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ULUSAL KÜLTÜRÜN PAYLAÞIMI
Bir ulusu "ulus" yapan deðerler bütünü içinde orta direk ulusal kültür bilincidir.
Ulusal devamlýklýk, ulusal kültür bilincine sahip vatandaþlarýn çoðunluk olduklarý ve
hakimiyeti ellerinde bulundurduklarý sürece vardýr. Her ülke kendi kültür profiline uygun
vatandaþ yetiþtirmeye çalýþýr ve eðitim politikalarýný bu kültür temeli doðrultusunda
oluþturur. Bu nedenle de geliþmiþ ülkelerde Kültür Bakanlýklarý bakanlýklar hiyerarþisinde üst sýralarda yer alýr.
Uluslarý parçalayarak yeni uluslar yaratmanýn iki asýrdýr uygulanan stratejisi o
ulusun bütüncül kültür politikalarýný yok etmekten geçmektedir. Bu eski tarihten yeni yeni
uluslar yaratarak ülkeleri bölmenin projesidir. Önceden tasarlanan entelektüel kurgularla icad edilen atalar, diriltilen ölü diller, mitolojik söylem ve söylencelerle oluþturulan sözde geleneklerle olaylar birbirine eklenerek yaratýlmak istenen yeni toplumun tarihi sürekliliðinin bu güne kadar geldiði kabul ettirilmeye çalýþýlýr. Kültürel farklýlýklara
kesinleþtirilerek bir nefret mimarisi yavaþ yavaþ yükseltilir. Düþman ülkenin kültürü ve
ýrký ile deðiþmez ve deðiþtirilemez kötülüðü artýk meþrulaþmýþtýr. Oluþturulan yeni ülke
halkýnýn birlikteliðinin temeli ise bu ortak düþmandýr.
Gerektiðinde silahla desteklense de bu kültür savaþýnýn erleri sosyal bilimcilerdir
ve onlar için barýþ yoktur. Gizli veya açýk açýk yürütülen kültür þavaþýnda hedef kültürlerin sosyal bilimcileri yani þairleri, edebiyatçýlarý, tarihçileri, arkeologlarý, felsefecileri, sosyologlarý þu veya bu þekilde susturulmaya çalýþýlýr. Çalkantýlý dönemlerimizde
öldürülen sosyal bilimcilerimizi hedef gösterenler kimlerdi acaba? Bu gün ABD'nin
Irak'ýn kültürel dokusunu hedef almasý nedendir acaba? Irak’ta yeniden canlanacak
ulusal bilincin kültürel zeminini ortadan kaldýrmak için 2003 martýndan bu güne hepsi
sosyal bilimler dalýnda olmak üzere yüzlerce öðretmenin iþlerinden uzaklaþtýrýldýðýný ve
200 den fazla sosyal bilimcinin bizde olduðu gibi faili meçhul cinayetlere kurban gitmiþ
olmasý, neden sosyal bilimciler? diye düþünmemizi gerektirir.
Bu kültür savaþçýlarý halkýný tanýyan, onlarý bir araya getirecek siyasi hareketleri örgütleyecek veya eylem adamlarýna teorik ve ideolojik bilgi saðlayabilecek bilgi
birikimine sahiptirler. Bunlarýn tasfiye edilmesi yerini dini veya etnik refleksler edinmiþ
ne yapacaðýný neye saldýracaðýný bilmeyen hakkýný aradýðýna inanan lakin eylemleri ile
dünya kamuoyu önünde haksýz duruma düþen kitlelere býrakacaktýr.
Irak Öðretim Üyeleri Sendikasý bu aydýn katliamýný gündeme getirirken
öldürülenlerin çoðunun edebiyat, hukuk ve tarih dallarýndan öðretim üyeleri olduðunu

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

3

SUNUÞ

açýklamasý bizimde yaþadýðýmýz bu tip cinayetlerin hedefinin kültürel ve sosyal yapý
olduðunu göstermektedir (bu cinayetlerin CIA tarafýndan örgütlendiði Georgetawn
Üniversitesi öðretim üyesi Andrew Rubin tarafýndan açýklandý).
Kýbrýs harekatý sýrasýnda bizi (Raci Temizer, Prof. Dr. Ömer Özyiðit, Dr. Nurettin
Yardýmcý, Sebahattin Erdemgil ve beni) savaþ durumunda apar topar müzelerin,
kiliselerin kazý sahalarýnýn ve ören yerlerindeki eserlerin korunmasý için Kýbrýs'a gönderen ve sonuçta memnuniyetini ifade eden Birleþmiþ Milletler (UNESCO) acaba neden
Irak’ta yaðmalanan 170 bin eser ile yedibin yýllýk mimari ve kültürel deðere gerekli
önemi verememektedir. Tüm bu çifte standartlar evrensel deðerler perdesi arkasýnda
siyasi hedeflerin olduðunun bir göstergesidir.
Ülkemizde, Avrupa Birliðinin iþaret ettiði yapýsal deðiþikliklerin tartýþmaya açýlmadan resmi gazetelerde yayýnlanýp yasalaþmasý, devlet yönetimine paralel egemenlik
alanlarýnýn yaratýlmasýna neden olmaktadýr. Bu doðrultuda, kültürel ve etnik
sürtüþmeleri kontrol altýnda tutan bir devlet kurumu olan Kültür Bakanlýðýmýzýn yetkilerinin bir kýsmýný yerel yönetimlere devir etmesine yönelik yasalarýn çýkmasý ve yönetmeliklerin hazýrlanmasý hassas bir konu olarak dikkate alýnmalýdýr. Planlý bir þekilde
birbirine takip eden ve tamamlayan yasalarý dikte ettirenlerin gerçek hedeflerinin ne
olduðunu satýr aralarýnda iyi anlamamýz gerek.
Haziran 2003 yýlýnda yasalaþan A) Uluslararasý sosyal ve kültürel haklar
sözleþmesi B)Uluslararasý siyasi ve medeni haklar sözleþmesi
Ýçeriðine bakýldýðýnda bütünün parçalara ayrýlmak istendiði yasadaki þu tümcelerle
açýkça görülmektedir.
"Bütün halklarýn kendi kaderini tayin hakký"
"Etnik ve dinsel azýnlýklarýn kendi kültürel haklarýný kullanma hakký"
"Halklarýn doðal ve kültürel zenginliklerini serbestçe tasarrufta buluna bilmeleri
hakký"
ve bütün bunlara uluslararasý himaye saðlanarak kendi ülkemizdeki egemenlik haklarýmýzýn devredilmesi anlamýna gelen bir yasalar zinciri.
Bu tanýmlar doðrultusunda birçok eserimiz ve antik kentimiz üzerinde tarihin
derinliklerinden gelen etnik mirasçýlar tarafýndan mülkiyet hakký iddasýnda bulunan olur
mu acaba? 2003 yýlýnda çýkarýlan diðer bir yasa doðrultusunda 41.683 yabancý daha
þimdiden arazi, arsa, ev vb. gayrýmenkulün tapusunu almýþ bulunmaktadýr. 14.600
Grek'linin Ege kýyýlarýnda gayrýmenkul almasý; Kuþadasý'nda kendi çocuklarý için özel
4
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çocuk parký isteminde bulunan Ýngilizlerin masum talepleri dýþýnda bu azýnlýk yasalarý
daha farklý talepleri için açýk kapý mý býrakýlýyor acaba?
"Kamu Yönetimi Kanun Tasarýsý"nda merkezi yönetimin görev ve hizmetleri
arasýnda "Kültür ve Sanat hizmetleri" yer almamaktadýr. Kültür kurumlarý tasfiye edilerek bu hizmetler "Yerel Yönetimlere devir edilmektedir. 5072 sayýlý yasa ile devletleþtirilen ve bugün DÖSÝM tarafýndan idare edilen müze dernekleri ve ören yerleri gelirleri
"Yerel Yönetimler" iþi ele alýnca DÖSÝM'inde kapatýlacaðý anlamýna mý geliyor?
7.07.2004 tarihinde yayýnlanan 5225 sayýlý kanun ile kültür varlýklarýnýn korunmasýnda
yerel yönetimleri mali açýdan oldukça rahatlatacak bir destek ön görülmektedir. Ayný
tarihi taþýyan 5226 sayýlý kanun ise müzelerin yönetim þeklini deðiþmekte, Müze baþkaný,
müze müdürü, idari müdür ve müze kurulu adý altýnda bir idari yapýlanma þemasý
öngörmektedir. Bu çok katýlýmlý müze idaresi müzeci meslektaþlarýmýzýn akademik çalýþmalara daha çok zaman ayýrmalarýný saðlayacaktýr kanýsýndayým.
Kuruma kurullarýnda üye sayýsýnýn yediye çýkarýlmasýnýn daha katýlýmlý karalar
üretilmesi açýsýndan olumlu bulmaktayýz. Yerel yönetimlerin kültür varlýklarýnýn ve
"Koruma Amaçlý Ýmar Planý" uygulamalarýnýn denetimi konusunda "Teknik Bürolar"
oluþturma zorunluluðu, koruma kurullarýnýn yükünü hafifletecek ve onlarýn bir imar
bürosu gibi çalýþmasýný önleyecektir.
6-7 Eylülde dernek baþkaný olarak benim de katýlýmýmýn istendiði Kültür ve
Turizm Bakanýmýz A. Erkan Mumcu'nun baþkanlýðýnda, Müsteþar Prof. Dr. Mustafa Ýsen,
Genel Müdür Nadir Avcý, Genel Md. Yard. Ýlhan Kaymaz bazý müze müdürleri, TÜBA,
dernek ve vakýf baþkanlarýndan oluþan bir grup ile iki gün süren bir toplantý yapýldý.
"Tarih Vakfýnýn" hazýrlamýþ olduðu "müze yönetimi", "müzecilerin eðitimi", "müze sergileri", "müzelerde eðitim" ve "müzecilikle ilgili kitaplarýn tercümeleri" ile ilgili projelerin
tanýtýlýp tartýþmaya açýldýðý bir toplantý idi. Bu arada Türkiye Bilimler Akademisi
bünyesinde iki senedir hazýrlanan "Müzelerin Yeniden Yapýlandýrýlmasý" konusunda ki
bir projeyi de tanýmýþ olduk.
Yukarýda deðindiðimiz yasalar çýkarýlýrken bu çalýþmalarýn dikkate alýnýp alýnmadýðýný bilmiyoruz, ama böyle bir toplantýnýn daha önce yapýlmasý gerekmez miydi?
Lakin bir kültür bakanýnýn üst düzey bürokratlarý ile birlikte iki gün boyunca müzecilik
sorunlarýný dinlemesi alýþýlmýþýn dýþýnda ama takdir edilecek bir konu idi.
Prof. Dr. Ahmet A. Týrpan
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TROIA’DA 16.YIL
Planlananlar ve Gerçekleþtirilenler
3. Arkeoloji Buluþmasý-Yalý Han 30 Aðustos 2004
Manfred O. Korfmann*

Y

irmi yýlý aþkýn bir süredir Troas
Bölgesi'nde (yani Çanakkale'de) bilimsel
çalýþmalar yürütmekteyim. Beþik-Yassý,
Beþik-Sivritepe ve Beþik Koyu Mezarlýðý
kazýlarýnýn hemen sonrasýnda, 1988'den beri
Troia'da çalýþýyorum. Bilimadamý olarak
Troia'daki çalýþmalarýma baþlamadan önce
bazý planlar yaptým, bazý düþler gördüm; bunlar bazen gerçekleþti, bazen gerçekler
düþleþti.
Þimdi bütün bunlarý, yani son 16 yýlda
Troia'daki çalýþmalarý, planlananlar ve
gerçekleþtirilenler baþlýðý altýnda size sunmak istiyorum:
Geçmiþin farklý þekillerde hayaller ve
duygularla içice geçtiði ve geçmekte olduðu
bir yer olan Troia, l871 yýlýndan itibaren arkeolojiyle yüz yüze gelmiþtir. Bu akþam ise,
Troia mitosu ile ilgili bu geniþ alana, yani
Ýliada, Homeros ve yaþadýðý döneme deðil,
daha çok bu konudaki arkeolojik gerçekliðe
deðineceðim:

Troia'nýn yaklaþýk 8,5 km. güney
batýsýndaki Beþik Koyu çevresindeki çalýþmalarýmýz 1981 yýlýnda yüzey araþtýrmasýyla
baþlayýp, kazýlarla 1987 yýlýna kadar devam
etti. Bu çalýþmalar Erken Troia I yerleþmesinin yanýsýra (C-14 tarihlemeleri: yaklaþýk M.Ö. 2920-2700), Neolitik Dönem
tabakalarýn belirlendiði Beþik-Sivritepe ve
M.Ö. 14. yüzyýla tarihlenen (yaklaþýk
M.Ö.1360 /40-1340/20) ve çok sayýda yakma
gömünün olduðu Beþik Mezarlýðý kazýlarýný
da kapsamýþtýr.
1984 yýlýnda Bryn Mawr-Colleges'in
yüzüncü yýl kutlamalarý sýrasýnda gerçekleþtirilen "Troy andthe Trojan War" sempozyumunda
American
Institute
of
Archaeology'nin o dönemdeki baþkaný

1. Yeni Troia Projesi'nin Araþtýrma Tarihi
Anadolu platosundan Boðaziçi'ne ve
Avrupa'ya uzanan ana ulaþým rotasýndaki
Demircihöyük'de ki Ýlk Tunç Çaðý çalýþmalarýmý bitirdikten sonra (1972-1975),
Avrupa'ya uzanan ikinci geçiþ yolu olan
Çanakkale Boðazý (Dardanellen) ile ilgilenmeye baþladým. Bu çalýþmalarda, Troia'dan
çýkan buluntularý, bu bölgeye pek uzak
olmayan baþka bir yerleþmedeki küçük ve
sýnýrlý bir kazýyla kronolojik olarak konuþturmayý istiyorduk. Çünkü Troia, Heinrich
Schliemann yönetimindeki ilk kazýlar ve Carl
W. Blegen'nin 1930'lu yýllarda yaptýðý çalýþmalarla, Asya ve Avrupa arasýndaki kronoloji
için referans ya da bir çýkýþ noktasý olmuþtu.
Ancak, 1950'den itibaren, fiziksel yöntemlerin
kullanýldýðý C-14 tarihlemesinden sonra Troia
bu önemini neredeyse tümüyle yitirmiþti.
*Prof. Dr. Protohistorya ve Ortaçað Arkeoloji Enstitüsü
Tübingen Üniversitesi
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Machteld Mellink, ilk kez akýllara gelen,
Troia'daki yeni bir kazý beklentisinden söz
etti. Kendisinin konuyu Türk meslekdaþlarýmýza aktarmasýndaki yardýmlarý - o
dönem, Genel Müdürü Dr. Nurettin
Yardýmcýnýn ismini özellikle anmak isterimsayesinde Troia'da 1987 yýlýnda ön çalýþmalar, 1988 yýlýnda ise kazý çalýþmalarý
baþlatýldý.
2. Troia ve Çevresi Arkeolojisinin
Amaçlarý:
Troia'da yapmayý planladýðýmýz geniþ kapsamlý araþtýrmalar sayesinde, buradaki
kültürel deðiþimleri ve özellikle Troia'nýn Batý
Anadolu ile Güney Avrupa ve Ege'deki, tarih
öncesinde kronolojik açýdan oynadýðý
anahtar rolü açýklayabilme umudunu taþýyorduk. Bu çalýþmalara proje ortaðý olarak
Cincinnati Üniversitesi'den Prof. Dr. Brian
Rose, klasik arkeoloji araþtýrmalarýný üstlendi. Söz konusu çalýþmalar bir süre önce
baþarýyla bitirildi. Kendisi ve ekibi yoðun bir
þekilde son yayýn hazýrlýklarý üzerinde çalýþmaktadýrlar.
2.1 Troia Araþtýrma Alaný
Troia'daki kazý çalýþmalarý baþlangýcýndan
itibaren, örnek olabilecek bir þekilde yanbilim
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

dallarýyla birlikte sürdürülmüþtür. Bu konuda
"Troia and the Troad-Scientifýc Approaches" Springer Verlag, Heidelberg (Yayýnlayanlar:
Wagner, Pernicka, Uerpmann, 2003) kitabýndan genel bilgi almak mümkündür.
Tübingen Üniversitesi'nden Prof.Dr.
Dr. Hans-Peter Uerpmann denetiminde
gerçekleþtirilen arkeobiyoloji araþtýrma
sonuçlarý balýklar, kuþlar, küçük ve büyük
memeli hayvanlarýn kullanýmýyla birlikte, bitki
dünyasýyla ilgili verileri de kapsamaktadýr. Bu
çalýþmalar sonucunda 300'den fazla bitki
türünün varlýðý saptanmýþtýr. Bu konuda,
daha henüz bitirilmemiþ karþýlaþtýrma çalýþmalarýna raðmen, Troia'da elde edilen
sonuçlar arasýnda, atýn tarihi ile ilgili bilgiler
büyük önem taþýmaktadýr. Bilindiði üzere
savaþ arabasý, M.Ö. 2. bindeki savaþ aletleri
arasýnda en çok önem taþýyan araçtýr.
Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Ýlhan
Kayan'ýn denetimindeki, özellikle de
Karamenderes Nehri'nin (Skamander) alüvyon dolgusu üzerine yoðunlaþan fiziki
coðrafya araþtýrmalarý, arkeobiyoloji bölümüyle iþbirliði halinde sürdürülmektedir. Bu
çalýþmalarla ovadaki dolgu süreci ve M.Ö.
2.bine ait tarýmsal kullaným alanýnýn rekonstürüksiyonu da oldukça iyi bir þekilde yapýlabilinmiþtir. Bunlarýn yanýsýra Troas'ýn hidro7
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jeolojisi, Freiberg Üniversitesi-Dr. Wolkersdorfer
tarafýndan, toprak bilimleri ise Hohenheim
Üniversitesi-Dr.Pustovoytov tarafýndan araþtýrýlmaktadýr.
Son dönemlerde Troia'daki farklý türlerdeki yeraltý su sistemleri konusunda önemli
bilgiler elde ettik.
Özellikle dile getirilmesi gereken konular
arasýnda, Heidelberg Üniversitesi -Dr. B.
Kromer, Prof. Dr. A. Mangini, Prof. Dr. G.
Wagner tarafýndan gerçekleþtirilen ve Troia'yý
yeniden Asya ve Avrupa arasýndaki kronolojik
çýkýþ noktasý yapan, doða bilimleri araþtýrmalarýyla elde edilen çok sayýdaki tarihleme
sonuçlarý yer almaktadýr.
Uydu verileri (J. Compton Tucker,
NASA, Goiddard Space Flight Center; IKONOSuydu resimleri v.b) yukarýda
adý geçen bilimdallarý ve
manyetik
prospeksiyon
ölçümlerinden elde edilen
sonuçlar sayesinde artýk
erken dönemde Troia'nýn
nasýl gözükmüþ olabileceði
üzerine görüþ yürütebiliyoruz. Almanya Eðitim ve
Araþtýrma Bakanlýðý destekleriyle Dr. Peter Jablonka
sorumluluðunda yürütülen
kýsmi proje Troia VR (20012003) ile kazý sonuçlarýnýn
en iyi þekilde deðerlendirilerek sunulmasý saðlanmaktadýr.
8

