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SUNUŞ

7 997-2000 y ı l la n  arasında  D erneğim iz Yönetim  K u ru lu n d a  g ö rev  
atan, İD O L 'iin  e sk i Yazı İş leri M ü ü û rii S o n e r  A T E Ş O Ğ U L L A R I'n tn  

derneğ im iz ad ına  Prof. Dr. H ayat E R K A N  A L , İlh a n  T E M İZ S O Y , Prof. 
Dr. C evdet HA Y K U R TL U O Ğ LU , O rd  P r o f Dr E krem  A K  UR G AL, 
Prof. Dr. H a le t Ç A M B E L , Ö zgen A C A R  ve Prof. Dr. E n g in  Ö Z G E N  ile  
ya p tığ ı söyleşileri b ir kitapta  top lam ası k u şk u su z  g ü ze l bir çalışm a. Z ira, 
daha önce  A rkeo lo ji ve A rkeo lo g la r  D erneğ i İletişim  B ü lten in in  V III , 

AY, X I I ,  X I I I , X IV . sayılarında ve İD O L 'iin  3-4. sayıla rında  y a y ın 
la n a n  bu  söyleşiler dağıtım  so ru n u  neden iy le  üyelerim ize  ve arkeo lo ji 
cam iasına  y e te r in ce  u laştırılam am ıştı. Ayrıca h er  b iri b irer belge n ite liğ i 
taşıyan hu söyleşiler özellikle  g en ç  ku şa k  arkeologlara  çok  ö n em li 
m esa jlar içerm ektedir.

K itab ın  m e rh u m  hocam ız Ord'. P r o f  Dr. E krem  A K U R G A L 'm  
an ısına  y a y ın la n m ış  o lm ası da sevindiricidir.

S o n e r  A T E Ş O Ğ  U LL A  R 1 h er  b iri k e n d i dalında uzm an  m eslek 
taşlarım ız ve gazeteci ö zg e n  A c a r 'la  yap tığ ı söyleşileriyle , ha len  g ü n 
d em de olan  b ir  çok k o n u y u  g ü n d e m e  taşım ayı ve tartışılır h a le  g e tirm ey i  
başarm ıştır. B ö y le lik le  b ir s iv il top lum  örgü tü  olan derneğ im izin  g ö rü ş 
le r in i de m eslek taşla rım ız ve ka m u o yu  ile pay laşm a  o lanağ ın ı yarar- 
mışttr. D erneğ im izin  y a y ın  organı o lan  ile tiş im  B ü lten in in  ID O L  ad ın 
da b ir  d erg iye  d ö n ü şm e s in d e  Ö zg ü r Ç A V G A  ve ra h m e tli  N a la n  
A K Y C R E K  VARD A R  ile  b irlik te  b ü yü k  ka tkısı o lan  değerli m eslek ta şı
ma, söyleşilerin i b ir k itap ta  toplayıp  sîzlerin  ilg isine  s u n m u ş  o lm ası 
neden iy le  so n su z  te şekkü r ler im i su n a rım .

P r o f  Dr. A . C oşkun  Ö Z G Ü N  E L  
A rkeo lo ji ve A rkeo log la r D erneği B a şka m
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PROF. DR. HAYAT ERKANAL
10 Kasım 1940 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Kurtuluş Lisesi'nden_ •0»
mezun olduktan sonn7, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümüne girdi. Prof Dr. Tahsin Özgüç re 
Prof Dr. \ ;imet Özgüç'ten Önasya arkeolojisi dersleri, Pnoj'. Dr Sedat Alp ı-e 
Prof. Dr. Halii DemIrcioğlu 'ndan Hititoloji ve Eski Tarih dersleri aldı, "ffabil 
Silindir Mühürlerinde Ea Tasvirleri” adlı mezuniyet tezini vererek üniversite
den "Pek İy i” derece île mezun oldu. Ankara Arkeoloji Müzesi'nde iki yıl 
çalıştıksan sonra. Doktora öğrenimi için Almanya'ya gitti. 1966-1973 yılları 
arasında. P ro f Dr: B. Hrouda vc P rof Dr. K. Bittel yönetiminde 
"Zentralanatolische Melallwaffbn im 2. Jalırtausend" konulu tezi üzerine 
çalıştı ve tüm sınavlarını “Pek İy i" dereceyle geçti. Almanya'da kaldığı süre 
içerisinde Prof Dr. A. Kammenhuber.’Prof Dr. E. Von Schulcr ve Prof Dr. E. 
Stmmmenger'in verdikleri derslere de katıldı. 1973'te uzman olarak İstanbul 
Arkeoloji Mûzesi'nde görev yaptı ve daha sonra, Erzurum Üniversitesi 'nde 
araştırma görevlisi olarak 1976 yılına kadar çalıştı. Askerlik görevini 
topografya servisinde yedek subay olarak tamamladıktan sonra, Ankara 
Üniversitesi 'ne araştırma görevlisi olarak girdi. “Anadolu Tunç Çağı Btçakları 
ve Kesici Aletleri" üzerine hazırladığı tez ile doçent oldu. 198S yılından beri 
Ankara Üniversitesi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve önasya 
Arkeolojisi A> tabii t m Dalt'nda profesör olarak görev yapmakta. 1992‘den bu 
yana Alman Arkeoloji Enstitüsünün üyesi. 1989 yılında Güneydoğu Anadolu 
Arkeolojisi konusunda Münih Luthvig Maximilllans Üniversitesi 'nde zr/are/çi 
öğretim görevlisi olarak ders verdi. 1999'da Ankara Üniversitesi, Protohistorya 
ve Önasya Arkeolojisi Anabil im Dalt'nda Anabil im Dal t başkanı olarak görev 
yaptı. 1964'ten beri şu anda Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı 
olan Prof. Dr. Armağan Öktü ile evli. Kültepe. A itin tepe. Yaraçlı, Karayavşan. 
Mersin. Elmalı, Maşat Höyük, Samsat ve Liman Tepe kazılarında bulundu 
1982-1991 yılları arasında G t maraz Höyiık 'te, 1992 den beri Liman Tepe'de. 
1994 den beri de Bakla Tepc’de kazı başkanı olarak bilimsel kazılar yapmakta.
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Pnntı/in|iö »Menemen

v̂ KLiMn Tııpu 
l, /‘ft öû urc-2 Kocabaş Tepe

f  «Kolojıîvaıı

smos
Liman Tepti PâriiBtçpv W ffnkhı Tcptı'nin htmunu 
DERNEĞİMİZ KİTLE İLETİŞİM  
ÇALIŞMA GRUBUNDAN SONER 
ATEŞOÖÜLLARI A.O.DİL ve TARİH 
COĞRAFYA FAKÜLTESİ PREHİSTÛR- 
YA ve ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANAlit- 
LİM DAU ÖĞRETİM OY ELERİNDEN 
PROF. DR. HAYAT ERKANAL İLE "ECE 
ARKEOLOJİSİ" ÖZERİNE SÖYLEŞİDE 
BULUNDU

> 13 Mart' 1997 tarihînde Türk 
Tarih Kuruımı'üda bir konferans 
verdiniz. Orada Liman Tepe, Bakla 
Tepe ve Panaztepc kazılan hakkın
da çok ilginç ycııi sonuçlar ortaya 
koydunuz. Ege arkeolojisi için yeni 
bir takım gelişmelerden söz ettiniz. 
Br/e bunlardan söz edebilir misiniz?

Tabi bunlardan söz ederiz ama bunlar
dan sö/. itmeden önce, bira/, bölgenin 
coğrafi konumuna değinmek gereki
yor. Bir defa şunu vurgulamak gere
kiyor: Şimdiye kadar Klasik Çağ veya 
Arkaik Çağ Kültürleri öncesi özellikle 
geniş sahil kesimiyle biz tanışmıyor
duk, Ancak bazı kazılar yapılmışlı. 
Fakat bunlar sürekli olamadı. Ve 
bazıları da tam olarak yayınlanamadı. 
Bazı merkezlerde biliyoruz; ki 
Prelıislorik yerleşme var. Fakat 
üzerinde Klasik yerleşme olduğu için 
daba derin tabakalara inme olanağı 
olamadı. 0  nedenle şimdiye kadar 
Bacı Anadolu sahil kesimi Prehislor- 
yası dediğimiz zaman akla gelen tek 
bir merkez vardı o da Troia'ydı. Şimdi
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fSakiii Tepe, KocaİKifiipe ve 'm komm>
tabi Batı Anadolu'nun sahil kesimine 
şöyle bir göz aUığtniız zaman ilk etap* 
îa İzmir Bölgesi büyiik çapta coğrafi 
açıdan -dikkâtimizi çekiyor. Çünlcü 
olaya böyle coğrafi açıdan veyajeolo- 
jik-jeomorfolojik açıdan baktığımızda 
çok ilginç bir yapısı var. Troia'nın 
dışında sahil kesiminde liman şartlan 
taşıyan pek çok koylar var. Dağlar 
biliyorsunuz dik olarak denize doğru 
giriyor ve koylar oluşturuyor. Vc sonra 
çeşitli akarsular var. Bu akarsular şu

anda deltulur oluşturmuş durumda. 
Ama bunlar daha öneeki yıllarda koy
lardı, Bunların içinde de en önemlisi 
İzmir Körfezi. Vc tabi Gediz olayı çok 
önem taşıyor burada, Yakın bir tarihe 
kadar biliyoruz ki. Izmir Körfezi çok 
daha büyüklü. Ama zaman içinde 
Gediz Dellası'nın oluşumu nedeniyle 
körfez doldu ve bugünkü şekline dö
nüştü. Ama cslci halini s  öz öniine ala* 
cak olursak, İzmir Körfezi eskiden 
özellikte Prehistorik dönemlerde bir iç 
deniz görünümündeydi. Dolayısıyla o 
bölgede en iyi liman şartlarını oluştu
ran bir bölgeydi. Bu deniz ulaşımı açı
sından ön plana alınması gereken bir 
konu. Öbür taraftan Gediz Vadisi dc 
Orta Anadolu Platosu'na kadar uzamın 
bir vadidir. Dolayısıyla İzmir Körle- 
zi’nden Anadolu'nun içlerine kadar bu 
vadiyi kullanarak, çok rahat bir şekil
de gelmek mümkün. Tabi bütün bun
ları insanların tür zamanlar kullanmış 
olması gerekir diye düşünüyorduk.

► Ticari açıdan mı?
Ticari açıdan olsun, ekonomik açıdan 
olsun. Ve biliyonız ki Orta Anadolu 
kültürel açıdan korkunç bir potan
siyele sahip. Bu potansiyelin muhak
kak bu bölgelere aktarılmış olması 
gerekir diye düşündük vc bu nedenle 
burada kazılara ve yüzey araştırmala
rına başladık. Ama tabi bölgenin ayrı
ca bazı dezavantajları da var. Bunlar
dan birincisi delta oluşumları. O
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Bakla Tepe. Etki Tunç Çat»2 /  V ait ATıV/> Atesar
günkü şartlarda cn önemli yerleşim 
yerlerinin bu gîin del la olun körfez
lerde olması gerekiyor. D o la y ıs ıy la  

hem vadiyi hem de körfezi kullanıyor
lar. Fakat delıa bildiğimi/ gibi alüvyal 
dolgu, bu yerleşim yerlerinin üzerini 
kapattığı zaman bugünkü klasik yön
temlerle altta ne var ne yok anlamak 
mümkün değil. Oııun dışuıda bir de 
Eve Dcnizi'nm aşağı yukarı bin sene 
içinde 1 in. yükseldiği kabul ediliyor. 
Böyle bir durumda da pek çok önemli 
merkezin sular altında kalmış olması 
gerekiyor. Bunların oluşturduğu deza
vantajlar var. Fakat buna rağmen yap
tığımız araştırmalarda, bahsettiğimiz 
şartların dışında çok önemli merkezler 
açığa çıktı. Bunlar gerçekten İzmir 
Körfezi nin o dönemlerde -Prehiscorik 
dönemlerde- biiyilk bir kültüre) potan
siyele sahip olduğunu ortaya koydu. 
Şimdi İzmir Körfozi'nin kuzeyinde ve
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güneyinde olmak üzere iki önemli 
kıızı; Panaztcpc ve Liman Tepe dikka- 
timizi çekiyor. Ayrıca son senelerde 
biraz güneyde olmasına rağmen yine 
aynı kültür içinde değerlendirilmesi 
gereken bir merkez daha var ki, onun 
neticelerini umarız bu sene daha 
ayrıntılı bir şekilde alabileceğiz. O da 
bir kurtarma projesi; Bakla Tepe 
Kurtaııua Kazısı. İzmir Mii/esi adına 
yürütülen bu projenin bilimsel danış
manlığım yapıyoruz. Ama bunun 
dışında çevrede yaptığımız yüzey 
araştırmalarını da göz önüne alırsak, 
gerçeklen sadece bıı bölge üzerinde 
yürütülen çatışmalardan bölgenin 
Prehistorik dönemlerde çok büyük bir 
kültürel potansiyele sahip olduğu 
anlaşılıyor.

► Bunlar kazı düzeyinde ortaya 
koyuldu mu?



Panasiçpc* .M. O. 2. âi/t mezarlık aJarn

ettik. Runlann içinde çok önemli 
merkezler var. Örneğin buğun Panaz- 
tepe, aşağı yııkarı 12 kıtı, kuzeyinde 
Araptepe ıl i ye bir mevki var. 500 m 
uzunluğunda, oval bir yapıya sahip, 
büyük bir merkez. Neoliıik’iıı hcnıcn 
hemen her safhası, hatta lirken 
Kalkolitik Dönem mcvcut. Bunun 
dışında yine Lrla’nm Barbaros Köyü'- 
nde 250-300 nı. çapında büyiik bir 
Neolitik merkez var. Bu merkezleri ve 
daha önccdcn diğer araştırmacı 
arkadaşlarımızın tespit etliği merkez
leri de gÖ7. önüne alacak olunsak daha 
[İrken Neolitik Dönem den itibaren 
gerçeklen Troia I’den önce veya Eski 
Tunç Çağı Pdeıı ünce büyük bir 
kültürel potansiyelin olduğu görül
mektedir. Matta bazılarını boyut ve 
çıkan malzeme itibariyle değerlendi-

Bunlar kazı düzeyinde şu anda açığa 
çıkını.; durumda. Ama bunun dışmda 
araştırma düzeyinde de pek çok mer
kez açığa çıkmı$ durumda. Çalışma
lar, ara&timmlur sürdükçe bu merkez
lerin sayısı da her sene fazlalaşıyor. 
Tahmin ediyorum ki, üç sene içinde 
bu çalışmayı da neticelendireceğiz. O 
zaman bölgeyle ilgili çok daha geniş 
bir perspektif elde elmiş olacağız.

► Konferansınızda Liman Tepe’de 
yaptığınız kazılarda Troia T kültürü 
öncesinc ail kültürlerden söz ettiniz. 
Bu konuda somut veriler var mı?
Var tabii. Bu konuda gerek Liman 
Tepe kazılan gerekse Bakla Tepe 
kazılan ve yüzey anıştırmalar» çok 
açık sonuçlar onaya koydu. Urken 
Neolitik Döııem1 dm itibaren bölgede



Liman Tepe. Ayı Heykelciği.P.T. Orta Tunç Çağı

merkezler okluklarını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

► Ege Arkeolojisi ivin uzun yıl
lar Troia kronolojisi belirleyici 
oldu. Artık elde edilen bu sonuç
lardan sonra kronolojik açıdan 
Trola'ya olan bağımlılık ortadan 
kalkıyor mu?
Tabii. Kesinlikte. Ban Anadolu 
kronolojisini bir tek Troia'ya göre 
değil, daha pek çok merkezi göz 
önüne alarak yeniden değer
lendirmek gerekiyor Bu belki 
Troia'da da bir takım değişiklikler 
ortaya koyacak. Zaten şu anda koy
maya başladı. Ve Sayın Profesör M. 
Korfmann ile her sene devamlı olarak 
bir araya geliyor, bu konuları tartışı
yoruz. O da bir lakım düşüncelerini 
bize yansıtıyor.

► Bu tartışm alarınız daha çok 
Kalkolitik Çağ üzerinde mi yoğun
laşıyor?
Bvet Kalkolitik Çağ üzerinde. Bilemi
yorum şu anda söylemek mümkün 
değil ama bir takım analiz sonuç* 
tarımız olumlu nctice vermeye başla
dı. (ieç Kalkolitik Döncm’dc çok ge
lişmiş bir maden kültürü söz konusu. 
Eski Tunç Çağı l veya Troia I ile 
Kalkolitik Dönem arasında malzeme 
açısından biîyük bir kesiklik tespit 
edemedik. Şimdi şu gündeme geldi; 
acaba Eski Tunç Çağı I'i M.Ö. 4. Bi
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nin içlerine indirebilir miyiz? Ve sanı
yorum ki bu belki şu anda değil uma 
belki birkaç yıl içinde gerçekleşecek.

► İleride tartışılacak o zanıan.
Tartışılacak. Hatta bazı meslektaşla
rımız bu yeni düşünceyi kullanmaya 
başladılar.

► Kalkolitik kavramında bir değiş
me söz konusu oldu mu?
Oldu., M.Ö. 3400‘lcrc kadar Eski Tunç 
Çağı Fi indirmeye başladılar. Dolayı
sıyla Eski Tunç Çağı 11 ve Eski Tunç 
Çağı III de aşağıya iniyor. Böyle bir 
değişiklik sanıyorum ki çok yakın bir 
zamanda tarafımızdan da uygulan
maya başlanacak.

► Bölgenin M.Ö. 2. Bin kültürleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?



Liman Te pıt %nin havudun görünümü
M.O. 2. Binde de bölge çok öncmL. 
Panaztepe önemli bir merkez olarak 
karşımız çıkıyor.

► M.Ö. 2. Binde Orta Anadolu ile 
olan bağhıntılar ne düzeyde? Pa
naztepe, Limon Tepe ve Rııkla Te- 
pe'de ortaya çıkarılan malzemeler
de Orta Anadolu ile olan benzerlik
lere rastlıyoruz. Bunu nelere bağ
lıyorsunuz?
İki bölge arasında gerçekten doğal 
yollar açısından çok rahat bağlantı 
kurmak mümkün. Ve Hitit kaynakla
rını da göz önüne aldığımızda görü
yoruz ki? Hititlilerin bölgeyle çok

yakın ilişkisi var. Bugün pek çok mer
kezin. mesela Milct gibi, bunların 
I iiıiı kaynaklarında geçtiği artık kabııl 
ediliyor Böyle bir durumu yansıtacak 
arkeolojik malzemeye ihtiyaç vardı. 
Bu arkeolojik malzeme dc özellikle 
Panaztepe kazılarında olsun, l.itnan 
Tepe kazılarında olsun ortaya çıkma
ya başladı.

► Seramik buluntu anlamında mı?
Seramik açısından tabi. Özellikte Ona 
Tunç Çağfnda Ona Anadolu ile çok 
yakın bir bağlantı var. Bi/. bunları şu 
anda değerlendiriyoruz ama ilk etapta 
bunların Ona Anadolu kökenli oldu
ğunu söylemek mümkün. İşin ilginç 
taralı bunlarla birlikle Kıta Yunanis
tan’a özgü karakteı istik malzeme dc 
ele geçiyor. Vc bir yerde Anadolu Kül
türleriyle İH'e Kültürleri çakışmış 
oluyor. Bu tabı kronolojik açıdan lıeın 
Anadolu'ya hem dc Kıta Yunanistan'a 
büyük yarar sağlayacak. Dolayısıyla 
her iki kültürü biz bu bölgede yaptığı
mız çalışmalar sonucunda birbirine 
bağlayacağı/. Bu da kronolojik açıdan 
büyük bir sağlamlık ortaya koyacak.

► F-gc Arkeolojisinde taklar yerin
den oynadı o zaman?
Tabi tabi mutlaka. Bunun dışında şe
hircilik açısından, mimari açıdan çok 
önemli sonuçlar var. Bugün örneğin 
Liman Tepedeki büyüklükte ve tek
nikte savunma sistemim lige Rölge-
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f, iman Tvpe 'de .vualit {fokunumtasyott i;(ih$m<ılan

sinde hiçbir yerde görmek miimkiin 
değildir.

► TYoiaMa bile mi?
Troia'da dahil. O kadar gelişmiş 

savunma sistemi var ki, bunun önemli 
bir kı^nıı su alımda kalmış. Bir de bi/ 
1 ürk Arkeolojisi açısından yeni bir işe 

daha başlıyoruz Liman Tepe’de, bi
lindiği tîibi özellikle iç kale büyfık 
çapta su altında kalıyor. Su altında 
dokümantasyon çalışması yapıyoruz. 
Yakın bir zamanda da su altında kazı 
çalışmalarına başlayacağız. Bu da 
ülkemiz arkeolojisine teknik açıdai) 
yeni bir boyut kazandıracak, üöylece 
aynı anda hem su alımda hem dc su 
üstünde kazı yapacağız.

► Buna gerçekten gerek var mı?
Liman l'epe'de su altından ve su
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üstünden elde ettiğimiz fotoğraf gö 
rüntülerinden anlaşılıyor ki. büyiik bir 
Prehistorik liman söz konusu. Vc hatta 
öyle bir mendirek var ki. 100 m. kadar 
uzunlukta. Bunun .şu anda tam tarihini 
oraya koymak mümkün değil. Biz taş 
örtıü tekniği açısından Eski Tuınç Çağı 
U y e tarihliyoruz. Ama bilim alemine 
daha somut deliller gerekiyor. Bunu 
ortaya koyabilmek için mutlaka buru
da kazı çalışması yapmak gerekiyor. 
Aksi takdirde pek inandırıcı olmaya
cak. O nedenle böyle bir olaya girmek 
istiyoruz. Girmek islememizin nedeni 
de şimdiye kadar t*ge Dfınyası'nda ilk 
kez bu kadar eski bir liman tesisinin 
ortaya çıkıyor olması. Gerek Kıta Yu
nanistan’da olsun gerek Fgc Adala- 
n'nda olsun halta .Akdeniz'in ba^ka 
bölgeleri olsun böyle belli bir sistem 
doğrultusunda ortaya koyulmuş liman



► Bu bağlantılar deni/ yoluy
la rnı gerçekleşiyor?
Tabii. Tamamen denizyolu i!c. 
Çünkü liman olayı var.

► Bakla Ttpe’de M.Ö. 2. Bi
nin ortalarına tarih kulisiniz, 
bir kral oda mezarı ortaya çı
kardım/. Bu mezarın Anado
lu'da başka bir örneği var mı?
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tesisi şimdiye kadar bilinmiyordu. Bu 
denizcilik lurihi açısından da, deniz 
ulaşımı açısından da büyiik önem 
taşıyor. Bütün bunları onaya koymak 
gerekiyor. Sonra bu liman tesisleri ilet* «r
iç kale ve savunma sistemi bir bütün
lük oluşturuyor. Ve bu da çok önemli 
bir olay. Böylelikle sahil kesiminde 
bir ıç kale mefhumu ortaya çıkıyor. 
Bunun dışında bir de aştığı şehir mev
cut. Dolayısıyla daha sonraki çağlarda 
karşımıza çıkan Ege dünyasındaki 
yerleşme modelini ilk defa Liman9 *

Tcpc’dc elde etmiş oluyoruz.

► Liman Tepe, Fan az tepe ve Bakla 
Tcpc'ııin Kıla Yunanistan ve Kiklat 
Adaları ile olaıı ilişkilerinden söz 
edebilir misiniz?
Panaztcpe'dc olsun. Liman Tepe'de 
olsun hatta Bakla Tepe'de olsun ger
çekten bölgeyle ilgili çök yoğun ilişki
ler ortaya çıktı. Orta Anadolu kültür
leri sahil kesimine aktarılmış. Vc bura
dan da tüm Kge dünyasına yayılıyor.w •  ̂  ̂ •
Gerçekten bölgede onaya konan doğal 
liman şartlan o kadar önem taşıyor ki, 
bu önemi bir takım buluntularla ortaya 
koyabiliyoruz. Bu buluntuları ele aldı

ğımızda görülüyor kit olay sa
dece Ege Bölgesi açısından 
önemli değil, tüm Doğu Akde
niz Bölgesi açısından önemli. 
Çünkii şimdiye kadar yürüttü
ğümüz tüm çalışmalar sonu
cunda sadece lige. Kıta Yuna
nistan, Balkanlar değil, haçta 
onun dışında Mısır ile Suriye 
ile Kıbrıs ile cok açık şekilde 
bağlanlı kurmuş durumdayız.



Hakla Ti'pe. ücç Tunç Çağı ’na <7/.' Oda Mezar 

Bu döneme ait mezarlar Panaztepc'dc 
ile açığa çıktı.

► Onlar tholos mezar değil mi?
Tholos ine/arlar var, küp mezarlar var. 
KolophoıVda yine bir tholos mezar 
açığa çıkmıştı. Benzer mezarlar 
Bodrum'da da açığa çıkmıştı biliyo
ruz. Fakat hu tipte; 5 m. den daha uzun 
bir mezar ilk kez ortaya çıkıyor. 
Bunun tabi bir takım benzerlerini Kıta 
Yunanistan'da görmek mümkün. Bil
diğimiz kadarıyla bizim mezar ortaya 
çıkış şekliyle tek örnek. Mezarın 50 
cm. kadar olan yüksekliği korunmuş 
durumda. İç duvarlarının kör duvar 
tekniğinde, dış duvarlarının kaba taş
larla dolgu şeklinde yapılmış oldu
ğunu görüyoruz. Dolayısıyla onaya 
bir oda mezar çıkıyor. Mezarın özerini 
de büyük bir olasılıkla taş bir dolgu 
kapatıyordu. Onun üzerinde de belki
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toprak dolgu vardı. Böylcco Anado
lu'da ilk tumülüs olayı da ortaya çık
mış oluyor.

► Bakla Tcpc’de açtığınız mezar
lara buğdayların serpilmiş olduğun
dan söz ettiniz. Bu geleneği neye 
bağlıyorsunuz?
Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı I dö
nemlerine ait küp vc basit toprak me
zarların istisnasız hepsinin içine buğ
day serpildiği görülüyor.

► Bu bir Anadolu geleneği mi? 
Daha önce bölgede yapılan kazılar
da böyle bir şeye rastlanıldı mı?
Kazılarda rastlanıldı 1111, rastlanılmadı 
mı onu bilemiyorum.

► Bu biraz da belgeleme ile ilgili 
değil mi?
Belgeleme ile ilgili olmuştur, göriil-



Umar: Tepe, küçük testiler, Orta Tunç Çağı

meyebiimidir. Bu konuyu daha detay
lı değerlendirmek gerekiyor. Ama her 
durumdu bunu Batı Anadolu'ya özgü 
bir gelenek olarak kabul etmek 
gerekir. Zannediyorum ki daha çok 
bereketle ilgili bir olay. Mısır’da var 
tabi bu gelenek. Harı Anadolu’da 
kendi kendine ortaya çıkmış bir 
gelenek. Bunun boyutlarını henüz 
daha araştırıyoruz. Önümüzdeki yıl
larda daha somut bir takım neticeler 
ortaya kovabileceğiz. Şimdi tabi bura
da daha ilginç bir olay var. O da 
Bakla Tepc’de ortaya çıkan, aşağı 
yukan M.Ö. 13. yy'ın sonlarına tarih- 
ledigiıni/ mezar. Biz ona Geç Tunç 
Çağı mezarı diyoruz. M iken Mezarı 
demek istemiyoruz. Çünkü içinden 
daha çok yerli mal/eme çıkıyor. Ama 
Mikeıı malzemesi ya da Mikcn dünya
sına özgü malzeme yoğunlukla. Şimdi 
yerlerim yok; mezar var. Akla bir 
takım somlar getiryor. Yani kimler

geldi de gömdü. Antik çağda soyul
muş olsa da. buna arlık kralî mezar 
demek gerekiyor. Bu insanlar nereden 
geldiler veya nasıl geldiler böyle bir 
mezarı burada yaptılar. Aklımıza 
hemen Kolophoıı geliyor. Kolophon. 
Bakla Tepenin 6 km güneyinde kalan 
bir merkez. Bu doğrultuda araştır
malar yaptık. Koloplıon’da da aynı 
döneme ait bir tholos mezarın ortaya 
çıktığını biliyoruz. Fakat Koloplıon'- 
da dalıa önce yapılan araştırmaları 
değerlendirdik. Biz kendimiz bir-kaç- 
kez bizzat yüzey araştırması yaptık. 
Bu mezarla çağdaş hiçbir malzeme 
göremedik. Bu arada çevreyi dolaş
maya başladık. Dolaşırken Kolophoıf- 
la Bukla Tepe ortasında; Bakla Tepe'- 
nın 21 km güneyinde Kocabaştepe 
adında ilginç bir merkez bulduk.

► Büyük bir merkez mi?
I km çapında bir merkez ve VI.Ö. 2.
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Biuin lıcr safhası mevcut. Kokıplıon- 
da bu kadar eski malzeme olmayınca, 
ilk akla gelen burasının eski Kolophon 
olabileceği oldu. Ivski gerçek Kolop- 
hon’un Kocabaştcpe olacağı şeklimle 
ve fikrimize karşı şu ana kadar hiçbir 
şey onaya koyulmuş değil. Çevrede 
dc bunu değiştirecek başka bir yer
leşim yeri mevcut değil. Eski Kolon- 
hon’un taralımızdan ortaya çıkarılmış 
olması büyük öııern taşıyor. İkincisi dc 
eski Kolophon'un î km den daha fazla 
bir alana yayılmış olması çok önemli 
bir konu. Görülüyor ki Batı Anado
lu’da sadece Klasik ve Arkaik Çağlar
da değil; ondan önce 2. Binde de 
biiyiik yerleşim yerleriyle karşılaşıyo
ruz. Panaztepe’yi düşünecek olursak; 
Panaztepe 1.5-2 km’ye yayılan bir yer
leşim yeri. Tabi bunun yatımda bir de 
Koeabaştcpc karşımıza çıkıyor. Görü
lüyor ki, bu yerleşim yerleri, M Ö . 2. 
Bine ait dev yerleşim yerleri. Bunların 
kültür tarihi ve şehircilik tarihi açısın
dan değerlendirilmesi gerekiyor.

► Bu perspektif içinde Pûnazlepc'- 
yi nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Paıtûztcpe daha çek 2. Bin kültür
leriyle karşımıza çıktı. Linıan Tepe 
ve Balda Tepe ile olan ilişkisi ııcdir? 
Kültürel bir bağlantı var mı? 
Tamamen bağlamışı var. Malzeme 
aynı malzeme, hatta aynı malzeme 
r-fcs’lc de mevcut. Saint Jeaıı'dakı 
malzemeyi değerlendirdik. Saint 
Jean'ın oturduğu yer de bir höyük. 
Aynı kültür bölgesi içindeyiz. Şimdi 
tabi ilginç bir olay onaya çıkıyor. 
Bunu meslektaşlarımızla tartıştık, 
M.Ö. 2. Binde bölgede 3 büyük kiıltür 
merkezi karşunıza çıkıyor. Bunlardan 
birincisi İzmir ve çevresini kapsayan 
kültür bölgesi. Burası daha çok Orta 
Anadolu ile bağlantılı gibi gözüküyor. 
Ondan sonra aşağı yukarı Söke 
Ovası'mn güneyinde kalan bir bölge 
var. Burada Milet'teki sonuçlan göz 
önüne alacak olursak, burada biraz 
Giril etkisinin yoğunluğu gözüküyor. 
Bir de Çandarlı ve kuzeyindeki bül-

Uaklu Tepe Kurtarma Kuzumdan bir görünüm 
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Hakla Tnpe Kurtarma Kazısından hir gürünüm 

gelcrc bakacak olursak, buralarda da 
dalıa çok Balkan etkisinin yaygın 
olduğu görülüyor. Hülün bunlan geniş 
bir perspektif içinde ele alacak olur
sak. anlaşılıyor ki; 3 farklı kültür böl
gesi var. Bu farklı kiHtur bölgelerini 
bir siyasi bütünlük içinde ele alıp de
ğerlendirmek mümkün. Bunlan de
ğerlendirmek için vakit henüz erken. 
Ama görülüyor kit yavaş yavaş hiç 
bilinmeyen bir bölge hakkında böyle 
yeni bir takım görüşleri ortaya koya
biliyoruz. Vc zannediyorum ki bundan 
sonraki yıllarda bu hızla çalışmalara 
devam edecek olursak, bu konuda 
daha somut adımlar atabileceğiz.

► Bakla Tepe kazısına Mflzc- 
Üniversite işbirliğinin güzel bir 
örneği olarak devam ediliyor. Bir 
kurtarma kazısından beklenen per
formanstan çok dalıa fazlası göste
rildi. Bakla Tepe'de Ege Prehistor- 
yası için ııe tür sonuçlar elde edildi?

Bundan önceki yıllarda da özellikle 
baraj bölgelerinde çeşitli çalışmalar 
yapıldı. Fakat b i/ burada bir miızc- 
ıınivcrsitc işbirliğinin giizcl bir 
örneğini gerçekten onaya koyduk. 
Umut ederim ki% bıı tür çalışmalar 
bundan sonraki yıllarda daha yoğun 
bir şekilde devam eder. Bakla Tepe*de 
bir kurtarma kazısından öte. Anadolu 
Arkeolojisi için önemli sonuçlar 
verdi. Şimdi bakalım yeni bir çabamız 
daha var. Hğer o gerçckle^ebilirse, 
Türkiye'de hiç yapılmamış olanı yapa
cağı/. Bakla Tepc’yi bir ada şeklinde 
muhafaza etmek istiyoruz.+

> Tam olarak su alımda kalmıyor 
mu?
Kalmıyor. DSİ'nin maddi katkılarıyla 
höyüğün etrafını bir setle koruma altı
na alacağız.

► ilkim ayında tzınir-Urla Beledi
y e s in in  maddi katkılarıyla F.ge
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Arkeolojisi içir» önemli bir sempoz
yum gündemde. Bıı nasıl ortaya çık
tı? Sempozyumun içeriğinden ve 
boyutlarından söz edebilir inisiniz?
Biz bu yıldan itibaren internet aracı
lığı ile bütün çabalarımızı dünyaya 
duyuruyoruz. Diğer ülkelerdeki kazı
lar da bize intikal ediyor. Neticclcr 
bizden önce biılıîn dünyanın ilgisini 
çekmeye başladı. Özellikle uluslara
rası kamuoyu hem cılavlan «örmek,0  ̂ 4-
hem de bi/im çıkarttığımız malzemeyi 
görmek ve diğer bölgelerden çıkan 
malzemeyi karşı la^lmnak sureliyle 
tartışmak üzere bize bir uluslararası 
toplantı yapıp yapamayacağımızı sor
du. Tabi büyük bir toplantı yapmak 
için önce maddi kaynak gerekiyor. 
Urla Belediyesi ev sahipliğini üzerine 
aldı. Ankara Üniversitesi, Hacettepc

Üniversitesi, Alman Arkeoloji Ensti
tüsü vc Urla Belediyesi bu toplantıyı 
müştereken gerçekleştirecek. Bu ku
rumlar da bilimsel açıdan ev sahipliği
ni yapacak.

► Hangi larihler arasında yapıla
cak?
13-19 Ekini 1997 tarihleri arasında 
Urhı'da yapacağa bu toplantıyı. Ege 
Prehistoryası ile ilgili toplantılar dana 
öııcc hep Yunanistan'da veya Ameri
ka'da yapılırdı. İlk ke/ böyle bir lop 
lanınım ülkemizde yapılıyor olması 
önemli.

► Bunun nedenini Liman TepeMe, 
I’aııaztcpc'de ve Bakla lepe'de elde 
edilen sonuçlara bağlayabilir mi
yiz?

Uman Tep<*. Gri Minyas Kah:, Geç Tunç Çağ* 
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Vrla da düzen te nen ”Tarihöncesi Çağlarda L'ge" konulu toplamının Katılınmıurı itimi ada

Tabi tabi. Tamamen onlara bağlı
yoruz. Zaten uluslararası talep ile bun
lar üzerine geldi.

► O zam an ülkem iz arkeolojisi 
açısından son derece sevindirici bir 
durumla karşı karşıyayız.9 > *
l\vet Şimdiye kadar ülkemiz açısın
dan bilinmeyen bir konuydu bu. Böy- 
Icec Anadolu Arkeolojisine yeni bir 
boyut daha ka/andıtıııış oluyoruz. Bu 
açıdan da çok mutluyuz.

► Konu ne olacak?
Konuyu Neoloitik'tcn Eski Tunç Çağı* 
mn sonuna kadar olan dönemle sınır
landırdık. İleride başka bir toplantı 
Jaha düzenleyip 2. Bini tartılmayı dü
şünüyoruz İlk toplantımızda Neoli
tikken Eski Tunç Çağı'na kadar olan 
dönemde Ege dünyasını değerlendire
ceği/.

► Hangi açılardan?
11er açıdan, likoııonıik, sosyal, tekııik,

kültürel, sanat ve bölgelerin ilişkileri 
açısından, fcgc dünyasının genelde 
dünya arkeolojisinde oynadığı rol 
açısından değerlendireceği/. Şimdiye 
kadar susan Batı Anadolu sahilleri, 
artık bu suskunluğunu ortadan kaldır
mış durumda. Onlar da konuşmaya 
başlayacaklar. Ve böylece şimdiye 
kadar bilinen sonuçlan zannediyorum 
farklı şekilde dcğcrlcndincceği/.

► Gündemi ülkemizde yapılan ka
zıların belirlemesi son derecc sevin
dirici değil mi?
EvcL Yunanlı meslektaşlarımızla ara
mızda bu tür toplantılara i^lirak edi
yorduk. İlk kez Türk ve Yuııan bilim 
adamlarının uluslararası platformda 
müştereken tartışacakları bir oriaııı da 
yaratılmış olacak. Bu da tabi olaya 
değişik bir boyut kazandırıyor...

12.04 199?
Kavıikitdere/A NKA RA
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1940 yılında Eskişehir'de doğdu. 
1954 yılında İstanbul Üniversitesi, 
Fdcbiyat Fakültesi, Arkeoloji bölü
m ü‘nden mczutı oldu. 1972 vılmdam
Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Mu- 
7cler Genel Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. Sırasıyla: Karaman Müze 
Müdürü, Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdür Yardımcısı, Anadolu Medeni
yetleri Müzesi Müdürü, Gaziantep 
Müze Müdürü, Ankara Koruma 
Kurulu Müdürlüğü uzmanı ve 1991 
yılından 2001 yılına kadar Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi Müdürü olarak 
görev yapmıştır. Evli olup. 3 çocuğu 
bulunmaktadır.
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Avrupa ’rf-'i Yshtt Mtîiasi Ödülü 
DERNEĞİMİZ YÖNETİM KUR ULU 
O YBSİ' SONfcK A TEŞOÖUU.ARI 
ANKA RA ANA DOL Ü MEDENİ YET
LERİ MÜZESİ MÜDÜRÜ VE DER
NEĞİMİZ ÜYESİ İL!FAN TEMİZSOYİLE 
MÜZENİN İ99? YILINDA AVRUPA İM  
"YILIN MÜZESİ" SEÇİLMESİ ÖZERİ
NE SÖYLfSŞfnE KULUNDU.

► Anadolu Medeniyetleri- Müzesi 
1997 yılında Avrupa'da yılın müzesi 
seçildi. Ama bu medya ve müzecilik 
çevrelerinde yeterince duyulmadı. 
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği 
olarak üyelerimizi bu konuda bil- 
gilendirmek ve bu böyle bir onuru 
sîzinle paylaşmak amacıyla bugün 
buradayız. Söyleşimize başlamadan 
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taretimden verilirken 
önce sîzi ve liim Anadolu Medeni
yetleri Müzesi çalışanlarım kutla
mak istiyorum. Arkeoloji ve Arkeo
loglar Derneği olarak bu ödülden 
büvtik onur duyduk.* %
Arkeoloji vc Arkeologlar Derneği'nin, 
sayın meslektaşlarımın müzemize vc 
kalındığımız ödüle gösterdikleri bu 
yakııı alakadan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Başarı hepimizindir, ülke
mizin, meslek kuruluşumuzun, kişinin 
değil bizimdir, bütün camianındır. O 
bakımdan ilgi göstermeniz, sahiplen
meniz beni gerçekten raullıı etli. 
İnanın duygulandım,

► Yarışmaya kaç Avrupa ülkesin
den, kaç müze katıldı?



'Avnıpa'tin Yfhn Müzesi ÖduİÜ w* Burgumuİlhan Temizsoy tarafmihm etjınışs
Simdi bir kere bu ödiVI veni (İeiiİ. Ru İngiltere 6 müze ile katıldı. Yani b;r-t w w
ödül 1977'do verilmeye başlanmış, den fazla miızc ile kuliUıbilîyorlar. Bu
1997'de 20.yılım kutladı. Biz. 20. onların mil'/eciltk alanında yaygın bir
yılında bu ödülü kazandık. Daha önce- kuruluşa sahip olmalarından kay-
ki yıllarda pek çok müze
miz bu ödüle iştirak etti.

► Başvuru nasıl oluyor? 
Hakanlığımız adav gös
teriyor. Çünkü miizeler 
kendi başlarına böyle bir 
başvuruda bulunamazlar.

► Resini bir yanı var ya
ni?
Evet, Bakanlığımız uygun 

'görüp seçiyor. Ondan son
rada o m û/e, tabi ki geleıı 
Müze Konseyi elemanları-- 
na kendisini takdim ediyor. 
1997 yılımla 20 Avrupa 
ülkesi 65 müze ile katıldı. 
Bizim ülkemizden tek bir 
müze kntıldığ; lıalde 
Almanya 13, Yunanistan 5.

}097 Avrupa ’da Yıl tır 
Müzesi Ödülü

naklanraaktadır. Çünkü bu 
gün Türkiye'de bizim müze 
sayımız lOO'ün biraz üsl(in
dedir. Artta bir Almanya’da 
5-6 bin müze var. Doğal 
olarak iki ülke arasımla 50- 
60 kal gibi bir fai k olacak
tır. O bakımdan onlar 13 
müze ile katılırken, biz 1 
müze ile katılabiİiyoruz. 
İşte biz, 1997 yılında 20 
Avrupa ülkesi ve 65 müze 
içinden seçilerek bu ödiilü 
kazandık.

► Bu seçimi bir komite 
yapıyor değil mi? Komite 
kaç üyeden oluşuyor ve 
nasıl bir yapısı var?
13 üye ve 1 başkandan 
oluşuyor. Sekreteryası var
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tabi. Bu komite üyeleri, Avrupa Birli
ğ in e  dahil ülkelerden oluşuyor. Yal
nız bazı ülkelerden birden fazla üyesi 
var. Mesela İngiltere'nin 3 tane 
üyesi var. Vc başkan da 
İngiltere'den. Komitenin 
merkezi İngiltere' dc Brîs- 
loll’de. Yalnız toplantı yer
leri değişebiliyor. Avrupa Bir
liği ülkeleri içinde çeşitli yerlerde 
toplanıp, görüşme yapabiliyor. Her 
sene bir sonraki yılın adayları belli 
oluyor.

► Anadolu Medeniyetleri M üzesi 
nde ne zaman inceleme yapıldı ve 
kaç gün surdfı?
1996'nııı başında Bakanlığımız 
Anadolu Medeniyetleri VI iizesi'ni 
aday gösterdi. Yılın başında adaylık 
başvurunuzu gönderiyorsunuz. Bu
tunda birlikle onlann istedikleri doku
manlar var. Müzenin faaliyetleri ile 
ilgili yayın alanında, eğitim alanında 
her alanda dokümanlarınızı başvu
runuzla birlikte gönderiyorsunuz.

► Değerlendirmede göz önüne mi 
alı v urlar?%
Evet, ( iinkii komite üyelerinin hepsi 
gelmiyor buraya.

