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H e p b ir lik te 2 0 0 0 'li y ılla ra ;
Doğorli meslektaşlarımız. siklerle bir yılı daha ge
ride bıraktık. Bu yıl sonunda 20. yüzyılı bitirip, yoni bir
yüzyıla 2000’H yıllara gireceğiz. Yeni bir yüzyıla ve
yeni bir millenium’a başlamanın heyecanını Içimizdo
taşıyoruz Şu anda ilk satırlarını okumaya başladığı
na bültenimizin 14. sayısında sîzlere daha lytyl der
neğimizin sınırlı olanaklarıyla sunmaya çalıştık.
• Bu sayımızda ağırlıklı olarak “Eski Eser Kaçakçılı
ğı' konusuna yer verdik. Yıllardır hep bize sorular so
ran. eski eser kaçakçılığı vo tahribalı ile ilgili yazılar
yazan gazeteci özgen ACAR a bu kez de *bız sora
lım’ dedik ve bu sayımıza konuk etlik. Demeğimi/
Yönetim Kurulu üyesi Soner ATEŞOCULLAR I ö z 
gen ACAR ile 'Eski Esor Kaçakçılığı* konusunda hir
söylemde bulundu. Dernek başkanımız Prof. Dr. Le
vent ZOROĞLU Türkiye'deki Arkoolojık Kazılardı ko
nu alan yazısıyla, bu alandaki sorunları tartışmaya
açmayı amaçladı. Demeğimiz Antalya Şubesi Başka
nı Proi. Dr. Fahri iş ik Patara - Bodrum da 1. Derece
Arkeolojik Slt'e dönüştürülen alanla ıkjılı ha/ırianan
bilirkişi raporuna karşı, kazı ekibinin bilimsel raporu
nu meslektaşlarımızın bllgislno sundu. Fethiye’deki
muhabir üyemiz Pınar DÖGFRI I KAFAOĞLU nun
antik tiyatroların kötü kullanımına ilişkin tepkisini dile
getiren mektubunu bir mektup köşesinde bulacaksı
nız. İstanbul Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sevil GÜLÇUR ülkemizde TÜBİTAK'ın öncülüğün de
yeni yeni uygulanmaya başlayan “Uzay A rkeoloji"
ile ilgili makalesini sizler için kaleme aldı Bültende
aynca ODTÜ Gelişme Vakfı. A Ü. Eğitim Bilimleri Fa
kültesi ve Ankara Alman Kültür Merkezi İşbirliği ile
gerçekleştirilen “Müze ve Eğitim'* Semineri sonunda
oluşan bildirgeye, müzeci meslektaşlarımızın ilgisini
çekeceği düşüncesiyle yer verdik Dünden Bugune
köşemizde ise sîzleri biraz geçmişe götürüp anılarını
zı tazelemek istedik. Yayın tanıtımı olarak Sibel
ÛZfcLin doktoıa tezi olan çok özgün bil kitabı tanıt
tık. Konuyla ilgili olanların hiç kaçırmaması gereken
bir kitap.
Yaşadığımız yüzyıl yeryüzünde devrlmlenn. sa
vaşların, ekonomik krizlerin, teknolojik - bilimsel gciışmelenn ve küresel sorunların yaşandığı bir dönem
Olarak tarihteki yerini alacaktır. Ülkemi/ de ?0 yüzyıl
daki bu değişim ve gelişmelcn kendi nesnol kofulları
İçerisinde yaşamıştır.
Bu yüzyılın son çeyreğinde Türkiye'de İzlenmeye
başlanan yanlış siyasal ve ekonomik politakalar so
nucunda toplumumuzda bu kültürel crczyoıı yaşan
mıştır Bu erozyon doğal ve kültürel mirasımızın yağ
ma ve talanına yol açmıştır. Ülkemizin doğerli bilim
adamlarından Sosyolog Prol. Dr. Fmre KONGAR’ın
tanımlamasıyla ‘Yamyamlar* ca bu değerlerimiz yağ
ma edilmiştir.

İçinde bulunduğumuz koşullar ve örgütsel güçsüz
lüğümüz nedeniyle “Yamyamlarla mücadelede ba
şarılı olunamamıştır. No yazık ki yağma ve talan po
litikalarının önüne geçilemeden. bunları önleyici hiç
bir ciddi önlem almadan bu sorunları yem bir yüzyıla
da taşıyacağız.'
İnsanlığın ortak mal varlığı olan doğal ve kültürel
mirasın korunmasındaki zaaf salt blzlcrln örgütsel gü
cündeki yetersizlikten kaynaklanmamaktadır. Bu deçerlere öncelikle sahip çıkması gereken devlet erki
ve onun bürokrasisinin uluslararası sözleşmeler,
anayasa ve yasalarla güvcnce altına alınmış olan te
mel hak ve özgürlüklerden "Örgütlenme Hakkı'nı
kendi cinine karşı örgütlenen bir güç olarak görme
anlayışından uzaklanmamasında aramak gerekir
Oysa çağdaş ülkelerde sivil toplum örgütleri, mes
lek edaları ve sendikalar toplumun itici gücünü oluş
turan temel öğelerdir. Bu örgütlor aynı zamanda de
mokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz de iso
kendi mesleki alanımızda no zaman bir şeyler yap
mak istesek, yön«fım*> katılma, yöneticilerimizi seç
me isteklenmizi dile getirsek veya bu değerlen kommamaya yönelik devlet bürokrasisinin yaptığı bir uy
gulamayı eleştırsck karşımızda bürokratik şiddeti
görmcktoylz.
21. Yüzyıla bir kala, bir çok uygarlığa beşiklik et
miş olan Anadolu’da yaşayan ülkemiz insanlarına uy
gulanan bu demokrasi dışı harckotlerden biran önce
vazgoçilmosi gerektiğine inanıyoruz
. Ülkemizde yaşanan tüm bu gelişmeler sürecinde
Mayıs 1999’da Arkeoloji ve Arkeologlar Derncği'nın
IV Olağan Genel Kurulunu gcrçekloştlrûceğiz.
Iklblnli yıllarda. Arkeolojiyi ve Arkeologlan yaşa
mın her alanında etkin kılacak, ülke gündemindeki
sorunların gerisinde kalma yenne çözüm önerileri
getirecek, ülkenin doğal ve kültürel mirasını tahrip
cttlmıodon gelecek kuşaklara güvenle devredecek
güçlü bir Yönetim Kurulu'na gereksinim duyulacaktır
21. yüzyılın çağdaş uluslarıyla ve bu ulusların
vatandaşı olan meslektaşlarımızla koşut Wr dünyada
yaşamak, bu onurlu mesleği yüceltmek ve hakettiğı
yere taşımak aynı zamanda hepimize düşen ulusal
bir görovdır.
Bu bağlamda bu onurlu görevi ikibinlı yıllara
taşımak için Üyelerimizin şimdiden kendilerim hazırla
malarını, ikihin yılının Yönetim Kurulu’nun oluşturul
masına katkıda bulunmak üzere büyük bir çoşku ve
heyecan içinde derneğimizin IV. Olağan Gcnol
Kuruluna katılmaya çağınyoruz.
Hep birlikte 2000'H yıllara
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
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Prof. Dr. Levent Zoroğlu
Arkeoloji ve Arkeologlar Deme& Genel Başkanı
İnsan, bir yandan kendi geleceği ile ilgili
düzenlemelerde bulunurken, diğer yandan
da geçmişi ile ilgili bilmediklerini aramak,
ulaştığı uygarlığın gelişim basamaklarının
olduğunu öğrenmek eğilimindedir.
ARKEOLOJİK neler
Çünkü, geleceğini biçimlendirmede, geç
mişte edindiği deneyimlerden yararlanmak
/orundadır. Kendi ulusal geçmişini, yaşadı
K A Z I L A R ğı toprakların tarihsel geçmişini, aynı biçim
de başka ulusların ve ülkelerin yaşadıkları
nı tanıyarak deneyim ve sentezlerle, gele
ceği biçimlendirmede kullanan toplumlar,
golişme ve yükselme için gerekeni yapan
ve bu konuda da başarıya ulaşan ve ulaşa
bilecek olan toplumlardır.
Geçmişi bize öğreten bilim dalı tarihtir.
Geçmişte yaşayan toplumlaıın yaşadığı
olayları, bunların ortaya koyduğu kultur ve
sanatı, başka kültürlerle olan ilişkilerini, yer
ve /aman belirterek yorumlayan tarih, bunu
yapmak için doğal olarak, başka bilim dalla
rı tarafından yürütülecek çalışmalara, orta
ya konacak verilore ve bilgilorc goreksinim
duyar. İşte arkeoloji bir bakıma bu görevi
Üstlenmiş bilim dalla
rından biridir. Bir başka
doyışlo arkooloji. özollikle yazısız ve ilk yazı
lı devırlcro ait tarihin
yararlanabileceği kay
nakların bulunmadığı,
ya da kıt olduğu devir
ler hakkında bilgilerimi
zi artıncı araştırmalar
yapar. Bunun için de
geçmişteki insanların
yasamış olduğu yerleş
melerde onların ya
şamlarını, kültürlerini,
sanatlarını öğrenmek,
kısacası, onların yaşamları boyunca kullan
dıkları, kendilerinin olan çeşitli eşyaları ve
diğer kalıntıları ortaya çıkararak, bunları de
ğerlendirmek. arkeoloji, özellikle kazı yapa

TÜRKİYE'DEKİ

rak, veri aramak ve bulduklarını değerlendi
rerek. çeşitli konulardaki eksik bilgileri ta
mamlamakla amacına ulaşmış ve aynı za
manda araştırma yapılan çağlar hakkındaki
tarihi bilgilerimize, bu yeni malzemeler yar
dımıyla katkıda bulurmuş olur. İşte bu yüz
den arkeolojik kazılar önemli bir araştırma
yöntemi olarak benimsemiştir. Ancak bu
4

noktayı belirtmekte de yarar görüyoruz :
Amacı vo oldo edilecek bilimsol veriler ne
denli önemli olsa da. henüz yerine oturma*
mış olan koruma ve kullanma koşulları dik
kate alındığında, bir arkeolojik kazı aynı za
manda bir yıkımın başlangıcıdır ve ülkemi/
bu yıkımın örnekleriyle doludur.
Arkeoloji biliminin laboratuarı, bir başka
deyişle geçmişin araştırmasını yapan bir bi
lim dalı olarak araştırma alanı, antik kentler,
benzen eski yerleşmeler ve kalıntılardır. Bu
çalışmalar uzun zaman alan, çeşitli uzman
lık alanlarından oluşan ekiplerin, yoğun
emek harcadığı, aynı zamanda özel olarak
yetiştirilmiş iş gücünc gerek duyan, parasal
harcaması çok dan bir çalışmadır. Durum
böyle olunca, arkeolojik kazı ekiplennin
oluşturulmasında, çalışmaların yürütülme
sinde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde
çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunlar
uzun zaman alan ve masraf gerektiron çalışmalardır. örneğin, iki büyük savaş yü

zünden gerçekleşen kesintiler dışında, Efes
kazılarının başlamasının üzerinden 100 yılı
aşkın bir zaman geçtiği ve günümüzdeki
Efes kalıntılannın nasıl kentin en fazla dörtto biri kadar bir alanı kapladığı dûşûnûlûrse, arkeolojik kazılar hakkında yukarıda be
lirttiğimiz tanımlamalann niteliği daha kolay
anlaşılır kanısındayım.
Ülkomizdo ûnıvorsitolonn arkooloji, tarih
ve sanat tanhı dallarındaki bilim adamları
tarafından otuzu aşkın arkoolojlk kazı ya
pılmaktadır. Ünr/ersiteler dışında ayrıca
müzelerimiz de. özellikle acil olarak gerçek
leştirilmesi gereken “Kurtarma Kazılarını
yürütürler. Anayasamıza göre yer üstü ve
yer altındaki tüm kültür varlıkları ‘devletin
malı" olduğu için, bunların arkeolojik kazı
larla gün ışığına çıkanlması hakkı da ya
sayla Kültür Bakanhğı’na vorilmişlir. Türk

ve yabancı bilim ekiplerince yürütülen tüm
arkeolojik kazılar Kûltûr Bakanlığı adına
gerçekleştirilir. Hertıangi bir yerde kazı ya
pılmasına da yine Kültür Bakanlığı burada
kazı yapmaya istekli olan bilim adamının
hazırladığı raporlar doğrultusunda karar ve
rir. Doğal olarak Türk kazılarının parasal
harcamalarının büyük bir bölümünün kay
nağı da Kültür Bakanlığı bütçesinden sağla
nır.
Buraya kadar, bilimsel bir çalışma olan
arkeolojik kazıların yapılma nedeniyle ilgili,
fazla ayrıntıya g»rmodon yaptığımız açıkla
malardan sonra. Küttür Bakanlığı ile arVo
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNECI

olojık kazılan yürüten bilim ekipleri ile ilgili
bazı uyumsuzluklara değinmek vö bunlara
çözüm önerileri getirmek İstiyorum.

da bilimsel denetimin işletilmesi için belli
düzenlemeler oluşturulmuşsa. Kültür Ba
kanlığının organizasyonu vc katılımıyla, bi
1- 3ır arkeolojik kazının bilimsel bir pro- lim adamları, arasından belli bir süre için,
jö olduğu ve bu projelerin sonuca ulaşması seçimle gelen bir komisyonunun, özellikle
Ffes ömeğindo Olduğu gibi en az yüzyıllık kazı projelerini ve bu proıeieri hazır
çalışmalar gerektirdiği halde. kazıların yü- layan bilim heyetlerini tarafsız ve bi
liitûlmubirio karar veren Kültür Bakanlığı limsel veriler ışığı altında değerion
2863 sayılı Kültür ve Tabat Varlıkların» Ko rtırmesı kazı izinlerinin de bu dene
ruma Yasası gereği, kazı izinlerinin süresini timden geçtikten sonra ver.lmesi. her
1 yıl ile sınırlı tutmuş, kondl adına kazı ya proje bitiminde elde edilen bilimsel
pan bilim heyetinin ödeneğini de eldeki büt sonuç ar hakkındakı raporların da yi
çe olanaklarının kıtlığı nedon gösterilerek 1, ne bu taralsız donetimden geçmesi
ya da 2 ay kullanılabilecek frçimdp düzen vo kazıların sürmesinin ya da sünmo•••
lenmiştir. Böylece binlerce yıllık bir kültür ve mesmın bu sonuçlara göre sağlan
kalıntı bırıkırrıino sahip bir eski yerleşme bi ması en çıkaı yoldur. Böylece bürok
rer yıllık izinlerle hirer aylık süreler vc kıt rasinin bilimi denetlemesi gibi bir so
paralarla kazılıp ortaya çıkarılmaya çalışıl run ortadan kalkacağı gibi, aynı mes
maktadır. Sonuç, venmsiz ve bJImsel veri- leği icra eden b«lim adamları da bu
lenn elde edilmesinin gittikçe olanaksız ha taralsız vo hissi Olmayan denetimden
le geldiği çalışmalardır. Halbuki, belli so rahatsız olmayacaklardır.
3Kazı ekiplerinin karşılaştığı en Cum'ıunpt*' IWI*>-ri*»nVr
nuçları elde etmoyc yönelik bir çalışma olan
arkeolojik kazıların, örneğin beşer yıllık pro büyük sorunlardan biri do İŞ yasala
je dilimleri biçjmirıdo hazırlanması, bu pro rımızla İlgili sorunlardır, öncelikle bir
jelerin 5 yıl boyunca harcayacağı olası öde bilim adamını bir ışveren-mütcahhit
neğin - geçerli entlasyon birimleri dc dikka konumuna sokan şu anki mali uygulamalar,
te alınarak oluşturulması halinde hem Ka bu uygulamalardan kaynaklanan vc çoğu
zı yapan bilim adamının ulkunu görebilme zaman bilim adamını maddi ve manevi bas
si sağlanacak, hem dc bu 5 yıllık süre için kı altında tutan bürokrasi. Maliye Bakanlığı,
çalışmalar bu çerçevede yönlendirilecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu vc Sayıştay gibi
B r başka doylşlc. kazı izinlerinin venlen ça kuruluşların görüşleri de alınarak yoniden
lışma projesine bağlı olarak beşer yıllık za düzenlenmelidir. Kazıların bilim adamları
man dilimlen biçiminde gerçekleşmesi ha tacafından hazırlanan prqeierino dayanıla
linde. bu 5 yıllık çalışmaların sonuçlan elde rak oluşturulan bütçclcnnin harcamasında
edıleb locok vc bunlarla ilgili sonuç raporla ki güçlükler ve bürokrasi yukarıda belirttiği
miz kriterler ışığında tümüyle değiştirilmeli
rı yayınlanabilecektir.
2- Kazı izinlerinin verilmesindeki teknik dir
Yıllardır hin bir emoklc yürütülen, sonuç
işlemler bir yana bırakılırsa, yünümüzde
geçerli olan yem bir kazının başlatılması ve ları uluslararası nitelik taşıyan ve biiimo kat
kazı izni verme yöntemi, ne yazık ki. oliim- kıda bulunan arkeolojik kazıların her aşasel veriler vo I ürkıyc’nın ekonomik ve bilim masınoa karşılaşılan bürokratik, bilimsel ve
sel gçrçeklerienyip bağdaşmamaktadır
malı güçlüklerin çözümü konusunda Arke
Öncelikle bir arkeolojik kazı belli bilimsel oloji ve Arkeologlar Demeği bir anket yap
sonuçları elde etmeye yönelik bir uğraş ol mayı planlamaktadır. Şimdiki halde kazı bü
duğu için bu çalışmayı yürütecek kişilerin rokrasisini yönlendiren kuruluşlara llct'lccck
bilimsel yetkinliklerinin kim tarafından de- olan bu anketin sonuçlarına göre bir yönet
nelkneeoğl do başlı başlına bir sorundur. melik taslağı hazırlama çalışmaları yapma
Arkeolopk kazıların yapılış biçiminden, elde arzusundayız. Umuyoruz kİ. bu güne kadar,
edilen sonuçlan n sunuluş biçimine kadar öteden beri biriken sorunlar için önemli bir
pok çok evrede bilimsel denetim gerçekleş- adımın atılmadığı tersine her gün yeri so- ^.altIlâ,
memektedir. Doğal olarak bu bilimsel dene runlann önceki sorunlara eklendiği b»r orkâOt, rrc»a O
timin» şimdi olduğu gibi—Kültör Bakanlığı tamda, derneğimizin bu çalışması tüm mes
bürokratları taralından yapılması da bekle lektaşlarımız ve Igllı kurumlar taralından
nemez. Dolayısıyla, nasıl ki, üniversiteler desteklenir ve Kültür Bakanlığının bu
de. ya da TÜBİTAK. ILIUA gibi kuruluşlar konuya eğilmesine katkıda bulunur.
İLETİŞİM BÜLTENİ
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(*972) açı Bodrum'da turizmle (197-11 altı y İ
ihraçtı. 1980de mesleğe: döndü Milliyet G e zûtesinin Atina Temsilciliği görevlr dört yıl,
A'-<Brs aj-'osu Mubçr WudOr1û0ır-u iki yıl.
Nc\v York TensıcılÇ^ bir yıl sürdürdü. New
v<vfc‘lö üç yıl ssıbsst gazetecilikten sunta
Cumhuriyet Ank.ını Bürosuna 11990* geçil Ik
yıl için Genel Yayın Yönelmiînliği CJO'Ov*y
<1992 • 94| yCklondı Şu anda A*-»:arfc D.'.rc
s- ca araçlıma ir yapıyor. Türk mssle-:ı 5'