Buna paralel olarak,
Troia ve Troas ile ilgili eldeki
tüm bilgiler Arkeolojik ve
Coðrafik Bilgi Sistemi (GIS)'ne
kaydedilmektedir.
Böylece
oldukça karýþýk olan kalýntýlar
daha iyi anlaþýlabilmektedir.
16 yýl sonrasýnda
Troia'da 150 açmada 14.000
metrekarelik alan kazýlmýþtýr.
Bu kazýlarda her yýl 100 iþçi ve
70 ile 100 arasýnda bilimadamý ve teknisyen çalýþmýþtýr. Tüm kazý döneminde
Troia'da toplam olarak 26 altý
ülkeden gelen yaklaþýk 400
kiþi çalýþmalara katýlmýþtýr. Bu sezon çalýþmalarýmýzda ise 11 farklý ülkeden gelen 50
kiþi yer almaktadýr. Troia'daki söz konusu bu
çalýþmalar gelecekte de devam ettirilecektir.
Troia Projesi arkeolojisi ve çevresi ile ilgili,
yaklaþýk 20 farklý ülkeden 120 farklý yazar,
toplam olarak 6000 sayfaya varan 180'e
yakýn yayýn yapmýþlardýr. Projenin yýllýðý,
Studia Troica, þimdiye kadar yayýnlanan 13
cilt ve 2 monografi ile Troia araþtýrmalarý
sonuçlarýný bilim dünyasýna sunmuþtur.
Bilimsel hasat olarak nitelendirdiðimiz
sonuçlar burada anlatýlmayacak kadar geniþ
kapsamlýdýr. Sadece Tübingen'deki enstitüde
bitirilme aþamasýnda olan doktora çalýþmasý
sayýsý 15'dir.
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3. Kazý Konsepti ve Önemli
Sonuçlar:
Öncelik taþýyan kronolojik
sorunlara açýklýk kazandýrmak
amacýyla, MÖ. 3. bine ait iç
kaledeki "Schliemann Yarmasý"
nýn olduðu alan açýða çýkartýldý.
Buradaki incelemeler sistematik olarak dýþa, geç dönem
evrelerine doðru devam etti. Bu
çalýþmalar kapsamýnda önceden hiç tanýnmayan Troia III V’e kadar olan evrelere ait bilgiler elde edildi. Böylece kuþaklar boyunca arkeologlar için bir
çýkýþ noktasý olan Troia'nýn
Doðu ve Batý arasýnda baðlantý
noktasý olarak önemini, 150'den
fazla C-14 tarihlendirmesi ile yeniden vurgulanmýþ oldu..
Bu çalýþmalar sayesinde 20'den fazla
"hazine buluntusunun" farklý yüzyýllara ait
olduðu anlaþýldý: Ünlü "Priamos Hazinesi"
"Hazine A" Ýlk Tunç Çaðý'na, M.Ö. 3. binin
ortalarýna tarihlenmiþtir.
Hiç kuþkusuz baþlangýcýndan beri
M.Ö. 3. ve 2. bin dönemleri kadar, Yunan,
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Roma ve Bizans dönemlerine ait kale ve
dýþýndaki yerleþmeler de ilgimizi çekmiþtir.
M.Ö. 3. bine ait "Denizsel Troia
Kültürü’ne ait Troia I-III dönemi kalesi,
bilindiði üzere büyük megaronlan ve hazine
buluntularýyla büyük anlam taþýyordu.
Troia'da söz konusu bu dönemin baþlangýcýndan itibaren bir aþaðý kent bulunuyordu.
Ayrýca aþaðý kent de bir savunma sistemine
sahipti.
Bu savunma sistemi, sonraki dönem
aþaðý kent yerleþmelerinde de saptandýðý;
gibi, ahþap bir savunma duvarýydý. Tunç Çaðý
Troia'sý 90 000 metrekarelik aþaðý kent ve 11
000 metrekarelik bilinen kalesiyle, þimdiye
kadar sanýldýðýndan sekiz kat daha büyüktür
Böylesine büyük bir yerleþme için gerekli olan
ahþap gereksinimi büyük bir ihtimalle karlarýn
eridiði dönemde, Ýda Daðý'dan Karamenderes boyunca keleklerle Troia'nýn kýyýlarýna
kadar ulaþtýrýlýyordu.
Dünyanýn en önemli Hititologlarý,
Wilusa (=Troia / (W)Ilios)'nýn o dönemdeki
Anadolu ve Yakýn Doðu'nun merkezi gücü
olan Hititler sisteminde ikincil bir rol oynadýðý
konusunda hem fikirler. Farklý güce sahip bu
iki yer arasýnda imzalanan devlet antlaþmasý
döneminde, Troia kalesi gösteriþ ve askeri
açýdan oldukça görkemli bir durumdaydý.
Kale duvarýnýn önünde büyük kuleler
yapýlmýþ, korunmasý güç olan giriþ kapatýlmýþ
ve kent güneye doðru geniþletilerek yeni bir
savunma hendeðiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Aþaðý
9
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Jeomanyetik ölçümlerle þimdiye
kadar 700 metresi tespit edilen anakayaya
oyulmuþ hendeðin var olduðu altý farklý yerde
yapýlan kazýlarla kanýtlanmýþtýr. Yapýlan sistematik yüzey araþtýrmalarý aþaðý kentteki
Son Tunç Çaðý’na ait yerleþme sýnýrlarýný
ortaya koydu ve bizlere mezarlýk alanlarýyla
ilgili gelecekteki araþtýrmalar için önemli bilgiler verdi.

kentin hemen sýnýrýndaki bir maðara içinde
bulunan "su tüneli" M.Ö. 3. binde yapýlmýþ
olsa da , M.Ö. 2. binde de aþaðý kentin su
ihtiyacýný karþýlamýþ olmalýdýr. Burasý bir ihtimalle yukarýda adý geçen devlet antlaþmasýndaki
"yerin
altýndaki
yol"
KASKAL.KUR'dur.
Troia bundan sonra M.Ö. 13. yüzyýlda
300 000 metrekarelik bir alana yayýlmýþ ve
nüfus ise en yüksek seviyeye (7000 ile 10
000 arasý) ulaþmýþtýr. Kent bu dönemde artýk
daha önce sanýldýðýndan 15 kez daha büyüktür. Troia Vlla'nýn (=VIi) önemi sanýldýðýndan
çok daha fazladýr. Bu zengin dönem, yaklaþýk
olarak M.Ö. 1200'lerde yangýn ve ölümlere
neden olan bir felaketle sona ermiþtir.
Bir bütün olarak, Troia VI savunma
duvarlarý ve ayný zamanda kalenin hemen
dýþýnda, güneybatýdaki aþaðý kent yerleþmesinin bir bölümü de tümüyle açýða
çýkartýlmýþtýr.
10

4. Troia'nýn Anlamý
Troia, büyüklüðüyle diðer Tunç Çaðý yüksek
kültür merkezleriyle karþýlaþtýrýlamaz. Söz
konusu bu merkezler Mezopotamya, Mýsýr ve
büyük bir imparatorluk olan Hititlerin söz
sahibi olduðu Orta Anadolu'da bulunmaktadýr. Bu baðlamda Troia bir "periferi" (çevre)
konumundaydý. Ve güç merkezleri sadece bu
tür "periferiler" varolduðunda anlam kazanýrlar. Troia'yý da bu güç merkezleri sistemi
içinde düþünmek gerekmektedir.
Troia'nýn rolü ve anlamý, yerleþmenin
Çanakkale Boðazý'ndaki (Dardanellen) avantajlý konumuna dayanmaktadýr. Bu durumun
uzun süre devam etmiþ olduðunu hazine
buluntularý ve ayný zamanda M.Ö. 2. bine ait
güçlü savunma sistemi bize göstermektedir.
Sürekli güçlendirilen ve geniþletilen savunma
duvarlarý bu durumu açýkça gözler önüne sermektedir. Bu ticaret aðýnda Troia için bakýr,
altýn, kalay gibi metaller, pullu zýrh gibi
silahlar, metal külçe ve ayak bileklikleri gibi
buluntular, tekstil gibi günümüze kadar ulaþamayan malzemeler ve ayný zamanda at, tuz,
ahþap, balýk, köle gibi faktörler büyük rol
oynamýþ olmalýdýr.
Söz konusu bu madeni buluntular ve
takýlarýn daðýlýmý, bize, dolaþým yollarýnýn -bu
anakara ya da kýyý olsun- Troia gibi bir yerden
geçmek zorunda olduðunu ortaya koymaktadýr. Troia'nýn Anadolu ve Karadeniz Bölgesi
arasýnda kültürel aracý rolü ve Güneydoðu
Avrupa ile iliþkisi, yeni kazýlarla tekrar belirgin
bir þekilde gözler önüne serilmiþtir.
Avrupa'dan, örneðin Balkanlar ve
Karadeniz Bölgesi'nden bakýldýðýnda Tunç
Çaðý'nda Troia büyük önem taþýyordu. Bu
durum sadece kale sistemleri bir ölçek olarak
ele alýndýðýnda da ortaya çýkmaktadýr. Burasý
köþeli taþýn iþlendiði ilk yerlerdendir (Troia II,
iDOL
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yaklaþýk M.Ö. 2500). Troia medencilik alanýnda da, örneðin tunç yapýmý ya da hýzlý çarkla
gerçekleþtirilen çanak çömlek üretiminde de
büyük önem taþýyordu. Ama bütün bunlara
raðmen, burasý hiç kuþkusuz Assur, Babil,
Uruk ve Hattusa ile karþýlaþtýrýlamaz.
Ama tüm Troas bölgesinde böylesine
büyük ve etkileyici mimari kalýntýlarýn olduðu
baþka bir yerin daha bulunmadýðýný vurgulamak gerekir. Artýk Troia'nýn 150 km.lik
bölgedeki en önemli yerleþme olduðu, 19.
yüzyýldan günümüzde kadar devam ettirilen
araþtýrmalar sonucunda kesinlik kazanmýþtýr.

5.1. Örenyeri ve Ziyaretçi Sistemini
Korumaya Yönelik Önlemler
Kazýlarýn baþlangýcýndan itibaren, Daimler
Chrysler AG'nin -bir süreden beridir de
Siemens'in de yardýmýyla, önce sýnýrlý sayýdaki,
ziyaretçilerin ören yerine zarar vermeyecek bir
gezi yolunda dolaþtýrýlmalarý ve ayný zamanda
bilgilendirilmeleri için büyük çaba gösterdik.
Bunun yanýsýra ören yerindeki kalýntýlarý korumaya yönelik önlemlerin alýnmasý da zorunluydu. Bugün artýk yýlda 500 000 turistin örenyerini
dolaþýp anlayabileceði modern bir bilgilendirme
sisteminin olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz.

5. Troia ve Çevresindeki Hedefler
Troia'daki araþtýrmalar, çok sayýdaki yerleþim
evreleriyle gelecekte de insanlýk için büyük
önem taþýyacaktýr. Bu baðlamda, burada
üzerinde durmayacaðým geç dönemlerdeki
Ýsliada kapsamýndaki Troia algýlamalarý da
önem taþýyacaktýr. Çevredeki en eski yerleþmeler olan Beþik Tepe, Kumtepe ve
Alacalýgöl ile birlikte 7500 yýllýk bir kültür tarihi ile karþý karþýya bulunmaktayýz. Troia'nýn
Tunç Çaðý Dönemi mezarlýklarý da gelecekteki araþtýrma konusu kapsamýndadýr.
Tübingen ve Çanakkale'de kurulan Troia
Vakfý, yukanda sýralanan hedeflere ulaþmada destek olacak ve projenin geleceðini orta
ve uzun vadede güvence altýna alacaktýr.

5. 2. Milli Park ve Müze
Beni özellikle onurlandýran durum ise, çalýþmalarýmýz sonucunda, 1996 yýlýnda, içinde
koruma altýna alýnan 50'den fazla önemli arkeolojik yerleþmenin bulunduðu Homeros'un
doðasýnýn "Troia Tarihi Milli Parký" olarak ilan
edilmesiydi. Burada Türk Hükümetine
müteþekkirim. Bunun yanýsýra 1998 yýlýnda,
Troia UNESCO tarafýndan Dünya Kültür
Mirasý Listesi'ne alýnmýþtýr. Son zamanlarda
büyük oranda artan ziyaretçi sayýsýnýn da
dikkate alýnarak, 1997 yýlýndan beri yapýmý için
bir çok kez söz verilen Troia'da bir müze açýlmasýnýn biran önce gerçekleþtirilmesini bekliyor
ve verilen bu sözün de tutulacaðýndan hiç
kuþku duymuyorum.

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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ANADOLU’DA SERAMÝK KULLANIMININ BAÞLANGICINA DAÝR YENI BÝR KEÞÝF:

HAKEMÝ USE
Halil TEKÝN*

T

arihöncesi yerleþimlerde en önemli
tarihlendirme
materyali
olan
seramiðin Anadolu'da ilk kez ne zaman
ve nasýl ortaya çýktýðý hala bir muammadýr. Aslýnda bu sorun tüm Önasya
için geçerlidir. Son yýllarda Önasya'nýn
farklý bölgelerinde yürütülen kazýlarda
ortaya çýkan buluntularýn yardýmýyla
seramik kullanýmýnýn nasýl baþladýðýna
dair sýr perdesi yavaþ yavaþ aralanmaktadýr. Fýrat Havzasýnýn Suriye'deki
bölümünde yer alan Tell Halula, Tell
Dja'de, Kosak Shamali gibi yerleþimlerin yanýnda Türkiye sýnýrlarý içinde
Birecik yakýnlarýnda yer alan Mezraa
Telialat ve Akarçay Tepe gibi kazýlarda
ele geçen buluntular bu sorunun
çözümüne önemli katkýlar saðlamaktadýr. Fýrat Havzasýnda bu döneme ait
kazýlarýn sayýca artmasýna karþýn Dicle
Vadisinde, özellikle de Yukarý Dicle
Vadisinde bilgi yok denilecek kadar
azdýr. Bölgenin en önemli Akeramik
kazýsý olan Çayönü'nde kýsýtlý alanda

ortaya çýkartýlan az sayýdaki çanakçömlek yakýn zamana kadar bu konuda
tek bilgi kaynaðýný oluþturmaktaydý.
Dicle üzerinde yapýmý planlanan Ilýsu
Barajý göl sularý altýnda kalacak kültür
varlýklarýný belgeleme ve kurtarmaya
yönelik arkeolojik kazý ve yüzey araþtýrmalarýnýn baþlamasýyla konuya yeni
boyutlar kazandýrýlmýþtýr. Özellikle, bu
proje kazýlarýndan olan Hakemi Use'de
elde edilen sonuçlar sadece bölge için
deðil, ayný zamanda Eski Önasya'da
seramik kullanýmýnýn baþlamasý ve
yaygýnlaþmasýna dair son derece önemli bilgiler sunmaktadýr.
Hakemi Use, Diyarbakýr ili, Bismil ilçesi,
Tepe Beldesi sýnýrlarý içinde, Dicle'nin
sað kýyýsýnda yer almakta; yaklaþýk
120m çapýnda ve 4m yüksekliðinde
küçük bir höyük yerleþimidir (Resim 1).
Buradaki kazýlar ilk kez 2001 yýlýnda
baþlamýþ, bölgedeki diðer arkeolojik
faaliyetler
gibi
Diyarbakýr
Müze

Resim 1 Hakemi Use'nin çaðdaþý yerleþimler.
*Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06532 Beytepe-ANKARA
Tel: 0.312. 297 82 50 Fax: 0.312. 297 67 73 e-mail: htekin@hacettepe.edu.tr
12

iDOL

Kazý

Resim 2 Hakemi Use 2002 yýlý çalýþmalarýnýn doðudan görünüþü.

Müdürlüðü baþkanlýðýnda, Orta Doðu
Teknik Üniversitesi TAÇDAM'ýn koordinasyonunda, DSÝ Genel Müdürlüðünün
maddi desteði ile Hacettepe Üniversitesi'ne mensup bir ekip tarafýndan
yürütülmektedir. Hakemi Use kazýlarý,
2003 yýlýnda yürürlüðe giren yeni Ýhale
Yasasý'ndan kaynaklanan bazý nedenlerden dolayý bölgedeki diðer Türk
kazýlarý gibi 2003 yýlýnda yapýlamamýþtýr. Ayný sorun 2004 yýlýnda da
devam etmiþtir. Diyarbakýr Ýl Kültür ve
Turizm
Müdürü
Sayýn
Songül
GÖKSU'nun büyük gayretlerinin yaný
sýra Diyarbakýr Müze Müdürü Sayýn
Necdet ÝNAL'ýn destekleri ve henüz
Valilik Makamýna yeni oturan Diyarbakýr
Valisi Sayýn Efkan ALA'nýn yakýn
ilgisiyle 2004 yýlýnda kazýlar, Diyarbakýr
Valiliði'nin saðladýðý maddi imkanlar ile
yürütülmüþtür.
Hakemi Use'de yürütülen üç kazý
sezonu sonunda ana topraða ulaþýlmýþ,
böylelikle yerleþimin tabaka düzeni
ortaya çýkartýlmýþtýr. Höyüðün içinde
bulunduðu arazi bir þahsýn tapulu tarlasý olduðundan uzun yýllar höyük
yüzeyinde yürütülen tarýmsal faaliyetler
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

