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Haziran 2003 te yapýlan Olaðan Genel Kurulumuzda seçilen yeni yönetim kurulu
adýna hepinize merhaba. Genel kurulumuz, Anýtlar ve Müzeler Genel

Müdürlüðünün bahçesinde "camiý köþk" diye bilinen kafeterya binasýnýn önünde
açýk hava toplantýsý þeklinde yapýldý. Hava çok güzeldi. Bu nedenle olacak genel kurula
katýlým sayýsý ancak yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle yedeklerini seçecek
kadardý. Halbuki her zaman olduðu gibi sempozyum tarihine eklenen bir tatil gününde
bu genel kurul toplantýsýna en azýndan mesleki sorumluluklarýnýn bilincinde olduðuna
inandýðýmýz meslektaþlarýmýzýn katýlýmýný beklerdik. Ankara'daki üyelerimizin bu toplan-
týya ilgisizliðine ise anlam veremiyoruz. Sayýn Prof. Dr. Coþkun Özgünel baþkanlýðýnda
iki senedir baþarýlý bir þekilde yönetilen derneðimiz gerek Anýtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüðü ve gerekse Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile gayet olumlu ve uyumlu iliþkiler
içinde bulunmuþtur. Bu "Pax Romana'nýn bile üyelerimizin genel kurula katýlýmýný
saðlayamamasýnýn nedeni nedir acaba?

Avrupa Birliðine üye olmak yolundaki uðraþlarýmýzda en önemli görevlerden
birisi de sivil toplum örgütlerine düþmektedir. Dýþ kaynaklý hibe veya kredilerle yürütüle-
cek projelerde finansmanýn temel koþullarýndan biri proje yönetimine ilgili sivil toplum
örgütlerinin katýlýmýnýn þart olmasýdýr. Diðer bir anlatýmla projelerin iki ayaðý olacak
kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri projeleri beraber yürütecekler ve yerel halk
bundan ekonomik girdi saðlayacak. Bu doðrultuda genç meslektaþlarýmýzýn kendilerini
iyi hazýrlamalarý bir meslek kuruluþu olan derneðimize sahip çýkmalarý ve katkýlarda
bulunmalarý ülkemiz ve mesleðimizin geleceðinin yapýlandýrýlmasý açýsýndan son derece
önemsenmesi gereken bir konudur.

Dünden bugünlere yansýyan meslektaþ profilimiz, Avrupa Topluluðu dayatmalarý
ile belki bugün daha iyi kavrayabileceðimiz sivil toplum örgütü çalýþmalarýný hafife
almakta ve hatta meslekteki kiþisel çýkarlarý için zararlý görmektedir. Mesleðimizin
yarýnlarýnýn planlanmasý için gösterilmesi beklenen dayanýþmalar kiþisel çýkar dayanýþ-
masý olarak yürütülmekte, her politik iktidara uygun maskelerle oluþturulmuþ "saadet
zincirine" yeni halkalar ilave edilerek ve ya çýkarýlarak düzenin devamý saðlanmaktadýr.
"Gideni iteklemek geleni eteklemek" geleneði mesleðimize ve dolayýsý ile ülkemize büyük
zararlar vermektedir. Bu aymazlýðýn sonucu olarak altýyüzbine yakýn eserin müze envan-
terinden çeþitli nedenlerle düþülmesine, soygun yapýlmamýþ müzenin kalmamasýna ve
televizyonlara çýkan asýrlýk müze depolarýnýn utanç verici görüntülerine katlanmak
zorunda kalýyoruz.

Görsel ve yazýlý basýnda gündeme gelen, sayýn Bakan Erkan Mumcu'nun da
yakýndýðý bu görüntü acaba yeni radikal kararlara kamu oyunda bir zemin hazýrlama
hazýrlýðý mýdýr? Bu konuda ilk akla gelen sit sahalarýnýn daraltýlarak satýlmasý ve
müzelerin yerel yönetimlere devredilmesi çalýþmalarýnýn yapýldýðý duyumlarýnýn gerçek-
leþme yolunda olmasýdýr. “Kuruyan gölde saltanat kayýðý yüzmez.” Tüm meslektaþlar bir
araya gelerek mesleki sorunlarýmýza çözümler üretmemiz gerekmektedir.

Yeni Yönetim Kurulu adýna hepinizi saygýyla selamlarým.
Yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Ahmet TIRPAN, Prof. Dr. Mustafa Þahin, Þeniz ATiK,
Doç.Dr.Fikri KULAKOGLU, Emine AYNUR, Nurettin ÇELEM, Soner ATEÞOÐULLARI



Arkhaios (eski) ve Logos (bilim), kelimeleri
birleþtirildiðinde "Eskinin Bilimi" olarak

tanýmlanýr. Arkeoloji Halikarnassos'lu
(Bodrum) Dionysos Roma tarihini anlatan
eserine "Romaike Archeologia"adýný vererek
"Arkeoloji" deyimini ilk kullanan olmuþtur. Bu
bilim dalý dip tarihten itibaren, deðiþik
coðrafyadaki toplumlarýn yaþam biçimlerini
somut kalýntýlarýyla inceleyip þekillendirir,
kýsaca insanýn kökenini araþtýrýr.

Arkeolojinin metodunu da içeren bir
taným yapacak olursak, Arkeoloji; insanýn
antropolojik olarak ortaya çýktýðý ilk andan
itibaren, onun yaþam kavgasý, inanç ve sanat
adýna ürettiði tüm somut deðerleri arayýp
bulan, bunlarý malzemesine, teknolojisine
sanatsal özelliklerine göre kronolojik bir
düzen içinde tarif ve tasnife tabi tutarak bel-
geleyen, bu belgeleri yorumlayarak insanlýðýn
yaþam serüvenini aydýnlatmaya çalýþan bir
bilim dalýdýr. Kýsacasý katkýlarýyla bizi
bugünkü teknoloji ve kültür seviyesine
ulaþtýran atalarýmýzýn emeðini metodolojik ve
sistematik olarak inceleyen bir laboratuardýr
Arkeoloji. Bulgularý ile kaybolmuþ toplumlarý
tarih derinlerinden çýkarýr, onlarýn yaþam
biçimlerini canlandýrarak yeniden inþa eder.
Ýnsanlýk tarihinin detaylarýný þekillendirmek
için devamlý, sýnýrsýz ve karmaþýk bir araþtýr-
ma içindedir.  Arkeolojik bulgular eski uygar-
lýklarýn tanýklarýdýr; ait olduklarý toplumlarýn
teknolojik sosyo-ekonomik, dinsel (teolojik)
ticari iliþkilerinin zaman ve mekan içindeki
deðiþken devamlýlýðýnýn göstergesidirler. Bu
nedenle eski eserler sanatsal özellikleri veya
diðer bir deyimle estetik güzellikleri için deðil
birer tarihi belge olduklarý için muhafaza
edilirler. Bugün müze depolarýnda milyonlar-
ca eser birer tarihi belge olarak özenle
korunurlar. Bunlarýn kendi içindeki ve dýþýn-

daki bulgularla analiz ve senteze tabii tutul-
masý sonuçlarýnýn çaðdaþ toplum veya kültür-
ler ile iliþkisini ortaya konmasý arkeolojinin
amacýdýr. Bunu yapamaz isek çabalar soyut
kavramlar olarak kalýr. Bütün bunlar
yapýlýrken ön yargýlardan soyutlanmýþ ve
geniþ bir perspektif ile çalýþmamýz gerekir.
Veriler daima yeniden deðerlendirilmelere ve
yorumlamalara açýk olmalýdýr. 

Arkeolojik bulgularla insan yaþamýnýn
sürekliliðini kavramamýz, yaþam felsefemizi
daha anlamlý yapar. Geçmiþi canlandýrmak,
onun sürekliliðinin yaþamýmýzda da
deðiþerek devam ettiðini algýlamak geleceði
þekillendirmek için hedef belirlememize
kýsacasý hayatýmýza hayvansal içgüdü ile
(yemek, içmek, çiftleþmek) çerçevelendirmek
bencilliðinden kurtarýp toplumsal ve insani
deðerleri bilen ve hedefleyen fertler olmamýz
için yeni kapýlar açar, kýsacasý bize insan
olmayý öðretir.

Arkeoloji bir bilim dalý olarak 18 yy.da
Winckelmann (1717-1768) ile baþlatýlýr.
Winckelmann M.S. 79 yýlýnda Vezüv yanar-
daðýnýn külleri ve lavlarý altýnda kalan Pompei
ve Herculaneum kentleri kazýlarýnda bulunan
eserleri yayýnlayarak arkeoloji ve sanat tari-
hinin babasý olma ünvanýný kazanmýþtýr. 19
yy. da eski kültürlerin yaðmalanmasýyla para-
lel olarak yürütülmeye baþlanan ve bir kýsmý
halen daha devam eden arkeolojik kazýlarýn
sonuçlarýnýn yayýnlanmasý ile arkeoloji önem
kazandý. Bu arada okunmaya baþlanan Ön
Asya ve Mezopotamya ve Mýsýr halklarýnýn
çivi ve hiyeroglif yazýtlarý da devreye girip bir
çok yeni ve üstün medeniyetin "Sümer, Babil,
Akad, Pers, Hitit, Mýsýr" tanýnmasý o güne
kadar bir mucize olarak tanýtýlan Hellen
kültürü ve onun devamý kabul edilen Roma
kültürlerinin mucizeliðini ortadan kaldýrdý.

Araþtýrma
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Paleolitik çað kültürlerinin bulunmasý
"Fransa'da Somne vadisi Ýngiltere'de Devon
maðaralarý Türkiye'de Karain, Ýspanya'da
Altamira maðaralarý, Ýndus uygarlýðý vb. bir
çok merkez ile Kýtab-ý Mukaddes kronolo-
jisinde "insanýn yaratýlýþ tarihi" olarak verilen
M.Ö. 4004 yýlýnýn yanlýþ bir tarih olduðunun
anlaþýlmasý ise ayrý bir þok oldu. Bunlar gös-
terdi ki insanlýðýn kökeni ve kültür evrimi ile
ilgili sorulara yanýt bulmak ele geçen her
kültür katýnýn zamansal boyutuyla
tanýmlanmasý ve karþýlaþtýr-
malarla yorumlanmasý ile
mümkün olmaktadýr. 

Arkeolojinin sosyolo-
jik ve siyasi tarih verileri
hemen kavrandý. Sosyolog-
lar açýlan bu yoldan yürü-
yerek elde ettikleri sonuçlar
ile kendi ulusal kültürlerinin
temel taþlarýný inþa ettiler.
Sanayi devriminin felsefesi ve alt
yapýsýný oluþturan sosyal bilimciler
tamamen bu verilere dayanarak hedefler
gösterdiler. Ülke yöneticileri insanlýk tarihi
deneyimlerini öðrenmenin geleceði þekil-
lendirmek olduðu-nu görerek yeni politikalar
geliþtirdiler. Bu birikimleri hýzlý eðitim pro-
gramlarý içine aldýlar. Ülkelerinin geleceðini
emanet edecekleri kuþaklarý önce antik çað
kültürleri öðretisiyle donattýlar. Arkeoloji
enstitülerini hýzla çoðaltarak dünyanýn her
yöresinde geliþmiþ olan kültürlerin oluþtur-
duðu yaþam biçimi, din, dil, ýrk ve etnik köken
farklýlýklarýný öðrenerek bunlarý kýsa ve uzun
vadeli dýþ politikalarýný belirlemekte veri
tabaný olarak kullandýlar. Batýlý sömürgeciler,
ideolojik ihtiyaçlarýna göre tarihi þekillendirm-
eye ve güncelleþtirmeye baþladý. Devrin poli-
tik çýkarlarýna hizmet verecek ýsmarlama
bilim yapanlar türedi. Gerekli gördükleri yerde
tarihi ve-rilere politik çýkarlara uygun profiller
çizerek bir çok ülkeyi böldüler ve
sömürgeleþtirdiler. 

Ýngiliz arkeolog Lawrance bugün
Suriye sýnýrýnda ikiye bölünmüþ Kargamýþ
antik kentinde kazý yaparken bu araþtýrmalar
gölgesinde yakýndan tanýdýðý Araplarý
Osmanlýlara karþý kýþkýrtarak bu topraklarý
bizden kolayca ayýrdý. Müttefikimiz Almanlar
Antiseminizm (Yahudi düþmanlýðý) nedeniyle
Hellenizme sarýldý.M.Ö. 146 yýlýnda tarih sah-
nesinden silinmiþ tarih boyunca bir devlet ola-

mamýþ bir ulusu Troya, Tyrins, Mykenai
(Schlimann), Rodos (Biliotti),

Olympia (Kurtius), Semendirek
(Conze), Knossos (Evans) da

yapýlan arkeolojik çalýþmalar-
la ön plana çýkardýlar. 

Böylece 1800 sene
kaybolmuþ bir ulusun adýný
ve kültürünü kullanarak,
Hýristiyan Anadolu halkýný

toplayarak, Osmanlý'nýn
kalbinde bir devlet kurdular ve

bu toplama halkýn baþýna bir
Alman kral oturttular. Böylece tüm

Balkanlar'ýn Türklerden arýndýrýlmasý poli-
tikasýnýn ilk yarasý açýldý. Sýrada Türkleri
Anadolu'dan da sürmenin gerekçelerini oluþ-
turmak vardý. Önce onlarý Anadolu'ya yani
Anadolu kültürlerine yabancýlaþtýrmak
gerekiyordu. Bu çok kolay olacaktý. Eðitim
sistemimizde Anadolu kültürlerinin öðretisi
yoktu. Anadolu'yu zaten tanýmýyorduk. 700
yýldýr yaþadýðýmýz topraklarýn kültür tarihi ile
barýþýk deðildik. Bu nedenle bir çok antik
kalýntý bizden deðildi. Keferelerin ülkemize
göz dikmesi, baþýmýza gelenler hep bu hara-
beler yüzündendi. "taþý topraðý alsýnlar altýn-
larý bize býraksýnlar" "bizde taþ çok, endiþeye
mahal yok" söylemleri altýnda rahatça alýnan
izinlerle, Osmanlý topraklarýndaki antik eser-
ler ve mimari yapýtlar Avrupa müzelerine
taþýndý. 

Bir kýsým Osmanlý aydýnlarý bu yað-
manýn farkýndaydý. Ýlk Türk Müzesi’ni1846
yýlýnda Harbiye Anbarý olarak kullanýlan
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Hagia Ýreni Kilisesinde ama bir "silah müzesi"
yani askeri müze olarak açtýk. Bu müze
1868!'de Müze-i Hümayun adýný aldý, müdürü
ise Galatasaray Lisesi öðretmeni Ýngiliz
Goold idi. Müze 1871 yýlýnda Mahmut Nedim
Paþa tarafýndan kapatýldý. 1872 yýlýnda
Ahmet Vefik Paþa tarafýndan tekrar açýldý.
Yeni müdür Alman P. Pethien oldu,
müze Çinili Köþk'e taþýndý. Ýlk
defa eski eserleri konu eden
bir yasa "Asar-ý Attika
Nizamnamesi" hazýrlanarak
yürürlüðe kondu (1874).
Bu nizamnameye göre
yabancýlar bulduklarý
eserlerin üçte birine
sahip olacak, üçte ikisini
ise satýn alýp götürebile-
ceklerdi, yurt dýþýna
kaçýrýlan eserler böylece
yasal bir kýlýfta hazýrlan-
mýþtý. 1881'de müze
müdürü ilk Türk müzecisi ve
arkeoloðu olarak tanýnan
ressam Osman Hamdi Bey'dir.

Osman Hamdi ilk iþ olarak
nizamnamedeki zararlý gördüðü mad-
deleri deðiþtirdi "Asar-ý Attika Nizamnamesi"-
nin 1973 yýlýna kadar 90 sene yürürlükte
kalmasý kültür deðerlerimize karþý ne kadar
ilgisiz olduðumuzun bir göstergesidir. Osman
Hamdi Bey'i Halid Ethem Bey ve Theodor
Macridi Bey takip etti. Bu aydýn kiþilikler arke-
olojik araþtýrmanýn iç ve dýþ politikayý þekil-
lendirmekteki önemini Avrupalýlardan öðren-
miþlerdi. Ýlk Türk kazýlarý baþlatýldý (Lagina,
Alabanda, Sidon, Alacahöyük, Nemrut) Rus
ve Macar arkeoloji enstitüleri kuruldu. Fakat
misyonerler boþ durmadý, bu enstitüler kýsa
sürede kaptýldý. Osmanlýyý Anadolu’ya
yabancýlaþtýrmak için yeni ideolojiler oluþtur-
mak gerek-iyordu. Anadolu kültürlerini
araþtýrma enstitüleri açmak, müze kurmakta
neyin nesi idi. Orta Asyalý Türkler yüzlerini

doðuya dönmeliydi, gavur eserliri ile mi
uðraþacaktýk. Hedef Orta Asya olmalýydý, ýrk-
daþlarýmýzla ilgilenmeli idik. Bu politika ile
Enver Paþa Orta Asya'ya gönderildi ve
Osmanlý topraklarý bölüþüldü. Hellenler
Anadolu'yu iþgale baþladý. Sipariþ bilimin
(auftragwissenschaft) propaganda subaylarý

iyi iþ görmüþlerdi ama Atatürk'ü ve
Türkün her koþul altýnda çözüm

bulma refleksini hesaba kat-
madýlar. 

