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ILK KURULU~~SAFHASI ILE ~LG~L~~ANILAR
HAMIT ZÜBEYR KO~AY
1938 den önce, Ankara'n~n Ç~kr~kç~lar yoku~unda Emin Bey
apartmam'mn üst kat~ndaki bir dairenin kirac~s~~idim, pencerelerden
her balu~~mda harap Bedesten ile ona ba~l~~Han'~n silüetleri gözlerimin
önünde dikilirlerdi.
Bedesten ile Han'~n eskiden sof ticaret merkezi, kervanlar~n ve
esnaf~n kayna~t~~~~transit yeri oldu~unu biliyordum. Üstelik Bedesten'in Fatih devri sadrazam~~Mahmut Pa~a (1461-1471) Han'~n
ise Rum Mehmet Pa~a'n~n eseri oldu~unu ö~renmi~tim. Zamanla
buraya Ahievâ'm himmeti ula~amad~~~~için çökmekten kurtulamam~~,
en ye~ni (hafif) deyimi ile çöplük haline gelmi~ti. Kubbeleri çökmü~,
k~r~k dökük dükkanlar~n tapulu sahipleri ortadan çekilrni~lerdi.
Esnaflar iç kalenin kap~s~~önündeki alanda ve çevresinde gelene~i
ya~atma~a çal~~~yorlard~.
Esnaf'~n, zikri geçen kap~n~n üstündeki "Kale sakinleri her
çe~it vergiden muaft~r." ibareli, Ilhani Hükümdar~~Ebu Sait Bahad~r
Han'a ait, yaz~tdan acaba haberleri varm~~idi? Zaman~n de~i~mesi
ile hükümler de de'~i~mi~ti. Az içerde Selçuk'lular zaman~ndan kalma
basit ancak ~aheser olan mihrâbl ile san'at dünyas~nda tan~nan Alaaddin Cami'i yer al~yordu. Özel yap~lar sur duvarlar~~üstüne t~rmanm~~lar ve baz~lar~~sayg~s~zca burçlar~n tepelerine oturmu~lard~. Iç
kalede ortaça~~oldu~u gibi ya~~yordu. Sur'un d~~~yüzünde bir kovu~a
yerle~en Osmanl~~Bankas~~ ~ubesi, ça~~d~~~hk (Anachonizm)i yans~t~yordu.
Kaleyi, bilim dünyas~na ilk tan~tan Frans~z Jerphanion'un
gözü ile bak~l~rsa sur duvarlar~nda, ivedilikle tepe taklak oturtulmu~~
heykeller ve klasik ça~~yaz~dan da seçilebilirdi. Do~udan gelen istilalara, hele Arap ordular~na kar~~~bozuk yerleri onaran Bizans ustalar~n~n
ince eleyip s~k dokuyacak ve sanat eserlerine sayg~~gösterecek vakitleri
yoktu.
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Friglere, Romal~ lara, Bizanshlara ve Selçuklulara kadar uzanan
zaman ~eridi içinde en ac~kl~~durumda olan~~yine de Bedesten ve
Han idi.
Bir aral~ k T.0 Hizmetinde olan san'at tarihçisi Y. Mimar Prof.
EGL~~ Bedesten için "Hacim mimarisinin ~aheseri" demi~~ve yeni
yap~ lardan üstün oldu~unu da çekinmeden ileri sürmü~tür. Bu k~yaslama abartma olsa bile, bir gerçe~i yans~tt~~~~~üphe götürmez. Yarat~ lmak istenen yeni ulusal mimariye eski motiflerden bir kaç süs
parças~~eklemekle ula~~lamazd~. Türkiye'nin benli~ine dönmesi ondan
güç almas~~gerekirdi.