nedeniyle yerleþimin üst katmanlarýna
dair mimari düzenli bir þekilde takip
edilemeyecek kadar tahrip edilmiþtir.
Bunun yanýnda höyüðün 20.yy baþlarýnda mezarlýk olarak kullanýlmasý tahribatýn boyutunu daha da arttýrmýþtýr
(Resim
2).
Bunlarýn
sonucunda
höyüðün üst katmanlarýný oluþturan MÖ
I. Bin ve II. Binyýla ait bulgular seramik
parçalarý ve rastlantý sonucu günümüze
ulaþan az sayýdaki mezardan anlaþýlmaktadýr. Söz konusu dönemlerin altýnda herhangi bir steril katman olmaksýzýn Geç Neolitik katmaný gelmektedir.
Hakemi Use tabaka düzenini yukarýdan
aþaðýya doðru þu þekilde sýralamak
mümkündür:
I. Tabaka:MÖ I. Binyýl (Erken Demir
Çað/Yeni Assur Dönemi)
II.Tabaka: MÖ II. Binyýl (Orta Tunç ve
Geç Tunç Çað/ Eski ve Orta Assur
Dönemleri)
III. Tabaka: Geç Neolitik (Proto
Hassuna,
Hassuna
ve
Samarra
Dönemleri)
Hakemi Use 2004 kazýlarýnda yerleþimin Dicle kenarýna yakýn bir yerde
13
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fazla
olmasý
da
burada
tesadüfen bulunmadýðýný göstermektedir. Hakemi Use, bugün
için
Samarra
seramiðinin
Önasya'daki en kuzey sýnýrýný
oluþturmasý açýsýndan da önem
taþýmaktadýr. Birinci yapý katýnýn
altýnda ortaya çýkartýlan seramik
içinde en dikkati çeken parçalar
Hassuna boyalýlarýdýr (Resim 5).
Bunlarýn yanýnda çizi ve baský
bezekli kaplar da ele geçmektedir (Resim 6). Özellikle 2. ve 3.
yapý katlarýnda ele geçenler
teknik açýdan benzerlik gösterirler.
Bu
parçalar
Standart
Hassuna
boyalýlarý
niteliðindeResim 3 Geç Neolitik 1. Yapý Katýna ait bir mezardan ele geçen
dir. Daha alttaki 4 ve 5. Yapý
kýrmýzý astarlý kap.
katýnda bulunanlar ise Arkaik
açýlan 5x5m’lik sondaj açmasýnda ana Hassuna özelliklerine sahiptir. Bu son
topraða ulaþýlmýþtýr. Bu alanda III. iki yapý katýnda, ama daha çok 5. Yapý
Tabakaya ait beþ yapý katý saptanmýþtýr. katýnda Proto Hassuna seramiði ele
Bu yapý katlarýnda ortaya çýkartýlan geçmektedir. En alt katta sayýca çok az
yaklaþýk 25.000 seramik parçasý üzer- olmasýna karþýn varlýðý saptanan bazý
ine yapýlan çalýþmalar henüz sonuç- seramik parçalarý dikkat çekmektedir.
landýrýlmamakla birlikte bazý ön bil- Söz konusu parçalar mineral katkýlý
gilere ulaþýlmýþtýr. Buna göre üstteki 1. olup, hiç organik malzeme içermemekYapý Katýnda, diðerlerine nazaran daha te, hamurlarýnda kireç ve taþçýk gözlenkaliteli hamura sahip, iyi fýrýnlanmýþ ve mektedir. Koyu renkli bu kaplarýn
bazýlarý çok düzgün bir þekilde boyan- bazýlarýnýn dýþ yüzeyi el ile sývazlamýþ çanak-çömlek parçalarýna rast- narak hafif parlatýlmýþtýr. Hakemi
lanýlmýþtýr. Bu yapý katýna ait basit Use'nin en erken tarihli kaplarýný oluþtoprak
mezarlarda
ince hamurlu, kýrmýzý
aastalý kaplar ele
geçmiþtir (Resim 3).
Bu yapý katýndaki
seramik
parçalarý
arasýnda
Samarra
stili parçalar dikkat
çekmektedir (Resim
4).
Samarra
stili
kaplar daha çok Orta
Mezopotamya'ya
özgü olarak bilinmektedir. Oysa Hakemi
Use buluntularý bu
seramiðin
Yukarý
Dicle Vadisi'nde de
bilindiðini,
sayýca Resim 4 Geç Neolitik 1. Yapý Katýnda ele geçen Samarra stili boyalý parçalar.
14
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turan parçalar ayný
zamanda Önasya'da
görülen en erken
seramik grubunun da
yerleþimdeki temsilcileridir.
Bilindiði üzere Önas
ya'da seramiðin standart
bir
görünüm
almasý ancak Halaf
Döneminde mümkün
olabilmiþtir. Halaf öncesinde görülen çanak-çömlekler yerel
özellikleri aðýr basan
Resim 5 Geç Neolitik 2. ve 3. Yapý Katýna ait Standart Hassuna Boyalýlarý.
kaplardýr. Bu nedenle
bilim dünyasýnda bunu
di. Oysa Hakemi Use bu görüþü tamavurgulamak için bu dönemlere pré- men çürütmüþtür. Kýsýtlý bütçe imkanHalaf (Halaf Öncesi) adý verilmektedir. larýyla yürütülen kazýlar sayesinde préÖnasya'da pré-Halaf Döneminin tüm Halaf'ýn
tüm
aþmalarýnýn
Yukarý
aþamalarýný içeren, yani seramiðin Dicle'de varlýðý ispatlanmýþtýr. Hakemi
ortaya çýkýþý ve geliþim aþamalarýný Use'de Akeramik sonuna ait, baþka bir
tamamlamasýna dair tüm aþamalarý deðiþle Çayönü sonrasýndan Halaf
içeren buluntulara sahip kazýsý yapýlmýþ Dönemine kadar ki tüm süreç saptanyerleþim sayýsý oldukça azdýr. Türkiye mýþtýr. Bunlar: Proto-Hassuna, Arkaik
sýnýrlarý içinde ise yakýn zamana kadar Hassuna,
Standart
Hassuna
ve
böyle bir yerleþimin varlýðý bilinmemek- Samarra. Hakemi Use buluntularýnýn
teydi. Hatta bazý Batýlý bilim adamalarý kalitesi seramik yapýmýnýn bölgede çok
bu geliþim aþamalarýnýn Türkiye sýnýr- iyi bilindiðini de göstermektedir. Yani
larý içinde olamayacaðýný düþünmektey- burasý uç bir yerleþim veya rastlantý
sonucu
seramiðe
sahip
bir
merkez
görüntüsü vermemektedir. Hakemi Use
kazýlarý ile seramik
kullanýmýnýn baþlangýcý hakkýndaki görüþlerin,
özellikle
de
çekirdek bölgelerinin
Suriye ve Irak topraklarýnda olduðu varsayýlan Hassuna ve
Samarra seramiðinin
kökeni hakkýnda yeni
deðerlendirmeler yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Resim 6. Geç Neolitik 2.ve 3. Yapý Katlarýna ait çizi ve baský bezekli kap parçalarý.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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BAKÜ-TÝFLÝS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI
2004 YILI ARKEOLOJÝK KURTARMA KAZISI ÇALIÞMALARI
S. Yücel ÞENYURT*

B

akü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý
üzerinde, Gazi Üniversitesi Arkeolojik
Çevre Deðerleri Araþtýrma Merkezi tarafýndan yürütülen arkeolojik kurtarma kazýlarý
projesi kapsamýnda 2003 yýlý içerisinde
Adana, Kahramanmaraþ, Erzincan, Erzurum,
Kars ve Ardahan illerinde 12 ayrý yerde kurtarma kazýlarý yapýlmýþtý. 2004 yýlý içerisinde
boru hattý inþaat faaliyetleri esnasýnda ortaya
çýkan, "chance find/rastlantýsal bulgu" kapsamýnda 5 ayrý merkezde daha arkeolojik
kurtarma kazýlarý yapýlmýþtýr.
Kayranlýkgözü
BTC Ham Petrol Boru Hattý inþaat faaliyetleri
sýrasýnda Kahramanmaraþ ili Geben Ýlçesi
sýnýrlarý içerisinde, Kayranlýk Daðlarý'nýn
eteðinde boru hattý güzergahý üzerinde
sürdürülen yüzey topraðý sýyýrma iþlemleri
sýrasýnda mimari kalýntýlara rastlanmýþtýr. Bu
alandaki inþaat durdurularak kurtarma kazýsý
çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Kahramanmaraþ
Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda ve G.Ü. Fen-

Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yard. Doç.
Dr. Muhammet Görür'ün bilimsel sorumluluðunda yürütülen kazý çalýþmalarý sonunda
Kayranlýk Daðlarý'ndan çýkan, güçlü su kaynaklarý önünde kurulmuþ bir hamam yapýsý
açýða çýkarýlmýþtýr.
Yaklaþýk 40 x 40 metre boyutlarýnda
bir alaný kapsayan hamamýn büyük bir kýsmý
tahrip olmakla birlikte genel planý algýlanabilmektedir. Doðu-batý doðrultusunda
geliþen yapýya doðuda yer alan ve bugün
büyük ölçüde tahrip olmuþ iki basamaklý bir
merdivenle girilmekte ve buradan da bugün
sadece kaideleri kalmýþ, revaklý bir sahanlýða
çýkýlmaktadýr. Buradan bir kapý ile batý
köþede yer alan soðukluk kýsmýna girilmektedir.
Soðukluk kýsmýndan batýdaki bir kapý
ile, kuzey güney doðrultusunda dikdörtgen ve
kuzeybatý köþede de kare bir bölüme sahip
"L" planlý ýlýklýk bölümüne geçilmektedir.
Ilýklýk olarak düþünülen bölümün batýsýnda,
yarým daire planlý havuz yer almaktadýr. Bu

Resim 1 Kayranlýkgözü Hamam Kazýsý Çalýþmalarý

*Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi
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Resim 2 Kayranlýkgözü Hamam Yapýsý

bölümün güneyinde doðu-batý doðrultusunda dikdörtgen planlý baþka bir mekan vardýr.
Buranýnda güneyinde ise doðuda kare, batýda ise dikdörtgen plana sahip iki mekan yer
almaktadýr. Kare planlý yapý içerisinden insitu durumda hypocaust tuðlalarý ele geçmiþtir.
Bu bölümlerin batýsýndaki kare planlý baþka
bir mekanýn orta bölümü kuzey ve güneyde
eksedralarla, batýsý ise eyvan biçiminde
dikdörtgen bir mekanla geniþletilmiþ asýl
sýcaklýk bölümü görülmektedir. Bu bölümün
batýsýnda ise dikdörtgen planlý külhan yer
almaktadýr. Külhanýn kuzey köþesinden
çýkarak bir kavisle güneye dönen ve güneybatý köþe de sonlanan su kanalý dikkati çekmektedir. Ayný þekilde güneydeki eksedranýn
duvarýnýn ortasýnda ve doðuda ýlýklýk olarak
düþündüðümüz bölümün güneybatý köþesinden çýkan ve güneye doðru devam eden iki
su kanalý daha açýða çýkarýlmýþtýr.
Hamamda mimari malzeme olarak
kesme taþ, moloz taþ, tuðla, kireç harcý kulARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

lanýlmýþtýr. Kesme taþ duvarlarda örgü
malzemesi olarak, moloz taþ duvar aralarýnda dolgu malzemesi olarak, tuðla hypocaust
içinde ve zeminde döþeme olarak, kireç
harcý ise baðlayýcý malzeme olarak duvarlarda, zeminde karþýmýza çýkmaktadýr. Hamam
plan itibariyle, sýcaklýk kýsmýnýn dýþa eksedralarla çýkýntý yapmasý vb. özelliklerden
dolayý Geç Roma-Erken Bizans dönemine
yani M.S. 3.-4. yüzyýl örneklerine benzemektedir. Kazý sýrasýnda ele geçen iki
sikkenin de bu tarihleri vermesinden hareketle, kesin olmamakla birlikte ilk yapým
evresi 3. yüzyýlýn sonu 4. yüzyýlýn baþýna
tarihlenebilmektedir. Yapýnýn daha sonraki
dönemlerde, en azýndan Ortaçað'da da kullanýldýðýný, yine kazýda çýkan Kilikya Ermeni
Kralý I. Hetum'a (1226-1270) ait sikke
göstermektedir. Yapý içindeki bazý tamirat
izleri ve takviyeler daha sonraki dönemlerdeki kullanýmý gösteren mimari kanýtlardýr.
17
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Resim 3 Kayranlýkgözü Hamam Yapýsý Hypocaust Dikmeleri

Kayranlýkgözü kazý çalýþmalarýnýn
sonunda Adana Bölge Koruma Kurulu'nun da
kararý ile ham petrol boru hattýnýn güzergahý
deðiþtirilmiþ ve hamam kalýntýsýnýn tahribatý
önlenmiþtir.

Taþoluk
Bir diðer kurtarma kazýsý ise Kahramanmaraþ-Göksun Ýlçesi Taþoluk Kasabasý
içerisinde gerçekleþtirilmiþtir. Daha önce
ODTÜ-TAÇDAM ve G.Ü.-ARÇED tarafýndan

Resim 4 Taþoluk Kurtarma Kazýsý
18
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yüzey araþtýrmalarý yapýlan ve boru hattý güzergahý antik dokuya zarar vermeyecek
biçimde deðiþtirilen yeni güzergah üzerinde
gerçekleþtirilen sondaj mahiyetindeki kazý
çalýþmalarýnda herhangi bir arkeolojik buluntuya ulaþýlmamýþtýr.
Ziyaretsuyu
2004 yýlý kazý çalýþmalarý içerisinde
Kayranlýkgözü Hamamý dýþýnda en önemli kazý çalýþmasý Sivas Ýli Akpýnar Köyü
yakýnýndaki
Ziyaretsuyu
Mevkiinde
gerçekleþtirilen kurtarma kazýsý çalýþmasý
olmuþtur. Sivas Müzesi baþkanlýðýnda ve
Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi
Öðretim Üyesi Y. Doç. Dr. Meral Ortaç'ýn
bilimsel sorumluluðunda yürütülen kazý
çalýþmalarýnda Geç Helenistik dönemde
baþlayan Roma Ýmparatorluðu döneminde
de bir süre iskan gördüðü anlaþýlan bir
yerleþim alaný tespit edilmiþtir.
Boru hattý inþaat faaliyetleri yüzey
topraðý sýyýrma iþlemleri sýrasýnda bazý
mimari parçalara rastlanmasý üzerine bu

Resim 5 Ziyaretsuyu Kazýsý P.t. Kadýn Figürini

Resim 6 Ziyaretsuyu Yerleþmesi
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Kazý
kesimde inþaat faaliyetleri durdurulmuþ
ve kazý çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. 50 x
28 metre boyutlarýnda bir alanda gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarýnda iki ana
mimari yapý açýða çýkarýlmýþtýr. 6-7 odalý
ana kompleksler 2-2.5 m geniþliðinde taþ
döþeli bir yol ile birbirinden ayrýlmýþtýr.
Ziyaretsuyu Arkeolojik
Yerleþmesi'nde
gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarýnda çok sayýda, depolama kaplarýna ait seramik
parçasýnýn ele geçmesi nüfus yoðunluðuna
ve arkeolojik alanýn büyüklüðüne iþaret
etmektedir. Ziyaretsuyu yerleþmesinin tarihlenmesindeki en önemli buluntular M.Ö.2.
yüzyýla tarihlenen iki adet Pontus sikkesidir. Ayrýca temellerin altýndan ele geçen
iki adet piþmiþ topraktan, çocuk taþýyan kadýn
figürinleri Helenistik Dönem Maresha
Kourotrophos figürinleri ile yakýn benzerlikler
Resim 8 Maðaratepe Kurtarma Kazýsý.
göstermektedir.
Yerleþimin Helenistik Çaða tarih- dan 2002 yýlýnda yapýlan survey çalýþlenmesindeki bir diðer önemli buluntu ise masý sýrasýnda tespit edilen Maðaratepe
lacivert boyalý sarmaþýk motifli amphora- yerleþmesinin aþaðý þehir, yukarý þehir ve
dýr. Bu tür sarmaþýk motif bezemeli boyalý nekropolden oluþan bir kompleks olduðu
seramiklere Helenistik dönemde Kýzýlýr- tespit edilmiþti. Erzurum Müzesi baþkanmak Kavsi içerisinde yoðun biçimde rast- lýðýnda Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat
lanmaktadýr.
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi
Y.Doç.Dr. S. Yücel Þenyurt'un bilimsel
Maðaratepe
sorumluluðunda yürütülen çalýþmalarda,
2004 yýlý içerisinde ayrýca Erzurum Ýli boru hattý inþaat faaliyetleri sýrasýnda
Aþkale ilçesi Güllüdere Köyü yakýnlarýnda Maðaratepe'de yeni hat üzerinde test
Maðaratepe arkeolojik yerleþmesinde 10 sondajlarý açýlarak "kontrollü geçiþ"
gün süren bir kazý çalýþmasý gerçekleþti- saðlanmýþtýr.
rilmiþtir. Daha önce G.Ü.-ARÇED tarafýnGazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre
Deðerleri Araþtýrma Merkezi tarafýndan
yürütülen BTC Ham Petrol Boru Hattý
Arkeolojik Kurtarma Kazýlarý projesinde
2003-2004 yýllarýnda 17 arkeolojik kurtarma kazýsý tamamlanmýþtýr. Bu kazý çalýþmalarýnýn bilimsel sonuçlarýný içeren
yayýnlar Haziran 2005 tarihinden itibaren
yayýnlanacaktýr. BTC Ham Petrol Boru
Hattý Arkeolojik Kurtarma Kazýlarý, ülkemiz açýsýndan büyük öneme sahip olan ve
tüm dünya kamuoyunun yakýndan takip
ettiði Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru
Hattý projesi gibi uluslararasý projelerde
arkeolojik çalýþmalarýn gerekliliðini ortaya
koymuþtur. Bu vesileyle projede emeði
geçen herkese teþekkür ederim.
Resim 7 Sarmaþýk Motifli Amphora.
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BÝN TANRILI ÜLKEDEN EREN GÜNÜ ÞENLÝKLERÝNE
Nizami ÇUBUK*

S

arý baþaklý buðdaylar harman olup savrulalý epey zaman oldu. Tütün tarlalarýnda
iþler bitmek üzere. Asmalarda üzümler ballandý, aktý akacak. Güneþ karasý yüzler,
toprak kokulu eller, Tanrýya adaklar adamak
ister; bereketi, bolluðu esirgemeden kendilerine sunduðu için...
Aylardan Aðustos ve günlerden ayýn
son Çarþambasý ise, Güney Ege'de insanlar
akýn akýn Eren Günü Þenlikleri'ne katýlmak
için, Çiçekbaba Daðý'na çýkarlar.
Çiçekbaba Daðý, Denizli ile Muðla
arasýnda kalan ve eski adýyla Sandýraz
olarak bilinen bir dað sýrasýdýr. Güneyinde
Köyceðiz (Muðla), kuzeyinde Beyaðaç
(Denizli) ilçeleri yer alýr. Daðýn yamaçlarýnda
bir çok yayla vardýr. Eteklerinde bulunan
karaçam ormanlarý daðýn doruklarýna doðru
çýktýkça yerini anýt aðaçlara býrakýr. Ülkemizin

en yaþlý (yaklaþýk1200 yýllýk) Karaçamlarý
burada bulunmaktadýr. Burasý Orman
Bakanlýðý tarafýndan "Tabiatý Koruma Alaný"
olarak belirlenmiþtir. Çýplak ve kayalýk doruklarýn baþladýðý yerde ise ünlü Kartal Gölü
vardýr. Buradan yarým saatlik bir yürüyüþle
doruðun doðu yamacýna týrmanýldýðýnda,
Eren Dede düzlüðüne gelinir. Ýþte þenlikler
burada bulunan bir kült yerinin (belki mezar,
belki de tapýnma veya adak yerinin) etrafýnda
yapýlýr.
Günü
geldiðinde
Beyaðaç'tan,
Köyceðiz'den, çevre köylerden insanlar çýkar
Çiçek Baba'ya, Eren Dede'ye araçlarýyla tozu
topraða katarak. Sanki, çocuksu bir bayram
sevinci ve telaþý içindedirler, hepside…
Beyaðaç'tan gidenler, Çarþamba
akþamýný Kartal Gölü'nün kýyýsýnda geçirmek
üzere, yola çýkarlar. Zaten araçlarýn gidebile-

