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Yönetim Kurulu'ndan

1996 yılı, Türk Müzeciliğinin *150. Yrlı" olarak çeşitli 
etkinliklerle Kutlandı. Ülkemizde çeşitli olanaksızlıklara rağ 
men özverili çabalarla belli bir noktaya gelen müzecilik yak
laşımlarının çağdaş, bilimsel kriterlerle donatılmış "müze 
bilimine" dönüştürülmesi ortak temennidir. Bu yazımızda, 
müze ve müzecilik olgusunun hangi tomeflor© oturtulacağı; 
•museology" felsefesinin noterden oluşturulacağı gibi kav 
ramsaI tartışmalar yerine organizasyon, teknik donanım vb. 
konulardaki sorunlar ve öneriler sıralanacaktır..

PERSONEL YETERSİZLİĞİ

Küttür Bakanltğı'na bağlı 180 müze ve 500*0 aşkın 
örenyerinde uzman, teknik personel ve güvenlik personeli 
gereksinimi en üst düzeydedir.

1988 yılından bu yana uzman {arkeolog ve müze araştır* 
macısı) alımı için Bakanlıkça sınav açılmamış; ihtiyacın bir 
bölümü uzun yıllar, meslekleriyle ilgisiz, başka kurumlarda 
çalışmış kişilerin yatay geçişleriyle giderilmeye çalışılmıştır. 
Böylece sayısal yetersizliğin yan sıra niteliksel yetersizlik 
de bir sorun olmuştur.

Teknik personel olarak tanımlanmak istenen reste ratör, 
konservatör, topograf vb. personeldir. Ara bir görev görün
mesine karşılık eksiklik ye da yokluktan önemlidir. Yardımcı 
kadroları tanımlanmalı ve eksikliği, hatta çoğu müzede yok
luktan giderilmelidir.

Müze ve örenyerterinin korunmasında en etkin önlemler
den biri güvenlik personelinin yeterli sayıda olmasıdır. Tür
kiye gibi bir ülkede henüz bu sorun çözümlenmemiştir. Mü
ze ve Örenyerlert bekçilerinin varlığı art niyetliler içm caydın- 
cılık unsuruyken, diğer yandan da görevli olduktan alanın, 
özelikle örenyerlerinin, bakımlı kalması; belli bir düzen için
de, ziyaretçiye daha nezih ortam sağlanması açısından da 
etkili olacaktır. Müze ve Örenyerleri bekçilerinin ayrıca bilgi 
ve halkla İlişkiler açısından da donatılması gerekeceğinden 
Kültür Bakanlığı'nm Özel bir güvenlik birimi oluşturmasında 
fayda vardır.

de uygulamalar bilmeksizin mezun olmaktadır.

Bu sorun Bakanlık ve Üniversite işbirliğiyle henüz öğre
nim tamamlanmadan çözümlenebilir. Seminer ve staj prog
ramlan birlikte tasarlanabilir. Örneğin A Müzesl’nin envan
ter çalışmalan, son sini? öğrencilerinin staj programlanyta 
çakıştırılarak karşılıklı yararlanma yöntemi ile kısa sürede 
tamamlanabilir. Ya da öğrencilere uygulamalı seminerler 
yaptırılabilir, 'sikke envanterlerinin bilgisayar ortamına ak
tarımında öneri veri tabanları ve uygulamaları* gibi. Müzele
rin gerçekleştirdiği kurtarma kazılarında öğrencilerden ya- 
rarlanıiabiilnir. öğrenim sonrasında, göreve başlayacak per
sonelin hizmet içi eğitim programına alınması, uygulanan 
yasa ve yönetmeliklerin öğrenilmesi: arazi tespit, tescil iş
lemlerinin kriterlerinin ve uygulamaların aktarılması gibi ko 
rujlarda önemli katkılar sağlayacaktır.

Uzman personelin yanısıra aynı hizmet İçi eğitim prog
ramları teknik ve güvenlik personeline de yöneltilmelidir.

TEKNİK DONANIM

Müzelerimizde güvenlik sistemleri; nem, ısı kontrol ve 
sabltleyicltort gibi yaşamsal donanımların Varlığından söz 
etmek olanaksız gibidir. Tüketilebilen ancak yenilenemeyen 
kültürel ve tarihsel mirası korumada önem taşıyan teknik 
donanım vazgeçilemez bir unsurdur. Taşıt, telsiz gibi ören- 
yerlerinde gerekli donanımın yanı sıra müze binaiannda la* 
boratuvar, depo, fotoğrafhane de olmazsa olmazlar arasın
dadır. Ancak pek çok müzede büroların yetersizliği düşünü
lünce gerçekten ülkemizde müzelerin özveri ile ayakta dur
duğu anlaşılmaktadır.

Durumun düzelmesi bütçe konusudur. Müze ve örenyer- 
'terinden elde edilen gelirlerin tekrar kaynağına harcanması
nı sağlayacak düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 1995 
yılında elde edilen 950 milyar liralık gelirle pek çok sorun 
çözümlenebilir görünmektedir.

MÜZELERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE YAYIN

PERSONEL EĞİTİMİ Üyesi bulunduğumuz ICOM'un sön tanımında "Müze,
kültürel değer taşıyan, unsurlardan oluşan bir butürrû. türlü 

Üniversite eğitimi çoğunlukla kurama yönelik olup, 6ğ- biçimlerde korumak ve eğitfan İçin sergilemek amacıyla top-
rencilerln büyük bölümü kazı deneyini) olmaksızın: müzeler- (um yararına sürekli yönetilen kurumdur* denilerek, müzeie-
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(in temel işlevleri vo amaçlan arasında oğiUrnln önemi 
; vurgulanmıştır.

Oysa ülkemizdeki müzelerin sergi sistemleri ve uğraşları 
arasında eğitim çok at göz 6nüne alınmıştır- Müzelerin ço
ğunluğunun eğilim programlan yoktur. Eğitim muinlerimize 
yeni yon» gfrmeyfr başlamıştır.

İhsanımızın temel eğitiminde müzelerin olmaması tarihi 
çevre bilinci v p  kültür varlığı sevgisinin yeterince gelişme
mesine no dan oluşturan atken terden birisidir. Bu eksik an 
faytş lıaien kültür varlıklarımızı tehdit etmekle vû kültür var- 
lıklanmtz bir meta olarak görülmekle, sonuçta tarihi çevre 
kendi insanımız eliyto tahrip edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerin temel eğitim programlan nda müzele
rin seçkin bir yen vardır. Sanat, tarih, doğa müzelerinde in
sanlar ülkelerinin doğal özelliklerini, kültürel kimliklerini ta
nıma olanağına sahiptirler, oysa ülkemizde daha çok arke
oloji ve etnografya müzeleri aŞirlıklıdır. Yine temel eğitim 
için sanal doğa ve bilim müzelerine ivedi gereksinim var
dır. Ülkemizin sanayi ve teknolojik geçmişiyle İlgili müzeler 
de azınlıktadır.

Kuttur Bakanlığı’na bağlı müzelerin temel ,eğitini için 
saıı ogiürn programlarının olması, bunun için de egiumdle 
rin yetiştirilmesi gereklidir. Bu nedenle Müzcoioji eğitimi 
için Bakaniık-YÖK-MEB İle İşbirliği yapılmalıdır. Yantsıra okul 
Önoesi ve ilköğretim rçln çocuk müzelerinin sayılan arttırıl- 
malıdır.

