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Ça~~m~z~ n en ünlü Prehistorik Arkeoloji bilgini Abbe H. Breuil,
14 A~ustos 1961 günü 84 ya~~ nda, Fransa'da hayata vedâ etti. Abbe
Breuil (Henri-Edouard-Prosper), 28 ~ubat 1877'de Fransa'da Mortain'de (Manche) do~mu~tur. Akademik mesle~e 1905y~l~nda ~sviçre'nin Fribourg üniversitesinde Prehistorya ve Etnografya doçenti
olarak giren bilgin, o tarihten ölümüne kadar geçen uzun y~llar süresince, kendi vatan~~Fransa ba~ta olmak üzere, Avrupa, Asya, Afrika'da yapt~~~~tarih öncesi ara~t~rmalar~, say~s~~47o'i geçen eser ve yay~nlar~, yeti~tirdi~i ö~rencileri ile ilgilendi~i bilime unutulm~yacak hizmetlerde bulunmu~tur. Institut de France üyesi, ColUge de France ve
Institut de PaMontologie Humaine'de asil ve fahri profesör olan Abbe
Breuil, Cambridge, Oxford, Edimburg, Captow-n, üniversitelerinin
Doctor honoris causa's~, 42 akademi ve bilim kurumunun üyesi bulunmakta idi. Bu durum, Onun, sahas~nda dünya çap~nda hakl~~bir ~öhret
ve otoriteye sahip oldu~unu gösterir. Ömrünün hemen altm~~~ y~l~n~~
Prehistorya ara~t~rmalar~na harcam~~~olan bilginin dördüncü zaman
Fosil insanlar~n~ n sanat eserleri üzerine olan incelemeleri, Prehistorik
sanat~n mahiyeti ve sembolizmas~~ hakk~ndaki bilgilerimizi çok geni~letmi~tir. Eski ta~~devri (Paleolitik) kültürlerin kronolojisi ve s~n~flanmas~~ üzerine daha 1912 y~l~nda ortaya koydu~u yeni esaslar, bugün
de ara~t~r~c~lara ~~~k tutmaktad~ r. Abbe Breuil, Çin'de Pekin yak~n~nda Chou-Kou-Tien ma~aras~nda ke~fedilmi~~ Sinanthropus Pekinensis'in,
ate~i kullanmas~n~~bilen ilk insan öncüsü oldu~unu tespite muvaffak
olmu~ tur. Abbe Breuil, Atatürk'ün koruyucu ba~kanl~~~nda toplanan
II. Türk Tarih Kongresine (~stanbul 1937) davet edilen tan~ nm~~~
bilginler aras~ nda idi. Kongreye "Avrupa, Asya ve Afrika aras~nda
iltisak noktas~~Türkiye-la Turquie, point de jonction entre l'Europe,
l'Asie et l'Afrique" ad~n~~ ta~~yan bir tebli~~ile kat~lm~~t~.
1937 y~l~nda College de France'da vermi~~oldu~u aç~~~dersi de
taraf~m~ zdan "Prehistorya-Tarihten evvelki zamanlar bilgisi" ad~~
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alt~nda dilimize çevrilmi~tir. Abbe Breuil, ~ 939'da Institut de France'a
üye seçildi~i zaman dostlar~~ve talebeleri kendisine bir madalya sunma merasimi tertiplemi~lerdi. Hât~ras~na ithaf etti~imiz bu sat~rlar~n
ba~~ndaki suret ( gie) o madalyaya aittir. Yine büyük bilginin 80. do~um y~ldönümünü, 25 haziran ~~957'de Paris'te Musee de L'Homme'da
dünyan~n dört bir kö~esinden gelen davetli dostlar~, talebeleri s~cak ve
samimi bir ~ekilde onun etraf~nda toplanarak kutlam~~t~k. Arkada~lar~ndan tan~nm~~~Prehistoryac~larda:n müteveffa Dr. Henri Martin'in
k~z~~Mlle Germaine Henri Martin'in büyük gayreti ile düzenlenen
bu merasimde yine onun gayreti ile yay~ nlanan "Hommage â l'abbe
Henri Breuil pour son quatre-vingtieme anniversaire-Sa Vie, son
Oeuvre, Bibliographie de ses travaux. Paris 1957" adl~~ve dostu,
Institut üyesi M. R. Lantier'nin önsözü ile k~ymetlenmi~, onun ilmi
~ahsiyetini, çal~~ma ve bulu~lar~n~, eserlerinin bibliyografyas~m toplayan bir arma~an eser kendisine sunulmu~tu.
Abbe Breuil'ün, kendileri gibi bilim ve gerçe~i ara~t~rma yoluna
girmi~~olanlar~~koruyan, yeti~tiren gerçek büyük ö~retmenlerin meziyetlerine sahip, tevazu ve müsamaha sahibi bir bilgin oldu~unu gösteren bir hât~ram~~nakledece~im 1935 y~l~nda Oslo'da toplanan
Prehistorik ve Protohistorik bilimler milletleraras~~kongresinin daimi
konseyi toplant~s~nda konsey üyelerinden baz~lar~~kongrelerde okunacak tebli~lerin bir komite taraf~ndan daha önce incelenmesini teklif
etmi~lerdi. Bu teklif üzerine lehte ve aleyhte konu~anlar olmu~tu.
Fakat Breuil'ün ~u sözleri her~eyi hal etmi~ti: "Ben bilim alan~nda
Abbe Breuil oluncaya kadar ne çok hatalar i~ledim!".
Abbe Henri Breuil'ün aram~zdan ayr~lmas~~ ile yaln~z Fransa
de~il, ilim dünyas~, insan bilimleri alan~nda büyük ve dinamik bir
~ahsiyeti, bir hocay~, bir dostu kaybetmi~~oldu. Onu ~ahsen veya eserleri, ara~t~rmalar~~ ile tan~yanlar~n tesellisi, ad~n~n ve eserlerinin ku~aklar boyunca ya~ayacak de~erde olmas~d~r.