Resim 1- Eren Kültü ve etrafýnda dönen adakçýlar

*Sanat Tarihi Öðretmeni/Denizli Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi Müdürü Tel :0533.337 49 53 - 0258.211 44 52
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Resim 2 Eren Günü ve adakçýlar

ceði yol da burada biter... Kartal Gölü'ne
gelindiðinde, geceyi burada geçirecekler için
ayrý bir þenlik baþlamýþtýr bile. Ateþler
yakýlarak, korlu ocaklarda oðlaklar çevrilir...
Tüm gölün üstünü kara isli, koyu bir duman

kaplar... Bir yandan yemekler yenir.
Bir yandan da sazlar çalýnýp, türküler
söylenir, zeybekler oynanýr. Silahlarýn
sesleri sabaha kadar hiç durmaksýzýn
daðlarýn koyaklarýnda yankýlanýr
durur... Bu þenliði duymayanlar duysun, gelmeyenler gelsin diye...
Perþembe sabahýnýn ilk ýþýklarýyla birlikte, insanlar Çiçekbaba'nýn
doruklarýna doðru týrmanmaya baþlarlar. Yaklaþýk yarým saatlik bir
yürüyüþten sonra Eren Dede düzlüðüne gelirler. Daðýn iki yanýndan; yani
Beyaðaç'tan ve Köyceðiz'den gelenler burada buluþmuþtur artýk... Yörüklerin, adakçýlara satmak için getirdiði
sürülerin çan sesleri; kalabalýk ve
telaþlý insan seslerine, harlý ocaklarýn
çýra isli dumanlarý; Eren Dedenin
tozuna topraðýna karýþarak, göðe
doðru savrulmaya baþlamýþtýr, çoktan
Buraya gelen insanlar öncelikle kendilerine bir yer bulurlar. Ardý sýra
ocaklar kurulur, ateþler yakýlýr.
Yörüklerin sürülerinden adaklýk oðlaklar seçilir. Aile bireyleri adaklýk oðlaklarýný da
yanlarýna alarak Eren Dede Kültünün etrafýnda dönmeye baþlarlar. Bu kült yeri yaklaþýk
elli metreye beþ metre gibi dörtgen planlý,

Resim 3 Eren Günü ve adakçýlar
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Resim 4 Eren Günü ve adakçýlar

etrafý taþlarla çevrili bir alandýr. Bunun
etrafýnda, çok sayýda insan ayný anda hýzla
tozu topraða katarak, en az üç kere dönerler.
Bu yerin üzerine buðday serpilir, taþlarýna

bezler baðlanýr, dualar edilip, dilekler dilenir...
(resim-1, 2, 3, 4, 5, 6)
Sonra, adaklýk oðlaklar kesilir ve iki
kiþinin omuzlarýna aldýklarý sýrýða asýlarak
yüzülür. Yüzme ve temizleme iþlemlerinden
sonra, hiç parçalanmadan sýrýða geçirilir ve
ocakta közün üstünde bütün olarak piþirilerek
yenir. Ýs kokulu piþmiþ etin bir bölümü "konum
komþu hakký" için ayrýlarak, Eren'e gelemeyen yaþlýlara ve komþulara daðýtýlmak
üzere köye geri götürülür.
Kimdir bu Eren Dede?..
Bir söylenceye göre: "Çiçekbaba
Daðýnýn ta kendisidir. Çiçekbaba Daðý,
doðusundaki Bozdað ve kuzeyindeki
Babadað ile kardeþtir. En büyükleri de Çiçekbaba'dýr."
"Üç kardeþ, bazen birlik olur, günlerce
eðlenirler, bazen de ölesiye kavga ederlermiþ
birbirleriyle... Bir keresinde Çiçekbaba Daðý,
söz dinlemeyen kardeþi Babadað'a kýzýnca,
yerden bir kaya parçasýný almýþ ve fýrlatmýþ
Babadað'a.... Atýlan taþ Babadað'ýn doruklarýný parçalanmýþ… O günden sonra
Babadað'ýn zirvesi hep yaralý, hep yarým
kalmýþ."
Baþka bir söylenceye göre ise: "...Bir
gün burada, su testisini unutan bir çoban

Resim 5 Eren Günü ve adakçýlar
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Resim 6 Eren Günü ve adakçýlar

testisini almak için geri döndüðünde testideki
suyun içilmiþ olduðunu fark etmiþ. Oysa
etrafta bunu yapacak kimsecikler yokmuþ.
Ertesi günü testiyi dolu olarak yine ayný yere
býrakmýþ ve bir kayanýn arakasýna gizlenerek,
testiyi gözetlemeye baþlamýþ. Ak libaslar
giymiþ ak sakallý ulu bir kiþi gelmiþ, suyu
içmiþ ve kaybolmuþ...
Ýþte taþlarla çevrili olan tören yeri,
Eren Dede'nin su içerken göründüðü yermiþ... Çiçekbaba Daðý'nýn doruklarýndaki
aðaçsýz, çorak ve kayalýk yerler, Onun
ferinden, gücünden böyle yanýp kavrulduðu
için çorak ve çýplak kalmýþ... Buna karþýn,
buraya gelip adak adayanlarýn dilek dileyenlerin yurduna yuvasýna, oduna ocaðýna , bolluk bereket yaðdýrýrmýþ, Eren Dede...

Kimine göre de: "...Anadolu'ya
Türkmen Boylarýnýn akýn akýn geldiði günlerde, Eren Dede atýna binmiþ önde kýzanlarý,
arkasýnda yoldaþlarý ... Düþmanlarý süre
süre, buraya kadar getirmiþler. Gündüz,
yiðitçe savaþmýþlar… Ne yazýk ki, ulu daða
karanlýklar çökünce, pusuya düþüp, burada
þehit olmuþlar. Efsane bu ya; hala zor günlerde, savaþlarda Eren Dede Mezarýndan
kalkarak, kýlýcýný kuþanýp, atýna binerek
düþermiþ yollara... Atýna bindiði zaman öylesine heybetli bir görünüþü olurmuþ ki:
Görenler, sanki ayaklarý yere deðecek sanýrmýþ...
Eren Dede'nin tanrýsal gücü; Hititler'deki dað
tanrýlarýnýn gücüne benzer... Antik çaðlarda,

Resim 8 Kartal Gölü kaçak kazýlarýnda bulunan
ampholos

Resim 7 Kartal Gölü kaçak kazýlarýnda bulunan
ampholos
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Olympos Daðý'ndan dünyaya hükmeden tanrýlarýn gücüne benzer... Anadolu Erenlerinin
bilgeliðine, ululuðuna benzer...
Eren Dede'nin kahramanlýk yaný; Bolu
Daðlarý'ný mesken tutmuþ Köroðlu'na benzer.
"...Ferman padiþahýnsa daðlar bizimdir..."
diyen Dadaloðlu'na benzer...
Egenin
gözüpek efelerine, zeybeklerine benzer...
Ýyice bakarsanýz, Eren Þenliklerinde;
binlerce yýldan beri Anadolu Uygarlýklarýnda
görülen adak adama, tapýnma törenlerinin
etkilerini, göçebe Türkmen geleneklerinin
izlerini görürsünüz....
Eren Dede Törenleri, "Bin Tanrýlý"
ülkenin uygarlýklarýndan süzülerek damýtýlmýþ
iDOL
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Resim 9-10 Kartal Gölü kaçak kazýlarýnda bulunan bir sikkenin ön ve arka yüzü

ve gelenekselleþmiþ ritüellerin günümüze
kadar gelebilen yansýmalarýdýr. Burada
yapýlan
dinsel
törenlerde,
Anadolu
Uygarlýklarýndan tanýdýðýmýz bir çok ayrýntýya
da rastlamaktayýz.
Adakçýlarýn, yanlarýnda getirdikleri
adaklarýyla kültün etrafýnda dönmeleri, buðday serpmeleri ve omuzlarýnda adaklýk
oðlak taþýmalarý (resim 14); Alacahöyük
orthostatlarýnda da gördüðümüz bir Anadolu
geleneðidir.
Kartal Gölü kaçak kazýlarýnda bulunan sunu taslarý ampholoslar ve sikkeler,
Eren Dede þenliklerinin çok eski zamanlardan bu yana yapýlmakta olduðunu göstermektedirler. (resim- 7, 8, 9, 10)
Denizli yöresinde, doruklarýnda kült
yerleri bulunan bir çok ulu dað bulunmaktadýr. Bunlar arasýnda Çökelez Daðý, Çiçekbaba Daðý, Babadað ve Honaz Daðý en iyi
bilinenleridir. Özellikle Honaz (Kadmos)
Daðýnda
çobanlarýn koruyucu dedesi
"Çoban Dede" yatýrý oldukça ilginçtir. Çobanlar daðýn zirvesindeki küçük bir kaya yarýðýna
giderek adaklarýný burada kurban ederler.
Adaðýn kaný yarýða akýtýlýr ve çevresinde üç
taþ üst üste konularak dilekler dilenir.
Tanrý Zeus, Lycos vadisi (ÇürüksuMenderes vadisi) arkeolojisinde, çobanlarýn
koruyucu tanrýsý Zeus Ktesios Patrios
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Resim 11 Çobanlarýn koruyucu tanrýsý Zeus Ktesios
Patrios (Pamukkale Müzesi M. S. 3.yy. baþý)
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...Ve Beyaðaç'da yaþlýlarýn dediði gibi:
"Çiçekbaba'ya çýkarsan,
Eren'in topraðýndan al,
Tarlana at, bolluk olsun;
Taþýndan al, ambarýna kat,
Çokluk olsun !.."
Sakýn unutma...!
Ýþte Anadolu Uygarlýklarýnýn güzelliðidir bu…
Dünden aldýðýný, kendine benzeterek,
yarýnlara aktarmak…

Dipnotlar
1-Celal ÞÝMÞEK, "Antik Dönemde Lycos Vadisinde
Kültürel ve Ekonomik Yaþam", Arkeoloji ve Sanat,
sayý: 92, Ýstanbul 1999, s. 6
Resim 12 Çobanlarýn koruyucu tanrýsý Zeus Ktesios
Patrios (Pamukkale Müzesi M. S. 3.yy. baþý)

tiplemesinde; ince ve kývrýmlý yün elbiseler
giymiþ olarak betimlenmiþtir1. (resim- 11, 12)
Aslýnda Honaz Daðý'ndaki "Çoban Dede"
Zeus Ktesios Patrios'un ta kendisidir.
Yine bununla baðlantýlý olarak,
Laodikeia'da bulunan Karakalla'ya ait bir
sikkenin arka yüzünde (resim-13) Zeus'un
Kadmos (Honaz) Daðýnda doðduðuna iliþkin
bir öykü betimlenmektedir2.
Anadoluda her köyün bir yatýrý, her
daðýn bir ereni vardýr. "Öyküleri Fýrtýna
Tanrýsý Teþub'a yakýþan, sonralarý Zeus'un
olan bir öyküdür bu; sanýlýr ki daðlarda oturan
Eren, Teþub'tur. Belki o Zeus'tur da, elde
yýldýrým demetiyle düzde oturanýn üstüne
ateþ hýþmýyla varýþý, O'na üstünlüðü bundandýr. Eskinin söylencesini bilmeden ve onu
duymadan düþündüðü ve dediði, eskiyle tam
tamýna aynýdýr"3.

2-Nezahat BAYDUR, Anadolu'daki Kutsal Daðlar DaðTanrýlar, Ýstanbul: 1994, s. 71-106
3-Fahri IÞIK, Doða Ana Kubaba, Ýstanbul: 1999, s. 2

Resim 13-Zeus'un Kadmos (Honaz) Daðýnda
doðduðunu gösteren Karakalla sikkesi
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DERNEÐÝMÝZ GENEL SEKRETERÝ SONER ATEÞOÐULLARI DOMUZTEPE KAZI
BAÞKANI PROF. DR. ELÝZABETH CARTER ÝLE SÖYLEÞTÝ
Soner ATEÞOÐULLARI*

ÉKaç yýldýr Türkiye'de çalýþýyorsunuz?
Türkiye'deki çalýþmalarým ilk olarak 1987-88
yaz sezonu sýrasýnda iki ay Güneydoðu
Anadolu'ya yaptýðým bir gezi ile oldu. Çünkü
Yakýndoðu arkeolojisi ile ilgileniyorum ve bu
bölgeyi daha önce hiç görmemiþtim.
ÉDaha önce nerelerde çalýþtýnýz?
Kariyerime, Chicago Oriental Institute'te
baþladým. Ýran'daki Kuzistan bölgesindeki
yüzey araþtýrmalarýna, Susa'da, Anshan'da
(bugünkü adý Tal-i Malyan) ve Hasanlu'daki
kazýlara öðrenci olarak katýldým. Buna ek
olarak yine ögrenci olarak Ýrak'taki Lagash
kazýlarýnda (bugünkü adý alHibba) çalýþtým ve 1980'li yýllarda buraya tekrar giderek bazý
çalýþmalarda bulundum. Türkiye'de ise 1989-1990 yýllarý
arasýnda Prof. Dr. Engin Özgen
ile Kilis'te Oylum Höyük'te, 1991
yýlýnda da Urfa'daki Titriþ
Höyük'te Prof. Dr. Guillermo
Algaze ile birlikte çalýþma
olanaðý buldum.
ÉKahramanmaraþ Ýlindeki
yüzey araþtýrmalarýnýza ne
zaman baþladýnýz? Araþtýrmalarýnýz sonucunda Kahramanmaraþ-Türkoðlu-Narlý
üçgeninde toplam kaç yerleþim yeri saptadýnýz?
Oriental Institute'de Profesör
Güterbock'un Anadolu Arkeolojisi dersini aldýktan sonra
Kahramanmaraþ bölgesi Demir
Çaðý'na ilgim arttý. Çünkü bu
bölgede arkeolojik olmayan
yöntemlerle birkaç tane Geç
Hitit arslan heykeli bulunmuþtu.
Maraþ'taki
yüzey
araþtýr-

malarýnda birkaç ilginç Demir Çaðý heykelciði ele geçti. Ancak bu döneme ait bir tane
dahi yerleþme yeri saptayamadýk. Kalýn
Helenistik, Geç Roma ve Ýslam dönemine tarihlenen kültür tabakalarý, Demir Çaðý yerleþmelerinin üzerini kapatmýþtý. Oylum Höyük
ve Titriþ Höyük çalýþmalarýnýn bitiminde,
dönüþten önce Kahramanmaraþ Müzesi'ne
gelip sergilenen eserleri izleyerek bölgeyi
tanýmaya çalýþýyordum. Bu arada, o yýllarda
Müze Müdürlüðü görevinde bulunan Hadi
Bozkurt ile de tanýþma fýrsatým oldu. Birlikte
bölgede ne tür araþtýrmalar yapýlabileceði
konusunda bilgi alýþveriþimiz oldu. Müdür

Kahramanmaraþ Ýlinde yürütülen yüzey araþtýrmalarýnda tespit edilen
yerleþmeler

*Arkeolog Anadolu Medeniyetleri Müzesi
e-mail:soneratesogullari06@yahoo.com
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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beyin tavsiye ve görüþleri
1993 yýlýnda sonuç verdi
ve resmi yüzey araþtýrma
izni Anýtlar ve Müzeler
Genel
Müdürlüðü'nden
verildi. Ýlk sezon çalýþmalarýmýz sonucunda 126
yerleþme saptadýk ve
daha birçok arkeolojik yerleþmenin var olduðu
ortaya çýktý. Ýkinci sezonda
ise, yani 1994 yazýnda,
kayýt ettiðimiz yerleþme
sayýsý 250'yi geçmiþti.

ÉKazý
yapmak
için
neden
Domuztepe'yi
seçtiniz?
Domuztepe Halaf yerleþmesi tepenin aþaðý
yukarý her yerinde, yüzey
topraðýnýn hemen altýnda
bulunuyordu ve bu durum
Halaf dönemi çalýþmamýz
için çok iyi bir fýrsattý. Diðer
taraftan, özellikle höyüðün
doðu kýsmýnda, tarýmsal
faaliyetler kültür tabakalarýný yoðun olarak tahrip
ediyordu. Kazýlara baþlayarak iki ciddi sorunu çözmüþ olduk. Hem höyük envanterlenmiþ oldu, hem de
tarýmsal tahribat önlendi.

ÉDomuztepe'yi
ne
zaman ve nasýl keþfettiniz?
Domuztepe'yi 1993 yýlý
çalýþmalarýmýzýn en son
Prof. Dr. Elizabeth Carter
gününde tespit ettik.
ÉDomuztepe'yi
kaç
Yüzeyden ele geçen
yýldýr
kazýyorsunuz?
malzeme Domuztepe'nin önemli bir yerleþme Bugüne kadar ne gibi sonuçlar elde
olduðunu açýkça ortaya koyuyordu. Çalýþ- ettiniz? Ortaya koymak istediðiniz ne gibi
mayý bir gün daha uzatarak, Domuztepe'ye sonuçlar var?
tekrar döndük ve daha sistemli malzeme Alýnan resmi izinle birlikte, bilimsel çalýþtoplamasý yaptýk. Bir sonraki yýl Stuart malarý 1995 yýlýnda sistemli yüzey toplaCampbell ile tanýþtým. Stuart bey o sýrada malarý ve ilk kazý sondajlarý ile baþlattýk.
Halaf dönemi üzerine olan doktora çalýþ- Sondajlar hem tepenin üstünde, Operasyon
masýný bitirmek üzere idi. Domuztepe'de bir- I'de, hem de güneydeki tahribatý süregelen
likte çalýþma kararý aldýk. O zamandan beri yarma içindeki iki alanda baþlatýldý. Kazýlar
birlikte çalýþýyoruz.
2000 yýlýna dek geniþleyerek devam etti ve

Domuztepe’nin genel görünümü
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sonrasýnda ise, ele geçen
malzemelerin üzerinde bir
sezon
çalýþma
yaptýk.
Sonraki yýllarda kazýlara
2004 yazý dahil olmak üzere
devam edildi. Önümüzdeki
yaz sezonunda kazýlara
devam etmek istiyoruz.
Ancak hemen ardýndan
malzeme analizlerine tekrar
aðýrlýk vermemiz gerekiyor.
Bugüne kadar yaptýðýmýz
kazýlarda, M.Ö. 6000 boyunca
geliþen
sosyal
ve
ekonomik yaþam konusunda
çok yeni bilgiler edindik.
Domuztepe kazýlarýna baþladýðýmýz sýrada konu ile ilgili
yayýnlardaki haritalar Maraþ
bölgesini Halaf kültür alaný
içinde dahi görmüyordu.
Birçok bulgular, özellikle
yuvarlak mimari, çanak-çömlek, mühürler, doðudaki bilinen diðer Halaf yerleþmeleri
Domuztepe ve çalýþma alanlarý
ile yakýn benzerliklere sahip.
Hem ben hem de Dr. Stuart Campbell bu
Ancak yerel niteliklere sahip
bulgularýmýz da var. Yaklaþýk 1200 metreka- dönemlerde yavaþ yavaþ ortaya çýkan ve
relik bir alaný þu ana kadar açabildik ve üst insanlýk tarihini köklü deðiþimlere uðratan
tabaka mimarisi hem dörtgen hem de yuvar- sosyal düzendeki deðiþimlere (social complak olmak üzere iki tipten oluþuyor. Bu mimari lexity) yakýn ilgi duyuyoruz. Daha önceki
ile çaðdaþ olan en önemli bulgumuz ise ri- Halaf dönemi araþtýrmalarý daha çok küçük
tuellerin yaþandýðý ve yaklaþýk 35-40 kiþilik yerleþmelerde yapýldý ve çok geniþ coðrafik
gömülerin bulunduðu geniþ bir çukurdur. Biz alanlar bir arada incelendi. Ancak biz
buna Death Pit yani Ölüm Çukuru diyoruz. Domuztepe ile çok büyük (20 hektar) bir yerleþmeye bakarak Kahramanmaraþ'ýn yerel kültür unsurlarýna
odaklanmaya çalýþýyoruz.

