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TURKIYE ARKEOLOJI ARA~TIRMALARINDA
GELI~MELER
Dr. HAMIT ZÜBEY~R KO~AY
Anadolu ile Balkanlar aras~ndaki arkeoloji münasebetlerine
dair görü~lerimi Sinaia'da 1962 Colloque'inda arz etmi~tim 2. Bu toplant~da ayn~~konuyu Prof. Mikof ele alm~~t~ r. Bir nazariye olmaktan
ç~kan bu probleme de~erli arkeologlar~n ve "substrat" dilleri inceleyen "linguiste"lerin yeni bilgiler katacaklar~na ve ~~~k tutacaklar~na
eminim.
Ben bu konferansta ancak, say~n Prof. Seton Lloyd'~n "Renaissance" diye adland~rd~~~~geli~melerden ve onun tarihçesinden bahs edece~im. 3
Zikri geçen geli~meleri aç~klarken: Müzeler, kaz~lar, an~tlar~n
onar~m~, arkeolojik sitler, bilim kurullar~~ ile i~birli~i bir kül (ensemble) olarak ele al~nacakt~ r.
Müzeler : Türkiye müzelerinin tarihçesi, üç devri kapsar;
Birinci devir :
— Tophane mü~iri Ahmet Fethi Pa~a taraf~ndan 1846'da
St. Mne Kilisesinde eski eserlerin toplanmas~na ba~lanmas~ndan Osman Hamdi Bey'in 1881'de "Müzei Hümayun = musee imperiale"
müdürü oldu~u zamana kadar geçen devir.
2 — ~~88 ~~ 'den Cumhuriyetin ilan~~tarihi olan 1923 y~l~na kadar
geçen devir.
3 — Türkiye Cumhuriyeti devri.
Birinci devirde göze çarpan arkeolojik eserler ile eski silahlar
toplan~r. ~~869'da Ali Pa~a'n~n Sadareti ça~~nda Maarif Naz~r! Saffet
1 25 A~ustos 1966 da Uluslararas~~ Güney - Do~u Avrupa Konferans~na
sunulmustur.
2 Actes du Colloque International de civilisation Balkaniques. Sinaia 8. 14
juillet 1962. "Identites ediverstes entre la prehistoire Anatolienne et la prehistoire Balkanique p. 87 - 91.
3 Seton H. F. Lloyd, Bulletin of the Institut of Archaeology (University of
London) Namber five. 1965.
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Pa~a valilere bir genelge yoll~yarak eski eserler üzerine dikkati çeker.
Toplanan kolleksiyona "Müzei Hümayun" ad~~ verilir. Bu s~rada
müze müdürü Galatasaray Lisesi ö~retmeni Ingiliz Mr. Gold'd~r.
1871'de Sadr~azam Mahmut Nedim Pa~a müzeyi ve müdürlü~ü
lâ~veder. Fakat bir y~l sonra 1872'de Sadr~azam Ahmet Vefik Pa~a
(Moliere'i türkçeye çeviren zat) müzeyi tekarar açar. Bu sefer alman
as~ll~~ Mr. LYthier müdür olarak ata= ve ölünceye kadar bu görevde
kal~r. Zikri geçen ecnebi müze müdürlerinin zaman~n ilim seviyesinin ve ictimai ~artlar~n müsaadesi nisbetinde feragetle çal~~t~klar~n~~
kabul edebiliriz. Ancak 1874'de yay~nlanan Asari atika nizamnamesi (= Reglement sur les Antiquites) Kaz~larda ç~kan eserleri
devlet, hafriyatç~~ ve arazi sahibi aras~nda üçe böldü~ü için çok
zararl~~olmu~tur. 1875'de Maarif Naz~r~~ Subhi Pa~a eski eserleri St.
Mne'den Fatih Mehmet II'nin yapt~rd~~~~Çinili Kö~k'e naklettirdi
ve müze halk~n ziyaretine aç~ld~.
Ikinci devir'de Osman Hamdi Bey Mitzei Hümayun müdürü
oldu~u zaman arkeoloji bölümünde ancak 650 eser vard~. O, ilk
i~~olarak zararl~~eski eserler nizamnamesini de~i~ tirdi. 1883'de "Sanayii Nefise = Ecole des Beaux Arts" okulunu kurdu. Sayda lâhitlerinin ke~fi yeni müze binas~~ yap~lmas~na vesile oldu. Bu binan~n
orta k~sm~~1891'de, yan k~s~mlar~~1902
ve ~~go8'de tamamland~.
Osman Hamdi Bey'in karde~i Halil Edhem Bey (1861 - 1938) önce
muavini ve Hamdi Bey'in I gog'da vefat~ ndan sonra emeklili~e ayr~ld~~~~193 ~~ y~l~na kadar müdür olarak çal~~t~ . Her ikisi kendi sahalar~nda
gerçek âlim (erudit) ve bir çok ilim kurullar~n~n asil veya fahri üyesi
