SUNUÞ
KAYBETTÝKLERÝMÝZLE YAÞIYORUZ
Zaman hýzla akýp gidiyor, coþkun bir ýrmak misali, denize kavuþmak için hiç bir engel tanýmýyor. Vinci
söylemiþ “akan suda ikinci defa yýkanamazsýnýz” o geçip gitmiþtir. Týpký zaman gibi, geri döndüremezsiniz. Ýnsan için en kötüsü, yaþamýna anlam verecek þeyleri yapabileceði güç ve þartlar oluþmuþken
o aný yaþayamamasýdýr. Bunun adý “piþmanlýk” der. Biz buna “treni kaçýrmak diyoruz”. Arkasýndan
bakakalýrsýnýz.
Hayat mücadelesi hepimizi bir yerlere daðýtýyor. Bizi biz yapan bir çok parçamýzý serpiþtirip bir yerlere
gidiyoruz. Ama, benliðimizde bir bütün olarak nereye gidirsek gidelim, alarak yaþatýyor ve yanýmýzda
taþýyoruz.
Yaþamýmýzýn ortak paydasý olan mesleðimizin hepimizi sürüklediði mekanlardaki karþýlaþmalarýmýz, ilgi
odaðý olmalarý nedeniyle çoðu zaman kýsa sürerdi. Hal hatýr sormalar vakit bulursak ortak dostlardan
haberler veya ortak bir aný, hepsi bu kadar. Keþkelerin bir anlamý yok. Ayný hatalarý tekrarlýyoruz. Vefa
duygularýmýz biraz zayýf herhalde. “Vefasýz insan dost, vefasýz toplum millet olamaz” özdeyiþi devamlý yaþadýðýmýz sancýlý toplumsal olaylarýn en önemli sosyolojik nedenlerinden biri olsa gerek.
Baki Öðün, Ekrem Akurgal, Ümit Serdaroðlu ve Tahsin Özgüç hocalarýmýzý kaybettik. Onlar Türk arkeolojisinin lokomotifi idiler. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve önder fakültelerinden biri olan Dil, Tarih
ve Coðrafya Fakültesi’nin ve Tarih Kurumu’nun büyüyüp geliþmesinde en aðýr yükü onlar taþýdý.
Yüzlerce arkeolog yetiþtirdiler. Öðrencileri þimdi bir çok üniversitenin arkeoloji bölümlerini yönetmekte, Anadolu’nun çeþitli yörelerindeki Arkeolojik Kazý Baþkanlýklarýný yürütmektedirler. Türk Arkeolojisi
bu önder hocalarýmýz sayesinde büyüyüp bu günkü ivmesini kazanmýþtýr. Onlara çok þey borçluyuz.
Hepsini rahmetle anýyoruz, ruhlarý þad, topraklarý bol olsun. Onlarýn doldurulamayacak yerini elimizden geldiðince doldurmaya çalýþmalýyýz.
Bu gün biz emanet edilen bu cephede bizden sonra geleceklerin önünü açmak onlara yeni olanaklar
saðlayabilmek için mesleðimizin sorunlarý ile yakýndan ilglenmek zorundayýz. Arkeolog diplomasý ile
ekmeðini kazanan herkesin bu mesleðe ve mesleðin geleceðine karþý sorumluluklarý vardýr.
Yeni yasalarýn yaratacaðý yeni oluþumlarda arkeolojinin, müzeciliðin ve arkeologlarýn durumlarýnýn ne
olacaðý konusunda akýl aþýndýrmamýz gerekmiyor mu? Bizim dýþýmýzda mesleðimizin geleceðini
ilgilendiren kararlar üretiliyor. Senelerin arkeoloji bölümleri kapatýldý, ihtisaslaþma, ancak yüksek
lisans yapabilme olanaðýný bulabilen kiþiler için mümkün olacak. Bakanlýk ve Genel Müdürlük idare
mekanizmalarýnda yeterince temsil edilemememizin sýkýntýlarýný çekiyoruz. Bu müzelerimiz için de söz
konusu olacak, Müze Baþkaný, Ýdari Müdür, Dösim görevlileri derken müzelerin idaresinin de elden gittiðini göreceðiz. Müzelerimizdeki eserlerin týpký Milli Saraylarda olduðu gibi makam odalarýna
taþýndýðýný, yaðmalandýðýný görmemiz uzak deðil. Para getiren 19 müze ayrýldý, diðerleri Yerel
Yönetimlere devrediliyor. Müzelerdeki putlarýn kýrýlmasý, çýplak heykellerin giydirilmesi veya depolara
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