Kültür Bakanlığı, müzelerin eser gruplarının katalog ola
rak basrfmasrrn başlatmıştır. Bu olumlu adımın yaygınlaştın- 
(arak devam etmesi envanter socununuda büyük ölçüde çö
zebilir.

Bunun yarunda merkezi bilgisayar sistemine geçilirken 
tüm Türkiye müzelerinin katalog yayım hıziandırıiabilir.

ARAZI ÖRGÜTÜ

Birçok bürokratik görevin yarunda arazideki çaltşmalan 
müzecilerin hemen butun zamanını almaktadır. Bu nedenle 
müzeciler asal görevleri otan müze içi çalışmaları ikinci pla
na atmak durumunda bırakılmakta ve çağdaş müzecilik uy
gulanamamaktadır.

Müzelerde, müzecilik ile arazi çaiışmatan birbirinden ay
rılmalı. kazı, yüzey araştırması gibi çalışmalar arazi ekiple
rince gerççkleştirllmelidir.

ÖZLÜK SORUNLARIMIZ

Bilindiği gibi müzelerde ve korumacılık alanında çeşitli 
formasyonlarda uzmanlar (arkeolog, sanat tarihçi, hititolop,, 
sûmerolog. mimar, topograf etnolog v.b.) çalışmaktadır. 
Har biri doğrudan kamu yaranrıe çalışma yapan önemli Ur 
kurum olan müzeîerck» ve koruma kuruHannda koruma, bet- 

. geleme, sergileme, ©illim, planlama v.b. gibi görevler yeri
ne getirmektedir. Ancak birbirlerini tamamlayıcı nitelikteki

bu meslek grupları arasında büyük ücret farklılıktan bulun
maktadır. Bugüne kadar yapılan idari ve hukuki her turiû gi
rişim tıkanmış durumdadır.

Bu gruplann İçinde arkeologların durumu biraz daha 
farklıdır. Arkeologların, 657 sayılı kanunun değişik 36 mad
desinin ortak hûkümlor bölümünün (A) bendinin 4. fıkrası 
kapsamına alınması 13.8.1987 gün ve 87/12018 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla uygun görülmüştü. 20.05.1994 
tarih ve 21939 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanan 527, sa
yılı KHK'ntn 3. maddesi ile hizmet sınıflarına göre memurla
ra ödenecek ek göstergeler standart hale geUrilrnlşUr. Söz 
konusu cetvelin Teknik Hizmetler Bölümünün (b) fıkrasında 
arkeologların dahil olduğu 657 sayılı Kanunun 36. maddesi 
ortak hükümler A/4 fıkrası kapsamındaki branşlar sayılmış 
ve ek göstergeleri belirlenmiş olmasına rağmorı arkeologlar 
(b) tjkrası kapsamına alınmayıp (c) fıkrasına, yani diğer tek
nik hizmetler sınıfı İçine alınmışlardır.

Ancak bu bölümde adı geçen ümranlardaki memurların 
hiçbiri 4 yıllık lisans eğitimi gören arkeologlarla emsal teşkil 
etmemektedirler. Mevcut uygulamayla 657 sayılı Kanun'a 
ekli 1 sayılı ek gösterge olan 4 yıllık lisans eğitimli emsale- 
ri ile birlikte değerlendirilmelidir. Bugünkü uygulama İle 4 
yıllık lisana eğitimli emsallerine göre arkeotoglann mevcut 
durumlan tenzil olmakla ve Teknik Hizmetler sınıfı İçerisin
deki arkeolog unvanlı kadroların aleyhinde dengeler, bozula
rak eşitsizlik yaratılmaktadır.

Bizim Önerimiz; Arkeolog ûnvanlı personelin 657 sayılı 
kanunun 43. maddesinin B(b) bendi kapsamına İlave edile
rek 527 sayılı KHK'ran 3.maddesinde yer alan I sayılı Cet* 
velin Teknik Hizmetler-bölümünün (b) sırasında sayılan ta
vanlara eklenerek bu aksaklığın giderilmesidir.

Yine, Kültür. Bakanlığının çeşidi birimlerinde halen Arke
oloji anabilim dalları mezunu ojdp kadrosuzluk nedeniyle 
"Arkeolog* kadrosu verilmemiş durumda olanlar Müze Araş
tırmacısı kadrosunda İstihdam edilmektedirler. Bu uygula
ma fiilen aynı İşi yapan ve aym eğitimi gören arkeologlar 
arasında ücret dengesizliğine neden olmakta ve bu kesimi 
mağdur etmektedir. Maliye Bakanlığından yeterli ölçüde ar
keolog kadroları sağlanarak bu durumdaki uzmanların mağ
duriyeti gfrderilmefidir.

Gene Kültür Bakanlığının merkez ve taşra örgütlerinde 
"geçici işçi* kadrosunda birçok arkeolog, sanat tarihçi, filo
log ve etnolog istihdam edilmektedir. Asil ve sürekli kamu 
hizmetlerinin geçici personel He yürütülmesi uygulamada 
birçok aksaklıklara neden olacağı açıktır. Bu nedenle bu du
rumda bulunan arkeolog ve diğer sayılan meslek gruplanna 
hizmetin verimliliği açısından kadro sağlanarak yapılacak sı
nav sonucunda ilgili yerlerde çalıştırılmaları daha yerinde 
olacaktır.

Tüm bu sorunlan bakanlıklar yeni personel çalışmaların
da ele alarak çözüme ulaştırabilir kanısındayız.
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Derneğimiz Etkinlikleri Bize Yansıyanlar

• Kültûr-Sen Ankara Şubosi 23 Kasım 1996 günü, saat 
15.30 c a ” Nasıl Bir Kültürel Çevre Bilinci?" konulu bir açı- 
otuıum düzenledi. Katılımcılar. Mimarlar Odası Adına Yrd. 
Doç. Dr. Neriman ŞAHİN. Demeğimiz Adına Nalan Akyürek 
Vardar İle KOltörŞen Temsilcisi olarak Sünrlâ? BAŞAR idi. 
Küttür Bakanlığı adına Hanlım olmadı. Genel bir başlık al- 
Unda, "Kültüre! Çevre BilincP kavramıyla ele alınmak iste
nen doğal, tarihsel, kültürel çevre korurmtcjliğinin, kandilli 
daha açık ve tanımlı kavramlarla İfada adobilocck, ayrıştı
rılmış alt T>aşiAdarla tartışılmasının ve her bir tartışmanın 
kendi uzmanıyla yapılmasının yararlı ve doğru olacağı sonu
cuna varıldı. Katılımcıların Kutür-Sen'e hazırlayacağı önen 
programı çevresinde yeni*etkinlikler düzenlenecektir.

