
TURKIYE GENELiNDE ESKICAG BiLiMLERI 
VE 

ESKICAG TARIHi TEMEL BiUMLERi 

I. ESKigAG BiLiMLERINiN TURKiYE ICIN TASIDIGI ANLAM VE ONEM 
A) TARIHI AQIDAN: Bilindigi iizcre, bugiinkii Tiirkiye, Avrupa ve Onasya 

tarihinin biitiin evrelerini ya§ami§, klasik anlamda Bati ve Dogu diinyasinin biitiin 
kiiltiir uriinlerini biinyesinde toplamis, tek iilkcdir. Tiirkler ise, bir bakima 
insanhgin turn serilveninin yattigi bu kendine ozgii zengin tarih hazinesinin 
bugiin tek resmi mirascilan durumundadirlar. insanhgin ve tarihin Tiirklere 
emanet etmis, oldugu boylesine agir bir mirasin bir anlami, bir sorumlulugu ve 
amaci olsa gcrektir. Bu nedenle, Turk Devletinin, Anadolu'nun Tarihi mirasma 
topyekun sahip cikmasi, onu insanhga oldugu kadar kendine de mal etmesi, yani 
kiilturel kimligi olarak benimsemesi, korumasi, ara§tirmasi, tamtmasi ve bunu 
kiiltiir politikasinin ana ilkesi haline getirmesi dogaldir. Ciinkii, Tiirkler icin 
iilkenin ge§irmi§ oldugu tarih evrelerine bu tiir bir bilingle sahip cikma, sadece 
kiiltiir ve bilim toplumu olmanin bir geregi olmayip, ayni zamanda iizerinde 
ya§anilan topraga yurt goziiyle bakmanin da bir vecibesidir. 

Kiigiik Asya (Asia Minor) ya da Anadolu (Anatoli)1 diye tanimlanan 
yanmada iki kita arasindaki Cografi konumu ve ozellikle kendine ozgii cograff 
yapisi dolayisiyla tarihin higbir devrinde bagimsiz politik bir birlige sahip 
olmami§tir. Yani tarihte, Anadolu'nun tumtinii kapsayan bir dcvlet §u ya da bu 
isim altinda var olmami§tir. Bu nedenle sbzciigtin politik bir igerigi yoktur2. Ne 
var ki gok sayidaki bolgesel devletler (ornegin Hitit, Bergama, Selcuklu) ya da 
emperyalist egemenlikler (ornegin Pers, Roma, Osmanh) bu topraklar ustiinden 
gelip gecerken, Anadolu bir halklar ve kiiltiirler sentezi olarak anlam ve varhgini 
giiniimtize kadar siirdiirmu§tiir. Bu nedenle de gerek tarihi, gerekse etnik ve 
kiilturel dokusu, homojen olmayan, ancak siirekli etkiye ve degisjme acik, 
dolayisiyla birbiriyle tezatli, fakat icice, birbirinin benzeri ya da devami gibi bir 

Dilimizde bugiin kullandigimiz bir?ok yer ve kent ismi gibi (ornegin Istanbul< istenpol< is ten 
polin; "Kente [gidiyorum]" veya Izmit< isnikmid< is Nikomedian "Nikomedia'ya [gidiyorum]" 
v.b.), "Anadolu" sozciigu de Eski Yunanca'daki ana-tole (yiikseli§, ozellikle giine§in, ayin, 
yildizin ufukta yukseli^i, dolayisiyla: Dogu) sozciigiinden gelmektedir. 

Bizans doneminde ilk kez administratif anlamda, ba§kent Konstantinupolis'in dogusunda kalan 
buytik eyalete Anatolia denmi§tir. 
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yapi gostcrmcktcdir. Boylcce oriaya cikan Kiiciik Asya cinik-kiiltiircl yclpazcsi 
birbirindcn sadccc ton farkiyla aynlan zcngin bir rcnklilik gostcrmcktcdir: En 
eski dcvirlerdc, Hilit, Urartu, Frigya, Karya, Likya gibi yazili kulliirc dayah 
yapitlar birakarak tarih sahncsindcn cckilcn yiiksck mcdcniyctlcri Anadolu'da 
yanyana ve icice goriirkcn, daha sonralan dogudan Asur, Pcrs, Part gibi 
emperyalist; kuzcydcn vc batidan Kelt vc Trak gibi islilaci-goccbc kavimlcrin de 
Anadolu'ya gclcrck oradaki kiilliir potasinda cridiklcrinc ve fakat yorescl olarak 
dinscl, isimsel ve cogralT izler biraktiklanna tanik olmaktayiz. 

Orta Asya kokcnli Turk halkJan Anadolu'ya gclcn son kitlcsel vc fakat en 
yaygin goc harckctini gcrgeklc§lirmi§lcr, kcza onlar da, bin yillik bir sure? 
icinde, Anadolu'nun zengin etnik vc kiilliirel sentczinin aynlmaz bir pargasi 
olmu§lardir. Bunun boyle olmasi dogaldir; ciinkii o zamanki Tiirkler 
Anadolu'ya, kendinc yeni scrtivenlcr arayan Orta Asya merkezli emperyalist bir 
devletin ordulan olarak gegici degil, yeni bir yurt arayisj igindc kahci halk 
kitleleri olarak gclip ycrlc§mi§lcr, etkilcmi§, etkilcnmis, ve sonucta 
Anadolulula§mi§lardir. 

Kisacasi bugiin Anadolu'da ya§ayan halk kitleleri arasinda ne sayisal, ne de 
meziyetleri bakimindan onceligi ya da ayncahgi olan bir irk ya da ctnik grup 
saptamak miimkiindiir. Hcpsinin Qziindc biraz Hilit biraz Frig, biraz Kelt, 
Hellcn, Pers, Sclguk v.s'lik vardir. Kayna§ma miikcmmcldir vc kendinc ozgudiir, 
yani Anadolu'dur. §u halde Tarihtcn devralinan sadccc Osmanh, Sclcuklu degil, 
giinahi ve sevabi, iyisi vc kotiisuyle, yani tiimiiylc bir Anadolu mirasidir. 