3

SUNUÞ
kaldýrýlmasý yakýndýr. Belediye Mücavir sahalarýnda Kazý Baþkaný artýk Belediye Baþkaný, diðerlerinde
ise Vali olacak. Zaman zaman þahit olduðumuz kazý kapatma cezalarýna maruz kalmamýz daha da sýklaþacak demektir. Zeugma’lar, Allionai’ler, Ýstanbul Tüp Geçitleri ve buna benzer tahribatlarýnýn
çoðalacaðý kesin.
Rahmete kavuþanlarla birlikte arkeoloji mesleðinin de büyük kan kaybettiðinin farkýnda deðilmiyiz? Bir
araya gelip ortak bir tavýr belirlememizin zamaný gelmedimi? Sayýn Bakanýmýz Atilla Koç ile görüþtük.
Kýrýk kolunun engelleyemediði güleçliði ile yoðun iþ trafiði arasýnda bize haylý zaman ayýrdý. Sayýn
Genel Müdür Orhan Düzgün’ü de bu toplantýya çaðýrmýþ olmasý sorunlarý önemsediðinin bir göstergesiydi. Tralles’li Bakanýmýzýn “Arkeolojinin Turizm’den çok alacaðý var” sözü, kazý çalýþmalarýna
saðladýðý büyük mali katký ve yaz mesaisini kazýlar ve müzelerde tespitler yaparak geçirmiþ olmasý ile
arkeoloji camiasýna çok olumlu sinyaller vermiþtir.
Sayýn Genel Müdür Orhan Düzgün özlük taleplerinin hemen takipçisi olmuþ, kendisine yaptýðýmýz
ziyarette dökümanlarla açýk bir þekilde konuþarak arkeolog kadrolarý sorununun Ocak’ta açýlacak bir
sýnavla herkes için çözüleceðini, arazi tazminatlarýnýn ödenmesinin takipçisi olacaðýný ifade etmiþtir.
Mesleðimizin sorunlarýný daha geniþ tabanlý bir tartýþmaya açmak amacýyla Derneðimiz bir panel
düzenleyecektir. Meslektaþlarýmýzdan mesleki sorunlarýna sahip çýkmalarýný bir defa daha istiyor,
katýlýmlarýný bekliyoruz. Saygýlarýmla
Ahmet Adil TIRPAN
Arkeologlar Derneði
Genel Baþkaný
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SALAT TEPE KAZISI 2005 YILI SONUÇLARI:
STRATÝGRAFÝ VE ANITSAL ORTA TUNÇ ÇAÐI YAPISI
A. Tuba ÖKSE*

D

icle Nehri üzerine kurulmasý planlanan Ilýsu
barajý etki alaný içerisinde kalan Diyarbakýr ili
Bismil ilçesi ile Batman il merkezi arasýnda, Dicle
Nehrine kuzeyden kavuþan Salat Çayý kýyýsýnda
yer alan Salat Tepe'de 2000-2002 yýllarýnda
Diyarbakýr Müzesi baþkanlýðýnda kurtarma
kazýlarý yapýlmýþtýr. Bunu izleyen iki yýl boyunca
ödenek aktarýlamamasý nedeniyle çalýþýlamamýþ,
2005 yýlýnda Devlet Su Ýþleri'nin desteði ile kazýlar
devam etmiþtir. Ödeneklerin aktarýlmasýný
saðlayan Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel
Müdürlüðü'ne ve bizden ilgi ve yardýmlarýný
esirgemeyen
Diyarbakýr
Kültür
Müdürü,
Diyarbakýr Müze Müdürlüðü ve Yukarý Salat
Belediyesi'ne þükranlarýmýzý sunarýz.
Önceki yýllarda kazýlan tabakalarýn bu yýl
kazýlan devamlarý, Salat Tepe'nin stratigrafisinin
anlaþýlmasýný saðlamýþtýr. Buna göre tepedeki ilk