güllerinde çı^illi gürevorde bulurc- Ayrıca.
UhJ!.a*arası Gazslec cı federasyon'unda (F I
•lı Türkiye'yi b r. Avrupa'yı ali yıl :emsr! c;t <ı
yılık v«ı.r lıl/motini Bulgaristan Sınırından
r • karakolda tamamladı Ruradak' çalışmala
rdan dotayı S Kotedıi Konulanı jı Bk koz
b - yedek suoay başar ç..tı ılo ödı endlrtldl
<19C7). Özellik e araştırma dal «J.ı çeşit ba
sın ÛüüJcnnin yanı sıra, deÇipk '»r *-i*rae **Y
İ n Gazetecisr fieçHdi Seda: Sirravi Bas r.
Ödülıı (1000) ile onurlandı '»İdi. AîrfS İpekçi IV.
nş Ödülünü AHna vç İstanbul'da ala- tek ki£
oldu ABD’de yayımlanan tn aı.ıvhrması "Ulu
sal n*?rjji Editörleri' öojUne aday gûsiûfiidi
Ûzeilıke rûıklye'nln Uırihse ve kultı-'el mıraaının «oıunması ve kaçınan ctsr.rlcm Tûrkjyû‘>y jr r getirilmesi konusunda yıllarca sûren
çalışmalar yaptı. Bı. konuda Rona’da yapılan
ı.'jglararası UNJÜHOlt toplartiılanna katılan
Türk tkiyclindc Dış.şleri Bsnanlıgı Danışma*'•
o arak bulurdu Bu çalışmalar kendisine
fleflaziçi Üniversitesi tarafından Oıuın-ıi r>0Ktor ûrıv.ın »un verilmesine (1996; neoert ocu
Evli ve bir erkek çocuk sahibi

MirirciKillian Sanal Müzesine (MET;- tanımıştı
Onun peşine düşmüştü. Geldiğinde bir takım ya
bancı eplomatlara sormuş; *1 n iy-. arkeoloji mu
habiri hangi ga/etodertr' diye Tabi diplomatlar
da lürklyo'do hiç bir gazetenin arkeoloji muhabi
rinin olmadıkını soyiem şler. Bu gûn dn yok za
ten Buna mukabil konu dışı ama I ürkıye'de İtal
ya'dan da fszla. 3 hin antik kon* ve *0 bnlerce
höyük, (OmOlus var. v ani 6ö bin köye ortalama
bir an ıl bir olay o-şüyor. Peter HOPKIHrt bum.üzerine *Bu ;şi^rden anlayan bir gazeteci var
mı?” demiş. Benim adımı vermişler Niye t-enir
artım? ÇüriAÛ arkeoloji *nerakımdı Tam 50 yıl
ünce ilkokulda öğrenciydi -n Ö^rohnooimiz bizi
alır her çarşamba bmir'de bir yere götürürdü
Kartllekalc'yo. Agorn'ya ya da müzeye gûıürûrdû. I alta ^iç uru4muyorum bir gün bizi bayramlı’ya (Eski Izmi'} götürdü. Tam 50 yıl Onco yittiği
üf»r»ıry n u / Yoncîim Kutulu Oyr%i Soner ATEŞOCAjLI AKi
mizde Protesör AKURGAL o y I kazıya başlaCjmhuriyet Caz«*!«*.i y.3/a«lanndan «azeteci Ö /y .ft A( \3 ı c
mışîı. Geçenlerde İzmir'de öğretmenimi Duldum
Söylenirken
ve BayrokJı kazısına götürdüm. Ekrem hocayla
►
Gazetecice başladığınızdan bod arkeolob«rlik1e bir hatıra fotoğrafı çekt rrlik 50 yıl öncesi
nin wÇ kişisi olarak çok yüzel bir anı olarak kala
ji ve eski eser kaçakçılığı konulanna oğSyofBucak.
nuz. Bu ilgi nereden geliyor?
►
Hocanızın arkeolofye ulan ilginizde etkisi
Gazeteciliğe 1S60 yılında Siyasal Uılgıler Favar o zaman.
kûltes 3. sınıf ögrercislyken başladım, -akat arYüzde yûz. İkinci bir etki. Halıknmas Balıkçı
keolej;. izelllkle e«>l csor kaçakçılığı konusuna
sı Ceval Şakir KABAAğ AÇLİ nın İzmir’de oir kaç
profesyonel olarak yönnlmem 1970 Temmu/’urısokak öteden komşumuz elmasıdır. O zaman İz
da oldu Ir-yiliz gazeteci Peter HOPKIRK Tür<ıyo’ye gelmişti. Türkiye'de l>r oruştırma yapıyor mir’de çıkan Demokratik İzmir Ga/elcsi'ndo uy
k-ler yayınlardı. Hû* bunları büyük bir heyecan a
du. Türkiye’den kaçırılmış bir hazine New York
okulduk Onları sonra aradan yıllar geçti, lîte i
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yı.ınca ker.dı kentfme dedim <1 bi/ün bu mitolok öykülerin yüzde 80 ı Anadolu'da geçiyor. Bı'
dolaşayım. Aradolüya bakayım. Ar<ıdulu da ne
relerde bu öykü Ue oaglanttlı yerler var. Vo İstan
bul'dan yola çıktını Oloslop yaparak Bodrum’a
Aphrodis as a kadar gittim D«r ya/ boyu geddim
Pakai o arada başıma talihsiz bir olay gckfc. I <er
gıtfcgn yc' rlft torograllar çekiyorum. Bergama’ya geldiğır.du bir pansiyona yerleştim. O
ana <acar çekti£m fotoğrafları masanın Carine
bırakıp Aâklepie on'a falan gittim A<şum oöndü
çûmde bir do baktım, çektiğim fimler ucundan
çekilerek açılmış, çağırdım pansiyoncuyu *yahu
-'.edir ou vazıyet?’ ded:~ı "Gazetcc* bey merak
eltim re gtbı filmler çekmişsiniz' dedi Yapacak
bir şey yoktu fcrtesi yıl aynı tuıu fc»r daha yap
mak zorunda kaldım.
► Bu kadar ılgirriz vard da neden arkeolo#
tahsili yapmadınız?
Yaln z benim eskden beri bir tutkum va^dı
Orta okul 3 ten beri SS Fııe girme* Isfyom-.jm
A-vetfoll, miîolci!, tarihsel ve kültürel miras beri
de bir merak çekimdeydi. Idea; m MCılkiyeye gir
mekti. O dönemde Tıp Fakültesi. Teknik Üniver
site ve Güzel Sanatlar Akademisi ve MÛBdyenın
grış aınavtan vardı Öbürlerine serbestçe kayıt
yaplırahiiiyo'dunuz. Ben sadece Siyasalın sına
vına girdm. Vo kazandım.
► Bunca yıldır gazeted olarak Bakı eser ka
çakçılığı. tahribatı çpDI konuların üzerine eğildi
niz Bunca yıldan, bunca çabadan sonra nere
den nereye geldfc?
Şimdi eski eser kaçakçılığın-n İki yflnü var
dır. Bırncrsi Türkiye ıçnde. İkincisi dışarda. Bıı
OSk' eser kaçakçıl Qı bir boru hatt *P oeline" gi
bi bir ucunda talep, riıfjer ucunda a a var Talep
Çediğimiz zaman Amerika'daki, Inçnere'dekı, İs
viçre deki. Japonya dakı talebi kaslerllyoruz.
Bunlara ‘•pazar ülkeler’, arz eden ülkelere d*
"kurban ölkeler* denllryor Kurban ülkeler Türkj
ye. Yunanistan Bulgaristan. İtalya. Kıbns. rak,
Irar ve Çin. Kurtan Ülkelerin kişi başına düşen
mili g e l i r i çok az. Talep eden ülke-erin milli gdtri se çok ta/la Ayrıca la ep eden ülkelerin tanfçe: ve kültüre* mirası yok. talep sürekli var. özel
koleksiyoncu ar. çaleriler ve müzeler bunla n sa
tın a l ı p sergiliyorlar Turkrye de K ö y l ü d e n 7 bin
dolara alınan b<r eser, New Ycrk'ta =>*10 t-m dola
ra satılıyor Bu 5^0 bin dolar iıirklye'nın cebine
girmiyor. / b n oolan Tûrkiye'ni-ı cebine girtyor
O arta 540 oin dolara satılması önemli bir lökler
Şimd* bu laleni kırmak içm ne y a p m a k lazım 9
Kolay b r »ş deg I. Büyük Wr olay Bu keruda bug-ne kaöar neler kaydedildi, onu anlatayım ni/e.
' Kanın Hazînesi’ davası açıld gı zaman Arrıontd daki bütün galeriler, müze er Ü rkerin gerzekJiğfcrve (!} gülüyorlardı. *25 - 30 yıl geçmiş
aı artan. ” ürkler zaman aşımına uğramış bu
ec-erlurı yeni *ftllyûiUir. Akıllan neredeydi’ * diyor
lardı Ayrı kiırı Türkiye'de rie geçerlryc
İLETİŞİM BÜLTENİ

► Mümkün görmüyorlar mıydı?
Kesinlikle mümkün gör
müyorlardı 'Böyle bir nukuk olayı olamaz' diyenar*
dı. Takal 6 yıl sürer dava
aşamasından sonra Turfcıvenm davayı kazaracagını
anlayırca kendiliğinden ia
de etiler. Bu haznenin
Türkiye'ye geri verılmus
olağanüstü bu olay o>du
Amerikan hasınında haber*
lor çıktır Mahkeme sonu
cuyla alacak olsalardı, dige* ülkeler* de örnek ola
cak! . “Ve sanki barajın ka
pakları açıldığında sular
rasıl boşalırsa. Amerikan
müzeleri de öyle boşala
caktı* d ye yazdılar. Bunların arkasından *E ma
lı Davası ’ açı dı Onun dışında çeşitli ınûzayecelerder.. özel koleksiyc-nerierden Türkiye den ka
çırılmış eserler. türkryeye gen getirildi. Tabı bu
olaylar Amerikan basınına devamlı yansıyor,
ûzel muze^enn yonobcılerı ve ö/ftl kûieka/ycrerler büyük şaşk.nlık içnde kaldılar. Vo öyle hlr
du/um oldu kı artık Amerikalı bir antikacı, b r mü
ze müdürü, b<r kolekslyoner Türkiye'den gelrr .ş
bir esen almak istemiyor.
► Bir caydınalık oluşlu dcflll mİ? Bu bizim
açımızdan çok önemli
Müthiş önemli Sadece bzim açımızdan de
ğil cfcger ku*ban ülkolor içîn de önemli. New York
MET 1996 yılında du Karun Hâzinesine 1.7 m Iyon dnıar harcadı Mahkemeye bir 5 C milyon
dolur harcadı Ve ne o lc j t- rden elinden gitti
Müze bunian bay y-ıa almıştı. Bağışlayanlara
karsı güç durumda kaldı. Alıcı şimd. *t?en bunu
alsam. ıkı gun sen'a Türk hükümeti bunu duyar.
Bu -şj ciddiye de alıyor. İki gun sonra gen iste-.
Paramı da geri alamam. l-n iylai ben bu tşe outaşmayayım* diyuı Ş md bu olay bonı haltında
ki talebin kın mas na yol açtı. Bu çok önemli. Ar
tık Türkiye'den kaçan eserleri satın almak iste
miyorlar
►Elmalı sikkolorl konusunda açılan dava ne
aşamada. Bir bilginiz var mı?
Son aşamada Boston'da Jür önünde bir du
ruşma yapılacak. Sanıyorum 8 Martta ouruşma
sı başlıyor,
► Bir kaç dava daha kazanırsak herhalde bi
zim ülkemizden giden eserleri hiç almak İsteme
yeceMer?
Gayet tabı, sorun sadece mahkeme kazan
mak deq I. Örneğin. G. Anlop'tcn kaçırılan Zeugma Mozaikleri onurruzdekı çûnlordo Türki
ye'ye gon ver -occk Yne henım ortaya çıkardı
ğım Sivas’tak; Divriği Ulu Caminin Panotan da
önümüzdeki halta geıi gelecek. Bunla* Ame'>7

«an bası'ıirs yansıyor a n a T^rk basınına yete
rince yansımıyor.
►Peki neden böyle? Bizim basınımız bu ko
nularda rvodon böylo ilgisiz kalıyor? Hom oski
eser kaçakçılığı konusunda hem de halkı bilinç
lendirme konusunda medyamızın bCryûk bir bö
lümü çok duyarsız.
Duyarsız. Çünkü ilkokuldan bu yana kerdilenne bu eğitim verilmiyor Dı£er kesim eı de öyle,
örnefirn. Amerika’ca ki hu davalar İçin MaHyc
Bakantı$ı "Canım üu todûr paru harcamaya ne
çerek var" dyebiiyor. Dolayı s yia ra o gazeteci
ler ha Maliye 5akanlıgırda bunu söyleyen zhnlyel. -akar bu eserlerin Türkiye'ye geri getirilme
sinden son*a b<* kavram de^şıkliğ oldu. Hiç
unutmuyorum Karun Hâzinesi geri geldi Anka
ra'da Anadolu Medeniyetleri Müzesinde açılıyor.
Zamanın Kültür Bakanı. Cumhurbaşkanı DEM
REL'i de cavet ett DEMlP.ELir sandıklar açılır
ken bir sozu var. “den başba
kanken benden bu dava için pa
ra istiyorlardı İstemeye sterreye ımzalıyord u r Ama gen ge
leceğine hiç inanmıyordum
Şimdi geıl gelmiş olmasından
dolayı mutluyum* dedi
► Mucize gibi!
Gerçekken oir mucize gerç e k le ş t rild ı
lın d a n

B j b e n im

1970 y ı

1 9 9 3 y ılın a k a d a r l a k o

e t t iğ im b ir o la y ...

