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“Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir.”

Sunuþ
Deðerli ÝDOL okurlarý,

Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu

gibi bu sayýmýzda da ülkemizde arkeoloji alanýnda yaþanan olumlu ve olumsuz geliþmeleri

tarafsýz, bilimsel, yasal, çaðdaþ, evrensel ve eþitlikçi ilkeler çerçevesinde, elimizdeki kýsýtlý

olanaklarla kamuoyu gündemine taþýmaya çalýþtýk.

ÝDOL’de bu sayýya kadar üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarý, kamuda çalýþan

üyelerimize yönelik bürokratik þiddet uygulamalarý, ülkemizin doðal ve kültürel mirasýnýn

yaðmalanmasý, arkeolojik mirasýn korunmasý ve yönetimi üzerine yapýlan tartýþmalara yer

verdik.

Bizlere bu konularda en büyük destek genç meslektaþlarýmýzdan geldi. Onlarýn

geçmiþin kýsýr döngülerinden kurtularak yaptýklarý bilimsel araþtýrma ve çalýþmalar bizlere

esin kaynaðý oluþturdu.

ÝDOL'ün 5. sayýsýnda Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün "Kazý ve Yüzey Araþtýrma

Politikalarý" baþlýklý genelgesini tartýþmaya açarak, sizlerin görüþ ve eleþtirilerine sunduk.

Bu sayýda Ýstanbul Þubemizin konuyla ilgili görüþ ve eleþtirilerini, Müze eðitimi üzerine genç

meslektaþýmýz Nuray DEMÝRTAÞ'ýn hazýrladýðý çalýþmayý, ZEUGMA, ALLÝONAÝ ve

HASANKEYF antik kentlerindeki uygulamalara ýþýk tutacak olan 1992 yýlýnda Malta'nýn

baþkenti Valetta'da baðýtlanan ve ülkemizce’de 1999 yýlýnda kabul edilen “Arkeolojik
Mirasýn Korunmasýna Ýliþkin Avrupa Sözleþmesi”ni, Romalý ozan Ovidius'un Heroides adlý

yapýtýndan, Helena'dan Paris'e baþlýklý 17. Mektubun Haydar DÖNMEZ tarafýndan

Latince'den Türkçe'ye yapýlan çevirisini, Dr. Þehrazat KARAGÖZ'ün yurtdýþýna görevli git-

tiðinde karþýlaþtýðý bir eski eser kaçakçýlýðýný konu alan öyküsünü,

Ayrýca, yeni yayýnlarýn tanýtýldýðý “Yayýn Köþesi”ni, arkeoloji ve mesleðimizle ilgili haber-

lerin derlendiði “Basýndan Köþesi”ni, “Bize Yansýyanlar”ý, “Öðrenci Köþesi”nde Ýngiliz

Arkeoloji Enstitüsü'nün tanýtýldýðý arkeolojide ihtisas kütüphanelerinin önemine deðinen

makaleyi,

Zeugma antik kentine iliþkin yönetim kurulumuzun yaptýðý basýn açýklamasýný, Darphane

Binalarýnýn yeniden Kültür Bakanlýðý'na devri için Ýstanbul Þubemizin uðraþýlarýný, Ýstanbul

Metrosu çalýþmalarýnda kültür varlýklarýnýn tahrip edildiðini konu alan Ýstanbul Þubemizin

Kültür Bakanlýðý'na ilettiði baþvuruyu,

“Aramýza Katýlanlar” ve “Üyelerimizden Haberler”le son bulan bu sayýmýzý ilgiyle okuya-

caðýnýzý umar, görüþ, eleþtiri ve önerilerinize gereksinim duyduðumuzu belirtmek isteriz.
Saygýlarýmýzla
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YÖNETÝM KURULU
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KAZI ve YÜZEY ARAÞTIRMA
POLÝTÝKALARI
ÝDOL'ün 5. Sayýsýnda tartýþmaya açtýðýmýz
Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün kazý ve
araþtýrma ekiplerinin dikkatine yolladýðý yazý hakkýnda
Ý s t a nbu l
Þ u b e mi z i n
g ö r ü þ le r i:

Derneðimizin amaçlarý arasýnda, saygý
duyduðumuz mesleðimize daha iyi hizmet
verebilecek ortamýn hazýrlanmasýna katkýda
bulunmak ve üyelerimizin mesleki sorunlarý
yanýsýra özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi
yönünde atýlým yapmak baþta gelmektedir.
Özellikle büyük bir kesimde "defineci,
antikacý, mezar kazýcýsý........." gibi adlandýrmalardan kurtulmak, en doðruyu bulmak için
sürekli tartýþmak, tartýþarak geliþmek ve
saygýnlýðýmýzý arttýrmak çabasýndayýz. En
doðru yollardan biri, hiç þüphesiz, Avrupa
Birliði'ne kabul edilme sürecinin getirdiði
ivmeden yararlanarak meslek standartlarýmýzýn, evrensel standartlar düzeyine
çýkartýlmasýný hedeflemek olmalýdýr. Türkiye'
nin son yýllarda altýna imzasýný koyduðu
çeþitli sözleþmelerin gereði de budur (örneðin Malta Sözleþmesi).
Son yýllarda ülkenin
politik yaþamýnda açýkça görülen çalkantýlar
kültür politikalarýna da
olumsuz bir þekil de
yansýmýþtýr. Türkiye
Cumhuriyeti'nin belirgin ve kalýcý bir kültür
politikasý, bilim çevrelerinden gelen uyarýlara raðmen, saptanamamýþtýr.Tüm geliþmeler,bilimsel çalýþmalarýn önünü açma
yerine bürokratik yaptýrýmlarýn aðýrlaþtýrýlmasýndan öteye geçe4
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memiþtir. Özellikle bu durum, ortaklaþa çalýþmasý ve sorunlara çözüm getirmesi beklenen
iki kurumun, bilim üretmekle yükümlü üniversite ve benzeri kuruluþlarla, Kültür Bakanlýðý
bünyesindeki Anýtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüðü arasýndaki uçurumun daha da
derinleþmesine yol açmaktadýr. Tüm geliþmiþ
ülkelerde ve hatta geliþmekte olan Yakýn
Doðu ülkelerinin büyük bölümünde söz
konusu iki kurum büyük bir uyum içinde çalýþmaktadýr. Bu ülkelerde hem müze elemanlarý, hem de öðretim üyeleri bilimci sýfatýný
taþýrlar. Birbirlerinden þüpheye düþmezler,
tam tersine birbirlerine destek olurlar. Özellikle vurgulanmasý gereken husus, Türkiye'de
arkeoloji bilimiyle uðraþanlarýn, neredeyse
tümünün, farklý yönetmeliklere tabi olsalar
bile, devlete hizmet ettiðidir.
Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün
kazý ve araþtýrma ekiplerinin dikkatine yolladýðý, bu yýldan itibaren titizlikle uygulanmasý
öngörülen bir dizi karar, hiç kuþkusuz çok iyi
niyetle ele alýnarak düzenlenmiþtir. Alýnan bu
kararlarýn eleþtiriye açýk olduðu yetkili aðýzlarca da açýklanmýþtýr. Amaç doðruya yaklaþmak ve bilime katkýda bulunmaksa aþaðýda
belirtilen bazý konularýn yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliðine inanýyoruz:
Sýrayla bakarsak "Kazýlar için" baþlýðý altýndakilerden ilk maddede arazide birfiil kazý
yapabilecek meslek gruplarý içinde arkeolog,
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sanat tarihçisi, prehistoryen, antropologlar,
ardarda sýralanmýþtýr. Bu sýralamada, sehven
yapýldýðýna inandýðýmýz bir yanlýþýn ivedilikle
düzeltilmesi gerekmektedir. Prehistoryacýlar
(Prehistoryen) arkeolog mesleðinden farklý
bir meslek dalýna mensup olarak addedilmekte, hatta arkeoloji eðitimi almýþ sayýlmayan Sanat Tarihçileri'nin ardýndan anýlmaktadýr.
Türkiye'nin bir çok yerinde, deðiþik formasyonlardan gelen müze elemanlarý, çoðu
kere ve genellikle "çok da ciddiye alýnmayan"
temel kazýsý, kurtarma kazýsý gibi arkeolojik
araþtýrmalarýn yürütülmesinde görev alýrlar.
Bu fiili durum, "arkeolojik çalýþmalarý yürütecek meslek gruplarý"
tanýmýna ters düþmektedir. Kaldý ki temel kazýlarý yeni araþtýrmalara ýþýk tutacak ön çalýþmalar, kurtarma kazýlarý ise geri dönüþü olmayan "kesin" sonuçlara götüren, dolayýsýyla bilimsel açýdan
titizlikle belgelenmesi
gerekli araþtýrmalardýr.
Bilindiði üzere, Modern Arkeoloji Bilimi,
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

kendi içinde çok çeþitli
dallara ayrýlýr. Geliþmiþ
ülkelerde Prehistorya
Protohistorya, Klasik
Arkeoloji gibi alýþýla
gelmiþ ayrýmlarýn yaný
sýra, örneðin: Ortaçað
A rk e o l o j i s i , K e n t A rkeolojisi ve hatta demografik çalýþmalarda
kullanýlmak üzere "atýk
alan (çöplük)" arkeolojisi bile yapýlmaktadýr.
Özellikle ülkemiz arkeolojisine yerleþtirilmesinde çok geç kalýnan en önemli eksiklerden biri de, Bizans

Arkeolojisi'dir.
Antropologlar arkeoloji formasyonuna
sahip meslek gruplarý arasýnda sayýlýrken,
eðitimlerinin bir bölümünü arkeoloji üzerinde
yapmalarý zorunlu, Eski Dilciler, Klasik
Filologlar ve Eskiçað Tarihçileri'nin bu kavramýn dýþýnda tutulmalarýnýn nedeni anlaþýlamamaktadýr. Bu gruba dahil edilmesi gereken
meslek kollarýndan biri de, eðitimleri sýrasýnda gerekli deneyimi kazanmýþlarsa, Mimari
Tarihçileri'dir. Ülkemizdeki çoðu kapsamlý
Klasik Dönem kazýlarýnýn baþkanlýklarýný adý
geçen meslek kolundan uzmanlarýn, baþarýyla yürüttüðü de unutulmamalýdýr.

ALLIANOÝ
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Kazý baþkanlarýnýn en az "Doçent sevi yesinde olmasý" yaptýrýmý, doðru bir yaklaþým
deðildir. Bir kiþinin bilimsel yetkinliði, yaptýðý
doktora ile belirlenir. Doktora aþamasýndan
sonraki her adým, ancak akademik kariyer
basamaklarýný gösterir. Örneðin, yurt dýþýnda
pek çok bilim kurumunda akademik kariyere
girmeyen araþtýrmacýlar görev ya- par. Bu
araþtýrmacýlarýn amacý ders verme yükümlülüðü olmadan tüm zamanlarýný araþ- týrmaya adamaktýr. Ayný durum üniversitelerimizde görev yapan Dr. Uzman, Dr. Okutman
kadrolarýnda hizmet veren, bilim adamlarý
için de geçerli olmalýdýr. Doktorasýný yapýncaya kadar en az 15 yýl deðiþik kazýlara katýlmýþ bir arkeoloðun deneyimi, 5 yýllýk arazi
çalýþmasý yapmýþ Doçent kadrosundaki bir
öðretim üyesinden daha fazladýr. Akademik
kariyerde bazen kadro yetersizliðinden kaynaklanan gecikmelerin olduðu da bilinen bir
gerçektir. Anadolu'nun deðiþik yörelerinde
açýlan ve açýlmakta olan, çeþitli üniversitelerin kadrolarýný tamamlamak amacýyla, "doktoralarýn aceleye getirilmesi" ve akademik
basamaklarda yükselmenin, köklü üniversitelere göre çok daha hýzlý gerçekleþtirildiði
de bilinmektedir. Nitekim bu gibi uygulamalara karþý son yýllarda YÖK tarafýndan
önlemler de alýnmaya baþlanmýþtýr. Kýsaca,
bugün kazý baþkaný olarak onanmada kýstas,
doktor ünvanýna sahip bulunma, özgeçmiþ,

ALLIANOÝ
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bilimsel yayýnlar ve herþeyden önce arazi
çalýþmalarýnda yeterli deneyim olmalýdýr.
Örneðin, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurullarý'nda ortaklaþa çalýþan Müze ve
Üniversite elemanlarý gibi. Bu kiþilerin seçiminde de ana kriter uzman olduklarý konulardaki yetkinlikleridir. Akademik ünvanlar göz
önüne alýnmaz.
Yüksek Öðrenim kurumlarýnda, kazý
baþvurularý, doðal olarak Dekanlýk ve Rektörlük onayý ile gerçekleþtirilir. Kazý ve araþtýrma baþvurularýnýn üst makam kanalý ile istenilmesi ise hem bürokrasi açýsýndan, hem de
bilim adamlarýna yönelik bazý yaptýrýmlarýn
oluþmasý açýsýndan sakýncalar taþýmaktadýr.
Üniversite ve Yüksek Öðrenim kurumlarý
özerk bir yapýya sahip gibi görünseler de,
devletin koyduðu genel kurallar çevresinde
iþlerler. Hiç bir kurum, kendi elemaný için,
geçerli mali yýl veya öðrenim yýlý dýþýnda hiç
bir taahhütte bulunamaz.
Bir diðer çeliþkili durum, "Fin ansm an
K ayna ðý nýn be lg elen m esi" maddesinde
karþýmýza çýkmaktadýr. Kazý izni olmadan ve
de verileceði garanti altýna alýnmadan, hangi
özel veya kamu kuruluþu, para vermeyi
garanti eder? Vermiþ olsa dahi, kazý veya
araþtýrma izni çýkmaz ise, söz konusu finansman kaynaðý, doðal olarak desteðini çeker.
Bir yýl sonraki desteðin ön koþuluysa, baþarý
ile tamamlanmýþ ve belgelenmiþ bir araþtýrmadýr.
Üniversitelerin
Araþtýrma Fonlarý'na
proje baþvurularý 1 yýllýk olmak üzere genellikle ocak ayý içinde
yapýlmaktadýr.Baþvurularýn komisyon ve
danýþmanlar tarafýndan incelenme sonuçlarý, en erken Nisan ayý sonu, genellikle Mayýs ayý içinde belli olmaktadýr. Halbuki kazý ve yüzey araþtýrmasý baþvurularýnýn en
geç Aralýk ayý içinde
iDOL
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yapýlmasý Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüðü'nün koymuþ olduðu bir zorunluluktur.
Ülke koþullarý ile baðlantýlý olarak, projede
önerilen/istenen miktar
da her zaman karþýlanamamaktadýr. Bu þart
lar altýnda, kazý baþvurusu sýrasýnda finans
kaynaðý kesin olarak
belgelenemez. Keza,
Bakanlar Kurulu Kararlý kazýlarda verilecek
miktar genellikle talep
edilenin çok altýnda
k a l m a k t a d ý r. Ay r ý c a
nakti yardýmlarýn yanýsýra ayni yardýmlar almak da söz konusudur ve Türkiye'de çoðu
zaman bu tür yardým almak (kamp malzemesi, mutfak malzemesi, çeþitli temizlik malzemesi vs.) daha yaygýn olarak uygulanmaktadýr. Bu tür yardýmlarýn kamp giderlerinin
önemli bir bölümünü kapsadýðý da yadsýnamaz.
Uygulanmasý, özellikle yeni baþlayan
kazýlar için, çok zor, hemen hemen olanaksýz
bir baþka koþul da "Kazýnýn 10 yýllýk programýnýn ilk 5 yýl ve ikinci 5 yýl olmak üzere
Bakanlýða verilmesidir".
Hatýrlanmasý gereken, her kazý çalýþmasý,
özellikle prehistorik kazýlar, baþlangýçta, bir
bilinmeyeni araþtýrmaktýr. Bu baðlamda söz
konusu talep ancak "çok genel" olarak,
"öngörüler" þeklinde karþýlanabilir. Ayrýntýlý
program yapmak olanaksýzdýr: örneðin,
araþtýrma amacý, Ýlk Tunç Çaðý yerleþmelerini açýða çýkartma þeklinde belirlenen çok
tabakalý bir höyük kazýsýnda, en üstte tüm zirveyi kaplayan bir Ortaçað mezarlýðý ya da 5
m. kalýnlýðýnda bir Ortaçað tabakasý ile karþý
karþýya kalýnabilir. Arkeoloji literatüründe
bunun sayýsýz örnekleri vardýr.
"Kazý evi, kazý deposu ve kamulaþtýrma
konularýný öncelikle çözmeyi taahhüt etmek"
uzun vadede olumlu, ama her zaman pratik
açýdan uygulanabilirliði olmayan bir koþuldur.
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý
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Kazý evi ve deposu yapýmý parasal açýdan
oldukça önemli bir girdidir. Kazý yapma
garantisi verilmeden ve yer gösteril- meden
bu iþ için para bulunamaz. Ayrýca mevcut
olanaklar ölçüsünde çevrede kalýna- bilecek
ve kamp kurulabilecek bir kamu yapýsý varsa,
enflasyonu düþürmek amacýyla tasarruf tedbirlerinin uygulandýðý, demirbaþ alýmlarýnýn
bile yapýlamadýðý bu dönemde, bu türden
harcamalara zorunluluk getirmek, özellikle
Türk ekipleri için doðru bir yaklaþým deðildir.
Uzun vadeli kazý yapacak ekipler, zaten bir
kazý evi yapýmýný programlarýna almakta ya
da boþ okul tahsisleri gibi kaynak- lardan
yararlanmaktadýr. Bunun çok sayýda örneði
mevcuttur.
Ka mu laþtýr m a, Türkiye'nin kanayan
yaralarýndan biridir. Özellikle Yüksek Öðrenim Kurumlarý gibi kamu kuruluþlarýndan
destek gören kazý ekiplerinin bu iþ için
ayrýlmýþ yeterli parasý yoktur. Bir üniversite
projesi, araþtýrma projesi olduðu için, bu tür
talebe yanýt vermez. Hazine arazilerinin satýldýðý bir dönemde, kamulaþtýrma konusunu,
yeniden ele alýp bilimsel çalýþma yapacak
ekipleri rahatlatma amacýyla, sorunu takas
yöntemiyle çözme konusunda Devletin
kolaylýk göstermesi gerekmektedir. Çünkü
her kazý aslýnda ülke kültürüne, turizmine ve
ekonomisine katký saðlamaktadýr.
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Ekiplerden yeterli sayýda ve branþda ekip
üyesinin bulunmasý istenmektedir. Her arkeolojik araþtýrma bir ekip çalýþmasýdýr.
Arkeolojik bir arazi çalýþmasý yapmaya karar
veren her araþtýrma baþkaný doðal olarak,
her konunun uzmaný olamayacaðý için,
araþtýrmalarýna, yeri geldikçe, gereken uzmaný dahil edecektir.
Ülke arkeolojisinin baþ sorunlarýndan
biriyse, bir çok dalda, yetiþmiþ uzman ve elemanýn bulunmayýþýdýr. Bu açýk, ancak yurt
dýþýndan bilgi ve uzman transferiyle kapatýlabilmektedir. Üniversitelerimizde ve bilim
kuruluþlarý aracýlýðýyla
yurt dýþýnda eðitilen
uzmanlarýn, isdihdam
edilmesini saðlayacak
kadrolar da ne yazýk ki
yeterli deðildir. Örneðin, doða bilimiyle ortaklaþa çalýþan arkeobotanik, arkeozooloji
uzmanlarý, ya da iki yýllýk meslek okullarýndan
yetiþen çeþitli branþlardan teknik elemanlar
vs. gibi.
8