idiler. 9o7'de "Asari atika Nizamnamesi" yeniden gözden geçirildi.
Müze-i Hümayun Umum Müdürlük oldu. Bu nizamnamesinin IV.
maddesi yer alt~ nda ve üstündeki bütün eski eserlerin devlet mal~~
oldu~unu tahkim ediyordu 4.
Birinci ve ikinci devir, Ortado~u'da arkeoloji sahas~nda sensationnel ke~iflerin yap~ld~klar~~tarihlere rastlar. M~s~ r Hierogliflerinin
okunmas~, çivi yaz~lar~n~ n çözülmesi ile üç-dört bin y~ ldanberi gömülü
4 Art IV: Tous les monuments ou objets antiques, mobiler ou immobiliers,
de quelque nature qu'ils soient, qu'on sait exiter actuellement ou qu'on d&ouvrira
parla suite, dans toute l'Etendue de l'empire Ottoman, tant dans le domaine public
ou priv de l'Etat que dans les biens des particuliers ou des communaut, sont la
propri
de l'Etat ottoman etc.
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kalan medeniyetler meydana ç~kt~. Ö~renmeye ve ~eref kazanmaya
susam~~, avantürü seven cesur insanlar her tarafta müsaadeli ve
müsaadesiz ören yerlerini kar~~t~rmakta, Kolleksiyonlar~m zenginle~tirmek istiyen bat~~müzeleri onlar~~desteklemektedirler. Kaz~larda
bulunan eserlerin her vas~taya müracaat olunarak ta~~nmas~~onlarca
mubaht~r. Mü~kilâta u~rad~klar~~zaman büyük elçilikler yard~mlar~na
ko~makta, gerekirse siyasi mesele yap~larak "irade-i seniyye --- padi~ah ferman~" kopar~lmaktad~r. Üstelik bu sömürücülerin ba~ar~lar~~
zay~f Osmanl~~idaresi ve cahil halkla istihfaf ve alay konusudur.
Elimize geçen ar~iv malzemesine göre, o ça~da da Türkiye'de
uyan~k ve eski eserlerin de~erini bilen insanlar vard~. Saffet Pa~a'n~n
yukar~da zikri geçen genelgesi (= tamimi) bunun dclilidir. Eski
eserlerin talan~~ (= ya~ma edili~i) Cumhuriyet devrine kadar sürüp
gidecektir. Türkiye'de eski eserler kanunu ve hükümlerinin sertli~inden ~ikayet edenler, bunun sebebini biraz da eski ac~~tecrübelerde
aramal~d~rlar.
Üçüncü devir olan Cumhuriyet: Yurdun tamaml~~~n~~ ve
istiklalini sa~layan, devrimler yapan Atatürk, tarihi yaratan bir çok
dahiler gibi eski eserlere kar~~~kay~ts~z kalamazd~. Atatürk yurdumuzun ve Türk tarihinin, ilim ~~~~~~alt~nda yeniden yaz~lmas~n~~ve bunun
için gerekirse kaz~lar yap~lmas~n~~ emretti. Türk Tarih Kurumu'nu
kurdu. Üniversitelerde klasik arkeoloji, filoloji, hititoloji, sinoloji,
indoloji, hungaroloji kürsüleri ihdas edildi. Ba~ta yabanc~~uzmanlardan da faydalaruld~. Atatürk ölümünden önce maddi varl~~~n~~
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na ba~~~layarak bu çal~~malar~n gelece~ini de garantiledi. 1924'de Topkap~saray~~müzeye
kalbedildi ve halk~n ziyaretine aç~ld~. 1934'de müze ve rasathane
(observataire) te~kilat kanunu ile ilim personelinin ehliyetlerine göre
yerlerinde terfileri sa~land~.
Bu günkü Türkiye'de merkeziyetçilikten vazgeçilerek tarihi ve
co~rafi bölgelere göre :
Bölge müzeleri,
Mahalli ( = locale) müzeler,
Ihtisas müzeleri,
depolar kurulmaktad~ r.
A~a~~daki yerlerde modern müze binalar~~ in~a halinde veya
tamamlanm~~~durumdad~rlar: Adana, Antalya, Alanya, Efes, Konya
B~llstat C. XXXI, :7
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arkeoloji, Kayseri, Kültepe, Urfa, Erzurum, Bodrum, Bo~azkale,
Afyon, Yalvaç, Tire. Yaln~z ~~965'de müze binalar~~in~as~~için ~~.350,000
TL. harcanm~~t~r.
Eski tarihi âbidelere de bir fonksiyon bulunarak korunmalar~na
çal~~~lmaktad~r.
TÜRKIYE'DE BUGÜNKÜ ESKI ESERLER VE MÜZELER
TE~K~LATI

