İbn Rüşd, Cevll· 
mi'u 's -sema' ve'l- 'a lem, Kahire 1319, s. 13; 
Fahreddin er-Razi, Şert:ıu 'l-işarat, İ sta nbul 1290, 
s. 142 vd.; İbnü ' I-Arabi, e l-Fütü/:ıat, 1, 154 ; İbn 
Se b Tn, Büddü 'l· 'arif (n şr. C. Kettüre ), Beyrut 
1978, s. 114 ; Muhammed eş-Şehrezüri. eş · 

Şeceretü 'l - ilahiyye, Riig1b Paşa Ktp., nr. 843/ 
697, vr. 74 •- 75 •; Alüsi. Rü/:ıu 'L-me 'anf, XII, 
7-8 ; E. Brehier. Histoire de La Philosophie, Pa· 
ri s 1926, 1, 41-70 ; W. D. Ross. Aristote, Paris 
1930, s. 148 vd.; P. Kraus. fvlul].tar min Resa 'ili 
Cabir b. f:!ayyan, Kah i re 1354, s. 49-59 ; M. 
Daumas. Les Science Physiques au XV/ e et 
XV/W Siecles [Histoire de la Science içinde), 
Paris 1957, s. 850 ; Abdurrahman Bedevr. La 
Transmission de la Philosophie Grecque au 
Monde A rabe, Paris 1968, s. 80 ; Zeki Necib 
Mahmüd, Cabir b. Hayyan, Kah ire 1975, s. 
142; M. Abdülhadi Ebü Ride. ibrahfm b. Sey· 
yar en ·f'l<ı??am, Kahire 1989, s. 144· 145 ; M. 
Nazif Şahinoğlu . "Unsur", iA, XIII, 40·41. 

L 

li H . BEK İR KARLIGA 

ANATOLIAN STUDIES 

Ankara ' daki 
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
tarafından yayımlanan 

sanat tarihi ve arkeoloji dergisi. 
_j 

Anatolian Studies'in ilk sayısı Journal 
of the British Institute of Archaeology 
at Ankara alt başlığıyla 1951 yılında 

basılmıştır. Takdim sayfasında dergi
nin Ankara'daki enstitü tarafından ya
yımlandığı belirtilmekle beraber adres 
olarak Londra'da bir yer gösterilmiş, 

daha sonra Londra' daki bu adres de 

ANATOLIAN STUDIES 

ANATOLIAN 
STUDIES 

jo1.1rnal of the Brlt11h Institute of Arehacology at Ankara 

VOL. 1 1951 

CONTENTS 

Councll's Report and Fin~ncbl Sutemcrıt -

Sunımıory of Archacologla.l Rcıearch in Tur key, 1 9~9-50 

Eıcnv~tlonı at Polatli by Seton Uoyd and Nuri Gokcc 21 

Hamn by Seton Lloyd and William Br lce - • 77 

Eıı:cavnlo n ı n Tabua d Akrad by SJnclal r Hood 113 

PubUıhcdanrwallyby 

THE BRITISH INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AT ANKARA 
56 Queen Anrıe Street, l ondon, W.1 

Anato/ian Studies'in ilk sayı sı n ı n kapağ ı 

değişmiştir. ilk sayılarda Londra · daki 
enstitünün başkanı Prof. Sir William Cal
der olup çok kalabalık bir idareci kad
rosu vardır. Ankara· daki enstitünün, 
dolayısıyla Anatolian Studies dergisi
nin müdürü önce Seton Lloyd olmuş, 

1961 'de bu görevi Michael Gough üst
lenmişti r. 1969'dan beri ise müdür Da
vid H. French 'tir. 