yerleþim katmanlarý Obeyd Dönemine aittir.
Geçen yýllarda güney yamaçta açýlan basamaklý
açmanýn verdiði sonuçlara göre Obeyd höyüðü
etek kesimdeki alüvyon dolgusu üzerinde 15-20 m
yükseklikte ve ortalama 120-150 m çapýnda yayvan bir tepe görünümündeydi. Bu höyüðün tepe
kýsmýndaki 8-10 m kalýnlýktaki üst tabakalar ise
tepenin yeniden iskan edilmesinden sonra oluþmuþ görünmektedir.
MÖ 2. bin baþlarýnda tepenin üst kýsmý kil
dolgu ile düzleþtirilmiþ ve üzerine kerpiç
döþenerek
bir
platform
oluþturulmuþtur.
Platformun üzerine dere yataðýndan alýnan çakýl
taþlarý ve kil ile taban döþenmiþ ve buraya iri kireçtaþý bloklardan temelleri olan kalýn kerpiç duvarlý
bir yapý inþa edilmiþtir. Yapýnýn tepe üzerinin ortasý
ve güney kenarýnda yer alan yaklaþýk 600 m2 lik
bir bölümü kazýlmýþtýr. Duvarlar yassý ve kare

Resim 1:Orta Tunç Çaðý Yapýsýnýn Güneyden Görünümü

*Doç. Dr,. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi
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Resim 2: Orta Tunç Çaðý Yapýsýnýn Duvar Yýkýntýlarý

standart kerpiçlerle inþa edilmiþtir ve kalýnlýklarý
2.5 ile 3.5 kerpiç enindedir. Tepenin güney
kenarýnda kýsmen 1.65 cm yükseklikte korunmuþ
duvarlarýn bazýlarý ikiz duvar biçiminde olduðundan, yapýnýn duvarlarý birbirine yaslanan birimlerden oluþtuðu anlaþýlmýþtýr. Yapýnýn güney kesimi
aþýnma ve toprak kaymalarý nedeniyle tahrip
olmuþ, tahýl ambarlarýnýn yol açtýðý tahribat da
yapýnýn planýnýn anlaþýlmasýný güçleþtirmiþtir.
Bununla birlikte geniþ bir avluyu çevreleyen
dikdörtgen mekanlarýn varlýðý ve tabanlarýn ince
beyaz sývalý olduklarý belirlenmiþtir.
Yangýn sonucu tahrip olmuþ bir mekanýn
batý duvarý önünde dairesel ahþap kayýtlarýn
duvara geçirilmesi için iki girinti, bunlarýn arasýndaki taban üzerinde onbir tezgah aðýrlýðý, bunlarýn
altýnda bir ve duvarýn dip kesiminde iki ahþap
kayýt yuvasý bulunmuþtur. Bu bulgular burada bir
6