► Bu hazînenin gen getnlmaei konusunda anele erlfdigi.
davanın sonucunun bezenme
diği yönöndo e lg in le r oldu.
Buna ne tfyocaunuz?
Her “fcvet ace e edHdl, oekloıırrıcsı çorckrd* diyorum
Çünkü; Amerika'da bu konuda
b r yasa yok. Ancak mankemeorin alo Qı kararlar di$Cf mahkemeler içirı "o r
s ar oluyor. B r bagiayıcıl gı yc<. Diyor iti karşı
ta^af (MET). 'Türk rükumet» bunun kaçırıldığını
biliyordu. Bu güne ksdar ciddiyetle izlemedi, a
^1 tvr gazeteni sahnnya çıkıp, b;j ı^ r u/orino g
diııcoyo kada*". Karşı tara'ın iddiaları çûrütudü,
emsal olayı ortadan kattırıldı Orada maalesef
bir pazarlık söz konusuydu, /amanın Genel Müdürtme İSpanyâ'oaki bir toplantıda 'Ou hazîneyi
yeri vermeye hazırız, aynca o zamanki Gene
Müdürün deyimiyle honilede para akıtacagz si
ze ' deno -akar niye hem h a z a y ı versin, hem
zarar gürsün hem oc üzcriııc huri kjrle pa'a ver
sın ! O acak ış degıl! Scrrn oen bunu öğrendim
Bu işte pazarlı* olmaması gerektiğini yazdım
Onun üzenne buldan vazgeçıio Görüşmeler
sürmekle beraber mahkeme do devam ett. Fa
ka*. bir sure sonra müze başka bir öneriyi# gedi
"Efendim 80 eser kalsın, cgerlernı vere: m' di
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ye. Onu ds duydum yayın artım. Hu ara<j,ı muzo
Amerika'nın ürılD os<g Dışişleri Bakanı Cyrus
VAjNCE'i görevlendir© Çünkü emekli buyükelç
olan müc rün eş. onun sekreteriydi VANtCf
pazarlık yapsın rliye 'ürkiyeyo gOrderdler
VANCE o sırada Yugosavyada Sırp • Boşnak
sürtüşmesinde arabu jouydu. Ve bunu görüşme
Dahanesyte I ürkıye'ye gelmeye kalktı Ben lxınu da yazn rn. /amanın Küüür Dakan kenesine
randevu verdiği nalde. bu yayın m -zenne bujşm a gerçek eşmedi Ondan sonra Genel Mü
dür görüşmeleri sürdürdü Bırakılacak esor sayıs yanılmıyorsam 00 den 35’o duştu Sonuçta
Türkiye 8 eseri orada bırakarak hâzineyi geri al
dı
► Bu da büyük başarı ama orada mahkeme
lerin vereceği karar koslnloşseydl, Türkiye için
çok daha iyi olurdu degıl mi?
Gayet tabi. Ya kazanamBsaydık ne olurdu?
deniyor. Şimd> düşünebiliyor musunuz? adan
Kendi durup dururkorı ‘vereyim’ drye'. Nedi' Ou 7
Kaçınılmaz bir durum var Artık o n j beklemek
azım 6 yı geçmiş 3 m.iyorı clc*ıar mahkemo
mM rall yaplWIŞ>|> AH k • »unu getirmek gere
kir
► Ama yine de herşey© rağmen eserleri ge
ri aldık. Bence bu da eevindihci bir gelişme. Bun
dan sonraki davaJarda belki çok daha karadı
olup sonuna kadar gkfletolRr?
Kuskusuz. Şimdi Mimar Sinan'ın ünlü bir hi
kayesi vardır İstanbul'daki Süleymanıye Camiini
yaparken maha iede<ı çocuklardan bin demiş ki
'Yahu minarelerden bırı egn" Sındın çağırmış ço
cuğu. ‘Hangisi egn?" Çocuk' "işte şu‘ demiş Sı
nan 'bağlayın urganları demiş. Coooga oormuş.
•hanrjl tarala çekeyim?* *Hu tarata ÇOkir».' Çek
tirmiş ' Düze di rnir demiş Çocuk “Düzeldi de
miş Tabık beyle düzelmez Ama amaç Sınan
kencı-e Egn minare yaptıl" dedirtmemek. Dola
yısıyla yönetici denilen insan, Gorıo Müdür de
nilen insan, egrı ış yapmama* zorurdadır Yap
tığı iş b^<ı doğru olab ır f '.erler zaren geri gelenekt Ama enlnoe sonumla bir takım insanlar
çıkıp en azından borum gibi bunda ser jn a ka
dar gıc meıydi* deyebiliyor B r eçn *t var bu is
te
►Türkryre’do bazı çevreler yıllardır arkeolojik
eserlerin alım - satımının yurt İçinde serbest bı
rak) imasını istiyorlar. Sizce bu doğru mu yanlış
mı?
Şimdi daya şu açıdan yaklaşma* gerekir.
Bunun *» y.}nü var. Birincisi Türkıyo n n tarihsel
ve «ürtüre mı-asının gün ışığına çıkanlması. ko
runması ve onan İması Bu fcıl m adamlan ve muzeoer ta-afıncan yapılmalıdır önrelik banar
dadır
► Kesinlikle.
Arkeologlar. bilim adamlar kazacaklar ve
buldjkarı. eserin hangi enamda, -anğı organik
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ya da İnorganik bağlantılar .çinde cidugunu lespit odocekier. Bu. tanhin aydınlatılması bakımın
dan çok önemli. Bir eser çıkıyor. Örneç ■•, Aplıredsias'da olan bir day. Kir baş 'Sakallı eıkek
baş»" efeye Ame' ka da satılıyor. Sonradan bunun
Aphrodisias’tan kaçınldığı ar aşılıyor. Ger ge&yor ve daha sonra Apnrodıslas’dakı uzmanlar
b-nu oir başka parçanın üzerine Koyouklarınca
Pitagoraa'ın madalyonu okluğu anlaşılıyor. Çün
kü altında Ptagoras yazıyor. Öbür îû^C sadece
'sakallı erko* başı* olarak »çalacaktı. Halbuki
şimdi Pıtaçoras'ın nasıl bir ınr.an olduğunu görü
yoruz Dolayısıyla arkeoloji bu bakımdan önem
li. Ancak Şöyle bir olay var Birinci olay arkonlojık. «incisi kaçakçılık. Bugün Türkiye Cumhuri
yeti devletinin maddi olanaklarının azlığı ya da
bu alanlara ayrılması gereken ödeneklerde Ma
liye Bakanlığı ve hükümetin cimriliği. bilinçsizi 3 n de etkisiyle, arkeolojik kazılara, kurarma ka
zılarına ve müzelere aynlan üdcnckerln yeter
sizliğinden dolayı bir takın- kaçakçılık Olayları
oluyor Kaçakçılık olaylar sadece bundan dogil
tabi. Neoenlerdon bin bu. örneğin bir köylü bir
eseri bulduğu zaman müzeye örttürdüğünde
f/üze buna 1C doladık öd«I veriyor. Çünkü ''Sa
tın almaz*, devletin ‘Kendi malr'dr. Bunu kaçak
çı ICOD dolara alıyor Müze bu 10 dolar karşılığı
parayı 10 ay sonra, bazen iki y İ sonra ödüyor
Kaçakçı bu 1000 doları anında ve döviz darak
ödüyor. Şimdi özel koleksiyoncu dedeniz nsan
sanata meraklı, parası dan. oolki bu konuda ki
tap ckumuş. konuya tutkun ve bilinçaltında sa
nat tarJıi. arkoolo? yatyor, Bir de yurt dşına gi
dip gele oradatı ozol koleksiyoncularla. zengin
lerle, Işadarr.lan ile temas ettikçe bunları almo*
vo sorumak, İst yor
► Biraz da Gzertiyle değil mİ?
Evet 10 dolara olar bir eseri Türk koleksi
yoncu 100 dolu ra ya da 500 dolara alabiliyor
Kaçakçının verdiği fiyata da alamıyor Dolayıs yla kaçakçı ie müze arasınöa birtamper oluyor
Mear bu tampen? :j a ı k ağların» düşünürsek:
-islik ağlarının delikleri İrili ufakıcr Küçüldükçe
Küçük haliklan da yakalarsınız. Büyüdükçe bü
yük balıklara göre nlr ençcl oluşturur Örn ko
leksiyoncu uk koçağa giden oir takım eserlerin
korunmasında bir enlemdir Mevcut yasalarımız
ve Anayasamıza göre bu eserler devletin malı
dır. Hiçbir zaman öze! koleksiyoncuda bulunan
eser onun d eğ 'dir. Sadece onun ziBiyetindedir.
Sanipliği devletindi'. Devlet adına bunu atmış
demektir Müze gerektiğinde bu-u «uzanabilir
Bu önemli tir laklör Şimdi T^rkrye de özel ko
leksiyonculuk konusunda yanJUş bir -ryçulams
v»ar. Maalesef bugün bir takım kaçakçılar yasa
lardaki boşluğu doldurmak amacıyla özel kolek
siyoncu belgesi alıyorlar. Bu hlr esen köylüden
aldığında şayet yakalanırdı 'Ben bu esen ken
dim İçin aldım" demeye yanyor. Her toplumda
gazetesinde de doktorunda da. Avukatında da.
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rrûhoncisinde oe on sarmak bir değil. Gerçek
koleksiyoncuya kaçakçı koleksiyoncunun tatu
lası ödet lemez
► Çürük elmalar her zaman olacak yani.
Maalesef Ama koleksiyonculuk bel^es* vonlırfcen dikkat edilmeli Örneğin ünlü kaçakçı N hat
KOI AŞIN defalarca öznl koleksiyoncu be.gesi
atmak için başvurmuştur. Fakat sabıka kay fa 
rından do »yi kendisine belge verilmemiştir. An
cak o da tutmuş şahika kaydı olmadgı için ka
rısını- üzerine bege almıştır. Hu rturıımda bunu
vermemek gerekiyordu. Karısına ait tfan bu nelg6 goçcnleröe İptal edildi İki üç kaçakçı yüzün
den tüm özel koleksiyoncuların suçlanması yan
lıştır.
► Peki şunu gözerdi etmiyor musunuz? So
nuçta kaçak kazılardan gelen eeerier bu İnsanla
ra geüyor. Ûzol koleksiyonculuğun Türkiye’de
kaçak kazıtan teşvik ettiğini söyleyemez miyiz?
Eserin bulunduğu ortam da çok önomil Kaçak
çılık esor oradan çıktığı anda başlamıyor mu?
Ama bakın ısrarla söylüyorum. Özel koleksi
yoncular olmasaydı, o kaçak kazıdan çıkan
eserler nereye gidecekt ? İki türlü esor bulunu
yor. Biri tesadülen, vatandaş tarlasını sürerken
buluyor. Yahut sizin söylediğiniz gibi kasıtlı ola
rak, yasadışı yolla bulunuyor. Şimdi tesadülen
bJan udam zaten genelde müzeye getiriyor Ka
çak kaz ile bulan adam bundan büyük para ka
zanmak için müzeye götürmüyor Kaçakçıya
omdan da yt.rtdışına gidiyor. Adam orada başlıyer bu işe. Ozol koleksiyoncu olsa da olmasa da
du adam kaçakçılığını yapacak. Burada barikatı
özel koleksiyoncular sağlıyor
► Mevcul koleksiyona^* yönetmeliğinde ya
pılan yeni bir değişikliğe göre artık arkeolofk
eserlerin koloksiyonerilğl yapılamayacak. Ne diyoreunuz? Bu gerçek) oşirse nasıl olur?
Böyle hırşey olursa. Türkiye'de dodektör kul
lardan 1Cö bin kiş göbek atacaktır. Böyle bir yö
netmelik cegişık1 gı yapmak, lürkye'nln tarihsel
ve kültürel mirasına ihanettir.
► İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlü
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanliği'rıırı açıkladığı rakamlara güce
1993 - 1996 yıllan arasında çalınan eserlerin
yüzde 84Tık gibi büyük bir
bölümünün müzelerimizden
«U%2
çalındığı anlaşılmakta
*4.10
Bu konuda bir b:lQ<m
yok. Böyle bir b'gry Emniyet
Genel Mudurluğ.. Malı Şube
açıklamışsa olağanüstü olı
olay Yalnız burada müze
erdor* çatındı deyipde mü
26leri suçlamak büyük hata
dır. Müzeler bu şekilde suç
lamak doğru değildir. Emni
yet Goncl Müdürlüğü yüzce

■ V K ıre

S Kütüphane
ra oepo
■ \

IK a la n

90 diyorsa Dunun hangi müzelerden ç j
lırdıÇım da ortaya koymak zorundad r
Kurusıkı idaa yakışık* zdır.

konusunca müzelerden gelen n. ocrionn omni
yete ilebilmesi emr. yetten geler habe* erin çat
kılı makamlara iletilmesi. Yanut bu kaçakçılık ha► Müzelerimiz bugünkü durumunu nahederinin yun diandaki avukatlara eiıı-nesl ko
nusunda Oir yazışma bürosu halinde çalışıyor
sıl doOcrlendrlyorsunuz?
► Daha etkin olamaz mı?
Müzelerimiz bugün r-ıaaesef üzerine
Mıı toprağı ?.*rpılmış kur. mlarriır Fsert»Olur rla o şubeyle olmaz Şıı şek rl* cl.tr Bu
rjûn İtalya'ca sadece eski eser kaçakçılığı ile İl
rın müzeye inlikaUndon, onarım, oakım,
gilenen Polisin. Janda"mnın ve m^ze'-n dış n
sergileme ve yayınına kadar geçen süreç
da bir örgüt var Ama b j örgütün tçınce Jardarîe bugün müzelerimiz sın ha kalr-ıştr
Çünkü devlet hu konulara yeterince fide- ma rla pnlls rte arkecog da var Bunlar bakım
nek ayırmamaktadr 1985 yılından yu ya sız birimler bilgısayaı ^uiari'yoıiar vo sadccu
kaçak; lı< işleriyle uğraşıyorlar. Bugün Kültür
na Tû'«iye’oe 50'ye yak n yeni Arkeolo i ve Sa
Ba-.a" ıÇı ç ».'eri Bakan £: ve f/alıye Bakanlı^ınat Târihi bölümler açılcı. Buralardan her yı
yü/lClte <Vjıencl mezun oluyor. Ama 1C yu scn- n n ıç oırllfiı İle özel hır ft'gor <uri:!ahılir
ıa sınav açıl yor Bu müzeleri* çökmesi denek
► Kûltûr Bakanlığı kaçakçılığı önleme konu
Buç.n müzelerimizden eser çalınıyor den» yor sunda daha o«kln olabilir ml? İşi sadoco PoSso,
sa. bunda gerçek payı var. Çünkü rr„ z e erimiz Jandarmaya bırakmamak lazım değil mi?
de e k le r in envanterler yap Imamakia. b».-|isaGayet ratv Kaçakçılık olayı po siye nir csay
yara iŞİonrremukle *0 12 yı önce AdJnu Mudelildir Uir linansrnaıı olayıdır llir
rı olayızesirde önemi b r h ırsızlık olayı oldu Mûzo *pr
dr.
dekikişilerin hurları pazarladığıanlaşıklı Müfet► Geçmişte yurt dışına kaçınlmış çok önem
lışlc* vuruklarını) v
'ı adarı çafcnınış bir li eaerienmız var Bergama Zeus Sunağı, Troıa
brorz boğa heykelciği vardı. Ben de o sırada Hazîneleri glW Bunlann bugönkO çabalarla geri
Ne»v Yoktaydım. Tar.ıo g m bir Amerikalı kolekgetnloblloce^ıno İnanıyor musunuz?
siyoner aana tûrklye'den kaçrılmış hır boğa
Troia Haziresi Türkiye’den <açm dı^r.da
hey kule gim satırı aldığım, ancak kan Klan rsa Yunanistan'da dava açm f,i7 Rlrlncl aşamaria
gen vermeye hazır olduğunu soy edi Haberi mahkemeyi kaybetmiş / Di< üst mahkemeye ’i*
An t ar ve Müzeler Genei f/üdüriügüne ilettim
raz etrnş, kazanm jız Ve yetki er butlan Hein
|-r.t=*rin tanfifallarını ve envarıer Kay Harını ıst<— rich Sch emanr ır ev:nde mesadereye gittikledirrı. Bana yulon yanıtla; ‘Kusura bakmayın r<j hnde bulamamıştı. Schllemann hır Of.* mahke
lotcûrafı ne de envanter b Igisi va'~ cemldı. Alın meye gıtmş tıpkı Kanjn Hazînesinde c'dugu gi
mış v«=- tepoya atılmış daha snnra rai nmış
b Schl^mann k 'abında iddia ertgne gc^e.
Eseri yt” kazanma şansımız olmadı Duyûn Tfıık hükümetiyle maddi olr anlaşmaya ç rJilrr rş
mûzeleıimizde pek çok envamen yapılmamış ve bıı .
11 dığı söykMiiyyr Bunun Uif)
eser var Envanteri olmayışı demet ‘yolsuzluk
bzım kuvveti' be gelece çıkmamız çerekr. 5ız
lara açılar bir kap ’ demek I mniynt Gene f.*..- hazîneye R js -ükümetinden gen istedik. A*na
düıi'.gû haklı o-abilir ama müzeci erin kendilerim n a rı ıinrtık" lannıı ÇİLLhlI fciaşbokonken gitti
de şikayetçi Müze ve ö-enyelenncek bekçıle'n
nus 3aş^ükûrı ÇEFKON^İRDİN ilu yûrüştO Prudun.mu ca c-er acısı İstanbul A«>eo n|i f / üze tokole b r macde koydular. 'Bu konuda g tv ş r i d e nçhy |j<* lylanbul $t,r7 ---i açıldı. Goç'tfjuni/ meiA'. t-^asiar yapı mas ' diye. ‘Bur ar geri veyaz d i E *Jıynia sergis açı'dı Ama -as I aç idi? ni^.in diye* rln§ liurva muKablI A ma*" ’.aı •'e yap
Bir crce aç lan serç <apat İd . kap sı kilit endi
tılar7 Almanya'daki Rus asko' orirtin çokilmo*ii
sergi kalkm.Bd . seksiyon kapardı ûradak oek- curuTi.nca. Rus ar n kaybedeceği zararları
çinr yeni açılan bölüme aktar id -. he h«; müzeci- ka' Ş' amak üzere bırtazmırat anlaşması -nzalalik değil Bunda İstanbul Arkeoloji Müzes nin ka
Oslar. Hıı anlaşman n 'fi. ınartofîf- k^ lu*el varlık
babalı yok Bugün Tûrkyede her yıl Dyanet İş ların tudos nı de öngörüyor Almanya ulus araraleri Ha^kanl flı'na hacı hoca İçin ?3 hm *adro sı a^- aşna -nzalarış eserleri ge' alaoilrre<
veriliyor Amllûr vC M../olCr Gönol M ..durKı(?w için hız ha a *gcr„sme yaomak' rıyoruz Üste
nün emrine ise yılda 2 C tane bekçi kadrosu ve
li* görüşmeye Daşiamacık hile Herosma /^us
rilmiyor. Tab bu koşu ar içnde müzeler kapış
Tapınağı oayına gelince be-.ir o’aya yaklaşı
penceresi r n\ayan “Nasreirin Horanın r meşi mı m farka Ben d yoıun ki bu gnrr^rr-a- iyd'. 19.
ne" döndü
yüzyılca nlrrr
h r hakı-na ly nlmıif: Niye** Ko
►
Eski osor kaçakçılığını öntomo konuşundurundu Gıtmoscyd r>c döCOklıV İ n iy kiıoç morAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bünye m eden yapılır diye bir inanç var biz n <öylülor
sinde bir şube mûdûriûğû var. Sizce bu yeterli de $?onııçta bunlar nsanlık adına korurdu. Bu
ml? Bunu daha güçlendirmek porokmoz mİ? En CCKJOCO Tûrklyo’nln tarihem </o kûltüml mirası oeazından daire başkanlığına çıkarılamaz mı?
gldır. Arkeologlar yaptıkları kazılarda ınsarıl gıOraaı yetersiz kalmıyor, mu?
gecr'!sm1 buluyorlar, nssnhgm ar geç 1 ar^
Clbello yeter* / kalıyor Soduce kaç--.k<; lık
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doğduOJ yerde güzeld r* deyip. b<-nlftr. ait ni«n.yere iane eder:er),,v^ nanıy:»runı Tro»a‘yı ka
/an Alıraıı A'koolug ^rof. Dr KORFMANN ne
dyor? ‘H ayr ’ diyor, bu ~roia Hazînesi A m ar
ya ya ver nerreli U ıısal Tarih Parkı nda U ;-;ia•araf.ı hir Mû/edc sergilenmeli" diyor. ÇünkC
Trua nrı eserle' sadece Puşkin f/uzes nde ceç I, dünyanın 1 / müzesine ca.gıl rı « ch.rımYl'ı
Düşünebiliyor musıınij/V hır hilin adam . bir a*
■:<*! »oia I la/in-c^ı üzerinoe araştırma yapa
cağı zan-an. ou 47 m.zevi c-olsşmak zonj^da
Buna n ka r var -nı7 TunEtle-m 47 müzeyi d o n 
masına imkan var mı** Yc<
► Eski eser kaçakçılığı konusunda blzimlo
aynı dertten muzdarip ütkelor no yapıyor? Onlann ne gibi önlemleri var?
Bu <cruda naalor.ef I... nlkelıjroo faza bi
linçlermo yok. I>r;ur Ülkçlor «.arşıs nca Amenkun hükümeti o ’du$u için o' ju •iizcJınımıyı/ rtfi*
sünces. nde. Bu olay Kanın >ia/ine-?ı davayı açıl
ma aşama*.>nda bizim için do geçirliydi Ber, ha
tırı iyorum. bir tekim yetke ler t e “i r bu çabalan
ma teok bile gösterdiler
► Ne diye?
^Amenka yı kızd m iriyi/* diye. Arne^ka gel
miş malı alrnş ^ölürrr^ş. oiz kızdırım yız diye
korkuyoruz.
► O zaman Kurtuluş Savaşı’nda da emper
yalist güçleri kızdırmayalım diye savaşmasaydik Bu biraz ona ben/lyor.
Kuş<usuz Di:va açı nadan önoe bizın hOk ^ ^ ç î »Vaahı-gton’da D ıf.lf^ n Haşkanlığ nezninae g irlt n* yapı “Aracı niun da oserle' geri
vrnuı* ylOlyinOcn. Arnorikar Dışiçlorin n Türk 3üyü<e çisme verdiği cevap "Mew York M t f r»iı
özerk kuıulcştur Devletle hk,lîl» ll«|isl yok’.ur So
runları Amerikan mahkemolerindo çözülür Gıd n
mankomcyo" oldu Ç ürkü karışmıyor cevlei
Gerçekten An*eıikan mahkemelerine qı<î İl. So-uçta ne c dııQıırıı nepımi/ biliyoruz. Aynı olay
dıfjnr kurban ülkeler için de geçerii Fakat bu b zirrı olay, dıçer ülkelere örrek o‘du Yunanlf.tandan «açm h s Mlken ddneıılı-e a r bu na/m c
Mev; Yo'*'ta salıi ynrılu Yunan hü<ümetı bun-<^*ıi almak atıyordu Be^-ım giriandlı la- 1* d a 
yında cre rd ıö m va< f <u'ma yftnteml ııe f|f*n a dılar Sonuçta r e oldu? Hu çok önemli Amerika,
svlçm gıhi p a /a ı ülkeler parı «Jerneye baş adı
la ı Çûrıkü »ki g^n de tır kjroan ulkeer eserlenr garı istemeye baş ad . Bunu auıdıınnar n ıjrrektıQıne r a n a r pazar ülkeler, konuyu Birleşmiş
Milletle-.'*. </rir.$ıynsl o> ırıdakı Poma'da lek hu
kuk (UNİ1RC*T;. <u’ u r-una götürdü er Ve dün*
y a d j tek hukuk uygulanması konıısıınaı b? upla t yaptılar Bu dört lu p i.r l um <iylrıo bon de
kafilemi. İlk toplarlıda hazırla-an taşak Oıı prolosör uvukat taralından hazırlanmış*! If.ın u;
tarafı, o profes-üı vakiiyin p a /a r '.İkniorin avutotI i)ır>ı yapmış tıir y rj İsviçre'deki Antika: lar Birli-
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r#lı nin avu<utı olan ou adamın hazırladığı taslak
onumuza get r idi. Taslak tamamım pa/ar ülke
ler n C'^arım kanıyordu /arnor aşımı konusun
da
sınırlamalar
getiriyor, ade edi
le" ese'eı c ır alı
cının
parasının
trı/ı«.n edilmesini
falan içeriyordu
Tabi oraca büyük
kavgalar ınû/ak«jrcle*don sonra
bu tasla< düzeltil
di b ' dengeye kavuştnrulou. Ama
ymo de kursan ül
keler için hir nkırr
ençelerreinr ^c*-yor İmzaya açrdı. 20 kadar ülke imzalacı lûrkye rala imzalamadı Dolaylıyla kurban ülke
lenden gelen Kıskı^r yeuocu önle'n alma çerefji”i duydular
► UNESCO"nun aldığı bir karar var KOltCır
variıklannın çıktığı topraklara geri verilmesi konueunda. Bcnun bir etkisi olmuyor mu?
Hayır onun bir etkisi yok. Çtmku onda bir
vOpI'nm yok. Sadece oir temenni.