Atatürk Orta Asyacýlýk
oyununu biliyordu. Batýlýla-
ra ayný silahlarý ile karþýlýk
verilmeliydi. Biz Anadolu-
luyduk. 800 yýldýr bura-
daydýk. Anadolu'da ya-
þamýþ tüm kavimlerin
kimliðini taþýyorduk.
Onlarýn son temsilcisi idik
ve hepimiz bu potada

kaynamýþtýk. Yani Anado-
lucuyduk. Bu söylemleri

kurumsallaþtýrmak gerekiyor-
du, Anadoluculuðu eðitimimizin

ve dolayýsýyla kültürel kimliðimizin
en önemli göstergesi olarak ön plana

çýkarmalýydýk.
Tüm Avrupa ülkelerini iþgal etmiþ,

Hýristiyan vatandaþlarý aslanlara yedirmiþ,
çarmýha germiþ, putperest Romalýlarý lan-
etleyen Kilise 17. yüzyýla kadar Latince'yi bile
yasaklamýþtý. Bu baský Avrupa hukuku,
siyaseti ve sanatýnýn temelini oluþturan Roma
Kültürünü red etme nedeni oldu. Roma
Kültürü diye bir þey yoktu, Roma Sanatýný
yaratanlar Hellenli kölelerdi. 

Rönesans ve Arkeoloji araþtýrmalarla
ortaya çýkan bulgular bilimsel sorgulama
sürecini baþlattý, anladýlar ki hiçbir kültür
kendi öncesinden soyutlanamaz, hakim
kültürler diðer kültürlerin ürünü ve koruyu-
cusu olur. Böylece tarih ve kültürel geçmiþi ile
barýþan Avrupa Latince yapýtlara dört elle

Araþtýrma

6 iDOL



sarýldý. Eski Pagan Kültürleri Kilisenin düþ-
manlýðýndan kurtararak yollarýný açtýlar.
Müslümanlýðýn da Anadolu'nun kültür
tabanýný oluþturan putperest, Romalýlar,
Ýyonyalýlar, Karyalýlar, Frigyalýlar, Urartular,
Hititler vd. ile düþman olmasýnýn bir anlamý
yoktu. Onlarý kültürel ve ulusal olarak özüm-
semiþtik. Anadolu halký asýrlar boyu dilini,
dinini, milliyetini deðiþtirerek her yeni siyasi
erke ve kültüre uyum saðlamýþ, kendi
deðiþkenliðini yaþarken yeni kültür ve yöne-
time de kendinden çok þey katmýþtýr.
Bodrumlu Herodot ve Dionysos, Miletli
Thales, Amasyalý Strabon, Adýyamanlý
Lukian, Ýzmirli Homer, Demreli Nikolas vd.
yaþadýðý çaðýn idari, dini ve etnik yapýsýna
bakmaksýzýn nasýl Anadolu ve dolayýsý ile
insanlýk kültür tarihine katkýlarda bulundu-
larsa, Osmanlý ile devamlýlýðýný sürdüren bu
kültür birikimine, dinini, dilini, milliyetini

deðiþtiren Mimar Sinan, Ýbrahim Müteferrika,
Humbaracý Ahmet Paþa, Sokullu Mehmet
Paþa gibi niceleri de büyük katkýlarda bulun-
muþlardý. 

Avrupa Kültürünün kaynaðý da
Anadolu'ydu, oyuna gelmemeliydik, Anadolu
Kültürlerinin sahibi bizdik, bu olguyu halka
maletmek için kurumsallaþtýrmak  gerekiyor-
du. Atatürk henüz bir tek bakanlýk binasý
yokken, Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesini inþa
ettirdi. Bu Fakültede Anadolu ve Yakýn Doðu
kültürlerini araþtýrarak Arkeoloji, Hititoloji,
Akadca, Sümerce, Latince, Yunanca kürsü-
lerini oluþturdu. "Türk Dil Kurumu"nu, "Türk
Dili Kurumu" deðil ve "Türk Tarih Kurumu"nu
"Türk Tarihi Kurumu" deðil, birer araþtýrma
enstitüsü olarak kurdu. Bu kurumlarý deðiþe-
bilecek siyasi baskýlardan korumak için
ekonomik özerklik verdi. Kendi mirasýný
býraktý.

Cumhuriyetin ilk sanayi kuruluþlarýna
Sümerbank, Etibank isimlerini koydu. Hitit
Müzesi açýlmasýna ön ayak oldu, bu doðrul-
tuda artýk Cumhuriyetin baþkentinin sem bolü
bile "Hatti Güneþ Kursu" idi. Yurt dýþýna
Arkeoloji, Dil ve Tarih konusunda ihtisas
yapacak gençler gönderdi. Ekrem AKUR-
GAL, Kemal BALKAN, Emre BÝLGÝÇ, Sedat
ALP, Suat ve Samim SÝNANOÐLU, Arif Müfit
MANSEL, Halil DEMÝRCÝOÐLU vd. gibi
dünya çapýnda bilim adamlarý yetiþti. Türk
Tarih Kurumunun projelendirdiði ve destek-
lediði Alacahöyük, Ahlatlýbel, Çankýrýkapý,
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Trakya, Arkeoloji kazýlarýný baþlattý ve hasta
yataðýnda iken bile bunlarý görmek istedi. 

Cumhuriyetin 80 yýlýna geldiði bugün-
lerde Anadolulu kimliði adýna biz neler yaptýk.
Bizi Anadolu'ya yabancýlaþtýrmak ve Doðuya
doðru uzaklaþtýrmak isteyenler neler yaptý,
bugün hangi noktadayýz? Avrupa'da ýrkçýlýðýn
lanetlendiði, Amerika'da din, dil, millet ve ýrk
ayrýmý yapanlarýn aðýr cezalara çarptýrýldýðý
bir devirde ülkemizde milliyetçilik adýna
ýrkçýlýk ve dincilik yükselen deðerler oldu.
Solun çoðunluklu iktidar olduðu bir yönetimde
her nasýlsa aniden güçlenen bu ateþi kimler
körüklemiþtir. Tabi ki 18. yüzyýldan beri hazýr-
lanan, Türkleri Avrupadan atmak için geliþtir-
ilen ve Sevr ile baþarýya ulaþan Doðu Sorunu
baþlýklý Haçlý Politikalarý, Atatürk'ün dur
dediði bu politikalara karþý Atatürk 16
Devletini yýkmýþ, maceracý, göçebe ruhlu
Türk ulusuna yeni bir felsefe ile Misak ý Milli'yi
yani Anadolulu olmayý sunuyordu. Bu olacak
þey deðildi, hele hele çoðunluðun seçtiði sol
bir iktidara kadar giden bu yolda yapýlanlar
neydi. 

Türkler kendi eðitim sistemlerini
kendileri bulmuþ, kalkýnmayý köyden baþlat-
mak için "Köy Enstitüleri" kurmuþtu. Üstelik
bu enstitüler köylüsünün imece katkýsýyla
inþa ediliyordu. Aða-Ýmam ortaklýðýna
mahkum edilerek cahil býrakýlan nüfusun
%80'nini eðitmek, tüm dengeleri bozmak
anlamýna geliyordu. Avrupa asýrlar boyu
Osmanlýyla uðraþmýþtý. Yeni, dipdiri, eðitimli
Anadolu'ya alt kültürleri ile sahip çýkan bir
Türk devletinden düpedüz korkuyorlardý. Yeni
dünya gücü ABD için ise Türkiye, Doðu
Bloðuna karþý bir sýnýr lejyonuydu. Yani
parasý ödenen askerlerden oluþan bir güç.
Doðu Bloðuna, sýcak denizlere ve petrol
yataklarýna inmesini önleyen bir güç. Türkler
zaten asker bir milletti, tarihin her safhasýnda,
her coðrafyada herkesle savaþarak bu gün-
lere gelmiþlerdi ve asker kalmalýydýlar. Asker
Toplumlar, otoriteye alýþkýndýrlar, kolay idare

edilirler. Asker dediðin sorgulamaz, emir alýr.
Üstelik Pers imparatoru Kyros'un dediði gibi
"rahat ülkenin askerleri savaþmaz".  Halký
eðitmek, fabrikalar kurmak, demir yollarý yap-
mak yani alt yapýyý millileþtirmek, öz kaynak,
olanak ve öncelikleri dikkate alarak çað-
daþlaþmak, Anadolu kültür tarihini sahiplen-
miþ, Cumhuriyeti koruyacak güçlü bir orta
sýnýfý yaratmak neyin nesiydi. Kemalizm düþ-
manlarý Hilafet yanlýlarý, Amerikan
Mandacýlarý, Ýngiliz Muhipler Cemiyeti
üyeleri, Ýslahat Fermanýndan sonra Galata ve
Pera'da yerleþen her Batýlý ülkenin bütün
kurumlarý, bankalarý, okullarý, kolejleri, has-
tanesi, itfaiyesi, otelleri ve hür mason (for-
masyon) localarý, araþtýrma enstitüleri ne
güne duruyordu. Ýstenildiði zaman, istenildiði
þekilde çaðdaþ olmalýydýk, yüzyýllýk "Doðu
Sorunu" politikasý buydu. Osmanlý borç-
landýrýlarak bütün kurumlarýna "bankasýna,
maliyesine, deniz ticaretine, gümrüklerine ve
topraklarýna" el konulmuþtu. Cumhuriyet bu
borçlarý ödemiþti, 1855'te alýnmaya baþlanan
bu borç 100 yýl sonra 1955'te tamamen öden-
miþti. Ýþte ne yazýk ki borçlarýmýzýn bittiði bu
tarihte ve de hiç ihtiyacýmýz yokken, bize
tekrar borç verilmeye baþlandý. Ne adýna
demir yolu yapýmýna son verip kara yolu
yapýmý, arkadan montaj otomotiv sanayi oluþ-
turup iyi bir pazar oluþturmak politikasý adýna,
silah ve uçak fabrikalarý kapatýlmalýydý. Nato
üyesiydik, teknoloji geliþtikçe elde kalan
silahlarý vereceklerdi. Yeni silahlar istiyorsak
parasýný ödemeliydik. Bunun için kredi her
zaman bulunurdu. Tabi yaramazlýk yaparsak,
en çok  ihtiyacýmýz olduðu anda ambargolar
uygulanacaktý. Jeopolitik konumumuz çok
önemliydi. Dört bir yanýmýz düþman doluydu.
Devlet istatistik Enstitüsü yabancýlarýn
finanse ettiði ortak projeleri yürütürken, barýþ
gönüllüleri, yabancý enstitüler ve dernekler
Anadolu  insanýnýn yaþam biçimini, dini
inançlarýný, mezhep ayrýlýklarýný, etnik köken-
lerini feodal yapýsýný  inceleyerek veri taban-
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larý oluþturdular. Cumhuriyet aydýnlarý kýsa ve
uzun vadeli politikalar için kontrol altýnda
tutulmalý, Kemalizm karþýtý baðnazlýk destek-
lenmeliydi. Mit ve polis teþkilatlarýnýn par-
alarýný yabancýlar ödüyordu. Tabi tüm istih-
barat bilgileri adýna. Diðer taraftan yurt dýþýna
gönderilen imamlarýn parasý da yabancýlar
tarafýndan ödeniyordu. Tabi Kemalizmi yýka-
cak cemaatlerin oluþturulmasý adýna. Artýk
tekrar tekrar ýsýtýlýp soframýza sürülecek
yemekler hazýrlandý. Biri yazmaz ise diðeri
yazar diye ceplere rengarenk bir sürü kalem-
ler yerleþtirilmiþti. Çünkü siyaset, ticaret, poli-
tika üçgeni ile yetiþtirdikleri yerli misyonerler-
le gerekli gördükleri anda ülkeyi Bermuda
Üçgenine çevrilebiliyordu. Halk olaylarý takip
edemez, sebep sonuç iliþkisi kuramaz hale
getirilmeliydi. Demokrasi kurumsallaþma
demekti. Kurumlar alabilirdi, ama kurumsal-
laþmayacaktý. Kurum içi ve kurumlar arasý
yetki ve sorumluluklar kargaþasý yaratýlarak
bakanlýklar ayrýlýp birleþtirildi. Ayný görevi
üstlenen bir veya birkaç kurum oluþturuldu.
Amaç birinin yapamadýðýný diðerine yaptýr-
maktý. Ama hiçbir kurumun düzgün bir teþki-
lat yasasý çýkartýlmadý. Böylece sorumsuz,
yetkisi her sene baþka bir kurumda görev
alan yüzer, gezer, havuzda bekler, banka-
matik memuru, menfaatina politize olmuþ bir
bürokrasi zümresi oluþturuldu. 

Bu sonuca, adým adým ve Kemalizm
devriminin kazanýmlarý yýkýlarak ulaþýldý.
Önce eðitim sisteminden baþlandý, kominist
yetiþtiren "Köy Enstitüleri" kapatýldý, kapatýl-
ma gerekçeleri arasýnda mimari yarýþma
sonucu belirlenen enstitü projelerinin "orak
çekice" benziyor olmasý da vardý. Enstitüler
kapatýlýncaya kadar hayli mezun vermiþti,
öðretmen gibi öðretmenler yanýnda ülke
gerçeklerini kavramýþ ve onlarý yapýtlarýna
yansýtan bilim adamlarý, sanatkarlar, edebiy-
atçýlar, þairler yetiþmiþti. Bunlar Kemalist
devriminin yýlmaz savunucularý oldular.
Tehlikeliydiler, takip edildiler, hapislere,

sürgünlere gönderildiler. Bir de üniversite
hocalarý vardý, kara cüppeliler, sokaklarý
aþýndýrýyorlar, kara Fatmalar gibi yürüyüp,
gençleri kýþkýrtýyorlar, onlara "Go Home
Yanke", "Nato'ya, Centoya, spor totoya" hayýr
gibi anlamsýz sloganlar attýrýyorlardý.
Fruko'lar, Toplum Polisleri, Robotekler, çevik
kuvvetler, özel kuvvetler, Mit, derin devlet,
JÝTEM, örfi idareler, ihtilaller, Muhtýralar,
hukuðu yok sayan yasalar, kara paltolu
beyaz çoraplýlar, bir günde akaryakýtý, yaðý,
tütünü ortadan kaldýran, hükümet düþürüp,
MC'ler kuran güçler hep birlikte vataný savun-
maya koþtular. Gençler birbirini vuruyordu,
"kalan saðlar bizimdir", Madýmak, Maraþ,
katliamlar "býrakýn gerçekler olgunlaþsýn"
profesörler, aydýnlar, yazarlar, sanatkarlar,
gazeteciler öldürülüyordu, "Her iþe burun-
larýný sokmasýnlar, bu ülkede bir þeyler
deðiþecekse onu da biz yaparýz".

Bunlar tam ortamýydý, "balýk bulanýk
suda avlanýr". Hortumcular, vergi iadecileri,
sahte ihracatçýlar, batýk krediler, Lochead'le,
ilaç ve reçete sahtecileri, vergi yüzsüzleri,
ihale yolzuzluklarý, yapmadýklarýndan para
kazanan mütahitler. Bunlar vataný çok seviy-
orlardý, elleriyle kollarýyla seviyorlardý, dudak-
larý dilleri ile seviyorlardý, sevdikçe ihtiraslarý
hat safhaya çýktý ve sonuçta buharlaþan mil-
yarlarca dolarlýk yetim hakký ile milyarlarca
dolar borcu nedeniyle, yabancýlarýn insafýna
býrakýlmýþ, çoðu zaman ay yýldýzlý bayraða
sarýlmýþ bir genç kýz simgesiyle betim-
lediðimiz devletimiz. 

Þimdi ne yapalým, vataný satmayý
yasalaþtýralým. Tahkim yasasý çýkarýp sanayi
alt yapýmýzý ve topraklarýmýzý satalým.
Nevþehir, Kýrþehir, Kýrýkkale, Eskiþehir,
Harran, Urfa, Ereðli satýldý bile. Þimdi
yabancýlar tarým yapýyor. Kýyýlarý satýn alan
turizm þirketleri kurtarýlmýþ bölgeler ilan etti,
"Türkler Giremez". Sit alanlarýný satalým,
yazýk köylünün zilliyet hakký var, 40 senedir
kullanýyor. Ama nedense köylü bunlarý hep
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birilerine satmýþ. O birilerinin de köyle hiç
alakasý yok. Tapularý yok. Ama kapý gibi
muhtar senetleri var. 

Þimdi ders almadýðýmýz tarihe geri
dönelim. Ýslahat fermaný ile topraðýný, tarihini
ve kültürünün bütün kurumlarýný satýþa
çýkaran Topkapý Sarayýndan ayrýlýp, Dolma
Bahçe Sarayýna yerleþen Osmanlýnýn torun-
larý olarak ayný noktaya mý getirildik. Yeni bir
Sevr kapýmýzda mý? 