ALLIANOÝ

Her hangi bir kiþi
kendi arazisi (özel mülkiyet) içinde bulunan
bir eski eserde müzeye baþvurarak müze
denetiminde kazý ve
baðlý bulunduðu Kültür
ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu'na proje vererek, çýkan karar
doðrultusunda restorasyon yaptýrabilmektedir. Bu tür kazýlarýn
baþýnda duran müze
elemanlarýnýn, her zaman ve maalesef, yeALLIANOÝ
terli kazý deneyimi
olmadýðý gibi, ilgili müzede de "kazýnýn niteliðine uygun branþta ve
sayýda ekip üyesi" bulunmamaktadýr.
Kazý Baþkanlýðý Yaþý: 2863 sayýlý yasada,
yaþ sýnýrlamasý getirilmemiþtir. Yaþ sýnýrlamasý, üniversitelerde de zaman zaman deðiþtirilmektedir. Kiþiler, kendi özgür iradeleriyle de erken emekliliði seçebilir. Saðlýðý
yerinde, ders yükümlülüðünü üstünden atmýþ
bir emekli bilim adamý, çalýþmalarýný çok
daha rahat ve verimli bir þekilde yürütebilir.
Kaldý ki, öne sürülen koþul, ülkemizi yönetenler için bile geçerli deðildir.
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Y u k a r ý d a v u r g u l a n a n ö n e r i le r , Y ü z e y
Araþtýrmalarý için de geçerlidir.
Genel Kurallar
2. madde, Yüzey araþtýrmalarýnýn süresi,
araþtýrmalarýn niteliðiyle doðrudan baðlýdýr.
Kesin bir sýnýrlama getirilmemesi gerekir.
4 . ma dd e, Her yapýlan araþtýrmadan
Bakanlýðýn haberdar edilmesi yerinde bir
istektir. Kazýyý destekleyen temsilcilerin, en
önemli görevi de, çalýþmalarýn gidiþatýný
15 günlük raporla,
ilgili bölüme bildirmesidir. Ayný yükümlülüðü, kazý ve araþtýrmabaþkanlarý da taþýr.
Tüm orijinal belgelerin, Bakanlýk arþivinde saklanmasý yaptýrýmýysa, gereksiz bir
uygulamadýr. Belgelerin ve fotoðraf arþivinin kopyalarýnýn alýnmasý, her þeyden
önce, zaten dar bütçeyle çalýþan, bilim
ekiplerine ikinci bir
yük daha getirecektir.
Kaldý ki, her belgenin,
yayýmlanýncaya kadar, her hakký mahfuzdur. Kanun ve yönetmelikler de (2863 /
43 ve 5846 Fikir ve
Sanat Eserleri Kanu- ALLIANOÝ
nu Hükümleri) bu
hususu destekler mahiyettedir. Ancak Genel
Müdürlük, kazý ve araþtýrma raporlarýnýn,
kapsamlý ve anlaþýlabilir ayrýntýda verilmesini
isteyebilir.
5. madde, Özellikle Bakanlýk Temsilci- leri'nin, kazýlarýn dönem ve özellikleri göz
önünde tutularak seçilmesi, en uygun yaklaþýmdýr. Yüzey araþtýrmalarýnda da, elden
geldiðince ayný yöre müzelerinde görev
yapan elemanlar görevlendirilmelidir. Bu
önlem, müze elemanlarýnýn, kendi bölgelerindeki hem kültür varlýklarýný, hem de
sosyal yapýyý daha yakýndan tanýmalarýný
saðlayacaktýr.
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

6. madde, Hiç bir yerli araþtýrma grubu,
çok gerekli olmadýkça baðýþlar hariç, yurt dýþýndan malzeme getirtememektedir. Ýthal
malzemeler, zaten gümrük mevzuatýna tabidir.
Katýlýmlý Kazýlar
Müze Müdürlükleri Baþkanlýðýnda yapýlan
katýlýmlý kazýlarda çeþitli sorunlar çýktýðý
doðrudur. Aslýnda,
yakýn iþbirliðinin, karþýlýklý sorunlarý daha
saðlýklý çözüme kavuþturmasý beklenir.
Sorun çýkan bir kaç
müzemizde, sorunlarýn çýkýþ nedenlerinin araþtýrýlmasý ve
bu sorunlarýn her iki
tarafýn da görüþü alýnarak çözümlenmesi, hiç kuþkusuz daha doðrudur. Gözardý edilmemesi gerekli bir diðer husussa, bazý müze müdürlüklerinin katýlýmlý kazýlarý, eleman
eksikliði nedeniyle,
artý bir yük olarak
görmeleridir.Katýlýmlý kazýlar, müze ve
üniversite iþbirliði ve
aradaki uçurumun kapatýlmasý açýsýndan,
son derece yararlý çalýþmalardýr. Bu ortaklaþa
çalýþmalar, taþra müzelerinin bilim çevreleriyle yakýnlaþmasýný ve karþýlýklý bilgi alýþveriþinin sürekliliðini saðlar. Son yýllarda gerçekleþtirilen katýlýmlý kazýlarýn, "Evrensel Kültür
Mirasýna" çok önemli katkýlarda bulunduðu
da yadsýnamaz. Sonuçta, Anýtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüðü'nün hem kendi teþkilatýnýn,
hem de ülke arkeolojisine katkýda bulunan
diðer eðitim ve araþtýrma kurumlarýnýn yararlarýný gözetme konusunda, gereðini yapacaðýna inanýyoruz.
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MÜZE EÐÝTÝMÝ
Nuray DEMÝRTAÞ
Kurtuluþ Savaþý ve Cumhuriyet
Müzeleri Müdürlüðü
Müze Araþtýrmacýsý

den; daha sonralarý ise ön- celikleri bu deðerli
birikimleri görmek olma- dýðýndan ya da onlarý
kendilerinin görme hakký olduðuna inanmadýðýndan benimsemedi. An- cak 20.yy'ýn
baþýnda özellikle 1950'li yýllarda baþlayan
etkinlikler ile müze-toplum iliþkisi farklý bir
döneme girdi. Bunda kuþkusuz eðitim konusundaki yeni görüþler etken oldu (Atagök, 1999).
Günümüzde müzelerin en önemli iki iþlevi;
sahip olduklarý koleksiyonlarý korumalarý ve
halkýn eðitimi için sergilemeleridir.
Özellikle bizim eðitim sistemimizde eðitimin
daha çok sistematik öðretim boyutundan
sorumlu tutulan okul, öðrenmenin ve bilginin
tek kaynaðýymýþ gibi görülmekte, bir öðrenme
ortamý olarak sadece bilgi yüküne dayalý bir
iþleve daha çok yanýt vermektedir. Kamunun
denetiminde olmasýna raðmen okul, bir öðrenme ortamý olarak farklý ve yeni ortamlarla çalýþma becerisini göstermemektedir (Öztürk ve
Adýgüzel, 1999). Oysa günümüzde herkes ortalama bir okulun sunduðundan daha fazla- sýný
pek çok farklý öðrenme ortamýnda öðrene- bilir.
Kuþkusuz bu ortamlar içinde en etkili ve renkli
olaný da müzelerdir.
50'li yýllardan beri Avrupa ülkelerinin çoðunda tartýþýlan ve eðitim bilimlerinde yer bulmaya
çalýþan "müze eðitimi" alaný farklý bir öðrenme
ortamý olarak okulun öðretim sorumluluðuna
ortak olmaktadýr (Öztürk ve Adýgüzel, 1999).
Ülkemizde de son yýllarda sýkça karþýmýza çýkan müze eðitimi kavramý Ankara Üniversitesi

Müzelerin kamu yararýna çalýþan kurumlar
olarak kabul edilmeleri özel koleksiyonlarýn
topluma açýlmasýyla baþlamýþtýr. Kendi özel ilgileri doðrultusunda koleksiyonlar oluþturan insanlar zaman içinde biriktirdikleri bu eserleri
diðer insanlarla paylaþmak, sergilemek ihtiyacýný hissetmiþlerdir. Kültürel deðeri olan objeleri
belli bir yerde toplama ve daha sonra da sergileme isteði bugün bildiðimiz anlamdaki
müzelerin ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr.
Avrupa'da 18.yy'da baþlayan önemli koleksiyonlarý halkýn hizmetine sunma olayý ülkemizde
19.yy'da gerçekleþmiþ, müzecilik hareketleri
geleneksel bir anlayýþla baþlamýþ ve devam
etmiþtir. Sanat yapýtlarýnýn ve deðerli nesnelerin köken ve tanýmýyla ilgili kayýtlarýn tutulmasý,
zararý ve çürümeyi en aza indirgemek için çevreyi düzenleyerek güvenlik koþullarýný saðlamak müzede çalýþanlarýn temel görevleri olmuþtur. Müzeciler, geçmiþin deðerli hazinelerini
koruyup sergilerken, kendi sorumluluklarýnýn salt
o birikimler için olduðunu düþünerek halkla
olan mesafelerini korumayý sürdürmüþlerdir
(Atagök, 1999).
Müzelerin toplumla
arasýndaki uçurumu yok
etmesi ve insanlara yakýnlaþmasý kolay olmamýþtýr. Sergilenen kültür
varlýklarýnýn halk tarafýndan benimsenmesi
uzun bir zaman dilimi
içinde gerçekleþmiþtir
ve bu süreç günümüzde
de devam etmektedir.
Uzun yýllar toplum,
kültür varlýklarýný, onlarýn sergilendiði binalara
girmekten çekindiðinCumhuriyet Müzesi (II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasý)
10
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ve yaþantýsal öðrenmeninde saðlanacaðý yerlerdir.
Çünkü insanlar müzeye
geldiklerinde insanlýk kültürünün maddi tanýklarýyla
birebir ve aracýsýz olarak
karþý karþýya gelirler. Ziyaretçi doðru sunum ve okulun verebileceði eðitimi
müzede hiç sýkýlmadan
alabilir.
Müzenin eðitim iþlevi
birçok kavramý bir araya
getirmekte ve özgül bir ort a m o l u þ t u r m a k t a d ý r.
Müze, iletiþim, eðitim, öðrenme, yaþam boyu eðitim vb. Müze eðitimi kavramýný temellendirebilmek
toplumdaki, eðiKurtuluþ Savaþý Müzesi'nde yapýlan Müze Eðitimi etkinliklerinden bir görüntü için
timdeki,
müzecilikteki
Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne baðlý Müze Eðitimi
deðiþimleri
birlikte
dikkate
almak
gerekmekteAna Bilim Dalý'nýn ve Yýldýz Teknik Üniversitesi
dir.
Çünkü
her
üçü
de
deðiþmekte,
birindeki
Müzecilik Ana Bilim Dalý'nýn kurulmasýyla daha
(
O
n
u
r
,
1
998).
deðiþim diðerini etkilemektedir
dikkat çekici hale gelmiþtir.
Müze eðitiminin oldukça açýk bir biçimde
Müze eðitimi, temel eðitimde ve yaþam boyu
tanýmlanmýþ
temel felsefesi ve ilkeleri vardýr.
eðitim sürecinde yaþantýlara dayalý çok yönlü
Müze
koleksiyonlarý
ile ziyaretçilerin ilgi gereköðrenme ve yaþam alanlarý olarak müzelerin
sinimleri
arasýnda
iliþki
kurmak bu ilkelerin
etkin kullanýmýný içermektedir (Ö ztü rk ve
(
Hooper - Greenhill,
baþýnda
yer
almaktadýr
Adýgüzel, 1999). Bu eðitim ister doðrudan bili1999). Bu iliþkinin mümkün olduðunca etkin,
me ve bilgiye, ister duygu ve sezgilere
yönelsin, bireye kattýðý yaþantýsal zenginliklerle dinamik ve esnek olmasý gerekir. Her grubun
(çocuklar, gençler, genç yetiþkinler, yetiþkinler,
ona yeni ufuklar açar.

Müzedeki öðrenme
okuldaki gibi belirli öðrenim kademeleri ile sýnýrlý
deðildir ve tüm yaþam boyu devam edebilir. Çünkü
müze bir insanýn her yaþ
döneminde onu "tüketebileceði" olanaklarý sunar.
Belli bir belgeyi ya da not
almayý gerektirmediði ve
katýlýmda çoðu zaman
gönüllülük esas olduðu
için geleneksel okulun
dýþýnda geniþ bir mekanda katýlýmcýlarýna ya da
ziyaretçilerine özgür bir
öðrenme ortamý s a ð l a r
( A d ý g ü z e l , 1999).
Müzeler, biliþsel öðrenmenin yanýnda duyuþsal

Kurtuluþ Savaþý Müzesi'nde yapýlan Müze Eðitimi etkinliklerinden bir görüntü
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Kurtuluþ Savaþý Müzesi'nde yapýlan Müze Eðitimi
etkinliklerinden bir görüntü

da uygun nesnenin seçilmesi ve seçilen nesnelerin belli temalar etrafýnda birbirine
( H o o p e r - Greenhill,19 99).
baðlanmasý
Nesnelerin seçilmesi gereklidir çünkü özellikle büyük müzeler çok fazla malzeme
barýndýrýr ve sýnýrlandýrma yapýlmazsa çalýþma verimsiz olabilir. Nesneleri bir konuyla
baðlamak fikir geliþtirme, düþünme ve
inceleme yeteneðini geliþtirir. Konularýn ve
eserlerin seçiminde grubun gereksinimleri,
ziyaretin amacý dikkate alýnmalýdýr.
Bir arkeoloji müzesine gezi yapýlacaðýný
varsayalým. Seçilen nesneler Paleolitik Döneme ait taþ, obsidyen ve sileksten yapýlmýþ kesici aletler,o döneme ait hayvan kemikleri ve
maðaralardaki duvar resimleri olsun. Bu nesneleri birbirine baðlayacak konu Paleolitik
Dönemin avlanma kültürü, ziyaretçi grup da
arkeoloji öðrencileri olabilir. Bu þekilde sýnýrlarý belirlenmiþ bir gezi çok daha verimli ve
kalýcý olacaktýr.
Eserlerin seçimi yapýldýktan ve ele alýnacak konular tasarlandýktan sonra öðretim teknikleri ve yaklaþýmlarý belirlenmelidir. Müze
eðitimcileri, müzedeki deneyimin farklý bir
deneyim olmasý, koleksiyonlarla ve mekanla
birinci elden karþýlaþma saðlanabilmesi için
çocuklar ve yetiþkinlere yönelik geleneksel bir
sýnýf ortamý yaratmamalýdýrlar. Müzedeki eðitim
okuldaki eðitimin bir devamý deðildir ve kendine
özgü teknikleri olmalýdýr. Eserlerin kopyalarýnýn
elle tutulmasý, drama yöntemi, kolaj ve resim

yaþlýlar, engelliler gibi) farklý ihtiyaçlarý ve ilgileri
söz konusudur. Dolayýsýyla müzedeki sunumlar, bir koleksiyonun belli bir bölümünün anlatýmý herkes için ayný olmayacaktýr.
Müzede eðitimci olarak görev yapacak kiþinin
müze
koleksiyonlarýný
incelemesi, müze eðitiminin temel ilkelerinden
biridir. Bir müzede eðitimin nasýl yapýlacaðýný o
müzenin koleksiyonlarýnýn niteliði belirler. Müzedeki koleksiyonlarýn eðitim amacýyla deðerlendirilmesi müze eðitimcisinin iþidir (Onur, 1998).
Bir müze eðitimcisi koleksiyonlarý insanlar için
ilgi çekici ve heyecan verici kýlabilmelidir. Bunun
iki koþulu vardýr:Az sayý- Kurtuluþ Savaþý Müzesi'nde yapýlan Müze Eðitimi etkinliklerinden bir görüntü
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"Müze ve Galeri Eðitimi" kitabý kapak fotoðrafý
(Anadolu Medeniyetleri Müzesi)"Müze ve Galeri Eðitimi"

çalýþmalarý, bir gösteriyi izleme, teyp ya da video kullanma bu tekniklerden birkaçýdýr (HooperGreenhill,1999).
Okullarla yapýlacak eðitim çalýþmalarýnda
müzenin bir randevu sistemi geliþtirmesi, grup
sayýlarýnýn mümkün olduðunca az tutulmasý ve
uygun bir mekan ayrýlmasý önemli ayrýntýlardýr.
Özellikle çocuklar yetiþkinler gibi rehberli turlarla müze gezisi yapmamalýdýrlar. Çocuklar aktif
katýlýmla öðrenmelidirler.
Müze eðitimi belirli bir bina ile sýnýrlý kalmamalý, dýþa açýlmalý, insanlara ulaþmalýdýr. Ödünç verme sistemi ve gezici müzeler, müzelerin dýþa açýlmasýný saðlayan iki önemli yoldur.
Dünya müzelerinde yaygýn olan, özellikle okullara yönelik ödünç verme sistemi ülkemizde de
uygulanabilir. Bir müze uzmaný eþliðinde okullara gönderilecek kopya numunelerle ders yapmak kuþkusuz motive edici bir deneyim olacaktýr.
Gezici müzeler, müzelerin dýþa dönük çalýþmalarýndan bir diðeridir. Bu tür uygulamalarýn
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

temelinde, hayatý boyunca belki de herhangi
bir müzeyi ziyaret edemeyecek olan insanlarýn müze kavramýný tanýmalarýný saðlama
isteði vardýr. Gezici müze uygulamalarý, halkla ileti- þim kurmanýn önemli bir yönünü oluþtururlar. Ülkemizde de bir gezici müze örneði
yaþanmýþtýr. TRT Çocuk ve Gençlik Vakfý ile
TCDD' nin birlikte hazýrladýklarý projenin
ürünü olan Cumhuriyet Treni 1999 yýlý boyunca Türkiye'nin pek çok ilini gezmiþ ve müzeyi
halkýn ayaðýna götürmüþtür.
Her müzenin sunduðu eðitim kendine özgüdür. Her müzenin uzman personel sayýsý,
müzenin türü, koleksiyonlarýnýn yapýsý, hitap
ettiði kitle, müzenin iç politikasý, ekonomik
gücü ve kaynaklarý birbirinden farklýdýr. Müzeler ne tür bir eðitim vereceklerine karar verirken sahip olduklarý özellikleri dikkate almalýdýrlar.
Günümüz müzeciliðinde obje aðýrlýklý müzeden, insan aðýrlýklý müzeye doðru bir geliþme vardýr. Artýk müze uzmanlarýnýn dikkatlerini eserlere olduðu kadar insan iliþkilerine vermelerinin, çalýþma odalarýndan çýkarak insanlarý tanýmalarýnýn zamaný gelmiþtir (Atasoy).
Gelecekte insana yatýrým yapan ve kendi ziyaretçisini yaratabilen müzelerin ayakta
kalma olasýlýðý çok daha yüksektir.

