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2002' ye Girerken

2001 yýlýný geride býrakýrken anýmsanacak çok olaylar yaþadýk. Bunlar hem
güzel, hem de bizleri üzecek boyuttaki olaylardý. Dileðimiz üzücü olaylarýn 2002  yýlýnda
tekrar etmemesidir. Ancak 13 Mart günü aldýðýmýz bir haber bizleri derinden üzdü ve etk-
iledi. Henüz yeni yeni Ankara'daki görevine alýþan, gelecek için arkeoloji dünyasýna,
bizlere ve teþkilatýna çok baþarýlý çalýþma ve projeleri gerçekleþtirecek olan Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Müdürü, canýmýz, kardeþimiz, sevgi dolu insan Dr. Turhan Özkan
bizleri acýlara boðarak aramýzdan ayrýldý. Gözü yaþlý bir teþkilat, acýlý aile ve dostlarýnýn
elleri üzerinde arkadaþýmýzý Karþýyaka'daki ebedi istirahatgahýna götürdük ve sonsuz
yalnýzlýða býrakarak  geri döndük. Ölümün acýlýðý ve acýmasýzlýðýný birkez daha yaþamak
bizleri, eskiçaðlarý anýmsamaya  zorladý. Aklýmýza þu soru geldi. Bilim adýna evlerini,
nekropollerini kazdýðýmýz eski insanlar acaba bizlerden daha mý sorunsuz ve mutlu
yaþadýlar? Oradaki son sessizlik bana bu duygularý yaþattý. Evrenimizi yaratan güç,
dileriz ki bizlere böyle acýlarý sýkca yaþatmaz.

8 - 11 Þubat 2002 tarihleri arasýnda Antalya-Kemer'de Kültür Bakanlýðý, Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü ile Öger Holding'in büyük katkýlarý ile
"Türkiye'de Tarihi Kent Dokularýnýn Korunmasý ve Geleceðe Taþýnmasý" mottosu altýnda
bir sempozyum düzenlendi. Bu ölçekteki bir kurultay 1990 yýlýnda Ankara'da gerçek-
leþtirilmiþti. Sempozyum 9 Þubat 2002 tarihinde Kültür Bakaný Sayýn Ýstemihan Talay'ýn
açýþ konuþmasý ile baþladý. Bu konuþmanýn tam metnini sizlere bu sayýmýz içinde
sunuyoruz. Daha sonra Öger Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Vural Öger'in yap-
týðý konuþma çok ilgi çekici idi. Koruma ve turizm tanýmlarýnýn globalleþen dünya düzeni
içindeki yeri ve ülkemiz ile Antalya ölçeðindeki  durumu çok akýlcý bir biçimde irdelendi
ve tarihsel çevre ile doðanýn korunmasýnýn bir uygarlýk borcu ve ödevi olduðu vurgu-
landý. Üç ayrý komisyon halinde çalýþan sempozyumda 800'e yakýn katýlýmcý vardý.
Valiler, belediye baþkanlarý, koruma kurullarýnýn üye ve yöneticileri, arkeologlar, sanat
tarihçileri, korumacý mimar ve restoratörler, üniversite öðretim üyeleri, uzmanlar, sivil
toplum örgütleri ve halkýn oluþturduðu izleyiciler, çalýþmalara katýldýlar. Arkeoloji ve
Arkeologlar Derneði olarak bizler de bu toplantýya katýlarak,  komisyonlarda görev aldýk,
eleþtiri ve önerilerimizi sunduk. Çok baþarýlý geçen üç günlük çalýþma süresince,
meslekdaþlarýmýzla beraber olmak da, ayrýca bizleri mutlu kýldý. Böyle ayný konuda
hizmet veren deðiþik kesimlerin oluþturduðu çalýþmalarýn Kültür Bakanlýðý tarafýndan
uzun aralar olmaksýzýn tekrarlanmasý, özellikle kültür varlýklarýnýn korunmasý, tarihi
dokumuzun gelecek kuþaklara saðlýklý bir biçimde aktarýlmasý için yapýcý ve bi-linçlen-
dirici iþbirliðinin saðlanmasý, ülkemizin yararýna olacaktýr. Sempozyumda verilen bildiri
ve komisyon çalýþmalarýný içeren yayýnýn çok yakýn gelecekte basýlacaðýný sevinçle
öðrenmiþ bulunmaktayýz. Böyle büyük bir çalýþmanýn gerçekleþmesinde  emeði geçen
Kültür Bakaný Sayýn Ýstemihan Talay'ý, Sayýn Vural Öger'i ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Genel Müdürü Sayýn Nadir Avcý ile personelini candan kutlarýz.

2002 yýlý içinde Ýonia bölgesinin iki önemli  antik kenti olan Magnesia (Ortaklar,
Tekin Köy) ile Nysa (Nazilli, Sultanhisar) ören yerlerinde üzücü hýrsýzlýk olaylarýnýn
olmasý, yörelerde kazý yapan bilim adamlarýný, bizleri, Anýtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüðünü çok üzmüþtür. Kolluk kuvvetlerinin ve mülki idarenin, duyarlý olan bu yörel-
er ve çevrelerindeki kültür varlýklarýna daha yoðun bir ilgi ile bakmasý, yaþayanlarý aydýn-
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latmalarý umudunu sürdürerek, olaylara maruz kalan yönetici ve kazý baþkanlarýna
sabýrlar dileriz. Hýrsýzlýk olaylarý ile elimize geçen yeni olumlu bilgiler, bizlere koruma
için umut vermektedir. Benzer bir konuda Tekirdað Polisi'nin inatla sürdürdüðü operasy-
onlar sonunda, Tekirdað Arkeoloji Müzesinden çalýnan eserlerin bulunmasý sevindiri-
cidir. Nysa tiyatrosundan çalýnan kabartmalardan birinin ise, Sakarya yakýnlarýnda, bir
yol kenarýna atýlmýþ olarak bulunmasý, emniyet güçlerimizin hýrsýzlýk olaylarýndaki
kararlý tutumlarýnýn bir sonucudur.

17 Mart 2001'de Almanya Stuttgart kentinde açýlan "Troia, Düþ ve Gerçek" ser-
gisi bildiðiniz gibi, birçok tartýþmayý da beraberinde getirdi. Bonn'da devam eden sergi,
Nisan 2002 sonuna kadar uzatýlarak, rekor ziyaretçi sayýsýna doðru gidiyor. Almanya'da
bugüne kadar  kültürel içerikli çeþitli uygarlýklarý anlatan yüzlerce sergiler açýldý. Ancak
hiçbir tema, hiçbir uygarlýk bu kadar büyük bir ilgi ve ziyaretçi yakalayamadý. Batý
kültürünün kökeninde Anadolu kültürleri ile birlikte Troia kültürleri ve Anadolu'lu büyük
ozan  Homeros'un etkilerinin ne denli büyük olduðunu "Troia, Düþ ve Gerçek" sergisi bir
kez daha gözler önüne sermiþtir. Ancak bilinmez nedenlerden ötürü, serginin önünü
kesmek, kendi kültürlerindeki derin etkisini gözardý ederek, Troia olayýnýn üzerine gölge
düþürülmek istendi. Ancak herþeye karþýn, Bonn'daki Troia sergisi, lokomotif olarak,
farklý iki uygarlýðýn örneklerini ve çaðdaþ Türk sanatçýlarýnýn yapýtlarýný da ayný çatý
altýnda  peþinden sürüklemekte, onlarýn da onurlandýrýlmalarýna olanak saðlamaktadýr.
Anadolulu bir kavim olan Hititler ve onlarýn imparatorluðunu görkemli bir tema içinde
anlatan “Die Hethiter, das Volk der 1000 Götter” (Hititler, 1000 Tanrýlý Halk) sergisi
de, Anadolu kültürlerini anlatmada çok önemli bir görevi baþarý ile sürdürmektedir. Ayný
bina içinde yer alan ve dünya sanat tarihinde yeri yadsýnamayacak olan "Pers
Sanatýnda 7000 yýl" sergisi ise, Anadolu'daki iki görkemli uygarlýðýn yanýnda,  Troia ile
Hitit sanatýnýn, dünya kültür tarihine olan etkin katkýlarýndan dolayý, gölgede kalýyor,
fazla ziyaretci toplayamýyor. Arkeologlarýn yakýndan tanýdýðý Heykeltraþ ve Seramik
Sanatçýsý Sayýn Handan Börteçene'nin doða içerikli yapýtlarý ve diðer çaðdaþ Türk
sanatý eserleri de,  zamanýmýza bir yolculuk yapmaya ve  çaðdaþ soluklanmaya olanak
veriyor.

15 - 16 Þubat tarihleri arasýnda Almanya Tübingen Üniversitesi tarafýndan "Die
Bedeutung Trojas in der spaeten Bronzezeit, Wissenschaftliches Symposion" [Geç
Bronz Çaðýnda Troia'nýn Önemi] konulu bir sempozyum düzenlendi. Troia konusunda
aylar önce baþlayan  tartýþmaya  son vermek, ayný üniversitesinin  arkeoloji ve eskiçað
tarihi dünyasýnda bilimsel çalýþmalarý ile çok iyi tanýnan iki profesörünün deðiþik medya
aracýlýðý ile deðil, bilimsel bir platformda düþüncelerinin tartýþýlmasýna olanak saðlandý.
Ülkemizi temsilen ben ve Akdeniz Üniversitesinden Arkeoloji Bölüm baþkaný Prof. Dr.
Fahri Iþýk ile toplantýya katýldýk. Basýnýmýzda bu konu ile ilgili az da olsa bir takým haber-
ler, yorumlar çýktý. Cumhuriyet gazetesi 9 Mart 2002  tarihli Bilim Teknik ekinde Rüstem
Aslan'ýn anlatýlarý ile Prof. Dr. Fahri Iþýk'ýn 3 Mart 2002'de Hürriyet gazetesi 17. sahifede
"Truva üzerine kültür savaþlarý, Batý'da uyanan Anadolu gerçeði" yazýsý (Yeter Söz
Milletin, Yalçýn Bayer), konunun ülkemizdeki duyurumlarý olarak önemli haberleri oluþ-
turdular. Ben burada bu konuyu daha fazla gündeme getirmek istemiyorum. Ancak
þunu da sizlere söylemeden, bu konuya nokta koymak istemiyorum. Bir takým kiþisel-
likler, kýskançlýklar ve disiplinlere olan saygýnýn yitirilmesi nedeniyle olayýnýn örnek
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aldýðýmýz ileri bir batý ülkesinin bilgi kurumlarýnda, saygýn iki bilim adamý arasýnda
yaþanmasý bizce üzücüdür. Gönül isterdi ki, sempozyumun son genel toplantýsýnda,
bilim adýna konuþanlarýn artýk bir takým ön yargýlardan arýnarak, bilimsel etiðin gereðini
yerine getirip, inatla sürdürülen "Troia'nýn bir kuþ kafesi kadar büyük bir sitadel olduðu
fikri yerine, gerçeðe dayalý kanýtlarý benimseyip halk tarafýndan yuhalanmamalarý
gerekirdi. Bilimsel etik olunca aklýmýza  baþka çaðrýþýmlar da geliyor. Hani bir deyiþ
vardýr; “elmalarla armutlar toplanmaz”. Elmalarla armutlar nasýl toplanamýyorsa,
arkeoloji ile de bir takým disiplinlerin ayný bilim dalý olmadýðý, diðer dallardaki kiþi-
lerin arkeoloji konusunda  “ahkam” kesemeyeceði  artýk  bilinmelidir. Bu olaylara
sebep olanlar acaba geçmiþte yaptýklarý hatalarýn hem bilime hem iþbirliðine hem
de dostluklara zarar vermekten ileri gidemediðini acaba anladýlar mý? Arzumuz,
artýk elmalarla, armutlarýn ayrýlmasý, her disiplinin kendi sýnýrlarý ve etiði içinde
bilimini yapmasýdýr.

Þubat ayý içinde Güney Ýtalya'da Catania kentinde açýlan  “Kyme ve Kazýlar” ile
ilgili sergi, Kyme kazýsýný baþarý ile yýllarca sürdüren Prof. Dr. Sebastiano Lagona'nýn
arkeoloji bilimine ve Türk arkeolojisine yaptýðý önemli bir hizmettir. Her ne kadar
Akdeniz'li bazý dostlarýmýz bizleri ara sýra üzseler de, böyle güzel kültürel faaliyetlerle,
dostluklarý adýna umutlandýrmaktadýrlar.

Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Çað Dilleri ve Kültürleri Bölümü
baþkaný Prof. Dr. Ali Dinçol ve bizlerin de kurucu olarak katýldýðýmýz “Eski Çað Bilimleri
Enstitüsü”, 2002 yýlýnda  kamuya yararlý dernek statüsü içine alýnmýþ ve adýnýn baþýna
"Türk" sözcüðünü de alarak, bilimsel ve baþarýlý çalýþmalarýný daha arzu ile sürdürmek-
tedir. Bu oluþumda Enstitümüze yardýmcý olan bilim adamlarýna ve devleti yönetenlere
teþekkürlerimizi sunarýz.

Çoðumuzun mezun olduðu Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesinin 66. kuruluþ yýlý
kutlamalarý programýnda, hepimizin yakýndan tanýdýðý Münih Üniversitesi Hititoloji
Kürsüsü Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Ünal'ýn konferansýnýn birinci bölümünü dergimizin
sahifelerinde kýsaltýlmýþ olarak bulacak, Anadolu Arkeolojisi ve Þarkiyat bilimleri üzerine
yazdýklarýný okuyacaksýnýz.

Bu sayýmýzla birlikte yeni bir uygulamayý baþlattýk. Bizlerde izi ve güzel anýlarý
olan eski fotoðraflarý yayýnlýyoruz. Ýlk olarak yayýnlanan bir fotoðraf, 1934 yýlýnda Atatürk
Türkiyesi'nin sosyal ve kültürel yönden çaðdaþ batý yaþamýný nasýl yakaladýðýný ortaya
koyar. Nöroloji Profesörü Dr. Farabi Dora'nýn albümünden aldýðýmýz Boðazköy nostaljisi,
çaðdaþ ve uygar Türk toplumunun 1934 yýlýndaki durumunu gözler önüne sermektedir.
Söz konusu fotoðrafta Prof. Dr. Kurt Bittel ile birlikte yer alan Türk doktor ve hemþire-
lerinin çaðdaþ kýyafet ve özenli giyimleri, Mustafa Kemal Türkiyesi'nin 30'lu yýllarda ne
kadar uygar, dinamik ve çaðdaþ olduðu gerçeðini  bizlere hatýrlatmaktadýr. Bu fotoðrafýn
yayýnlanmasý için bize izin veren, o zamanýn arslan üzerinde oturan çocuðu Prof. Dr.
Farabi Dora'ya içtenlikle þükranlarýmýzý sunarýz.

Nisan ayýnýn son haftasýnda Denizli-Pamukkale'de yapýlacak Müze Araþtýrmalarý
Toplantýsý'nda buluþmak umuduyla, kalýn saðlýcakla.

Prof. Dr. A. Coþkun Özgünel
Arkeoloji ve Arkeologlar
Derneði Genel Baþkaný 
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Dünya genelinde uygarlýklar yaratabilmiþ
olan dinamik ileri toplumlar, yalnýzca

kendilerine askeri, ekonomik üstünlük ve
çýkarlar saðlamakla kalmamýþlar, bilim, teknik
ve uygarlýðýn diðer dallarýnda da söz sahibi
olmuþlar, her konuda bugün dahi pekçoklarý
geçerli olan standartlar koymuþlardýr. Burada
standart derken, çok deðiþken ve çok geniþ
bir alaný kapsayan bir deyimi anlamalýyýz. Bir
zamanlar henüz bozkýrlaþmayan Anadolu
topraklarýnda bundan 10 bin sene önce, nite-
lik, nicelik, kültür, teknoloji, din ve antropolojik
anlamda günümüzdekilerden tamamýyla fark-
lý kýstaslar ve deðer yargýlarý hakimdi. Madeni
yeni yeni tanýmaya baþlayan insanlar baþlan-
gýçta obsidyenden aletler yapýyor ve seramik
üreterek deðiþ tokuþ ticareti yapýyorlardý.
3500 sene önce ise Mezopotamya standart-
larý hakimdi. Yollarda mesafeler kilometre ile
deðil, Babil ölçü birimleriyle hesaplanýr oldu.
Dinde, bilimde, teknikte, edebiyatta, güzel
sanatlarda hep Mezopotamya unsurlarý ha-
kimdi. Mezopotamya yazýsý kullanýlýyordu ve
o zamanýn "aydýnlarý", edebiyatçýlarý ve katip-
leri harýl harýl Akadca, Sumerce ve Hurrice
öðreniyorlardý. Gene þu bozkýrlarda Grek sir-
takileri, Amerikan poplarý deðil, Mezopo-
tamya aþk ve savaþ tanrýçasý Istar'ýn ilahileri
okunuyor, pek çoðu gene onun dünyasýndan
alýnma müzik aletleriyle çalýnýyordu.

O uygarlýklar yýkýldý gitti, yerine yeni-
leri geldi; onlar da yýkýldý gitti ve öyle bir an
geldi ki, Anadolu halký bu defa baþka bir
Mezopotamya yazýsýyla, Arap harfleriyle der-
dini ve sevincini anlatmaya baþladý. Mevlana
M.S. 13. yüzyýl yazý ve yazýnýn standartlarýna
göre düþündü ve o standart yazý ve diller ile
yazdý. Bu etkiler de 20. yüzyýlýn ilk çeyreðine
kadar sürdü ve onlar da kayboldu. Bu defa bir
zamanlar Doðudan Batý'ya büyük bir "exo-
dus" yapýp þekil deðiþtiren yeni bir alfabe
geldi. Doðulu, pek çok konuda olduðu gibi
kendi icat ettiði bu yazýyý bir standart haline

getirip dünyaya satamadý, pazarlayamadý,
onu Grekler ve Romalýlarýn þahsýnda Batýlýya
kaptýrdý. Bu alfabe sayesinde bugün 83 veya
101 iþaret içeren klavyelerle Amerikan ve
Japon bilgisayarlarýnda yazýp çiziyoruz.
Standartlar adýnýn aksine hiç bir zaman
duraðan (statik) kalmýyor, sürekli bir geliþim
içinde oluyor. Standartlarý koyan uluslar ise,
her sahada üstünlük saðlýyor ve bu yarýþýn bir
türlü sonu gelmiyor. Türk toplumu birbuçuk
yüzyýldan beri Batý standartlarýný yakalaya-
caðým diye duraðan sandýðý o olgunun
peþine takýlmýþ ve uðraþýp didinirken, aniden
bambaþka deðerlerle karþýlaþýveriyor. Nilüfer
Göle'nin deyimiyle "Tanzimat döneminden
itibaren Batýnýn üstünlüðünün Osmanlý bi-
lincine yansýmaya baþlamasýyla, tüm siyasi
akýmlar Batý boy aynasýnda düþüncelerini
ölçüp biçmiþlerdir. Doðu kendi kimliðini Batý
yansýmalarýnda yeniden gözden geçirmekte-
dir. Batýnýn üstünlüðü kendi gözünde de
kesinlestikçe, özgül kimliði ve tarihi solmak-
tadýr; bir yandan da paradoksal bir biçimde
kendine özgül olan kimliði arayarak, abar-
tarak, Batý karþýsýnda techizatlanmaya çalýþ-
maktadýr. Shayegan'in deyiþiyle "bilinçleri
yaralanmýþtýr". Kendi tarihinde kendisini
tanýyamayan toplumlar kendi eserlerine
yabancýlaþtýklari gibi, "ilerleme" ideali adýna,
esasýnda "bugünkü zamana"  yabancýlaþ-
mýþlardýr. Kendilerini, geri kalmýþlýklarýný
hatýrlatan o anki tarihten sýyýrmaya çalýþarak
kimi zaman geçmiþteki altýn çaða, kimi
zaman gelecekteki "muasýr medeniyete" ina-
narak ilerleme yollarý aramýþlardýr. Ýdealize
edilen ya geçmiþ, ya gelecektir, yaþadýklarý
an ise külfettir." 1

Böylesine karmaþýk bir ortamda tarih
ve arkeoloji mirasýnýnýn baþýna gelenler ve
tarih sömürüsü, bu makalenin konusunu
oluþturacaktýr.

