BELGELERLE ~LK TÜRK ASAR-I AT~KA N~ZAMNAMES~~
HÜSEY~N KARADUMAN
~lk Türk Asar-~~Atika Nizamnamesi'nin, 1874 tarihinde yay~ nlanan nizamname oldu~u
uzun y~llar kabul görmü~tür. Ancak 1969 y~l~ nda Ahmet Mumcu, bir makalesinde 1869 tarihli
Asar-~~Atika Nizamnamesi'ne de yer vermi~~ve o zamana kadar bilinen görü~ ün yanl~~l~~~n' ortaya ç~kartm~~t~r'. Bu makaleden önce baz~~yay~nlarda 1869 tarihli nizamnameden dolayl~~olarak bahsedilmi~se de, bunun fark~na var~lamam~~t~r. Örne~in 1965 y~l~nda bir bölümü yay~nlanan 15 ~evval 1285 tarihli bir belgede, Maarif Nezareti'ne "etrafl~~bir nizamname lâyihas~~yap~ larak Bab-~~"Ali'ye verilmesi" talimat~~vard~r; ba~ ka bir belgede de 1874 tarihli nizamnameden
"nizam-~~cedid", 1869 tarihli nizamnameden de "1285 senesinde mevki-i icraya vaz'olunan nizamname" olarak bahsedilmi~tir2. Hatta burada yaymlayaca~~m~ z vesikalardan 4 ~evval 1285 tarihli belge, mükemmel bir müzenin kurulmas~~hususunda ç~kar~ lan irade olarak, özet çevrisi
yap~l~ p, 1969 y~l~ nda bir makalede tan~t~lm~~t~r3. Söz konusu irade, 1869 tarihli nizamnamenin
tüm maddelerini aç~ kça belirtiyor ve Maarif Nezareti'nce bu içerikte bir nizamname haz~rlanmas~n~~kabul ediyor olmas~na ra~men, yine de durumun fark~ na var~lamam~~~ve ilk asar-~~atika
nizamnamesinin 1874 y~l~nda yay~nland~~~~belirtilmi~ tir. Bu makaleden, yine burada yay~nlayaca~~= ~i~ra-y~~Devlet mazbatas~ ndan da haberdar olundu~u anla~~lmaktad~ r. 1996 y~l~nda bir
sempozyumda sundu~um bildiride, 1869 tarihli nizamnamenin baz~~ maddelerine genel bir
çerçevede yer vermi~, fakat detayl~~yorumuna girmemi~tim 4. 1997 y~l~nda ise, genel bir çerçevede Osmanl~~Devleti'nin asar-~~atika nizamnameleri tan~t~l~ rken, ilk kez bu nizamnamenin
çevriisi yay~nlanm~~~ve ayr~ca 4 ~evval 1285 tarihli belgede haz~ rlanmas~~ kabul edilen nizamname ile 1869 tarihli nizamnamenin ili~ kisi kurulabilmi~tir5. 1999 y~l~nda da bu nizamnamenin
yaln~zca maddelerinin sadele~tirilip yay~nland~~~ m görüyoruz6.
Bu makalede, 1869 tarihli nizamnamenin nas~l ortaya ç~kt~~~n~~Osmanl~~Ar~ivi'nden temin etti~im belgelerle anlatmaya, o günlerde ~stanburcla bir çekirdek olarak var olan müzenin
istenilen düzeye getirilmesi ve eski eser ara~t~rmalarm~n bir kaideye ba~lanmas~na, dolay~s~yla

I Ahmet Mumcu, "Eski Eserler Hukuku ve Türkiye", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXVI, S.
3-4, Ankara 1969, s. 66, 69.
2 Kamil Su, Osman Hamdi Bey'e Kadar Türk Müzesi, ~stanbul 1965, s. 37, 51.
3 Rezan Kocaba~, "Müzecilik Hareketi ve ~ lk Müze Okulunun Aç~l~~~", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 21,
~stanbul 1969, s. 75-76.
4 Hüseyin Karaduman, "Eski Eser Yasalar~ nda Özel Müzeler, Koleksiyonculuk, Ticaret ve Müzayedeler",
Kurulu~unun 150'nci Y~l~nda Türk Müzecili~i Sempozyumu III Bildirileri (24-26 Eylül 1996-~stanbul), Ankara 1997, s.
5.
5 Halit Çal, "Osmanl~~Devletinde Asâr-~~Atika Nizamnâmeleri", Vak~ flar Dergisi, S. XXVI, Ankara 1997, s. 394395, 392.
6 Ferruh Gerçek, Türk Müzecili~i, Ankara 1999, s. 265-266.
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eski eser kaçakç~l~~~mn önlemesine yönelik olarak yap~lmak istenen giri~imleri tespit etmeye ve
nizamname hükümlerini irdeleyerek sonuca ula~maya çal~~aca~~m.
Konuya ili~kin belgeler, Osmanl~~Ar~ivi'nin ~rade-i ~ûra-y~~Devlet tasnifine kay~ tl~, 547
numaral~~8 adet vesika ile Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi tasnifinde bulunan 433 numaral~~
bir vesikadan ve 13.2.1869 tarihli Takvim-i Vakayi gazetesinde yer alan 1869 tarihli Asar-~~Atika
Nizamnamesi'nden olu~maktad~r.
Avrupa'da geli~en müzecilik ve buna ba~l~~olarak olu~an talep, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu eski eser kaçakç~l~~~ndan en fazla zarar gören bir ülke hffiine getirmi~tir. Bu husus, o dönemde büyük bir rahats~zl~k yaratm~~, ancak mevcut düzenlemeler de çözüme yönelik bir çare
olamam~~ur. Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinin 17.1.1865 tarihli nüshas~nda yer alan bir
haberde; de~erli eski eserlerin yurt d~~~ na götürüldü~ü ve yabanc~~müzelerinin bu eserlerle süslendi~i belirtilerek, meydana ç~kacak her çe~it eski eserin al~n~ p toplanmas~~ve ~stanbul'a yollar~mas~na dair bir Padi~ah emri olsa, bu arada ~stanbul'da büyük bir müze in~a edilse, yak~n
zamanda bu müzenin nadir eserlerle a~z~na kadar dolaca~~, Avrupa müzelerinin ayar~na gelece~i, hatta onlar~~geçece~i ve bu çerçevede eski eserlerin yurt d~~~na ç~kar~lmamas~~yönteminin
kabul edilmesinin faydal~~olaca~~~ifade edilmi~tir 7. Bu yaz~n~n, o dönemde ayd~nlar aras~nda taraf buldu~u, daha do~rusu onlar~n görü~ünü yans~tu~~~dü~ünülebilir. Bu çerçevede Maarif Naz~r~~Saffet Pa~a taraf~ndan bütün valilere bir genelge gönderildi~i, bölgelerindeki eski eserlere
dikkatleri çekilerek, bunlar~n yollarda k~r~lmayacak ~ekilde ambalaj edilmesi ve müzeye gönderilmesinin istendi~i bilinmektedir8. Asl~nda 1869 tarihli Asar-~~Atika Nizamnamesi'nin ortaya
ç~k~~~n~~da, gazetelere de yans~yan bu gibi sorunlara çare arayan ayd~n ve bürokratlarm itici gücüne ba~lamak gerekecektir.
Konuya geçmeden önce 1869 tarihli nizamnamenin yay~nland~~~~13.2.1869 tarihinden
önceki yasal düzenlemelere bir göz atmakta yarar vard~r.

13.2.1869 Tarihinden önceki Yasal Düzenlemeler
1869 tarihli Asar-~~Atika Nizamnamesi'nden önce, eski eserlerin hukuki durumlar~~f~k~h
esaslar~na göre düzenlenmi~tir. Bunun yan~~s~ra 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi>nde ve emirnamelerde konuya ili~kin düzenlemeler göze çarpmaktad~r. Ancak tüm bu düzenlemeler yeterli olmam~~, eski eserlerin korunmas~~da ön plânda tutulamam~~t~r.
F~k~h kitaplar~, eski eserden, ancak "malik ve sahibi belli bulunmayan" ta~~nabilir e~ya
dolay~s~yla bahsetmi~tir. Ta~~nmaz eski eserler ise, ya vak~flara, ya özel ..ki~ilre veya devlete
(miii mallar) aittir. Sahipsiz araziler, e~er ihya yoluyla iktisap edilmemi~se herkesin faydalanmas~na aç~kt~r. Devlet ve özel ki~iler sahip olduklar~~ta~~nmaz eski eserler üzerinde her türlü tasarrufa sahiptir. Sahipsiz arazi üzerinde bulunan ve kimseye ait olmayan ta~~nmaz eski eserler
de rahatça sökülüp tahrip edilebilirdi. Bu nedenle vak~f mallar~, di~erlerine göre, vakf~n imkânlar~~çerçevesinde daha iSri korirnabilmi~lerdir9.

7 Röznâme-i
Havâdis, No: 81, 19 ~aban 1281, s. 322-323. Ayr~ca bk. Mustafa Cezar, Sanatta Bat~ 'ya
Aç~l~~~ve Osman Hamdi, ~stanbul 1971, s. 226.
8 Aziz Ogan, Türk Müzecili~inin 100 öncü Y~ldönümü, ~stanbul 1947, s. 4. Saffet (Safret) Pa~a, 1868-1871
tarihleri aras~nda Maarif Naz~rl~~~~yapm~~t~r. Bk. Osmanl~lar Ansiklopedisi, C. 2, ~stanbul 1999, s. 485.
9 A. Mumcu, a.g.m., s. 66-67. Emre Madran, "Osmanl~~Devletinde "Eski Eser" ve "Onar~m" Üzerine Gözlemler",
Belleten, C. XLIX, S. 195, Ankara 1986, s. 542. Yazar, burada vak~f kurumunun, yap~lar~n olu~mas~nda oldu~u kadar,
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Hangi tür arazide bulunursa bulunsun kimin mal~~oldu~u belli olmayan ta~~ n~ r e~ya ile
ilgili iki türlü i~lem yap~lmaktad~r:
Üzeri kelime-i ~ahadet ya da ~slâm için tan~nm~~~ba~ka bir i~aretle süslü ise, bu e~ya lukata hükmündedir. Lukata hükümlerine göre, e~yay~~bulan, "sahibinin adem-i talebine zan hâs~l oluncaya" kadar durumu ilân eder. Sonuç ç~kmazsa bak~l~r; e~yay~~bulan yoksul ise kendisi
al~r, zengin ise ya fakirlere, 'ya da Beytülmal'a verir.
Üzerine ~slâm'dan ba~ka dinlere ait i~aretler ya da ~slam olmayan hükümdarlar~n adlar~~kaz~nm~~~ise, bu e~yan~n be~te biri Beytülmal'a al~n~r. Geriye kalan~, arazi fethedildi~i zaman Padi~ah taraf~ndan kime tahsis edilmi~se ona, yahut hayatta bulunan mirasç~lanna verilir.
Mirasç~~da yoksa, e~yan~n hepsi Beytülmal'a kal~r. E~er arazi kimseye tahsis edilmemi~se ve mirl
de de~ilse, e~yan~n be~te biri al~nd~ktan sonra geri kalan bölümü onu bulana verilir. Ancak yabanc~~bir ülke uyru~unda bulunan kimseler bu haldca sahip de~ildir. Bu hâlde e~yan~n sahibi
devlettir. Fakat yabanc~~birisi Sultan izni ile define anyorsa, kendisine ~art edilen hisse verilir.
Bulunan e~yan~n hangi kategoriye girdi~i anla~~lam~yor ise, (b) be-ndindeki hükümler uygulan~r".
F~k~h hükümleri, kaçak kaz~lan ve eski eser kaçakç~l~~~n' önceleyecek hususlara yer vermemi~tir. Hatta ta~mabilir eski eserlere sahip olmak bir hayli kolayd~r ve bu durumda devlete
kalan pay da s~mrlid~rn.
28 Zilhicce 1274 (8.8.1858) tarihli Ceza Kanunnamesi'nin 133. maddesi, hayrat-~~~erife
ve tezyinat-~~belediyyeden olan ebniye ve asar-~~mevzuay~~hedm ve tahrip veyahut baz~~mahallerini k~r~p rahnedar edenlere, zarar~~tazmin ettirdikten sonra, bir aydan bir seneye kadar hapis,
bir mecidiye alt~ndan on mecidiye alt~na kadar para cezas~~getirmektedir". Bu hüküm sadece
kutsal ve an~tsal yap~lara giri~ilecek tecavüzleri cezaland~rmaktad~r".
Sayda kaz~s~nda bulunmu~~eski eserlere ili~kin 30 Mart 1290 (11.4.1874) tarihli bir belgeden; 18 Zilkade 1280 (25.4.1864) tarihli bir emirname ile kaz~~ruhsat~n~n "bulunacak asar-~~
atikadan ikili olanlardan birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi için al~nacak, bini olanlar~~kendisine terk olunmak ve bir mahalle alâmet veyahut sair surede vaz'olunmu~~asar-~~atika merküz
oldu~u mahalden ihraç olunmamak" ~artlanyla verildi~i anla~~lmaktad~r 14. Burada yay~nlad~~~= belgelerde de bu emirnamenin içeri~ini görebiliriz. Bunlardan 1 numaral~~belge,
4.4.1863 tarihli olup, söz konusu emirnarneden bir y~ l öncesine aittir. Burada ayr~ca, devlete ait
olmayan yerlerde eski eser ara~t~r~lacak ise, her ~eyden önce, o yerlerin sahiplerinin r~zas~n~n
gerekti~i vurgulanm~~t~r. ~lk ruhsatl~~kaz~mn 1843 y~l~nda verildi~i kabul edilir ise, söz konusu
emirname ile getirilen s~mrlamalar~n bu tarihten itibaren kaz~~ruhsat~~isteyen herkese uyguland~~~~dü~ünülebilir 15 . Bu emimamelerde yer alan hükümler, 1869 y~l~na kadar da kullan~lm~~~
olmal~d~r.
onar~m ve balummda da önemli bir rol üstlendi~ini, yap~lar~n süreklili~inin sa~lanmas~nda en büyük etken oldu~unu
belirtmektedir.
10 A. Mumcu, a.g.m., s. 67-68. Ayr~ca bk. At~ f Bey, Adzi
C~nnârne-i Hümâyünu ~erhi, Mahmud Bey
Matbaas~, 1319, s. 343-345. Ali Haydar, ~erhu Cedidi 11 Kânii nig-Az "-izi, ~stanbul 1321, s. 460-462.
11 A. Mumcu, a.g.m., s. 68.
12 Düstur, C. 1, Matbaa-i Amire, 1282, s. 432.
13 A. Mumcu, a.g.m., s. 68.
14 K. Su, a.g.e., s. 51. Bu belgede, ara~t~rma izni alan Frans~z'~n bulaca~~~eserleri yurt d~~~na ç~kartmaya da izinli
oldu~u ifadesi yer al~r.
15 H. Çal, a.g.m., s. 391. Yabanc~lara kaz~~izninin 1840 tarihinde verilmeye ba~land~~~~da ifade edilmektedir. Bk.
K. Su, a.g.e., s. 8.