18 X 27 cm. ölçüsünde, ortalama 200 
sayfalık ciltler halinde yıllık olarak bası
lan dergide Türk ve islam tarih ve sana
tı ile ilgili makaleler çok azdır . 1. sayıda 
S. Lloyd ile W. Brice. Güneydoğu Anado
lu'da Urfa'nın güneyinde Harran'da yap
tıkları a raştırma ve kazılara dair yazdık
ları raporda buradaki islami devre ait 
kale ile Büyük Cami üzerinde de durur
lar. Harran'a dair araştırmalar 2. sayıda 
( 1952), buradaki islami kitabeler hak
kında D. S. Rice'ın etraflı ve uzun ma
kalesiyle devam etmiştir. 7. sayıda ise 
(195 7) S. Lloyd' un Boğaziçi' nde Safvet 
Paşa Yalısı'nın 1956'da çizilmiş rölöve
leri, güzel fotoğrafları ile kısa bir maka
lesi bulunmaktadır. Bu güzel ve değer
li tarihi eser birkaç yıl önce bir yangın 
sonunda tamamen yok olduğundan bu 
makale ve ekindeki resim malzemesinin 
büyük değeri vardır. 1 O. sayıda ( 1960) 

Selina Ballance'ın Trabzon'daki eski Bi
zans kiliselerine dair resimli bir maka-
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lesi yer alır. Bu kiliseterin birçoğu Trab
zon'un fethinden sonra camiye çevril
diklerinden makale Türk tarihi bakımın
dan önem taşır. Aynı sayıda D. Winfield, 
M. Q. Smith ve Selina Ballance ile Ann 
Powell'in Trabzon-Rize yolu üstünde bu
lunan Yakupoğlu Konağı hakkında bir 
yazısı yer almaktadır. 14. sayıda ( ı 964) 
V. L. Menage, İstanbul· da eski Atmey
dam 'ndaki (Su ltanahmet Meydan ı ) Yılantı 
Sütun'un Osmanlı tarihlerine göre du
rumunu araştırmıştır. 1 S. sayıda ( 1965) 

M. Rogers'ın Erzurum'da Çifte Minareli 
Medrese ile Sivas'taki Gökmedrese'ye 
dair uzun bir yazısı bulunmaktadır. 22. 
sayıda (1972) D. French'in British Muse
um ·da muhafaza edilen, XVI. yüzyılda 

İstanbul'daki İngiltere elçisi W. Harborne 
tarafından Ankara'da bir İngiliz tüccara 
yazılan talimata dair bir yazı vardır. 26. 
sayıda ( 1976) M. Rogers uzun bir maka
lede, kitabelerin ışığında Selçuklu döne
minde Anadolu'da vakıfları ve vakıf ku
rucularını incelemiştir. 34. sayıdaki (1984) 
yazısında J. Mellaart, Anadolu kilimie
riyle ilgili meselelere dair görüşlerini or
taya koymuştur. 

Anatolian Studies dergisinde çıkan 
yazıların ağırlığı tarih öncesi Hitit. Me
zopotamya, Urartu tarih ve arkeolojisi 
üzerinde toplanmakta, eski Yunan ve 
Roma kitabeler ine dair araştırmalar da 
önemli yer tutmaktadır. Dergide Bizans 
sanatı ile Güney Anadolu'da çeşitli dev
relerde yapılmış bazı kalelere dair yazı
lar da bulunmaktadır. Bugün kırka ya
kın cildi basılmış olan dergide Türk sa
natı ve tarihi sadece yukarıda işaret 

edilen belirli sayıda makale ile ele alın-
mıştır. 

Iii SEMA Yİ EYİCE 

ANATOLICA 

İstanbul' da 
Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü 

tarafından yayımlanan 

L 
yıllık dergi. 

Alt başlığı Annuaire International 
pour les civilisations de I'Asie An
terieure, publif~e sous les auspices de 
l'lnstitut Historique et archeologique 
Neerlandais a İstanbul (istanbul 'da Hol
landa Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü'nün hima
yesinde yayımlanan Asya medeniyetleri için 
mi l l etlerarası yı llı k) şeklinde olan Anato
lica, 1967 yılından beri, merkezi Hollan
da· da bulunan Nedertan ds Historisch-

152 

N<J. I 1967 

ANATOLICA 
AN:-JUAIRE INTERNATIONAL POUR LES CIVIUSATIONS DE 

L'ASJE ANT ERIEURE. PUl3LICE SOUS LES AUSP ICES DE 

UNSTITUT 1-IISTOR/QUE ET ARCHEOLOGIQUE 

NEERLANDAIS A !STANBUL PAR 

A. A. KAMPMAN 

ı:n col!;ıbor~ tıon ;ı•·cc 

HANDAN ALKIM " SEMRA ÖGEL 

TAilLE DE MATIERES 

E•plor.ııhır.• "nd ı:;_,..,,~lioru in Turkey, 196-L H,\NDAN AlKIM (PL J.IVJ . .. 