Operasyon I’de ölüm çukuru ve teras
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

ÉDomuztepe'yi kaçýncý bine tarihliyorsunuz? Kalkolitik Çað
için nasýl bir önemi var?
Çalýþmalarýmýz Geç Halaf dönemine ait tabakalarda yoðunlaþmaktadýr. Bu dönem Geç Neolitik
olarak da bilinir Bu tabakalar
Operasyon I olarak adlandýrdýðýmýz alanda, yüzeyden baþlayarak
yaklaþýk 2 metre derinliðindedir.
Buradan ele geçen radyokarbon
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Domuztepe’de Operasyon I’de ortaya çýkarýlan Halaf mimarisi

örnekleri, kalibre edilmiþ M.Ö. 5700-5450 tarihlerini vermektedir. Domuztepe þu ana
kadar kazýlmýþ en büyük Halaf yerleþmesidir.
Diðer Halaf yerleþmelerinden bilinmeyen ve
köyden ziyade bir kasaba görünümlü, rituellerin yaþandýðý bir topluluðu temsil eder.
Bulunduðu coðrafya, doðuda Suriye-Mezopotamya, güneyde Levant ve kuzeydeki
Toros daðlýk bölgesi ile kesiþen kültür yollarýný ifade etmektedir. Böyle bir yerleþim
yerini araþtýrmak, Eski Yakýndoðu'daki bölgeler arasý kültür iliþkilerine ýþýk tutmaktýr.
ÉDomuztepe kültür olarak daha çok hangi
merkezlerle alýþveriþ içinde? Yakýn
çevresinde baþka Halaf yerleþmeleri var
mý?

Aksu vadisi içinde Domuztepe'den baþka
sadece birkaç tane daha Halaf yerleþmesi
bulunmaktadýr. Bunlardan en iyi tanýdýðýmýz
ise Aksu'nun kuzey yakasýnda, Domuztepe'ye yaklaþýk 15 kilometre uzaklýkta olanýdýr.
Ancak bu da bilinen diðerleri gibi küçük bir
Halaf yerleþmesidir. Domuztepe'yi bu yerleþmeler ile birlikte ele aldýðýmýzda, yaklaþýk
8000 yýl önce bölgenin merkezi olduðu
kuþkusuzdur.
ÉDomuztepe çekirdek Halaf kültürünün
bir yayýlýmý mý? Yoksa yerel kültür
öðelerinin aðýr bastýðý bir Halaf yerleþmesi mi?
Bizim kazýlarýmýzla birlikte, Suriye-Anadolu
içindeki yeni Halaf araþtýrmalarý, önceden

Domuztepe’den damga mühürler Halef DönemiM.Ö.5700-5450
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Domuztepe’de Operasyon VII’de yürütülen kazý çalýþmalarýndan görünüm

geniþ kabul gören tek bir Halaf kültürü
düþüncesinin yanlýþ olduðunu ortaya çýkarmaktadýr. Material kültüründeki benzerliklere
raðmen, yerleþme ve daha küçük bölgeler
arasýnda yerel farklýlýklar olduðu anlaþýlmaktadýr. Tell Halaf ve Arpaçiya ile karþýlaþtýrýldýðýnda, Domuztepe çok daha heterojen bir
material kalýntýlar gurubu sunmaktadýr. Ayrýca
Levant ile yakýn baðlar olduðunu da anlamaktayýz. Ayný zamanda obsidiyen kaynaklarýna yakýn yerleþmeler ile yakýnlýklar
kurmaktayýz. Hatta, kesin olmamakla birlikte,
Geç Neolitik Can Hasan'ýn baðlantýlardan
birini oluþturmuþ olabileceðine dair bir ipucu
bulduðumuzu sanýyorum. Doðal olarak sizin
de bildiðiniz gibi, bu kültürün ne kadarý yereldi sorunuz bizim de herzaman açýklama
getirmeye çalýþtýðýmýz en genel ve cevaplanmasý en güç sorulardan biri. Antakya'daki
Amik Ovasýnda Robert ve Linda Braidwood'larýn yýllar önce gerçekleþtirdiði çalýþmalar, yerel Neolitik kültürler hakkýnda çok
deðerli bilgiler sundu. Ancak, sadece çanakçömleðe baðlý olarak bu bölge ile Domuztepe
Geç Halaf çanak-çömleði arasýnda yerellik
adýna bir benzerlik bulmak güç ve
Domuztepe bölgesi içindeki yerel unsurlar þu
an için Amik ile uyuþmuyor. Ama diðer
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Domuztepe’de Operasyon I’de ortaya çýkarýlan insan,
koyun? kafatasý ve piþmiþ toprak kap
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tabakalarýn da kazýsýný tabii yapacaðýz ve
ancak o zaman bu sorunuza daha doyurucu
bir cevap vermek mümkün olacaktýr. Sonuçta
edinilen bilgiler yeni ve ancak bunlarýn yayýnlanmalarýndan sonra, teorik yaklaþýmlarla birlikte saðlýklý yorumlar yapabiliriz.
É2004 yýlý kazýlarýnda bulunan insan
biçimli kabýn benzer örnekleri daha önce
hangi merkezlerde ele geçti?.
Genel olarak bakýldýðýnda, insan biçimli kap
Yakýndoðu'daki diðer Neolitik figürinlere benzemektedir. Daha kesin söylemek gerekirse
Irak'taki Yarimtepe'de de bir antropomorfik
kap bulunmuþtu. Ancak yapým özelliklerine
dayalý detaylara inildiðinde bu yaz bulduðumuz parçadan farklý özellikler taþýyor.
Örneðin bizim bulduðumuz örnekte ayak ve
bacaklar ayrý ayrý yapýlmýþ ve daha sonra birleþtirilerek son þekli verilmiþ. Ayrýca ayak
bileklerinde belki hal hal diyebileceðimiz
halka var. Gözler ve cinsel organ da betimlenmiþ. Yarimtepe'deki örnek ise çýplak,
ayaklar ve gözler betimlenmemiþ ama uzun
saçlar boya ile betimlenmiþ. Kesinlikle daha
detaylý bir çalýþmaya ihtiyacýmýz var. Ondan
sonra bu soruya tekrar geri dönmek ve daha
doðru yanýtlamak mümkün olacaktýr.
Domuztepe’de 2004 yýlý kazýlarýnda ele geçen kadýn
biçimli kap Halaf Dönemi M.Ö.5700-5450

taraftan da bu olgularýn kültürel boyutta
olmadýklarýný da söyleyemezsiniz.
ÉAnadolu'da Halaf buluntularý veren
Kazane Höyük, Tell Kurdu ve diðer merkezlerle nasýl bir kültürel alýþveriþ var?
Antakya'da, yeni Tell Kurdu kazýlarýndan ele
geçen Halaf buluntularý (örneðin çanak-çomlek, figürin, mühürler) ile bir takým genel benzerlikler var. Bu da bize çok genel anlamda
bazý deðerlerin ortak ve paylaþýlmýþ olabileceðini ima ediyor. Yine Urfa'daki Kazane
Höyük ile de M.Ö. 6000'lerde çok genel benzerlikler söz konusu. Diðer taraftan bulduðumuz bazý çanak-çömlek ve taþ aletler,
Domuztepe'nin daha erken tarihli bir dizi alt
tabakalarýnýn da olduðunu ortaya koyuyor ve
biz henüz bu erken tabakalar hakkýnda iyi bilgiye sahip deðiliz. Ama ileriki yýllarda bu
32

ÉDomuztepe'de çok kaliteli obsidiyen
eserler ele geçiyor. Domuztepeliler
obsidiyeni nerelerden almýþlar?.
Domuztepe'de gri, siyah, yeþil, saydam veya
renksiz dediðimiz türlerdeki çeþitli obsidiyen
parçalar gerek alet, gerek kap, gerekse de
taký olarak kullanýlmýþ. Analizler bazýlarýnýn
Kapadokya kaynaklarýndan, bazýlarýnýn ise
Van Gölü çevresindeki kaynaklardan getirildiðini gösteriyor. Ayrýca bir iki örnek de
Gürcistan'daki yataklardan gelmiþ olabilir.
Ancak bunun için emin deðiliz. Büyük boyutlarý ve bulunduðu konumu ile Domuztepe,
daha güneydeki Suriye ve Mezopotamya'daki
diðer komþularýna gelen obsidyenin
daðýtýmýnda önemli bir rol oynamýþ olmalýdýr.
08.09.2004
Domuztepe Kazýsý
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III. ÇANAKKALE - TROAS ARKEOLOJÝ BULUÞMASI
III.Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluþmasý 30.08.2004-03.09.2004 tarihleri arasýnda Çanakkale
Yalý Haný'nda gerçekleþtirildi. Çanakkale Belediyesi, Troia Dostlarý ve ÇABÝSAK tarafýndan
desteklenen buluþmanýn bu yýlki temasý "Kent ve Su-Settlement and Water" idi.
1. gün
Çanakkale Milletvekilleri, Üniversite Rektörü
ve Belediye Baþkaný'nýn da hazýr bulunduðu
Arkeoloji Buluþmasýnýn birinci gününde açýlýþ
konuþmasýný yapan Çanakkale Belediye
Baþkaný Ülgür Gökhan bu buluþmalarý
önemsediðini ve bundan sonra da buluþmaya desteklerinin süreceðini belirtti. Ayrýca
toplantýda hazýr bulunan milletvekillerinden
de Troya müzesinin yapýmýna öncülük
etmeleri konusunda dileklerini belirtti.
Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann"
Troya'da
16
yýl
Planlananlar
ve
Gerçekleþtirilenler" baþlýklý konuþmasýyla
günün ilk sunumunu gerçekleþtirdi. Troya
projesinin araþtýrma tarihinden bahsettikten
sonra amaçlarýný" buradaki kültürel deðiþimleri ve özellikle Troia'nýn Batý Anadolu ve
Güney Avrupa ve Ege'deki, tarihöncesinde
kronolojik açýdan oynadýðý anahtar rolü açýklayabilme umudunu taþýyorduk." Þeklinde
vurguladý. Troia'daki çalýþmalarýn yanbilim
dallarýyla birlikte sürdürüldüðünü belirterek,
bu çerçevede arkeobiyoloji, fiziki coðrafya,
çalýþmalarýndan kýsaca bahsetti. Kazý
sonuçlarý hakkýnda da konuþan Korfmann az
bilinen Troia II- V'e kadar olan evrelere ait bilgiler elde edildiðini, 150'den fazla C-14 tarihlemesiyle Troia'nýn Doðu-Batý arasýnda
baðlantý noktasý olarak öneminin vurgulandýðýný belirtti. Dünyanýn en önemli
Hititologlarýnýn Wilusa(Troia)'nýn o dönemdeki Anadolu ve Yakýn Doðu'nun merkezi gücü
olan Hititler sisteminde ikincil bir rol oynadýðý
konusunda hemfikir olduklarýný vurguladý.
Kentin M.Ö. 13. yüzyýlda nüfusunun 10.000
ne ulaþtýðýný, yapýlan yüzey araþtýrmalarýyla
da kentin Son Tunç Çaðý'na ait yerleþme
sýnýrlarýnýn ortaya konduðunu belirtti.
Avrupa'dan, örneðin Balkanlar ve Karadeniz
Bölgesi'nden bakýldýðýnda Tunç Çaðý'nda
Troya'nýn büyük önem taþýdýðýný ifade etti.
Günün ikinci konuþmasýnda Rüstem Aslan,
34

Dr Gebhard Bieg le birlikte gerçekleþtirdikleri
"Troia/Ýlion Su Yollarý" baþlýklý bildirisini
sundu. Bu yýlýn temasý olan Kent ve Su
konusu kapsamýnda sunulan bildiride Roma
döneminde kentin su ihtiyacýný karþýlamak
için Ýda Daðý'nýn yamaçlarýndan su kemerleri
ve künklerle getirilen 20 km'lik su yolundan
bahsetti. Kemerdere Vadisi'ndeki, büyük
kemere gelen su kaynaðý ile ilgili sorun
ortaya kondu. Yapýlan yüzey araþtýrmalarýna
göre suyun Hayrettin Tepe'nin batýsý ve
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Zerdalli ile Çamlýca'nýn kuzeyinden geldiðinin anlaþýldýðý belirtildi. Kemerdere vadisinin
güneydoðususunda kalýntýlarý görülen küçük
su kemerleri ile suyun büyük kemere
taþýndýðýnýn anlaþýldýðý ifade edildi. Buralarda
Ýncirlidere ve Yörükyurdu Deresi kemerleri
tespit edildiði, ayrýca modern su yoluna paralel ilerleyen eski su yoluna ait künklere rastlandýðý belirtildi.
Korunagelmiþ uzunluðu 87 m. olan
Ýlion kentinin 11 km. doðusunda Kemer
Vadisindeki büyük su kemerinin M.S. I.yüzyýlda inþa edildiði, Roma dönemi sonlarýnda bir
depremde oldukça zarar gördükten sonra
tekrar onarým gördüðü belirtildi. Ýlion'daki
hamam ve kutsal çeþmede su yollarýnýn tarihlenmesi için ipuçlarý verdiði, Agoradaki
hamamýn M.Ö. I. yy. sonu yada M.S. I. yy.
baþlarýna tarihlendiði ifade edildi.
2. gün
Buluþmanýn ikinci gününün ilk konuþmacýsý
Prof. Dr. Mustafa Sayar "Gelibolu
Yarýmadasýnda Hellenistik Devirde Kurulmuþ
bir Baþkent: Lysimacheia" baþlýklý bildirisini
sundu. Bolayýr civarýnda aranmasýný önerdiði
kentin su yollarý ve sistemine de deðindi.

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Çanakkale'de deniz ile en yakýn ilgisi olan
antik kentin kurulduðu tepenin hem Marmara
hem de Ege denizine hakim bir tepede
olduðu bu nedenle M.Ö. 309 yýlýnda kurulan
Lysimacheia'nýn yer seçimi nedeniyle boðaz
trafiðini kontrol edebildiði vurgulandý. Bu
nedenle M.Ö.4. yy sonlarý ile 3. yy. baþlarýnda boðazdaki deniz ticareti büyük ölçüde
Lysimacheia'nýn kontrolü altýndaydý. M. Ö.
129 yýlýnda kent Roma egemenliðine geçmiþ.
Bizans döneminde de önemsiz bir kent halini
almýþ. Lysimacheia'nýn Bolayýr civarýnda
aranmasý gerektiðini belgeleyen verilerden
de bahsedildi. Bunlar arasýnda yazýtlar, mermer heykeltraþlýk örnekleri, mimari parçalar
belge olarak sunuldu. Bolayýr civarýndaki
Maltepesi de Lysimakhos'un mezarý nýn aranmasý için önerilebilecek konumda olduðu
belirtildi. Sonuç olarak tüm bu veriler
sayesinde Lysimacheia antik kentinin yeri
Bolayýr ve çevresi olarak saptandýðý belirtildi.
Lysimacheia ile baðlantýlý olarak çözülmesi
gereken bir sorun ise M.Ö. 7. yy. bir Miletos
kolonisi olarak kurulan Kardia antik kentinin
yerinin saptanmasýydý. M.Ö. 309 yýlýnda
tahrip
edilerek
halký
yeni
kurulan
Lysimacheia'ya sürülen Kardia kenti için en
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daki bazý kaidelerde üzerlerinde
heykellerin yer aldýðýný düþündürmekte. Sonuç olarak köprünün
salt dinsel amaçla kurulduðu ve
Smintheion kutsal alanýna hizmet
verdiði vurgulandý.
Prof. Dr. Coþkun Özgünel'in
sunumunun sonunda Apollon
Smitheion kazýlarýnýn 25. yýlý
nedeniyle Çabisak Baþkaný Saim
Yavuz tarafýndan kendisine tapýnaðýn bir maketi sunulmasý
Coþkun beyi çok duygulandýrdý.

uygun yerde üzerinde arkaik, klasik ve
Helenistik dönemlere tarihlenen çok sayýda
seramik ele geçmekte olan Bakla Burnu
önerildi.
Günün ikinci konuþmacýsý Prof. Dr.
Coþkun Özgünel'di. "Gülpýnar - Tuzla
Ovasýndaki Roma Köprüsü" baþlýklý
sunumunu yaptý. Roma dönemi köprü yapýmlarýndan bahsettikten sonra Gülpýnar Tuzla
köprüsünün M.Ö. 2. yy.ýn ilk çeyreðinden
daha
eski
olamayacaðý
vurgulandý.
Gülpýnar'ýn 6-7 km kuzeybatýsýndaki köprü
Tuzla çayýnýn yatak deðiþtirmesi nedeniyle
bugün çayýn güneyinde kalmýþ. Aleksandria
Troas ile Smintheion arasýnda baðlantýyý
saðlayan bir tören köprüsü olarak
düþünülmekte. Köprüde 3 ana 4 küçük tonoz
korunagelmiþ. Saptanan uzunluðu 150 m. dir.
Köprü Vitrivius'un bahsettiði ikinci inþaat sistemi kullanýlarak, yani ayaklarýn oturacaðý
temelin taþ bir döþeme veya temellerin oturacaðý kazýklar kullanýlarak ayaklarýn oluþmasýnda ilk adým atýlmýþ olmalýdýr. Köprünün
güney giriþinde korkuluk sistemi vardý.
Malzeme olarak iyi oluþmamýþ mermer kullanýlmýþ. Köprünün Aleksandria Troas yönündeki giriþ ve döþeme bölümü tahrip olmuþ.
Smintheion çýkýþý ise ayakta kalmýþ. Köprü
üzerinde herhangi bir araç izinin bulunmamasý buranýn sadece yayalar tarafýndan kullanýldýðýný düþündürmekte. Köprü kenarlarýn36