• Doğal ve Küttûrol Çevro Plat/ormu’nun 10. toplantısı 
İB  Aralık 1996 urthJndo gerçekleştirildi. Toplantıda. Or
man Mühendisleri Odası, Doğal Hayatı Korum* Peme# ve 
AvYaban Hayatını Konime Geliştirme Vakfı'ooa hazırlanan 
"MERA YASA TAeLA&" tartışıldı. Ortak bir taslak metin ha* 
adanarak TBMM Terim Orman ve Kâyişleri Komisyonu'na 
iletildi. Aynca platformun adının *ÇEVRE KOŞUMA PLAT
FORMU" olarak değiştirilmesine karar verildi. Platform 11. 
Toplantısı'™ 15.01.1997 gönü "SİYANÜRLE ALTIN ARAMA 
ve BERGAMA* gündemiyle Kimya Mühendisleri Odası Ge
nel MârkezTnâo gerçekleştirdi»

• 1977 Yılı İçin Demecimiz bir takvim hazırladı. Takvinv 
fer Demek Merkez'inden temin edilebileceği giöl. çeşitli 
mûzeJertmizinln dernekleri aracılığıyla saüşa sunulmuştur.

• Malezya Tarih Vakfı (Persatuan Seiarah Melaysia- Ma- 
laysıan HUtorfcal Soctety) Türkiye'ye yaptıktan "arkeoloji ve 
tarih* ağırlık!? gezi sırasında Demeğimizi ziyaret etmek işle
miş ve gezi öncesi Ankara ziyaret programım bildirmişti. 26 
Ağustos 1996 tarihinde Derneğimiz Adllıâ Nalan Akyûrek 
Vardar kendileri ile buluşmuş, Anadolu Medeniyetleri Müze
si'ni gezdirmiş ve Demeğimiz hakkında bilgi vermiştir. Vakıf 
hem Müzece hem de Demeğo kendileri İle itgjU tanıtım ya
yın!anm ve Vakıfın tarih yo ariteofoli ile ilgili bilimsel yayın
larını armağon etmiştir. Aynco bir em plaketi vermiştir.

• Demeğimiz geleneksel yılsonu balosunu 27 Aralık 
1996‘da Ankara. Otel Keykan ‘da gerçekleştirdi.

• Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'e:

Trofa Barış Parkı İmza Kampanyasında toplanan yîrmibi- 
nin üzerindeki imzalardan oluşan 3 klasör. Prof. Dr. M. 
KORFMANN. Prof. Dr. Raci BADEMLİ; Demek Genel Başka 
m Ankeolog tnd BAYBURTLUOûLU ve YÖrıeam Kurutu Üyesi 
Arkeolog Ku’oilay OZKUL’dan oluşan bir heyet tarafından
14.1.1996 tarihinde makamında sunulmuştur. '

• PANAZTEPE KAZI HEYETf'nden...

Heyet 1996 yılı kazı çalışmalarına başladığı sırada. 
Panaztepe'rıin doğu kesiminde mevcut su kanalının batı 
sında. 1. derece arkeolojik slt alanı içerisinde, izinsiz ola
rak yeni bir yol inşaatına tanık olmuştur. Söz konusu yolun 
geçtfgi hatta bulunan ve İzmir 1. No'lu Koruma Kuruiu'nun 
sH alanı belirlemesinden onco DSİ taralından kanal temiz- 
'Uğl sırasında çıkaritmış zengin arkeolojik materyai barındı
ran kanal toprağı da yolun altına dolgu amacıyla yayılmış
tır. Heyet’bu durum karşısında Seyrek Beldesi Belediye

• Başkanlığın ve İzmir ı  No'lu KIVK Kurulu'nu bilgilendir
miş; yol çalışmalannm durdurulması ve güzergahın değişti* 
rilmesim talep etmiştir Kûirûr ve Tabiat VarUklannı Koru* 
ma Genel Müdürlüğü çalışmaların durdurulması emrini İz
mir Valiliği ve Monomon Kaymakamlıgı'na göndermiş ve İl* 
gW Kurul'ş yennde inceleme talimatını İletmiştir. Ancak ça
lışmalar Kururun durdurma kararma karşın sürdürülmüş 
ve Seyrek Beldesi başlangıcından itibaren de asfalt dökü
müne başlamıştır. Kazı heyeti, önlemlere karşın devam 
edilen çalışmalara ilgililerce müdahale edilmediği takdir 
de, bu zihniyetin yolun sü alanı İçerisinde kalan kısmının 
da oldu bitliye getirilerek asfaltlanacağım kuvvetti bir olası
lık olarak görmektedir. Demek olarak, bu endişelerin iletil
diği İzmir 1. No'lu KTVK Kuruiu’nun ve İzmir vatlllğl'nln ya
salar çerçevesinde, arkeolojik değerlerimizi koruyan bir Ka
rarlılıkla gerekil müdahaleyi yapacağını umut ederiz.

Basında Arkeoloji'den Seçmeler

•Yeni Yüzyıl. 8 Aralık 1996, s. 19
"Size de Çıkabilir.” k •.
"...Şkncfi lUılya, Ingiltere ve Aimenya gibi Avrupa'nın ön

de gelen ülkeleri kültür miraslarım korumada lotaryadan 
yararlanmaya başladı.** "...Ulusal lotarya Ingiltere’de, film 
yapımlarından, bale topluluklarına, orkestralara ve; Lond
ra'daki diğer müzelerin yenilenmesine kadar uzanıyor...”

"...Berlin'de loto gelirlerinin yüzde 2 0 sl bu bütçeyi, 
farklı kültürel, sportif, arkeolojik, sosyal faaliyetler arasın
da dağıtan bir vakfa aktanyor.” •

•Yani Yüzyıl- 6 Aralık 1996
"Restorasyon öğrencileri Yeterlilik ve Yetki Arıyor"
"....Türkiye’de restorasyonun bir de okuIu var. Yıldız 

Teknik Üniversitesi Meslek YûksekokuHı'nun Yapı Resto
rasyonu Bölümü..’

Ancak öğrenciler... "restorasyonun bütününü restoras
yon öğrenimi alanlar yaptıktan halde, bu işlemin onayını 
yalnızca mimarlar yapabiliyor. Yani restorasyonun okulunu 
bitirenlerin imza yetkisi yok.’ diyorlar.

"...Bu yüzden bötfTrnierindekl öğretim süresinin 4 yıla 
çıkanlması için imza kampanyası başlattılar..."
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Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği, 
İstanbul Şubasi'nden

Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği İstanbul Şubesi’nin Yü
ncüm Kurulu Via daha dinamik üyelerimizin yeni bir soluk 
getirmesi için yasal olarak da bu yıl yapılması gereken Ge
nel Kurul Seçimimi biraz erkene almış bulunuyoıuz.

Şube Yönelim Kurulu Seçimi'nln İlk oturumu; 24 Ocak. 
1997, Cuma Saat 17.30'da İstanbul Tabipler Odası Top» 
lantı Saionu’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığında İkinci 
oturum; 07 Şubat 1997 Cuma günü aynı saat ve yerde ya
pılacaktır.

Örğötlû mücadelenin hayatın her alanında olduğu gibi 
mesleğimiz için do vazgoçtlmez olduğu bu günlerde, bütün 
üyelerimizin öneri ve eleşteriteriyte en azından oylarıyla Ka
tılımım ve yeni Yönetim Kurulu’nu betirtemelerini arzuluyo
ruz. Demek şubemizin yönetim kurulu asil ve yedek üyele
rin yanında Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimlerine şu
be adına katılacak temsilci/delegelerin seçimi yapılacaktır.

Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Not:
1. Şube üyelerimiz, daha aynntılı bilglyf 0212/ 520 77 

40/1 no'lu telofondan alabilirler.
2. Olağan Kongre seçimlerine, yasa gereği, en azından 

1996 yılından aldat borcu olmayan üyelerimizin katılımı 
mümkün olduğundan üyelerimizin 15 Ocak 1997 tarihine 
kadar aidatlarım Ödemeleri gerekmektedir.

Mektuplarınız

ARKEOLOJİK Mİ ETNOGRAFİK İM?

Kültür ve Doğa Varlıklarını n zenginliği bakımından dün
yanın öndü galen ülkeleri arasında yaralan ülkemizde taşı- 
nır kültür varlıklarının satışına ve ticaretine İlişkin karmaşa 
sürmektedir.

2863 sayılı Küttür ve Tabiat Vpriıklanriı Koruma Kanu
nu uyarınca hazırlanan ve 10.1.1984 gün ve 18278 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınır Küttür Varijğ) Ticareti 
ve Bu Ticarete Alt İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkın
da Yönetmenken 6  inci maddesi: "Kanunun 25 inci mad
desi gereğince bilimsel esaslara göre tasnife tabi tutulup 
da. korunmasına lüzum görülmeyen kültür varlıkları bir bel
ge île sahiplerine iade olunur. Bunlar üzerinde sahipleri 
her tdrlû tasarrufta bulunabilirler. Tasnif sonunda korun
ması gerekli olduğuna karar verilen ve tescile tabi tutulan, 
ancak müzelere alınmasına gerek görülmeyen kültür varlık
larının ticareti bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu 
kültür varlıkları yurt dışına çıkarılamaz" der.

Tescile tabi tutulup da müzelerce satın alınmayan ve 
vatandaşa bir belge İle İade edilen kültür vatlıktan üzerin
de, yasa goreğl vatandaş tasarrufta bulunabilir. Vatandaş 
bu küttür varlık)annı koleksiyoneriere, taşınır kü ltür varlığı 
ticareti yapan ticarethanelere, özel müzelere veya diğer 
devlet müzelerine satabilir. Ancak, koleksiyon erler ve özel 
müzeler özellikle seçme eser satın aklıklarından, İkinci el 
olarak kabul edilen bu eserlere pek ilgi duymazlar, satın 
almazlar. İzinli olarak taşınır küttür varlığı ticareti yapan ti
carethaneler İse "yasak’ diye belgeli de olsa özellikle ar

keolojik eser <aün almıyorlar, sadece etnogcafik eser sa
tın alıyorlar. Yönetmelikle, ticarethanelerde belgeli arkeo
lojik taşınır kültür varlığı satışının yapılabileceğini belirten 
açık bir hüküm bulunmadığı için Mali Şube Müdürlüğü gö 
revtllerl ticarethanelerde yaptıkları denetimlerde belgeli de 
otsa saptadıkları arkeolojik eserleri müsadere etmektedir
ler. Geçmişte bunun örnekler! görüldü. Peki, vatandaş bu 
belgeli arketojik eserler üzerinde nasıl tasarrufta buluna 
cak.

Yine 2863 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madddorln Eklenmesi Hakkında- 
ki 3386 Sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi uyarınca hazır
lanan, 3.5.1988 gön ve 19803 sayılı Resmi Gazetede ya
yınlanan "Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları 
Hakkında Yönetmelik* de; etnografik nitelikteki kültür yar
liklerin *n ticaretindeki karmaşaya köklü çözümler getirmi
yor. Sadece bu eserlerin yurt içindeki atımını, satımını ve 
devrini serbest bırakıyor.
1 Bu yönetmelik kültür varlıklarımızın tahribatına da ne

den olmaktadır. Sivil mimarlık örneklerinden olan askı ev
lerimiz tek tek yıkılıyor, yakılıyor, yağmalanıyor ve yok edilir 
yortar. Bu evlere ait kapılar, pencere kafesleri, tavan gö
bekleri, cumbalar. çeşlUI süsleme elemanları v.s. izinli ve
ya izinsiz olarak taşınır kültür varlığı ticareti yapan ticaret
hanelerde. eskicilerde, hurdacılarda hatta müzayedelerde 
etnografik eser adı altında satılmaktadır. Peki bıı eski ev
ler ve bu evlere alt mimari Öğeler, süsleme elemanları küt
tür varlığı değil mi, belge değeri taşmıyor mu? Yok olan bu 
evler geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz değil mi?

Yine bu yönetmelik uyarınca, yapılan müzayedelerde 12 
inci ve 13 üncü yüzyıllara ait Selçuklu eserleri, 16 ve 17 
nci yüzyıllara ait İznik çinileri etnografik eser diye satılıyor. 
Peki bu eserler etnografik eser ise. Kubat Âbât kazısından 
veya Alanya Içkale kazısından çıkan Selçuklu eserleriyle, 
İznik ÇinTfırınlan kazısından çıkan OsmanlI devri eserleri 
ne oluyor. Dahası, Müzayedelerde 12 ve 13 üncü yüzyıl 
Selçuklu eserleri serbest olarak satılırken, aynı yüzyıllara 
ait Bizans eserleri arkeolojik eser diye satışı yasak. Bu sa
tışı yasak eserlerle yakalanan kişi yasa gereğince 2 yıldan 
5 yıla kadar hapis, aynca para cezasına çarptın lir. Gerçi 
taşınır kültür varlığ* kaçakçılığının cenneti oVuğu söylenen 
ülkemizde bugüne kadar böyle bir cezaya çarptırılan taşınır 
kültür varlığı kaçakçısını ne duyduk, ne de gördük. Kuşku
suz bu da konunun başka nir boyutu.

Peki, arkeolojik eserlerle etnografik eserlerin ayırımın
daki öfçü nedir, bunun belli bir sının varsa bu sınır nereye 
kadardır? Yine belge değeri taşıyan veya taşımayan etnog
rafik eserlerin ayırımındaki ölçü nedir? Etnografik eserler
den hangilen yurt dışına çıkabilir? Bu konularda müzeciler 
arasında bile belli bir düşünce birliği bulunmamaktadır. 
Bunu zaman zaman basma yansıyan haberlerden izlemek
teyiz.

Yasa ve yönetmelikler içercflkleri konulara İlişkin gerek 
sinimlen gidermek içnl yapılırlar. Dolayısıyla uygulamada 
en küçük bir yoruma neden olmayacak, rahatlıkla anlaşıla
bilir, aynntılı, açık ve net biçimde hazırlanmış olmalıdırlar. 
Şu an varolan yasa ve yönetmeliklerle bu güzelim ülkedeki 
kültür ve doğa varlıklarına ilişkin sorunların aşılması olası 
değildir,ÎT *

Sonuç olarak, zengin bir kültür kalıtına sahip olan ülke
mizdeki kültür ve doğa varlıklarımızı anlamakta ve anlat
makta ne yazıkkl hfild güçlük çektiğimizi üzülerek belirt
mek durumundayım (1).