► Temsilcileri mi geliyor?
Evet. Düşünün 65 müze katılıyor, iki 
kişi gittiğinde yaklaşık olarak ? 
inceleme komitesi olsa, her gruba yak
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laşık 9-10 müze düşebiliyor. Müzeleri 
kendi aralarında paylamıyorlar. Yıl 
içinde ne zaman nereye gideceklerine 

dair program yapıyorlar. Ve size 
dalıa önccden bildiriyorlar. 

Diyorlar ki: "Biz Anadolu 
.Medeniyetleri Müzesi'ni şu 
şu tarihler anısında ziyaret 

edeceğiz " Yani giz.li kapaklı 
bir şey yok. Zaten scıı bir günde 

veyahut da bir ay içinde hir şey yapa
mazsınız.

► Değerlendirmede sadece müze
nin o günkü durumunu değerlen
dir miyorlar değil mi? Geçmişte bıı 
müze ne yapmış? .Ne gibi yayınları 
var? Çevre çalışması olarak ııeler 
yapuıış? Değerlendirmede bütüıı

tUROPFAN 
M USKUM O F T H E  YE A R 

ANVARD
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bunlar mı kıstas oluşturu
yor?
Tabi butun bunlar. 1996 yılının 
Şubat veya Man ayındaki bu 
başvurumuzdan sonra bize bir 
mektup geldi. Dediler ki;
**1996 yılının 18-20 hkim’i anısında 3 
gün süreyle incclcmc yapacağı*/.'* 
Komite Başkanı Kennelh Hudson hey 
de geldi. Bizzat başlnnnda bulundu. 
Kendilerini karşıladık. Burada 3 gun 
süreyle incelemede bulundular. Müze
mizin bütün birimlerini, yaptığımız 
bütün çalışmaları, yayınlarımızı ve 
laboratuarımızı gösterdik. Geçmişten 
bu güne müzemizin yapmış olduğu 
çeşitli alanlardaki araştırmaları göster

dik. Müze lıııngı kazılan» hangi 
yüzey araştırmalarım yapmış, 
anlattık. Anadolu Medeniyet
leri Müzesi Anadolu Arkeolo
jisine ismini yazdıran birkaç 
müzeden biri.

► Tüm bu veriler değerlendirmede 
öııcm taşıyor mu?
13ıı verilerin hepsi masaya yatırıldı. 
Geldiler, gözleriyle gördüler. Teşhiri 
gezdiler. İnanmazsınız tuvaletlerinize 
varıncaya kadar giriyorlar. Konferans 
salonunuza, kütüphanenize, laboratua
rınıza bakıyorlar. 3 giiıı sonunda biz
den bir takını daha dokümanları alarak 
ülkelerine döndüler. Ve toplantı 1996

Anadolu \fıttlirmytiSfcri Müzesi
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A t? Q dolu Afadiftiytütitsri Müzesi 
yılının Aralık ayı içinde Strazbourg'da 
oldu. Her gurup 8-9 yere gidiyor, 
toplanıp haftalarca süren bır çalışma 
yapıyorlar. Bunun sonunda bir öıı 
eleme yapılıyor. Bu ön elemede; 
hemen hemen yarısı elemine oluyor. 
İlk aramada 65 müzeden 38 müzeye 
indi. 2(1 ülkeden birdenbire 15'c düştü. 
Ondan sonra bize dediler ki; “Siz ön 
elemeyi kazandınız ama finalin nc 
zaman nerede yapılacağını biz size 
daha .sonra duyuracağız.“ Final müsa
bakaları 16-20 Nisan tarihlerinde 
İsviçre'nin Lozan kentinde oldu. Bu 
3X müze temsilcisi oraya geldi. Hatta 
bazı ülkeler, bazı şehirler Belediye 
Balkanlarıyla* medyasıyla oraya gel
di. Yani o kadar büyük onur ki onlar 
için. Mesela CardilTBelediye Başkam
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ve CardifF şehrinin televizyon kanaiı 
da geldi.

► Yerel yönetimler müzenin yanın
da* onlara sahip çıkıyor o zammı? 
Sahip çıkıyor gururlanıyor adam. 
Bunun gururunu yaşıyor insanlar.

► Zaten bir ülkede müzeler o ülke
nin yüz akı durumunda değil mi?
filbeitc. Burada her üyeye 3 gün 
süreyle medya vc topluma açık, 
büyük bir salonda kendim lakdim 
imkanı veriliyor. Sabah vc öğleden 
sonra olmak üzere; 6-7 müze her 
seansta çıkıyor kendini orada arılatı
yor. Daha ziyade burada bizim yap
tığımız gibi soru-cevap, şeklinde.



1 ............................. -  - ................................... ........................

► Bu birincilik ödülüne ulaşılırken 
sadece gönderilen belgeler ve bura
ya gelip yapılan incelemeler değil,
gidip orada o insanlara nıü/eyi 
anlatmanı? da el kili oldu o zaman? 
O da etkili oluyor. Ama benim 
anladığım kadarıyla oraya gelin
diğinde zaten karar verilmiş oluyor. 
Onların uzun suren karşılıklı konuş
malarından, fikir teatilerinden sonra 
oraya geldiklerinde bu zaten tespit 
edilmiş oluyor. Çiinkiı toplantı başla
madan öncc Kennetlı Ifudson bey 
yaptığı konuşmada; “Sizin buradaki

sunuşunuz neticeyi etkilemeyecektir. 
Onun için rahat konuşun, ralıat olun. 
Zaten şu anda büyük ödülü kazanan 
ve mansiyonu alan müzeler seçilmiş 
durumda. O bakımdan bu bir sohbet 
toplantısıdır. Herkes diğer müzeyi 
biraz tanıma imkanı bulacak, kendi 
gözleriyle de görecek ve verilen 
kararın değerini, doğruluğunu kendi
leri de göreceklerdir" dedi. Dola
yısıyla bizim oradaki sunuşumuz 
komite (iyelerine degil ama diğer 
müzelere kendimizi Ut m t ma seklinde 
geçti.

35



Mustafa Kanal Atatürk

> Ülkemizde ilk defa bir müze 
“Avrupa'da Yılın Müzesi” seçildi 
değil mi? Daha önceki Ödüller 
Avrupa Konseyi tarafından mı ve
rildi?
Müzeler Konseyi *ndcn dc Avrupa 
Konseyi'ndcn de verilen ödüller var. 
19S4 yılında İstanbul Türk-İslam 
Eserleri Müzesi ilk mansiyon ödülünü 
aldı. Daha sonra 19HK yılında Antalya 
Müzesi, 1995 yılında da Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi mansiyon 
ödülünü aldı. Büyük ödülden sonra 
2/lik. 3/lük ödülü yok. Büyük ödül ve 
mansiyon ödülü var. Mansiyon 
ödülünün sayısı değinebiliyor. Kesin 
bir rakam yok; 3 müzeye, 5 müzeye 
verilecek diye. Bazen 6 müze olabili
yor. Bir de 1993 yılında İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Avrupa Koııse- 
vi'nin ödülünü bir müzeyle ortaklama 
aldı. Dolayısıyla Türkiye'de ödül 
kazanan müze sayısı 5 oluyor.
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► Ama ilk defa Avrupa'da yılın 
rniizesi ödülünü Anadolu Medeni
yetleri Müzesi almış oluyor.
Evet. Büyük ödiil ilk defa bizim 
müzemiz tarafından kapanıldı. Bakın 
şu hurila üzerinde hangi ödülü, hangi 
ülkenin kaç ke/ kazandığı görülüyor. 
Bu haritaya baktığımızda; Avrupa 
Birliğine dahil Portekiz’in, Ispanya'
nın, İtalya'nın Macaristan’ın, Çek 
Cumhuriyetinin, İrlanda'nın ve 
Finlandiya'nın bu büyük ödülü bııgünc 
kadar kazanamadığım görüyoruz.

► O /am an bu ülkemiz müzeciliği 
adına büyük bir onur.
Bu sizin dc başta söylediğiniz gibi 
yeterince algılanamadı, değerlendiri
lemedi. Aslında bu büyük bir başa
rıdır.

► Büyük önderliniz Atatürk Ulusal 
Kurtuluş Savaşı yıllarında kültüre, 
kültür varlıklarımıza ve müzeleri
mize büyük önem vermiş. Ama aynı 
önem i m aalesef şimdi yeterince 
göremiyoruz. Ekonomik nedenler
den dolayı m üzelerim iz, kültür 
biraz ikinci planda kalıyor değil 
mi?
Vallahi ben ekonomik nedeni kabul 
etmiyorum. Devlerin gereken önerni 
verememesini ekonomik zorluklara, 
yetersizliklere bağlamak istemiyorum. 
Çünkü düşünün, daha Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti yok; Büyük



ıraion ahşap masasının ktınsurvasyonu

Millet Meclisi hükümeti var. Ve askeri 
alanda bir zafer kazanılmamış, cep
hede savaş devanı ediyor. Devletin 
gclcecği, veyahut uı ülkenin gclcceği 
henüz aydınlık değil, her şey mualak- 
la... Düşman 100 km. uzaklıkta 
Sakarya boylarında ve çatışmalar 
devam ediyor. Atatürk böyle bir 
durumda kültüre önem veriyor. Bu* 
onun geleceğe olan güvenini, gelecek
te bir devlet olacağına inandığını gös
teriyor. “Ben devlet olacağım” diyor.

► İnanmış yani.
Kvct. Devlet olabilmek için sadcce 
lavaş alanlarında zafer kazanmanın 
yeterli olmayacağını, eğitim, kültür 
gibi alanlarda da bn takını faaliyetler

yapması, bir takım adımlar atması 
gerektiğine inanıyor.

► Bu müze Atatürk'ün direktifle
riyle kurulmuş değil mi?
Evet. Cumhuriyet Döneminin ilk mü
zeciyiz. Biz bunun gururunu taşıyoruz.

► O zaman bu ödül, Cumhuriyet 
felsefesinin bugüne çok güzel bir 
yansıması.
Evet. Başka bir şev değil. Çok güzel 
tabi. Ankara’da bir Eti (Hitit) miı/enin 
kurulması tamamen Atatürk'ün fikri
dir.

► Bu müzenin avantajları nelerdi? 
Geriye doğru düniip baktığımızda
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Inadotıı AJedetu yeriniri Müzesi ait teşhir salonundan görünüm

kurtarma kazıları* çevre çalışmaları 
yapan vc seçilmiş eserlerini krono
lojik bir anlayış içinde halka çok 
UÜzel sergileyen bir müze görüyo
ruz. Bımıııı dışırtdu neler birincilik 
ödülünü almanızda etkili oldu?
Bu ödül töreni esnasında bir doküman 
dağıtıldı. Gerek mansiyon ödülü alan
lar. gerekse büyük ödülü alan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi burada anlatıl
dı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi an
latılırken orada diyor ki; “Uzun vc 
sabır isteyen görüşmelerden, karşılıklı 
fikir alışverişlerinden, uzun konul
malardan, münakaşalardan sonra, 
Ankara Anadolu Medeniyetleri

w

Mıizesi'nin Avrupa'da Yılın Müzesi 
Ödülüne layık olduğuna ekseriyetle 
karar verilmiştir.*' Bu karar verilirken

geçerli olan kriterler şunlardır, “Bir I 
kere Anadolu Medeniyetleri Müzesi I 
bugün iki tarihi yapı içinde görev yap-1 
maktadır. Bu iki tarihi yapı çok güzel I 
restore edilerek, fonksiyon verilm iş-1 
lir." diyor.

► Binaların kendileri de korunmuş I 
aynı zamanda.
Binaların kendileri de korunmuş vc i 
müze olabilmesi için bazı tadilatlar 
yapılmış, ama bu binanın özüne 
tecavüz etmemiş. İşte bıı çok giizel bir 
restorasyon vc müzeye dönüştürme | 
şekli. Bu bir İanesi. Ondan sonra diyor 
ki; "Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
Avrupa'da pek çok müzenin hala bir j 
siiper market müzesi gibi ııc bulduysa 
teşhir vitrinine doldurur şekilde değil.

ama bir butik müze şeklinde koleksi
yonlarının içinden en güzel örnekleri
ni insanları sıkmadan sergisini düzen
lemiş. Anadolu'da yaşamış kültürlerin 
en giizel örneklerini teşhir ederek, çök 
güzel hır sergileme yapınası” bu 
ödiilde ikinci kriter olmuştur. Bundan 
sonra “Kültürel konulara vermiş 
olduğu önem" diyor Bazı gelenekler 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
yerleşmiş. 35 yıldır konferanslar veri
liyor. Ve bunlar sürekli yapıla gelmiş. 
Bu sürekliliği belgelerle kanıtlamışız. 
Bu giizel geleneğin yanında; yine “35 
yıla ulaşan bir zaman zarfında devam
lı takvimler çıkarmış vc bunları 
kamuoyuna duyurmuş” diyor. Bunun 
yanında yine “Müzede konserler, kon
feranslar vc seminerler çok yaygın bir

şekilde yapılmıştır” diyor. Son yıllar
da müzenin eğitime vermiş olduğu 
öneme dikkat çekiliyor.

► Bıı da önemli bir kriter değil mi? 
Önemli bir kriter tabi. Çünkü 
Avrupa'da bir müzenin eğitim alanın
da çalışmaması, eğitime hizmet 
etmemesi düşünülemez.

► Zaten çağdaş müzecilikte eğitim
le müze iç içe düşünülüyor artık. 
Avrupa'da böyle, bizim ülkemizde 
de böyle olmak zorunda değil mi?
i'vet. Çünkü biz bu kültürü son nidan 
veremeyiz. Çocuklar bunu çocukluk 
yaşlarından itibaren gerek ailelerinden 
gerekse okuldan alırlar.
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► Ülkemizde büyük bir eski eser 
kaçakçılığı yaşanıyor. Şimdi bu 
kaçakçılığı nasıl önleriz diye insan
lar sürekli bir arayış içinde. İşte o 
çocuklara müzede vereceğimiz eği
tim, eski eserlerim izi sevdirebil- 
memiz açısından çok öncin kazanı
yor degil mi?
Evet. Ağaç yaşken eğilir. Çocuğa bu 
kültürleri belli bir yaştan sonra vere
mezsiniz. İlkokul çağında, hatta 
ilkokuldan önccki çağlardan başla
yarak aileler ve okullar bu işi üstlen
melidir... Müze, eğitim konusunda son 
yıllarda gerçekten büyük bir yükü 
omuzladı. Geldiler bunu gprdülcr. 
Öğrencilere verdiğimiz ücretsiz dokü
manlar. bilgiler onları etkiledi. 
"Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke 
eğitimine önem veriyor. Vc bir takım 
dokümanları çocuklarına aktarabili
yor" dendi. Bunun yanında müzenin 
son 50 yılda .Anadolu Arkeolojisine, 
insanlığa ve insanlığın geçmişine yap
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tığı hizmetler var. Anadolu'daki pek 
çok büyük kazıda Anadolu Medeni
yetleri MCizcsi’ntn imzası var.

► Ne anlamda?
Kendisi bizzal kazı yapmış, liskı- 
yapar, Yalbıın. AUıntcpc ve Polatlı- 
höyük kazılarını yapmış. Alacahö- 
vük'te bile bu müzenin katkısı var. 
Dolayısıyla müzenin arkeoloji alanın
da yaptığı hizmet çok büyük. Pek çok 
Avrupa ülkesindeki büyük müzeler
den daha fazla hizmeti var. Bunun 
yanında müzenin uluslararası proje
leri var. Yani bugün bir Avrupa Birliği 
ülkesi değiliz ama bizim müzecilik 
alanında gelişmiş ülkelerle uzun yıl
ların gerisine giden bir ikili işbir
liğimiz var. Mesela Gordton kazısı 
nedeniyle Pensilvannia Ünivcrsire- 
s i’ylc 18 yıldan beri ahşap eserlerin 
konservasyonu konusunda bir proje 
devamlı yürüyor. Son 5 yılda Tokyo 
Üniversitesi %yle işbirliği başladı.

Anadolu Medeniyetleri A füzesi. Aitti: Taç. Balgat Mirzan MS. İ-2,yy



fCvnmtih Hudsoiı un müze bboratuuntsda 
niceleme yaparken

Labonıtuarımiza yardımlar yapıyorlar, 
eleman gönderiyorlar. Ama inanın biz 
bu konuda sadece alıcı değiliz, biz dc 
vericiyiz. Biz de teknoloji alanında, 
konservasyon vc restorasyon alanın
daki birikimlerimizi onlara aktarıyo
ruz.

► Bu ödülü aldıktan sonra yerli 
ziyaretçi sayınızda artış oldu mu? 
Bunu bir sene içindeki rakamla ifade 
etmek belki yanıltıcı olabilir. 1997 
yılında ülkemizde turizm genelinde 
bir yıl önccsiüc nazarun yükseliş var. 
Bu bakımdan 1998 yılı bizim daha 
kesin bir karar vermemizi sağlayacak.

► Beklemek lazım diyorsunuz?
Beklemek lazım biraz. Çünkü ziyaret
çi sayımızda 1996'ya nazaran 1997*de 
% 55-60'lıkbir artış oldu.

► Yerli ziyaretçi sayısında mı?
Yerli vc yabancı. Daha önceki yıllarda 
200 bin civarında seyreden yabancı 
ziyaretçi sayımız, bu sene 325 bine 
çıktı. Yani % 66'lık bir artış gösterdi. 
Keza 100 binlerin biraz üzerinde 
seyreden yerli ziyaretçimiz birdenbire 
20(1 binin üzerine çıktı.

► Kazanılan hu ödül medyada ve 
m ü/ccilik alanında yeterince duyu
ruldu mu?
Maalesef ülkemizde yererinee dııyu- 
rulmadı, duyurulamadı. Yun dışında 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
Aıjanlin’den Japonya'ya. Avuslural- 
ya’dan Kanada’ya kadar çok iyi 
tanınıyor.

► t  ikemiz adına onur verici.
Çok çok onur verici. Türkiye’de çok 
iyi tanınan iki müze vardır. Bir tanesi 
Topkapı, diğeri dc Anadolu Medeni
yetleri MüzesiTdir. Bu, müze açısın
dan, ülkemiz açısından son derece 
gurur vericidir.

► Anadolu M edeniyetleri Müzesi
1997 yılında bu ödülü aldı. Şimdi 
bundan sonraki hedefleriniz ne ola
cak? Çüııkü artık hedef büyüdü;
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Anutlolu Medeniy&flcri Muzesi'ndc. bir grup zivurciçi
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Anadolu M edeniyetleri Miizcsi 
böyle bir ödülden sonra yerinde 
durmayacak herhalde?
Zaten durmuyordu. Ama bu ödül, bizi 
yerimizi korumak için birtakım zorla
malar. yaptırımlar içine soklu. Aşağı
da le^hir salonlarımıza inecek olur
sanız. orada miıze içinde bazı büyük 
al ılımların, yeniliklerin yapıldığım  
göreceksiniz.

► Bu sadecc vitrinlerin yenilenmesi 
anlamında mı? Yoksa teşhir anlayı
şında da mı değişiklikleri içeriyor? 
Teşhir anlayışında da yenilikleri 
içeriyor. Mesela bir Çalalhöyük duvar 
resimlerinden ilk defa güz,el örnek
lerin sunulması Çautihöyük dünya

arkeolojisinde çok önemli bir nokta. 
Yani Neolitik Rönesans diyebile
ceğimiz; insanlığın -toplayıcılıktan, 
avcılıktan birdenbire üretici bir top
lum haline geçerken dünyanın cıı 
gelişm iş Neolitik ınerkczi olarak 
görüyorum. 1998 turizm mevsimine 
Çata I h fty ii k v i t rî nlcrin i I > ü y ü icre k, 
yenileyerek giriyoruz. Kültepe, M.Ö. 
2. binin basında Anadolu’nun ufkunu 
açan bir merkez. Kültcpe kazılarından 
son 15-2(1 yıl içinde çıkan veni bulun
tulardan örnekler sunacağız.

> Mirzenin alt kalında da bir çalış
ma var. Orada nevi vurgulayacak-

*  r 1  •

siniz?
Alt katta, yeni bir teşhir salonumuz



F.sh Kültür fititjuu î\müil Kahraman H: A/unIofu Mvdoniyçthv’i Müzesi 7ı/ ziyareti
hizmete girecek. Bilindiği gibi bizim 
iist katsa tele bir salanda teşhirimiz 
vardı. Bu tek kattaki teşhirimizde biz 
daha ziyade Anadolu Prehistoryastm; 
M.Ö.7. Binlerden Klasik devire (.Vl.Ö. 
5. yüzyıl) LidyaVa kadar olan kültür
leri sunuyorduk.

► Bu yeterli olmuyor muydu?
Diğerleri yeterli oluyordu. Yer sorunu 
nedeniyle Klasik devirlere aiLçok /en 
gin bir talcı koleksiyonumuz olmasıııo 
rağmen, biz bunu iki vitrinde suna
bil iyorıiuk. Zengin bir canı koleksi
yonumuz olmasına rağmen 10-12 cam 
eseri sergileyebiliyorduk. Düşünün 3 
bin cam eserini/ var. Rumi 10 eserle 
yani 300’de Tiyle sergiliyorsunuz. Bu 
şanlarda sahip olduğunuz koleksiyonu 
tanıtmak mümkün olmuyordu.

► Peki ne yaptınız bu dezavantajı 
ortadan kaldırmak iyin?
Müzenin altında daha önce mevcut 
olmayan mekanı kazarak bir teşhir 
alanı elde ettik. Yarım yüzyıl hatla 
biraz daha fazla bir süreç içinde 
Ankara ve çevresinde yapılmış onun 
üzerinde kazı var. Bu kazılardan çıkan 
eserlerin sergilemesini gerçekleştiri
yoruz. Ankara bölgesinin bir müzesi 
veyahut ta bir seksiyonu olacak. 250 
ırf’lik bir alanda. Eski Tunç 
Çağı'dan başlayarak Aııkaıa'ıun yak
laşık -1500 yıllık tarihi kesitini burada 
sunacağız.

► Ülkemizde belli başlı müzeler öıı 
plana çıkıyor. Anadolu Medeniyet
leri Müzesi, Antalya Miizcsf, Bod
rum Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi.
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A timin! u M aleniye!teri Müzesi, Giint'ş Kursu, Alacahöyiik M.Ö $ Hinin ikinci yarısı
Ama bir de mudalvonıın öbür yüzü 
var. Taşrada çoğu müzemiz içler 
acısı durumda. Elbette ülkemizde 
bir müzemizin böyle bir ödülü al
ınış olması sevindirici. Ülkemiz mü
zeciliğini bir bürün olarak düşü
nürsek l>ıı konuda büyük müzeleri
miz ne yapabilir?
Bence müzeler canlı bir yaraı ıkür. Do
ğarlar. büyürler vc hiçbir zaman öl
mezler; devamlı olarak büyi’ır, gelişir
ler. Ama müzeleri müze yapan, onları 
canlı tutan içindeki personel, içindeki
44

idarcci vc uzmanlardır. İşle bu idareci 
ve uzmanların kaliteli, iyi yetişmiş 
olması, gerçekten mesleğini sevmesi, 
mesleğine gönül vermesi gerekir.

► Bu çok önemli değil mi bizim 
mesleğimizde?
Ilerşcyi devletten beklemek yanlıştır. 
Bugün Türkiye ekonomik bakımdan 
belirli bir yere gelmiştir. Vc kültür 
alanında hizmet sunmak isteyen var
lıklı kişiler ortaya çıkmıştır. Hem de 
hiçbir şey beklemeden. “Ben bu ülke



A aminin \  falca ıycv’cri Müzesi, Mermer 
Domuz Art Heykeli. A ahıra M S. 2. yy

den aldım, bu ülkeye vermek istiyo
rum” diyen. Türkiye'de işte bize dilden 
görev inandırıcı olmak, bu kişilerin 
yapacağı yardımın boşa gitmeyeceğini 
belli bir şeyin yapılabilcccgini onlara 
göstermek lazım.

► Zaten Avrupa’da, Am erika’da 
müzecilik artık bu anlayışla yürü
yor değil mi? Bu ülkelerde devlet ııe 
kadar güçlü de olsa işler yerel ola
naklarla, sponsorlarla yürüyor. Biz
de de bu sistemin gelmesi gerek. 
Elbette. Bu kişiler çok basil bir şekilde 
onore edilerek, ödüllendirilerek, birer

plaket verilerek, isimleri bir salona ve
rilerek bu tüt sponsorlarla, devlet 
dışında yardımlar elde etmek müm
kündür. Onun için bence yeni müze
lerin kurulması, çoğalması zorunludur.

► Umutsuz olmamak gerek.
Hiçbir şekilde. Anadolu gibi çok zen
gin bir kültürel mirasa sahip bir 
ülkede, müzeler birçok kişinin zaııııel- 
tiğintn ötesinde sadeec yuıtdışından 
gelen yabancılara kültür varlıklarımı
zın sunulduğu kapalı bir mekan olma
nın ötesinde bilgelerinin karakolu
dur. Eski eserlerin korunmasında en 
etkili birimlerdir. Dolayısıyla müzenin 
ziyaretçisi yok. müzenin eseri yok, 
burada niçin müzeye gerek var man
tığı kesinlikle yanlıştır. Bugün Avru
pa’da 60 bin müze var ise ve bu 60 bin 
miizcnm 3/2’si yani 40 bin müze 2. 
dünya harbinden sonra kurulmuşsa, 
demek ki müze bir ülkenin kültürel 
gelişmesi, kalkınması için çok önem
lidir. Yani ilk öncc ekonomik kalkın
ma. sonra kültürel kalkınma bayır öyle 
bir şey yok. Kültürü kalkınmamış bir 
ülkede ekonomik kalkınmayı bekle
mek lıenee cahillik olur.

► Zaten bizim ülkemizde arazi teş
kilatları bulunmuyor. O açıdan  
mevcut müzelerimize büyük iş dü
şüyor. Her şeye rağmen ülkemizde 
müzeciliğimizin ulaştığı noktayı 
yeterli buluyor musunuz?
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İthafı Vc?ntizwı_\ muzcdc bir grup bürokratla

Bulmuyorum. Çünkü ideal bir nokta 
yoktur. Bu müze bile iılca! noktayı ya
kalamış değildir.

► Müzelerimizi yaşayan varlıklar 
olarak nitelediniz. O zarııaıı sürekli 
gelişecektir.
Evet gelişecektir, büyüyecektir. Bugü
nün cn mükemmel teknolojisi yarın 
geride kalacaktır. Onun için devamlı 
büyümek, gelişmek vc daha iyiyi ya
kalamak mecburiyetindeyiz. Her ge
lene iş var. Müzeler hiçbir zaınaıı işim 
bini diyemez.

► Anadolu Medeniyetleri M ü/csr- 
nde teknoloji yeterince kullanılıyor 
mu?
Kullanılmıyor.
‘16

► Müzeyi tanıtmak içîıı mü/enin 
CD-ROM'u hazırlanamaz mı? Veya 
müzeyi yerinde gezme olanağı bula
mayanlar ivin sanal ortamda miue- 
yi gezmeleri sağlanamaz mı?
1998 yılı Nisan ayından beri müzenin 
içinde temin edemediğimiz mekanı, 
müzenin dışında açık havada, iistii 
örtüyle kapalı bir alanda elde cdece- 
£i/. Yaklaşık lüü kişiyi aynı anda 
Anadolu Kültürleri* Anadolu Arkeo- 
lojisi vc Anadolu Medeniyetleri Mü
zesi hakkında bilgi verilebilecek bir 
ınekaıu hazırlıyoruz. Bu Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi için bir eksik
likli. Bunu 1998 yılında hizmete 
geçiriyoruz.



Anadjflv Medeniyetleri Müzesi, C-om 
Amphorzska* Taşköprü. M.ö. 2.yy‘m svnn

► Bu çok güzel bir haber
Beğeneceksiniz. Bunu basit bir tele
vizyon ekranında değil; bugünün 
leknolojisinin en son ulaştığı imkanla, 
bfıyıik bir sinema perdesi şeklinde 
sunacağı/, Türkiye'yi ve müzemizi iyi 
tanıtabilecek bir programla bunu 
sunacağız. Zannediyorum ki bu prog
ramı bir sezonda 100 bin kişi izleye
bilecek.

► Yayııı faaliyetleriniz nasıl gidi
yor? Yıllıklarını/, var, konferanslar 
yayınlanıyor. Bir de helli eser grup
larına yönelik zaman zaman çıkan 
eser kataloglarınız var. Bunlar 
devanı edecek mi?
Bizim ödül almamızda cn önemli fak
törlerden bir tanesi de yayınlanmizdı. 
Bir müze düşünün son 6 yıl içinde *15 
tane yayın yapmış. Böldüğünüzde îıer 
yıl için 7 ‘ııin üzerinde bir rakam çıkar. 
Bu yayınlarda bir süreklilik var. Peri
yodik yayınlarımız var. Periyodik ya
yınlan devam ettirebilmek çok zordur. 
Hele iılkciuiz gibi basım olayının çok 
pahalı olduğu bir ülkede. Bu periyodik 
yayınlarımız öyle 50-100 sayfalık de
ğil, 300 sayfanın üzerinde. Bir müze 
yıllığımız 11 yıldan beri çıkıyor. Bir 
konferans yıllığımız 6 yıldan beri 
çıkıyor. Bııuun yanında kataloglanınız 
var. Katalog çalışmalarımıza baslar
ken yaklaşık 15 ciltte tamamlamayı 
düşündük. Bu yıl, 250 sayfalık bir ta
kılar katalogumuz ve dünyanın belki 
de en zengin adak stellerinden oluşan 
bir katalogumuz çıkacak. Fransızlarla 
Ortak bir çalışma içiııe girdik Lyon 
Lniversiic.si’yle ortaklaşa bu adak 
slellerıni yayınlayacağız. Bunun her 
türlü çalışması bitti. Şu anda hasım 
aşamasına geldik. Maddi imkanı da te
min edildi. Bunun yanında yine 199N 
yılında büyük bir ihtimalle Uırih süre
ci içinde, başlangıcından güniirniîze 
silah konusunda bir yayınımız olacak.
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Amulofu Medemyaûcri Müzesi. Kral Sulumeii'nin Ru yük i  ann önüruin iixu!cfi. Bazalt, 
Malatya- Ax!onıepe. M.Ö. 10-9, yy

► Ö d ü l  olarak size ne verildi. Para 
ö dü lü  a ld ın ız  m ı?

Miizclcr Konseyi'nin alınıp olduğu 
prensip kararı gereği, hüyük ödiılıı 
alan ülke bir yıl süreyle İngiliz 
lıeykeliraş Hcnry Moorc’un yumurta 
benzeri heykelini müzesinde sergili
yor. Bir vıl sonunda, bir sonraki ödülü 
kazanan ülkeye bunu teslim ediyor. Şu 
anda bizim müzemizde 7-8 aydan beri 
bu büyük ödiil sergileniyor. Tabi 
bunun yanında bir beratımız ve serti
fikamız var. 1997 yılında Avrupa’da 
cn iyi m ü/e olduğumuzu belirten şer
li likamız teşhir salonumuzda sergile
niyor. Bunuıı yanında bir maddi ödül 
de müzemize verilmiş durumdadır. 
Biz bu maddi ödülü daha ziyade 
yayın, müzemizin yapmış olduğu 
restorasyon ve kazı çalışmalarında 
kullanacağız.

► Peki biraz ütopik bir düşünce 
ama bunu diğer müzelerle paylaş
mayı düşünmez misiniz?
Biz diğer küçük müzelere müzemizin 
gücü nispetinde zaten yardrnı yapı
yoruz. Bundan 2 ay evvel yapılan İç 
Anadolu Müzeleri Müdürleri toplan
tısında, ben bu konuyu giindeme getir
dim. Orada yaklaşık 15 kadar müze 
mensubu arkadaşım vardı. Eğitim ala
nında yapacağınız çalışmalarda 4 veya 
8 sayfalık yayınlarınızı ben üstleniyo
rum, dedim. Düşünün, bunu 15 müze
ye Lcklif ettim. Böyle bir yayın 100 
milyona ıııal olsa ben 1,5 milyarlık bir 
baskı işini üzerime almış oluyorum. 
Bu büyük bir yardımdır. Bunun dışın
da maliyetini ödemek şartıyla demek
lerinde satmak üzere kan ve kitap iste
ğiyle geldiklerinde ben bu yardımı da 
yaparım. Ama insanlar üretmeye, bir 
şeyler ortaya koymaya zorlanmatıdır.
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Anadolu bfedamyetldri \fÜ2ûsi. Soğu biçimli kaplar, 
l'.i ' Üoğazkoy M.Ö. 16. yy

olsa da insanlar yeterince  
gelip gczcınez.sc bir anlamı 
olmaz.
labi bu eğitime, ekonomik zor
luklara dayanıyor. Bugün bi
zim ülkemizde 10 milyon işsiz 
varsa, yaşam düzeyi son derece 
geriy.se, müzelerimiz gczccck  
olan memur vc nispeten eği
tilmiş ona kesim yaşamak ivin 
birden fazla işle çalışıyorsa 
yani günün S saatini değil: 8 
saatin çok üzerinde geçimini 
elde etmek için uğraşıyorsa, 
hafta sonunda bile çalışıyorsa 
bu yorgun insandan müzeyi 
gelip gezmesini heklememz 
abestir.

Hazır verdiğinizde onun zevkini ala
maz. Onun için kendileri bir uğraş 
içinde olacaklar. Bcıı de yıllar evvel 

bir taşra müzesinden Anadolu 
Medeniyetleri M üzesi'ne geldim. 
Ödemek üzere bazı hediyelik eşya, 
kitap, kart satın aldmı. Vc bunlan geri 
ödedim. Ama orada bir maya oluştur
dum. İşte müzelerimiz böyle karşılık
sız değil, ama zaman içinde kendisini 
bir yaptırım, zorlama altına almış 
olursa daha çok çalışır.

► Ülkemizde müze gezme kölıü- 
rünün pek gelişmediğinden söz edi
liyor. Sizce bu konuda neler yapıla
bilir? Sonuçta müzeniz ne kadar iyi

► Her şey e rağıııeıı ne yapıla
bilir? Eskiye göre insanlarım ız  
daha fazla müze geziyor. Eğitim  
dediniz, eğilim  işinde televizyon
ların, medyanın da bu işe el verme
si gerekmez mi?
Bilhassa mahalli televizyonların hu 
konuya daha iyi yaklaşması gerekir. 
Müzelerin medya ile iyi ilişkiler 
içinde olması şarltır. Kendi sesini 
orada duyurması, halkın ilgisini çek
mesi şarttır. Ben Bakanlığımızın va
tandaşlarımıza müzelerimizi, talebeler 
ve askerlere olduğu gibi ücretsiz veya
hut ta bugünkü ücretin çok altında bir 
ücretlc gezmelerini sağlaması gerek
tiğine inanıyorum.
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► Gerçeklen bizim böyle hır şeye 
ihtiyacımız var. Ülkemizin biiyiik 
bir :ırkeo!ojik potansiyeli var. Onıııı 
için bir şekilde halkımıza arkeoloji
yi, eski eserleri ve müzeleri sevdir
mek zorundayız. Bu eski eser ka
vakçılığının önlenm esi açısından  
çok önemli.
Tabi ki bu işi yapan kişilerin sonunu 
getiremeyiz. Bu hastalık gibidir. Ama 
dediğini? gibi cn azından bunu hoş 
karşılamayan bir kesimi meydana 
getirirsek bunu dengeleyecektir. “Sen 
ne yapıyorsun! bu benim ülkemin 
kültür varlığı” diyecek.

► En azından genç kuşaklara.
Evet.

• •

► t  ikemizde yeterli müzecilik eğiti
mi verilmiyor. Üniversitelerin ar
keoloji, sanal tarihi, filoloji vb. bö
lüm lerinden mezun olanlar mü
zelere geliyorlar. Müzeciliği müzede 
öğreniyorlar. Bunun güzel yanları 
var ama biraz da dezavantajlı yan
ları yok mu?
Bakın ben size 30 senedir bu mesleğin 
içinde olan birisi olarak söyleyeyim: 
müzecilik müzede öğrenilir. Mutlaka 
bazı kitabî (kuramsal) bilgiler veril
meli ama dediğim gibi herşey yerinde 
öğrenilir. Müzeye hayatta girmemiş, 
miızcnin içinde müzenin havasını te
neffüs etmemiş kişiler, istedikleri 
kadar kitap okusun. Bir çok loplantı- 
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da. seminerlerde müzeyle ilişkisi 
olmayan kişiler konuşuyorlar. Ama 
üniversitelerde müzeyle ilgili bir 
lakını dersler olmalıdır. Bazı kitabî 
bilgiler şarttır. Ama müzecilik müzede 
öğrenilir. Bu uzmanlık, zaman, yete
nek isteyen bir konudur. Gönül verme 
işidir. Tecrübcli, bilgili, büyük müze
lerin bir takım şeyleri üstlenmesi 
gea*kir. Bir yerde, mesleğe başlarken 
orada ufku daha geniş tutarak, büyük 
müzelerde bir staj gibi başlatıp, sonra 
diğer küçük müzelere kaydırmak daha 
yerinde oluı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kanatlı Cin 
Fildişi, Altımepe M. Ö .  <y. yy'uı ikinci yarış t



► Bıı 15 günlük hizmet içi eğitim  
kıırsu şeklinde ulınaınalı değil mi? 
Süresi ne kadar olmalı?
iki sene falan olmalı. Özellikle yeni 

ı girenler için.

► Biliyorsunuz ICOM adlı bir teş
kilat var. Geçmişte bazı faydaları 
olmıış ama bu son dönemde ülke
miz müzeciliğine katkıları var mı?
Ben göremiyorum. Maalesef ICO.Vl 

: biraz kağıt üzerinde kalıyor. ICOM*- 
, dan sağlanan imkanlar başka yerlere 

aktı gitti. Ben bunu yaşadım, gördüm. 
Onun için ICOM bencc çok daha aktif 
olabilir, faydalı olabilir. Yurt dışında 

t küçük müzelere yardım etmek isteyen 
pek çok kuruluş var. Yeter ki s i/ ora
lara ulaşın, yeter ki onları inandırın. 
Bizim müzemiz son 5 yılda Japonya'
dan (Japon Vakfından) 20 milyara 
yakın malzeme yardımı aldı. Benim 
laboratuarım bugün yalnız ülkemizin 
değil, belki de Avrupa’daki pek çok 
müzenin laboratuarından çok daha iyi 
durumda. Hem eleman, hem alet, hem 
dc bilgi bakımından. İşte bana bu 
imkanı yaratan Japonya’dır. Son 5 
sene içinde 7 iane elektronik mikros
kop geldi.

► Ivi ilişkiler çok önemli o zaman? 
Bu kuruluşlar bizden daha farklı 
düşünüyor. Onlar kiiltiir varlıklarını 
insanlığın ortak külıiir mirası olarak 
görüyor. “Türkiye’deki kültür vurlığı-

f

Anadolu Mctfon i er i Müzesi. Jhzmnttğhnt
HtyMdfii. Gumüf w  Atim \ f .0.3.8in yıhn sonu

na Türkler bakacak” demiyor. "Ben dc 
buna katkıda bulunmalıyım” diyor. 
Ama sen isleyeceksin, sen bir şey yap
mak istemezsen tabi dışardan da 
yardım gelmez...

16. O U  MS
A nadnhi Medeni}vileri »t 1 ûıesi/A .VALİRA
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PROF. DR. CEVDET BAYBURTLUOĞLU
1934'te Şebinkarahisar'da doğdu İlk w  ona öğrenimini aynı 
ilçede, iiseyi ise Hahkesir fde tamamladı. I 953/54 öğrenim 
yılında Dil vı» Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji 
Bölüntüne g'rdi. Ve 1957 yılında mezun oldu. Aynı yıl asistan 
olarak avnı boltl/nde görev aldı. 1961 yılında doktorasını verdi. 
Ve avnı yıl inci Bayburtluoğlu ile evlendi. Hu enlilikle?: Murat 
ve Itır isminde iki çocuğu oldu. 1965 'te doçent, l97S'de ise 
profesörlüğe atandı. Aynı Anabilirn Dalından emekliliğe 
ayrıldı. 1959'don itibaren burslu, dawtli veya seminersem- 
pozyunı yahut kongre vesilesiyle Almanya, İtalya. Avusturya, 
İngiltere, Fransa'ya gitti. Bunların dışında mesleki görgü ve 
bilgisini arttırmak için Danimarka. Hollanda. Noneç. tsveç, 
İsviçre, Çekoslovakya, Yunanistan. Romanya vc Bulgaristan a 
gitti. Alman ve Avusturya Arkeoloji Enstitülerinin 1964 'ten beri 
üyesi. Halen Anadolu Medeniyetleri Araştırma ve Tanıtma 
Vükft'ntn Başkanı. Türkçe vt> yabancı dillerde çıkmış beş 
kitabının yanı sıra değişik dillerde yayınlanmış makale, bildiri 
ve konferans metni bulunmakladır. Uluslararası ölçüde alan 
dört ansiklopedide değişik konulanla yazdığı maddeler bıdun- 
maktadır. Anadolu'daki klasik yer adlarını içeren ve haritaya 
uygıdamufı bir kitabı ba.ıkı aşamasında bulunmaktadır. Halen 
Arvkanda kazı başkamdir.
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DERNEĞİMİZ YÖNETİM KURUL V  
ÜYESİ SONER ATEŞOĞULLARI YAKJN 

İR GELECEKTE EMEKLİ OLMAYI 
DÜŞÜNEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
PİL VE TARİH-COÖRAFYA FAKÜLTESİ 
KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI 
BAŞKANI VE D ERNEĞ İM İ/ ÜYESİ 
PROF. DR. CEVDET BAYBURTLU- 
OĞLU İLE  “KAZILAR . ARKEOLOJİ 
EĞİTİMİ VE KORUMACILIK" ÜZERİ
NE SÖYLEŞİDE BULUNDU.

> Bilimsel danışmanlığınız alımda 
Anadolu M edeniyetleri Müzesi 
taralından Ankara Ulus Meydanın
da bir kurtarm a kazısı yapıldı. 
Buranın durumu ne olacak? Bir 
arkeolojik park olarak değer
lendirilemez mi?

Ulus’taki kazı yeri özel mülkiyete ait. 
Kazı yapıldıktan sonra ortaya çıkarı
lan özci mülkiyet tarafından korun
ması gereken yol vc diğer kalıntılar 
var. O kalıntılar Ankara Koruma 
Kurulu tarafından değerlendirilmeye 
tabi tutuldu. Orada yapılacak olan 
îşhanı projesinin yeniden planlanması 
istendi. Şu anda müteahhit fırına o 
çalışmayı yapıyor. O projeyi Kurul 
kabul ettikten sonra yapılaşmaya 
gidilccck.

► O projede ne var?
Projede yolun korunması, yolun aynı 
zamanda işhant ile birlikte değerlendi
rilmesi söz konusu. Yolun saçak altına 
alınması öneriliyor.

UluS kurtar mu kazısından gctu'l görünüm
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Prof. Dr. Cevdet ffayimrtiuoğiu Arykanda kazısında

► Vapıl;ı>ma alaınıı neresinde yo
ğunlaşacak?
Alanın Sümcrbank tarafında yoğun
laşacak. Zincirli Cami taralındaki yol 
kalıntın (Roına Dönemine ait), yeni 
yapılacak yapılaşma ile bir yerde çöp
lük olmaktan kurtulacak. Maalesef şu 
anda çöplük durumunda. Proje tekrar 
oluşuncaya kadar böyle gidecek

► Bir arkeolojik park gibi hem 
insanlar oraya gelip oturacak, hem 
de kalıntılar hakkında bilgi sahihi 
mi olacaklar?
Şu anda projeyi yapanlar da onu isti
yor. İş hanına gelen kişi. “Haa burada 
bunu koruyorlarmış, devamı vilayetin 
altına kadar uzanıyormuş" diyecek.

I

► Bilimsel değerlendirm e çalış
maları nasıl gidiyor?
Müze tarafından bir kısmı yayınlandı. 
Birkaç arkadaşın çalışması var. Cîalat 
süvari heykelciklerini bir öğrencimi/ 
yiiksck lisans tezi olarak aldı. Sikke
leri müzedeki arkadaşlar üstlendi 
(Melih Arslan). Onun yanında sera
mikleri yine bir başka öğrencimiz 
seminer olarak hazırladı. Yolun yayı
nını ise ben, Ali Bey vc Mehmet Bey 
yapacak.