Ýnsanýn her uðraþýsýnda bir çýkar ilke-
si yattýðýna göre, kendi koyduklarý standartlar
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doðrultusunda Anadolu topraklarý üzerinde
arkeolojik araþtýrma ve kazýlarla uðraþýp
Anadolu tarihinin rekonstrüksiyonunu yapan
Batýlý araþtýrmacýlar da, olaylara elbette çýkar
esasýna dayanan kendi gözlükleriyle baka-
caklardýr ve kendileri için pay çýkaracaklardýr.
Peki nedir bu uðraþýlardan saðladýklarý yarar-
lar? Ýnsanlar oralarý gezsinler, dinlensinler
veya Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
arkeolojik eser kazansýn diye mi yapmakta-
dýrlar?  II. Dünya Savaþýnýn sonuna gelince-
ye kadar Türkiye'de çalýþan arkeologlardan
pek çoðunun eser bulma, kendi milli müzele-
rine eser kazandýrma yanýnda, temsil ettikleri
devlet adýna casusluk yapma iþlevleri de var-
dý.2 Ama günümüzde bu öðelerin ikisi de
olmadýðýna göre niçin kazýyorlar? Çatalhö-
yük'ü ele alacak olursak, bu kazýnýn proje
geliþtirilmesi ve uygulanmasý incelendiðin-
de,3 Ýngiliz Arkeoloji Enstitüsünün burada
arkeolojide uygulanan yeni yöntemler,
teknikler, uygulamalar ve yeni cihazlar geliþ-
tirmede, arkeolojiyi "area studies" veya "field
archaeology" kavramlarýyla baðdaþtýrmada,
örnek bir okul olarak ortaya koymayý
amaçladýklarýnda, yani Türklere kendi toprak-
larý üzerinde ve kendi gözleri önünde örnek
olmak, yani standartlar koymak istediklerinde
hiç kuþku býrakmaz.4 Böylece ortaya konan
standartlar, kazý yöntemleri, icat edilen yeni
aletler Türkler tarafýndan da alýnýr ve uygu-
lanýr oluyor, yani onlar baðýmlý hale geliyorlar.
Buna karþýn 100 seneden beri arkeoloji
sahasýnda faaliyet gösteren Türklerin,
Batýlýlarý toprak altýndaki arkeolojik eserlerin
kazýlýp araþtýrýlmasýna ortak etmeleri dýþýnda
onlarý baðýmlý hale getirecek icatlarý veya
yöntemleri niçin yoktur sorusu akla geliyor.

Çatalhöyük'te kazý yapan Ingiliz
heyetinin  Çumra halký ile nasýl barýþýk bir
þekilde çalýþabildiði örnek olarak verilebilir.5
Uyuþum ve çýkar saðlama yöntemleri arasýn-
da Ýstanbul kökenli "Çatalhöyük Dostlarý"
entellerini karþýsýna alma pahasýna kazý
evinin Islami gelenekler doðrultusunda "açýk
yeþile boyanmasý" bile vardýr.6 Bu arada ilmi
deðerler saptýrýlýr ve bilimden tavizler bile ve-

rilir. Mesela uluslararasý kredi kartý þirketi
olan sponsorlarýndan birini "tavlamak" için,
obsidyenin ilk kredi kartý olduðu öne sürülür,
tüm ekip üyelerine promosyon þapkasý giy-
dirilir.7 Türk arkeologlar da arada bir sansas-
yon yaratýcý flaþ haberler patlatýrlar, mesela
zeytinyaðýnýn ilk kez Türkiye'de üretildiðini
öne sürerler, ama onlarýn zeytinyaðý þirket-
lerinden aldýklarý destek payý, o kredi kartý þir-
ketinki ile asla mukayese edilemez! Çatal-
höyük kazýlarýnda iþin bu propagandistik
yönü yanýnda bir þarkiyatçý kuruluþun özel
becerileri de açýk seçik gözlenebilir. Bir defa
çalýþtýðý çevreyle uyuþum ve barýþ saðla-
yarak verimli bir çalýþma ortamý yaratmak,
çevre halkýný eski eserlerle küstürmekten ise
sevdirmek, hakikaten özel beceri gerektiren
bir iþtir ve bunu ancak "orientalist" eðitimi
almýþ kiþiler yapabilirler. O ekibin becerisi ve
Çatalhöyük kültürünü kah anatanrýça, kah
Avrupa arkeolojisi, kah Hintavrupa kültür-
leriyle olan çoðu hayali iliþkilerini ön plana
çýkararak kazýnýn 1960'lardan beri uykuya
dalmýþ olan adýný bu kez daha çok ve daha
güçlü bir þekilde duyurabilmiþtir. Ama aþaðý
yukarý ayný bölgede uzun süreden beri
Türkler de neolitik ve kalkolitik kültürler içeren
yerlerde kazý yapýyorlar. Peki nerede onlarýn
baþarý göstergeleri, nerede yarattýklarý
sansasyon ve en önemlisi nerede ortaya koy-
duklarý standartlar ve yayýnlar? 

Batýlýlar tarih yazýcýlýðýna istedikleri
þekli verirler; yani tarih yazýcýlýðýnda da imge
yaratmakta beceriklidirler. Judeo-Hýristiyan
tarih yazýcýlýðýna göre ta Troja savaþlarý ile
baþlayýp, Pers savaþlarý (490-469), Büyük
Ýskender'in doðuyu iþgali, karþý Arap saldýrýsý,
Haçlý Seferleri ve Osmanlý Imparatorluðunun
batýda yayýlmasýyla devam edecek olan
Doðu ile Batý arasýnda sürekli bir üstünlük
savaþý olduðu öne sürülmüþtür.8 I. Dünya
Harbi sonunda Kudüs'ü iþgal eden Ýngiliz
komutanýn Selahattin'in mezarý baþýnda
Hýristiyanlarýn eninde sonunda Kudüs'ü geri
almayý baþardýklarýný haykýrmasý ve Fatih
Sultan Mehmet'in de Troya'da intikam
aldýðýný beyan etmesi düþündürücüdür ve bu
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konular Batýlý tarihçiler tarafýndan hep birer
kýþkýrtma unsuru olarak temcit pilavý gibi
ýsýtýlýr ýsýtýlýr önümüze konur; Gelibolu
zaferinden sonra bir Alman subayýnýn
Mustafa Kemal Atatürk'e "Troya'nýn
intikamýný aldýnýz" gibi safsatalar söylediði
ifade edilir.

Batýnýn Doðuyu sömürmesi konusun-
da hiç unutulmamasý gereken bir unsur vardýr
ki, bu da Edward Said'in "The Orientalism"
baþlýklý kitabýnda tüm yönleri ve tüm çýplak-
lýðýyla dile getirdiði "Þarkiyatçýlýk'týr"
(Doðubilim).9 Bu kitap, Batýlý bilim adamlarýn-
dan pek çoðu tarafýndan okunmadýðý gibi,
ondan ve yazarýndan nefret edenler pek çok-
tur. Neden? Batýnýn sömürü, baský yöntemleri
ve iki yüzlülüðünü acýmasýzca, ama polemiðe
kaçmadan ortaya koyar da ondan. Said'in
kitabýna karþý olanlarýn arasýnda Osmanlý ve
Ýslam tarihçilerinin yakýndan tanýdýðý Bernard
Lewis'de vardýr.10 Said'in hoþlanýlmayan yön-
leri arasýnda, Yahudilerin kültürel hege-
monyasýný ve kültür tacirliðini acýmasýzca
açýða çýkarmasý da vardýr. Belirtilmelidir ki,
Ýsrail arkeolojisinin bilime bakýþ açýsý hep
Tevrat gözlüðüyledir. Bu gözlükle bakýlan
sadece Kutsal Topraklar arkeolojisi deðildir,
maalesef tüm komþu ülkeler arkeolojisine de
ayný gözle bakýlýr. "Batý, iþine öyle geldiði için,
tarihe dürbünün tersiyle bakmýþ, gerçekleri
tersyüz etmiþ. Yüzyýllardan beri bir masal
uydurmuþ, kendisini, hele dünyayý ve bizi de
buna inandýrmýþtýr".11

Orientalizm, Batýlýnýn Doðuyu ve
doðu insanýný inceleyip deðerlendirken yarat-
týðý tek taraflý ve yapmacýk bir ideolojidir.
Ortaçaðlardan beri batýlýnýn, doðulularla ilgili
olarak çözemediði sýrlara karþý yürütülen
aþýrý polemiðin bir sonucudur. Doðu
dünyasýndan fersah fersah geride bulunan
Batý bir taraftan M.S 9. yüzyýlda doruðuna
ulaþan Arap rönesansý vasýtasýyla Eski Helen
kültürünü tanýma fýrsatý bulup, onu
sömürürken, diðer taraftan haklý olarak ken-
disinden üstün gördüðü Doðuya karþý inanýl-
maz bir yalancýlýk, karalama ve iftira kampan-
yasý baþlatmýþtýr. Bu acýmasýz polemik,

Dante'nin  Ilahi Komedisi ile doruðuna ulaþýr.
Bu polemik  doðu dünyasýnda derin yaralar
açmýþ, onu çöküntünün eþiðine getirmiþtir.
Fransýz doðu bilimcisi Louis Massignon bu
polemiðin etkilerini günah çýkarma derece-
sine varacak þekilde söyle belirtiyor: "Onlarýn
(Doðulular) herþeyini mahvettik, felsefelerini,
dinlerini. Artik hiçbir þeye inanmýyorlar.
Ýçlerinde sonsuz bir boþluk açýldý. Anarþinin
ya da intiharýn eþiðindeler." 12

Orientalizm edebiyat, sosyoloji, bilim,
tarih, arkeoloji, politika, felsefe, sosyoloji, dil-
bilgisi, antropoloji ve coðrafyayý içerir. Gayet
tabii olarak doðubiliminde de kendini açýkça
gösterir. Batýlýnýn Doðu arkeolojisini araþtýr-
ma nedenlerinden bir tanesi de, Doðulunun,
yani öteki tarafýn geçmiþini de Þarkiyatçýlýk
kýlýfýna uydurup, onu geçmiþi, þimdiki aný ve
geleceðiyle birlikte top yekün hegemonyasý
altýnda tutmaktýr. Bu yapýlýrken, Doðunun
despotik politik ve sosyal yapýsýna karþýn,
Batýnýn çoðulcu, demokratik yapýsý vurgu-
lanýr. Bu anlamda G. Childe "Batý Uygarlý-
ðýnýn Doðuþu" baþlýklý kitabýnda13 Avrupa
uygarlýðýnýn, onu eski Mýsýr, Çin ve
Hindistan'dan ayýran enerji dolu, baðýmsýzlýk
ve yaratýcýlýk dolu özelliklerini vurgular durur.
Ona göre Doðuyla Batý arasýndaki uçurum
daha Eski Tunç Çaðýnda belirginleþmeye
baþlamýþtý. Þarkýn aksine Avrupa maden iþçi-
leri özgürdü, herhangi bir koruyucuya, bir
aþiret reisine baðlý deðillerdi ve onlar için
üretmiyorlardý. Üretimlerini de aþiretler için
deðil, uluslararasý sayýlabilecek aþiretler
arasý bir pazar için yapýyorlardý.14 Görülüyor
ki, burada eðer tabiri caiz ise, klasik Atina
Demokrasisi ve 19. yüzyýl iþçi haklarý nere-
deyse taþ ve aðaç kovuklarýnda yaþayan
neolitik devir Hintavrupa kavimlerine
atfedilmiþtir.

Gerçekten de araþtýrma tarihine þöyle
bir bakýp, eski kazý raporlarýný ve seyahat-
nameleri okuyup, oralardaki resimleri, çizim-
leri ve gravürleri incelediðimizde, Batýlý tip-
lerin sürekli üstün ve medeni olduðunu
görürüz. Asur, Ninive, Zincirli, Boðazköy veya
Sakkara'dan dev arkeolojik eserler, arslanlar,
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insan baþlý, boða gövdeli otuz tondan fazla
dev eserler elleri kýrbaçlý, çok iyi giyinmiþ,
çevik bakýþlý Batýlý arkeologlar ve mühendis-
ler tarafýndan ve periþan giysileri ve yüzlerin-
deki boþ ifadelerle Þark saflýðýný ve kadercili-
ðini simgeleyen yüzlerce Doðulu yerlinin
ýrgatlýðýný yaptýðý bilinçsiz bir iþçi ordusu
eþliðinde cayýr cayýr yerlerinden sökülüp
kaldýraçlarla taþýnýr. O eserlerin bilmem hangi
müzede sergileneceðinden bihaberdirler.
Develer ve atlar üzerinde kendi gözleri
önünde geçmiþlerini düpe düz ellerinden alan
batýlýlarý o zamanlar bilinçsizce  seyrederler.

19. ve 20. yüzyýl Doðu dünyasýnda ise
bir kaç kliþe önyargý dýþýnda Batýyla ilgili
bakýþýný içeren ve buna tekabül eden bir olgu
yoktur. Onun yürütücü organlarýný, enstrü-
manlarýný oluþturan þarkiyatçýlar doðuyu
sürekli olarak sýký bir denetim altýnda tutarlar;
sürekli yukardan bakmasýný, üstünlük ve bil-
giçlik taslamada eðitilmiþ, sahalarýnda otori-
ter bilgiç kiþilerdir. Jean-Pierre Péroncel-
Hugos, Doðu ile olan  bir eserinde,15 Doðu ve
Anadolu dostu batýlýlara "meslekten
Anadolulu" der, yani onlarýn meslekleri ve öz
çýkarlarý gereði  bu dostluk oyununu oynadýk-
larýný söyler. Asla unutulmamalýdýr ki, Batýda
Disraeli'nin Trancred romanýnda "East is a
career" dediði çok sayýda meslekten þarki-
yatçýlar vardýr. Koloniyal idareciler, devlet
adamlarý, araþtýrmacýlar, askerler, diplomat-
lar, doktorlar, misyonerler, gezginler, yazarlar,
denizciler ve tüccarlar arasýnda çok sayýda
insan hep Orientalizmle meþgul olmuþlardýr.
Bu adamlardan pek çoðu doðuya git-
memiþlerdir bile. Bazýlarý o kadar gerçek dýþý
yazmýþlardýr ki, bizzat kendi yandaþlarý
tarafýndan bile acýmasýz ve abartýlý bulunmuþ
ve tenkid edilmiþlerdir. Örneðin
Chateaubrinad'ýn kendi çýkarlarý ve görüþleri
doðrultusunda icat ettiði doðu, bizzat
Stendahl tarafýndan bile onun "stinking ego-
ism"ine (kokuþmuþ bencillik) baðlanmýþtýr. Bir
bakýma Orientalizm þarkiyatçýlar için bir
ekmek kapýsý olmuþtur. Yazdýklarý kitaplarda
hep bilgiçlik taslarlar, "we know the best"
tavrýný sergilerler. Yazdýklarý þeyler hep

efsane ve kuramdýr. "Arap mentalitesi,
Anadolu mentalitesi, doðu duygusallýðý, Sami
davranýþ biçimi, Türk misafirperverliði, doðu
kaderciliði" hep onlarýn icat ettikleri ve iþledik-
leri hayal ürünüdür. Bilimde üstünlük ve tekel-
cilik saðlamak, standartlar yaratmak, ülkeler
ve ýrklar hakkýnda iyi, kötü imgeler (imaj)
yaratmak, sözlükler ve el kitaplarý, gezi
rehberleri, ansiklopedi makaleleri yazmak ve
bunlarý tüm dünyaya pazarlamak, devletleri
hizmetinde danýþman ve ajan (Lawrence gibi)
olarak çalýþmak gibi önemli iþlevler üstlenir-
ler. Bu bilim adamlarýnýn,  hepsini "dost"
olarak görmek yanlýþtýr. Udo Steinbach, "20.
yüzyýlda Türkiye" baþlýklý yanlýþlar ve iftiralar-
la dolu kitabýnda, Türkiye'den hep terör örgüt-
lerinin aðzýyla bahsetmekte, topyekün eleþti-
rerek, 'Ermeni soykýrýmý yapan Türk  söylemi-
ne hazýrlýk yapmaktadýr." Kiliseler, birtakým
Alman entelleri, politikacýlarý, onlarýn Türk
Murtazalarý, þu anda, 'Ermeni Soykýrýmý'
yemeðini piþirmekle meþguldürler.16 Devlet
destekli enstitülere þu veya bu isim adý altýn-
da vakýflar da katýlmakta ve onlarýn Türkiye
aleyhtarý faaliyetlere de katýldýklarý ileri
sürülmektedir.17

Avrupalý þarkiyatçýlarýn sýnanmýþ özel
beceri ve hünerleri sayesindedir ki, mesela
bir yabancý Türkoloða bazý çýkarlar karþýlýðý
demeçler verdirtilebilir. Ayný demeci bir Türk
bilim adamý verse, hiç inandýrýcý olmadýðý
sanýlýr, çünkü Türk þarkiyatçýda Batýlý meslek-
daþýnýn otorite ve standardý yoktur. Bir baþka
deyiþle Þarkiyatçýlar "Türk aydýnýnýn kutsal
putu" haline getirilmiþtir.18 Ýþte Þarkiyatçýlýðýn
gücü burada yatmaktadýr. Atatürk'e karþý
Ýngilizlerin söylediði hakarete varan küstahça
bir suçlamadan etkilenen Halide Edip Adývar
bile bu olguyu "Eðer Doðuyla Batý bir zaman
birbirinin boðazýna sarýlýrsa, bunun en büyük
nedeni yukardan bakma olacaktýr" 19 olarak
tanýmlamýþtýr.

Batýlý, Doðuluyu gözlem ve inceleme-
lerden sonra, çoðu kez gerçekle uzaktan
yakýndan iliþkisi olmayan politik ve felsefi
görüþler ile ortaya çýkar. Doðuyla ilgili hayal
ürünlerinin ilk örneðini, doðunun tek taraflý
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olarak batýya romantik bir þekilde takdim
edildiði eseri bir çok dile çevrilen Marco Polo
(1254-1324) verir. Polemiðin doðmasýnda
Halifelik döneminde ve Osmanlýlar zamanýn-
da Ýslamiyetin aþýrý þekilde Batý aleyhine
yayýlmasý ve Hristiyan aleminde ortaya çýkan
aþýrý korku çok etken olmuþtur. Elbette Haçlý
Seferleri sonrasýnda Avrupa'da yayýlan Ýslam
imgesinin de rolü büyük olmuþtur. Ama en
çok körükleyen unsur, Omanlý Ýmparatorluðu-
nun Batý aleyhine yayýlmasý, Akdeniz dünyasý
ve Avrupa'nýn doðusunu idaresi altýna almasý
olmuþtur. Doðu yayýlmacýlýðý ve üstünlüðü
karþýsýnda savunmasýz kalan Batý, Orienta-
lizm'e sýðýnmýþtýr. Orientalizmin kökenleri,
1312 Viyana konsiline kadar geri gider. Bu
konsilden sonradýr ki Oxford, Paris, Bologna,
Avignon ve Salamanca üniversitelerinde
doðu dilleriyle ilgili kürsüler kurulmuþtur.

