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►Burhan Bey şu anda kaç yaşındasınız?
81
►Hangi tarihlerde Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdür Yardımcılığı görevinde bulundunuz?
1970-1974 yılları arasında Genel Müdür Yardımcı-
lığı, 1975-1978 yıllarında da Genel Müdür Baş Yar-
dımcılığı görevinde bulundum. 
►Sizin zamanınızda Genel Müdür kimdi?
Hikmet GÜRÇAY
►Uzunca bir süre Genel Müdürlük yaptı herhal-
de. Nasıl bir insandı?
Evet, uzunca bir süre Genel Müdürlük yaptı. İyi bir 
insandı. 
►Sizin zamanınızda arkeoloji, müzecilik nasıldı? 
Şimdikinden çok mu farklıydı? Yoksa yine yok-
luklarla mı boğuşuyordunuz?
Çok büyük sıkıntılar vardı. Maalesef Genel Müdür-
lüğün bir talihsizliği vardı, önceleri Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı idi. Sonra müstakil müsteşarlık oldu, 
oradan çıktı Kültür Bakanlığına bağlandı. Sonra Tu-
rizme bağlandı... Böyle epey değişiklik oldu. 
►O zaman Genel Müdürlükte olsun, müzelerde 
olsun bugünkü kadar yetişmiş uzman yoktu her-
halde? Bunun sıkıntısını çekiyor muydunuz? 
Gayet tabii... Eleman sıkıntısı vardı. Ama biz bu soru-
nu aşmak için maliyeden kadrolar alarak sınav açtık. 
Asistan alarak bu kadroları doldurma-
ya çalıştık. O zaman Asar-ı Atika Ni-
zamnamesine göre 1. sınıf, 2. sınıf ve 
3. sınıf diye uzmanlık kadroları vardı. 
Arkeoloji mezunları 1. sınıf, lise me-
zunları 2. sınıftı. Müze müdürlükleri 
için de dereceler vardı. İhtisaslarına 
göre değişirdi...
►İlk zamanlar öğretmenler de mü-
zecilik yaptı değil mi?
Evet
►Geriye doğru baktığınızda o gün-
leri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geriye doğru baktığımda o günleri ge-
lişmemiş ve büyük sıkıntıların çekil-
diği yıllar olarak değerlendiriyorum. 
İmkanlarımız oldukça kısıtlıydı. 

►Şimdi basın-yayın organları ve yapılan çalışma-
lar sayesinde az da olsa arkeoloji-müzecilik hal-
ka yayılabildi. Sizin zamanınızda herhalde daha 
zordu. Halkımız arkeolojiye, müzeciliğe bu kadar 
yakın değildi. 
Tabii tabii. O yıllarda ziyaretçi sayısı çok azdı, mes-
leğe ilgi azdı.
►İlk kazınızı nerede yaptınız?
1962’de ODTÜ arazisi içinde yer alan Yalıncak’ta 
yaptım. Daha sonra 1965’te Koçumbeli’nde çalıştım. 
Hafriyat başkanı olarak tabii.
►Bu kazıları hangi sıfatla yaptınız?
Ankara Arkeoloji Müzesi (Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi) asistanı olarak yaptım. ODTÜ arazisindeki 
kazıları rektör Prof. Dr. Kemal KURDAŞ’ın teşvikiy-
le gerçekleştirdim. Çünkü Kemal KURDAŞ arkeolo-
jiye çok meraklı bir rektördü. Yalıncak’ta bulunmuş 
bir Frig kabartması vardı. Onu araştırma babında baş-
ladık çalışmalara. Bana arkeoloji müşavirliği görevi 
verdi. 1962-1965 yılları arasında müzedeki görevime 
ek olarak ODTÜ’de arkeoloji müşavirliği yaptım. 
ODTÜ adına iki makale yayınladım. Biri Yalıncak, 
diğeri Koçumbeli kazısı adı altında.
►Göllüdağ’da da çalıştınız değil mi? Daha önce 
1935 yılında R. Oğuz ARIK çalışmıştı herhalde. 
Göllüdağ’da neden kazı yaptınız?
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Bir gün Genel Müdürlükte Göllüdağ’ın havadan çe-
kilmiş fotoğrafı elime geçti. Bu hava fotoğrafı bana 
çok ilginç geldi. Kazılmadan bütün kentin planı gö-
rünüyordu. Göllüdağ’da daha önce çift başlı bir aslan 
heykeli bulunmuş ve Kayseri Müzesi’ne götürülmüş-
tü. Bunları tetkik edince buranın büyük bir Geç Hitit 
merkezi olduğu kanısıyla kazıya başladık. İki yıl sü-
ren çalışmalarımızda iyi sonuçlar da elde ettik. Me-
sela saray kapısı, diğer tarafta bulunmuş ama kapının 
öbür yarısını biz ortaya çıkarttık. Ortadaki bazalt kai-
deyi açtık. Sonra içeriye doğru girdik. Kapı yapısı ay-
dınlandı. Sağlı-sollu gözetleme odalarını açtık. Orada 
iki seviye çıktı. Ondan sonra ikinci kapıda sağlı-sollu 
sfenksler bulduk. 
►Sfenksler şimdi nerede?
Biz onları daha sonra ziyan olmasın diye tekrar üze-
rini toprakla örttük. Yani yerinde koruduk. Aslan ve 
sfenks kabartmalarının hepsi oradadır. O sfenksli ka-
pıdan girince simetrik olarak yapılmış revaklar var. 
Revakların taş kaidelerini ortaya çıkarttık. Daha sonra 
biraz daha çalışınca orthostatlı bir bina bulduk. Bunu 
da açtık. Binanın dört tarafına ve kapı gi-
rişine orthostatlar koyulmuş, fakat kabart-
malar yapılmamış daha. Göllüdağ mimari 
açıdan çok ilginç sonuçlar verdi.
►Hacıtuğrul Höyük’te ne zaman kazı-
ya başladınız?
1971’de başladık.
►Biliyorsunuz Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nin Başkanlığında Japonlarla 
birlikte eğitim amaçlı olarak önümüz-
deki yıl Hacıtuğrul Höyük’te kazıların 
tekrar başlatılması planlanmakta. Bu 
projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gayet olumlu değerlendiriyorum. Geçen-
lerde bana geldiler, benden müsaade aldı-
lar. Onun için o proje hakkında bilgim var. 
Ben Hacıtuğrul Höyük’ten önce uzunca 