Biz polilik birligimizi bugiin, cagin uluscu dcvlct modclinc uygun bicimde 
ve rcsmen, Tiirk vc Tiirkiye sozciigii ile ifadc cdiyoruz. Tanim, idcolojik bir 
icerik kazanmadigi siirccc, Anadolu'da Tiirkcc'nin bir kiilliir dili olarak kiyas 
kabul elmez agirligi bakimindan (bk. a§.) hem tutarh, hem dc demokratiktir. Yani 
bugiin Anadolu'daki Tiirk Ulusu tanimi tcrcihli bir sccim olup oziinde, istesek de 
istemesek de, tilkenin liim Tarihi evrelcrini vc etnik gruplarini kapsayan bir 
icerik ta§imaktadir. Ne var ki bu tcrcih digcr ctnik kimliklcri red ya da inkar 
anlaminda kullanilmamah, yani ulusal kimlik ctnik kimliklc kan§tinlmamalidir. 

Bu tarihi gergekleri kabullcnme ve sahiplenme basiretini toplum ve dcvlet 
olarak gostercbilirsck, kanimca, i§te o zaman hem kendi tarih ve insanimizla 
uyumlu duruma geccr birbirmize dost insanlar oluruz, hem dc di§anya kar§i 
kendimizi daha tutarh, daha bilincli ve hakh olarak savunabiliriz. Eger bugiin 
toplumumuzda hala" Tiirkiin dostu yok gibi, toplumun ve devletin 
deneyimlerindcn kaynaklanan -ve pek dc haksiz olmayan- bir kani mevcut ise, 
bunun nedenlerini ilkin kendi sosyal, ktiltiirel ve tarihscl yapimizla du§tiigtimiiz 
celisjcide ve bu yiizden giri§tigimiz akil almaz duygusal yakla§im vc hesaplarda 
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aramak gcrckir3. 
B) DIL A^ISINDAN: Anadolu'da binlcrcc yilhk bir kayna§ma sonucunda 

kendiligindcn olu§an zengin tarih dokusu icindc, Biiyuk iskcndcr'dcn itibaren 
kiiltiire dayah yaygin bir Hcllcnlc§mc siirccinin basjadigi goriilur. Bu sure?, 
Anadolu'yu o dcvirdc politik acjdan payla§mi§ olan, Bcrgama, Bitinya, 
Selevkoslar v.s. gibi Yunan-Makcdonya kokenli Hcllcnisitik kralliklar tarafindan 
gercekle§tirilmi§tir. Bu devirde Yunanca'nin Anadolu'da yazi vc konusjna dili 
olarak hem devlel kurulu§lannda, hem dc halk arasinda yayginla§tigini 
gbriiyoruz. Ancak, bugiin Amcrika Birlc§ik Devlctlcri'nde resmi dil olan 
Ingilizce, nasil ki iilkcnin salt ingiliz kokenli insanlardan olu§tugu anlamina 
gelmiyorsa, Yunan dilinin anlik devirde, Tiirk dilinin ise modern gaglarda 
Anadolu'da kullanih§i bu kapsamda anla§ilmahdir. Ege vp Karadcniz kiyi 
§eritlerindeki eski Yunan kolonilcri di§inda Anadolu'da higteir zaman Yunan 
etnigi hakim olmami§tir. Fakat Yunan dili, sanati ve icknigi HcUenistik dcvirdcn 
ba§layarak Anadolu'da yadsinamaz bir gergektir. Frigce, Lidyaca, Karyaca, 
Likyaca gibi ycrli Anadolu dillcri, etnik kokenleri ayri olmakla birlikte, giderek 
yerlerini Yunanca'ya terkctmisjerdir. Biitiin devlct antLa§malan, kral ve 
imparatorlann, eyalet valilerinin halka yazdiklan mcktuplar, emirnamelcr, kent 
meclislerinin aldiklan kararlar, halkin giinliik ya§antisinda kalcmc aldigi dinsel ve 
toplumsal igerikli her turlii beige Yynanca yazilmi§ ve bunlgrdan onbinlcrccsi 
guniimiize ula§mi§4, daha onbinlcrccsi dc toprak altiryda veya ustiinde 
ara§tirmalan bcklcmektedir. Yunanca'nin Anadolu'da halk diline donu§me 
olgusunu, Roma imparatorlugunun vc ardindan Bizans imparatorlugunun resmi 
dili olan Latince gibi turn Bati dillcrini ctkilcmis, ve bigimlcmi§ gii^lii bir dil bile 
durduramami§tir. Bu gergegi goz oniindc tutarsak, 2000 yilhk bir Yunan Dili 
hakimiyetinden sonra ilk kez Turkce'nin Ycni9ag'dan itibaren yazi ve konu§ma 
dili olarak Anadolu'da Yunanca'nin yerini almis, olmasinin tarihi anlam ve oncmi 
daha iyi anla§ihr. Ne var ki, Eski Tiirkfe'yi bilmek Anadolu'nun Orta ve Yenigag 
Tarihi agisindan ne kadar onemli ve kaginilmazsa, Eski Yunancayi bilmek de, 

Nihal Atsiz'in yakla§imi bu bakimdan ibret verici: "... Yahudiler biitiin milletlerin gizli 
dU§mamdir. Ruslar, Qinliler, Acemler, Yunanlilar tarihi dii§manlanmndir. Bulgarlar, Almanlar, 
ttalyanlar, tngilizler, Fransizlar, Araplar, Sirplar, Hirvatlar, Ispanyollar, Portekizliler, 
Romenler yeni du$manlarimizdir. Japonlar, Afganhlar ve Amerikahlar yarmki 
dii§manlarirmzdir. Ermeniler, Kiirtler, Qerkezler, Abazalar, Bo§naklar, Arnavutlar, Pomaklar, 
Lazlar, Lezgiler, Gurculer, Qegenler iger(de)ki dii$manlanm.izdir. ..." (B. Gtiven9, Tiirk Kimligi 
[Ankara 1993] s. 363'ten alinti). Bu mantiga gore ne icte ne di§ta Tttrke dost yok ve olamaz da. 
Ister istemez sormak gerekiyor: Kabahat salt onlarda mi ? Bir toplumun biitiin insanlik alemini 
gefmi§te, halde ve gelecekte kendine dii§man yapabilmesi i9in mutlaka yanh§ yaptigi 
bir§eyler olmasi gerekmez mi ? 