* M ü z e E ð i ti m i k o n u s u n d a g ö s t e r d i ð i
duyarlýlýkla bize örnek olan ve Fotoðraflardan
yararlanmamý saðlayan Kurtuluþ Savaþý ve
C u mh u r i y e t M ü z e l e r i M ü d ü r ü S n . M e h m e t
YILMAZ'a teþekkürlerimi sunarým
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Tarihinde TBMM’de onaylanan ve 13 Ekim
1999 Gün ve 23845 Sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren ARKEOLOJÝK
MÝRASIN KORUNMASINA ÝLÝÞKÝN AVRUPA
SÖZLEÞMESÝ (Gözden geçirilmiþ)

GÝRÝÞ
Ýþ bu sözleþmeyi (gözden geçirilmiþ) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler ile Avrupa
Kültür Sözleþmesine taraf diðer devletler,
Avrupa Konseyi'nin amacýnýn, özellikle ortak
miraslarý olan ideal ve ilkeleri korumak ve geliþtirmek üzere, üyeleri arasýnda daha yakýn bir iþ
birliði gerçekleþtirmek olduðunu dikkate alarak;
19 Aralýk 1954'te Paris'te imzalanan Avrupa
Kültür Sözleþmesi ve özellikle bunun 1.ve 5.
maddelerini,
3 Ekim 1985'te Granada'da imzalanan
Avrupa Mimari Mirasýnýn Korunmasýna Ýliþkin
Sözleþmeyi,
23 Haziran 1985'te Delfi'de imzalanan,
Kültürel Varlýklara yönelik suçlara iliþkin Avrupa
Sözleþmesini,
Parlementerler Meclisi'nin Arkeoloji ile ilgili
özellikle 848 (1978), 921 (1981) ve 1072 (1988)
sayýlý Tavsiye Kararlarýný;
Kýrsal ve Kentsel yapýlanma faaliyetleri çerçevesinde, arkeolojik mirasýn korunmasý ve deðerlendirilmesi ile ilgili R (89) 5 sayýlý Tavsiye
Kararýný göz önünde bulundurarak;
Arkeolojik mirasýn uygarlýklarýn geçmiþinin
tanýnmasý için temel bir öðe olduðunu hatýrlatarak,
Eski tarihin tanýdýðý Avrupa arkeolojik
mirasýnýn, büyük yapýlanma çalýþmalarýndaki
artýþtan olduðu kadar doðal tehlikelerden, yasa dýþý veya bilimsel nitelikten yoksun kazýlardan yahut halkýn yeterli bilgilendirilmemesinden
dolayý ciddi bir þekilde tahrip tehdidi altýnda olduðunu kabul ederek,
Halen mevcut olmayan zorunlu idari ve bilimsel denetim usullerinin ihdasý ve arkeolojik
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mirasýn koruma endiþesinin kentsel ve kýrsal
yapýlanmalar ile kültürel kalkýnma politikalarýyla
bütünleþmesi gereðini teyid ederek,
Arkeolojik mirasý koruma sorumluluðunun
yalnýzca doðrudan ilgili devlete ait olmadýðýnýn,
bozulma tehlikesinin azaltýlmasý ve uzman ve
deneyim deðiþimi suretiyle korumanýn gerçekleþtirilmesi bakýmýndan sorumluluðun Avrupa
ülkelerinin tümüne ait bulunduðunun altýný çizerek;
Avrupa ülkelerinde yapýlanma politikalarýndaki geliþmeyi takiben, 6 Mayýs 1969'da
Londra'da imzalanan Arkeolojik Mirasýn
Korunmasýna Ýliþkin Avrupa Sözleþmesinde yer
alan ilkelerin tamamlanmasý gereðini müþahede ederek,
Aþaðýdaki hususlarda mutabýk kalmýþlardýr:
Madde 1- Arkeolojik Mirasýn Tanýmý
1. Ýþbu sözleþmenin (gözden geçirilmiþ)
amacý, Avrupa'nýn ortak aný kaynaðý olduðu kadar, bilimsel ve tarihi araþtýrma gereci olarak da
arkeolojik mirasý korumaktýr.
2. Bu amaçla:
i. Korunmasý ve incelenmesinin, insanlýðýn
ve doðal çevre ile iliþkilerinin tarihindeki geliþimin saptanmasýnýn saðlayacaðý;
ii. Baþlýca bilgi edinme yollarýnýn kazý ve keþiflerden olduðu kadar insanlýðý ve çevresini ilgilendiren diðer araþtýrma yöntemlerinden oluþtuðu;
iii . Taraflarýn yetkisi altýndaki her çeþit
mekanda bulunan, tüm kalýntýlar, varlýklar ve insanlýðýn geçmiþ varlýðýnýn diðer izleri arkeolojik
mirasýn ögeleri olarak kabul edilirler.
3- Yapýlar, inþaatlar, mimari eser gruplarý,
açýlmýþ sit alanlarý, taþýnýr varlýklar, diðer tür
anýtar ve bunlarýn çevresi, ister toprakta ister su
altýnda bulunsunlar, arkeolojik mirasa dahildirler.
Madde 2-Mirasýn Kimliðinin Saptanmasý
ve Koruma Önlemleri
Taraflardan her biri, kendine özgü usullere
göre, arkeolojik mirasýn korunmasý için aþaðýdaki hususlarý öngören bir yasal rejimi uygulamaya koymayý taahhüt eder:
i. Arkeolojik mirasýnýn bir envanterinin yapýlmasý ve anýtlarýn veya korunan bölgelerin
sýnýflandýrýlmasý,
ii. Maddi izlerin gelecek kuþaklar tarafýndan
incelenmek üzere korunmasý için, toprak üstünde ya da su altýnda görünür bir kalýntý olmasa
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bile, arkeolojik rezerv alanlarý oluþturulmasý.
iii. Arkeolojik miras niteliðindeki eserleri
tesadüfen bulan kimsenin bunlarý yetkili makamlara bildirme ve incelemeye amade tutma
zorunluluðu.
Madde 3- Arkeolojik mirasý korumak amacýyla ve arkeolojik araþtýrma faaliyetlerini bilimsel güvence altýna almak üzere taraflardan her
biri aþaðýdaki hususlarý yerine getirmeyi taahhüt eder:
i. Arkeolojik kazý vesair faaliyetlerle ilgili izin
ve denetim usullerini, aþaðýdaki amaçlarý gerçekleþtirecek þekilde, uygulamaya koymak:
a ) Arkeolojik miras öðelerinin yasadýþý
çýkartýlmasý ve yer deðiþtirilmesini önlemek;
b) Arkeolojik kazý ve aramalarýn bilimsel
þekilde ve þu koþullara baðlý olarak yapýlmasýný
saðlamak:
-Tahrip edici olmayan araþtýrma yöntemlerinin olduðunca sýk kullanýlmasý;
- Arkeolojik miras öðelerinin korunmasý, saklanmasý ve sýnýflandýrýlmasý için uygun önlemler alýnmadan bunlarýn kazý yerinden çýkartýlmamasý, kazý sýrasýnda ve sonrasýnda korumasýz býrakýlmamasý;
ii. Kazýlarýn ve tahribata neden olabilecek
tekniklerin yalnýzca nitelikli ve bu amaçla yetiþtirilmiþ kiþiler tarafýndan yürütülmesine dikkat
etmek;
iii. Arkeolojik arama amaçlý metal detektörlerin ve diðer arama gereçlerinin kullanýmýný,
devletin iç mevzuatýnda öngörülen hallerde, bilimsel nitelikli ön izne tabi tutmak.
Madde 4- Taraflardan her biri, duruma göre
aþaðýdaki hususlarý da öngörecek biçimde,
arkeolojik mirasýn fiziki koruma önlemlerini
yürürlüðe koymayý taahhüt eder:
1. Arkeolojik rezerv bölgeleri teþkiline ayrýlmýþ alanlarýn kamu makamlarýnca iktisabý veya
diðer uygun yollarla korunmasý;
2. Arkeolojik mirasýn tercihan bulunduðu
yerde korunmasý ve bakýmý;
3. Bulunduðu yerden kaldýrýlmýþ arkeolojik
buluntular için uygun depolar yapýlmasý.
Madde 5- Taraflardan her biri aþaðýdaki hususlarý saðlamayý taahhüt ederler:
1. Arkeologlarýn:
i. Arkeolojik deðeri olan sitlerin korunmasý,
saklanmasý ve deðerlendirilmesi için dengeli
stratejiler saptamaya yönelik planlama politikalarýna ve
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

ii.Yapýlanma programlarýnýn çeþitli uygulama
safhalarýna katýlmalarýný saðlamak sure- tiyle,
arkeolojinin ve yapýlanmanýn ihtiyaçlarýný baðdaþtýrmaya ve belirlemeye çalýþmak;
2. Arkeologlar, þehirciler ve inþaatçýlar arasýnda sistemli bir danýþma mekanizmasý oluþturmak suretiyle:
i.Arkeolojik mirasý tahrip etmesi muhtemel
olan yapýlanma planlarýnýn deðiþtirilmesini;
ii.Sitin bilimsel incelemesinin yapýlabilmesi
ve sonuçlarýn yayýnlanabilmesi için yeterli zamanýn ve olanaklarýn verilmesini saðlamak;
3.Çevreye etki üzerindeki incelemelerin ve
bunlardan kaynaklanan kararlarýn, arkeolojik
sitler ve çevrelerini göz önünde bulundurmasýna dikkat etmek;
4.Yapýlanma çalýþmalarý vesilesiyle bulunan
arkeolojik miras öðelerinin, mümkün olan hallerde, yerinde korunmasý için önlem almak;
5. Arkeolojik sitlerin halka açýlmasýnýn, özellikle çok sayýda ziyaretçi giriþi için yapýlacak yapýlanma çalýþmalarýnýn, bu sitlerin ve çevrelerinin arkeolojik ve bilimsel niteliðine zarar vermemesini saðlamak.
Madde 6- Taraflardan her biri:
1. Arkeolojik araþtýrmaya, sorumluluklarý ölçüsünde ulusal, bölgesel veya yerel kamu makamlarýnýn mali desteðini öngörmeyi;
2. Koruyucu arkeoloji için gerekli maddi
donanýmý arttýrmayý ve bu amaçla,
i. Büyük çaplý kamu veya özel bayýndýrlýk
çalýþmalarýnda, bu çalýþmalara baðlý olarak ortaya çýkacak arkeolojik her çeþit faaliyetin maliyetinin tamamýnýn uygun kamu ve özel sektör
fonlarýndan karþýlanmasýný saðlayacak önlemler almayý;
ii. Bu çalýþmalarýn bütçesinde, çevre ve yapýlanma endiþelerinin zorunlu kýldýðý etki incelemelerinde olduðu gibi, arkeolojik ön inceleme
ve aramalarýn, bilimsel sentez belgelerinin ve
bulgularýn duyuru ve yayýnlarýnýn da yer almasýný saðlamayý taahhüt eder.
Madde 7- Bilimsel Bilginin Toplanmasý ve
Yayýmý
Arkeolojik bulgularýn incelenmesini ve yayýmýný kolaylaþtýrmak için Taraflardan her biri:
1. Yetkisi altýndaki alanlarda arkeolojik sitlerin anketlerini, envanterlerini ve haritalarýný
yapmayý veya güncelleþtirmeyi,
2. Arkeolojik faaliyetler sonrasýnda, uzmanlarýn ayrýntýlý incelemelerinin ilanýndan önce,
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yayýnlanabilir bir sentez belgesi hazýrlanabilmesi için tüm pratik önlemleri almayý taahhüt
eder.
Madde 8- Taraflardan her biri:
1. Arkeolojik miras öðelerinin ulusal veya
uluslararasý planda bilimsel amaçlý deðiþimini
kolaylaþtýrmayý, ancak deðiþimin bunlarýn kültürel ve bilimsel deðerlerine hiç bir þekilde zarar
vermemesi için gerekli önlemleri almayý;
2. Arkeolojik araþtýrma ve devam eden kazýlarla ilgili bilgi deðiþimini teþvik etmeyi ve uluslararasý araþtýrma programlarý düzenlenmesine
katkýda bulunmayý taahhüt eder.
Madde 9- Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi
Taraflardan her biri:
1. Geçmiþin ve arkeolojik mirasý tehdit eden
tehlikelerin tanýnmasý için bu mirasýn deðeri konusunda kamuoyu vicdanýnýn uyandýrýlmasý ve
geliþtirilmesi amacýyla eðitici çalýþmalar yapmayý,
2. Arkeolojik mirasýn önemli öðelerinin ve
özellikle sitlerin halka açýlmasýný saðlamayý, seçilmiþ arkeolojik varlýklarýn sergilenmesini teþvik etmeyi taahhüt eder.
M a d d e 1 0 - A r k e o l o j i k M i r a s Öð e l e r i n i n
Yasadýþý Dolaþýmýný Önleme
Taraflardan her biri aþaðýdaki hususlarý yerine getirmeyi taahhüt eder:
1. Tespit edilen yasadýþý kazýlar hakkýnda
yetkili kamu makamlarý ile bilimsel kuruluþlar
arasýnda bilgi deðiþimini düzenlemek;
2. Yasadýþý kazýlardan kaynaklandýðýndan
veya yasal kazýlardan çalýndýðýndan þüphe edilen her türlü eseri ve bunlara iliþkin bütün ayrýntýlarý, iþbu Sözleþmeye (gözden geçirilmiþ) taraf
köken ülkesinin yetkili makamlarýna bildirmek;
3.- Alýþ politikasý devlet denetimine tabi müzeler ve diðer benzeri kuruluþlarýn denetimsiz
buluntulardan, yasadýþý kazýlardan geldiðinden
veya resmi kazýlardan çalýndýðýndan þüphe duyulan arkeolojik miras öðelerini satýn almalarýný
teminen gerekli önlemleri almak;
4. Alýþ politikasý devlet denetimine tabi olmayan, Taraf ülkelerin müze ve benzeri kuruluþlarý için:
i. Ýþbu Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) metnini onlara ulaþtýrmak,
ii. Yukarýda 3. paragrafta kayýtlý ilkelere söz
konusu müze ve kuruluþlarca uyulmasýný saðlamak üzere çaba sarfetmek.
5. Denetimsiz buluntulardan, yasadýþý ka16