76

HÜSEY~N KARADUMAN

1869 Tarihli Asar-1 Atika Nizamnamesinin Olu~umu
Tophâne-i Âmire Mü~irli~i'nde bulunmu~~olan Fethi Ahmet Pa~a, asar-~~atikaya duydu~u
merakla Harbiye Amban olarak kullan~lan Cebehane'nin, bugünkü Aya ~rini'nin bir kö~esinde
toplad~~~~antikalar ile 1846 y~l~ nda ilk müzenin vücuda getirilmesine yol açm~~t~r 16 . Fethi Ahmet Pa~a'n~n vefat~ndan sonra, 1285 (1868-1869) y~l~ nda Ali Pa~a'n~ n sadareti zaman~nda eski
eserlerin toplanmas~yla bir müze vücuda getirilmesi fikri yeniden olu~mu~tur17. 1869 tarihli nizamnamenin olu~umu bu döneme rastlar. Tan~ taca~~m belgelerin aras~ nda yer alan bir vesika,
o dönemde var olan düzenlemeye ili~kin bilgi vermekle beraber, 1869 tarihli nizamnamenin
ortaya ç~kmas~na da neden te~kil etmi~tir.
Bu belge, ~zmir Valisi'ne" yaz~lm~~~15 ~evval 1279 (4.4.1863) tarihli bir emirnamedir".
Bu emirnamede; ~ngiltere tebaas~ndan Con Porde Vud 2° için, 1864 senesinin Haziran ay~n~ n
ba~~na kadar, Ayd~n Eyaleti dahilinde bulunan Ayaslu~~ile Gavurköyü civar~ nda ve Eskikale adl~~
yerin etraf~nda yer alan harabelerde kaz~~ve ke~if yapmak üzere ruhsat verilmesi ve ad~~geçene
gerekli yard~m ve kolayl~~~n gösterilmesinin sefaretten istendi~i bildirilerek, eski eser ara~t~rmas~~yapanlar~n ç~karacaklar~~eserlerden ikili olanlar~n birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi için
al~nmas~~ve tek olanlar~ n kendilerine terk edilmesinin yürürlükteki kaide ve emsalin gere~i oldu~u, bir mahallin sembolü olmak üzere, de~i~ik nedenlerle konulmu~~eski eserlerin ait oldu~u mahalden ç~kar~lmas~ n~n caiz olamayaca~~, devlete ait olmayan yerlerde eski eser ara~t~r~ lacak ise, her ~eyden önce o yerlerin sahiplerinin r~zas~n~n gerekti~i hat~rlat~lm~~~ve bu usule
uygun olarak ad~~ geçenin orada Haziran ay~ n~n ba~~na kadar eski eser ç~ karmas~ na engel
olunmamas~, gerekli yard~m ve kolayl~~~n yap~lmas~~hususlar~nda talimat verilmi~, ayr~ca Devleti Aliyye için al~nacak eserler olursa al~ n~ p korunmas~~ve durumun bir yaz~~ile bildirilmesi istenmi~tir (Belge: 1).
Kaz~~ve ara~t~rmalara ili~kin i~lemler bu çerçevede yap~l~rken, ilk Türk Asar-~~Atika Nizamnamesi'nin ortaya ç~ k~~~serüveni, 1868 y~l~n~n ~ubat ay~nda Ayd~n Vilâyeti'ne yeni bir valinin atanmas~~ ile ba~lar. Bu vali ~zmirli Hekim ~smail Pa~a'd~r. Kendisi bu görevden önce çe~itli
naz~ rl~k ve valilik görevlerinde bulunmu~, hatta 1853 y~l~nda ~zmir Valisi de olmu~~bir yöneticidir. Dik ba~l~~olmas~~sebebiyle 1866 y~l~nda Girit Valili~i'nden al~ nm~~, Dersaâdet'e Celb Mü~ki
yap~lm~~ur21. Bu görevden tekrar Ayd~ n Vilâyeti'ne, yani ~zmir'e vali olarak atanan Pa~a, devlet
mekanizmas~n~~da çok iyi tan~yan atak biridir. Göreve ba~lad~ktan sonra, kendisine ~ngiltere
Konsoloslu~u vas~tas~yla Sadaret'in 21 Zilkade 1283 (28.3.1867) tarih ve 383 say~l~~emirnamesi

16 K. Su, a.g.e., s. 7. Tahsin Öz, "Ahmet Fethi Pa~a ve Müzeler", Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi,
S. V, ~stanbul 1949, s. 1.
17 Vahid, "Osmânl~~Müzesi ve Târihçesi", Servet-i Fünf~n, No: 984, ~stanbul 1326, s. 343.
18 ~zmir 1841'den itibaren zaman zaman Ayd~n Eyaleti'nin merkezi olmu~tur. 1841-1843 aras~ndaki bu vaziyet,
1843-1850 aras~ nda de~i~mi~, eyalet merkezi tekrar Ayd~ n olmu~tur. Nihayet Sultan II. Abdülmecid'in 23 Ocak 1850
tarihli iradesi ile ~zmir eyalet merkezi olmu~tur. Eyalet merkezinin ~zmir olu~u yüzünden 1850-1867 aras~nda bazen
"~zmir Eyaleti" de denmi~tir. ~zmir böylece 1850'den sonra hem Ayd~n Eyaleti'nin, hem de ço~u zaman Sa~la
Sanca~~'n~n merkezi olmu~tur. 1867 y~l~nda esasl~~bir idari ~slahat yap~larak bugünkü idari taksimatm temeli kuruldu.
Izmir'in merkez oldu~u Ayd~ n Vilâyeti, 20. yüzy~l~n ba~~nda bugünkü ~zmir, Ayd~ n, Manisa, Mu~la ve Denizli illerini
kaps~yordu. Bk. Tuncer Baykara, ~zmir ~ehri ve Tarihi, ~zmir 1974, s. 54-55. idari yap~daki bu de~i~iklikler
yay~ nlad~~~ rn~z belgelerde de görülmektedir.
19 Hicri ve Ruml tarihlerin Milâdi tarihe çevrilmesinde Tarih Çevirme Kilavuzu isimli yay~ndan yararlan~lm~~t~r. Bk. Yücel Da~l~~- Cumhure Üçer, Tarih Çevirme ffilavuzu, Ankara 1997.
20 Bu ~ah~s, John Turtle Wood'tur. Wood, kaz~ lar~n 1863 y~l~nda ba~lad~~~ n~~beyan etmektedir. Bk. J.T. Wood,
Discoveries At Ephesus, London 1877, s. VII.
21 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmani, C. 1, ~stanbul 1995, s. 371-372. Hekim ~smail Pa~a, ikinci kez atand~~~~
~zmir Valili~i görevinden de 1869 y~l~nda azledilmi~tir.
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gönderilmi~ tir. Bu emirnamede; Con Porde Vud'a verilen sürenin, bitimi tarihinden itibaren,
dördüncü kez, bir sene daha uzat~lmas~, ad~~geçen yerlerde bulunan harabelerde ke~if ve kaz~~
yapmak üzere daha önce yaz~lan talimat hükümlerine uyularak, eski eser ara~t~rmas~na engel
olunmamas~~yaz~l~d~r (Belge: 2). Ancak bu ~ahs~n ç~kard~~~~eserleri demir yolu vas~tas~yla nakletti~i bilinmektedir. Aynca civarda ruhsats~z kaz~lar da yap~lmaktad~r.
Bunun üzerine Vali, konu ile ilgili olarak, Ayd~ n Demir Yolu Komiserli~i'nin bilgisine
ba~vurur. Ald~~~~cevap yar~s~ndan, bu ~ahs~n 1868 y~l~na kadar sözü edilen mahallerden adet ve
miktar~~bilinmeyenlerden ba~ka 51 adet ta~~ile 6 ~imendifer arabas~~ve 2 sand~k dolusu eski
eseri ~ngiltere'ye gönderdi~i anla~~lmaktad~r. Bunlar~n içinde Devlet-i Aliyye Müzesi'ne terk
edilmesi gereken eserlerin de olabilece~i a~ikâr ise de, hiç birini vermedi~i tespit edilmi~tir. Bu
eserlerin s~ n~fland~r~lmas~~ve say~s~na ili~kin ayr~nt~l~~bilgi elde edilmesine de imkân bulunamam~~t~r.
Konuya ili~kin olarak, Ayd~ n Demir Yolu Komiser Vekili Mösyö Edvars taraf~ndan Ayd~ n
Valisi'ne sunulan 1 A~ustos 1868 tarihli yaz~n~n tercümesinde; Mösyö Vud taraf~ndan ~ngiltere'ye nakledilen eserlerin miktar~na ili~kin genel bilgiler vard~r. 1863 senesinden itibaren nelerin
nakledildi~ine ili~kin Demir Yolu Kumpanyas~'nca bir say~~beyan edilememi~, fakat 1867 senesinden evvel az k~ymette eski eserin ~zmir'e naklolunarak Ingiltere'ye gönderildi~i resmi olmayan bir mal~imat olarak sunulmu~tur. 1867 y~l~nda 29 Ekim'de 39 adet ta~, 9 Kas~m'da 1 araba
ta~, 15 Kas~m'da 2 sand~k ve 3 parça ta~, 4 Aral~k'ta 9 parça ta~, 1868 y~l~nda ise 14 ~ubat'ta 1
araba, 17 ~ubat'ta 3 araba ve 19 ~ubat'ta da 1 araba ta~~Izmir'e naklolunmu~tur. 1868 y~l~n~n
~ubat ay~~içinde demir yolu istasyonuna nakledilen eserler ~ngiliz Harp gemilerinden Teryil
adl~~gemiye yüklenmi~tir. Bu eserlerin ço~u Rumca harflerle i~lenmi~~baz~~ta~~ve put parçalar~d~r (Belge: 3).
Vali, Sadaret'e bir yaz~~yazarak, konuyu k~saca özetlemi~~ve sorunun çözümüne yönelik
olarak da önerilere yer vermi~tir. Yaz~da; bu ~ekilde eski eser ara~t~ranlar~n ç~karacaklan eserlerden ikili olanlardan birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi için al~nmas~, tek olanlar~n kendilerine b~rak~lmas~~kaide ve emsal olarak konmu~~ise de, böyle ikili eserin pek nadir bulundu~u,
bir süreden beri bu gibi ecnebilerin ço~unun izin alarak vilâyetin her taraf~ nda ara~t~rmalar
yapmas~~sonucu, külliyetli miktarda eski eser ç~kararak memlekederine naklettikleri vurgulanm~~, Sadrazam iradeleriyle uygun bulunursa;
-Eski eser ara~t~rma ruhsat~~isteyenlerin, masraflar~~ kendileri taraf~ndan kar~~lanmak
üzere, yanlar~nda bir memurun görevlendirilmesi,
-Bu ara~t~rmalarda ç~kacak eserlerin ikili olanlar~n biriyle yetinmeyerek, ya yar~s~, ya da
üçte biri veyahut hiç olmazsa dörtte birinin Devlet-i Aliyye Müzesi için al~nmas~,
-Baz~~Avrupal~lar~ n ruhsats~z olarak kaz~~yapmalar~na engel olunmas~~için, ruhsats~z kaz~~
yap~lmas~ n~n yasaklanmas~,
gerekti~i belirtilmi~~ve gere~inin yap~lmas~~için keyfiyedn bildirilmesi istenmi~tir (Belge:
4). Yaz~~ekinde Sadaret'e Ayd~n Demir Yolu Komiserli~i'nden al~nan 1 A~ustos 1868 tarihli yaz~n~n 28 Temmuz 1284 (9 A~ustos 1868) tarihinde onaylanm~~~tercümesi de gönderilmi~tir.
Ayd~n Valisi'nin 6 Cumâde'l-ülâ 1285 - 12 A~ustos 1284 (24 A~ustos 1868) tarihli ve 97
numaral~~yaz~s~, Sûra-p Devlet'e havale edilmi~, orada Nafia Dairesi'nde okunmu~, bu yaz~n~n
antika ara~t~rmas~~hakk~nda baz~~usullerin konulmas~~gerekti~ini bildiren bir yaz~~oldu~u belir-
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tilmi~~ve konu özetlenerek, belirlenen görü~ler bir yaz~~ile Heyet-i Umumiyye'ye sunulmu~tur
(Belge: 5/1-2).
Bu belgede; Osmanl~~topraklar~ nda eski eser ara~t~rmas~~yapacaklara bulunacak eserlerden çift olanlar~ndan birinin Devlet-i Aliyye Müzesi'ne b~rak~ lmak üzere izin verildi~i, ikili
olanlar~n pek nadir oldu~u, olanlar~n da sakland~~~~tespiti yap~larak, eski eserlerin Osmanl~~
topraklar~nda di~er ülkelere nazaran daha fazla bulundu~u, buna ra~men Avrupa Müzelerinin
s~k s~k buradan götürülen eserlerle dolduruldu~u ve medeni devletler taraf~ndan uzun zamandan beri müzeler aç~larak, gitgide eksikliklerinin tamamlanmas~ na özen gösterildi~i halde,
bizde henüz bir müzenin bulunmamas~n~n yak~~~k almayaca~~~belirtilmi~~ve bir süre daha bu
~ekilde eski eser ç~kar~lmas~na müsaade edildi~i takdirde, ne kadar k~ymetli ve nadir eser varsa
ç~ kar~l~p yurt d~~~na götürülece~i, bu nedenle bu soruna bir çare bulunmas~n~n i~in gere~i oldu~u ortaya konmu~tur. Ayd~ n Valili~i'nin ç~kar~lacak eserlerden uygun bir miktar~n al~nmas~~
önerisi, taksim için eserin de~erinin bilinmesi gerekece~i ve nadir parçalar~n k~ymet takdirinin
yap~lmas~n~n mümkün olamayaca~~~gerekçesiyle reddedilmi~tir. Bu eserlerin ço~u yabanc~~olan
bir tak~ m antikac~lar~ n eline geçtikten sonra, taksim külfetine dü~mektense, ~stanbul'da mükemmel bir müze tanzimi, bunun için bundan sonra ~unun bunun eser ara~t~rmalar~na izin verilmeyip, eski eser ç~kaca~~~umudu olan yerlerde hükümet taraf~ndan ke~if ve ara~t~rma yapt~r~lmak üzere Hazine'den yüz bin kuru~~ayr~lmas~, bir bölgede eser gömülü oldu~unun haber
al~nmas~~halinde, uzmanlar marifetiyle incelenerek elde edilen bilgilerle birlikte, ne ~ekilde
kaz~~yap~lmas~~gerekti~inin ve ne miktar masrafla ç~kar~lmas~n~ n mümkün olabilece~inin etrafl~ca bir yaz~~ile bildirilmesi hususunun vilayetlere tavsiye edilmesi, Maliye Nezareti'ne de bilgi
verilmesi ve bundan böyle eski eser ara~t~ rmak isteyenlere izin verilmeyece~inin Bab-~~
ilgili daireye kay~t ettirilmesi uygun görülmü~, ancak konunun bir kere de Heyet-i Umumiyye'de müzakere edilmesi istenmi~tir.
Heyet-i Umumiyye, Naf~a Dairesi'nce haz~rlanan mazbatay~~incelemi~, 22 Ramazan 1285
- 24 Kanun-~~evvel 1284 (5.1.1869) tarihli ve 903 numaral~~ kararla görü~lerini belirtmi~tir
(Belge: 6/1-2). Asl~nda bu karar, ayn~~zamanda daha sonra yay~ nlanacak olan 1869 tarihli Asar~~Atika Nizamnamesi'nin de maddelerini aç~ kça belirlemi~tir. Bu kararda; öncelikle konunun
k~sa bir özeti verilmi~, Naf~a Dairesi'nin eski eser ara~t~ rmalar~na izin verilmemesi görü~ü reddedilmi~, buna kar~~ n Avrupa'da, bilhassa Fransa'da resmi izinle eski eser ç~kar~lmas~na engel
olunmad~~~, fakat ç~kar~lan eserlerin ba~ ka memleketlere götürülmesine müsaade edilmedi~i
vurgulanm~~t~r. Bu anlay~~la;
-Yerli ve yabanc~ , memleket dahilinde eski eser ara~t~racak olanlar~ n evvela resmi izin
için müracaat etmeleri,
-Devletçe sak~ nca görülmeyip de izin verildi~i takdirde, ara~t~ racaklan ve ç~karacaklar~~
eserleri ba~ ka ülkelere nakledemeyip, dahilde istediklerine, talep olunur ise hükümete satma&
izinli olmalar~,
-Bir adam~ n mülkü içinde ç~kan eski eserin, kendisinin mal~~oldu~u,
mas~,