Üniversiteler Bilim adýna gençleri
yetiþtirip, yol haritasý çizer. Özerklik diye bir
silahlarý var. Her iþe maydonoz oluyorlar.
Bilim Þahýn ayaðýna gitmezmiþ, Þah bilimin
ayaðýna gidermiþ. Biz onlarý ayaða düþürelim
de görsünler. Gerekirse soruþturalým, süre-
lim, süründürelim. Ders vermeyelim. Bir
büyük adamýmýz "ben orduyu yedek subay-
larla da idare ederim, odunu aday göstersem
seçtiririm" demiþti. Biz de üniversiteyi yardým-
cý doçentlerle idare ederiz. Bilimsel hiyerarþi
de neymiþ. Gerekirse bir gecede yüzlerce
profesör yetiþriririz. Alternatifsiz olmadýklarýný
anlasýnlar. Paranýn ve çýkarýn yollarýný
gösterelim. Yeni düzenden nemalansýnlar,
gösterdiðimiz yolda yürüsünler.

YÖK kuruldu, Yöktörler bulundu,
üniversiteler taþraya taþýndý, taþralaþtýrýldý,
þirketleþtirildi, vakýflaþtý. Þirketin de vakfýn da
baþkaný rektör. Kabe YÖK, öðretim eleman-
larý þirket iþçileri, öðrenciler müþteri, parasýz
hiçbir hizmet yok. Þirket alýþveriþleri hep
vakýftan yapýlýyor. Vakýf devlet bütçenin
önünü kestiði her türlü harcamaya yol açar,
yurt dýþý gezileri, aðýrlama giderleri, makama
hizmet edecek arabalar, özel okullar, özel
yurtlar. 

Bilim mi? Temel Bilimler. Fen Fakülte-
leri ve Edebiyat Fakülteleri adý üstünde bilim-
lerin temeli burada oluþturulur. Kimya,
Botanik, Biyoloji, Genetik vb. olmazsa Týp
Bilimleri olmaz. Fizik, Kimya, Matematik
olmazsa Mühendislik bilimleri olmaz.
Edebiyat, Felsefe, Mantýk olmazsa yaza-

mazsýn, çizemezsin, kendini ifade ede-
mezsin, araþtýrma metotlarýný oluþtura-
mazsýn. Kýsaca anlayamaz ve anlatamazsýn.
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Sosyoloji,
Filoloji olmazsa insanlýðý tanýyamazsýn.
Tarihsel refleksini oluþturamazsýn. Komþula-
rýn ile yürüteceðin politikalarda þaþýrýrsýn.
Ülkeni dahi idare edemez, topluma yön vere-
mezsin. Kýsacasý nereye gideceðini bile-
meyen kültür temelsiz bir toplum yaratýrsýn.

Temel bilimlerin önünü kesmek, tüm
bilimlerin önünü kesmek anlamýndadýr. Temel
Bilimsiz bilim, baþkalarýnýn yaptýðýný sýna-
maktan, taklit etmekten baþka bir þey deðildir.
Her nasýlsa YÖK yasasýna girmiþ, Edebiyat
Fakültesi ve Fen Fakültesi kurulmadan bir
üniversite kurulamaz. Yani temel bilimler
olmadan bir üniversite olmaz. Tüm servis
dersleri Fen Fakülteleri ve Edebiyat Fakül-
teleri öðretim üyeleri tarafýndan verilmelidir.
Bu olacak þey deðil. Masraf kapýsý. Taþra
üniversiteleri bilim için kurulmadý. Vakýf
üniversiteleri için de büyük yük, bu fakül-
telerin müþterisi olmaz. Biz bunlarý birleþtirip
küçültelim. Fen-Edebiyat Fakültesi yapalým.
Servis derslerini her fakülte kendi içinde
çözümlesin. Orta öðretimde boþ derslere
kaymakamlar, avukatlar, bürokratlar girmiyor
mu? Böylece birkaç bölümlü fen Edebiyat
Fakülteleri  kuruldu, önce sosyal bilimler
çöktü. Dekanlarýn hemen hemen hepsi Fen
bilimciydi. Fakülteye ayrýlan kýsýtlý bütçelerin
ve kadrolarýn büyük kýsmý fencilere harcanýy-
ordu ve o da yetersizdi. Yeni bölümler açýp
geliþtirmek þöyle dursun. Doðu ve batý dilleri
bölümleri kapanýyor, sadece Ýngiliz dili ve
edebiyatý bölümlerine öðrenci geliyordu. Fen-
Edebiyat Fakülteleri mezunlarýnýn öðretmen
olabilmeleri de engellenince, öðrenci profili
deðiþti. En düþük puanlý öðrenciler gelmeye
baþladý. Onlar da mecburiyetten "seneye
tekrar sýnavlara girerim, baþka yeri kazana-
mazsam devam eder, bir üniversite diplomasý
alýrým" düþüncesindeydiler.

Araþtýrma

10 iDOL



Dünyada benzeri olmayan bir eðitim
programý oluþturuldu, Eðitim Fakültelerinden
orta öðretime öðretmen yetiþtirmek. Fen-
Edebiyat Fakültelerine benzer bir yapýlaþma
(Matematik Bölümü, Edebiyat Bölümü, Fizik
Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ) ile Eðitim
Fakülteleri eþ deðer ikinci bir Fen-Edebiyat
Fakültesi miydi? Bu konuda yapýsal (laborat-
uar, malzeme) ve akademik kadro olarak çok
çok gerideydiler. Eðitim Fakültelerinin adý
üzerinde "Eðitim Bilimleri" konusunda ihtisas
vermesi, eðitimin çeþitli yaþ gruplarýnda,
çeþitli fiziksel ve kültürel yapýdaki öðrencilere,
nasýl ve hangi metotlarla aktarýlacaðýný
öðretmesi yani deðiþik alanlarda pedagoji,
formasyon konularýnda çalýþmasý gerekmiyor
muydu. Temel bilimler konusunda öðretmen
yetiþtirmeye baþlayarak Fen-Edebiyat Fakül-
tesi mezunlarýnýn önünü kesen Eðitim Fakül-
tesindeki hocalar þimdi akademik kariyerleri-
ni hangi ihtisas alanýna yönlendirecekti. Eði-
tim Bilimlerine mi, yoksa Temel Bilimlere mi? 

Kýsacasý ülkemizde temel bilimleri
yok etmek, eðitim sistemimizi çýkmazlara
sokmak, eðitim dilini deðiþtirmek için yabancý
ve yerli misyonerler hiç boþ durmuyordu.

Atatürk devrimleri, Atatürkçü slogan-
larla teker teker yok ediliyordu. Tarih ve Dil
Kurumlarý artýk Türk Ýslam Tarihi Araþtýrma-
larý Kurumu olmuþtur. Orta Asya'ya Arkeolojik
Araþtýrmalar yapmak için heyetler gönderiliy-
ordu tabi ki arkeologlarý deðil, çoðunlukla
sanat tarihçilerdir. Çünkü onlar bölümlerinde
dünyanýn anladýðý anlamda resim sanatý tari-
hi, heykel sanatý tarihi, mimarlýk sanatý tarihi
deðil "Türk Ýslam Sanatý Tarihi öðretiyordu".
Týpký ilahiyat fakültelerindeki, eðitim fakül-
telerindeki eþdeþ kürsülerde olduðu gibi,
yüzler Orta Asya'ya dönmüþtü. Bu doðrultuda
gençler eðitiliyordu. Atatürk'ün gösterdiði
Anadoluculuk yoktu. Bu yolda arkeologlar
yürüyordu. "Memleketin tapusunu yabancýla-
ra çýkarmak için kazýlar yapýyorlardý", "halbu-
ki Yunan eserleri Yunanistan'a, Roma eserleri

Roma'ya gitmeliydi", "Hocalarý Akurgal
Yunanlýlarla el sýkýþýyor, dostluk ödülleri alý-
yordu", "Anadolu'daki putperest ve Hýristiyan
yapýtlarýný korumaya çalýþýyorlar, sit kararlarý
çýkartýyorlardý", "Antik yerlerde konserler ver-
meyin, festivaller düzenlemeyin, deve güreþ-
leri yapmayýn" diyorlardý.

Halbuki yerli ve yabancý misyonerler
Türkleri Anadolucu Kemalist kültür anlayýþýn-
dan uzaklaþtýrýp, Enver Paþa gibi Orta
Asya'ya göndermek, yeni bir Sevr alt yapýsý
oluþturmak için neler neler yapmýþlardý.
Eðitim sistemimizin hiçbir aþamasýna
Anadolu kültürleri sokulmadý, sanat tarihi der-
slerini sanat tarihçiler verirdi, onlar öðren-
medikleri Anadolu sanatýný  zaten öðretemez-
di, arkeologlara ise öðretmenlik yasaklan-
mýþtý. 

Kültürün de bakanlýðý mý olurdu, pro-
tokolde ve bütçede en son sýraya atýn,
Baþbakanlýða baðlayalým, Milli Eðitim
Bakanlýðý'na, Gençlik Spor Bakanlýðý'na,
Turizme baðlayalým yok olmadý tekrar Kültür
Bakanlýðý yapalým, gene olmadý gene
Turizme dönelim, Genel Müdürlükleri
ayýralým, olmadý birleþtirelim, hepsini havuza
atalým, beklesinler, amaç kültür kurumsallaþ-
masýn. 

Aman, Bakanlýk merkez teþkilatý içine
bir tek arkeolog bürokrat girmesin zihinleri
çeler. Hatta baþlarýna bir de koleksiyoner
genel müdür atayalým, anlasýnlar ki kültür
varlýklarý demek hobi demek, koleksiyonculuk
demek, definecilik demek, turizm demek,
müzayedecilik demek, kýsacýsý yetiþtirilmek
istenen zihniyet tüccar zihniyeti.

Arkeologlar, Atatürk’ün gösterdiði
yolda yürüdü. Bugün Avrupalýlarla boy
ölçüþebilen yegane bilim dalýdýr arkeoloji.
Ama maalesef bugün, bizim zihinsel ve
kültürel miras olarak ve kimliðimizin vazge-
çilmez bir öðesi olarak kabullendiðimiz
Anadolu Kültür kimliði yukarýda sýraladýðýmýz
bir çok neden ile toplum tarafýnda kabul

Araþtýrma
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görmemektedir. Avrupa
Birliði'ne girmek iste-
diðimiz, uyum paketlerini
kabul ettiðimiz bu aþa-
mada, uyum paketlerinin
en önemli ortak paydasý
da Anadolulu kültür kim-
liði olmalýdýr. Çünkü tüm
Avrupa, kültürünün kay-
naklarýnýn Anadolu oldu-
ðunu biliyor. Bu kültür
Müslümanlýðýn veya
Hýristiyanlýðýn kültür sa-
hiplenmesi deðildir. Çün-
kü, Antik Çað kültürleri
ne Hýristiyan ne Müslü-
mandýr. Onlar insanlýk
tarihinin ortak kültürüdür. Tüm Anadolu
Kültürlerinin fiili ve politik temsilcisi ve
mirasçýsý artýk biziz ve ulusal kimlik arayýþý-
mýzda bu kimlikten vazgeçersek Atatürk'ün
izinde deðil, Enver Paþa'nýn izinde bizi Orta
Asya'ya yollamak için hazýrlanan yeni
Sevr'lere imza atarýz. 

Avrupalýlarýn tarihi kabuklarý kazý-
yarak Osmanlý topraklarýný bölmeye yöneldiði
andan itibaren savunma refleksi alarak düþ-
man gördüðümüz Hellen, Roma ve Bizans
kültürleri ile barýþma çabalarýmýzý hýzlandýr-
malýyýz.  Onlarý, yabancý kültürleri ve tarihleri
gibi görmenin, zihinsel yanýlgýmýzdan kurtul-
malýyýz. 

Politik senaryo gereði Avrupalýlara bir
mirasçý gerekiyordu, tarih derinliklerindeki en
uygun isim Hellen idi, Hýristiyan Osmanlýlarý
bir coðrafyada toplayarak yeni bir devlet
kurup, iþte Anadolu'nun mirasçýsý bu dediler.
Ama Hellenler Pagandý ve tarih boyunca bir
devlet olamamýþlardý, çaresiz iyi denizci ve
tüccardýlar, bu sayede dilleri ticaret dili olarak
Akdeniz'in bütün kýyýlarýnda kullanýlýyordu,
zamanla kültürel iletiþim dili oldu. Týpký
Latince'nin Farsça'nýn Arapça'nýn olduðu gibi.
Örneðin Selçuklular Farsçayý, Osmanlýlar

medreselerde Arapçayý kullanýyorlardý.
Mevlana'nýn Ýbni Sina ve hatta Osmanlý
padiþahlarýnýn bu dillerde eserler vermesi bir
etnik kökeni ifade etmiyordu. Karyalý
Herodot, "Hellenler havuz kenarýnda kur-
baðalar gibidir, zoru görünce suya atlar
kaçarlar" dememiþ miydi. Churchil
"Hellenlerin coðrafi, tarihi ve ýrki olarak Kýbrýs
üzerinde hiçbir hakký yoktur"dememiþ miydi.
Homeros, " Truva savaþlarýnda Hellen öncesi
Hellas'ta yaþamýþ Akhalarý anlatmýyor
muydu". Hellenler Akhalýlarýn topraklarýný
iþgal edip, Akhalarý köle yapmamýþ mýydý.
Atina'nýn ismi bile Hellen öncesi bir isimdi.
Tanrýlarý Hellen öncesinde var olan Anadolulu
Pagan inanç sistemi, niçin Hellen mitolojisi
olarak tanýtýlýyordu. Tanrýlarýn yaratýlýþýný
anlatan Hesiodos, Anadolu kökenli deðil
miydi. 100 m uzunluðu 100'ün üstünde
devasa sütunlu Samos Hera, Didim Apollon,
Efes Artemis Tapýnaklarý Lidya Kralý
Kroisos'un armaðanlarý ile Lidya topraklarýn-
da inþa edilirken Hellas'ta hangi tapýnaklar
vardý? Truva'nýn, Efes'in, Perge'nin, Milet'in
isimleri Hitit Ýmparator tabletlerinde geçerken,
Hellenler diye bir devlet var mýydý? Bunlar
nasýl  bir mirasçý diye sorgulayan yok
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muydu? Siz barbarsýnýz, diliniz ve ýrkýnýz fark-
lý diye Hellenlerin Olimpiyatlara kabul
etmedikleri Makedonyalýlar tüm Hellas'ý ele
geçirip oradan Anadol'ya, Mýsýr'a Hindistan'a
kadar gidip Pers ve Makedon karýþýmý
Hanedanlardan oluþan yeni bir devir
açmamýþ mýydý, bu devirde kurulan Bergama
Krallýðý, Bithinya Krallýðý, Kommagene
Krallýðý, Pontos Krallðý, Kapadokya Krallýðý,
Seleukos Krallýðý, Ptolemaioslar, Hellas'taki
Makedonya Krallýðý ne hanedanlarý ne de
etnik kökenleri ile Hellenliydi, ama Alman tar-
ihçi Droysen bu devre Hellenistik Devir dey-
ince tüm bu krallýklar ve eserleri Hellenli oldu.
Daha sonra Roma Cumhuriyeti ve Roma
Ýmparatorluðunun bir Roma Sanatý olduðu
bile uzun müddet kabul görmedi. Roma
Sanatýný yaratanlar, Hellenli kölelerdi. Roma
ikiye ayrýldý, Constantin'in kurduðu yeni
baþkent önce Nova Roma oldu, sonra
Constantinapole Anadolu halký artýk Doðu
Romalý idi. Yani Selçuklu ve Osmanlýlarýn
Rum dediði Hýristiyanlýðý ve Romalýlýðý kabul
etmiþ Anadolu halký, ama bu Roma Devleti
deyimi politikaya ters geliyordu. Tarihe yeni
bir isim gerekti, kýyýda küçük bir liman vardý,
adý Bizantium. Devletin ismi Bizans olarak

tarih sayfalarýna yazýldý. Týpký
Hellenistik Devir gibi bu devrin
adý da Bizans Devri idi.
Rumlar esasta Romalý deðil
Hellenli idi ve Bizans'ýn
mirasçýsý idiler. Bu iþe çok kýz-
dýk, Bizans adýný bile aðzýmý-
za almadýk, üniversitelerimize
sokmadýk, lanetledik, fetih
günleri düzenledik.

Doðu Roma mirasýnýn
sahibi olmak, bilim ve kültür
toplumu olmaktan geçer, önce
onu diðer Anadolu kültürleri ile
birlikte zihinsel olarak kabul-
lenmek, araþtýrmak, üniver-
sitelerimizin ilgili disiplinlerin-

de kurumsallaþtýrmak zorundayýz. 
Bugün dünyanýn hemen her yerinde

arkeolojik çalýþmalar giderek daha da yoðun-
laþmakta ve ihtisas sahalarý giderek geniþle-
mektedir, dünya üniversiteleri içinde Arkeoloji
Bölümü olmayan üniversite artýk yok gibidir. 

Anadolu kültür tarihinin sahip olduðu
kültür kronolojisi göz önünde bulundurularak,
bugün Arkeoloji Bölümleri, Prehistorik
Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeo-
loji, Orta Çað Arkeolojisi ve su altý arkeolojisi
ana bilim dallarýnýn biri veya bir kaçýnda
öðrenci alarak interdisipliner bir öðretim yap-
maktadýr. Almanya dahil olmak üzere bir
kýsým Avrupa ülkeleri bu branþlaþmayý bizden
örnek alarak uygulamaya koymuþlardýr.
Bugün YÖK'te bilinmeyen bazý güçler, tüm bu
disiplinleri kapatýp, Arkeoloji Bölümü adý altýn-
da tek bir eðitim programý uygulanmasý emri-
ni verdiler. Öyle anlaþýlýyor ki Arkeoloji Bilimi
de sýradanlaþtýrýlacaktý. Artýk çok olmuþtuk.

*Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði
Baþkaný
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Tarihçe:

Yaklaþýk 40 yýldan beri ülkemiz kýyýlarýnda

deðiþik sýklýkta arkeoloji amaçlý sualtý

kazý ve araþtýrma çalýþmalarý yapýlmaktadýr.

Kýyýlarýmýzýn büyük bir bölümünün Akdeniz'e

komþu olmasý ve Mýsýr'dan baþlayýp Yunanis-

tan, Ýtalya ve Ýspanya'ya uzanan ticaret yolu-

nun üzerinde bulunmasý, antik çaðlar boyun-

ca bu bölgenin deniz ulaþýmý konusunda aktif

rol oynamasýna neden olmuþtur.

Kalkolitik dönemden beri deniz yolu

ile tacirlerin seyahat ettikleri bilinse de, yur-

dumuzda ortaya çýkartýlan en erken tarihli

buluntu Geç Tunç çaðýna tarihlenen Kaþ

yakýnlarýndaki  Uluburun Batýðý'dýr. Mýsýr ile

Girit Adasý'nda geliþen Minos Uygarlýðý

arasýndaki yakýn ticari iliþkiler ve denizcilerin

çoðunlukla kýyýlarý takip ederek yolculuk yap-

mak zorunda olmalarý, Mýsýr'dan hareket

eden gemilerin Doðu Akdeniz'e, oradan da

Kýbrýs üzerinden güney kýyýlarýmýzý takip

ederek Girit Adasý'na ulaþmalarýný gerektir-

miþtir. Böylece Nil Deltasý'ndan Batý

Akdeniz'e doðru Anadolu kýyýlarý üzerinden

sürekli bir deniz trafiði söz konusu olmuþtur.

Demir Çaðý’nda Mýsýr’ýn deniz ticareti

üzerindeki etkisi azalmaya baþlamýþtýr. Ancak

bu dönemde Doðu Akdeniz’de yaþayan

Fenikeliler ve bunlara atfedilen yeni denizcilik

teknolojileri, deniz ulaþýmýnýn ve dolayýsýyla

da deniz ticareti ile ilgili iliþkilerin Fenikeliler

eliyle yürütüldüðünü görüyoruz. 

Ý. Ö. 8. yüzyýlýn ortalarýna doðru

baþlayan kolonizayon hareketleri Yukarý Ege,

Marmara ve Karadeniz kýyýlarýmýzýn da

ticaret yolu aðýna dahil edilmesinde etken

olmuþ ve böylece Karadeniz, Marmara, Ege

ve Akdeniz'de olmak üzere tüm kýyýlarýmýzda

deniz trafiði sürekli artan bir seyir göster-

miþtir. Bu da kýyý kentlerinin çok kýsa bir

sürede geliþmesi ve zenginleþmesindeki en

önemli etkenlerden birisidir. Dolayýsý ile en

zengin ve geliþmiþ antik kentlerimizden hatýrý

sayýlýr çoðunluðunun kýyýlarýmýzda veya

denize uzanan nehir veya ýrmak kenarlarýnda

bulunmasý bir rastlantý deðildir.

Denizcilik etkinlikleri Orta çaðda da

devamlýlýk gösterse de, sayýca artan korsan-

larýn saldýrýlarý denizlerde ve kýyýlarda güven-

liði tehdit etmiþ ve insanlar kýyý kentlerini terk

ederek daha güvenli iç bölgelere doðru göç

etmiþlerdir. Osmanlý devrinde denizlerde

güvenliðin saðlanmasý deniz trafiðinin tekrar

artýþ göstermesinde etken olmuþtur.

Bu kýsa tarihçeden de anlaþýlabileceði

gibi, kýyýlarýmýz denizciliðin baþladýðý en

erken dönemlerden günümüze kadar kesinti-

siz bir þekilde önemli ticaret yollarý üzerinde

yer almýþtýr. Özellikle ilkbahar, sonbahar ve

kýþ mevsimlerinde ani ve hýzlý büyüyen fýrtý-

nalar kýyýlarýmýzda-çoðu da ulaþýlabilir derin-

liklerde-çok iyi korunmuþ olan çok sayýda

batýk olmasýna neden olmuþtur. Bodrum

Sualtý Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen batýk

buluntularý, özellikle Uluburun Batýðý, Adana

Araþtýrma
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ve Samsun Arkeoloji Müzeleri'nde korunan

ve balýkçýlar tarafýndan tesadüfen ele geçen

bronz heykeller günümüzde bilenen önemli

deniz altý buluntularýndan sadece birkaç

tanesidir.

Yapýlmasý Gerekenler:
T.C Kültür Bakanlýðý, Anýtlar ve Müzeler

Genel Müdürlüðü 07.03.2000 tarihinde daðýt-

týðý 1974 sayýlý yazý ile yurdumuzda bulunan

arkeolojik zenginliklerimizin baþka hiçbir ülke

ile kýyaslanmayacak kadar ender olduðunu

bir kez daha onaylamýþ ve önümüzdeki 20 yýl

hedef alýnarak yapýlacak kazýlarda kimlerin

kazý baþkaný vasfýný taþýyabileceðinin veya

kimlerin yüzey araþtýrmasý yapabileceðinin

kriterleri belirlenmiþtir. Buna göre, kazý baþ-

kaný olmak isteyenlerin en az doçent unvaný-

na sahip arkeolog veya konusu ile ilgili olmak

kaydýyla sanat tarihçi, prehistoryen veya

antropolog olmasý gerekmektedir. Bu meslek-

lerin dýþýndaki mimar, þehir plancý, filolog.

etnolog, tarihçi, eskiçað tarihçisi vb. gibi di-

siplinlerinden olan bilim adamlarýna, halen

kazý yapanlar hariç olmak üzere, kazý

baþkanlýðý verilmemesi kurala baðlanmýþtýr.

Yüzey araþtýrmasý yapmak isteyenlerde ise

en az yardýmcý doçent düzeyinde akademik

kariyer beklenmektedir.

Buna karþýn bugüne kadar yurdumuz-

da kimler sualtý araþtýrmalarý ve kazý çalýþ-

malarý yapmýþtýr ve de yapmaktadýr? Cevap

ne yazýk ki bunlarýn çoðunlukla yukarda

kriterleri belirlenen disiplinlerden olmadýklarý-

dýr. Bu konuda ODTÜ-Sat'ýn Internet sitesini

ziyaret etmek verilecek örnekler açýsýndan

yeterli olacaktýr. 1985 yýlýnda bir grup ODTÜ

öðrencisi ve öðretim elemaný tarafýndan kuru-

lan ODTÜ Sualtý Topluluðu (ODTÜ-SAT),

kendi tanýmlarýna göre ODTÜ Rektörlüðü

bünyesinde Spor Müdürlüðü'ne baðlý bir

öðrenci örgütüdür. Kendilerine temel ilke ola-

rak, "Türkiye'nin kýyýlarý ve iç sularýndaki tari-

hi, kültürel ve doðal deðerlerin araþtýrýlmasý

korunmasý ve tanýtýlmasýný" seçmiþlerdir.

Batýklar, sualtý arkeolojisi (!), denizcilik tari-

hi gibi kültürel deðerleri araþtýrma konularýný

amaçlarý arasýnda belirlemiþlerdir. Bundan

dolayý da BAG'ý yani "Batýk Araþtýrmalarý

Grubu'nu" kurmuþlardýr. Sinop Sualtý Yüzey

Araþtýrma
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Araþtýrmasý, Çeþme Osmanlý-Rus Savaþý

Batýklarý Sualtý Yüzey Araþtýrmasý, Seferihi-

sar Myonessos Antik Kenti civarýnda Arkeolo-

jik Keþif Dalýþlarý, Van Gölü Arkeolojik Keþif

Dalýþlarý, Bafa Gölü ve Çevresi Sualtý Yüzey

Araþtýrmasý, Babakale, Tekirdað, Marmara

Adasý, Datça-Burgaz'da yapýlan arkeolojik

kazýlarýn ve araþtýrmalarýn, sualtý yüzey araþ-

týrmalarýnda destek çalýþmalarý, 1992'den

beri devam eden Kilikya Kýyýlarý "Sualtý

Arkeolojik Yüzey Araþtýrmalarý" konulu çalýþ-

malar etkinlikleri olarak sýralanmaktadýr.

SCUBA (Self Containing Underwater

Breathing Apparatus=Kendi Kendine Yetebi-

len Sualtý Solunum Donanýmý) konusunda

son yýllarda yapýlan önemli keþifler insanlarýn

sualtý çalýþmalarý yapmalarý konusunda çok

önemli avantajlar saðlamýþtýr. Günümüzde bu

eðitimi alan her meraklý da, yukarýda sadece

bir örneðini gösterdiðimiz gibi, ne yazýk ki

kendisinde sualtýnda arkeolojik bir çalýþma

yapabilme hakkýný görmeye baþlamýþtýr.

Yukarýda özlüce de olsa ortaya koy-

duðumuz gibi, yurdumuzun toprak üstünde

olduðu kadar, kýyýlarýmýz boyunca sualtýnda

da zengindir. Buna karþýn her nedense bu

kültürel miras günümüze kadar -Bodrum

Sualtý Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve kendi

imkanlarý ile bu iþe gönül vermiþ az sayýdaki

arkeolog kaideyi bozmaz ise- göz ardý

edilmiþtir.

Bu konuda Kültür Bakanlýðý'nýn kültür

politikasý kadar, ne yazýk ki üniversitelerimiz

de suçludur. Kars'tan Edirne'ye kadar birçok

üniversitede arkeoloji bölümleri açýlýrken,

"Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi büyük

kentlerde birden fazla arkeoloji bölümünün

olduðunun altý çizilmelidir" aðýrlýk toprak

üstüne verilmiþ, sualtý kýyý kentlerimizdeki

üniversiteler de dahil olmak üzere yetersiz

kalan birkaç giriþim dýþýnda her nedense bu

konu ihmal edilmiþtir. Bunda belki de önde bir

prototipin olmamasý ve maddi imkansýzlýklar

önemli rol oynamýþtýr.
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Bizim Yaptýklarýmýz:
Selçuk Üniversitesi'nde 1996 yýlýnda Arkeolo-

ji Bölümü çatýsý altýnda olmak üzere Sualtý

Arkeoloji Anabilim Dalý'nýn kurulmasý konu-

sunda giriþimler baþlatýlmýþtýr. Yüksek-öðre-

tim Kurulu Baþkanlýðý'nýn 14.02.2000 tarih ve

2879 sayýlý yazýlarý ile bu istek uygun görül-

müþ ve ayný yýl Selçuk Üniversitesi, Fen-Ede-

biyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde,

baþkanlýðýnda “Sualtý Arkeolojisi Anabilim

Dalý" kurulmuþtur. Anabilim dalýnýn ilk etkinliði

Türkiye Sualtýsporlarý, Cankurtarma, Sukaya-

ðý ve Paletli Yüzme Federasyonu ile irtibat

kurarak bir grup arkeoloji öðrencisine SCUBA

kurslarý açmak olmuþtur. SCUBA kurslarý

eðitimin sadece ilk basamaðýný oluþturmak-

tadýr. Bunun dýþýnda adaylara sualtýnda tespit

ve kazý çalýþmaklarý ve bu konuda geliþtirilen

son teknolojiler, yüzeye çýkartýlan malzeme-

nin restorasyon ve konservasyon çalýþmalarý,

karþýlaþýlabilecek buluntulardan önemli olan-

larýn önceden tanýtýlmasý gibi teknik bilgilerin

verilmesi gerekmektedir.

Bu doðrultuda 2003-2004döneminde

lisansüstü programý açýlmýþ ve 5 öðrenci

kabul edilerek eðitim çalýþmalarý baþlatýl-mýþ-

týr. Kýyýlarýmýzda Tunç çaðýndan baþlayýp

günümüze kadar kesintisiz bir þekilde her

döneme ait batýklarýn olduðu düþünülürse,

neden eðitimin lisansüstü düzeyde baþladýðý

anlaþýlacaktýr. Böylece Arkeoloji'nin (Prehis-

torya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,

Klasik Arkeoloji) ve Sanat Tarihi'nin (Genel

Sanat Tarihi, Türk ve Ýslam Sanatlarý, Erken

Hýristiyan ve Bizans Sanatlarý) deðiþik dal-

larýndan öðrenciler temel eðitimlerini tamam-

ladýktan sonra kendi branþlarý ile ilgili kültür

varlýklarýný su altýnda da araþtýrma fýrsatýný

bulacaklardýr.

Bu Konuda Daha Yapýlmasý Gerekenler:
1- Bu konuda en önemli görev Kültür

ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve

Müzeler Genel Müdürlüðü'ne düþmektedir.

Çýkartýlacak yeni bir yasa ile sualtý kültür var-

lýklarýnýn araþtýrýlmasý konusunda, su üstün-

de olduðu gibi daha ciddi kriterler belirlemeli,

her SCUBA eðitimi alan kiþinin sualtý araþtýr-

ma yapma isteði hem kabul edilmemeli, hem

de engellenmelidir. Unvanlý sualtý arkeologu

bulmak baþlangýç aþamasý için zor olsa da,

hiç deðilse ivedi bir önlem olarak arkeolog

veya yakýn branþlardan olmayanlarýn batýk

dalýþý yapmalarý kesinlikle engellenmelidir.

2- Özellikle kýyý kentlerinde bulunan

üniversitelerimiz Sualtý Arkeolojisi Anabilim

Dalý'ný desteklemeli ve özendirmelidir. Böyle

bir çalýþmanýn denize kýyýsý olmayan bir ili-

mizde baþlatýlmýþ olmasý ve üniversitemiz

yetkili organlarýnýn çalýþmalarýmýza olan her

türlü desteði her türlü taktirin üzerindedir.

3- Halihazýrda bir sualtý sit haritasý var

olsa da, toprak üstü SÝT alanlarýnda olduðu

gibi, sanýrým sualtýnda olanlar da aceleye

getirilmiþ, hatalý ve yanýltýcý SÝT haritalarý

belirlenmiþtir. Zira, profesyonel veya amatör

dalgýçlarýn ifadelerine göre, birçok alan kültür

varlýðý olmasýna karþýn SÝT alaný dýþýnda,

birçoðu ise herhangi bir batýk olmamasýna

karþýn SÝT alaný içindedir. Bu nedenle yeni

kurulacak sualtý arkeolojik araþtýrma enstitü-

leri desteklenerek önümüzdeki on yýl içinde

kýyýlarýmýz daha ciddi bir þekilde taranmalý,

sualtýnda bulunan kültürel zenginliklerimiz

özelliklerine ve ait olduklarý kültürlere göre

süratle belirlenmeli ve oluþturulacak haritalar-

la bu alanlarda, uzman arkeologlarýn baþkan-

lýðý veya refakati dýþýnda, kesinlikle aletli

dalýþlara izin verilmemelidir.

*Selçuk Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Sualtý Arkeolojisi Anabilim Dalý Bþk.
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Günümüzde olduðu gibi, Antik Dönemde

de insanlar hareketli bir günlük yaþam

içerisinde sürüklenip gidiyorlardý. Farklý olan

sadece yaþanýlan mekan, kullanýlan araçlar

ve insanlarýn hedefleriydi. Yalnýz umutlar,

sevgiler, heyecanlar, sýkýntýlar ve daha iyi bir

gelecek beklentisi hep vardý. Geceli gündüzlü

verilen mücadelelerin tamamý, rahat bir hayat

sürmek ve çocuklarýna, iyi ve onurlu bir gele-

cek býrakmaktý. Bunun için çocuklarýn iyi bir

þekilde yetiþmesi son derece önemliydi. En

iyi kumaþlarýn ona elbise olmasý, en meþhur

hocalardan ders alma imkanýnýn saðlanmasý,

en kültürlü ve bilgili hizmetçilerin onlara ayrýl-

masý; çocuklarýnýn kazanacaðý itibar ve

onlarýn geleceði içindi. Böyle fedakar bir aile

için çocuklarýnýn agorada, gymnasionda ve

tiyatrodaki baþarýlarý, güzel hitabeti ve

saygýnlýðýnýn konuþulmasýndan daha sevin-

dirici bir þey olamazdý. 

Ýçine yaþanýlan evler, belirli bir geliþim

sürecine baðlý olarak deðiþmekle birlikte; bir

veya birkaç odadan meydana gelen tuðla,

kerpiç ve taþtan yapýlmýþ mekanlardý.