E. Said,  Batýnýn doðuya bakýþý ve
ona yaptýðý gaddarca muameleyi, Fransýz
romancý Flaubert'in romanýndaki Mýsýrlý saray
kadýný Küçük Hanýma karþý takýndýðý tavýrla
karþýlaþtýrýr. Ama Flaubert kadýnýn avukatý
gibidir, onun adýna konuþur, onu yorumlar ve
istediði biçimde okuyucusuna takdim eder.
Batýlý okurlarýna, Küçük Hanýmýn nasýl tipik
bir doðulu kadýn olduðunu habire anlatýr,
doðuyu görmemiþ olan okuyucularýný
inandýrýr. Afrika atasözünün dediði gibi
"Arslanlar kendi tarihlerini yazýncaya kadar,
avcýlýk tarihleri sadece avcýlarý övmeye
devam edecekleridir". Gene Said'e göre
kültürlerin sürekli deðiþmesi ve kültürler arasý
bilgi alýþ veriþi gayet olaðan bir þeydir. Ama
bir kültür verisi alýnýrken veya iþlenirken, alan
veya iþleyen, inceleyen tarafýn o veriyi ken-
disi yararýna deðiþtirmesi, yani onu saptýr-
masý, affedilmez bir þeydir. Gerçekten
kültürel hegemonyanýn nedenlerinden biri de
burada yatmaktadýr.

Þimdi maddi çýkarlara gelelim.
Konumuz açýsýndan bakýldýðýnda maddi çýkar
ilk baþta kedisini belli baþlý Batý Ülkelerinin
müzelerine eser saðlamakta, kapital refah
sonucu sözüm ona üstün bir zevk seviyesine
ulaþmýþ olan zengin kiþilerin özel müzelerine

veya özel kolleksiyonlarýna eser saðlamada
gösterir. Batýda da eskiçaðlardan beri yaygýn
olan bu yöntem, e bilinçsizce Türkiye'ye de
girmiþtir. Hatta devletin eski eserlerden elini
çekmesi bile tartýþýlmýþtýr. Tabii eski eser
toplamanýn bir de gerçek kaçakçýlýk yönü
vardýr. Bugün Türkiye'de en son model teknik
araçlarla donanmýþ 60 bin kiþinin üzerinde bir
defineciler ve kaçak kazýcýlar ordusu olduðu
tahmin edilmektedir.20 Antika eser aramada
kullanýlan dedektörler fuarlarda sergilenmek-
te, gazetelerde reklamlarý yapýlmaktadýr.
Burada eski eserler týpký eroin ve silah gibi
para getiren metahlardan baþka bir þey
deðildir. Körfez savaþýndan sonra Irak Müze-
lerinin  yaðmalanmasý, bu üç yöntemin üçü
için de açýk bir örnek oluþturur. Irak Müzele-
rinden 5 binin üzerinde eser çalýnmýþtýr!

Osmanlý Imparatorluðunda da 18.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan beri uygulanan yað-
malama günümüz Türkiye'sinde baþka bir
kýlýf altýnda devam etmektedir. Burada benim
dikkatimi özellikle çeken bir nokta var: 19.
yüzyýlýn sonlarý ile 20. yüzyýlýn baþlarýnda en
baþta Abdühamid'in istibdad rejiminden yurt
dýþýna kaçan aydýnlar vardý. Batýdaki
Osmanlý aleyhtarý kiþilere sýðýnan ve sýrtlarýný
onlara dayayan bu kimseler o zamanýn þart-
larýnda milliyetçilik, vatanperverlik ve aydýnlýk
taslýyorlardý. Bu insanlarýn Avrupa'da bulun-
duklarý yýllar, Anadolu arkeolojisinin en yoðun
þekilde yaðmalandýðý zamana rastlýyordu.
Ama bu insanlar kýllarýný bile kýpýrdatmýyor-
lardý. Bulunduklarý ülkenin entelleri ile içli dýþlý
olan ve devletlerini sürekli Avrupalý dostlarýna
þikayet eden bu kiþiler hiç mi müzelere
(Louvre, British Museum, Vorderasiatisches
Museum) gitmiyorlar, o müzelerin Osmanlý
topraklarýndan kaçýrýlan eserlerle týka basa
doldurulduðunu görmüyorlar mýydý? Bu
arada, Jön Türkler denen bu insanlarla,
günümüz Avrupasýndaki dostlarýna sýrtlarýný
dayamýþ ve onlara sürekli olarak Türkiye
Cumhuriyeti Devletini þikayet eden nice insan
arasýnda büyük bir benzerlik gördüðümü
belirtmek isterim. Halbuki, Türkiye'de arkeo-
lojinin geliþimi, bugünkü durumu, geleceði ve
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sorunlarý hakkýnda kafa yoran tek insan olma
özelliðine sahip Ýstanbul üniversitesinden bir
meslekdaþýmýz, Türk arkeolojisinin "yüz yýllýk"
bir geçmiþinden bahsedebiliyor ve benim
burada sözünü ettiðim ve Osman Hamdi Bey
zamanýndaki yaðmacýlýk devrinden övgüyle
söz ediyor.21 Eserlerin olasýya talan edildiði
böyle bir dönemden nasýl Türkiye'de arkeolo-
ji biliminin kurulduðu yýllar olarak sitayiþle söz
edilir, anlamakta güçlük çekiyorum.

Maddi sömürüden sonra kültürler
manevi açýdan nasýl sömürülür, þimdi ona
bakalým. Eski anonim, ölü kültürlere sahip
çýkma, onlarý benimseme, kendine
günümüzde pay çýkarma çabalarý yeni
deðildir. Her medeniyet kendisinden öncekini
belirli bir anlam ve boyutta sahip çýkmýþ ve
sömürmüþtür. Eðer Sumer kültürü,
Akad/Babil/Asur, Mezopotamya kültürü
Tevrat ve Ýncil, eski Doðu ve Mýsýr uygarlýklarý
ve Minos kültürlerinin tamamý Grekler, Grek
kültürü Roma ve bunlarýn hepside Rönesans
ve Reform çaðý Avrupasý tarafýndan benim-
senip sömürülmemiþ olsaydý, kültürlerdeki
devamlýlýk ve Avrupa kültürü olamazdý. Ama
bu gerçek anlamda bir sömürü deðildir.
Sömürü, kendinden önceki uygarlýk veri-
lerinin alýnýp (yani çalýnýp) benimsenmesi ve
ondan çýkarlar saðlanmasý, üstünlük taslan-
masýyla baþlar. Bu esasa göre örneðin
Türklerin Ýslam veya Batý uygarlýklarýný taklit
etmekle onlarý sömürdükleri söylenemez;
aksine, burada veren taraf kendisi için bir
takým üstünlük paylarý çýkarýr. Ayný þey
sadece tek taraflý olarak veren, ama körü
körüne almayan Batý uygarlýðý için de söz
konusudur.

Kültür dediðimiz olgunun araþtýrýl-
masý, deðerlendirilmesi ve pazarlanmasý, çok
özel beceriler ister. Konfiçius'un yazdýðý gibi,
"Mesele bu alemin nasýl yaratýlmýþ olduðun-
da deðil, onu bizim nasil idare ve tanzim ede-
ceðimizdedir." Yani Batýlý, kendi öz Avrupa
uygarlýðýnýn temelini oluþturan olgularý, eski
uygarlýklarýn idaresini ve pazarlamasýný biz-
zat üzerine almýþ, onlarý istediði biçimde
toparlamýþ, devþirmiþ, deðerlendirmiþ ve
piyasaya sürmüþtür.

Eski Helen uygarlýðýnýn özümsenme-
sine,  sömürülmesine ve pazarlanmasýna en
iyi örnek Almanya'dýr, þöyle ki: Klasik arkeo-
loji ve eski Grek araþtýrmalarý, Alman roman-
tizminin yarattýðý bir olgudur ve en baþta ede-
biyat, felsefe, heykeltraþlýk ve mimarlýk gibi
alanlarý kapsar. Olaylar aþýrý derecede soyut-
lanmýþ ve estetikleþtirilmiþ, hayali bir Grek
kültürü yaratýlmýþtýr. Klasik çað Yunan araþtýr-
malarý bizzat devlet tarafýndan aþýrý derece
desteklenmiþ, o kültürün ve dilin okullarda
okutulmasý mecbur tutulmuþtur. Liselerinde 9
sene sürekli Yunanca okutulan, Homeros
destanlarý bazen pedagoji yöntemleri bile
çiðnenerek ezberletilen baþka bir ülke yoktur.
Yunan kültürüyle "iþba" olmayan bir kimse
devlet ve bilim adamý,  aydýn olamazdý.
Kýsacasý, Butler'in isabetli olarak dediði gibi
"Eski Grek kültürü Almanya'yý baskýsý altýna
almýþ bir tirandýr" ve bu bir toplum hastalýðýy-
dý. Winckelmann'ýn çabalarýyla nesne (Sinn)
ve erotik birbiriyle baðdaþtýrýlmýþ ve nice
Alman'ýn plastik ve mimarideki nostaljilerine,
gizli arzu ve dürtülerine tercüman olunmuþ-
tur. Fransýz kültürünün bir tarafa býrakýlmasý,
Almanya'nýn Fransa ve Italya ile arasýný
açmýþ, Roma araþtýrmalarý onlara býrakýl-
mýþtýr. Almanlar ganimet bulmuþ gibi bütün
güçleriyle Greklere sarýlmýþlardýr. Askeri
yenilgi ve ekonomik çöküntü yýllarýnda bile
Eski Grek kültüründe aþýrý derecede moral ve
destek bulmuþlar, depresyonlardan kurtul-
muþlardýr.22 Atina, Ýstanbul, Baðdad, Tahran,
Þam, Kahire, Roma ve Madrid'de kurulan
Alman arkeoloji enstitüleri (DAI) bizzat
Kaiser'in himayesinde idi. Grekleri araþtýr-
makla görevli bu enstitülerin iþlevleri, sonra-
dan tüm Akdeniz uygarlýklarýný araþtýrmaya
ve sömürmeye yönelmiþtir. Yapýlan kazýlarýn
pek çoðu o zamanlar Osmanlý topraklarý için-
deydi. Bergama sunaðýný, Milet pazar yeri ka-
pýsýný, Zencirli kabartmalarýný, Asur eserlerini,
Meþhed sarayýný ve Boðazköy sfenkslerini
bulan ve Berlin Müzelerine götürenler onlar-
dý. Boðazköy-Hattusa'da Hitit tabletlerini
bulup gene Berlin'e götüren ve Hititçeyi
çözen de onlardý. Niye? Tüm bunlar kendileri-
ne kültürel üstünlük saðlýyorlardý da ondan.
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Jones'un isabetli olarak ifade ettiði
gibi, anonim kültürlerin teori ve pratikte
sahiplenilmesi, arkeolojinin en çok baþýný
aðrýtan konulardan biridir.23 Modern milletler
þecerelerini geriye doðru götürürken, hep bu
yönteme, yani arkeoloji yaðmasýna baþ vur-
maktadýrlar. Tarih sahnesine yeni kavimler
çýktýkça, anonim kültürlere sahip çýkma
devam edecektir. Daha dün Macar, Fin, Türk
olan Sumerler aniden kimlik deðiþtirecek, o
baðnaz insanlarýn manevi boyunduruðu altý-
na gireceklerdir. Daha dün Hurrili olan
Mitanni devleti birden bire Indo-Ari olacak,
onlara kah Ýranlý, kah Hintli, kah Avrupalý kah
baþka gözlerle bakýlacaktýr. Mýsýr'ý iþgale
etmiþ olan Hiksoslar bile kimlik deðiþtirecek-
lerdir. Dil, din ve ýrk açýsýndan hiç bir iliþkisi
olmadýðý halde Hurrilerle Urartular Ermeni
olacaklardýr. Gerçek ýrki baðlantýlarý olan biri-
si, mesela Saddam Hüseyin, haklý nedenlerle
Babil kültürüne sahip çýkmak istediðinde ona
herkes býyýk altýndan gülecek. Ýran þahý ha-
yattayken Pers Imparatorluðunun 2500. yýl-
dönümünü kutlamýþ, o görkemli merasime
pek çok devlet adamý katýlmýþtý. Keza Yunan-
lýlarýn eski Minos, Miken , Helen ve hele hele
Bizans kültürlerine sahip çýkmalarýna, Ýtal-
yanlarýn Romayý sahiplenmelerine, Yahudi-
lerin Eski doðu, Mýsýr ve Fenike kültürünün
bir çok öðelerine sahip çýkmalarýna hep seyir-
ci kalýnacaktýr. Yunanistan sýrf bir isim yüzün-
den Makedonya ile neredeyse savaþýn eþi-
ðine gelecektir. Latince vecize “quit libet Jovis
non licet bovis” (Jupiter'in yaptýðýný inek asla
yapamaz!) bunu çok güzel dile getiriyor.

National Geographic Magazine Eski
Mýsýr kültürüyle ilgili özenle boyanmýþ, bol
resimli bir makale yayýnladý. O zamanlar, Eski
Mýsýr ve hatta Grek kültürünün kökenlerinin
Siyah Afrika olduðu tezinden24 etkilenen ve
ölü kültürlerden pay çýkarmaya soyunan ezik
bir çok Amerikalý siyah, bu makaleye tepki
göstermiþlerdi ve haklýydýlar, keza resimlere
yakýndan bakýldýðýnda, tiplerin hep Tevrat
dünyasýndan tanýdýðýmýz hayali beyaz insan-
larý canlandýrdýðý açýk seçik görülüyordu:

"Afrika tarihiyle uðraþan biri olarak
ben, Eski Mýsýr'lýlarý Avrasyalýlarmýþ gibi re-

simlemiþ olmanýz konusunda sizinle hemfikir
deðilim. En son antropolojik ve arkeolojik ke-
þifler Eski Krallýðýn zenci Nubya kökenli oldu-
ðunu göstermektedir." (Lee M. Robinson) 

"Afrika kökenli bir Amerikalý olarak 19.
yüzyýlýn Eski Mýsýr kültürünü "beyazlaþtýrmýþ"
olmasý konusunda haddinden fazla duy-
gusalým. Resimleriniz sanatsal açýdan iyi
niyetli bir yaklaþýmýn ürünüydü; ne var ki,
Eski Mýsýr ýrký tamamen farklýydý. O insanlar-
dan bazýlarý Mýsýr cumhurbaþkaný Hosni
Mubarek'e, diðer bazýlarý ise Anwar Sadat'a
benzemekteydi. Eski Mýsýr, günümüzün ýrkçý
saplantýlarýna çakýlýp kalmamýþtý. Yüksek
Rahip Rahotep'in heykeli ile 20. yüzyýl
Amerikasýnda "siyah" olarak damgalanan
benim bazý aile fertlerim arasýnda yakýn ben-
zerlikler mevcuttur. Gerçek þudur ki, hem
modern, hem de eski ýrklara yönelik ýrk
sýnýflandýrýlmalarý tamamen keyfî bir
olgudur". (Solomon Sanders)

Kültür sömürüsündeki yarýþ o kadar
þiddetli ve acýmasýzdýr ki, sömürücü ve yayýl-
macý Batý güzel, iyi ve yararlý olan her eski
kültüre sahip çýkar. Anadolu'nun baðrýndan
yetiþmiþ olan üstün yetenekli Kangal köpe-
ðine dahi sahip çýkýlýr, onu Anadolu'ya Avru-
pa'dan Galatyalý çobanlarýn getirdikleri söylenir.
Batýnýn kültür sömürüsü karþýsýnda hemen
her konuya el atýp çözüm bulan Büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih tezini ve
Güneþ Dil teorisini ortaya atmakla karþýlýk
vermiþtir; bu konu herkesçe bilindiðinden
üzerinde durmayacaðým.

Ziya Gökalp, Atatürk'e kültür konu-
larýnda yol göstericilik yapýyordu. Hem taklitçi
Batýcýlýðý hem tutucu Islamcýlýðý eleþtiren
Gökalp, bunlara karþý milli kültür fikrini ortaya
atmýþtý. Milli kültürü bir milletin kimliðinin
bekçisi ve toplumun ilerlemesinin güvencesi
olarak görmekteydi. Avrupa rasyonalizmi ve
bilimine ulaþmak, ancak ayný zamanda Türk
kültürünü de korumaktýr. Gökalp Jean
Jacques Rousseau'yu zikrederek, doðanýn
medeniyet karþýsýnda korunmasý gerektiði
gibi, özgün Türk kültürünün Batý uygarlýðý
tarafindan yok edilmemesi gerektiðini savun-
maktadýr.
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“Besinin ilacýn, ilacýn besinin olsun" 
Hippokrates

Antik dönemde yaþam, günümüzden pek
farklý sayýlmazdý. Ýnsanlar hastalandýk-

larýnda kendilerine þifa olabilecek ilaçlarý
doðada aramýþlardý. En fazla kullanýlan ilaç-
lar bitkilerden doðal olarak elde edilirdi. Ayrý-
ca hayvansal maddelerin ve minerallerin iyi-
leþtirici özelliklerinden de yararlanýlmaktaydý. 

Bitkisel ilaç kullanýmýndaki bilgiler, ya
deneme yanýlma yöntemiyle bulunmuþtu ya
da büyücü-þaman diyebileceðimiz insanlar,
bilemediðimiz bir yöntemle bilgiye ulaþmýþ ve
bu bilgiyi halka aktarmýþtý. Bilgiye her ne
biçimde ulaþýlýrsa ulaþýlsýn, bunlar aðýzdan
aðýza kuþaklar boyunca aktarýlmýþ ve
hastalýklarýn tedavisinde  bu bilgiler topluluk-
larýn  gereksinmelerini karþýlamaya yetmiþtir.

Antik dönemin farklý toplumlarýnda
kullanýlan bitkisel ilaçlarýn birbirleriyle benzer-
liklere sahip olmalarý rastlantýsal deðildi. Bu
durum bilgiye benzer bir deneyim sonucu
ulaþýldýðýný gösterir. Bununla birlikte toplum-
lar arasýndaki ticaret de, bu bilgilerin deðiþ
tokuþunu saðlýyordu.

SUMER'DE BÝTKÝSEL ÝLAÇLAR
Ýki nehir arasý anlamýna gelen

Mezopotamya adý Dicle ve Fýrat Nehirleri
arasýnda kalan coðrafi bölgeyi ifade eder.
Bölge, bu nehirlerin periyodik olmayan
taþkýnlarý nedeniyle zengin ve verimli bir hale
gelmiþtir.

Mezopotamya'da, bulunmuþ bazý kil
tabletler, bize bölge halkýnýn yaþantýsý
hakkýnda bilgi vermektedir. Günümüze
ulaþan pek çok tabletin ne yazýk ki çok az
miktarý týpla ilgilidir (Res.1). 

Mezopotamya'nýn büyük uygarlýðý
Sumer'in týbbý ile ilgili yakýn bir  zamana
kadar hemen hemen hiç bir metin ele
geçmemiþti. Mezopotamya  týbbýna iliþkin bil-
giler, Sumer týp bilgilerini kullanan Akkad
metinlerinden elde edilmiþtir. Bugün Sumer
týbbýna iliþkin sadece iki adet metin ele
geçmiþtir. Bunlardan biri tek bir ilaç tarifini

içermektedir. Diðeri ise onbeþ ilaç tarifini
içerir. M.Ö 3. binyýlýn son çeyreðine tarihle-
nen bu tablet 60- 70 yýl önce çýkarýlmýþ olsa-
da akademik düzeyde 1940 yýlýna kadar
anlaþýlamamýþtýr. Pek çok çeviri arasýnda en
güveniliri Pensilvanya Üniversitesinden
Miguel Civil tarafýndan hazýrlanmýþtýr.