-Her nevi eski sikkelerin yurt d~~~ na gönderilmesinin, konulacak yasaktan istisna k~l~ n-

-Eski eser ç~kar~lmas~~için verilecek iznin, yaln~z yer alt~ndaki eserlere ait oldu~u, yer üstünde olan her türlü eski eserin ve onlar~n mü~temilat ve teferruat~ndan olan ~eylerin hiç bir
zaman sökülmesine ve k~ r~lmas~ na izin verilmemesi, buna cesaret eden olur ise kanunen cezaland~r~lmas~,
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Bir devlet taraf~ ndan resmen eski eser talep edilmesi halinde, vuku bulacak resmi iltimas~ n kabul edilmesi ve yerine getirilmesinin Padi~ah'~ n özel iznine ba~l~~olmas~,
hususlar~~ sorunun çözümüne yönelik olarak ön plana ç~kar~ lm~~t~r.
Ayr~ca devletçe eski esere vak~f memurlar bulmak, ihtiyaç duyulan yerlerde ara~t~rma
yapt~rmak, elde edilecek eserleri düzgün bir ~ekilde korumak ve bunlar~~ te~hir etmek üzere
Naf~a Dairesi'nin önerdi~i yüz bin kuru~un yeterli olamayaca~~~dü~ünülmü~~ve bu giri~imin gecikmemesi için, ödene~in iki yüz bin kuru~a ç~ kar~ larak, Maarif Nezareti'nin bütçesine ilave
edilmesi önerilmi~tir.
Heyet-i Umumiyye'nin yaz~s~ nda; bu gibi yeni faydal~~ i~ler ve icraat~ n, Devlet Müzesi
ad~ na gereken eski eserin ara~t~ r~lmas~~ve ç~kar~lmas~ n~ n etrafl~~ bir nizamname ile sa~lanmas~,
gerek devlet nam~na eski eser ç~ kar~lmas~yla umumi bir müze tanzimi ve gerek kaidelere uygun
olarak eski eser ara~t~r~lmas~~ için talep olunacak ruhsatlar~n tetkiki ve verilmesi faaliyetlerinin
Maarif Nezareti'ne havalesi, belirlenen esaslar dahilinde uzmanlarla müzakere edilip bir nizamname layihas~~ yap~larak Bab-~~ Âli'ye sunulmas~, Saray-~~ Hümayun kompleksi içinde yer alan
Cebehane'de bir çok nadir eserin bulundu~u, binan~ n geni~~ve sa~lam oldu~u, buradaki eserlere ilaveten önerilen usuller sonucu ele geçecek di~er eserlerin burada korunmas~n~n ve bu
binan~ n u~ numi müze olarak kullan~lmas~ n~ n mümkün olaca~~, bu çerçevede Maarif Nezareti'nin bilgilendirilmesi ve y~ ll~ k iki yüz bin kuru~un Maarif bütçesine aktar~lmas~~için Hazine'ce
gere~inin yap~lmas~~ hususunun Maliye Nezareti'ne havalesi konular~ na da yer verilmi~tir.
Ayd~ n Valili~i'nin ~ikayeti de göz önüne al~ nm~~~ve tacir olarak nitelenen Con Porde
Vud'un izninin yak~ nda yay~ nlanacak nizamnameye kadar ertelenmesi do~rultusunda Ayd~ n
Sadaret taraf~ ndan bir cevap verilmesi hususu da öneri olarak getirilmi~tir.
Konu ile ilgili olarak haz~ rlanan ve Padi~ah'a sunulan 4 ~evval 1285 (18.1.1869) tarihli
irade-i seniyyede Heyet-i Umumiyye'nin önerilerine yer verilmi~tir. Bu yaz~ n~ n alt~ nda yer alan
5 ~evval 1285 (19.1.1869) tarihli belgede de bu öneriler uygun bulunmu~tur (Belge: 7).
Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi tasnifinde kay~ tl~~15 ~evval 1285 (29.1.1869) tarihli
bir yaz~dan, konuya ili~kin olarak, Maarif ve Maliye Nezaretleri ile Ayd~ n Valili~i'ne gerekli talimatlar~ n yaz~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r (Belge: 8). Maarif Nezareti'ne gönderilen yaz~ n~ n bir bölümü daha önce yay~ nlan~n~~ ur22. Bu yay~ nda belgenin tasnif numaras~~ verilmemi~~ve yaz~ n~ n
sonu adet olmad~~~~üzere "cevab~~yoktur" cümlesiyle bitirilmi~tir. Bu ifadenin yaz~ya sonradan
eklenen bir cümle mi, yoksa yazar~ n kendi tespiti ~ni oldu~u tam anla~~lamam~~ur.
Konuya ili~kin belgelerin biri de, irade-i seniyyeye ba~l~~ olarak kaleme al~ nm~~~20 ~evval
1285 (3.2.1869) tarihli bir pusulad~ r. Üzerinde irade-i seniyyede ad~~ geçen nizamname yap~ld~ ktan sonra, sefaretlere tebli~~olunmasma yönelik bir talimat notu vard~ r (Belge: 9).
Söz konusu nizamname Takvim-i Vakayi gazetesinin 1 Zilkade 1285 - 1 ~ubat 1284
(13.2.1869) tarihli nüshas~ nda yay~ nlanm~~t~ r (Belge: 10). Nizamnamenin giri~~bölümünde;
Antika olarak adland~ r~lan eski eserlerin k~ ymet ve önemi vurgulanarak, bunlar~ n di~er
ülkelere nazaran, imparatorlu~un her taraf~ nda çoklukla bulundu~u,
Eskiden ~stanbul'da mükemmel bir müze tesisi tasavvur edilerek, antika ara~t~ ranlara
çift olarak bulunan eski eserlerin birer adedi Devlet-i Aliyye'ye terk olunmak üzere ruhsat ve-
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rilmek gibi baz~~usullerin uyguland~~~, ikili eski eserlerin pek nadir ç~ kt~~~, benzeri bulunanlar~ n da saklan~ p gizlendi~i, bu çerçevede getirilen yöntemin belirlenen amaç için yeterli olamad~~~, bundan dolay~~da müzenin ~imdiye kadar istenilen düzeye getirilemedi~i,
tespitleri yap~larak;
-Eski eserlerin k~ymet ve öneminden dolay~~daha mükemmel bir düzen kurularak, antika
ara~t~ rmas~~hususunun yaz~l~~kurallar haline getirilmesi,
-Söz konusu müzenin düzenlenerek ve eksiklikleri giderilerek, mevcut eserlerin te~hir
olunmas~, kay~ t ve benzeri i~ler ile gerekli ayr~nt~lar~n incelenmesi ve yürütülmesi hususlar~ n~n
Maarif Nezareti' ne ba~lanmas~,
-Masraflar~n kar~~lanmas~~ için ad~~ geçen bakanl~~~ n bütçesine gerekli mebla~~ n tahsis
edilmesi,
hususlar~ n~ n bu defa Padi~ah taraf~ndan emredildi~inden, bunun gere~i olarak da nizamnamenin Maarif Nezareti'nin te~ebbüsüyle kaleme al~nd~~~ndan bahsedilmi~~ve maddelere
geçilmi~tir. Günümüzün anla~~labilir ifadeleriyle;
Bundan böyle Osmanl~~ülkesinde eski eser ara~t~rmas~~yapmak isteyenler, her ~eyden
evvel Maarif Nezareti'ne müracaat edip resmen izin almad~kça, hiçbir tarafta eski eser ara~t~ rmas~~yapamayacaklard~r.
Devletçe sak~nca görülmeyip de kendilerine izin verilenler, ara~t~racaklar~~ve ç~ karacaklar~~eserleri ba~ka devletlere nakledemeyip, dahilde istediklerine talep olunur ise hükümete
satma~a izinli olacaklard~ r.
Bir adam~n mülkü içinde ç~kan eski eserler kendisinin mal~~olacakt~r.
Her nevi eski sikkelerin yurt d~~~na gönderilmesi, konulacak yasaktan istisna tutulacakt~r.
Eski eser ç~ kar~lmas~~için verilecek izin yaln~z toprak alt~nda bulunacak eserlere ait
olup, yüzeyde olan her türlü eski eserin ve onlar~n mü~temilat ve teferruat~ndan olan ~eylerin
hiçbir zaman sökülmesine ve k~r~lmas~na izin verilmeyecek, buna cesaret eden olur ise kanunen cezaland~ r~lacakt~r.
Bir devlet taraf~ndan resmen eski eser talebi için vuku bulacak iltimas~n kabul edilip
yerine getirilmesi Padi~ah'~ n özel iznine ba~l~~olacakt~ r.
Eski eser ara~t~rmas~~ve kar~s~ndan anlayan ve bilgisi olup da bunu ad~~geçen nezarete
ispat edebilenlerin masraf ve ücretleri Hazine'den kar~~lanmak üzere kendilerine memuriyet
ve resmi izin verilece~inden, bu ki~iler ad~~geçen nezarete müracaat edeceklerdir.