► M üzelerin yaptığı kurtarma  
kazılarını nusıl değerlendiriyor
sunuz? Nisan ayının sonunda Antal
ya'da M üze Kurlarına Kazıları 
Semineri yapıldı. Hiç i/lediııiz mi?
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Maalesef bizi bu gibi toplantılara 
çağırmıyorlar. Biz Kazı Sonuçlan 
Toplantısına gidiyoruz. Müzelerin 
yaptığı kurtarma kazıları ile ilgili top
lantılara, genellikle müze camiası ve 
müzeyle müşterek kazı yapanlar gidiyor.

► Burada bir yanlışlık yok mu? 
Sizin yaptığınız kazılar birileri 
tarafından hep denetleniyor. Kazıya 
Bakanlığı temsilen Bakanlık uzma
nı geliyor. Anın müzelerin yaptık
ları kazıları bilimsel anlamda kinişe 
denetlemiyor.
Anıtlar vc Mü/elcr Genel Müdürlüğü 
ile Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koru
ma Genel Müdürlüğü çoğunlukla 
“Nasıl olsa biz müzeci çalıştırıyoruz, 
çok zorlandığımızda üniversiteden bi
limsel danışman isteriz** derler...

► Çok iyi kazı yapan müzeler ya
nında, bilimsel anlamda yetersiz 
kalan müzeler de var.
Ona bakarsanız üniversitelerin yaptığı 
kazılar için de aynı şey geçerli. Herkes 
iyi kazıcı olamaz. Ama iyi bir bilim 
adamıdır. Ve yalnız yayınlar Kazı 
yapmak ayrı bir uğraştır.

► Zaten arkeoloji deyince herkes 
kazı yapacak diye bir şey de yok de
ğil mİ? Masa başında çalışarak da 
iyi bir arkeolog olunabilir.
Kesinlikle. İtalya’da birisi kazı yap
mak istiyorsa, evvela İtalyan Kültür 
Bakanlığı tarafından değerlendiril
meye tabı lululuyor.

► Bilimsel anlamda ıııı?
Her yönü ile. Orada kazı yapmaya

Figürin Rajlan, P.T.. Ulus Kazısı-Ankartı Roma Dönemi 
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► Buralarda verilen arkeoloji eğiti
minin yeterli olacağına inanıyor 
musunuz?
İmkanı yok.

► Kadro ve kitap sorunu olan bir 
üniversitenin haşarılı olma şansı 
var mı?
İmkanı yok. Onun rniicadclcsini sene
lerdir yapıyorum. Mücadclc yapmakla 
da i$ bilmiyor. Bazı şeyleri güncel
leştirmek, uygulamaya geçirmek 
lazım.
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Timsah Huş t Bezemeli Kap. PT..
Ulut Kaım-Ankaru. Roma Ovncmi

niyetlenen kişi yayınlan ve daha önce 
yaptığı kazılardaki bcccrisi ile değer
lendiriliyor. İlgili bakanlık ve onların 
oluşturduğu komisyon diyor ki; “Sizin 
kazı yapmanıza izin verildi. Size şu 
kadar ödenek, şu kadar işçi tahsis edil
di.*’ Profesyonel işçi» köyden gelen 
işçi değil. Bunlar resmen buradan 
kalkıp bir başka ka/ı yerinde çalışan 
isçiler Bu işi meslek edinmişler. 
Aracı-gcreci ile gidiyor. Kazı balkanı
nın bütün işi “Şurada kazacağız, filan 
metreye kadar ham toprak kaldıra
cağı/" demek. Kazı başkanı ‘Bana 
buranın planlan, kesitleri ve fotoğ- 
raflan lazım" diyor. Yine aynı ekip 
içindeki mimarlar, çizimciler veya 
fotoğrafçılar sîzin islediğiniz işi 
yapıyor.

► Arkeolog olarak mezun olacak 
öğrencilere kazıda belli bir süre staj 
zorunluluğu getirilemez nü? Çünkü 
biç kazı görmeden mezun olan bir

öğrenci günün birinde mü/.cci olu
yor, ka/ı yapabiliyor, hatta sizin 
kazını/.a temsilci olarak gelebiliyor. 
Un büyük sıkmtılanmızdan, derileri
mizden biri o. Şu anda bildiğim kada
rıyla 27 veya 28 üniversitede arkeolo
ji eğitimi veriliyor. Normal eski 
üniversiteleri; Ankara, İstanbul, Lee 
ve Hacettepe Üniversitelerini düşü
nürseniz, bunların Klasik vc Önasya 
arkeolojisi bölümlerini de hesaba 
katarsanız, her üniversitede 100'e 
yakın öğrcnci potansiyeli var. Bunla
rın büyük bir çoğunluğu dört yıl sonra 
mczım oluyor. Ama öbür yanda daha 
doktorasını, hatta yüksek lisansını 
yapmamış kişiye ders verdiriyorsu
nuz. B\ı olmaz. Bazı üniversiteler var 
ki elinde daha yüksek lisansını yapmış 
elemanı yok. Bu insanlar burada ders 
veriyor.



► Bu biraz da devletin politikası ile 
ilgili değil mi?
<»ayct tabi. Hskidcn her bölümün ihti
sas kitaplıkları vardı. Biz bu ihtisas 
kitaplıklarım topladık. Örneğin Hitito
loji kitabının yanında hukuk kitabı, 
hukuk kitabının yanında bilmem 
kimin romanı. Şu unda merkez, kitap
lığının durumu bu hale geldi. O yüz
den biz tekrar ihtisas kitaplığı oluş
turabilmek için dilenmeye başladık. 
Paramızla alıyoruz, yurt dışındaki 
enstitülerden geliyor, kişisel gayretle
rimizle topluyoruz.

► Bölümün içinde mi?
Kvet.

► Arkeoloji eğitiminde kitabın rolü 
yadsınamaz değil mi?
Kitapsız hiç bir şey olmaz.

*j
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i
Kolye. Altın, (/his Kazısı-Anianı. Geç Rama
Donemi
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► Öğrencilere verdiğiniz eğitimin 
öğrenciyi düşünmeye, yaratıcılığa 
yöneltecek yeterlilikte olmasına mı 
önem veriyorsunuz? İJlke sorunla
rının bilincinde, sosyal düşünen bir 
insan tipini mi hedefliyorsunuz? 
Yoksa sizin için derslerini ezberle
yip geçerli notu alması yetiyor mu? 
Senelerdir aynı şeyi tekrarlarım. 
Arkeoloji tahsil edilecck kişinin ulkıı- 
nun çok geniş olması lazım. I İcrşcylc 
ilgilenmesi gerekir. Çorap nasıl yapıl
mış, yaması nasıl yapılmış, çömlek 
nasıl yapılmış, atın koşum takımları 
nasılmış herşcylc ilgilenmesi lazım. 
Ufku olabildiğince geniş olması la
zım. Bunu da öğrencime bazen hikaye 
anlatarak, bazen de “Gittiğiniz yerde 
şunları güleceksiniz, giderken hangi 
kavşaktan geçtiniz, çevrenizdeki 
orman, bitki örtüsü nasıl bakın" 
derim.

► Arkeoloji sadece insanın eski 
çağlarda oluşturduğu maddi kültür 
belgelerini inceleyerek geçmişi ay
dınlatmaya çalışan bir bilim dalı 
mı? Yoksa dalıa mı fazlası? 
Arkeoloji tahsil etmeye niyetlenen 
kişinin bütün sosyal bilimlerle ilgili 
olması lazım. Ekonomi bilmesi lazım. 
Çünkü sosyal yapıyı ortaya çıkaracak
sın. Bu adam kiminle ticari ilişki 
içinde olmuş, ne almış, nc vermiş.



Arykanda antik kmitsiden bir pürünüm

► i lkemizde arkeoloji biliminin hiç 
hir zaman felsefi anlamda tartışıl
madığım görüyoruz. Antik Çağa 
baktığımızda Sokrat, Aristo gibi 
düşünürler, o çağlarda bilimin felse
fesini yapmışlar. Ama bizde arkeo
loji sadece kazılan, bulııııaıı şeylerin 
yayınlanm ası şeklinde. Arkeoloji 
biraz daha bunların ötesinde bir şey 
değil mi?
Kuşkusuz. Ama önce öğreticilerin, 
cğiticilcrin statüsü ne olursa olsun, 
kendilerinin bir defa hazır olması 
gerekir. Bu işin felsefesini yapacak
sanız o alt yapıyı bir kere kendinizde 
oluşturmanız gerekiyor ki öğrenciye 
ufuk açasınız; ona daha fazla düşünme 
imkanı vereb i leşiniz. Bu yeni üniver
sitelerin oluşma sürecindc YÖK bize;

“Bu kapıdan girsin, işte heykeli böy- 
Icdir, seramiği boyledir, sikkesi bey
ledir. Vc dört senede mezun olup 
gitsin** diyor. Bunun için de belirli bir 
ders yükü getiriyor.

► Program çok yoğun değil mi? 
Benim öğrenciliğimde Ekrem Bey 
(Akıırgal) tek hocaydı. Haftada iki 
saat ders, iki saat seminer yapardı. 
Kkrem Bey hiç okumadığımız halde» 
kendisi anlatamadığı halde Koma 
mimarisini, plastiğini ve diğer bazı 
konulan imtihanda sorardı. Eskiden 
slayt arşivi de yoktıı. Sınavda sınıfa 
100-150 tane kitap gelirdi. Biz kalkıp- 
ta efendim bunları anlatmadınız diye
mezdik. öğrenmek, araştırmak sorun
daydınız...✓
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► DTCF1 de verilen eğitimin geç
mişten büyük bir farla var mı?
Giderek Iisele^iyorıız maalesef.

► Bıında devletin tasarruf tedbir
lerinin de etkisi var nıı? Yetegncc 
kitap alabiliyor musunuz?
(îayel tabi. Bir yerde bazı şeylerin ucu 
paraya dayanıyor. Yalnız kitap değil, 
slayt vc fotoğraf arşivi de gerekiyor. 
Biz bunu burslarımı/ sayesinde bir 
ölçiidc yurt dışından elde ettik.

► Çağdaş arkeolojinin evrensel 
yaklaşım ı verilerin saptanm ası, 
değerlendirilmesi ve tüm bulguların 
ışığında olayların yorum lanm ası 
şeklinde. T ürkiye’de bu zincirin  
haııgl halkasında aksama var?

Halkalardan bclkidc cn büvük sıkıntı0
kitap konusunda yaşanıyor. Yeterli 
miktarda güııccl yayını takip edemi
yorsanız büyük bir handikap. Yurt 
dışına giden öğretim üyelerinin bütün 
mesaisi kütüphanede geçiyor. Binlcr- 
cc sayfa fotokopi yapılarak dönülüyor. 
Yalnızca üniversite kurmakla olmu
yor. Laboratuarını, kitaplığını da kur
mak lazım.

► Her üniversitede biiyük kitaplık 
kurmak ekonomik açıdan zor değil mi? 
Belirli kuruluşlar vardı. I lala da var. O 
kuruluşların işlevi büyük ölçüde de
ğiştirildi. Örneğin Türk Tarih Kuru
mu, artık devlet dairesi oldu. Tayinle 
gelen devlet memuru, yayını yakından 
takip etmeyen bir kütüphane müdürü.

Arykandtt iuıiik kvntinden bir görünüm 
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A r» kanda antik kentinden bir goriuıüm

► Soıı dönemde de arlık eskisi gibi 
kitııp alınmıyor değil mi?
Evet. Tarih Kuronumu artık kullana
maz lıaic geldik. Sahiplenmedikleri 
için değil de. yani memur zihniyeti ile 
çatıştıkları için verimli olamıyor. Size 
bir örnek vereyim: Bir makalenin sa
dece sayla numarasını almak için hana 
üç saat sonraya randevu verdiler. Yani 
alt kattan i'ıst kata çıkacak bir kitap 
için iiç saat sonraya randevu veriliyor. 
Ben de kalktım kiUıp satışa indim. 
Kitap satıştan o kitabı paramla satın 
aldım. Her makale içm kitap alırsam 
evimde yer kalmaz.

► t  ikemizdeki yabancı arkeoloji 
enstitülerinin ülkemiz arkeoloji
sine katkılarım yeterli buluyor 
musunuz?
Bütün dünyada sosyal bilimlerde 
bir gerileme dönemi yaşanıyor. 
Eskiden arkeolojide doktora yap
mış kişilere yabancı ülkelerin 
verdiği burs daha çoktu. Şimdi bu 
sayı olarak gittikçe düşüyor. Beîirli 
ülkeler artık vermiyor. Yahut ta iş* 
çok sıkı tutuyor. Almanya'ya 
gidiyorsanız çok iyi Almanca bil
meniz la/ım. Miktar da »/aldığı 
için isteyen çok. 27-2S üniver
sitenin mezunu başvuruyor. Bu 
sefer daha da az kişiye hitap eder 
hale geliyor. Aıııa bizim bu burslar

la yurt dışına birçok öğretim üyemiz 
gitti.

► Kazı bnşkanlannın kazı yaptık
ları yörenin yerel yöneticileri ile 
ilişkileri nasıl olnıalı? Bu konuda 
çok iyi ve çok kötü örnekler var.
Bu bir yerde yasal düzenlemenin 
sonunda olacak. Siz Kültür Bakan
lığından para alıyorsanız, ister iste
mez o yöredeki mal müdürünün veya 
defterdarın elindesiniz. Ben kan kus 
tuğum günleri bilirim! Bir mal müdü
rüyle hiç anlaşamadığım, diğer bir mal 
müdürüyle çok iyi anlaştığım olmuş
tur.
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Ary a n d a  antik fantinden bir görünüm

► Bu biraz da yerel yöneticilerin 
arkeolojiye bakış açısıyla ilgili değil 
mi?
Elbette. Adam arkeolojiyi bilmiyor. 
Sizi eski eser kaçakçısı olarak görü
yor! İşçi parası ödeyeceksiniz veya 
malzeme almışsınız onu ckleycceksi
niz zorluk çıkarıyor.

► Belediye başkarıları ile ilişkileri
niz nasıl oluvor?
Belediye başkanlan ile bizim pek 
ilişkimiz yok.

► Ama bazen kentsel sit alanların
da çalışırken büyük sorunlar yaşa
nabiliyor.
Orada devreye Koruma Kurulu girmiş 
karar almışsa pek sorun olmuyor.
62

► Kazı sezonunda “İşveren" pozis
yonuna sokuluyor. SSK ile İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ile yorucu bir 
bürokratik savaşın içine giriyor
sunuz. Hıı sizi bir bilim adamı 
olarak yıpratmıyor mu?
Yıpratıyor. Bir kere lıcr işçiyi sigorta 
ermek zorundasınız. Zamanında sigor
ta primlerini yatırmak zorundasınız. 
Devlet parası harcadığımız için nor
mal olarak mal müdürlüğü SSK aduıa 
işçi paralarım yalınr. Sizin bildirgeniz 
iki gün gceikmişsc eczalı duruma 
düşüyorsunuz.

► Bu konuda Kültür Bakanlığfn- 
dan blrşeyler beklenemez mi? Bir 
özel protokolle bunlar basitleştiri
lemez mi?



. A \yknmiu m iuk kentinden bir fiörüııiiın 

Onu defalarca söyledik. Biz işçileri si
gorta elmek zorundayız. Yasal olnrak 
bımu yapmak zorundayız.. Beıı köyde 
kazı yapıyorum. Benim köyden kalkıp 
SSK'ya giiınem için 300 km.yol katet- 
nıem gerekiyor. 150 km. gittiniz, 150 
km. döndünüz orada bir gün gidiyor.

► Bir bilim adamının asıl işinin 
bilim yapmak olması gerekirken, bu 
tiir idlerle uğraşmasını ve Kültür 
Bakanlığı'nın da bu konularda du
yarsız. kalmasını nasıl değerlendiri
yorsun uz?
Senelerdir ayns şeyleri söylüyoruz, 
kultur Bakanlığfna diyoruz ki; "Bize 
SSK ile özel protokol yapın. Biz SSK 
primi ödemekleri kaçınmıyoruz.1' Ba

kanlık namına kazı yapıyoruz. İşve
ren olarak görülüyoruz. Ben işveren 
değilim. Peki işveren olarak kabul el
liniz, o zaman bana bazı kolaylıklar 
gösterin. Ayın birinci güni'ı verdin, 
ayın üçüncü gün parasını yatırdın 
dememeli. Biraz esneklik gerekiyor. 
Prim ödenmiş, ona bağlı evrakları üç 
gün sonra gitmiş. Bu çok önemli ol
mamalı.

► Ülkeıııi/de arkeoloji ne derece 
halka yansıtılıyor? Bu kadar uğra
nıp kazılar yapıp ortaya çıkarıyor
sunuz. Ama herşey insanlar için de
ğil mi? Türkiye’ye $öylc bir baktığı
nızda arkeoloji ile halk arasında bir 
kopukluk var.
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Bu bir yerde eğitimle ilgili. Halkınız 
nc kadar iyi eğitilmişse, bilgiyle 
donatılmışsa, arkeolojiye merak sar
mışsa başarılı olunur. Şimdi bizim 
bütün eğitim sistemimi/, ezberciliğe 
dayanıyor, sevdirmeye değil. İlkokul
dan üniversilevc kadar böyle. Yaban- 
cılan görüyorsunuz daha çocuk ana 
okulıındayken öğretmeni müzeyi gez
diriyor. "Aklımızda nc kaldı, en çok 
nc hoşunuza gitti çizin" diyor. Çocuk
la eser arasında bir scvecenlik oluşu
yor. Bizde oria eğitimde hiç mitoloji 
dersi yoktur. Bu yanlış, mitoloji, eski 
uygarlıkları çocuklara sevdircbilmek 
için çok iyi bir yoldur. Biz Anadolu 
topraklarına 1000 yıl evvel gelmişiz. 
Ondan evvel bir geçmiş var. O geçmi

şi kabullenmemiz la^ım. Şimdi çoğu 
insanımız ben Türküm diyor. Tamam 
Türksün; kendim Türk olarak hisse
diyorsan,

► Bazıları arkeolojik kalıntıları
“gavur işi” olarak görüyorlar. Bunu 
aşam adığım ız siirece benim sete- 
meyiz herhalde.
Seneler evvel, öğrenci olaylarının 
yoğun olduğu dönemlerde “Birbirini
ze bakın” dedim. “Türk tipi bellidir; 
biraz çekik gözlü, hknazdır, elmacık 
kemikleri çıkıktır”. Hani bizim Tatar
lara benzerler. “Bakın içinizde esmer 
var, mavi gözlü sardın olan var. Şimdi 
hepinizin Orta Asya'dan geldiğini 
varsayarsak aranızda bu esmer nc

Aıykanıhi anrik keminden bir görünüm



arıyor, bıı mavi gözliı ne arıyor 
dedim. "Ama kendinizi Tiirk olarak 
hissediyorsanız, o siyahi dc Türknir. 
sarışında. Hcpimi/iıı ailesinde bu var. 
Osmanlı padişahlarını, sıılianları göz
den geçirin bunu görürsünüz" dedim.

► K ültür varlıklarının dünyanın  
ortak ınirası olduğu bilincini ver
meniz gerekiyor o zaman.
Dünyanın ortak mirası. Hepimizin. Hu 
topraklarda olduğumuza göre evvela 
bizim malımı/, İnsanımızın da çeşitli
liği bir yerde zenginliğimiz.

► Yabancı ka/ıcılar, ülkemizden  
kaçırılmış eserlerin geri getirilmesi 
konusunda hiç çaba göstermiyorlar. 
Bu konuda kendi ülkelerinde bir 
lobi oluşturamazlar mı?
Onu yapanlar var. I lepsini suçlamak 
yanlış olur. Adam niye çaba göstersin. 
Geliyor burda belli bir bilimsel sonu
cu elde etmek için bir çukur burda, bir

çukur orda açıyor. “Haa bunun 
bağlantısı böyleyıniş" diyor. 
Planı hazır hale getirip, “Benim 
öğreneceğim bu kadar** diyor, 
islediği sonucu alıp gidiyor. 
Ama biz bunu eğer yabancı ka
zı ekiplerine empoze edebilir
sek, arkadaş sen burada kazı
yorsun ama eşelenme! veyahut 
sadece kendi öğrenmek istedi
ğini alına. Korunması vc resto
rasyonu da lazım dememiz ge

rekiyor.

► Bunun, Kültür RakanLığı’vnn 
politikası olması gerekmez mi?
Tabi Kültür Hakanlığının politikası 
olması lazım Niye bu kadar çok kazı 
var. Haııs Bey, Cjeorge Bey. Ahmet 
Bey veya bilmem .kim hanım, filan 
yerde kazı yapmak istiyor. Kültür 
Bakanlığı tarafından irdelenirken “Bu 
ekip bu işi yapar mı? arkasında hangi 
üniversite var** denmiyor. Kültür Ba- 
kanlığı’nın bir kere kendi içinde kazı 
politikasını belirlemesi lazım. “İler 
yerde kazı yapılmaz, şuralar rezerv
dir^ demesi kızım. Türk olsun, yaban
cı olsun.

► Baraj bölgelerine öncelik veril
mesi gerekmez mi?
Bir kere öncelikleri iyi belirlemek 
lazım. Bu önceliği belirlerken de üni
versitelerin öğretim üyeleri korniş-
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► Bülçe bakımından da çok geride. 
Ilerşeyiyle. Milli Eğilim Bakanlığı 
nasıl önemliyse, Kültür Bakanlığı da 
hemen onun arkasından gelmeli.

► Ama maalesef ülkemizde böyle 
değil. Türkiye Akdeniz (ilkeleri 
arasında çok büyiik arkeolojik  
potansiyele sahip ülkelerin başında 
geliyor. Ancak kültür varlıkları
mıza çeşitli nedenlerden dolayı yete
rince sahip olamıyoruz. Bu kaybo
lan değerlerin önüne geçmek için ne 
yapmak la/ıın?
Eğer fılaıı yerde kazı yapılmasına özel 
bir komisyon karar verir, her partili 
onun üzerinde oynama imkanına sahip 
olamazsa ve siz bundan sonraki ncsil-

yonu oluştursun. Kültür Bakan- 
lığı'nın, eski Gayri Menkul Eski Eser
ler vc Anıtlar Yüksek Kurulu gibi ba
ğımsız ve herhangi bir partilinin veya 
partizanın politikasına alet olmadan, 
karar organı oluşturması gerekiyor.

► Arkeoloji ile 150 yıldır doğrudan 
ilişkili olmamıza karşın, bu konu
larda etkin bir politikamız yok. Her 
siyasi iktidara göre değişiyor. Yön
lendirici bir kültür politikamızın 
olması gerekmez mi?
Külıiir politikamızın olması gerekir. 
Devlet protokolüne bakarsanız. Kültür 
Hakanlığı en sonda geleıı bakanlıklar
dan bir tanesidir. En önde gelinesi 
gerekirken.



lerimiz için de rezerv bazı alanlar tuta
bilirseniz sorun zaten kendiliğinden 
çözülür.

► Kültürel mirasımı/, çoğu zaman 
küçiik kişisel yıkarlar ve yerel yöne
ticilerin duyarsızlığı sonucu yok 
olup Gidebilmekte. Bıı konuda kazı 
başkanları, kazı yaptıkları yöreler
de neler yapabilir?
Hiç bir şey yapamaz! Çünkü daha 
önce bir genelge çıktı. "JJer kazı baş
kanı yakın çevresindeki öıenyerleri 
veya anıtlarla ilgilensin ve bunları 
Genel Müdürlüğe kiiltür envalileri

• olarak bildirsin" dendi. Tamam güzel. 
Ama yoğu Türk kazısının kendine »it 
aracı yok. Kazı balkanının özel anıcı

ile çevreye gideceksin, alış-vcrişc 
gidcccksin, sigorta ile işini hailede* 
çeksin. İnanın gün oluvor, ben kazıyav  r /
çıkmadan gün bitiyor. Yiyecek alacak
sın 35 km. git, sigorta için 150 kııı. git.

► Herzeye rağmen bir bilim dalı 
olarak arkeolojimizin dünya arkeo
lojisinde bir yeri var. Bundan son
rasına nasıl bakıyorsunuz? Yeni 
yetişen kuşağı nasıl görüyorsunuz? 
Sizin bıraktığınız bayrağı taşıyabi
lecekler mi?
Şimdi belirli üniversitelerde bu hay
ratı taşıyacak kişiler var. Ama kitapw' * * t I
ve slayt yokluğu vb. gibi yukluVlur ust 
liste bindiği anda adam ne yap>ı* 
Vermeyince Malımııl, neylesin Malı nnı!

ir, îju: üt ti iti) k l.i'nfi/ut&ı i uf ftOrüflitn;
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► Yerli kazıların sorunu sadece 
finaııs konusunda mı?
Hayır, tesadüf Genel Müdürlüğe özel 
o!ar;ık yazı yazdım. Çoğu özel kuru
luş, bankalar şirketler ka/ıya yapıla
cak yardımın vergiden muaf olacağına 
dair bilgili değil. Kğer o bilgi verilirse, 
bir genelgeyle halledilebilir, yahut 
belirli yasaların maddeleri değiştiri
lebilir. Bankalara, büyük firmalara 
veya kişilere “Siz kazıya, onanına 
destek verdiğiniz anda, o verdiğiniz 
desteği vergi olarak düşebilirsiniz” 
denmeli.

► Bu konuda belli bir düzenleme 
yok mu?
Çok belirgin değil.

► Bazı kazıların sponsorları var. 
Onlar nasıl yapıyorlar?
Tesadüfen bilenler bu işi yapıyor. 
Örneğin ben Garanti Bankası 'ndan 
para alıyorum. Ama ben hor sene 
Garanti Bankası’ııa izah ediyorum, 
rapor veriyorum. Onlar da onun üze
rine "Cevdet Bey nc yapmış, şurayı 
kazmış, şunları bulmuş” diyorlar. 
Arykanda kentiyle ilgili bazı bilgiler 
ve fotoğrafları içeren sergi açtılar.

► O zaman bu fınans kaynakları- 
nın çoğaltılması açısından Bakanlı
ğın bu boşluğu doldurması gereki
yor. Yoksa kazıları sadece Kültür 
Bakanlığı'nın verdiği paralarla 
yapmanın olanağı yok. Bu iş artık
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büliin dünyada sponsorlarla yürü- Orada ölçüyü kaçırmamak lazım, 
yor değil rııi? Şimdi bizde bazı yerler var ki arkco-
Bilirsiniz, rahmetli Kenan Erim loğların değil, sanat tarihçilerin veya 
Aphrodisias kazısını sağdan soldan mimarların kazması lazım. “S i/ kazı 
topladığı paralarla yapıyordu. tekniklerini, kazı yapmayı bilmiyor

sunuz" deyip kestirip atmak olmaz.
► Avrupa’da da böyle değil mİ?

Avrupa'da da böyle.

► Siz arkeolojiyi aile
ce seviyorsunuz. Eşi
niz arkeolog, yanıl
mıyorsam kızınız 
arkeolog, gelininiz 
a r k e o l o g .P e k i  
maddi ve manevi 
olarak beklentile
rinize ulaşabildi
niz mi?
Şimdi beklentileri
nize bağlı. Eğer para
sal beklenti umuyorsa
nız yanıt olumsuz. Ama biz 
arkeolojiyi para kazanmak 
için değil, ailccck gönül ver
diğimiz için yaptık. Bir yerde amatör 
ruhla yapıyoruz...

► Ülke arkeolojisine hizmet için 
varsınız yani?
Evet. Tam adıyla amatör sporcuyuz.

0.vt:a?ı Hamdı üv\

► Bir höyüğü arkeolog  
olmayan birine kazdır

mak sizce ne derece 
doğru?

Rğer ekibinde arkeo
log var ise ka/ı bal
kanının Hititolog 
vcva Sümcrolog ol
ması hiç bir şeyi 
değiştirmez. Ekibin
de onu destekleye

bilecek, onun baş
kanlığı altında o işi 

yürütebilecek arkeolog
ları var ise sorun yok.

► Siz Ekrem Akurgal 
ekolünden geliyorsunuz. Bu 

ekolün ınisvonu nevdi? Bu ekolV w

görevini tamamladı mı?
Görevini tamamlaması söz konusu de
ğil. Türkiye bu kadar zengin olduktan 
sonra, bizden sonra herhalde on göbek 
sonra rahatlıkla devam etmesi lazım.

► Arkeologlar dışında diğer bilirıı 
adamlarının arkeolojik kazı yap
masını doğru buluyor musunuz?

► Kültürel varlıklarım ızı tüııı 
insanlığın ortak kültür ınirası ola
rak görüyoruz. Bu anlayışla yaban-
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î İki’JVİzdc yapilûm iaızdunhın bir görünüm
ct ülkelerden gelen hilhıı adamları- 
na kapılarımızı açınıp durumdavi7. 
Bıı bir rekabet ortamını ela doğu
ruyor. Ancak şöyle bir baktığımızda 
en tine mİ i merkeplerin yabancılar 
tarafından kazıldığını görüyoruz. 
Bıı neden böyle? Biziın arkro- 
loglanm ız yetersiz mi?
Hayır. Biz ICCROM’a ve ICOMOS’a 
üye bir ülkeyiz. İnanın daha 
ICOMOS’un Kültür Hakanlığı tarafın
dan yatırılması gereken parası yatınl- 
maımş, ICCROM’dan yararlanıyoruz. 
İyi konscrvatörleriıniz, rcstoratörJeri- 
ıııiz yetişsin diye. Başkanı Türk oldu
ğu dönemde adam çırpınıyor, “Aman 
ne olıır 2-3 tane Tiirk öğrcııci gelsin

de burada, Rorna'da yetişsin*’ diye. 
Biz buna adam gönderemiyoruz.

w

Gerektiğinde yenin bursunu kim vere
cek, yol paranı kini karşılayacak.

► Sonuçta ekonomik nedenlerden 
mi kaynaklanıyor?
Kkonomik nedenlerde var. Ama onun 
yamsıra bazı avantajlarımızı iyi kul 
kınamamanın verdiği sunumlardır.

► Günümüzde arkeolojik kazılar 
sadece arkeologların işi olmaktan 
çıktı. Fizikçi, kimyacı, coğrafyan* 
jeolog, zoolog, ve botanikçilerle or
tak çalışılan bir bilim dalı haline 
geldi. Ülkemizde bu dallarda yetiş
miş uzman bulmakta zorlanıyor 
musunuz?
Bazılarında zorlanıyoruz.

► Bu konuda ileriye dönük yatırım
lar yapılamaz mı?
Şimdi hir arkeolog olarak kalkıpta. 
bana bir polcıı analizi yapabilecek 
adam yetiştirir midiniz? diye bcıı 
Fakültesine gitsem bana gülerler.

► Avrupa'da yapılan kazılarda, çok 
biiyük restorasyon ve koruma pro
jeleri kazıyla birlikte uygulanıyor. 
Ama ülkemizde yapılan kazılara 
bakıyorsunuz, her kazıda koruma- 
restorasyon yok. Kazmak kadar 
korumak da önemli değil mi?
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ııüncş ısısıyla birdenbire 
taştaş yapacak ve nemini 
kaybedecek vc patır patır 
patlayacak vc oldu. I3unıı 
bilen kişilerin ekipte ol
ması lazım.

► Çok büyük emek 
verip kazıyorsunuz. 
Antik kentleri ve ören 
yerlerini korununla 
büyük problemler var. 
Çouu öreııyerinm bek
çisi bile yok.
Şu anda benim saptaya
bildiğim Anadolu’da 
J-Jöyüklcr hariç 1000 kla
sik yerleşim yeri var. 
bazı örenyerlerinde lek- 
başıııa bir bekçi var. Bazı 
yerlerde bekçiyi hiç

Aii i anot Kurutmut Kuzssı, ApitrodiıHeykeli, Menvcr. Roma Diinvml VjöremezsİHIZ, arazidir,
kayıptır. Onun için evve

la Kültür Bakanlığının bekçi soru
nunu halletmesi lazım. Örenyerlcrinin 
bazıları her liirlü yağmaya açık. 
Meraklı yabancı veya Türk geliyor 
hatıra diye birşey alıp gülüriiyor.

► l Ikemiz arkeolojisinin hu günkü 
durumunu nasıl değerlendiriyor  
sunuz?
KiiUiir Bakanlığı’nm yaptığı halalar
dan bir ianesi, müze ve örenyeri gelir
lerinin alakasız yerlerde kullanılması-

K
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Koromu ayrı bir uğraş ve kaynak isti
yor. Örn eğin bir yol çıkardınız. Bu 
yolu korumak için ne yapmanız la
zım? Havadan ne kadar etkilenir? Isı 
kaybından nasıl etkilenecek? Bütün 
bunların bir ekip tarafından saplan
ması lazım. Ona göre diyeceksiniz ki, 
bu yolu açtık, ama hemen örtelim, 
nemini yavaş, yavaş kaybetsin. Örnek 
vereyim; Kihyra’da Boıılctcrion kazıl
dı. Tembih ile ettik. Aman ha biz bu 
hataya düştük. Sakın ola ki birden top
rağını açmayın! mermer olduğu için,



Arkûoityi tiğmacilrriniti arazi <>'<}ItşmaLırındajı hlr goriinüın

dır. ‘ Adam tutturuyor ben ören veri 
içinde tuvalet yaptıracağım" diye. Hiç 
gerek var mı? yok mu? anıştırmadan, 
bfes ve Antalya müzelerinin geliri 
korkunç bir rakam. Bu paralar yerinde 
kutlanılmıyor. Turisti bol olan müze
lerden birine emir geliyor. Müze sabah 
08.00‘dcn akşam 20.00'ye kadar açık 
kalacak diye. Ama elektrik, su parası 
yok. Mesai parası yok. Müze uzmanı 
göreve gidecek para yok.

► DÖSİM Yönetim Kurulu en son 
bir karar aldı. Belediyelere giden 
parayı % 4(Pdan % 24’e indirdi. 
Ancak bazı belediyeler mahkemeye 
başvurmuş.
Tabii kaçırır mı belediye? Eliııdc hazır 
para varken! Efes'ten bir örnek vere
yim Belediye hfes Müzesi gelirin
den % 40 oranında para alıyor. Kazıya
1-2 milyon yardımda bulunuyor. Son
ra da kazıya yardımda bulunduk diyorlar. 
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► Kazı balkanlarının Bakanlıkla 
ters düşmeleri durum unda, kazı 
izinleri hiçbir bilimsel gerekçe gös
terilmeden iptal edilebiliyor. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Geç
mişte bu yaşandı.
Hala da yaşanıyor. Şu anda da başı
mıza gelebilir. Bu hiç hoş birşey değil. 
Kazıya izin veren komite politik etki
lerden, baskılardan uzak değil. Ko
nuyu bilmeyen kişi% isim fahuı önemli 
değil, her devirde söz konusu olabilir 
Bakıyorsunuz Kültür Bakanlığı Anıt
lar vc Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 
başında. İdarecilik başka şeydir. Çok 
iyi arkeoloji bilen birisi olabilir. Ama 
idarecilik yönü zayıftır ve o yerde ye
terli hizmeti veremez. Bızdekı yan
lışlıklardan bir ianesi dc. her iktidar 
değişiminde srnıki hademesi dc de
ğişmesi lazımmış gibi hepsi değişiyor. 
Bıı olmaz! Üsc yönetim Müsteşar. 
Müsteşar Yardımcısı değişebilir. Poli-



Rasiorasyott çalışmalarından bir örnek

tıkacı ılc. alı kademedeki nıudür takı
mım, ıncnuır takımını ayarlayan den
geyi her seferinde bozarsanız bu olur.

► Geçmişe şöyle bir baktığımızda 
antik ç&ğdan bıı yaııa Anadolu bili
min, sanatın ve kültürün yuvalan
dığı topraklar olmuştur. Ancak 
günümüze baktığımızda bu hiçte 
böyle değil. Bizim hiçbir bilini 
adamımız Nobel'e aday olamıyor. 
Bu niye böyle? Biz bu topraklarda 
yaşamayı haketıııiyor muyuz?
Hayır tersine. Şimdi Nobcl için biraz 
daha larklı şeyler söylemek lazım. 
Orada ila bir kulis dönüyor. Türkiye 
Avrupa Topluluğuna niye katılamadı?

► Aynı olay herhalde?
Çok iyi fizikçilerimiz, kimyacılarımız 
ve tıp uzmanlarımız var

► Sorun yabancıların bize bakış 
açısında mı?
İki tarafta da var. liğer siz buradaki 
potansiyeli rahat kazanılır duruma 
sokmazsanız, fizikçisi, kimyacısı la
boratuar bulamazsa, öbürii kitaplarım 
bulamazsa...

► Türkiye’de organizasyonda bir 
bozulduk var herhalde. Organize 
olamıvortız, hizmet üretiminde de♦ * 

problemler yaşıyoruz.
Benim keyfim isliyor ben bir üniver
site kuruyorum. O üniversiteye dev-

Zuuı&at tinfik <t nfitıâ • \tra j titontfa fcatact/k h.Â1- 
getit* yapılan ».asuarutdun pjnrûnüni
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letlen büyük destek sağlayabiliyorum. 
Ne lazım, ıııukina, laboratuar lazım, 
bütün bunları temin ediyorsunuz. 
Ama s i/ o kadar becerikli değilseniz 
niye idareci oldunuz. O zaman Ali'nin 
külahını Vcli’ye, Veli’nin külahını 
Ali'ye giydirip para kopartıp üniver
sitenizi gcliştırebiliyorsunuz.

► Genelde dc şöyle bir yaklaşım 
var. Arkeolojinin zengin mesleği ol
duğu düşünülüyor. Sizce de böyle mi?
Bir bakıma doğru, lığer parasal yön
den güçlü değilseniz zor. Biz memur 
çocuğuyuz, öyle birikmiş paramız, 
hanımız, hamamımız yok. Belli bir 
yaş dönemine kadar aldığınız maaşla 
yetinmek zorundasınız. Biraz zor. 
Benim evdeki kişisel kitaplığımı şıı 
anda piyasaya çıkarsanız K-10 milyar 
arasındadır. Bu tabi seneler içinde 
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birikti; eşim çalıştı, ben çalıştım, sağa- 
sola gönderdiğimiz kitapların karşılı
ğında başka kitaplar geldi. Bu şekilde 
kitaplık oluştu. Ve şu anda ben evim
de oturamayacak kadar sıkışık du
rumdayım.

► Kültür Bakımlığı-nın sürekli bir 
yayın politikası yok. Belli bir yayın 
sürekliliği olsa bilim adamlarımız 
daha rahat olmazlar ını?
Kuşkusuz. Dünya piyasalarında iyi 
kalite olmayan yayını kimse almak 
istemiyor. Kaliteli basmak lazım. 
Yayın yapmak sadece bilgi verip, 
dizgisini yapmak değil. Renkli fotoğ
raf çok önemli. İyi yayın çok pahalı...

I6.04JW $
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“CU M H U RİYETİN 75. YILINDA TÜRK  

A R K E O L O JİSİ "  ÜZERİNE SÖYLEŞİDE  

BULUNDU.

► lurkiye Cumhuriyetinin kuru
luşunun 75. yılında Türk arkeoloji
sinin durumunu nasıl değerlendiri
yorsunuz? Ulaşılan noktayı yeterli 
buluyor musunuz?
Hiçbir zaman ulanılan nokca yeterli 
değildir. Yalnız şunu söyleyeyim ki 
lürk arkeolojisinin bugünkü durumu 
övgııyc değerdir. Bütün olanaksızhk-

lara, maddi destek bulunamamağına 
ve bir çok formalite zorluklarına rağ
men Türk arkeologları az parayla, ay 
olanakla, az destekle büyük ış 
görmektedirler.

► Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Atalfırk arkeolojiye büyük önem 
vermiş. Ve bir çok öğrenci tarih tah
sili yapmak üzere Avrupa’ya gön
derilmiştir. Sizde arkeoloji tahsili 
yapmak iizere gönderildiniz. Sizce o 
yıllarda arkeolojiye verilen önem 
günümüze yeterince taşınabilmiş 
mi?
Arkeoloji Atatürk döneminde bir i- 
deolojiydi. Bunun siyasi sebepleri 
vardı. Faşistlerin ve Nazilerin
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Anadolu'da toprak iddialanna karşı 
Atatürk eski Anadolu’nun yalnız 
Yunanlılara vc Romalılara değil, 
başka kavimlcrc de ait olduğunu 
ortaya koyabilmek için arkeolojiyi clc 
aldı. 1931 yılında Türk Tarih buru
munu kurdu. 1934 yılında da kazılara 
başlandı. Remzi Oğuz Ank vc Hamil 
Züheyr Koşa/m  yaptığı kazılar birin
ci plana geçti. Ve hatta Boğazköy 
kazılarım gölgede bıraka. İnönü 
devrinde de arkeoloji aşağı yukarı 
Atatürk anlayışı içinde, onun çizdiği

yol üzerinde gilli. Celal Havar 
Atatürk'ün akşam sofralarında yetiş
miş bir bilim adamıydı. Vc arkeo
lojiye büyük önem verirdi. Onun 
zamanında da arkeoloji önemli bir 
konuydu. Ama yavaş yavaş önemini 
vitirmek üzereydi. Daha sonrakiS r
devirlerde ve günümüzde arkeoloji 
turizm sorununun önemli bir parçası 
olarak mtiUılfl edilmiştir. Hu bakımdan 
son 20 yıldır arkeolojiye veierli önem 
verilmemektedir.
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► Ören yerlerine daha çok turizm 
geliri getirecek yerler olarak bakıl
makta değil mi?
Evet. Astında arkeolojinin turizm 
bakımından öneminin farkındalar ama 
icraat olarak hiçbir şey yapılmıyor. 
Nüfus artışı itibarıyla ikinci evlerin. 
ya7İık evlerin yjıpımı. bir zengin taba
kanın oluşması ve onların acımasız 
davranışlarıyla arkeolojik eserler 
tahrip edildiği gibi, arkeolojimize de 
destek yapılmamıştır

► Türk Tarih Kurımıunuu bu gün
kü dıırıımıı İçin ne diyorsunuz?
TTK 1983'tcn beri ödevini yitirmiştir.

► Farklı bir çizgiye çekildi değil 
rni? Atatürk'ün kafasındaki TTK 
değil arlık. Hem anlayış, hem de 
icraat olarak.
Evet. 1980'li yılların başında koyu bir

milliyetçi cereyan özellikle Türk Dil 
Kııruvnuna vc sonra ITK'na ccphe al
dı. TTK'nuıı devleştirilerek. Atatürk 
çizgisinde yürümesinin önlenmesi yü
zünden TFK faydalı olmaktan çıktı. 
Bir kere kazdan eskiden ICirmiyle 
Tarih Kurumu finanse ederdi. Şimdi 
sembolik yardım: oda bazılarına, ken
di beğendiklerine, beğenmediklerine 
metelik vok.#

► ITK bilim adamlarına faydalı 
olmaktan da uzaklaşmış durumda, 
(iidip orada çalışmak zor. Bir kitap 
istiyorsunuz iki saatle geliyor.
Yalnız arkeoloji değil, tarih de orada. 
Osmaıılı vc Türk Tarihi dc artık 
Atatürk ve İnönii devrindeki gibi 
işlemiyor.

► Türkiye Bilimler Akademisinin  
kurulmasını ve bir yayın organı 
çıkarmasını nasıl değerlendiriyor
sunuz? Arkeoloji alanındaki yayın 
boşluğunu bir ölçüde giderebilecek 
mi?
Türk Tarih Kurumu*nun Re!içten'i 
eski görevini yitirdikten sonra 
Jürkiye'de arkeoloji iyi bir dertlisi 
yoktu. İstanbul'da zaman zamaıı çıkan 
bir iki dergi kesintili vc eksikti. Benim 
1955'te kurduğum Anatolia Dergisi 
sonradan yaşamım yitirdi.