Bu belgeler bir Turk-Alman siireli yayimi olan Epigraphica Anatolica isimli bilimsel dergide 
Tlirk9e fevirileriyle birlikte yayimlanmakta ve yorumlanmaktadir. 
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Anadolu'nun Eski ve Ortacag Tarihini, toplumsal ve dinsel yapisinin kbkenlerini, 
arkeolojisini, sanatim, kisacasi kendimizi (kendimizden) tanimak, yorumlamak ve 
bziimlemek bakimindan o derece onem tasjmaktadir. Bugiinkii yiiksek egitim 
sisteminde devletin ideolojik kaygi ve korkulanndan kaynaklanan reddedici bir 
tutumla tamamiyle gozardi edilen husus, kanimca, budur. Eski Tiirkgeyi 
ogrenirsek iimmetle§mekten, Eski Yunanca'yi ogrenirsek, "dii§man" kom§umuz 
Yunanistan'in ekmegine yag siirmekten korkuyoruz. Fakat, bilginin en biiyiik 
giic, bilgisizligin ise en biiyiik zaaf oldugunu unutmamahyiz. Ulkemizin, 
brnegin eski caglardaki cograiT ve etnik yapisini kendi icimizden cikmis. bir 
Amasyali Strabon'dan, dindarhga tutkusunu miize ve bren yerlerimizde kendi 
kaderlerine terkedilmis. binlerce yazili adak ta§indan, hurafeye yatkinhgim ve din 
tellallanna baghhgini Samsatli (=Samosata) Lukianos'un inebolu'lu (=Inopolis) 
"Sahte Peygamber (Pseudomantis) iskender (=Alexandros)" hakkinda yazdigi 
ta§lamadan, Ismail Diimbullii'nun tine ulastirdigi tuliiat ve ortaoyununun tarihini 
ikibin yil bnceki meslekda§inin Patara'da (Ka§ yakininda) bulunan mezar 
ta§mdan dogrudan bgrenme ve guniimiiz agisindan yorumlama firsatimiz varken, 
bunlan ya hig benimsemiyor, ya da batili bilim adamlannin ve dii§uniirlerinin 
ara§tirma ve yorumlanndan kagak, goreceli, dahasi yanh§-yuvarlak bgreniyor ve 
halkimiza -tabiri caiz ise- yutturmaya gah§iyoruz. En acisi da, son bin yilhk 
tarihimizden zihinsel anlamda kopuk ya§iyoruz; ciinkii Eski Turkce'yi, 
akademik diizeyde bile -imam-hatiplilerimiz haric-, ne okuyabiliyor ne de 
anlayabiliyoruz. Bunun sonucu olarak, ulke tarihine ve sorunlanna yakla§im 
mekanizmasi, toplumun bir kesiminde kcndini yadsima ve cevresine 
yabancila§ma siirecine girmi§ken, diger bir kesiminde duygusal milliyetcilik ya 
da ideolojik iimmetgilik §eklinde geli§mektedir. Bu, hangi acidan bakilirsa 
bakilsin, veballi bir tutum, veballi bir kimlik arayi§idir. 

C) DIN A^ISINDAN: Anadolu halklanmn tarihin her evresinde, hangi 
inane ve din kisvesinde olursa olsun, degi§meyen tek yonii dindarhk olmu§tur. 
Genelde ulkenin iklimsel ko§ullan kar§isindaki caresizlikten ve tanma bagimli 
ya§am biciminden kaynaklanan bu nitelik, Paganlik, Hristiyanhk ve islamiyet 
donemlerinde de hep ayni kalmi§tir. Binlerce tannnin dogup buyiidiigii, ithal 
edilip geli§tirildigi, ideolojik amaclara d6nu§turiiliip despotla§tinldigi iilke 
burasidir. Kybele Frigya'da; Zeus, Dionysos v.b. Lidya'da dogmu§, Yunanistan'a 
ihrag edilmi§tir. Roma lejyon askerleri Pers kbkenli Mithras'i Anadolu'da tamyip, 
Batimn en uc kb§elerine kadar ta§imi§lardir. Hristiyanhk ve IslSmiyet 
Ortadogudan ithal edilip, Kapadokya'da, iznik'te, Konya'da geli§tirilip 
peki§tirildikten sonra keza buradan Batiya aktanlmi§tir. 

Bu nicin boyledir ? Bilindigi ve yukarda da kisaca deginildigi iizere, 
Anadolu Yanmadasi, Asya ile Avrupa arasinda bir gegi§ koridoru ya da daha 
onemlisi bir bekleme salonu nitlegi gostermektedir. Bunun dogal bir sonucu 
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olarak, halklann ve ktiltiirlerin kar§ila§tiklan, birbirleriyle etkilesjp kan§tiklan 
harman yen dzclligi de ta§imaktadir. Tarih boyunca bitme-tiikcnme bilmeden 
siiren bu olgu biiyiik bir ge§itlilikle, step dzelligi ta§iyan Orta Anadolu 
yaylasinda yogunla§mi§, etnik ve kiiltiirel tabakalar birbiri iizerine dzellikle bu 
bdlgede yigilmi§tir. Ciinkii, Kuzey ve Giiney ydnlcrindc gcgit vermeycn yiiksck 
sira daglann gevirdigi Anadolu yanmadasi sadccc bu kisimda Dogu-Bati ekseni 
iizerindeki kitlesel gdglere clverisji koridoru olu§turmaktadir. En eski 
devirlerden ba§layarak Asya'dan vc Avrupa'dan gelen kavimlcr bu koridor 
tizerinde kar§ila§mi§lar, kalmisjar ya da gdgmiisjcrdir. Ulkcnin bu carpici dzelligi 
gdzdniinde tutuldugunda, Anadolu'nun "Anatannca"si Kybclc'nin anavataninin 
nicin Pessinus (Sivrihisar'a bagh Balhhisar Kdyii) oldugu, Roma imparatorlanni 
Tanri mertebesine yiikselten ilk kcntin neden Ankara oldugu (Augustus 
Tapinagi), musevi ve pagan hi§mindan kacan ilk Hristiyanlann nigin Gdreme-
Urgiip civanna gelip ycrle§tikleri ve Hristiyanhk diinyasinin en saygin 
bilginlerinden birini (Nyssa'li Grcgor) yeti§tirdiklcri ve nihayet Selcuklu 
Konya'sinm neden islamiyetin mcrkezi ve Mevlana gibi saygin bir din bilginine 
vatan oldugu v.b., samnm, daha iyi anla§ilacaktir. 