Bu belgede 145 sýra yazý vardýr. Ýlk 21
satýrý yýprandýðý için ne yazdýðý anlaþýlmýyor.
Çivi yazýlý bu metinde "bir adam þu hastalýk-
tan dolayý sýkýntý çekiyorsa" gibi anlatýmlar
bulunmamaktadýr. Ancak metinden geriye
kalanlar "....kökü", "....baþý", "yün", "tuz" gibi
parçalardýr.

Ýlaçlar  15 tanedir. Ýlaçlarýn uygulanýþ
biçimlerine göre üç gruba ayrýlabilir. Ýlk grup-
ta 8 ilaç tarifini kapsayan lapalar bulunmak-
tadýr. Genel olarak listedeki maddeler toz
hale getirilir. Sonra bir sývý ile lapa yapýlýr ve
yara olan yer yað ile sývandýktan sonra lapa
ile sarýlýr. Metinde geçen bu örneklerden
bazýlarý þu þekilde sýralanabilir;
Anadishsha bitkisi, dikenli bitkilerin dallarý
(muhtemelen Prosopis stephaniana), duash-
bur tohumlarý (muhtemelen Atriplex halimus)
ve ..., suyla-seyreltilmiþ bira onun üzerine
dökülür; hasta yer bitkisel yaðla ovulur ve
lapa onun üzerine uygulanýr.

Nehir çamuru toz edilir, suyla ýslatýlýr,
yað ile karýþtýrýlýp lapa yapýlýr.

Kurutulmuþ þarap, çam aðacý, erik
aðacý üzerine bira dökülür, yað ile yara
sývanýr ve sonra lapa yaraya uygulanýr.

...... aðacýnýn kökleri toz edilir ve kuru-
tulmuþ ziftle karýþtýrýlýr, üstüne bira dökülür,
yað ile sývanýr ve lapa yapýlýr.

Ýkinci grup tarifler, dahilen kullanýla-
cak ilaçlarý içermektedir. Bu tür tariflerden üç
tanesi bulunmaktadýr. Bunlardan ilki biraz
karmaþýk bir tariftir.

Sert birayý ... bitkisinin reçinesi üzeri-
ne dök, ateþin üzerinde ýsýt; bu sývýyý ziftin
içine koy ve hasta adamýn içmesini saðla.

Armutlarý toz et, manna (kudret hel-
vasý) bitkisinin köklerini biranýn içine koy ve
hasta kiþiye içir.

"Nignagar" sebzesinin ve mirra'nýn

ANTÝK DÖNEMDE KULLANILAN BÝTKÝSELANTÝK DÖNEMDE KULLANILAN BÝTKÝSEL ÝLAÇLAR VE TEDAÝLAÇLAR VE TEDAVÝVÝ

Seda Karagöz ARIHAN*
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tohumlarý ve kekik toz edilir, biranýn içerisine
konur ve hasta adama içirilir.

Üçüncü grup tariflerin anlaþýlmasý
daha zordur. Metnin hem bir kýsmý kopuktur
hem de tarif edilen uygulamalarýn ne olduðu
belirsizdir.

"Kaplumbaða kabuðu kýrýlýr... hasta
organ yað ile sývanýr daha sonra toz edilmiþ
kabuk sývanýr. Daha sonra saf bira ile ovulur.
Sonra su ile yýkanýr ve hasta nokta ezilmiþ
göknar aðacý ile kapatýlýr. Bu uygulama "tun"
ve "nu" hastalýðý durumunda yapýlýr.

Tun ve nu muhtemelen cinsel organ-
lara ait iki parçayý ifade etmekte olup bir çeþit
zührevi hastalýk konu edilmiþtir.

Antik dökümanlarýn gösterdiði üzere
Sumerli týpçýlar, bugünkü meslektaþlarý gibi
bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklarý
kendi ecza dolaplarý için hammadde olarak
kullanmaktaydýlar. En çok tanýnan mineraller
sofra tuzu (sodyum klorür), güherçile (potas-
yum nitrat), nehir zifti ve ham petroldü.
Hayvani ürünlerden ise yün, süt, kaplumbaða
kabuðu ve su yýlaný kullanýlmýþtýr. Ancak ilaç-
larýn büyük çoðunluðu botanik ürünlerden
gelmekteydi. Kekik, hardal, erik, armut, incir,
söðüt, Atriplex halimus L., Prosopis stephani-
ana, "manna" bitkisi, çam, bira, þarap ve
bitkisel yað gibi iþlenmiþ ürünlerin kullanýldýðý
anlaþýlmaktadýr.

Eldeki antik dökümanlar büyü ve
diðer metafizik yollardan uzak, þeytan ve
Tanrýlarý içermeyen ve gözlemsel-akýlcý tarif-
ler içermektedir. Her ne kadar bu tariflerin
tedavi edici özellikleri deneylerle sýnanarak
yazýlmamýþsa da modern týbbi araþtýrmalara
konu olan bazý bitkileri de içermektedirler.
Ancak ne yazýk ki antik ilaç listelerinde bu ta-
riflerin hangi hastalýklara yönelik hazýrlandýk-
larý belirtilmemektedir. Tariflerle ilgili bölüm-
lerin bir kýsmý da ciddi zarar görmüþtür. Bir
kýsmýnýn da ne olduðu anlaþýlmamaktadýr.
Ancak anlaþýldýðý kadarýyla bu metinler bir
doktorun elinde referans olarak bir deðer
ifade etmekteydi. 

SUMERLÝ DOKTOR LULU
Antik týp doktoru bu tabletleri okuyup

yazabilen kültürlü ve eðitimli bir insandý.
Bunu saðlayabilmek için gençliðinin önemli

bir kýsmýný "edubba" adýndaki Sumer okulun-
da geçirmiþti. Bu eðitimi veren profesörler
"ummia"lar öðrencilere o günün mevcut aka-
demik bilgilerini eksiksiz anlatmaktaydýlar.

Sumer'de týp doktorlarý a-zu olarak
bilinir. Kelime anlamý olarak çevirisi yapýldý-
ðýnda "su-bilicisi" anlamýna gelmektedir.
Tabletlerde bilinen ilk doktor Lulu adýnda bir
kiþidir. "Doktor Lulu" Ur kentinde yapýlan
kazýlarda ortaya çýkarýlan bir tablette yer
almaktadýr ve yaklaþýk M.Ö. 2700'e denk gel-
mektedir. Doktorlarýn önemli bir sosyal yere
sahip olduklarý fikri Urlugaledinna adýnda
Lagash'lý bir doktorun silindirik mühründe
Gudea'nýn oðlu Ningirsu'nun altýnda önemli
bir yerde durmasýyla da desteklenmektedir.
Bunun yaný sýra veterinerler, ise "öküz dok-
toru", "eþek doktoru" olarak da bilinmekteydiler.

ASUR TIP KÜTÜPHANESÝ
Bugünkü araþtýrmalar ýþýðýnda,

Mezopotamya'da týpla ilgili metinler içerisinde
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iki yüz elli kadar bitkisel ilaç tanýmlana-
bilmiþtir. Týbbi uygulamalarla ilgili bilgi veren
tabletlerin pek çoðu Asur'un, son büyük kralý
olan Asurbanipal'ýn kütüphanesinden elde
edilmiþtir Kralýn Nineveh'teki sarayýnda yer
alan Asurbanipal'ýn kütüphanesinde bulunan
yirmi bin  kil tablet, saray istilacýlar tarafýndan
yakýldýðýnda ortaya çýkan büyük ateþ tarafýn-
dan bir kez daha piþirilmiþ, bu sayede korun-
muþtur. 1920'lerin baþlarýnda Asurbanipal'ýn
kütüphanesinde bulunan altý yüz týp tableti
Cambell Thompson tarafýndan yayýnlan-
mýþtýr. Diðer týp metinlerini içeren tabletler
daha yakýn tarihlerde yayýnlanmýþtýr. Franz
Kocher, "Die Babylonishch-Assyrische
Medizin" adýyla bir seri yayýnlamýþtýr. Bu seri
içerisinde ilk Asur döneminden, "ashipu"
olarak adlandýrýlan bir týp uygulayýcýsýnýn
kütüphanesi de mevcuttur.

ÞÝFACI ASHÝPU ve ASU
Tabletlerden öðrenildiði kadarýyla

antik Mezopotamya'da iki tip profesyonel týp
uygulayýcýsý mevcuttu. Ýlk tip "ashipu" olarak
adlandýrýlmaktaydý. Mezopotamya týbbýnýn
daha eski kayýtlarýnda bunlara sýklýkla
büyücü adý verilirdi. Bunlarýn en büyük iþlevi
hastalýðý teþhis etmekti. Ýç hastalýklar söz
konusu olduðunda ashipu hangi Tanrý veya
iblisin bu hastalýða sebep olduðunu belir-
lemekteydi. Ashipu ayný zamanda hastalýðýn,
hastanýn iþlemiþ olduðu bir günah veya
hatadan dolayý mý olduðunu da belirleyecek-
ti. Ashipu bu teþhisi yaptýktan sonra hastalýða
sebep olan bu kötü ruhu kovabilmek için
gereken kutsal sözleri de söyleyecekti.
Ashipu hastasýný "asu" adý verilen farklý bir tür
þifacýya gönderebilirdi. Bu kiþi bitkisel ilaçlar
konusunda bir uzmandý. Bunlar o zamanýn
bir anlamda doktoru da sayýlabilmekteydi.
Örnek olarak bir yarayý tedavi ederken asu,
üç temel uygulamaya güvenmekteydi; yýka-
ma, bandajlama ve yarayý kapama. Her üç
teknik de dünyanýn bilinen en eski týbbi yön-
temleridir (yaklaþýk M.Ö. 2100). 

Asu'nun bandaj hazýrlama konusun-
daki bilgisi dikkat çekicidir. Ýçerisinde tedavi
edici özellik taþýyan bu antik bandajlar büyük
bir ihtimalle yararlý sonuçlar doðurmaktaydý.
Bazý bandajlar bitkisel reçineyi veya hayvan

yaðýný alkaliyle ýsýtmak gibi bazý karýþýk uygu-
lamalarý içermekteydi. Bu karýþým ýsýtýldýðýn-
da bakteriyel enfeksiyonun ortadan kaldýrýl-
masýnda yardýmcý olabilecek sabun elde
edilmekteydi. Her ne kadar ashipu ile asu
arasýndaki iliþki kesin deðilse de hastanýn þifa
bulabilmesi için birlikte çalýþmýþ olmalarý ihti-
mali oldukça yüksektir. Zengin hastalar
muhtemelen her ikisinden de tedavi göre-
bilmiþlerdir.

Hastalarý paylaþmanýn ötesinde bu iki
tip þifacýlarýn çalýþma alanlarý arasýnda bazý
kesiþmeler de yaþanmýþtýr. Bir asu bazen dua
okurken bir ashipu da bitkisel ilaç kullan-
mýþtýr. Bu ortak çalýþmalara ait bazý kanýtlar
eczacýlýk reçeteleri içeren ashipu kütüpha-
nesinde bulunmuþtur.

Mezopotamyalý doktorlarýn bu tür
yeteneklerine ait metinler Hammurabi
Kanunlarýnda yer almaktadýr. Bu kanunlar kil
tablete deðil büyük ve cilalanmýþ bir kayaya
yazýlmýþtýr. Modern anlamda bir kanun olarak
adlandýrýlabilecek bu metin ayný zamanda
Hammurabi'nin (M.Ö. 1700) hüküm verirken
yaptýklarýný ve adaletinin bir tanýtýmý, reklamý
gibidir. Hammurabi kanunlarýna göre doktor-
lar yaptýklarý tedavilerden mesuldürler. Bir
hastayý kurtardýklarýnda veya ölümüne sebep
olduklarýnda alacaklarý ödül veya ceza
kanunlarla belirlenmiþtir. Bir zengini iyileþ-
tirmek için bir köleyi iyileþtirmeye göre daha
fazla ücret alýnmaktaydý. Tedavi nedeniyle bir
kölenin ölümüne neden olmak sadece
kölenin parasal olarak bedelini ödemek iken,
bir zenginin ölümünde doktor, elinin kesilme-
si ile karþý karþýya kalabilirdi. Ancak cerrahi
müdahale dýþýndaki bir ölümde böyle bir
durum gözlenmemektedir.

Tabletlerde cerrahinin uygulandýðý
durumlara ait prosedürler belirtilmektedir. 3
adet tablette bir asu'nun hastanýn göðsünde-
ki enfeksiyonu dýþarý çýkartmak için uygulan-
masý gereken metotlar yazýlmýþtýr. Diðer
ikisinde kafadaki hastalýklarda uygulanacak
metotlar anlatýlmýþtýr. Tabletlerin bir tanesin-
de kafatasýnýn nasýl kazýnacaðý diðerinde ise,
muhtemelen anti-bakteriyel etki yapmýþ olan
susam yaðýnýn nasýl uygulandýðý yazýlmýþtýr.

Eski Mezopotamya ilaçlarýnýn önemli
bir kýsmý bitkisel ilaçlara ayrýlmýþtýr. Ne yazýk
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ki bu bitkilerin ne olduklarýný kesin olarak
belirlemek çok zordur. Tanýmlanabilen ilaçla-
rýn büyük çoðunluðu bitkisel ekstreler, reçi-
neler veya baharatlardýr. Asu týbbi repertuarý
içerisindeki ilaçlarýn pek çoðu, antibiyotik ve
antiseptik özelliklere sahipti. Ancak tüm bu
uygulamalarda güçlü bir plasebo etkinin oldu-
ðu unutulmamalýdýr. Plasebo, hastalara veri-
len ilaç biçimindeki (fakat ilaç olmayan) nes-
nenin iyileþtirici etkisi olmasý anlamýna
gelmekte olup tamamen psikolojik kökenli bir
tedavidir. Hastalar doktora kendilerini iyileþtir-
me gücüne sahip olduklarýna þüphe etmeden
inanmýþlardý. Bu nedenle doktora gitmek en
azýndan hastalarda psikolojik olarak þifa bul-
mak ve iyileþmek anlamýna gelmekteydi.

Ashipu ve asu'nun rolünün ötesinde
Eski Mezopotamya'da diðer iyileþtirme me-
todlarý da mevcuttu. Bu alternatif kaynaklar-
dan birisi Gula Tapýnaðýdýr. Köpek biçiminde
tasavvur edilen Gula en belirgin þifa Tanrýla-
rýndan birisiydi (Res.2). Bu tapýnaklarda
hastalarýn Yunanistan'daki Asklepion tapýna-
ðýnda olduðu gibi kalabilecekleri yerler yoktu.
Gula daha çok hastalýklarýn teþhis edildikleri
bir merkez gibi görünmekteydi. Gula'nýn bir

teþhis merkezi olduðu (herhangi bir hastalýk-
la iliþkili Tanrýnýn hangisi olduðuna dair fikir
danýþýlan) ve ayný zamanda pek çok yararlý
týbbi metni içeren kütüphanelere sahip
olduðu bilinmektedir. Týbbi bakýmýn yapýldýðý
yer çoðunlukla hastanýn eviydi. Bakýmý yapan
kiþiler ise aile bireyleriydi. Buna ek olarak
bazen hastalara nehrin kýyýsýnda küçük bir
barýnak yapýlmaktaydý. Mezopotamyalýlar ne-
hirlerin hastalýða neden olabilecek kötü güç-
leri kovabilecek güçleri olduðuna inanýrlardý.

Bu kil tabletlerden elde edilen bilgilere
göre Mezopotamyalýlar hastalýklarýnýn tedavi-
sinde;  tahýl, sebze, aðaç kýsýmlarý, baharat-
lar, çeþitli yabani otlar, örneðin; Çin tarçýný
(Cinnamomun cassia), mersin aðacý
(Myrstus communis), þeytanotu (Ferula asa-
foetida), kekik (Thymus sp.), söðüt (Salix sp),
armut (Pyrus communis), köknar (Abies),
incir (Ficus carica), hurma (Phoenix dactylife-
ra), haþhaþ (Papaver somniferum), banotu
(Hyoscyamus), meþe mazýsý (Gallae
Quercinae) (Res. 3), nane (Mentha), Rezene
(Foeniculum vulgare), Safran (Crocus) (Res.
4), Adamotu (Mandragora), hardal (Sinapis)
gibi bitkilerden yararlanmaktaydýlar.

Kullanýlan bu bitkilerin tohum-
larý, kökleri, kabuklarý, dallarý ya
bütün halinde yada toz edilerek sak-
lanýyordu. Akadlar ve Sumerlerde
bira ve sütün, ilaçlarýn eritilme ve
karýþtýrýlma ortamý olarak kul-
lanýldýðý görülmektedir.

Eski Mezopotamya'ya ait elde
edilmiþ olan en büyük týbbi tedavi
eseri "Týbbi Teþhis ve Tedavi" olarak
bilinir. Eser kýrk tabletten oluþmak-
tadýr ve Fransýz araþtýrmacý R.
Labat tarafýndan çalýþýlmýþtýr. Her
ne kadar bu tedavi eserlerinin en
eski kopyasý M.Ö. 1600'lere uzansa
da metindeki bilgiler yüzlerce yýllýk
Mezopotamya týp bilgisinin bir har-
manlamasýdýr. Teþhise dayalý tedavi
baþtan ayaða tüm hastalýklar için
organize olmuþ ve bölümler
halindedir; sindirimle ilgili problem-
ler, jinekoloji ve çocuk hastalýklarý
gibi. Ne yazýk ki eski Mezopotamya
týp metinleri, konunun uzmaný
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olmayan kiþiye sanki büyücünün el kitabýn-
dan çýkmýþ bölümler gibi görünmektedir.

Güncel araþtýrmalarýn gösterdiði üze-
re hastalýklarýn tanýmlanmasý ile teþhis ve
tedavi konusunda Eski Mezopotamyalýlar
oldukça iyi birer gözlemci ve uygulayýcýlardý.
Göründüðü kadarýyla beklenilebilecek bir çok
hastalýk için tedavileri mevcuttu, nöroloji,
ateþ, kurtlar ve diðer parazitler, zührevi has-
talýklar ve deri lezyonlarý gibi. 

Týbbi metinleri ise oldukça akýlcýydý.
Örnek olarak aþýrý kan kaybý ile ilgili olarak
belirttikleri uygulamalar, ayný koþullar altýnda
bugünkü modern müdahalelerin neredeyse
aynýsýydý.

Mezopotamya'da hastalýklar genellik-
le varolan bir ruhla iliþkilendirilir: Tanrýlar, ha-
yaletler, vs. Ancak her bir ruh, bedenin bir kýs-
mýnda hastalýk yapar. Böylece "midedeki bir
hastalýktan Tanrý X" sorumludur. Hastalýk-lar,
örnek olarak "bennu" gibi isimlendiriliyordu.
Ayný zamanda bazý organlarýn iþlevlerini yap-
mamalarý da hastalýk nedeni sayýlýyordu.
Tanrýlar da bazý adý konmuþ hastalýklara
neden olabiliyorlardý. Yani X hastalýðýnýn
sebebi Y hastalýðýndan olmaktaydý. Tedavide
kullanýlan bitkiler hastalýðýn tedavisine yöne-
likti.  Bu nedenle hastalýða sebep olmuþ ola-
bilecek ruhla herhangi bir iliþkisi yoktu.
Muhtemelen bir hastalýðýn herhangi bir ruhla
iliþkisi olduðu düþünüldüðünde adaklar yapýl-
maktaydý; ancak týbbi metinlerde bu konu ile
ilgili herhangi bir þey belirtilmemiþtir.