M.,,;lii Nortlı-Wcst<m CJmp.ı l9ns - 1\ c,.,,,,<nı . ., y. PH!LO H. [. HOUWI:-IK 
Tt::N CATE ,... .. ' 

Nc~c Ar~ l t cn zur hcthltls<hcn G""~'·'~hlc. FlliEDR ICH COP.NELIUS iPI. V J ... 

Not<'"' quclqu<> p~rtkulos >um•' ricnM<. RAYMONO·Rli!C )ESTIN ... 

New Ardı,rolo.;ic:ıl Ül>ı:ovcri<s ,ıl S,, j,,,;, iCr pru>l , V. KARAGEORGH!S (PI. VI 
en Vlll ... 

Olc Jlhiin ı :,dı• Schrılt ~us l>ı·rgul, l'll ANZ ALTHCII\I·RUTH STIE!ll . .. ..... . 

Dcr lsl.ıııı :wi>ı::lıcn Üı.ınJu und AJr;, , Sı\1,\ll 1),\UC ... 

Sinon tho Grcol. SUUT KEI\ I ı\l YETKIN ... 

Dos Sdıriltbıld In dcr turki;rhcn Kun"· MilLIK AKSEL(PI. Vll!-1:\ i .. 

D/c mın:ıni><hcn B:ıWr.ompkxo. SE11.1RA OGEL (1'1. x . xrıı 

Zu <iııiucn Vcr>cn Mc,.l:ın:ı l),dıd:ıl. ı dduı !lu ıni>. ,\NNE~IARlE SCHJM,\ IEL ... 

Kor.ııııik~lcn urıd li~urli dıc Kcr~mik :ıu< 1\.ıklıi.,r, 01\TAY ASLANAf'A iC.Iotpl :ı ı<. 
rı. xııı.xvı . 

Q,, T<><.lcourtcil ~·~·n Mu , ıar, Krm.ıl, GOrrıtARD ]ı\SCHKE .... 

Anato/ica ' n ı n ilk sayıs ı n ı n iç kapağı 

Archeologisch lnstituut in het Nabije 
Oosten adlı enstitünün İstanbul şube
si tarafından yayımlanmal<tad ır. Her sa
yısı 19.5 X 27 cm. ölçüsünde hacimli bir 
cilt halindeki bu yıllık derginin 1987 yı

lına kadar on dört sayısı çıkmıştır. Ens
titü müdürü A. A. Kampman'ın editör
lüğünde yayıma başlayan yıllıkta, Türki
ye 'de o yıl içinde yapılan araştırma ve 
kazılara dair Handan Alkım tarafından 
kaleme alınan ayrıntılı bir haber rapo
runun yer alması usulden olmuş, ancak 
bu gelenek S. sayıdan ( 1973- 1976) itiba
ren kesintiye uğramıştır. Kampman ~ ın 

ölümü üzerine aynı sayıda yıllığın yayın 
komitesinde de değişiklik yapılmış, 9. 
sayıdan ( ı 982) itibaren başından beri 
bu komitede yer alan Handan Alkım ile 
Semra Ögel'in adları çıkarılmı ştır. 