dokuma tezgahýnýn varlýðýný göstermektedir.
Mekanýn hasýr serili tabaný üzerine yýðýlmýþ halde
bulunan bir tütsü sunaðý, iki taþ kap ve on piþmiþ
torak kap ile yapý yýkýntýsýndan toplanan seramiðin
büyük bölümü Orta Tunç Çaðýnda Mardin Daðlarý
ile Toros Daðlarý arasýnda kalan Yukarý Dicle
Havzasýnda yayýlým gösteren kýrmýzý-kahverengi
boya astarlý kaplardan oluþmaktadýr. Bunun yaný
sýra Kuzey Suriye Orta Tunç Çaðýnýn standart
monokrom seramiði ile az oranda Habur boyalýlarý
ve Yukarý Habur Bölgesi Erken Tunç Çaðý III-IV
için tipik koyu aðýzlý portakal rengi çanaklar ve sert
piþmiþ gri kaplar ele geçmiþtir.
Yapýnýn mekanlarý genellikle buluntu içermediðinden yapýnýn boþaltýlarak terk edildiði,
geniþ mekanlarý dolduran kerpiç yýkýntýnýn niteliði
de yapýnýn uzun süreçte eriyerek deðil de, belki bir
deprem sonucu aniden yýkýldýðý izlenimini býrakiDOL
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maktadýr. Kerpiç duvarlarýn kalýnlýðý yapýnýn dýþtan korunaklý ve olasýlýkla birkaç katlý olabileceðini, kapladýðý alan da büyük bir yapý kompleksinin
söz konusu olduðunu göstermektedir. Yapýnýn
gerek yapým tarzý ve anýtsallýðý ve gerekse kap
repertuarý bakýmýndan yakýn benzerleri Yukarý
Dicle havzasýnda yer alan Üçtepe, Giricano,
Kavuþan Höyük, Ziyaret Tepe, Kenan Tepe ve
Hýrbo Merdan'dan bilinmektedir. Bu anýtsal
yapýlarýn halka ait konutlar ya da kamusal yapýlar
olmayýp, yerel idarecilerin ya da büyük toprak
sahiplerinin yüksek tepelere kurulmuþ konaklarý
olmalýdýr.
Salat Tepede Mitanni ve Orta Asur dönemlerine ait az sayýda seramik bulunmasý, Orta Tunç
Çaðý yapýsýnýn terk edilmesinden sonra tepenin
Geç Tunç Çaðýnda iskan edilmediði izlenimi býrakmaktadýr.

Tepenin yeniden iskaný, Erken Demir
Çaðýnda gerçekleþmiþ görünmektedir. Doðu
Anadolu ve Yukarý Fýrat Havzasýndan bilinen el
yapýmý yatay oluk bezekli kaba yapýmlý kaplar,
kerpiç yapýnýn enkazýna açýlmýþ geniþ küllü
çukurlardan elde edilmiþtir. Çaplarý ortalama 3-5
m arasýnda deðiþen bu çukurlardan bazýlarýnýn
diplerinde ocaklarýn bulunmasý, Erken Demir Çað
gruplarýnýn oturduðu çukur evleri akla getirmekle
birlikte, bu çukurlarýn bir duvar ya da sýva ile
çevrelenmemesi, bunlarýn konut olarak kullanýlmýþ olabileceklerini kanýtlayamamaktadýr.
Yeni Asur ve Helenistik-Roma dönemlerine ait
seramik veren çukurlar tepede sayýca az, Ortaçað
malzemesi içeren çukurlar ise çok yoðundur.
Bunlarýn içerisinde bulunan karbonlaþmýþ tahýl ve
saman kalýntýlarý, sonraki dö-nemlerde tepe üzerine tahýl ambarlarý kazýldýðýný göstermektedir. Bu

Resim 3: Ortaçað Tahýl Ambarlarý Arasýnda Kerpiç Duvar Kalýntýlarý
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Resim 4: Orta Tunç Çaðý Yapýsý Mekanlarý