Anadolu halkimn degi§meycn tutkusu dindarhk, diin oldugu gibi bugiin 
de toplumda gok ydnlii bir inane uyu§mazligina ve sdmiiriisiine zemin 
hazirlamaktadir. Toplumun "aydin" kabul cdilen kesiminde din unsuruna 
tumden ilgisiz kahnirken, bir digcr kesiminde antik cagin imparator kiiltiinii 
andiran bi^imlenmelere rastlanmaktadir. Her iki davrani§ bi^imine tepki olarak, 
daha da endi§e vcrici olani devlctin tarafsiz laiklik prensibini hedef alarak, biiyiik 
halk kitleleri arasinda, inebolu'lu iskender drncgindc oldugu gibi, sahte 
peygamberlerin pesjne dii§me egilimi gittikge hiz kazanmaktadir. Bunu 
dnlemek, ancak Anadolu'yu ve insanini iyi lanimak, halka ve onun tarihtcn gelen 
degerlerine akil ve bilgi yoluyla sahip gikmakla mumkiindur. Bu ise aydin ve 
bilgili insan potansiyelini ve sorumlulugunu gcrcktircn bir §cydir ki, igtenlikle 
itiraf etmek gerekirse, bugiinkii Tiirk toplumu bdyle bir savunma 
mekanizmasma heniiz sahip degildir. 

E) ORTAK CiZGIYi BULMAK: Digcr taraftan §u gergegi de gdz dniinde 
tutmak gerekir: Roma imparatorlugu gaginda Kiicuk Asya'da ctnik kdkene 
dayali 50k sayida devletcik vardi; bunlar, Romahlar tarafindan biiyiik bir diinya 
devletinin eyaletlerine ddnii§turulerck ydnetilmi§, bu durum Bizans, Selcuklu ve 
Osmanli devirlerinde de fazla bir degisjklige ugramami§tir. Kiiciik Asya'nin, yani 
Anadolu'nun tiimtinu kapsayan, emperyalist amach olmayan, ulusal ilk politik 
birlik cagdas. kurumlanyla birlikte 20. yiizyilda Mustafa Kemal Atatiirk gibi 
deha sahibi bir devlet adami tarafindan gcrcckle§tirilcbilmi§tir. Bunun TarihT 
deger ve anlamini Tiirk toplumu olarak bilimscl temcllere oturtarak gok iyi 
bilmek ve tarihsel yapimizi yetcrince bilmcyen, ya da onu goreceli yorumlardan 
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taniyan toplumlara bunu tularh, objcklif bir dillc anlalmak zorundayiz. Nc var ki 
ilkin, hala sarsinti gcgirmcyc yatkin gdziikcn bu polilik birligin, toplumun 
dii§unii§ bigiminc dc yansililmasi, yani ortak tarih bilincindcn kaynaklanan 
homojcn bir zihinscl dcgerler sistcminin kurulmasi, kisaca toplumun vc dcvlctin, 
Hatti'dcn Roma'ya, Roma'dan Osmanli'ya kadar olan iilkc tarihi ilc 
6zde§le§tirilmcsi gcrckmcktcdir. Ancak bu saglandigi takdirdc mcvcut politik 
birligc (Turk DcvlcU'nc) kcndi igindc uyumlu bir ig yapi, yani ozgiin bir 
kiiltiirel kimlik vc birlik kazandinlmasi miimkiin olacagi gibi, Avrupa ile 
butiinle§mc siirccinc girmi§ olan bugiinkii Tiirkiyc'nin, yalniz cndiistri vc 
ekonomi sahasinda dcgil, Bati'nin dii^iincc tcmclindc yatan vc oncmli bir boliimii 
Anadolu kokenli olan "kiiltiirel degerler sistemi"ndc dc, din aynhgina ragmen, 
ortak bir paydaya ulasjlmis, olacaktir. 