1. 5805 say~l~~kanunla kurulan ve Ba~bakanl~~a ba~l~~"Gayri menkul eski eserler ve an~tlar yüksek ICurulu"nun 16 üyesi vard~r. Eski eserler
ile ilgili önemli projeler bu kuruldan geçer. Veto yetkisini haizdir.
Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü. Merkezde 39
ilmi ve idari eleman çal~~~r. Milli E~itim Bakanl~~~~Kültür müste~arl~~~na ba~l~d~r.
Müze Müdürlükleri. 32 yerde faaliyettedir.
Müze memurluklar~. 34 yerde faaliyettedir.
Müze depolar~. Daha çok kaz~~yerlerinde ve küçük merkezlerde bulunur. (Alacahöyük, Edremit, Erdek, Aphrodisias, Milâs,
Sart, Xanthos, Uskübü) gibi.
Müze müdürlükleri tedricen bölge müzeleri halinde tam te~kiiki' kurullar haline gelecektir.
MÜZELER~~ZIYARET

Müzelerin halk e~itiminin ve ilmi ara~t~rmalar~n ihmal edilmez
birer unsuru oldu~u kabul olunmaktad~r. A~a~~daki cedvel ilginin
art~~~n~~gösterir :
y~l
1950
1960
1965

paral~~ ziyaretçi
175.698
966.384
1 .789.974

paras~z
yekün
62.360
238.058
475-430 1.441.814
957.988 2.747.662

has~lat miktar~~
30.802
553.225 "
3.801.659 "

Hafriyatlar : Halen Topkap~~Saray~'nda muhafaza olunan Encümeni Maarif defterlerinde eski kaz~larla ilgili kay~tlara rastlanmaktad~ r. Bunlar haz~rlamakta oldu~umuz hafriyat tarihi'nin Osmanl~~devri bölümünde yay~nlanacakt~r.
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Osmanl~~devleti idaresi, Hamdi, Halil ve Makridy Beylerin
yapt~klar~~birkaç kaz~~istisna edilirse, hafriyatlar sahas~nda "pasif"
durumda idi. Cumhuriyetin ilân~ ndan sonra Atatürk'ün te~vik ve
ilhamlar~~ile durumun birden de~i~ti~i görülür :
Türkiye'de son y~ llarda bilhassa: Paleolithik, neolithik a seramik (= çanak çömleksiz neolithik), neolithik ve chalkolithik medeniyetler ile Do~u Anadolu'daki Urartu medeniyeti ara~t~rmalar~~alan~nda büyük hamleler kaydedilmi~ tir. Antalya Karain Ma~aras~'nda
Prof. K~l~ç Kökten kaz~lar~~Anadolu paleolithikinin tam bir "stratification" unu vermi~tir. Su berde'(Konya güneyi)de J. Bordase "a seramik" kültürün Hac~ lar ve Çatalhöyük'den daha eski tabakas~n~~buldu.
Kültepe (Kayseri) kaz~s~ nda Prof. Tahsin Özgüç Asur Koloni ça~~na
ait muazzam ar~iv meydana ç~kard~.
Frans~zlar~n Xanthos (Fethiye), Amerikal~lar~n Gordion ve Sardes
de yapmakta olduklar~~kaz~lar~n Bat~~- do~u münasebetlerini ayd~nlataca~~m umuyoruz.
Amerikal~~Türk Profesörü Kenan Erim'in idare etti~i Aphrodisias
kaz~s~nda yüzlerce heykel ve yaz~t ele geçti.
Yaln~z 1965 y~l~nda Türkiye'de 20 yerde ecnebi ilim heyetleri,
33 yerde Türk Tarih Kurumu, Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Üniversiteler ad~na kaz~~ve sondajlar yap~ld~.
Eski kaz~lardan farkl~~olarak yeni kaz~larda Unesco ve ~COM'~n
ana prensiplerine uygun olarak, bulunan an~ tlar~n yerinde restorasyonuna da dikkat olunmaktad~r. Gordion, Aphrodisias, Bo~azkale,
Hieropolis (Italyan) kaz~~heyetleri M. E~. Bakanl~~~~ ile i~birli~i
yaparak önemli sonuçlar elde etmi~lerdir. Menkul eserlerden bir
k~sm~~mahallindeki depo ve müzelerde te~hir edilmektedir (Bodrum
sualt~~kaz~s~, Troya, Bo~azkale, Alacahöyük, Gordion, Bergama,
Efes gibi). Side'de antik bir Roma hamam~~bir Türk zengini taraf~ndan temamiyle restore edilerek küçük bir müze salonu haline
çevrilmi~tir. Bu bir denemedir.
Onar ~~ml ar : Türkiye hükümeti devir fark~~gözetmeksizin sanat
eserlerini be~eriyetin mü~terek mal~~(=Patrmoine Commune de l'Humaniti)
saymaktad~r. A~a~~daki cedvel bu hususta bir fikir verir san~r~m :
~ oo.000 TL.
Yaln~z 1965'de Aspendos tiyatrosu onar~m~~için
200.000
Perge (Antalya) tiyatrosu için
50.000
Priene harabeleri için
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Assos (Çanakkale) için
Korikos, Uzunburç (Olba) için
Izmir agoras~~için
Bergama için
Efes için
Göreme (Nev~ehir) için
Tiana Kemerleri (aquaduc) için
harcanm~~t~r.