Sonuç olarak eski Mezopotamya
týbbý, diðer uygarlýklarý etkileyen bir efsanedir.
Týbbýn bandajlama gibi temel bazý uygula-
malarý ve týbbi metinlerin yer aldýðý kütüpha-
neler kurulmasý ilk olarak Mezopotamya'da
baþlamýþtýr. Ancak diðer kültürler de

Mezopotamya'dan baðýmsýz olarak bu uygu-
lamalarý geliþtirmiþ olabilirler. Hatta Mezopo-
tamya'da bile bazý uygulamalar binlerce yýl
sürdükten sonra ortadan kalkmýþtýr. Yunan
uygarlýðýnda ve diðer uygarlýklarda týbbýn
geliþmesinde en büyük etkiyi göstermiþ olan
Mýsýr týbbýdýr.

ESKÝ MISIR'IN BÝTKÝSEL TIBBI
Eski Mezopotamya halký kil tabletlere

týbbi metinlerini yazmýþken, Eski Mýsýr'da da
papirüslere yazýlmýþ týbbi konularý içeren
metinler bulunmuþtur.

Mýsýr týbbý antik Akdeniz dünyasýnda
oldukça geniþ ölçüde kabul görmüþtür.
Uygulamalarýna ait bilinen en eski yazýlý
kayýtlar M.Ö. 16. yy'a dayanan "Ebers
papirüsü"dür (Res. 5). Bu deðerli tarihsel
eserde sekiz yüz yetmiþ yedi tarif ve ilaç
hazýrlanýþý mevcuttur. Burada eski bitkiciler
tarafýndan ne kadar çok sayýda ot kullanýlmýþ
olduðunu görürüz, haþhaþ, keten, myrrh, Hint
yaðý, kimyon, sinameki, kekik, kýna, ardýç,
keten tohumu, aloe (sarýsabýr) ve
Tutankhamun'un tapýnaðýnda  olduðu gibi
diðer Mýsýr mezarlarýnda sarýmsak  demetleri
bulunmuþtur . 

Smith Papirüsü ise daha çok yaralan-
ma ve kýrýklarla ilgilenen cerrahi bir eserdi.
Mýsýrlý doktorlarýn anatomi bilgisi insan ka-
davrasýný incelemek dini nedenlerle yasak
olduðu için gözlemseldi ve insan fizyolojisi ile
bilgilerini artýrmak için mumyalama iþlemine
dahil olamýyorlardý. Bu nedenle fizyologlarýn
böbrekten haberi yoktu, midenin akciðerlere
onun da kalbe baðlý olduðunu düþünüyorlar-
dý. Bu nedenle onlara göre kalp bedenin mer-
keziydi. Ebers Papirüslerinde kalbin çalýþ-
masýyla ilgili bilgiler verilirken "bir doktorun
elini hastanýn kafasýnda, boynunda, ellerinde,
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kollarýnda, ayaklarýnda ve vücudunun her
neresine koyarsa koysun hissedebileceðini
ve bunu da kalbin vücudun her yerine uzanan
damarlarýnýn bir kanýtý olduðunu söyler."

Mýsýrlýlar kendilerini etkisi altýna alan
hastalýklarý hiç bitmeyecekmiþ gibi uzun lis-
telerinde tarif etmiþlerdir. Arkeolojik alanlarda
yapýlan kazý çalýþmalarý sayesinde Mýsýr hal-
kýnýn saðlýðý ve hijyeni hakkýnda bilgi toplana-
bilmektedir. Tüberküloz, suçiçeði ve kýzamýk
yaygýndý. Bunlara ek olarak tetanoz ve para-
zitik hastalýklar mevcuttu. Pek çok kiþi eklem
romatizmasýndan ve damar sertliðinden
sýkýntý çekmekteydi. Nag-el-Deir (M.Ö. 220)
mezarlýðýnda bulunan bir adamda kanser
teþhis edilmiþtir.

Herodot yazýlarýnda piramitlerin
yapýmýnda çalýþan kiþilerin büyük miktarda
soðan ve sarýmsak yediklerinden bahseder.
Sarýmsak bugün de olduðu gibi Eski Mýsýrlýlar
için önemli bir þifa kaynaðýydý. Daha geç
zamanlarda Romalý Plinus sarýmsaðýn kul-
lanýmýna oldukça büyük bir yer ayýrýr. Çið
sarýmsak astýmlýlara ve diðer bronþiyel-ciðer
problemi yaþayan kiþilere çok sýkça verilirdi. 

Taze sarýmsak eþit miktarda sirke ve
su içinde iyice ezilirdi. Bu karýþým gargara
yapmak, bazý yaralarý ve diþ aðrýsýný geçir-
mek için içilirdi. Sarýmsaðýn kullaným ve tüke-
timinde lezzetli bir yol da zeytinyaðýnda býrak-
maktý. Sarýmsak iç ve dýþ aðrýlarý giderici,

saðlýk verici, sindirimi destekleyici, cinsel
arzuyu uyarýcý, uykusuzluðu giderici ve para-
zitlerden kurtarýcý olmuþtur. Sarýmsak neden
olduðu kötü koku dýþýnda hiçbir yan etkisi
olmayan ve her türlü hastalýða karþý etkili
olduðu söylenen bir bitkidir. Mýsýrlýlar tarafýn-
dan kullanýlan bazý bitkiler arasýnda:

Kiþniþ (Coriandrum sativum): Eski ve
Modern Mýsýrlýlar tarafýndan yaygýn olarak
kullanýlmýþtýr. Ferahlatýcý, uyarýcý, midevi, gaz
giderici ve hazým faaliyetlerini destekleyici
etkisi vardýr. Hem meyve hem de bitki
baharat olarak ve çay olarak ta mide ve sistit
dahil olmak üzere üriner hastalýklarda kul-
lanýlmýþtýr. Kiþniþ krallar tarafýndan tapý-
naklara sunulan bitkilerden biriydi ve tohum-
larý Tutankhamun ve diðer mezar alanlarýnda
bulunmuþtur.

Kimyon tohumlarý (Cunimun cymi-
num): Mýsýra özgü, maydanozgillerden
(Umbelliferae) bir bitkidir. Tohumlarý stimulan
(uyarýcý) ve karminatiftir (baðýrsak gazlarýný
giderici). Kiþniþ ile birlikte koku ve tat vermek
için sýklýkla kullanýlýr. Lezzetinin yaný sýra pek
çok týbbi kullanýmý da vardýr. Kimyon tozu az
miktarda buðday (tutucu olarak) ve suyla
karýþtýrýlýp aðrýyan eklemlerin acýsýný gider-
mek için kullanýlýrdý. Toz edilmiþ kimyon iç
yaðý veya domuz yaðý ile karýþtýrýlýp anüsten
fitil biçiminde kaþýntý gidermek için kul-
lanýlýrdý. Bir çay kaþýðý toz edilmiþ kimyon az
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miktarda balla ve ýlýk sütle karýþtýrýlýp
öksürüðü kesmek için kullanýlýrdý. 

Mýsýrlýlarýn uyguladýðý diðer
þifa teknikleri ise; ruhsal terapi, renkle terapi,
masaj ve cerrahidir.

Ebers papirüsünün ilginç bir
bölümü þifa verici dualar ve sözlerdir. Bitkisel
bir karýþýmý içmeden önce kiþi þöyle demelidir
"Gel tedavim. Karnýma ve eklemlerime
giren bu þeytaný içimden çýkart". Açýk
olarak görülmektedir ki Mýsýrlýlar iyileþmenin
psikolojik boyutlarýný mümkün olan her fýrsat-
ta kullanýyorlardý.

Mýsýr þifacýlýðýnýn en iyi bilinen
figürü Ýmhotep'tir. Ýsmi bilinen ilk doktor
olmasýnýn yaný sýra 3. Mýsýr Hanedanlýðýnda

Kral Zoser'in baþbakanýydý (Res. 6). Onun
ünü o kadar büyüktü ki ölümünden sonra
Mýsýrlýlar onu bir Tanrý statüsüne yüceltmiþ ve
iyileþtirici gücüne tapmaya baþlamýþlardý.

Mýsýrlýlara göre ölüm doðal bir olay
olmayýp insaný etkileyen ve çoðunlukla doða-
üstü olan bir etkiyle oluþmaktaydý. Bir ruh,
Tanrý veya ölmüþ bir kiþinin ruhu yaþayan bir
kiþinin hastalýðýna sebep olabilirdi.

Mýsýrlý Þaman-doktorlarýn iki önemli
fonksiyonu vardý. Ýlki kiþiye zarar veren bu
etkinin doðasýný keþfetmek ve daha sonra da
onu kovalamak veya yok etmek. Bu bazý
ritüeller, dualar, yakarýþlarý da içine alan
büyülerdi. Bazý bitkiler de büyü devam
ederken aðrýyý azaltmak için kullanýlýrdý. 

Kehanet sanatý ilk olarak
Mezopotamya'da, kiþinin iyiliði ve gele-
ceði ile ilgili astrolojik durumu belir-
lemekle birlikte ortaya çýktýðý bilinmek-
tedir. Girit'in katkýsý hygiene, týp tapý-
naðý ve Yýlan Tanrý kültüdür. Yýlan sem-
bolü Antik Akdeniz uygarlýklarýna da
yayýlmýþtýr. Þifa ile ilgili yerlerde hep iyi
olarak anýlan yýlan, Ýncil ve Tevrat'ta ne
yazýk ki þeytanýn formu olarak veril-
miþtir. Tarihsel olarak hygiene (Antik
Yunan Tanrýçasý Hygeia'ya ithafen)
saðlýðýn en belirleyici öðelerinden biri
olmuþtur ve Eski Mýsýrlýlar da günlük
hayatlarýnda hijyene çok önem ver-
miþlerdir.

Mýsýr týbbýnda, metinlerde
bahsedilen tedavilerde pek çok metod
anlatýlmýþtýr: haplar, lapalar, masajlar,
göz damlalarý, gargaralar, buhar tenef-
füsleri gibi. Tedavi edici özelliði olduðu
belli olan bitkilerin yaný sýra Mýsýrlýlar
ilaç ve ilaç hammaddesi listelerine hay-
vansal, mineral ve diðer baþka þeyleri
eklemekten çekinmemiþlerdir. Ýyi bir
ilaç, et, yað, kan, süt, hayvan dýþkýsý,
çamur ve bitkilerin toz edilmiþ yaprak
ve kökleri gibi maddeleri içerebilirdi.
Her ne kadar bu uygulamalarý kullaný-
yor olsalar da büyü ve dinsel  içerik de
etkiliydi.

Mýsýr týbbýnda, zamanýn diðer
uygarlýklarýnda olduðu gibi tedavi yön-
temleri;  akýlcý metotlarla büyü ve ben-
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zeri doða üstü yöntemler arasýnda kalmýþtýr.
Akýlcý olmaya çalýþan bazý yöntemler insan
vücudunun iþleyiþinin tam olarak bilin-
memesinden dolayý istenen baþarýyý göstere-
memiþtir. Buna örnek olarak; kabýzlýðý tedavi
etmek için, "benzeri benzer ile tedavi etme"
ilkesinden yola çýkýlarak,  deve kuþu dýþkýsý
içeren ilaçlarýn kullanýlmasý bu mantýða göre
akýlcý olarak görünse de, bir yarar saðlaya-
mayacaðý bir gerçektir. Bununla birlikte akrep
ve yýlan sokmalarýna karþý zehri dýþarý çýkar-
mak için, ýsýrýlan yerin býçakla kesilmesi ve
zehrin  emilip dýþarý tükürülmesi bugün dahi
kullanýlan bir yöntemdir.

Týp uygulamasýnýn en elit tabakasýný
yüksek eðitimli rahipler oluþturmaktaydý. En
erken zamanlara ait Eski Krallýkta dahi, dok-
torlar çeþitli uzmanlýlara ayrýlmýþ bir zümre
olarak duvarlara iþlenmiþti, genel pratisyen-
ler, oftalmologlar (göz), diþ hekimleri ve cer-
rahlar gibi. Uzmanlýklarý da kendi içinde
pratisyenlikten þef-doktorluða kadar çeþitlilik
gösteriyordu. En yüksek derecesi ise sarayda
kralýn doktoru olabilmekti. Doktorlar hem halk
hem de mahkemeler tarafýndan saygý görü-
yorlardý. Ancak kýrsal kesimde yaþayan halk
yine de büyü ve benzeri þifa teknikleriyle
uðraþan köy doktoruna gitmeyi tercih ediyor-
du. Büyü, Mýsýrlýlarýn hayatýnda önemli bir yer
tutardý. Sadece büyü ile bir hastalýðýn nedeni
bulunabilir ve tümüyle kökü kazýnabilirdi.
Hastalýk, kiþinin bir þeytanýn, bir iblisin veya
hayaletin kontrolü altýna girmesi anlamýna
geliyordu. Bir büyücü kendindeki güçlerle ve
kendine has metotlarý ile birlikte þifa verebilir-
di. Ancak metinlerde büyücülerin baþarýlarýna
ait kayýtlara pek rastlanmamaktadýr.

Deðiþik görünüþlü, hayvan baþlý
Tanrýlarý olsa da Mýsýrlýlar çok baþarýlý doktor-
larýný da Tanrýlaþtýrmýþlardý. Bu nedenle bu
insansý doktor-Tanrýyý (Ýmhotep) onurlandýr-
mak için tapýnaklar inþa edilmiþtir. Onun
bronz heykelleri korunmuþ ve mezar alanýn-
da bulunmuþtur. Denebilir ki Yunanlýlar
Ýmhotep'in insansý Tanrý özelliklerini
Asklepios'ta birleþtirdiler. Tarihin bildiði ilk
doktor olan Ýmhotep, Chichago'daki ulus-
lararasý kolejdeki ölümsüzler salonunda yeri-
ni almýþtýr.

Diþler uzmanlar tarafýndan bakýlmak-

taydý. Reçine ve malahitten oluþan karýþýmlar
dolgu için kullanýlýyordu. Altýn ve gümüþ teller
kullanarak güzel köprüler yapmak ve apse
yapmýþ diþler için çene kemiðinde delikler
açmaktaydýlar.

Sürekli olarak toz ve hijyenik olmayan
koþullara maruz kalan gözler için ýlýk damlalar
yapýlmakta ve trahom ile katarakt hastalýklarý
ile mücadele etmiþlerdir. Verimliliðinin ne
kadar olmuþ olabileceðini tam olarak bileme-
sek de eski Mýsýrlýlar cerrahi müdahaleler
yapmýþlardýr.

Eski Mýsýr ve Mezopotamya uygarlýk-
larý bir çok týbbi müdahalelerde bulunmuþlar.
Kimi zaman olumlu sonuçlar vermiþ olan bu
çabalar, bazen de hastanýn kaybedilmesi ile
sonuçlanmýþtýr. Ancak insan her koþulda þifa
gücünü doðada aramýþtýr.

Günümüz eczacýlýðýnýn temelleri bu
eski uygarlýklarýn deneyimlerinden yararlan-
mýþ, geçen çaðlar boyu olgunlaþmýþ ve mo-
dern bilim ve teknolojinin geliþtirilmesi ile
günümüzdeki þeklini almýþtýr. Ancak geçmiþ-
te olduðu gibi bugün de bu tür doðal kay-
naklarýn kullanýmýna devam edilmektedir.
Doðanýn sunduðu bu þifa kaynaklarý, insan-
oðlu onlarý yok edene kadar hizmet etmeye
devam edecektir.

*Seda Karaöz ARIHAN, Arkeolog, Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalý, Yüksek Lisans Öðrencisi. 
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Avrupa ile Akdeniz’e sýnýrý olan ülkelerde
yaþayan halklarýn mimari ve kültürel

miraslarýný tanýtmak ve korumak amacýyla,
Avrupa Konseyi’nin giriþimi ile tiyatrolar  ve
antik gösteri mekanlarý aðý kurulmuþtur.
Diðer bir amacý da, antik alanlarla modern
gösteri uygulamalarý arasýnda iþlevsel bir bað
oluþturarak, günümüz sanat yaratýlarýný
desteklemektir.

Bu að, arkeolojik, mimari, filolojik, tari-
hi ve sanatsal araþtýrmalarla uðraþan baðým-
sýz organizasyonlarý ve kiþileri, koruma,
onarým ve yönetim alanlarýnda birleþtirerek,
yapýlarýn deðerlendirilmesini, çevrelerinin
düzenlenmesini ve kullanýmlarýný saðlar. Ayný
þekilde bu að, deðiþik dallardan meslek
sahiplerini, uluslararasý iþbirliðine ve görüþ
alýþveriþine teþvik eder. Avrupalýlar arasýnda
ortak kültürel köken bilincini geliþtirmek ve
bilim adamlarýnýn, ziyaretçilerin, izleyicilerin,
yöre halkýnýn ve gelecek kuþaklarýn hak-
larýnýn dile getirmek amacýyla, Sicilya’da
1995 yýlý Eylül ayýnda düzenlenen “Antik
Tiyatrolarýn Korunmasý ve Kullanýmý” konulu
III. Avrupa Aðý Kollokyumu’na katýlanlar
tarafýndan, Avrupa Konseyi’ne yollanmak
üzere, antik gösteri alanlarýnýn korunmasý,
deðerlendirilmesi ve kullanýmý konusunda
temel görüþ oluþturmasý amacýyla Segesta
Bildirisi yayýnlanmýþtýr.

Antik gösteri alanlarýnýn yeniden kul-
lanýmý kendi iþlevsel özelliklerinin deðer-
lendirilmesiyle olanaklýdýr. Bu alanlar gerçek
deðerlerini tiyatro gösterileri aracýlýðýyla
yeniden bulurlar. Tüm Avrupa halklarýnýn

sahip olduðu klasik mirasý ilgilerdiren bu
tavsiye kararý, arkeolojinin ve tiyatronun
bütün bölümlerinden gelen temsilciler tarafýn-
dan ilk kez kaleme alýnmýþtýr.

Avrupa Mimari Mirasýnýn Korunmasý
Sözleþmesi (Granada 1985) ve Avrupa
Mimari Mirasýnýn Korunmasý Sözleþmesinin
(Malta 1992) uygulanmasý için üye devletlere
aþaðýda yer alan maddeler tavsiye edilir:
I. Antik mimari mirasýn korunmasý için, özel-
likle gösteri alanlarýnýn saðlamlaþtýrýlmasý,
güvenliðin saðlanmasý, korunmasý ve
bakýmýyla ilgili ölçütler getiren özel bir
kanunun hazýrlanmasý;

Antik dönemde kullanýlan yapý sis-
temleri ve malzemeleri ile koruma yöntemleri
üzerine çalýþan  bilim adamlarýnýn ve teknik
elemanlarýn desteklenmesi;

Sit alaný sorumlularý için yönetimle
ilgili eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý, bu
binalarýn bakýmý ve korunmasý ile ilgili
teknolojileri içeren mesleki eðitimin ve bilgi
alýþveriþinin desteklenmesi;

Binalarýnýn onarýmlarýnýn mutlaka bi-
limsel çalýþmalarýn tamamlanmasýndan
sonra yapýlmasý ve sadece gerekli olan
kýsýmlarla sýnýrlandýrýlmasýnýn önerilmesi;

Binalarýn bakýmý ve onarýmý sýrasýnda
yapýlan iþlemlerin titizlikle belgelenmesi ve bu
belgelerin arþivlenmesi;

Anýtlarýn, bulunduðu arazinin kul-
lanýmý ve çevresindeki alanlarýn yönetimini
Eski Eserler Kanunu’na uygun hale getirilme-
si yoluyla bütünlüklerinin korunmasý.