Evlerde odalar bir avlunun etrafýna yerleþtir-

ilmiþlerdi. Günlük iþlerin yapýldýðý, yiyecek ve

içeceklerin depolandýðý, misafirlerin kabul

edildiði ve yemeklerin yenildiði yerler birinci

katta, kadýnlarýn akþam oturduðu odalar ve

ailenin yatak odalarý ikinci kattaydý.1 Kadýnýn

dokuma tezgahý da üst katta bulunanlar

arasýndaydý.2 Aile; anne, baba, çocuk ve

kölelerden oluþmaktaydý. Baba, evin dýþýnda-

ki iþlerle ilgilenirken, anne ise kumaþ doku-

mak, elbise dikmek ve ev iþlerinin idaresi ile

uðraþýrdý. Babanýn iþlerine erkek, annenin

iþlerine de kadýn köleler yardým ederdi.3

Baba çiftliði idare etmenin yaný sýra zamanýn

büyük bir kýsmýný þehir merkezindeki agorada

geçirir, buradaki kendisi gibi diðer kiþilerle

buluþup þehrin sorunlarý üzerine konuþurdu.4

Antik dönemde genelde ataerkil bir

aile yapýsý hakimdi.  Buna ilave olarak, ailede

anne, kýz ve erkek çocuklar yasa karþýsýnda

eþit haklara sahip deðildi. Kyrios (efendi)

sýfatýyla baba ailenin mal ve mülkünü eksiksiz

kullanma hakkýna sahip olmasýna raðmen

onu serbestçe devredemezdi. Babanýn ölme-

si durumunda onun sahip olduðu hak, büyük

oðula geçerdi. Eðer ailede erkek çocuk yoksa

sahip olduðu her türlü miras (kleros),

babasýnýn erkek evlatlýðýyla veya babasýnýn

en yakýn erkek hýsýmýyla evlenen kýz

çocuðundan(epikleros) doðacak olan toruna

geçerdi. Yine erkek bir varisin olmamasý

durumunda baba tarafýnýn yakýnlýkta ikinci

gelen bir akrabasýna verilmesini öngören,

zorunlu bir miras yasasý uygulanmaktaydý.5

Bu miras olayý, kýz ve erkek çocuklarýn sahip

olduklarý haklar arasýndaki farký açýk bir þek-

ilde göstermektedir. 

Evlilik sonrasýnda eþler, çocuk yap-

mak istemiyorlarsa, bitkisel ilaçlarla korunma

yollarýna gidiyorlardý.6 O dönemde gebelikten

korunma yollarýnýn var olduðu bilinmekle bir-

likte,7 bu konudaki bilgilerimiz oldukça sýnýr-

lýdýr. Gebelikten korunmak için farklý yollarýn

denendiði8 ve hatta Lydialýlar'ýn bunu

baþardýklarý bilinmektedir.9 Greklerde kýsýr bir

kadýný kimse istemediði için, hamile kalabilen

Araþtýrma

18 iDOL

ANTÝK DÖNEMDE DOÐUMDAN EVLÝLÝÐE SOSYAL HAYAT

Bilal SÖÐÜT*



bir kadýnýn, gebelikten korunmasý daha

önemliydi 10

Ýsteyerek veya istemeyerek olsun,11

çocuðun doðumundan sonra, onun ailede

kalýp kalamayacaðý babanýn kararýna baðlýy-

dý. Doðumdan sonra bebeklerin kundaklan-

masýnda bölgeler ve þehirler arasýnda fark-

lýlýklar vardý. Örneðin yeni doðan çocuklarýn

ciðerlerinin düzgün geliþeceðine inanýlarak,12

Atina'da çocuklar çapraz olarak sarýlýp kun-

daklanýrken, Sparta'da böyle bir uygulama

yoktu.13 Doðumdan sonra baba çocuðu

büyütmek ya da büyütmemek hakkýna sahip-

ti. Hastalýklý veya zihinsel özürlü olmasý,

ailede fazla çocuk bulunmasý ve o çocuðu

büyütecek ekonomik güce sahip olunmamasý

durumunda, aile çocuðu terk edebilirdi.14

Özellikle erkek çocuklarda önemli bir hastalýk

yoksa, bu çocuklarýn yetiþtirilmeleri hemen

hemen kesindi.15 Yalnýz normal þartlarda

bile, kýz çocuklarýnýn büyütülme oraný çok

düþüktü. Býrakýlacak çocuk eðer hastalýklý

ise, uzak bir yerde ölüme terk edilirdi.16

Þayet hastalýklý deðilse, halka açýk bir yere

býrakýlýr ve böylece baþkalarý onu alýp büyüte-

bilirdi. 

Eðer baba yeni doðan çocuðun

büyütülmesine karar verirse, ailenin büyüdü-

ðünü göstermek üzere, evin kapýsýna erkek

çocuk için zeytin dalý, kýz çocuk için pamuk

iplikleri ya da yün çilesi asardý. Ailede

çocuðun resmen tanýnmasý, doðumun beþin-

ci veya onuncu gününde, dostlar ve akra-

balar ile birlikte, aile içi bir kutlamada

(amphidromia), çocuðun evde ocaðýn

çevresinde dolaþtýrýlmasý ile olurdu. Çocuðun

adý da bu sýrada verilirdi.17 Antik dönemde

çocuða tek isim verilir (Sokrates gibi), benzer

kiþilerden ayýrt edilmesi için de çocuðun

ismine tamamlayan olarak baba adý

(patronymikon) ve demos'unun (demotikon)

sýfat biçimi eklenirdi.18 Kýzlara ise Glykera

(þirin) veya Euphrosyne (sevinç) gibi isimler

verilirdi. Bazen de erkeðe Hegesistratos

Araþtýrma

19ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Resim 1: Hydria üzerinde Bebeði emzirip veya yýkadýktan sonra annesine uzatan bir dadýyý gösteren sahne
(Jenkins 1993, 11'den).



(ordu komutaný), kýza Hegesistrate ismi veri-

lebilirdi.19 Ýlk erkek çocuða kural olarak baba

tarafýndan dedesinin adý verilir ve bundan

sonra çocuðun terk edilmesi yasal olarak

mümkün olamazdý. 

Anne çocuðunu emzirmek zorunda

deðildi. Hem emzirmek hem de bakýmý için ilk

günlerden itibaren bir süt anne20 tutulurdu

(Resim 1). Süt anne tutulduðu zaman çocuk

günümüzdeki gibi biberonlarla da beslenirdi.

En yaygýn biberon formu yakýn zamanlara

kadar kullanýlanlarda olduðu gibi muz þek-

lindeydi ve bunlarýn orta yerlerinde bir doldur-

ma deliði vardý21 (Resim 2). Bebek

büyüdükçe süt anne ile çocuk arasýnda bir

yakýnlýk baþlar ve böylece sütan-ne evdeki

hizmetçiler arasýnda en saygýn konuma sahip

olurdu.22 Duvar resimleri ve Atina'da Agora

Müzesi'nde sergilenen özgün örneklere göre,

bebekler için piþmiþ toprak lazýmlýk23 ya da

yüksek oturaklarýn kullanýldýðý anlaþýlmak-

tadýr (Resim 3). 

Çocuk üç yaþýna geldiðinde,

Dionysos onuruna Atina'da her yýl yapýlan

Anthesteria kutlamalarýnýn üçüncü günündeki

khoen bayramýnda, çocuðun baþýna taç giy-

dirilir ve ona hediye olarak, üzerinde çocuk-

larla ilgili sahneler bulunan khous adý verilen

bir kap verilirdi24 (Resim 3). Muhtemelen bu

hediye, bebeklik günlerinin sona erdiðini

simgelemektedir.25 Baba, phratria'daki

tapýnýcýlarýnýn yýllýk bir bayramý olan Apaturia

bayramýnýn üçüncü günü bir kurban keser ve

çocuðun evlilik ahdi altýnda olduðunu duyur-

muþ olurdu. Böylece çocuðun ismi phratria

listesinde kayda geçirilirdi. Kayýt bu dönemde

gerçekleþmez ise, çocuðun buluð çaðýna

(hebe) eriþmesinden sonra, gençlerin saç

kurbaný bayramý olan Apaturia bayramýnýn

üçüncü günü bir kurban kesilir ve baba

tarafýndan çocuðun evlilik ahdi altýnda doð-

duðu ilan edilmiþ olurdu. 

Kýz olsun erkek olsun, altý yaþýna

kadar çocuðun bakýmý anne ve kadýn hizmet-

çiler tarafýndan yapýlýr, bu döneme kadar

baba yetiþtirme ve bakýma hemen hemen hiç

karýþmazdý (Resim 4). Çocuklarýn deðiþik

oyuncaklarý olurdu.26 En çok sevdikleri oyun-
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caklar; çýngýraklar, piþmiþ topraktan yapýlmýþ

neþeli ve tombul domuzcuklar, binicileri ile

birlikte atlar, eklemeli kollu ve bacaklý bebek-

ler, topaçlar, sandalyeler, kadýnlarýn yün

iþlerken kullandýklarý dizliklerin küçükleri,

bazýlarý tekerlekli küçük araba

ve hayvanlar ile minyatür

eþyalardýr27 (Resim 5). Eðer

çocuklar ölürse, bu oyuncaklar

mezarda yanlarýna hediye

olarak konulur, saðlýklý bir

þekil-de büyüyüp çocukluk-

larýný tamamlarlarsa bir tapý-

naða hediye edilirdi. Genellikle

evde evcil hayvanlar beslenir,

bunlardan köpek büyükler için

en çok sevilen hayvan iken,

çocuklar; kuþ türü,28 evcil

ördek veya kaz ile oynamayý çok severlerdi.

Ayrýca çocuklar, nazardan korunmalarý için

amuletlerle süslenilmekteydi.29

Genellikle erkek çocuklar yedi yaþýna

geldiklerinde sadýk ev kölelerinden birinin

yanýna verilir30 ve köle þehrin taþ döþeli cad-

delerinde okuldaki derslerine giderken

çocuða refakat eder ve onu homoseksüel

yaklaþýmlardan ve doðabilecek tacizlerden

korurdu. Ayný yaþtaki kýzlar ise Gynaikon'da

annelerinin korumasý altýnda kalmayý

sürdürürlerdi. Kýzlar nadir olarak evin dýþýn-

daki ilkokula gönderilirdi. Kadýnlarýn okuyup

yazmalarý alýþýlmýþ bir þey ise de, eðitim

düzeylerinin düþük olduðu açýktýr. Kadýnlar

için, daha çok pratik becerilere, örgü örme ve

kumaþ dokumanýn öðrenilmesine daha çok

önem verilirdi.31

Yedi yaþýný geçmiþ çocuðun görgü ve

terbiye kurallarýna uygun bir þekilde yetiþ-

mesini, okula gidip gelmesini, elinde boðum-

lu bir sopasý ile dolaþan paidagogoslar

saðlardý.32 Yasal olarak çocuðun okula gön-

derilme zorunluluðu yoktu ama baba toplum

içinde bunu zorunlu hissederdi.33 Çünkü iyi
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Resim 3: Çocuðuna tuvalet eðitimi veren anne (Deighton
2000, Res.2'den)

Resim 4: Çocuðuna tuvalet eðitimi veren anne (Deighton 2000,
Res.2'den)



bir vatandaþ olmanýn baþta gelen koþullarýn-

dan biri okuma-yazma bilmekti.34 Yalnýz pek

çok çocuk için evde verilenin dýþýnda bir

eðitim yoktu. Bir çocuk bilmesi gerekenleri

öncelikle anne ve babasýnýn yanýnda, çiftlikte,

iþlikte, kayýkta, pazarda öðreniyordu.

Ýlkokullar özel bir yapýya sahipti ve

öðretmenlerin ücretlerini veliler öderdi.

Herhangi bir sebeple okula gidemeyen

öðrencinin ücreti tam olarak ödenmek zorun-

daydý.35 Okula devam eden erkek çocuk

þafak vakti kalkar ve kýsa bir temizlikten son-

ra okulunun yolunu tutardý. Eðitimde üç temel

esas vardý. Bunlar; çocuðun zekasýný, müzik

anlayýþýný, yeteneðini ve bedenini geliþtirme-

siydi. Okullardaki eþyalar evdekilerden farklý

deðildi ve esas olarak; okuma, yazma ve arit-

metik ile ilgili ilk bilgiler (grammatistes), müzik

(kitharistes) ve fizik (paidotribes) eðitimi veril-

mekteydi36 (Resim 6). Okullar, ev gibi küçük-

tü ve sadece on ya da on iki öðrenci alabili-

yordu.37 Dersler basit odalarda yapýlýyordu.

Çocuklar okullarda bir tabure veya banka otu-

rur, ezbere bir metin okuyorsa veya flüt dersi

alýyorsa genellikle ayakta olurdu. En önemli

derslerden birisi de Müzik'ti ve bu derste

öðrenciler hem þarký söylemeyi ve bir gruba

karþý konuþabilmeyi, hem de bir müzik aleti

çalmayý öðreniyorlardý. Grammatistes adý

verilen öðretmenleri önce balmumu levhalar

ve taþ kalem kullanarak okuma yazma öðre-

tir, sonra düzenli olarak Homeros'un 27.000

dizeden oluþan eserini okuyup ezberlenme-

sine geçerdi.38

Yazý, balmumu ile kaplanmýþ bir

tablete stylos adý verilen sivri uçlu araçlarla

yazýlarak öðrenilirdi. Stylosun düzlenmiþ

diðer ucu ise yanlýþlarý silmekte kullanýlýrdý.39

Yazma konusunda ustalaþmýþ öðrenciler

yazýlarýný bitkisel bir malzeme olan papirus

üzerine yazmaktaydý.40 Papirus pahalý bir

malzeme olduðu için hiç boþ yer býrakýlmaya-

cak þekilde doldurulurdu. 

Kitaplar uzayýp giden rulolar halindey-

di. Eðitimde önce kitaplar ve lyra gelir, onlarý

at eðitimi ve mýzrak atma gibi askeri talimler

izler, sonra palaestraya (güreþ alanýna)

çýkýlýrdý. Gün ortasýnda kadýnsý banyo denilen

kýsa bir banyo yapýlýrdý.41 Erkek çocuklar

öðleden sonralarýný gymnasiondaki talim

alanýnda ve güreþ meydanýnda (palaestrada)

geçirirlerdi. Burada daha çok atletizm yapýl-

makta ve erkek çocuða paidotribes tarafýn-

dan verilen fiziksel eðitim, yetiþme sürecinin

en temel öðesi olarak kabul edilmekteydi.42

Zengin çocuklarý palaestralara devam ederdi.

Palaestralarda güreþ gençlerin fiziksel geliþi-

mi için önemli bir spordu. Koþu, cirit ve disk

atma için gymnasionlarda bulunmasý müm-

kün olmayan geniþ bir alan gerekiyordu.

Böylece Paidotribes'ler öðrencilerini gymana-

sionlarýn þehir dýþýndaki çalýþma alanlarý olan
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biberon (Deighton 2000, Res.6'dan).



açýk arazilere götürürlerdi.43 Gymnasion-

lar ayný zamanda insanlarýn buluþup

konuþtuklarý yerlerdir. Gezici profesörler

diyebileceðimiz sofistler güzel konuþma

sanatýný ve diðer bilgileri burada göster-

erek anlatmaktaydýlar.44 Çocuklar bany-

odan sonra akþam yemeðini yer ve uyu-

madan önceki çalýþmalarýna dönerdi.

Genellikle okullarýn þafaktan önce ve gün

batýmýndan sonra açýk kalmasý yasaktý.

Bunun da nedeni çocuklarýn cinsel istekler

için ilgi odaðý olmasýdýr. Ayný nedenlere baðlý

olarak, bir öðretmen, öðrencilerinden hiçbirisi

ile yalnýz kalamaz ve öðretmen, eðitmen ya

da okul müdürü olmadan hiç bir yetiþkin

okula giremezdi.45

Çocuklarýn yetiþkin erkekle okulda

olan bu seviyeli iliþkileri evde de aynýydý.

Sadece bazý özel akþam yemeklerinde

çocuklar Andron'da (babasýnýn konuk odasýn-

da) oturan misafirlerinin yanýna çaðrýlýr ve

kendilerinden gösteri yapmalarý istenilebilir

veya konuklarla birlikte oyun oynayabilirdi.

Bunun haricinde normalde misafirlerin yanýna

çocuklar sýk gelemezlerdi.

Çocuklar babanýn isteðine baðlý

kalmak kaydýyla, genellikle 15-17 yaþlarýna

kadar okula devam ediyorlardý. Ýlkokulun biti-

minden sonra, belirli bir kesimin çocuklarý fen

bilimlerinde yeterliliði kanýtlanmýþ filozof,

sofist ve retorikçilerin46 derslerine katýlýyor-

lardý.47 Okula devam etmeyecekler ise baba-

larýnýn yanýnda, meslek öðrenip, onun iyi bir

takipçisi oluyorlardý. 

Kýzlar 14-15,48 erkekler ise 30 yaþla-

rýnda evlenmekteydi. Kýzlarýn iyi bir ev kadýný

olabilmesi için, yapacaðý iþleri öðrenmiþ

olmasýna çok dikkat edilirdi. Bunlar yemek

piþirmeyi ve annesi gibi örgü iþlerini yapmayý

öðrenirlerdi. Kýzlar büyüdüðünde babasý onu

iyi halli bir komþunun oðlu ile evlendirirdi.49

Kýzlar için, içinde kýymetli eþyalar da bulunan

iyi bir çeyiz hazýrlanýr ve evlendiðinde verilir-

di.50 Ayrýca evlenen çift için akraba ve

arkadaþlarda hediyeler getirir51 ve tüm eþya-

lar düðünde bir tören eþliðinde gönderi-lir-

di.52 Evlenecek kýzlarýn okuma-yazma bilme-

si büyük bir avantajdý. Çünkü gelecekte evi-

nin sahibesi olacak ve evin hesaplarýný tutup,

listeler hazýrlayacaktý.53 Kýzlar genç kýzlýk

dönemlerinde tanrýçaya sunulacak olan yeni

bir elbise (peplos) hazýrlar ve yapýlan tören-

lerde görev alarak onu tanrýçaya sunarlardý.