Bedestenin esefli kaderi kar~~s~nda duydu~um üzüntüye az
sonra sorumluluklar da eklendi. Milli E~itim Bakanl~~~~kadrosunda
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü (Eski Hars Müdürü)
mevkiine atanm~~t~ m. Bedesten onanl~p yeni ad ve görevle tekrar
hayata kavu~mal~~idi. Hazine'i Evrak ad~~verilen yaln~z Türkiye'
nin de~il, onu kom~u ülkelerin tarih belgelerini sakhyan ar~ivimiz
peri~an durumda idi. Paha biçilmez bu hazine ve onu tamamlayan
ve sosyal hayat~m~z~~aksettiren ~er'i mahkeme sicillerini de saklamak için Bedesten ve Han'dan daha elveri~li bir yer olamazd~. Bir
ta~la iki ku~~vurmak ve do~rulu~una inand~~~m hedefe ula~mak için
dü~ündüklerimi say~n Maarif Vekili Saffet Ar~kan'a arz ettim. O beni
dikkatle dinledikten sonra ne evet ne de hay~r dedi. Herhalde özel
bir dü~üncesi vard~. Bütçedeki s~k~nt~lar buna engel olabilirdi.
Aradan aylar geçtikten sonra maruzat~m~~tazelemek için bir f~rsat
daha geçti. Ancak bu sefer ar~iv yerine, fikir de~i~tirerek Bedesten
ve Han'~n müze olarak onar~lmas~~gerekti~ini savundum.
Cerablus (Kargeni~ ) da Ingilizlerin büyük arkeolu~u Sir L.
Wolley idaresinde yap~lan kaz~larda ç~kan muhte~em Hitit saray~~
cephesini süsleyen kabartmalann Suriye'ye kagr~lmak istendi~ini
ö~renmi~tik. Bu eserler art~k s~n~rda kalamazd~. Müzeler dairesi
müdür yard~mc~s~~Avni Candar eserlerin önce Adana'ya oradan
Ankara'ya naklini ba~ard~. Yer yoklu~undan eserler August mabedinin
Cella k~sm~ na muvakkaten yerle~tirildi. Bu de~erli koleksiyondaki
bloklarda görünen efsanevi yarat~ klar "Lisan'~~halleri ile" müze
isteriz diye hayk~nyorlard~.
Ayr~ca Alaca Höyü~ün Sfenks'li kap~s~~önünde bloklar da Ankara'ya naldedilmi~~ve muvakkat olarak Etnografya müzesi çevresine
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yerle~tirilmi~lerdi. Onlar~n durumu da Cerablus kabartmalar~ndan
farkl~~ de~ildi. ~stanbul -arkeoloji müdürlü~ü uzman~~Makridi Bey
907 de Bo~azköy'de Alman H. V~NCKLER ile çal~~~rken höyü~e
giderek Sfenksli kap~~önünde yapt~~~~ara~t~rmada Frans~z arkeologlar~ndan 1861 de J. Perrot ve 1893, ~ 894'de Ernest Chantre'in bulduklar~~kabartmalara yenilerini katm~~t~. Makridi ~stanbul arkeoloji
müzeler müdürü Halil Beyden ald~~~~emir üzerine çok de~erli kabartmalar~~Müze'i Hümayuna nakil edebilmek için, önce onlar~~hafifletmeyi dü~ündü. Ustal~kla bloklarm arkalar~n~~yontturdu. Sonra onlar~~
çevredeki bir meraya ta~~tarak, yüzleri topra~a gelecek ~ekilde yayd~rd~. Aradan onsekiz y~l geçtikten sonra bu sat~rlar~n yazar~, Ali~ar
kaz~s~m yapan Von der Osten ile yapt~~~m gezi s~ras~nda Höyü~ü
ilk defa ziyaret ettim. Hitit imparatorlu~u ça~~na ait resimli bloklar~n
üzerinde tezek kurutuldu~unu görünce üzüldüm. F~rsat geçince
müze memuru rahmetli Ömer Samih Beyin gayretiyle bloklar Ankara'ya nakledildi. Say~n Saffet Ar~kan Bedestenin onar~larak Hitit müzesi
haline getirilebilece~ine dair yeni önerimi dikkatle dinlemekle beraber
hiç bir vaadde bulunmad~. Sonradan ö~rendi~ime göre bu teklifi
s~ralarda D. T. C. Fakültesi projesini yapan Prof. Taut'a anlatm~~,
da Bedestenin onar~m~na ayr~lacak para ile yeni bir müze yap~labilir demi~. Prof. Taut'a Bedesteni onararak müzeye çevirmekle
zarf~~ve mazrufu kurtarma amac~nda oldu~umuzu duyurduk. O
fikrinde israr etmeden Say~n Bakana olur cevab~n~~verince Bedestenin
onar~m~~için bütçeden 50.000 TL. ayr~ld~~~~müjdesini ald~k. Bedesten
orta k~sm~~(40 x ~ 8)m. onar~m projesini rahmetli Y. Mimar MActr
KURAL ve ihale sonu onar~m~~Y. Mimar Zühtü taraf~ndan yap~lm~~t~r.