SEGESTSEGESTAA BÝLDÝRÝSÝBÝLDÝRÝSÝ
Tercüme: Dr. Nalan Fýrat ve Haluk Soner
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II. Kültürel mirasýn tanýtýmýnýn ve deðer-
lendirilmesinin geliþtirilmesi

Anýt tipinin, bölgesine veya ülkesine
göre detaylý bilimsel envanterinin oluþturul-
masý;

Uzmanlar arasýndaki bilgi alýþveriþinin
desteklenmesi;

Kamuoyunun, uygulayýcýlarýn, ulusal
ve yerel yetkililerin ve çeþitli kanallarla yayýn
yapabilecek olanlarýn; eðitim, çeþitli medya
araçlarýný kullanarak bilgilendirme kampan-
yalarý, çeþitli yayýnlar vs aracýlýðýyla duyarlý
hale getirilmesi; 

Sit alanlarýnda ziyaretçilerin haklý
olarak bekledikleri bilgilerin çeþitli sunum ve
anlatým teknikleri ile verilmesi, rehberlerin
eðitimi için gerekli programlarýn hazýrlan-
masý.
III. Kültürel mirasa iliþkin bilginin geliþtirilmesi
ve deðerlendirilmesi.

Bu binalarýn hepsi yeniden kullanýl-
mayabilir ancak, bazen yüzyýllarca geçmiþi
olan geleneklerin de dikkate alýnmasý gerek-
lidir. Ne tipte bir gösteri yapýlacak olursa
olsun yapýnýn dayanýklýlýðýnýn göz önüne alýn-
masý þarttýr; gösteriler, yapýnýn deðer-
lendirilmesini ve izleyicilerin gösteri mekaný-
na ilgisinin uyandýrýlmasýný saðlamalýdýr.
Binanýn bütünlüðü göz önüne alýnarak, gös-
terinin sahnelenmesi ile ilgili gereksinimler-
den ve kalabalýk seyirci topluluðundan kay-
naklanacak hertürlü problemin çözülmesi
gereklidir. Binanýn bütünlüðünün korunmasý
ile izleyicilerin, ziyaretçilerin ve yöre halkýnýn
beklentileri arasýnda bir denge kurulmasý
zorunludur:

Sit alaný yetkilileri ile gösteriyi

düzenleyen kiþiler arasýnda iþbirliðinin ve
iletiþimin saðlanmasý önerilir;

Sanatçýnýn içinde bulunduðu yapýnýn
kültürel boyutlarýný dikkate almasý koþuluyla,
kaliteli sanatsal yaratýmlarýn cesaretlendiril-
mesi;

Binalarý ve bunlarýn antik dokularýný
bozacak kalýcý yapýlarýn veya geçici sistem-
lerin inþasýnýn yasaklanmasý:

Tekrar kullanabilecek yapýlarýn yer-
leþtirilmeleri ve inþalarý ile ilgili yeni fikirlerin
geliþtirilebileceði yarýþmalarýn desteklenmesi;

Her sit alaný için, antik ve onarým
gören bölümler ile mevcut sahne düzenini de
tanýmlayan teknik kayýtlara özen gösteril-
mesini þart koþan bir kurallar listesinin hazýr-
lanmasý;

Antik yapýda herhangi bir deðiþikliðe
neden olacak örneðin izleyici dolaþým siste-
mi, ýþýklandýrma, akustik, sahneleme gibi
düzenlemelerin engellenmesi ve ýþýklandýr-
ma, ses düzeni ve sahne montajý için kul-
lanýlan tekniklerin güncellenmesini ve gerekli
teknik elemanlarýn eðitiminin saðlanmasý;

Çevrede yaþayanlarý rahatsýz ede-
bilecek desibel düzeyini sýnýrlama getirmek
ve bu ses titreþimlerinin anýtlar üzerindeki
etkilerini araþtýran çalýþmalarýn desteklen-
mesi;

Özel bir kanuni düzenleme ile kamu-
nun tam güvenliðinin saðlanmasý, özellikle
binalarýn kapasitesinin göz önüne alýnarak
seyirci akýþýnýn buna uygun olarak düzenlen-
mesi ve içinde açýk hava gösterilerinin
yapýldýðý bu binalara uygun bütün ölçütlerin
saptanmasý gereklidir.
Segesta, 20 eylül 1995
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ÝZMÝR KENT KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ
Hazýrlayan: Dr. Erhan Öztepe

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kültür yayýn-
larýndan olan "Ýzmir Kent Kültürü Dergisi"

Ege bölgesinin önemli kültür yayýnlarýndan
biri olarak yayýn hayatýný sürdürmektedir.
Derginin Þubat 2002'de çýkan beþinci sayýsý
neredeyse tümüyle Batý Anadolu Arkeolojisi-
ne ayrýlmýþtýr. Bugüne kadar Ýzmir kentinin
kentsel sýnýrlarý içerisindeki konulara deðinen
derginin son sayýsýnda bu sýnýrlarýn dýþýna
çýkýlarak bütün Batý Anadolu'yu içine alacak
biçimde tek bir dosya ile karþýmýza çýkmak-
tadýr. Dergi içeriðinde ele alýnan Troia'dan
Halikarnassos'a kadar uzanan coðrafyadaki
Batý Anadolu Arkeolojisinin yanýnda kent soh-
betleri bölümünde Ýlhan Tekeli ile yapýlan
söyleþi yer almaktadýr.

Zeytin Ülkesinde Yolculuk üst baþlýðý
ile sýnýrlarý çizilen Arkeoloji dosyasý içinde
Kavimler Kapýsý, Taþlarýn Tanýklýðý, Ýþler ve
Günler, Evvel Zaman Ustalarý alt baþlýklarý ile
Batý Anadolu Arkeolojisi çeþitli açýlardan  ele
alýnmaktadýr.

Kavimler Kapýsý alt baþlýðý içeriðinde
seyyahlarýn gözünden Ýzmir kenti ve çevresi,
yakýn çevrenin kaybolmaya yüz tutmuþ  tarihi
ve arkeolojik deðerleri konu edilmiþtir. Bölüm
konularý:"Jacop Spon'un Ýzmir'i (Ekim 1675)",
B.F. Slaars-Ikonomos "Pagus (Kadife Daðý)
Atik Harabeleri ve Ýzmir'in Eski Kapalý
Limaný", Ýlhan Pýnar "XIX.Yüzyýlda Batý
Anadolu'da Alman Arkeolojisi", A. Zafer Çak-
makçý-Gülþen Erdem "Antik Ýzmir'den Kalan
Ýzler", Emel Göksu "Agora Arkeolojisinin
Kentliye Yansýyan Yüzü, "Ýzmir Arkeoloji
Müzesinden", Ersin Döðer "Ý.B.B. Sýnýrlarý
Ýçindeki Eski Eserler ve Anýtlar Üzerine
Birkaç Söz", Gürol Tulunay "Agamemnos
Balnea-Apollon Banyolarý, Balçova Agamem-
non Kaplýcalarý", Suat Çaðlayan "Zeytin
Aðacý: Mitolojinin Görgü Tanýðý", Binnur
Gürler "Arkeolojik Deðerleriyle Tire ve Çevre-
si", Can Eryümlü "Efes'te Olmayan Artemis
Tapýnaðý: Artemision", Muzaffer Tunçað
"Efes Yamaç Evlerini Koruyan Çaðdaþ Bir
Yapý"

Arkeolojisi dosyasýnýn ikinci alt baþlýðý
olan Taþlarýn Tanýklýðý alt baþlýðý ile Ege
Arkeolojisinin günümüze kadar olan serüveni
özetlenirken, günümüzde bölgede sürdürül-

mekte olan kazý ve araþtýrmalar kazý baþkan-
larýnýn kaleminden genel özet ve deðerlen-
dirmeler çerçevesinde aktarýlmaktadýr. Bölüm
konularý: Halikarnas Balýkçýsý "Batý Anadolu
Uygarlýðý'nýn Beþiði Ýzmir", A. Nedim Atilla
"Batý Anadolu'da Arkeolojinin Ýlk Günlerinden
Bugüne", Manfred Korfmann "Gerçekleþen
Mitos, Mitoslaþan Gerçek:Troia”, Gürcan
Polat "Antandros", A. Coþkun Özgünel
"Smintheion", Ahmet Yaraþ  "Ýzmir'de Yeni Bir
Örenyeri; Allianoi, Wolfgang Radt "Alman
Arkeoloji Enstitüsü'nün Bergama Kazýlarý",
Sebastiana Lagona ile söyleþi "Kyme:
Kazýlarýmýz Henüz Ýlk Yirmi Yýlýnda", Ömer
Özyiðit "2001 Yýlý Phokaia Kazý, Restorasyon
ve Çevre Düzenleme Çalýþmalarý", Armaðan
Erkanal Öktü "Ýzmir Bölgesi Arkeolojik
Araþtýrmalarýnda Panaztepe Kazýsýnýn Yeri",
Orhan Bingöl "Magnesia ad Maeandrum
(Menderes Magnesiasý), "Ulucak Höyük
(Kazý Kurulu Deðerlendirmesi)", Meral Akur-
gal "Smyrna-Devlet Kent", Hayat Erkanal
"Liman Tepe Kazýlarý", Recep Meriç
"Metropolis Yakýnýndaki Hitit", “Çaðdaþý Bir
Arzawa Kenti: Puranda", Ali K. Öz-Aygün
Ekin Meriç "Metropolis: Ana Tanrýça Kenti",
Nuran Þahin "Bilicilik Merkezi Klaros", Vedat
Ýdil "Ege'nin Önemli bir Antik Kültür Merkezi:
Nysa", T. Oðuz Alpözen "Türkiye'de Sualtý
Arkeolojisi ve Bodrum Müzesinde Sergilenen
Batýklar", Zeynep Mercangöz "Kuþadasý,
Kadý Kalesi Kazýsý.

Zeytin Ülkesinde Yolculuk ana baþlýk-
lý arkeoloji dosyasýnýn üçüncü bölümü olan
Ýþler ve Günler baþlýðý altýnda Antik Ege
dünyasýnda benzerlik, kültür ve mekan üzeri-
ne tartýþma ve deðerlendirmeler ele alýnmýþ-
týr. Bölüm konularý: Caccamo Caltabiano
"Akdeniz'deki Benzerlikler Üzerine Bir Kültür
Buluþmasý", Mine Tanaç "Batý Anadolu Antik
Kentlerinde Izgara Planlamanýn Geliþimi", Ali
K. Öz  "Batý Anadolu Antik Dönem Tiyatrolarý"
Derginin son bölümü Evvel Zaman Ustalarý'-
nda  Batý Anadolu'da Arkeoloji kavramýnýn ilk
ortaya çýktýðý ve serpilmeye baþladýðý dö-
nemde Ege Arkeolojisine gönül vermiþ ve bu
uðurda çaba sarf etmiþ kiþilerin ve kurumlarýn
çalýþmalarý tanýtýlmaktadýr. Bölüm konularý:
Sabri Yetkin "Osmanlý Arþiv Belgelerinin Ege
Arkeolojisi Üzerinde Düþündürdükleri", Erkan
Serçe "Ýzmir ve Havalisi Asar-ý Atika
Muhibleri Cemiyeti ve Ýzmir Arkeoloji
Müzesi'nin Kuruluþu", Rýza Kýnay "Batý

Yayýn Tanýtýmý
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Anadolu'da Arkeoloji Kitaplarý", Neþe
Yurdkoru Özgünel "Ege Turizm Cemiyeti",
Alex Baltazzi "Bir Ýzmirli Arkeolog: Büyük
Dedem Demostene Baltazzi"

Ýzmir Kent Kültürü Dergisi Þubat ayýn-
da yayýmlanan beþinci sayýsý ile Anadolu
Arkeolojisi içerisinde her zaman önemli yer

tutan Ege Arkeolojisine çok çeþitli bakýþ
açýlarýndan deðerlendirmeler getirmiþtir.
Bölgedeki çalýþmalarýn dünü ve bugünü,
kiþisel ve kurumsal çalýþmalar ile bölgenin
genel bir tarih ve arkeoloji haritasý gözler
önüne serilmiþ, yalýn bir biçimde okuyucuya
aktarýlmýþtýr.

Yayýn Tanýtýmý
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DÜÞ VE GERÇEK: TROÝA

Türk ve Alman Hükümetlerinin kültürel
iþbirliðinin bir sonucu olarak Anadolu'nun

en önemli uygarlýk merkezlerinden biri olan
Troia'nýn tüm yönleriyle tanýtýldýðý " Troia-
Düþ ve Gerçek"  sergisi Stuttgart, Braunsch-
weig ve Bonn kentlerinde geçtiðimiz yýlýn
sonlarýnda açýlmýþ ve büyük ilgi görmüþtür.
Burada Türkçe baskýsýnýn tanýtýmý yapýlmaya
çalýþýlan Troia :Traum und Wirklichkeit -
Troia: Düþ ve Gerçek kitabý ile serginin
ulaþtýðý geniþ ziyaretçi kitlesine yalnýzca
Anadolu kültür tarihi için deðil Dünya Kültür
Tarihi için de çok önemli bir merkez olan Troia
kenti ve hinterlandý ve 1987'den beri
yürütülmekte olan Troia Projesi tanýtýlmaya
çalýþýlmýþtýr. Sergi sýrasýnda Almanca olarak
baskýsý hazýrlanan bu önemli eserin Türkçe
baskýsý Mercedes-Benz Türk A.Þ.'nin desteði
ile Homer Kitabevi tarafýndan geçtiðimiz gün-
lerde okuyuculara sunulmuþtur.

Kitabýn baþlangýcýnda Troia-Düþ ve
Gerçek bölümü altýnda Troia Projesini yürüt-
mekte olan ve Troia Kazýlarý Baþkaný Prof.Dr.
Manfred Korfmann'ýn dünden bugüne, tarihi,
efsaneleri ve kazýlarý ile Troia'yý anlattýðý
sunuþ kýsmý yer almaktadýr.

Baþlangýçta Bir Kitap Vardý. Homeros
ve Ýliada adýný taþýna ikinci bölümde sonra
Troia denilince akla ilk gelen iki isim Homeros
ve Ýlyada üzerine deðerlendirmeler bulun-
maktadýr. Troia Efsanesi ile ilgili yazýlarýn ar-
dýndan Troia'nýn güçlü olduðu dönemde çað-
daþý devletler (Hititler gibi), Troia'nýn özellikle
Doðu Akdeniz havzasý içindeki ticari ve siyasi

iliþkileri (Yunanistan ve Mýsýr gibi), Homeros'-
ta Troia'nýn anlatýmý ele alýnmaktadýr.

Troia'nýn Yunan ve Roma Dünyasý
Ýçin Anlamý isimli bölümde Yunan ve Roma
dönemlerinde Troia Savaþýnýn anlatým bul-
masý, Ortaçað Edebiyatýnda Troia Efsanesi-
nin yansýmalarý, Troia Efsanesinin günümüze
kadar olan süreçteki serüvenleri anlatým bul-
maktadýr.

Kitabýn dördüncü bölümü olan Yer ve
Doðal Çevre. Troia ve Arkeoloji'de Troia kenti
ve çevresinin ekolojik yapýsý, arkeolojik
kazýlarýn baþlamasý öyküsü ve günümüze
kadar süre gelen kazýlar ile Troia kenti ile
yakýn çevresindeki Kumtepe, Sivritepe,
Beþiktepe gibi yerleþimlerden gün ýþýðýna
çýkarýlanlar çeþitli makalelerde konu edilmiþ
ve kaleme alýnmýþtýr.

Troia-Düþ ve Gerçek adýný taþýyan
kitabýn son bölümü Troia- Bir 20. Yüzyýl
Temasý'nda yeni kazýlar ile gün ýþýðýna
çýkarýlan Troia kentine iliþkin yeni bulgularýn
bilim dünyasý bakýmýndan önemi, 20 yüzyýlda
tiyatro, edebiyat ve sanatta Troia Efsanesinin
ve Troia kentinin algýlanma biçimleri, Tarihi
Milli Park projesi için yürütülen çabalardan
söz edilmektedir.

Troia-Düþ ve Gerçek adýnýn taþýyan
ve son yýllarda Anadolu üzerine hazýrlanmýþ
en önemli sergilerden birinin ürünü olan kitap
1870 yýllardan bugüne kadar süre gelen ve
yaþandýðý dönemden baþlayarak edebiyatta,
sanatta pek çok esere konu olmuþ Troia ken-
tinin destanlarý, kazý-araþtýrmalarý ve günü-
müzdeki yansýmalarý ile ele alýndýðý deðerli
bir yapýt olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Yayýn Tanýtýmý
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Ulu Ö n d e r

Mustafa Kemal

Atatürk 1930'lu yýl-

larda büyük müca-

deleler ve uðraþlar-

dan sonra kurulmuþ

Türkiye Cumhuriyeti

Devletinde Türk

Ulusunun uygar bir

ulus olabilmesi,

çaðdaþ uluslarýn

yakaladýðý kültür

düzeyine eriþmesi

için Anadolu'nun ta-

rihi ve kültürünün birinci elden yani Türk bilim

adamlarý tarafýndan araþtýrýlmasýna büyük

önem vermiþtir. Atatürk'ün açtýðý eðitim ve

kültür seferberliði içerisinde Türk Arkeoloji-

sinin de kurulma çabalarýna giriþilmiþtir. 1936

yýlýnda Ankara Üniversitesi'nin de çekirdeðini

oluþturan Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi'nin

kurulmasý ve Atatürk'ün direktifleri ile yurt

dýþýna gönderi-len gençlerin yurda döndükten

sonra akademik çalýþmalara baþlamasý, 1933

yýlýnda Ahlatlýbel, 1935 yýlýnda ilk ulusal kazý

niteliðindeki Alacahöyük kazýlarýnýn baþla-

masý ile Cumhuriyet dönemi Türk Arkeolojisi

için ilk meþale yakýlmýþ olur. 1960'lý yýllardan

itibaren Arkeoloji bilimine ilgi duyan gençlerin

yetiþmesi ile birlikte Türk Arkeolojisi ve Türk

Arkeologlarý Atatürk'ün 1930'lu yýllarda he-

deflediði, Avrupalý ve Amerikalý meslektaþlarý

ve meslek kuruluþlarý ile

rekabet edebilecek dü-

zeye ve bilimselliðe eriþ-

miþlerdir. Bugün eriþi-

len düzeye ulaþýlýncaya

kadar Türk Arkeoloji-

sine büyük hizmetlerde

bulunmuþ ve artýk ara-

mýzda olmayan  bilim

adamlarýndan baþlaya-

Geçmiþten Günümüze
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Res. 1

Res. 2

“1934 Yýlý Boðazköy’den bir aný, Arslanlý Kapý” Çorum doðumevi Baþhekimi ve Personelinin
Boðazköy’ü ziyareti. Ortada Gözlüklü ve býyýklý Dr. Ahmet Þemseddin Dora (Baþhekim), saðda
arslan üzerindeki çocuk Prof. Dr. Farabi Dora,saðdan 3. kiþi merhum Prof. Dr. Kurt Billet
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rak bugüne kadar yaþanýlan sürecin canlý

tanýðý olan hocalarýmýza varýncaya dek

Anadolu'nun araþtýrýlmasýna yýllarýný, ömrünü

vermiþ tüm Arkeologlarý burada þükran ve

saygý ile anýyoruz.

Ýdol dergisinin geçen sayýsýnda

(sayý.11) ifade ettiðimiz Geçmiþten

Günümüze köþesinde bu

sayýdan baþlayarak Türk

Arkeolojisine hizmet etmiþ,

emek vermiþ, hocalarýmýz

ve meslektaþlarýmýz ile

olan anýlarýmýzý fotoðraflar

ve belgeler aracýlýðýyla

yayýnlamaya baþlýyoruz.