zýlardan kaynaklanan yahut resmi kazýlardan
çalýnan arkeolojik miras öðelerinin dolaþýmýný
eðitim, bilgilendirme, uyarma ve iþbirliði suretiyle mümkün olduðunca sýnýrlandýrmak.
Madde 11Ýþbu sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) hiçbir
hükmü, arkeolojik miras öðelerinin yasadýþý dolaþýmýna veya yasal sahibine iadesine iliþkin taraflar arasýnda mevcut olan veya mevcut olabilecek ikili veya çok taraflý anlaþmalara ikili veya
çok taraflý anlaþmalara halel getirmez.
Madde 12- Ka
arþýlýklý Teknik ve Bilimsel
Yardýmlaþma
Taraflar:
1. Arkeolojik miras ile ilgili konularda deneyim ve uzman deðiþimi suretiyle karþýlýklý teknik
ve bilimsel yardýmlaþmada bulunmayý,
2. Ýlgili ulusal mevzuatlarý ya da taraf olduklarý uluslararasý anlaþmalar çerçevesinde sürekli eðitim alaný da dahil olmak üzere, arkeolojik mirasýn korunmasý konusunda uzman deðiþimini kolaylaþtýrmayý taahhüt ederler
Madde 13- Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ)
Uygulamasýnýn Denetimi
Avrupa Konseyi tüzüðünün 17. Maddesi
gereðince Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafýndan kurulan bir Uzmanlar Komitesi iþbu
Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) uygulamasýný
ve özellikle aþaðýdaki hususlarý izlemekle görevlendirilmiþtir:
1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine
devrevi olarak, Sözleþmeye (gözden geçirilmiþ)
Taraf ülkelerdeki arkeolojik mirasýn korunmasýna iliþkin politikalarý ve Sözleþme ilkelerinin
uygulama durumu hakkýnda bir rapor sunul
masý;
2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini, çok
taraflý faaliyet alaný ve Sözleþmenin (gözden
geçirilmiþ) gözden geçirilmesi ya da deðiþtirilmesi ile Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) hedefleri hakkýnda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
dahil, Sözleþme (gözden geçirilmiþ) hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin her türlü önlemin
önerilmesi;
3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine,
Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerin
Sözleþmeye (gözden geçirilmiþ) taraf olmaya
daveti için tavsiyede bulunmasý.
Madde 14- Son Hükümler
1. Ýþbu Sözleþme (gözden geçirilmiþ)
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Avrupa
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Kültür Sözleþmesine taraf diðer devletlerin imzasýna açýlmýþtýr.
Sözleþme onay, kabul ya da tasvibe sunulacaktýr. Onay, kabul ya da tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliðine tevdi edilecektir.
2. 6 Mayýs 1969'da Londra'da imzalanan
Arkeolojik Mirasý Koruma Avrupa Sözleþmesine taraf bir devlet, anýlan Sözleþmenin feshini
önceden ihbar etmemiþ ise ya da feshini eþ zamanda ihbar etmezse onay, kabul veya tasvip
belgesini tevdi edemez.
3. Ýþbu sözleþme (gözden geçirilmiþ), en az
üçü Avrupa Konseyi olmak üzere dört devletin,
önceki paragraflardaki hükümlere uygun olarak, Sözleþmeye taraf olma arzularýný bildirdikleri tarihten altý ay sonra yürürlüðe girecektir.
4. Önceki iki paragrafýn uygulanmasý sonucu 6 Mayýs 1969 tarihli Sözleþmenin feshi iþbu
sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) yürürlüðe giriþi ile ayný anda gerçekleþmez ise, iþbu Sözleþmeyi imzalayan herhangi bir Devlet, onay, kabul ya da tasvip belgesini tevdi sýrasýnda iþbu
Sözleþme (gözden geçirilmiþ) yürürlüðe girinceye kadar, 6 Mayýs 1969 tarihli Sözleþmeyi
uygulamaya devam edeceðini açýklayabilir.
5. Ýþbu Sözleþme (gözden geçirilmiþ), imzalayan ancak Sözleþmeye Taraf olma arzusunu
sonradan bildirecek olan devletlerin her biri bakýmýndan, onay, kabul veya tasvip belgesinin
tevdiinden altý ay sonra yürürlüðe girecektir.
Madde 151. Ýþbu Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ)
yürürlüðe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi tüzüðünün
20.(d) maddesinde öngörülen çoðunlukla ve
Komitede bulunma hakkýna sahip taraf devletlerin temsilcilerinin oybirliði ile Konseye üye
olmayan diðer herhangi bir devleti ve Avrupa
Ekonomik Topluluðunu iþbu Sözleþmeye (gözden geçirilmiþ) katýlmaya davet edebilecektir.
2. Katýlma halinde, katýlan devlet ya da
Avrupa Ekonomik Topluluðu için iþbu Sözleþme
katýlma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sek reterine tevdiinden altý ay sonra yürürlüðe girecektir
Madde 161. Her devlet, imza ya da onay, kabul, tasvip
veya kabul edilme belgesinin tevdii sýrasýnda
Ýþbu Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) uygulanacaðý topraðý ya da topraklarý belirleyebilir.
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da, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirimle, iþbu Sözleþmenin uygulanmasýný bildirimle belirtilen herhangi bir toprak
parçasýna teþmil edebilir. Bu yeni toprak parçasý bakýmýndan Sözleþme, bildirimin Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri tarafýndan alýnmasýndan altý ay sonra yürürlüðe girer.
3. Önceki iki paragraf uyarýnca yapýlan her
bildirim, bu bildirimde anýlan toprak parçasý bakýmýndan, Genel Sekretere muhatap bir nota ile
geri çekilebilecektir. Geri çekme, Genel Sekreterin notayý almasýndan altý ay sonra geçerlilik
kazanacaktýr.
Madde 171. Taraflardan herbiri, Genel Sekretere nota
tevdii suretiyle Ýþbu Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) feshini her an ihbar edebilir.
2. Fesih ihbarý, Genel Sekreter tarafýndan
notanýn alýnýþ tarihinden altý ay sonra geçerlilik
kazanacaktýr.
Madde 18- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
Avrupa Konseyi üyesi devletlere, Avrupa Kültür
Sözleþmesine taraf diðer devletlere, Ýþbu Sözleþmeye (gözden geçirilmiþ) katýlan ya da katýlmaya davet edilen her devlete ve Avrupa
Ekonomik Topluluðuna:
a) Her imzayý,
b) Her onay, kabul, tasvip veya katýlma belgesi tevdiini,
c) 14, 15, ve 16. Maddeleri uyarýnca Ýþbu
Sözleþmenin (gözden geçirilmiþ) yürürlüðe giriþ
tarihlerini,
d) Ýþbu Sözleþme (gözden geçirilmiþ) ile ilgili
her türlü giriþim, tebligat ve bildirimi, bildirecektir.
Yukarýdaki hususlarý tasdiken, aþaðýda imzasý bulunan ve bu amaçla yetkili kýlýnanlar Ýþ
bu Sözleþmeyi (gözden geçirilmiþ) imzalamýþlardýr.
Ýþbu Sözleþme Ýngilizce ve Fransýzca dillerinde, her iki metin de eþit olacak þekilde, Avrupa Konseyi arþivlerinde muhafaza edilmek
üzere, tek kopya halinde 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta'da yapýlmýþtýr.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleþmenin onaylý bir kopyasýný Avrupa Konseyine
üye bütün devletlere, Avrupa Kültür Sözleþmesine taraf diðer devletlere ve bu Sözleþmeye
katýlmaya davet olunan üye olmayan devletlere
veya Avrupa Ekonomik Topluluðuna iletecektir.
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HELENA'DAN PARÝS'E*

Latinceden Çeviren: Haydar DÖNMEZ

Sözlerin gözlerimi karartmýþken böyle,
yazmamak onuruma dokunuyor benim. Bir
yabancý olarak, kutsal konukseverlik ilkesini
ve evli bir kadýnýn güvenini sarsmayý göze
aldýn sen! Demek, Taenarus kýyýlarý, fýrtýnalý
sularda savrulan sana bunun için açtý kucaðýný! Sen yaban elden gelmiþken, bizim sarayýmýz demek bunun için kapýlarý kapatmadý
yüzüne! Bunca þefkatin karþýlýðý haksýzlýk mý
olacaktý? Söyle, dost muydun yoksa düþman mýydýn, yanýmýza gelirken böyle?
Benim bu sitemimde haklýlýk payý bulunsa
da, senin bunu kabalýk sayacaðýndan kuþkum yok. Onurumu unutmadýkça ve yaþamýma leke bulaþmadýkça, varsýn böyle olsun!
Yalancýktan surat asmýyorum, kaþlarýmý da
çatýp oturmuyorum, her þeye karþýn, adým temizdir benim. Þu ana dek, hep suçsuz yaþadým ve benden övgü kazanmadý hiçbir zanî.
Seni buna neyin yüreklendirdiðini ve yataðýmý paylaþma umudunu sana neyin verdiðini doðrusu çok merak ediyorum. Yoksa,
Neptunus'un kahramanýnýn1 kaba gücüyle
geçmiþte karþýlaþtým diye ikinci kez kaçýrýlmak mý reva görülüyor bana? Ayartýlmýþ olsaydým eðer, suçlu ben olurdum o zaman.
Ancak, kaçýrýldýðýma göre, bunu istememekten baþka ne yapabilirdim ki? Ama beklediði
ürünü çýkaramadý o eyleminden. Korkum bir
yana, hiçbir þey gelmeden baþýma döndüm
geri. Yoðun direniþim sayesinde yalnýzca birkaç öpücük koparabildi benden, o utanmaz!
Baþka hiçbir þey alamadý. Senin gibi kötü yaradýlýþlý biri bununla yetinmeyecekti elbet.
Tanrýlar daha iyi bilir ya, onun sana benzer
yaný yoktu. Namusuma dokunmadan geri
verdi beni. O ince davranýþýyla suçu hafifledi
gözümde. Þu da açýk: O genç gördüðü iþten
piþman oldu. Ancak Theseus, Paris'in, benim
adým dilden düþmesin diye, kendi yolunu tutacaðýný düþünerek ettiðinden hiç piþmanlýk
duydu mu? Yine de kýzgýn deðilim - hem sevene kim kýzar ki?- Eðer açýða vurduðun gerçekten uyduruk sevda deðilse tabiî. Evet,
bundan kuþkulanýyorum. Bu durum, kendime
güvenimin az oluþundan ya da güzelliðimin
bilincinde olmayýþýmdan deðildir, tam tersine,
safdilliðin kadýnlarýn baþýna öteden beri belâ
getirdiðinden ve senin sözlerine güvenilmez
denmesinden.
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Ayrýca "baþkalarý günah iþliyor ve evli bir
kadýnýn arlý kalmasý bir istisnadýr." diyebilirsin. Ýyi ama, benim adýmýn da bu istisnalar
içinde yer almasýna kim engel olabilir? Annemin hafifmeþrepliðinden dem vurup benim de baþtan çýkarýlabileceðimi düþünebilirsin. Annem sahte bir kýlýkla aldatýlmýþ olduðu için, burada yanýlýyorsun sen. O ýrz düþmaný, tüylerle2 gizledi kendini. Bana gelince:
Günah iþlesem, bilmezlikten gelebilirim. Ýþlenen günahý gölgelerken, hata da söz konusu
olmayacak. O güzelce yanýldý ve günahý yaratan kurtardý onu günahtan. Suçluyken bile
mutlu sayýlmama yol açacak Ýuppiter nerede
peki?
Sen soyunu, ataný ve krallýk sanlarýný yüceltiyorsun ama, benim bu evim de soyluluðun ýþýltýsýna sahip yeterince. Ýuppiter'den
kayýnbabamýn atasý olarak söz edilmesin
diye, Tantalus'un oðlu Pelops ve Tyndareus'
un ününden söz edilmesin diye, Leda Ýuppiter'i baba etti bana; bir kuðuya kanan safdil
anam sahte kuþu aldý koynuna. Þimdi git,
Phrygia soyunun ilk geçmiþini ve Laomedon'uyla birlikte Priamus'u anlat! Ben onlara
deðer veriyorum, ancak sana ün kazandýran
tanrý senden beþ kuþak öncedir, benden ise
hemen önce gelir.3

Joseph Nollekens (1737-1823). Paris’in kararý.
Londra, Victoria ve Albert Müzesi
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Elindeki krallýk asalarýnda güç bulunduðuna inanýrým inanmasýna, ancak bizim asalarýmýz da geri kalmaz bunlardan hiç. Burasý
geriyse eðer orasýndan malca ve adamca, bu
elbet yurdunuzun barbarlýðýndandýr.
Mektubunda söz verilen armaðan öyle çok
ki doðrusu, bunlara tanrýçalar bile kapýlabilirdi. Ancak utancýn sýnýrýný aþmak istesem, sen
olurdun günahýmýn gözde nedeni. Ya lekeden hep uzak tutacaðým adýmý ya da armaðanlardan çok düþeceðim senin ardýna. Ben
o armaðanlarý nasýl yüceltiyorsam, öyle benimsemiþimdir hep, verenin de deðer kattýðý
o armaðanlarý! Çok daha önemlisi: senin beni
seviyor oluþun, benim senin çilelerinin nedeni
oluþum, senin bana dönük bir umutla engin
denizleri aþýp geliþin.
Masa kurulduðunda, utanmaz adam, ne
yapýyordun sen? Ben hiç belli etmemeye çalýþýrken, þunu da gözlemliyordum: Sen bana
bakýyordun, çapkýn adam, delici bakýþlarla
boyuna, bense gözlerimi kaçýrmaya çalýþýyordum senden. Bir yol derin derin iç geçiriyordun, bir yol bana sokulup kadehi eline
alýyordun ve sonra sen de içiyordun benim
içtiðim yerden. Kaç kez gördüm ben ah, parmaklarýnla gizli gizli iþaretler veriþini, kaç kez
gördüm kaþlarýnýn, gözlerinin dile geliþini!
Kocam bunlarý görecek diye aklým çýktý hep
ve kýzarýp bozardým o açýk iþmarlarýndan.
Belli belirsiz bir mýrýltýyla ya da içimden
konuþtum kaç kez þöyle: "Bu adamda da hiç
utanma yok!" Yalan da deðildi hani benim bu
sözüm. Yuvarlak masamýn üstünde, adýmýn
altýna þarap damlalarýyla yazýlmýþ yazýyý
okudum: "seni seviyorum" sözünü! Ancak
buna inanmadýðýmý belli ettim hayýr diyen
gözlerle. Þu iþe bak, ben de öðrenmiþim artýk
bu yolla konuþmayý! Günaha meylim olsaydý
eðer, kanardým ben tatlý dile, gönlüm kapýlýrdý
bu sözlere. Açýk konuþuyorum: Eþsizsin sen
boyunla bosunla ve bir kýz atýlmak isteyebilir
senin kollarýna! Bir baþka kadýn mutlu olsun
lekelemeden kendini daha iyi, benim ar
namusum el sevdasýyla dize geleceðine!
Güzel þeyler olmadan nasýl yaþanacaðýný
benden öðren þimdi. Haz veren güzelliklerden kaçýnmak da erdemdir. Senin can attýðýna bakýp iç geçiren ve yine de akýllý kalan ne
çok gencin bulunduðunu düþünüyor musun
hiç? Yoksa alýcý gözle bakan bir sen misin,
Paris? Çok þey görmüyorsun ama, körü
körüne çok þeye yelteniyorsun. Yüreðin yok
ama, sözün çok senin. Benim kýzlýðýma bin
talip can atarken4, senin gemiyle tez elden
gelmeni isterdim yanýma. Seni görseydim o
zaman, bin talip arasýnda sen olurdun birinci.
Kocam da benim bu kararýmý çekerdi sineye.
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

Helena’yý kaçýran Paris. Yunan vazo resmi
(M.Ö.yak. 420-410) Metropolitan Sanat Müzesi

Yetiþemedin çýkarýlmýþ keyiflere, kavuþulmuþ
zevklere sen! Umudun da iþte böyle geç kaldý. Senin can attýðýna bir baþkasý el koydu.
Troia'da karýn olmayý istemiþ olsam bile,
Menelaus'a gönülsüzce vardýðýmý düþünme
öyle! Yalvarýrým, sözlerinle aklýmý karýþtýrmayý býrak artýk ve seviyorum dediðin kadýný,
beni incitme böyle! Býrak elimde tutayým yazgýdan payýma düþeni ve arýma dokunacak iþe
meyil verme!
Sana kalýrsa, bunu Venus söz vermiþ ve
yüce Ýda'nýn koyaklarýnda soyunup üç tanrýça
sergilemiþ senin önünde bedenini. Bunlardan
biri sana egemenlik sunarken, öteki “savaþ
ünü veririm” demiþ, üçüncüsü ise "Tyndareus'un kýzý karýn olacak!" demiþ. Doðrusu,
ölümsüz varlýklarýn güzelliklerini senin yargýna býrakmýþ olmalarýna inanmak çok güç.
Elbet öykünün arkasý uydurma ama, haydi
buna doðru diyelim. Yani, ben, kararýndan
dolayý sana ödül diye verilmiþim! Ben kendi
güzelliðimden onca emin deðilim ki,
tanrýçanýn önünde kendimi en büyük armaðan
sayayým! Güzelliðimin göz okþamasý hoþ
elbet! Gelgelelim, þimþekleri üstüme çekiyor
Venus'un övgüsü. Senin övgülerinse erinç
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veriyor içime. Görüyorsun, hiçbir þeyi inkâr
etmiyorum ben. Aklýmýn can attýðýna hem, dilim niye olmaz desin ki! Sana hemen güvenmeyiþime sakýn gücenme! Ciddî iþler ortasýnda birden güven beslenmez.
Venus'un hoþuna gitmiþliðimdir benim ilk
sevincim. Ýkincisi, senin en büyük ödül diye
beni saymýþlýðýn. Helena'nýn ne cevher olduðunu öðrendiðinde sen, önceliði ne Pallas'ýn
ne de Ýuno'nun armaðanlarýna tanýdýn. Öyleyse , ben senin için erdemin ta kendisiyim.
Varlýðým, senin için soylu sultanlýk! Böyle birine gönül vermesem, taþyüreklinin biri olurdum. Ýnan bana, taþyürekli deðilim. Tersine,
“benimdir” diyemeyeceðim bir erkeðe gönül
veremiyorum ben. Kumlu kýyýlarda çift sürmeye ne diye yelteneyim? Topraðýn “kapýlma” dediði bir umudun ardýna ben ne diye
düþeyim?
Aþk kaçamaðý için deneyimsizim henüz,
tanrýlar tanýðýmdýr, sadýk kocamý parmaðýmda oynatmadým hiç! Þimdi ses vermez sayfalara geçirirken sözlerimi, yeni iþler sarýyorum mektubumun baþýna. Ne mutludur görmüþ geçirmiþ olanlar! Ben, bu dünya cahili,
suç yollarýný aþýlmaz sanýyorum.
Korkum da baþýma belâ kesildi. Aklým
karýþýk þimdi ve sanýyorum ki herkesin gözü
benim üstümde. Bunu ben uydurmuyorum,
halkýn
homurdanmasýndan
anlýyorum.
Aethra da bazý sözler iletti bana. Ama sen o
þeyden vazgeçmek istemiyorsan eðer, öyle
yapýyormuþ gibi görün! Hem ne diye vazgeçecekmiþsin ki, vazgeçmiþ gibi görünmek
dururken! Oyununu oyna, ama belli etme!
Tam olmasa da, epeyce özgür olma fýrsatý
çýktý karþýma, Menelaus'un yokluðunda. O
uzakta þimdi, bir sorun yüzünden. Onun
böyle apar topar gidiþinin önemli ve haklý bir
nedeni olsa gerek. Ya da bana öyle görünmüþ olabilir. O “gitsem mi, gitmesem mi” diye
bocalarken, ona “git ama çabuk dönmeye
bak” diyen ben oldum. O baktýðý faldan memnun, öpüp koklarken beni, “ev iþlerime de
Troialý konuðumuza da iyi bak” derken, ben
gülmemek için zor tuttum kendimi; gülmemeye çalýþýrken, ona yalnýzca þunu söyleyebildim: "bakacaðým."
Böylece, o tatlý esintilerle Girit'e doðru
yelken açtý; ancak sen buna bakýp da her þeyin hak olduðunu düþünme! Kocam buradan
uzakta ama, uzaktayken bile gözü benim
üstümde - Yoksa sen bilmiyor musun kral kollarýnýn ötelere de uzandýðýný?
Güzellik de þimdi bana yük oldu. Çünkü,
bir erkek beni nice överse, kocam onca korkuyor. Adam bunda haklý da! Beni sevince
boðan ün, þimdi baþýma belâ oldu. Tanýn20