► Anutoliu Dergisi şu anda yayın
lanmıyor mu?
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Rastgele. Ne İstanbul Universitesı’n- 
dc ne dc Ankara Üniversitesi'ude artık 
devamlı bir dergi yok. TTK’ıııuİa 
Helleun var ama farklı çizgide. Bunun 
üzerine TÜBA balkanı Ayhan Çavdar, 
Ufuk İlsin vc TÜBA'mıı onursal ar
keologları bir arasa gelerek böyle bir 
yayının yapılmasını sağladılar.

► Türkiye’de hu vavın sorununu 
çözmek için ne yapmak lazım?
Şimdi bu mecmua konusunu sayın 
Ayhan Çavdar hamınla konuştuk. 
Devamlı olabilir mi diye. "Siz devam
lı yaparsanız devamlı olur” dendi. Bu 
itibarla devamlı olmak şanıyla, bu 
dergi istenilen vazifeyi rahatlıkla 
görebilir. Söz gelimi renkli resim 
basabildiği için İsianhıdvr Mitieihm- 
gcn. Anatolian Studies gibi, Türkiye 
ile doğrudan ilgili dergilerden de daha 
uygun koşullar içindedir. Yalnız bir 
dergiyi çıkartmak büyük marifet ama 
onu yaymak çok mühim. Simdi bıı 
derginin yayınlanması başarıdır. Ama

S dağıtımı başarılı olmazsa görevini 
görmüş olmaz. Benim I955'le kur
duğum Anatolia Dergisi, arkeoloji, 
tarih enstitüleri, müzeler ve akade
miler gibi 2*73 yerle mübadele 
yapılıyordu. 300 sayfalık Anatolia 

t Dergisiyle American Journal oj
• ■ Archacolog)' vc Almanların, İtal

yanların arkeolojiyle ilgili dergi
lerini İnç para vermeden alıvor- 
duk. Ama bunu yapmak için çalış

mak lazım. Beııiııı çok iyi bir meslek
taşını var. Cevdet Bayburt luoglu ve 
daha bize yardım edenlerle bunu başa
rıyorduk. Anatolia Dergisi birinci sınıf 
bir yayın değildi ama giızel bir 
yayındı.

► O yıllarda yavm konusundaki 
açığı dolduruyordu yine de değil 
nıl?
Tabı. Avrupa’da bir çok memleketteki 
mecmualar ayarındaydı. Yayılma or
ganizasyonu mevcuttu. Şimdi bu 
TÜBA'nın dergisi yayınlandığı tak
tirde işini görecektir.

► Bir Türk Tarih Akademisi kurul
ması fikrini ıızıın yıllar dile getirdi
niz. Bu neden kurulamadı? Türki
ye’de bir arkeoloji enstitüsüne ihti
yaç var 1111? Sizce bütün bu işleri 
yönlendirecek bir kuruma ihtiyaç 
yok mu?
Tabi var. 1*1 K'nın tekrar özgür, bilim
sel bir kimlik kazanması hızım. Bu
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olmazsa iş yürümez. TTK’nın bugün 
mevcut olan dcvlctsel hüviyeti kala
bilir. Asıl TTK yeniden özgür bir 
biçimde kurulmalı. Kitaplar eskisi 
gibi bol alınmalı, kazılara yeterli 
olanak sağlanmalı. Aslında bıı dergi 
burada çıkarılmalı. Bu TÜBA'yla 
işbirliği yapılarak halledilebilir. 
TÜBA'mn yayın konusunu TTK ele 
alabilir. Yaptığım leklif geçerli bir tek
liftir. Eski ITK'yı lekrar yaratmak 
lazım. Ve onu devletin tayin ettiği 
adamlar değil, bilimsel kurulların 
adamları yönelmeli.

► Türkiye'de yeni arkeoloji bölüm
leri açılıyor. Bunu nasıl değerlen
diriyorsunuz? Yerince kitap, öğre
tim iiyı.si olmadan bölümler açılı

yor. Buralarda verilen eğitimin  
yeterli olacağına inanıyor musu
nuz? Bunlara gerek var mı?
Bcncc yok. Üniversitelerimizde yeter
li kitap yok. Hiçbir bölümün, hiçbir 
dalının yeleri kadar kitabı yok. Bü* 
branşın asgari 20-30 bin cilt kitaba 
sahip olması gerekir. Yeterince kitap 
alınamadığına göre, daha fazla arkeo
loji bölümleri açılacağına mevcut 
bölümleri destekleyerek, olanaklara 
kavuşturarak yaşatmak lazım.

► Yeni açılan bölümlerde bir de 
öğretim üyesi sorunu var. Yabancı 
dil bilmeyen öğretim üyeleri var. 
Arkeoloji yapmak için Almanca’yı 
okuyacak kadar, İngilizce'yi rahatlıkla 
konuşacak kadar bilmek gerekir.
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Çünkü Ti'ırklcrin kendilerini kongre
lerde gösterebilmeleri için İngilizce. 
Almanca veya Fransızca'yı rahatlıkla 
komışabilmcleri, tartışabilmeleri la
zım. En azından konuşacak kadar 
bilmek gerekir.

► Arkeoloji iyin bu çok zorunlu bir 
şey değil ıııl?

► Ülkemizde arkeoloji konusunda 
Osman llanıdi Bey'den gelen bir 
geleneğimiz var. Cumhuriyetin ila
nından sonra da bu devanı etti. 
Bunca vıldaıı sonra halka arkeolo-

w

jiyi yeterince benimsetebildik mi?
O çok zor bir konu. Sorun arkeoloji 
gibi bütün kültür sorunlarının ön plan
da rol oynamamasıdır. Tarkan Beyin 
vcrcccği bir konserin giriş ücreti 35 
milyon. Anlayın artık, Evet Tarkan 
Bevlere de ihlivacımız var. Onlar da 
bir aşamadır. Ama bir felsefeciye, bir 
tarihçiye büyük gereksinmemiz var
dır. I İ İ 7 e  yol gösteren tarihçidir. Özel
likle filologdur. Filolog nasıl yetişi
yor? Bizde bir talebe geliyor, DTCF* 
ye İngilizce'den girmeye çalışıyor. 
Olmazsa siyaset bilimlere yöneliyor. 
Hiç yer buluma/sa felsefeye, arkeolo* 
jiye veya tarihe giriyor. Yani bize yol 
göstcrccck olan adanı, yol gösteril
meye muhtaç bir adam! Hır gün bir 
doktor, bir mühendis ve bir filozof 
yamyamlar arasına düşmüş. Yamyam
lar üçünü de yemeye kalkmış. Doktor 
ilaçlarla, bir lakını yardımlarla marife
tini göstermiş ve yakayı kurtarmış. 
Mühendis de bir takım faydalı işler 
görmüş ve yakayı kurtarmış. Yam
yamlar sormuş: “Bu üçüncü adam 
neye yarar?" diye. Oo demişler “O II-

• G1

Çok zorunlu bir şeydir. Bu olmadıkça 
arkeolog olsak bile üçüncü, dördüneıı 
sınıf arkeolog oluruz.



lozoftıır, çok akıllı adamdır” demişler. 
“Camın ne ış yapar?” demişler. “Bize 
yol gösterir'* demirler. Tabi iilozof bir 
şey gösteremiyor. Onu kılır kılır yi
yorlar. Simdi bizde de sosval bilimler  ̂  ̂ # 
kıtır kıtır yenmektedir. Sosyal bilim
lere gereken önemi vermiyoruz. Ve 
tabi hu arada arkeoloji de ikinci plan
da kalıyor. O arkeoloji ki* Atatürk 
devrinde bir numaralı bilim dalıydı...

► Arkeologlar a rasın du lıiçbir zu
rnan bir bütünlük olmuyor, herv 1

zaman bir çekişme oluyor. Bu neden 
böyle? Bütün dünyada da böyle mi? 
Yoksa hu mesleki rekabetin doğal 
bir sonucu mu?
Bu yanlış bir yol ama yalnız 
Türkiye'de değil, bütün dünyada 
böyle. Ben Prineeton’da, Berlin’de vc 
Viyana'da birer sene hocalık yaptım. 

Oralarda da hocalar birbiriyle 
çatışıyor. Öyle ki Viyaııa'da l. 
katlan 2. kala* veya kütüphaneye 
girmek isteyen bir profesöıe, bir 
doçent “Sen buraya giremezsin" 
diye engel oluyor. Bu insanın 
zavıf tarafı* olmaması lazıın. Biz

*

dc olduğu gibi her memlekette 
var. Bunun bir zararı yoktur. İlme 
yarar bir sonuç elde etmek koşu
luyla. kavgalı çatışmaya bile 
razıyım.

► Rekabetin her meslek dalın
da olduğu gibi sonuçta faydası 
oluyor o zaman.
Rekabet her şeyin üstündedir.
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► O zaman insanlar daha fazla 
gayret gösterip, iyi şeyler üret
meye çalışıyor değil mi?
Tabii. Kellen Medeniyeti "ııin. 
Fenike Mcdcniyelı'niıı yüksek
liği i.ş adamlarının ekonomik yol
larla. en ivi malzemeyi üreterek.



en ucuza satan ve en kolay dağıtan değil. Önemli olan yapılan işin, ça- 
adam haline gelerek rekabetten fay- banın insanlığa faydasıdır. Şimdi
dalaııınasıdır. İş adamının bu iş re
kabeti llelleıı dünyasında bi
lime de yansımıştır. Vc 
böylccc bilini dc rekabet 
yoluyla yükselmiştir.
Çalışma daha efen- 
dicc olmalı. Bizdeki 
en bi'ıyıık zarar bu 
değil, hatta faydası 
bile var.

► Siz bir arkeolog 
olarak sadece arkeo
lojiyle, kazınızla değil, 
çok farklı konularla ilgi
lendiniz. Bu neden kay
naklanıyor?
Bu bira/ yapı meselesi. Herkes bunu 
yapamaz. Bu. benim aldığım eğitimin 
ve içinde bulunduğum kuşağın bir 
misyonuydu...

► Hellen kültürünün Batı Anadolu 
kültürünün bir devamı olduğu, 
özellikle Liman l’epe ve Pnnaztepe'- 
de ortaya koyulan verilerden yola 
çıkılarak fine sürülmekte. Bu konu
da ne diyorsunuz? Uygarlık batıdan 
mı geldi? Doğudan mı batıya gitti? 
Hiçbir zaman bu konulanla milliyetçi 
olunmamalıdır. Bilim uluslararası bir 
kimlik olmalıdır. Anadolu’dan mı 
Hcllas'a geçmiş, Hellas’dan mı Ana
dolu’ya geçmiş, bu o kadar önemli

Hacılarda ortaya çıkanları boyalı 
seramikler var. Bunların 

benzerleri Yunanistan'da 
Dimini ’csklo’da var. 

Dimini'dckine Neolitik 
diyorlar. İlacılardaki 
Kalkolitik olsa ne 
olur? Önemli olan 
bir doğu medeniyet
leri, bir dc batı mede
niyetleri var.

► Bir bilim adamı
nın görevi var olan bir 

şeyi değiştirmeden sap
lamak olmalı değil mi?

Tabii. Doğnı söylediniz. Bu çok 
uzun mesele ama kısaca arılatayım: 
Doğu dünyasında bilim bazı din güç 
lerinin elinde, gökyüzünü biliyor. 
Ama doğunun astrolojisi batıda astro
nomiye çevriliyor. Batı doğunun mus
ka ve üfürükçülük tababetini, gerçekçi 
tababete getiriyor. Hipokrates hiç 
olmazsa nazari olarak hastalığın 
hücrede olduğunu düşünüyor. Yine 
doğa filozofları nazarî dc olsa en son 
çekirdeğe atom adını veriyorlar. Onu 
görüyorlar. Yazı Mısır'da ve Mczopo 
tamya'da M.Ö. 4. Binden beri var. 
Aıııa yazıyı insanlığa yararlı hale 
getirmek Hellen Medeniyetine nasip 
olmuştur. Gymnasiumlar vc tiyatrolar 
kurarak buralarda yazıyı yayıyorlar.

83



Ord, Prof’. Dr. FJtrrm Akurga*

Yazı soylu vc dinsel 
güçlerin elinde bir 
silah değil, herkesin 
yararlandığı, bilimin, 
araştırmanın, öğren
menin aracı oluyor.
(jymnasiumlan kur
mak ilk defa Hcllcn- 
Icıc nasip oluyor.
Şarkta, Mısır'da, Mc- 
zopotamya'da güreş 
vc bazı spor yarışları 
var. Fakat onu bir 
meslek haline getirmek, bir sistem 
içinde meydana getirmek Hcllcnlcre 
nasip olmuştur. Mısır'da, Mezopo
tamya’da edebiyat ya monologdur 
veya bilemediniz dialogdur. Bunu 
Hcllenler doğudan alıyor. Fakat on
arın bir. bilemediniz iki boyutlu edebi
yatını, iiç boyutlu ve çok boyutlu dra- 
maya çeviriyorlar.

► Mitolojiyi de daha çok doğudan 
alıyorlar değil mi?
Tabi. Mitolojiyi dc doğudan alıyorlar. 
Ama batida insancıl bir şekle sokuyor
lar. Mesela Zcus bir çapkındır, zam
paranın biridir.

► Kendi yorumunu katıyor yani
Tabi katıyor. Ona yaşamsal güç veri
yor. Bunun gibi daha çok şey var. 
Resim vc kabartma sanatında doğu 
dünyasında bir yanlamasına boyut, bir 
de diklemesine boyut var. llellen
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sanatına gelince buna 3. boyut da 
giriyor, derinlik kazanıyor. Batı, doğu 
uygarlığının bilgisini bilime dönüştü
rüyor. İşte bu işe yanır oradan oraya 
geçmedir. Dimini-Sesklo seramiğinin 
Anadolu'da mı, Yunanistan'da mı 
ortaya çıkmış olması çok da önemli 
değildir. Zaten hiçbir sanat gökten 
zembille inmemiştir. Yunan sanatı, 
mimarisi, heykelciliği, resim sanatıy
la dünyada bir numaradır. Ama % 80 
şarkın etkisiyle. Ama bir üstünlüğü 
var ki, o şarkta yok. Veya şarkta an
cak belirli devirlerde, belirli yerlerde 
olmuş. O da özgürlük. Özgürlük 
olmadığı için devletin vcva kralın 
elinde. Mesela Mısır'da, M ezopo
tamya'da tarih ilmi yıllıklarla verilir. 
Ama ilk defa Heredot hikayelerle ve 
gerçek olmayan sözlerle de işlemiş 
olsa da ona yeni boyut kazandırıyor. 
Thykudides ise doğrudan doğruya 
carili bilimini kuruyor. Böyle şeylerin
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.mdişindc anlam var. Tahi Anadolu'yu 
anlatırken Çatallıöyük’ü unutmamak 
lazım. Bence Anadolu Neolitik 
Dönem’de öncüdür. Hiçbir yerde 
Çatalhöyi'ık gibi oturulan evde duvar 
resmi yoktur. Bugün bile zengin 
adamların çok zengin olması lazım ki 
oturduğu evde duvar resimleri olsun. 
Hu bir değer ve bunun bir yerden bir 
yere gitmesinde anlam vardır. Yoksa 
kravat veya fular takmak bir modadır. 
Ama sizden bana* benden size geçmiş 
hızla bir şey ifade etmez. Yani bence 
ilk medeniyetler şurada kurulmuştun 
omdan buraya gitmiştir diye müna
kaşalar yapmak yararlı değildir. 
Bundan siyasal üstünlük çıkarmaya 
çalışılmamalıdır.

► İdeoloji peşinde koşmamak la
zım. Çünkü bilim bunu kabul çimi
yor değil mi?

Evet. Dediğim gibi Yunaıı Medeniyeti 
dünyanın bir numaralı medeniyeti 
«ma % KOV, dini, mitolojisi, sanalı her 
şey doğudan gelmedir. Türk sanatında 
mimari dünyada bir numaraydı. Yani 
dünya mimarlığımla önemli hır yeri 
vardır. Ama nedir; kubbe, eyvan, yu
varlak vc sivri kemer İran'dan iteliyor. 
Medreselerin bir avlunun etrafındaki 
odalarla çevrilmesi Arap sanatından 
geliyor.

► Türk sanalında Mimar Sinan'ı 
nereye koyuyorsunuz?
Mimar Sinan, bütün bunların bir sen
tezini oluşturup doruğa çıkarmıştır. 
Türk mimarisine hir isim yaptırmıştır. 
Bunu da yok savmamak lazım. Bugün 
Selimiye'nin. Sfıleymaniye'nin, Şeh
zade Carnii'nin ve daha birçok cami
mi/in kompozisyonu bunu göstermek
tedir. Yunan sanatı mimarinin dı>
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yüzünün ahengini yaratmıştır. Koma 
mimaıİM iç mekanın ahengini, Türk 
mimarisiyse hem dış, hem de iç meka
nın ahengini oluşturmuştur. Minareye 
baktığımı/ zaman, minarenin adı nur 
veren, ışık veren anlamındadır. 
Yunanlıların fenerinden geliyor. Ara
bistan'da, İran'da kalıtı bir yapı olmuş
tur. Biz de inceciktir.

► Biz de görsel ayıdan daha mı hoş 
bir görünüme kavuşmuştur.
Evet. Bütün bunlar hiçbir zaman gök
leri zembille inmemiştir. Kendinden 
önceki devirlerin sanatından etki al
mıştır. Komşu, civar memleketlerden 
alınıştır. I*ğer bundan yeni bir kompo
zisyon, yaratı çıkmışsa başarılı olmuş
tur. Çıkmamışsa başardı olmamıştır.

► Cumhuriyetin 75. Yılında Türk 
arkeologlarına bir şeyler söylemek 
ister misini/? Genylere bir mesajı
nız var ını?
Türk arkeolojisi büuin olanaksızlık
lara karşın iyi yoldadır. Arkeoloji 
Türkiye'de ihmale uğramış olmasına 
rağmen veni bir destek kazanmıştır. O 
da işadamlarının desteği. Bugün 
Assos, Metropol is, A rykanda kazıları 
sponsorlarla yürümektedir. Benim iki 
kitabımı Yaşar Holding destekledi. 
Lüks., pahalı ama bu da bir kazançtır.

► Bunlar unıul verici gelişmeler 
değil mi?
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Ord. Pvof. Dr. Ekran Akurgat

Elbette. BayraklıMa TUSİAD başkam 
sayın Muharrem Kayhan'ın desteğin- 
dedir. Btı sene yeni başladı. Bıı yıl 
bize 25.001) dolar olanak sağladı. Ken
disi de arkeolojiye çok meraklıdır.

► Arkeoloji çok çalışma ve sabıı* 
isteyen biı* meslek değil mi? Genç 
kuşakların yok çalışması gerekiyor. 
Şimdi her bilini dalı sabır işidir. 
Tutkunuz olacak, seveceksiniz, tutsa
ğı olacaksınız. Başka türlü başaramaz
sınız. Ben şu anda «S7 yaşındayım. Bu 
günlerde pekala ölebilirim...

► Yok hocam Allah korusun! 
Maşallah iyisini/..
Yok üç senedir inmekteyim Yakın bir 
tarihte de gideceğim. Ama hala çalışı
yorum, yazıyorum.



► F.vd. Hala çalışıyorsunuz. Şu 
anda ııe üzerinde çalışıyorsunuz?
Yasanı öyktim üzerinde çalışıyorum. 
Gazeteci Ö/gen Acar yazacak. O da 
sizin gibi sualler soruyor, ben cevap
lıyorum.

► Genç arkeologlara ne diyorsunuz?
Her şeyden evvel çok çalışmak, çalış
mak. çalışmak. İkincisi sevmek, bran
şınızı sevmek vc kendinizi bu işe 
adamak, tutku ile bağlı olmak, çok 
okumak ve yazmak. Bazı bilim adam
ları vardır. Yazar, yazar bir türlü 
yayınlamaz. “Niye?” “Hazır değil ki" 
Birader yayınla. senin yayınını ilk tak
tir edecek yine sensin.

► Şimdi şöyle bir söz var: “Sıısaıı 
bir bilgim çok konuşan bir aptaldan 
farksızdır" diye.
Tabi tabi çok güzel bir söz. Yazacak
sın ve gerekirse ilk fırsatla yine yan
lışları siz göreceksiniz. Ama başkaları 
da görecek.

► Türkiye'deki yabaııeı arkeo
loji enstitülerinin ülkemiz ar
keolojisine katkılarını yeterli 
buluyor musunuz?
Bııgi'm Tıırk arkeolojisi ayakta 
durma olanağını bu arkeoloji 
enstitülerinin sayesinde buluyor. 
İstanbul'daki Alnıan Arkeoloji 
Enstitüsünün kitaplığı neredeyse 
% 90 oranında ihtiyacı karşıla
maktadır. Ankara'daki İngiliz 

Arkeoloji Enstitüsü nün kitaplığı da 
% 80 civarında Türkiye ile ilgili lilera- 
liirii bulundurmaktadır. Ayrıca Ameri
kalıların Ankara'da sadece Amerika 
literatürü üzerine dc olsa işe yarar bir 
kitaplığı vardır. Fransızlaıın da İstan
bul'da böyle bir kitaplığı vardır. Ve 
aşağı yukarı hiç olmazsa Fransa’daki 
başlıca neşriyatı sağlamaktadır. Bu 
itibarla Türkiye'de arkeologlar başka 
hiçbir branşa nasip olmayan olanak
lara sahiptir. Bu enstitülerin kitapları 
sayesinde ralıallıkla çalışabilmekte
dirler.

► Bizinı için büyük hir şans.
Büyük bir şans vc bu iki kuruluşa da 
candan teşekkürlerimizi sunmak ye 
rinde olur. Ayrıca Berlin'deki Alman 
Arkeoloji Enstitüsü‘nün vc Alrnaıı 
llükümcti'nin sağladığı burslara.

► Bu enstitüler daha Ta/la öğrenciyi 
bursla yurt dışına gönderemezler 
mi?
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Ord. Ptaf. Dr. Ekn>m Akurşal, TTK. m O  

Gönderiyorlar zaten. DAAD ve llum- 
boldt bur.su ile düzinelerce Türk ar
keologu çeşitli defalar gitmiştir. Bu 
itibarla Türk arkeolojisi bugün ayakta 
durabiliyorsa, bu büyük ölçüde iki 
enstitünün yardımları sayesinde ol
maktadır.

► Sizi “ Hocaların hocası” diye 
anarlar ve meslek yaşamınızda kır
dığınız rekorlardan söz ederler. Kaç 
bilim adamı yetiştirdiniz?
Kırk yıllık hizmet sonunda: 1981 
yılında emekli olduğumda, Türkiye 
üniversitelerinde hocalıklarını yapmış 
olduğum 23 arkeolog, profesör yada 
doçent olarak ders vermekteydi. Bu 
sayı luç olmazsa Türkiye arkeolojisi

bakımından önemli bir rekordur. 
Bunun gibi hocalığını yaptığım bilim 
adamlarından 17'si şu sıralarda Ratı 
Anadolu'da örnek ka/ılar yapmakta
dırlar.

► Hocanı siziıı başka rekorlarınız 
da var. Tiirk hilinıadamlan arasın
da yabancı dillerde, Avrupa ve 
Amerika'da yayınlanmış yiiksck 
tirajlı kitaplarınız bakımından en 
başta yer alırsınız. Dünyadaki 5 
önemli arkeoloji enstitüsünün şeref 
üyesi, dünyanın 7 ülkesinde muha
bir üye, Fransız Akademisi Lski 
Çağ Bölümü asil üyesi olmakla baş
ta gelirsiniz. Bu başarılarınıza nasıl 
u la ş tın ız ?

Önemli bir konuya değindiniz. Başarı 
larımı; l- Avrupa'da devletin sağladığı 
olanaklarla sekiz yıl süreyle okuyarak 
ömek bir biçimde yetişmiş olmama, 2- 
Kırk yıllık öğretim üyeliğimin ilk otuz 
yılı boyunca üniversiteden ve Türk 
Tarih Kurumu’mlan gördüğüm yardım 
sayesinde gerekli her kitabı fakülte 
kütüphanesine gctirtcbilmcme, 3- 
Uygıın gördüğüm yerde kazı yapa
bilme olanağına, 4- Sevgiyle, tutkuyla 
aralıksız sürekli çalışmama. Kısacası 
devletten gerekli her yardımı bulma
ma vc yaşamımı uzmanlık çalışmala
rıma adamış olmama borçluyum.

► Öğrencilerinizi nasıl yetiştirdi
niz?

88



Kırk yıl süren öğretini üyeliğim  
boyunca öğrencilerimle “Siz"!! 
konuşurdum. Odama giren öğrenciyi 
ayakta karşılar, odadan ayrılırken onu 
kapıya kadar uğurlardım. Çünkü 
büyüğün de küçüğe sevgiden başkıı 
saygı da göstermesi gerekir. Kendi
mizden küçüklere ve büyüklere yar
dım. manevi zevklerin cn büyüğüdür. 
Ben de yaşamım boyunca çevreme 
yararlı olmanın sonsuz zevkini yaşa
mış bir insanım. Değerli olduklarına 
ve ise yarayacaklarına inandığım kim
selere hizmette bulunmayı bir ilke 
bildim. Öğrencilerimden büyük bir 
bölümünün öğrenimlerini Avrupa’da 
bütünlemelerine önem verdim. Bu 
yardımı arkeoloji dışındaki alanların 
mensuplarına da yapmanın kıvancım 
yaşadım. Çiinkü gençliğe vc öğren
cilere yardım, görevlerin cıı kutsalıdır. 
Bütün yurttaşlarıma onların da bu 
zevki tatmaların» içtenlikle temenni 
ederim. 1941 yılında öğretim üyeli
ğine banladığım zaman 30 yaşında 
olduğum halde, karşımda benden dc 
yaşlı öğrenciler bulmuştum; çünkü Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuru
lurken, öğrenci bulabilmek kaygısıy
la ilkokul öğretmenlerine vc çeşitli 
lise düzeyindeki meslek okullarımla 
yetişmiş kimselerin yaşlarına bak
madan öğrenci alınmalarına müsaade 
edilmiş. Dediğim gibi bunlardan bazı
ları benden dc yaşlıydı vc arkeoloji

Ord Prof. Dr. Ekrem Aknrgal 1990 

bilimi için yeterli ön bilgilerden yok
sundular. Yabancı dil hiç bilmiyor
lardı. Bu nedenle arkeolojiye öğrenci 
seçmede ba/ı koşullara gerek vardı, 
(îelen talebeye sorardım; “Arkeolojiyi 
niçin seçtiniz?” derdim. Hana verilen 
yanıt genellikle “Arkolujiyi seviyorum 
da onun için" idi. Arkeolojinin hu 
biçimde telafıız edilmiş olması, öğren
ci hakkında yeterli bilgiyi veriyordu. 
Yine de soruyordum, "Mimar Sinan 
hangi tarihte yaşamıştı? Büyük İsken
der kimdir? Bana hır Hitit kralının 
adını veriniz? Verilen yanıtlar arkeo
lojiye girmek isteyenlerin büyük bir 
bölümünün yeterli düzeyde olmadı
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ğım ortaya koyuyordu. Bu sorulara 
olumlu ya da yakın karşılık verenlere 
"Yabancı dil biliyor musunuz?'* diye* * 
sorar ve hangi ılili bildiğini söyleyene 
derhal o dilde yazılmış bir kilabı oku
turdum. Genellikle aldığım ccvap; 
;‘E)il bilgim okuduğumu anlayacak 
kadar değil” olurdu. Bu durum 
karşısında yetersiz gördüğüm öğrcnci 
adayına açık bir şekilde arkeolojiye 
dürmemesini tavsiye ederdim. “Siz tıp, 
mimarlık vc fen dallarındaki bir konu
yu seçiniz. Arkeoloji lıeın çok zor hem 
dc para getirmeyen bir meslektir. Sizi 
arkeolojiye almanın sorumluluğunu 
taşımak istemem” derdim. Sosyal 
branşlar için öteden beri zengin aile 
çocuklar»nın girmesini gerekli görür
düm. Çünkü sosyal (lallar, yani felse
fe, tarih, pedagoji ve arkeoloji gibi bi
limler için bir, hatta iki, üç dil bilmek 
zorunluluğu vardı. Bunlar ise ancak 
zengin ailelerin çocukları tanıtından 
elde edilebilecek birikimlerdi. Bıı 
koşullara uyan talebe seçmem netice
sinde, her yıl ancak 5-6 öğrenci alınak 
mümkündü. Ama zamanla 1950'lcr- 
den başlayarak liselerden gelen öğren
cilerin daha olgun düzeyde olması 
sayesinde her yıl 30-40 kadar yeni ve 
nitelikli öğrenci bulma olanağı elde 
etmeye başladım. Ancak test usulü 
uygulamava haşlanınca "Tüfek icat» V  *  ‘

edildi, menlik yok oldu" deyimine 
uygun olarak arkeoloji, niteliksiz

öğrenci istilasına uğradı. Bunu önle
mek için arkeolojiye gireceklere 
yabancı dilden kazanmayı şari koştum 
ve ondan sonra nitelikli gençler ehle 
etmenin yolunu buldum Üstelik 
1960'larda liselerden gelen gençlerin 
niceliği daha yüksekti. Böylece arkeo
lojiye istediğimiz sayıda iyi yetişmiş 
öğrerıei kazanma yolunu elde etmiş 
bulunuyorduk.

► Öğrencileriııi/.den hangilerini en 
çok beğenirsiniz.?
Her birini ayrı beğenirim; çünkü 
hemen hepsinin yabancı dilde yazıl
mış kitapları ve makaleleri vardır. 
Bazılarının ise yabancı dilde yazılmış
2-3 kiialn vardır. En çok beğendikle
rim, yabancı dilde cn çok yayın yap
mış olanlardır. Böylccc hangilerini en 
çok beğendiğimi, dolaylı da olsa 
yanıtlamış bulunuyorum.

Ord Prof Dr Ekran Akurf*al, Ça»w\ıri: 
Kazı üY e.fi D». Briftfnt 5 / v v v r  SçtıaMnfllO'g 
ile birlik (r J99#
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Ord. Prof. Or. Lkrent Akutsal, Or. MachlM hfellink'fo Klbele Kutsa! Anm'nrfa /99.Î

> Arkeolojiye giizcl kızlar -geçiyor
muşsunuz. Öğrenciniz olan hutiln 
arkeologlardan hu husustaki dav
ranışınızın öykülerini dinliyoruz. 
Niçin yalnız «iizel insanları seçiyor
sunuz?
Ben de si/e  sorayım. Bir mağaza aç
sanız vc müşterilerinizi karşılayacak 
olan yardımcılarınızı seçerken kılıksız 
ve çirkin iıısanlan nu yoksa yakışıklı 
erkekler ve güze! hanımlar mı seçer
siniz? Başarılı olmak isterseniz elbette 
ki hiç olmazsa giiler yüziti. karizmalı 
kişiler seçersiniz. Ben de öyle yapıyo
rum. Orta okullarımızda vc liseleri

mizde sanat tarihi dersleri okutul
madığı için Tüık aydınları edebiyat, 
tarih ve fcıı dallarında oklukça bilgili 
oldukları halde, nıiıııuri, lıeykel% resim 
gibi konularda genel bilgiden yoksun
durlar. Onıın için arkeoloji vc sanat 
tarihi gibi bilim dallarını yaymak, 
sevdirmek gerekmekledir. Özellikle 
zengm toplum katmanlarından (halk 
tabakalarından) Türk sanalı ve arkeo
loji dallarında yetişmiş güzel hanım
ların bulunmasına önem veriyordum. 
Bu hususta asistanlarını vc yardımcı 
arkadaşlarımla birlikte önlem alıyor
duk. Kılıksız vc yakışıksız öğrcnci-
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Onl prof. Dr. F&r&n Akutla!, IX. Uluslararası K'uvûh Arkeoloji Kongresi nedeniyle AnaJtıla 
Atedeuiyerleri Müzesi "nde verile» rvs^siyanda i 9 73

leriri arkeolojiye girmemesi iyin çaba 
sarf cıiiyorduk. Kılıksız vc iyi görü
nüşlü olmayan bir öğrenci adayıyla 
karşılaşınca asistanlar ve öğrenciler 
onları caydırmak için ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Ve böylccc bana 
gelenler büyük ölçüde bu bakımdan 
seçilmiş adaylar oluyordu. İyi görü
nüşlü olmak birinci koşuldu. Ama 
arkeolojiye alınacaklar için daha 
başka koşullarda vardı. Yalnız iyi 
görüntülü olmak değil, sanal konu
larında genel bilgiye sahip ve bir 
yabancı dil bilmek koşulu hemen
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onun arkasından, özünde ondan da 
önce geliyordu. Bir gün güzel bir kız 
öğrenci geldi. Yabancı dilden sınav 
yaptım. Yabancı dil bilmediğini anla
dığımda kendisine başka bir dalı 
seçmesini önerdim. Israr etli. "Niye 
ısrar ediyorsunuz" dedim. “Efendim 
arkeolojiye girenler hemen cvlcniyor- 
larmış" dedi...

12.08.1998
H ay ?akh/İZ.\ İÎR



ÖZGEN ACAR
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) mezunu özgen Acar {60). 
Gazdeciliğe (1960) Cumhuriyet Gnzcîcsfnde haşladı. Reuters 
Ajaıuı’m Ankara'da (1972) açtı. Bodrum'da turizmle (J974) altı yıl 
ıığnıştı. 19S0Vie mesleğe döndıl. Milliyet Gazetesi'nin Atina 
Tcmsilciliği'ni dört yıl, Ankara Bürosu Haber Müdürlüğü?mi iki vıl, 
No\v Yoık Temsilciliği'ni bir yıl sürdürdü. New Yurk'ta üç yıl serbest 
gazetecilikten sonra Cumhuriyet Ankara Bürosu'na (1990) geçti İki 
yıl için Genel Yayın Yönetmenliği görevini (1992-1904) yüklendi. Şu 
anda Ankara Bürosunda araştırmalar yapıyor. Türk mesleki örgüt
lerinde çeşitli görevlerde bıılıındıı. Ayrıca Uluslararası Gazeteciler 
Federasyonu’nda < Fİ J) Türkiye'yi bir, Avrupa’yı altı yıl temsil etti. İki 
yıllık vatan hizmetini Bulgaristan sınırındaki hır karakulda tamamladı. 
Buradaki çalışmalarından dolayı 5. Kolordu Komutanlığı, ilk k C 7  bir 
yedek subayı başarı şilti ile ödüllendirdi (1967). Ö/ellikle araştırına 
dalında çeşitli basın ödüllerinin yanı sıra, değişik tarihlerde “Yılın 
Gazetecisi” seçildi. Sedat Simavi Basın Ödülü (1990) ile onur
landırıldı. Abdi tpekçi Barı$ Ödülü’nü Atina vc İstanbul'da alan tek 
kişi oldu. ABUdc yayımlanan bir araştırması “Ulusal Dergi Editör
leriM ödülüne aday gösterildi, özellikle Türkiye'nin tarihsel vc kültürel 
mirasının korunması vc kaçırılan eserlerin Türkiye *ye geri getirilmesi 
konusunda yıllarca süren anıştırmalar yaptı. Bu konuda Koma’da 
yapılan uluslararası UNIDROIT toplantılarına katılan Türk heyetinde 
Dışişleri Bakanlığı danışmanı olarak bulıındıı. Bu çalışmaları kendi
sine Boğaziçi Üniversitesi tarafından onursul doktor unvanının veril
mesine (1996) neden oldu. Evli vc bir erkek çocuk sahibi.
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Soner A (uy/gaffarı gazcteci Öz^en Acur ite söyleşirken 
DERNEĞİMİZ YONET/A 1 K UR UL U
ÜYESİ SONER ATESOĞULLARI CUM- 
in m fY E i GAZETESİ YAZARURINDAN 
GAZETECİ ÖZGEM ACAR İLE 'TSK/ 
ESER KAÇAKÇILIĞI" KONUSUNDA 
SÖYLEŞTİ

► Gazeteciliğe başladığınızdan heri 
arkeoloji ve eski eser kaçakçılığı ku
llularına eğiliyorsunuz. Bu iljji nere
den geliyor?
Gazeteciliğe 1960 yılında Siyasal Bil
giler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi iken 
başladım. Fakat arkeoloji ve özellikle 
eski eser kaçakçılığı konusuna pro
fesyonel olarak yönelmem 1970

Temmuz’unda oldu. İngiliz gazcteci 
Peter Hopkırk Türkiye'ye gelmişti. 
Türkiye'de bir araştırma yapıyordu. 
Türkiye’den kaçırılmış bir hazine \e w  
York Metropolitan Sanal Müzesine 
(MET) satılmıştı. Onıın peşine düş
müştü. Geldiğinde bir takını diplomat
lara sonmış: “En iyi arkeoloji muha
biri hangi gazetededir" diye. Tabi 
diplomatlarda Türkiye'de hiçbir gaze
tenin arkeoloji muhabiri olmadığını 
söylemişler. Bıı gün dc yok zaten. 
Buna mukabil konu dışı ama 
Türkiye'de İtalya'dan da fazla: 3 bin 
antik kent ve on binlerce höyük ve 
tümiilüs var. Yani 60 bin köve ortala-

94



Soner AUf oğullan gazeteci Özgen Acar i/c söylenirken
uta bir anıl, bir olay düşüyor. Peter 
Hopkırk bunun üzerine “Bu işlerden 
anlayan bir gazeteci var mı?" demiş. 
İtenim adımı vermişler. Niye beııiın 
adım? Çünkü arkeoloji mcraktmdı. 
Tam 50 yıl önce İlkokulda öğrenciy
dim. Öğretmenimiz bizi alır her 
Çarşamba İzmir'de bir yere götürürdü. 
Kadife Kale’ye, Agora’ya ya da müze
ye gölüriirdii. Hatla hiç unutmuyorum 
bizi Bayraklıca (Eski İzmir) görürdü. 
Tam 50 yıl önce gittiğimizde Profesör 
Akurgal o vıl kazıya başlamıştı. Ge
çenlerde İzmir'de öğretmenimi bul
dum ve Bayraklı kazısına götürdüm. 
Ekrem Hoca ile birlikte bir hatıra 
fotoğratl çektirdik. 50 yıl öncesinin üç

kişisi olarak, çok güzel bir anı olarak 
kalacak.

► Hocanızın arkeolojiye olan ilgi
nizde etkisi var o zaman.
Yiizde yüz. İkinci bir etki, Ifalikarnas 
Balıkçısı Ccvat Şakir Kabaağaçlı’mn 
İzmir'de birkaç sokak öccde komşu
muz olmasıdır. C) zaman İzmir ’de çı
kan Demokratik İzmir Gazetesi'nde 
öyküler yayınlardı. Biz bunları büyük 
bir heyecanla okurduk. Ondan sonra 
aradan yıllar geçti 1963 yılında kendi 
kendime dedim ki, bütün bu mitolojik 
öykülerin % 80‘i Anadolu'da geçiyor. 
Bir dolaşayım, Anadolu'ya bakayım. 
Anadolu'da nerelerde bu öykü ile
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bağlantılı yerler var. Vc İstanbul'dan 
yola yıktım. Otostop yaparak Bod
rum'a, Aphrodisias'a kadar gittim. Bir 
ya/, lıoyıı gezdim. Fakat o arada başı
ma talihsiz bir olay geldi. I ler gittiğim 
yerde fotoğraflar çekiyordum. Berga
ma'ya geldiğimde bir pansiyona yer
leştim. O ana kadar çektiğim fotoğ
rafları masanın üzerine bırakıp Asklc- 
pieion'a gittim. Akşam döndüğümde 
bir dc baktım, çektiğim İlimler ucun
dan çekilerek açılmış, çağırdım pan
siyoncuyu “Yahu nedir bu vaziyel?” 
dedim. "(îa/eleei Be>\ merak ettim nc 
gibi filmler çekmişsiniz!" dedi. Yapı
lacak bir şey yoktu. Ertesi yıl aynı turu 
bir daha yapmak /orunda kaldım.

► Bu kadar ilginiz vardı da ııedcıı 
arkeoloji tahsili yapmadınız?

Yalnız benim eskiden beri bir tutkum 
vardı. Ortaokul üçten beri SBFne gir
mek istiyordum. Arkeoloji, mitoloji. 
ıar:lısel ve kiillürci miras bende bir 
merak şeklindeydi. İdealim Mülkiye - 
yc girmekti. O dönemde Tıp Fakülte
si, Teknik Üniversite. Güzel Sanatlaı 
Akademisi vc Mülkiye'nin giriş sı

navları vardı. Öbürlerine serbestçe ka 
yit yaptırabiliyordunuz. Ben sadece 
siyasalın sınavına ginlim ve kazandım.

► Bunca yıldır gazeteci olarak eski 
eser kaçakçılığı ve tahribatı gibi 
konuların ii/erine eğildiniz. Bunca 
yıldan, bunca çabadan sonra nere
den nereye geldik?
Şimdi eski eser kaçakçılığının iki 
yönü vardır. Birincisi Türkiye içinde. 
İkincisi dışarıda. Bu eski eser kaçak-

ı'î.v.* >• * v t run a ç:knc\)n koçak kazıcı ile
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çıltğı bir boru hattı “Pipelıne" gibi; bir 
ucunda talep, diğer ucunda arz var. 
Talep dediğimiz zaman Amerika'daki, 
İngiltere'deki, İsviçre'deki ve Japon
ya'daki talebi kastediyoruz, Bunlara 
‘Tu/ar ülkeler' ar/, eden ülkelere dc 
“Kurban ülkeler" deniliyor. Kurban 
ülkeler; Türkiye, Yunanistan, Bulga
ristan, İtalya. Kıbrıs, Irak. İran vc Çin. 
Kurban ülkelerin kişi başına dilden 
milli geliri çok az.. Talep eden ülkele
rin milli geliri ise çok fazla. Ayrıca 
Lalep eden ülkelerin tarihsel vc kül
türel mirası yok. lalep sürekli var. 
Özel koleksiyoncular, galeriler ve 
müzeler bunları satın alıp, sergiliyor

lar. Türkiye'de köylüden 7 bin dolara 
alınan bir eser, Ncw York'ta 540 bin 
dolara satılıyor. Bu 540 bin dolar 
Türkiye'nin cebine girmiyor. 7 bin do
ları Türkiye'nin cebine giriyor. Orada 
540 hin dolara satılması önemli bir 
faktör. Şimdi bu talebi kırmak için nc 
yapmak lazım? Kolay bir iş değil. 
Büyük biı olay. Bu konuda bugüne 
kadar neler kaydedildi onu anlatayım 
si/e; “Karun Ha/inesi” davası açıldığı 
zamıın Amerika'daki bütün galeriler, 
müzeler Tiirklerin “Ger/.ekligine" gü
lüyorlardı. "25-30 yıl geçmiş aradan. 
Türkler /.aman aşımına uğramış bu 
eserleri yeni istiyorlar, akıllan nere-
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Kuru** Hazînesi, İopıcpe i  ümiilüsü. ainn-canı 
gerdanlık ve bilezikler M. fi. 5.yy 'sn ilk vtmy/

deydi?11 diyorlardı. Aynı kanı Türki
ye'de dc geçerliydı.

► Mümkün görmüyorlar mıydı? 
Kesinlikle mümkün görmüyorlardı. 
"Böyle bir hukuk olayı olamaz1’ diyor
lardı. Fakat 6 yıl süren dava aşamasın
dan sonra, Türkiye'nin davayı kazana
cağını anlayınca kendiliğinden eserle
ri iade ettiler. Bu hâzinenin Türki
ye'ye geri verilmesi olağanüstü bir 
olay oldu. Amerikan basınında haber
ler çıktı. Mahkeme sonucuyla alacak 
olsalardı, diğer ülkelere dc ömek ola
caktı. "Ve sanki barajın kapaklan açıl- 
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dığrnda sular nasıl boşalırsa. 
Amerikan mü/eleri de öyle boşalacak
tı" diye yazdılar. Bunların arkasından 
“Elmalı Davası" açıldı. Onun dışında 
Türkiye'den kaçırılmış çeşitli müza
yedelerden ve özel koleksıyonerlerde 
bulunan eserler, Türkiye'ye geri geti
rildi. Tabi bıı olaylar Amerikan basını 
na devamlı yansıyor. Özel müzelerin 
yöneticileri ve özel koleksiyoııerler 
büyük şaşkınlık içinde kaldılar. Vc 
övle bir durum oldu ki arlık Amerikalı0

bir antikacı, bir müze müdürü, bir 
koleksiyonca* Türkiye'den gelmiş bir 
eseri almak istemiyor.