Dileðimiz yalnýzca fo-

toðraflarla deðil Türk

Arkeolojisinin emekleme

döneminde hangi güç

koþullar altýnda kazý ve araþtýrmalarýn

gerçekleþtirildiðine iliþkin anýlarýn da bu say-

falar aracýlýðýyla genç kuþak Arkeolog-lara

aktarýlmasýdýr.

Burada sunulan ilk fotoðraf  1934

yýlýnda Çorum Doðumevi Baþhekimi Dr.

Ahmet Þemseddin Dora ve personelinin

Boðazköy ziyaretlerini yansýtmaktadýr

(Resim.1).   Ýkinci fotoðrafta geçtiðimiz aylar-

da aramýzdan ayrýlan Prof. Dr.  Baki Öðün

Hocamýzýn öðrencileri ile birlikte Atatürk

Orman Çiftliðindeki bir dinleme anýndan

(1965 yýlý) alýnmadýr (Resim.2).  Diðer bir

fotoðrafta (Resim.3) 1990'lý yýllarýn ortasýnda

kaybettiðimiz Prof. Dr. Sevim Buluç'un  öð-

rencilik yýllarýnda (1964 yýlý)  Prof. Dr. Coþkun

Özgünel ile Olba'da çekilmiþtir. Son fotoð-

rafta Prof. Dr. Coþkun Özgünel ve Prof. Dr.

Manfred Korfmann,  Çanakkale Arkeoloji

Müzesi Müdüresi rahmetli Þakire Erkanlý ile

birlikte görülüyorlar (1986 yýlý Yeniköy-

Çanakkale).

Res.3

Res. 4



1953 yýlýnda Erzurum'da doðmuþ olan
Turhan Özkan, Erzurum-Atatürk Üniver-

sitesi, Arkeoloji Bölümünden mezun olduktan
sonra Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Ana
Bilim Dalýnda yüksek lisans ve doktorasýný
tamamlamýþtýr. 1986 yýlýnda Prof. Dr. Güven
Bakýr'ýn danýþmanlýðýnda "Akhisar-Gökçeler
Köyü Akamenid Buluntu Grubu" konulu çalýþ-
ma ile yüksek lisansýný tamamlanmýþtýr. 1993
yýlýnda Prof. Dr. Tomris Bakýr'ýn danýþman-
lýðýnda "Tenedos Arkaik ve Klasik  Çað
Nekropolü" konulu tezi ile doktor ünvanýný
almýþtýr.

1978 yýlýnda Kültür Bakanlýðý, Anýtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüðü bünyesinde
meslek yaþantýsýna baþlayan Dr. Özkan,
Manisa, Denizli Müzelerinde müze araþtýrma-
cýsý ve Manisa Salihli Kültür Merkezi
Müdürlüðünde Kültür Müdür Yardýmcýsý
olarak görev yapmýþtýr. Kültür Bakanlýðý
bünyesinde pek çok hizmet içi eðitim semi-
nerlerine katýlmýþ ve 1990 yýlýnda Anadolu
Uygarlýklarýnýn tanýtýldýðý sergi ile birlikte
Avustralya'ya gitmiþtir.  Çanakkale ve Ýzmir
Arkeoloji Müzesi  Müdürlüðü görevlerini
yürüten Turhan Özkan son olarak aramýzdan
ayrýldýðý 13.03.2002 tarihine kadar Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüðü
görevini sürdürmekteydi. 

Ýyi bir arkeolog ve müzeci olarak bilim
adamlýðý kimliðini de bunlara pekiþtiren  Dr.
Turhan Özkan mesleki yaþantýsý boyunca
özellikle Ege Bölgesinde sürdürülen bilimsel
çalýþmalara, kazý ve araþtýrmalara ekip üyesi
olarak ya da bizzat yönetici olarak katýlmýþ ve

baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþtur. Elazýð-
Baskil ilçesi Kaleköy, Manisa Alaþehir antik
tiyatro, Klazomenai kazýlarýna katýlan Dr.
Özkan, Çanakkale-Dardanos nekropolü,
Bozcaada nekropolü kurtarma kazýlarýný
yönetmiþtir. 1994 yýlýnda Tahtalý Barajý
Kurtarma Kazýsý projesi çerçevesinde Prof.
Dr. Hayat Erkanal ile birlikte yürütülen Ýzmir
ili, Menderes ilçesi, Bulgurca köyü, Bakla
Tepe höyüðündeki, Cevizoðlu çiftliði
nekropolü ve Çýtýrtepe I-II 'deki çalýþmalara
katýlmýþtýr. Çok sayýdaki bildirinin yanýnda
özellikle Tahtalý Barajý Kurtarma Kazýlarýnda
gün ýþýðýna çýkarýlmýþ eserlerle ilgili yayýnlarý
mevcuttur.

Dr. Turhan Özkan'ýn meslek aþký ve
enerjisi ile daha nice projelerde yer alabile-
cek ve baþarýlara imza atabilecek mesleki
olgunluk döneminde aramýzdan aniden
ayrýlmýþ olmasý tüm Arkeoloji ve Müzeler
camiasýný derinden üzmüþtür. Tüm Arkeoloji
camiasýna ve kederli ailesine sabýr ve
baþsaðlýðý diliyoruz.

Aramýzdan Ayrýlanlar
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DR. TURHAN ÖZKAN

1953 - 20021953 - 2002
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Hürriyet 3 Mart 2002



Basýndan
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04 Ocak 2002
Selahattin Erdemgil “Efes Müzesi 2002 Yýlý Çalýþmalarý”

25 Ocak 2002
Oðuz Alpözen “Dünya Müzeleri ve Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi”

15 Þubat 2002
Ayþe Zülkadiroðlu “Efe Mezar Taþlarý”

29 Mart 2002 
K. Cengiz Çetin “Belevi Mezar Anýtý ve Çevresi”

05 Nisan 2002
Bekir Tuluk “Efes Tipi Girlandlý Lahitler”

03 Mayýs 2002
Prof. Dr. Ramazan Özgan “Knidos’ta Son Çalýþmalar”

20 Mayýs 2002
Nedim Atilla “Yazar Gözüyle Efes”

24 Mayýs 2002
Dr. Mustafa Büyükkolancý “Ayasuluk’ta Son Geliþmeler”

07 Haziran 2002
Feride Kat “Karain Maðarasýnýn Anadolu Prehistoryasýnda Yeri”

28 Haziran 2002
Doç. Dr. Vedat Çelgin “Termessos Yazýtlarý”

26 Temmuz 2002
Prof. Dr. Fritz Krinziger “Efes’te Yeni Projeler”

09 Aðustos 2002
A. Semih Tülay “Kommagene-Nemrut Daðý”

23 Aðustos 2002
Prof. Dr. Coþkun Özgünel “Salamis Kazýlarý”

06 Eylül 2002
Prof. Dr. Ýlhan Kayan “Efes’te Jeofizik araþtýrmalarý”

13 Eylül 2002
Prof. Dr. Fahri Iþýk “Likyalýlar”

27 Eylül 2002
Enis Üçbaylar “Kula Evleri”

04 Ekim 2002
Ümran Yüðrük “Artemision Buluntularý Iþýðýnda Efes Artemisi Kültü”

08 Kasým 2002
Duygu Tüzün “Antik Çaðdan Günümüze Dokumacýlýk”

13 Aralýk 2002
Pervin Büyükkolancý “Efes Müzesindeki Grup Sikkeler” 

Haberler

E F E S  M Ü Z E S Ý  K O N F E R A N S L A R IE F E S  M Ü Z E S Ý  K O N F E R A N S L A R I
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12 Mart 2002 Salý
10.00 Açýlýþ
10.30 Prof. Dr. Semavi EYÝCE

15. Yüzyýlda Fetihten Önce ve Sonra
Ýstanbul’a Gelen Batýlýlar

11.00 Prof. Mustafa CEZAR
Fatih Vakýflarýnýn 15. Yüzyýl Ýstanbul-

lunun Kültürel ve Sanatsal Kimliðin-
deki Yeri
11.30 Prof. Dr. Selçuk MÜLAYÝM

1453’ün Ýki Kaynaðýnda Ýstanbul’a 
iliþkin Sanat Tarihi Bilgileri

12.00 Ara
Oturum Baþkaný Prof. Dr. Günsel RENDA
14.00 Prof. Dr. Baha TANMAN

15. Yüzyýl Osmanlý Mimarlýðýnda 
Tarikat Yapýlarý

14.30 Doç. Dr. Serpil BAÐCI
Erken Osmanlý Resminin Seçkin Örnek-
leri: Venedik ve St. Petersburg Ýskender-
nameleri

15.00 Ara
15.30 Prof. Dr. Örcün BARIÞTA

Göynük Akþemsettin Türbesi’ndeki
Ahþap Sanduka ve Ýstanbul’dan Bazý
Aðaç Ýþleri Örnekleri

16.00 Prof. Dr. Oktay ASLANAPA
15. Yüzyýl Türk Halý Sanatý

13 Mart 2002 Çarþamba

Oturum Baþkaný Prof. Dr. A. Gül ÝREPOÐLU

10.00 Dr. Alým KARAMÜRSEL
Ýznik ve Üç Baþkentin 15. Yüzyýl
Osmanlý Mezartaþlarý ve Mimariden 
esinlemeler

10.30 Ýsmail ORMAN (M.A.)
Yeþil Türbe: 15.Yüzyýl Osmanlý Türbe
Mimarisinde Çini Süsleme Kullanýmý 
Baðlamýnda Bir Deneme

11.00 Ara
11.30 Prof. Dr. Ayla ERSOY

15. Yüzyýl Aðaç Ýþçiliði
12.00 Prof. Dr. Yýldýz DEMÝRÝZ

Osmanlý Sanatýnda 15. Yüzyýl Motif 
Daðarcýðý Hakkýnda

12.30 Ara
Oturum Baþkaný Prof. Dr. Selçuk MÜLAYÝM
14.00 Prof. Dr. Gönül CANTAY

15. Yüzyýl Edirne Saraylarý
14.30 Neval KONUK (M.A.)

Balkanlarda Zaviye Planlý Camiler
15.00 Doç. Dr. Zeki SÖNMEZ

XV. Yüzyýl Sonu Osmanlý Mimarlýðýn-
dan Bir Baba-Oðul/Usta-Çýrak Ýliþkisi

15.30 Deðerlendirme
16.00 15. Yüzyýl Müziðinden Örnekler

Prof.  Filiz KAMACIOÐLU (Piyano)
Kapanýþ.

KONFERANS PROGRAMI
ÝTÜ TAÞKIÞLA 109 NO’LU ANFÝ

Saat: 18.30

28 Þubat 2002 Perþembe
Prof. Dr. Baha TANMAN (Ý.Ü.)
Osmanlý Mimarisinin Rum Ortodoks Yapýlarý Üzerindeki Etkileri

28 Mart 2002 Perþembe
Engin ÖZENDES (ESFÝAP)
Fotoðrafta Oryantalizm

18 Nisan 2002
Prof. Dr. Tanju CANTAY (Ý.Ü.)
Ýstanbul’da Yüzyýllar Boyu Önemini Koruyan Bir Alan: Eski Saray

15. YÜZYIL OSMANLI KÜLTÜR ve SANATI
Sempozyum

12-13 Mart 2002 Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu



Haberler
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8 Þubat 2002 Antalya-Kemer’e Ulaþým

9 Þubat 2002
09.00-09.30 AÇILIÞ

Müzik Dinletisi
Multivizyon Gösterisi
Cumalýkýzýk-Osmanlý’dan Bir 
Vakýf Köyü

09.30-10.30 AÇILIÞ KONUÞMALARI
Erdoðan BÝLENSER
Tarihi Kentler Birliði Baþkaný
Louis ROPPE
Avrupa Tarihi Kentler Birliði 
Baþkaný

10.30-11.00 Fotoðraf Sergisi, Ara

BÝLDÝRÝLER

11.00-12.00 I. OTURUM
Oturum Baþkaný: Prof. Dr.
Gönül ÖNEY
Prof. Dr. Metin SÖZEN
ÇEKÜL Vakfý Baþkaný
Koruma Politikalarýnda Yeni
Yaklaþýmlar
Akif ERSEZGÝN
Bergama Belediye Baþkaný
Türkiye’de Tarihi Kentlerin 
Korunmasýnda Yerel Yönetim-
lerin Sorumluluklarý ve Yeri
Prof. Dr. Filiz YENÝÞEHÝRLÝOÐLU
Hacettepe Üniversitesi, Edebi-
yat Fakültesi  Öðretim Üyesi
Kültür Mirasý, Kültürel Kimlik ve
Yerel Yönetimler

12.00-12.15 Ara

12.15-13.00 II. OTURUM
Oturum Baþkaný: Özgün ÖKMEN
Baþbakanlýk Müsteþar Yardým-
cýsý, Koruma Yüksek Kurulu 
Üyesi
Enis YETER
Kastamonu Valisi
Türkiye’de Tarihi Kent Dokula-
rýnýn Korunmasýnda Valiliklerin
Önemi

Hüseyin POROY
Amasya Valisi
Amasya Tarihi Kent Dokusunda 
Koruma Çalýþmalarý

13.00-14.30 Öðle Yemeði

14.30-15.30 III. OTURUM
Oturum Baþkaný: Prof. Dr.
Zeynep AHUNBAY
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi 
Baþkaný
Prof. Dr. Ýlber ORTAYLI
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Baþkan vekili
Türkiye’de Tarihi Kent Dokula-
rýnýn Korunmasýnda Kamu 
Otoritelerinin Rolü
Dr. Ývan ÇOMAKOV
Filibe Belediye Baþkaný
Filibe’deki Koruma Çalýþmalarý
Brian SMITH
Avrupa Tarihi Kentler Birliði 
Genel Sekreteri
Tarihi Kentlerin Korunmasýnda 
Yöntemler

15.30-15.45 Ara

15.45-19.00 KOMÝSYON ÇALIÞMALARI

10 ÞUBAT 2002
09.00-13.00 KOMÝSYON ÇALIÞMALARI

13.00-14.00 Öðle Yemeði

14.00-15.30 KOMÝSYON RAPORLARININ 
HAZIRLANMASI

15.30-16.00 Ara

16.00-18.30 Oturum Baþkaný: Abdullah
DÖRTLEMEZ
Kültür Bakanlýðý Müsteþar Yar-
dýmcýsý, Koruma Yüksek Kurulu
Baþkan Vekili
Komisyon Sonuç Raporlarýnýn 
Okunmasý
Genel Deðerlendirme
KAPANIÞ

11 Þubat 2002 Antalya’dan Ayrýlýþ

Haberler
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1. KOMÝSYON

TARÝHÝ KENT DOKULARININ KORUNMA-
SININ KÜLTÜREL, EKONOMÝK VE 

SOSYAL BOYUTU
Bu komisyonun;
* Kültür varlýklarýnýn deðerleri, bu deðer-
lerin korunmasý ve sürdürülebilirliði
* Korumanýn ekonomik boyutu
-Korumaya ayrýlan parasal kaynaklar
- Korunan kültür varlýklarýnýn ülke ekonomi-

sine katkýsý
* Deðiþen yaþam biçiminin ve sosyal
deðiþimin mekana yansýmasý çaðdaþ kul-
laným gereklerinin ve turizm olgusunun
mevcut doku ile uyumu
ana temalarýný oluþturmaktadýr. Bu kapsam-
da öncelikle irdelenmesinde yarar görülen
konular:
* Terminoloji
* Ýlkeler
- Evrensel Yaklaþýmlar ve Ýlkeler

- Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yük-sek
Kurulu Ýlke Kararlarý
* Kültür Varlýðýnýn Deðerleri
- Deðerlerle Ýlgili Yeni Yorumlar
- Deðerlerin Sürdürülebilirliði (Yeni Kullaným

ve Deðiþimlere Karþý Duyarlýlýklarý)
* Deðiþen Yaþam Biçimi/Kültür Varlýðý Ýliþkileri

- Geleneksel Yapý ve Mekanlarýn Yeni Ýþlev-
lere Uyarlanmasýnda Sorunlar/Olanaklar
- Koruma/Kullanma Dengesinin Saðlanmasý
- Taþýma Kapasitesinin Belirlenmesi
- Uyarlamadaki Teknik Sorunlar
- Sosyal Yapý ve Ýliþkilerin Korunmasý ve

Geliþtirilmesi
* Korumaya Ayrýlan Parasal Kaynaklar
- Merkezi Hükümet Kaynaklarý

- Yatýrýmlar
- Destekleme Fonlarý

- Yerel Yönetim Kaynaklarý
- Sponsorlar
- Kiþisel Giriþimler

* Kültür Varlýklarýnýn Ülke Ekonomisine
Katkýsý
- Bir Yapý Stoku Olarak Taþýdýklarý Ekono-

mik Deðer

- Koruma/Turizm iliþkileri
2. KOMÝSYON

TARÝHÝ KENT DOKULARI VE KORUMA
PLANLAMASI; ÝLKELER VE YÖNTEMLER

Bu komisyonun;
* Koruma planlamasý sürecindeki etkinlikler
- Belgeleme
- Planlama
- Uygulama

(Ölçütler, yöntemler ve bu sürece iliþkin
onama, denetleme ve uygulama mekanizmalarý)
* Çeþitli planlarýn (çevre düzeni planlarý,
imar planlarý, turizm planlarý, vb.) koruma
amaçlý imar planlarý ile bütünleþmesi ve
bu süreçte kurumlar arasý iþbirliði ve eþ-
güdümün saðlanmasý,
ana temalarýný oluþturmaktadýr. Bu kapsam-
da öncelikle irdelenmesinde yarar görülen
konular:
* Genel Yaklaþým
- Türkiye’nin Planlama ve Koruma Planla-

masý Pratiðinin Ýrdelenmesi
- Deðiþik Planlama Türleri Arasýnda Koruma

Planlamasýnýn Yeri
* Veri Toplama Mekanizmalarý
- Kültür Varlýklarýnýn Belgelenmesi

- Tek Yapý ve Sit Alaný Ölçeðinde Bel-
geleme Ölçütleri

- Belgelemeyi Gerçekleþtirecek Ekip-
lerin Niteliði

- Belgeleme Sürecinde Toplanmasý
Gereken Bilgiler
- Koruma Ýmar Planý Yapýmýna Esas Diðer

Bilgilerin Nitelikleri
* Planlama Süreci
- Ýlkeler
- Planlama Teknikleri

- Sit Alanlarýnýn Kültürel, Ýþlevsel, Ekonomik
ve Sosyal Taþýma Kapasitelerinin Belirlenmesi

- Sit Alanlarýnýn Riskleri ve Bu Risklerin
Doðru Belirlenmesinde Ýzlenecek Yöntemler
* Onama Süreci
- Koruma Ýmar Planlarýnýn Onama Sürecin-

de Ýzlenen Yasal ve Yönetsel Darboðazlar
- Onama Mekanizmasýnda Yer Alan Kurum-

lar Arasý Ýliþkilerin Tanýmlanmasý
* Deðiþik Planlar Arasýndaki Ýliþkiler

Haberler
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- Koruma Ýmar Planlarý Ýle Diðer Planlar Arasýnda
Doðru ve uyumlu Ýliþkiler Oluþturulmasý
- Kentin Korunacak Bölgeleriyle Yeni Geli-