Ali KIUÇKAYA
Arkeolog

(1) Cumhuriyet, 28.5.1995
"Kültür ve Doğa Varlıklarımızın neresindeyiz"
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TROİA BARIŞ PARKI İMZA  
KAMPANYASI

TROİA BARIŞ PARKI İMZA KAMPANYASI GİRİŞİMİ

Bir sûreden bert belgede yaşanan rama dönük arkeoloji 
ve doğa açısından olumsuz gelişmeler. Prof. Or. Manfred 
KORFMANN ile binmte 1996 Trole Kaz* sezonunun başlan
gıç günlerinde, çevrede yapılan küçük geriler sırasında ye
rinde gözlemlenmiştir. Bu konu İle ilgili bugüne kadar neler 
yapıldığı ye yapılabileceği tartışılmış ve uzun bir sûreden 
beri varolan Troia öronyerlnl do içine alacak Troia Banş 
Patta İçin İmza Kampanyası fikri ortaya çıkmıştır1. Kısa bir 
süre soma Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu'ruın 18.06.1996 tarifi ve 96/30 sayı ite al
mış olduğu karar gereğince, imza Kampanyası, aynı tarih- 
de, fiilen Troia Örenyeri Sergi Salonu'nda başlatılmıştır3.

22.07.1998 tarihinde. Troia Kazısı'nda gjBrev yapan 
Türk Ekibl'nce organize edilen Odelon Seminerlerinin ilki 
Çanakkale Sivil Insiyatif Gnıbu'na ayrılmıştır. Grup Yönetim 
Kurulu, özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi başta 
olmak üzere, bölgedeki yapılanma ve bunların getirdiği so
runlar hakkında kazı üyelerine ve kanttan gelen diğer katı
lımcılara bilgi vermişlerdir. Yerel basında da yer alan bu 
etkinlik3 sonucu, kentte insjyatif sahibi değerli meslek 
edamtan ile imza kampanyasının başlangıcında sıcak bir 
diyalog kurulmuş ve ilişkinin en azından kampanya boyun
ca devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu diyalogun gelecek 
yıllarda Troia'da her yıl yapılan kazılardan elde edilen so- 
nuçiannın kent halkı ile paylaşılması, dolayısıyla kalıntılara 
karşı kent halkında bir duyarlılığın oluşması İçin girişimler 
yapılması prensipte kararlaştırılmıştır. Kampanya suresin
ce. Sivil Insiyatif Grubu*nun yanında, Çanakkale Mimarlar 
Odası ile de temas kurulmuş ve kampanyanın tüm Çanak
kale kent sakinlerine benlmsetifmeslne çalışılmış, bu kıs 
men sağlanmıştır. Kampanyanın başından itibaren ortak 
çalışma için diyaloga geçmek isteğimiz, ODTÜ’den Sn Prof. 
Dr. Raci BADEMLİ4, beraberinde Oktay EKİNCİ ve Çanakka
le Siyil Insiyatif Grubu ile 17 Ağustos 1996 Cumartesi gü
nü, kampanya yapılan mekanı ziyaret etmişlerdir. Bilimsel 
çalışmalarını Arazi Arkeolojisi üzerinde yoğunlaştıran ve 
uzun yıllar bu konuda uğraş veren Troia kazı üyesi ve der
nek üyemiz Arkeolog Sn, Rûstem Arsian İle birlikte gerçek
leşmesini arzuladığımız Troia Banş Parkı'mn sınırlan ve 
bölge tanıtılmaya çattşılmışbr.T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Sü
leyman Demine!'in konu ile ilgili danışmanı Prof. Or. Ba
demli. Gelibolu Uluslararası Barış Parkı Projesi (Gelibolu 
UBP Projesi)'ne Anedolu yakasında bükmen kısmının da 
dahil edilmesinin gerekliliği, boğazın her iki yakasının birbi
rinden ayırmanın olası olmadığı, bu nedenle kısa ve uzun 
vadede kampanya ve sonuçlan hakkında proje yürütücüsü 
Sn. Bademli, Troia Kazısı Başkanlığı ve Arkeoloji ve Arkeo
loglar Derneğinin arasında sürekli görüş alışverişinin yapıl

ması, ayrıca kamuoyunda destek için değişik sivil örgütlere 
ve basına Sn Oktay Ekinci aracılığı ilo bilgi verilebileceği 
kararlaştırılmıştır*.

Troia Örenyeri'nde başlatılan İmza kampanyası, bilebil
diğimiz kadan ile iki aylık zaman dilimini kapeıyan bugüne 
kadar, Türkiye’de ilk kez, örenyeri ne gelen ziyaretçiler hak
kında bilgi edinmemizi sağlamaya da yönelik şjvlf etkinlikti. 
Bu nedenle kampanya hem Troia'ya bir yaz boyunca gelen 
ziyaretçilerin demografisini, hem de ziyaretçilerin arkeoloji 
He ilgili beklentilerini görmemizi sağladı®.

KAMPANYA SURESİNCE EDİNİLEN 
GENEL GÖZLEMLER

• 18 Haziran / 15 Ağustos 1996 tarihleri arasında, 
17.648 Troia örenyertnde olmak iizere. Ankara. Çanakkale 
ve İstanbul'da toplam 20.065 imza toplanmıştır.

• Troia'yı gezen ziyaretçilerden özellikle Türk ziyaretçile
rin imza kapanyasma beklenenin üzerinde ve herkesi şaşır
tan bir şekilde yoğun lig göstermeleri,

• Troia örenyerine haftesonlan yoğun ziyaret sonucu im
za sayısının 600 'ün üzerine çıkması ve bunun yaklaşık 
450'slnln Türk ziyaretçilerden oluşması.

- Temmuz ve Ağustos aylarında ziyaretçi sayısının imza 
kampanyasına katılımında da anlaşılacağı Üzere artış oldu
ğunun tesbiti,

- Troia’ya büyük bir çoğunluğu, başta özellikle İstanbul 
olmak üzere, Ankara ve İzmir gibi Büyûkkent merkezlerin
den ve Çanakkale'den çok sayıda ziyaretçi geldiği,

- Sayısal olarak öğrenci ve öğretmenler başta olmak 
üzere, memur, ev hanımı, serbest, emekli, arkeolog, mi
mar. rehber ve subay gibi değişik meslek grublarında 
odeklaşıyordu7.

• Almanya'da çalışan veya okuyan Türk vatandaşların 
Troia'yı ziyaret ettikleri ve imza kampanyasına 
kabldıklan8,

-15 Haziran -15  Temmuz 1996 tarihleri arasında okul
ların organize ettiği izci gruplarının öğretmenlerinin kontro
lünde antik kenti ziyaret ettikleri ve kampanyaya kabldıkla- 
n, dol ayısı İle bu günler'içinde ziyaretçilerin büyük bir kıs
mının genç kuşaklardan oluştuğu; İzci gruplan n konuyu öğ
renmek için sürekli sormaları hatta kampanya !le ilgili bilgi
leri okuiianna taşımak istemeleri çevreye karşı oldukça du
yarlı bir kuşağın habercileri olmaları®,

- Tur organizasyonlarının Troia antik kentine genellikle 
Çarşamba günlerini ayırdıkları;

- Çanakkale'ye gelen gemiler sayesinde ziyaretçi sayısı
nın bazı günler olağanüstü arttığı, ancak bunlann imza 
kampanyasına zaman kısıtlılığı, rehberin veya tur organi
zasyonunun yeterince bilgilendirmemesi nedeniyle ilgi gös* 
tepmedikleri.