§unu da agikhkla bclirtmck gcrckir ki, Avrupa'da, diin oldugu gibi bugiin 
de, gcncl olarak hala negatif bir Tiirk imaji mcvcuUur. Bunun en oncmli 
etkcnlcrinden biri, Anadolu'nun Ycni vc Eskigag tarih vc kiiltiirlcrinin gegmis. 
dbnemlerde -vc biiyiik gapta hala giiniimiizdc- tamamen yabanci Hike bilim 
kurulu§larinm arastirmalanna ve goreceli yorumlarina terkedilmi§ olmasi, Tiirk 
toplumunda ise buna karsi koyabilecek rasyonalist, rekabetgi, revizyonist 
nitelikli zihinsel bir bilim potansiyelinin yeterince geligmemis olmasidir. Bunun 
dogal sonucu olarak da bu tiir yabanci bilimscl ara§tirma ve gozlcmlcrin 
kiiltiirel-polilik yorumlari Avrupa iilkclcrinin gcncldc birlc§tiklcri gunccl politik 
hedefler dogrultusunda goreceli bigimlcnmi§, sonugta Tiirk toplumuna Avrupa 
bunyesinde kabulii kerhen miimkiin yabanci bir unsur olarak bakilmi§tir. Bugiin 
hala Tiirkiye'de "Avrupa bizi taninimiyor, takdir ettniyor" gibi duygusal nitelikli 
gcncl bir yargi mcvcut ise, bunun tcmclindc henjeyden once, kendimizi 
tammlamada gcktigimiz gtigluk, iilkcmizin tarihini bizzal isjeme, yorumlama ve 
sonuglanni uluslararasi diizcydc savunmada gostcrdigimiz geli§kili tutum, acizlik 
ve ihmalkarhk yatmakladir. Tarih vc Eskigag bilimlcriylc, bzclliklc bunlann 
Anadolu'ya ili§kin birimleriylc ugra§inin Tiirkiyc igin gcrck ulusal, gcrckse 
Avrupa ile yakinla§ma, hatta biiliinlc§mc agilanndan ta§idigi hayati dncm ve 
deger ortadadir. Bu bakimdan, bu sahada isjcv gdstcrcn bilim kurulu§lanmizin 
sorunlanna biiyiik bir titizlik vc hassasiyctlc cgilmck, bunlan her liirlii bilimscl 
malzcme ile donatmak ve konulanna her bakimdan hakim yctcnkli bilim 
adamlannin yeti§mcsi igin biitiin olanaklan scferbcr ctmck zorundayiz5. §u 

Miizelerimizin salonlanni, bahfelcrini, depolarim dolduran (oren ycrlcrini saymiyorum) 
onbinlerce yazih antik eser bulunmakla berabcr, bunlan okuyup, anlayacak ve ziyarct^ilerine 
izah edecek tek bir miizc uzmaninm bulunmayi§i, daha da aciklisi, Bizans Imparatorluguna 
binyiiz yil ba§kentlik yapmi§ ycdi universiteli lslanbul'da bile dogru-duriist bir Bizantinoloji 
bolumiiniin bulunmayi§i, Avrupa Topluluguna uye olmak istcyen bir Tiirkiyc i^in gcrcektcn 50k 
dii5undurucudur. 
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halde, Tiirk Univcrsitclerinin ilgili fakiillc vc birimlcrinin, evrcnsel-bilimscl 
htiviyetlerinin yanisira, boyle topyekun bir tarih mirasimn tarn bilincinde, akilci, 
revizyonist, rckabctci ve kendine ozgii ulusal bir ogrctim vc ara§tirma yapisina da 
kavu§turulmalan, bunun bilimscl yorum vc sonuglarinin giderek ic ve di§ kultiir 
politikalanna, orta vc ilkogrctim sistcmlcrinc dc yansitilmasi §art olmaktadir. 

II. UNiVERSITE OGRETiMINDE ESKICAG BILIMLERi VE ESKICAG 
TARiHi TEMEL BILJMLERi 

Anadolu'nun tarihi yapisina vc bugunkii Tiirkiyc'nin sosyal-kultiirel temel 
sorunlanna dogru tc§his koyabilmck icin Eskigag Bilimlcriyle ugra§inin onemine 
yukardaki boliimlcrdc dcginildi. Bunlann univcrsitclcrdc tcmsilinin nasil olmasi 
gerektigi konusu da a§agida elc alinacaktir: 

Ortagag cl yazmalanyla giiniimiizc ula§mi§ olan antik cdcbi kaynaklann 
hemen hcmcn tamamcn isjcnmi§ oldugu gagimizda, Epigrafi, Numismatik, 
Papiroloji gibi disiplinlcrin, Klasik Filoloji, Klasik Arkcoloji vc Eskigag Tarihi 
gibi bilim alanlanna ilk cldcn ycni kaynaklar sagladigi, guniimiiz bilim 
gevrclerinin artik tarti^masiz kabul cttigi bir gcrgcktir. Bu ncdcnledir ki, sdz 
konusu bu disiplinler artik, eskidcn oldugu gibi yan ya da yardimci bilimler 
olarak dcgil, Temel Bilimler olarak tammlanmakta vc Orta Avrupa Yiiksek 
Ogretiminde Eskigag Bilimleri pramidi giderek §6ylc bigimlemi§ bulunmaktadir: 

SANAT 
TARiHi 

BIZANTINOLOJi 

^ / K L A S I K 
/ FiLOLOJi 

/ EP'IGRAF'I 

KLASiK 
ARKEOLOJi 

NUMISMATIK 

ESKiQAG 
TARIHI 

TARIHI COGR. 

KIRSALARK. 
PAP'IROLOJPV 

Eskigag Bilimlcrini, ttimuylc yazili bclgclcrc vc empirik ara§tirmalara 
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dayanan bu ddrt temel bilimden yararlanmadan yiiriitmck bugiin artik olasi 
degildir. £iinkti, yeni kaynaklara ba§vurmadan yapilan tarih bilimi dinamizmini 
kaybederek duraganla§maya, giderek vasifsizla§arak ogretici ve egitici i§levini 
yitirmeye mahkumdur. Eger tarih bilimini, giiniimiiz kiiltiir toplumlanna 
zihinsel hayatiyet saglayan biiyiik bir sarnica benzclirsek, Epigrafi, Numismatik, 
Papiroloji ve Tarihi Cografya gibi temel bilim dallanni da, bu sarnici siirekli 
kaynak suyuyla bcsleyen pinarlara bcnzctebiliriz. 

Tarih bilimiyle ugra§i, giiniimiiz kiiltiir toplumlannda insanhgin gccmisj 
ile yapilan evrcnscl bir hcsapla§ma, bir anlamda bilimsel bir mahkemedir. 
Tarihciler, arkeologlar, filologlar bu biiyiik ve siirekli mahkcmenin yargiglan, 
hakimleri durumundadirlar. Bu hakimlerin dniine gccmisjn derinliklerinden iki 
tiir tanik cikmaktadir: 

a) Konu§an taniklar, ki bunlar ta§ (cpigrafik), metal (numismatik) ve kagit 
(papirolojik) gibi malzemeler uzerinde yazili olarak gtiniimiize ula§an 
belgelerdir; 

b) Konu§mayan taniklar, ki bunlar da hcykel, resim, mimari kalinti, arac-
gerec gibi, yine ta§ ya da mctalden yapilma, fakat salt arkeolojik nitelikli 
malzemelerdir. 