ambarlar gerek Orta Tunç
Çaðý yapýsýný ve gerekse
onun üzerindeki geç dönem
duvarlarýný tahrip ettiðinden,
üst yapý katlarý mimarisinin
tümlenmesi olanak-sýz hale
gelmiþtir. Bu mimari kalýntýlar
küçük taþ duvar parçalarý ve
çok sayýda tandýr ve ocaktan
oluþmaktadýr. Buna göre rüzgar alan tepe üzerinin
Ortaçaðda ambarlarýn yaný
sýra açýk mutfak alaný olarak
kullanýldýðý, küçük duvar
parçalarýnýn da hafif üst yapýlý
kulübe tarzý barýnaklara ait
olabileceði izlenimi edinilmiþtir.
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Arkeolojik Kültür Varlýklarýný Kurtarma Projesi
1998 Yýlý Çalýþmalarý (ed. N. Tuna v.d.), Ankara,
333-351.
Ökse, A. T. v.d. 2001. Salat Tepe 1999 Yüzey
Araþtýrmasý. Ilýsu ve Karkamýþ 1999, 593-642.
Ökse, A. T. ve A. O. Alp 2002. Salat Tepe 2000
Yýlý Kazý Çalýþmalarý. Ilýsu ve Karkamýþ 2000,
645-670.
Ökse, A. T. 2004. Salat Tepe 2001 Yýlý Kurtarma
Kazýsý. Ilýsu ve Karkamýþ 2001, 603-640.
Ökse, A. T., A. O. Alp ve N. Ýnal 2004. Ilýsu BarajýSalat Tepe 2000-2002 Yýlý Kazýlarý. 25. Kazý
Sonuçlarý Toplantýsý I, 331-338.
Resim 6: Boyalý Orta Tunç Çaðý Çömleði

Tepe üzerinde saptanan en geç mimari
kalýntý, pise ve kerpiç duvarlardan oluþan birimlerdir. Yakýn zamana doðru tepenin kenar kesimleri ile etek kesimleri mezarlýk olarak kullanýlmýþtýr
ve modern köy mezarlýðý da tepenin kuzey
eteðinde yer almaktadýr.
Kaynakça
Ökse, A. T. 1999. Salat Tepe 1998 Araþtýrmasý.
Ilýsu ve Karkamýþ Baraj Gölleri Altýnda Kalacak
Resim 7: Kýrmýzý-Kahverengi Boya Astarlý
Orta Tunç Çaðý Çömleði

Ökse, A. T. 2005. Yukarý Dicle Havzasýnda bir
Obeid Çaðý Yerleþimi. Ýdol 24: 16-18.
Ökse, A. T. ve A. O. Alp (baskýda). Salat Tepe
2002 Yýlý Kurtarma Kazýsý. Ilýsu ve Karkamýþ
2002.
Ökse, A. T. (baskýda). Salat Tepe 2000-2002
Kazýlarýnýn Stratigrafik Sonuçlarý. Belleten.
Uysal, G. (baskýda). Salat Tepe Popülasyonunun
Paleoantropolojik Analizi. 27. Uluslararasý Kazý,
Araþtýrma
ve
Arkeometri
Sempozyumu,
Arkeometri Sonuçlarý Toplantýsý, Antalya.
Resim 8: Erken Demir Çaðý Bardaðý
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý Projesi Tetikom Höyük (Erzurum)
Kurtarma Kazýsýnda Açýða Çýkarýlan Orta-Geç Demir Çaðý Mezarlarý
S. Yücel Þenyurt*