fn n u ı^

► Kültür variıklannın korunmasıyla sadece
devlet mi uğraşacak? Biraz da halkı blllnçlcnd
rerek bu işin arkasına almak gerekmiyor mu?
Devlet derken te n sadece h u ^ ^ e tı algıla’n yorur Devlet derken THMM y., Hclcdiye
Başmanım Reddiye MccDs üyolerim. İl Özel Idafe'.ndcki üvolori dikkate alıyorum. Kenoı yöre er ndeki Belec ye Başkanlannın ve yerel yrtnetlı>
enn bılınçlend rılrre* sahipler liıİlmesi garukt
ğıne inanıyonım. Ma •. Iju*'Jan yon*-.', golır. Be •=■
o y e /-ı Durjûn n.vtu* beldeleri -p-dekı tarihsel ve
kültürel mrosı korumakla yükümlüdürler. Bu lf.
için kendi ödenekle'., nutcelnn vardır Yakuı tor
he kadar ınû/o ve ö-onyori golirle-nin yüzde
4Ç- ırn alıyorlardı S .. */wzde '10 la a bu'alara
hzmet göt.rrrek yenne, kena^ıin*? ma
kam arafcas alms yo una ç lmişlord»r.
► TOridye’de Bdedlyclor müzeienn su
yunu büo keseMiyoriar.
Ne*v York la MET’in eleksin! suytmu
güven.gıuı ısılmasını r;«*w Vıjrk Delcdiyos
karf.ıiar Çünkü New York Belediyesi M ~
gü-noye gelen C -nılyon tu-srten dana faz
lası- ı kazanır.
► Belediyeler müzelerin yanında olmalı
o zaman
I
Ibctle. Llçsörenyori Vozgat’ta olsaydı,
Setçuk Belediyesi bu gelin sallaya nılır mıydı*'
Be edıyelenr fccr.ıı a Irjılaması Ki/ım. Ayugına
rjelo--! at’. r yumurtlayan tavuğu kesme-neşı koruma&ı gerek, eelediyele' he' tılrlu yetki ve do
nanıma sar pler Harta hfıkümotten bile Ocular
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sağlandıkta-' sonra beledi*
yo’-crln etklâryle halk ay
dınlatabilir. Ama Türki
ye'de tam tersi oluyoı
Bodrum'da hipodrom bulu
nuyor Belediye üzerini ör
tüyor. Ya da bir r>*rerte
yok ediyor

ötyetmen'erı oraya gidiyor. Önce onlar eğil »yor
Sen ra ûğronciier gidryor.
► Türkiye'de müze ve örenyeri ûctetlenmı
yüksek olması bizim IçJn bir dezavantaj değil mı?
Hayır. Bugön Türkiye deki müzeleri bedava
yapsanız yine gıoen yok. Onun için fiyatların
yüksekliği baha no.

► Eski eser kaçakçılığı konusunda yıllardır

►
Eski «ser kaçakçılığıduyduğumuz isimler var. Devlet niye bunların
yıllardır kanayan bir yara
üzerine gitmiyor.
olarak sürüp çJkJtyor Hep
Yurt dışında Ou ışl yapanların çoğu bıraktı
böyle gidecek mi?
örneğin Edip TELLİ, bu olaytaıdan sonra gale'^
Hayır gitmeyecek A*zo>lğl bıraktı. Kardeş- Nevzat TELLİ, I ondra’da
talep dengesine göre Taeroin kaçakçılığından hapiste Elmalı DeliıiOSr
cbl kıptığınız zaman fiyatlar düşecck. Ameri
nin saMmasırda rol oynayan Amerikan ın bir nu
ka'da açlığın davalarla, caydın» olmaKia talebi
maralı galersır.den a-lık insanlar mal almıyor.
kıracaksın.
Elmalı Definesinden IS sikkenin Türkiyo'vC oerl
getirilmesini şafliadım. Adam iflas etti, itibar kay
►Yurt içinde no yapmak lazım ?
I:.skiden IOO fcin delara satılan mal, bugün betti. Sonra da tutuklardı. Kendisi/e '«Vali Stre
btes ören
et Journal Gazetesinde mülakat yaptılar. Neden
10 bin dolara satılıyor Fiyatlar düştüğü zaman
vrri Yozgat'ta
sıpanş de azalıyor Dıçanda taiebın düçtûğune boy'«o birden bire bu imparatorluğun yıkıldığını
ömek vereyim size: New York ta ve Londra'da se'dular. Verdği cevap aynen şöyle; “Mr. ACAR
olsaydı,
adlı bir Türk gazetecinin bu Olay» girmesinder
Solheöys ve Chnstie's her yıl kişor müzayede
Selçuk Belediyesi
sonra kaderim deÇsş’i* Dışardakı bu çökme, ta
duzenlonırdi. 4 tane Nev/ York'ta, 4 iane ^ondbu geliri
ra’da Ştmdı 2 ye düştü. Kutlan ülkeler bilinçlen lep zincirinin halkaların c jşturan kişilerin çükmeye oaşlödıgı için arzı önlejrocek önlemler al mesi derrek. Ama bu yeterli değil.
sağlayabilir
maya başladı * r- New York'ta Ermen, btr antika
► Perge'den çıkmış olan Heraldes heykeli
miydi?
cı var. Kendisi dostumdur, ûiyaıbakır Lice lidir 2
nin ûst bölümü neden hala Amerika'dan alına
y İ önce gıttğimde serdurn *1ş*er nastl ç diyor’ di
Belediyelerin
madı?
ye “Sayende çek kötü!" ded Bu g&lenr>n esk>Türk hükümeti bu dışardaki dava’-ara ışın
b u n u aigılaınası
den günü* masralt ortalama ’ Û bin dolardı Bu geregı olarak para odüyor Ödemek de zornnda.
lazım.
masrafı çıkarıp kâra geçtiğine göre sız düş-nün
Bütün bu Elmalı Definesi. Giriandlı Lahit ve
Ayafcma gelen
Marsyas l icykelinin ve öıekı eserlerin geri getiril
► Yurt içinde ne yapab liriz?
Ünce oilimsel kazıların finansmanını anır mesi sırasında Türk hükümet, Amenka’dakj
altın yumurtlayan
mak iozıın Kaçakçılığı önleyeci bağımsız bir ör avukatlara 4.b mılyor. dolar borç lakmış durun
tavuğu
gütlenmeye ptmek lazım Müzelerin devlet de da. Tikri SAÖLARın bakanlığından bugüne ka
dar bu borç artarak büyüyor Türk hükümeti kal
kesmemt^i.
netiminden çıkıp, özerk olması, yöneticilerini
k pta bu Herkül heykeli iç>n avukatlara "dava aç*
kena
si
seçmesi
gerek
Gerekti
Çinde
Amerika'da
koruması gerek.
eldugu gibi profesyonel yönetcıler atanması la dlyemtyor. Çünkü para gönderemiyor. Açın ba
zım. Görevine sıyusal ncdenlene değil. ışını be kın moclstckl 1999 yılı butçesne. Amerika'daki
ceremediği zaman son verileceğini bilmesi gere avukatlık masrafları için bütçeye bir lira koya
mamıştır Para o mayınca nasıl yen dava açar
kir Bugün birtakım epıgraflar Divan Edobıyatı
Müzesindo çalışıyorsa bu “.-yasal bir tasarruftur.
sın?
İzmir Arkeoloji Müzesine gıttğiniz za
► Son dönemde bu korviann üzerine yete
man 20 tane eski muzo müdürü gülü rince gtfllmfyor mu?
yorsunuz. Çoğu akşama kadar sigara
Hayır. Çünkü Fikri SAĞLAR’dan beri borç ta
içmek vo dedikodu yapmaktan başka
kılmış obrumda. Ondan sonra ki bakanla» ve bu
bir şey yapmıyorlar Müzeye r»lr kar-egünkü bakan da dah.il Amerika'daki «mikalara
da bulunmuyorlar
para ccemiyorlar

► Müzelerde vedian eğitim de
önomll değil mİ?
Şimdi müzelorü bir takım öğrenci
ler geliyorlar, gürültü, patıtı çinde h<bir şey öğrenmeden gidiyorlar

► Eğitime önce eğitmenlerden
başlamak lazım o zaman.
Elbeıte 3üt-n yabancı rnü/Cİeroe
ogr^mcnlenn eğitimi <ln b£İ Im'er var Bir rrü*
zeye cğ'enci grubu gidecekse, ünce o okutun
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►Bir eser grubu yakalandığında gazetecier
nedense “trtyonluk. paha biçilmez eserler yaka
landı' diye yazıyorlar Bu. vatandaş açısından
olumsuz bir imaj oluşturuyor Gazeteciler bunu
niye yapıyor?
Bunun İki nedeni vaı Biri dıyer mesleklerde
olduğu gıüi herkesin bir cehalet noktası var. Bu
gün ka kıyor bir gazotoo -Adıyaman da Sezar’ın
tacı kaçırılırken yakalandı' diyo yazıyor Ad yaman'da Sc/ar'.n tac ve gezer? Bir diğeri İse l.û

AKKtOLOJİ VF ARKEOLOGLAR DfRNfGI

-i yüzyıla Dit Ri/âns kOpc^j kaçırılırken yakalar
dı" diye yazıyor. Bu trilyonluk rakamlar ceha'et n
sonucu. Bir de gazeteci bunun delerini müzoo»ye ve polise sorar Müzeci nakli olarak de$er
verrnycr. ^olıs bunun karşılığında ikramiye ala
cağı için değeri yüksek göstermek istiyor.

►
EskJ eeer kaçakçılığının
ARAM A K
sorun haline gelmesinde 2863
ZEVKLİDİR
sayılı yasanın yetersizliğinin
COUPJıŞjt s'O or*svr>eı < -« n o u u ı r»*% rm ır
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► Bunca yıl gazeteci olarak bu komiann
üzerine gittiniz. Yorino göro dovioto btfç^ do vot
dnü. PekJ bu çabalannız hiç takflr edildi mİ?

Şimdi adam eski esemede
yakalanıyor. Mahkemeye gl
docok. T v o l ben bunu Dul
cun Ama 3 gün içinde müze
ye götürecektim* diyor Ayşe
gül NADİM Olayında olduğu
B O R D O T İC A R E T
gbi koleksiyoner bir eser sa
161 l ' l . l l » .J V t XX *J > *
f
u
V
.M
I
tın aldığında bunu nuzeye bil
dirip, kaydını yaptırması gere
kiyor Ama kanunda verilen süre çok uzun. Şim
di tıpkı muzedek. envantersız eser gibi, bunlar
da her türlü yolsuz c a acıktır. Bunun ilk kez
1710 sayılı yasaya böyie koyulmasının s-ebetv; o
zaman lelvşim zayıftı, telefonlar yaygın değildi.
<öyder kente gedmekte acrunlar vardı. Am^ ar
lık çakımız İletişim ç»Q Açarsın telefonu “katdeym ben bunu buldum Ren getirmeye çekmiy o 'jn gelir, al n “ de*sin Bizi dıçaröak davalar
da güç durjmda bırakan bir konu da. toprağın
aftıncakl her$ey demetin denilmesi sonra da es
ki osorin alım • satımının serbest denilmesi. O
zaman uluslararası davalarda karşı taraf diyer ki
‘kardeşim sertetse bu adam da bana kendi n a 
lını sattı* diyor. İşte bunları düzeltnerr z gerek
Kanunda diyor ki; *Gu eserin sahibi** d yor. Yurt
dışındaki davada da "sahibi* ilo “bulunduran^
kavramı içm 3 - 4 cilt dolusu rapor verildi. Bu bir
yıl sürdü, 1 yıl sürCnoe mahkeme masralları da
artlı Yani kanundaki e sahıb; sözcüğü lürklyeye 1 yı-da 1 milyon dolara mal oldu. Ondan
so'ıra Amerika ds davalar pahalı deni!yor. Pa
halı tabi Çünkü senin yasan yeterince açık
degıl,...

Kanun Hâzinesi Ankara'ya gediginde, mü*
zede açıldığı gün herkesi çağırdılar beni çağır
madılar. Dava sürerken Namık Kemal /1-YHhK
bana bir ‘Fahri Müzeci" şilti verdi Karun Hazines- geldiğinde buna katkısı olanlara b.rer odûl ve
rildi Ûyleki her ününe gelene Ödül varildi Anka
ra'daki bütün gazotelorin temsilcilerine ödül venlc . Onlardan oin tana dedi kı ‘Yahu Den b'_na
inanmıyordum k . bana da ödfll verdiler* dedi
I30yk- kom ». bir cunım odu. Aslında ben ödül fa
lar ıs’emıyorum B ara gc-ge etnes nler başka
ihaan istemem. Bu çabalarımdan dolayı Sedat
SİMAVİ ftdniûnC aldım Ayrıca Bnfla/lçl üniver
sitesi "lanri doktora’ Grivarıı verdi Burılar bernm
için büyük onur kaynağı. Okurlarımın desteçı.
mektuplar, yeterli.

► Türkiye’de dedektör kullanımı konusunda
na «Jyorsunur? Gazetelere verilen reklamlar
sanM bu i$l meşrulaştırıyor gibi.
Türkiye'de -gazetelerde nelal dedektör rek
lamları ilkbaharda başlar, yaza gelmeden brter
Çünkü yağmurlu mevsimde erozyon toprağı
aşındırdığında ocorler ortaya çıkar. ; İ g o dö
nende metal dedektörier de ortaya çıkar. Bunla
rın Tûıklye'ye girmesi yasaktı. Adamlar îûrVlye'de heceyi deldikleri gibi bunu da deld'ier. Ön
cele- daha çok Almanya'da çalıdan işçile' geîiriyoriardı. Ondan sen ra biri çıktı ‘Benim sığır arım
tarlada ollarken çivi yutuyor B..nu korlrcl etme*
için mclaı dedektöro ihtiyacım var' dedi. Voteri
nerden de raper a dı ve yasağı deldi.