De~erlendirme ve Sonuç
1869 tarihli Asar-~~Atika Nizamnamesi'nin, ortaya ç~k~~~nedeni ara~t~r~ld~~~ nda, bunun iki
sorunu çözmeye yönelik oldu~u, di~er belgelerin yan~~s~ra nizamnamenin giri~~bölümünde de
aç~kça görülebilir. Bunlardan biri, eski eserin ülkemizde çok bulunmas~ na ra~men, ~stanbul'daki müzenin Avrupa müzelerinin ayar~na getirilememesi, di~eri ise bu amaca yönelik olarak
yabanc~lara, kaz~ larda ortaya ç~ kan eserlerin ikili olanlar~n~n birer adedi Devlet-i Aliyye'ye terk
olunmas~~~art~yla ruhsat verilmesine ra~men, bu eserlerin devletten gizlenmesi ve hemen he-
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men tamam~ n~ n yurt d~~~ na götürülmesidir. Tabii ki birbirine ba~l~~ bu iki sorunu de~erlendiren ve buradan bir sonuç ç~ kararak çözüm üreten ayd~ n kesimi, bürokratik mekanizmay~~ harekete geçirecek kültürel bilinçlenmeyi yaratmaya ba~lam~~t~ r. Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinin 17.1.1865 tarihli nüshas~ ndaki haber, asl~ nda bu ortam~~ haz~ rlamaya çal~~an iyi bir
örnek olmaktad~r.
1868 y~l~ nda Ayd~ n Vilâyeti'ne vali olarak atanan Hekim ~smail Pa~a, ~stanbul'da bulunmu~~ve naz~ rl~k da yapm~~~ayd~ n bir ki~ i olarak, bu kültürel bilinçlenme ile görevine ba~lam~~~
oldu~u dü~ünülebilir. idari mekanizmay~~iyi bilen Pa~a, kaz~~ve ara~t~rmalara ili~kin sorunlar~~
tespit etmi~ , çözüm önerileri ile birlikte Sadaret makam~ na sunmu~tur. Getirdi~i çözüm, izinsiz
kaz~~ve ara~t~rmalar~ n yasaklanmas~, bu tür çal~~malarda masraflar~~ara~t~ rmac~~taraf~ndan kar~~ lanmak üzere bir memurun yer almas~~ve ç~ kan eserlerden al~ nan pay~n yükseltilmesi ~eklindedir. Sorunun J. T. Wood örne~i ile Istanbul'a ta~mmas~ , çözümüne yönelik olarak, eski eserler
ve müzeler üzerine bir tak~ m dü~üncelerin geli~ tirilmesine neden olmu~ tur. Soruna bulunan
çözüm, yine etkisi alt~ nda kal~ nan Avrupa'n~n uygulad~~~~sistemi aktarmak olmu~tur. Belgelerde görülece~i üzere, Avrupa'da, bilhassa Fransa'da uyguland~~~~ifade edilen, "resmi izinle
eski eser ç~ kar~lmas~~ ve ç~kar~lan eserlerin ba~ ka memleketlere götürülmesine müsaade edilmemesi" gibi bir ilke esas al~ nm~~t~r.
Maarif Nezareti'nden izin al~ nmad~ kça Osmanl~~ topraklar~ nda eski eser ara~ t~rmas~~yap~ lmas~ n~ n yasaklanmas~ , asl~ nda eski eser korumac~l~~m~ n bir düzene sokulmas~ na yönelik
önemli bir tedbir olarak görünmektedir. Bu, ayn~~zamanda kaçak kaz~lar~~ da önlemeye yönelik
bir önlemdir. Bu çerçevede, yürürlükte olan 8.8.1858 tarihli Ceza Kanunnamesi'nin 133. maddesine at~ fta bulunularak, eski eser ç~ kar~lmas~~ için verilecek iznin yaln~z toprak alt~nda bulunacak eserlere ait oldu~u, yüzeyde olan her türlü eski eserin sökülüp k~ r~ lmas~ na izin verilmeyece~i, buna cesaret edenlerin kanunen cezaland~ r~laca~~~belirtilmi~tir.
Bir adam~n mülkü içinde ç~kan eski eserler o ki~iye ait olacakt~ r hükmünün temelinde
ise, f~ k~ h hükümleri ve emirnamelerin yan~~ s~ ra 1858 y~l~nda yürürlü~e giren Arazi Kanunnamesi'nde özel mülkiyetin f~ lizlenmeye ba~lamas~~da aranabilir. Yani eski eserler henüz devlet
mal~~ olarak görülmemi~, mülkiyet hakk~, bulundu~u topra~~n sahibine b~ rak~lm~~ t~ r. Sorun
ileri a~amalarda büyüdü~ünde, öncelikle Ayd~ n Valisi'nin getirdi~i öneriler ön plâna ç~ km~~~ve
bu çerçevede 1874 tarihli Asar-~~ Atika Nizamnamesi'nde ç~ kar~ lan eserlerin 1/3'ünün Devlet
Müzesi için al~ nmas~~(mad. 3), denetimi zor olan yerlerde bulunan kaz~larda, masraflar~~ruhsat
sahibi taraf~ ndan kar~~ lanmak üzere, bir memurun görevlendirilmesi (mad. 21) hususlar~~ yer
alm~~t~r".
Ülkemizde ilk müzenin 1846 y~l~ nda kuruldu~u kabul edilmekle beraber, belgelerden,
müzenin 1869 y~ l~ nda henüz bir çekirdek müze görünümünde oldu~u ve bunun istenilen düzeyde bulunmad~~~~anla~~ lmaktad~ r. Bu çerçevede eski Cebehane'de nadir eserlerin bulundu~u, binas~ n~ n da geni~~ve sa~lam oldu~u saptamas~~ yap~larak, buras~ n~!' umumi müze yap~lmas~~ önerilmi~, bu öneri de kabul edilmi~ tir. Amaç ülkemizde Avrupa müzeleri ayar~ nda bir
müze kurmak olunca, getirilen çözümlerden biri, do~al olarak, ara~t~ r~ lan ve kaz~lardan ç~ kar~ lan eserlerin yurt d~~~ na ç~ kar~l~nas~ mn yasaklanmas~d~ r. Böylece eski eser kaçakç~l~~~ n~~ önlemeye yönelik ilk tedbir al~ nm~~t~r. Bu eserlerin yurt içinde al~ m~~ve sat~m~ na izin verilmi~, ancak

23 Düstur, 1. Tertip, C. 3, Matbaa-i Amire, 1293, s. 426, 428. Yabanc~~ kaz~lara kat~lan memurun masraflarm~ n
ruhsat sahibi taraf~ ndan kar~~ lanmas~~ usulü, günümüzde de yabanc~~ kaz~~ ve ara~t~ rmalara kat~lan temsilci~~i~~~
harc~ rahm~ n ödenmesi ~eklinde devam etmektedir.
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bu eserlerden talep edilen olursa, bunlar~ n devlete sat~lmas~~ilke olarak benimsenmi~tir. Bu, asl~nda daha sonra eski eser yasalar~m~zda ortaya ç~kacak olan, devletin sat~n almada öncelik
hakk~n~n ilk ~ekli olarak görülmelidir. Bu sayede müze, koleksiyonlanm geli~tirip büyütebilecektir. Bu müzenin geni~~seksiyonlara sahip olabilmesi için, kaz~~yap~larak eser elde etmesi de
gerekir ki, bu çerçevede örgütsel bir yap~ya ve uzmana ihtiyaç vard~ r. Çözüm olarak, Maarif Nezareti'ne bu amaca yönelik olarak görev verilmi~, antika ara~t~rmas~~ve kaz~s~~hakk~nda bilgisi
olan ve bunu nezarete ispat eden ki~ilere giderleri Hazine'ce kar~~ lanmak üzere memuriyet ve
resmi izin verilece~i nizamname maddesi olarak yer alm~~t~ r. Maarif Nezareti ayr~ca, tüm kaz~~
ve ruhsat i~leri ile ilgilenecektir.
Baz~~devletlerin eski eser taleplerinin oldu~u bir dönemde, bu istekleri kabul etme ve
yerine getirme yetkisini Padi~ah elinde tutmu~tur. Bu husus tabii ki idari yönetimin bir gere~i
olarak görülebilir. Ancak bu, nizamnamenin en esnek maddelerinden biridir. Padi~ah'a verilen
bu yetki, belli bir zaman sonra, yabanc~lar~ n bu kanaldan izin alma yoluna gitmelerine neden
olmu~~ve bir yerde eski eserlerin yurt d~~~ na ç~kar~lma yasa~~, bu ~ekilde tarn~~l~r hâle gelmi~tir.
Eski sikkelerin yurt d~~~ na gönderilmesi hususunun getirilen yasaklar~n d~~~nda tutulmas~~ise,
bir soru i~areti olarak kalm~~t~ r. Belki de bu tür eserlerin çok bulunmas~~ve eski eser
kapsam~nda görülmemesi, bu soruya bir cevap olabilir.
Bu nizamname, yay~nland~~~~1869 y~l~ndan 1874 y~l~na kadar, yürürlükte kald~~~~sürece
uygulanm~~~m~d~ r? "1285 senesinde mevki-i icraya vaz'olunan nizamname" sözünden, bu nizamnamenin kesin olarak yürürlükte bulundu~u belirtilmi~tir24. H. Schliemann'~ n Troya kaz~s~na ili~ kin yarmnda, 1869 tarihli nizamnamenin yürürlükte oldu~una ili~kin bir ifadeye rastlanmaktad~r. Troya'da kaz~~yapaca~~~yerin önce hükümet taraf~ndan sat~n al~nd~~~ndan bahseden H. Schliemann, daha sonra ise, bunun yanl~~~oldu~unu, buray~~kendisinin sat~n almaya çal~~t~~~n~, hatta pazarl~~~m da yapt~~~n~, ancak arazinin Saffet Pa~a taraf~ndan sat~n al~nd~~~n~~
belirtmekte ve bu sat~~~~ö~rendikten sonra da "Böylece kaz~~yapabilecektim, ancak buldu~um
her ~eyi kendisine vermek zorundayd~m. Ona .... kaz~~yapmak istemedi~imi anlatt~m. O zamanki Amerikan elçisi Bay Wyne Mac Veagh'in kanal~yla Saffet Pa~a, kaz~lar~~yapmam~~ve bulduklar~= yaln~zca yar~s~n~~vermemi teklif etti; bunun üzerine buldu~um hazinenin parma
dü~en yar~s~n~~Türkiye'den ç~karma hakk~n~~korumak kayd~yla iste~ini kabul ettim. Bana Nisan
1872'de verilen bu hak bir bakanl~k karar~~ile geri al~nd~; bu kararda buldu~um eserlerin bana
ait yar~s~ndan hiçbir ~eyi d~~ar~~ç~karamayaca~'~m, ancak onlar~~Türkiye'de satabilme hakk~na
sahip oldu~um belirtiliyordu." ifadelerine yer vermi~tir". H. Schliemann'~n anlatt~ klar~n~n
abart~l~~oldu~u dü~ünülmelidir. Burada 1869 tarihli nizaumamenin 2. maddesi uygulanm~~t~r.
Söz konusu arazi de Müze-i Hümayun ad~na sat~n al~nm~~t~r. Bilindi~i gibi, Schliemann, kendisine b~rak~lan bu payla da yetinmemi~~ve 1873 y~l~nda buldu~u Priamos hazinesinin tamam~n~~
yurt d~~~na kaç~rm~~tu.
1869 tarihli Asar-~~Atika Nizamnamesi'nin, genel bir çerçevede incelendi~inde, detaya
inen bir yasa olmad~~~, bilimsel kayg~lar~~ve korumac~l~~~~primitif düzeyde tuttu~u görülmektedir. Nizamname, eski eserlerin yurt d~~~ na ç~kar~lmas~ndan rahats~z olan Osmanl~'mn kayg~lar~n~~ortaya koyan, bu çerçevede çözümü sikkeler hariç, kapsam~~tam belirgin olmasa da eski
eserlerin yurt d~~~na ç~k~~~n~~yasaklamakta bulan, ancak teokratik bir yakla~~m sonucu Padi~ah'a
H. Çal, a.g.m., s. 391.
Heinrich Schliemann, Trojanische Alterthümer. Bericht dber die Ausgrabungen in Troja, Brockhaus,
Leibzig 1874. Giri~~s. LII-LIV. Zikreden Ufuk Esin, Heinrich Schliemann, Kaz~~Raporlar] ve Mektuplarmdan Seçme
Parçalarla Troya, ~stanbul 1991, s. 42-43.
24
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verilen yetkiyle bu yasa~~~taru~~l~r hale getiren, bulunan eserlerin mülkiyetini toprak sahibinde
ve kaz~~iznine sahip ~ah~sta b~rakan özel mülkiyetçi bir yasa olmu~tur. O y~llarda özel müzelerin
olmad~~~, bilimsel statüde bir koleksiyonculu~un bulunmad~~~~dü~ünülse de, kaz~lar sonucu
ortaya ç~kar~lan ve özel mülkiyete geçen eski eserlerin yurt içinde al~m~~ve sat~m~n~n yap~ld~~~~
tasavvur edilebilir. Devlet, kaz~lardan ç~kan eserleri sat~ n almada öncelik hakk~na sahiptir. Devlet, bu hakk~~kullanarak ve bizzat uzmanlar çal~~ur~ p kaz~~yaparak ~stanbul'daki müzeyi arzulanan düzeye getirmeyi amaçlam~~ur.
Osmanl~'n~n, ekonomik ve siyasal aç~dan, o dönemdeki durumu dü~ünüldü~ünde, yap~lmak istenen veya yap~lmaya çal~~~ lan i~in önemi takdire de~erdir. Ancak daha sonra, yabanc~~
ülkelerin bask~s~~sonucu, payla~~mc~~bir yasa olan 1874 tarihli nizamname yap~lm~~t~r. Müze
Müdürü Phlipp Anton Dethier taraf~ ndan haz~ rlanan bu nizamname, ç~ kar~lan eserleri devlet,
arazi sahibi ve haf~r aras~nda 1/3 oran~ nda payla~urmaktad~r. Haf~r, kendisine b~ rak~lan pay~,
yurt d~~~ na da götürebilmektedir. Müze müdürlü~üne Osman Hamdi'nin atanmas~~ hem yabanc~~ müze müdürlerinin sonu olmu~, hem de onun taraf~ ndan haz~ rlanan 1884 tarihli nizamname ile, tüm bu aksakl~ klar büyük ölçüde ortadan kald~ r~larak, devlet mülkiyetine dayal~~
bir düzenleme getirilmi~tir. Fakat 1869 tarihli nizamname, tüm eksikliklerine ra~men, bu konuda ilk nizamname olmas~~ nedeniyle, eski eser yasalar~m~z~ n önemli bir basama~~n~~ te~kil etmektedir.