50.000
~ oo.000
50.000
50.000
~ oo.000
62.000
50.000

Yaln~z 1965'de Istanbul'daki Ayasofya ve Bizans an~tlar~~onar~mlar~na harcanan para 350 . 000 TL. d~r. Bunlar aras~nda Topkap~~
Saray~~Harem dairesine 400.000 TL., ~brahim Pa~a Saray~~onar~m~na
200 . 000 TL. ve Topkap~~Saray~~ Murat III. Kö~kü onar~m~na
400 .000 TL. ve da~n~k onar~mlar için 325 .000 TL. harcannu~t~r.
Gayri ihtiyari olarak ~u sual hat~ra geliyor : Acaba kom~u ülkeler,
be~eri medeniyetin bir cüzü olan Türk ve islâm eserlerinin korunmas~nda ayn~~hassasiyeti gösteriyorlar m~? Balkanlardaki Türk epigrafisi
ve ~nimarisi eserlerinin mü~terek gayret ve A~ESSEE nin inisiyatifi
ile bir korpüsü yap~lamaz m~?
Vak~flar Genel Müdürlü~ü de kendi idaresinde olan eski eserlerin ve dini yap~lar~n onar~m~~için her y~l takriben 20.000.000 TL.
harcamaktad~r. Bunlar aras~nda kervansaraylar, camiler vs. vard~r.
Hulâsa olarak, Say~n Prof. Seton Lloyd'~n i~aret etti~i vechile
Türkiye arkeoloji ara~t~rmalar~~alan~nda bir "renaissance"a, kavu~mu~tur. Be~eri medeniyetin mü~terek mal~~olan sanat eserlerinin
korunmas~~ve kurtar~lmas~~için azami gayret sarf olunmaktad~r. Bu
gayreti devam ettirecek ~uurlu ve bilgili yeni bir nesil yeti~mektedir.
Buna ra~men yap~lacak pek çok i~~vard~r. Kaz~lar sahas~nda eski
metinlerde ad~~geçen bir çok paytaht~n ve bunlar aras~nda "Buru~handa ve Kussara'n~n yerini dahi bilmiyoruz. Asur ticaret kolonilerinden ancak Kanefin yeri kesin olarak tesbit edilmi~tir.
Kuzey Anadolu'daki ormanl~k bölge ve bu meyanda Ka~ka
ülkesi, Samsun ve Amasya çevresinde baz~~ kaz~lar yap~lmas~na
ra~men, henüz bir "terra incognita"d~r. Yüksek Urartu medeniyetinin
Phryg ve Etrüsk medeniyeti ile ilgileri sezilmekte ise de bunu ispat
edecek halkalar eksiktir. Türk kavimleri tarihi bak~mdan Bizans
kaynaklar~~büyük önem ta~~maktad~r. Bu kaynaklar~n "edition cri-
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tique"i yap~larak de~erlendirilmesi gerekir. Gyula Moravcsik'in "Byzantinoturcica ~~958"si bu hususta ~~~k tutar. Osmanl~~devleti tarihe
kar~~sa da Osmanl~~kültürü Balkanlara kadar tesirini hissettirm2ktedir.
A~ESSEE'nin ilmi ara~t~rmalar~~ile, insanlar~~ve milletleri kar~~l~kl~~olarak takdir etmeyi sa~layaca~~na ve dünya sulhuna hizmet
edece~ine inan~yoruz.