Örneðin Atinalý genç kýzlar hediyelerini

Athena'ya, Sard'lý genç kýzlar ise hediyelerini

Artemis'e sunarlardý.54 Kýzlar evlenmeden

önce saçlarýndan bir tutam keser ve çocukluk

dönemi oyuncaklarý ile birlikte bakire tanrýça

Artemis'e sunarlardý. Çünkü evlilik çocukluk

döneminin bittiði anlamýna geliyordu.55

Kýz çocuklarý yaþamýn püf noktalarýný

anneleri ve ablalarýndan, erkek çocuklar da

babalarý ve aðabeylerinden öðreniyorlardý.

Antik dönemde, zanaatkarlýk, esnaflýk ve

çiftçilik gibi mesleklerde erkek evlat, çoðu

zaman küçük yaþtan itibaren babasýnýn
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Resim 6: Gymnasiumda ders anýný gösteren rekonstrük-
siyon (Rumscheid 2000, Res.180)



yanýnda, tüm gereklilik ve becerileri kazan-

mak için devamlý çalýþmaktaydý. Tüm bu yo-

rucu ve sürekli çalýþmalarýn yanýnda, çocuk-

lar ele geçen oyuncaklara göre oyun oynama

zamaný da bulabiliyorlardý.

Ondokuz yaþýna gelmiþ delikanlýlar

(ephebos) iki yýllýk bir süre için askere çaðrýlý-

yorlardý. Eðitim amaçlý aktif askerlik görevi

için gençler kýþlaya alýnýr, babasýnýn demo-

sundaki listeye kaydý yapýlýr ve epheb yemini

ederek reþit olurdu.56

Antik dönem erkekleri bekarete büyük

önem verdikleri için kýzlar erken yaþta evlen-

diriliyordu. Aile servetlerinin yabancýlara git-

memesi için, amca ile yeðenler veya kardeþ

çocuklarý arasýndaki akraba evliliði sýk karþý-

laþýlan bir durumdu.57

Düðüne baðlý dinsel törenler, evliliðin

koruyucu tanrý ve tanrýçasý olan Zeus ve

Hera'ya yapýlan dualar ve kurbanlar ile baþ-

lar, daha sonra gelin ile damadýn dinsel

yýkanma töreni yapýlýrdý. Yýkanmasý için geli-

ne içi su dolu, üzerinde düðün sahnesi iþlen-

miþ olan lutrophoros verilirdi. Bu törenler bit-

tikten sonra, kýz babasýnýn evinde verilen kut-

lama yemeðine geçilirdi. Yemekten sonra ge-

lin çeyizi ile birlikte arabaya bindirilerek götü-

rülürdü. Oðlanýn evine geldiklerinde kapýnýn

önünde damat geline bir ayva verir, evin için-

de ocaðýn yanýnda evlilerin üzerine hurma,

incir, ceviz ve bozuk para (katachysmata)

dökülürdü. Daha sonra arkadaþlarý evin

dýþýnda türlü þakalar ve oyunlar yaparken,

gelin ve damat gerdek odasýna geçerdi.58

Ertesi gün yeni evlilere hediyeler verilirdi.

Böylece toplumun en küçük parçasý olan yeni

bir aile meydana gelmiþ olur ve yeni çocuklar

beklenirdi.
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Ýnsanlar ilk çaðlardan beri tapýndýklarý tan-
rýlarýna veya tanrýçalarýna hem mem-

nuniyetlerini bildirmek hem de dileklerini ilet-
mek için çeþitli adaklar  adamýþlardýr.Adak,bir
tanrý veya tanrýçaya ya da doða üstü bir
yaratýða sunulan sunu olup, insanlýk tarihi
kadar eski bir gelenektir. Bazen ayrý ayrý
yapýlan adaklar dýþýnda, bazen de topluluk
halinde yapýlan adaklar vardýr ki bunlar
çoðunlukla salgýn hastalýklar ve doða olay-
larýndan gelen korkularýn atlatýlmasý içindir.
Tanrýlarýn sahip olduðu özelliklere göre ayrý
ayrý adaklar adandýðý gibi, dinlere görede
deðiþiklikler göstermektedir.

Anadolu'da, Neolitik Dönem'den itiba-
ren baþlayan ve deðiþik þekillerde günümüze
kadar süregelen, insanoðlunun düþünce ve
inançlarýný yapýtlara dönüþtürmesi, Roma
Dönemi'nde adak stelleri ile karþýmýza çýkar.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
tarafýndan yayýnlanan ''Phrygian Votive
Steles'' adlý katalogda (T. Drew - Bear, C. M.
Thomas, M. Yýldýzturan, Ankara, 1999),
Anadolu ve Anadolu'dan dünyanýn dört bir
yanýna daðýlmýþ steller bir araya toplanmýþtýr.
Bu steller Afyon Ýli, Emirdað Ýlçesi ile Kütahya
Ýli, Altýntaþ, Ýlçesi'nde bulunmuþlardýr.

Muhtemelen kaçak kazýlar sonucu
ortaya çýkarýlan bu stellerin ait olduklarý tapý-
naklarýn mimarisi hakkýnda bir bilgiye sahip
deðiliz. Çünkü  bu bölgede hiç bir yerel kült
merkezi bilimsel olarak kazýlmamýþtýr.

Afyon civarýnda bulunan steller
genellikle üç akroterli üçgen alýnlýklý ve tuta-
maklýdýr. Kütahya civarýnda bulunan stellerin
ise büyük çoðunluðu yuvarlak veya üst kýsmý
üçgen formludur. Ortada uzun saçlý sakallý ve
býyýklý Zeus Büstü, altýnda ise öküz ve inek
kabartmalarý vardýr. Sadece Zeus Büstü for-
munda olanlara da sýkça rastlanmaktadýr.

Batý Anadolu'da Büyük bir sanat
merkezi ile iliþki içerisinde olan Frigya Adak
Stelleri, Hellenistik Dönem mezar stellerinin

kýsa sürede geliþen ünik kopyalarý olup, M.S.
2.yüzyýlda ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. M.S.
l60-210 yýlarý arasýnda yapýlan steller
genelde üç akroterli üçgen alýnlýklýdýr.
M.S.220-250 yýllarý arasýnda üst kýsým üçgen
þekline dönüþtürülüp Zeus Büstü kabartmasý
yerleþtirilmiþtir. M.S. 180-190 yýllarý arasýnda
sadece Zeus Büstü, M.S.220-270 yýllarý
arasýnda ise yuvarlak steller yapýlmýþtýr. 

Mermer ocaklarý bakýmýndan zengin
olan Batý Anadolu'da malzeme bulmak zor
deðildi. Ancak bu stellerin atölyelerde
sanaatkarlar tarafýndan sipariþ üzerine
yapýlýyor olmasý bu iþin gelir getiren önemli
bir sektör olduðunu gösteriyor. Steller
üzerindeki bazý figürlerin benzerliklerinden
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dolayý bir çoðunun ayný ustanýn elinden çýk-
týðýný söyleyebiliriz. Önce figürleri iþlenen bu
steller, adayan kiþilerin ve adanan tanrýnýn
isimi yazýldýktan sonra tapýnaða sunuluyordu.
Bazýlarýnýn üzerlerindeki boya izleri, steller
yapýldýktan sonra boyanmýþ olabileceklerini
düþündürmektedir. Tarýmda kullanýlan alet-
lerin dýþýnda çeþitli hayvanlarýn betimlendiði
stellerin amacý da þüphesiz bu hayvanlarýn
saðlýðý içindir.

Köylüler tarafýndan yapýlan bu stel-
lerin bazýlarý tanrýnýn fonksiyonlarýný gösterir.
Bazý ünvanlarýn kökeni ise yer isimleridir.
Örneðin; Zeus Petarenos'un kült yeri Afyon
Ýli, Emirdað Ýlçesi, Kurudere Köyü yakýnlarýn-
dadýr. Ayrýca bu adaklarý kabul eden tanrý
Zeus'un ünvanlarý  arasýnda, Zeus Alsenos,
Zeus Ampelikos ve Zeus Ampeleites, Zeus
Thallos'un isimleri geçmektedir. Bu tanrýnýn
ünvanlarý  ne olusa olsun köylülerce günlük
sorunlarý ile ilgili tapýným gerçekleþleþtiriliyor-
du. Bunlarýn baþýnda saðlýk sorunlarý gelmek-
tedir. Bazý stellerde  vucut organlarýnýn ve-
rilmesi bu düþünceyi desteklemektedir.
Hastalýktan kurtulan kiþiler, hasta olan organ-

larýnýn kabartmalarýný, ortalama 30 cm olan
mermer levhalara yaptýrarak, adadýðý tanrýnýn
ismini de yazdýrýp  tapýnaða sunuyordu. Tek
ve çift  iþlenen göz, el, kol ve bacak kabart-
malý,çift süren kabartmalarý olan steller
çoðunluktadýr. Bunun yaný sýra sadece
kabartma ve sadece yazýtlý olanlarý da vardýr.

Ayný düþünce Hýristiyanlýðýn baþlangý-
cýndan da günümüze deðin devam etmekte-
dir. Hastalýktan  kurtulan kimselerin, kiliselere
astýklarý ve bazýlarý vucudun hasta olan
kýsýmlarýný gösteren balmumu,altýn, gümüþ
gibi kýymetli madenlerden yapýlan adak lev-
halarý vardýr. Düþünce ayný fakat kullanýlan
malzeme farklýdýr. Ýslamiyette de bir dileðin
olmasý veya bir hastalýktan kurtulmak için ya
da kurtulduktan sonra türbelere (yatýrlara)
adanan kurban ve fakirlere daðýtýlan yiyecek-
ler bu adak geleneðinin bir devamý olmalýdýr.

Bu steller M.S. 2. 3. yüzyýllarda Frigya
Bölgesi'nde yaþayan insanlarýn dini inanç-
larýnýn yaný sýra, günlük yaþantýlarýna ve dö-
nemin mahalli sanatýna ýþýk tutmasý açýsýn-
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dan önemlidir. Steller üzerindeki kabartmalar
ve yazýtlar yardýmýyla yöre insanýnýn isimleri
ve giyim tarzlarý  hakkýnda önemli bilgiler
edinmekteyiz. Örneðin kadýn figürleri baþör-
tüleriyle betimlenmiþtir. 

Çobanlar sivri külahlý kepenekleri ile
gösterilmiþlerdir.Bu tür stellerin çokluðu yöre
insanýnýn büyük çoðunluðunun hayvancýlýkla
uðraþtýðýný göstermektedir. Bazý stellerde
tek baþýna, bazýlarýnda ise iki ile yedi kiþilik
aileleriyle birlikte iþlenmiþ olan çobanlar,
þüphesiz kendilerinin, hayvanlarýnýn ve
ailelerinin saðlýðý için dilekte bulunuyorlardý.
Bu kabartmalarda ilgi çekici diðer bir nokta da
çobanlarýn giydiði kepeneklerin iki bin yýl
deðiþmeden günümüze kadar gelmesidir.

Bu stellerin diðer bir önemi ise, yazýt-
larda geçen yer isimleri bölgenin antik
coðrafyasý hakýnda bilgi vermesidir. Örneðin
bazý stellerde yerleþim isimleri de belirtilmek-
tedir. Bu da kült merkezinin tapýnan kiþinin
köyü dýþýnda olduðunu gösteriyor. Bunun
yanýsýra köylülerin isimlerini yazýtlardan
öðrenmek mümkündür. Yaygýn olarak Grek
(Menon,Demetrios,Trophimos), Latin (Maxi-
mius, Aurelius) ve Frig isimlerine (Menas,
Papias, Masikos) raslanmaktadýr. Kadýn isim-

leri arasýnda da hem Grek (Egloge, Iledone)
hem de Frig ((Babeis) isimleri yer almaktadýr.
Kölelerin de adakta bulunmasý ise (Ulpius

Salutarius'un kölesi Hermas ) ilgi
çekicidir.

Sonuç olarak, bir kültür moza-
iði olan Anadolu'yu coðrafi konu-
mu yüz yýllar boyunca hep ön
planda tutmuþ, bir çok uygarlýk bu
topraklar üzerinde yeþerip, sessiz
sedasýz tarih sahnesinden çek-
ilmiþtir. Bizlere býraktýklarý kültür
varlýklarý günümüzü daha iyi
yorumlayabilmemiz için iyi bir
rehber olmuþtur. Frigya Bölgesi
Adak Stelleri Roma Dönemi'nin
dini inançlarýna ýþýk tutmasý ve bir
gelenegin yüzyýllar boyu küçük
deðiþikliklerle sonraki kültürlere
aktarýldýðýný göstermesi açýsýn-
dan önem taþýmaktadýr. 

*Arkeolog 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
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M.Ö. 4. yüzyýlda Kartveliler (Gürcüler)
baðýmsýz eyaletlerden oluþan

Sakartvelo Krallýðý'ný kurarlar. Kafkasya'dan
zamanla Çoruh Nehri'nin ve kollarýnýn sula-
dýðý vadilere doðru yayýlýrlar. Bu dönemde
bugünkü Artvin, Ardahan, Erzurum ve Kars
illeri ile ilçeleri arasýnda bulunan Klarceti
(Bereket), Þavþeti, Tao (Oltu), Ýspir, Göle ve
Çýldýr gibi merkezler önem kazanýr. Bölgenin
en önemli merkezleri Tao ve Klarceti olduðu
için tüm vadi Tao Klarceti olarak adlandýrýlýr.

Gürcüler Kral Mirian döneminde,
Kapadokya'dan Tiflis yakýnlarýna gelen,
Rahibe Nino'nun tesiriyle, 337 yýlýnda Hýristi-
yanlýðý resmi din olarak kabul ederler.
5. yüzyýlda Tiflis'i baþkent olarak seçen Kral
Wahtang Gorgasali, Çoruh havzasýna gele-
rek, Opiza, Daba, Mere ve Þindobani ma-
nastýrlarýný kurar.

Uzun yýllar Roma ve Pers saldýrýlarý
ile mücadele eden Gürcüler, 7. yüzyýlýn baþ-
larýndan itibaren de Arap akýnlarýna maruz
kalýrlar. Özellikle 736 yýlýnda, Arap komutan
Murvan döneminde büyük kýyýmlar yaþanýr,
pek çok yapý tahrip edilir. Bu dönemde, Tao
Klarceti bölgesi baðýmsýz kalmayý baþarýr-

ken, Kartli, Tiflis'i merkez edinen Arap emirleri
tarafýndan yönetilmeye baþlanýr.

Gürcü halký, maddi ve manevi yýkýma
uðrar. Bu durumdan kurtulmanýn bir yolunun
manevi gücü yükseltmek olduðuna inanan
Rahip Grigol Handzta, üç arkadaþý ile birlikte,
merkezden uzak, Tao Klarceti bölgesine gelir
ve o dönemde faaliyet gösteren tek manastýr
durumundaki Opiza'ya yerleþir.

Opiza Manastýrý, merkeze baðlý,
Baðcýlar Köyü'nde, güneyi sarp bir arazi
üzerine kurulmuþtur. Manastýrdan günümüze
kilise, yemekhane, elyazmasý odasý, çan
kulesi, keþiþ hücreleri ve iþlevi belirleneme-
yen bazý yapý kalýntýlarý ulaþmýþtýr.

Ýki yýl Opiza Manastýrý'nda kalan
Rahip Grigol Handzta, kendi manastýrýný kur-
mak üzere bir yer arar ve o dönemde Porta
olarak bilinen, Pýrnallý Köyü'nde, Porta Çayý
vadisini seçer. Opiza Manastýrý'ndan saðladý-
ðý malzeme ve iþ gücü ile Handzta Manastýrý'-
nýn ilk ahþap kilisesi ile keþiþ hücreleri ve
yemekhaneyi inþa eder.

Bu arada, Tiflis'te, Arap emirleri idare-
sinde çalýþan, Bagratidler Sülalesi'nden
I. Aþot, 813 yýlýnda, Klarceti'ye gelerek Tao
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Dr. Fahriye BAYRAM*

Parehi Manastýrý



Klarceti Beyliði'ni kurar ve Ardanuç'u baþkent
yapar. Böylelikle, Tiflis'in 1122 yýlýnda tekrar
ele geçirilmesine kadar devam edecek bir
süreç baþlar.

Çok zor þartlarda, Handzta Manas-
týrý'nda yaþayan Rahip Grigol, manastýrýn
bulunduðu topraklara sahip olan, Aþot'un
yerel beylerinden Gabriel Dapançuli'nin
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yardýmsever ve dindar bir kiþi olduðunu iþitir.
Bunun üzerine yardým istemek amacýyla
Dapançuli'nin evine gider. Handzta'nýn faali-
yetlerinden haberdar olan Dapançuli, bu
önemli kiþinin evine gelmesinden son derece
mutlu olur. Handzta yaþadýklarý zorluklardan
ve kilisenin yeterli olmadýðýndan söz edince,
maddi ve manevi desteðin yaný sýra iþçi yar-
dýmýnda da bulunur. Dapançuli'nin yardýmý
ile, Handzta'nýn ilk taþ kilisesi inþa edilir. An-
cak, artan keþiþ sayýsýnýn ihtiyacý karþýlaya-
mamasý üzerine 941 yýlýnda, kilise yeniden
inþa edilerek bugünkü þeklini alýr.