3. gün
Üçüncü günün ilk konuþmacýsý
Prof. Dr. Brian Rose'du. "Biga
Bölgesi Yüzey Araþtýrmalarý"
konulu konuþmasýnda; Onaltý
yýldýr çalýþtýðý Troia kazýlarýsýrasýnda bölgenin
klasik dönem tarihine ilgi duyduðunu,
Bölgenin M.Ö. 6.-4. yüzyýllarda Akdeniz
dünyasý için önemli bir bölge olduðunu belirtti. Bölgenin bu dönemlerde Persler tarafýndan
kontrol edildiðini ancak ele geçen pek çok
eserin de Yunan kültürü etkisi ile yapýldýðýný
bu nedenle bölgeye Greko- Pers adý verildiðini söyledi. Bölgede yaþayan zengin kiþilerin
bir mezar odasý ve lahitten oluþan gömünün
toprakla örtülmesiyle oluþan tümülüs
mezarlara gömüldüðünü dolayýsýyla bu
mezarlarýn bu insanlarýn yaþamýyla ilgili
ipuçlarý verdiðini belirtti. Bu mezarlar soyguncularýn odak noktasý olduðundan çoðu soyulmuþ olarak ele geçmiþtir. Biga Gümüþçay
bölgesi ve Çan'da ele geçen lahitlerde ayný
akibete uðramýþtýr. Üzerindeki tasvirlerden
dolayý Polyksene Lahdi olarak adlandýrýlan
lahit M.Ö. 6. yy. sonlarýna tarihlendirilir. Bir
tarafýnda Polyksene'nýn öldürülmesi sahnesi,
diðer yanda bir sempozyum sahnesi iþlenmiþtir. Bir diðer tümülüs olan Dedetepe
tümülüsü de soyulmuþ olarak ele geçmiþ.
Ýçerisinde iyi korunmuþ boyalý yatak ele
geçmiþ M.Ö. 480-460 yýllarýna tarihlenmiþtir.
Diðer bir lahit Çan'da ele geçmiþ M.Ö. 4.yy.
baþlarýna tarihlenmiþ üzerinde savaþ ve av
sahneleri yer almaktadýr. Mezarlarýn çoðunun
soyulmuþ olarak ele geçmesi nedeniyle
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gömü adetleri ile ilgili bilgilerimiz azdýr.
Yapýlacak çalýþmalarla bilinmezlerin açýða
çýkarýlmasý konusunda yardýmcý olacaktýr.
Reyhan Körpe ise Granikos bölgesindeki yüzey araþtýrmalarýnýn nedeninin bölgenin zenginliðine raðmen çok fazla araþtýrmanýn bulunmayýþý olduðunu belirtti. Bölgede
birçok kent bulunmakta , ayrýca en çok
tümülüse bu bölgede rastlanmaktadýr.
Perslerle Ýskender arasýndaki Granikos
savaþý burada gerçekleþmiþtir. Amaç bölgenin bu zenginliðini ortaya çýkartmaktýr. Bu
yýl ilki yapýlan yüzey araþtýrmalarýnda 14 yeni
tümülüs, 3 þapel, 2 nekropol, 1 kutsal alan
tespit edilmiþ. Yazýt parçalarý ve mimari
parçalar ele geçirilmiþ. Granikos savaþýnýn
nerede yapýldýðý tespit edilmeye çalýþýlmýþ.
Günün ikinci konuþmacýsý Prof. Dr.
Elmar Scwertheim" Aleksandria Troas kenti
ve Su" konulu konuþmasýný gerçekleþtirdi.
Kentte suyun üç bakýmdan önemli olduðunu
bunlarýn deniz, içme suyu ve kestanbol kaplýcalarý olduðunu belirtti. Kentin kuruluþ nedeni
limanlara sahip olmasýydý. Þehirdeki iki
limanýn yaný sýra Larisa ve Kolonai limanlarýna da hükmediyordu. Ýmparator Augustus
döneminde Bozcaada'da Aleksandria Troas
kent arazisine dahil oldultan sonra Bozcaada
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

ve Aleksandria Troas arasýndan geçmek
zorunda olan gemilerden gümrük parasý alýnmýþ olmalýydý. Buda kentin zenginleþmesini
desteklemiþtir. Roma ordularý da Doðuya
giderken daha emniyetli olduðu için bu yolu
tercih ediyorlardý. Böylece büyük bir kent olan
Aleksandria Troas'ýn büyük sorunu da içme
suyu idi. Bu Neandria ile Aleksandria Troas
arasýnda 20 km.lik bir su hattý yapýlarak
çözülmüþtür. Su Gökçebayýr üzerinden kente
getirilmiþtir. Doðu kapýsýndan þehre gelen su
ayný zamanda hamamýn da su ihtiyacýný
karþýlýyordu. Tapýnak kazýlarý sýrasýnda
ortaya çýkarýlan içme suyu ve pis su sistemleri etraftaki yapýlarýn kendilerine ait bir su
sistemi olduklarýna iþaret etmektedir. 8-10 m.
derinlikteki pis su kanalý dikkat çekicidir.
Kestanbol kaplýcalarý antik dönemde de
önemliydi. Bu bölgede zengin insanlarýn
yaþadýðý bir dýþ mahalle oluþmuþtu. Çevredeki mezar anýtlarý da bu mahalleye aitti. Belki
bu kaynaktan kente de su getirilmiþti ancak
bunun cevabý ilerideki araþtýrmalarda verilebilecektir.
Geçen yýl ele geçirilen bir Roma yazýtý
hakkýnda da bilgiler veren Prof. Scwertheim
þunlarý söyledi. 2. m. yüksekliðinde 1.m.
geniþliðindeki yazýt 90 satýr bulunmakta
37

Haberler

Roma imparatoru Hadrian tarafýndan
yazýlmýþ 3 mektup yer almaktadýr. 3 mektupta gezici tiyatrocular ve sporcular derneðine
yazýlmýþtýr.
4. gün
Günün ilk konuþmacýsý Doç Dr. Nurettin
Arslan'dý. "Lampsakos Kenti ve Çevresi
Yüzey Araþtýrmalarý "konulu sunumunu yaptý.
Araþtýrmanýn amacý antik kaynaklarda adý
geçen ancak yerleri konusunda yeterli arkeolojik verileri olmayan kentler hakkýnda arkeolojik malzemelerin elde edilmesi olarak ortaya
kondu. Bu yýl ki çalýþmalarýn Lampsakos,
Perkote ve Paisos antik kentleri çevresinde
yoðunlaþtýðýný belirtti. Kentler hakkýnda tarihsel bilgiler sunuldu. Antik kaynaklarda sözü
edilen Perkote Persler'e karþý oluþturulan
deniz birliðine katýlým payý olarak 500 drahmi
ödediði bilinir. M.Ö. 466 -64 yýllarýnda
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Yunanistan'dan kaçmak zorunda kalan devlet
adamý Themistokles'i, Persler sahiplendiler.
O'na geçimi için 5 kent tahsisi ettiler. Bunlar
arasýnda þarabý için Lampsakos, kumaþ ihtiyacý için Perkote'de vardý. Buradan
Perkote'nin
hayvancýlýkla
uðraþtýðýnýn
anlaþýlabileceði ifade edildi. Perkote'den
deniz kenarýnda olarak bahsedilmesine raðmen günümüzde eski ve yeni perkote olarak
ifade edilen iki yerleþmede denizden bir hayli
uzakta kalmýþtýr. Yeni Perkote'nin Umurbey'in
Tabaklar Mahallesinde olabileceði vurgulandý. Antik kaynaklarda adý sýkça geçen
Lampsakos bir Milet kolonisi olarak kurulmuþtu. Attika Delos birliðine 12 talent ödemekteydi (1 talent =26 kg. gümüþ) Bizans
döneminde
piskoposluk
merkeziydi.
Araþtýrmalar sýrasýnda Çavuþköy yakýnlarýnda ele geçen bir tören haçýnýn burada da bir
kilise nýn varlýðýný düþündürttüðü ifade edildi.
Orta çaðda boðazýn geçiþ noktasý Lapseki ve
Gelibolu arasýydý.
Lapseki'in zenginliði
madenler þarap ve zeytinyaðý idi. Hellenistik
dönemde altýn süs eþyalarýnýn üretildiði
önemli bir merkezdi. Karadeniz kýyýlarýndan
gelen tahýldan da önemli gelir elde etmekteydi. Lampsakos ekonomik zenginliði yanýnda
yetiþtirdiði bilim adamlarýyla da ünlüydü.
Kentin en ünlü filozofu Anaxigoras sürgün
olarak geldiði bu kentte bir okul kurmuþtu.
Mezar taþýnda gökleri inceleyen Anaxigoras
burada yatýyor yazmaktaydý. Bir diðer bilim
adamý Epicur'du. En ünlü öðrencisi
Metrodoros'tu. Lampsakos'un en ünlü tanrýsý
Priapos idi. Bu tanrý için eþek kurban ederlerdi. Araþtýrýlan bir diðer kent Paisos'tur. Bir çok
araþtýrmacý Paisos'u bugünkü Adatepe
sahilinde lokalize etmiþ ancak buralarda
bunu destekleyen buluntulara rastlanmamýþ.
Buna karþýlýk daha kuzeyde denize paralel
yüksek tepe üzerinde seramik buluntular bir
yerleþmenin varlýðýný göstermiþ. Ayrýca
Lampsakos civarýnda Þevketiye, Güreci,
Þahinli köylerinde de yerleþme izlerine rastlandýðý ifade edildi.
Günün ikinci konuþmacýsý Prof Dr.
Ümit Serdaroðlu'du. "Assos" konulu
sunumunu yaptý. Kentin bir yanardað patlamasý sonucu oluþan volkan konisi üzerinde
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konumlandýðýný söyledi. Assos'un teraslar
halindeki, trahit, bazalt ve volkan aðzý
kayaçlardan oluþan bir coðrafi yapýsý bulunmakta. Assoslu'lar. Doðayý kullanmayý iyi
biliyorlardý. Yüzlerini denize dönüp denizcilikle uðraþtýlar. Tarým alanlarý kýsýtlýydý.
Hayvancýlýk önemli bir geçim kaynaðý idi. Et
ve arpa çorbasý temel besinleriydi. Nekropol
de ele geçen iskeletlerin incelenmesi bu
konuda ilginç bilgiler vermiþ. Örneðin en az
tükettikleri besin balýktý. Aðýrlýklý olarak tahýla
dayalý beslenme söz konusu. Kemiklerin
incelenmesinden menenjit ve romatizmanýn
yaygýn hastalýklar olduðu ortaya çýkmýþ.
Nüfusu 4-5 bin olan kente tahýl ticaretle geliyordu. O dönemin önemli tahýl bölgesi
Ukrayna'dý. Tahýl kuzeyden gelir Ege
adalarýný beslerdi. Boðazlar hayat yoluydu.
Assos için bir önemli zenginlik maden idi.
Bugün kentin doðu yamacý demir cüruflarýyla
doludur. Demir ergitilmiþ kalýplara dökülerek
levhalar halinde ihraç edilmiþtir. Assos sosyal
hayatýnda doðru karar veren yargýçlarýyla da
ünlüydü. Deðiþik kentlere yargýç yolluyordu.
Assos nekropolü M.Ö. 7. Yüzyýldan M.S. 3.
yüzyýla kadar kesintisiz kullanýlmýþtý. Assos
bir dönem ceset yiyen taþ olarak ünlenen
lahitler ihraç ediyordu. Aristo'nun öðrencilerinden Teofrades bu taþtan bahseder.
Bunun nedeni lahitlerin içine konan Alün yani
þaptý. Assos kuruluþundan itibaren kesintisiz
iskan görmüþ. Hristiyanlýkta piskoposluk
merkeziydi. Sain Paul burada Lukas'la
buluþarak Midilliye geçmiþti. Bu onun
Anadolu'daki son yolculuðudur. Midilli'den
Roma'ya geçerek orada öldürtülmüþtür.
Þimdi muhtemelen onunda geçtiði kentten
sahile inen antik yol ortaya çýkarýlmaktadýr.
Kýyý çizgisi antik dönemdeki çizgisini korumaktadýr. O zamanlar kentin iki mendireði
bulunmaktaydý. Bugün kent koruma altýnda
olduðundan sahilde yeni yapýlar yapýlmamýþtýr.
III. Çanakkale Troas Arkeoloji
buluþmasý
30 Aðustos- 3 Eylül tarihlerinde III. gerçekleþtirilen Çanakkale Troas Arkeoloji buluþmasýnýn dört günün özetlerini gazetenizin
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geçen haftaki sayýsýnda dört sayfa olarak vermiþtim. Arkeolojiye ilgi duyanlar için gerçekten çok yararlý bir beþ gündü. Ýlgili ve heyecanlý dostlarýmýz bu beþ gün içerisinde bizi
hiç yalnýz býrakmadýlar. Kendilerine bir kez
daha teþekkür ediyorum. Buluþmayý kaçýranlara da yayýnlanan kitaplarý almayý öneririm.
Bu yýlki buluþmanýn kitabýný önümüzdeki yýl
yayýmlamayý ümit ediyoruz. Geçtiðimiz iki
yýlýn buluþmalarýnda ki bildirilerin yer aldýðý
kitaplar ise yayýmlandý. Bu yýl buluþmadaki
bildiriler için bir tema saptamýþtýk. Bilim
adamlarýmýz da bu temaya uygun bildiriler
sundular. Böylece kentlerin su ile iliþkilerine
dair bilgi daðarcýðýmýz geniþledi. Önümüzdeki yýl bu tema "Kent ve Ýnanç" olacak yine
ilginç sunumlarýn olmasýný bekleyebiliriz.
Þimdi son günün deðerlendirmesini yapalým.
Buluþmanýn son gününün ilk konuþmacýsý
Doç. Dr. Halime Hüryýlmaz'dý. Kent ve Su
temasýna uygun olarak"Gökçeada'ya hayat
veren Su Kaynaklarý" konulu bir sunum yaptý.
Gökçeada sularý bakýmýndan da þanslý bir
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Ada'dýr. Dünya'nýn sular bakýmýndan en bol
suyu olan dördüncü adasýdýr. Sular adanýn
çöküntü alaný olan orta kýsýmda toplanmýþ.
Kayaçlardan gelen sular adaya hayat veriyor.
Ada'da dört adet baraj göleti ve bir adet de
tuz gölü bulunmaktadýr. Ada'da devamlýlýk
gösteren akarsular bulunmaktadýr, ama su
seviyeleri çok düþüktür. Baraj gölleri, sularýný
yeraltý kaynaklarýndan saðlarlar. Adanýn doðu
kesiminde denizden taþan sulardan oluþmuþ
Tuz Gölü bulunmaktadýr. Tuz Gölü adanýn
%1'i kadardýr. Tuz Gölü (Lagün Gölü) denize
çok yakýndýr, kýþýn denizle birleþmekte ve
yazýn sularýn kurumasý ile tuz elde edilmektedir. Þifalý siyah çamur bu gölün alaný
içindedir. Deniz suyu Karadeniz kökenli, olup
tuzluluk seviyesi çok azdýr. Kuzey sahillerde
tuzluluk iyice azalýr. Deniz içinde çok miktarda, sualtý kaynak sularý (sýcak ve soðuk) çýkmaktadýr. Karada maðara sayýlý sayýda
olmasýna karþýn denizde bir çok maðara
bulunmaktadýr. Adada irili ufaklý þelaleler
bulunmaktadýr. Bunlardan biri Marmaros
þelalesidir. Su ile ilgili olarak adada çeþmeler
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ve çamaþýrhaneler ilgi çekicidir. Buluþmanýn
son konuþmacýsý Ýsrail Hayfa üniversitesinden Prof. Dr. Michal Artzy'di Konuk konuþmacý Çanakkale'de sualtý arkeolojisi ile ilgili
çakýþmalara ivme kazandýrmak amacýyla
Türkiye'den örnek bir sualtý kazýsý sundu.
2000 yýlýndan bu yana Urla Limantepe Antik
Kenti'nin limanýný ortaya çýkarmak amacýyla
Ankara Üniversitesi ile Hayfa Üniversitesi
ortaklýðýyla su altýnda çalýþmalar yapan Artzy
yaptýklarý çalýþmalarýn bir özetini sundu.
Türkiye'de sualtýnda yapýlan ilk sistemli liman
kazýsý olan Urla Limantepe'deki antik liman
yerkabuðunun hareketleri sýrasýnda bir kýsmý
sular altýnda kalmýþ. Artzy yönetimindeki ekip
Limantepe Antik Kenti'nin su altýnda kalan
yüz metre uzunluðunda 40 metre geniþliðindeki limaný araþtýrmak için önce kendi haritalarýný yapmýþlar. Ardýndan sondajlarla ön bilgiler elde etmiþler. Eski limaný üç bölgeye
ayýrmýþlar. Kýyýnýn antik dönemde nerede
olduðunu, dalga kýranýn yerini ve liman
üzerinde insan eliyle yapýlan herhangi bir
yapý olup olmadýðýný araþtýrýyorlar. Urla
Limaný'nýn hemen içinde 7 metrelik bir derinlikte dünyanýn bilinen en eski limaný olduðu
kabul edilen kalýntýlar inceleniyor. Tekne
üzerine konulan motor yoluyla deniz dibine
uzatýlan özel hortum, dýþarýdan aldýðý havayý
kullanarak, liman kalýntýlarýný örten tabakayý
kaldýrýyor. Su altýnda oluþturulan bilgisayar
ortamý ile buluntular anýnda kayýtlara geçirilip,
deðerlendiriliyor. Konuþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan Çabisak baþkaný Saim
Yavuz bir kapanýþ konuþmasý yaparak
herkese teþekkür etti. Bu son günde Belediye
baþkaný Ülgür Gökhan bizleri yine yalnýz
býrakmadý. Önümüzdeki yýl Kent ve Ýnanç
temalý buluþmada buluþmak üzere kapanýþ
kokteyline geçildi. Buluþma kadar kokteylde
farklýydý. Troya dostlarýnýn veya eþlerinin
ellerinden çýkan birbirinden lezzetli yerel
yemekler. Katýlýmcýlarýn beðenisini kazandý.
Tüm Troya dostlarý bu imeceye katýldýlar.
Ayrýca kentimizdeki duyarlý bazý kurumlarda
desteklerini esirgemediler. Bu muhteþem
buluþmaya emek ve katký veren sunumlarýyla
ve dinleyici olarak katýlan herkese binlerce
teþekkürler.
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APOLLON SMINTHEUS TAPINAÐI
GÜLPINAR KAZILARI’NIN 25. YILI BÝR
ETKÝNLÝKLE KUTLANDI
Derneðimiz eski baþkanlarýndan Prof. Dr.
Çoþkun ÖZGÜNEL "Apollon Smintheus
Tapýnaðý Gülpýnar Kazýlarý"nýn 25. yýlýný bir
etkinlikle kutladý. Etkinlik 06.10.09.2004 tarihleri arasýnda Apollon Smintheus Tapýnaðý'nda
gerçekleþtirildi.
Etkinliði bir basýn açýklamasý ile
kamuoyuna duyuran hocamýz, "Gülpýnar
Apollon Smintheus Tapýnaðýndaki kazýlar 25.
yýlýný doldururken, Helenistik dönemin en
önemli tapýnaðý Apollon Smintheus Tapýnaðý
kazý ekibinin gururu oldu.
Gülpýnar Beldesinde 1980 yýlýnýn
Temmuz ayýnda baþlayan kazýlarda bugüne
kadar 300 bilim adamý görev yaptý. Kazýda,
uzun yýllar üzerinde bulunan yað mengenesinin büyük tahribatýna uðrayýp yok olma
tehlikesiyle karþý karþýya kalan Apollon
Smintheus Tapýnaðý gün ýþýðýna çýkarýldý. 25
yýlda ortaya çýkarýlan tapýnakta en az 50 yýl
daha kazý ve restorasyon çalýþmasý yapýlmasýna ihtiyaç olduðunu dile getiren
ÖZGÜNEL, sponsor olarak Çanakkale'nin
sanayi kuruluþlarýný yanlarýnda görmek istediklerini belirtti. Helenistik Çað Anadolu
sanatýnda, mimari ve plastik yapýtlarýyla en
özgün yapýlar içinde yer alan Apollon
Smintheus Tapýnaðý'ný gün ýþýðýna çýkarmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirdi.
Tapýnaðýn friz ve figürlü sütun tamburlarýnda,
Homeros'un Ýlyada destanýnda anlattýðý Akha
- Troia Savaþý, Anadolu'da ilk kez bu kadar
güzel ve görkemli bir yontu betimlemeleriyle