mamýþlýk daha iyiydi elbet. Ne kocamýn uzakta oluþuna þaþ sen, ne de beni burada senle
baþ baþa býrakýþýna! Kiþiliðim ve yaþamým
sayesinde gözü kalmadý arkada. Güzelliðim
ürküttü, yaþamým inanç aþýladý. Dürüstlüðümden güven buldu, alýmlýlýðýmdan korku
duydu. Çýkan fýrsatý tepmemeyi öðütlüyorsun
ve içten bir kocanýn lütufkârlýðýndan yararlanalým, diyorsun. Bense hem istiyorum, hem
korkuyorum. Henüz dediðim dedik deðil, gönül düþmüþ kuþkuya. Ben kocasýzým, sen
kadýnsýz uyuyorsun. Ben sana tutuluyorum,
sen bana. Geçmek bilmiyor geceler. Bizi birbirimize baðlayan sözlerimiz! Ne dertli baþým
varmýþ! Hem dilin tatlý hem de mekânýmýz bir!
Olup bitenler beni suça itmiyorsa, kahrolayým! Öte yandan, bana ayak baðý olan korku
nedir, onu da bilmiyorum! Beni kötü kötü
inandýrdýðýna keþke güzel güzel zorlasaydýn!
Bu kaba sabalýðý benliðimden silmeliydin.
Hakký yenmiþler de kimi zaman haksýzlýktan
yarar görür. Dilerim, felek benim de bir gün
böyle güler yüzüme! Ferman dinlemeyen
gönüle erkenden haddini bildirelim! Gönlün
yeni yalýmýný birazcýk su söndürür. Eloðlunun
sevgisine güven olmaz. Sevdasý da kendi
gibi diyar diyar dolaþýr. Çekip gider o, sen her
þeyden umudunu kesince. Hypsipyle tanýk,
Minos'un kýzý tanýk buna. Girilmedik gerdekler yüzünden alay düþtü paylarýna. Derler ki
sen de hayýrsýzýn biriymiþsin, yýllardýr sevdiðin Oenone'yi yüzüstü býrakmýþsýn, o da el
olmuþ þimdi sana! Üstelik sen bunu inkâr
etmiyorsun. Bilmiyorsan, söyleyeyim: Seninle ilgili her þeyi araþtýrmak iþim gücüm oldu
benim. Ayrýca, adam gibi sevmek istiyorsun
ama, bu elinden gelmiyor. Phrygialýlar yelkenlerini de açýyorlar artýk. Sen benimle konuþurken, umut dolu geceye hazýrlanýrken,
seni yurduna götürecek yel buralarda esecek. Kurtulacaksýn yeni sevinçlerinden yol
ortasýnda. Sevdamýz da çekip gidecek
yellerle.
Yoksa salýk verdiðin gibi, övgüler düzülen
Pergamum'u mu gidip göreceðim? Büyük Laomedon'un torununa gelin mi olacaðým? Yeryüzünü benim yüzkarasý iþlerimle dolduracak
denli çabuk yayýlan söylentileri küçümsemiyorum artýk. Sparta benim hakkýmda ne
söyleyebilir ki? Tüm Achaia, Asia'nýn halklarý,
senin Troia'n ne? Priamus benim hakkýmda
ne düþünecek acaba? Priamus'un karýsý, senin kardeþlerin ve onlarýn Troialý karýlarý ne?
Sen benim sadýk kalacaðýmý ve kendi
örneðinden kaygýlanmayacaðýmý nasýl umabilirsin? Hangi yabancý girecek olsa Ýlium
limanlarýna, senin dinmez korkularýnýn nedeni olacak. Nice öfkeli anlarýnda, günahýnýn
iDOL

Mitoloji

benimkine karýþtýðýný unutup sen bile bana
“kaltak” diyeceksin. Günahýmý yaratan da sen
olacaksýn, ayýplayan da sen! Dilerim, bunlarý
görmeden kara toprak dolar gözüme.
Dediðine bakýlýrsa, Troia'nýn varsýllýðýnýn
ve yaþamýn tadýný çýkaracaðým; söz verdiðinden çok daha göz alýcý armaðanlara kavuþacaðým. Mor mor kumaþlarým, yýðýn yýðýn altýnlarým olacak, kuþkum yok bundan! Ama þöyle
dersem, hoþ gör beni: Senin armaðanlarýnýn
yok öyle çok bir deðeri! Bilmiyorum nedir beni
buralara baðlayan? Phrygia kýyýlarýnda bir iþ
gelirse baþýma, kim yardýmýma koþacak benim? Babayý nerede arayayým, kardeþi nerede bulayým? Yalancý Ýason'un Medea'ya vermediði söz kaldý mýydý? Aeson'un evinden
kovulmadý mý o kadýn? Yüzüstü býrakýlmýþ o
kadýnýn gidip tutunacaðý bir Aeetes'i oldu
mu? Anasý Ýdyia'yý, bacýsý Chalciope'yi buldu
mu o? Ben bu tür þeylerden çekinmem hiç.
Ama Medea da çekinmiyordu! Güzel umut da
kendi falýyla sýk sýk geliyor oyuna! Zamanla
sen de anlayacaksýn enginde sürüklenen
gemiler için limandan çýkýþýn tatlý olduðunu.
Yanarca da korkulara salýyor beni, annenin doðumdan önce, düþünde doðurduðu þu
kanlý yanarca! Bilicilerin sözlerinden de korkuyorum. Derler ki Ýlium'un Pelasg ateþiyle
yanacaðýný biliciler önceden söylemiþ.
Cytherea seni nice gözetiyorsa-gözetir, çünkü utku kazanan ve senin kararýnla çifte
ödüle kavuþan o! - senin kararýnla yarýþmayý
yitiren bu ikisinden ben onca korkuyorum, övgün yerinde olsa bile. Ve þundan hiç kuþku
duymuyorum: Senin ardýndan gidecek olsam, savaþ çýkacak! Bakýn þu baþýma gelene! Kýlýçlar arasýnda yol alacak sevdamýz.
Yoksa Atraxlý Hippodamia, Haemonia'lý
adamlarý acýmasýz bir savaþa zorlamadý mý
sence? Yoksa Menelaus'un, ikiz kardeþlerimin ve Tyndareus'un haklý bir öfkeye kapýlmakta gecikeceðini mi sanýyorsun?
Þu övünmelerine ve sözünü ettiðin yiðitliklerine gelince: Sözlerini yalanlýyor gözlerin.
Senin bedenin Mars'tan çok Venus'a yaraþýr.
Varsýn yiðitler savaþsýn, Paris'im, sen gel baþýný sevdalara sal! Söyle de o övgüye boðduðun Hector gitsin senin yerine savaþa! Senin
ustalýðýna yaraþýr baþka döðüþ var. Eðer aklý
baþýnda ve biraz gözü kara olsaydým, bu durumdan yararlanýrdým ben. Aklý baþýnda her
kýz yararlanacak. Ar perdem yýrtýlýnca, belki
ben de bir þeyler öðreneceðim ya da zamanýn hükmüne yavaþ yavaþ boyun eðeceðim.
Bu gizli konularý yüz yüze konuþmamýzý
istiyorsun. Neye can attýðýný ve niye konuþalým dediðini biliyorum. Çok acelecisin ama,
ürün henüz olgunlaþmadý. Geciken dilekte
bile belki bir hayýr vardýr.
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Þimdilik bu kadar. Yüreðimin gizlerine sýrdaþ olan sözlerim bitsin burada. Çünkü parmaklarým yoruldu. Kalanlarý da Clymene ve
Aethra'yla iletelim, yoldaþým ve akýl hocam
olan bu iki kadýnla.
***
Yukarýda çevirisi verilen mektup Romalý
ozan Ovidius’un Heroides adlý yapýtýndan
alýnmýþtýr. Heroides, ünlü söylence kahramanlarýnýn sevgililerine yazdýðý aþk mektuplarýndan oluþmaktadýr.
Helena'dan Paris'e baþlýklý mektup yapýttaki 17. mektuptur. Çeviride þu metin kullanýlmýþtýr: The Loeb Classical Library: Ovid,
Heroides and Amores, London, 1977.

NOTLAR
1- Theseus
2- Leda ve kuðu
3- Helena'dan önce: Ýuppiter. Ama
Paris'ten önce: Priamus, Laomedon, Ýlus,
Tros, Erichthonius, Dardanus ve Ýuppiter.
Görüldüðü gibi, geleneksel soy kütüðü, Ýuppiter'i Paris'ten sonra yedinci sýrada göstermektedir.
4- Helena burada taliplerinin sayýsýný
abartmaktadýr.

Helena’yý kaçýran Paris. Pompeii’deki Trajik Ozanýn
Evi’nden bir duvar resmi (M.S.yak.75)
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1997yýlýndaBakanlýkça görevlendirildiðim "The Glory of Byzantium" sergisi
sýrasýnda, Amerika Birleþik Devletleri New
York-The Metropolitan Museum'da mermer
bir mezar steli ilgimi çekmiþti. Bu stel
müzenin ana kapýsýndan giriþte sol yanda
bulunan Lydia ve "East Greek" eserlerin
durduðu salondan sonraki, Attik stellerin
bulunduðu ikinci mekanda durmakta idi.
(Belge 1- Müze Planý) Dikkatimi çeken
eserin etikette yazýlý bilgilerinin aksine
olarak, yöresel iþçiliði, konusu, tipolojisi ve
Roma Devrindeki Kü- çük Asya'nýn Mysia
Bölgesine özgü ikonog- rafisi oldu.
Ama, diðer Anadolu buluntusu eserlerde
olduðu gibi etiket bilgisine göre, bu mezar
steline "East Greek" denilmekte ve orjinal
buluntu yeri böylece kamufle edilmekte idi.
Ancak, eser Anadolu'nun kuzeybatý bölgesindeki Mysia'nýn yöresel mezar steli örneklerinden biridir. Bu bölgenin atölye iþçiliðini taþýmaktadýr. Diðer yandan Roma Devrine ait bir esere de "East Greek" demek
nasýl bir arkeolojik kýstasa dayanmaktadýr?
Eserin Tanýmý: Mezar steli cephesi, üstte ve altta iki sahneden oluþan kabartma
sahneleri içermektedir. Yükseklik 106 cm.,
geniþlik 55 cm., ve kalýnlýk ise 23 cm. olan,
stelin üst sahnesinde yöreye özgü symposium konusu iþlenmiþtir. Klinede uzanmýþ
üç erkek ve solda oturan kadýndan oluþan
yemek ziyafeti betimlemesinde dörtgen
yiyecek sehpasý ile saðdaki ufak hizmetkar
figürü ile sahne tamamlanmaktadýr. Sol üst
köþede aðaca sarýlý yýlan görülmektedir ki,
buna Anadolu mezar stellerinde çok sýk
rastlanmaktadýr. Alt sahne ise, soldan saða
doðru giden zýrhlý ve mýzraklý at üstünde,
diðeri ise; ayný zýrhlý giysili atýnýn yularýndan tutan ayakta duran iki süvariden oluþan grubu göstermektedir. Bu figürler,
Küçük Asya'nýn Roma Devrindeki Eyaleti
sýrasýndaki tipik askeri figürleridir.
I- Ýlginçtir ki, eseri görür görmez, Anadolulu olduðunu anlamaktan baþka, bir yerde
gördüðümü de anýmsýyordum. Bu duygu ve
bilgiler beni, kütüphane çalýþmasýna yönlendirdi ve eserin yayýnlandýðýný tesbit et22

tim. Mysia ve Bithynia Bölgelerinde yüzey
araþtýrmasý yapmýþ olan, Alman uyruklu
Maria Loise Cremer, Asia Minör Studien
I.Mysia I (1991), isimli monografik kitabýnýn
Lev./Taf. 10'da bu eser görülmektedir
(Belge 2). Ve yayýn tarihine göre, bu eser
1991 yýlýnda Ýsviçre-Basel Museum' dadýr.
Cremer, yayýnýn 31. sayfasýnda da ayný
tipolojide bir eserden bahsederken ve
halen bu yazýya konu olan stelin de, yöreye
ait bir atölyede yapýldýðýný belirtmektedir ve
böylece Anadolu buluntu yeri açýkça yazýlmaktadýr (Belge 3).

II- Bunun üzerine, bu stelin Basel'dan
New York'a nasýl geldiði konusunda merakým arttý ve The Metropolitan Museum'un
(1991-1992) yýllýk faaliyet raporu olan dergiyi araþtýrdýðýmda, sayfa 27'de, Satýn
Alýnma (Purcases) baþlýðý altýnda bu eserden bahsedilmekte idi (Belge 4) Stelin
92.11.58 envanter numaralý olduðu ve
Ýsviçre'den getirildiði açýkça yazýlmaktadýr.
Böylece, New York-The Metropolitan
Museum tarafýndan Anadolu buluntu yeri
bilinerek satýn alýndýðý anlaþýlmaktadýr.
Ne yazýk ki, fotoðraf makinemin teknik
arýzasý nedeniyle eserin durduðu salonda
resmini çekememiþtim. Bir kaç gün kadar
stelin durduðu salona gidip, çizimini yapmaya çalýþtým (Belge 5). Bu arada gelen
Türk misafirlere salondaki eseri bir kaç kez
göstermiþtim. Fakat, bir hafta kadar sonra,
mezar stelinin durduðu söz konusu salona
fotoðraf çekmek için gittiðimde, Grek-Roma
Dept. Bölümü tarafýndan giriþine ahþap bir
kapý yapýldýðýný ve bir yazý asýlmýþ
olduðunu gördüm. Þöyle diyordu;
1999 Ýlkbaharýna kadar yeni tanzimrestorasyon yapýlacaðý nedeniyle ziyarete
kapatýlmýþtýr.
III- Bunun üzerine, genel olarak tüm
salonu görmek istediðimi belirttiðim ve
sözlü olarak Grek-Roma Bölümü Þefi
Carlos Picon, artýk bunun mümkün
olmadýðýný sözlü olarak belirtti ve izin vermedi. Konu, ayný tarihlerde Türkiye'nin
New York Baþkonsolos luðuna gerekli plan,
çizim gibi belgelerle birlikte yazýlý olarak
bildirilmiþtir. Ayný konu tarihli dilekçe rapor
ile gerekli belgelerle Ankara Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüðü 'ne de verilmiþtir.
Mysia Bölgesinden yani Kuzeybatý
Anadolu'dan önce Ýsviçre-Basel, oradan
Amerika'ya yer deðiþtiren bir eserin
öyküsünde, Avrupa eski eser ticareti
pazarlarýnda Ýsviçre'nin rolünü açýkça
belirtmiyormu acaba?
iDOL

Kaçakçýlýk

Belge:1

Belge:5
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Yayýn Tanýtýmý

TAHTALI BARAJI
KURTARMA KAZISI PROJESÝ
Müze-Üniversite iþbirliðinin güzel bir örneði olarak Ýzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüðü’nün Proje Baþkanlýðýnda 1994 yýlýnda
baþlatýlan ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr.Hayat ERKANAL’ýn bilimsel baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Tahtalý Barajý Kurtarma Kazýlarý Projesi çalýþmalarýnda ulaþýlan sonuçlarý içeren kitap DSÝ Genel
Müdürlüðünün katkýlarýyla 1992 yýlýnda
bastýrýlmýþtýr.

Tahtalý Barajý Kurtarma Kazýlarý Projesi
çerçevesinde Bakla Tepe Höyüðündeki
araþtýrma ve kazýlar Prof. Dr. Hayat
ERKANAL’ýn bilimsel sorumluluðunda,
Cevizcioðlu Çiftliði Nekropolü, Çýtýrtepe ve
diðer çalýþmalar ise Ýzmir Arkeoloji Müzesi
Müdürü Dr. Turhan ÖZKAN’ýn sorumluluðunda yapýlmýþtýr.

iskelet kalýntýlarýnýn antropolojik incelenmesine ve Cevizcioðlu Çiftliði Nekropolü mezar kataloðuna da yer verilmiþtir.

Harita-Plan, Çizim-grafik ve resimlerle
desteklenmiþ olan bu yayýn 233 sayfadan
oluþmakta, 1-162. sayfalar metin, 163-273.
sayfalarda diðer bilgilere yer verilmektedir.
Kitap Kurtarma Kazýlarý Projesi çerçevesinde elde edilen sonuçlarýn vakit geçirilmeden bilim alemine sunulmasý açýsýndan
önemli bir çalýþma niteliði taþýmaktadýr.
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIÐI
ANITLAR ve MÜZELER GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝZMÝR ARKEOLOJÝ MÜZESÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
TAHTALI BARAJI
KURTARMA KAZISI PROJESÝ

Kazýlarda ele geçen Antropolojik bulgularýn deðerlendirilmeleri ise, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Yard.
Doç. Dr. Yýlmaz ERDAL tarafýndan yapýlmýþtýr.
Türkçe-Ýngilizce olarak hazýrlanan kitabýn sunuþu Dr. Turhan ÖZKAN, Proje Hakkýndaki geliþmeler Dr. Alpay PASÝNLÝ ve
önsözü Kültür Bakaný Sn. Ýstemihan TALAY
tarafýndan yazýlmýþtýr.

Baklatepe Höyüðü kazýlarý, Kocabaþtepe kazýlarý, Cevizcioðlu Çiftliði Nekropolü
kazýlarý ve Çýtýrtepe kazýlarýna yer verilmiþtir.