Her iki tiir malzeme de Eskicagin orijinal gorgii taniklan olmalanna 
ragmen, gergegi ortaya gikarmak igin ugra§an tarih bilimine verdikleri ifadenin 
tarzi ve degeri degisjklir: Biri konu§ur nitelikli olup, yoruma dayanan yargiya 
sadece aynntida yer birakirkcn, digcri susar nitelikli olup, ifade ctmek istedigi 
tarihi gercek biiyiik capta tariheinin, arkcologun, filologun yorumuna bagli 
kalmaktadir. Bu bakimdan, yazili belgeler tarih ara§tirmacihginda birincil ve temel 
deger ta§imaktadir. 

III. TEMEL BiLIMLERIN TURKiYE'NIN ARKEOLOJIK DOKUSU 
igiNDEKI YERI VE DURUMU 

A) E^iGRAFI VE NUMISMATIK: Turkiye'de yapilan ytizey ara§tirmalan ve 
kazilarda gilcan antik devir malzemesinin %50'sine yakin boliimiinii cpigrafik ve 
numismatik buluntular olu§turmakla beraber, Turk iiniversitelerinde dogrudan 
bu malzemeleri konu edinen bbliim ve bilim dallannin bulunmayi§i, Eski 
Yunanca ogreniminin ise salt filolojiye ybnelik kalmasi, ilgili sahada bilim adami 
yeti§mesini dnlemekte, bunun sonucu olarak da gerek akademik diizeyde 
gerekse sahayla ilgili bilimsel etkinliklerde (ara§tirmalarda) ve diger kurumlarda 
(drnegin miizelcrde) biiyiik bir bo§luk ve garpiklik ortaya cikmaktadir. Tarihi 
beige degeri arkeolojik malzemeye kiyasla cok daha biiyiik olan bu buluntular 
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Tiirkiye'de halcn ve hemcn hcmcn tiimiiylc yabanci bilim kurulusjan tarafindan 
ar§ivlenip bilimsel dcgcrlendirmclcri yapilmaktadir (bunun sakincalanna 
yukarda dcginildi). Sayisal bir kiyaslama yapilacak olursa, halihazirda 
Tiirkiye'de aktif olarak ara§tirma yapan yabanci cpigrafist ve numismat sayisi 
(kazi ve yiizey ara§tirmalan dahil) 35'in iizcrindcykcn, bu sayi Tiirklcr arasinda 
4-5'i a§mamakladir6. Oysa bu sayisal oran tarn tcrsine bir durumu ifade 
etmeliydi. Yabanci bilim adamlannin yurdumuzdaki ctkinlikleri her ne kadar 
rekabetcj bir bilim zihniyetinin dogmasi vc kiiltiiriin cvrcnscl karakteri acisindan 
yararh ve gerckli ise de, bunlann sayilannin ozcllikle zihinscl bilimler sahasinda 
yerli bilim adamlannin sayisindan kcsinlikJc fazla, hcle ki kat kat fazla olmamasi 
gerekir. Bunun sakincah dogal sonuclanna (gdrcccli tarih yorumu - kendini 
ba§kasindan tanima) yukarda kisaca deginildi. Kaldi ki rekabct, e§it ko§ullar 
altinda yapildigi zaman atilimci ve yaratici, aksi halde yildinci ve teslimiyetci 
olmaktadir. Eskicag ara§lirmaciliginda Tiirkiye'de ctkinlik gbstcrcn yerli ve 
yabanci bilim adamlan arasinda, en mutcvazi §ckliyle bile dii§iiniilse, nc sayisal, 
ne de bilimsel olanaklar acisindan bir denge mevcuttur. Halk tabiriyle "emmim 
atli, kendim yayan" olmaktadir bu rckabet. Esjt ko§ullan yaratabilmck icin, ilkin 
bu sahada halihazirda aktif olarak cah§an Tiirk bilim adamlariyla yabanci ekipler 
arasinda koordineli bir cali§ma diizeninin kurulmasi ve boylece olanaklar 
bakimindan var olan dengesizligin en aza indirilmesi gerekmcktcdir; ikinci 
a§amada, sahayla ilgili gcrekli bilim kollannin iinivcrsitelerimizdc dinamik 
(bagimsiz) bir yapida kurulmasi zorunlugu vardir. Ancak bu saglandigi takdirde, 
iiciincti a§amada, yabanci bilimsel kurulu§larla koordineli, fakat bagimsiz 
cah§malara sislcmli olarak yonelmck vc Tiirk biliminc rckabctci, yaratici, kisaca 
saglikh bir yapi kazandirmak mumkiin goziikmcktcdir. Tiirk Universitclerinde 
Eskigag Tarihi Tcmcl Bilimlerinin bagimsiz bir bblumiintin ve yayin 
organlanmn bulunmayi§i hcr§cydcn once bu sahada toplumu bilinclendirmeye 
ydnelik bilgi birikimini engcllemcktc, zatcn yok dcnccck kadar az sayidaki Tiirk 
bilim adaminin etkinliklerinin de salt akademik diizcydc kalmasina, biiyiik oz 
verilerle yaptiklan bilimsel cali§malann hemcn hepsinin yabanci dilde 
yayimlanmasina yol acmaktadir. Bu ise, Turkcc'de iligili sahada bilimsel 
terminoloji iiretimini engellcdigi gibi, Tiirk tiniversilclerindeki mevcut Eskicag 
Tarihi, Klasik Arkeoloji gibi bilim dallannin da ya duraganla§masina, ya da daha 
bagimh bir isjev gbstermesine yol agmaktadir. Sonugta, ne Turk Dili, ne Tiirk 
Bilimi ve ne de Tiirk Toplumu ulkenin sahip oldugu, alabildigine zengin tarih 
ve arkeoloji potansiyelinden yeteri kadar zihinscl dinamizm alabilmektedir. 