► Köylerde biçer - düğerden çok metal de
dekiörû olduğu söyleniyor.
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22.12.1990
ANKARA

Doğrudur Bugün Türkiye'de 10C bin kada'
metal dedektörü olduğu tahmin ediliyor Bırakın
•halı artık yerli yapılryor. Te^yızyen lamlrcller,
Hcıvj Konulan getirdikleri entegre devreleri ıtc
dcduklör yapıyorlar. Örneğin Elmal Definesi An
talya’da b*r televizyon tamircisi taralından yaoı?n d»dektörip hu jnmuşr r Metal <-v»dpkvr *ri
lannsei ve kültürel miras konusundaki terönûr
kaıeşr.; salandır Bunların yasaklanması gerekir
Bugüne kadar mangalda kül b rakrrayan gelmiş
geçmiş Genel Müdürlerin hep«u hu yasayı değiş
tirememişlerdir. Parlamentoya böylo bir yasa değtşıkJiğ Ho gidememişlerdir.

► Bu kadar eski eser kaçakçılığı olan bir ül
kede melal dedektörlerin yasaklanması gerek
mez mi?
Kozmikle
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u m h u r i
yetin 75
yılı boyunca ül
kenin uygarlık
larını sahiplen
mede oynadığı
önemli rol. Mü
zecilik alanın
da göstermiş
olduğu uluslararası başarı nedeniyle.
Anadolu Medeniyetleri Mü/esi Antik
Dekor Dergisi tarafından Türkiye
Tarihsel Kültürel Miras ve Sanat Ödüiü"
ilo ödüllendirildi.

C

nkara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Prove Önasya Arkeoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof.Dr.trkanal 25 12 *998 günü
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji
Bölümünün açılışı nedeniyle Mit
hat ÖZSAN Anfisi’nae "Yem Araş
tırmaların Işığ' Altında İzmir Bölge
sinin Ege Arkeoloji s.' nde*i Yeri ve
Önemi" konulu bir konferans verdi.
erneğimiz üyesi Musa KURUM
örnek bir davranış göstererek ar
keoloji ile ilgili kitaplarım Muğla Üniver
sitesi Milas Rostorasyon Moslok Yük
sekokuluna bağışladı.

D

orgama Müze Müdür üğü tarafın
dan yürütülen "Yortanlı Barajı
Kurtarma Ka/ısı'nda ortaya çıkarılan
antik yerleşmenin anıtsal yapılarının
Yortanlı Barajı gölet a'anında kalacak
olması nedeniyle.
Bergama içine
taşınıp taşınmaması
mesleki etik acı
sından tartışılmakta.
Umarız bu anıtsal ya
pılar en kısa sûrede
Bergama içine taşı
nıp, baraj gölü altında
kalarak yok olmaktan
kurtarılır.

B
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nadolu’nun en esk» sur duvarı
Aşıklı Höyük’te bulundu. Du yılki
Aşıklı Höyük Kazılarında Akoram k Ne
olitik Çag'a ait yerleşmelerin son
evrelerinde ortaya çıkarılan sur
duvarının, Yakındoğuda Jeriho sur
duvarından sonra en eski sur duvarı
olduğu anlaşıldı Sur duvarı birkaç sıra
halında buyuk taş blok'ardan kerpiç ve
harçla karıştırılarak yapılmış ilk yerleş
meler başladığında kerpiç yapılarda
Oturan Aşıklıkların daha sonra, taşı m
maride kullanmayı koşfotme'C'i mimar
lık tarihi açısından büyük bir aşamayı
scrg-ltyor.

A

kdeniz Ünıvetsıîosı Klasik Arke
oloji Anabilin Dalı Başkanı ve
Derneğimiz Antalya Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Fahri IŞIKa Akdeniz Üniversi
tesi 1998 yılı hizmet ödülü ile Perge
Rorary Kulubu 1998 - 1999 yılı meslek
te basarı ödülü verildi.

A

orunması Gerekli Taşınır Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu
ve Denetimi Hakkındaki Yönetmelikte
yapılan değişiklikle artık arkeolojik
eserlerin koeksıyoneriiği yapılamaya
cak. 18 05 1998 tarih ve 23346 sayılı
Resmi Gazeto de yayımlanan ‘ Korun
ması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabial
Varlıkları Koleksiyoncu uğu ve Deneti
mi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelimin 2'inci
maddesinin a) bendiyle. 2863 sayılı ka
nun un 4.5. 23 ve 24 uncu maddelerine
gore koleksiyoncuların arkeclo ik nite
likli kültür varlıklarının koleksiyonunu
yapamayacakları hükrne bağlanmıştır
Arkeoloji ve Arkeologlar derneği olarak
bu yürekli kararı destekliyor, yönetmelik
değişikliğinde emegı geçenlere teşek
kür ediyoruz
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ültür Bakanlığı vc Ego Üniversitesi
adına. Komili Zeytinyağları firması
nın sponsorluğunda ve Urla Be'edıyosi'nin katkılarıyla yürütülen Kiazomenaı'deki arkcoloj k kazılarda M ö 6
yüzyıla tarih'enen bir zeytinyağı ışiğı
açığa çıkarıldı Bu işlikte, çağdaşlarına
göre ı on bir teknolojinin kullanılmış ol
ması. Anadolu'nun eski çağlarda zey
tinyağı üretimine küçümsenmeyecek
katkılarda bulunduğuna ışarot edn/or
Klazomenaı zeytinyağı üretim işliği.
Anadolu'da yürütülen bilimsel kazılar
da bütün alt yapı elemanları ile biri kte
açığa çıkarılan ilk omek. Diğer oir yan
dan da zeytinyağı üretimi yapar fabri
ka nitoliğme ulaşmış işliklerin Anado
lu’da ele göçen en eski omegı olma
özelliğini taşıyor. İşliğin bu özelliği
gözönünde tutularak Klazomanaı işliği
nin kazısının tamamlanması vo tekrar
ayağa kaldırılması için bir proje ge'iştrıldi Komilinin ustlcnd-ğı bu projenin iik
ayağını, işliğin kazısının bitirilmesi ve
çovre düzenlemesi oluşturuyor. İkinci
aşama ise. işliğin ve depoların aslına
uygun bir şekilde tekrar ayağa kaldırıl
ması çalışmalarını içeriyor. Projen.n
son aşaması, ayağa kaldırılan işliğin
çovresinde eski çağlardan günümüze
kadar zoytnynğ» üretiminde kullanılan
arkeolojik ve etnografık nitelikli gereçle
rin sergileneceği, zeytin ve zeyt'nyağı
ile ilgili bir teknoloji müzesi oluşturmak.
Klazomonaı kazısının başkanlıg-nı
üstlenen Prof Dr. Güven Bakır yöneti
minde yapılan kazılar sonucunda, zey
tin meyvesinin içerdiği su ve zeytinyağı
yapma işlemim kolaylaştırmak için kul
andan toprak kaplar, zeytin tanelerini
ezmeye yarayabilecok küçük el havan
ları veya oğutme taşı şeklinde araçlar
açığa çıkarıldı.
Klazomenai zeytinyağı işliğinde
M Ö. 6. yüzyılda karşılaşılan yenilikler,
tarihin akışı içinde Doğu Akdeniz hav
zasından Batı Akdeniz havzasına doğ

K

İLETİŞİM BÜLTENİ

ru yaban:
zeylin ağa
cının ıslah
edilip kültür
bitkıs no dö
nüştürülme
sinde
ve
meyvelerin
den yağ el
de edilme
sinde lyonya'nın teknolojik açıdan büyük katkıları
nın olduğunu gösteriyor. Klazomenaı'do açığa çıkar lan M Ö.6. yüzyılır
ikinci yarısına tanhlenen zeytinyağı işli
ğinden başka, yino aynı döneme tarihi
lenen iki işlik daha belirlondı

rcia Dünya Kültür Miras Listesine
alındı. Tanhı geçmişi beş bin yıl öncesıno dayanan antik Troia kenti,
UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mi
kası" listesine alırdı. Kazıları Alman ar
keolog Manfred KORFMANN tarafın
dan sürdürülen
Troia antik kenti
ve çevresi, bun
dan iki yıl önce
“Troia Tarihi Milli
Parkı" olarak ilan
edilmişti. Kültür
Bakanlığının Bir
leşmiş M Netlere
yaptığı başvuru
üzerine 1997 yı
lında Türkiye'yo
gelen bir heyet
Troa ile ılg'lı bir
raoor hazırlaya
rak UNESCO’ya
sunmuştu. Japonya’nın Kyoto kentinde
yapılan UNESCO Dünya Miras Komite
si toplantısında Troia antik kentinin
"Dünya Kültür Mirası Listesi ne alınma
sına oy birliği ile Karar vorildı.

T
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HASANKEYF

YAŞATILMALI’
İMZA
KAMPANYASI
BAŞLATILDI.

Tüm bu nedenlerle
nadolu'da Kulturlenn ve İnançların
HASANKEYF'I YAŞATMAK TARİHİ
ilk buluştuğu KENT diyebileceği
GÖREVİMİZDİR.miz HASANKEYF. bugün ILISU Barajı
Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği ola
nın suları altında bırakılarak yokedilme
rak "Hasankeyf Yaşatılmalı" imza Kam
tehdidi ile karşı karşıya
panyasına
destok veriyor, tüm duyarlı
M S. 1101 - 1232 dönemlennde Arçevrelen bu kampanyaya destek ol
tuklular'a Başkentlik yapmış. Artuklu
dönemlerine ait yapılar topluluğu ile do maya çağırıyoruz.
natılmış önemli bir merkez olan Hasankeyf’te. Artuklular a tanhlenen köpnj ya
967 yılından beri İzmit Arkeoloji
pım tekniği açısından bugün bile öne
Müzesi olarak değerlendirilen ve İs
mini korumakta.
Çeşitli sebeplerle kazıların ve araş tanbul dışındaki tek OsmanlI Sarayı ol
tırmaların yeterli ve gerekli düzeyde ge duğu söylenen tarihi İzmit Kasrı (Av
liştirilememiş olması nedeni ile geçmişi Köşkü), Vali Memduh Oğuz’un girişim
nin çok gerilere gittiği anlaşılmakla be leriyle. duyarlı çevrelerin tüm itirazları
raber ne kadar geriye gittiği na rağmen ‘devlet konuk evine* dönüş
hakkında henüz kesin bilgile türüldü. Müzedeki Roma ve Bizans dö
re sahip olunmayan. Süryani nemlerine ait 600 adet arkeolojik taş
Pıskoposluğu'na da Başkent eser, Belediyeye bağlı fuar alanının kallik yapan HASANKEYF, ge dınmlanna İzinsiz ve hiç bir koruma ön
rek yolların buluşması, gerek lemi alınmadan atıldı.
Kocaeli ilindeki sivil toplum örgütleri
se topoğrafik önemiyle Doğu
ile Roma ve Bizans arasında ni de harekete geçiren bu davranışı
çekişmelere, el değiştirmelere dornek olarak kınıyor, sorumluları hak
kında gerekli hukuki işlemlerin yapılma
neden olmuştur
Selehattın Eyyubi’nin ölü sını bekliyoruz
münden (589/1193) yaklaşık
39 yıl sonra 630/1232 de HA
amsun Gazi Müzesi 7 Kasım 1998
SANKEYF Eyyubılen müstakil
tarihinde açıldı. Atatürk’ün Sam
bir beylik kurmuşlardır. 1260 da İlhanlI
suna geldiğinde kaldığı yer olan uEskı
lar tarafından yağmalanıp, tahrip edilen
şehir sürekli beylikler arasında el değiş Mıntıka Palas" oteli, yeniden düzen
tirmiş, 1516 da OsmanlIların egemenli lenerek Samsun Gazı Müzesi olarak
açıldı. Müzede otelin kondi eşyaları,
ğine girmiştir.
Eserler günümüze yapıldığ halleriy Atatürk’ün çalışma odası, yatak odası,
le gelememiş olsalar da elimizde kaldı belgeler ve Atatürk’ün Samsun’a gelişi
'e ilgili fotoğraflar sergilenmekte
ğı kadarı ile görkemli gûrüı ıtüisı /!•
Anadolu’da ortaçağa ait bütünlüğüm
koruyabilen tek KENT olduğu gibi, tar
ve kültürel değorlerimizin bir arada bü
ırklarelı Müzesi tarafından düzenle
tünlüğünün korunduğu da tek KENT dır
nen I. Trakya Tarihi Araştırmalar
Birçok Ortaçağ yapısı taşınamaz ni
Sempozyumu 22 Mayıs 1998 tarihinde
teliktedir. HASANKEYF te bunlardan bi
ridir Tapoğrafyası ve yapı tekniği ile ta gerçekleştirildi. Sempozyumun İkincisi
nin 1999 yılında Tekirdağ Müzesi tara
şınması imkansızdır.
fından gerçekleştirilmesi düşünülmek
Kültürel değerlerin yok olmasının
yozlaşmayı, giderek de yaşamın yok ol te.
masını getireceği unutulmamalıdır.
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una - İnan
ültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
KIRAÇ Ak
Genel Müdürlüğü bünyesinde İs
deniz Medeni tanbul Yıldız Sarayı Kompleksi içinde
yetleri Araştır Anadolu Müzikleri ve Çalgıları Müzesi
ma Enstitüsü ve çalışmalarına başlandı. Müzede. Ethem
M e dite rran o o Üngör'ün 500 parçalık çalgı koleksiyonu
Kültür Demeği
ile çeşitli yerlerde bulunan ve unutulma
3-5
Kasım
ya yüz tutan çalgıların yanı sıra müzik
1998 tarihler
tarihimiz içinde yer alan mum / taş plak
i
arasında Antal
gramofon ve diğer müzik dinleme araç
ya Atatürk Kul
ları sergilenecek. Yıldız Sarayı Canyele
tür Merkezi nde
Antalya Arkooloji Filmleri Toplu Gös- Dairesi restore edilerek müzeye dönüş
türülecek Anadolu Müzikleri ve Çalgıla
tensini gerçekleştirdi
rı Müzesi ile Türk Müziği ve Anadolu’da
yaşamış uygarlık
lara ait bütün çal
uğla Müzesi öncülüğünde, Sel gıların ilk ve asıllaçuk Üniversitesi öğretim üyele rının belgelendiril
rinden mimar - arkeolog Prof. Dr. Ah
mesi. tarihsel sü
met Tırpan tarafından 1993 yılından be
reç içinde var olan
ri Yatağan’ın Turgut Beldesinde, antik
müziklerinin kro
Lagina kentinde yürütülen kazılarda
Anadolu tanrıçalarının önde gelenlerin nolojisinin çıkarıla
den *Hekate" nin başsız kabartma hey rak Örneklenmesi
keli bulundu. Hekate’nın heykeli ile bir ve kayda alınması,
likte bir de “Sebastian* bulduklarını be bu çalgıların ve
lirten Prof. Tırpan, kazının hızlanması müziklerin kendine özgü ses kayıtları ile
halinde buradan çok sayıda tahrip ol bir araya getirilmesi sağlanacak.
Müze çalışmaları şu başlıklar altında
mamış Roma İmparatoru heykelinin de
çıkabileceğini söyledi. Prof. Tırpan, gerçekleştirilecek: Öncelikle Türkiye’de
'Gerekil destek verilirse tapınağı da bulunan geleneksel bütün çalgıların mü
restore edip ayağa kaldırabiliriz. O ze bünyesinde toplanması ve sergilen
zaman burası Efes kadar ziyaretçi mesi; her çalgının ve uzmanlar tarafın
çeker* dedi.
dan uygun görülen müziklerin ses kayıt
larının yapılarak broşür ve süreli yayın
ların hazırlanması; müze bünyesinde
oluşturulacak yapım, onarım atölyeleri
sayesinde çalgı ve malzemelerin sağlık
lı koşullaı altında onarılması ve asıllarına benzerlerinin urotilmesi. Müze çalış
malarının temelinde ise. Anadolu’nun ilk
çağlarından başlayarak Orta Asya'dan
günümüze kadar uzanan tarihsel döne
mi geleneksel özellikleriyle ortaya koy
mak yatıyor.
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PATARABODRUM'DA
1. DERECE
ARKEOLOJİK
SİTE
DÖNÜŞTÜRÜLEN
ALANA İLİŞKİN
PATARA KAZI
EKİBİ’NİN
BİLİMSEL
RAPORU.

Antalya Şube Başkanımız Prof. Dr. Fahri IŞIK'm haklı isyanına kulak vermeyi, bilim
sel ve mesJeld etik açısından; bir kazı başkanının bilimsol sorumluluğundaki antik kenön
(Kazı atanın) sıt sınırlannın meslektaşımız olan diğer bilimadamlannca değiştirilmesini bizter dû kaygı verici buluyoruz.
Yine de bilirkişi raporunu ve hazırlayanları yayıncılık ilkemiz doğrultusunda ve mes
lektaşlarımız arasında yeni sürtüşmelere yol açacak olaylara zemin yaratmamak için Prof.
Dr. Fahri IŞ IK m atlına sakınarak yayınlamıyoruz.