karþýmýza çýktýðýný; bu betimlemelerin yer
aldýðý ikinci bir tapýnaðýn bugün için ne
Anadolu'da, ne Yunanistan ne de diðer yörelerde gün ýþýðýna çýkarýlmadýðýný" söyledi.
ARKEOLOJIK YERLEÞIMLER
SANAL ALEMDE
Türkiye Arkeolojik Yerleþmeleri (TAY) Projesi
grubu, Türkiye'deki 3 bin 341 arkeolojik yerleþim alaný ile ilgili bilgileri internette bir veri
tabanýnda sunmaya baþladý.
Baðýmsýz arkeolog, bilgi iþlem
uzmanlarý ile yurt genelinde 11 yýldýr çalýþmalarýný sürdüren TAY Projesi grubu, Türkiye
haritasý üzerinde oluþturulan bir veri tabaný
aracýlýðýyla tarihi yerlere ýþýk tutuyor.
Eski Taþ Çaðý'nýn baþý ile Ýlk Tunç
Çaðý'nýn sonuna kadar bulunan yerleþim
alanlarýný gösteren veri tabanýnda 11 bin 837
fotoðraf sergileniyor.
TAY Projesi Koordinatörü Oðuz
Tanýndý, Türkiye'deki arkeolojik envanterleri
ortaya çýkarmak ve bunlarý ulusal ve uluslararasý boyutta paylaþmak için böyle bir
çalýþma baþlattýklarýný kaydetti.
'GELDÝM, GÖRDÜM, TIKLADIM'
Tanýndý, "Geldim, gördüm, týkladým" adýný
verdikleri veri tabanýný duyarlý harita denilen
Türkiye haritasýnýn üzerine yerleþtirdiklerini,
merak edenlerin 'tayproject.org/veritab.html'
adresinden bu veri tabanýna ulaþabileceðini
belirtti.
tayproject.org/veritab.html
Bu uygulamanýn hem devlet kurumlarý hem de vatandaþlar için rehber konumunda olduðunu vurgulayan Tanýndý, "Bu
proje üzerinde 1998 yýlýndan beri çalýþýyoruz.
Bu veri tabanýn dünyada bir benzeri daha
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yok. Ýngiltere, Ýsrail gibi ülkelerde bu yönde
hazýrlanan veri tabanlarý bile bu kadar kapsamlý deðil. Ayrýca, bunlara her isteyen
vatandaþ ulaþamýyor. Arkeolojik yerleþim birimlerini belirleyebilmek için 11 yýldýr çalýþýyoruz. Millattan önce 2 bin yýlýndan Ýlk Tunç
Çaðý'nýn sonuna kadar olan dönemden 3 bin
341 adet arkeolojik yerleþim alanýný yayýnlýyoruz. Bunlardan 2 bin 269'unda bizzat
giderek çeþitli incelemelerde bulunduk" diye
kaydetti.
HERKESE KOLAYLIK
Tanýndý, uygulamanýn tarih meraklýlarý kadar
resmi kuruluþlarý da ilgilendirdiðini vurguladý.
Proje ile yerleþim alanlarýnýn son durumlarý
hakkýnda bilgi verileceðini anýmsatan
Tanýndý, "Bu uygulama sayesinde Kültür ve
Turizm Bakanlýðý yetkilileri, güvenlik güçleri
kolay ve kýsa sürede istenilen tarihi bilgiye
kolayca ulaþabilecek. Araþtýrmalarýmýzý daha
da geliþtirerek, Klasik Çaðlar, Urartu, Roma
ve Bizans dönemine ait bilgileri de veri
tabanýna ekleyeceðiz. Daha da geliþtireceðimiz uygulamayla tarihe meraklý yerli ve
yabancý turistlerin ilgisini Türkiye'ye çekeceðiz. Tarihi yerleri görmek isteyenler için
rehber görevi yapacak bu veri tabaný
sayesinde Anadolu topraklarýndaki 4 bin yýllýk
tarihi gözler önüne seriyoruz" diye konuþtu.
DEFÝNECÝLERDEN KÜLTÜR MÝRASINA
DARBE
Definecilerin, Türkiye'nin kültür mirasýna çok
büyük zarar verdiði saptandý. Türkiye
Arkeolojik Yerleþmeleri (TAY) tarafýndan arazi
çalýþmalarýnda tespit edilen tahribat, 'Tahribat
Manifestosu' adý altýnda duyurulacak.
Türkiye Arkeolojik Yerleþmeleri (TAY)
Proje Koordinatörü Oðuz Tanýndý, 5 yýlý
arazide, 11 yýldan beri yaptýklarý çalýþmada,
hemen her köyde bir defineci bulunduðunu,
bazý köylerin ise tüm bireylerinin bu iþle
uðraþtýðýný belirlediklerini söyle
Oðuz Tanýndý, projelerinin dünya
kültür emanetlerinin önemli parçasý olan
Türkiye kültür varlýklarýna ait bulgularýn kronolojik bir envanterinin çýkarýlmasý ve bu bilginin uluslararasý platformda paylaþýlmasý
amacýna yönelik tasarlandýðýný kaydetti.
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Tanýndý, ekiplerinin yaptýklarý araþtýrmada, bölgesel farklýlýklar olmakla birlikte,
aðýrlýklý olarak tarým nedeniyle yeraltý zenginliklerinin tahrip edildiðini gözlemlediðini,
kültür mirasýnýn yok olmasýnda ellerindeki
detektörlerle serbestçe dolaþan definecilerin
de rolü olduðunu bildirdi.
HER KÖYDE BÝR DEFÝNECÝ
Defineciliðin temelinde ekonomik sýkýntýlarýn
yattýðýný, talih oyunlarýnýn yaygýnlaþmasýnýn
bu iþi artýrdýðýný ifade eden Tanýndý, "Hemen
her köyde mutlaka bir defineci var. Hatta bazý
köylerde tüm bireyler bu iþle uðraþýyor. Kolay
para kazanma umudu, ayný zamanda talih
oyunlarýndaki gibi heyecan, defineciliði
körüklüyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle
büyükþehirlere göç eden kiþiler de göç ettikleri yerde umduðunu bulamayýnca bu iþe
merak sarýyor. Büyükþehirlerin 10 kilometre
gibi yakýn çemberlerinde define kazýlarýnýn
daha fazla görülmesi bu savýmýzý güçlendiriyor. Batý Akdeniz, Eskiþehir ve civarý, Ýç Ege,
Marmara'nýn güneyinde define kazýlarýna
daha sýk rastlýyoruz" diye konuþtu.
KÖYLÜ ALET EDÝLÝYOR
Tanýndý, define kazýlarýnýn yaygýnlaþmasýnda
en önemli etkenlerden birinin de organize
örgütler olduðunu dile getirerek, "Suçun içine
bizzat girmek istemeyen bu örgütler köylüleri
açýkça kullanýyor. Bu kiþiler definenin yerini
belirledikten sonra normal bir kaðýda haritasýný çýkarýyor, bu kaðýt parçasýný deforme
ederek, hazine haritasý görüntüsü verdikten
sonra köylüye buradaki tarihi eseri çýkarmasý
halinde belli bir miktar para vereceðini belirtiyor. Gösterilen yerde istenilen parçayý
çýkaran köylü, her yeri potansiyel define
arazisi olarak görüyor, tamamen bu iþe odaklanýyor" dedi.
TARLA KENARINA ÇÝVÝ GÖMENLER
Tanýndý, definecilerin tarihi deðerlere verdiði
zarar kadar, çiftçileri de zarar uðrattýðýný
belirterek, "Adana'nýn Karataþ Ýlçesi'nde bir
çiftçi, pamuk tarlasýna zarar verilmemesi için
tarla kenarýna çivi gömdüðünü söyledi.
Gerekçe olarak da detektörlerle kazý yapanlarýn adresini deðiþtirmek olduðunu bildirdi.
iDOL
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Bu örnek bile definecilerin ne kadar yaygýn
olduðunu ve yol açtýklarý zararýn boyutu
hakkýnda fikir verebilir" dedi.
'SORUNUN ÇÖZÜMÜ EÐÝTÝMDE'
Tanýndý, sorunun özellikle kýrsal kesime verilecek eðitimle giderilebileceðini, bu konuda
Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn kurduðu
çevre timlerinin önemli bir misyon üstlendiðini bildirdi.
'YASAL DEFÝNECÝLÝK' DÜNYADA YOK
Tanýndý, kültürel mirasýn korunmasý için yasal
defineciliðe de düzenleme getirilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Bizden baþka dünyanýn
hiçbir yerinde izin alýnarak ve gözetim altýnda
yasal definecilik yapýlmýyor. Özellikle Doðu
Anadolu'da bilinçsizce yapýlan kazýlar
nedeniyle üzücü tahribatla karþýlaþtýk" dedi.

"TROYALI KADINLAR (TROADES)" ADLI
TÝYATRO YAPITI,YUNANCA OLARAK
TROIA’DA SAHNELENDÝ
3-4 Temmuz 2004 tarihlerinde Troia örenyerinde antik dönem Odeon yapýsýnda,
Euripides'in "Troyalý Kadýnlar (Troades)" adlý
tiyatro yapýtý, Yunan tiyatro topluluðu Tiyatro
DÝADROMÝ tarafýndan Yunanca olarak sahnelendi.
Antik dünya yazarlarýnýn oyunlarýnýn o
dönemin mimarlýk yapýtlarýnda sahneye

koyulmasý gerçekten etkileyiciydi. Dekora
gereksininim yoktu. Olaylar antik dünyanýn
Troia'sýnda yaþanmýþtý. Troialý kadýnlar binlerce yýl sonra anavatanlarýna dönmüþlerdi.
Antik mekanlarda ve ören yerlerinde bu tür
gösterilerin düzenlenmesi, ülkemizin tanýtýmý
ve kültür turizmi açýsýndan oldukça önemli.
Ýzleyiciler arasýnda Yunanistan'dan gelen
izleyiciler de vardý. Belki bu oyunu kendi
ülkelerinde izleme olanaðý bulmuþlardý. Ama
Troia'da Troialý Kadýnlarý anavatanýnda ilk
kez izleme olanaðý buldular. Oyundan ve
Troia'dan ayrýlýrken taþýdýklarý duygularý
ülkelerine döndüklerinde nasýl bir heyecanla
anlatacaklarýný düþünmek bile insaný mutlu
ediyor.
Geçmiþ yýllarda antik mekanlarda
düzenlenen deve güreþleri, pop ve rock
müzik konserleri gibi etkinliklerin yaþlý ve
yýpranmýþ bu yapýlara ne denli büyük Zararlar
verdiðine tanýk olmuþtuk. Bu tip antik mekanlar "Segesta Bildirgesi"nde belirtilen koþullar
doðrultusunda gerekli koruma önlemleri alýnarak özgün iþlevlerinde kullanýlýrsa, Troia'da
olduðu gibi, hem tarihi dokuya bir zarar verilmemiþ olacak hem de kültür turizmi açýsýndan ülkemize büyük bir girdi saðlamanýn yolu
açýlacaktýr. Bakanlýðýmýza bu uygulamalar
için büyük görevler düþüyor. Komþumuz
Yunanistan Olimpiyat Oyunlarýnda antik
stadyumda yarýþmalar yapýlmasýna izin vererek ülkesinin tanýtýmýnda bu mekanlarýn nasýl
kullanýlabileceðini tüm dünyaya göstermiþtir.
Bizler bunu neden yapmayalým? Devlet tiyatrolarýnýn repertuvarlarýnda antik dönem
yazarlarýnýn oyunlarý mutlaka vardýr. Bunlarý
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TAHRÝBAT MANÝFESTOSU
Oðuz Tanýndý ayrýca, 5 yýldan beri arazide
yaptýklarý çalýþmalarda tespit ettikleri tahribatý
önümüzdeki aylarda 'Tahribat Manifestosu'
adý altýnda duyuracaklarýný da kaydetti.

Haberler
sanatçýlarýmýzýn baþarý ile sergileyeceðine
inanýyoruz. Ayný bakanlýk bünyesinde bulunan bu kuruluþlar harekete geçirilebilirse,
uluslar arasý tiyatro festivallerini neden bu
mekanlarda düzenlemeyelim? Aphrodisias
stadyumunda veya Perge'de neden atletizm
þampiyonalarý düzenlemeyelim? Bu örnekleri
çoðaltmak mümkün. Ancak koruma önlemlerini elden býrakmadan bu etkinliklerden elde
edilecek gelirlerin büyük bir bölümünün yine
bu yapýlarýn korunmasýna ayrýlmasý koþuluyla. Böylece bir çok antik kent ve içerisindeki
mimari yapýlar gün ýþýðýna çýkarýlýp,
onarýlarak ayaða kaldýrýlabilir.
10 Aðustos 2004 gecesi Odeon
Çanakkale Troia Festivali'nin açýlýþýnda
piyano sanatçýmýz Tuluyhan UÐURLU'nun
resitalina sahne oldu. Bu da gösteriyor ki
antik mekanlar artýk simgesel bir prestij ve
protokol alanýna dönüþmüþ durumdadýr.
ARKEOLOJÝ SPONSORLARINI
BEKLÝYOR
Türkiye'de bir çok arkeolojik kazý çalýþmasý
maddi destek yetersizliðinden yavaþ ilerliyor.
Yeni çýkan 'Sponsorluk Yasasý' arkeologlara
finansmanýn yaný sýra yeni külfetleri de
beraberinde getirecek.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn,
Temmuz ayýnda çýkardýðý 'Sponsorluk
Yasasý'na göre, sponsor olacak kiþilerin vereceði meblað vergiden düþecek. Yasa, bilim
heyetinin kendi sponsorunu kendisinin bulmasýný öngörüyor. Yasanýn çýkmasýný uzun
süreden beri bekleyen bilim adamlarý, þimdi
þirket þirket dolaþarak bilimsel çalýþmalarýna
sponsor arayacak. Bu noktada uzmanlar,
sponsorlarýn her kazýdan birer "Efes" beklememesi gerektiðini vurguluyorlar.
Arkeolojik kazý alanlarýnda çalýþma
yapacak Türk bilim heyetleri ödenek taleplerini her yýlýn aralýk ayýnda Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'na iletiyorlar. Baþvuran grubun ne
kadar ödenek aldýðý ise, temmuz ayýnda
kazýlarýn baþlamasýndan çok az bir süre önce
bildiriliyor.
Balýkesir'in Bandýrma Ýlçesi'ne baðlý
Ergili Köyü'ndeki 'Daskyleion' antik kentinde
sürdürülen kazýlarýn heyet baþkanlýðýný
yürüten Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji
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Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tomris Bakýr,
bu yýlki kazýlar için 80 milyar lira ödenek istediðini, ancak 30 milyar lira ödenek ayrýldýðýný
belirtti. Prof. Dr. Tomris Bakýr, ödenek yetersizliðinden az kiþi çalýþmak zorunda kaldýklarýný ve kazý çalýþmalarýnýn yavaþ gittiðini
söyedi. Prof. Dr. Tomris Bakýr, þöyle devam
etti: "Kültür ve Turizm Bakanlýðý iyi para veriyor gibi gözüküyor, ama ödenek yetersiz.
Ödenek yetersizliði, çalýþmalarýn büyük
ölçüde yavaþlamasýna neden oluyor, sonuca
ulaþamýyoruz. Daha ne projelerimiz var ama,
gündeme getiremiyoruz."
SPONSOR 'EFES' GÖRMEK ÝSTÝYOR
Sponsor arayýþlarýyla ilgili olarak Prof. Dr.
Tomris Bakýr, "Türkiye'de sponsorluk
yapacak firmalar, kazý alanlarýnda, Efes ve
Bergama'daki gibi yapýlar görmeyi bekliyor.
Daskyleion gibi görselliðe sahip olmayan
arkeolojik kazý alanlarýna sponsor bulmak ise
zor" þeklinde görüþ dile getirdi. Sponsor
arayýþýnýn önünde engel olarak, sponsor
kuruluþun kazýnýn bilimselliðine dair ikna
edilmesinin yattýðýný belirten Prof. Dr. Tomris
Bakýr, salt anlamýnda "görsellik"e sahip
olmasa da, bilimsel açýdan büyük önem
taþýyan bir çok kazý alanýnýn sponsor arayýþýna kurban gidebileceðini düþünüyor.
TÜM KAZILARA 1.6 TRÝLYON TL
Açýk hava müzesi Türkiye'de, toplam 93 alanda kazý çalýþmalarý devam ediyor. Bu
kazýlarýn 38 adedi Bakanlar Kurulu kararý ile
yabancý bilim heyetleri tarafýndan yürütülüyor. Yabancý bilim adamlarýnýn kazýlarýna
sponsorlar veya baðlý olduklarý üniversiteler
finansör olurken, Türk bilim heyetleri ise
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü
ve Döner Sermaye Ýþletmeleri Merkez
Müdürlüðü'nden ödenek alýyorlar. Bu kazýlar
arasýnda en yüksek ödenek 35 milyar lira ile
Perge (Antalya-Merkez), Patara (AntalyaKaþ), Laodikeia (Denizli-Merkez), Bayraklý
(Ýzmir-Merkez), Klazomenai (Ýzmir-Urla),
Kültepe (Kayseri-Merkez) ve Kaunos'a
(Muðla-Köyceðiz) kazýlarýna ayrýldý. Türk
arkeoji ekiplerine bilimsel çalýþmalarý için
ayrýlan toplam ödenek ise 1 trilyon 605 milyar
lira olarak gerçekleþti.
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ANKARA ROMA HAMAMI KURTARMA KAZILARINA
BÝR YIL ARADAN SONRA TEKRAR BAÞLANDI.