bir süre Gordion’da çalıştım. İlk 1950’de başladım 
çalışmaya. Bana da bir çukur verdiler. MM adı ve-
rilen Midas’ın Tümülüsünün açılışında bizzat çalış-
tım. O bakımdan Gordion’u çok iyi biliyorum. Bana 
göre Büyük İskender kışı Gordion’da değil de Hacı 
Tuğrul’da geçirmiştir. 
►M.Ö. 333’de kördüğümü kestiği yıl mı?
Evet. Aslında tarihi kaynaklarda kışı Gordion’da 
geçirdi diye geçer. Ama Gordion’un etrafı bataklık. 
Çünkü Sakarya Nehri sürekli taşar. Biz bile çizmeler-
le geçerdik. O dönemde kim bilir nasıldı? O zaman 
benim aklıma şöyle bir şey geldi; İskender’in bu ka-
dar büyük bir orduyla Gordion’da kalması mümkün 
değil. Başka bir yerde konaklamış olması gerekiyor. 
Ankara ile Gordion arasında hemen hemen bir gün-
lük mesafede, kral yolu üzerinde Hacıtuğrul Höyük 
var. Tabii direkt olarak giderseniz, şimdiki yolu takip 
ederseniz uzun da. Sonra ben Hacıtuğrul Höyük üze-
rinde durmaya başladım. Hacıtuğrul’da da tümülüsler 
var. Hatta bir tanesi çok büyük, 29 m yüksekliğinde. 
Midas’ın Tümülüsü gibi. Ondan sonra küçük olanlar 
var. Ama küçük olan tümülüslerin hepsi soyulmuş. 
Kazı yaptık bir şey bulamadık. 
►Antik çağda mı günümüzde mi soyulmuş?
Günümüzde.
►Hacıtuğrul Höyük’te neden kazıya başladınız?
Göllüdağ’da devam edemedik. Çünkü Göllüdağ’a 
çıkmak çok zordu. Bizim zamanımızda doğru dürüst 
bir yol yoktu. Bana o zaman Niğde Valisi ve milletve-
killeri yol yapacağız diye söz verdiler. Hakikaten de 
vasıtalar geldiler başladılar. Ama her defasında dozer-
ler mil kırdılar ve yol yapılamadı. Yol yapılamayınca 
da oraya yayan iniş-çıkış çok zor. Yukarıda kapalı bir 
mekan da yok. Bir tane eski çadırımız vardı, onu kur-
duk. 2 yıl çalıştıktan sonra inip çıkmak çok zor olma-

Burhan TEZCAN

Göllüdağ’ın hava fotoğrafı
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ya başladı. Çalışmanın zorluğu nedeniyle bırakmak 
zorunda kaldık. Ondan sonra Gordion’a yakın olması 
ve İskender ile ilişkili olması nedeniyle Hacıtuğrul’da 
kazı yapmak için müracaat ettik. 
►O zamanki konumunuz neydi?
Genel Müdür Yardımcısıydım.
►O zaman kazı yapmak için ne bileyim doçent 
olma gibi koşullar yok muydu?
Müzedeki asistan arkadaşların hepsinin kazı yapma 
yetkisi vardı. Müze teşkilatı dışında da kazı yap-
mak için doçent olma koşulu yoktu. Ben Hacıtuğrul 
Höyük’te tamamen kendi isteğim ve merakım sonucu 
kazıya başladım. 
►Kaç yıl sürdü Hacıtuğrul Höyük’teki kazılarınız?
1971’de başladım. 1979’da emekli oluncaya kadar 
kesintisiz sürdü. Ben emekli olunca Genel Müdürlük-
ten bütçe sıkıntısı nedeniyle tahsisatımı kestiler. 
►Yani para bulamadığınız için mi devam edeme-
diniz kazılara?
Tabii, tabii. Ondan sonra biraz da kıskançlık girdi ara-
ya. Para vermediler. Bir de ben emekli olduktan sonra 
iktidar değişti, Genel Müdürlükte idareciler değişti. 
►Hacıtuğrul çok önemli bir höyük. Kazılara de-
vam edebilseydiniz Frig tarihi ve Anadolu-Pers 
ilişkileri açısından belki çok önemli sonuçlar elde 
edebilirdiniz. Ama yine de üzülmemek gerek, gele-
cek kuşaklar da çalışabilir. Onlar da gelişen tekno-
loji ve arkeolojide yeni oluşan anlayışları arkaları-
na alarak daha olumlu sonuçlar elde edebiliriler. 
Tabii, tabii. Bu görüşünüze tamamen katılıyorum. 

►Tekrar o yıllara dönersek, hangi koşullarda ka-
zıları yürütmeye çalıştınız?
İlk kazıya başladığımız yıl yatacak yerimiz bile yok-
tu. O yüzden ilk yıl istasyon binasında kaldık. Daha 
sonra buranın DDY’dan bize tahsis edilmesi için ri-
cada bulunduk. Ben tahsis edilmesinin önemini anlat-
tım. Eksik olmasınlar onlar da kabul ettiler. İstasyon 
kaldırılınca orada 3-4 oda vardı. Asistan arkadaşlarla 
hep beraber bir temizliğe giriştik. İşte yataktı, yor-
gandı... Koşullar çok zordu anlayacağınız. Sonra ben 
kafama koydum burası bir “eğitim istasyonu” olarak 
çalışsın, öğrenciler, müzeciler gelsin kazı yapmayı 
burada öğrensinler diye. Tabii o zaman bir binaya ih-
tiyaç vardı. Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü’ne gidip 
hazine arazisinden bedava tahsisat yaptırdım. Ondan 
sonra MKE’den prefabrik ev temin ettik. Onun parası 

Göllüdağ’da ortaya çıkarılan sfenks

İskender’in güzergahı
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Genel Müdürlük tarafından ödendi. Bir yıl içinde de 
onu yaptırdık. Ondan sonra da binaya geçtik. 
►Kazı ekibi kimlerden oluşuyordu?
Aykut ÖZET vardı. Aynur ÖZET’le birlikte. DTCF 
Sümeroloji Bölümünden bir hanım arkadaşımız var-
dı. Bunların hepsi o dönemde nişanlıydı. O yüzden 
onları ayırmamak için eşleriyle birlikte ekibe aldık. 
Tabii bir de Turgut BATUR vardı. İlk yıllar çok güzel 
kazı sezonları geçirdik. 
►Hacıtuğrul Höyükte ne tür sonuçlar elde ettiniz?
Hacıtuğrul Höyük Anadolu’nun en büyük höyüklerin-
den biri. Höyüğün oturduğu alan 330.000 metrekare. 
600 m çapında, 24 m yüksekliğindedir. Gordion’dan 
büyük. Gordion 450 m çapında. Biz kazıya başlama-
dan önce bazı yerlerde sıra şeklinde büyük kayalar 
görünüyordu. Orada ve onun önünde başladık kazıya. 
Kesme blok taşlardan yapılmış yapılar ortaya çıkarttık. 
►Hangi döneme ait?
Perslerin Anadolu’ya eğemen oldukları döneme ait. 
Bunlar askeri yapılardı. 
►Bir de Pers dönemine ait andezit bloklardan ya-
pılmış sur duvarı ortaya çıkartmışsınız herhalde?
Evet. Önce kalenin kapısı ortaya çıkmaya başladı. 
Ama surun üzerine Osmanlı döneminde 19. asrın 
sonu 20. asrın başında bir konak inşa edilmiş. Bu 
konak inşa edilirken sur oldukça tahrip edilmiş. Biz 
o konak kalıntısını etap etap kaldırdık. Ondan sonra 
onun altına indik. Altına inince surun kapıyla ilgili 
kısmı ortaya çıktı. Daha doğrusu sağ tarafı çıktı, sol 
tarafı halen toprağın altında. Sur 5 m genişliğe sahip. 
Ara bölmeleri ise 2.5 m genişliğinde. Hepsi andezit 
bloklardan büyük bir ustalıkla yontularak yapılmış. 
Gordion’daki surdan daha ihtişamlı bir sur duvarı. 
Sur bize Hacıtuğrul Höyük’ün ne kadar önemli bir 
merkez olduğunu gösterdi. Fakat Osmanlı beyinin 
konağı yapılırken ve daha sonra, surdan çok taş alı-