þim alanlarýnýn Bütünleþmesi 
- Bölgesel Arazi Kullaným Kararlarý Oluþtu-

rulmasý
* Tüm Süreçteki Taraflar ve Ýliþkiler
- Merkezi Hükümet organlarý
- Koruma Kurullarý
- Yerel Yönetimler (Valilikler, Belediyeler)
- Plancýlar

* Koruma Ýmar Planlarýnýn Uygulanmasýn-
da Karþýlaþýlan Darboðazlar

3. KOMÝSYON

TARÝHÝ KENT DOKULARININ KORUNMASI
SÜRECÝNDE, KORUMA KÜLTÜRÜNÜN

GELÝÞTÝRÝLMESÝ VE YAYGINLAÞTIRILMASI

Bu komisyonun;
* Ülke ölçeðinde bu konuda gerçekleþtiri-
lecek etkinlikler ve bu etkinlikleri geliþtir-
mek için gerekli yasal, örgütsel, parasal
ve eðitsel araçlarýn belirlenmesi
* Koruma kültürünün oluþturulmasýnda ve
benimsetilmesinde resmi kurumlarýn,
yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgüt-
lerinin rolleri
* Yerel Yönetimlerin koruma olgusuna
etkin bir biçimde katýlýmýný saðlayacak
düzenlemeler
ana temalarýný oluþturmaktadýr. Bu kapsam-
da öncelikle irdelenmesinde yarar görülen
konular:
* Tanýmlar/Terminoloji
* Koruma Kültürünün Eðitim Yoluyla
Yaygýnlaþtýrýlmasýnda Hedef Kitleler
- Ýlk Öðretim ve Orta Öðretimde

- Ýçerik
- Araçlar

- Yüksek Öðretimde
- Ýçerik

- Koruma Konusunda Uz-
manlýk Eðitimi

- Yüksek Öðretimde Koruma
Kültürünün Yaygýnlaþtýrýlmasý

- Ýçerik

- Araçlar
- Hizmet içi Eðitim

- Merkezi Yönetimin Ýlgili Birimleri Ýçin
- Ýçerik
- Araçlar

- Yerel Yönetimlerin Ýlgili Birimleri Ýçin
- Ýçerik
- Araçlar

* Geniþ Halk Kitlelerinde Koruma Kültürü-
nün Yerleþtirilmesi
- Ýçerik ve Vurgular
- Araçlar

* Kullanýlacak Araçlara iliþkin Modeller
- TV Programlarý
- Basýn (Çeþitli Biçimlerde)
- Radyo (Çeþitli Biçimlerde)
- Ýlgili Kuruluþlarca Yapýlacak Çeþitli Yayýnlar
- Diðer etkinlikler

* Koruma Kültürünün Geliþtirilmesinde
Deðiþik Organlarýn Rolü
- Merkezi Yönetim Organlarýnýn Rolü
- Merkezi Ölçekte Yapýlabilecek etkinlikler

- Aktörler
- Kaynaklar

- Yerel Ölçekte Yapýlabilecek Etkinlikler
- Yerel Yönetimlerin Rolü

- Yerel Yönetimlerin Koruma Sürecine
Katýlýmlarý Ýçin Gerekli Ortamýn Saðlanmasý

- Merkezi Yönetim Tarafýndan
Öncü/Örnek Uygulamalar Yapýlmasý

- Saðlanabilecek Destekler
- Yerel Ölçekte Yapýlabilecek Etkinlikler

- Aktörler
- Kaynaklar

- Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
- Mevcut STÖ’lerin Deðerlendirilmesi

ve Olasý Yeni Modellerin Ýrdelenmesi 
- STÖ’lerin Yaþamlarýný Sürdürmeleri

Ýçin Gerekli Araçlar
- STÖ’lerce Yapýlabilecek Etkinlikler

- Aktörler
- Kaynaklar

* Ortak Etkinliklerin Oluþturulmasý
* Uluslararasý Organlarýn Rolü ve Önemi
- Nitelikleri
- Koruma Kültürünün Geliþim ve Yaygýnlaþ-

týrýlmasýna Katkýlarý 
- Türkiye Ýliþkileri

Haberler
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Türkiye birçok özelliklerin yanýsýra,

tarihsel, kültürel ve kentsel mirasýmýzýn zen-

ginliði açýsýndan dünyanýn önde gelen ülke-

leri arasýndadýr. Bu deðerlerin korunmasý,

geliþtirilmesi, deðerlendirilmesi ve çaðdaþ ya-

þamla bütünleþmeleri, kültür politikalarýmýzýn

önemli hedeflerinden birini oluþturmaktadýr.

Ülkenin kültürel zenginlikleri arasýn-

da, kentlerimizde bulunan tarihi kent dokularý

önemli bir yer tutar. Tarihi kent dokularý geç-

miþ topluluklarýn sosyal, kültürel ve ekonomik

yaþam biçiminin yaþayan belgeleri olup, bu

nitelikleri ile ülke belleðinin ve kimliðinin

somut boyutunu oluþtururlar.

Tarihi kentleri oluþturan deðerlerin en

önemli bölümü geleneksel sivil mimarlýk ör-

neklerimizdir. Bu yapýlar içerdikleri mimari,

tarihi ve sanat deðerlerinin yaný-sýra, iþlevsel

ve ekonomik deðerleriyle de önem kazanýrlar.

Geliþmekte olan ülkemizde bu yapý stokunun

günümüz yaþam biçimine uyarlanarak kul-

lanýlmalarý ve deðerlendirilmeleri ülke ekono-

misine yadsýnamaz katkýlar saðlayacaktýr.

Tarihi kent dokularý geçmiþte nasýl bir

çevre içinde yaþandýðýný gösteren açýk hava

müzeleridir.

Ülkemizde özellikle 1950 lerden son-

ra yaþadýðýmýz hýzlý kentleþme sürecinde,

kentlerimizin büyük bir bölümü plansýz þekil-

de geliþirken tarihi kent dokularýnda da büyük

ölçüde yýkým ve yeniden yapým süreci yaþan-

mýþtýr. Son yýllarda tarihsel, kentsel mirasý-

mýzýn korunmasý gereði, tüm dünyada olduðu

gibi ülkemizde de benimsenmiþ, korumanýn

bütüncül bir yaklaþýmla, fiziksel boyutu-

nun  yanýsýra, sosyal ve ekonomik boyu-

tunun da ele alýndýðý ve bir planlama süre-

ci içerisinde deðerlendirilmesi gerektiðin-

den yola çýkarak 1990’lý yýllardan itibaren

konu ile ilgili önlemler alýnmýþ, kent ve kasa-

balarýmýzýn bir bölümünde koruma amaçlý

imar planlarý yapýlmýþtýr.

Sempozyumun amacý, eski kent

dokularýnýn ve korunmasý gerekli kültürel ve

doðal varlýklarýmýzýn korunmasýnda gerek

ülkemizde, gerekse uluslararasý platformdaki

deneyimleri aktarmak, geleneksel mimarimi-

zin bugünkü kentlerimize ve mimarimize olan

katkýlarýný ortaya koymak, koruma konusun-

daki yasal, yönetsel ve uygulamaya dönük

sorun ve önerileri tartýþmaktýr.

Sempozyum çerçevesinde, tarihi kent

dokularýnýn korunmasýnýn ekonomik, kültürel

ve sosyal boyutu, koruma planlamasý olgusu-

nun ilke ve yöntemleri ile koruma kültürünün

geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýna iliþkin

temalar ele alýnacak, bu arada yerel yönetim-

lerin eski kent dokularýný korumadaki görev

Haberler
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ve sorumluluklarý, geleneksel kent dokula-

rýnýn korunmasýyla birlikte yeni yapýlanmalar-

da kültürel sürekliliðin saðlanmasý ve kentsel

kimliklerin korunmasýnda uygulamada izle-

necek temel ilkeler gözden geçirilecektir.

Avrupa Birliðine giriþ sürecimizin

giderek ivme kazandýðý bu günlerde, “ortak

miras” kavramýný benimseyerek korunmasý

gerekli doðal ve kültürel mirasýn korunmasý

ve geliþtirilmesine yeni boyutlar kazandýrmak

durumundayýz. Bir baþka deyiþle, ülkemizin

bu çok çeþitli ve zengin mirasýnýn ele alýn-

masýnýn, uluslararasý platformlara taþýnmasý

ve ortak sorumluluklarýn gündeme getirilmesi

gerekmektedir.

Avrupa Konseyinin kuruluþunun ellin-

ci yýl dönümü kapsamýnda gerçekleþtirilen

Strazburg’daki “Avrupa Tarihi Kentler

Birliði” kuruluþ toplantýsýna Bakanlýðýmýzýn

önerisi üzerine Bursa Büyükþehir Belediye-

sinin katýlmasý, bu toplantýdan sonra Bakan-

lýðýmýz ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn koordinasyo-

nunda Avrupa Kentler Birliðine üye olmak

üzere Tarihi Kentler Birliði kurulmasý,

“Avrupa Ortak Miras Kampanyasý”na

ülkemizin de katýlmasý, Safranbolu’nun

Dünya Kültür Miras Listesinde yer almasý bu

yaklaþýmlarýn ilk ürünleri olarak deðerlendi-

rilmelidir. Ülkemiz, bu etkinlikleri arttýrarak,

uluslararasý platformda hakettiði yeri alacaktýr.

Koruma, sadece merkezi yönetimleri

ya da yerel yönetimlerin sorumluluðunda olan

bir süreç deðildir. Konuyla ilgili tüm taraflar,

eðitim kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ve

geniþ halk kitlelerinin bu alandaki sorumluluk-

larý paylaþmasý ve kendilerine düþen görev-

leri yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu noktada iki husus önem kazan-

maktadýr. Bunlardan ilki, koruma kültürünün

oluþmasý ve yaygýnlaþmasý, diðeri ise katýlý-

mýn en geniþ anlamda saðlanmasýdýr. Ortak

bir miras, ancak ortak çabalarla korunabilir ve

geliþtirilebilir.

Ülkemizin doðal ve kültürel deðer-

lerinin korunmasý, geliþtirilmesi ve geleceðe

taþýnmasýnda bir çok sorunla karþý karþýya

bulunduðumuz yadsýnamaz. Ancak, bunlarýn

çözümü için mevcut deneyim ve bilgilerimiz-

den de yararlanarak gerçekçi, uygulanabilir

ve sürdürülebilir ilkeleri ve modelleri araþtýr-

mak ve hayata geçirmek durumundayýz.

Bu sempozyuma katýlan deðiþik

meslek gruplarýna mensup uzmanlarýn, bilim

adamlarýnýn ve yöneticilerinin bu yaklaþýmý

paylaþacaðýna inanýyorum. Sizlerin sempoz-

yum temalarýný tartýþmanýz bilgi ve deneyim-

lerinizi birbirinize aktarmanýz ve çözüm öneri-

leri geliþtirmeniz, özellikle uygulamadan

sorumlu merkezi ve yerel yönetimlerin bun-

dan sonraki çabalarýna ýþýk tutacaktýr.

Haberler
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18 Mayýs Cumartesi

09.30 Kayýt (ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi)
10.00-11.00 Açýlýþ
11.00-11.30 Kahve Arasý
11.30-13.00 Sempozyum
13.00-14.30 Öðle Yemeði (ÝTÜ, Mühendishane)
14.30-16.00 Sempozyum
16.00-16.30 Kahve Arasý
16.30-17.30 Sempozyum
19.00 Açýlýþ Kokteyli ve Konser

19 Mayýs Pazar

09.30-11.00 Sempozyum
11.00-11.30 Kahve Arasý
11.30-13.00 Sempozyum
13.00-14.30 Öðle Yemeði (ÝTÜ, Mühendishane)
14.30-16.00 Sempozyum
16.00-16.30 Kahve Arasý
16.30-17.30 Sempozyum
19.00 Akþam Yemeði (Tekne Gezisi)

20 Mayýs Pazartesi

09.30-19.00 Teknik Gezi

Haberler

ULUSLARARASI ICOMOS 2002 SEMPOZYUMU
XX. YÜZYIL MÝMARLIK VE ENDÜSTRÝ MÝRASININ KORUNMASI

18-20 MAYIS 2002
ÝSTANBUL

ÖN PROGRAM
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21 Mayýs 2002 tarihinde istanbul’da gerçekleþecek olan XII. ICOMOS Baþkanlar
Komitesi Toplantýsý baðlamýnda 18-20 Mayýs günlerinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi Taþkýþla
binasýnda “XX. Yüzyýl Mimarlýk ve endüstri Mirasýnýn Korunmasý” baþlýklý uluslararasý bir sem-
pozyum düzenlenecektir. Korunmasý gereken bir kültür varlýðý olarak XX.Yüzyýl mirasý
kavramýnýn yanýsýra söz konusu mirasýn korunan örneklerini, koruma ölçüt ve sorunlarýný
tartýþmayý hedefleyen bu sempozyuma konu le ilgilenen tüm araþtýrmacýlar davetlidir.

Sempozyum Temalarý:
* Korunmasý gerekli kültür varlýðý olarak XX.Yüzyýl mimarlýðý kavramý
* XX.Yüzyýlýn önemli akýmlarý
* XX.Yüzyýlýn önemli mimarlarý
* XX.Yüzyýlda koruma kavramýnýn evrimi
* XX.Yüzyýl mirasýnýn koruma ve restorasyonu, ölçüt ve uygulamalar
* XX.Yüzyýl endüstri mirasýnýn korunmasý
Sempozyuma katýlýmýn bildiri ve poster sunuþu þeklinde olmasý öngörülmektedir.

Kesin program, bildiri ve poster özetlerinin bilimsel komite tarafýndan seçim ve deðer-
lendirilmesinden sonra, ikinci duyuruda açýklanacaktýr.

Sempozyumun resmi dilleri Ýngilizce ve Fransýzca olup sempozyum sýrasýnda
ingilizce, Fransýzca ve türkçe arasýnda simültane çeviri yapýlacaktýr.

Önemli Tarihler:
Kayýt formlarýnýn teslimi: 07.03.2002
Özet teslimi: 07.03.2002
Onay mektuplarý öi ikinci duyuru 22.03.2002
Ýndirimli kayýt için son gün: 05.04.2002
Bildiri teslimi: 20.05.2002
Özetler:
Bildiri ve poster sunuþlarý için, en fazla 250 kelimeden oluþacak özetlerin aþaðýda

belirtilen kurallara uygun olarak yazýlmasý ve 7 Mart 2002 tarihinden önce faks veya e-posta
yoluyla organizasyon komitesine ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Faks ile gönderilecek özetlerin
“Prof. Dr. Z. Ahunbay’ýn Dikkatine” baþlýðý ile 0212. 251 48 95 numaraya; e-posta yoluyla gön-
derilecek özetlerin MS-Word (PC) formatýnda ahunbaya@itu.edu.tr adresine ek dosya olarak
gönderilmesi rica olunur.

Deðerlendirme sonuçlarý, 22 Mart 2002 tarihine kadar katýlýmcýlara yazýlý olarak
bildirilecektir.

Özet ve Yazým Kurallarý:
Üst, alt ve sað kenar boþluklarý: 2,5 cm.
Sol kenar boþluðu: 3 cm.
Yazý karakteri: Times New Roman, 12 pt.
Bildiri baþlýðýnýn yukarýdan itibaren üçüncü satýrdan baþlayarak ve büyük harflerle

ortalanarak yazýlmasý;
Yedinci satýrdan itibaren yazar(lar)ýn adý, varsa baðlý bulunduðu kurum ve adresinin

saða yaslanarak belirtilmesi;
Baþlýk ve yazar adýnýn bold karakterde yazýlmasý;
Yazar(lar)ýn ad ve adresinden sonra bir satýr boþ býrakýlarak özetin yazýlmasý gerek-

mektedir.
Bilimsel Komite Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Prof. Dr. Afife Batur
Prof. Dr. Haluk Sezgin Prof. Dr. Nur akýn
Prof. Dr. Afife Batur Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy
Prof. Dr. Nur Akýn Y. Doç. Dr. Yegân Kâhya
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Dr. Deniz Mazlum
Doç. Dr. Can Binan Ar. Gör. Gül Cephanecigil
Y. Doç. Yegân Kâhya Ar. Gör. Zeynep Eres
Ýletiþim Adresi:
Prof. Dr. Zeynep ahunbay
ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi, Taþkýþla 80191 Taksim, Ýstanbul/Türkiye 
e-posta: ahunbaya@itu.edu.tr
faks: 0212 251 48 95
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15 Nisan 2002 Pazartesi
Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Tunç Sipahi

09.30 - 10.00
Doç. Dr. Harun Taþkýran "Karkamýþ Baraj
Gölü Alanýnda Yapýlan Paleolitik Çað Yüzey
Araþtýrmasý,  Preliminer Sonuçlarý"
10.00 - 10.30
Dr. Metin Kartal  "Anadolu'nun Epi Paleolitik
Dönem Buluntu Topluluklarý"
10.30 - 11.00
Dr. M. Beray Kösem "Epi-Paleolitik  ve
Makrolitik Kavramlarý"
11.30 - 12.00
Dr. Kadriye Özçelik  "Paleolitik Döneme
Ýliþkin Teknolojik Çalýþmalarda Çekirdeklerin
Önemi"
Ara
Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Harun Taþkýran
13.30 - 14.00
Doç. Dr. Tunç Sipahi  "Çorum Yöresinde Yeni
Bir Hitit Yerleþimi: Hüseyindede Tepesi ve
Buluntularý"
14.00 - 14.30
Yard. Doç. Dr. Turgut Yiðit "Hitit Krallýðýnýn
Kuruluþ Dönemi"
14.30 - 15.00
Vasýf Þahoðlu (M. A.) "Ege Arkeolojisine Yeni
Katkýlar: Erken Tunç Çaðýnda Limantepe-
Ýzmi"
Ara
15.10 - 15.40
Yard. Doç. Dr. Zeynep Çizmeli-Öðün
"Neocaeseria Sikkeleri ve Roma Ýmparator-
luðu Doðu Sýnýrýndaki Para Dolaþýmý "
15.40 - 16.10
M. Baki Demirtaþ (M. A.) "Taþçý Ýþaretleri ve
Anadolu Örnekleri"

16 Nisan 2002 Salý
Oturum Baþkaný: Yard. Doç. Dr. Zeynep
Çizmeli-Öðün
09.30 - 10.00
Musa Kadýoðlu (M.A.) "Nysa Tiyatrosu Sahne
Binasý Cephe Mimarisi. Yapý Evreleri ve
Rekonstruksiyon"
10.00 - 10.30
Serdar Aybek (M. A.) "Thrak Atlý Figürünün
Ýkonografik Geliþimi"
10.30 - 11.00
Dr. Kutalmýþ Görkay  "Batý Anadolu'da
Korinth ve Attika Siyah Figür Seramiðinin
Daðýlýmý-Yeni Deðerlendirmeler"
A r a
11.10 - 11.40
Sezin Sezer (M. A.) "Roma Dönemine Kadar
Mozaik'te Meander Motifi"
11.40 - 12.10
Yusuf Albayrak (M. A.) "Edessa Kenti" 
ARA
Oturum Baþkaný: Dr. Kutalmýþ Görkay
13.30 - 14.00
Kadir Baran (M. A.) "Hekatomidler Devri
Mimarisi"
14.00 - 14.30
Dr. Ayþe Gül Akalýn    "Troas Synoikisisi"
14.30 - 15.00
S. Hakan Öztaner (M. A.) "Alexandria Troas
Nymphaionu"
A r a
15.10 - 15.40
Dr. Erhan Öztepe "Hellenistik Dönem
Heykeltýraþlýðýnda Apollon Smintheus
Tapýnaðýnýn Yeri"
15.40 - 16.10
Tayyar Gürdal (M. A.) "Smintheion Hellenistik
Dönem Seramiði" 
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