
11. Eylül 1990

S evgili Tahsin

Bildiğin g ib i İstanbul ün iversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi A rkeoloji 
Araştırmaları Merkezi,kazı ve onarıra teçh^izatı bakımından diğer Türk kazılarına 
kıyasla en zengin durumdadır. Bu teçhizatın en önem lileri Side Uluslararası 
Side Dostları Vakfı tarafından temin ed ilm iştir. Vakfın kurucusu ve ilk  başkanı 
büyük Türk dostu ünlü Amerikan gazetecisi Alfred Friendly bü teçhizatın  b ir  
kısmını bizzat kendi veya Vakıf tarafından ya da a ra c ılığ ı i l e  diğer müesseseler 
tarafından temin ederken Side Apollon tapınağının onarımını göz önünde tutmuştur. 
Hibe yazılarından da an laşılıcag ı üzere bu teçhizat genellik le Side ve Perge 
Kazı ve onarımlannda kullanılmak şartı i le  Merkeze hibe edilm iştir.
B ild iğin  g ib i 1977 den buyana Side Uluslararası Vakfı adına S ide‘ de Apollon 
tapınağının restorasyon çalışm alarını yürütmekteyim. Tapınağın onarımında en . 
başta b ir  vince ihtiyacım ız olduğunu belirttim . Bugün Merkezin sahibi olduğu 
vinç bu amada temin ed ild i. Vinç Friendly'nin a ra c ılığ ı i l e  B ilfinger -  Berge 
Oyraapinar Baraj İnşaatı Firması tarafından Side ve Perge Kazı ve onarım 
Çalışmalarında kullanılmak şartı i l e  hibe ed ilm iştir. Ben emekli oluncaya kadar 
Vinç Side ve Perge Kazı ve onarımlarına aksaksız hizmet verm iştir.

Emekliliğimden sonra Merkez Mdürülüğüne seçilen  STOf, Dr, Haluk Abbasoglu, 
vincin Side‘ de Apollon tapınağında kullanılmasını türlü nedenlerle zorlaştırmakta 
ve engellemektedir. Oysa vincin a lın d ığ ı ta r ilten  (1983), bu yana tüm tamir, bar
kım" ve yedek iX ırçalarınnın masrafları Vakıf tarafından karşılanmukt^^ıdjr.
Vincin hibe ve gümrük işlerinde bana yardımlarını h iç unutmıyoınm, benim 
vincn alınmasındaki çabalarımı sen çok iy i  biliyorsun, Haluk Abassoğlu Fakülte de 
gerçek d ış ı b ir  imaj yara ttı: Sanki ben bu çabalarıma karşı v in ç ‘ de mülkiyet 
iddeasinda bulunuyormuşum. Böyle b ir  davranış benim zihniyetimle katiyen 
bağdaşamaz. Dekan da bu hususta ikazda bulundu. Ben hibe şartlarına ityduğu'̂ .̂ 
ıtnln^ B t ^ n c i  Side Apollon tapınağında kullamînfjlb-İstemekteyim, 'Jıi .Ja S s

Vinç Merkeze hibe ed ilm iştir ve Fakültenin malıdır, ancak hibe şartlarına da 
uyulması gerektiği kanısındayım, ^
Aslinda söz konusu tapınağın onanını iç in  hibe edilen vincin her sene yönetim 
karan alınmasına gerek olmadıgL kanısındayım. Bir kez karar a lın ır  her y ı l  
aynı tarihte restorasyon çalışm aları yapıldığından Merkez Müdürü i le  anlaşılarak 
çalışmalar sürdürülür, ben de her y ı l  Devlet karayollanndan veya Su İşlerinden 
vinç istemekten kurtulurum. Aynı evsafta A rkeoloji Merkezine a it  v iç  garajda 
dururken iş  mevsimi dolayisiy le  bize v in çler in i vermekte zorunda kalan müesseseler! 
filkıntiVa sokmamız da doğru olmıyor. Onlar da her zaman veremiyorlar



işlerim iz sektey ugrayor ve gecikiyor, Mrs, Jean Friendly i le  Edebiyat Fakültesi 
Dekara Prof, Dr, Nurhan Atasoy‘ u geçen y ıl 'z iy a r e t  ederek bu hususta bize yardımcı 
olmasını reca e ttik , Hakkımdaki gerçek d ış ı ithamlara inanmış olduğundan eğer 
Fakülte alehinde bulunmazsak v in ci kullanmamıza yardımcı olacağını vaad e t t i .
Ben de 40 y ı l  emek verdiğim Fakültemizin alehende şimdiye kadar bulunmadığımı 
tekrar tekrar belirttim .
Ancak bu y ı l  v in ci kullunraak iç in  yaptıgıınız baş vurusu tam bizim çalışa  zamanımızda 
vinç operatörünün y ı l l ık  izine çıkacağı nedeni i l e  olumsuz yanıtlandı. Oysa bizim 
senelerdir sim Temmuz ayında çalıştığ ım ız H, Abbasoğlu tarafından bilinmektedir, 
Onarimı yürüten proje mimarı Prof,Dr, Zeynep AHıuıbayTeknik üniversite de öğretim 
görev lisi olduğundan her is ted iğ i zamanda Sideye gelernij^eceği b ilin d iğ i halde 
operatörün izninin bu tarihe raslamosi iy i  niyetle bağdaşamaz.
Bu üzücü duruma b ir  hal çaresi b\ılunamaz mı? Vincin temininde hKüiH jacKto<iKX 
olduğun gib i bu hususta bana, yardımcı olâbilacggbni düşünerek sana, bu mektubu 
yazıyorum. Sana verdiğim ve vereceğim zahmetten dolayı şimdiden çok çok teşekkür 

ederim.



Boiaziçl Üniversitesi 
Arjlv ve Dokümantasyon Merkezi

Jale İnan Arşivi

JALARC0402212