narak tahrip edilmiş. 
►Maalesef bu Anadolu’daki antik yerleşmelerin 
ortak kaderi. 
Biz surun içindeki askeri garnizon veya gözetleme 
kulesi olabilecek yapıyı da açtık. Sağ tarafta, bekçi-
nin evine bakan tarafta kuleleri ortaya çıktı. 2 adet 
dikdörtgen kuleyi ortaya çıkarttık. Suru devam ettirip 
açalım dedik ama kısmet olmadı işte...
►Frig dönemine ait ne tür kalıntılar ortaya çı-
karttınız?
Çok sayıda çanak çömlek üzerine yazılmış Frig gra-
fitosu bulduk. 
►Hacıtuğrul Höyük Frig dönemi için çok önemli 
bir merkez. İleride yapılacak kazılarda Frig alfa-
besinin çözümüne katkıda bulunacak kitabelerin 
bulunabileceğine inanıyor musunuz? 
Elbette çıkacaktır. Ama önce Pers dönemini araştırıp, 
sonra tahrip etmeden alt tabakalara inmek gerekiyor. 
Hacıtuğrul Höyük’te güçlü bir Frig yerleşimi olduğu-
na inanıyorum. 
►Hacıtuğrul Höyük bu kadar büyük ve önemli 
bir höyük olmasına rağmen sizden sonra neden 
çalışılmadı?
Benden sonra gerekli önem verilmedi. Ben de “ka-
pattım” diye Genel Müdürlüğe müracaat etmedim. 
Kapattım desem, bu sefer herhangi birine verilebile-
cekti. Yakın zamana kadar böyle geldi... En sonunda 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin Başkanlığı altın-
da yapılması gündeme geldi. 
►Peki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin Baş-
kanlığı altında Japonlarla ortak kazı yapılacak 
olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Müzenin bu 
işe el atması olumlu mu?
Çok olumlu. Çünkü buradaki çalışmayı devam et-
tirmek lazım. Geç bile kalındı. Eleman yetiştirilme-
si bakımından burayı bir arkeoloji eğitim istasyonu 

Hacıtuğrul Höyük’ün genel görünüşü
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olarak geliştirmek lazım. Çünkü bizdeki arkeolog-
ların çoğu kazıya komiser olarak gitmezse hafriyat 
bilmiyor! Ta o zamandan bu düşünceyi uygulamaya 
sokabilmek için oradaki binayı yaptık. Ama çeşitli 
nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. 1999 
yılında Kuşadası’da yapılan Müze Kurtarma Kazıları 
Sempozyumunda Genel Müdür Alpay PASİNLİ ve 
Genel Müdür Yardımcısı Aykut ÖZET geldiler, be-
nimle konuştular. Tabii benim daha evvelki görüşümü 
biliyorlar. “Burayı bir araştırma ve eğitim istasyonu 
olarak geliştirelim” dediler. Ben de peki dedim. Ama 
ondan sonra maalesef bir gelişme olmadı. Olmayınca 
bu iş yine benim üzerimde kaldı. Ben de bekliyordum 
acaba kim böyle bir hevesle gelir diye. Çünkü heves 
olmadan olmaz. Heves, arzu olmadan bir kazının ya-
pılması yükten başka bir şey değildir. Onun için bu 
döneme, bu dönemin yapılarına merak salacak, on-
ların açığa çıkarılmasını göze alacak biri olmalı. Bu 
iş bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar böyle geldi. 
Bu arada Genel Müdürlük kendi inisiyatifi ile oradaki 
kazı malzemelerini oraya buraya vermeye kalkmış. 
Ondan sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 
el atmış, malzemenin bazılarını müzesinin hafriyatına 
almış, götürmüş. Böyle gelişirken Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi Müdürü ve Sachihiro OMURA dev-
reye girdi. Sachihiro’yu ben ta fakülteden beri tanı-

rım. Benim daha evvelki görüşümü biliyorlar. Onlar 
geldiler, oturduk konuştuk. Hacıtuğrul için maddi 
yardım+da bulunmayı teklif ettiler. Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi adına kazının yürütülmesini istediler. 
Ben de olumlu karşıladım. Böylece bugüne geldik. 
►Yani siz de şöyle bir şey istiyorsunuz anladığım 
kadarıyla; geçmişte buraya emek vermiş biri ola-
rak güvendiğiniz, gözünüzü arkada bırakmayacak 
birilerine devretmek istiyorsunuz haklı olarak.
Tabii, tabii. Şu anki görünüş o. 
►İleride yapılacak kazılardan ne gibi sonuçlar 
umuyorsunuz? Hacıtuğrul Höyük’te yapılacak 
kazılar Anadolu Arkeolojisinin ne tür sorunlarını 
çözebilir?
Şimdi Pers döneminden sonra Frig tabakaları gele-
cek. İzlerini gördüm, tespit ettim. Hacıtuğrul Höyük, 
Frig ve Pers dönemi için çok iyi sonuçlar verebilecek 
bir merkez. Onun altında da Hitit tabakasının gelmesi 
lazım. 
►Var mı emareleri?
Kazmadık ki bilelim! 
►Yüzeyde falan hiç mi yok?
Yüzeyde yok. Buranın bir avantajı da Pers ve Hele-
nistik devirden sonra yerleşme olmaması. Üzerinde 
ne Roma ne Bizans ne de Ortaçağ dolgusu var. O ba-
kımdan höyük daha az tahrip olmuş. 

Hacıtuğrul Höyük’te ortaya çıkarılan sur duvarları
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►Şunu söyleyebilir miyiz? Hitit, Frig ve Anadolu 
Pers ilişkileri açısından çok önemli sonuçlar vere-
bilir. 
Kesinlikle.
►Orada bir de köye de ismini veren Tuğrul 
Baba’ya ait türbe var değil mi? Tuğrul Baba’nın 
Hacı Bektaş-i Veli ile bir ilişkisi var sanırım. 
Hacı Bektaş-i Veli Sulucakarahöyük’e, Tuğrul 
Baba da Hacıtuğrul Köyüne gelmiş. Tuğrul Baba 
Anadolu’nun önemli erenlerinden.   
Evet. Köyün üst kısmında Tuğrul Baba Türbesi var. 
Türbenin üstünde kitabesi var. Kitabeden 1391 yı-
lında yapıldığı ortaya çıktı. İçindeki lahitleri tahrip 
etmişler. Onun üzerine ben bunların bir rölevesini 
yaptırdım. Etrafındaki yemek yeme ve yatma yerleri-
ni kazamadık, ama belli oluyordu. Öbür taraftan Hacı 
Bektaş-i Veli ile bir irtibatı olduğu ortaya çıktı.
►Buranın restore edilip, inanç turizmi açısından 
değerlendirilmesi gerekmez mi?
Çok faydalı olur. 
►O zaman bu proje bağlamında oraya da el atıl-
malı. Arkeolojik kazılar bir yandan yürürken, 
oradaki türbe de gündeme gelsin, o da restore edil-
sin, onarılsın, temizlensin, turizme kazandırılsın. 
Anadolu’nun bir zenginliği bu değil mi?
Gayet tabii. Çok iyi olur.
►İsterseniz biraz da güncel konulara değinelim. 
Şimdi Türkiye’de 21 müzenin ulusal müze olarak 
alınıp, diğer müzelerin Belediye veya Özel İdare-
lere devri söz konusu. Bir dönem Genel Müdür 
Yardımcılığı yapmış birisi olarak bunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Vallahi kusura bakmayın ama saçmalık olarak değer-
lendiriyorum! Böyle bir yola gitmek uygun değildir. 
Birkaç tanesini Özel İdareye verdiler. Ne yaptı? Hiç-
bir şey yapmadı. Sadece ziyaretçilerin parasını topla-
dı. Şimdi Belediyelere vermeye gelince; bütün mesele 
müzelerin elde ettiği gelir. Belediyeler ona sahip ol-
mak istiyorlar. Onun için hiç doğru bulmuyorum. Mü-
zelerin sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 
olmalı. Ama bu kafayla da olmaz tabii.
►Şimdi son yıllarda dünyada gelişen “yerinde 
yönetim” diye bir kavram var. Yerel yönetimlerin 
daha iyi yöneteceği, daha fazla kaynak aktaracağı 
düşünülüyor. Her şeyi merkezden beklemenin sis-
temi tıkadığına inanılıyor. Buna ne diyorsunuz?
Şimdi onun alternatifleri var. Evet, Kültür 
Bakanlığı’nın bütçesi az, müzelere tahsis edilen para 
az. Kimi telefonunu, kimi elektriğini ödeyemiyor, 
kimi odununu alamıyor. Bu bakımdan büyük bir sı-
kıntı var. 
►Çözüm ne peki?
Çözüm eldeki gelir. Topkapı Sarayı, Efes, Ayasofya 
gibi müzelerin gelirlerini toplasanız Genel Müdür-
lüğün bütçesini aşar. İşte çözüm buradadır. Bu para 
müzelere adil bir şekilde dağıtılsa sorun biter. 
►Türkiye’de müzeciliğin geldiği noktayı nasıl gö-
rüyorsunuz?
Maalesef pek iyi görmüyorum. Bizim zamanımıza 
göre müze elemanları çoğaldı. O bakımdan büyük bir 
sıkıntı yok. Ama bir de yetiştirme mevzu var tabii.
►Orada bir sıkıntı var değil mi?
Tabii tabi, çok sorun var. Fakülteden mezun olup 
geliyor, asistan diye oturtuyorsunuz. Ama ne yapa-