Ankara Roma Hamamý Kurtarma
Kazýlarýna Bir Yýl Aradan Sonra Tekrar
Baþlandý
Anadolu
Medeniyetleri
Müzesi
tarafýndan Roma Hamamý'nda gerçekleþtirilen kurtarma kazýlarýyla Ankara'nýn Antik ve
Geç Osmanlý döneminde kullanýlmýþ dýþ sur
duvarýnýn ortaya çýkarýlmasý hedefleniyor.
2002 yýlýnda yapýlan kazýlarda surun küçük
bir bölümü ortaya çýkarýlmýþtý. Bu yýl yapýla-

cak çalýþmalarda, jeofizik verilerden de faydalanýlarak surun Roma Hamamý örenyerinde izlediði güzergah ortaya koyulmaya
çalýþýlacak. Bilindiði gibi Ankara þehri dýþ sur
duvarý, Cumhuriyet döneminin baþýnda
gerçekleþtirilen imar faaliyetleri sýrasýnda
büyük oranda tahrip olmuþ. O nedenle surun
Roma Hamamý'nda kalan bölümünün ortaya
çýkarýlarak belgelenmesi, Ankara tarihi ve
arkeolojisi açýsýndan büyük önem taþýyor.



Derneðimiz Yönetim Kurulu Eski Üyesi
Çanakkale Koruma Kurulu arkeoloðu Özgür
ÇAVGA'nýn bir oðlu oldu. ÇAVGA ailesine
Karya adýný verdikleri yavrularý ile birlikte bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.



Düzeltme
Dergimizin 21. sayýsýnda arkeolog Rüstem
Aslan’ýn unvaný yanlýþlýkla Prof. Dr. olarak
yazýlmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz.
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ÝNSANLIÐIN ORTAK MÝRASI SULAR ALTINDA KALIYOR!
Allianoi, Ýzmir Ýli, Bergama Ýlçesi sýnýrlarý içinde, Bergama-Ývrindi karayolunun 18.
km'sinde, Bergama'nýn kuzeydoðusunda, Yortanlý Barajý gölet alanýnýn tam ortasýnda, Paþa
Ilýcasý Mevkii'nde yer almaktadýr. 1998 yýlýndan bu yana da Paþa Ilýcasý merkez olmak üzere
baraj gölet alaný içinde kalan alanda kurtarma kazý çalýþmalarý Bergama Müze Müdürlüðü'nün
kontrolünde devam etmektedir.Allianoi, Ören Yeri, Ýzmir I Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarý
Koruma Kurulu'nca; 29.03.2001 gün 9229 sayýlý kararla; I. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmiþtir.
Kazýlar sonucunda tam anlamýyla ziyaret edilebilecek bir ören yeri haline gelen
Allianoi'da gezi yollarý seyir platformlarý, bilgi panolarý ve gelenlere cevap verebilecek kapasitede otopark alaný düzenlenmiþtir. Görsel anlamda anlaþýlýrlýðýn arttýrýlmasý amacý ile
restorasyon ve koruma önlemlerine de önem verilmiþtir.
Halen baraj gövdesi ve çevre ile baðlantýsýný saðlayacak yol yapým çalýþmalarý devam
etmektedir. Proje aynen uygulandýðý takdirde, baraja su toplanmaya baþlandýðý gün Allianoi
tamamen su altýnda kalacaktýr.
ALLIANOI ÖREN YERÝNÝN, YORTANLI BARAJININ SULARI ALTINDA KALMASINA
ÇOK AZ BÝR ZAMAN VAR. BUNU ÖNLEYEBÝLMEK, ÝNSANLIÐIN ORTAK MÝRASININ,
GELECEK KUÞAKLARA KALMASINI SAÐLAYABÝLMEK ÝÇÝN "ALLÝANOÝ GÝRÝÞÝM GRUBU"
OLUÞTURULDU.
ALLIANOI'NÝN KURTARILMASI ÝÇÝN YAPILACAK ÇALIÞMALARIN GENÝÞ TABANLI
BÝR PLATFORMDA SÜREBÝLMESÝ VE BU ÇALIÞMALARIN UYGULANABÝLÝRLÝÐÝ
KONUSUNDA 07.09.2004- SAAT 14.30'DA ÝZMÝR BAROSU TOPLANTI SALONUNDA , Ýzmir
Barosu Avukatlarý, Mimar ve Mühendis Odasý temsilcileri, arkeologlar, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri ve basýn mensuplarý bir araya geldi.
"Allianoi Giriþim Grubu"nun aldýðý karara göre; Ýzmir Barosu avukatlarýnýn görüþleri,
DSÝ raporlarý, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Jeoloji mühendisleri ve Jeofizik mühendisleri
odalarý ve diðer sivil toplum örgütlerinin de görüþleri alýndýktan sonra "Allianoi Platformu"
çalýþmalarý baþlatýlacak. Allianoi Giriþim Grubu sözcüsü Avukat Arif Ali Cangý, sularýn gelmesi ile kaderi deðiþecek tarihi 1800 yýllýk yerleþim birimi Allianoi'nin Anadolu mozaðinin en güzel
parçalarýndan biri olduðunu, buranýn da kaderini deðiþtirecek tek unsurun Kasým 2005'te su
tutulmasý planlanan Yortanlý barajý olduðunu, önüne geçilmez ise bu dünya mirasýnýn baraj
sularý altýnda kalacaðýný vurguladý..Allianoi, þifalý sularý olan, dünya'da ikinci büyüklükteki dört
antik saðlýk yurdundan biri. Allianoi antik kalýntýlarý, Bergama'nýn 18 km. kuzeydoðusunda,
Yortanlý barajýnýn gölet alaný ortasýnda kalan, Paþa Ilýcasý mevkii olarak bilinen alanda.
Allianoi, halen sýcaklýðý 45-47oC olan, antik çað termalinden yararlanýlan, etrafýnda antik bir
sayfiye yerinin olduðu, kuzeyinde ise saðlýk, kültür ve konferans turizmine hizmet edecek
büyük bir turistik tesis. Ege'nin Zeugmasý'nýn yitip giden diðer tarihî ve kültürel deðerlerden
biri olmamasý için bu çalýþmaya katkýda bulunacak "ALLIANOI DOSTLARINI" aramýzda
görmek istiyoruz,…" dedi
"Allianoi giriþim grubu" zamana karþý yarýþýyor, sivil toplum örgütleri ve meslek
odalarýný iþbirliðine davet ediyor.
Ahmet Yaraþ
17.09.2004
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ÇANAKKALE - TROAS ARKEOLOJÝ
BULUÞMASI II
Kitapta, Troia Dostlarý, ÇABÝSAK ve
Çanakkale Belediyesi tarafýndan 1-5 Eylül
2003 tarihleri arasýnda Çanakkale Yalý
Han'da
düzenlenen
"Çanakkale-Troas
Arkeoloji Buluþmasý II" de sunulan bildiriler
yer alýyor.
Bir önceki etkinlikten farklý olarak
düzenlenen Arkeoloji Buluþmasý II'de,
Çanakkale Müze Müdürlüðünün bölgede
yaptýðý kazýlara, bilim adamlarýnýn kazý ve
yüzey araþtýrmalarýna iliþkin bildirilere yer
verilmiþ.
Kitapta sýrasýyla þu bildiriler yer
almakta.

Ýstanbul
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR,
"Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Coðrafya
Araþtýrmalarý".
ÇÖMÜ Arkeoloji Bölüm Baþkaný Yrd.
Doç. Dr. Nurettin ASLAN, "Lapseki Çan
Yüzey Araþtýrmalarý".
Ülkemizde ilk kez Çanakkale'de
gerçekleþtirilen ve geçen yýl ikincisi düzenlenen etkinliðin, kentte yaþayanlarý geçmiþi ile
buluþturmasý, kültürel deðerleri ve arkeolojik
mirasý sahiplenme yönünde oluþturduðu bilinç, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim iþbirliði ile halkýn katýlýmý gibi demokratik öðelerin
ön plana çýkmasý ve bunun bilim adamlarý ile
paylaþýlarak bir þölene dönüþtüðünü kitabýn
satýr aralarýndan öðreniyoruz.

Çanakkale Müze Müdürü Nurten
SEVÝNÇ, "Troas Bölgesi Müze çalýþmalarý".
Troia Kazý Baþkaný Prof. Dr. M.
Osman
KORFMAN,
"Çanakkale
Boðazý'ndaki Troia, Asya ve Avrupa ile
Ege'den Karadeniz'e Kültür Ýliþkileri".
Alexendreia Troas Kazý Baþkaný Prof.
Dr. Elmar SCHWERTHEÝM, "Alexendreia
Troas Kazýlarý".
Assos Kazý Baþkaný, Prof. Dr. Ümit
SERDAROÐLU, "Assos Kazýlarý".
Apollon Smintheus Kazý Baþkaný,
Prof. Dr. Çoþkun ÖZGÜNEL, "Apollon
Smintheus Tapýnaðý Kazýlarý".
Yenibademli Höyük Kazý Baþkaný
Doç. Dr. Halime HÜRYILAMAZ, "Gökçeada Yenibademli Höyük Kazýlarý".
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Yayýn Tanýtýmý
HARRAN OVASI YÜZEY ARAÞTIRMASI I-II
ARCHAEOLOGICAL SURVEY IN THE HARRAN PLAIN
HARRAN OVASI YÜZEY ARAÞTIRMASI I-II ARCHAEOLOGICAL SURVEY IN THE HARRAN PLAIN
Dr. Nurettin YARDIMCI, Ankara Mayýs 2004, 688 sayfa

Kitapta Eski Eserler ve Müzeler Eski
Genel Müdürü Dr. Nurettin YARDIMCI
tarafýndan Þ.Urfa Ýli, Harran Ýlçesi, Harran
Höyük'te 1983 yýlýndan bu yana yapýlan
kazýlarýn yaný sýra Harran Ovasý'nda yapýlan
yüzey araþtýrmalarýna da yer verilmiþ.
Yaklaþýk 2000 km'lik alanda 208 höyük ve
eski yerleþim yeri tespit edilmiþ. Bunlarýn
ölçümlerinin yapýlarak, kesit ve planlarýnýn
çýkarýldýðý, 1/25.000 ölçekli haritalara
iþlendiði belirtilmekte. Türkçe ve Ýngilizce
olarak yayýnlanmýþ olan kitapta, toplam 688
sayfadan oluþuyor.
Kitabýn önsözü deðerli hocamýz Prof.
Dr. Tahsin ÖZGÜÇ tarafýndan yazýlmýþ.
Tahsin ÖZGÜÇ, önsözde Harran için aþaðýdaki tanýmlamayý yapmýþ; "…Eski "Harran"
adý, (Harranu?) dört bin yýldan fazla bir
zamandan beri kesintisiz olarak kullanýlmaktadýr. O, Akdeniz ile Orta Dicle Ovalarý
arasýndaki doðal yol üzerine kurulmuþ
bir eyalet, müstahkem bir ticaret ve din
merkezidir.
Harran Ovasý'nda höyük þeklindeki devamlý yerleþim yerlerinin çokluðu,
seramiðin özelliði, onun Neolitik Çaðdan
beri kesif bir þekilde iskan edildiðini
göstermektedir. Onun adý, ilk defa M.Ö.
3000'e tarihlenen bir Ebla metninde
geçmektedir. Harran'da M.Ö. 3000'de
Eski Tunç Çaðý'nda iskan edilmiþtir.
Ancak orada bu çaða tarihlenen yazýlý
belgeye henüz rastlanmamýþtýr. Onun
adý Kaniþ metinlerinde de pek geçmez.
O, Ergani Maden yakýnýndaki Harran
Höyüðü ile de bir tutulmaz. Harran, Mari
kralý Zimrilim ile çaðdaþ bir metinde de
geçmektedir. Bu belge, bu dönemde de
Harran'da Sin Tapýnaðý'nýn varlýðýný
kanýtlamaktadýr.
Dr. Nurettin YARDIMCI'nýn
"Harran ve Harran Ovasý tarih ve tarihi
coðrafyasýnýn aydýnlanmasýný, lokalizasyon problemlerinin çözümünü, Asur
kaynaklarýna borçlu olduðumuzun bil48

incinde" olduðu, bunu da "okuyucuya, kitabýn
"Giriþ"inde konunun uzmanlarýnca hazýrlanmýþ
yayýnlardan
kazanýlan
bilgiler,
sürdürmekte olduðu kazýlarýnýn ýþýðýnda
ölçülü ve faydalý bir þekilde sunduðunu belirtmektedir.
Tahsin ÖZGÜÇ önsözün son
bölümünü þu sözcüklerle bitirmiþ; "Kitabýn
"giriþ"inde, Güneydoðu Anadolu Projesiyle
(GAP) Harran Ovasý'nda yeni baþlayan sulu
tarýmýn ve kanaletlerle suyun gelmesinin
Harran Ovasý'ndaki höyüklerin tahrip olmaya
baþladýðýný vurgulamaktadýr. Höyüklerin çoðu
þahýslarýn mülkiyetinde olup tapuludurlar.
Kanýmca, güçte olsa öncelikle tescilden
sonra, mümkün olduðu taktirde, höyüklerin
kamulaþtýrýlmasý yoluna gidilmelidir. Bu uygulamanýn, alýnacak koruma önlemleri yanýnda,
tutarlý bir çare olduðu" yönündeki düþüncesini açýklamýþtýr.
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Yayýn Tanýtýmý
GALATYA KRALLIÐI VE ROMA DÖNEMÝ ANKYRA ÞEHÝR SÝKKELERÝ
THE COINS OF GALATIAN KINGTOM and THE ROMAN COINAGE OF
ANCYRA IN GALATIA.
GALATYA KRALLIÐI VE ROMA
DÖNEMÝ ANKYRA ÞEHÝR SÝKKELERÝ THE
COINS OF GALATIAN KINGTOM and THE
ROMAN COINAGE OF ANCYRA IN GALATIA. Melih ARSLAN, Ankara 2004, 268 sayfa,
31 siyah beyaz, 55 renkli levhadan oluþan
kitap Ankara Ticaret Odasý tarafýndan yayýnlanmýþ.
Arkeolog Melih ARSLAN, Anadolu
Antik Camlarý: Yüksel Erimtan Koleksiyonu,
Roman Coins, Antik Sikke Defineleri: C. S.
Okray Koleksiyonu, Anadolu Antik Yüzük
Kaþlarý ve Yüzükleri adlý katalog-kitaplarýna
bir yenisini ekledi.

Roma Çaðý'nýn sonuna kadar ANKYRA
sikkeleri konusunda önemli bir fikir vermektedir. Sikkelerden bir kýsmý daha önce yayýnlanmýþ olsa da çok sayýda Ankyra sikkesi ve
buna ek olarak birçok müze, koleksiyon ve
özellikle Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi'nden
toplanan
Galat
Krallýk
sikkelerinin katalog biçiminde yayýnlanmýþ
olmasý sevindiricidir.
Böylelikle geniþ kapsamlý bu katalogkitap, Antik Dönem'in birçok alanýnda yapýlacak olan diðer çalýþmalara ve nümizmatik
konusunda çalýþanlara çok önemli bir temel
oluþturacaktýr.

Galatya Krallýðý ve
Roma Dönemi Ankyra Þehir
Sikkeleri'ni konu alan kitabýn
1.önsözünü Edoardo Levante,
2.önsözünü
Peter
Robert
Franke, sunuþunu ise ATO
Baþkaný Sinan Aygün yazmýþ.
Kitapta
Ankara
Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nden 233
sikke, Berlin Sikke Kabinesi'nden 122 sikke, Münih Sikke
Kabinesi'nden 30 sikke ve
Franke Koleksiyonu'n-dan 7
sikke bulunmaktadýr. Daha
önce yayýmlanmýþ koleksiyonlardan, Londra, British Museum
Cataloge (62 sikke), SNG von
Aulock (93 sikke) ve Paris
Bibliotheque Nationale: SNG
France 3 (169 sikke) ile birlikte
bu katalog-kitap, M.Ö. 64/3'ten
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Güncel
MEKTUP
ARKEOLOJÝ ve ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ BAÞKANLIÐINA
ANKARA
Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeþitli Üniversiteleri'nin Arkeoloji bölümlerinden
mezun olmuþ, "Arkeolog" unvanýný almaya hak kazanmýþ ve en az beþ yýldýr Kültür
ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün bünyesindeki çeþitli birimlerde çalýþmaktayýz.
1999 yýlýnda Bakanlýðýmýz tarafýndan çýkarýlmýþ olan 17.12.1999 tarih ve 23909
sayýlý resmi gazetede yayýnlanan "Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliði"
çýkarýlmýþ olmasýna raðmen uygulanmamýþ, aksine yönetmeliðe uygun olmayan
atamalar yapýlmýþtýr.
Hak ettiðimiz "Arkeolog" unvanýnýn tarafýmýza verilmesi için bireysel olarak
Danýþtay'a emsal davalarý açýp, kazanmýþ bulunmaktayýz.
Bizden daha önce dava açmýþ bulunan diðer meslektaþlarýmýz bu haklarýný elde
etmiþ, atamalarý yapýlarak görevlerine baþlamýþlardýr. Ancak ; bizler de ayný þekilde davayý kazandýðýmýz halde atamalarýmýzýn yapýlmamasý ve üzerinden en az
2 yýl geçmesine raðmen herhangi bir iþlem yapýlmamýþtýr. Bilindiði gibi; demokratik
ülkelerde mahkeme kararlarý hukuken bir (1) ay içinde uygulanmasý gereken
kararlardýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý bu kararlarý uygulamayarak yüce Türk
Adaleti karþýsýnda suçlu duruma düþmektedir. Bu kararlarýn uygulanmamasý bizleri moral açýsýndan etkilemiþ, maðdur durumda býrakmýþ ve sevdiðimiz
mesleðimizi tam olarak yerine getiremememize neden olmaktadýr.
Ayrýca fakülteden mezun olurken kazanýlan bu unvaný kullanamamak bizleri maddi
ve manevi açýdan maðdur etmektedir. Nasýl teknik eðitim almýþ bir mühendisi veya
mimarý baþka kadrolarda çalýþtýrmak mümkün deðilse, Arkeologlarý da baþka
kadrolarda çalýþtýrmak mümkün olmamalýdýr.
Mesleðimizi icra edebileceðimiz en iyi kurumda çalýþmamýza raðmen gerçek
unvanýmýzdan yoksun olarak çalýþmak bizleri fazlasýyla yýpratmaktadýr.
Bu maðduriyetimizin biran önce giderilmesi için gerekli giriþimleri bizler adýna yapmak üzere üyesi bulunduðumuz Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði'nden talep
etmekteyiz.
Saygýlarýmýzla. 25.10.2004
Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliði
Maðduru Bir Grup Arkeolog
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