Yıll ı ğın hemen her cildinde Türk tari 
hi veya sanatı ile ilgili yabancı dillerde 
bazı makaletere de yer verilmiştir. Der
ginin ilk sayısında İsmail Baliç'in "Tuna 
ile Adriyatik Arasında İslamlık", S. Kemal 
Yetkin'in "Mimar Sinan ", Malik Aksel'in 
"Resim Yazılar", Semra Ögel'in "Osman
lı Külliyeleri ", Annemari e Schimmel ·in 
"Mevlana Celaleddin · in Bazı Seyitleri ", 
Oktay Aslanapa'nın "Kalehisar'da Figür
lü Çini Fırınları", G. Jaeschke'nin "Mus
tafa Kemal'e İdam Fermanı" adlı yazı 
ları bulunmaktadır. 2. sayıda ( 1968) S. 

Ögel'in "Selçuklu'dan Osmanlı'ya Yapı 
Sanatında Taş Süslemenin Gelişmesi · , 

Tamara Talbot Ri ce · ın "Dört Selçuklu Al
çı Heykeli", Doğan Kuban'ın "Divriğ i Ulu 
Camii ve Darüşşifası"; 3. sayıda (ı 969-
1970) Metin Sözen'in "Gaziantep'te Şeyh 
Fethullah Camii", S. Ögel'in "Selçuklu Taş 
Bezemeleri", Gönül Öney'in "Selçuklu Mi
marisinde İnsan Başlarında Ay ve Gü
neş Rozetler i ". Geza Feher' in "Ayasof
ya'daki Budin'den Getirilm iş Şamdan

lar" ve İsmail Baliç'in Bosna ile ilgili iki 
makalesi vardır. 4. sayıda (1971- 19721 La
fas Tardy'nin "Osmanlılara Karşı Ma
carların Yakın Doğu Ülkeleri ile İttifak
ları" hakkında yazıları bulunmaktadır. 

S. sayıda (ı 973-1976) Türk sanat tarihiy
le ilgili olarak sadece S. Ögel'in "Osman
lı Kubbesinin İç Sathı Hakkında" adlı bir 
makalesi yer alır. 6. sayıda [ 1977- 1978) 
M. E. Masson ve G. A. Pugachenkova ' nın 

"Timur'dan Uluğ Bey'e Şehri-Sebz" ile 
Şerare Yetkin· in "Bazı Türk Halılarına 

Dair" adlı yazıları vardır. 7. sayıda ( 1979-
1980) R. Anhegger'in "Grek Harfli Türk
çe Yazılara Dair" başlık l ı bir araştırması 

yer almaktadır. Atatürk'ün 100. doğum 
yı l dönümü münasebetiyle hazırlanan 8. 
sayıda ( 1981) ise Bilal Şimşir, A. H. de 
Groot. E. J. Zürcher, Jale Baysal, Barba
ra Fleming, D. Koopman ve J. M. Lan
dau'un Atatürk ve inkılaplar hakkında 

kaleme aldıkları makaleler yayımlanmı ş

tır. 9. sayıda ( 1982) S. Ögel'in "Osmanlı 
Mimarisinde İç ve Dış Mekanlar Arasın
daki Münasebetler" ile Dominique Hal
bout du Tanney' in "Osmanlı Minyatür 
Sanatında İkonografya Kaynakları" adlı 
araştırmaları bulunmaktadır. 1 O. sayıda 
( 1983) B. Fleming Türk resim sanatının 
dini tarihini incelemiş, R. Anhegger "Grek 
Harfli Türkçe Kit aplar" başlıklı araştır

masına zeyil yayımlamıştır. 11. sayıda 

( 19841 Türk devri ile ilgili herhangi bir 
yazı yoktur. 12. (1985) ve 13. (1986) sa
yılarda da Türk tarihi veya sanatı ile il
gili önemli bir yazı yer almamaktadır. 
14. sayıda [ı987) ise A. H. de Groot 'un 
"1600- 1985 Yılları Arasında istanbul'da 
(Beyoğ l u ' nda) Hollandalılar" adlı bir ma
kalesi bulunmaktadır. 

Anatolica'da başlangıçta Anadolu 'nun 
Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin Türk 
tarihi ve sanatı hakkında birçok araştır
maya yer verilirken sonraları bu tür ya
zıların azaldığı ve son sayılarda da tama
men ortadan kalktığ ı dikkati çekmek-
tedir. 
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