M.Ö. 1.binde Anadolu’da bulunan krallıklar 
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cağını bilmiyor! Onun için orada idarenin de büyük 
sorumluluğu var. Asistan ama envanter yapmasını 
bilmiyor. Restorasyon laboratuarına oturtuyorsunuz, 
restorasyon yapmayı bilmiyor. O bakımdan geçmişte 
çok yanlış uygulamalar yapıldı.
►Müzelerimizin daha ileri gidebilmesi için neler 
yapılmalı?
Şimdi memleketin gelişimini de beraberinde ele al-
dığınızda, ülkemizde müzelere en çok ziyaretçi il-
kokullardan geliyor. Ondan sonra ortaokul, lise ve 
üniversite geliyor. Halk kısmen üniversiteden gelene 
göre daha fazladır. Şimdi böyle olunca müzelere ge-
len sayısında istatistik olarak bir azalma var. Ziyaretçi 
sayısını çoğaltmak lazım. Halka dönük çalışmalarla 
müze sevgisini artırtmalıyız. Bu çok önemli bir konu-
dur. Halkımıza müze sevgisini aşılamalıyız. Müzele-
re alınan asistanlar için eğitim kursları açılmalı, hangi 
sahada çalışacaklarsa, o sahada çalışmaları desteklen-
meli. Bu şekilde elemanlar daha faydalı hale getiril-
meli. 
►Bir de müzelerin güvenlik sorunu var değil mi?
Güvenlik de çok önemli. Son yıllarda çalınan eserler 
ortada. Neredeyse soyulmadık müze kalmadı! Bunun 
iki sebebi var; Birincisi elemanların az para almaları 
nedeniyle kötü yollara doğru kaymaları. İkincisi de 
müzelerin güvenlik elemanlarının ve sistemlerinin 
yetersiz olması. Büyük müzelerdeki kamera sistemi 
çok faydalı oldu. Bunu tüm müzelere yaygınlaştır-
mak lazım.
►Siz ICOM ve ICOMOS’ta da görev aldınız. 
ICOM’un Türk Müzeciliğine ne gibi katkıları 
oldu?
ICOM ve ICOMOS Türkiye Komitesi benim zama-
nımda kuruldu. Tüzüklerini ben hazırladım. Türk mü-
zelerinin dışarıda tanıtımı bu sayede oldu. Biz bütün 
toplantılara gittik, oralarda konuştuk, tartıştık, ülke-
mizi temsil ettik. Bu şekilde faydaları oldu. Bir de her 

üyeye bir kart (“Membership”) gönderirler. Bu kartı 
olanlar yurt içindeki ve yurt dışındaki müzeleri beda-
va gezerler. Ondan sonra ICOM’un bir başka fayda-
sını anlatayım ben size; Gordion Müzesinin soygun 
olayında faydasını gördük. 1970’li yıllarda Gordion 
Müzesinde bir soygun oldu. Eserleri çalanlar götürüp 
bir yere gömmüşler. Birisi bunlara bir tiyo vermiş, 
“getirin ben alırım” diye. Şimdi bu hırsızlık olunca 
ben ICOM’a bir yazı yazdım. Eserlerin envanter bil-
gilerini ve fotoğraflarını gönderdim. ICOM bunu bül-
tenlerinde yayınladı. Ondan sonra buradaki elçilikle-
re birer yazı gönderdik. Adamlar ellerindeki eserleri 
satamadılar. Götürüp Denizli tarafında toprağa göm-
müşler. Ondan sonra bakıyorlar satamayacaklar. Bir 
de bu işi yapın diyen adam da ortadan kayboluyor. 
Eserler ellerinde kalınca, satmak için oraya buraya 
müracaat etmeye başlıyorlar. Emniyetin Kaçakçılık 
ve İstihbarat Şubesi bunları öğreniyor. Bir tanesi çok 
gizli olarak gece gidiyor. Eserlerin saklandığı yerde, 
bir kısım eserleri görüyor. 
►Emniyetten birisi mi?
Emniyet’ten. Ondan sonra temas kurulamıyor. Adam-
lar şüpheleniyor. Uzun müddet temas kurulamayınca 
polisler o ilk gittiği zamanki bilgi ışığında bir gece 
baskını yapıyor ve eserleri gömülü olduğu yerde bu-
lup İstanbul’a getiriyorlar. O sırada Genel Müdürlük-
te benden başka kimse yok. Müsteşar yok, Muavini 
yok, Genel Müdür yok. Beni buldular en son. “Böy-
le böyle bir eser grubu var. Bunun tetkikini istiyo-
ruz” dediler. Onun üzerine biz atladık uçağa, gittik 
İstanbul’a. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde eserleri 
masanın üzerine dizmişler. Etrafında da bir sürü fo-
toğrafçı ve gazeteci. Onlar da merakla bakıyorlar. 
Ben daha görür görmez eserleri tanıdım. Çünkü çoğu 
benim elimden geçmiş. Sonra oradaki komiserle 
konuşmaya başladık. Komiser olayı anlatıyor ama 
suçluların geliş-gidiş yolları tutmuyor. Gelebilecek-