Bu durumun muzelere yansiyan somut mesleki sonuclan ise daha 
du§undurticudiir: Tiirkiye'deki hemen her miizede yiizlcrce, hatta binlerce 

1990/91 yillari Kazi ve Ara§tirma Sempozyumu raporlan esas ahnmi§tir. 
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Hcllenistik ve Roma £aglanna ait cpigrafik-numismatik buluniu sergilcndigi ya 
da depolandigi vc ccvre bu tiir bulunlularla dolu oldugu halde, bu miizclcrde 
uluslararasi diizcydc ycti§mi§ tck (!) cpigrafi vcya numismatik uzmani 
bulunmamakta, bunun ycrine yinc miizclcrin bircogunda Onasya nitelikli tck 
buluntu olmamasina ragmen, miizc asislanligi kadrolannda Klasik Arkcologlar 
vc Sanat Tarihcilcrinin yanisira, Siimcrolog, Hititolog, Onasya Arkcologu gibi 
uzmanlara da sik sik rasllanabilmcktcdir. Bu durum haliylc, cscr ile escrden 
sorumlu uzman clcman arasinda olmasi gercken organik ill§kiyi kcsmcklc, bu 
yiizden miizclcrde epigrafi vc numismaligi igcrcn bilimscl ctkinlik, en cok 
ihtiyaci cekilmesinc ragmen, sifir (!) duzcyindc kalmaktadir. Uzmanlik sahasi 
di§indaki isjcrlc gorevlendirilen clcmanlar isc, motivasyonlanni yitirmcktc ve 
giderek vasifsiz dcvlet memuru durumuna dii§mcktcdirlcr. Kisaca, Epigrafi ve 
Numismatik gibi bilim dallannin iinivcrsitc ogrclim programlannda hcniiz ycr 
almayi§i, bu temel bilimlerlc dogrudan ili§kili digcr bilim dallannda vc 
kurumlarda, gerck akademik gcrckse mcslcki ogrclim vc ara§tirmanin biiyiik 
oleiide kisitli kalmasina, hatta nilcliklcrini yitirmesinc vol acmaktadir. §u halde 
Universitclcrdc ilgili temel bilim dallannin vc kadrolannin bir an once 
kurulmasinda, bu dallarm akademik clkinliklcrinin yanisira, gevrcnin antik 
karakteristiginc uygun mesleki ogrctimc dc agirlik vermclerinde biiyiik 
zorunluluk ve aciliyct vardir. Bu sahada gerck miizclcrde, gcrckse sahayla ilintili 
cah§an diger kurumlarda (orncgin bclcdiyclcr, orman i§lclmclcri, giimruk 
daireleri ve sinir kapilannda v.b.) biiyiik bir uzman clcman acigi bulunmakladir. 
§u halde, Kultiir Bakanhgi'nin iinivcrsitelcrdc soz konusu bu temel bilim 
dallannin kurulmasi i?in ihtiyac gostcrmesi ve lalcpte bulunmasi cok yerinde 
olacaktir. 

B) TARtHI COGRAFYA VE KIRSAL ARKEOLOJI: Bu bilim dah ogretimde 
turn antik dunyayi kapsamakla birliktc, ara§tirmada bolgcscl, yani sadece 
Tiirkiye Tarihf Cografyasina ve Kirsal Arkcolojisinc yonclik olmahdir. Tarihi 
Cografya gerek arkeolojik, epigrafik, numismatik cscrlcri kendi tarihi dokulan 
icinde ara§tirmak ve incclcmek, gcrckse hcniiz bilinmcyen ya da lokalize 
edilcmemis, yiizlerce antik yerlesjm ycrini, yol §cbckclcrini kc^fctmek, ycrlesjm 
yerlerinin sosyal, ekonomik vc politik dokulanni ortaya gikanp, bugiinkii 
durumlarla ili§kilcrini saglamak bakimindan biiyiik oncm ta§imaktadir. Bunlar 
Anadolu Tarihi Cografyasinda hcniiz pek az ara§tinlmi§ konular olup, Kirsal 
Arkeoloji'nin de temelini olu§turmaktadir. Burada Kirsal Arkcoloji'yi Klasik 
Arkeoloji'den ayiran ve Tarihi Cografya ccrgcvcsindc elc alinmasini gercktircn 
hususlara da deginmck yerinde olacaktir. Bilindigi iizcrc, Klasik Arkeoloji'nin 
cografi anlamda kapsadigi saha ve konu olarak elc aldigi malzcme antik 
diinyanin tamamidir. Yani Britanya Adasindan Firat Nchrinc, Kinm 
Yanmadasindan Nil Nehri kaynaklanna kadar bir sahayi kapsamakladir. Klasik 
Arkeolojinin Tiirkiye'de pratikte gostcrdigi etkinlikler ise salt lokal karakterli 
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olup, oncmli antik mcrkczlcrdc kaziyi amaglamaktadir. Buna kar§ilik Kirsal 
Arkcoloji, Tiirkiyc'dc biiyiik antik kcnUcr di§inda kalan ya da bu kcntlcrin 
hintcrlandi durumunda bulunan sahalardaki antik yii/cy kalinlilarini hcdef 
almaktadir. Amac ka/.i olmayip, yiizcydc rastlanan, fakat dcfinccilik, hizh 
kcntle§me ve cndustriles,mc siircci ncdcniylc siirckli yok olma tchlikcsiyle kar§i 
kar§iya bulunan antik kalintilan sistcmatik bir §ckildc saptamak, yani olgiim, 
gizim, resimlemc, miilaj yoluyla arsjvlcmck, gcrckiyorsa topografik haritalanm 
gikararak sistcmatik bir kaziya uygun zcmin hazirlamaktir. Bu ncdcnlc, Tarihi 
Cografya ile bir arada clc ahnmasi vc fakat Klasik Arkcoloji, Epigrafi, 
Bizantinoloji ilc kombinc edilmis. bir §ckildc yuruliilmcsi gcrekmcktedir. 
Arsjvlcnecck malzcmc, cpigranstlcrc, numismallara, klasik arkcologlara, eskigag 
tarihgilerine ve Bizantinistlcrc kaynak hizmcti gbrcccginden, bu bilim dahnin da 
gcrck iiniversitclcrdc, gcrcksc ara^tirma programlannda Eskigag Tcmcl Bilimlcri 
gcrgevesinde yiiruliilmcsindc yarar vardir. 