Belge: 1 (~~D 547/4)
Fi 15 ~evvâ1 sene (1)279 ve fr 23 Mart sene (1)279 tarihiyle ~zmir Vâlisi'ne yaz~lan tahrirât-~~ sâmiyyenin sûretidir.
~ngiltere Devleti tebe'as~ ndan Mösyö Con Porde Vud'un ba'z~~âsâr-~~atika taharrisi z~ mmnda sekiz yüz altm~~~dört sene-i milâdiyyesi Haziran~ nm alafranga ibtidâsma kadar Ayd~ n Eyâleti dahilinde kâ'in Ayaslu~~ve Gâvurköyü c~vânnda ve Eskikal'a nâm mahal etraf~ nda bulunan
harâbe-zâr~~hafr ve ke~f etmek üzere ol tarafa azimet edece~i beyâniyle ol bâbda ruhsat i'tâs~~ve
mûmâ-ileyh hakk~nda mu'âvenet ve teshilât-~~lâz~menin dahi icrâs~~cânib-i sefâretden bâ-takrir
istid'â k~l~ nm~~~olup beyana hâcet olmad~~~~üzere antika taharri edenlerin ç~karacaklar~~antikalardan ikili olanlar~ n birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi içün al~nup bir olanlar~ n kendülerine
terki kâ'ide-i mer'iyye ve emsâli iktizâs~ ndan oldu~u gibi bir mahalle alâmet olmak üzere veyahüd sâ'ir sürede yaz' olunmu~~âsâr-~~atikamn merkûz oldu~u mahalden ihrac~~dahi rehin-i cevâz olamayaca~~ndan ve devlete â'id olmayan mahallerde âsâr-~~ atika taharri edilecek oldu~u
halde o mahaller ashab~ n~ n evvel emirde ~ rzâs~~ iktizâ edece~inden bu usûle tevfikan m~lmaileyhin sene-i merk~lme Haziran~~ ibtidas~ na kadar oradan asar-~~atika ihrâc etmesine mümâna'at olunmayarak hakk~nda mu'âvenet ve teshilat-~~laz~ menin icrâs~~ve ber-vech-i muharrer Devlet-i Aliyye içün al~ nacak antikalar bulunur ise ahz ve h~fz~~ ile keyfiyyetin bu tarafa i~'âr~~ husûsuna himmet buyurmalar~~ siyâkmda ~ukka.

Belge: 2 (~~D 547/5)
Fi 21 Zilka'de sene (1)283 ve fi 16 Mart sene (1)283 tarihiyle ~zmir Vâlisi'ne yaz~lar~~
emirnâme-i saminin sûretidir.
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~ngiltere Devleti tebe'as~ndan Con Portle Vud'un Ayd~n Sar~ca~~'nda kâ'in Ayaslu~~ve
Gâvurköyü civar~nda ve Eskikal'a nam mahal etraf~nda bulunan harabe-zar~~hafr ve ke~f ile
âsar-~~atika ihrâc etmesi z~mn~nda mukaddemâ cânib-i sefâretden vaki' olan istid'â üzerine def a-i salise olarak makam-1 senaveriden yaz~lan tahriratda muharrer müddetin inluzas~ndan i'tibâren bir sene müddet temdidi fi 14 Zilka'de sene (1)282 tarihinde ol tarafa yaz~lm~~~idi. Bu
müddet dahi münkaziyye oldu~u cihede bir sene daha temdidine me'züniyyet verilmesi sefâret-i muma-ileyha cânibinden bu kerre dahi bâ-takrir ifade ve iltimas olunma~la mülna-ileyhin
tarih-i ink~zâil müddetden i'dbaren bir sene müddet daha zikr olunan mahallerde en evvel
yaz~lan tahrirât~n ahkam~na ve nizam~na tatbiken asar-~~ atika taharri etmesine mümâna'at
olunmamas~~siyalunda ~ukka.
Belge: 3 (~~D 547/6 )
Makam-1 Ali-i cenab-~~vilayet-penahiye fi gurre-i A~ustos sene (1)868 Efrenci tarihiyle
Ayd~n Timur Yolu26 Komiser Vekili Mösyö Edvars taraf~ndan takdim olunan takririn tercemesidir.
Ayd~n Timur Yolu Komiseri Nihâd Efendiye irsal buyurulan emirnâme-i vilayet-penahi'erini ahz eyledim. Ayaslu~'dan Mösyö Vud'un taraf~ ndan ihrâc ve timur yolu ile nakl etmi~~oldu~u asâr-~~atikalar~n ber-vech-i ati beyân~na ibtidâr eylerim. Sene-i milâdiyyenin bin sekiz yüz
altm~~~yedi senesi ve ~ehr-i Te~rin-i evveli efrencinin yirmi dokuzuncu günü otuz dokuz aded
ta~~ve Te~rin-i saninin dokuzuncu günü bir araba ta~~ve on be~inci günü iki sand~k ve üç parça
ta~~ve Kanün-~~evvelin dördüncü günü dokuz parça ta~~ve bin sekiz yüz altm~~~sekiz senesi ~ehr-i
~ubat~n on dördüncü günü bir araba ve on yedinci günü üç ve on dokuzuncu günü bir araba
ta~~~zmir'e nakl olunmu~dur. Bin sekiz yüz altm~~~sekiz senesi ~ehr-i ~ubat içinde timur yolu istasyonuna nakl olunan ta~lar ~ngiltere sefâyin-i harbiyyesinden Teryil nâm sefineye hamûle
olunmu~dur ve ta~lar~n ekserisi Rümü'l-ibare hurûfât ve ba'z~~ i~lenmi~~ta~~ve put parçalar~~oldu~u anla~~lm~~d~r. Emr ü irâde-i vilayet-penahileri üzere bin sekiz yüz altm~~~üç senesinden i'tibâren laz~mgelen malumau Timur Yolu Kumpanyas~~beyan edememi~dir. Fakat gayr-~~resmi
sürede ahz eyledi~im ma'lümata nazaran cüz'i k~ymedu asar-~~atika bin sekiz yüz altm~~~yedi
sene-i milâdiyyeden evvel ~zmir'e nakl olunarak ~ngiltere cânibine gönderilmi~dir.
~~bu terceme asl~na mutab~k idü~ü
Fi 28 Temmuz sene (12)84
Bende
Tercuman-~~Vilayet
~mza