Hacıtuğrul Höyük’te bulunan Frig tümülüsü
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leri yol; Eskişehir yolundan Beylikköprü ve oradan 
Gordion. Gordion’dan çıktıktan sonra da Uçkuyular 
yoluyla gitmeleri lazım. Ben bunu söyleyince polis 
suçluların yanına girdi. Biraz baskı yapınca bülbül 
gibi her şeyi anlattılar. Yani ICOM’un faydasını biz 
böyle gördük. Yani ICOM sayesinde eserleri yurt dı-
şına satamadılar. 
►Peki başka böyle unutamadığınız anınız var mı?
Gordion’da büyük tümülüsün (MM, Midas’ın Tümü-
lüsü) açılışı var. Gordion’da 70 tane tümülüs var. Bu 
tümülüslerin bir kısmı 1957’ye kadar kazıldı. Kazılan 
tümülüslerden mezarların nasıl yapıldığını öğrendik. 
Ana toprağa dikdörtgen bir mezar çukuru açılıyor, 
sonra etrafı ağaçla döşeniyor. Ölü ve ölü hediyeleri 
konup, üstü tekrar ağaçlarla kapatılıyor. Bunları öğ-
rendik. Bunu büyük tümülüse tatbik etmeye kalktık. 
Orada 5-6 m’lik bir çukur, bu 250 m içinde nereye 
düşer? Onun için herhangi bir yerden girebilirsiniz 
ama bomboş geçer gidersiniz ve daha evvelki kazılar-
da mezarların üstünün taşla kapatıldığı çıktı ortaya. 
Onun üzerine büyük tümülüsün tepesinden sondaj ya-
pıldı. Taşa denk gelince, çevresini araştırmaya başla-
dık. Taşların yoğun olduğu anlaşılınca ve tümülüsün 
de planındaki yeri oturunca oraya en yakın yerden 
tünel ile girelim dedik. Onu biraz da Genel Müdürlük 
olarak biz istedik. 
►Tümülüsün anıtsal görüntüsü bozulmasın diye mi?
Evet. Şimdi, tünel ve yarma bunlar bir sisteme bağlı. 
Tünelin üstü, tünel yüksekliğinin 5 katı olmadan açı-
lamıyor. Onun için biz birçok kurumla temasa geçtik. 
Hepsi bir şey söylediler ama “kabili tatbik” (uygula-
nabilir) değildi. Maden kullanamıyorsun, çok pahalı 
oluyor. Ondan sonra takviyeleri nasıl yapacaksınız? 
Nasıl içeri doğru gireceksiniz? Sonunda, Karadeniz’de 
kömür ocaklarında çalışıp ayrılan bir laz grubunu bul-
duk. Onlar kazmayı kabul ettiler. “Biz bunu yaparız” 

dediler. Bizde de itimat uyandı. Ekip halinde geldiler, 
günde üç vardiya olarak çalıştılar. Yarmanın genişliği 
3 m idi, 1.5 m gidip, sağlı-sollu ağaç takviye yapıyor-
lardı. Ayrıca üste de çökmesin diye ağaçla takviye ya-
pıyorlardı. Böylelikle ta mezar odasına kadar ulaşıldı. 
Ancak karşımıza bir taş duvar çıktı. Kapı var mı yok 
mu bilemiyoruz. Biraz üstten girelim dedik, bu sefer 
çakıl başladı. Nasıl böyle yağmur gibi çakıl akıyor... 
Neyse orayı da takviye edip kapattık. Aşağıda taş du-
vardan bir giriş yeri açtık. Ondan sonra içeri girdik. 
İçerisi de çakıl dolu. 250-300 vagon çakıl. boşalttık. 
Çok zor bir iş. Sonra karşımıza yuvarlak ağaçlardan 
bir mezar karşılığı çıktı. Mezarın etrafında, yuvarlak 
ağaçlardan mezarı çeviren bir düzenlemeye rastladık. 
Ağaçlarda el matkabıyla delikler açtık. Elektrik yok. 
Sonra açtığımız delikleri genişlettik. Fakat bu sefer 
bir çakıl tabakası daha geldi.
►Amma maceralı olmuş!
Hem de nasıl. O çakılları da temizledik. Onun arka-
sından gayet güzel yontulmuş bir ağaç duvar çıktı. 
Onu da tekrar el matkaplarıyla açıp, mezar odasına 
ulaştık. Açtığımız deliklerden el fenerleriyle baktık 
mezar yapısının şekli görülüyor. Ortadaki kiriş görü-
lüyor. Her şey ortalıkta... Sonra mezarın içerisine gi-
rerek buluntuların planlarını çıkarttık. Önce nerede ne 
eser var onu saptadık. Fotoğraflar çekildi, ama flaşsız 
olarak. Girişte hemen sol tarafta bir kline, klinenin 
baş ve ayak kısmı bezemeli. Üzerinde iskelet yatıyor. 
Ayakkabılarının kabaraları bile belli. Onun arka ta-
rafında iki tane ahşap paravana, solda ağaç masalar, 
daha sağda duvara yakın üç tane bronz kazan. Ondan 
sonra gerek masaların üstünde gerekse yerlerde phia-
leler. İskeletin yan tarafındaki masada 43 tane fibula. 
Mezarın üzerinde başka fibulalar. Girdiğimiz yerin 
hemen sağ tarafında duvara asılı 10 tane yonca ağızlı 
madeni testi. Çivileri çürümüş aşağıya düşmüş ama 
yerleri belli. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

1957 - Midas Tümülüsünün açıldıktan sonraki görünümü
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►Tam mezarı açtığınızda ne hissettiniz? Nasıl bir 
duygu yaşadınız? Sevinç mi? Heyecan mı? Çünkü 
yaşadığınız, bir arkeologun her zaman yaşayacağı 
bir şey değil. 
Nasıl büyük bir heyecan anlatamam! Bir yandan da 
ahşap eserleri nasıl çıkaracağız diye düşünmeye baş-
ladık. Çünkü mezar odasında çok fazla rutubet var. 
Büyük leğenler aldık, içlerine ilaçlar koyduk. Ahşap-
ların sağlamlaşmasını bekledik. Madeni eserleri bü-
yük bir dikkatle çıkarttık. Tabii bütün medya peşimiz-
de koşuyor; eserleri görmek için. Sadece bir tek ya-
bancı mecmuaya müsaade edildi. Onun da kapağında 
Rodney S. YOUNG ve benim resmim vardır. 
►Bu mesleği hayatınız boyunca severek yapmış 
biri olarak genç kuşak meslektaşlarınıza mesajlar 
vermek ister misiniz?
Tabi isterim. Şimdi asistan arkadaşlar önce ne olacak-
larına karar vermeliler. Yani hafir mi olacak? Yoksa 
müzede mi kalacak? Müzede kalacaksa müzenin iş-
lerine ağırlık verecek. Envanter yapmayı öğrenecek, 
restorasyon yapmayı öğrenecek, teşhir öğrenecek. 
Yok eğer hafir olmayı istiyorsa, o zaman da nerede 
neyi kazacağına karar vermeli. Hafriyat yapmayı bil-
mek için de en az 3-4 yerdeki hafriyata iştirak etmesi 
lazım. 
►Yabancı dil de çok önemli değil mi?
Elbette. Bu meslek yabancı yayınları takip edebilecek 
kadar dil bilmezseniz olmaz.
►Türkiye’de kazıların geldiği durumu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de arkeolojik kazılarda büyük bir enflasyon 
var. Çok fazla kazı var. Dolayısıyla iyi bir çalışma 
olmuyor. İyi bir netice alınamıyor. Neredeyse tahri-
bat oluyor. Bir yer kazılıyor sonra bırakılıyor. Ondan 
sonra su basıyor. Tabiat şartları tahrip ediyor. Ayrıca 
kaçakçılara da zemin hazırlanıyor. Bence Türkiye’de 
büyük bir kazı enflasyonu var. Onun için bunun önü-
ne geçmek lazım. Zaten Genel Müdürlüğün de bu ka-
dar çok kazıya para bulması mümkün değil. 
►Müzelerin kazı yapmasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Gerçek anlamda kurtarma kazıları dı-
şında uzun vadeli höyük kazıları yapmasını doğru 
buluyor musunuz?  
Şimdi bunu yapıp yapmamasından çok, orada çalışa-
cak arkadaşlarımızın ister üniversiteden, ister müze-
den olsun bir kere uzun vadede çalışacağını bilmesi 
gerekir. Onun için kendisini uzun vadede çalışacak 
gibi programlaması lazım. Yoksa ne kendisi için ne 
de Genel Müdürlük için faydalı olur. Bu tabi sadece 
müzeciler için geçerli değil. Üniversiteler için de ge-
çerli. Onlar da uzun vadeli yapacaklarsa izin alsınlar. 