“Son yıllarda Türkiye genelinde
olduğu gibi, koruma kararlan ile kişi
sel çıkartan engellenen arsa ve ara
z i sahipleri, Kurullann almış olduğu
kararları İdare Mahkemelerine gö
türmekte, kendi lehlerine mahkeme
karan çıkartabilmeleri için de, yine
meslektaşlanmız arasında koruma
gerekçelerini yok sayabilecek bilirki
şiler bulmaktadırlar.
Bu bilirkişiler koruma gereğini
saptayan uzmanlara, bölgede çalı
şan görevli insanlara ve biiımadamlarına sorma veya haber verme ge
reği bile duymadan (yapılan İş bunu
gerektiriyor) istenen raporlarını İlgili
mahkemeye iletmektedirler
Bölgemizde bazı koruma alanları
bu tür çalışmalarla kaybedilmiştir.
Bu türden bilirkişilik yapacak mes
lektaşlarımız bulunduğu sûrece , ko
ruma alanlanmızı bekleyen tehlike nin büyüklüğü açıktır. "
f?3}$

Patara / Bodrum Movkii’nde 1990
yılında 1. Derece arkeolojik Sit’in içi
ne 3. Dereco Sit olarak b.'r “dil gibi
sokulan bir alanın 1996 yılmda 1.
Daroce Sit’c dönüşümünde, bilinçli
olarak açılan yer altı oda gömüllerinın etkisi salt gerekçeyi perçinleyici
“ek belge'' olarak vardır; asıl neden,
o alanın Antik Kent bütünlüğünün
bölünemez bir parçası oluşudur ve
bu gerçek yer üstu kalıntıların izinde
de okunur Değişimde. Kazı Eki*
10

bi’nin önerisine karşın (Türk Arke
oloji Dergisi XXIX. 1991 46 d. Res.
33). buranın bir büyük günahla" Pa
tara Kuzey’in kalıntıları üzerine otur
tulan Turizm Koyu nun garip uzantı
sı olarak 3. Derece’de bırakılma
yanlışlığının payı en büyüktür.
Konumundan da açıklıkla izlendi
ği gibi bu alan. 1. Derece Sit'in için
deki bir yarımada görüntüsüyle bü
tünden ayrı tutulamazdı; dört bir ya
nı kalıntılarla dolu olarak antik kent
le tam bir organik bağ ve bütünlük
içindeydi ve de tam ortasında bir sa
vunma duvarı uzanmaktaydı. Bilirki
şilere göre “hangi dönemin ya da
yerleşmenin parçası olduğu anlaşıl
madığı* bilimsel (!) gcrokçesıylo gözardı edilen bu duvar; konumu, plan
ve tnknıCjiyle antik bir duvarın tüm
özelliklerini içermektedir. Bilirkişiler
ce özellikle bilınmemiştır ki, Patara'da I S. 15. yy’dan sonra yerleşim
yoktur; kent, kumulun limanı kapat
ması nedeniyle en geç Yeni Çag
başlarında artık terkedilmiştir; günü
müz yerleşimi ise ilk 1952’de bir taş
evle başlar Gorulüyor kı bu konum
da ve yapıda bir savunma duvarının
geçen son 50 yıl içinde yapılma ola
sılığı söz konusu bile değildir; Patarn’nın bilirkişilerinin bilmediği tarihsel
gerçeği içinde duvar on geç Bizans
Dönemi yapısı olabilir. Ö tarih bile
olamaz: çünkü kent.. Bizans donemindo küçülerek liman kıyısında
çevresi devşirme malzemeden bir
surla kuşatılan bir yarımadaya çekil
miştir Bodrum sur duvarı teknik ve
ARKEOLOJİ VE ARKFOlOCİlAR DERNEĞİ

u r.u g rtğ ffE f

- f g t * T i J r >^ f c = T

L Z 3 i n ^ J H =7 t o j g f e ^ » - g ,J = 1 »MIT « " > T t » r « « T > « T t e T t B f l a T t e L a î £ J i s L s : i 3

yapısal yönden de Bizans kenti sur
duvarıyla hiç uyuşmaz
Ve bu bilimsel verılor, bilirkişilerin
“3. Derece Siti" odağında uzanan
Bodrum surunu Roma Dönemi’nden
sonraya bile tarihloyemez.. Surun
kuzey bitimi uzantısında ve 1090 ka
rarının 3. Derece Siti içinde kalan
alanda kanal açımıyla günyüzüno
vuran iki oda gömût,doğusunda yer
li kayadan oyulmuş bir zeytinyağı iş
liği vo güneydoğusunda iki tapınak
gomut ve bir anı* gomüt, bunların or
tasında kalan “dil in Roma dokusu
nun da tanıtlarıdır. Özellikle Antik
Kente inon güney ve batı yamaçları,
yer altına oyulu onlarca oda gomüt
nasıl da kuşatmıştır, aşağıda değini
lecektir. Yer üstünde izlenebilen bu
mimari kalıntı, konumu ve yapısıyla
Arkeolog olmayanın bile kolaylıkla
tanıyabileceği tü rîcn antik bir koru
ma duvarıdır. ArKeoloji nin Profesör
leri ve Mimarlığın Doçenti olan bilir
kişilerin, bunu "hangi dönemin ya da
yerleşmenin parçası olduğu anlaşı
lamayan bir duvar kalıntısı* sıradanlığında hiç değerlendirmeyişlerinı
anlayabilmenin; ya da tanıyabılmeyışlerini bir “bilirkişilik” tanımıyla bağ
daştırabilmenın mümkünü y o k tu r:
Çünkü bu görkemli kalıntı, izlene
bildiği kadarıyla güneybatı kuzeydo
ğu yönünde 184 50 m uzanan bir
sur duvarıdır; yol harfriyatından kur
tulan birkaç duvar kalıntısı da ekîendiğindo, bu uzunluğun artacağı görülmoktedir. Ortalama kalınlığı 1.60
m dir; 35.00 m’lik eşit aralıklarla ve
ortalama 3.70-3.90 m arası eşit çı
kıntılarla uzayan 5 burç, onun sa
vunma işlevinde hiç kuşku bırak
maz. En sağlam korunduğu kesim,
4 burçla 5. burç arasındadır; burada
yükseklik 1 10 m ile 0.70 m arasında
değişir düzgün olmayan taşlardan
ve kuruduvar yöntemiyle örülmüştür
burç taşları özellikle iridir.
tıüı »m

Sur duvannın yer üstündeki belirleyic'llğl yanısıra, alanın arkeolojik
önemini asıl vurgulayan, yer altında
gizil oda gömütlerdlr. Sur'un 200 m.
kadar doğusunda
tapınak gömütlerin
gölgesine
kaçak
olarak dört katlı bir
otel inşaatı başladı
ğında ve onca uya nlanmıza karşın “3.
tepesl’nln koruna
bileceğinde “Ben
Devletim” diyenler
den umut kesildi
ğinde; alanın batı
ve güney yamaçlannda yol ve kanal
yapımıyla ya da yıkılan çam kökle
riyle izler veren yer altı oda gömütle
rin açılmasına başlanmıştır. Geç
Hellemstik - Erken Roma dönemle
rimde aile gömütleri olarak kullanıl
mış olduğu saptanan bu gömütlerin
en belirgin özplliği, son gömmenin
ardından, üstten açılan kuyu girişinin
toprakla örtülmesi varlığından tek
bir iz vermeyışı nedeniyle de o za
mandan bu zamana hiç açılmayışı,
gizli kalışıdır. Bu, arkeolojide çok en
der yaşanan bir şanslı olgudur; öne
mi. Antalya Müzesinin büyük bir sa
lonunda sergilenen çok değerli bu
luntulardan değil. Likyanın bilinme
yen ölü kültü ve ölü gömme gelenek
leri konusunda ilk bilgileri sunmasındandır da Arkeoloji dünyasında bü
yük yankılar uyandırması bu önemin
tanıtıdır.
Bilirkişilerin burada “antik dönem
yerleşimi ya da mezarlığı olduğunun
bir göstergesi olarak yonımianacak
hiçbir seramik buluntuya rastlamayışlarımdoğruysa eğer, bu “rastlama-

* ^

lığa’ göre değil de hiçliğe” göre dü
zenlenir, bu tersliği bilirkişilik sorum
luluğuyla
bağdaştırabilmek
hiç
mümkün değildir.
Arkeolojik ve topografık bulgu ve
verilerden bilinen salt odur ki. o alan
da açılacak en küçük bir temel kazı
sının bir yer altı mezarını tahrip etme
*olasılığı' hep vardır ve de çok bü
yük oranda vardır Bilirkişilerin ‘kontroilO yeni kullanımlar sağlanarak ko
vm a yı gerçekleştirmemönenlen bir
Oygumezar
•scvg/m*yış” gömütlerin yer altında gizli oda
mucizedir ki, mucize nasıl da “bilirki
lar oluşturmalarındandır, yer üstüyle şiliğin" vasıfları arasında bilimsel bir
ilişkilerinin hiç olmayışından. Uk- dayanak olmuştur; bu da sorulur. Ve
ya’ya 700 yıl, Likya ve Pamfllya Eya- özellikle sorulur ki, “3. Derece SIT
leti’ne 400 yıl başkentlik yapmış. Es Ülkemiz de ne zaman ve hangi ör
ki Anadolu'nun en büyük yerleşimle nekte “korumayı öngören bir statü"
rinden birinde, rastlantıyla saptana- olarak uygulanmıştır? Patara Kubilen 46 oda gömûtle yeğnilebileceği zey’in 3. Derece Sit statüsünde top
savlanamaz; sayısı binlerle telaffuz lam 102 kaçak inşaata şantiye oldu
edilmelidir ve yûzlercesinin salt ya ğunu, özellikle bu bilirkişilorden biri,
3. Derecede yakın geçmişte 1kommacılığıyla ün
maçlarda olmadıktan, m
ısrarlı' alanın az güneydoğusunda yapanımen iyi bilir, kararda “kamu
devrilmiş bir çam dibinde kazılan y aran an ihmal edilmeyişinden belli
*Gömût 9mla da belgelidir. Sanki bi- ki, rapor yanlıdır; belli ki onlar için
lirkışılenmizi varolan somut bulgular *kamuT. 2-B zıliyetiyle kamuya ortak
la bile inandı rabilemeyeceğımizi ön- bir mülkü kişisel mülk görebilen, in
görmuşcesine görülmeyenlerin bel sanlığa ortak kültürel ve tarihsel bir
ki yeraltı sismik ölçüm çalışmalarıyla mirası kendi kişisel mirası sanabılen.
saptama yoluna da gidilmiş, Münster Devlet in yasalarına karşın o ortak
Üniversitesi Jeofizik Ekibi, sık bitki mülke ve mirasa kaçak kondular
ve orman dokusu nedeniylo, yönte yapmayı özüne hak bilebilen ve do
min uygulanamazlığı sonucuna var "hem suçlu hem gO çlû îM e Devlet’i
mıştır. Bilinen şudur ki, bu tip mezar bir eski V alim izin avukatlığında
lar tüm tepe yamaçlarında ve Gömül Devlet'e şikayet edebilen *17 kişi”
9’un tanıtladığı gibi hatta düzlükte dir.
konumludur. Bunca somut belgeye
Ve rapor, Patara yı *Sldeleştirkarşın bilirkişiler, alanın hangi “to- m a \ı öngörmektedir; Korumanın
pografik biçimlenmesine" dayanarak eski “Başdanışmanı’ bir bilirkişinin
"kaya İçi bir gömüt olması olasılığını sözde “kurlanİması için9 çok uğraş
az" görmüşlerdir, bunu anlayabilme verdiği tüketilmiş bir Sidoye dönüş
nin mümkünü yoktur. Bir de *olasılı- türmenin • fermanıdır0 o rapor. Çün
ğı az0 görmek, nasıl "hiç görmemek0 kü daha şimdiden bu sur duvarının
gibi değerlendirilir ve rapor "azolash çevresinde çok sayıda kaçak yapı
20
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vardır; güneydoğusunda ince Otel,
günoyinde Dağ Motel, batısında
Merhaba Otel ve kuzeybatısında
Gedik Mahallesinin pansiyonları.
17 şikayetçi davayı kazanırsa eğer,
yeni 17’lerı kimselerin durdurama
yacağı bellidir. Bir gûnlûk bir gezin
tiyle bir Antik Başkentin karmaşık
arkeolojik dokusunu, oraya yıllarını
veren bir kazı Ekibi’nden ya da Ko
mmacı ve Müzeci uzmanlardan da
ha iyi bilebileceği savındaki bilirkişi
lerin “tarihe ve insanlığa vereceği
hesap“, iş işten geçtikten sonra,
umurumuzda bile değildir. Side o al
dırmazlığın ürünü olarak “bitirilmiştir ve bittikten sonraki “kurtarma
o p e ra s y o n la rın gücü tek tuğla bi
le sökmeye yetmemiştir. Sıde'yi
“kurtarma çabasıyla11tanınan bir bi
lirkişi. imzaladığı “yapılaşma“ fer
manıyla Patara’yı ‘Sideleştlnne*de
başrolü oynuyorsa eğer, hiç susula-
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maz. hesap “tarihe“ bırakılamaz;
çünkü "tarih' hesabı, “suçlu“ dan
öte “suskuna*sorar...
Tüm arkeolojik bulgu ve veriler
bir yana; içinde savunma duvarının
odaklanışı, orman dokusu ve doğu
sunun Doğal Sıt statüsü bir yana;
bu alan, 1. Derece Arkeolojik Sıt içi
ne uzanan yarımada biçimiyle, Patara Kent Morkezi'yle doğrudan or
ganik bağ içindedir; tek başına ve
sanki bir “nokta sit*gibi, çevresinde
ki bütünlükten soyutlandırılıp değer
lendirilemez; m
Sit bütünlüğümden
kopanlamaz. Her haldo antik Çağ
ların Patara’sında yaşayan Likyalı'nın, turizm işletmecilerinin isteği
doğrultusunda çizilen bugünkü sit
sınırını düşünerek, salt bu alanı
özellikle yerleşimsiz bıraktıkları
düşünülemez.

Pınar DÖCERLİ KAh AO Û LU
Arkeolog

ANTİK
TİYATROLAR
KORUNMALI
KULLANILMALI
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1980 li yıllardan itibaren tarihi mekan
ların kullanımları Bakanlık i/my.’e yasal
laştırılması sonucu, korunması gerekl
geçmiş geleceğe bağlayan birçok tarhı
yapılarımız kullanılmaya oaşlanmıştır
Bu kullanımlar yasal olçut ve ilkelerle be
lirlenmemiş olouğundan b r çok olum
suzluklar ortaya çıkmıştır Bu oltmsı./luklann on bilinen, en belrgin örneklerinEfes Tiyatrosu ve Side Tiyatrosu yaşa
mıştır.
Yapısal özoliklen ile Anadolu Tiyatrolan arasında ayrıcalıklı bir yeri olan S do
Tiyatrosunun kullamlımdan dolayı tahri
bata uğradığı uz
man raporlarında
belirtilmiştir. Ö/et
ikle 1990 yılında
tyatronun çevre
cinde hayvan ça
dırları
kurarak
içinde gösteri ya
pan
Moskova
Devlet Sirkinin
etkinliklerden do*
w - ^ l.~
layı statik bozul
maların oaha çok
ilerlediği kaydedilmiştir. Bu t>yatroda yığ
ma yapılarda sıkr a gözlenen ani cokrrelenn dc olabileceğine dikkat çekilerek.
1994 yılından itibaren her t jrlû göster, ve
etknliğo kapatılmıştır. Tohlikeli bölge sa
yılan üst oturma sıraları hanç. sadece
belini b.r alan zıya'etçi'cro açılmıştır. Ti
yatronun ko
runması İçin
bjyük uğraş
lar vcron ar
keolog restoratör Ülkü 17MİHLİGİL si
yasi baskılar
sonucu anı
kararla bu uy*
g u Ia m a n ı n
değişcöHOûeyı enoışestni cuymaktadır
Kullanımlardan payını alan Efes Antik
tiyatrosu günümüzde ayakta kalafclen,

24 bin kişilik kapasitesi ile dünyanın on
büyjk antik tiyatrolarından biridir. Tiyat
ronun kullanımı yöresel festivallerle baş
lamış uluslararası konserlerle bu e‘kinliklor devam etmiştir. Çökme tchl.kolerinin antik dönemlerde bilo yaşandığı bili*
non tiyatronun kullanımına ilişkin kaygı
lar kurtarma çalışmaları yapar Stefan
KARWIESE tarafından defalarca dile ge
tril rr.iştır.
fcfes Antik Tiyatrosu bu yıl Eylül ayın
da rostorasyon ve korumaya yönelik ça
lışmalar nedeniyle şimdilik etkinliklere
kapatılmıştır.
Şu anda etkinliklere açık olan Aspendos ve Side Tiyatrolarına gösterilen ne
yazık ki ulusal basınımız özendirici bir bi
çimde halka lanse etmektedir. Ou da hal
kı tarihi mekanlarda gösteri izlemonin
daha cazip olduğu düş jncâsıne itmekte
dir.
Fetniyo'nin en merkezi yerinde, turiz
min en yoğun vo canlı olduğu Limanım
yer alanTelmessos Tiyatrosu nun kulla
nım durumu yukarıda belirtilen tiyatrolar
dan çok daha farklı vo vahimdir. 1993 yı
lında Fethiye M j/e Müdürlüğünce kazı*
lan t yalro 1996 yılında her tür! j etkinliğe
açılmıştır. Hiç bir restorasyon çalışması
yap İmadan drenajı lesbıt edilmeden ve
statik raporları olmadan yapılan bu etkin
liklerin vereceği /ararların telafisinin
mümkün olamayacağı konuşurda ıgıı
makamlara devamlı yaz;lar gönderilerek
Telmossos tiyatrosunun kullanımı tara
fımca önlenmeye çalışılmıştır.
Kullanıma, açılan tiyatrolar için belirli
kısıtlamalar getirilerek denetleme meka
nizmalarının oluşturulması gereklidir.
Özeliklo Güney Sahi lenndeki tiyatrolarda yaoılan kavun, karpuz, domates, ho
roz güreşi, yağlı güreş, deve güreşi gibi
etkinliklerden uzak tutularak, kullanıla
cak yapının fiziksel ve kültürel uygunlu
ğuna dikkat edı’melıdır. Bu yerlerin gelir
getmsı yüksek ticari merkezler halıno ge
tirilmesi durumunda onarım ve koruma
sağlamak mümkün olamayacaktır.
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DUYARLI VE KARARLI KESİMLERİN. BİLİMSEL KURUMLARIN VE KAMUOYUNUN
DİKKATİNİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BURADA YAYINLAMASI UYGUN BULDUK.