Grigol Handzta, Dapançuli'den yar-
dým istemeye gittiðinde, Dapançuli, Grigol'-
den, kendi soyundan ölen erkeklerin Handzta
Manastýrý'na gömülmesini, kadýnlarý için de
bir kadýnlar manastýrý yapmasýný ister. Aranan
yer, Dapançuli'nin arazindeki Gunatle'de
bulunur ve Gunatlis Vani adýyla bir kadýnlar
manastýrý inþa edilir.

Gabrile Dapançuli, Kral Aþot'a, Rahip
Grigol'ün faaliyetlerinden söz eder. Bunun
üzerine Aþot, Grigol'ü saraya davet eder ve
onu çok iyi karþýlar. Rahip Grigol, Handzta'da

ekilecek arazinin olmadýðýndan söz edince,
Aþot, Þatberdi'nin verimli topraklarýný,
Handzta Manastýrý'na yurtluk olarak verir. 
826 yýlýnda Aþot ölünce yerine oðlu Bagrat
kral olur. Bizans'tan kuropalat unvaný alan
Bagrat'ý kutlamaya giden Grigol, eðer izin
verirse, babasýnýn baðýþladýðý, Þatberdi'de bir
manastýr kurmak istediðini belirtir. Baðrat her
türlü yardýmý da yaparak izin verir ve Þatberdi
Manastýrý kurulur.

Bu arada, Grigol'ün yanýnda yetiþen
rahipler de kendi manastýrlarýný kurmak üzere
ayrýlmaya baþlarlar. Bunlardan Rahip David,
Midznazori Manastýrý'ný kurar.

David'in öðrencilerinden Rahip Ýlarion
Tsakorastavi Manastýrý'ný; Zakaraya da,
Baretelta Manastýrý'ný kurar ancak bu ma-
nastýr günümüze ulaþmamýþtýr.

Bu dönemde kurulan diðer bir ma-
nastýr Cmerki'dir. Günümüzde sadece kilisesi
ayaktadýr.

Wahtang Gorgasali tarafýndan inþa
ettirilen Daba Manastýrý, Arap akýnlarý sýra-
sýnda tahrip olmuþ, ancak bu dönemde
onarýlarak yeniden faaliyete geçirilmiþtir.
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Diðer bir manastýr Berta'dýr. Kurulan
manastýrý Rahip Grigol Handzta, hayýr dualarý
ile açmýþtýr.

5. yüzyýlda inþa ettirilip, Arap akýnlarý
ile yýkýlan bir diðer manastýr, Parehi Manas-
týrý'dýr. Rahip Grigol'e gelen Mikael, yalnýz
kalmak istediðini belirtir ve bu yeri
Parehi'de bulur. Manastýrý tekrar faali-
yete geçirir.

Bu manastýrlar ya sarp yamaç-
lara, ya da vadilerin derinliklerine inþa
edilmiþtir. Bunda hiç kuþkusuz, savun-
ma ihtiyacý önemli rol oynamýþtýr. Bu yer
seçiminden dolayý, manastýr yapýlarýný
dýþ dünyadan soyutlayan çevre duvarý-
na da ihtiyaç duyulmamýþtýr. Yer seçi-
minde rol oynayan diðer bir unsur su
kaynaklarýdýr. Manastýrlarýn çoðu nehir
ya da dere kenarlarýna yapýlmýþtýr.
Diðer bir neden de, manastýrlar arasýn-
daki yardýmlaþmalardýr. Bundan dolayý
manastýrlar birbirlerine, yürüyerek ya da
katýr sýrtýnda bir günde ulaþýlabilecek
mesafelerde yer almýþtýr. 

Yardýmlaþmanýn dýþýnda, Rahip
Grigol tüm manastýrlarýn baþýdýr.
Herkes ona danýþýr ve tüm manastýrlar,
Kudüs'teki Sabastminda Manastýrý'n-
dan getirilen ve Grigol tarafýndan kabul
edilen kurallar çerçevesinde yönetilir.

Bu kurallar son derece
aðýrdýr. Kilisede oturmak
kesinlikle yasaktýr. Sade-
ce çok yaþlýlar duvara
yaslanabilir. Ýçki haram-
dýr. Yemek de çok az mik-
tarlar da yenir ve sebze
tercih edilir. Keþiþ hücre-
leri, bir kiþinin yaþayabi-
leceði boyutlardadýr ve
sadece bir yatak bulunur.
Gece ýþýk yakmak yasaktýr.

Kral ve yerel yönetici-
lerin desteði ile yapýlan
bu manastýrlarda teolo-
jinin yaný sýra diðer bilim
dallarý da okutulur, ma
nastýrlarýn çoðu önemli

elyazmasý merkezleridir. 
Rahip Grigol'ün katkýlarý ve yazýlan

önemli elyazmasý eserlerle Tao Klarceti, dinin
ve felsefenin merkezi haline gelir.

* Arkeolog
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DERNEÐÝMÝZÝN VI. OLAÐAN GENEL

KURULU 01.06.2003 TARÝHÝNDE YAPILDI.

Derneðimizin VI. Olaðan Genel Kurulu

01.06.2003 tarihinde yapýldý. Yapýlan

seçim sonucu Yönetim Kurulu Prof. Dr. A.

Ahmet TIRPAN, Prof. Dr. Mustafa ÞAHÝN,

Doç. Dr. Fikri KULAKOÐLU, Þeniz ATÝK,

Emine AYNUR, Nurettin ÇELEM ve Soner

ATEÞOÐULLARI'ndan oluþtu. Yönetim

Kurulu ilk toplantýsýnda yaptýðý görev

daðýlýmýnda Baþkanýn Prof. Dr. A. Ahmet TIR-

PAN, Baþkan Yardýmcýlarýnýn Prof. Dr.

Mustafa ÞAHÝN ve Þeniz ATÝK, Genel

Sekreterin Soner ATEÞOÐULLARI, Sayma-

nýn Doç. Dr. Fikri KULAKOÐLU, üyelerin ise

Emine AYNUR ve Nurettin ÇELEM'den oluþ-

masýna oy birliði ile karar verdi. Yeni Yönetim

Kuruluna baþarýlar diliyoruz.  

ANADOLU: UYGARLIÐIN ÝNCÝSÝ

Dünya üzerinde 5 bin kadar dil var.

Egemen dillerin baskýsý, küreselleþme,

uygarlaþma, tek tipleþme, emperyalizm vb

gibi bir dizi nedenden dolayý, bu dillerin pek

çoðu ölüm döþeðinde.

Avrupa Birliði'nin en azýndan kendi

içinde, dilleri ve kültürleri yaþatmaya yönelik

kültürel politikasýný dünya çapýnda uygula-

manýn imkansýzlýðý da ortada.

Peki dillerin ortak atasý ne? Bu konu

hep dünya bilimcilerinin gündeminde. En son

olarak, Russel Gray ve öðrencisi Quentin

Atkinson, 114 Hint-Avrupa dilinin dayandýðý

temel dilin kökenine inmeye çalýþan araþtýr-

malarýný yayýmladý. 

Vardýklarý durak, 6 bin yýl öncesi

Anadolu oldu. Anadolu ve herhalde

Mezopotam'ya doðru uzanan bölgesi o

dönemler Neolitik çaðý yaþýyordu. Tarýma

geçilmiþti. Yeni Zelandalý araþtýrmacýlara

göre, o dönemin yerleþik insanlarýnýn konuþ-

tuðu ortak dil, özellikle de Hititçe. Anadolulu-

larýn daha sonra göçlerle doðuya ve batýya

yayýlmasýyla Hint Avrupa dil ailesi oluþmuþ.

Bugün Anadolu Neolitik döneme ta-

rihlenen yüzlerce yerleþim yeri kalýntýsýna

sahip ve bunlarýn bir kýsmý arkeolojik kazýlar-

la günýþýðýna çýkartýlmaya çalýþýlýyor. 

Ne yazýk ki üniversitelerimizde Yeni

Zelandalý gibi kafayý bu konuya takmýþ kimse

çýkmadýðý için, üzerinde yaþadýðýmýz toprak-

larýn kökenleri konusunda önemli bilgileri

genellikle yabancýlarýn çalýþmalarýndan

öðreniyoruz. Dil taramalarýndan elde edilen

verilerden, eski Anadolu uygarlýklarýna ait

olabilecek sözcükler, deyiþler var mý (mutlaka

vardýr!), varsa bunlar ayýklanmýþ mý, bilmiyorum.

Ama biz dilde de Türklüðün izlerini

sürdüðümüz ve Anadolu'ya bakýþýmýz da

yakýn zamanlara kadar resmi devlet politikasý

olarak, bütün uygarlýklarýn izlerini silerek

"Anadolu'yu Türkleþtirmek" gibi kaba-saba

politikalara dayandýðý için, Anadolu'nun içer-

diði zenginlikleri merak ettirecek kültürel-bi-

limsel bir iklime de sahip olamadýk.

Projeler ve Politikalar  

Ýnsanlýk, özellikle Avrupalýlar hemen

her alanda köken araþtýrmalarýna büyük

önem veriyor. Bu açýdan, Anadolu, uygarlýk

tarihinin incisi, inanýlmaz zenginliklerin

vatanýdýr. Anadolu'ya "kavimler beþiði" deyimi

boþuna yakýþtýrýlmadý. 

Dünyanýn gözünün bu derece üzerin-

de olduðu Anadolu'daki uygarlýklarýn kökleri

konusunda çok özel araþtýrma politikalarý

geliþtirmek zorundadýr, akýllý bir devlet. 

Oysa arkeolojik çalýþmalar ite kalka

yürüyor, o da, ödeneksizlikler nedeniyle yýlda

en çok bir ay!

Haberler
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Anadolu uygarlýklarý konusunda

devletin sadece genel politikalarý vardýr ve bu

politikalar da mümkün olduðunca az para

vermek biçimindedir. 

Devlet, bu alanda vizyonsuzluktan

yerlerde sürünüyor. Efes, Afrodisias.. gibi

büyük projelerle ise devletin ilgisi yok,

buralarý tamamen yabancý kaynaklarla

finanse ediliyor. Yani yabancý vizyonlar söz

konusu. 

Bizim manzaramýz þu: Üniversiteleri-

mizde arkeoloji bölümleri olduðu ve arkeo-

loglarýmýz da bir þeyler yapmak durumunda

bulunduklarý için, arkeolojik araþtýrmalar

yapýyoruz! 

Araþtýrmacýlarýmýzý ve çalýþmalarýný

küçümsemek amacýný taþýmýyor bu saptama;

demek istediðim baþka bir þey: 

Bu genel politikalarýn yaný sýra, belirli

alanlara odaklanmýþ, çok yönlü öncelikli

ulusal-özel arkeolojik projelerle, Anadolu'nun

zenginliklerini bir an önce dünya vitrinine taþý-

maya yönelmeliyiz. Ekonomik bakýmdan da

böyle projeler büyük önem taþýyor. 

Bu arada, bir "Anadolu Dilleri Müzesi

(Enstitüsü)" kurulabilir mi bilmiyorum. 

Bu çerçevede, Türkiye Bilimler

Akademisi'nin Kültür Bakanlýðý desteðiyle

baþlattýðý çok yönlü Türkiye Kültür Envanteri

çalýþmalarýnýn önemini de vurgulamak gerek.

Tabii, arkeolojik yerleþmeleri ve tahribatý sap-

tamak için 10 yýldýr sürdürülen TAY projesini

de unutmadan…

Özetle: Bütün bunlarýn üzerinde, vit-

rinlik birkaç projeye odaklanmak gerek. 

Gelecek Cumartesiye kadar saðlýklý

bir hafta geçirmeniz dileklerimizle…

Orhan BURSALI*

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi

13 Aralýk 2003 Sayý: 873, S. 3

HÝNT AVRUPA DÝLLERÝNÝN KÖKLERÝNÝN
ANADOLU OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI. 

Dil bilimciler uzun süredir Avrupa kýtasýn-

da ve Hindistan'da konuþulan dillerin

pek çoðunun tek ve eski bir dilden türediðini

düþünüyordu. Ancak bu temel dilin nerede ve

ne zaman ortaya çýktýðý konusunda ortak bir

görüþ bulunmadýðý gibi, bu konu sürekli

olarak sert tartýþmalara yol açýyordu. Evrim

biyoloðu Russel Gray ve öðrencisi Quentin

Atkinson 144 Hint-Avrupa dilini Ýnceleyerek,

bunlarýn dayandýðý temel dilin 8000 yýl önce

Anadolu'daki Neolitik çiftçiler tarafýndan

konuþulduðunu ileri sürüyor.

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 

13 Aralýk 2003 Sayý: 873, S. 2
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ÝNÞAAT KAZISINDA ROMA ÝZLERÝ

Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde bir

inþaatýn temel kazýsý sýrasýnda, Roma

Dönemi'ne ait yerleþim yeri ortaya çýktý.

Alanya AA 10 Aralýk 2003 

Bileydi Ýnþaat Þirketi, 3. derece SÝT alaný olan

Kadýpaþa Mahallesi Ali Haydar Sokak'ta

inþaat kazýsý yapmak amacýyla, Alanya Müze

Müdürlüðü'ne baþvurdu.

Alanya Müze Müdürlüðü'nde görevli

arkeologlar gözetiminde iþ makineleriyle

yapýlan temel kazýsý sýrasýnda, 1.5 metre

derinlikte, Roma Dönemi'ne (Ý.Ö. 1 Yüzyýl) ait

yerleþim alanlarýyla tarihi eser kalýntýlarý

ortaya çýktý. 

Alanya Müze Müdürü Ýsmail Karamut,

inþaat kazýsý yapýlan bölgenin 3. derece SÝT

alaný olduðunu, burada inþaat yasaðý bulun-

madýðýný söyledi. Bölgenin, 27 Nisan 2001

tarihinde Antalya Koruma Kurulu kararýyla

SÝT alaný ilan edildiðini anýmsatan Karamut,

inþaat kazýsýnda bölgenin 1. Yüzyýl Roma

Dönemi yerleþim yeri olduðuna dair buluntu-

larýn ortaya çýktýðýný bildirdi. 

Karamut, "Kazý sýrasýnda ortaya çýkan

tarihi yerleþim alanýnda, Roma Dönemi'ne ait

çömlek gibi kaplar var. Ayrýca, günlük yaþam-

da kullanýlan çeþitli eþyalarla paralar ve halý

dokumada kullanýlan eþyalar bulundu.

Kalýntýlarda ayrýca piþmiþ toprak kaplar, kýrýk

parçalar yer alýyor. Kýrýk parçalarýn birleþtir-

ilmesi çalýþmalarý sürüyor" diye konuþtu. 

Kazý sýrasýnda ortaya çýkarýlan eserler Alanya

Müzesi'ne teslim edildi. 

Ýnþaat kazýsý yapýlan bölgeye 150

metre uzaklýktaki bir alanda 3 yýl önce de

kanalizasyon çalýþmalarý sýrasýnda Roma

Dönemi'ne ait yerleþim yerinde ve çevresinde

su künkleri, binalara su getirmekte kullanýlan

piþmiþ kiremitten içme suyu þebekesiyle bazý

yaban hayvanlarýnýn motiflerinin bulunduðu

yer mozaiklerine rastlanmýþtý.

ARKEOLOJÝ HAZÝNELERÝ DÜNYA

YOLCUSU...

22 Ekim., 2003 Ankara AA

Türkiye'nin arkeolojik zenginliklerinden bir

bölümü, 2004 yýlýnda Ýtalya, Ýsrail, ABD,

Almanya ve Singapur'da sergilenecek.

Türkiye'de 26 yýldýr kazý yapan La Sapienza

Üniversitesi öðretim üyesi, Ýtalyan arkeolog

Prof. Marcella Frangipani'nin Malatya yakýn-

larýndaki Aslantepe'den çýkardýðý eserler,

2004 yýlýnda Ýtalya'nýn iki kentinde meraklýlarý

ile buluþacak.

Kalkolitik (Bakýr Taþ Çaðý), Tunç ve

Hitit dönemlerine ait çanak çömlekten oluþan

seramikler ve silahlarýn yaný sýra altýn ve

diðer malzemelerden yapýlmýþ mücevherler-

den oluþan toplam 183 parçalýk koleksiyon,

Mart ayýnda Terramo, Ekim ayýnda da

Roma'da ziyarete açýlacak.

10 ESER METROPOLITAN'DA SERGÝLENECEK

Türkiye'den bazý eserler, New York

Metropolitan Sanat Müzesi'nde 15 Mart'ta

açýlacak "Bizantium: Fait and Power 1261-

1579" adlý katýlýmlý sergide izlenime sunulacak.

Temmuz ayýna kadar açýk kalacak

olan sergide, Topkapý Sarayý, Ýstanbul

Arkeoloji ve Konya müzelerinden 10 eser yer

alacak. 