Zaten kazı yönetmeliğinde de vardır bu. Ama eğer 
yarı yolda bırakacaksa olmaz! Nitekim bunun çok ör-
neği var. 1-2 yıl çalışıp bırakıyor. Daha sonra başka 
bir yeri istiyor! Ondan sonra bir kısmı sahil kenarları-
nı istiyor. Yaz tatillerini orada geçirmek için...
►Yayın da yapmıyorlar değil mi? Bence bu mesle-
ğe en büyük ihanet kazıp ta yayınlamamak.
Evet. Kazı yönetmeliğinde yayın zorunluluğu vardır. 
Ama maalesef uygulanmıyor.
►Türkiye’de kaçak kazılar ve eski eser kaçakçı-
lığı bir türlü önlenemiyor. Hatta artarak devam 
ediyor. Sizce ne yapmak lazım bu kanayan yarayı 
durdurmak için?
Bir kere şu dedektör denen şeyin satışını yasaklamak 
lazım. Hükümet bir karar alıp dedektör ithalatını dur-
durmalı. Ondan sonra kaçak kazı yapanlar muhakkak 
ağır ceza ile cezalandırılmalı. Ayrıca bütün eski eser 
sahalarının çok ciddi tetkiki yapılıp envanterlerinin 
çıkartılması lazım. Oralara herkesin rahat girip çık-
maması için önlemler alınmalı. 
►Halkımızı da eski eser konusunda eğitmeliyiz 
değil mi?
Elbette. Hem de top yekün bir eğitim lazım. Daha il-
kokulda iken çocukları eğitmek, eski eser bilinci ka-
zandırmak lazım. 
►Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Müze Eği-
timi” adı altında bu çok iyi bir şekilde yapılıyor.

Midas Tümülüsünün planı



39

SöyleşiBurhan Tezcan Söyleşisi

İDOL•Arkeologlar Derneği Dergisi•2006 / Yıl: 8 Sayı: 30

Ama bunu tüm ülkeye yaygınlaştırmamız lazım. 
►Başka neler yapılabilir?
Müzelerin ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Bir yere 
gideceksiniz arabanız yok. Böyle şey olmaz! Kaçak 
kazı oluyor gidemiyorsunuz. Oysa anında oraya ulaş-
manız gerekir. Bir de eski eser kaçakçılığı yapanları 
yakalayan kamu görevlilerine verilen ikramiyeleri 
yüksek tutmak lazım. 
►Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konudaki 
çabalarını yeterli buluyor musunuz?
Bir kere eski eser sevgisi olan bir bakan geldi mi? 
Onu sormak lazım. Sevmeyen bir insan bir yere geldi 
mi, orada ne iş yapar? Bakanlığın günlük yazışma-
larını yapar, politikasını yürütür. Bizati eski eser ka-
çakçılığına eğilmez. Çünkü bu bir sevgi meselesidir. 
Onun için bence böyle bir bakan gelmedi şimdiye ka-
dar. Meclise girenler genellikle avukatlar, doktorlar 
ve bu nevi kimseler. Hiçbir zaman arkeolog yoktur. 
►Geçmişte de mi yoktu? Son dönemde benim bil-
diğim kadarıyla yok. Hiç içimizden bir müsteşar 
falan çıkaramadık mı?
Çıkaramadık. Çıkarttıklarımız da berbat çıktı. Şimdi 
hepsi politik şeylerle geldi. Mesela Emin BİLGİÇ 

geldi. Tamamen siyasi bir anlayışla geldiği için de 
başarılı olamadı. Milletvekillerinin hepsi Başbaka-
nın, Bakanların ağzına bakıyor. 
►Müzelerin durumunu herhalde siz de basından 
takip ediyorsunuzdur. Gelinen noktada nedense 
hep müzeciler suçlanıyor. Tamam, Uşak’ta talihsiz 
bir olay oldu. Ama müzeciler tüm olumsuz koşul-
lara rağmen yıllardır büyük bir özveriyle çalıştı-
lar. Bu noktaya biraz da siyasilerin müzeleri ih-
mali sonucu gelmedik mi? 
Bakın müzecilerden hırsız olan çok azdır. Başka mes-
leklere bakarak çok azdır. Onun için müzecilik haki-
katen çok dürüst insanların elinde. Gelinen noktada 
bence müzecilerin çok fazla suçu yok. Onların kıy-
metinin bilinmesi lazım.
►Bu Karun Hazinesi’nin geri dönüşünde sizin 
de katkınız olmuş herhalde? Olay ilk nasıl ortaya 
çıktı?
1966 yılında Uşak Belediye Başkanı Bakanı arayıp 
“bir takım eserler bulundu, bunları tetkik ettirebilir 
misiniz?” diyor. Bakan da beni çağırdı. Zaten kendi-
si de Uşaklıydı. Ben hemen o gün bir vasıtaya binip 
Uşak’a gittim. Uşak’ta adamların bir kısmı yakalan-
mış, eserler adliyeye intikal etmiş. Adliyede bir de 
baktım ki o güzelim eserler çuvalların içerisine dol-
durulmuş. Tabii ilk işim oradaki eserleri kurtarmak 
oldu. Adliyede savcıya bir rapor verdim. İşte eski 
eserdir, burada durması uygun olmaz dedim. Zorla 
ikna edip, eserleri aldım. Ankara’ya gelince bir iki 
gün hazırlık yapıp tekrar Uşak’a döndüm. Uşak’ta 
eserlerin çıktığı yerlerde, nasıl çıktığını anlamak için 
bir kazı yaptım. Yan yana olan iki mezar odası orta-
ya çıkarttık. Eserlerin buluntu durumlarını inceledik. 
Ne, nereden çıkmıştır gibi...
►Ama bir bölümü yurtdışına kaçırılmıştı değil mi?
O zaman bilmiyorduk.    
►Karun Hazinesi olayı nasıl ortaya çıktı? Genel 
Müdürlük nasıl devreye girdi? Eserlerin geri geti-
rilme süreci nasıl oldu?
Daha sonra eserlerin benzerlerinin New York 
Metropolitan Müzesi’nde olduğunu öğrendik. Ben 
o zaman kısa bir süre Metropolitan Müzesi’nde 
bulunduğum için orada tanıdıklarım vardı. Onlara 
mektup yazdım. Bana bilgi verdiler. 1973’te Amerika 
Dışişleri Bakanlığı ve American Association of 
Museums (Amerikan Müzeciler Derneği), Amerika’ya 
bütün dünyadan 40 kişilik bir heyet çağırdı. 
Türkiye’den de ben gittim. Gittik oraya müzeleri 
geziyoruz. Sıra New York Metropolitan Müzesi’ne 
geldi. Başımızda da bir rehber kız var. Bu arada ben 
iki defa Metropolitan Müzesi’ne müracaat ettim. 