1) Müzo Pedagojisi, lemel eğitimde
ve yaşam boyu egıt m sûrccındc yaşan
tılara dayalı çok yönlü öğrenme ve ya
şam alanları olarak müzelerin etkin kul
lanımını içermektedir. Bu alan, müze ve
galerilerin her yaş insan için ideal bir öğronme ve kultûr ortamı onası ve ya
şamla bağlantılı olarak verimli kullanıla*
bilmesini ve yaşatılmasın amaçlar.
Tarihsel vc kültürel kaynaklar yönün
den zengin ve çok değişik kültüricrin sj
reklı etkileşim ;çmde olduğu Türkiye de
insanlar için kültür, iletişim vc aktif öğ
renme ortamı olarak mü/eler ve Müze
Pedagojisi, toplumsa' kaynakları, insan
ları. oğıt m ve diğer ilgili kurumlan, öğ
retmeni ve öğrenciyi bir araya getirebile
cek bir alardır.
2) Türkiye'deki n jzclordo yukarıcakı
felsefeye uyaun olarak eğitilmiş, uzman
laşmış müze padagogları istihdam edil
melidir Üniversitelerin ilgili bölümlen.
Kültür Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı
vc ilgili demokratik kitle örgütlerince, ge
reksinim duyulan muzc pedagogunun
kısa sürede yetiştinlmes gereklidir.
3) Müzelerin tomel işlevi eğ tici olmalar dır. Bu eğitim, ister doğrudan bilime
vc bılg yc. ister duygu ve se/gılere yö
nelsin, bireye kattığı yaşart sal zenginîiklcrlo ona yeni ufuklar açar bilişsel ve
duyuşsa! açıdan onu donatır, onu daha
yaratıcı bir yaşama yöneltip bireye ge
reci’ tar h bilinci ve çevre bilincini venr.
Kısaca müzeler, bilgisel :>ğrenmemr yanısıra. duyuşsal vc yasantısal öğrenme
nin de sağlanacağı bir ortamdır.
Bu işlevi, müze çalışanlarına ve yö
neticilerine, okul yönetıcılenr.e. sınıf öğ
retmenlerine. sanat eğitimcilerine, sanat
eğitırnbıl mcıienne tarih, sosyoloji, sanat
tanhi vd. çeşitli alan öğretmenlerin»» ve
velilere önemle anımsatıyor; örqün vc
yaygın eğitimde muzo eğıl.mb I mine ge
reken önemin verilmesi için ilgili her ke
simi çalışmaya çağırıyoruz.
İLETİŞİM BÜLTENİ

4)
Bunun gerçekleşmesi için bu an
ODTÜ
dan başlayarak aşağıdaki düzlemlerde
OEüşrlmiE
çalışmaların ivedilikle başlamasını dili
yoruz.
vm
• Gönü lû okuüar ve müzeler ile kuru a û.E im
lacak iletişimle pılct uygulamalara yer
vcrılrrosi. Okullardaki öğretim program BİLİMLERİ
larıyla eş zamanlı program vo otk nlikle- FMÛJES/.
rin düzenlenmesi.
’
• Türk Eğitim sistominde ve Müzecilik
çalışmalarında oldukça yem bir kavram KCirûflVEftKEZ/
olar Müze Pcdagopsi'nin görev alanı, ieütoıjg/iıc
kapsamı, yöntemleri, amaçları konula- ™
rında oluşabı ocek kavram karmaşasına 33£YLl\L
düşmemek ç n kuramsal çalışmalar ya- 2EKİM1999
p,,ması-

n n tırrt

• Müze pedagoglarının görev analizinin yapılması.
ARASIMA
• Öğretmen yetiştiren yuksok eğitim m jfourtfM ır
kurumlarına müze ve eğitim dersinin
konması.
$ £ \m ı
• Türkiyo’do bu alanda yapılan yukGERÇEKLEŞTİRİLDİ
sek lisans ve doktora çalışmalarının ka
muoyuna duyurulması.
• Şu anda görev yapmakta olan öğ
retmenler için okulöncesi ve ilk öğretim
der başlanarak her basamakta, Milli
Eğitim Bakan
lığınca düzen
lenen hizmetiçi eğitim programlarında

muzc vc eği
timle ilgili bilgi,
bcccrı vc tutumlarm geliş
tirilmesi (oku
löncesi öğretmonlon için bu
durum yaşa
ma geçirilmiş
tir).
• Müzeler
de çalışan uznan elemanlara gerekti
podagojik bilgilerin ve kendi uzmanlık
alanları dışında gerekli olan diğor sosyo
23
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kültürel veya da bilim alanlarının bilgile
rinin. hizmctiçi eğitim programlarıyla ve
rilmesi.
• Yukarıda önerilen iki hizmetiçi eği
tim programının dısıplinlorarası bir yak
laşımla ve üniversitelerin ilgili birimlcnnin öğretim elemanları, değişik alan uz
manları, Milli Eğitim Bakanlığı vc Kültür
Bakanlığı temsılcilcnyle bir an önce ha
zırlanması.
• Gerekli durumlarda müzelere farklı
alan uzmanları çağrılacak yoğunlaştırıl
mış tema çalışmalarının yapılması.
• Ayrıca müzelerde rehberlenn Dra
ma, Oyun ve Sanat Eğitimi konularında
bilgilendirilmesi ve Turizm Rehberliği
Sertifikası programlarında bu tur alanla
ra yor venlmesi.

YfteR ÇAKMAK(totinlx*

• Üniversiteler. Kültür Bakanlığı. Milli
Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı,
konuyla ilgili demokratik kitle örgütleri
(Arkeologlar Derneği, Müzociler Derne
ği. TMMOB, SEDER gibi) arasında Mü
ze pedagoji çalışmalarına yönelik ileti
şim ortamlannın sağlanacağı bir ÇATI
ORGANlZASYONU'nun ve/veya Müze
Hizmetleri Mcrkezi’nın ya da MÜZE GÖ
NÜLLÜLERİ (anne babalar, ev hanımla
rı. lise vc üniversite öğrencileri ve ilgili
kışılenn katılımı ile) organizasyonunun
oluşturulması.
• Müze gezilerinin gereken ciddilikle
vo bir müzede en az yarım günlük bir
sürede yapılması için, her okulun çaba
2

göstermesi ve müze gezilerinde randevuıu gezilere yönelmesi.
• Geziye katılacak öğretmenlerin, gezilocek müzeyi ya da sergiyi kesinlikle
önceden vc bir yotkıliden bilgi alarak ge
zip görmesinin sağlanması.
• Müze gozılennin elverdiğince eğitim
öğretim programlarındaki ders, konu ve
ünitelorlo bağlantılı olarak dûzenlenmosi, yerel tanh çalışmalarına müzelerin
olanak tanıması.
• Ders kitaplarına çeşitli müzelerdeki
nesnelere ilişkin bol sayıda ve nitelikli
fotoğraflarla örnekler konması
• Müzolordo fazlaca yığılmış obje vc
eşyalar yerine, seçilmiş nesne ve eser
lerin sergilenmesi; bu sergilemenin küllûrlerarası kıyaslamalara yol açabilen
başka sergilerle desteklenmesi; scrgilonen nesnelerin belli aralıklarla değiştiril
mesi.
• Müze ve sergi ortamlarında kopya
nesneloro dokunulabilecek. onlar hak
kında görsel işitsel yöntemlerle bilgi sa
hibi olunabilecek, bu nesneleri canlandırmacı oyunlarla (oğitsel drama) özel
likle genç izleyicilerin yaşamlarına geçi
rebilecekleri uygun mekan ya da ortam
ların olması.
• Müze ve sergi ortamlarında uygun
müziklonn çalındığı, resim boyama, çoşltli üç boyutlu çalışmalar (seramik, kil.
alüminyum levha vb.) yapılabilecek mo
kan ya da ortamların hazır tutulması.
• Tanıtım yazılarının canlı, yaşayan,
akıcı ve hedef gruplarına uygun bir dille
yazılması, her türlü bilgiyi içeren kata
loglar. müze etkinliklerim duyuran ve
açıklayan bülten ve afişlerin çağdaş,
çarpıcı tasarımlarla hazırlanması.
• Müze ortamlarında müzenin temel
amaç, ilke ve önemini engellemeyecek
şokılde yan etkinliklere (konferans, kon
ser. aktüel sergi, gasten, kitap sunumu,
imza günleri, drama tiyatro çalışmaları,
sinema göstonleri, vd.) yer verilmesi.
• Yukarda sayılan çalışmalarda yaşlı
ların vc özürlülenn de dikkate alınması
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R. Yılmaz ŞİMŞEK
Arkeolog
Değerli meslektaşlarımız bülteni yor sen niye otları yoluyorsun?" diye
mizin bu köşesinde sîzleri geçmişe sorunca, müdür; “Bekçimiz sabahtan
götürüp anılarınızı tazelemek istiyo beri ot yoluyor, zavallı yoruldu, oturup
ruz. Bu köşemizde sîzlerden golocek biraz dinleniyor, biraz da ben otları
fotoğraf, belge ve anılara yer verece yolayım, yardım edeyim" dedi. Bah
ğiz. Bu sayımızda Yılmaz ŞlMŞEKin çeyi temizletmek için haftaya işçi tu
özverili müzeci meslektaşlarımızla İl tacağını ancak işçiye fazla para ver
memek için kendilerinin de temizlik
gili bir anısına yer veriyoruz.
yaptıklarını söyledi.
Aradan yıllar geçti. Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünde Şube
MÜZELERDE ANILAR
Müzelerimiz goçmişi geleceğe Müdürü olarak çalışırken; 1984 yılı
Her
bağlayan köprülerdir. Bu her alanda nın bir kış günü Alanya Müze müdürü meslektaşımızın
Sayın Fikri ONGAN bey odama geldi.
doğrudur.
müzeleri*
Her meslektaşımızın müzelerde Anadolu Medeniyetleri Müzesine
p h jtıftı
çalıştığı dönemlerde muhakkak ilginç bağlı bir birim olan Roma Hamamı'nd ö n e m lid e
olan; belleklerinden çıkmayan anıları da görevine devam ettiğini, Genel
vardır. Bu anılar kimi zaman geçmiş Müdürle görüşmek istediğini söyledi.
muhakkak
teki kişileri anmak, kimi zaman da ba Genel Müdürle ne konuda görüşece
ilginç olan,
zı olaylar karşısında örnek olarak ha ğini merak ederek sordum O da ba
belleklerinden
tırlanması gereken özverili davranış na dediki. ‘malum Ankara'da kış çok
soğuk geçiyor, yakacak odunumuz, çıkmayan anılan
lardır.
Müzelerde uzun yıllar çalışmış bir kömürümüz bitti. Gündüzleri palto
vardır.
meslektaşınız olarak hiç unutamadı muzla oturuyoruz ama gece bekçimiz
13u anılar kimi
ğım bir anıyı sîzlere aktarma istiyo soğuktan donuyor. Bu konuda Genel
Müdürden bize yardımcı olmasını is /aman geçmişteki
rum:
kişileri anmak,
1967 yılında Antalya Müzosinde teyecektim." dedi. Mahcup bir vazi
müze asistanı olarak çalışırken, yine yette konuyu Genel Müdüre intikal et
kimi zaman (Ih
tirdi.
söz
aldı
ve
içi
rahat
olarak
göre
aynı müzede görevli olan arkadaşım
Iih/i olaylar
rahmetli Naci EREN ile birlikte, bir vine döndü. İlk etapta Genel Müdür
karcında
s
hafta sonu Alanya'ya gezmeye gittik. lük bahçesinden budanan ağaçla ve
emek olarak
Alanya'da müze açılması çalışmaları bahçedeki seranın kömüründen Ro
hatırlanmam
devam ediyordu. Müze binası bitmiş ma Hamamı'na gönderildi.
Burada sîzlere anlatmak istediğim; gereken özverili
bahçe tanzimleri yapılacaktı. Hatırlıayabildiğim kadarıyla ilk bahar ayla bu camiada herşeye ragmon özveriy
davranışlardır.
rıydı Alanya Müzesinin bahçesi yük le görevlerini yapmaya çalışan nice
sek boylu yabani otlarla kaplıydı. Mü adsız Osman HAMDl’lerin olduğudur
Müzeciliğimizin bugünkü aşamala
ze müdürü Sayın Fikri ONGAN'ın eli
ne bez dolayarak otları temizlemeyo ra gelmesinde katkıları olanların unu
çalıştığını, müze bekçisinin ise müze tulmaması, bu teşkilata emek vermiş
binasının kapısında oturup gazete meslektaşlarımızın hiç olmazsa yılda
okuduğunu gördük. Naci EREN arka bir kez Müzeler Haftasında hatırlan
daşımız müdür Fikri ONGAN'a ho ması onları mutlu eder.
cam diye hitap ederek, “bekçi oturu
İLETİŞİM BÜITFNİ
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Sefahattin Korun albümünden
Ayaktakller, soldan sağa: Nihat Sümer. Sem ih ......... Mehmet Yılmaz, Gürbüz Alp ............
Osman Ünsal. Mahmut Akok. Kayhan Dörtlük. Hikmet Gürçay, Tanju Anlağan,
Raci Temizer, ............. Nemıka Altanr Osman Aksoyf İnci Bayburtluoğlut Işık Bingöl,
Idrıs Özmen ................ Musa Kurum ................ Sefahattin Kor.
Oturanlar, soldan sağa: Hakkı Alhan. Ahmet Tırpan. Gürkan Toklu, Savaş Savcı,
Dündar Tokgöz. Burhan Tezcan. Yaşar Canbaş. Yılmaz Şimşek. Z a fe r ............. ,
Alı Kılıçkaya, Kadri Sayılgan, Erdoğan Erol. Reçep Meriç.

M İ m OLARAK DEVRALDIĞIMIZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI
PLATFORMLARDA DAHA GEN İS KİTLELERE TANITM AK VS SEVDİRMEK, KÜLTÜRÜN CANLI VE SOMUT
ÜRÜNLERİ OLAN BU ESERLERİN GELECEK KUŞAKLARA B İLİN Ç Lİ M DA B İLİN Ç S İZ TAHRİBATA
UĞRATILMADAN AKTARILMASINA KATKIDA BULUNMALIYIZ.
Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği
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ULUSLARARASI ALANDA
KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI
S ib e l Ö Z E L
Marmara Üniversitesi. Hukuk Fakültes' lik görüşü ve milliyetçi görüş) ırriplenm.ş,
Devletler Oze! Hukuku Arabılim dalında bunların çatışması verilmiştir Du arada, 'ia 
Yrd. Doo. Dr. olarak görov yapan Sibel de* vo *gen verilme’ kavramları arasındaki ALKIM YAYINLARI,
1898
ÖZEL’in doktaıa tezi olan bu kitap; bir dok hukuki farklılığa değinilmiş, uluslararası dü
İSTANBUL
zenlemeler
bu
ıkı
temel
prensibe
göre
ayrı
tora çalışmasında konuların bu denil kap
461 sayfa
samlı olarak ele alınması açısından cami ayrı ınoo'pnmişlır Kûllür varlıklarının korun
2.900.000 TL.
amız için sevindirici, konuya gösterilen du masının ‘ mülkiyet’ kavramıyla elan yakın
yarlılık ve ciddiyet açısından da memnuni bağlantısı üzerinde durulmuş. İÇ hukuk
yetle değerlendirilmesi gerekon bir çalışma. mevzuatımız açısından değerlendirilmiş,
Teknik ayrıntıları hukuki kavramlarla ta kültürel varlık korumasında taşınır vo taşın
nımlayan. sorunlara yalın bir şekilde eğilen maz eşya ayrımı detaylı bir şekilde ele alın
kitap: kültür varlıkları ile ilgisi olar herkesin mış ve yasadışı dolaşımı örneklerle değer
ve her kurumun başvurucu niteliğinde bir lendirilmiştir.
İkinci bölümde; kültürel mirasın korun
yayın olup, bu hususta çıkarılmış ender ve
ması hususundaki iç hukuk dü
en başarılı eserlerden bin.
Geçmişle golecck arasında köprü oluş zenlemeleri. maddi hukuka ilişkin
turan bir dönemin, bir toplumun belirleyici sorular ele alınmış, kûttûr varlığı
özelliklerini yansıtan, kültürel kimliğini oluş ihraç eden ülkelerle, il hal eden
turan ve öncelikle gelecek nesiller »çin ko ülkelerin iç hukuk düzenlemele
runması gereken kültürel varlıkları her yö rinden örnekler verilmiş, yasadışı
nüyle ele alan yayın, dört ana bölüm ve dört trafiğin önlenmesi konusunda
kısım altında, bilinmeyen, az bilinen ya da köken ülkelerin yanısıra ithal
soru işareti bırakan pek çok konuya değin odon ülkoloreo do alınması
gereken tedbirlere değinilmiş, bu
mektedir.
İlk bölümde, kültür varlığı, kültür mirası bağlamda uluslararası alandaki
tanımları ele alınmış, küttür varlığı tanımın farklı iç hukuk düzenlemelerinde
da kullanılan üç yönteme (teker teker say karşılaşılan sorular incelenmiştir.
Ayrıca, kültür varlıklarının “iyi
ma sınıflanduma ve kategorilere ayırma)
örneklerle derinilmiş, kültür varlığı üzehn- niyetle** ve kazandırıcı' zaman
deki mülkiyet hakkının niteliği, kavramın aşımı iktisabı açısından sorular
içerdiği anlamları ve îanhsel çehşımi ele al ele alınmış, müzeler ve profes
yonel kunJuşlar tarafından kabul
mıştır.
Yine bu Dölümde; kultur varlıkları açısın odllcn etik kurallar değerlendiril
dan geçerli olan iki temel prensip (evrensel miştir.