- İmza kampanyasına konunun taraflan da özellikle da
ha önoe bu konu ile yetkili veya İlgili kurumlarda halen gö
rev yapan kişilerin metne ek notlar düşerek, adreslen ile 
katıldıkları,

- Troia. antik kentine, Japonya ve USA'dan gelen ziyaret
çilerin büyük gruplar halinde gelmesine karşın İmza kam-
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panyasma beklenilen ilgiyi göstermedikleri.
<•/ * Almanya'nın Türidyo Büyükelçiliği ve İstanbul ve İzmir 
Konsolosluklarındaki Kültür Ateşûleri'hm w  Almanya'daki 
bazı kuıumlann Milli Park İle yakından i$H»nme*tri ve des
tek vermeleri,

- Kazı ekip üyelerinin büyük bir kısmının imza kampanya* 
sına ne yatık ki katılmadıktan, ancak kazıyı ziyaret eden il
gililerin büyük çoğunluğunun kampanyaya katıldıkları,

- Masa özerinde Türkçe-Almanya-lrigilizce olarak sırala 
non kampanya metin ve imza listelerinden- dolayı gelen 
gruplan n bir kısmının farklı yedene İmza attıktan gözlemlen
miştir. ,Özellikle Türk ziyaretçilerin Almanca listeleri imzala*' 
dıklank

Çanakkale Sivil Insiyatif Grubu ve Çanakkale Mimarlar 
Ûdast'nm yoğun desteği,

- Kampanya arasında yaz sezonu olmasına karşın özel
likle İstanbul Büyükkem Mimarlar Odaşt'nın yoğun ilgisi ve 
desteğf,

- Kampanya -sûresinco yeteri kadar duyunılmamasma 
karşın basımn bu konuda duyarlı olması,0-

SONUÇ

- Kampanyada toplanan yirmibinin üzerindeki imzalar, 
dan oluşan dört klasörü. Genel Merkez Yönetim Kuru
lunun beürtoyeceii, konu ilo ilgili bir heyetle Cumhurbaş
kanı Makamında Sn  Süleyman DEMİREL’e sunulmak öze
niyken sevinçli haber bütün kamuoyunda yankjlanmışbr1

. - Kampanya süresince kamuoyunun beklenenin özerin
de desteği, dolayısıyla medyada çıkan haberler, Yirmibeş 
yıldır tozlu raflarda bekletilen. 1971 yılında Orman Bakanlı 
ğı Mıiti Parklar (Ve Av Yaban Hayatı) Genel Müdürlüğünün 
teklif ettiği proje: 18.09.1996 tarih ve 2743 sayılı yazısı 
İle tekrar gündeme girmiş, sonunda Bakama/ Kurulu'nun
30.09.1996 tarihinde kararlaştırılan "Trpıa Tarihi Milli Par 
k r 96/8676 sayılı karar Resmi gazete'nin 7 Kasım 1996 
gön ve 22810 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir13.

Ancak projenin coğrafik açıdan çok farklı boyudan oldu
ğundan, Milli Savunma, Bayındırlık vo Iskan, Küttür. Turizm 
vo ÇeVre Bakanlıklarımın uygun görüşleri İte Orman Bakan- 
lığı'nm  2873  sayılı ' Milli Parklar Kanunu’nur» 3 
maddesine13 göre kararlaştın lan alan ne yazık ki bizim ar
zuladığımız alanın bir kısmım kapsamamaktır. Halen ülke
mizde Kültürel varlıklara karşı yoterl kadar korumacı bir 
yaklaşımla tıakil(a)mayan bu belirsiz (I) ortamda bu kadar 
da olsa onay görmesi gerçekten sevindirici Wr gelişme ola
rak kabul ediyoruz14.

Önerdiğimiz bölgede özellikle soğuk savaş sonrası Kum* 
burnu Metku'nde askeri aianiann daraltılması sonucu ku- 
zeydoğuda Güzeiyaiı'dan. güneybatıda YenJköy’de başlayan 
kıyı yapılaşmaları zamanla bütün salîil şeridini tehdit eder 
durumdaolduğu unutulmamalıdır15. Aynca Anadolu’da 
dörtbln yıl önceki tamını yapılabilen ender yerlerden biri ol
duğu söylenen bölgenin fiziki coğrafya ve jeomorfolojik açı
dan yeteri kadar dikkate alınmadı# kanaatindeyiz. Çünkü 
bizim önerdiğimiz 12 X 12 knı'llk alanda onlarca prehisto 
rik vo klasik yerleşme ve mezarların olduğu arkeolojik ka

lıntılar, Osmanlı döneminin on ilginç kalıntılarından Haşan 
Paşa Kalesi tarihi kalıntılar ve Kurtuluş Savaşımızın 
sembollerinden olan ve her biri bir gurur anm gfbi yükselen 
tabya kalıntıların m yanında, Karomenderes’in getirdiği alüv
yonlarla halen devam etmekte olan coğrafik kıyı gelişmesi 
/şekillenmesi, antik çağdan gönümüze yüzey değişimlorî 
nin İncelendiği, arkeojeolojik ve arkeobotanik araştırmala
rın yapıldığı. Pınarbaşı gibi mitolojik öykülere dahi konu ol
muş -yerleri, yine teklif oltlglmiz alanın güneyinde yabani 
kuşların durak yeri olması nedeniyle Türkiye'de ilk kez bü 
tün olarak doğa vo tarihi bilimlerin bir arada değerlendirile
ceği bîr laboratuvara kavuşmuş olacaktı. Dolayısıyla Troia 
Tarihi (Doğal) MÜH Park kavramı da daha anlamlı bir kimli* 
ğo bürünmüş olacaktı. Ancak umudumuzu tamamen yitir
miş değil»/. Türk Kamuoyunun vo özellikle Çmuhurbaşkem- 
mız Sn. Süleyman DEMİREI/İn ulusal gurur abidelerimiz
den biri olan Gelibolu Tarihi Yenrnadâst'mh yeniden düzen
lenmesi ve uluslararası Gelibolu Banş Parkı Projosi'nlr, ha
yata geçirilmesini istediklerini biliyoruz. Bu nedenle girişim
lerimiz. Anadolu yakasında bugüne kadar bilimsel; verilerle 
desteklenen daha önce önerilen alanın tümünün park kap
samına alınıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki hızlı 
yapılaşma, bir yirmibeş yıl daha bekleyerek, bölgenin ger
çek anlamda korunabileceği Milli Park sınırlannın tesbiti 
İçin artık zamanın olmadığını göstermektedir. Bugüne ka 
dar medya aracılığı İle oluşturulan kamuoyu ve kampanya
nın sonuçlarını heyconla bekleyen yirmibinin Özerindeki ka
tılımcı bizim en büyük destekçimiz olacaktır.

Ahmet YARAŞ 

İstanbul Şubesi Bşk. Yard.
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Mart İM Tye Mdar parenin smırtannın tosbil adOece$ »« DKŞe içir. 