26 Metinlerde demir yolu timur yolu olarak yaz~lm~~t~r. Timur, demir sözcü~ü ile e~~anlambd~r. Bk. ~emseddin
Kâmüs-~~Türki, Dersa'âdet 1317, s. 458, 620.
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Belge: 4 (~SD 547/3)
N~~mero 97
Makâm-~~celil-i sadâret-i uzmâya
Ma'rüz-~~çâker-i kemineleridir ki
Geçende ~ngiltere konsulatosu ma'rifetiyle savb-~~ çâkerâneme ~sâ1 ve i'tâ olunan fi 21
Zilka'de sene (12)83 târihlü ve üç yüz seksen üç numerolu bir k~ t'a emirnâme-i sârni-i cenâb-~~
vekâlet-penâhilerinde ~ngiltere Devleti fehimesi tebe'as~ ndan Con Portle Vud'un dördüncü
defa olmak üzere müddet-i sâb~ k~ n târih-i ink~zâs~ ndan i'tibâren daha bir sene müddet Ayd~ n
Sanca~~'nda kâ'in Ayaslu~~ve Gâvurköyü civar~ nda ve Eskikal'a nâm mahall etrâfinda bulunan
harâbe-zâr~~ hafr ve ke~f ile en evvel ist.âr
' ve tesyâr buyurulan emirnâme-i sâmi ahkâm~ na ve nizâm~ na tatbiken âsâr-~~atika taharri etmesine mümâna'at olunmamas~~ emr ü i~'âr buyurulmakdan ve müddet-i mezküre dahi güzerân etmi~~bulunmakdan nâ~i mümâ-ileyhin mahâll-i mezküreden ihrâc edüp timur yolu vas~ tas~yla nakl etmi~~oldu~u âsâr-~~ atikan~ n mikdâr~~Ayd~ n Timur Yolu Komiserli~i'nden su'â1 olundukda ol bâbda cevâben i'tâ olunup süret-i tercemesi leffen takdim-i pi~gâh-i âli-i cenâb-~~vekâlet-penâhileri k~l~ nan takrir me'âlinden müstebân olaca~~~
vechile ~ nümâ-ileyh bin sekiz yüz altm~~~sekiz sene-i milâdiyyesine kadar mahâll-i mezküreden
aded ve mikdâr~~ ma'lüm olmayanlardan ba~ka elli bir aded ta~~ve alt~~~imendüfer arabas~yla iki
sand~ k memlü âsâr-~~ atika ihrâc ile ~ngiltere cânibine irsâl ve inhâc eyledi~i anla~~ lup arz u beyâna hacet olmad~~~~üzere bunlar~ n içinde Devlet-i Aliyye Müzesi içün terki kâ'ide-i mer'iyye ve
emsâli iktizâs~ ndan olan antikalardan dahi bulunmu~~olaca~~~derkâr ise de hiçbir dâne terk
etmedi~i tahkik k~l~ nm~~~ve çünki bunlar~ n ihrâc ile ber-minvâl-i ~na'rüz ~ngiltere'ye nakl
olunmas~~ zamân-~~çâkerânemden mukaddem olmas~yla müfredât vechile ecnâs ve a'dâd~ na
ma'l~l~nât-~~ kâfiye ahz~ na dest-res olunamam~~d~ r. Bir de bu maküle antika taharri edenlerin ç~ karacaklar~~ antikalardan ikili olanlar~ n birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi içün al~ nup birli olanlar~n kendülerine terki emsâl ve kâ'ide ittihâz buyurulmu~~ise de arz ~~~beyâna hacet olmad~~~~
üzere böyle ikili antika pek nadir bulunup ekser bulunanlar birli oldu~u ve bir vakitden berü
buralarda bu gibi ecnebilerden çok kimse istihsâl-i ruhsatla vilâyetin her taraf~nda bi't-taharri
külliyyetlü âsâr-~~atika bi'l-ihrâc memleketlerine nakl ve inhâc etmekde bulundu~u cihetle muvâf~ k-~~irâde-i cenâb-~~ sadâret-penâhileri buyurulup da bu misillü antika taharrisine ruhsat istihsâliyle gelenler masârifi kendi taraflar~ ndan tesviye olunmak üzere hükümet taraf~ ndan yanlar~ na birer me'mür bi't-terfik ç~karacaklar~~antikalar~ n ikili birliye i'tibâr olunmayarak hemân ya
n~sf~~ veyâhüd sülüsü ve hiç olmazsa dörtde biri Devlet-i Aliyye Müzesi içün cânib-i hükümete
terki usül ve kâ'ide ittihâz buyurulmu~~olsa pek çok ~ey hâs~ l olaca~~~gibi ruhsats~z olarak ba'z~~
Frenklerin ötede berüde köylüleri i~fâl ederek rast geldikleri mahalli hafr ile antika taharri
etmekde olduklar~~ rivâyet lul~ nd~~~ ndan bunun dahi memnü'iyyet-i kaviyye tahuna al~ nmas~~ lâz~meden bulundu~u cihetle ifâ-y~~ muktezâs~yla keyfiyyetin i~'âr~~ bâb~ nda emr ü fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir. Fi 6 Cumâde'l-filâ sene (1)285 ve EL' 12 A~ustos sene (1)284.
Bende
Vâli-i Vilâyet-i Ayd~ n
~mza
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Belge: 5/1-2 (~~D 547/1)
~ngiltere Devleti tebe'as~ndan Mösyö Con Porde Vud'un Ayd~n Sancak' dâhilinde kâ'in
mahâll-i magûmede âsâr-~~atika taharrisiçün dördüncü defa olmak üzere geçenlerde ald~~~~bir
sene ruhsat müddetinin dahi hitâm buldu~undan bahisle memâlik-i mahrûsa-i ~âhânede antika
taharrisi hakk~nda ba'z~~usül ittihâz~~lüzûmuna dâ'ir Ayd~n Vilâyetiinin fi 24 Cumâdel-âhire
sene (1)285 târihiyle ~~lrâ-p Devlet'e havâle buyurulan tahrirât~~Nâfl'a Dâ'iresi'nde lurâ'at
olundu.
Hulâsâ-i me'âli mûmâ-ileyhin bin sekiz yüz altm~~~sekiz sene-i milâdiyyesine kadar ihrâc
eyledi~i âsâr-~~atika mikdân ma'lûm olmayanlardan ba~ka elli bir aded ta~~ve iki sand~k ve alt~~
~imendifer arabas~~memlû antika olarak bunlardan ikili olanlar~n birini Devlet-i Aliyye Müzesi
içün terk etmesi nizam~~iktizâs~ndan oldu~u hâlde bir dânesini bile vermeyüp cümlesini Ingiltere'ye nakl ve isrâ eylemi§ idü~i ve bu kabilden olarak sâ'ir ecnebilerin ç~kard~klar~~antikalardan bir ~ey al~namad~~~~beyâmyla bundan böyle antika taharri edeceklerin masârifi taraflar~ndan tesviye olunmak üzere cânib-i hükûmetden yanlar~na birer me'mûr bi' t-terfik ihrâc olunacak âsâr-~~atikan~n ikili birliye tibâr olunmayarak msf veyâhûd sülüsünün ve hiç olmaz ise
dörtde birinin Devlet-i Aliyye Müzesi içün al~nmas~n~n nizân~~ittihâz~~ve ruhsats~z antika taharrisinin dahi men' etdirilmesi iffidesinden ibâret oluyor.
~câb~~dâ'irece lede'l-mütâla'a memâlik-i mahrûsa-i ~âhânede âsâr-~~atika taharri edeceklere çift olan antikalarm birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi içün terk olunmak üzere ruhsat verilegelmekde ise de ikili antikalar pek nadir oldu~u gibi bulunanlar~~bile ketm u ihfa olunmakda
olup ezmine-i kadime tevârihinin ihbârât-~~sahihas~~delâletiyle memâlik-i Osmâniyye'de
sâ'ireden ziyade âsâr-~~atika mevkûf oldu~u maltim ve bedihi ve Avrupa müzehânelerinin ekseriyyâ bu taraftan götürülen antikalar ile müzeyyen ve memlû olmas~~bu müdde'âya delil-i
aleni olarak târihce ve ma'ârifce derkâr olan lüzûm ve muhassenât~na mebni düvel-i mütemeddine taraf~ndan bir çok vakiderden berü müzehâneler kü~âd~yla refte refte noksânlann~n
ikmâline i'tinâ lul~nageldi~i halde bizde henüz bir müzehâne bulunmamas~~lay~k olamayaca~~na ve bir müddet daha müsâ'ade gösterildi~i sûretde antika zuhûru me'm~ll olup henüz tahari olunamayan mahaller dahi harf olunarak ne kadar luymetlü ve mu'teber âsâr-~~nâdire var
ise tedricen ihrâc ve nakl olunaca~~~derkâr olundu~una binâ'en bunun bir çaresi bulunmak
maslahatdan olup e~erçi ç~kar~lacak ~eylerden bir mikdâr-~~münâsibinin ahz~~~art~yla antika taharrisine ruhsat verildi~i takdirde Devlet Müzesi içün hayli ~ey hâs~l olaca~~~vilâyet-i mü~ârün-ileyhân~n tahrirât~nda gösterilmi~~ise de antikalarm böyle nisbet-i mu'ayyene üzere tefrik
ve taksim olunabilmesi içün bahâlanmn bilinmesi lâz~m gelerek hâlbuki ç~kar~lacak antikalarm
içinde ender ve nâdire ~eyler dahi zuhûr edece~i ve bunlara ise k~ymet takdiri kâbil olamayaca~~~cihetle böyle olmakdan ya'ni zi-k~ymet âsâr-~~nâdireyi ekser ecnebilerden olan bir tak~m
antikac~lar~n eline geçürüp de sonradan taksimi külfetine dü~ülmekden ise sâye-i mehâsinvâye-i hazret-i pâdi~âhide mükemmel bir müzehâne tanzimi z~mn~nda ba'd-ezin ~unun bunun
antika taharrisine ruhsat verilmeyüp antika zuhûru me'mûl olan mahaller cânib-i hükûmetden
ke~f ve taharri etdirilmek üzere bunun içün ~imdilik Hazine-i celileden senevi yüz bin guru~~
kar~uluk tahsisiyle bir mahallde 'âsâr-~~atika meclffin oldu~u haber al~nd~~~~hâlde erbâb~~ma'rifetiyle bi't-tahkik buna dâ'ir istihsâl olunabilen ma'lûmât~n beyâmyla beraber ne vechile icra-y~~
ameliyyât olunmas~~lâz~m gelece~inin ve tahminen ne mikdâr masrafla ihrac~~mümkün olabilece~inin bil-etrâf i~'ân husf~sunun vilâyetlere tavsiyesiyle Mâliye Nezâret-i celilesine dahi beyân-~~
hâl olunmas~~ve bundan böyle antika taharri etmek isteyenlere ruhsat verilmeyece~inin dahi
Bâb-~~Alrce icâb eden aklâma kayd etdirilmesi münâsib gibi tahattur lul~ndlysa da keyfiyetin bir
kerre de Hey'et-i Umümiyye'de müzâkeresi bâb~nda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
(Mühürler)
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Belge: 6/1-2 (~~D 547/2)
903
Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de zuhür eden âsâr-~~ atikan~ n istik~âf ve taharrisiyle sâye-i mehâsin-vâye-i hazret-i pâdi~âhide mükemmel bir müzehâne tanzimi içün iktizâ eden tedâbire
dâ'ir Nâfi'a Dâ'iresi'nden kaleme al~ nm~~~olan mazbata miyâne-i âcizânemizde k~ râ'at ve
mütâla'a k~l~ nm~~d~ r.
Nezd-i hakây~ k-~~vefd-i vekâlet-penâhilerinde muhtâc-~~ta'rif ve beyan de~ildir ki Memâlik-i Osmâniyye'de bulunan âsâr-~~atika tevârihin verdi~i ma'Kunâta nazaran bilâd-~~ sâ'irede
bulunanlardan ziyâde olup Avrupa müzehânelerinin ekseriyyâ bu tarafdan götürülen antikalar
ile müzeyyen ve memlû olmas~~dahi müdde'â-y~~me~rühun delil-i alenisidir.
Âsâr-~~atikan~ n tevârih-i âleme bah~~eyledi~i ma'lûmât-~~nâfl'a ve makbûleyi istikmâl içün
düvel-i mütemeddine taraflar~ndan hayli vakitden berü müzehâneler kü~âd~yla refte refte noksânlarm~ n ikmâline dahi sarf-~~mesâ'i k~ l~nd~~~~hâlde bizde henüz bir müzehânenin bulunmamas~~lay~k olamayaca~~ndan ve bir müddet daha müsâ'ade gösterildi~i sûretde antika zuhûru
me'mül olup icra-y~~taharriyât olunmam~~~olan mahaller dahi hafr edilerek ne kadar k~ymetli
ve mu'teber âsâr-~~nâdire var ise tedricen memâlik-i ecnebiyyeye nakl olunaca~~~melhüz oldu~undan bunun bir çaresi bulunmak içün mazbata-i mezkürede irâd ve ihtar olunan mütâla'ât-~~
esâsiyye pek becâ ve münâsib görünmü~~ve dü~ünülen tedâbirin hulâsas~~dahi ba'd-ezin ~unun
bunun ma'rifetiyle antika taharrisine ruhsat verilmeyüp âsâ.r-~~ atika zuhûru me'mül olan mahaller cânib-i hükûmetden ke~f ve taharri etdirilmek üzere ~imdilik Hazine-i celileden senevi
yüz bin guru~~tahsisiyle teferru'ât-~~ maslahatm tanzimi husüslar~ndan ibâret bulunmu~dur.
Vâk~ 'â ~imdiye kadar memâlik-i mahrûsa-i ~âhânede âsâr-~~ atika taharri edenlere çift olan
antikalar~ n birer adedi taraf-~~ Devlet-i Aliyye'ye terk olunmak ~art~yla ruhsat verilmekde ise de
ikili antikalar pek nadir zuhûr etdi~i misillû bulunanlar~~dahi ketm u ihfâ olunmakda olup
hatta ~ngiltere Devleti tebe'as~ndan Mösyö Con Portle nâm tâcirin Ayd~ n Sanca~~~dahilinde
âsâr-~~atika taharrisi içün dördüncü defa olmak üzere alm~~~oldu~u ruhsat~n müddeti hitâm
buldu~u ve birçok âsâr-~~ atika ihrâc ile ~ngiltere'ye nakl eylemi§ oldu~u hâlde bir dânesini bile
hükümete vermedi~i Ayd~ n Vilâyeti'nden vârid olup ~U müzâkerâta bâ'is olan tahrirâtda beyân
k~lmm~~~ve ç~ kar~ lacak antikalardan bir mikdâr-~~münâsibinin ahz~~ ~art~ n~ n ba'd-ezin icrâ-y~~ taharriyyât içün verilecek ruhsatlara esas ittihâz~~ dahi gösterilmi~~olup ancak vesâyit-i mahsûsa ile
istihrâc olunan âsâr~n o yolda taksimi külfet ve ~ikâyeti istilzâm eyleyece~i ve dâ'irenin mütâla'as~~ vechile Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de ecânibden antika ç~ karanlar~ n külliyen bundan men'i
taraf~na gidilmi~~olsa çünki hâricden âsâr-~~ atika ihrâc~~içün memâlik-i saltanat-~~seniyyeye mürâca'at edenler bâlâda arz u beyan olundu~u üzere vakâyi'-i sâlife-i âlemin târihce eserle ikmâl-i
nekâ'isine ve bu vechile terakki-i ma'ârif-i umûmiyyeye hidmet etmek emeliyle istid'â-y~~ruhsat
eylediklerinden bunlar~ n taleblerine müsâ'ade olunmayup da ihrâc-~~âsâr içün devletce sarf
olunacak mesâ'i derece-i kifâyede olamaz ise bu dahi ~ikâyât~~intâc edece~i mülâbesetiyle ~u iki
nev' mütâla'a yekdi~erine tevfik olunarak buna claba eslem bir kâ'ide vaz'~~ dü~ünüldükde tedkikât-~~ vâk~'adan istidlâl olundu~una göre Avrupa'da ve bilhâssa Fransa'da her kim olur ise olsun ruhsat-~~resmiyye ile âsâr-~~ atika ç~ karmakdan
olmayup fakat ihrâc olunan antikalar~ n ba~ka bir memlekete nakline cevâz verilmedi~i misillû biz de dahi ~u esâsa ri'âyetle yerli
ve ecnebi dâhil-i memâlikde âsâr-~~ atika taharri edecek olanlar~ n evvela ruhsat-~~resmiyyeye mürâca'at ederek devletce mahzûru görülmeyüp de me'zûniyyet verildi~i takdirde taharri ve ihrâc
eyleyecekleri âsâr~~ ba~ka devlet memâlikine nakl edemeyüp dâhilde istediklerine matlab olu-
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nur ise hükümete satma~a me'zim olmalar~~ve bir adam~n mülkü dahilinde zuhûr eden "âsar-~~
atika kendüsünün mal~~olup her nev' atik-i meskûkat~n hârice gönderilmesi sûretinin ittihaz
olunacak memnû'iyetden istisna k~l~nmas~~ ve antika ihrac~~içün verilecek ruhsat yaln~z zir-i zeminde bulunacak asâra hasr olunup merkûz olan her dürlü asar-~~atikan~n ve anlarm mü~temelat ve teferru'at~ndan olan ~eylerin vakten mine'l-evkat kal' ve kam'~na ruhsat verilmeyerek
buna cesaret eden olur ise kânûnen te'dib olunmas~~ve bir devlet taraf~ndan resmen antika taleb olundu~u halde ol bâbda vukû' bulacak iltimas-~~resminin kabül ve is'af~~müsa'ade-i mahsûsa-i seniyyeye merhün olmas~~maddeleri esas ittihâz olunmak üzere devletce asar-~~atikaya vak~f me'mûrlar bulunarak iktizâ eden mahaller bi't-taharri dest-res olunacak antikalar~ n bir sûret-i muntazamada h~fz ile te~hir edilmesi ve ~u kadar ki bu yolda icrâ olunacak taharriyat nas~l
olsa masal-1fi mûcib olarak Naf~'a Dâ'iresi'nin tahsisini gösterdi~i yüz bin guru~~kafi olamayaca~~ndan ve bu te~ebbüsât asr-~~
i~timâl-i hazret-i padi~ahinin inzar-~~ yâr ü a~yârda
yeni bir numûne ve eserini dahi gösterece~inden zikr olunan yüz bin guru~un iki yüz bin guru~a ibla~~olunmas~~ve bu cümle ile berâber öyle bir fa'ide-i cedidenin filiyyat ve icraau ve Devlet Müzesi nam~na olarak icat) eden asar-~~atikamn taharriyât ve ihracat~~etrafl~~bir nizamnâme
ile te'min olunmak ve umûr-~~icrâ'iyyesine bir merci' ta'yin k~l~nmak muktezi olup maslahat~n
Ma'arif Nezareti celilesine nisbet-i tabi'iyyesi dahi bulundu~undan gerek devlet nâm~na antika
ihrâclyla um~lmi bir müzehane tanzimi ve gerek ka'ide-i müttehizesine tevfikan antika taharrisi
içün taleb olunacak ruhsatlar~n tedkik ve i' tâs~~maddelerinin nezâret-i mü~arün-ileyhaya tevdi'
ve havalesiyle berâber yukar~da arz u beyan k~l~nan esaslara tevfikan erbab-~~ ma'lümat ile bi'lmüzakere bir nizamname layihas~~yap~larak Bab-~~'Ali'ye takdim olunmas~mn ve bir de Saray-~~
Hilmayûn-~~mülûkâne dahilinde Ica'in atik cebehanede haylice isar-~~ nadire mahfûz olup binas~~
dahi vasi' ve metin idü~ünden orada bulunan asa= dahi usûl-i ma'rûza semeresiyle dest-res
olunacak ~eylere ilaveten bir sûret-i muntazamada h~fz~~münasib ve mahall-i mezkûrun umûmi
müzehâne ittihaz~~kabil olaca~~ndan buras~n~n dahi nezâret-i mü~arün-ileyhaya ihtâr ve i~-albuyurulmas~~ve mütala'a-i ma'rûza iktizas~nca senevi tahsis olunacak iki yüz bin guru~un
Ma'ârif büdcesine ilavesi z~mn~nda Hazine'ce ifa-y~~ mu'a~laelat-~~laz~menin Maliye Nezaret-i celilesine havâlesi ve tâcir-i merk~lmun ve emsalinin antika ihrac~~ içün istedikleri ruhsat~n
yak~nda ne~r olunacak nizâma tevfikan te'hiri laz~m geldi~i vadisinde vilayet-i mü~arün-ileyhaya
cevabnâme-i samileri tastiri tezekkür olundu ise de muvaf~ k-~~re'y-i ali-i vekalet-penahileri
buyurulur ise icra-y~~ iktizalar~~ bab~nda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 22
Ramazan sene (1)285 ve fi 24 Kanûn-~~evvel sene (1)284.
(Mühürler)
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Belge: 7 (~~D 547/7-1)
Atüfetlû efendim hazretleri
Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de zuhûr eden âsâr-~~atikan~n istik~âf ve taharrisiyle sâye-i mehâsin-vâye-i hazret-i pâdi~âhide mükemmel bir müzehâne tanzimi içün iktizâ eden tedâbire
dâ'ir ~ürâ-p Devlet Nâfi'a Dâ'iresi'nden kaleme al~nan mazbata Hey'et-i Umûmiyye'de mevki'-i
bahs ve tedkike konularak ol bâbda karâr-~~müzâkerât~~~âmil tanzim edilen mazbata melfûfât~yla arz u takdim k~l~nd~~mütâla'as~ ndan müstebân oldu~u vechile memâlik-i mahrûsede bulunan âsâr-~~atika tevârihin verdi~i ma'lûmâta nazaran bilâd-~~sâ'irede bulunanlardan ziyâde
olup Avrupa27 müzehânelerinin ekseriyyâ bu taraftan götürülen antikalar ile müzeyyen ve
memlû olmas~~ve bizde henüz bir müzehânenin bulunmamas~~lay~k olamayaca~~ndan ve vâk~'â
~imdiye kadar memâlik-i mahrûsa-i ~âhânede âsâr-~~atika taharri edenlere çift olan antikalarm
birer adedi taraf-~~Devlet-i Aliyye'ye terk olunmak ~art~yla ruhsat verilmekde ise de ikili antikalar pek nadir zuhûr etdi~i misillû bulunanlar~~dahi ketm u ihfâ olunmakda olup hattâ ~ngiltere
Devleti tebe'as~ndan Mösyö Con Portle nâm tâcirin Ayd~ n Sanca~~'nda âsâr-~~atika taharrisi
içün dördüncü defa olmak üzere alm~~~oldu~u ruhsatm müddeti hitâm buldu~u ve birçok
~eyler ihrâc ile ~ngiltere'ye nald eylemi~~oldu~u hâlde bir dânesini bile hükümete vermedi~i ol
tarafdan i~'âr k~l~nd~~~ndan Avrupa'da ve bilhâssa Fransa'da oldu~u gibi dâhil-i memâlikde
âsâr-~~atika taharri edeceklerin evvela ruhsat-~~resmiyyeye mürâca'at ederek devletce mahzûru
görülmeyüp de me'zûniyyet verildi~i takdirde taharri ve ihrâc eyleyecekleri âsân ba~ka devlet
memâlikine nakl edemeyüp dahilinde istediklerine ve taleb olunur ise hükümete satma~a me'zûn olmalar~~ve bir adam~ n mülkü dahilinde zuh~:ir eden âsâr-~~atika kendüsünün mal~~olup
her nev' atik meskûkât~n hârice gönderilmesi süretinin ittihâz olunacak memml'iyyetden istisnâ k~l~nmas~~ve antika ihrac~~içün verilecek ruhsat yaln~z zir-i zeminde bulunacak âsâra hasr
olunup merkûz olan her dürlü âsâr-~~atikan~ n ve anlar~n mü~temelât ve teferru'ât~ndan olan
~eylerin vakten mine'l-evkât kal' ve kam'~ na ruhsat verilmeyerek buna cesâret eden olur ise kânûnen te'dib olunmas~~ve bir devlet taraf~ndan resmen antika talebi içün vuktV bulacak iltimâs~n is'âfi müsâ'ade-i mahsûsa-i seniyyeye merh~:m olmas~~maddeleri esas ittihâz olunmak üzere
devletce âsâr-~~atikaya vak~f me'mürlar bulunarak iktizâ eden m.ahaller bft-taharri dest-res olunacak antikalann bir süret-i muntazamada h~fz ile te~hir edilmesi ve ~u kadar ki Nâfl'a Dâ'iresi'nin bunun içün tahsis gösterdi~i senevi yüz bin guru~~kafi olamayaca~~ndan mebla~-~~mezbürun iki yüz bin guru~a iblâ~~olunmas~~ve bu bâbda etrâfl~~bir nizâmnâme ile te'min olunmak ve
umûr-~~icrâ'iyyeye bir merci' ta'yin k~l~nmak muktezi olup maslahatm nisbet-i tabfiyyesi cihetle
gerek devlet nâm~na antika 28 ihrâc~yla umümi bir müzehâne tanzimi ve gerek kâ'ide-i müttehizesine tevfikan antika taharrisi içün taleb olunacak ruhsatlar~n tedkik ve i'tâs~~ maddelerinin
Ma'ârif Nezâreti celilesine tevdf ve havâlesiyle berâber bâlâdaki esâslara tevfikan bir nizâmnâme lâyihas~~yap~larak Bâb-~~Ali'ye verilmesinin ve bir de Sarây-~~Hümâyün-~~mülûkânede ki'in atik cebehânede bulunan âsâr~n dest-res olunacaklara ilâveten h~fz~~münâsib ve mahall-i
mezkürun müzehâne ittihâz~~kâbil olaca~~ndan buras~n~n dahi nezâret-i mü~ârün-ileyhâya ihtân ve sâlifü'z-zikr iki yüz bin guru~un Ma'ârif büdcesine ilâvesi z~mn~nda Hazine'ce ifâ-p muktezâs~n~n Mâliye Nezâret-i celilesine havâlesi ve tâcir-i merkûmun ve emsâlinin antika ihrâc~~
içün istedikleri ruhsatm yak~ nda ne~r olunacak nizâma tevfikan te'hiri lâz~m geldi~i vâdisinde
vilâyet-i mü~ârün-ileyhâya cevâbnâme tastiri tezekkür k~lmm~~~ise de ol bâbda her ne vechile