1957-Midas Tümülüsünün önünde Burhan TEZCAN 
(solda) ve Rodney S. YOUNG (sağda)
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Görüşmek için randevu istedim. Randevu vermediler. 
O zaman Uşak’tan çıkan eserlerin bulunduğu 
seksiyona D. von BOTHMER diye birisi bakıyor. Hep 
beraber gittik oraya, ondan sonra gruplara ayrıldık. 
İşte Osmanlı devrine meraklılar, Çin eserlerine 
meraklılar, Eskiçağa meraklılar diye... Rehberlerle 
beraber müze gezilecek. Ben bizim rehbere dedim 
ki; siz çıkın ben kalacağım. D. von BOTHMER, 
ne beni tanıyor, ne de ben onu tanıyorum. Ama 
odasına gidince tanıdık birbirimizi. Bana; “herkes 
gitti, siz gitmiyor musunuz?” dedi. Ben dedim ki; 
yok ben gitmeyeceğim. Buraya sizinle konuşmaya 
geldim. İki defa randevu istedim, vermediniz. Şimdi 
burada fırsat doğdu, ben sizinle konuşacağım” 
dedim. “Buyurun” dedi. Çıkarttım Uşak eserlerinin 
fotoğraflarını... Bizde bunlar var. Sizde de bunlar var. 
Gelin en azından müşterek bir yayın yapıp, bunları 
Uşak Güre’den çıkma eserler olarak tanıtalım dedim. 
“Şimdi vakit geç oldu, depoya inemeyiz” dedi. Ondan 
sonra çekmeceden eserlerin fotoğraflarını çıkarttı. 
Fotoğraflara bakınca zaten eserler birbirinin o kadar 
benzeri ki, sanki kardeş gibiler. Sonunda biz onunla 
bir anlaşmaya vardık. Dedim ki, ben size bizimkilerin 
fotoğraflarını göndereyim. Siz de bana sizdekilerin 
fotoğraflarını gönderin. Bir bütün olsun. “Pekala” 
dedi. Ve böylece ayrıldık. Ben Ankara’ya geldim. 
Bekliyorum bekliyorum hiçbir haber yok! Ondan 
sonra ben resimleri gönderdim. Ama o ne yazıyor, 
ne cevap veriyor. Tuttum ben onun üzerine iki tane 
mektup daha yazdım kendisine. Böyle böyle bir 
anlaşmaya varmıştık. Ben size resimleri gönderdim, 
siz bana göndermediniz? Ne oldu? diye. 
►Cevap verdi mi?
300 küsür eserin içinden 5 tane eserin fotoğrafını 
gönderdi. Ve 5 taneyi de öyle bir seçmiş ki, en az 
benzeyenler. Gelmedi tabii. O arada Amerikan ABC 
Televizyonundan bir heyet geldi. Türkiye’deki Eski 
Eser Kaçakçılığı ile ilgili program yapmak için. Ben 
bunları aldım, uzun uzun konuştum. Bir gezi prog-
ramı ve bir “Interview” yaptık. Orada, ben bunlara 
bütün hikayeyi anlattım. Arkasından kısa bir süre 
geçti. Bu sefer İngiltere’den BBC Televizyonundan 
bir ekip geldi. Onlara da aynı şekilde muamele ettik. 
Hem ABC Televizyonuna hem de BBC Televizyo-
nuna yazdığım mektupları gösterdim. Onların cevap 
vermediğini, yalnız 5 tane eserin fotoğrafını gönder-
diklerini söyledim. Bunların hepsi yayınlandı. Ben bu 
yayınların metinlerini aldım arşive koydum. 
►Sonra ne oldu?
Sonra oradaki arkadaşlara mektup yazdım. Bunlar 
neredendir, bizim duyduğumuza göre Uşak’tan olma-

sı lazım diye. Çok sonra öğrendiğimize göre; eserle-
ri Uşak’tan, İzmir’de Ali Baba diye bir kaçakçı var, 
o almış. Oradan da New York’ta eski eser toplayıp 
satanlara gitmiş. New York Metropolitan Müzesi de 
parti parti onlardan satın almış. Böylelikle kolek-
siyonu oluşturmuşlar. 1983 yılında Türkiye Karun 
Hazinesi’ni resmen istedi ancak sonuç alamadı. Ka-
çırılan eserlerle ilgili ilk resmi kayıt ise 1984 yılında 
ortaya çıktı. Metropolitan Müzesi’nin “A Greek and 
Roman Treasury” adlı bir kataloğunda bu eserler yer 
alıyordu. Katalog, gazeteci Özgen Acar tarafından 
Kültür Bakanlığı’na iletildi. Bu katalogda; Uşak ve 
çevresindeki tümülüslerde kaçak kazılar sonucu bu-
lunan ve yurtdışına kaçırılan Karun Hazinesi’ne ait 
eserlerin bir kısmı bulunuyordu. 
►Dava nasıl açıldı? 
Gazeteci Özgen ACAR ve Genel Müdür dava açılma-
sı konusunda Bakan Mesut YILMAZ’ı ikna ettiler ve 
dava açıldı. Fakat öyle bir dava açıldı ki; artık konu 
neredeyse zaman aşımına uğrayacak. Onu yakalamak 
için apar topar dava açıldı. New York Başkonsoloslu-
ğu da güzel bir avukat grubu buldu. “Hays and Sklar” 
isimli hukuk firmasıyla anlaşılarak, mayıs 1987’de 
Metropolitan Müzesi’ne dava açıldı. Dava yürürken 
bizim buradan eserlerin fotoğraflarını gönderiyorlar 
avukatlara. Ama bir kısmında Anadolu Medeniyetle-
ri Müzesi, bir kısmında Uşak Müzesi yazıyor. İkisi 
arasında irtibat kurulmamış, doğru dürüst bilgi veril-
memiş. Onun üzerine birinci duruşmadan önce bizi 
çağırdılar. Ben gittim. Ben tabii bütün dokümanları 
götürdüm. Televizyon kayıtlarını, mektupları ve bu 
mektuplara D. von Bothmer’in cevap vermediğini 
hepsini gösterdim. Bir de tabii müzeden aldığım bazı 

Altın-cam bilezik, Karun Hazinesi
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bilgiler vardı. Onları da verdim. Ayrıca aynı gruptan 
olduklarını göstermek için Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nden ve Uşak Müzesi’nden envanter defter-
lerinin örneklerini götürdüm. Hepsini bu şekilde hal-
lettik işte...  
►Avukatlara mı verdiniz bu bilgileri?
Evet. Avukatlar bu bilgi ve belgeleri alınca tabiri ca-
izse havalara uçmaya başladılar. Dokümanlar o kadar 
kuvvetliydi ki... D. von BOTHMER bir iddianame 
hazırladı. Bizim avukatlar da benim verdiğim bu 
dokümanların ışığı altında bir iddianame hazırladı.  
Mahkeme bu eserlerin “hüsnüniyetle” alınmadığına 
karar verdi. Birinci etap böyle yürüdü.
►Daha sonra ne oldu?
Daha sonra bizim avukatlar eserleri müzede görme-
yi istediler. İzin verildi. İncelediler. Buradan bir bi-
lirkişi heyeti seçildi. Bilirkişi heyetinde ben varım. 
İzmir’den bir Profesör var. Uşak Müzesi Müdürü 
Kazım AKBIYIKOĞLU var. Yabancı olarak da M. 
J. MELLİNK ile Sard Kazısı Başkanı C. GREE-
NEWALT vardı. Onları biz istedik. Onlarla beraber 
gittik. Yalnız giderken Bakan illa “Ekrem AKURGAL 
da gitsin” demiş. Ama Ekrem beyin olayla ilgisi yok. 
Biraz itiraz ediyorlar. Bakan, “onun Avrupa’da ismi 
çok geçiyor, o da gitsin” diyor. Sonra Ekrem bey de 
geldi. Mahkemenin tayin ettiği gün bilirkişi heyeti 
olarak depoya indik, depodaki eserlerin hepsini te-