Irirfimso nır mmunur tavgpAacaf^ ̂ onkn*f&r.
tk YanM İt ptofeti Mart ^ m Si aknacah oluo helon Ankara'di» OfO|aye 

itinan* çatılmalar. M M m  rânnim  Kunılu Ojnmlz Arkeotoz Sn fbian VArt- 
PAft ın ar«sûtO* OOJvtm âe rtınJıo^an ite davam H n ftc ** ’

8. Karap^nya sâm inot Hftctenn «jm v gönlü yapdmta^ karfır. için* 
OtM tMtgpertn HatUBOk 4&tûmâ id r yown »adar a n m  «  rlop olma©firv 
dan bu btftfleo daha aonraM Mr doneıpe bıraKılmıjtfr. fiu Horıa KUilamıı  
örer^norlnı zr̂ erel «ddn hsmlaun AM M cfinı /  btManHa«in| /  cjŞilıır» d•>
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ni / jjdfcW*n kenttei vs. Gflanmtk açısından tm t Airvye jjoneııfçm. 

hft»r, da Trola kanv içir «m derece enctra cJdugunu daaûnûycna. Bu b40 
Icr derlendikten sonra Oamcfin fceittrfnı BOfenTndt dlgar- IlcMttens 0© tayfla 
çfrusşt için yayınlamayı d&şuwyqr\w.

7. flı&rwıd  ve dgretmenfcıirı z*yweidlerbı fienali ûzariridt çok btyOk Wf 
:osanı ontşM O JM ». orta yaş fijvbundaiıJ tealin ayarateaertn geooatkic e» 
hamim erkek oyarctderin be raemer ölduktan tetbil MtSmhUiı. ÖfiW met- 
lök puttan atacında çok gtnlç bir yeiparo Qi<lu£\t {«oriitmuçîur. Ancak 
emek*, serbest meslek, de§tşfc rrjhendakk daSan. subay / astsubay (bek 
lanertn Gaartufla) fllM maaitHvıv 0*  oldjkçt fl»lteftm3tıı.

8. korner aomslnttndcn kalan Ahıanya'dn kartıklan anlaşılan bu fcab- 
MncJam Wr taamnın Türkçe rovtinfrı aftmdaM triodan çok Almanca metnin 
acındaki listeyi krvauMiMan |i*nMmcfctadir. Çok açık bir çnvnir gemtan bu 
ayrının aos^vlcjik açıdan deüislk tekillerde yorum tamı yapmak mümkün 
otu. ;-

9. OlkenıttcJek» aıkedupk kalmtflann yeni huşafdaıa lanrtdmasânı sa fj»  
yan. her Hırta okatısurtuga karşı Ahınri l)e bu orgsnfea&yooJsn gafçaktaşg- 
ren İk i Ofratmaniere damak adna ia*ekM#ediyonu-

ıo . Kampanya lln *0 * nabartera. Comhorijrot MOfrVt*. MBHyat. Yarlyûz- 
>1İ ve Olay ouetelerfnde yet ver «mistir. Habedean kupürleri demek aryMne 

, kafdtnlmıçt».
' 11. Yeriy&^ı!, 05.11.1996. s.24 (Anadolu.̂ ansı)

Cum nulyot.O T.il,1999^ 8 (ÜrtîâftıklBnn UlndfrOklty Ekinci)
Y«ı»»ûn* 09 .11.1906. s . v.d
t ? . Karar TOr» bawwıa kaman bûyC» bk coHoı *> yamunnmr. Demek 

adna suretti demeç \enimdii  istanmlftlr. Ancak pro)ontn hayata ftçktma- 
•I esamaenda 0iw a  ohacafc sorunlar ve fciecek ban tepkici yönindicn 
car sure denmemesi uygun e&rOlmûttU. Pn^enin gırece# ila katkılar mu 
Gtnai U$fH42 Yönetim Kurulu nun karartan te Arahk 1996 dan itibaren ro
taya lıoouiaeaktx. Ancak Omhuibaşkannne Sn. 3ûte>men OondraTn Tma 
Tafllvl MM Park kararan ûtıaylamasında bayta Prof. Or. Manfred K0RF- 
llAHN’ın yıllarca yumadan mücadeleye davam etmesi. Pn/. Of. Bornun Oû 
VtMÇ. Prof. Or. Racl BaDCMU va Arkebloe RÛBtam ARSLW tn paylan Mi 
ytttfBr.

13. 09J3fl-iafi5'tO kabul atttan 2073 taydı MLÜ PARKLAR KANUNU 
lu n  3. maddasr

MM park karattedna saniû oldtgj tesbit edtan akanlar, MM Savunma. 
İmar «e takan ve küttur vo furtan Bafcaoiıkian’nn okiınlj fiöıü$ü, ^eef» ha 
mda diler H0U bakanhkJarm da görüşü almanak, Tanrn ve Oanan Bâkank- 
gı'nm teklin ûronna Bakanlar Kurulu Karan ila mua park olarak beiiiienr.

Otmsn ve orman m#m)ae ğ n n  yerienn*. tabiat parkı, tabiat anıt ve ta
biatı kanana atantan Taam va Örmen Bakaniıfe'ntn onayı ile batrk nir. Or 
man va orman teyml dışında kalan yerterda Obiatt parkı, fdblat amb va tabi- 
flt) koruma ala» beBrfanmasine veya Tanmaa Penan Oakant^nca Ndrtnn- 
mı? oiankyrm tanımlanması (çiti geiakll yeriarin oantn raiknma tknmasma 
İp i  bafcankttarrı da gârûşu aknarak Tanm m  Oanan B#tank#‘nm takan 
ürerine Bakanlac KurukTUea karar varffir.

14. &aahmbaşkaneeu Sn. Stteymar OCMHtK’a  M ili Parti oknatr İçin 

yiimtbmin ûatdnda katılımcının bir «aşekküü olarak aunmafc anyona. U S  

nun İçin Arakk i9 9G ‘nm m  yan» için o r  randavu talao adlimisar. KflbıJ 

edile li taktirde: PiüL Dr. H. ÇAM 9EL Pro#. Or L  KOftSMANN. Prot. Or. I. 

OZOIN. prof. Or, R. BADEMÜ. Arkaooe I BAYBUHTILOCLU. A/ketkm Ctrj 

ra  AYNUlTdan olutan b r hayal He makam dyamt edBecamr.

19. OaaMyau'dan o a ^ P  öabya dolru a o iin  yara yoaana bdfiat boyun

ca ctdcf bir yapdaymarun İlk adnntan aoknattadır. Bakkçı Bannafi Mevki va 

Yam oy'da (W OOyCk ıhtan yapma frtfantefi. tekti edilen atarm leaeyinl 

tehdit ntroektndlr. Oûnayda ısa Ûvacik’ta «on yıllarde yapılan devasa ÇS- 

raaniû fıbrikatı'rm  fDndan güme büyümesi va ot rafa yayılması sonucu bel

gede nem taam katıntılar hanı da dogel va tanmsal nayat tahiikaye gitmek 

•ad». '

AÇI

Efendim; cihan pehlivanı Koca Yusuf un namı 
dünyanın dört bir köşesine yayılıp, taa... Amerlka- 
la'ra ulaştığında bir takım keferenin İstanbul'a gelip 
onu güreştirmek üzere Amerika'ya götürmeye uğraş* 
tığı haberi Istanbu'da bir bomba gibi patladı. Bunu 

duyan güreşe pek meraktı ve de bilhassa Koca Yu- 
'sufıın güreşlerine meftun Suttan Abdûlmecid pek 
müşkül durumda kaldı.