Kitapta ayrýca Cevizcioðlu Çiftliði
Nekropolü’nde gün ýþýðýna çýkarýlan insan
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý
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Bize Yansýyanlar

¨ Den izli M üze M üd ür lüð ünü n Der ne k
Yönetim Kurulu’na ilettiði yazýdan;
ÝDOL Dergisi'nin 5. sayýsý "Bize Yansýyanlar" bölümünde; 11. Müze Çalýþmalarý ve
Kurtarma Kazýlarý Sempozyumu sýrasýnda
açýlýþý yapýlan Hierapolis Arkeoloji Müzemiz
ve personelimiz hakkýndaki övgü dolu yazýlarýnýzdan dolayý teþekkür eder, þahsým ve
personelim adýna saygýlar sunarým.
Müze Müdürü Hüseyin BAYSAL

¨Ýzmir Rölöve ve Anýtlar Müdürü Sn.
Fatma Sedes Hierapolis Müzesinde yapýlan
çalýþmalarda Müdürlük uzmanlarýnýn da
emeðinin geçtiðini, fakat ÝDOL’de yer verilmediði sitemlerini içeren bir mektup gönderdi. Yönetim Kurulu olarak Hierapolis Müzesi
çalýþmalarýný kazý ve müzecilik yönünden deðerlendirmiþ, yapýlan teþhir ve düzenlemelere deðinmemiþtik. Tabii ki bu çalýþmalarý
düzenleyen ve sergilemede emeði geçen
Ýzmir Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü uzmanlarýný da kutlarýz. Burada bir kasýt olmadýðýný,
özür dileyerek açýklama gereðini duyduk.
Fatma Sedes’e hatýrlatmasý için teþekkür
ederiz.
¨Magnesia ve Patara'dan sonra “Bergama
Akropolü” de yandý.Siyah bir görünüme bürünen akropol Bergama'dan oldukça çirkin bir
þekilde izlenmekte. Kazýda çalýþan bir iþçinin
dalgýnlýkla attýðý bir sigara izmaritinden çýktýðý
sanýlan yangýndan akropolün neredeyse
tamamýna yakýný etkilenmiþ. Yangýnda þehir

Bergama Akropolü
30

surlarý ve birçok yapý kalýntýsý zarar görmüþ
durumda.
Bu yangýnlardan ders alýnmalý ve antik
kentlerimizde çýkacak olasý yangýnlara karþý
önlemler alýnmalýdýr.

¨ Y O R T A N L I K U R T A R M A DE RN E Ð Ý
kuruldu:
Üç yýl içinde Yortanlý Barajý'nýn sularý altýnda kalacak olan Allianoi antik kenti, dünyada
az sayýda bulunan Asklepieion'lardan biri.
Bu önemli kentteki eserlerin kurtarýlabilmesi için zamana karþý yarýþan Bergama Müzesi Müdürü Ahmet Yaraþ baþkanlýðýndaki
kazý ekibinin hedefi, en kýsa sürede Allianoi'
nin tamamýný gün ýþýðýna çýkarmak.
Bu deðerli çalýþmalara destek olmak amacýyla 2000 yýlýnýn haziran ayýnda kurulan
Bergama Yortanlý Kurtarma Derneði de, kazý
ekibiyle ayný hedefi paylaþýyor. Dernek, kurtarma kazýlarý için gerekli olan mali desteðin
saðlanmasýnýn yaný sýra, buluntularýn tanýtýmý
ve kazýlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için de çalýþmalar yürütüyor.
Dernek hakkýnda bilgi almak ya da üye
olmak için Allianoi kazýlarýnda restoratör ola-
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rak görev yapan Ceren Küçükbarda'ya
0232. 659 14 96 numaralý Kazýevi telefonundan ulaþabilir ya da derneðin Akbank Bergama þubesi DHV 33453-01-2 no'lu hesabýna
baðýþta bulunabilirsiniz.
¨BERGAMALILAR Siyanürlü Altýn Aramaya Karþý Baþlattýklarý çabalarýný þimdi de
ALLÝANOÝ'yi kurtarmak için gösteriyorlar.
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Ahmet Necdet
SEZER'e göndermek üzere bir imza kampanyasý da baþlattýlar;

Müdürlüðü'nün Ýzmir I Numaralý KTVKK
Müdürlüðü'ne yaptýðý baþvuruya yanýt alýnmadýðý söylentileri Bergama'da tedirginlik
yaratmýþ Baraj için bir antik kentin daha feda
edileceði endiþesi duyulmaktadýr.

Sayýn Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaþkaný

“Yýlda yaklaþýk altý yüz bin turistin ziyaret
ettiði Bergama, ülkemizin kültür turizminde
ekonomik katký saðlayan antik yerleþimlerinden biridir.
Bergama'da inþa edilen Yortanlý Barajý'nýn
altýnda kalacak alanda yapýlan kurtarma kazýlarýnda, bugüne kadar bilinmeyen Allianoi
antik yerleþmesi tespit edildi. Bugüne kadar
yapýlan kazýlar sonucunda, hamam kompleksi, son derece geniþ caddeler, köprü, çeþme,
konutlar, dükkanlar ve dinsel yapýlarý ile antik
çaðýn önemli bir saðlýk merkezi olmalýdýr.
Bergama'nýn ikinci saðlýk yurdu (Asklepieion)
olduðu sanýlan yerleþme, yakýn bir gelecekte
sulama amaçlý Yortanlý Barajý'nýn sularý altýnda kalacak.
Alüvyon dolgu nedeniyle en fazla otuz yýllýk ömre sahip baraj, ayný zamanda Paþaköy
fay hattý üzerine inþa edilmeye devam edilmektedir. Yeterli su rezervine sahip Bakýrçay
havzasýnda; kýsa süreli tarým ya da kültür ve
saðlýk turizmine dayalý alternatif bir proje!
Þimdi bir yol ayrýmýndayýz; Ya kýsa vadeli
politik vaadlerin sonucu baraj inþaatýnýn devamý ya da ülkemiz ve ilçenin kültürel ve sosyal yaþamýnda büyük rol oynayacak Allianoi
antik yerleþmesinin turizme kazandýrýlmasý.
Biz aþaðýda imzasý olanlar; Allianoi antik
y e r l e þ m e s i n i n k u r t a r ý l m a s ý i ç i n k a r a r lý
desteðinizi bekliyoruz! "
¨ Ayrýca ALLÝANOÝ Antik kentinin sit alaný
kapsamýna alýnmasý için Bergama Müze
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

¨Gaziantep Ýli, Nizip Ýlçesi , Zeugma Ören
yeri'nden çalýnan ve ABD Houston Rice
Üniversitesi, Menil Koleksiyonu'nda olduðu
tespit edilen iki parça mozaik figür Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüðü Arkeoloðu Esra
Akça tarafýndan 19/06/2000 tarihinde ülkemize getirilmiþ ve Gaziantep Müzesine teslim
edilmiþtir.
Ülkemize kazandýrýlan mozaiklerimiz,
Gaziantep'te görevlendirilen Ýstanbul Restorasyon ve Konvervasyon Merkez Laboratuarý Müdürlüðü uzmanlarýnca Gaziantep
Müzesi'ndeki parçasý ile birleþtirilmiþ, teþhir
edileceði yerine monte edilmiþtir.
¨07/03/1996 tarihinde Londra Heathrow
Havaalanýnda bir Türk vatandaþýnda yaka31
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olduklarý anlaþýlan tarihi eser kaçakçýlarýnýn,
bugüne kadar 30 metrekarelik bölümü ortaya
çýkartýlan mozaik bütününün sol üst köþesinde bulunan kraliçe figürünü , bir bað evinin
kapýsýna koyarak çaldýklarý tespit edildi. Antik
kentin yaðmalanacaðý söylentileri üzerine
Uþak Valisi Ayhan Çevik, valilik bütçesiyle
kazý çalýþmalarý baþlatmýþtý.(1/8/2000 Cumhuriyet)
¨DSÝ Barajlarla yaptýðý tahribatlarla yetinmeyerek Derelerle de tahribata baþladý.

Tilmen Höyük'te tahribat
Gazian tep ( AA )- Gaziantep'in Ýslahiye
ilçesinde bulunan Tilmen Höyük'teki bazý arkeolojik belgelerin, höyük etrafýnda dere yataðý düzenlemesi yapan DSÝ'nin iþ makinelerince yok edildiði savunuldu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü Baþkanlýðý'ndan emekli olan
ve Tilmen Höyük kazýlarýna katýlan Prof. Dr.
Refik Duru, “Sahip olduðumuz ve bazen
lanan Anadolu kökenli bir grup eser Anýtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüðü Arkeoloðu
Gökhan Bozkurtlar tarafýndan Londra Büyükelçiliðimizde düzenlenen basýn toplantýsýný
müteakiben teslim alýnmýþ 21/06/2000 günü
ülkemize getirilerek Anadolu Medeniyetleri
Müzesi'ne teslim edilmiþtir.
Sözkonusu eserler önümüzdeki günlerde
düzenlenecek bir basýn toplantýsý ile kamuoyuna tanýtýlacaktýr.

¨Yurtdýþýndan getirilen mozaiklere karþý
eski eser kaçakçýlarý yeni mozaikler çalmaya
baþladýlar.

Kraliçe Mozaiði Çalýndý
Uþak Dünyada bir eþi de Ýtalya'nýn Sicilya
Adasý'nda bulunduðu belirtilen antik Akmonia
Kenti'ndeki "Gymnasium Kraliçe mozaiði",
dün sabaha karþý kimliði belirlenemeyen kiþi
ya da kiþilerce çalýndý. Yapýlan araþtýrmalar
sonucu, Banaz'ýn Ahat köyü yakýnlarýndaki
antik kente yaya olarak geldikleri ve 6-7 kiþi
32

iDOL

Bize Yansýyanlar

büyük emeklerle ortaya çýkardýðýmýz kültür
deðerlerini korumayý bilmiyoruz. Tilmen
Höyük buna bir örnektir” dedi. (24/7/2000
Cumhuriyet)

¨Tofaþ ve Arkeoloji ve Sanat Yayýnlarý
iþbirliðiyle "BELKIS/ZEUGMA·HALFETÝ
·RUMKALE TARÝHE SON BAKIÞ" adlý bir
katalog yayýmlandý. Katalogda; yörede sular
altýnda kalan kültürel deðerlerle, kurtarma kazýlarýnda açýða çýkarýlan arkeolojik eserlerin
birbirinden güzel fotoðraflarýna da yer verilmiþ.
¨Efes Yamaç Evleri Yeni Çatýya Kavuþtu

Avusturya kazý ekibi yüzyýlý aþkýn bir
süredir kazý çalýþmalarýný sürdürdüðü
EFES'te EFES ÝÇÝN BÝR ÇATI YAMAÇ EV 2
“E
KORUMA BÝNASI” adý altýnda gerçekleþtirdiði koruma uygulamalarýný bilim dünyasýna bir yayýnla tanýttý.
EFES'i ziyaret eden konuklar Yamaç Efes Yamaç Evleri
Evlerini yeni çatý örtüsü altýnda izleyebilecekler. Umarýz Efes Havaalanýna inen uçaklar
¨19/07/2000 tarihli Cumhuriyet Gazetebu çatýyý uçurmaz! AVUSTURYA kazý ekibi- sinde cesur bir müzecinin açýklamasý vardý.
nin de bu uçaklara karþý gerekli önlemleri Umarýz arkadaþýmýzýn baþýna yaptýðý açýklaalmýþ olmasýný dileriz.
madan dolayý bir þeyler gelmez!

Efes Yamaç Evleri

A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

M üz e de
p er s on el
sorunu...
G a z ia n t e p
( A A )Adýyaman Arkeoloji
Müzesi Müdürü Fehmi
Eraslan,Türkiye'nin
gözde kültür varlýklarýnýn bulunduðu Adýyaman'da 56 arkeolojik
SÝT alaný, 42 dini ve
kültürel yapý, 15 sivil
mimari yapý ve 3 askeri
yapý olmak üzere, toplam 116 tescilli kültür
varlýðý bulunduðunu ve
üretilen bir projeden
verim almanýn, projede
görevli
elemanlarla
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orantýlý olduðunu kaydetti. Sosyo-ekonomik
açýdan geliþmiþ yöreler- de uzman personel
yýðýlmasý olduðunu belir- ten Eraslan,
Adýyaman'da uzman personel olarak yalnýz
kendisinin görev yaptýðýný; kül- türel varlýklarýn tespiti, tescili, korumasý ve benzeri
nedenlerle rutin incelemelerin yapýlmasý
gerektiðini, ancak iki yýldan beri müze- nin
aracý olmadýðýný söyledi.
(19/7/2000
Cumhuriyet)

¨Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi'nde
"Tunç Çaðý Batýklarý Salonu" sergilemeye
açýldý. Birbirinden ilginç buluntularýn sergilendiði bu salonu meraklýlarýn görmesi gerekli diye düþünüyoruz.

¨ A D A NA , A M E R Ý K A ' Y A K A Ç I R I L A N
MISIR HEYKELÝNÝ ÝSTÝYOR
1982 yýlýnda Adana kent merkezindeki
Tepebað Höyük'ün tepe noktalarýnda, bir
misyoner evinin inþaatý esnasýnda bulunup,
Amerika'ya kaçýrýlan heykelle ilgili, bu deðer34

li eseri ýsrarlý takibiyle kamuoyuna duyuran
ÇÜ. Arkeoloji Bölüm Baþkaný Y. Doç. Dr. K.
Serdar GÝRGÝNER konuyla ilgili þu bilgileri
verdi:
"Bu heykelle ilgili bize ilk bilgileri veren
Sayýn Prof. Dr. Machteld Mellink'e te-þekkür
ediyoruz. 1882 yýlýnda Tepebað Höyük'te bir
m i s y o n e r li k e v i n in i n þ a a t ý e s n a s ý n d a b ir
takým eserlere rastlanmýþ. Höyük olduðu için
b u g a y e t n o r m a l . Ý þ in i l g i n ç t a r a f ý , M r .
Montgomery temel çukurlarýnýn daha derin
kazýlmasý için emir vermiþ. Bunu kendileri
belirtiyor, elimizde belgeler var. Bu esnada
piþmiþ toprak figürlerle birlikte, granit taþýndan diz çökmüþ pozisyonda tasvir edilmiþ bir
Mýsýr orijinli heykel bulunmuþ. 40 cm. boyunda, bir bayaný temsil ediyor. Eser bir Ýngiliz
yatýyla, bir patates çuvalý içinde Amerika'ya
götürülmüþ. Daha sonra The Metropolitan
Museum of Art'a verilmiþ. Üzerindeki kitabeler çözüldükten sonra, eserin Çukurova tarihi
için önemi daha da artmýþ. Eser, Mýsýr'da
Orta Krallýk Döne- mi'nin (M.Ö. 2040-1640)
12. Hanedanlýðý' na (M.Ö. 1991-1783) tarihlenmiþ, hatta kesin olarak; M.Ö. 1800 tarihi
verilmiþ. Bu tarihte Mýsýr'da III. Amenemhet
ya da diðer adýyla Nima'atre' hüküm sürüyor.
Orta Krallýk Dönemi Mýsýr'ýn en zengin dönemi olarak kabul ediliyor. Kitabesine göre,
h e y k e li m iz " He m þ i r e S a s t n e f e r u " is m i n i
taþýyor ve bu dönemde "Oturan Snefru" eser
grubunu temsil ediyor. Araþtýrmacý Hayes'e
göre eser, "12. Hanedanlýðýn en iyi heykelcilik karakter özelliðini" taþýyor. Barber'a göre
ise, "heykelin üzerindeki elbisenin stili yerel
Yakýn Doðu özellikleri taþýyor".
Tüm kamuoyunun bildiði gibi, Tepebað
Höyük Kazýsý Projesi'ni hazýrladýk. Alt-yapý
çalýþmalarýna baþlayamadýðýmýz için, kazý bu
sene yapýlamayacak. Yeni sponsorlar bulm a m ý z g e r e k i y o r . B u h e y k e l l e b i r l ik t e
Tepebað'ýn önemi bir kat daha arttý. Bu
dönemde Anadolu'ya yazý Mezopotamya'dan
geliyor ve Anadolu ta-rihsel çaðlara giriyor.
Bazý araþtýrmacýlarýn ifade ettiðinin aksine,
M.Ö. 2. Binin baþlarýnda Adana önemli bir
konumda. Maddi olanaksýzlýklardan dolayý
hem Tepebað Kazýsýna, hem de Adana ve
Çevr esi Yü zey Ar aþt ýrm a sý P ro jem ize
baþlayamadýk. Bu ikinci proje ile Adana'nýn
iDOL
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þimdiye kadar pek saðlýklý bir þekilde yapýlamayan Kültür Envanteri'ni çýkarmayý planlýyoruz. Bu heykelimizin Amerika'dan bulunduðu topraklara, yani Adana'ya getirilmesi
gerekiyor. Eser sözü geçen Müzenin 9. Mýsýr
odasýnda sergi- leniyor.
Heykelin diðer bir özelliði de, Anadolu Týp
Tarihine ve Hemþirelik müessesesi için de
önemli bilgiler sunmasýdýr. O dönemlerde
M ý s ý r ' ý n s a ð l ý k k ü l t ü n ü n b i r t e m s i lc i s i n i n
Adana'ya gönderilmesi, bizim baþýndan beri
iddia ettiðimiz Uru Adanaiia: Tepebað Höyük
ile ilgili birçok tezimizi de teyid ediyor. Bu
d ö n e m l e r d e A d a n a b e lk i d e , b i r s a ð lý k
merkeziydi. Burayý kazmadan da hiç bir
saðlýklý sonuca ulaþmak mümkün olmayacaktýr.
¨Ýçiþleri Bakaný Sayýn Sadettin TANTAN’ýn
ülkemizdeki kültür ve tabiat varlýklarýnýn
çocuklarýmýza ve gençlerimize öðretilmesinin
önemini belirten genelgesini yayýmlama
gereksinimini duyduk. Sayýn TANTAN’ý bu
konudaki duyarlýlýðý nedeniyle kutluyor,
Kültür ve Milli Eðitim Bakanlarýnca da bu
genelgenin örnek alýnmasýný bekliyo- ruz.
“Ülkemiz; dünyanýn en güzel coðrafyasýna
sahip ülkelerin baþýnda yer almaktadýr. Üç taA R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý

rafý denizlerle çevrili; üç kýta'nýn buluþtuðu,
tabiatýn tüm nimetlerinin mevcut olduðu topraklarýmýz ayný zamanda bir çok medeniyete
beþiklik etmiþtir. Anadolu'nun dört bir yanýnda
bu medeniyetlerin eserleri ve izleri hala mevcuttur.
Bugün ulusça üzerinde yaþadýðýmýz bu
topraklarýn kazanýmý ve en deðerli varlýðýmýz
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluþu M.
Kemal Atatürk'ün önderliðinde Milli Mücadele
sonucu elde edilmiþtir. Bu milli mücadelenin
büyüklüðü ve önemi ancak onu simgeleyen
bir çok tarihi alan; anýt ve müzelerin ziyaret
edilmesi ve öðrenilmesi ile pekiþtirilmektedir.
Bakanlýðýmýzca yapýlan tespitlerde; öðrenim çaðýndaki çocuklarýmýz ve gençlerimizin
çoðunun içinde yaþadýklarý çevreden habersiz olduklarý, çevrelerindeki kültür ve tabiat
varlýklarýnýn farkýnda olmadýklarý ya da yeterince bilgili olmadýklarý görülmüþtür.
Ülkemizin dünya milletler yarýþýnda hak
ettiði yeri alabilmesi; iktisadi, sosyal ve kültürel alanlar baþta olmak üzere her alanda
çaðýn gerektirdiði seviyeye ulaþabilmesi,
ancak insanlarýmýza "yurt sevgisi ve yurttaþlýk bilincinin" yeterince verilebilmesiyle
mümkündür.
Çocuklarýmýz ve gençlerimizde bu sevgi
ve bilincin oluþmasý ancak iyi bir eðitimle
gerçekleþebilir. Bu eðitimin en önemli kýsmý
ise; üzerinde yaþadýðýmýz bu topraklarýn
nasýl kazanýldýðý ve bu topraklarýn üzerindeki
kültür ve tabiat varlýklarýnýn öðretilmesi, bizzat gezdirilerek gösterilmesi ile mümkündür.
Çocuklarýmýz ve gençlerimizin bu konularda
bilgilendirilmesi yakýn çevresini tanýmalarýnda en önemli görev ve sorumluluk okullarýmýza, okullarýmýzýn idarecilerine ve öðretmenlerimize düþmektedir.
B u k o n u l a r ý n d e r s p r o g ra ml a r ý n d a v e
m ü f re d a t t a y e t e ri n c e y e r a l ma s ý n ý n ö n e mine; Kültür Bakanlýðý'nýn taþra teþkilatýnýn
da benzeri çalýþmalar yapmasýnýn yararlý olacaðýna inanýlmaktadýr.
Valiliklerimizce de yukarýda ifade edilen
konular üzerinde hassasiyetle durulmasýný;
Bilgi ve gereðini arz ve rica ederim.”