27
28

Bu kelimeden sonra, cümle ile bir anlam ta~~mayan "Hil" kelimesi mevcuttur.
Bu kelimeden sonra, cümle ile bir anlam ta~~mayan "Hü" kelimesi mevcuttur.

90

HÜSEYIN KARADUMAN

emr ü fermân-~~hazret-i mülükâne ~eref-sünûh ve sudür buyurulur ise ana göre hareket olunaca~~~beyârnyla tezkire-i senâveri terkim k~l~nd~~efendim. Fi 4 ~evvâl sene (12)85.
Ma'rüz-~~çâker-i kemineleridir ki
Enmele-i zib-i ta'zirn olan i~bu tezkire-i sâmiyye-i sadâret-penâhileriyle zikr olunan mazbata ve melfûfât~~manzür-~~ ~evket-mevfür-~~hazret-i pâdi~âhi buyurulmu~~ve husûsât-~~ma'ffizan~n tezekkür ve istizân buyuruldu~u üzere ifâ-p muktezâlar~~~eref-sudür ve sünûh buyurulan
emr ü fermân-~~me'âli unvân-~~cenâb-~~ ~ehin~âhi mantük-~~ münif~nden olarak mârrül-beyân
mazbata ve melfüfât~~yine savb-~~sâmi-i âsafânelerine i'âde k~l~ nm~~~olmakla ol bâbda emr ü
fermân hazret-i
Fi 5 L sene (12)85.