► Bir caydırıcılık oluştu de£il mi? 
Bu bizim açımızdan çok önemli. 
Müthiş öncnıü. Sadece bizim açımız
dan değil diğer kurban ülkeler için dc 
önemli. New York Metropolitan 
Müzesi 19% yılında Karun Uazinesi'- 
ne 1.7 milyon dolar harcadı. Mahke
meye vle bir 5-6 milyon dolar harcadı. 
Ve ne oldu, birden elinden gitti. Müze 
bunları bağışla almıştı. Bağışlayanlara 
karşı giiç durumda kaldı. Alıcı şimdi, 
"Ben bunu alsam, iki gün sonra Türk 
hükümeti bunu duyar. Bu işi ciddiyc 
de alıyor, iki gün sonra geri isler para
mı da geri alamam. Kn iyisi ben bu i ê 
bulaşmayayım** diyor. Şimdi bu olay 
boru hatundaki talebin kırılmasına yol 
açtı. Bu çok önemli bir nokta. Arlık, 
Türkiye'den kaçan eserleri satın almak 
istemiyorlar.



► Elmalı Sikkeleri konusunda açı
lan dava ne aşamada? Bir bilginiz 
var mı?
Son aşamada Boston'du jüri önünde 
bir duruşma yapılacak. Sanıyorum S 
Mart'ta duruşması başlıyor.

► Birkaç dava daha kazanırsak 
herhalde foiziın ülkemizden giden 
eserleri hiç almak İstemeyecekler.
Gayet tabi, sorun sadece mahkeme 
kazanmak değil. Örneğin* Gaziantep1« 
den kaçırılan Zeugma Mozaikleri 
önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri 
verilecek. Yine benim ortaya çıkardı
ğım Sivas'taki Divriği Ulu Cami’nin 
panoları da önümüzdeki hafta geri 
gcleeck. Bunlar Amerikan basınımı 
yansıyor ama Türk basınına yctcrincc 
yansımıyor.

► Peki Neden böyle? Bizim basını
mız bu konularda neden böyle ilgi
si/. kalıyor? Hem eski eser kaçakçı
lığı konusunda hem de halkı bilinç
lendirme konusunda medyamızın

•

bfıytik bir bölümü çok duyarsız.
Duyarsız, çünkü İlkokuldan bu yana 
kendilerine bu cöttim verilmiyor. 
Diğer kesimlerde öyle. Örneğin. Ame
rika’daki bu davalar için Vlaliyc Ba
kanlığı “Canım bu kadar para harca
maya ne ^erek var" diyebiliyor. Dola
yısıyla ha o gazeteciler ha Maliye Ba- 
kanlığrnda bunu söyleyen /ilıntyel. 
Faka! bu eserlerin Türkiye'ye geri ge-

Kanat Hâzinesi, ;iimüş. dnjckoe, M. Ö. 6. yy 

(irilmesinden sonra bir kavram deği
şikliği oldu. Hiç unutmuyorum. Kanın 
Hâzinesi geri geldi. Ankara’da Ana
dolu M eden i yelieri Müzcsi’nde açılı
yor. Zamanın Kültür Bakanı. Cumhur
başkanı Deıuirel’i de davet elli. Demi
rcilin sandıklar açılırken bir sözü var; 
"Ben Başbakanken benden bu dava 
için para istiyorlardı. İstemeye isteme
ye imzalıyordum. Ama geri geleceği
ne hiç inanmıyordum. Şimdi geri gel 
:Yiiş olmasından dolayı mutluyum” dedi.

► Mucize liihiî
Gerçeklen hır ınuci/c gerçekleştirildi. 
Bu benim N 70 yılından 19W vılma 
kadar lakip eıtı&tm bir olay...
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► Hu hâzinenin çeri getirilmesi 
konusunda acele edildiği, davanın 
srmucunıın beklenmediği yönünde 
eleştiriler oldu. Buna nc diyorsu
nuz?
İten “Evet acele edildi, beklenmesi 
gerekirdi” diyorum. Çünkü: Amerika'
da hu konuda bir vasa yok. Ancak

m m

mahkemelerin aldığı kararlar diğer 
mahkemeler için “Emsal" oluşturuyor. 
Bir bağlayıcılığı yok. Diyor ki karşı 
taraf (MET); “Türk hükümeti bunun 
kaçırıldığım biliyordu. Bu güne kadar 
ciddiyetle i/lemcdi Ta ki bir gazeteci 
sahneye çıkıp bu işin üzerine gidince
ye kadar" Karşı tarafın iddiaları çürü
tüldü. emsal olayı ortadan kaldırıldı. 
Orada maalesef bıı pazarlık söz konu
suydu. Zamanın Genel Müdürüne 
Ispanya’daki b ir  toplantıda; "Bu hazı-
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neyi geri vermeye lıa/ınz." Ayrıca o 
zamanki Genel Müdürün deyimiyle 
“Hunilerle para akıtacağız size" dendi. 
Fakat niye hem hâzineyi versin, hem 
7a ra r görsün hem de üzerine hunilerle 
para versin. Olacak iş değil! Sonra ben 
bunu öğrendim. Bu işte pazarlık olma
ması gerektiğini yazdım. Onun üzeri
ne bundan vazgeçildi. Görüşmeler 
sürmekle beraber mahkeme de devam 
etti. Fakat bir süre sonra müze başka 
bir öneri ile geldi. "Efendim 80 eser 
kalsın, diğerlerini verelim” diye. Onu 
da duydum vc yayınladım. Bu arada

•  *  t r

müze, Amerika'nın eski Dışişleri 
Bakam Cyrus Vancc'i görevlendirdi. 
Çünkü emekli büyükelçi olan müdü
rün eşi onun sekreteri idi. Vancc'i 
pazarlık yapsın diye Türkiye'ye gön 
derdiler. Vancc o sırada Yugoslavya'da
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llcinrich 5: /«Heman/ı
Sırp Boşnak sürtüşmesinde arabulu
cuydu. Ve bunu görüşme bahanesiyle 
Türkiye'ye gelmeye kalktı. Ben bunu 
da yazdım. Zamanın Kültür Bakanı 
kendisine randevu verdiği halde, bu 
yayınım üzerine buluşma >rcrçek
leşmedi. Ondan sonra Genel Ylüdür 
görüşmeleri sürdürdü. Bırakılacak 
eser sayısı yanılmıyorsan! HO'den 35'c 
düşlü. Sonuçta l ürkiyc 8 eseri orada 
bırakarak hâzineyi %crı aldı.

► Bu da büyük bir başarı ama ora
da mahkemenin vereceği karar ke
sinlenseydi, Türkiye için çok daha 
iyi olurdu değil mi?

Ciayct tabi. "Ya kazanamasay- 
dık ne olurdu*’ deniyor? Şimdi 
düşünebiliyor musunuz? Adam 
kendi durup dururken "Yere
yim" diyor. Nedir bu? Kaçınıl
maz bir durum var. Anık onu 
beklemek lazım. 6 yıl geçmiş, 3 
milyon dolaı mahkeme masrafı 
yapmışsın arlık sonunu getir
mek gerekir.

► Ama yine de her şeye rağ
men eserleri geri aldık. Bence 
bu da sevindirici bir gelişme. 
Bundan sonraki davalarda 
belki çok daha kararlı olup 
sonuna kadar gidilebilir. 
Kuşkusu/. Şimdi Mimar Sinan'
ın ünlü bir hikayesi vardır. 
İstanbul'daki Sülcymaniye Ca
m i’ni yaparken mahalledeki 

çocuklardan biri demiş ki; “Yahu mi
narelerden biri eğri" Sinan çağırmış 
çocuğu, “Hangisi eğri?" Çocuk; "İşte 
şu" demiş. Sınan, "Bağlayın urganla
rı" demiş. Çocuğa sormuş; "Hangi ta
rafa çekeyim?" Çocuk; "Bu tarafa çc 
kin" demiş. Çektirmiş. "Düzeldi ııu" 
demiş. Çocuk; "Düzeldi" demiş. Tabi 
ki böyle düzelmez. Ama Sinan'ın 
amacı kedisine "Eğri minare yaptı" 
dedirtmemek. Dolayısıyla yönetici de
nilen in*an, (îcııel Müdür denilen 
insan, eğri iş yapmamak zorundadır. 
Yaptığı iş belki doğru olabilir. F.serler 
zaten geri gelecekti. Ama cninde so
nunda bir takım insanlar çıkıp en
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azından benim gibi “Bunda sonuna 
kadar gidilmeliydi'* diyebiliyor. Bir 
eğrilik var bu işte.

► Türkiye'de bazı çevreler yıllardır 
arkeolojik eserlerin alını-satımmın 
yurtiçiııde serbest bırakılmasını is
tiyorlar. Sîzce bu doğru mu, yanlış mı?
Şinuii olaya şu açıdan yaklaşmak 
gerekir. Bunun iki yönü var. Birincisi 
Türkiye'nin tarihsel ve kültürel mira
cının gün ışığına çıkarılması, korun
ması ve onarılması. Bu bilim adamları 
ve müzeciler taralından yapılmalıdır. 
Öncelik bunlardadır. Arkeologlar, 
bilim adanılan kazacaklar ve bulduk- 
lan eserin hangi ortamda, hangi orga

nik ya da inorganik bağlantılar içinde 
olduklarım tespit cdecekler. Bu. tari 
hin aydınlatılmadı bakımından çok 
önemli.

► Kesinlikle.
Bir eser çıkıyor. Onıeğin Aplırodisi- 
as*ıan bir olay. Bir ba$ “Sakallı l-rkck 
Başı" diye Amerika'da satılıyor. Son
radan bunun Aphrodısias'lan kaçın l- 
dığı anlaşılıyor. (îeri geliyor ve daha 
sonra Aphrodisias'taki uzmanlar bunu 
!)ir başka parçanın ü/.erinc koydukla
rında Pitagoras'ııı madalyonu olduğu 
anlaşılıyor. Çiinku altında Piuıgonıs 
yazıyor. Öbür türlü sadece “Sakallı 
F.rkck Başı** olarak kalacaktı. Halbuki 
şimdi Pitagoras’m nasıl bir insan oldu
ğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkeoloji 
hu bakımdan önemli. Ancak şöyle bir 
olay var. Birinci olay arkeolojik. İkin
cisi kaçakçılık. Bugün Türkiye Cum
huriyeti devletinin maddi olanakla
rının a/lığı ya da bu alanlara ayrılması 
gereken ödeneklerde Maliye Bakanlı
ğı ve hükümetin cimriliği, bilinçsiz
liğin de etkisiyle, arkeolojik kazılara, 
kurtarma kazılarına ve müzelere ayrı
lan ödeneklerin yetersizliğinden do
layı bir takım kaçakçılık olayları oluy
or. Kaçakçılık olaylarının tek nedeni 
bu değil tabi... Nedenlerden biri bu. 
Örneğin bir köylü bir eseri bulduğu 
zaman müzeye götürdüğünde ınü/e 
buna 10 dolarlık öcül veriyor. Çünkıı 
satın alma/, devletin kendi malıdır. 
Ama kaçakçı bunu 1000 dolara alıyor.İİHZCiiHU Ojrgı’iı Acar
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Miizc bu 10 dolar karşılığı parayı 10 
ay sonra, bazen iki yıl sonra ödiiyor. 
Kayakçı bu 1000 dolan anında vc 
döviz olarak ödüyor. Şimdi özel ko
leksiyoncu dediğimiz insan sanata 
meraklı, parası olan, belki bu konuda 
kitap okumuş, konuya tutkun ve bi
linçaltında sanal târihi, arkeoloji ya
tıyor. Bir dc yun dışına gidip gele gele 
oradaki özel koleksiyoncularla, zen
ginlerle, işadamlanyln Icnıas ettikçe 
bunları almak ve korumak istiyor.

► Biraz da özentiyle değil mi?
Evet. 10 dolar olan bir eseri lürk 
koleksiyoncu 100 dolara ya da 500 
dolara alabiliyor. Kaçakçının verdiği 
fiyata da alamıyor. Dolayısıyla kaçak
çı  ile mi’ı/e  arasında bir tampon o’.ıı-

yor. Nedir bu tampon? Balık ağlarını 
düşünürsek; Balık ağlarının delikleri 
irili ufakbdır. Küçüldükçe küçük 
balıkları da yakalarsınız. Büyüdükçe 
büyük balıklara göre bir engel oluştu
rur. Özel koleksiyonculuk kaçağa 
giden bir takını eserlerin korunmasın- 
da bir önlemdir. Mevcut yasalarımız 
ve Anayasamıza göre bu eserler dev
letin malıdır. I liebir zaman özel kolek- 

p

siyoncuda bulunan eser onun değildir. 
Sadece onun ziliiyetiııdedir. Sahipliği 
devletindir. Devlet adımı buıııı alınış 
demektir. Müze gerektiğinde bunu 
kazanabilir. Bu önemi: bir faktör. 
Ştııııii Türkiye'de özel koleksiyonun
duk konusunda yanlış bir uygulama 
var. Maalesef bngüıı bir takım kaçak
ç ıla r yasalardaki hoşluğu doldurmak

Ctıi-i i'ı.v .• O- i;ıv. .It.M/r
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amacıyla özci koleksiyoncu bölgesi 
alıyorlar, Bu, eseri aldığında şayet 
yakalanırsa “Ben bıı eseri kendim için 
aldım" demeye yarıyor. Her toplumda 
gazetecisinde de, doktorunda da. avu
katında da, mühendisinde de on par
mak bir değil. Gerçek koleksiyoncu
ya, kaçakçı koleksiyoncunun faturası 
ödetilemez.

► Çiıriik elmalar her zaman olacak 
yani.
Maalesef. Ama koleksiyonculuk bel
cesi verilirken dikkat edilmeli. Örnc- 
gin ünlü kaçakçı Nihat Kolaşın 
defalarca özel koleksiyoncu belgesi 
almak için başvurmuştur. Fakat sabıka 
kayıtlarından dolayı kendisine belge 
verilmemiştir. Ancak o du tutmuş sa

bıka kaydı olmadığı için karısının iizc 
rinc belge almıştır. Bıı durumda bunu 
vermemek gerekiyordu. Karısına ait 
bu belge geçenlerde iptal edildi. İki üç 
kaçakçı yüzünden tüm özel koleksi
yoncuların suçlanması yanlıştır.

► Peki şunu göz ardı etmiyor mu
sunuz? Sonuçta kaçak kazılardan 
gelen eserler bu insanlara geliyor. 
Özel koleksiyonculuğun Türkiye'de 
kaçak kazıları teşvik ettiğini söyle
yemez miyiz? Fserlıı bulunduğu or
tam da çok önemli. Kaçakçılık eser 
oradan çıktığı anda başlamıyor mu? 
Ama bakın ısrarla söylüyorum, özel 
koleksiyoncular olmasaydı, o kaçak 
kazıdan çıkan eserler nereye gidecek
ti? İki türlü eser bulunuyor; Biri
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tesadüfen, vatandaş tarlasını sürerken 
buluyor. Yahut sizin söylediğiniz gibi 
kasıtlı olarak, yasa dışı yolla buluyor. 
Şimdi tesadüfen bulan adam zaten ge
nelde müzeye getiriyor. Kaçak kazı ile 
bulan adam bundan bfıyiîk para kazan
mak için müzeye götürmüyor. Kaçak
çıya. oradan da yurt dışına gidiyor. 
Adam orada başlıyor bu işe. Özel ko
leksiyoncu olsa da olmasa da bıı adam 
kaçakçılığını yapacak Burada barikatı 
özel koleksiyoncular sağlıyor.

► Mevcut koleksiyorıcrlik yönet
meliğinde yapılan bir değişikliğe 
yöre artık arkeolojik eserlerin ko- 
Icksiyonerliği yapılam ayacak. Ne 
diyorsunuz? Bu gerçekleşirse nasıl 
olur?
Böyle bir şey olursa. Türkiye’de dc- 
dektör kullanan 100 bin ki î göbek 
atacaktır Böyle bir yönetmelik deği
şikliği yapmak. Türkiye’nin tarihsel vc 
kültürel mirasına ihanettir.

► İçişleri Bakanlığı, Emniyet (»enel 
Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organi
ze Suçlarla Mücadele Daire Ba>- 
kaıılığfııın  açıkladığı rakamlara 
göre 1993-1996 yılları arasında çalı
nan eserlerin % K4rlük eibi büyük 
bir bölümünün m ü/dcriınizden ça
lımlığı anlaşılmakta.
Bu konuda bir bilgim yok. Böyle bir 
bilgiyi Kmniyct Genel Müdürlüğü 
-VIali Şube açıklamışsa olağan üstü 
bir olay. Yalnız bunda müzelerden ça-

► Müzelerimizin bugünkü duru
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Müzelerimi/ bugün maalesef üzerine 
ölü toprağt serpilmiş kurumlandır. 
Eserlerin müzeye intikalinden, ona
rım. bakım, sergileme ve yayma kadar 
geçen süreçte bugün müzelerimiz 
sınıfla kalmıştır. Çünkü devlet bu 
konulara yeıerincc ödenek ayırma
maktadır. 1989 yılından bu yana 
Türkiye’de 50'yc yakın yeni Arkeoloji 
ve Sanat Tarilıi Bölümü açıldı. Bura
lardan her yıl yüzlerce öğrenci me/ıııı 
oluyor. Ama 10 yıl sonra sınav açılı
yor. Bu müzelerin çökmesi demektir. 
Bugün müzelerimizden eser çalmıyor 
deniliyorsa bunda gerçek payı vardır. 
Çünkü müzelerimizde eserlerin en
vanterleri yapılmamakta, bilgisayara 
işlenmemek te. 10-12 yıl önce Adana
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i  993 • 1996 *»ıilan a ra tulu çalman tscricnt 
ait isıatistiki bilgiler
lınılı deyip dc müzeleri suçlamak 
büyük hatadır. Müzeleri bu şekilde 
suçlamak doğru değildir. Emniyet 
Genel Müdürlüğü % S0 diyorsa, 
bunun hangi müzelerden çalındığını 
da ortaya koymak zorundadır. Kuru
sıkı iddia yakışıksızdır.



Müzesi :ndc önemli bir hırsızlık olayı 
olılıı. Müze içindeki kişilerin bunları 
pazarladığı anlaşıldı. Müfettişler so
ruşturma yaptılar. Oradan çalınmış bir 
bronz huğ» hcykciciği vardı. Ben de o 
sırada Ncw York'Uıydım. Tanıdığım 
bir Amerikalı koleksiyoner bana 
Türkiye'den kaçırılmış bir boğa hey
kelciğini satın aklığını, ancak kanıt
lanırsa geri vermeye hazır olduğunu 
söyledi. Haberi Anıtlar vc Müzeler 
Genel Müdürlüğü *nc ilenim. Eserin 
fotoğrafını ve envanter kayıtlarını 
isledim. Bana gelen yanıtta; "Kusura 
bakmayın ne fotoğrafı ne de envanter 
bilgisi var" denildi. Alınmış ve depo
ya atılmış, dalıa soma da çalınmış. 
Eseri ııeri kazanma şansımız olmadı. 
Bugün müzelerimizde pek çok envan
teri yapılmamış eser var. Envanteri 
olmayışı demek, “Yolsuzluklara açı-
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lan bir kapı demek." Ilnmiyct Genel 
Müdürlüğü haklı olabilir ama müzeci
lerin kendileri de şikayetçi. Müze ve 
ören yerlerinde bekçilerin durumu iç
ler acısı. İstanbul Arkeoloji Müzele
rinde ııcfis bir İstanbul sergisi açıldı. 
Geçtiğimiz yaz da Bithynia sergisi 
açıldı. Ama nasıl açıldı? Bir önec açı
lan sergi kapatıldı, kapısı kilitlendi; 
sergi kalkmadı, seksiyon kapandı. 
Oradaki bekçiler yeni açılan bölüme 
aktarıldı, t e e  bu müzccilik değil? 
Bunda İstanhul Arkeoloji Müzelerinin 
kabahati yok. Bugün Türkiye'de her 
yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na 20 hin 
kadro veriliyor. Anıtlar ve Müzeler 
Gerıe! Müdürlüğü*nün emrine ise yıl
da 20 tane bekçi kadrosu verilmiyor. 
Tabi bu koşullar içinde müzeler kapısı 
pcnccresi olmayan "Nasrettin Hoca'- 
nın türbesine" döndü.



i

Sestin Pirgamou .W»iırari Berficoıiü Zeus Sunağı

► Kski eser kavakçılığını önleme 
konusunda Anıtlar vc Müzeler Ge
nel Müdürlüğüniin bünyesinde bir 
şııbc müdürlüğü var. Sizce bu yeter
li ıtıi? Bıııııı dalıa güçlendirmek ge
rekmez mi? En a/ıııdan daire baş
kanlığına çıkarılamaz mı? Orası ye
tersi/ kalmıyor mu?
Elbette yetersiz kalıyor. Sadece ka
çakçılık konusunda müzelerden gelen 
haberlerin emniyete iletilmesi, emni
yetten gelen haberlerin yetkili ma
kamlara iletilmesi, yalım bu kaçakçı
lık haberlerinin yurt dışındaki avukat
lara iletilmesi konusunda bir yazışma 
bürosu giln çalışıyor.

► Dalıa etkin olamaz mı?
Olur drf, o şubeyle olınaz. ÎŞu şekilde 
olur; Bu yün İtalya'da sadecc eski eser 
kaçakçılığı ile ilgilenen polisin, jan
darmanın ve müzenin dışında bir ör
gütü var. Anı» bu örgülün içinde; jan
darma da, polis de. arkeolog da var. 
Bunlar bağınınız birimler. Bilgisayar 
kullanıyorlar ve sadccc kaçakçılık iş
leriyle uğraşıyorlar. Bugün Kültür 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Mali
ye Bakanlığının işbirliği ile özel bir 
örgüt kurulabilir.

► Kültür Bakanlığı kaçakçılığı ön
leme konusunda dalıa etkin olabilir 
mi? İşi sadece polise, jandarmaya 
bırakmamak gerekmez mi?
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Trrjin Hazînesi 'ne <ui bir katm ilerlerin 
Moskova ’da uzmanlar tarafından incelenmesi

Gayet tabi. Kaçakçılık olayı polisiye 
bir olîıy değildir. Rir finansman olayı
dır. Bir eğitim olayıdır.

> Geçmişte yurt dışına kaçırılmış 
çok önemli eserlerimiz var. Berga
ma /.ons Sımağı, Troia îlazineleri 
gibi. Bunların bugünkü çabalarla 
geri getirilebileceğine inanıyor mu
sunuz?
Troia I İA / incs i  Türkiye’den kaçırıldı
ğında Yunanistan'a dava açmışız. 
Birinci aşamada davayı kaybetmişiz. 
Bîr üst mahkemeye itiraz etmiş, 
kazanmışız. Ve yetkililer bunları 
Hcinrich Schlîemann'ın evinde müsa
dereye gittiklerinde bulamamışlar. 
Schlicmann bir üst mahkemeye ırit- 
miş. Tıpkı Amerika'nın Karun Hâzi
nesi1 ndc yaptığı gibi. Schlicmann 
kitabında iddia ettiğine göre, Türk 
hükümetiyle maddi bir anlaşmaya 
gidilmiş vc bu paranın alındığı söyle
niyor. Bunun karsısına bizim kuvvetli 
belgelerle çıkmamız gerekir. Biz hâzi
neyi Rus hükümetinden resmen geri 
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istedik. Ama nasıl istedik? Tansu 
Çiller Başbakanken gitti, Rııs Başba
kanı Çcmomirditflc göriiştü. Proto
kole bir madde koydular. "Bu konuda 
görüşmeler, temaslar yapılması" diye. 
“Bunlar geri verilsin** diye değil. Buna 
mukabil Almanlar ne yaptılar? 
Almanya'daki Rus askerlerinin geri 
çekilmesi durumunda, Rusların kay
bedeceği zararları karşılamak üzere 
bir tazminat anlaşması imzaladılar. Bu 
anlaşmanın 16. maddesi kültürel var
lıkların iadesini de öngörüyor. Alman
lar eserleri geri alabilmek için ulus
lararası anlaşma imzalamış, biz hala 
‘'Görüşme yapmak11 isliyoruz. Üstelik 
görüşmelere başlamadık bile. Berga
m a  Zeus -Sunağı o l a y ın a  gelince, be
nim olaya yaklaşımım farklı. Ben di
yorum ki, gitmemeliydi. 19. yüzyılda 
gitmiş, bir bakıma iyi olmuş. Niye? 
Çünkü; korundu, ( j ilmeseydi ne ola
caktı? En iyi kireç mermerden yapılır 
diye bir inanç var bizim köylülerde. 
Sonuçta bunlar insanlık adına korun
du. Bu sadece Türkiye'nin tarihsel ve 
kültürel mirası değil. Arkeologlar 
yaptıkları kazılarda insanlığın geçmi
şini buluyorlar. İnsanlığın e r  geç 
“Tarih doğduğu verdc güzeldir" deyip, 
bunları ait olduğu ülkelere iade edece
ğine inanıyorum. Troia hafin Alman 
arkeolog Prof. Dr. Manfred Kortmann 
‘Troia Hâzinesi Almanya’ya verilme
meli. Ulusal 'farili Parkında uluslara 
rası bir müzede sergilenmeli” diyor.



Çünkü Troia’vıın ederleri sadece 
l’uşkin Müzesi'nd e değil, dünyanın 47 
müzesine dağılmış durumda. Düşüne * 
biliyor musunuz? Bir bilim adamı, bir 
arkeolog Troia Hâzinesi Özerinde a- 
raştııma yapacağı zaman, bu 47 mü
zeyi dolaşmak zorunda. Buna imkan 
var rai? Turistlerin 47 müzeyi dolaş
masına imkan var mı? Yok.

► Kski eser kaçakçılığı konusunda 
bi/Jınle aynı dertten muzdarip ülke
ler ne yapıyor? Onların ne gibi ön
lemleri var?
Bu konuda maalesef bıı Ülkelerde 
fazkı bilinçlenme yok. Diğer ülkeler 
karşısında Amerikan hüküjneii olduğu 
için onu kı/dırır mıyız düşüncesinde. 
Bu olay Karun Hâzinesi davası açılma 
aşamasında bizim için dc geçerliydi. 
Ben hatırlıyorum, bir takım yetkililer 
benim bu çabalanma tepki gösterdiler.

► Ne dive?
Amerika'yı kızdırır mıyız diye. Ame
rikalı gelmiş, malı almış götürmüş, biz 
kızdırır mıyız diye düşünüyoruz.

► O /amaıı Kurtuluş Savaşı'ndu da 
emperyalist gfıçleri kızdırmayalım 
diye savaşmadaydık. Bu biraz oııa 
benziyor.
Kuşkusuz. Dava açılmadan önce bi
zim hükümel \Vashington' da Dışişleri 
Bakanlığı neznindu girişim yaptı. 
“Anıeı olun da eserleri geri verin”

Sop hin ScitiiertiaıiH

gibisinden. Amerikan Dışişlerinin 
Türk Büyükelçiliğine verdiği cevap; 
**Ncw York Metropolitan Müzesi bir 
özerk kuruluştur. Devletle hiçbir ilgisi 
yoktur. Sorunları Amerikan mahke
melerinde çözülür. Gidin mahkeme
ye" ol<lu. Çünkü karışmıyor devlet. 
Gerçeklen Amerikan mahkemelerine 
gidildi. Sonuçta ne olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Aynı olay diğer kurban 
ülkeler için de geçerli. Fakat bu bizim 
olay, diğer ülkelere örnek oldu. Yuna
nistan'dan kaçırılmış Miken dönemine 
ait bir hazine New York'ta satılıyordu. 
Yunan hükümeti bunu geri almak 
istiyordu. Benim "Giriandlı Lahit” 
olayında önerdiğim vakıf kurma yön
temi ile geri aldılar. Sonuçta ne oldu?
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Bu çok önemli; Amerika, İsviçre gibi 
Pazar ülkeler paniklemeye başladılar. 
Çiiııkü iki günde bir kurban ülkeler 
eserlerini geri işlemeye başladı. Bunu 
durdurmanın gerektiğine inanan Pazar 
iilkeler, konuyu Birleşmiş Milletlerin 
şemsiyesi alımdaki Roma'da tek hu
kuk (UNİDROİ H kurumun a götür
düler. Vc dünvadsı tek hukuk uygulan
ması konusunda bir toplantı yaptılar. 
Bu dört toplantının ikisine ben de 
katıldım. İlk toplantıda hazırlanan tas
lak, bir profesör avukat tarafından 
hazırlanmıştı. İşin ilginç tarafı, o pro
fesör vaktiyle pazar ülkelerin avukat
lığını yapmış biriydi. İsviçre'deki 
Antikacılar Birliği nin avukatı olan bu 
adamın hazırladığı taslak önümüze 
getirildi. Taslak tamamen pazar ülke
lerin çıkarım koruyordu. Zaman aşımı 
konusunda sınırlamalar getiriyor, iade 
edilen eserler için alıcının parasının 
tazmin edilmesini falan içeriyordu. 
Tabi orada büyük kavgalar vc müza
kerelerden sonra bu taslak düzeltildi, 
bir dengeye kavuşturuldu. Ama yine 
de kurban ülkeler için hir (akım engel
lemeler içeriyor. İmzaya açıldı. 20 ka
dar ülke imzaladı, i'ürkiye hala imza
lamadı. Dolayısıyla kurban ülkelerden 
^clen baskılar sonucu önlem alma ge
reğini duydular.

► liNKSCO'nun aldığı hir karar 
var. Kültür varlıklarının çıktığı top
raklara geri verilmesi konusunda. 
Bunun bir etkisi olmuyor mu?
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l layır onun bir etkisi yok. Çünkü onda 
bir yaptırım yok. Sadece bir temenni.

► Kültür varlıklarının korunma
sıyla sadece devlet mi uğraşacak? 
Bira/ da halkı bilinçlendirerek hu 
işin arkasına almak gerekmiyor mıı? 
Devlet derken ben sadece hükümeti 
ahnlamıyoııım. Devlet derken T BM M'y i. 
Belediye Başkamın, Belediye Meclis 
Üyelerini, İl Özel İdaresindeki üyeleri 
dikkate alıyorum. Kendi yörelerindeki 
Belediye Başkaıılarınm vc yerel yöne
ticilerin bilinçlendirilmesi, sahiplen 
dirilmesi gerekliğine inanıyorum. 
Halk bundun sonra gelir. Belediyeler 
bugün kendi beldeleri içindeki tarihsel 
ve kültürel mirası korumakla yiiküm-

Curı'HX! Özgen - Ju?«
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Purî\ ftOM'tv Müzesi

İmlin ler. Bu i$ için kemli ödenekleri, 
bütçeleri vardır. Yakın tarihe kaılar 
müze vc ören yeri gelirlerinin 
%  'ICTını alıyorlardı. Bu % 40'larla 
buralara hizmet götürmek verine, 
kendilerine makam arabası ıılma yoln- 
ııa gitmişlerdir.

► Türkiye'de Belediyeler müzelerin 
suyunu bile kesebiliyorlar.
New York't a Metropolitan Müzesinin 
elektriğini, suyunu güvenliğini, ısın
masını Ncw York Belediyesi karşılar. 
Çünkü New York Belediyesi Metro
politan Müzcsi'ni görmeye gelen 5 
milyon turistten, daha fazlasını ka/anır.

► Belediyeler müzelerin yanında 
olmalı o zaman.

Elbetle. F.tes Ören yeri Yozgat'ta 
olsaydı. Selçuk Belediyesi bu geliri 
bağlayabilir miydi? Belediyelerin 
bumı algılaması lazım. Ayağına gelen, 
altın yumurtlayan tavuğu kesmemesi, 
koruması gerek. Belediyeler her türlü 
yetki ve donanıma sahipler. Ilaaa 
hükümetten bile. Bunlar sağlandıktan 
sonra belediyelerin etkisiyle halk 
aydınlatılabilir. Ama Türkiye'de tam 
tersi oluyor. Belediye, Bodrum'da bu
lunan anlık hipodromun üzerini kapa
tıyor. Sonra da bir gecede yok ediyor.

► Eski eser kaçakçılığı yıllardır ka
nayan bir yara olarak sürüp gidi
yor. Ilep böyle gidecek mi?
Hayır gitmeyecek. Arz-talcp denge
sine göre talebi kışlığını/, /aman fi-
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L İmali Sikkelerinin huluMu yrri, Ai;Uthxt-Eİn\alı- 
Bavuuhr K<ivi%

temler almaya haşladı lar. Ncw  
York'la Ermeni bir antikacı var. 
Kendisi dostumdur. Aslen Diyar
bakır Licc'lidir. İki yıl önce gitti
ğimde sordum. “İşler nasıl gidi
yor" diye. “Sayende çok kötü!" de
di. Bu galerinin eskiden günlük 
masrafı ortalama 10 bin dolardı. 
Bu masrafı çıkarıp kâra geçtiğine 
göre si/, diişünün.

yallar düşecek. Amerika'ya açlığınız 
davalarla, caydırıcı olmakla talebi kı
racaksınız.

► Yuri içiıule ne yapmak la/ırn?
Eskiden 100 bin dolara Milılan mal, 
bugiin 10 bin dolara satılıyor. Fiyatlar 
düştüğü zaman sipariş dc azalıyor. 
Size dışında talebin düştüğüne örnek 
vereyim; New York ve Londra'da 
Soilıeby’s vc Chrisric’s lıcr yıl ikişer 
müzayede düzenlerdi. Dört iane Ncw 
York'la, dört iane Londra’da. Şimdi 
ikiye düştü. Kurban iilkeler bilinçlen
meye başladığı için arzı önleyecek ön-

► Yurt içinde ne yapabiliriz? 
Önce bilimsel ka/ıların finansmanını 
anırmak lazım. Kaçakçıltğı önleyici 
bağımsız bir örgütlenmeye gitmek 
lazım. Müzeleri» deviei denetiminden 
çıkıp, ö/erk olması vc yöneticilerini 
kendisi seçmesi lazım. Gerektiğinde 
Amerika'da olduğu gibi profesyonel 
yöncticilcr atanması kızını. Görevine 
siyasal nedenlerle değil, isini becere
mediği zaman son verileceğini bilme 
si gerekir. Bu gün bir takım cpigratlar 
Divan Edebiyatı Müzesi nde çalışı
yorsa, bu siyasal bir tasarruftur. İzmir 
Arkeoloji Müzesi ne gittiğiniz zaman 

20 tane eski miizc 
müdürü görüyor
sunuz. Çoğu akşama 
kadar sigara içmek ve 
dedikodu yapmaktan 
başka bir şey yap 
iniyorlar! .Vlüzeve bir

*  +  

katkıda bulunmuyor
lar!

Linnıh Sikkesi 
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► M üzelerde verilen eğilim  de 
önemli değil ıııi?
Miızclcre bir takını öğrenciler geliyor
lar, gürültü, patırtı içmde hiçbir şev 
öğrenmeden gidiyorlar.

► Eğitime önce eğitmenlerden baş
lamak l;r/ıtn o zaman.
blbette. Biitün yabancı müzelerde 
öğretmenlerin eğitimi için bölümler 
var. Bir müzeye öğrenci grubu gide
cekse, önce o okulun öğretmenleri 
oraya gidiyor, önce onlur eğitiliyor. 
Sonra öğrencilcr gidiyor.

► Türkiye'de müze ve ören veri iic-
•  •  

retleriııin yüksek olması bizim için 
bir dezavantaj değil mi?
Hayır. Bu gün Türkiye'de müzeleri be
dava yapsanız yine giden yok. Onun 
için fiyatların yüksekliği bahane.

► Eski eser kaçakçılığı konusunda 
yıllardır duyduğumuz isimler var. 
Devlet niye bunların üzerine gitmi
yor?
Yurt dışında bu işi yapanların çoğu bu 
işi bıraktı. Örneğin F.dip Telli, bu 
olaylardan sonra galericiliği bıraktı, 
kardeşi Nevzaı Telli Londra'da eroin 
kaçakçılığından hapiste. Flmalı Dclı- 
nesi'nin satılmasında rol oynavan.

•* r  1

Amerika'nın bir numaralı galerisin
den arlık insanlar mal almıyor. l£ İmalı 
Definesi'ııden 15 sikkenin Türkiye'ye 
geri gerilmesini sağladım. Adam iflas

ABD 'iU’ ıVnv York Metropolitan Mü ~ esi ’n<lc 
sergifMm HentİJes Heykeli *nin iist kısnıı

cttit itibar kaybetti, sonra da tutuklan
dı. Kendisiyle [Vali Sıreı Journal 
( iazeiesi nde mülakat yaptılar. Neden 
böyle birden bire imparatorluğun 
yıkıldığını sordular. Verdiği cevap ay
nen şöyle; “Mr. Acar adlı bir Türk 
gazetecisinin bu olaya girmesinden 
sonra kaderim değişti." Dışarıdaki bu 
çökme; talep zincirinin halkalarını 
oluşturan kişilerin çökmesi demek. 
Ama bu yeterli değil...

► Pcrgc'dcıı çıkmış olan llerakles 
Heykeli'nîıı üsl böliimii neden hala 
Amerika’dan alınamadı?
I urk hükümeti, bu dışarıdaki davalara 
işin gereğs olarak para ödiiyor. Öde
mek zorunda. Bütün bu Glımılı Dcfl-
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l ' e r g e  ' d c  b u l u n u n  l l v r a k l e s  H c \  k c h  j/û/ 
A n t a l y a  M i i z c s i ' f l d c  s e y f i i t e n u n  a l i  k ı s m ı

nesi, Girlandlı Lalıiı ve Mareyas lley- 
keli'tıifi vc öteki eserlerin ı̂ eri getiril
mesi sırasında Türk hükümeti» Ameri
ka'daki avukatlara 4,5 milyon dolar 
borç lakmış durumda. Savın Fikri 
Sağlar'ın bakanlığından hu güne kadar 
bıı borç artarak büyüyor. Türk hükü
meti kulkıpta bu llerkiil Heykeli için 
avukatları “Dava nç“ diyemiyor Çün
kü para gönderemiyor. Açın bakın 
meclisteki 1999 yıtı bütçesine, Ameri
ka'daki avukatlık masrafları içir, büt
çeye bir lira koyulmamıştır. Para ol
mayınca yeni dava nasıl açtırsın.
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► Son dönemde bıı konuların üze
rine yeterince gidilmiyor mu?
Hayır. Çünkü Hkri Sağlar'dan beri 
borç takılmış durumda. Ondan sonraki 
bakanlar vc bugünkü bakan da dahil 
Amerika'daki avukatlara para ödemiyorlar.

► Bir eser grubu yakalandığında 
gazeteciler nedense “Trilyonluk, pa- 
lıa biçilemez eserler yakalandı" diye 
yazıyorlar. Bu, vatandaş açısından 
olum su/ bir imaj oluşturuyor. Ga
zeteciler bunu niye yapıyor?
Bunun iki nedeni var: biri, diğer 
mesleklerde olduğu gibi herkesin bir 
cehalet noktası var. Bugün kalkıyor 
bir ga/eteci "Adıyaman'da Sczar'ın ta
cı yakalandı" diye yazıyor. Adıya
man'da Sezai'm tacı ne gezer? Bir 
diğeri ise i:İ.Ö. A. yüzyıla ait Bizans 
küpesi kaçırılırken yakalandı" diye 
yazabiliyor. Bu trilyonluk rakamlar 
cehaletin sonucu. Bir dc gazeteci bu
nun değerini müzeciye ve polise sorar. 
Müzeci haklı olarak değer vermiyor 
Polis bunun karşılığında ikramiye ala
cağı ıçiıı değeri yüksek göstermek 
istiyor.

► Bunca yıl gazeteci olarak bu 
konuların üzerine gittiniz. Yerine 
göre devlete bilgi verdiniz. Peki bu 
çabalarınız Iıiç taktiı edildi mi?
Karun Hâzinesi Ankara'ya geldiğinde, 
müzede açıldığı *!ün herkesi çağırdı
lar, beni çağırmadılar. Dava sürerken
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l'roûı Hâzinesi, Alin: D im im  Xf,fi. 2‘f/M

Namık Kemal Zeybek hana bir “Fahri 
Miizcei” *i!ıi verdi. Karun Hâzinesi 
geldiğinde buna katkısı olanlara birer 
ödül verildi. Öylcki; her önüne gelene 
ödül verildi. Ankara’daki bütün gaze
tecilerin temsilcilerine ödfil verildi. 
Onlardan biri bana dedi ki, "Yahu ben 
buna inanmıyordum ki hana da ödül 
verdiler” dedi. Böyle komik bir durum 
oldu. Aslında ben ödül lalan istemiyo
rum Bana gölge etmesinler başka ih
san istemem... Bu çabalarımdan dola
yı Soda! Simavi Ödülü'nü aldım. 
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ‘'Fahri 
Doktora” (invanı verdi. Bunlar benim 
için büyük oııur kaynağı. Okurlarımın 
desteği, mektupları yeterli...

► Türkiye'de dedektür kullanımı 
konusunda iu* diyorsunuz? Gazete
lere verilen reklamlar sanki bu işi 
meşrulaştırıyor gibi.

Türkiye'de gazelelerde metal dedek- 
törü reklamları ilkbaharda başlar, yaz 
gelmeden biter. Çünkü yağmurlu 
mevsimde erezyon toprağı aşındırdı
ğında eserler ortaya çıkar. İşle bu 
dönemde metal dedektorleri de ortaya 
çıkar. Bunların Türkiye’ye gelmesi 
vaşaktı. Adamlar Türkiye’de her şeyi 
deldikleri gibi* bunu da deldiler. Ön
celeri daha çok Almanya’da çalışan

ARAMAK*
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Koyun Hazinesizin buiınUuyericri, Vşak*G:inı ftolgıtsı

işçiler getiriyorlardı, Ondun sonra biri 
çıktı “Benim sığırlarını tarlada otlar
ken yivi yuiuvor. Bunu kontrol etmek 
için metal dedektöriinc ihtiyacım var” 
dedi. Veterinerden rapor aldı ve yasağı 
deldi.

► Köylerde biçerdöverden yok inc
ini dedektörii olduğu söyleniyor.
Doğrudur. Bugün Türkiye’de 100 hin 
kadar metal dedektörii olduğu tahmin 
ediliyor. Bırakın ithali arlık yerli yapı
lıyı)!. Televizyon taıııircilcri Hong 
Kongdîîn getirdikleri entegre devre
leriyle dedektör yapıyorlar. Örneğin 
Elmalı Definesi Antalya'da bir tele
vizyon tamircisi tarafından yapılan 
dedeklörle bulunmuştur. Metal dedek- 
törlcri. tarihsel ve k ü ltü re l miras konu
sundaki terörün kalcşnikoflarıdır.

Bunların yasaklanması 
gerekir. Bu giiııe kadar 
mangalda kıil bırakma
yan «elmiş geçmiş gene, 
müdürlerin hepsi bu 
yasayı değiştirememiş
lerdir. Parlcmcntoya böy
le bir yasa değişikliği ile 
gidememişlerdir.

► Bu kadar eski eser 
kaçakçılığı olan bir ül
kede metal dudeklörle- 
riııiıı yasaklanması ge
rekmez ıııl?
Kesinlikle...