(Yandaki iki s~ra dükkanlar~n bulundu~u galeriler k~sm~n~n ke~fi
An~tlar Y. Mimari ~HSAN KIYGI yapm~~~ve te~hirde de yard~mc~~olmu~tur.)
Önce geni~~salonun mimari müze olmas~~ dü~ünülmü~~ve az
de~i~iklikle bu gerçekle~tirilmi~tir. Yandaki galeriler kaz~larda bulunan
küçük eserlerin te~hirine tahsis edilmi~tir.
Han ise onar~ld~ktan sonra müzenin idare k~sm~, kütüphane,
konferans salonu, alt k~sm~~laboratuvar ve depo olarak kullan~lm~~t~r.
(Laboratuvarda rahmetli Mustafa Tutu~~eserlerin onar~m~nda,
temizlenmesinde üstün ba~ar~~göstermi~tir.) Han'~n alt~ndaki ah~rlar
tadil edilerek te~hir d~~~~kalan eserlerin muntazam deposu haline
getirilmi~tir. Müzenin giri~~yerinde bilet, turistik e~ya, kitaplar ve
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rehberler sat~~~yerleri, ziyaretçilerin oturup dinlenebilecekleri büfe
bulunmaktad~r. Ortadaki büyük salonu ihata eden galerilerde s~raya
göre Neolitik ça~~(Bilhassa Çavu~tepe'deki Neolitik ~ehir buluntular~)
asl~na uygun ~ekilde te~hir edilmi~tir.
Kalkolitik eserler, Neolitik'in devam~d~r. Ondan sonra s~ra ile
Eski Tunç ça~~~(Alaca Höyük hükümdar, mezarlar~nda bulunan
hazineler) gelmektedir.
Galerinin güney bölümünde Ali~ar III ça~~~ile Kültepe Asur
kolonileri ça~~~eserleri ve Hitit ça~~~eserleri te~hir edilmi~tir.
Galerinin do~u bölümünde de Gordion, Pazarl~~ve di~er kaz~larda
bulunan Frig eserleri, onun yan~nda Urartu eserleri ile Klasik ça~~
eserlerine yer ayr~lm~~ur.
Müze ~imdiden me~bu (dolu) bir halde oldu~u için yeni binalara
ihtiyaç hissedilmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesinin birinci s~n~f müzeler düzeyine
ula~mas~nda müze mensuplar~~yan~nda baz~~idarecilerle, D. T. C. Fakültesi yerli ve yabanc~~profesörlerin yan~nda kaz~~yapan uzmanlar~n
da eme~i geçmi~tir. Bir haks~zl~k ve hata yapmamak için onlar~n
adlar~n~~zikr etmedim. ~lk kurulu~~safhas~ndan sonraki geli~meleri
belgelere dayanarak, müzenin de~erli müdürü ve ~COM Milli Komite
Ba~kan~~Say~n Raci Temiz'er selahiyetle ele alabilir.
Müzenin ilk kurulu~~safhas~n~~ anarken a~a~~daki luyaslama
ile yaz~ma son vermek isterim.
Hamdi bey zaman~nda Sayda lahidlerinin bulunu~u yeni müze
binalar~~yap~m~n~~sa~lad~~~~gibi, CERABLUS ve ALACA HÖYÜK
Hitit bloklar~~için te~hir yeri bulma ihtiyac~, tarihi Bedesten ve Han'~n
müze olarak onar~m~n~~kolayla~t~rm~~t~r.
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Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Plan~~
Ba~ar~l~~te~hir plan~~Müze bro~öründen al~nm~~t~r. Yay~n izni için te~ekkür ederim. H. K.
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Anadolu Medediyetleri müzesi, sa~da Bedesten, solda Han görülmektedir.