Belge: 8 (A.MKT.MHM/433)
Ma'ârif Nezâret-i Celilesine
~imdiye kadar memâlik-i mahrûsada âsâr-~~atika taharri edenlere çift olan antikalar~ n birer adedi taraf-~~Devlet-i Aliyye'ye terk olunmak ~art~yla ruhsat verilmekde ise de ikili antikalar
pek nadir zuhûr etdi~i misillû bulunanlar~~dahi ketm u ihfâ olunmas~na mebni29 ba'd-ezin
memâlik-i" mülükânede zuhûr edecek'a'sâr-~~ atikan~ n istik~âf ve taharrisiyle mükemmel bir
müzehâne tanzimi z~mn~nda Avrupa'da ve bilhâssa Fransa'da oldu~u gibi dâhil-i memâlikde
âsâr-~~atika taharri edeceklerin evvelâ ruhsam resmiyyeye mürâca'at ederek devletce mahzûru
görülmeyüp de me'zimiyyet verildi~i takdirde taharri ve ihrâc eyleyecekleri âsâr~~ba~ka devlet
memâlikine nalt1 edemeyüp dâhilde istediklerine ve taleb olunur ise hükümete satma~a me'zün olmalar~~ve bir adam~ n mülkü dahilinde zuhûr eden âsâr-~~atika kendüsünün mal~~ olup
her nev' atik meskükât~n hârice gönderilmesi sûretinin ittihâz olunacak memnü'iyyetden istisnâ k~l~nmas~~ve antika ihrac~~içün verilecek ruhsat yaln~z zir-i zeminde bulunacak âsâra hasr
olunup merküz olan her dürlü âsâr-~~atikan~n ve anlar~n mü~temelât ve teferru'ât~ndan olan
~eylerin vakten min'el-evkât kal' ve kam'~na ruhsat verilmeyerek buna cesaret eden olur ise kâ-.
nünert te'dib olunmas~~ve bir devlet taraf~ndan resmen antika talebi içün vukü' bulacak iltimâs~n is'âf~~müsâ'ade-i mahsüsa-i seniyyeye merh~ln olmas~~maddeleri esas ittihâz olunmak31 ve
devletce âsâr-~~atikaya vâk~f me'mürlar bulunarak iktizâ eden mahaller bi't-taharri dest-res olunacak antikalar bir süret-i muntazamada h~fz ile te~hir edilmek üzere32 etrâfl~~bir nizâmnâme
lâyihas~~yap~larak Bâb-~~Ali'ye verilmesi ve maslahatm nisbet-i tabnyyesi cihetle gerek devlet
nâm~na antika ihrâayla um~lmi bir müzehâne tanzimi ve gerek kâ'ide-i müttehazas~na tevfikan
antika taharrisi içün taleb olunacalc ruhsatlarm tedkik ve i'tis~~maddelerinin savb-~~vâlâsma havâlesiyle bunun içün senevi iki yüz bin guru~~tahsis olunarak Ma'ârif büdcesine ilâvesi tensib
edilerek33 ve Sarây-~~Hümâyün-~~ mülûkânede kâ'in atik cebehânede bulunan âsârm dest-res
olunacaklara ilâveten h~fz~~münâsib ve mahall-i mezkûrun müzehâne ittihâz~~kâbil34 görünerek
29 Bu kelimeden sonra konulan i~aret, Maliye Nezareti'ne yaz~lan yaz~y~~göstermektedir. Bu ise, yaz~n~n buraya
kadar olan bölümünün Maliye Nezareti'ne yaz~lan yaz~n~n ba~~nda da yer alaca~~na i~aret etmektedir.
" Bu kelimeden sonra "Devlet-i Aliyye'de" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
31 Bu kelimeden sonra "üzere" kelimesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
32 Bu kelimeden sonra "senevi iki yüz bin guru~~tahsis olunarak Ma'ârif büdcesine ilâvesi ve bu bâbda etrâfl~~
bir nizâmnâme ile te'~nin olunmak ‘ze um~l~'-~~icrâ'iyye-i" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
33 "Edilerek" kelimesi karalan~p bir i~aretle sayfamn sa~~
yan taraf~na yeniden yaz~lm~~t~r.
34 Bu kelimeden sonra "olaca~~n~n ihtân ve bunun içün senevi iki yüz bin guru~~tahsisiyle Ma'ârif büdcesine
ilâvesi husûsunun dahi Mâliye Nezâret-i celilesine l~avâlesi ~ûrâ-y~~Devlet'de tensib olunmu~~ve" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri
çizilmi~tir.
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ol vechile ifâ-y~~muktezas~na
irâde-i seniyye-i cenab-~~ padi~ahi" müte'allik ve ~erefsudûr" buyurulmu~~ve akçe maddesi Maliye Nezaret-i37 celilesine bildirilmi~~olma~la iktizas~n~n icras~na himmet buyurulup.
Maliye Nezâret-i Celilesine
Devletce asar-~~atikaya vak~f me'mûrlar ta'yin olunarak memâlik-i Devlet-i Aliyye'de zuhûr eden asar-~~ atikamn istik~âf ve taharrisiyle mükemmel bir müzehâne tanzim olunmak
üzere bir nizamnâme layihas~~ yap~lmas~~husûsunda Ma'ârif Nezâret-i celilesine havâlesiyle bunun içün senevi iki yüz bin guru~~tahsis olunarak Ma'arif büdcesine ilavesi maddesinin savb-~~
valasma bildirilmesi ~ûrâ-y~~ Devlet'de tensib olunmu~~ve bil-istizan irâcle-i seniyye-i cenab-~~
pacli~ahi dahi ol merkezde müte'allik ve ~eref-sudûr buyurulup sûret-i hani nezâret-i mü~ârünileyhâya i~'ar k~l~nm~~~olma~la icâblmn icras~na himmet buyurulup.
Ayd~n Vilâyetine
~ngiltere Devleti tebe'as~ndan Mösyö Con Portle nâm tâcirin Ayd~ n Sanca~~'nda asar-~~
atika taharrisi içün dördüncü defa olmak üzere alm~~~oldu~u ruhsata ve ol bâbda ba'z~~ifâclata
dâ'ir" viirt~d eden tahrirat-~~ behiyyeleri" me'ali malüm-~~senaveri oldu. Memalik-i Devlet-i
Aliyye'de zuhûra'm gelen asar-~~ atika hakk~nda`u bir nizam-~~ mahsûs yap~lmak üzere oldu~undan
an~n ne~rine kadar tâcir-i merküm ve emsali taraf~ndan istenilen ruhsat~n te'hiri laz~m42 gelece~i beyamyla ~ukka.
(Arka sayfada fi 15 L sene (12) 85 tarihi vard~ r.)
Belge: 9 (~~D 547/7-2)
~~bu
seniyyede zikr olunan nizamnâme yap~ld~kdan sonra sefaretlere tebli~~
olunmas~~daha münâsib olaca~~~taraf-~~ hazret-i müste~ariden fermân buyurulmu~dur.
Fi 20 ~evvâ1 sene (12)85
Belge: 10 (Takvim-i Vakayi, Tertib-i Evvel Nr. 2053, 1 ~ubat 1284 - 1 Zilka'de 1285)
Antika ta'bir olunan asar-~~ atika istizah-~~ malürnat-~~ tarihiyye ile berâber ba'z~~fevâ'id-i
mahsûsa isticlab~na medâr oldu~undan asar-~~ merki~me eshab-~~ ma'arif indinde gayet makbûl
ve k~ymetdar ve her devletde sûret-i muntazamada yap~lm~~~olan müzehânelerde nihade-i nazargâh tibar ve i~tihâr idü~i nezd-i eshab-~~ vukûfda mal~lm ve a~ikard~ r. ~~bu asar-~~atika ise
aktar-~~sa'ireden ziyade memalik-i mahrûsa-i ~âhânenin her taraf~nda kesret üzere bulunmakda
ve ba'zan pek makbill ve mu'teber olanlar~~ dahi zuhûr etmekde oldu~undan mukaddemâ Dâ35 Bu

kelimeden sonra "dahi ol merkezde"ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
Bu kelimeden sonra "buyurulup" kelimesi yaz~ lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
37 Bu kelimeden sonra "mü~ârün-ileyhâya" kelimesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
38 Bu kelimeden sonra "mukaddemâ" kelimesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
39 Bu kelimeden sonra "~ürâ-y~~ Devlete havâle olunmu~du" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
"I° Bu kelimeden sonra "eden" kelimesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
41 Bu kelimeden sonra "derdest olan nizâm~n" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
42 Bu kelimeden sonra "gelece~in savb-~~ vâlâs~ na bildirilmesi ifâde olunmu~~ve bil-istizân irâde-i seniyye-i
cenâb-~~pacli~ahi dahi ol merkezde müte'allik ve ~eref-sudür buyurulmu~~olma~la icâb~n~ n icrâs~ na himmet buyurulup
siyak~ nda" ifadesi yaz~lm~~~ve üzeri çizilmi~tir.
36
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rül-Hilâfetü'l-Aliyye'de dahi mükemmel bir müzehâne te'sisini tasavvur olunarak antika tahani edenlere çift olan âsâr-~~atikan~ n birer adedi taraf-~~Devlet-i Aliyye'ye terk olunmak ~art~yla ruhsat verilmek gibi ba'z~~usül dahi ittihâz k~l~nm~~~ise de ikili antika pek nâdir zuhûr etdi~i misillû bulunanlar~~dahi ketm u ihfâ olunmakda olmas~yla usûl-~~mevzû'an~n husül-~~maksada kâfi olamad~~~~anla~~lm~~~ve bu cihetle mezbür hâne dahi ~imdiye kadar matlûb olan dereceye isâ1 olunamam~~~oldu~una ve âsâr-~~
mezkûrenin ise ber-minvâl-i muharrer k~ymet
ve ehemmiyetine xnebni bu bâbda daha mükemmel bir nizâm vaz' ve te'sisiyle antika taharrisi
hus~lsunun bir kâ'ide-i mazbûta tahtma al~ nmas~~ve beyân olunan müzehânenin tanzim ve ikmâliyle âsâr-~~ meva~denin te~hir olunmas~~ve mu'âmelât ve müteferri'ât-~~mukteziyyesinin tedkik ve icrâs~~mâddelerinin Ma'ârif Nezâret-i celilesine merbût olmas~~ve tesviye-i masârifât~~
z~mn~nda Ma'ârif büdcesine ilâveten mebâli~-i mukteziyyenin tahsis k~l~nmas~~husüslarma bu
kerre irâde-i seniyye-i cenâb-~~mülûkâne müte'allik ve ~eref-sudür buyurularak mantûk-~~âlisi
üzere icra-y~~iktizâlarma nezâret-i celile-i mü~ârün-ileyhâ cânibinden te~ebbüs olunmu~~ol ma~la
bu bâbda te'sis olunan nizâmnâme ber-vech-i âti zikr olunur.
Birinci Madde Bundan böyle memâlik-i mahrûsa-i mülûkânede antika taharri etmek istid'âs~ nda bulunanlar evvel emirde Ma'ârif Nezâret-i celllesine mürâca'at ve resmen istihsâl-i
me'zûniyyet etmedikce hiç bir tarafta antika taharri edemiyeceklerdir.
~kinci Mâdde Devletce mahzür görülmeyüp de kendülerine me'zûniyyet i'tâ olunanlar
taharri ve ihrâc edecekleri âsâr~~ba~ ka devlet memâlikine nakl edemeyüp dâhilde istediklerine
ve taleb olunur ise hükümete satma~a me'zûn olacaklard~r.
Üçüncü Mâdde Bir adam~ n mülkü dahilinde zuhûr eden âsâr-~~atika kendüsünün mal~~
olacakd~r.
Dördüncü Mâdde Her nev' atik mesk~lkât~ n hârice gönderilmesi sûreti ittihâz olunacak
memnû'iyyetden müstesnâ tutulacakd~r.
Be~inci Madde Antika ihrac~~içün verilecek me'zûniyyet yaln~ z zil-4 zeminde bulunacak
âsâra hasr olunup merkûz olan her dürlü âsâr-~~atikan~n ve anlar~n mü~temelât ve teferru'ât~ndar~~olan ~ eylerin vakten mine'l-evkât kal' ve kam'~ na r'uhsat verilmeyecek ve buna cesâret eden
olur ise kânûnen te'dib olunacakd~ r.
Alt~nc~~Mâdde Bir devlet taraf~ ndan resmen antika talebi içün vukti' bulacak iltimâsm
müsâ'ade-i mahsûsa-i seniyyeye merhûn olacakd~ r.
Yedinci Mâdde Antika taharri ve ihrâc~~husûsunda vukûf ve ma'lûmât~~olup da bunu nezâret-i celile-i mü~ârün-ileyhâ nezdinde isbâta muktedir olabilenlerin masraf ve ücretleri cânibi midden tesviye ve ifâ olunmak üzere kendülerine bu madde içün me'mûriyyet ve me'zûniyyet-i resmiyye i'tâ olunaca~~ ndan o misillûlar nezâret-i mü~ârün-ileyhâ cânibine mürâca'at edeceklerdir.
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