► Lski eser kaçakçılığının sorıııı 
haline gelmesinde 2K63 sayılı yasa
nın yetersizliğinin etkisi vur mı? l's- 
ki eser kaçakçılığını önleme konu
sunda yasalarımız yeterli ini?
Şiındi adam eski eserle yakalanıyor 
Mahkemeye gidecek ‘İîvet ben bunıı 
buldum. .Ama 3 gün içinde müzeye 
götürecektim" diyor. Ayşegül Nadir 
olayında olduğu gibi koleksiyoııer bir 
eser satın aldığında bunu müzeye bil
dirip. kaydını yaptırması gerekiyor 
Ama kanunda verilen süre çok uzun. 
Şimdi tıpkı müzedeki envantersiz eser 
gibi, bunlar da her rürlıı yolsuzluğa 
açıktır. Buntın ilk kez 1710 sayılı ya
saya böyle kovulmasının sebebi; o 
zaman iletişim olanakları zayıflı, tele
fonlar yaygın değildi. Köyden kente
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.VmsV.Vr Amit, tirit is it MttSMuu. t fi 12 yıhnda Charles Iclio'-vs kvafmdun ha^ıntmişin
gelmekle sorunlar vardı. Ama artık ça
ğımız iletişim çağı. Açarsın telefonu 
■'Kardeşim ben bunu buldum. Ben 
getirmeye çekiniyorum. Gelin alın.*' 
dersin. Bizi dışarıdaki davalarda güç 
durumda bırakan bir konuda: toprağın 
altındaki her şeyin devletin denilmesi 
sonra da eski eserin alım-satımımn 
serhesi denilmesi. C) zaman uluslara
rası davalarda karşı tumf diyor ki; 
“Kardeşim serbestse bu adam da ban» 
k e n d i  malını sattf* diyor. İşte bunları 
düzeltmemiz gerek. Kanun diyor ki:

1

“Bu eserin sahibi" diyor. Yurt dışında
ki davada da “Sahibi" ile “Bulundu
ran” kavramı için 3-4 cilt dolusu rapor 
verildi. Bu bir yıl sürdü, hir yıl süre
since mahkeme masrafları da arttı. Ya
ni kanundaki o “Sahibi” sözcüğü, l ür- 
kiye'vc bir yılda l milyon dolara mal 
oldu. Ondan sonra Amerika'da davalar 
pahalı deniyor. Pahalı labi. Çünkü 
senin yasan yctcrincc açık değil...

22 .l2 .m H
Ka vükiuUf>v/A i\K A  RA 
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Soner .*! ttşoftuliûiv Prof. Dr. Hulul Çamih-i ile söyleşirken 

» E K M E Ğ İM İZ  Y Ö N E T İM  K U R U L U  

üYTîSf SO N R R  A TR ŞO Ğ U LLA R I Ü LK E - 

M İZ İN  Ö N D E  G E LE N  A R K E O LO G LA 

R IN D A N  PROF. DR. H A L E T  Ç A M  DEL 

İLE SÖ YLK SİD K  KULUNDU.

► 27 Ağustos 1916 yılında Berlin'de 
doğuyorsunuz. Bubimizin görevi 
gereği çocukluk yıllarını/ yıırldışın- 
da geçiyor. Babanız Kurmay Albay 
Huşun Cemil Bey (Çambel) Berlin’
de askeri ataşelik yapıyor. Irak cep
hesinde 51. Piyade Tümen Komu
tum olur;ık Felahiye çarpışmalarına 
katılan babanız, yaralı olarak tek
rar Berlin'deki askeri ataşelik göre
vine dönüyor. O yıllarda Anadolu'
nun işgal altında olması ve savaşta 
bozulan sağlığı yüzünden Türkiye’
ye hemen dönem iyorsunuz. 1924

yılına kadar ailenizle birlikte 
Avrupa'da yaşamak zorunda kalı
yorsunuz. Önce İsviçre Büyükelçisi 
olan amcanızın yanında, sonra bir 
süre Viyana'da, son olarak da 
Avusturya Tirol'dc kalıyorsunuz. 
Çocukluk yıllarınızı nasıl hatırlı
yorsunuz?
Biz. Tiroitleyken ormanın kenarındaki 
bir yamaçta, çok büyük bağı bahçesi 
olan bir evde kalıyorduk. Bir alt 
katımızda da, daha sonra Türkiye'nin 
ilk grafıkeri olan İhap Hulusi ve ailesi 
kalıyordu. Gerek aile içinde vc gerek
se misafirlerle sürekli İstiklal Harbi 
konuşulur; biz çocuklar da bahçede 
İstiklal Harbi'ni canlandırırdık.

► Halet adını size kini koydu?
Ben doğacağım zaman babamın
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Prof. Dr. Halet Çıvnbel gençlik ytflanndu

İrak ta bir arkadaşı varmış, adı Halci. 
Son dcrccc yakışıklı bir adammış. 
Biilıin kadınlar peşinde. Atma biner 
Bağdat sokaklarında doludizgin dola
şırmış. Tabii biilıin kadınlar pencere
lerde, erkekler de eteklerinden çeker
miş. Sonra yaralanmış, savaşa yaralı 
devam etmiş ve başka yaralar da alıp 
ölmüş. Babam ben doğacağım zaman 
Berlin'e anneme bir mektup yazıyor 
vc ‘ Çocuk ister erkek olsun ister kız, 
adını Halet koy’* diyor.* 0

► 1936 Berlin Olim piyatlarına  
Türkiye'yi tcmsileıı katılan ilk Tiirk 
kadın sporcusunuz. Bu nasıl oldu?
Ben kolejdeyken (Amavutkoy Aıneri-

kan K j z  Koleji) çok zayıffoir çocuk
tum. Hep ölecekmiş gibi dııran bir ço
cuk, harp çocuğu... Ortaokula başladı
ğım vakit her sene iki ay basta olur
dum. Til*o, sanlık, dizanteri. Bir bucuk 
sene sadece haşlanmış patates ve pi
rinç lapası yiyebildim Ancak daha 
sonra spora başladım. O dönemde çe
şitli etkinlikler vardı; folklor, tiyatro, 
eskirim gibi. Ben de eskrim vc okçu
lukla ilgilendim. Oturduğumuz semt 
de uygun olduğu için yüzme ve kürek 
dc yapabiliyordum. Fransa’daki eğili
mim sırasında boş vakitlerimi eskrim, 
judo vc binicilikle değerlendiriyor
dum. 1936 yılının yazında Türkiye'
den Suat hetgeri Aşcni ile birlikte 
olimpiyatlarda eskrim dalında Türk' 
ye yi temsil ettik.

► Prof. Dr. Busscrt ile birlikte 
Karatcpe’yi nasıl keşfettiniz?
Prof. Dr. Bosscrt ile birlikle Anadolu'
da araştırma gezileri yapıyorduk. 
1946 yılımla da, önceki yıllarda oldu
ğu gibi Flicit kalıntıları bulmak 
umuduyla Kayseri'ye gittik. Amacı
mız Kayseri ile Adana arasında kalan 
bölgede, Hitit eserleri bulmaktı. An
cak gezi sırasında, Kozan ile Feke ara
sında aracımız bozuldu. Ekibi yol 
üzerindeki harabe bir hana bırakarak 
Feke'ye yürüme kararı aldık. Bir süre 
sonra kar fırtınası başladı. Zorlu bir 
yürüyüşten sonra Feke'ye vardık. Vc 
geride kalan ekibi Feke'ye getirdik.
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Olumsuz hava koşulları yüzünden 
ekip bir hafta Feke'de mahsur kaldı. 
Bu arada yörenin çobanlarından daha 
güneydeki Kadirli’nm doğusunda, taş
lan yapılmış bir aslan heykeli okluğu
nu öğrendik Bunun önemli hır ipucu 
olduğunu düşünerek Kozana doğru 
yola çıktık. Kozan'a vardığımızda 
Prof. Dr. Bosserl dışında ekipteki her
kesin sağlık durumu daha da bozul
muştu. Kozan'dayız .19 derecc ateşim 
var. Herkes hasta. Dolayısıyla kimse 
gitmek istemiyor kalıntının olduğu ye
re. Binleri, “Sen gelmezsen ben de 
gitmem” devince mecburen gittim. 
Bir dc, insan yıiksek ateşle de çalışa
biliyormuş buııu öğrendim. Tabi oraya
o gün gitmeseydik daha sonra mutlııka 
gidilirdi. Çünkıi elde ipucu vardı. An
cak o gün gitmemiz Karatcpe'nin bir 
an önce bulunmasını sağladı.

► Sizin meslektaşlarınız arasında 
çok özel bir yeriniz var. Halet 
Hanım denilince herkesin aklına 
pozitif şeyler geliyor. Bu hem kişili
ğinizden lıenı de çalışmalarınızdan 
kaynaklanıyor, Ceçınişte çok önem
li projelere imza armış bir insan
sınız. İstanbul Üniversitesinde Pre- 
historva Kürsüsünü (Anabilim Da
lı) kurdunuz. Aynı bölüm içinde 
Pre!.istorya Laboratuarını oluştur
dunuz. Kararepe'yi bir açık hava 
müzesi olarak örnek bir yere getir
diniz. Güneydoğu Anadolu Tarih-
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Karatepe kalntromıiarı. Geç Hitit Donemi

öncesi Araştırmaları Karma Proje
sinde yer aldınız. ÖD İ L Keban ve 
Aşağı Fırat Projelerine öuenıli kat
kılarınız oldu. Biitüıı bu çalışmala
rınız sonucunda geriye dönüp bak
tığımızda si/i Anadolu arkeolojisine 
büyük katkıları olaıı biri olarak 
görüyoruz. Bu başarılarınızı neye 
borçlusunuz? Arkeoloji mesleğine 
olan sevdanıza im? Disiplinli çalış
manıza mı?
Öyle zannediyorum ki daha çok yapıl
ması gerektiğine inandığım işlere gi
rişliğim için. Türkiye'de insan az, 
olanak az. yapım az. Fakat yapılması 
gereken iş çok. İster istemez siz hu 
boşluğu doldurmaya çalışıyorsunuz.



Böyle bir sorumluluk duygunuz olu
şuyor. Mesela Pnehistorya Kürsüsü; 
Prehistorya dersleri Klasik Arkeoloji 
Kürsüsü içinde Prof. Dr. Kurl Bilici vc 
Prof. Dr. Ari I" Müfit M an sel zaman m - 
da evvela ders olarak, sonra da sertifi
ka olarak vardı. Arif Bey bıııuın ayrı 
bir kürsü olmasına razı değildi. Böyle 
olunca da bütün imkanlar bölünüyor
du. Daha da önemlisi inisiyatif bölü
nüyordu. Gerçi Arif Bey hiç bir zaman 
hiç bir şeye engel olmadı. Ama ne de 
olsa farklı bir şey bağımsız olmak. 
Sonra Profesör Bilici Almanya'da 
Alman Arkeoloji I Enstitülerin in Baş
kanı oldu ve avrıldı. Ondan sonra bu9
kürsünün kurulmasına olanak sağ
landı. Bu ila lobi i yine üniversitedeki 
bazı hocaların yardımı ile oldıı. Labo
ratuarın kurulması vok daha başka şe
kilde oldu. Laboratuarın kurulması

için para bulmak lazımdı. Bu para 
nasıl bulunurdu? Bütçe kanunu yapı
lırken bütçeye bir madde koyularak 
bulunurdu.

► Üniversite bütçesine mi?
F.vet. Çiiııkü başka cürlıı böyle bir para 
almak mümkün değildi. O vakit Ke
ban Projesinde Yönetim Kumlu Üye 
siydim. ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Ekme! Bey (Derya} ile proje 
müdürüydü. Ankara'ya gittim hkmel 
Bey’e dedim ki; "Siz devamlı Kcbaıı 
Projesi için bütçeden par» alıyorsu
nuz. Biz bir hıhonıtuaı kurmak için ne 
yapabiliriz?" (içlin beraber meclise 
gidelim" dedi. Beraber meclise gittik. 
Mecliste eski Kadirli Kaymakamımız, 
Adana Milletvekili Melih Kemal 
Küçüktepepınar'm yanına gittik. Milli 
Birlik Komitcsi'nden de destekçi bul-

.liiüK'û, Kadiri: A l ucanı i. Geç R'/ma*Orsaçûp,
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clıık. Beş kişi olınası lazım. Beş kişiyi 
bulun, onlara bir öneri yazdırdık. O 
giııı çok kıymetli Rektörümüz Prof. 
Dr. Hainle Alp. Fakültemi/ Dekanı ve 
dekan knlibi geldi. Fakültemizin ele- 
manları öğleye kadar kaldılar, yemek
ten sonra gittiler. Haluk Reyle sabahtı 
kadar olurduk mecliste. Sabah 5.30'da 
çılccı bizim karar. Fakülte bütçesine 
Prehistorya Laboratuarı kurulması 
için 25.000 TL koyuldu. Vc böylelikle 
kurulmuş oldu. İlk senenin parası; tah
sis olduğu için bi/irn laboratuara 
geldi. Sonra dekanlar dediler ki “Bu 
haksızlıktır, başkaları da faydalansın, 
bölüştürülsün” Para hiç laboratuarı 
olmayanlara da bölüştürüldü. Ama bu 
yasal değildi. Çünkü TBMM bütçe
sinden tahsis oiarak çıkarı para başka 
bir yerde kullanılamazdı.

► Laboratuardaki ctütliik malze
meyi nasıl topladınız?
1940'larda başladım toplamaya. O va
kit Prof. Dr. Rosscrt’in asistanıydım. 
Ankara'dayız Profesör öossert İstan
bul'a dönerken bana "Sen burada otur, 
yazıtların estampajını çıkar'' dedi. O 
vakit yazıtlar Bedestendeydi. Üstü 
kapanmamış, kapı yok, pencere yok, 
henüz müze haline gelmemiş. Dışarı
da kar yağıyor. O sıra miize Ankara 
Kalesi'ndeydi; müdürü Vecdi Beydi. 
Vecdi Bey çok kıymetli bir müdürdü. 
Çok ilginç. Vecdi Bursa'da müdürken 
Belediye çınarları kesmek istiyor. Ne
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yapsın? Gidiyor kara kaplı bir defter 
alıyor, birde pirinç numaralar yaptırıp 
çınarlara çakıyor vc onlan kara kaplı 
deftere demirbaş olarak kaydediyor. 
Ve diyor ki “Efendim bunlar demir
baştır.” Tabii Türkiye'de kimse demir
başlara dokunamaz. Böylece Bursa’- 
ntn çınarlarını kurtarıyor. Olağanüstü 
inisiyatif sahibi bir adamdı. Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi henüz, yoktu. 
Kale'de bir depo vardı. Türkiye’de ilk 
büyük yüzey araştırmasını yapan 
II.H.von der üsten in topladığı sera
mik örnekleri orada, ayrı ayrı kutular 
içindeydi. Müdürden izin alıp çift 
olanları ayırdım. Müdür, bunları ala
bilmem için Bakanlıktan izin almam



I 'rot. Or, Halet ÇanıheJ eşi Nail Çahtrium ’la 
biı likte

gerekliğini söyledi. Milli Eğitim 
Bakanı IIasan Ali Yücel'in evine git
tim. Masada otııntıuş yemek yiyordu. 
“Gel. ne isliyorsun?" dedi. Böyle, 
böyle dedim. "Tamam envanterini 
yapsınlar, sonra sana versinler" dedi. 
Nitekim öyle oldu. Zaman içinde mü
zelerin almadığı parçalan hafirler bize 
getirmeye başladılar. Tabii biz de 
toplamaya devam ettik. Çok önemli 
parçaların okluğu buyıık bir koleksi
yonumu/ oluştu. Bunların içinde 
yayınlara girmiş parçalar vardır. Bu 
malzeme için fakültede 10x10 mTik 
bir salon ayrıldı, çekmecelere yer
leştirildi.

► Bu koleksiyonu oluşturmaktaki 
amacınız neydi?
Bir çeşit çanak çömlek arşivi kurmak, 
öğrencinin malzemeyi görüp, tanı

ması. herkesin gelip çalışabilmeğiydi. 
Nitekim yabancılardan da çuk kişi ^c- 
lip burada çalıştı. Ankara'da DTCF- 
dc dc böyle bir koleksiyon vardı. 
Sanırım o cok fazla geliştirilemedi. 
Tabii bizim laboratuarda yalıuz çamık 
çömlek toplanmadı. Aynı zamanda 
restorasyon da yapılmaya başlandı. 
Bunların içinden de sonradan çok iyi 
rcstoratörler çıktı. Mesela Akın 
Ak soy, Murat Akman. Yüksel Dede 
ve şimdi dc Faruk (îüçlütürk. Fakül
teye yeni giren öğrencilerle göriişıne 
yapıyor, onların ekonomik durum 
larım öğreniyorduk. Durumları iyi 
olmayanlara laboratuarda çanak çöm
lek parçalan üzerine yazı yazdırıyor
duk. Ve böylelikle parası az olan öğ
rencilere ufak da olsa yardım edebili
yorduk.

► Arkeoloji üğrerteilori çoğu kez 
kazıya gitm eden, müzede çalış
madan mezun oluyor, dalıa sonra 
da belli yerlere gelebiliyorlar. Hatta 
müzeci olup si/in kazınıza bakanlık 
uzmanı olarak gelebiliyorlar. Diğer 
teknik dallarda staj zorunluluğu  
varken arkeolojide yok. Bu bizim 
için büyük bir eksiklik değil mi? 
Çok büyük bir eksiklik. Biz bu eksik
liği 1%8'de öğrenci işgalleri sırasın
da. öğrencilerle birlikte dile gelirdik. 
Hatta öğrenctle.in isteği, bizim de 
desteğimizle küçük bir broşür de ha
zırlandı. Vc burada staj konusu önem-
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Io vurgulandı. Bu şart. Şimdi neden 
staj yapılamıyor0 Bir kere arkeoloji 
eğilimi usta çırak eğitimi. Kalabalık
ları eritemezsiniz.

► Bugünkü durum eğilimin kalite
si no de yansımıyor mu?
Tamamıyla. Zaten YÖK Men sonra 
üniversiteler askeri bir ortaokula dön
dü. Hocalar ders vermekten araştırma 
yapamaz, hale geldi. Öğrencilcr ders 
yükünden kütüphaneye gidip araştır
ına yapamıyor. Eğitim tatamıyia ezbe
re dayandırıldı, eğitimin seviyesi dfış~ 
iıi. Hangi dalda olursa olsun bu böyle. 
I ıpta eskiden ortalama 7 öğrenciye bir 
kadavra düşerdi. Öğrenci bu kadavra
yı keserdi, incelerdi. Halbuki simdi 
Ha*/ı tıp fakültelerimle salonun orta
sında ick bir kadavra, öğrenci kalaba
lığı çepeçevre dizilmiş, hoca oradan 
gösteriyor, şu şudur diye... he bu 
öğretim değil. Eğitim her alanda 
düştü. Örneğin Güven liey'ın  
(Arscbük) oğlu 3. sınıfta. "Baba ben 
makine mühendisi olmayacağım” 
diyor. Babası telaşlanıyor “Neden 
oğlıım?'* diyor. Çocuk. “Korkma baba 
ben sınıfı gcçcceğim. Fakat biz hiç 
makine sök işedik, toplamadık, yalnız 
tahtada, şemada gördük. Ben yarın bir 
makine buşına geçtiğimde hiçbir şey 
yapamam” diyor. Babası **Ne yapa
caksın oğlum?” diyor. Çocuk; "Tostçn 
dükkanı açacağım baba” diyor. Bu 
nedir? Çocuğun mutsuzluğu... Klalbu-
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kı K a rat epe-Asi aıııaş barajında bir 
makine bo/uldıığunda İ I L lii Y. 
Mühendis, baraj şeli girip yapıyor 
Şimdi arkeoloji de böyle. Arkeoloji 
eğitimi arhk ister yem üniversitede, 
ister eski üniversi-tede olsun istenilen 
düzeyde değil. Eğitim, sisiem olarak 
ilkokuldan dalıa kötü. Çünkü ilkokul
da öğretmen proje veriyor, araştırma 
yapı ırıyor.

► Oysa arkeoloji lııına hiç uygun 
değil. Arkeolojinin araştırma yap*

Prof. Dr. Hali l Ç am M  Karût•?/* '*ir tOÇ$



mayı gerektiren, felsefi anlamda 
kafa vurmayı, düşünmeyi gerekti
ren bir yaııı var değil mi?
Tabii arkeoloji özellikle düşfınmc 
gerektiren bir bilim dillidir.

► Karatepe’yi bir açık hava müzesi 
olarak Türkiye'de çok örnek bir 
yere getirdiniz. Oradaki arkeolojik 
eserler doğayla uy umlu bir biçimde, 
bulunduğu yerde sergilendi, korun
du. Hem de orası girilmez, bir yasak 
bölge gibi değil de halka da benim
setilerek yaşatıldı. Sizden sonra 
Karatcpe'nin yeterince korutulma
yacağım düşünüyor musunuz? 
Maalesef evet. Kunıtcpc'dc eserler ilk 
çıktığında dendi ki; “Bunları Ankara’
ya taşıyalım." He yol yok nasıl tacın
sın. Ondan sonra dendi ki; “Adana'ya 
taşınsın." Adana'da nereye koyalım? 
“lîski Halk tv ı  binasına kovalım/* 
Oranın iki tane büyiık saloıuı var. Bir 
“Kapı* bir salona» bir “Kapı da diğer 
salona taşınsın dendi. Fakat yol yok ki

Karatcpcdcn Kadiri i’y e, ne ile Cey
han'dan Kadiri i ye yol vardı. Öğrenci
ler Kadırli'dcn Adann’ya at arabası ile 
giderlerdi.

► Taşıma olanağı olmadığını gö
rünce mİ yerinde korumaya karar 
verdiniz?
fcvcı. Eserleri yerinde onarıp koru
maya kurur verdik. Durum böyle bir 
gelişmeye yol açtı.

► Bu nasıl oldu? O zamanlar 
Türkiye'de pek restoratör yoktu 
herhalde?
Evet. Şöyle oldu; O vakit Prof. Dr. 
Bossert bilimsel danışmandı. Para da
l 1’K.dan Bahadır Bey (Alkım) adına 
geliyordu. 1951de Profesör Bossert, 
“Tamam eserler ortaya çıktı. Biz şimdi 
Mısis'e gidiyoruz." Ceyhan Ovası'ııda 
bulunan Mısıs. Karatcpc Krallığı'nın 
başkenti. “Asıl eserler oradadır. Hö
yükte kazı yapıyoruz" dedi. Höyük, 
büyük bir höyük vc mutlaka önemli 
eserler var. Kakat höyük üzerinde 

muazzam bir Yunan, Roma. 
Selçuklu-Osmanlı dolgusu 
var. Orada ka/ı yapmak çok 
büyiik bir ekip işi ve çok 
zaman alacak. Ben dedim 
ki; “Yok ben Misime gelmi
yorum. Buradaki parçalar 
ne olacak?" Bossert “Ca
nım, sana ııe? O Müze ida
resinin ışı. onlar duşunsun
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nasıl taşıyacaksınız? Eskiden ne

i ’rvf. Dr. ilatet Çamhd'in Avrupa 'dafieçen çocuktuky tlLinndu



Prof, jDi. Halet Çanıbel’it\ Avrupa'da geçen \.ocuklıt>:yıllturulu

dedi. Halbuki biliyorsunuz Çukuro
va'nın bitki örtüsü öyleki, bir yıl 
içimle her tarafı kaplıyor, Eserlerin o 
zaman % 4 5’i kınk-dükük, parçalar 
etrafta, toprağın altında, kapanacak. 
Ren, bıııuın bizim görevimiz oldu
ğunu söyledim. Tarih Kurumu ancak 
kazıya para vercbileecğini söyledi. 
Birkaç sene Ulıığ bey (İğdemir) saye
sinde yayına hazırlık diye para verdi
ler. Fakat sonra kabul etmediler. O sa
manlar Miizder C.»enel Müdürlüğünde 
restorasyon diye birşey yoktu.

► Öyle bir kavraın yoktu herhalde?
Evci. Biz bu işi ilk defa, fakat etrafa 
yaymadan yaptık. O vaki! Genel 
Müdür rahmetli Hikmet Gürçay'dı. 
Türkiye'de o zaman restoratör, taş işi 
bilen uzman yoktu. Siz bir taşı tamam
lamak isterseniz, bir usta geliyor, iki 
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taşın arasına demir çubuk koyup, 
çimentoyla tutturuyor. Tabi sonra 
çimento çatlıyor, demir paslanıyor. 
Ben o sıralarda İtalya'da bir kongreye 
gittim. Orada Roma Merkezî Resto
rasyon Enstitüsünün Müdürü l’rof. C. 
Brandi ile tanıştım. Onlara Karalcpe'- 
nin restorasyon sorununu anlattım. 
Bana buluntuların İtalya'ya taşın
masını önerdiler. Bırakın İtalya'yı, en 
yakın ilçcvc bile taşınmasının müm
kün olmadığını unlattım. Böylece bize 
enstitüden her yıl bir restoratör gön
derdiler. 1952’dc bir deneme kam
panyası yapıldı. Ondan sonra her yıl 
beş aylığına uzman geldi. İdareciler
den biri dc geliyor; bize şöyle yapın, 
böyle yapın diye direktif veriyordu. 
Birlikle çalışarak onlardan bu işi 
öğrendik. Hikmet Bey, “Parayı al, na
sıl yaparsan yap” diyorlardı. Vani



l*roj Dr Hutci Çanıbci Paris tfoniifü 
Arnavutköy 'deki evinin U'nısmdcı

serbest bırakıyorlardı. Tiibi resloras- 
yon parasını da veriyorlardı, ilerlerin 
restorasyonundan sonra bir Genel 
Müdür geldi, Eserleri gördü vc sonra. 
t;Bcn bilseydim buna i/in vermezdim" 
dedi. Ben çok bozuldum. “Neden?" 
dedim. Çok haklıymış, bugiin ona çok 
hak veriyorum. “Biz kentlerdeki mü
zelere bakamıyoruz, buraya nasıl 
bakacağız?*’ dedi. Doğru, bugün bile 
kentlerdeki müzelerin çatısı akar. Bir 
de bize o vakit dediler ki;, "Buranın 
yolu yok, kim gelecek?'* Orada eşim 
Nail'in (Çakırhan) çok büyük kaLkısı

oldu. Kail şair. şiirler ile 50 sene son
rayım görürler. Dünyaya gclcecği ha
ber verirler. Dedi ki: "Bak, 50 sene 
sonra Türkiye başka lürlü olacak. Biz 
buna devanı edelim. İleride yol da 
yapılacak, başka şeyler de.'* Ve o 50 
sene 10 seneye irıdi. O sırada resto
rasyon devam ediyor. Onarılan eserle
ri yerlerine koyuyoruz. Bunlar yerleş
tikçe kapılar ortaya çıkmaya başladı. 
Ondan sonra Restorasyon bnstitıı 
s ir nün Müdürü Profesör Brarnli gelip 
baktıktan sonra: "Eserler toprak altın
dan çıktıktan sonra kılcal çatlaklar 
oluşuyor" dedi. Tabi bazalim yapısın
da kil var çiinkii. "Üstü örtülmeyince 
biz buna devam etmeyiz. Çünkü yap- 
tiğimiz ış !>oşup.a gidiyor*’ dedi. Ne 
yapalım? ‘'üstünü örtelim." Neyle? 
“Çatıyla.” Kadirli Kaymakamı çeltik 
komisyonunda başkan. Kaymakam. 
’*Bcn çeltik ağalarını loplar, bu işi 
hallederim" dedi. Ağaları çağırdı. 
Böyle bir problem olduğun belirtti. 
Ağalardan biri kalktı "Bcıı bu işlerle 
uğraşa mam. başka önemli işlerim var* 
deyip, hemen oraya 200 TL attı. O 
zaman 200 TL iyi para. O vakit hepsi 
allı. Çinkonun parası toplandı. Mahal
li ağaç üzerine çinko çatılar yapıldı. 
Tabii çok alçak ve çok karanlık. Bu 
arada Profesör Brandi, huııa nihaî 
çatılar yapmak gerektiğini söyledi. 
Genel Müdürlükten proje istedik. Bir 
proje hazırladılar; bir okul binası, 
semer damlı, dört duvarlı, ahır kapılı
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P'-of Dr HaU:
•VY/ittı iinvomm kazandığı yıi

vc pcnccrcli. Tabii bu mümkün değil. 
Ne yapalım, ne yapalım derken 
Profesör Brandi; “Merak etmeyin, biz 
size bir proje geliniliriz" dedi. Müdür 
Enstitünün mimarı Fraııco MinissiŞ'C 
proje çimdirdi. Proic, hiçbir şekilde 
eskiye öykünmeyecek, kerpiç olmaya
cak, demir konstrüksiyon olmayacak
tı. lurkiye'dc yapmak kolay, bakmak 
zor. Demir olursa devamlı boyamak 
la/un paslanmasın diye, Çatı. brüt, sı
vası/ çıplak bctoıı sütunlar üzerine 
bindirildi ki gelenler etrafı görsün. Bir 
hafif lente örtüymüş gibi, 
mertebe Sade, eseri ezmeyecek. 
Böyle bir prensip kararı alındı. 
Soma TTK Genel Müdürü (Jlıığ 
İğdemire danıştık. O bize herşey* 
de çok yardımcı oldu. Onun öneri
si ile Yüksek Mimar Turgut 
Canscvcc*dcjı rica ettik. Bu i* için 
çok kiiçûk bir para vardı. T\ırgut 
Bev hemen kabul elli. Kendisi

çok güzel, doğayı boz
madan, doğaya uyumlu 
bir proje oldu. Turgut Bey 
bunıın çıplak beton olma
sını isliyordu. Jale lla- 
mm'ın (İnan) eşi Türkiye’
nin en ünlü statik hocala
rından Mustafa Bey 
(İnan), bu işin statiğini 

T:trk kotun kendi asistanı Vural
Cinemrc'yc (halen İTt/'de 

statik Profesörü) yaptırdı. Müzeler 
Genel Müdürlüğü projeyi Baymdır- 
Itğa gönderdi. Projenin Bayındırlığa 
gitmesi çok iyi oldu. Çünkü o zaman
lar Müzeler idaresi Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlıydı, o yolla, o kali
tede bir inşaat yapılamazdı. Bayındır
lık Bakanı Tcvfik İleri idi. Dönemin 
etkili bakanlarından Ethem Mende
res'in yardımı ile ödenek sağlandı. 
Ethem Bey sonuna kadar projeyi 
destekledi. Milli Parkı, su, telefon is
leri.. herşeyi ile. sonuna kadar, hangi

korumacı vc meraklı bir insandır.
Tuıgui Rey bunu neticelendirdi. Vc I ’rof. Dr. JSaleı Çum/w! GiinvyJoğtt 'do yön*•

halkıyla birlikte
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sorun olursa olsun, çözdü. İnşaata baş
landı, fakat işi üstlenen müteahhit 
yürütemedi, kış ortası ayrıldı. Yağmur, 
fırtına, afet... Uygulamayı yapacak 
mimar aradık, kimse kabullenmedi. 
“Kış ortasında çadırda kalınır mı? 
Aklımı?.! peynir ekmekle yemedik” 
dediler. Bizim işbaşında kalmamız 
koşulu ile Elhem Bey. ödenek yan
masın diye, işi emanete aldırdı. 
Adana'da çok iyi bir Bayındırlık 
Müdürü vardı. Emnıllah Altay. Bize. 
"Siz dikkatli insanlarsınız, yaparsınız, 
ben de lıaftadâ, on günde bir gelir 
bakarım" dedi. Nitekim öyle yaptı, ya 
da mühendislerini gönderdi. Ek öde
nek gelmediğinde de kendine ve 
mühendislerine air maaşları gönderir, 
durumu kurtarırdı. Sonuçta işler üstü
müze kaldı. Elhem Bey bana üniver

siteden bir yıllık izin aldı. Nail işin 
başında kaldı, ben de usta, malzeme 
bulmak gibi işlerle uğraştım. Çok zor 
oldu. Çünkü o dönemde çimento var, 
torba yok, çivi yok, kamyon lastiği 
yok, o yok, bu yok. Nail, ustalarla bir
likte yerinde uygulamayı yapıyordu 
ve ondan sonra inşaat uzmanı haline 
geldi. Karatepe bölgesi daha sonra yol 
yapılınca Milli l’ark oldu (1958). 
Ormancılar "Burası Milli Park oldu. 
Bölge Şefliği binası, Orman Muhafa
za Memuru evleri lazım. Bi^ bunu ya
pacak durumda değiliz. Nail Bey yap
sın” dediler. Nail, uygulamasını yapa
cağını söyledi. Nail, beş sene ne İstan
bul'u ne Adana'ya geldi. Yalnız. Kadir- 
li'ye keresle biçmek için gitti. Tabi 
tamamen karşılıksız, fahri olarak ça
lışa. Alfasından okul seferberliği haşlattık.

Kararepe kai&rtrnnhtn, Geç Hiii( DOnvmı



I'roJ. Dr. Halet Çanıhel Tortular da \ rujol Ongun#rı vc*
MuhihÎK: Dttrga île birlikte l lJ45

► Siz biraz <la oradaki halka bıı işi 
benimseterek koruıım yolunu seçti
niz. Bu çok önemli değil mi?
Gayet tabii. Mesela şöyle, civarda hiç 
okul yoktu. En yakın okul beş saatlik 
yaya yoldu. O zaman vasıta yoktu. Bir 
hay m a (çardak) altına sıralar yerleş
tirdik. Komşulara “Çocuklar sizden; 
kihıbı, defteri, kalemi, hocası bizden.
Paydosta gönderin” dedik. Çocuklar 
geliyor sabah beşte. O vakit ne yapa
lım? Bizim çok akıllı, Niğdcli bir aşçı
mız vardı. Ona diyorduk ki; “Çocuk
lun şurada otun, tek, tek çağır.  ̂
onlara bir şeyler sor" O da bil
meyenlerin başına çömçe ile 
vuruyordu. Böylelikle çocukla
rı ırmağa gitmekten dc koruyor
duk. Çünkü ırmağa gilsc, yıka
nıp boğulacak. Hepimiz ders 
yaptık. Nail ders yaptı. Saba
hattin Kyüboğlu geldi ders*
yaptı. Sonunda çocuklar baba- Pruf. Dr. liulet Çambet üniversite yıllarında Reliler

den birinde
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larına baskı yaparak okula 
gitmek istediler. Biz on
lara kağıtlar hazırladık, 
kazının mührü ile de mü
hürledik. İşte filan oğlu 
filan, bizde yaz. okuluna 
devam etmiştir, İlgili sını
fa alınması diye. Köy o- 
kullaımın müdürleri dc 
onları imtihan yapıyor, 1. 
vc 2. sınıftan başlatıyordu. 
Irmak kenarında Elektrik 
İşleri htüt Genel Müdürlü- 

ğü’rüin (EİE) bir sondaj kampı vardı. 
Onlar ayrılırken binaların çinkolarım, 
kapılarını, pencerelerini sökmek i ş i 
yorlardı. Onlann genel müdürüne, 
İbrahim Deriner'e gittim. “Bu binaları 
bize bırakın. Biz bunları okul yapa
cağız” dedim. “Tamam” deyip binalan 
bize bıraktılar. Oraları okul, öğretmen 
ve ormancı lojmanı falan yaptık. 
Devletten dc bir hoca alındı. 1960 dar
besinden sonra Milli Birlik Komitesi 
zamanında, bizim karşımızda “Site" 
diye ayrılan bölümde resmi bir



sorumlu memurumuz var. Çok 
iyi, fakat yaptırım gücü yok. 
Yarın ne olacak? Ben olmadı
ğım /aman hiçbir iş yürümü
yor. Bana telefon edip “Şu şu 
m esde oldu, lalan yerde ka
çakçılık var” diyorlar. Mesele
leri çözmek içiıı ben kayma
kçının, ormana telefon ediyorum.

Çambcl //. Th.Dosert, Muhibbe Darga. 
Nihûl O/tgıo&u, AhiUilkadir IşUmtuı it? Xf:cu Müdürü 
Âii A'/rt2 Yalgın ile birlikte Kayseri Müzesi ’nde
ilkokul, öğrctmcncvi vc iki tane doğ
ramacı, demirci atölyesi yapıldı. Hun
ların uygulamasını hep Nail yaptı. 
Sonra kadınlar için kilimciliğe başla
dık. Omdu çok iyi bir kilim geleneği 
vardı. Kakaç çerçilerin getirdiği kötü 
boyalan kullanıyorlardı. Onları yeni
den do£al kök boyalarını kullanmavaV # *
yönelttik. Bütün bunlarda ilkemiz 
eseri toplu olarak, doğası, insanı vc 
bölgesi ile korumaktı.

► Sizden soııra Knratcpo1- 
vi nasıl bir tehlike bekli- 
yor?
Orada dört iane bekçimiz 
var. Bu dörl bekçiyi alırken 
kök söktük, hskiden köyden 
vc istenilen kişileri alıyor
duk. Şimdi resmi kanallar
dan geliyor. Kasıl bir insan? t i  •

Oraya uygun mu? Değil mi? 
Bilmeden alıyorsunuz. Bir

► Milli Park için bir tehlike 
var mı?
Tehlikenin içindeyiz. Çünkiı 
ormanı dönem dönem yakıyor

lar. Önce 1960'larda ormandan keçiyi 
çıkarttık. O çok önemli bir olaydı. 7 
bin küsiir hektardan iki sene içinde 
çıkarttık. Orman idaresi milletvekil
lerinden korkuyor. Neden? Çünkü 
ovada ağalar var. Köylüyü ormana 
sıkışınmışlar. Bu sıkışıklık nedeniyle 
orman köylüleri gidip durumu mil
letvekillerine şikayet ediyorlar. Or
man idaresi de korkuyor. Çünkii, 
Türkiye'de herkes dama taşı gibi.

Prof. Dr. Halet Çanı bel aUesiyle birlikte



Türkiye'de memurlar işine salup değil. 
Çünkü î  yaptığınız zaman, bir şikayet 
olacak vc sızı atıp başka yere sürecek
ler. Onım için ormanı zaman zaman 
yaktılar. Sonra fidanlarımı. Şimdi üç 
tane “Orman muhafaza talan memu
ru” vıır. Ben böyle diyorum onlara. 
Orman kesmek, yakmak, tarhı açmak, 
fidanlığa girmekte köyden bazı aile
lerle ortaklaşa çalışıyorlar. Bu talana 
katılmayan köylü.bizar. Durum baka
na kadar yansıyor. Bakan bunları alı
yor, fakat siyasi açıdan kısa şiire sonra 
geri geliyorlar. Durum genel müdür
lüğe yansıtılıyor, fakat ilgilileler 
korkuyor, harekete geçmiyorlar. Böyle 
acı bir durum...

► Sîzden sonra daha İyi koru
nabilmesi için ne yapmak lazım? 
Devletin sahip çıkması lazını. Ben 
orada olduğum sürece bir korku var. 
Şimdi Kadirli Osmaniye'ye bağlandı. 
Çok iyi oldu. Hiç olmazsa Osmaniye 
yakın. Osmaniye'ye 40 km. eskiden 
Adana'ya bağlıydı, 135 km uzaklık 
vardı.

► Si/iıı o bölgeye olan gönül 
bağınız hiç kopmadı. Öğrendiği
mize göre Kadirli Alacam! için bir 
çalışmanız varmış. Orası ne yapıl
mak isteniyor.
Kültür Bakanlığı orayı bir “Anıt Mü
ze' bir mozaik ve tas eser müzesi yap
mayı planlıyor. Bina iik kez Geç
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Prof. Dr. Halet Çambel Ziirih 'te 1 9 5 0  y:!n:- 
da yyıpılan bir kongrede, V Çordan Chilrfc 
ve Cîaude l'.ASchaeffer 'le birlikte

Koma Dönem inde inşaa edilmiş. 
Görkemli biı bazilika. İçi dışı renga 
renk taban mozaikleri vc mermer 
döşemelerle kaplı. Kadirli, antik 
riaviopolis'lir ve İstanbul Arkeoloji 
Müzesi'nin ikinci katındaki muazzam, 
tunçtan Hadrianııs Heykelimde Kadir 
li'deıı gelmedir. Alaeami Orta Çağda 
(15./16. yy) ve daha sonra da (1K60) 
bir süre cami olarak kullanılmış, bu 
yüzden halk ağız.ıuda "Alacamı1’ 
olarak bilinmektedir. 1924*dc bğitım 
Birliği Yasası ile birlikle terk edilmiş, 
cemaatsizdır, yani 75 yıldır cami göre
vini görmemektedir. Bina, hâzineden 
Kültür Bakanhğfna tahsisli iken, yan
lış bir uygulama sonunda Diyanet e* 
daha sonra, tescilli i.sınıf eski eser 
olması nedeniyle. Vaki İlanı lapulan- 
mışcır. Vakıflar da onu yeniden Diyn- 
neL'e (cami yapmak için) devretme



1‘rof. Dr. I/afet Çambd

eğilimindedir. Oysa bu binanın eami- 
yc çevrilmesi için gereken para ile 5-6 
yeni cami yapılabilir. Kaldı ki 
Kadirli'de halen 29 cami var. Fakat 
ayakta kalan tek eski eser bu yapıdır. 
Olayın kiillürel boyum yanında, 
önemli ekonomik boyum da vardır. îç 
vc dış tııiizm, inanç turizmi, Kadiri i’- 
deki müstesna "Sülemiş" turistik ko
naklama tesisleri, halkın ve esnafin bu 
doğrultudaki istekleri. Bütün bu ne
denlerle, Kültür Bakanlığı “Alacamr 
nin yeniden Kültür Bakanlığına tah
sisi ile restorasyon projesinin 
(l.'Nl-İSCO eksperleri yardımı ile) 
yapılması için gerekli ve önemli giri
şimlerde bulunmuştur.

► Arkeolojiye girişiniz ve ilk kazıya 
gidişiniz nasıl oldu?
O zamanlar, Arnavutköy Kız Koleji' 
nin dön yıllık lise kısmında uygu
lanan bir sistem vardı. Buna göre: öğ- 
renei onuncu sınıfa geldiğinde; Türk
çe, matematik vc İngilizce dersleri 
iyiyse, farklı konularda verilen seç
meli dersleri alabiliyordu. Ben dc ma
tematik ve sanat tarihini seçtim. Sanal 
tarihi öğretmenimin konuları etkili hır 
biçimde anlatmasının yanısua. uygu
lama olarak hafta sonlan İstanbul'un 
tarihi ve arkeolojik yerlerine düzenle
diği geziler sayesinde arkeolojiye ilgi 
duymaya başladım. 1935 yılında bir 
Amerikan ve bir Fransız öğrenim bur
sunu kazandım. Ailemin tercihi, Ame
rika’nın çok uzak olması nedeniyle, 
Fransa'dan yana oldu. Böylccc arkeo
loji eğitimine Sorbonnc Üniversitesi
nde başladım. Üç yıl boyunca lisans 
öğrenimim yanında Asurca. Hititçe ve 
eski İhraniceVi öğrenmek iızere Ecoie 
Prat\quc d es Ilauü's, hıstitut 
CathoHyue ve ficoİe du Louvre'yç git
tim. İlk kez kazıya 1935 yılında Prof. 
Dr. Bittcl ile stajyer olarak Bo
ğazköy'e gittim. Aynı sene Sedat Alp 
ve Halil Dcmircioğlu da bu ka/ıya 
geldiler. Onlar o zaman Almanya’da 
okuyorlardı. Onları Bakanlık gönder
di. K. Bittcl beni her balla ayrı bir yer
de çalıştırdı. Bir hafta kazı, bir hafta 
rölöve, bir hafta restorasyon, bir halta 
fotoğrafta. Herşeyi göreyim diye.
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► Nasıl bir arkeoloji eğitimini 
hedef aldınız? Öğrencilerinizi veriş
tirirken düşünen, eleştiren, Türki
ye'nin sorunlarına duyarlı olarak 
mı yetişi irmeye çalıştınız?
Amaç düşiinen. araştıran ve eleştiren 
öğrenci yetiştirmek. Üniversitelerde 
belirli konular, dereler ya da seminer
ler lıalinde unlatılıyor. Bunlar teoriktir 
vc çoğunlukla havada kalır. Belki 
okulda aldıkları dersleri öğreniyorlar; 
ancak Türkiye'nin durumunu bilmi
yorlar. Türkiye'nin sorunlarını bilme
yen bir kuşak yeliliyor. Örneğin bir 
lahil içinde ekili domates, o ailenin 
geçim
nesi olmuş. Bu lahiti nasıl 
kurtaracaksınız? Domates 
sorununu kolay çözemiyor
sunuz tabi;. Çünkii bir ger
çekle kar$ı karşıyasmız.
Bunun doğurduğu problemi 
çözmek için ülkenin sosyal 
ve ekonomik problemlerini
bilmeniz gerekiyor. Bu ne- 
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denle Anadolu'da yaşa
mak, belki de daha önem
lisi Anadolu'yu sevmek 
gerekiyor. Bi/. bunıı sağla
maya çalıştık öğrencileri
mizde. Tabi birde inisiya
tif sahibi olmak. Bu pro 
fili oluşturabilmek için bir 
takını projeler oluşturduk. 
Mesela (jöreuıc Milli Par
kı üzerinde çalışılıyordu. 
Orman Bakanlığı'na; i%S i/ 

eski eser olarak Cîöremc'nin sınırını 
biliyor musunuz? Bir ekip gönderelim 
sının tespit etsinler" dedik. O sının 
tespil edenler arasında bugün Anıtlar 
vc Mır/eler Genel Müdürlüğü Resto
rasyon ve Konscrvasyon merkezinde 
çalışan Duygu Güneyde vardı.