Sadettin TANTAN
Ýçiþleri Bakaný
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¨Anýtlar ve Müzeler Genel Müdür
Yardýmcýsý Kenan YURTTAGÜL, Kazakistan
Kültür Müþavirliði’ne atandý. Kenan
YURTTAGÜL’ün ayrýlmasý nedeniyle Kültür
ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürü
Sn. Nadir AVCI 7/9/2000 tarihinde onuruna
bir yemek verdi.
Ayrýca Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü personeli 8/9/2000 tarihinde Kültür
Bakanlýðý Sosyal Tesislerinde Kenan
YURTTAGÜL’e veda yemeði düzenledi.
Uzun bir süredir bu tür kutlamalarýn, meslektaþlar ve tüm çalýþanlar arasýnda yapýlmadýðý, böylesi bir dayanýþmanýn saðlanmadýðý
bir ortamda Kenan YURTTAGÜL’ün kiþiliðinde bütünleþen iyi niyet, dürüstlük ve saygý
öðeleri birlikteliðe önderlik etti. Bizler de
Kenan YURTTAGÜL’e yeni görevinde baþarýlar diler ayrýlýþý nedeniyle tüm müze müdürlüklerine ve çalýþanlarýna hitaben kaleme aldýðý sevgi mesajýný sizlere iletmek istedik;
“Deðerli arkadaþlarým,
Kazakistan Kültür Müþavirliði görevine
atanmam nedeniyle müzeciliðin sýcak yuvasýndan ve sizlerden ayrýlýyorum.
Birlikte çalýþtýðýmýz süre içerisinde kýsýtlý
olanaklarýmýzý nasýl deðerlendirdiðinizi fevkalede iþler yaptýðýnýzý ve Türk Müzeciliðini
daha da ileriye götürmek için katlandýðýnýz
fedakarlýklarý görüp mutlu oldum, gururlandým.
Yeni görevim süresince sizlerden ayrý kalsam da kalbim daima sizlerle birlikte olacaktýr.
Bu vesile ile sizlere veda ederken baþarýlarýnýzýn devamýný diler, sevgi ve saygýlarýmý
sunarým.”
Kenan YURTTAGÜL

¨Deniz Perisi Tetis’in mozaiði Bulundu
Tarsus Müzesi Baþkanlýðý’nda, Selçuk
Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Levent
Zoroðlu’nun da katýlýmýyla ve Berdan Tarih
Kültür Varlýklarýný Koruma Vakfý sponsorluðunda, Tarsus Cumhuriyet Alaný’nda yürütülen kazýlarda, Roma Dönemi’ne ait bir evin
taban mozaiði bulundu.
36

Tarsus- Baklava dilimi ve örgü süslü bir
bordür ile çerçevelenmiþ olan mozaiðin asýl
panosu üzerinde, elinde mýzrak tutan deniz
tanrýçasý baþý bulunuyor. Mozaiðin M.S.
4’üncü yüzyýla ait elli deniz perisinden biri
olan Tetis’e ait olduðu ve daha sonra yapýlan
bir duvarýn altýnda kalmasý nedeniyle saðlam
olarak günümüze kadar ulaþtýðý bildirildi.
Arkeolog Hüseyin Adýbelli, mozaiðin kazý
alanýndaki antik yoldan 6 metre yükseklikte
bulunduðunu ancak, Tarsus’un daimi yerleþim alaný olmasýndan dolayý su kuyusu kazma ya da alt tabakalardan taþ çýkartma gibi
nedenlerle tahrip olduðunu söyledi. Adýbelli,
yeni mozaiðin, 1946 yýlýnda bugünkü adliye
sarayýnýn olduðu yerde ortaya çýkartýlan
Tarsus mozaiðinin bulunduðu noktaya yakýn
bir mesafede bulunmasýnýn, bu alanda daha
bir çok mozaiklerin var olduðu ihtimalini kuvvetlendirdiðini vurguladý. Adýbelli, yeni mozaiðin Eylül ayýnda Tarsus müzesine kaldýrýlacaðýný da belirtti.
Kazý çalýþmalarýna, Çanakkale 18 Mart,
Konya Selçuk, Eskiþehir Anadolu ile Mersin
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öðrenim
gören 30 öðrencinin yaný sýra, 12 kiþilik bir bilim heyeti de eþlik ediyor.
( 11/08/2000 Yeni Gazete)

¨Milli Eðitim Bakanlýðý Hizmetiçi Eðitim
Dairesi Baþkanlýðý ve Anadolu Medeniyetleri
Müzesinin iþbirliði ile “Kültür ve Tabiat
Varlýklarýnýn Korunmasý” Semineri yapýldý.
11-15 Eylül 2000 tarihleri arasýnda
Ankara’da görev yapan öðretmenlere yönelik
olarak gerçekleþtirilen seminere 40 kadar öðretmen katýldý. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
konferans salonunda gerçekleþtirilen seminer
çerçevesinde Roma Hamamý, Cumhuriyet
Müzesi ve Gordion Müzesi de uzman rehberler
eþliðinde gezildi.
Oldukça yapýcý bir ortamda geçen seminer sonucunda katýlýmcýlara birer belge verildi. Seminerin bundan sonraki yýllarda da yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
iDOL
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¨T.C.Kültür Bakanlýðý Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ile Ýtalya Trieste Üniversitesi iþbirliðinde
Ankara Augustus Tapýnaðýnda bir Koruma Projesi baþlatýldý. Proje ile tüm dünyada Monumentum Ancyranum olarak bilinen ve Roma
Ýmparatoru Augustus (M.Ö.27-M.S.14) tarafýndan yaptýrýlan tapýnaðýn yýkýlma tehlikesi bulunan batý duvarýnýn saðlamlaþtýrýlmasý, özellikle
doðu duvarý üzerinde bulunan kitabelerin
korunmasý amaçlanmakta. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bilimsel sorumluluðunda
gerçekleþtirilecek olan projenin ilk aþamasýnda,
tapýnaðýn dogu duvarýnda bulunan ve asit yaðmurlarý ile diðer doðal nedenlerden dolayý hiç te
iyi durumda bulunmayan kitabelerin acil olarak
korunmasý gerçekleþtirilecek.

¨MÜZE MÜDÜRLERÝ SEMÝNERÝ 1975
(B. Yýlmaz ÞÝMÞEK'in albümünden)
Önden sað baþta: Þakire ERKANLI (Aydýn
Müze Md.), Ferhan MEMÝÞOÐLU (Elazýð Müze
Md.), B. Yýlmaz ÞÝMÞEK (Amasya Müze Md.),
Kubilay NAYIR (Manisa Müze Md.), Burhan
BÝLGET (Sivas Müze Md.), Serap AKKOÇ (Ýst.
Türk-Ýslam Eserleri Müze Md. V.), Cevat
BOZKURTLAR (Van Müze Md.),
Ýkinci sýra soldan: Selahattin ERDEMGÝL
(Efes Müze Md.), Vural SEZER (Niðde Müze
Md.),Necdet ÝNAL (Diyarbakýr Müze Md.),
Orhan ARMAÐAN (Isparta-Yalvaç Müze Md.),
Orhan UYANIK (Tekirdað Müze Md.),
Sað baþtan üst sýra: Mustafa GÜRDAL
(Alanya Müze Md.), Alpaslan AKKOYUNLU
(Maraþ Müze Md.), Naci EREN (Antalya Müze
Uzmaný), Sebahattin TÜRKOÐLU (Topkapý
Sarayý Md.), Osman ÜNSAL (Çorum Müze
Md.), Birol (Konya Müze Md.), Tanju ÖZORAL
(Antalya Müze Md.), Ahmet TOPBAÞ
(Tokat Müze Md.).
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Öðrenci Köþesi
ÝNGÝLÝZ ARKEOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
ÝHTÝSAS KÜTÜPHANELERÝ
ve
ARKEOLOJÝ ÖÐRENCÝLERÝ
Yiðit H. Erbil*

Kitaplarýn topluca ve düzenli bir þekilde bulundurulup korunduðu ve araþtýrmacýlar tarafýndan kullanýldýðý bina veya salonlara verilen ad
olarak kabaca tanýmlayabileceðimiz kütüphanelerin geçmiþi çok eskilere dayanmaktadýr.
O dönemlerden bu zamana kütüphanecilik
açýsýndan çok þeyin deðiþtiði kesin olmakla
beraber neredeyse üniversiteye gelinceye
kadar kütüphane kullanýmý gibi bir gereksinimin
pek de farkýna varýlmadýðý ülkemizde okuyucularýn kütüphane kullanýmý ve araþtýrmaya ne
kadar aþina olduðu hala tartýþýlabilir.
Koridorda raflar arasýnda yürürken aniden
karþýlaþtýðýnýz birini, elinde küçük bir kaðýda
yazýlmýþ bir notla raflara bakarken buluyorsunuz. Sonra size bakýp "ben bu kitabý arýyorum"
diyor. Binlerce kitap arasýnda raflarý tek tek
kontrol ederek aradýðý kitabý bulacaðýný düþünen ve kimseye bir þey sormadan buralara
kadar ilerleyen kiþiyi, kütüphane kurallarýný ve
iþleyiþini anlatmak için giriþ kýsmýna götürüyorsunuz.

38

Tabii ki herkesin her kütüphaneye özgü kurallarý bilmesi beklenemez. Genel kütüphaneler veya ihtisas kütüphaneleri olsun, hepsinde ortak olan en büyük eksiklik "bilinçli okuyucu" sorunudur. Ne istediðini, en azýndan nasýl
araþtýrma yapýlacaðýný bilmeyen, ayný zamanda sormaktan da çekinen okuyucu-araþtýrmacý
oraný maalesef çoðunluðu oluþturmaktadýr.
Sorunu biraz daha özele indirip ülkemizde sayýlarý bir kaç taneyi geçmeyen yabancý arkeoloji
enstitülerine ait kütüphanelere getirmek istiyorum.
Okuyucularýn çoðunluðunu genç, belki de
hayatlarýnda ilk kez bir kütüphaneye gelen lisans veya yüksek lisans öðrencilerinin oluþturduðu bu kütüphanelerde de ayný eksiklik devam etmektedir. Genellikle büyük gruplar
halinde, son güne býrakýlmýþ araþtýrmalarýn telaþýyla "baskýn" þeklinde kütüphaneye gelen ve
en kýsa sürede en fazla kitaba bakarak bir an
önce ayrýlmayý isteyen gruplar oldukça fazladýr.
Yukarýda da deðinildiði gibi belki de ilk kez
kütüphaneye gelen bu kiþilerin söz konusu
"eksikliklerini" gidermek ya da diðer bir deyiþle
bilinçlenmelerini saðlamak için ne yapýlmasý
gerekmektedir?
Kütüphane görevlilerinin okuyucularý bilinçlendirilmesi için yapmasý gerekenler yanýnda okuyucunun da özellikle bu tür kütüphanelere gelirken araþtýrmanýn nasýl yapýlacaðýný bilen, söz konusu kütüphaneleri iyi
iDOL
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Ýngiliz Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi

konusu alanlarda doktora yapmýþ,
uzman ya da yýllar sonucunda bu
alanda tecrübe kazanmýþ yani literatüre hakim, araþtýrmacýyý yönlendirebilecek bilgiye sahip kiþiler
arasýndan seçilir. Ancak, uzun yýllar bu alanda çalýþmýþ ve benzer
zorluklarý yaþamýþ kiþiler olarak,
gelen araþtýrmacýlardan da memnuniyet duyan görevlilerin tüm
okuyuculara söz konusu bilgileri
vermeleri her zaman mümkün olamamaktadýr. Zaman yetersizliði ve
yoðunluða raðmen böyle bir fýrsat
yakalansa bile okuyucular önerilen
kitaplardan nasýl yararlanacaklarýný, diðer kaynaklara nasýl ulaþacaklarýný bilememektedir. Ayrýca
oldukça deðerli olan ve görselliðe
de hitap eden kitaplarýn her türlü
korunmasýnýn sorumluluðu, ne
istediðini bilen okuyucunun önemini daha da artýrmaktadýr. Ýþte özellikle üniversitelerimizde okuyan öðrencilere
verilebilecek bu temel bilgiler belki de
"metodoloji" adý altýnda okutulabilecek bir ders
çerçevesinde çok kolaylýklar saðlayacaktýr.

tanýyan ve kurumun kapasitesini, kurallarýný da
göz önüne alan öðretim elemanlarýnca önceden aydýnlatýlmasý ve yönlendirilmesi çok
önemlidir. Ýlk olarak okuyucuya düþen görev
"kütüphaneden yararlanmak için ne yapmalýyým, kurallarý nelerdir?" düþüncesiyle hareket
Son olarak, oldukça kolay fakat önemli bu
etmek olmalýdýr. Örneðin açýk raf sistemi, yani
her okuyucunun raflara gidip tarama yapabil- bilgilerin en azýndan üniversitelerimizin ilk yýlmesinin mümkün olup olmadýðý, eðer böyle bir larýndan itibaren öðretilmesinin, hem araþtýrma
uygulama yoksa kitaplara ya da süreli yayýnlara zevkini artýracaðý hem de söz konusu alanlarda
nasýl ulaþýlabileceði, bir kerede kaç kitaba ba- ilerlemek isteyen öðrencilere kolaylýk saðlayakýlabileceði gibi temel kurallarý öðrenmek, oku- cak önemli ve deðiþmez ipuçlarý sunacaðý kanýyucu için baþtan büyük kolaylýk saðlayacaktýr. sýndayým.
Daha sonraki etap araþtýrýlan konu hakkýnda
referans bilgilerine sahip olup olmadýðý, hangi
*Ankara Ýngiliz Arkeoloji Enstitüsü Kütüpsüreli yayýnlarýn ve hangi serilerin taranmasýnýn
kendisine faydalý olabileceði gibi konular hane Asistaný, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji
hakkýnda bilgi almak olmalýdýr. Ancak, okuyu- Bölümü Doktora Öðrencisi
cunun bu tür bilgiler
hakkýnda neredeyse hiç
bir fikrinin olmamasý,
daha baþlangýçta ilk
sorunu oluþturmaktadýr.
Özellikle arkeoloji ve
sanat tarihi gibi bilim
dallarýnda çoðunlukla
yabancý dillerde yazýlmýþ kitaplardan yararlanmak zorunda olan bu
kiþilerin araþtýrdýklarý
konunun terminolojisine
tamamen yabancý olmalarý, hem okuyucuyu
ilk seferde uzaklaþtýrmakta hem de herkes
için zaman kaybý olmaktadýr. Arkeoloji Enstitülerine ait kütüphanelerde çalýþan kütüphane
görevlileri genellikle söz Ýngiliz Arkeoloji Enstitüsü 38Kütüphanesi
A R K E O L O J Ý V E A R K E O L O G L A R D E R N E ÐÝ DE RG Ý S Ý
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H az ir an ay ý nda Habe r M er k ez le r ine
“BELKIS-ZEUGMA HARABELERÝ
BOÐULUYOR” baþlýklý basýn bildirisini geçtik;