SİBEL ÖZEL
/. 11. ‘ DG5 yılında İstanbul'da ooğdıı ’ 9R6 yılmrta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakûlteeinı
Dirincilıkle bitirdi. 1987 yılırda aym Fakültodo Duvlutor ü /c l Hukuku Arabllim Ual nda araştırnv» Qfrevlft aarak işe başladı 1988 yılında 'Akredıf ve Hukukj Nitoügi’ isim teziyle yüksek fcsansnu tamanvayıp iy»9 - 90 yıllar.nda Exete* Üniversitesinde mısafr araştırmacı olarak ça
lıştı. S ito ÖZEL 1997 yılında * Uluslararası Aanda KCltü' Varlıklarının Korunması" tsımlı teziy
le doktC'aEim tamamladı Doktorasın yaparken l.a »laye Uluslararası Hukjk Akademıaince
SlEHRIn ‘ Art Trade and Lav/ 1 Mfninerins katıldı M •
İMMüTlMn 8K M b lin lü Hamburg'da doktora tezmln önemli b»r bûlumünü yazma olanağını buldu. Marma'a Üniversi
te* • Hukjk Fakültesi Oevletlor Öze Hukuku Anabıllm Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yap
makla Uluslararası tearet ve «üttür varlıklarıyla ilgili yayınlanmış makcleler. bulunmakladır. Ay
rıca AHU'de yayınlanmış o ın he Law of Culural Prcperty and Natura! MorıUıgc’ isimli kitap
ta Türk mevzuatını anlatan bir yazısı bulunmakladır.
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Son yıllarda giderek artan bir hızla
geleneksel haritaların yerini almaya
başlayan uydu görüntüleri, başlangıçta
gelişmiş ülkelerin askeri amaçlarla des
tekledikleri uzay teknolû|ilerinin bir
üründür \ Soğuk harbin bitiminden bir
süre sonra, sivil kullanıma açılan uzak
tan algılama sistemleri: değişik kurum
vo kuruluşlarca hemen kabul görerek
doğal kaynakların saptanması, tarım ve
orman alanlarının denetimi, çevre kirlili
ği, kentleşme, haberleşme gibi çoşitli
konularda vo çok yönlü kullanılmaya
başlamıştır. Arkeolojik alanları uzaktan
algılama çabaları ise “Uzay Arkeolojisi*
kavramını doğurmuştur2.
Uydu görüntülerinin elde edilmesin
deki ana kural, yer yüzündeki her nes
nenin güneşten aldığı ışınları farklı dü
z e y le rd e ,
radyasyon
dalgaları
niteliğinde
uzaya yan
sıtmasıdır.
D e ğ i ş i k

oranlardaki
bu yansı
malar, uy
d ul ar daki
optik oku
yucular ta*
rafından
kaydedile
rek yer yü
zü
istas*
yo n la rın a
geri sınyallenir İstasyonlara ulaşan sin
yaller. özel yöntemlerle belirli bantlar
içinde yer alan renklere ve bunların çe
şitlemelerine dönüştürülerek, görüntü
niteliğinde okunmaları sağlanır. Bu ha
ritaların çözme oranları küçüldükçe ay
rıntı oranları artar. Buna göre 10 çö/me
güçlü (10 m x 10 m = 1 piksel / nokta)
bir uydu görüntüsünden elde edilecek
bilgi. 30 çözme güçlü bir görüntüden üç
kat daha uydu görüntüleri yamsıra top28
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rağın içini de tarayabilen radar görüntü
leri. çift kullanıldığında stereoskopık gö
rüntü veren uydu fotoğrafları da elde
edilmeğe başlanmıştır. Her sıstomin
kendine has özellikleri vardır. Örneğin
SPOT (Fransa). LANDSAT (USA) ve
İRS (Hindistan) gibi optik sisteme sahip
uydularla iyi goruntu elde odıimo koşu
lu, gün ışığı ve bulutsuz bir havadır3.
Buna karşılık gün ışığı ve hava koşulla
rı radar görüntülerini etkilemez Bu sistomlor, kendi enerji kaynaklarını kulla
nan aktif görüntüleme sistemleridir ar
keoloji alanında kullanım alanı giderek
yaygınlaşmaktadır4. Uydu fotoğrafları
ise adından da anlaşılacağı gibi uydu
lardan elde edilmiş siyah - beyaz, an
cak sınırlı bir alanı kapsayan fotoğraf
lardır.
Uydu gorüntüloriylo çalışmada ön
koşul, gerekli donatımları içeren, yük
sek kapasiteli bilgisayar sistemleri ve
bu sistemlerle çalışmayı bilen, gerekli
programları üretebilecek uzaktan algı
lama ve görüntü işleme uzmanlarıdır.
Çeşitli ajanslar aracılığıyla yurt dışın
dan lemın edilen ham görüntülor, öncc
bir bilgisayara aktarılır. Daha sonra gö
rüntüler, varılmak istenen hedefler göz
önünde tutularak üzerinde çalışılabilir
haie getirilir Bir kaç örnek vermek gerekırso. uzaydan belirli bir açıyla alınan
görüntünün kuzeyi, coğrafi kuzeyle ça
kışmaz. Bu nedenle önce görüntüsü
üzerinde belirlenen iki nokta arasındaki
uzaklık, coğrafi uzaklıkla da çakışma
yabilir. O halde, görüntü manlipule edi
lerek bu farklılık da giderilmelidir. Yer
yüzüne Siyah beyaz sınyallenen bir gö
rüntü elde etmek için aynı bölgeye ait.
farktı uydulardan alınmış görüntüler birbıriyle çakıştırılabılir. Görüntüler, sap
tanması istenen nesnelen daha iyi se
çebilmek için çeşitli ronk filtrelerinden
goçınlebılır.
Başta da değinildiği gibi optik okuyu
cularca algılanan, nesnelerin uzaya
yansıttığı ışımalarıdır Bir nesnenin ışı
AKKEOLOll VE A R kfO tO G lAR DFRNFCİ

ma yoğunluğu, o nesnenin görüntü
üzerindeki imzasıdır. Türdeş nesneler
ortak ışıma paydaları yardımıyla, bir di*
ger söylemle ortak imzalarıyla tanınır
Uzaktan algılama ve görüntü işleme uz
manlarınca belirlenen bu imzaların bil
gisayar tarafından da tanınması sağla
nırsa. aranan nosneleri otomatik olarak
belirleme olasılığı da doğar. Örneğin bu
yöntem, tarım alanlarının denetiminde
ya da bitki zararlılarıyla mücadelede
uzun yıllardan beri rahatlıkla kullanıl
y
e
r
y
O
/0
maktadır. Ancak böyle bir programı
gerçekleştirebilmek için taranması ge
rekli alanlardaki bitki türlerinin büyüme
tirilememiştir Saptamaların çoğu, ön
ve zararlıların yayılma evreleri doğrultu
sunda kaydedilmiş, yıllık, bir ya da bir ceden bilinon alanların görüntü üzerin
den fazla görüntüye ihtiyaç duyulacak de gözle tanınması ya da bir GPS
(Küresel Konum Belirleme) yardımıyla
tır.
Uydu haritalarının arkeolojik ören saptanan konumların görüntü üzerine
yorleri açısından taranmasında, bir di aktarılması şoklinde gerçekleşmek
ğer söylemle uzaktan algılamada en tedir.
Arkeolojiye uygulanabilir uzaktan al
önemli sorunlardan biri boyut sorunu
dur. Boyut sorunu, görüntü ve buluntu gılama yöntemlerinin geliştirmesinde
alanı ölçekleri bağlamında iki yönlüdür. diğer araştırma alanlarında elde edilen
Buna gore geniş alanlara yayılı, toprak deneyimler ve yeni geliştirilmekte olan
üstü mimari kalıntıları da içeren Efes. görüntü işleme sistemleri yol gös
Bergama. Priene gibi kentsel Klâsik tericidir.
Dönem yerleşmeleri daha kolay uzak
1 Uydu gârüntüteriyto
bûçH§rt.Û. Edebi
tan algılanabilirken hoyuk, tumulüs yat Fakültesi PrehiStorya Anabdtm Oalı ve TÜBlbenzeri oluşumların saptanmasında TAK.'MAM Uzay TeknotofJİeri Bölümü arasında
küçük ölçekli görüntülerde bile güçlük ortaklaşa gerçekfeştınlen Uzay Arkeolojisi Orta
çekilecektir. Bunlar arazi özerinde belir Anadolu Ptioi Projesi -1.0 RvklötkJğû Araştınna
Fonu GP9 / 27061997 • kapsamında derlenmiş
gin bir yükselti oluşturup kent, türü yertir, ayrıca bkz ‘Aksaray, Niğde ve Nevşehir Me
leşmoleri ya da anıtsal boyutlu yığ ri 1995 Ortak Yüzey Araştırması', XIV AraşVmıa
maları içerseler bilo, çoğunlukla doğal Sonuçtan Toplantısı II. Ankara 27-31 Mayıs
çevrenin toprak yapısına uyumlu küt 1996(1907), 401-412
2 Detaylı bilgi için bkz.: UNESCO Ncwstetter
lelerdir. O halde uzaktan algılamada
Space Archaeoloçy 1 : 1, 1996 ve aynı dergi
Önemli faktörlerden biri de. taranan iç'nde S. Marsumata -4vinseo, Introdvaon to the
alanın yapısıdır. Optik sistemli al Intematioruı) Space Arcbaeoiogy Programme
3 F.FI - Baz. *Space Age Archaeolcsgy', Sdgılayıcılarda kurak ve dü/ alanlar, en
gebeli ve sulak alanlara göre daha enttftc Amencan. Auçusl 1997, 40 • 45.
4 OnV/n ve Teknik 350, 1997,34 vdd arkeofr
avantajlıdır Yollar, her tür uydu görün
jik uygıriama$> Içtn bkz: "NASA uses radar to
tüsünde en kolay ayırdedılebilen nes un.'ûcA secsets ol anoent Cambodtitn o (/' SCI nelerden bindir. Farkedilme nedenleri, TCCH Space storypage. CNNİN Interactive,
arazi üzerinde yarattıklan depresyon CNN. com (Febmary 12. 199d)
dur.
Arkeolojik alanları doğrudan sap
tayacak programlar ise henüz geliş
İLETİŞİM BÜLTENİ
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Arkeoloji vo Arkeolc*glar Demeci aftp.il bir der
nektir? Dorrok üyesi ar
keologların çocuklarına
lurinol düğünü dûzqrler. bürokrat ve siyasiyeIcro üstün hizmetlerin
den dolayı sık sık plaket
verir. demek Oyc'ert kû'tOr vo tabiat varfıklarının korunmasına İlişkin gArevied sırasında is!o
neaıcyalan atarsa momluke! raranna çal şar
çok iyi bu demektir!
’juH
Yok c$er, Kjllûr Bakanbfti e iy e ülkenin do^al
vc kültürel mirasının yağma ve ta^nfoa karşı
çıkar, eski eşer' kaçakçılığının v« müze soy
gunlarının peşlia djşer. eski ese'rfenn koleksi
yonerlç/o 0C$KC$ çokılmusine itiraz eder, hu
kuk dışı uygulamalara Icarçı sesini yük^oltr. bi
limsel Sempozyumların oolitik malzeme yapıl
masını elestirirse memleket hayrına ç a l k a 
yan kö’.û bir domc-<tir!
O zaman ne yapılır?
Demeyin başta yönelim kumlu oîriik üzero
jyeierlne haalen biio ııhr!
Arkeoloji ve Arkeoloqla' Dernek 6fcwl Baş
kanı Prof Dr. Levent Zorofllu, Açana Kültür ve
loDial Varlıklarını Koruma Kumlu üyelisinden
alınır. Genel SckrelCr özgür Çavga , Kültür ve
lanlat Varfıkİâr nı Koruma Genel MCKJOr.uğ j ’neski rtfrçvlntf SO’1 verilip Erzurum'a sürü
lür. Örgütlenme Sekreter Kubrtay özkul, Kültür
vr T^Mât Varlıkjanm Koruma Genel Müdürlümü
Tcsp<t Dairesi Başkanlıflı'nılan alınıp, Anı t ar
ve (Wi70lC<' Genel Mudüılüğj’ne arkeolog *adrosuya gör.deniir. Dernek saymanı Emine Ay
nur, Anıfar vc Müzeler Gene Müdür! jgü Per
sonel Daıres. Başkanlığından alınıp Elnuçrafya Müzesl'ne arkeolog yapılır. Demeğin İstan
bul Şubosi Başkanı Şeniz Atik, Istaı^oul Arku*
olofi Müzeleri Wjdürlü^undo ça;ış rken Adanaya jcnderıiır. Dernek uyesl Asuman Çavuş.
İstanbul 2 Numaraı Ko'urna Kurulu Mûdurlûgd’rder Arkectoji Mûzesi'ne çekilir. Dernek
tiye*> Ayfec Akar, Arııtar ve Müzeler Cenel Mi»
d ürlü-gû Yaymlar Daire Raçkanlı^'nöaıı Aıwd;lu MCdCriîyoüon MjzbsiMüdürlüsünearkeo'od
ciarak atanır. Dernek üyesi Femjh Gerçek Kül
tür ve Tatta! Varlıklarım Koruma Gennı MuOjrlüşü Şube MfıdûriüOü’nden Kü't jr Mo'tezion
ŞeDC Müdürlüğüne venlır. Demek tiye* Musa
Kurum, Kültü ve l'aolal Varlıklarını Koruma
Genci MudûrlUej'ndakı gc'evınoen Kurtuluş
Savaşı ve Currtıutjyct Müzesi'ne arkec og claıak gürde'fır Kİı1grf ve "rahiat VarİKİannı Ko
luma Gecel Mö<Ju«U~ı£ü'ııüok donak üyeleri
Nesrin ÇaJem, Nurettin Çetem emek ilgini iste
mek, İRjuır Kasap istifa etrnek zorunda bırakı
lır.

“Kültür d e le rle ri bilgisiz kişilerin elinde’

ASUMANARACICGLl
İZMİR - Külti'.r vo Tabiat Varlıklarını
Kurullarına mimar afjırlıklı vo bakanl gın kadrcfu
personelinin atanmasıra tepki gösterilirken ba
kanlığın. kültürel dffjerlc'ti korumakJa yükümlü kurumların başına tUglalz ve sorumsuz’ kişileri gelincftöi t allıtıkJl.
Izm^dek/ koruna kurullarına üniversitelerden
!Mln-adamlar yerırıY Kültür bBkanlı^rnm kadrolu
personelinin atanması ila îgüi Iznr ir Çevre Hareketl Avukatları ncu bakanlı Şa yapılan başvurunun ar
dından Türkiye'n f'i d >er bölçe:*riıvJek kunıJiıra
da aynı ycrxto atamaların yapıWıÇ|ı û^reiıöi. b: h>
ö § gib« i/mir No'lu Koruma Kurulu'na Cye o .v
rak. İzmir İl KOllûr Müdı rlûgü'nde girevi Feridun
Çopura^hJ vc Falma Sedes. İzmir 2 No'lu Kûjur..■
Kurutu'na rsk^uh'* Koruma Kurulu Şube İltirK û
Hûtya Çopuro^lu ve Ankara Korurra Kurlılıı'ncta
rapoflftr okuak çalışan Şükran Şenyollu :l :ivruş' Öte yand|n >ıne bakanlık peraon*'
Kül
tür Mçrkozlorî Daire BaşVanı M r . v Aynur Mûflûojlu Eskişehir Koruma Kurtlu ftyplTfjme AnılUır vo
MOzoler Genel M üdüriÖsC'^^ Sârtal Tarihçisi
Fahriye Bayram Eskişehir Koruma kurulu üyoligirvo, Kültür Tat :at Varlıklar; Kû'mnvı Genci Müdür
lügû Ş^bo Müdürü Mimar Gülsen Doğan N ovşohir
Koruma Kurulu üyeliğine. Ki. tür ve Talikti Vaılı*
km Koruma Gerel Müdurlûgû'ndei’' Minvj: Meral
Monekşe KonyB Koruma Kurulu ûyeli/jim;, AdarS
ROlovo Anıtlar Müdürlügü'nder: Erol Doflan Ada»v.
Korurra Kurulu ü yelin e. Ankara Lmorjıalycı Mu»
.'o?i Sanat Tarihçisi Mehmet Yaldız Bursa Ko'i>ma :<urulu Cyefiğlne, Ayasofya Mû/c$ı aıkccfc^'anndBn Erdoflan Biten Ef.k^ehir Koruma Kunj'u
üyeliğine atandı
İzmir Çovro Haroxotl Avukallan, koruna kurullanna bakanlık pers-DnelInln atanmasını, ‘özerk ve
b|llmseT r itelıgı aon derece flpemO oları kurulların
bu czollı^ne gölge dcşûcecok tir^y^ıiam u olarak
nitotondirirterken Arkeologlar Dr*meÇi ö ç Sort tep
ki gOsIsrdi. Arkeoloj- ve Arkec:*xı!ar Dumc^jı Ge
nel Sekreteri Özgür Çevga, Kı: iûr vo Tabiat Vur
tıklarını Korurra Yüksek Kumu ıJo Koruma Kuıul
lan Yönetmeliği n 8. maddesindo, koıumi. kurul
arına bakanl-k;a atanacak û; Ic-'tinîIc^!'», *holw
yûksekö^retm kuramlarının arkeoloji, sanat tarihi,
mıman ve şehircilik dallarında Ofiretlm Oyes; veya
emekli olmuj ûğretlm ûyeel olması tercih e ıü r”
denildiğine dikkaı çnkt FVv, m^ldeye gere, kurul
lara a tan ad g ^fifon iık icraSBfcnnin e k lik le
ûn.versite.'efdeft seçilım:r.i </r«okti^'v «.ay-ie^r.
Çavoa, şu g ö rû ^ >;navunrlu:
•Oysa 8on atamalar; Küttür Bakanl^' Anıtlar
ve Müzalar Genel MudJrtüflU'nUn kadrolu per
soneli arasından seçilerek yapılmıştır 1 Yıllardır
korumacı çavTalarce kunilla/ın MBmsel ve özerk
yapıya kavuşturulmasının gerelölirç)l savunulurken
burada İki hususun sorgulanması gerekmektedir.
Kamu çalışanı bir kurul üyesinin siyasi ve yönotsal
baskılara direnç göstermeyeceği bilinmektedir *
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Derneğimiz Genel Sekreteri Özgür ÇAVGA Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlügü’nden Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne.
Fethiye Müze Müdürlüğü Arkeologu Cengiz ASLANTAŞ İzmir Müze Müdürlüğüne,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Araştırmacısı Cem DÜZGÜN Bursa Müzesine Geçici
Görevle. A Ü. D T C F Önasya Arkeoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. kadrosunda bulunan Fikri
KULAKOGLU. Doçent kadrosuna; Hacottepe Üniversitesi Önasya Arkeolojisi Ana Bilim
Dalı Araştırma Görevlileri Nazlı ÇINARDALİ Halil TEKİN vo Bora UYSAL doktora
çalışmalarını tamamlayarak Yrd. Doç. kadrosuna atandılar. Derneğimiz Yönetim Kurulu
Üyesi Emine AYNUR Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğündeki Daire Başkanlığı görevine
Mahkeme kararıyla tekrar döndü. Derneğimiz Uyesı Ayfer AKER emekliye ayrıldı.
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