ker teker inceledik. Hepsinin Uşak’tan gitme olduğu 
ortaya çıktı. Hatta orada freskler vardı. Fresklerin 
parçaları bizdeki parçaları tamamlıyor. Bu arada bi-
zim bu çalışmalarımızı görünce tabiri caizse müzenin 
etekleri tutuşmaya başladı. Her şey ortaya çıktı. Biz 
Ankara’ya döndükten sonra birer rapor verdik. 
►Mahkemenin kazanılması ve iade süreci nasıl 
oldu? Metropolitan Müzesi mahkemeyi kaybede-
ceğini anlayınca mı iade etmek istedi? Bir de eser-
lerin tamamının alınmadığı söyleniyor.
Hayır hepsi geldi. Çünkü biz orada öyle tespit ettik. 
Metropolitan Müzesi eserleri iade etmedi. İade etmek 
için teşebbüse geçti. Şimdi sebep şu; iade etmezse 
mahkemede de aleyhinde karar verilirse bu bir em-
sal teşkil edecek ve ondan sonra da dünyanın dört bir 
tarafından kaçırılan eserler için iade söz konusu ola-
caktı. Bunun üzerine ekim 1993’te 363 eserin iadesini 
kabul etti.
►Metropolitan Müzesi bu süreci gördüğü için mi 
eserlerin iadesine razı oldu?
Evet. Bir de Metropolitan Müzesi’nin başındakilerin 
hepsi devletin birinci sınıf elemanları. Yani general-
likten, dışişlerinden vb gibi kurumlardan ayrılmış 
üst düzey insanlar. Kendileri için böyle bir şeyin hoş 
olmayacağını gördüler. O yüzden iade etmek iste-
diler. Şimdi ben burada eserlerin iadesi konusunda 
anlaşmaya taraftar değildim. Bir kere emsal teşkil 
edecekti. İlk etapta zaten hüsnüniyetle satın alınma-
dığı var. İkinci etapta verdiğimiz raporlarda eserlerin 
Anadolu’dan, Uşak Güre’den çıktığı vardı. Ee artık 
burada neden anlaşmaya gidiyoruz!
►Ne oldu da anlaşmaya varıldı?
O zamanki Genel Müdür bunu kabul etti. Ama neye 
kabul etti, nasıl kabul etti onu bilmiyorum. Hatta, 
karısı da eserleri yayınladı. Orada bizi ekarte ettiler 
işte...
►Eserleri aldık. Türkiye’ye geldi. Uşak 
Müzesi’nde de sergilenmeye başlandı. Ama “Ka-
natlı Deniz Atı Broşu” Müze Müdürü Kazım 
AKBIYIKOĞLU’nun da adının karıştığı bir hır-
sızlık olayıyla çalındı. Şu anda da nerede olduğu 
belli değil. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar müca-
dele verdi eserleri geri aldı. Ama koruyamadı gibi 
bir imaj çıktı ortaya. Ülkemiz adına hiç iyi bir du-
rum değil.
“Ben hala tereddütle bakıyorum Kazım’ın o eseri ve-
rip vermediğine. Geri getirilmesi için bu kadar emek 
vermiş birisinin böyle bir şey yapmış olabileceğini 
aklım almıyor...”  
             20.09.2006
            Çankaya/ANKARA           

Altın-akik kolye, Karun Hazinesi
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01.03.1925 yılında Bolu-Gerede’de doğdu. 1950 

yılında A.Ü. DTCF Arkeoloji Bölümünden iyi dere-

ce ile mezun oldu. Aynı yıl Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesinde göreve baş-

ladı. 1951’de Ankara Arkeoloji Müzesi’ne asistan 

olarak atandı. 1952’de Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü asistanlığına tayin 

oldu. 1953’de tekrar Ankara Arkeo-

loji Müzesi’ne asistan olarak atandı. 

1954-1955 yıllarında askerlik göre-

vini yerine getiren Burhan TEZCAN, 

1955’de müzedeki görevine tekrar 

döndü. 1960 yılının ocak ve ağustos 

aylarında İstanbul Müzelerinin tefti-

şinde Mütehassıs-Muhakkik Müfettiş 

olarak görevlendirildi. 1960’da An-

kara Arkeoloji Müzesi 1. sınıf uzman-

lığına tayin oldu. Ek görev olarak 

1962-1965 yıllarında ODTÜ Arkeoloji Müşavirliği 

görevini yürüttü. 1966’da Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürlüğüne ta-

yin edildi. Bu görevini 1970 yılına kadar yürüttü. 

1970 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür 

Yardımcılığına getirildi. 1974 yılına kadar Genel 

Müdür Yardımcılığı, 1975-1978 yıllarında da Eski 

Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür 

Baş Yardımcılığı görevini yürüttü.

1958 ve 1967 yılları arasında Amerika ve 

Almanya’da açılan yurtdışı sergilerinde görev 

aldı. 1966 yılında Avrupa Konseyine bağlı olarak 

Strazburg’da açılan Modern Sanat Müzesi 

toplantısına Türk delegesi olarak katıldı. 1968 

yılında Almanya’da yapılan ICOM Uluslararası 

Genel Kurul Toplantısına Türkiye ICOM Milli 

Komitesi Genel Sekreteri olarak katıldı. 1973 

yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi 

olarak Dünya Müzecileri toplantısına katıldı. 1973 

yılında UNESCO’nun Brüksel’de düzenlenen Eski 

Eser Kaçakçılığı toplantısına Türk delegesi olarak 

katıldı. 1974 yılında Paris’te yapılan 1975 Avrupa 

Mimari Kutlama Yılı Avrupa Konseyi toplantısına 

Türk delegesi olarak katıldı. 1974 yılında eski eserler 

konusunda inceleme yapmak üzere 

Kıbrıs’a gönderilen bilim heyetinde 

Kültür Bakanlığı görevlisi olarak 

bulundu. Yine 1974 yılında İtalya’da 

yapılan 1975 Avrupa Mimari Kutlama 

Yılı Bologna toplantısına katıldı. 1975 

yılında Roma’da yapılan General 

Assembly International Centre For 

the Study of the Preservation and 

the Restoration of Cultural Property 

toplantısına Türk delegesi olarak 

katıldı. 1975 yılında Rothenburg’da 

yapılan ICOMOS Genel Asamblesine ICOMOS 

Genel Sekreteri olarak katıldı. 1976 yılında İran’da 

yapılan kerpiç yapıların korunması sempozyumuna 

katıldı. 1976 yılında Roma-Center idare heyeti 

toplantısına Türk delegesi olarak katıldı. 1977 

yılında Roma-Center Genel Asamblesine Türk 

delegesi olarak katıldı.

1962, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında Yalıncak’ta, 

1965 ve 1966 yıllarında Koçumbeli’nde, 1966 

yılında Uşak Güre’de, 1968 ve 1969 yıllarında 

Göllüdağ’da, 1971-1979 yıllarında da Hacıtuğrul 

Höyük’te kazılar yaptı. Mesleki konularda yayınlan-

mış kitapları ve bir çok makalesi bulunan Burhan 

TEZCAN, ayrıca heyet üyesi ve bakanlık temsilcisi 

olarak bir çok kazıya katıldı. ICOM ve ICOMOS’un 

Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan TEZ-

CAN, Alman ve Avusturya Arkeoloji Enstitülerinin 

muhabir üyeliğinde de bulundu.          

   BURHAN TEZCAN KİMDİR