IV. ESKigAG TARiHI TEMEL BiLiMLERI UNIVERSITE VE ARA§TIRMA 
PROGRAMLAR1 gERgEVESiNDE NigiN BAGIMSIZ BIR YAPIDA 

OLMALIDIR ? 

§unu hcmcn bclirtmck gcrckir ki, Eskigag Tarihi Temel Bilimlcri ismi 
altinda bagimsiz bir bilim kolu nc Avrupa'da vc nc dc heniiz Turk 
univcrsitclerindc mcvcuttur. Turk linivcrsilclcrindc boylc bir bilim kolunun 
agilmasi ve ara§tirmalarda oncclikli bir ycrc sahip olmasi iilkcnin kcndinc ozgii 
tarih-arkeoloji dokusundan vc bunun dogurdugu ihliyaglardan 
kaynaklanmaktadir. Bu bakimdan, konuya Avrupa univcrsitclcriylc kiyaslama 
yapmadan yakla§mak gcrekmcktedir. Kaldi ki, Avrupa univcrsitclerindc Eskigag 
Bilimlcri Enstitiileri'ndc soz konusu disiplinlcr (Epigrafi, Numismatik, 
Papiroloji, Tarihi Cografya) 19. yuzyildan bcri yogun bir §ckildc dgrctim ve 
ara§tirma programlanna alinmi§ ve bu sahada binlcrcc kitap, dcrgi v.b. yazilmis, 
bulunmaktadir. Yukanda III. boliimdc, soz konusu tcmcl bilimlcrin akademik 
diizeydc bagimsiz bir boliimdcn yoksun olu§undan kaynaklanan sorunlar kisaca 
dile getirilmi§ti. Tiirk Univcrsitclerindc bugiinc kadar Eskigag Tarihi Temel 
Bilimleri adi altinda nc bir tcrimin nc dc bir boliimtin bulunmamasi gerckgesiyle, 
igerdigi disiplinlcrin (Epigran, Numismatik, Papiroloji, Tarihi Cografya ve Kirsal 
Arkcoloji) iinivcrsite yapisinda mevcut bir boliimc baglanmasinin, ara§tirmada ise 
kazi politikasi gcrgevesinde yiiriitulmesinin daha kolay vc pratik olacagi 
dii§iiniilcbilir. Fakat gergevesi ilc igcrigi tezat halinde olacak boyle bir 
uygulamada Tcmcl Bilimlcrin mullaka sahip olmalan gercken esneklik, 
harcketlilik vc dinamizm daha ba§langigta ya cngcllcnmi§, ya da cngcllcnmeye 
miisait bir statiiyc sokulmu^ olacaktir. giinkii, Tcmcl Bilimlcr, nitcliklcri gcregi, 
Eskigag Tarihi, Klasik Arkcoloji vc Klasik Filoloji gibi antik devir bilimlerinin 
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her tig daliyla da esjt dcreccde vc dogrudan ili§ki igindcdirler. Nc var ki, bu iic 
bilim dali Turk Universitelerinde tig ayn boliim icine scrpi§tirilmi§tir. Eskigag 
Tarihi, Tarih Bdliimii icinde, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji BdlUmii 
iginde, Klasik Filoloji ise Eskigag Dilleri ve Kiiltiirleri Bdliimii icinde tcmsil 
edilmektedir. Epigrafi, Numismatik ve Papiroloji gibi bilim dallan ise i§ledikleri 
konular bakimindan Eskigag Tarihi ile, yazili belgcler olu§lan ncdcniyle Klasik 
Filoloji ile, yazili belgeyi ta§iyan malzemcnin (papiroloji harig) yiizeysel 
nitelikleri bakimindan ise Klasik Arkeoloji ile siki ili§ki igindcdirler. Yani Temel 
Bilimler, bu her iic dalin bulundugu bbliimlerden birinin iginde hem 'yer 
alabilir', hem de -digerleri ile olan motive cdici dinamik ili§kisini yiiireceginden-
'yer alamaz' gibi gapraz bir ozellige sahiplir. Avrupa iiniversitelerinin 
birgogunda mevcut olan ve yukanda zikredilen her iig bilim dalini bir arada 
banndiran Eskigag Bilimleri Enstitiisii gibi bir boliim ya da enstitu Turk 
universitelerinde bulunmadigi igin, Eskigag Temel Bilimleri'nin, Tiirk 
iiniversitelerinin mevcut yapisina ters dii§meyccek, ancak ilgili disiplinlerin 
bilimsel dinamizmini dc kisitlamayacak bigimde, yani iiniversite iginde ayn bir 
boliim halinde kurulmasi isabctli olur. Ara§tirmalarda temel bilimlerin kazi 
arkeolojisi stratejisi iginde ele ahnmasi ise, soz konusu temel bilim ara§tirmalanm 
kismen de olsa kazi merkezlerine bagimli kilacagindan, yanhs, bir uygulama olur. 
Kaldi ki boyle bir uygulamada, Ttirkiye'nin ilgili sahadaki menfaatlerine ters 
dti§ecek geli§melere de yol agilabilccektir. §u halde Eskigag Tarihi Temel 
Bilimleri gerek iiniversite igindeki akademik yapisinda gerekse uygulamada 
mutlaka bagimsiz bir nitelige sahip olmahdir. 

Sencer §ahin 
Miinster / Koln / Antalya 
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