► Öğrencilerinizi hep böyle proje
ler içinde mi yetiştirdiniz?
fcvet. Örneğin Çukurova Bölge Plan
lama Projesi içinde hiç arkeolog yok
lu. Hemen bir ekip oluşturduk. Ve o 
ekip Adana, Hatay. Mersin illerini ve

kaynağı, ekmek tek-

/ ’roj ü> t  h ıkı ÇtitnM. S 936 Barlin Olimpiyatlarında 
eskrim dutuuJa fılkemiji ionsif ederken



ö/elliklc Mersin-Anamur sahil şeridi
ni tarayarak, eski eserleri belgelediler, 
ören yerlerini 1/25 000 ölçekli harita
lara işlediler.

I
► Silin ekip çalışmasına inanan bir 

vaıımız var.L *
Evet. Sonra işi, iş olarak benimsemek 
lazım. Bizim insanlarımızın, memur
larımızın çoğu işi iş olarak benimse
miyor. Kendi mevkiin, basamağım 
olanık; hir bürokrat anlayışıyla algı
lıyor. Yani yükselmek, bir lakım yer
lere gelmek, bir takım rahatlıklara ka
vuşmak, bir takım paralara kavuşmak 
için benimsiyor. Halbuki işi ış olarak 
benimsediğiniz vakit, amaç, işin ya- 
pılrnaM oluyor. İş bir vasıta olmuyor.

bu sistem Köy Enstitüleri modelidir. 
Yani “İş içinde iş için eğitim’1 ilkesi 
doğrultusunda yetiştirme ve çözüm 
üretme, labi inisiyatif kullanabilmek 
çok önemli. Sorunları nasıl çözecek
siniz? O zaman çocuklarda ne oluyor? 
Türkiye'yi öğreniyor. Türkiye'yi öğre
nince birçokları gibi büyük şehirlere 
kaçmak istemiyor. Ve o sorunlar için
de çözüm üretmeye başlıyor. Zaten bıı 
tür» Türkiye'ye yönelik çözüm üretme 
sonucunda YÖK çıktı. Düşünen kafa
ların oluşturduğu tehlikeye karşı...

► YÖK eğitim sistemlinize nasıl bir 
darbe vurdu?
Ren bunu Ankara'daki sempozyumlar
dan birinde yaptığım kapanış konuş
masında dile getirdim. Böyle giderse., 
beş sene sonra diplomalı, cahil bir iş
sizler ordusu ılc karşı karşıya kala
cağız diye. Tabii bu yalın/ arkeolojide 
değil, bütün alanlarda böyle. Şimdi 
dikkat ederseniz mühendisler ticaıct. 
bilgisayarcılık; mimarlar iç dekoras
yon vs. yapıyorlar.

► Prof. Dr. Fikreni Akurgnl'ııı ar
keolojiye güzel kızları seçmek konu
sunda bir düşüncesi var. Siz bu ko
nuda ne düşünüyorsunuz?
Ren arkeolojinin bir rekhım şirketi 
olmadığım düşünüyorum. Onun için 
güzeller vasıtasıyla reklam yapmak 
değil, tanıtımın iş yapan, düşünen, 
çözüm üreten insanlar vasıtasıyla
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yapılması gerektiğine inanıyorum. 
F.vcl, herkes sever güzel insanı. Güze
le bakmak sevaptır. Ama çirkinleri 
kışkışlamak ne demek? En çirkin in
sandan en iyi eleman çıkabilir. Sonnı 
çirkinlik nc demek? Çirkinlik, güzel
lik, bunlar göreceli kavramlar. Çirkin 
sanırsın, dünyanın en güzelidir.

► F.kip çalışmasına çok iııaııan bir 
insansınız, d eriye  doğru dönüp 
baktığınızda, sizi hep ekip çalışması 
içinde giirüyoruz. Siz arkeolojide 
mesleki rekabetten mi, mesleki 
dayanışmadan mı yanasım/?
I’lbelio mesleki dayanışmadan. Kişi 
kendi kendisiyle yarışmalı, başkaları 
ile değil. Kendisiyle yarışırken, kendi
sini yetiştirirken, başkalarından çok 
şey öğrenir.

► Piki kişi olarak?

Yarışma kişi olarak da bana ters geli
yor. O kadar ki, örneğin, eskrimciyim, 
olimpiyata kadar gittim, lakal maçlara 
gelince» hiç bir zaman yarışma havası
na giremedim. Arkadaşlarımla yarış
mak baııa ters geliyordu. Antreman 
başka. Sonuçta aıuremanda yendiğim 
arkadaşlara maçta hep yenildim. 
Yarışmanın anlamım bir türlü kavra
yamıyorum. oysa dayanışma çok rahat 
geliyor bana. Ve işbirliği tabii. Zaten 
öyleki. bugün hiç kimse arkeolojide 
olsun, diğer bilim dallarında ya da 
başka turlu çalışmalarda olsun, tek 
başına bir iş yapamaz. Her şey artık 
ekip çalışmasına bağlıdır.

► l«*akat ICkrem bey (Akurgal) böy
le düşünmüyor.
Kişiler arasındaki bu yarışma nereye 
götürüyor? Birbirini itmeye, karala
maya, dalaveraya. hatta Bizans oyun-

KûKûiepû kûhurittmlurı Ch\: Hi:i( Dönen):
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hırına kadar görülüyor. Bir yamanlar 
çevremizden kimi ziyaret etseniz, öte
kinin aleyhinde konuşuyor, kuyusunu 
kazıyordu. Böyle bir rekabet yararlı 
olabilir mi? Bu aıtuın bir zamanlar o 
hale geldi ki, Atatiirk devrinde üniver
sitelerimize gelen büyük hocaların* 
örneğin dünyanın cıı büyük Asiryolo- 
ğuının. seçkin İTiı i tol oğunun, Sincgo- 
iuğunun, Hindi loğunun kadroları, 
kendi meslektaşlarımızın girişimi 
sonucunda “Bu Fakir devlet bunları 
besleyemez” mantığı ile TBMM tara
fından kaldırıldı, o hocalar açıkta kal
dı. Aıııeı ika onları havada kaptı. Oysa, 
onlar ülkemize daha u/.urı yıllar

boyunca hitçok değerli bilim adamı 
yetiştirebileceklerdi. Kendi meslek
taşları da, bir bilim topluluğunun bü
tün yararlarından faydalanacaktı. Oy
sa, “Rekabet11 adı altında kendi arala
rında da savaş süregeldi. Sonra herkes 
bir yerlere geldi, yatışıı. Ancak geçen
lerde gittiğimde, bunun maalesef 
gençler anısında yeniden alevlendi
ğine tanık oldum. Bu tür rekabet ayrı
ca bir bölgede çalışanların o bölgeye 
kimseyi sokmak islememelerine kadar 
götürüyor. Kimisi açık açık “Filanca 
bölgeme gelirse, ayaklarını kırarım!’’ 
diyebiliyor, aynen bu sözcüklerle. Bu 
Türkiye’yi bir çeşit parsellemeye götü
rüyor. Bizr OD İL Keban ve Aşağı 
Fırat Projeleri’ndc bunun tersini ona
ya koyduk. Yani, herkes gelsin, bölge 
tümü ile araştırılsın, bölgede çatışan
lar arasında dayanışına, bilgi alışveri
şi olsıın. Nitekim övle oldu.

► Bu rekabet tutkusu acaba nere
den kaynaklanıyor?
Türkiye'de herkes bir soğan başı ol
mak istiyor. Bu da biıyük bir olasılık
la ülkenin küçük burjuva yapısından 
kaynaklanıyor. Siyasal açıdan bıı ftit- 
kunun, bir zamanlar gençler arasımla 
nasıl bir fraksiyonlaşmaya yol açtığım 
hepimiz yaşadık. Bu tutkunun altında 
ayrıca, yine biiyük bir olasılıkla ken
dine güvenmeme, kendisinin küçük 
görüleceği korkusu yatsa gerek. Oysa, 
başkalarından daha önemli olmak
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önemli değil ki. Hep birlikte işbirliği 
önemli; herkes gücüne, yeteneğine, 
becerisine göre, birlikte omuz vererek 
iş çıkarılır.

> Hocalar bu konuda ııe yapmalı?
Bu bağlamda hocaların görevi de ken
disinden daha iyi eleman yetiştirmek
tir. Kendinden daha iyi değilse, onu ne 
yapsın. Nitekim, bizim anabilim dalı
mızda bizim arkadaşlar beni hep 
adlılar.

► Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü t a r a f ın d a n  b a ş la t ı la n  kül
tür envanteri çalışmaları çeşitli
nedenlerden dolayı devam ettirile- 
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medi. Böyle bir çalışmanın tamam
lanamamış olması ülkemiz arkeolo
jisi için bir eksiklik değil mi?
Çok büyük bir eksiklik. Kültür envan
teri son dcrece önemli, yapılması şart. 
Geç hile kalınmış durumda. Kültür 
envanteri konusunda Bültenizin XII. 
sayısında Prof. Dr. Mchıııct Özdoğan’- 
ın yazdıklarına tümüyle katılıyorum. 
Biz ta 1950'lcrdc, Turgut Canscvcr ile 
olurduk bir tasan hazırladık. Bir arazi 
teşkilatı düşündük, kaç kişi olacağına 
kadar tartıştık. Bunu da ilgili yerlere 
verdik. Ancak bir ncticc alınamadı 
1993'le Genel Miîdürlük'ten hallilere 
bir yazı geldi. Herkesin kendi böl
gesinde eski eser envanterini yapması



i

I'roj, Dr. Hale: Çambel kohy ytiiarındû 
\finn birlikte
kilde araziye yayılmıyor. Sonra vası
tası, elemanı yok. Giderseniz Kurul
lara bakın, bir kaç kişi biiroda otanı
yor* rapor lalan hazırlıyorlar. Fakat bir 
faaliyet, hır hareket yok.

► O zaman Türkiye'de bir arazi 
teşkilatının kurulması gerektiğine, 
müzelerin bu işin altından kalka
mayacağına inanıyorsunuz?
Nasıl kalksın? Aslında müzelerin 
görevi nedir? Mıi/cyc giren eserler 
üzerinde çalışmak; onarım, envanter, 
fotoğraf, bilimsel katalog hazırlamak, 
sergileme, koruma ve özellikle bilim
sel yorumlarını yapmaya çalışmak. 
Definecilerle uğraşmak değil. Oysa 
bugün müzeler, kendi bölgelerinde 
hemen her olaydan sorumludur. Müze 
içi çalışmalar için zamanlan kalmıyor. 
Üstelik dışarı işler için ellerinde 
olanak yok. İl dışına gitmek gerek
tiğinde Valilikten onay gerek. Araba 
yok, benzin parası yok. Yıllar önce, 
müzelerin dernekleri adımı gümrük
lerden sağlayabildikleri arabalar 
“Bunlar yabancı, yerine yerlisin», 
yenisini vereceğiz” diye toplandı.
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ve bunları bir haritaya işlemesi isten
di. Yazı ile beraber haritalar da geldi. 
Çok güzel! Biz de yaptık. Fakat bu 
yeterli değil. Bir kere kazı ekibi bunu 
yapacak zamana vc ehliyete sahip 
değil. Bütün eserleri de tanımaz. 
Bunun için ülke çapında ayrı ekiplerin 
olması lazım. Buııu sağlamak amacıy
la KTVK Genel Müdürlüğü'nün 
kurulduğunu sanmıştık Genel Mü- 
dürlük Ankara’da oturuvor. Güzel ya-+ * 
ymlar yapıyor Ve bir de Kurullara 
bakıyor, o kadar. Kum Har da daha çok 
kentlere bakıyor. Yani Mehmet Beyin 
yazdığı şekilde, benim dediğim şe-
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fakat araba verilmedi, müzeler lupal 
bırakıldı. O zamandır müzeler İl kuru
luşlarından araba bulmak için bekle
mek durumunda. Gidilse bile günü 
birlik gidilip geliniyor, doğru dürüst iş 
yapılamıyor. Benzin konusu da ayn 
bir sorun.

► Bu, eski eser kaçakçılığını önleme 
açısından da önemli değil mi?
Gayet tabii, çok önemli. Bir bölge 
avuç içinde olmayınca kaçakçılığın 
önlenmesi mümkün değil.

► Sizce bu sorıın nasıl çü/ülıir?
Uzun zamandır savunduğum tlkir, 
Karayolları, DSİ, Orman İdaresine 
benzer (Örneğin, Marmara. İzmir, 
Pamfilya. Çukurova. Kommagene 
gibi) arkeolojik kalıntıların kendine 
ö/ı*ii bölgelerinde. İller Kanunu'na

Prof. Dr. Ha ir t Çarnhe! gençlik yüiarmda 
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bağlı olmayan, doğrudan doğruya 
merkeze bağlı, müstakil birer bölge 
müdürlüğünün kurulması. Ihı müdür
lükler de, arkeologu, sanat tarihçisi, 
etnologu, filologu, mimarı, desinatö
rü. lopoğraiı, fotoğrafçısı, restatörii. 
laboratuarı, kitaplığı ile bölgenin lüm 
işlerini yapabilecek, motorize ekipler 
bulunacak. Bu ekipler bir yandan dü
zenli olarak, mcvcııt SİT alanlarım, 
bekçileri denelleyecek, diğer yandan 
da bölgede kültür envanterini yapa
cak, haritasını hazırlayacak. Eleman
lar barekelli olup, kendi bölgelerine 
sahip olacaklar. Ele geçen küçük 
buluntular müzeye verilecek. Böyle 
bir kuruluş tabii birden olmaz, zaman
la olur ve oturur. Türkiye'nin cn köklü 
ve yetenekli kunımlanmlan olaıı 
Karayollarını bir düşünün. İlk Genel 
Müdür Vecdi Diker iki fıçı, bir kalas 
vc bir tabure ile işe bağlamıştı. Ve o 
kurumu nasıl mükemmel bir hale 
getirdi. Böyle bir kuruluş çok masraflı 
denebilir, fakal kurtarılacak, koruna
cak, sergilenecek eşsiz kültür varlık
larının potansiyel getirisi ve Türkiye'
de başkaca harcanan paralar gözönünc 
alınınca, hu hiç de oldurulamayacak 
bir iş değildir. Kaldı ki, böyle hir ku
ruluşla yetişen gençlere iş sahası 
sağlanır, üniversitede hoca vc öğrenci
lerin emeği boşa çıkmaz, yapılacak 
işin itici giicii ile, bürokrasiden uzak 
bir iş seferberliği oluşur.



Prof. Dr. Hale! Çancbç! grnçlik ytllamuiu 
arkadaşlarıyla

► Müzelerin içinde bulunduğu du
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Maalesef hiç dc parlak değil. I ier türlü 
eleman sıkıntısı çekiliyor. Uzun yıllar 
sınav açılmadığı için, uzman yetersiz
liği had durumda. Üniversitelerin 
yetiştirdiği genç kuşaklar boşla, ya da 
meslek değiştirmek zorunda kalıyor. 
Hır yandan da, yıllardan beri müzeler 
vc ören yerleri için Maliye Bakanlığı
ndım biı türlü veterli bekçi kadrosu

r  0

alınamıyor. Sır alanları denetimsiz ka
lıyor, kaçakçılık alıp yürüyor. Müze
lerde salonlar, hatta tün» birimler 
kapanıyor. Yurl içinden ya da yurt dı- 
$111 d an belli müzeleri gezmeye gelen 
ziya rol çiler* her defasında, bekçi yok
luğundan kaynaklanan kapalı kapılar
la karşı karşıya kalıyorlar. Oysa bu. 
ziyaretçiler ile ülke turizmi açısından 
çok zararlı bir durıım. Acaba 1999 tu
rizm krizini ele alan MGK'nun son 
olağan Nisan toplantısında sorunun hu 
tarafı da öne çıkarılmış vc Maliye 
Bakanlığı'na gerekli öneride bu lunu l
muş mudur?

► Lmekii olanların yerine de yenisi 
alınamıyor.
Alınamıyor. Hu iş zaten çok boyutlu. 
Eskiden beri uzmanlığa önem veril
miyor. Hititolog, tek bir çivi yazılı 
metnin bulunmadığı, klasikçi, klasik 
önccsi eserlerin ağırlıklı olduğu müze
ye atanabiliyor. Evet, vcm şeyler öğre
niliyor belki, fakat asıl öğrenilen, bili
nen unutuluyor, özellikle filolojide. 
Ayrıca hir de, bir takım iltimaslarla 
hiç ilgisi olmayan kişiler müzelere 
atanıyor. Diğer taraftan Türkiye'nin 
“Siyasallaşması" yani herşeyin artık 
oy avcılığına dayanması yüzünden, 
müzelere dc siyaset girdi. Her gelen 
iktidar uzmanlaşmış kişileri dama taşı 
gibi oradan oraya oynatabiliyor. Bu da 
teşkilatta isler istemez büyük bir mo
ral çöküntüye yol açıyor ve işe yansı
yor. Bekçileri çalıştırmak artık bir 
sorun haline geldi, “Benim dayım var, 
neden çalışayım?" diyor. îdarceinin dc 
bu "Dayılar” nedeniyle yaptıran gücü 
kalmıyor.

► Genel Müdürlük bünyesinde bir 
Arkeoloji Enstitüsü kurulması gün
demde. Bunu nasıl değerlendiriyor
sunuz?
Enstitü fikri tabii çok doğru. Fakat ö- 
nemli olan, bunu nasıl anlıyorsunuz 
Örneğin, eskiden üniversitelerde ens
titüler vardı. Tarih. Coğrafya. Türko
loji Enstitüleri gibi. Sonnı YÖK geldi, 
bunları kaldırdı. Yerine, biri Sosyal
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Bilimler, diğeri Fen Bilimleri diye iki 
enstitü kurdu. Bunlar şimdi hiç bir bi
limsel çalışmada bulunmayan, sadece 
lisans üstü vc doktora tezlerinin kayıt 
vc takip bürosu gibi çalışan birim
lerdir. Adları “Enstitü!” Oysa, enstitü 
denilen kuruluş hir araştırma merkezi 
olmalı, uzman kişilerin yanında genç
lerin dc anıştırma yapabilecekleri yer
ler olmalı. Bilıün dünyada arkeoloji 
enstitüleri var. Bunlar bilimsel araştır
ma, kazı vs. yapar, kitaplık kurar ve 
geliştirir. Burada bilimsel çalışmalar 
yapılır, iş ve fikir üretilir, yayın yapı
lır. Ders yoktur, kesintisiz çalışabilir 
Böyle olmaz da, kurulacak enstitü bel
li kişilerin tekelinde, hir çeşit emir 
komuta zincirinc bağlı, iş üreten değil, 
onu basamak yapmayı amaçlayan hir
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zihniyet hakim olursa, yararından faz
la /ararı olabilir. Yani “Sözde enstitü 
mü, gerçek enstitü mü?" önemli olan hu.

► Yerli kazıların bir yayın problemi 
var. Biliyorsunuz bu geçen yıl çok 
tartışıldı. Hatta bu yüzden bir Cic- 
nel Müdiir görevinden ayrıldı. Yerli 
kazılar yeterince yayın yapamıyor
lar. Özellikle kazı raporlarının  
yayınlanmasında bir tıkanıklık söz 
konusu. Bunu aşmak için neler ya
pılabilir?
Simdi bakm şöyle bir şey var. Bizde 
arkeolojik ka/ı çalışması, kazı süre
siyle sınırlı. Siz kazıyı elinizdeki mev
cut olanaklarla yapıyorsunuz. Kazı 
sezonu biliyor ne mimar ne desinatör 
ne de bir yardımcı var. Hiçbir şey yok. 
Hiçbir şey yaptıranuyoısunuz. Ekip 
dağılıyor, işler kalıyor. Bir de ders yü
kü ekleniyor...

► Yayın olayı da bir ekip işi değil mi?
Gayet tabii. Vc bunun için de hiçbir 
olanak yok. Mesela bizim fakülteler
deki birimlerde sekreter bile yok. 
Bizim Anabilim Dalında herkes her işi 
kendisi yapıyor. Ee şimdi lıaııgi birini 
yapacaksınız? Yayın yapmak için ka
fayı roplamamz, zamanınız ve bir ile 
yardımcınız olması lazım. Yalnız biz 
bunu Keban Projesinde aşmaya ça
lıştık. Aştık da, kazı heyetleri yalnız 
kazı zamanlarında değil, kazılar ara
sındaki zaman içerisinde dc bu işleri
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yapacak elemanları buldular. Mesela 
Alpaslan Koyunlu Tepecik kazısının 
mimarıydı vc yıl boyunca çalışabili
yordu. Ayşe Özkan yıl boyunca Ufıık 
(Esin) hanımın yanında çizim yapabi
liyordu. Bu şekilde bıı sorunu Keban'
da aştık. Fakat hala bu olanak yok. 
Hocaların başında bunca ders yükü 
varken yayını nasıl yapacak? Taşrada
ki üniversitelerde, müzelerde kütüp
hane yok. Müzelerin, müze elemanla
rının yayın yapabilmesi için, oradaki 
elemanların yılda belli bir zaman 
merkeze gönderilip, çalışma olanağı 
sağlanması lazım. Avrupa1 da bu böy
le oluyor.

► Kazı izinlerinin bir “ Danışma 
Kurulu" tarafından verilmesi fileri
ni nasıl karşılıyorsunuz?
Çok* yanlış. Bu kimlerden oluşacak?

Hocalardan mı? Buna hevesli olanlar 
belki dc birbirini sevmeyen, rekabet 
ortamı içinde olan kimseler. Halbuki, 
Genel Müdürlük ııc olursa olsun daha 
objektif, daha tarafsız. İşi ülke gene
linde görüyor ve çıkarı yok. Onun iyin 
vme Genel Müdürlük tarafından veril
mesi daha doğru. Yabancı hafirler kazı 
yapmasın deniyor. Yabancı ha liri erin 
ülkemizde kazı yapmasını son derece 
olundu buluyorum.

► Ne açıdan?
Bir kere arkeologlar dünyada küçük 
bir aile ve bu kiiçük aile için yapacak 
bilmez tükenmez iş var. İşbirliği ile 
çok şeyler yapılabilir. Bir de ülkede 
muazzam tahribat var; yol tahribatı, 
baraj tahribatı, kıyı tahribatı, rant tah
ribatı. Her türlü tahribat var. Hu tahri
bata karşı tüm arkeologların işe giriş-
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mcsi lazım. O yüzden vcrli yabancı 
herkesin işbirliği yapıp çalışması 
lazım. Sonra çoğu kez yabancılar bize 
iyi örnek oluyorlar. Daha iyi olanak
ları var. Örneğin Genel Müdürlük çok 
güzel bir organizasyon gel i şiiri! i. 
Sempozyumlarda öyle resimler çıktı 
ki projeksiyona, herkes onları görünce 
‘TJen de boy te ka/.ı yapacağım'* dedi. 
Eskiden terimler bile farklıydı. Mese
la “Ocakta" çalıştım denilirdi. Sanki 
madenciymiş gibi, yani sının belli ol
mayan, kenarları belirsiz çukurlar.

► Peki Byleysc ııcdeıı karsı çıkılıyor?
Çeşitli nedenler olabilir, fakat aslında 
yabancı arkeologlara karşı olma, yine 
Türkiye'yi parselleme zihniyetinden 
kaynaklanıyor. Kendimizi aşmaya, 
kendimizle yarışmaya çalışacağımıza
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karşı tarafı batırmaya çalışıyoruz. 
Niçin? Çünkü o daha iyi yapacak. 
Yapsın. Yapılacak işin sonu yok. Sen 
yapabiliyor musun? Yap öyleyse, anıa 
engelleme.

► Müzelerin bilim adanılan ile bir
likte yürüttükleri katılımlı kazılar 
k o n u s u n d a  ııc d ü ş ü n ü y o r s u n u z ?
Katilimi: kurtarma kazıları son dcrccc 
faydalı. Çok iyi sonuçlar veriyor. Bir 
kere resmi izinli kaz.ılar, Rakaıılaı 
Kurulu ile çıkıyor. Ve uzun bir bek 
teme süresi var. Halbuki öbür tara İta 
bir yangın var ve itfaiyeye ihtiyaç var. 
Bu kazılar bir nevi itfaiye. Derhal mü
dahale edilmesi lazııu. Ve bunlar der
hal müdahale ediyorlar. Ayrıca da faz
la bürokrasiye saplanmadan o iş halle
diliyor. Müzelerle üniversitelerin.



KttrtıtefH? restorasyon çulışnıalannduıt bir görünüm
hocaların işbirliği de son derece fay
dalı. Çünkü herkes herkesken bir şey
ler öğreniyor. Bir de katılımlı kazılar 
mü/elere canlılık getiriyor.

► Neresinden bakarsanız bakın so
nuçta bilimsel bir çalışma
Klbcttc.

► Müzeciler de bundan faydalanı
yorlar, birlikte kazı yaparak tecrü
be kazanıyorlar* bilimsel bir çalış
manın havasını soluyorlar değil mi? 
Tabii tabii çok önemli.

► Sizin de içinde bulunduğunuz 
Atatürkçü kuşak, Türkiye'de çok 
önemli bir dönemde önemli görev
ler buhardı. O ku>a£ıu çok büyük 
bir motivasyonu vardı. Si/.leri böy
lesine motive eden neydi?
Atatürk, Ortaçağ kalıntısı bir ülkenin 
içinden, çağdaş bir ülke kurdu. 
Atatürk'e diyorlar ki; "Bu yaptığını/ 
devrimler ancak 50 senede yapılır. Ne
den bunları 10 sene içinde yapmak 
istediniz?1' Atatürk diyor ki: "Doğnı 
haklısını/., ben de aynı fikirdeyim. Fa
ktı I 50 sene deseydik\ 40 sene oturur
duk, son 6 sene dc yapardık. Onun
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için ilk on senede yapmak daha yarar
lı/' Ve yapıldı. Nitekim o dönemin 
belgelerini okursanız, karşı çıkanlar 
hep diyorlardı ki; “Cumhuriyetin ila
nı. Hilafeti kaldırması yazının değiş
tirilmesi erken, bekleyelim."

> Atatürk, devrimlerini o zamanki 
genç kıışağa güvenerek yaptı değil 
rni?
Evet. O vakit okuma yazma % 2 idi. 
Birden bire yeni harflerle okuma yaz
ma seferberliği oldu. Bakıyorsunuz 
torunlar büyükannelerinin ellerinden 
Uıtmuş Millet Mekteplerine götürü
yorlar. Kadın haklarının verilmesi 
muazzam. Ezberci bir medrese eğili
minden, çağdaş bir eğitime geçiliyor.

Öğretim Birliği sağlanıyor. Ve milli 
bir seferberlik. Herkes taş üstünde taş, 
tuğla üzerine tuğla koyacak. Ne yapa
bilirse. Ben şunu kovabilirim, se n  şu
nu koyabilirsin. Ama birşey koyacak
sın! Medeni Kanun ve tabii... tüm 
bunlarda büyük bir inanç, geleceğe 
karşı duyulan büyük bir inanç var. 
Bugün inançsızlık aldı başını yürüdü.

► Her alanda bir yozlaşma var. 
Türkiye bunun sorunlarını yaşıyor.
O günlerdeki inanç, motivasyon  
kayboldu. Türkiye'de 80*li yıllar
dan sonra herşey allak-bullak oldu. 
Hcrşcy paraya, köşe dönmeye dayan
dırıldı. Parayı tann yaptılar.

► Yeni açılan arkeoloji bölümlerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke
mizde bu kadar arkeoloji bölümüne 
"erek var mı?
Ben eskiden yeni kurulan üniversite
lere karşıydım. Ve diyordum ki; “Bun
lar her yerde olmasın, biıkaç yenle 
olsun ve iyi olsun/* Fakat şimdi öyle 
düşünmüyorum. Şimdi bakıyorum: 
kör topal başlasa bile, hiç olmazsa o 
bölgeye bir ışık  yayıyor, orada bir 
araştırma başlıyor. Bugünkü yetersiz
lik, zaman içinde aşılacak. Yalnız şu 
şanla, fazla öğrenci almamak koşulu 
ile. Fakat oy avcıları kontenjanı artı
rıyorlar. öğrcncilcr iyi yetişemiyor. 
Çünkü biz. bocalar, sınıf ortalamasına 
>>öre ders vermek zorundayız.
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► Ülkemizdeki arkeolojik kazı ve 
araştırmalarda bir bölgesel denge
sizlik görüyoruz. Kazı ve araştırma
ların daha çok Fge ve Akdeniz Böl
gelerinde yoğunlaştığını, Karade
niz, Dnğıı ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinin ycterince araştırılma
dığını görüyoruz. Neden böyle? 
1 9 6 0 ' l u n ı  k a d a r  Sinop'tan B i r e c i k ’e  
k a d a r  b i r  d i k e y  h a l  y i / i n ,  b u n u n  d o ğ u 
s u  y a s a k  b ö l g e y d i .  C h i c a g o  Üniversi

tesi "nden Prof. Dr. Braidwood ile 
ortak çalışacağımız; İstanbul ve 
Chicago Üniversiteleri Güneydoğu 
Anadolu Tarih Öncesi Karına Projesi 
(Çayonü Projesi) için şahsen İnönü’ye 
başvurmamız gerekti, izini o .sağladı. 
Keban Projesi:ndc izin konusu ilk 
öncc sorun oldu. Fakat sonra bölge 
anıştırmalara açıldı. Hemen şuradaki 
Yrınmburgn/ Mağarasında Şevket 
Aziz Bey (Kansu) kazı yapmak istedi. 
Yasak bölgeydi. Sonra sonra açıldı. 
Trakya’nın birçok yeri yasak bölgeydi 
harp yıllarında* şimdi Karadeniz'de de 
araştırmalar başladı. Bu bölgede katı
lımlı kazılar önemli.

••
► Ülkemizde arkeolojik çalışmala

rın ayrılmaz hir parçasını oluşturan 
Arkeom etri L niteleri’nin kurul
masında öncınli katkılarınız oldu. 
Bugün ülkemizde yapılan arkeo- 
metri çalışmalarını yeterli buluyor 
in ıı sıı mı/.?
TÜBİ TAK'ın şemsiyesi altında kum
lan arkeometri ünitelerinden sonra, 
şimdi ODTÜ vc Çukurova Üniversite- 
si'nde iki Arkeometri Amıbilim Dalı 
kuruldu. Arkeometri evvela birim 
olarak kuruldu. TÜBİTAK, belli bir 
süre destekliyor birimleri. Ondan son
ra kurumlaşacaksınız diyor. Nitekim 
başanya ulaştı. Yeterli mi? Hiçbir za
man hiçbir şey yeterli değildir. Ama 
çok iyi ilerliyor.
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► Türk arkeolojisinin geleceği ko
nusunda no clii^üiniyorsunuz? İleri- 
>ı* umutla bakalım ıın?
Her zaııum her şeye umuda bakmak 
lazım. Umutsuz olursanız hiçbir şey 
yapamazsınız. İnsanları motive eden 
şey de umul vc inançtır. Şimdi çok iyi 
elemanlar yetişiyor. Bütün mesele bu 
siyasallaşmanın ve rantçılığın durdu
rulması. Bunlara karşı mücadele et
mek lazım. Uerşey para değildir. Daha 
değerli kavramlar da vardır. Atatürk'
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ün ölümünden uz önce söylediği gib.el 
bir sözü var bu konuda; "Herhangi bir 
kiwseni)\ yaşadıkça kıvançlı ve mutlu 
olması için gereken şey kendisi için 
değil, kendisinden sonra gelecekler 
için çalışmaktır. Hayatla tam zevk ve 
mutluluk ancak gelecek kuşakların  
onuru, varlığı ve mutluluğu için çalış 
makta bulunur. '*

09.04,1999 
A m u  vulköv/Jstanbul
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Soner Atcjoğu Hart Prof. Dr. Engin Özgen ile söyleşirken

D E R N E Ğ İM İZ  Y Ö N E T İM  K U R U L U  

Ü YESİ SO N E R  A T E Ş O Ğ U L U R l 1992- 

1996 Y IL L A R I A R A SIN D A  K Ü LTÜ R  

B AK A N LIĞ I, A N IT L A R  VE M Ü ZELER  

G E N  El. M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  YA P \1!$ ,

H A C E TTE P E  Ü N İV E R SİT E Sİ A R K E O 

L O Jİ B Ö L Ü M Ü  Ö Ğ R E T İM  Ü YELERİN 

D E N  PROF. D R. E N G İN  Ö ZG E N  İL E  

SÖYLEŞTİ

► Genel M üdürlüğünüz sırasında 
Tiirkivc için çok önemli bir çalışına 
olan kültür envanteri konusunu 
başlattınız. Bu çalışma niçin yürü- 
tülemedi?
Yabancı kazı ekipleri bu teklifimi 
alkışla karşıladılar. Kazı veya araştır
ma izni alan ekipler yalnızca kendi 
bölgelerinde araştırma veya kazı ya
pabiliyorlardı. Lütfen vakm çevrenizi 
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de araştırın deyince bayıldılar. Bu 
ekstra izin gerektirmeyen bü* şeydi. 
Tabi bunu yapacak imkanları da vardı. 
Son neticeleri bilmiyorum ama, ya
bancı kazı ekiplerinin bu görevi % 
90'lara varan oranda başardıklarını 
sanıyorum. Bunu ben yabancı kazı 
heyetlerinin Türkiye'ye karşı bir göre
vi olarak görüyorum. Bizim ekiplerin 
en büyük »ıkıntıları ekonomik. Araba 
yok, benzin yok, ekibin iaşesi ayrı bir 
sorun. Gerçekten zor bir şeydi. Biraz 
da idealist bir yaklaşımdı. Tabi, bira/ 
da zaman geçince anlıyorsunuz ki bu 
pek kolay bir iş değildi. Fakat hep 
A JA 'fa  yayınlanan bir harita gelir aklı
nın. Dört sayıda bir lürn Türkiye'de 
yapılan kazı ve araştırmaları gösterir 
bir harita yayımlanır. O haritaya bak
tığın zaman belli bölgelerde yoğun



I ’ro f Dr. Engin Özgej:

laşan hoşlukların farkına varıyorsun. 
Aşın bir yoğunluk balı ve bir vcrde 
güney kıyılannda. iç bölgelere gelin
diğinde eski kazılar, Karadeniz., Trak
ya bomboş. Doğu desen birtakım ne
denlerden dolayı kimse oraya gitmek 
istemiyor. Güneydoğu dersen bu Uısıı 
ve Karkamış Barajı Kurtarma Kazılan 
nedeniyle biraz canlandı. Genci olarak 
biiyük boşluklar var. İtiraf etmek gere
kirse biz Türkiye'de neyimiz var ne
yimiz yok bilmiyoruz.

► Kültür envanteri için yeni me
zun, iş bulamamış genç arkeologlar 
belli bir süre kurstan geçirdikten 
sonra geçici işçi gibi bu işte kullana
maz mı?
Karşılığında bir şey ödemen lazım. O 
karşılığı da çok çaresiz kaldığında ka
bul eder. Bizde anneler, babalar ço

cuklarına iş olanağı sağlamak için 
genelde politikacılara giderler, banka 
müdürleriyle konuşurlar. Zaten bili
yorsun, Türkiye'de arkeologlann en 
çok bulunduğu yerler müzeler olması 
gerekirken bankalardır.

► Kamıı kuruluşları sürekli baraj
lar, yollar, binalar yapıyor. Bu sıra
da çok şey kaybediliyor. Neleri kay
bettiğimizi de bilmiyoruz. Bulmaca
nın parçalan sürekli kayboluyor 
değil rai?
Maalesef. Bunlan kontrol etmek esas 
olarak müzelerin görevi. Fakat müze
lerin dc eleman vc imkan sorunu var. 
Bir keresinde Halel İlanım ve Meh
met Özdoğaıı'la Türkiye'de arkeolojik 
istasyonlar (arazi teşkilatı) kurul
masının gerekliliğini konuşmuştuk. 
Fakat bu parasızlık her şeyi etkiliyor.
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Tnjia / fannesi ne ait bir grvp eserin 1873 yılında 
Scfılicjmmn tarafından çekilmiş fotoğrafı

Aslında müzeci salt müzesi ile uğraş
malı. b&erlcrin restorasyonu, konser- 
vasyonıı. envanteri, katalogu ve halka 
sunulması ile uğraşmalı.

► Ç o k  z o r u n l u  durumlar d ı ş ı n d a  
k a z ı  y a p m a m a l ı  mı?
Ilvct. Bu arkeolojik istasyonlar yun 
geneline yayılmalı vc Ankara, Konya 
gibi höyük tilerde birkaç tane olmalı. 
Kayak kazılarla mücadele etmeli. Top
rakla ilgili tüm işlere bu örgütlenme 
bakınalı. Külıürcl mirasın tahribatına 
engel olmaya çalışmalı.
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► Kültürel mirasın tah
ribatının arkasında han
gi nedenler var?
En önde ekonomik neden
ler var. Tabi ben dünyaca 
meşhur, INTKRPOL kayıt
larına girmiş kişileri değil, 
ilk el olan köylü vatan
daşlarımızı kastediyorum. 
Bu köylü vatandaş yaşam 
koşullarını iyileştirmek 
için bu işe bulaşıyor. Ama 
dolaylı olarak da Münih'te, 
Zürih'dc, Londra'da odak
lanmış kişilerin oluştur
dukları ağın bir parçası 
oluyorlar. Köylü vatandaş 
tesadüfen bulup da eskiden 
çocuğuna oynasın diye 
verdiği bir parçanın bir
denbire inanılmaz bir akçe 
bedelinin olduğunu keşfe
diyor. Ve böylelikle de•  *  

ekonomik olarak kendisini rahatlat
mak için bu işe bulaşıyor. Yasalarımız 
da bu konuda yetersiz. Yalnız şunu 
unutmamak lazım. Türkiye'nin özel 
bir konumu var. Türkiye bir Lüksem- 
burg, Belçika, Hollanda değeI, Türkiye 
inanılmaz büyüklükte bir açık hava 
müzesi. Nereyi kazsanız bir şey çıkı
yor. Ve buııu da kontrol altımla tutmak 
çok zor.

► Bu konuda halkı bilinçlendirmek 
gerekmiyor mu?
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Bvet. Tabi bir dc her şeyden önce 
halkın bilinçlendirilmesi lazmı. Ama 
bıı senin, benim çabamla olucuk is 
değil. Bu ilkokulda başlamalı. Benim 
Söyle bir dnşimcem vardı; Örneğin 
Diyarbakır ilini ele alalını. İlkönce 
ilkokulda çocuklara Diyarbakır'ın tari
hi geçmişi, Ortaokulda (îüneydoğu 
Anadolu'nun tarihi geçmişi, lise dc ise 
Anadolu'nun tarihi geçmişi öğretilsin. 
Bunu verdiğiniz taktirde sorun çö
zülür. İsrail bunu yapıyor. Fakat bunu 
Türkiye’de uygulamaya kalktığınızda 
ınüthiş bir bürokrasi canavarı ile kar
şılaşıyorsunuz. Bu eğitim işinde yurt* 
dışında okluğu gibi gönüllüleri kulla
nabiliriz. Doktor, eczacı, hemşire vb, 
bu işıc aktif olarak çalışmak istiyor.

► Koleksiyoncrlcriıı eski eser ka
çakçılığım talep oluşturdukları içiıı 
körükledikleri düşünülüyor. Buna 
katılıyor ınusımuz?
Türkiye başı boşluk içinde. Ve bu başı 
hoşluk yeni değil. Bu 1940'larda da 
vardı, bugün de var. Türkiye'de ar
keoloji ilk başta yabancıların gözde
siydi. Ondan sonra bizimkiler devreye 
girdi. Bıı 50-60 senenin gelişmelidir. 
Türkiye'nin mevcut toprak uslu bir 
arkeolojik envanteri var. Bu müze
lerde vc özel koleksiyonerlerde bulu
nuyor. Belki bııgün için söyleyebiliriz 
"İşte canım bir yerde köriikliiyoı ola
bilirler" diye. Fakaı bir de koleksi* 
yonerin atasından, dedesinden kalmış 
tarihi eserleri var. ikilem içindeyim 
yani... İnsanımızın, Türkiye'mizin kül
türel mirasına verdiği değer bana 
kıvanç veriyor. Ben tanıdığım koleksi- 
yoncrlere eserlerini yayın yoluyla 
tanıtmaları, veya özel müze açmaları 
konusunda hep teikindc bulunuyorum. 
Yani, diğer bir deyişle ellerindeki gü
zel şeyleri halkımızla paylaşmalarını 
öneriyorum. Bizim halkımız ekono
mik nedenlerle bu kaçakçılığı ister 
istemez yapacak. İster polis, ister jan
darma korkusuyla* ister koleksiyone- 
rin arzusu, isterse yurtdışı talep doğ
rultusunda bıı işi yapacak. Koleksi- 
yonerleri ben hu sistem içinde çok 
fazla suçlu bulmuyorum. Zaten 
Türkiye’yi harman eden mevcut bir 

sistem var. Genelde kültür varlıkiarı-
1 5 5



tuız yurtdışı piyasası 
için harman ediliyor. 
Kolcksiyoııerler ikinci 
bir alıcı kütlesi olarak 
karşımıza çıkıyor.

;Vc»v York Meii'opoiiıan Müzesi

> Bir bilim adamı ola
rak herhalde siz de bu
nu haklı bulursunuz; 
bir arkeolojik eserin 
topraktan çıkma koşulu cok önemli. ra:,n’ ister >urt d,*ma ister koleksi-
Bir arkeologun eliyle çıkmad.gı, ar- >;oncrc «i,sin  çok önc,nIİ <k‘«İL
• ı  ̂ ı ı ı *  ̂ Önemli olan onun belge deÛerininkeolojık konteksti bozulduğu /a - * b

kaybolmaması değil ini?
Tabi. Söziinü ettiğiniz şey çok önemli. 
Buna kesinlikle katılıyorum.

► O zaman koleksiyoııerlerln veya 
varlıklı kişilerin eski eser elde etme 
(utkusunu ve prestij kazanma iste
ğini özel müzelere ve kazılara yön
lendirmek daha akılcı olmaz mı? 
Tabi tabii kesinlikle.