Mozaik ve Fresklerin zenginliði açýsýndan,
dünyanýn en önemli Açýk Hava Müzesi olabilecek olan Kommagene bölgesinin idari merkezlerinden önemli bir antik Kenti daha sulara gömülüyor.
M.Ö. 3000 yýlýndan günümüze kadar 5000
yýldýr bir iskan görmüþ olan bölgede yer alan ve
Kommagene'nin önemli bir kenti olan ZEUGMA, bugün Gaziantep'in Nizip ilçesine baðlý
Belkýs köyünün içindedir.
Ýskenderun körfezinden baþlayan (Ýssos
Körfezi) Amanos Daðlarý ile devam eden Güneydoðu Anadolu Toros Daðlarý zinciri, Kuzeydoðuya doðru yay çizerek, Malatya'nýn Pötürge
ilçesinde Fýrat nehri (Euphrates) ile birleþir.
Fýrat ise Pötürge yakýnlarýndan, güneybatýya,
daha sonra da güneydoðuya doðru yay çizerek,
Nizip çayý ile birleþtikten sonra (Karkamýþ'tan
sonra) Türkiye'nin topraklarýný terk ederek, Suriye topraklarýnda devam eder.
Bu iki doðal sýnýr arasýndaki bölge, merkezi
Samsat (Samosata) olan Kommagene bölgesidir. Bu gün için Kahramanmaraþ, Adýyaman
ve Gaziantep Ýllerini içine alan bölgedir. Kommagene Krallýðý'nýn baþkenti olan Samsat, Atatürk barajýnýn sularý altýnda kalmýþtýr.
Kommagene Krallýðý'nýn önemli kiþileri ise
I. Mithradates - Kallinakos (M.Ö.100-69) ve
I. Antiokhos Epiphanes (M.Ö.69-36) dýr. Adýyaman Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Daðý Milli
Parký (Dünya Kültür Mirasý olarak ülkemizin korunan dokuz alanýndan biri) içerisinde yer alan
Antiokhos'a ait tümülüs ve kolosal heykeller
oldukça önemlidir.
Bölgede bilhassa Fýrat nehrinin batýsýnda
Pötürge'den Kargamýþ'a kadar bir çok höyük,
tümülüs, antik kent, gözetleme kulesi ve lejyon
merkezleri inþa edilmiþtir. Bölgede bu güne kadar Akadlar, Hititler, Hurriler, Asurlar, Kummuhlar, Medler, Persler, Makedonyalýlar, Seleukoslar, Kommageneliler, Partlar, Romalýlar, Doðu Romalýlar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular,
Eyyubiler, Moðollar, Selçuklar, Memlükler,
Dulkadir Beyliði ve Osmanlýlar bir çok þehir ve
höyük yerleþimini daima Fýrat nehrinin batýsýna
savunma nedeniyle kurmuþlardýr. (Fýrat'ýn doðusunda oldukça azdýr.)
Eski yerleþmelerden bazýlarý Pötürge'den
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Fýrat boyunca Kargamýþ'a doðru; Ioulipolis,
Barsalium, Samosata, Arsameia, Kharmadora,
Kýlafýk höyük, Sesönk, Pirin, Ayni, Arulus,
Kurima, Seleukeia, Apameia, ZEUGMABELKIS, Makedonopolis ve Karkamýþtýr.
GAP Projesi kapsamýnda yürütülen Fýrat ile
Dicle nehirleri üzerinde yapýlacak barajlarýn
ekonomik ve sosyal boyutlarýnýn önemi herkesçe bilinmektedir.
Ancak bölgedeki zengin kültür mirasýmýzýn
da korunmasý ve sahip çýkýlmasý oldukça önemlidir.
Birecik Baraj gölünün sularý altýnda kalacak
olan ZEUGMA kurtulmayý bekliyor. Tabi ki kurtarma kazýlarýyla deðil. Çünkü yetkililerin sekiz
yýldýr çalýþmalar yapýlýyor dedikleri, kazý çalýþmalarýnýn nasýl sürdüðünü, bu seneye kadar
herkes biliyor. (Eleman yetersizliði, ödenek
yetersizliði v.s.)
Bu sene konuya yerli ve yabancý basýn ve
TV. Kuruluþlarý sahip çýkýnca, adeta kazý çalýþmalarý, bilimsel içeriðinden uzaklaþmaya baþladý. Acele ile "sular basmadan ne kurtarýrsak
kardýr" düþüncesi oldukça yanlýþtýr. Çünkü tarihe zarar verilir. (H. Schlimann'ýn Troya'da yaptýðý gibi.) Acele ile yapýlan ve zamanýn darlýðý
nedeni ile yapýlmakta olan ve yapýlacak kurtarma kazýlarý, korkarým ki define arayýcýlarýnýn,
kepçelerle yaptýklarý çalýþmalara dönmesin.
(Burada þunu da ifade etmek isterim ki, Gaziantep Müzesi yetkilileri ile arkeologlarýn
ZEUGMA'da özveri ile çalýþtýklarýna da inancým
tamdýr. Onlarýn da belirttiðim endiþelerime
katýlacaðýna inanýyorum.)
Çünkü ZEUGMA Mozaikleri ve Freskleri
baþka bir yere alel acele taþýnamaz. Bu bilime
ve kültüre zarar verir.
Unutmayalým ki buraya yapýlan Birecik
Barajýnýn ekonomik ömrü yüz yýldýr. Ama
Belkýs-Zeugma Antik Kenti'nin ömrü sonsuza
dek olmalýdýr. Enerjiyi baþka alternatifler yaratarak, baþka kaynaklardan bulabilir, temin edebilirsiniz veya para ile de satýn alabilirsiniz.
Ama, Zeugma gibi kültürel miraslarýmýzý asla para ile satýn alamazsýnýz. Ýþte daha iþin
baþýnda yani GAP'la ilgili çalýþmalarýn yapýldýðý
yýllarda, Enerji Bakanlýðý, Kültür Bakanlýðý,
GAP Ýdaresi, DPT ile diðer ilgili kuruluþlar yýllar
önce yapýmý planlanan baraj ve diðer enerji
kaynaklarýyla ilgili çalýþmalarýnda eþgüdümü
saðlayabilselerdi, bugün ZEUGMA Kenti'nin
önemli bir kýsmý sular altýnda kalmayacaktý.
Bu gün dahi her þey bitmiþ deðil, gerekirse
iDOL
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baraj su seviyesi belli bir kotta tutulur ve bunun
sonucu olarak ta Zeugma mozaik ve freskleri
bilimsel kazý çalýþmalarý ile aceleye getirilmeden, insanlýk tarihine, kültür mirasýmýz olarak
kazandýrýlýr.
Dünya da kültür miraslarýnýn korunmasý ve
kurtarýlmasýna en güzel örneklerden birini, Mýsýr'da yapýlan Assuan Barajý nedeniyle, sularýn
altýnda kalacak olan Mýsýr Saltanatýnýn en
önemli eserlerini, Birleþmiþ Milletler ve Unesco'nun öncülüðünde, bilimsel kazý ve kurtarma
çalýþmalarý sonucunda kültürel mirasa hiçbir
zarar verilmeden kurtarýlmýþ olmasý teþkil eder.
Yurdumuzda ise 1970'li yýllarýn ikinci yarýsýnda bir ilk gerçekleþti. Neydi o ilk; Bir kültürel
mirasýmýzýn kurtarýlmasý için barajýn kret kotu
düþürülmüþtü. Peki bu olay neydi ve nerede
dersek: Karatepe-Arslantaþ-Domuztepe Geç
Hitit Eserlerinin bulunduðu, Karatepe-Arslantaþ
Milli Parký'nda idi. Ceyhan nehri üzerinde yapýlan barajýn kotu düþürülerek kültürel mirasýmýzýn en güzel yerlerinden biri olan Açýk Hava Müzesi kurtarýldý. Bu yurdumuz için ilkti ve
çok önemliydi. Bu kararý alan herkesi tekrar
kutlamak isterim.
Zira barajýn iþletme kotu ve su seviyesi hesaplandýðý gibi yapýlsa bu gün Geç Hitit Dönemi'ne ait Açýk Hava Müzesi ile birlikte Domuztepe'deki kültürel deðerlerimiz de baraj
sularýnda boðulacaktý. O gün için Enerji Bakanlýðý'ný, DSÝ yetkililerini ikna edenlerin baþýnda
Prof. Dr. Halet ÇAMBEL vardý. Sonralarý Arkeologlar Derneði, Orman Bakanlýðý Milli Parklar
Genel Müdürlüðü, Kültür Bakanlýðý Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüðü ile meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri geliyordu.
Ýþte, þimdi herkesten BELKIS-ZEUGMA
böylesine yardým bekliyor. Zira, olaya Kültür
Bakanlýðý Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün yaklaþýmý ile gidilirse, eserlerin önemli bir bölümü boðulmaktan kurtarýlamayacak.
Ýþte tarihi, kültürü ve doðayý hiçe sayan yanlýþ planlama anlayýþý, yalnýz ülkemize deðil tüm
uygarlýða da zarar veriyor.
Zeugma Antik Kenti günümüzden 2000 yýl
önce yaklaþýk 100.000 nüfusa sahipti. Önemli
tarihi yollar ve ýrmaklar arasýnda bulunan Anadolu-Persian ve Üst Mezopotamya arasýnda
önemli bir mevkii olan kentin çoðu, zengin tüccarlardan oluþuyordu. Zeugma Roma Lejyonlarýnýn yerleþtirildiði en önemli Samosata'dan
sonra ikinci merkezdi. Bu kiþilerin evleri de
zevkli bir þekilde, çok renkli mozaik ve fresklerARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ
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le süslenmiþ idi. O dönemin bu kültür mirasýna
sahip çýkmak, bir insanlýk görevidir.
Þuna kesin olarak inanýyoruz ki; enerji bir
ülkenin kalkýnmasýnda en önemli kaynaklardan
biridir.
Bu enerjiyi elde ederken, Anadolu Kültürünü
yok ederek deðil, onu koruyarak ona destek olarak olmalýdýr.
Þu an süratle Kültür Bakanlýðý, Enerji
Bakanlýðý ve diðer ilgili kuruluþlar bir araya gelerek ZEUGMA'nýn kurtarýlmasý için, þu aþamada su seviyesinin þimdilik sabit tutulmasýný ve
ilgili meslek kuruluþlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile bir konsey kurularak süratle çözüm aranmalýdýr. Ayrýca Hasankeyf ve diðer kültür miraslarýmýzýn da barajlarýn altýnda yok olmamasý
için, çok iyi bir planlama ve denetlemenin yapýlmasý gerekir.
Ýþte ülkemizde, nasýl ki doðal kaynaklarýmýzýn (Doðal Sit Alanlarý, Ormanlarýmýz, Milli Park
ve benzeri alanlar) son yýllarda büyük ölçüde
tahribata uðrarken, bunu çýkarlarý için doðal
karþýlayanlar, kültürel kaynaklarýmýzýn baþýnda
yer alan tarihi-arkeolojik ve kentsel sitlerimizin
de yok olmasýna, tahrip olmasýna, sular altýnda
kalarak boðulmasýna neden olmaktadýr.
Yanlýþ ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar yüzünden Kültür Miraslarýmýz tek tek yok
ediliyor. Ýþte buna en çarpýcý örnek; BelkýsZeugma Antik Kenti'nin önemli bir kýsmýnýn
baraj sularý altýnda kalmasý, belki de ayný akibet
yarýn Hasankeyf'in baþýna gelecek.
Atatürk "Cumhuriyetin Temeli Kültürdür"
diyor. Ben de Sn. Cumhurbaþkanýmýzý ve Sn.
Baþbakanýmýzý, Cumhuriyetimizin temelini oluþturan Kültürel Mülklerimizin kurtarýlmasý için
bir an evvel harekete geçmelerini diliyorum.
Zira her saniye, Bekýs'ý sulara gömüyor. Belkýs
yardým bekliyor, hepimizin eli O'nu kurtarmak
için O'na uzanmalý.
Bu gün için Belkýs-Zeugma'nýn, yarýn için
Hasankeyf'in, bir baþka gün baþka bir kültür
mirasýmýzýn kurtarýlmasý için, eserlerin sökülüp yerinden taþýnmasý çözüm olmasa gerek.
Çözüm, Kültür Mirasýmýza hep birlikte sahip
çýkarak, onlarý orijinal yerlerinde koruyarak,
Karatepe-Arslantaþ Milli Parký'ndaki gibi, GeçHitit Dönemi'ne ait kültür mirasýmýzýn bulunduðu Açýk Hava Müzesi olarak korumak ve
onlara sahip çýkmaktýr görevimiz.
Turgut BATUR
II.Baþkan
¨ Ýs ta n b u l Þ u b e m i z D a r p h a n e b i n a l a r ýn ý n
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mahkeme yoluyla yeniden Kültür Bakanlýðý’na
kazanýmýnda büyük rol oynadý. Bu baþarýlarýndan dolayý onlarý kutluyor ve Kül- tür Bakaný
Sn. Ýstemihan TALAY’a konuya iliþ- kin ilettikleri
metni yayýnlýyoruz:
“Bakanlýðýnýzýn yakýndan ilgilendiði Ýstanbul
Eski Darphane Binalarý ile ilgili dava 27.06.2000
tarihinde Yargýtay yolu açýk olmak kaydý ile sonuçlanmýþ ve dava kazanýlmýþtýr.
Eski Darphane Binalarý'nýn Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfý'na verildiðini tespit
ettiðimiz 16.08.1995 tarihinden itibaren söz
konusu binalarýn Kültür Bakanlýðý kurumlarý için
vazgeçilemez gerekliliði göz önüne alýnarak, o
günün koþullarýnda Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Prof. Dr. Emre Kongar ve Cumhurbaþkaný Sn. Süleyman Demirel'in onaylarýna raðmen, derneðimiz gerek kamuoyunda konuyu
savunarak, gerekse bilim çevreleriyle yaptýðý
yoðun dayanýþma içinde imza kampanyalarý açarak konunun Mahkemeye verilmesi yönünde
ortam yaratmýþtýr. Yine Darphane Binalarý'nda
yapýlan çalýþmalarý yakýn takibe alarak olumsuzluklarýn Koruma Kurulu'na aktarýlmasý yönünde de giriþimlerde bulunmuþtur.
Derneðimiz davayý her celse yakýndan takip
etmiþ, mahkemeleri konu ile bilgilendirilmiþ, gerektiðinde Kültür Bakanlýðý'ný temsilen görev almýþ ve bu sonucun alýnmasý için çaba göstermiþtir.
Bilindiði gibi; Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri
Kütüphanesinde 18.09.1997 tarihinde Kültür
Bakanlýðý'ný temsilen Müsteþar Yardýmcýsý Sn.
Tevfik Ketencioðlu ve Anýtlar ve Müzeler Genel
Müdürü Sn. Prof. Dr. E. Varinlioðlu, Ýstanbul'da
bulunan ilgili müze müdürleri, Ýstanbul Rölöve
ve Anýtlar Müdürü, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarlarý Müdürü ve Derneðimiz Ýstanbul Þube Baþkaný'nýn katýldýklarý bir
toplantý yapýlmýþtýr. Toplantýda binalarýn Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuar la
rý'na gerekliliði anlatýlmýþ, binalarýn kullanýmýna
yönelik yapýlan projelerin de yer aldýðý bir dosya Kültür Bakanlýðýna hitaben bir yazý ekinde
Müsteþar Yardýmcýsý Sn. Tevfik Ketencioðlu ve
Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sn.Prof.Dr. E.
Varinlioðlu'na sunulmuþtu.Toplantýyý takip eden
günlerde Kültür Bakaný Sn.Ý.Talay'ýn yerinde
yaptýðý inceleme sonucunda, haklý bulduðu davayý sahiplenmiþ ve gerekli ilgiyi göstermiþtir.
Kültür Bakanlýðý’na baðlý "Restorasyon ve
Konservasyon Merkez Laboratuarlarý Müdürlüðü"nün ihtiyacý olan ve ülkemizde konusunda
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hizmet veren tek kurum olan laboratuarlarýn
geliþmesinin önünü açacak olan bu projenin
daha önce planlandýðý þekliyle hayata geçirileceði umudunu taþýyoruz. Yine projenin bir kýsmý
da, Maliye Bakanlýðý ile yapýlan protokol gereði,
"Meskukat Müzesi" olarak düzenlenecek ve
böylece "Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri"nde bulunan önemli bir koleksiyon da deðerlendirilmiþ
olacaktýr.
Gerekliliðine inandýðýmýz bu davanýn kazanýlmasý birinci amaçtý. Ancak bundan sonraki
aþamada Kültür Bakanlýðý'nýn bu binalarla ilgili,
kaybettiði seneleri de kazanmak için, daha önce yapmýþ olduðu projeleri kýsa sürede hayata
geçirmesinin önemi artmýþtýr.
Bu noktada derneðimizin konu ile ilgili; gerek bilim çevrelerine gerekse kamuoyuna verilmiþ sözü ve taahhütleri vardýr ve derneðimizin
sorumluluklarýnýn yerine getirilmesi hususunda
konuyu yakýndan takip etmektedir.
Gereðini bilgilerinize arz ederim.
Saygýlarýmla. 17.07.2000
Þeniz ATÝK

¨ Ýs t a n b u l Þ u b e m i z i n Ý s ta n b u l M e tr o s u
Hakkýnda Kültür Bakanlýðý’na gönderdiði yazýdan;
Konu: Ýstanbul Tarihi Yarýmada içinde
yapýlan metro tünelleri çalýþmalarý
“Ýstanbul 1 Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu tarafýndan Eminönü ve Fatih Ýlçeleri’ni içeren Tarihi Yarýmada’nýn 1.Derecede kentsel sit olarak tanýmlanmýþ olduðu bilinmektedir. Süleymaniye ve çevresi Turizm ve
Kültür Bakanlýðý Gayrýmenkul Eski Eserler ve
Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan 9 Nisan 1977
tarihli karar ile tescil edilmiþ, ayrýca Unesco
tarafýndan “Dünya Kültür Mirasý” olarak nitelendirilmiþtir. Söz konusu alanda herhangi bir
inþaat faaliyeti yapýlmazdan önce, öncelikli
olarak arkeolojik araþtýrmalarýn yapýlmasý gerekirken müzeden bir arkeolog dahi olmadan
inþaat faaliyetleri sürdürülmektedir. Türkiye’nin
13 Ekim 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürürlüðe soktuðu, 16 Ocak 1992’de Malta’da imzalanan “Arkeolojik Mirasýn Korunmasýna Yönelik Avrupa Sözleþmesi” hükümlerine
göre tarihi ve arkeolojik alanlarý korumak
Türkiye’nin ulusal ve uluslararasý yükümlülükleri arasýna girmektedir. Dolayýsýyla sözü edilen
inþaatý planlýyan ve yapanlar suç iþlemekte olduklarý gibi bu eylemleri önlemekle görevli olanlarýn önlemeye iliþkin gerekli tedbirleri almamasýnýn suç sayýlacaðý da tabiidir. “
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