Bu sıkıntısı onu Önemli,devlet işlerinin takibinde 
bile zafiyete uğratıyordu. Bu yu/den son kabine top
lantısını dahi hiç konuşmadan, dalgın İzleyip, vüzera 

heyeti huzuru terkederken baş vezire: T a şa  sen bi
raz dahş kal hele", dedi. Padişahın epeydir süren bu 
garip halini farkedip meraklanan paşa bu buyruktan 

hayliyle telaşlanıp söylenecekleri beklemeye koyul
du. Padişahın "8u koca Yusuf işi ne olacak be Pa
şa?" demesi üzerine rahatlayıp derin bir nefes alan 
paşa "Haşmetlileri ne buyurursa o olur devletlim" 
dedi. Bunun üzerine AbdOlmecit Han Hazretleri dü
şünceli düşünceli şöyle bir sakalını sıvazlayıp "Git
sin, gitsin gitmeye de... gitmeden önce huzurumuzda 
Öyle bir güreş tutsun kİ, yokluğunda hiç aklımızdan 

çikmaya" buyurdu....
"Şimdi bu pehlivan hikayesi de nereden çıktı?." 

demeyin, kimbilir bfrdahaki sayımızda pehlivan hika
yesi yanında bir de paperazzi köşesi açarız. Kal kipte 
arkeoloji üzerine, müzeciliğimiz üzerine, hele hele 
koruma projeleri, uygulamalardaki aksaklıklar Özeri
ne söz söyleyecek halimiz yok ya! Biz naçiz bendele
rin ne haddine. Bu konularda büyüklerimiz herşeyi 
bizden daha iyi düşünür. Bizlere düşen görev gözleri
miö kapamak vazifemizi yapmaktır. Hem düşünmeyo 
ne gerek, maazallah düşenen kafalara Jkötu kötü fi
kirler üşüşür. Sonra bir de bakarsın Bitlis'te beş mi
nare sayarsın.

Şaka bir yana kimsenin düşünmeyi, düşündükle
rini söylemeyi tekeli altında tutmaya hakkı yok. Biz 
de en az bu tekeli kurmaya çalışanlar kadar yurtse
veriz. mesleğimizi seviyoruz onun gereklerini yapma
ya çalışıyoruz. Demokratik hukuk devletinin güvence
si altında, kitle örgütü disiplini içerisinde görevimizi 
yapmaya, düşüncelerimizi yansıtmaya devam edece
ğiz. Böyle biline.

Kemal SERTOK 

YK Üyesi.
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DUYURULAR

Aramıza Kat ilanlar

Bafboros GÛRÇAY (Serbest)
Mehmet ÜNAL (Gaziantep Müzesi)
Zeynep KARAKOYUN (Anıtlar ve 

'• Müzeler Genel Müdürlüğü)
Kamil Yaşar PAŞAY (Serbest)
Rus tem ASLAN (Yurtdışı)
Hakan UZUN (Serbest)
Nuray ÇIRAK (Bolu Müzesi)
Kemalettin ATAŞ (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) 
Yıldırım DEĞERÜYURT (DOY Genel Müdürlüğü)
Gülser YETİŞTİREN (Serbest)
Jale VELİBEYOğ LU (Yurtdışı)
Gül PULHAN {Yurtdışı)
Rezan ÇELEBİ (Serbest)
As iıhan KEFELİ (Öğretmen)

DERNEK ÜYELERİNDEN HABERLER

• Kültür ve Tabiat Varlıktan Koruma Genel Müdürlüğü 
Personel Dairesi Başkanı Halil KARAÇETİN ,

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler ve Ka
zılar Dairesi Başkanı Kudret ATA, Milas Müzesi ar
keologu Haluk YALÇ1NKAYA emekli olmuşlardır.

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınlar Daire

si Başkanı Çelik TOPÇU, Ankara Küttür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne Arkeolog 
olarak atandı,

• Aydın II Kültüı Müdürü Özgen KARACA, Hacıbektaş 
Müzesi Müdürlüğü'ne atandı.

• Tekirdağ Müze Müdürü Akif IŞIN. Kırşehir Müzesi! 
Müdür lüğü'ne Arkeolog kadrosunda geçici bir süre 
görevlendin imiş tir.

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Kenan 
YURTTA GÜL Mardin Müze Müdürlüğünde geçici bir 
süre görevlendirilmiştir.

• Denizli İl Kültür Müdürü özden ÇANDIR Bartın Kül
tür Müdürlüğüne naklen atandı.
Bursa Koruma Kurulu Müdürü Oya KOZAMAN- Kay
seri Müze Müdürlüğü Arkeolog kadrosuna atandı.

• Bursa il Kültür Müdürü iken Bitlis İl Kültür Müdürlü
ğüne atanan Bedri Yalman Uludağ Üniversitesine,

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü arkeologu Mus 
tafa Süel Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleğine 
naklen, atanmışlardır.

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Şube 
Müdürü. Emel ERTEN YAĞCI bu görevinden istifa 
ederek, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü 
Arkeolog kadrosuna atanmışür.

• Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube 
Arkeologu Çiğdem MORÇÖL, Marmaris Müzesi Mü
dürlüğü'ne, geçici görevli olarak atanmıştır.

X£  Kaybettiklerimiz
15.06.1995 günü derneğimize üye olan; 1956 Ankara doğumlu, I.Ü. Edebiyat Fakültesi Protohlstoıya ve 

ön Asya Arkeolojisi Anabilim Daii'ndan mezun Sevgili Cemile Aymelek KARASU eğitim için gittiği Amerika'da 
hayatını Kaybetmiştir. Bütün meslektaşlarımıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

DUYURU

Y«il Yılda yeni kimlik kartları b«Mmlwalcfar. Birer adat M airslm aı va 150 000 TL'Ilk banka dekontunun bir tiraağM Markaca 
(AndennantzJ rioa ederiz.
- Banks Heeap No: T.C. Ziraat Bankası ULUS ŞUBESİ "Arkeoloji ve Arkeologlar DemeğT Heeabı 30 440- 2033
- Adres P.K. 398.00042 ULUS/ANKARA

Afkedoll ve Arkeologlar İftathefi Adım SahlM
inci BAYBURTLUOGtU
Dernek Başkanı

v »w m  Haa Havanlar:
İletişim ve HCıhOr&i. EVdnfiklar Sakreteriıgi 
tülfe tlet/ş/m flaşım/ çalışma Grubu

Y an ıta  Adraal : P.K.398 06042 Ulus/ANKARA
Telefon iTalesekraterm: (0312) 310 08 76 
tek» : Telefonla aynıda. Faka çökmek fstedıâirâtfe

telesekreterdeki sinyal sasfrttJİen sonra faksı 
nız alınmaya başlar.

Aktetlar içki ; T.C. Ziraat B. /  Ulus Şb. 30440-2033 No’İU
Arkeoloji ve «ıkeolb^âr Derneği Hesabı