Kotun Hâzinesi, Rümtış buhurdanlık M.Ö.dyy 
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► Diyelim bir müzeye güzel bir eser 
Keldi. Fakat müzenin bunu alacak 
parası yok. îşte orada kûleksiyoner 
veya varlıklı kikinin devreye girerek 
bu eseri müze adına alması ve mü
zede onun adına korunması sağla
namaz mı?
Olabilir. Ben bunu iyi bir kolcksiyo- 
neriıı keyitte yapacağına inanıyorum. 
Bazı koleksiyonerlcr bu işi sırf göste
riş için, moda olduğu için yapıyor. 
İstanbul'da çok var Satın aldığı bir



eserin ne olduğunu dahi bilmiyor. 
Diyelim çok güzel bir 
heykeli akit. Dunun Roma1* 
nın hangi dönemine, kime 
ait olduğunu merak etmeli 
ve okumalı. İlgilenenlere 
saygı duyuyorum.

► Bazıları ellerindeki eseri 
biblu, süs eşyası veya bir de-| t: 
koratif amaçlı obje olarak 
görüyor. Bu durum arkeo
logları gerçekten rahat
sız ediyor.
Bir koleksiyoner aynı 
zamanda bir bilim adamı 
ve arkeolog gibi olmalı.

► Karun Hazînesi ve Elmalı 
Sikkelerinden sonra bizim yurtdı- 
şında bulunan eserlerimizi geri al
ma şansımız var mı?

Sikkesi

Kantn Hâzinesi, alnn-canı. bilezik, Topfcpc 
1 ümüfiisû M Ö. 5.yy ‘m ilk yunit

Avrupalı koleksiyonerlerin veya 
müzayede evlerinin ellerinde 

ne olduğunu lam olarak 
bilmiyoruz. Ancak yayın 
yaplıkHırı vakit ortaya 
çıkıyor. Bir dc Berlin. 
British Museum, Ameri

ka'da MciTopulitası(MET)t 
Boston vc diğer müzelerde 

bulunan eserlerimiz var. Yani 
toplam olarak bizim yurtdışm- 

daki müzelerde kabaca 10 
binden fazla eserimiz ol
duğu söyleniyor. Gerçi 
ben daha fazla olduğuna 
inanıyorum.

► Bunları mahkeme yo
luyla almamız mümkün değil 

mi?
Bu çok zor ve çok pahalı bir şey. Her 
ülkenin kendi iç potansiyeli ve iç 
yasal düzenlemeleri var. Örneğin 
koleksiyoncrlik, antikacılık İsviçre’de 
en gözde vc en pahalı uğraşlardan 
biridir. Bu işi yapanlar da İsviçre’de, 
Almanya'da, İngiltere'de olsun söz sa
hibi insanlar. Bu Lidya Hazîneleri da
vası ben göreve geldiğimde çoktan 
başlamıştı. Avukatlık şirketi tutul
muş, paralan ödenmeye başlamıştı. 
İlk defa sayın Fikri Sağlar'la 
Wa$hington'a gittiğimde avukatlara 
ödenen vc ödcnccck parayı duydu
ğumda Fikri Beye “Aman .Allahım ne 
yapıyoruz! Biz bu parayı müzeleri m i-
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(Jiiniiif Eimulı SikkcKt ;

zc harcamak daha iyi olmaz mı?” 
dedim. Kültür Bakanlığı'nın bütçesi 
belli, avukatlara ödenen para belli. 
Neredeyse bakanlığın bütçesi kadar 
para ödenmiş! Tabi bu paranın küçük 
bir bölümü bakanlığın bütçesinden 
çıktı. Büyük bir bölümü tanıtma fo
nunun katkılarıyla ödendi. Çünkü bu 
Türkiye'nin tanıtımına, prestijine fay
dalı bir işti.

► Karun hâzinesi davası sona 
ermeden eserlerin anlaşma yoluyla 
alınmasına karşı bir takım eleştiri
ler oldu. Dava sona erip dc alınsay
dı diğer davalara da emsal oluştura
cağı öne sürüldü.
Medya vc bazı araştı rmacı-ga/cleci 
arkadaşlar konuyu öyle bir noktaya

getirdiler ki sanki Fikri Sağlar île 
iıngin özgen oturmuşlar, '‘Yalın çok 
para verdik, hadi vazgeçelim bu işten. 
Adamlar da veriyorlar nasıl olsa” de
mişi/.. Böyle biı* şeyin olmasına imkan 
yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 
Dcvlcti'nin onayıyla açılmış olan bir 
davanın sona erdirilmesi iki kişinin 
odasında konuşmasıyla olacak iş mi? 
Be *imdi bıı durumda nedir olay? 
Türkiye Cumhuriyeti'nin tam yetki 
verdiği bir avukatlık şirketi (Uerriek 
Feinstcin) var. Avukatlık şirketi bize 
dedi ki; ‘‘Karşı tarafta uzlaşma isteği 
var.** Ben de mütevelli heyetindeki ta
nıdığım kişilere "Yapmayın, etmeyin" 
dedim. Metropolitan salt bir müze 
değil, aynı zamanda bir bilim kuru
luşu. Orada 2000 kişi çalışıyorsa
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Tmin ffuziarsi, aito*ı 
ip,ne. M.ÖJ4W

bunun 800 kimisi 
doktoralı bilim 
adamı vc büyük 
bir kısmı da Onas- 
ya ile uğraşıyor. 
Yani orası mektep 
gibi bir yer. Tabi 
onlun iş fazla uza
madan doğru yo
la itmeye yalınlık. 
Şirinli Amerikan 
hukuk sisteminde 
mahkeme dışı uz
laşma diye hır şey 
var. Bütün hakim

lerin dc taraflara

tavsiyesi esas mahkeme safhasına 
girmeden bütiin yolların denenmesi, 
anlatılamazsa mahkemeye gidilmesi 
yönünde, Biz daha mahkeme adaması
na gelmcmiştüc. Karşı tarallan da bir 
ekip gekli pazarlığa oturdular. Çeşitli 
tekli İler yapıldı. Önce, "b'scrlcrin ya
rısı. soma 4/3'ü sizin 4/1'i bi/iın  
olsun” dediler. I tepsine hayır dendik 
ten sonra anlaşmaya varıldı. TC'nin 
yetkili kıldığı avukatlık şirketinin bir 
raporu vur. Raporda diyor ki: "Biz TC 
Kültür Bakanlığı'na bu anlaşmayı 
öneririz." Sonra çeşitli maddelerden 
oluşan artıları eksilen sıralıyor. Biz 
butun çekincelerimizi söyledik.

Prof. Dr. Engin (hgvn 7« Jjtfırotfisias 'fan çalınmış kabunnui başt Mm York FBI 
yetkililerinden testim al;ş:
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Troia Hâzinesi, ahırı kîipe M.Ö.2 4 İH)

"Bakın siz bunu öneriyorsunuz ama 
bu dava ilerde emsal teşkil etmez ini?*1 
dedik. Davayı kazandığımız takdirde 
nc olur? Avukatlarla her şeyi konuş
tuk. Ben hukukçu değilim ama algı
ladığını kadarıyla Amerika’da bir ülke 
yasaları bir de eyalet yasaları var. Hir 
dc Amerikalılar eserleri verinec Al
manlar da verir diye bir şey yok. Çün
kü lıer eserin kendi hikayesi var. Nasıl 
Kaçırıldığı, şahitleri, iç koşullan, iç 
dinamiği var. Bunu bilmeden önceden 
kelam etmek abes...
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► Karun Hâzinesi ve Elmalı Sikke
leri davalarından sonra yurtdışı 
piyasalarında Anadolu kökenli 
eserlere karşı hır caydırıcılık oluşlu 
ınıı?
Oldu tabi. Örnek vereyim. 2 milyon 
satan /.us Angeles Times 21 Nisan 
1994 Çarşamba günkü sayısında ilk 
kez birinci sayfada ••Türkiye Eserle
rim Geri Almaya Başladı" diye bir 
makale yazıldı. Bu çok nadiren 
Türkiye lehine çıkmış olan bir yazıdır. 
Imle.pvndent ve Washin#ton Fos i 
gazetelerinde çıkan yazılar sahiden 
Türkiye’nin bu işte örnek bir ülke ol
duğunu gösterdi. Hatırlıyorum, İtal- 
yanlar bi/e bu geri alınan eserlerin 
karşılığında ne verdiğimizi falan sor
dular. Biz. karşılığında bir şey ver
medik. Ama Elmalı Sikkeleri konusu
nu bilmiyorum.

► 200 tane sikkenin orada kaldığı 
söyleniyor!.
Bilcıniyonım. Onu ilgililere sormak 
la/ım. Ama Karun Hâzinesi konusun
da Sayın Ö/gen Acar Bey’in taraflı vc 
duygusal bir saldırısı oldu. Çok yanlış 
tabi. Dediğim gibi bu iş avukatlık şir
ketinin vermiş olduğu tavsiyeler 
doğrultusunda yapıldı. O zamanın 
Başbakanına danışıldı. "Avukatlık şir
ketinin tavsiyesi budur. Bunun kar
şılığında TC ’rıiıı karlan budur. kayıp
lan yok denecek kadar azdır’ demli. 
İmzalanan anlaşmada Metropolitan



ama yurtdışındaki b e ll i  b a ş lı müzeler 
ellerini ayaklarını bu işten çektiler. 
Ama tabı kı Metropolitan Müzesi'nin 
zemin katını, depolarını gördünüz 
mü? derseniz, hayır, Gezmemize dc 
izin vermezler. Orada neyimiz var ne
yimiz yok bilemeyiz. Ancak avukatla
rımız ve bilirkişiler vasıtasıyla bunıı 
söyleyebiliriz. Tabi bir de şu var; 
Karun Hazîneleri davasının adı 60’lı 
yılların sonlarında, Türkiye'den Uşak 
Bölgesinden kaçırılmış olan Lidya 
Eserleriydi. Biliyorsunuz Metropoli
tan Müzesi Türkiye’de Saıd’da kazı 
yaptı. Metropolitan Müzesi'nin giri
şinde koskocaman Sard'dan bir sütun 
vardır. Şöyle düşünüldü anladığım ka
darıyla: Lidya Eserleri denilince, 
Mctropolitan’da gelmiş geçmiş ne
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Prof Or fatı-in özgtfit

Müzesi ile lurkiye arasında işbirliği 
öngörülmüştü. Türkiye'de bir modern 
sanat müzesinin olmayışı yüzünden
l ürk sanatseverleri orijinal bir Rcııoir, 

Rubcns ve Amerika’nın kendi ressam
larının tablolarını görme şansını kay
betmiştir. Metropolitan Müzesi bun
ları yollamaya hazırdı. Anlaşmaya bu
nu koymuştuk. Sonuç olarak tabi ki 
caydırıcılık oluşturdu. Yanı bazı arka- 
daşlanmızm iddia etliği gibi “Sonuna 
kadar gitseydik dünyadaki tüm eserle
rimizi örnek gösterip toplardık” gibi 
bir şey abes. Öyle bir şey yok. Ama 
dediğim gibi bu çok palı alı bir olay.

► Artık talebi kırdık mı?
Talebi kırdığımızı düşünüyorum. Ko- 
leksivonerler için bir şey söyleyemem



kadar Lidya eseri varsa alınacak. 
Böyle bir şey yok. Yalnızca davaya 
konu olan eserler istendi vc alındı.

► Rusya'daki Troia Hâzinelerinin 
geri alınması konusunda ne düşü
nüyorsunuz?
Çok zor. Hem Almanlar Rusları yağ
maladı, hem dc Ruslar Almanları yağ
maladı. r.rı son benim bildiğim Al
manlar vc Ruslar arasında bir komis
yon kurulmuş olduğuydu, bilerindeki 
karşı ülkelere ait eserleriıı envanterini 
çıkaracaklardı. Bu komisyonda öyle 
lıer gün toplanan bir komisyon değil 
anladığım kadarıyla. Bu iş çok uzaya
cak... Rusya'nın da vereceğini pek tah
min etmiyorum. Rusya’nın içinde bu
lunduğu durumunu da düşünecek 
olursak. Ekonomik sıkıntıları nede
niyle Almanya'nın vermiş olduğu 
inanılmaz büyüklükteki krediler söz 
konusu, l'roia Hâzineleri Almanya'
dan Rusya'ya kaçırılmış olan eserlerin 
ancak hinde biri. Biz Troia l’roia di
yoruz. Çünkü onun ö /e l bir 
yeri var. Mitolojik bir yanı 
var. Almanya'dan altın, gü 
müş. modern ressamlardan 
Velaskeslerin, Goyalann ne 
eserleri gitmiş. Biz tabi nos
taljik olduğumuz için hep 
Troia üzerinde odaklanıyo
ruz. Yoksa Almanların Prclıis- 
torık Kültürlerine ait altın, gü
müş ne hazineler gitmiş.
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► Türkiye'de çalışan yabancı ar
keologlar Anadolu'dan kaçırılmış 
olun eserlerimizin geri getirilmesi 
konusunda daha etkili olamazlar 
mı?
Lidya hâzinelerinde yapıldı. M..I. 
Mellink, C.H. Grccncwalt, R.R.R. 
Smitlı. Türkiye'ye yardım etmek için 
ellerinden gelem yaptılar. Ayrıca 
Metropolitan Müzcsi'dekı O. Vlusca- 
rclla. Bunlar kendi sistemlerine karşı 
çıktılar. Övlc gizli saklı ı> de yapma
dılar. “İşie biz Türkiye'de kazı yapı
yoruz. aman bulanmayalım" demedi
ler. Amerikalılarda bunu ben görme
dim. Hır de Amerika'da son yıllarda 
gittiğim kongreler nedeniyle söylüyo
rum. şu anda bilini ve müzecilik dün
yasında belirli bir erup insan var ki: 
bunlar kültürel mirasın tahribatına, 
eserlerin bulundukları yerlerden kopa
rılıp başka ülkelere, başka yerlere git
mesine karşı bir kampanya başlatmış 
vaziyetteler.

I*t o/. Dr. F»gin Orgtıı



Prof. Dr. En fit n fiıgen

► Siz doktoranızı yurtdışında yap
tınız. Oralardaki eğitim sistemi, ar
keolojiyi* bakış açısı çok farklı. Fa
kat, Türkiye’de nedense hocalar 
eğitimde olsun, ka/.ılarında ulsun 
geııcl anlamda oradaki eğitim siste
mini T ürkiye'ye yansıtmıyorlar. 
Türkiye'de hala 30’lu, 40rlı yılların 
eğitîın anlayışı hakini. Neden böyle? 
Bir kere şıı var; oralarda bu kadar 
arkeoloji talebesi yok. Amerika'da 
belli başlı üniversiteler var. Yüzyıldır 
arkeoloji bölümüne sahip, yerleşmiş, 
gelenekselleşm iş eğilim sistemleri 
var. Fakat doktora ve mastır dahil top
lam talebe sayısı 50’yi. 60*ı geçmez. 
Bu üniversitelerin kabaca her birinde 
8*10 öğretim üyesi var. Bizde tam

tersi. Hocaların talebelerle birebir iliş
kisi o üniversitelerde daha sağlıklı 
oluyor. Tabi ki talebe isteyerek gel
miştir. Bu özel üniversite kavramının 
cn iyi tam6. Amerika'da öğrenci bin
lerce dolar harcayarak arkeoloji eğiti
mi yapıyor.

► Genel olarak arkeolojimize bak
tığımızda biz daha çok “Analoji, ob
je arkeolojisi" yapıyoruz. Ka/ı ra
porlarında, kazıda bulduğumuz bir 
kabın benzer bir örneğinin nerede 
olduğunu falan ortaya koyuyoruz... 
Dünyada arkeoloji bunlardan daha 
öte bir şey değil ıııi? Niye kazıları
mızda sosyal bilimleri, fen bilimleri
ni yeterince kullanmıyoruz?
Bir kere arkeolog olmak isteyen insan 
hemcinsini sevmeli. İnsanı seven  
adam arkeoloji yapar. İnsanbilimi 
çünkü. İşin bir de romantik tarafı var. 
Mesela ben kazıda ccırnputcr kullan
mak bin nefret ederim. İşin romantiz
mini öldürüyor. Tabi ki ben çocukluk
ta gördüğüm, o (ıravunUı İlimlerin et
kisiyle muhakkak arkeolojiye girdim 
diye düşünüyorum. Sonra tarihe olan 
sevgimden de ilgi duydum. Tabi 
Türkiye gibi bir arkeoloji cennetinin 
içinde yaşayınca da etkileniyorsun. 
Fakat Amerika'da Sosyal Antropoloji 
bilimi arkeoloji ile el ele gider. Çünkü 
bir yerde insanın yaşamı ile uğraşıyor
sunuz. Doğrusu da budur. Ben kazıda 
açmanın içinden bir ev çıktığında;
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evin içinde bir fırın, fırının çevresinde 
çeşitli çanak çömlekler çıktığı vakit 
orada, hemen bir senaryo yazıyorum. 
Yani beni ilgilendiren dc bu açıkçası. 
Burada kaç kişi yaşıyordu? 13u insan
lar hangi dili konuşuyorlardı? Nasıl 
giyiniyorlardı? Davranışları nasıldı?...

► Yur t dışına çok fazla gidip geldi
niz. Dünya arkeolojisini biliyorsu
nuz. Bizim arkeolojimi/.i ııcrcyc ko
yuyorsunuz?
Biz klasik Alman arkeolojisi ekolünü 
devam ettiriyoruz. Önasya için konuş
tuğumuz vakit, bizde yapılan lezler ile 
Almanya'da yapılan tezler arasında 
öyle aman aman btiyük farklar yok. 
Şöyle fark olabilir; adamların u taşlı k

Karun Hazînesi, altın yüzük \f. Ö. 5.yy j/i ilk yarısı 
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► Prelıistnrik ka/jlarda urken 
botaııl jeofizik* uzaydan görün
tüleme gibi leknikleri yeterince 
kullanabiliyor muyuz?

lan referans sayısı daha fazla vc daha 
güncel olabilir. Ama sıınum olarak 
bizden çok farklı değil.

► Arkeoloji bunların ötesinde bir 
şey değil mi?
Elbette. Diyelim yüzlerce formda kap 
çıktı. Benim merak ettiğim bu kapla
rın içinde ne yediler ne içliler?. Bunu 
anlamakta fen bilimlerine başvurmayı 
gerektirir. Bu da yurtdışında yavaş 
yavaş gelişiyor. Kabın içinden birta
kım toz. örnekleri alıp, bıınlan analiz 
edip de içlerinde neyin saklandığını 
keşfetmek işin keyifli tarafı. Beni 
ilgilendiren de o. Yoksa o kap halka 
dipliyıniş, hamurunun içinde mika 
varmış, çevresinde o kil yatağı varmış 

adam da onu alıp kullanmış. 
Öyle aman aman bir şey getir
miyor. Bu tür tezler bölgeler 
arası kültürel ilişkilere bir kat
kıdır. Seramik yazının olma
dığı dönemler için çok önem
li. Yazılı belgeler bizi çok ra 
hallatıyor. Çanak çömleği yi
ne buluyorsun ama, bir yerden 
bir kil tablet çıkıyor. İşte ora
da bana yollamış olduğun 50 
tane testiyi aldım, onları şarap 
saklamakta kullanacağım diyor.



Kx:' un Hâzinesi, bronz testi M Ö.5. yy \n  ilk yansı

Arkeolojiye destek verecek yan bilim 
dallarındaki gelişmeler yeni yeni bize 
yansıyor. Hu teknikleri ancak yıırt- 
dışında bu işlerle uğraşan bilim kuru
luşları ile temasa geçerek alabiliriz. 
Çünkü adanı sana makinesini yolla
maz, yollasa da sen onu kullanmayı 
bilmezsin. Ancak ortak bir projede 
kullanırsan öğrenirsin. Böyle bir giri
şimi yaptığın vakit on yere başvuısan 
birinden mutlaka olumlu yanıt gelir.

► Siz yurt dışındaki ıııü/eleri de iyi 
biliyorsun uz. Bizim müzelerimizin 
parasal sorunları nasıl çözülür? 
Müzelerimiz özelleştirilsin demiyo
rum ama müzelerimizin para kay
naklarım geliştirmemiz gerek. Klasik 
bir Amerikalı aile hafta sonu mutlaka 
müzeye gider. Ve bütiin güniüıü müze
de geçirir. Amerika'da nuizeler çoğun

lukla bedavadır. Metropolitan 
Müzcsi'nin kuruluş bildirgesinde 
müzenin giriş ücretinin 1 cent'ten 
az olamayacağını yazar. Zaten l 
ccnt ’ten küçük para da yoklur. 
Orada pleksiglastan bir çanak 
vardır. Onun içine gönlünden ne 
koparsa atarsınız. Orada ‘Tavsiye 
edilen ücret 5 dolardır" yazar 
ama bu 5 dolar atacaksın anlamı
na da gelmez. Şimdi Amerikalı 
ailenin müzeye bedava girdiğini 
varsayalım. Müzenin içinde lö
kün la, 2-3 iane hediyelik eşya 
standı, sağda solda Coca-Cola 

makinalan... Şimdi bir de müzenin 
hediyelik eşya standmda diyelim  
Neferi il yüzüğünün en az 10 var
yasyonu vardır. En ucuzu 5 dolar, en 
pahalısı 5 bin dolardır. Dolayısıyla 
mıızcye bedava girdiğini varsavaıı* c  c  *
Amerikalı aile o müzede cn az 100 do
lar bırakıp çıkar.

► Bizim müzelerimizin sorunu 
sadece paramı? Yoksa mevcut yapı
lanmadaki aksaklıklar ıın?
İkisi dc. Sayın Rahmi K.oç müze açtığı 
vakit çok sevinmiştim. Rahmi Bey 
saygı duyduğum bir kişidir. Rahmi 
Bey, işadamı olmanın verdiği rahatlık 
ve tecrübeyle müzenin yanına bir dc 
lokanta açtı. O lokanta da. Rahmi 
Beyle konuşmalarımızda “Engin Bey, 
bu lokanta bu müzeyi besliyor” dedi. 
Yani neni müze hem de lokanta yaşı
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yor. Fikri Beyle en büyük hayalimiz* 
müzelerimizin böyle insanların kaçtığı 
değil dc koşa koşa geldiği bir yer 
olmasıydı. Fe şimdi Türk müzelerini 
önıck alalım. Kapıda asık suratlı üni
formalı bekçiler.

gezsin. Amerika'da müzelerde dokun
mayın diye çığlık çığlığa bağıran yok. 
Philcdclphia'da "Pleasc Touch Mu- 
seum ” (Lütfen Dokunun Müzesi) var. 
Haklı çünkü bir şeye dokunduğun va
kit onu dalıa çok hissedersin.

► Siz bir akademisyen  
olarak Aıııllar ve Müzeler 
Genel Müdürü oldunuz. 
Bunun ne gibi zorlukları 
oldu? Hangi konularda 
zorlanmadınız?

► Bütün dünyada müze bekçileri 
üniformalı değil mi?
Üniformalı ama daha rahat yüz ifa

deli. İSizdekı gibi kasılmış değil. Tabı 
adam da haklı ekonomik sorunlarını 
düşünüyor... Ciddiyet örneği olarak 
biz binalarımızı genelde koyu renge 
boyanz. Canlılık yoktur. Kırmızıya, 
pembeye* yeşile boyu! bir canlılık gel
sin. Bahçeye çiçek ek, insanlar oturup 
çay. kahve içsin, bu arada müzeyi dc

► Sayıştay denetçilerinin 3-4 yıl ön
ce Türkiye müzelerinde yaptıkları 
araştırmaya göre müzelerimiz en
vanter, sergileme* depo, personel ve 
diğer birçok konuda içler acısı bir 
durumda. Müzelerimizi içinde bu
lunduğu bu olumsuzluktan kurtar
mak için neler yapılabilir?
Her şeyden önce bir şevk, bir canlılık 
geçirmek lazım. Müzelerde çalışan 
meslektaşlarımızın bu işe sahiden 

kendilerini vermeleri vc mut
lu olmaları lazım. .Mutsuz 
olurlarsa olmaz. Müzeler* di
rekt Anıtlar ve Mii/eler Ge
nel Müdürlüğü 'ne bağlı olsa 
dahi olur. Müzeler bürokrasi 
ile uğraşmak zorunda bıra
kılıyor. Kültür Müdürü ile 
aran iyiyse biraz rahatsın, kö
tüyse yandın.

Kanat Hazinm;, öl tu; broş. Topicpc lumüiiisü 
Ö 5 .yy'in :lk varisi
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Prtif, Dr. Engin Özgen b irserp j açıiış: ıı&f&ıiyla Aamtoht M çdi’iive tien  Alüzesi'Hde

Bir kere böyle bir göreve layık 
görüldüğüm için çok sevindim. Ama 
gafil avlandığım konular oldu. Örne
ğin ben l>u işi yalnızca müzeler vc 
kazılar diye düşünüyordum, Büyük 
bir hala oldu. Nelerle karşılaştım... 
Sayın Fikrî Sağlar verebileceği bütün 
desteği verdi. Ama bakanlığında için
de bulunduğu durum nedeniyle daha 
fazlasını vermesine imkan yoktu.

► Hangi konularda daha etkin ol
dunuz?
Biz yurt dışındaki eserler imi/ i geri 
alma konusunda daha etkin olduk. 
Çünkü o alan daha rahat at oynatabile
ceğimiz bir alandı. Bir kere olay ciddi. 
Türkiye'den kaçırılmış büılcrcc eser 
var. Finansman ve bürokrasi konusun
da rahat hareket enik. Yani para kısıi- 
laması yoklu. Zaten avukatlara nasıl 
dersin “Gözünü seveyim bu ay 50 bin 
dolarlık iş yap, önümüzdeki ay yapma 
paramız yok!" Dediğim gibi finans
man kaynaklarının başka kaynaklar

dan gelmesi bizi rahatlan i. Yunanis
tan'la bizim ortak hareket ettiğimiz, 
birbirimize destek çıktığımız konu 
buydu o zamanlar. Çünkü onlara da 
gına gelmiş ülkelerinin darmadağın 
edilmesinden. Üstelik onların yıırtdı 
şıııda eserleri daha fazla. Onlar d;ı bu 
işin ciddiyetini gördüler. Ve birden bi
re Türkiye kendini başla buldu. Bu işe 
vakit ve mali kaynak ayıran, peşinden 
koşan bir iılkc konumuna geldik. Ve 
bu çok cü/el bir şey; liirn dış basında 
ver aldık.r

► Ülkemizde arkeologlar gelişme
nin önünde bir cııgcl gibi «örülü
yor. Türkiye'de gelişme ile geçmişin 
korunması sürekli bir çatışma ha
linde. Örneğin kentsel bir alanda 
yapılan temel hafriyatında çıkan bir 
kalıntıyı arkeologlar korumaya 
kalktıklarında gelişmenin önüııe 
geçtikleri yönünde suçlanıyorlar. 
Bu çelişkiyi nasıl aşacağız? 
Türkiye'nin özel bir konumu var.



Troîu Huzmesi, atun küpt M.Ö;24QQ

Nereyi kazsan bir şey çıktığı için sı
kıntı doğuyor. Böyle bir dutumda in
şaat sahibinin çıkar yolu ‘‘Müzeye 
çaktırmadan, jandarmaya veya polise 
rüşvet verip bunu bir gccede temiz
leyeyim" demek oluyor, Çünkü iş o 
noktaya geliyor* Bir örnek vereyim. 
Ben genel müdürken Pcrinthos'tan bir 
müteahhit geldi bana. “Hocam büyük 
bir yıkıntım var. Hana yardımcı olıır
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muşunu/” dedi. Ne var? dedim, 
'‘Benim arsam vardı» buraya iş hanı 
yapycaktmı. demirimi, kerestemi al
dım, mm kazmayı vuracağım vakit 
birden bire bir mozaik çıklı* mozaiği 
müzeden gelip açıp gittiler, o kadar 
masraf çitim. Bunun bir çözümü yok 
mu“ dedi. Beının bürokrat olmayan 
kafam diyor ki. adam haklı. Şsındi di
yelim bu adamın elinden arsasını 
aldık. Mozaik ne olacak? Mozaiği ye
rinden sökmek için kaç zaman geçe
cek? Diyelim söktük. Müzede yerin 
var uıı? Yerinde halkın ilgisine sunsak 
babına bekçi koymak gerekir. Rekçiyi 
müzeden alsan iki gün sonra müze 
benim bekçiye ihtiyacım var diyecek.

► O zaman müteahhit demirini, ke
restesini yığmadan, kepçeyi daya
madan orada ne var ne yok önce 
onu bir anlayıp ondan sonra inşaat 
izni vermek daha doğrıı olmaz mı? 
Elbette, Ama artık mozaik bir şekilde 
çıkmış. Renim kafamdaki Ankara'da
ki Karıım Çarşısı gibi ortadaki göbek 
kısmında mozaiği korumaktı. Adam 
her şeye hazırdı. “Üzerini pleksiglas 
ile örteyim, binamı ıhı yapayım, mo
zaiği de koruyayım” diyor. Avrupa'da 
bunun örnekleri var. Ama bizim vaaa- 
lanm ızcl vermiyor. Arlık yasalarımızı 
güncelleştirmemiz, insanımızın hik
metine sunmamız lazım. Bizim yasa
larımız insanı çok dışlıyor. İnsanımıza 
tarihî eserle birlikte yaşatmayı bu şc-



kilde öğretebiliriz. Yoksa•

yasaklar koyarak değil.

► Kültür varlıklarım ızı 
halka sevdirme ve ben im
sel rıı e konusunda neler ya
pabiliriz?
Her şeyden önce Küttür 
Bakanlığının bütçesini ar
tırmak zorundayız. Dep
rem felaketini Allah kimse
ye vermesin ama ben bir ül
kede hiyerarşik olarak plak» 
m mı arası 40 olan bir Kültür 
Bakanı görmek istem iyo
rum. Bir ülkenin kültürünü 
temsil eden hakanlık ilk 5 
veya bilemedin LO. sırada  ̂ ,

-  Kaf un h
olmalı. Yani 40. sırada ol
ması içimi ağlatıyor... Bu da lmkmetin 
gözünde kültürün yerini gösteriyor.

► Kültür varlıklarımızın yurt dışı
na sergi amaçlı olarak gitmesini na
sıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye'nin tanıtımına biiyük katkısı, 
var. Bütün ülkeler yapıyor. Hatta mü
zeler birbirine 10-15 yıllığına ödünç 
eser veriyorlar. Fransa’daki bir mil/e 
Kanada'daki bir rntizeye 15 yıllığına 
ödünç eser verebiliyor. Bizim yasa vc 
yönetmeliğimize yöre bir eser aynı 
iilkcde bir yıldan fazla kalamaz. Özel
likle Amerika’ya gittiği zaman maksi
mum 3 yerde 3’cr aylık dönemler ha
linde sergilenmesi yoluna gidiliyor.

inesi, alim  to îyv  M .Û .Ş .yy 'in  îlhj-ûrtt:

Amerika için ben bunu yararlı görü
yorum. Kendi geçmişlerinin çok yeni 
olması nedeniyle Amerikalılar tarihe 
çok önem veriyorlar. Amerikalılar es
kiye vc insana çok önem verirler. Tür
kiye'nin turizm gelirleri açısından bu 
sergiler çok faydalı. Nisan gelsin 
herkes turist diye ağlayacak. Yüz bin
lerce inşan hu işten ekmek yiyor. 
Turizmin Türkiye'ye büyük katkısı 
var. Ama tabi ki Türkiye'den yurtdışı- 
na sergiye gidecek eserleri bir kurul 
seçiyor. Müze müdürlerinin yo! gös
termesiyle.

> Sergi ile birlikte giden uzman
ların seçiminde kıstas ne oluyor? Bu

169



konu hep müzecilerin eleştirilerine 
neden oluyor.
Benim için kıstas dil bilmesiydi. İki 
kelime edildiğinde anlasın. Dil bilme
den gidon adam için dc sıkıntılı bir iş. 
Dilini bilmediğin bir ülkede 3 ay 
kalmak kolay değil. Para biriktirmek 
için buna kullanılmaz. Ayrıca orada 
ülkeyi icrasil edecek. Zaten yabancı 
ülkeler bıınıı garipsiyorlar. Bir sergi 
gittiği zaman, Türkiye'den 2-3 iane 
uzmanın sergi ile birlikte gitmesi» o 
serginin yerleştirilişi sırasında göz 
kulak olması, eserlerin vitrinlere yer
leştiril meşinden sonra da dönmesi la
zım. Uluslararası adet hu. C/iinkü za
ten sergilenen ülkeden garanti belgesi 
istiyorsun. Aynca sigortalanıyor, ken
di polisi koruyor. Fakat bilgi vc gör

güsünü artırması amacıyla gitmesi 
diye bir madde konulmuş yasaya. C) 
kikinin sergi boyunca kalması değil 
de, uzun süreli bir sergi için 2-3 uz
manın bu imkandan faydalanması da
ha uygun olur.

► Yurt dışına sergi gönderildiğinde 
T ürkiye’nin ne gibi bir çıkarı olu
yor?
Yurt dışına sergi gönderildiğinde 
Türkiye'nin bir takım talepleri oluyor
du. Bunlardan biri yollanan uzman
ların tüm masraflarının karşılanması, 
diğeri dc e.\hihiıion Jce  (sergi ücreti). 
Hiçbir ülke bedava sergi yollamaz. 
Bunun bir iicrcli vardır vc bu karşılık
lı görüşmelerle belirlenir. Bizim yö
netmeliğimize göre yanılmıyorsam 50 

bin dolar. Bu para sergiye çıka
cak olan eserlerin ön hazırlığına 
gidiyor. Ben göreve geldiğim za
man kucağıma pal diye bir sergi 
düştü... Bu, ABO'nin Mcmphis 
şehrine gidccck olan “Osmanlı 
Sultanlarının İhtişamı" konulu 
sergiydi. Serginin protokolü im
zalanmış, garanti belgeleri g e l
miş vc Mcmphis kenti Belediyesi 
ön hazırlıklarını yapmış, kenti 
afişlerle donatmış, otobüs durak
larının üzerindeki direklere bay
raklar asılmış.

► Yani ok yaydan çıkmış, 
l-vet. Hatta işin sonuna gelin-üeriin. Pergatnan Müzesi, Bctyjm:<ı Zciıs Sunalı 
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Karım Hâzinesi setlisinin açılış töreninde» bir görünüm

ıııiş. Dosya şöyle öniiıne geldi. Hiı 
okuyayım dedim. Anlaşmada ne gibi 
şartlar var diye. Türk tarafının vc karşı 
tarafın yapacakları maddeler halinde 
yazılmış. İngilizce bilmenin faydası 
işte! Bir baktım dosyanın içinden bir 
broşür uçtu. Sergi daha gitmeden  
Mcuıphis Belediyesi broşiiı bastırmış. 
İşte normal yetişkinler 10 dolar, 60 
yaşın üstü 5 dolar diye. Sonra bize ya
zılan mektupları okumaya başladım. 
Mektupta. Memplıis'in ABD'nin meş
hur idolü fclvis Preslc/in  mezarının 
bulunduğu kent olduğundan sö/. edili
yor. Dünyanın dört bir tarafından ge
len turistlerden bahsediliyor. Vc bu 
serginin cn az 600-700 bin kişi tanıtın

dan gezileceği belirtiliyor, üir hesap 
ettim serginden cn az 35 milyon dolar 
kazanacaklar. Bize it>c 50 bin dolar ve
riyorlar. Aytırn telefonu, gilzel bir 
İngilizce ile Memphis Belediye Baş- 
kanına “Kıısııra bakmayın, bu sergiyi 
yollayamayacağı/., ben yeni göreve 
başladım” dedim. “Yapmayın!, etme
yin!" dedi. Hemen büyükelçiyi ara
mış. 2 giin sonra Amerikan Büyükel
çisi ile birlikte geldiler. Bana “Engin 
Bey, sorun nc?,% dediler. “Vallahi ku
sura bakmayın. Ben görünce şaşır
dım*’ dedim. “Siz bundan bu kadar pa
ra umuyorsunuz. Hadi dedim, beninı 
hesabım yanlış olsun. Bunun yansı 
bile inanılma?, hir servet, he siz Türk
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Karun Hâzinesi sergisinin törnnînıUn b:r 
vorûniinı
tarafına 50 hin dolar veriyorsunuz" 
dcdiııı. Bunun üzerine Türk tarafına 
çok daha fazhı miktarda para ödemek 
zoru uda kaldılar.

► Bu para nereye «îtti?
Bakanlığın dört bir tarafına daûıldı. 
Gönül isterdi ki o 1 milyon dolar, me
sela lek bir müzeye verilseydi.

► Müzelerin kazandığı paralar mü
zelere dönmüyor. Demekleri iş ya
pamayan müzeler kötü durumda. 
Müzelere nasıl mali kaynak yaratı
labilir?
Miizc müdürlcrinin bu bürokrasi için
de rahat harekei etmeleri imkansız. 
Özellikle Topkapı, Ayasofya, I* fes vc 
Kapadokya müzeleri bu hediyelik 
eşya olayından inanılmaz paralar ka
zanıyorlar. Herkes bir şey alıyor. Pa
rası az olan az alıyor. Tabi ki bu Sayın 
Hakanlık Yetkililerine düşen bir gö-
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rcv. müzelerin gelirlerinin müze
lere dönmemesi problemini çöz 
mek. Kfes Müzesi o yıl 5 iri İyon- %
luk bilet satmışsa o para orada 
kalmalı. Ama ne oluyor? Müze vc 
ören yerlerinin gelirleri biilün Ha
kanlığı besliyor.

► O zaman neden allın yumurt
layan tavuğu beslemiyorlar? 
Maalesef beslemiyorlar işte...

► Genel Müdürlüğünüz sırasında 
neleri yapmak isteyip de bir takım 
nedenlerden dolayı yapamadınız?
Her şey paraya bağlı. Yoksa yapıcı 
fikir çok. Her şeyden önce bıı kadar 
geııç arkeologu mutlu bir şekilde ise 
almak isterdim. Müzelere eleman 
alınması için vc diğer birçok konuda 
ne çabalar sarfetlik. Fikri Beyle ne 
sözler aldık. Maliye Rakam “Yarın 2 
bin İane bekçi kadrosu veriyorum” de
di. Sevine sevine döndük. Aman bu 
bekçi sorununu çözdük dedik. Ne var 
ki, sonra bu sözlerini yerine getirme
diler. Para vc personelin kaynağı olan 
Sayın Temizel, Maliye Bakanı iken; 
Sayın Talay, müzelerimiz ve arkeo
logların yanı sıra Türk arkeolojisi için 
çok şey yapabilirdi. Büyük çabalar 
gösterebilir ve sorunlar kısmen halle
dilebilirdi. üzülerek söylüyorum, 
maalesef şu anda Türkiye'nin günde
minde arkeoloji ve kültürel miras so
runları yok.



► Uzun yıllardır sınav açılamadığı na veriyorum, hakat lürkiye'dc 
içiıı arada hir kopukluk olııştıı. Hükümetlerin görev süresini kimse 
Ben müzelere artık arkeolog bulama- kestiremediği için bu olmuyor tabi, 
yatağız diye düşünmeye başladım. Ama bölük pörçük paralarla da bu ış 
Bi/e gelen talebelerin % 9(Vı isleme- olmaz, 
yerek geliyor. Ama biz yine de 4 yılın
sonundu en az 10 tanesini arkeolojiye ► Sizin bürokraside bir tecrübeniz 
bağımlı hale getiriyoruz. İliç olmazsa oluştu. İlerde bilim adamı olarak 
bu İCJ kişiyi değerlendirmek lazım, kalmayı mı, yoksa politikaya falan 
Müzeleri ihya etmek lazım. Yunanis- atılmayı mı düşünüyorsunuz? 
lan bıııııı yapıyor. Maalesef bizim Bir kere ben Anıtlar vc Müzeler ca- 
müzelerimiz sefalet içinde. Me/tınla- miasındaki tüm dostlarımla ve ima
rımıza i? sahası açamadık, bunun da lektaşlarımla biraz dalıa yakınlaştığım 
nedeni koalisyon hükümetine bağımlı için çok mutluyum. Çok iyi. dürüst ve 
olmaktı. Çünkü Maliye Bakanlığı bu işe gönül vermiş özverili insanlarla 
onaylaması gereken kad 
roları onaylamaksa o l
muyor. Ama şu anki 
Sayın Bakan Istcmihan 
Talay’m vc bundan sonra 
gelecek bakanların a- 
yaklannı yere vurup, sa
hiden arkeolojinin Türki
ye için ne kadar önemli 
olduğunu bütün Bakan
lar Kuruluna, Milletve
killerine, Devlet Planla- 
ınava ve Yüksek Bürok- 
nitlara anlatması lazım.
Göreve gelen hir Bakan 
demeli ki; ben bu yıl biı~
Kin bütçemi Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdür- 
lüğü'ne, ikinci seııc Gü
zel Sanatlara, iîçüneü 
sene Devlet Tivatrolan'- Kanat Hazînesi, uhtn gerdunhk M.Ö.S.yy 'm fîk ytırm
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çalıştığım iyin mutluyum. Tabi bu ara
da devlet mekanizmasının nasıl işle
diğini'biraz daha öğrendim. Türkiye’
de yarın ne olacağım kimse inlemez. 
Bekleyip hep beraber görelim. Ama 
ilerde Fikri Bey Kültür Bakanı olursa 
icknır onunla çalışmak isterim. Çün
kü ikimi'/, de sohbetlerimizde daha iyi 
şeyler yapabileceğimizi keşfettiğimizi 
anladık, Türkiye’nin fındığı, Lütunü, 
madeni var. Ama Türkleri uluslararası 
bilim dünyasında önemli bir konuma 
getiren arkeoloji de en az onlar kadar 
önemli. Arkeolojiyi çok iyi pazarla
mamız lazım. Bunun için tüm olanak
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larımızı seferber etmemiz gerekir. Ta
bi tarihi eser satarak değil Çiinkü, a 
düşüncede olatslar da zaman zaman 
onaya çıkıyor. “Bunlardan çok var 
bir kısmını satın" diyorlar. Bu aı^da 
müzeci dostlarımdan da özür diliyo
rum. Gönül isterdi ki onlarla daha 
fazla birlikte olalım, dertlenelim. Onu 
yapmadı m! Niye yapmadım? Çımkii 
Kültür Bakanhğfnm gerçekleri nede
niyle onlara sunacak pembe bir dün
yam yoktu...
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son sınıfa k a d a r  Göfcsunda: İlse soıı sınıfı 
A n k a r a  Y e n i m a h a l l e  M u s t a f a  K e m a l

f  j  i Lisesi nde tamamladı. 1983-1984 öğretim
6  |  döneminde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
9 i * I ^7 | Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Onasya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i Arkeolojisi Anabil i m Dalına girdi. Straiig-
rafik Geç Astır S ilin d ir  M iihür ve Bask ılan "  

konulu bitirme teziyle 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe 
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö lüm ü’nde yüksek lisansa  
başladı. 1990 yılında. "Başlangıcından Eski Tunç Çağının Sonuna  
Kadar Anadolu'da Altın. Gümüş, Elektrum  Süs Eşyaları ve Yapım  
Teknikleri” konulu teziyle yüksek lisansın ı tamamladı.

Öğrencilik yıllarında 1984.1986.1987 ve 1989 yıllarında Prof Dr. 
Hayat Erkanal başkanlığında yapılan Girnavaz Höyük kazılarına; 
1985 yılında da Prof. Dr. Arm ağan Erkana! başkanlığında yapılan  
Panaztepe kazılarına katıldı.

1989 yılında Kültür Bakan lığ ı An ıtlar ve Müzeler Genel Müdür
lü ğün ün  açmış olduğu sınavı kazanarak 1989 yılında Am asra Müze- 
si'nde arkeolog olarak göreve başladı. 1994 yılında Ankara Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü ne arkeolog olarak atandı. 
1994-1998 yılları arasında Kurtuluş Savaşı Müzesinde "B irim  Sorum 
lusu" o larak görev yaptı.

Bakan lık  Temsilcisi o larak çeşitli kazı ve yüzey araştırm aları
na katıldı. Müze kurtarma kazılarında heyet üyesi o larak görevaldı.

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm ü’nde başladığı dokto
rasını henüz tamamlayamadı.

1998 yılından beri Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde arkeolog 
olarak görev yapmakta.