Eserler arasýnda çok deðerli el yaz-

malarý Ptolemaios'un Coðrafya kitabý,

Kritovulos Tarihi ile Futuhat-ý Cemile'nin yaný

sýra taþ üzerine iþlenmiþ Bizans'ýn sembolü

olan çift baþlý kartal kabartmasý, sütun baþlýk-

larý ve mezar taþý da bulunuyor.
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60 ESER KUDÜS MÜZESÝNDE SERGÝLENECEK

Öte yandan 2004'ün Nisan ayýnda

Ýsrail'in baþkenti Kudüs'te "Sultanlar ve

Krallarýn Diyarýndan Hazineler" adlý bir sergi

açýlacak. 

Sergide, Türk Ýslam Eserleri Müzesi,

Topkapý Sarayý ve Anadolu Medeniyetleri

Müzesi'nden seçilen 60'a yakýn eser

sergilenecek. 

Öte yandan Kültür ve Turizm

Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel

Müdürlüðü, Berlin ve Singapur'da açýlmasý

planlanan iki ayrý sergi için de hazýrlýk yapý-

yor. Buna göre, 2004 yýlýnýn Mayýs ayýnda

Berlin Tarih Müzesi'nde açýlmasý planlanan

sergide 1. Dünya Savaþý ile ilgili askeri

malzeme ve belgelerin meraklýlarýnýn ziyare-

tine sunulmasý amaçlanýyor. Bakanlýk,

Singapur'da da "Ýslam Eserleri Sergisi"

açmayý planlýyor.

Haziran ayýnda açýlmasý düþünülen

sergide, Ýstanbul Arkeoloji, Topkapý Sarayý ve

Türk-Ýslam Eserleri müzelerinden el yaz-

malarý, Kuran'lar ve rahleler baþta olmak

üzere çok sayýda eserin sergilenmesi

amaçlanýyor.

VANMOUR VE LEVNÝ YAN YANA

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür

Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü ayrýca

Topkapý'da açýlacak bir sergide ünlü ressam-

lar Vanmour ile Levni'nin eserlerini biraraya

getirmeyi planlýyor. 

Hollanda'da 3 Temmuz'da açýlan ve

26 Ekim'de sona erecek olan "Sefir Sultan ve

Sanatçý" sergisine Topkapý Sarayý

Müzesi'nden 10 eser gönderen bakanlýk,

buna karþýlýk Topkapý Müzesi'nde bir baþka

sergi açmaya hazýrlanýyor. Hollanda'nýn Rijks

Museum'undan gelecek Vanmour tablolarý,

"Farklý Dünyalardan Ýki Ressam Fýrçasýyla

Ýstanbul Yaþamý" konulu sergide dünyaca

ünlü ressam Levni'nin eserleriyle

sergilenecek.

YABANCILARA ÇEKÝM ÝZNÝ 

KOLAYLAÞIYOR...

6 Eki., 2003 Ankara AA

Yabancýlara uygulanan bürokratik süreç

yüzünden kaçan tanýtým fýrsatlarý, artýk

deðerlendirilecek.Yabancýlarýn bilimsel

araþtýrma, arkeolojik kazý ve film çekme tale-

plerine uygulanan bürokratik süreç, 40 gün-

den 5 güne indirilecek.

Hükümet, yabancýlarýn bilimsel

araþtýrma, arkeolojik kazý ve film çekme tale-

plerine uygulanan bürokratik iþlemlerin

azaltýlmasý için ilgili Bakanlar Kurulu kararýn-

da deðiþiklik yapmaya hazýrlanýyor. Dýþiþleri

Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdullah

Gül, Baþbakanlýða gönderdiði yazýda, söz

konusu deðiþiklik taslaðýna yer vererek,
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halen uygulanmakta olan mevzuatýn

günümüz gereklerini karþýlamadýðýný vurgu-

ladý. Gül, yabancýlar tarafýndan yapýlan

baþvurularýn sonuçlanmasýnýn bürokratik

iþlemler nedeniyle geciktiðini hatýrlatarak,

bunun Türkiye'nin olumlu imajýna katkýda

bulunmak yerine, tersine bir sonuç yarattýðýný

kaydetti. Abdullah Gül, uygulanan

prosedürün AB ülkeleriyle uyumlu hale getir-

ilmesi için söz konusu deðiþikliklerin yapýl-

masý gerektiðini vurguladý.

40 GÜNLÜK PROSEDÜR 5 GÜNE ÝNDÝRÝLECEK

“Türkiye'de Ýlmi Araþtýrma, Ýnceleme

Yapmak ve Film Çekmek Ýsteyen Yabancý-

lara veya Yabancýlar Adýna Müracaat Edenler

Ýle Yabancý Basýn-Yayýn Mensuplarýnýn Tabii

Olacaklarý Esaslar” baþlýklý Bakanlar Kurulu

kararýnda yapýlacak deðiþikliðe göre,

Türkiye'de "tanýtým amaçlý ses bandý, video

kayýt ve belgesel film-ticari film" yapmak

isteyen yabancý gerçek veya tüzel kiþiler ile

bunlar adýna faaliyet gösteren T.C. uyruklu

gerçek ve tüzel kiþiler, Kültür ve Turizm

Bakanlýðý'ndan izin alacak. 

Söz konusu kiþiler, bunun için bakan-

lýkça hazýrlanan müracaat formu ile birlikte

yurtdýþýnda T.C. temsilciliklerine, yurtiçinde

ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na müracaat

edecekler. Ýzin almak için yapýlacak müra-

caatlar, söz konusu araþtýrma, inceleme veya

çekilecek film, çalýþma süre ve yerleri ile

müracaat sahibi hakkýnda gerekli bilgileri

içerecek. 

Müracaat sahibinin yapacaðý araþtýr-

ma ve inceleme konusunda eseri olup

olmadýðý, izin verilmesi sýrasýnda göz önünde

tutulacak.

ARKEOLOJÝK KAZILARA ÝLÝÞKÝN MÜRACAATLAR

Yeni düzenlemeye göre, arkeolojik

kazý ve yüzey araþtýrmalarýna iliþkin müra-

caatlar ise yurtiçinde kendi büyükelçiliði vasý-

tasýyla Dýþiþleri Bakanlýðý'na, yurtdýþýnda ise

T.C temsilciliklerine yapýlacak. Dýþiþleri

Bakanlýðý yapýlan müracaatý deðerlendire-

cek; konunun özelliðine göre ilgili bakanlýk ve

kuruluþlarýn da görüþlerini alacak ve sonu-

cunu ilgiliye bildirecek. 

Arkeolojik kazýlar ve yüzey araþtýr-

malarý dýþýndaki müracaatlar, doðrudan

araþtýrma, inceleme, çekim ve benzeri çalýþ-

manýn yapýlacaðý mahaldeki birime veya bu

birimin baðlý olduðu idareye bizzat veya

posta yoluyla yapýlabilecek. 

Müracaatlar en kýsa sürede sonuç-

landýrýlacak ve bu süre 5 günü geçemeyecek.

Müracaatlar ve sonuçlarý hakkýnda, ilgili diðer

makamlara bilgi verilecek. 

Ayrýca, izin alarak araþtýrma ve

inceleme yapanlar, hazýrladýklarý ilmi rapor ve

yayýnladýklarý eserin bir örneðini izni aldýklarý

makama verecekler. 

MÜZE VE ÖREN YERLERÝNÝN ÝÞLETMESÝ

ÖZEL SEKTÖRE.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, müzelerin

iþletmesini dernek ve vakýf gibi kuru-

luþlara, ören yerlerinin iþletmesini de turizm-

cilere vermeyi planlýyor. 

Ankara/AA

4 Aralýk 2003 - Üzerinde çalýþýlan yeni bir

proje ile yeterli sayýda ziyaretçi çekemeyen

müze ve ören yerleri canlandýrýlmaya çalýþýlacak.

Müze iþletmelerini, giþe gelirleri ve

satýþ üniteleriyle birlikte dernek ve vakýflara

vermeye hazýrlandýklarýný kaydeden Turizm

Bakanlýðý yetkilileri, "Biz müze ve ören yer-

lerinin hemen hepsinin iþletmesini devre-
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derek, canlanmalarýný saðlamak istiyoruz.

Yeni reform tasarýsý çerçevesinde bu düzen-

lemeyi saðlayacaðýz. Çok âtýl müzelerimiz

var, bunlara talipli çýkmasý zor olabilir ancak

þimdiden iþletmesinin üstlenilmek istendiði

birçok müzemiz var" dedi. 

Yetkililer, müzelerden bazýlarýnýn

devlet yönetiminde kalacaðýna iþaret ederek,

bunlar arasýnda Ayasofya, Topkapý, Efes gibi

yerler bulunduðunu ifade etti. 

Öte yandan, Kültür ve Turizm

Bakanlýðý, ören yerlerini ortaya çýkaracak,

restore edecek ve ziyarete açacak turizm

iþletmecileri arýyor. 

Kazý baþkanýnýn bakanlýk tarafýndan

tayin edileceði bu projede, ören yerlerinin

tüm kazý çalýþmalarý, giriþ ücretleri, bu yer-

lerde düzenlenecek organizasyonlar tama-

men iþletmecilere ait olacak. 

Yetkililer, ören yerlerini, Aspendos

Festivali örneðinden hareketle, sanatsal

faaliyetlerle canlandýrmak istediklerini kayd-

ederek, Çeþme'den Antalya'ya kadar bütün

turizm bölgelerinde bulunan ören yerlerinde

festivaller, konserler düzenlenmesinin plan-

landýðýný bildirdi. Turizm beldelerinin belediye

baþkanlarý ve valileri ile konuyla ilgili olarak

önümüzdeki günlerde bir toplantý yapýla-

caðýný ifade eden Turizm Bakanlýðý yetkilileri,

bu tür organizasyonlarýn devlete yük olma-

dan þirketler aracýlýðýyla düzenlenmesinin

önemine dikkati çekti. 

Bakanlýk yetkilileri, ören yerlerinde

düzenlenecek sanatsal faaliyetlere turizmci-

lerin kataloglarýnda yer verileceðini belirterek,

"Söz konusu sanat ve kültür organizasyon-

larýný, turizm açýsýndan da çekici hale

getirmek amacýyla öncelikle tur operatörle-

rine devretmeyi düþünüyoruz. Bu amaçla,

festival programýný turizm sezonu öncesin-

den hazýrlayarak tur operatörlerine daðýta-

caðýz. Sadece bu festivaller için tatil programý

yapacak turist potansiyeli olduðuna inaný-

yoruz" diye konuþtular.

Yetkililer, Çanakkale'den Mersin'e

bütün antik tiyatrolarý kültürel organizasyonlar

için iþletmecilere açabileceklerini ifade etti. 

Bakanlýðýn sanatçý ve teknik ses

düzeni desteði dýþýnda etkinliklerin organiza-

syonuyla ilgilenmeyeceðini kaydeden yetkilil-

er, gelirin de giderin de organizasyonu yapan

turizmciye ait olacaðýný, bilet satýþý, broþür

basýmý, sanatçýlarýn ve teknik ekibin yol,

yemek ve konaklama giderlerinin tamamen

tur operatörüne ait olacaðýný bildirdi. 

TARÝHÝ ESERLER MÜZE BEKLÝYOR

Nevþehir'in Derinkuyu Ýlçesi'ne baðlý

Özlüce Köyü'nde, ilk Hýristiyanlýk döne-

mine ait yeraltý þehrinden çýkarýlan tarihi

eserler, yer sýkýntýsý nedeniyle yeraltý þehri

giriþinde sergileniyor.

Nevþehir AA

7 Aralýk 2003 - Özlüce Köyü Muhtarý Ýsmail

Demir, 1997 yýlýnda Nevþehir Valiliði'nin

katkýlarý ile ilk Hýristiyanlýk döneminde,

toplanma merkezi olarak kullanýlan yeraltý

þehrinin gün yüzüne çýkarýldýðýný ve yeraltý

þehrinde çok sayýda tarihi eser bulunduðunu

belirtti.
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Yeraltý þehrinden çýkarýlan tarihi eser-

leri yer sýkýntýsý nedeniyle ancak yeraltý

þehrinin giriþinde sergileyebildiklerini anlatan

Demir, "Yeraltý þehrinden, ilk Hýristiyanlýk

dönemine ait deðirmen taþý, kapý koruyucu,

bulgur deðirmeni, gülleler gibi o dönemki kent

yaþamýnýn izlerini taþýyan eserler ile 18.

yüzyýlda bölgede yaþayan Rumlar ve

Osmanlýlar dönemine ait pencere kapaðý,

yaðmur oluðu, tuvalet taþý, at ve kaðný ara-

balarý tekerlekleri gibi tarihi eserler bulundu.

Bu eserler bölgeyi ziyarete gelen yerli ve

yabancý turistlerin yoðun ilgisini çekiyor. Yer

sýkýntýsý nedeniyle tarihi eserleri ancak yeraltý

þehrinin giriþinde sergileyebiliyoruz" diye

konuþtu. 

Kapadokya bölgesinin en önemli yer-

altý þehirlerinden birine sahip olan köylerinin

tanýtýmýnýn yeterince yapýlamadýðýndan yaký-

nan Demir, yeraltý þehrinden çýkarýlan tarihi

eserlerin sergilenebileceði bir müze yaptýrýl-

masý için yetkililerin katkýsýný beklediklerini

kaydetti.

1. RAMSES ÜLKESÝNE DÖNDÜ!

ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Michael

C. Carlos Müzesi, 3000 yýl önce Mýsýr'ý

yöneten 1. Ramses'e olduðu düþünülen

mumyayý Mýsýr'a iade etti.

Kahire AA

27 Ekim 2003 Mýsýr'dan 19. yüzyýlda bir

mezar soygunuyla kaçýrýlan mumyanýn, oriji-

nal süslemeli tabutuyla birlikte, dikkatle yer-

leþtirildiði tahtadan bir muhafazanýn içinde

uçakla Kahire havaalanýna getirildi.

Görgü tanýklarý, tarih öncesi çaðlarda

yaþamýþ Mýsýrlý hükümdarýn tabutunun bulun-

duðu muhafazanýn Mýsýr bayraðýna sarýlý

olarak uçaktan çýkarýldýðýný belirttiler.

Mýsýr Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel

Sekreteri Zahi Havas'ýn da, Mýsýr'a uçakla

getiriliþi sýrasýnda, mumyaya eþlik ettiði

bildirildi. 

YÜKSEK TEKNOLOJÝ YARDIM ETTÝ

ABD'deki müzeye 1999 yýlýnda getiri-

len mumyanýn üzerinde, 'Eski Mýsýr Tarihi'

uzmanlarýnýn, yaþ saptamak için yaptýklarý

radyokarbon testleri, mumyanýn 1. Ramses'in

hüküm sürdüðü MÖ 1298-1296 yýllarýna ait

olduðunu ortaya çýkardý. Ardýndan, ABD'deki

müze yöneticileri, mumyayý Mýsýr'a iade

etmeyi teklif ettiler ve müzenin internet

sitesinde bunu belirttiler.

"G. WASHINGTON'UN NAAÞINA EÞDEÐER"

Emory Üniversitesi Michael C. Carlos

Müzesi Eski Eserler Direktörü Peter

Lacovara, "Eðer George Washington'un naa-

þý yurtdýþýnda bulunsaydý, ABD'ye geri gel-

mesini kesinlikle ümit ederdik" diye konuþtu.

Haberler
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19. HANEDANLIÐIN KURUCULARINDAN

Aslýnda bir askeri komutan olan ve

M.Ö. 1298 yýlýnda tahta geçen 1.Ramses,

Mýsýr'ý sadece 2 yýl yönetebilmesine karþýn,

ülkeyi onlarca yýl yöneten torunu 2. Ramses

ile birlikte, 19. Mýsýr Hanedanlýðý'nýn kurucu-

larýndan kabul ediliyor. 

1. Ramses'in kuzey Mýsýr kökenli

olduðu ve ailesinin, fýrtýna tanrýsý Seth'i tanrý

kabul ettiði belirtiliyor.

Firavunlarýn Aile Aðacý (M.Ö.1296 -

M.Ö.1064)

145 PARÇALIK MUMYA

Ramses'in mumyasý ile 145 parçadan

oluþan bir koleksiyon, Michael C. Carlos Mü-

zesi tarafýndan, 1999 yýlýnda Niagara'da ka-

panmak üzere olan bir müzeden satýn alýnmýþtý. 

Peter Lacovara, "Mumyayý Mýsýr'a

iade ederek doðru olan þeyi yaptýklarýný"

ifade etti.

"TÜRKÝYE'DE ÜÇ BÜYÜK

ÝMPARATORLUK: HÝTÝT, BÝZANS VE

OSMANLI" SERGÝSÝ JAPONYA'DA

AÇILDI. 

2003 Yýlýnýn Japonya'da Türkiye Yýlý ilan

edilmesi nedeniyle Kültür ve Turizm

Bakanlýðý tarafýndan Japonya'nýn üç büyük

þehrinde; "Türkiye'de Üç Büyük Ýmparatorluk:

Hitit, Bizans ve Osmanlý" adlý bir sergi açýldý.

Japon halký tarafýndan büyük bir ilgi ile

karþýlanan sergide 14 müzemizden seçilmiþ

toplam 207 adet arkeolojik ve etnoðrafik eser

bulunmakta. 2004 yýlýnýn Þubat ayý sonuna

kadar açýk kalacak serginin en önemli eserini

Topkapý Hançeri oluþturmakta.  

Haberler

42 iDOL