T

etikom Höyük, Erzurum'un 15 km doðusunda, çýkarýlmýþ Orta Demir Çaðý'nýn geç evresine tarihPasinler'e baðlý Büyüktuy Köyü'nün yaklaþýk lenen yapý kalýntýlarý1 ile karþýlaþtýrýlabilmektedir.
2.5 km güneybatýsýnda, Erzurum-Kars karayoluHöyüðün güneyinde açýða çýkarýlan yapý
nun hemen kuzey kýyýsýnda yer almaktadýr. kalýntýlarýnýn yaklaþýk 30 m doðusunda, A-16, AErzurum Ovasý ile Pasinler Ovasý'ný birbirinden 17, A-18, Z-16, Z-17, B-11 ve B-12 açmalarýnda,
ayýran 2100 m rakýmlý Deveboynu Geçidi'nin taþ örgülü oda mezar (M1, M2, M3, M4, M5, M6,
Pasinler Ovasý'na inen eteðinde yer alan höyük M-10, M-11) ve çömlek mezar (M7, M8, M9)
(Resim: 1-2) jeostratejik açýdan oldukça önemli bir tipinde toplam onbir mezar açýða çýkartýlmýþtýr.
konuma sahiptir. Tetikom Höyük, 150 x 110 x 3 m Mezarlar dýþýnda yerleþime ait herhangi bir yapý
boyutlarýnda oldukça küçük ve yayvan bir höyük- kalýntýsýna rastlanmamýþ olmasýnýn yaný sýra, M-6
tür. Bilimsel sorumluluðum altýnda, BTC Ham dýþýndaki tüm mezarlarýn birbirine çok yakýn
Petrol Boru Hattý Arkeolojik Kurtarma Kazýlarý olmasý bu alanýn bir tür mezarlýk (Resim 3) olarak
Projesi kapsamýnda 01 Temmuz-20 Ekim 2003 kullanýldýðýný göstermektedir. Daha batýdaki yapý
tarihleri arasýnda yürütülen kurtarma kazýsýnda kalýntýlarýnýn yaklaþýk 15 m güneybatýsýnda ve
açýða çýkarýlan Orta-Geç Demir Çaðý'na ait mezarlýk alanýnýn yaklaþýk 40 m güneybatýsýnda
mezarlar bu çalýþmanýn konusunu oluþturmak- bulunan M-6 mezarý (Resim 4) bu konuda bir ististadýr.
na oluþturmaktadýr. Doðu-batý doðrultusunda,
Tetikom Höyük'ün güney kýyýsýnda, muhtemelen hoker tarzda yatýrýlmýþ ve aþýrý tahrip
oldukça sýnýrlý bir alanda gerçekleþtirilen kurtarma kazýlarýnda
Kuzeydoðu Anadolu arkeolojisine
önemli katkýlar saðlayacak verilere ulaþýlmýþtýr. Höyüðün güney
ucundaki, A-12, A-13, Z-12 ve Z13 açmalarýnda yapýlan çalýþmalarda, sadece bir kýsým taþ
temelleri korunmuþ yapý kalýntýlarý
açýða çýkarýlmýþtýr. Ana kaya
üzerine kurulmuþ bu yapýlarýn
oldukça az bir kýsmý korunduðu
için genel planlarý tam olarak
anlaþýlamamaktadýr. Buna raðmen, yapýlarýn taþ örgü tekniði ve
iç mimari düzenlemeleri Horom
(Ermenistan) D alanýnda ortaya
Resim 1: Kuzeydoðudan Tetikom Höyük ve çevresi genel görünümü
* Yard.Doç. Dr. S. Yücel ÞENYURT, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi.
06500 Beþevler Ankara/TÜRKÝYE.
1 Badaljan et al. 1994: 6, 8-10, Fig.8; Toplama taþlardan yapýlmýþ duvarlarýn bazýsýnda iyi iþçilik gözlenirken bazýlarýnýn
oldukça geliþi güzel yapýlmýþ olmasý bu paralelliðin önemli bir kanýtýdýr. Bkz. Badaljan et al. 1993: 21, Fig. 19.
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Resim 2: Tetikom Höyük ve yakýn çevresindeki kazý merkezleri

durumdaki iskelet dýþýnda mezara ait herhangi bir
buluntuya rastlanamamýþtýr. Etrafýndaki korunmuþ
birkaç taþ dizisi bu mezarýn diðerleri gibi taþ
örgülü bir oda mezar olabileceðini göstermektedir.
Güneye doðru eðimli anakaya üzerinde
yer alan mezarlýk alanýnda yüzeyden yaklaþýk 2530 cm derinlikteki mezarlarýn büyük ölçüde tahrip
edilmiþ olduðu tespit edilmiþtir. M-10 ve M-11
mezarlarý içerisinde iskelet veya mezar eþyasýna
rastlanmamýþ olmasý yüzeye çok yakýn olan bu iki
mezarýn eski dönemlerde soyulmuþ olduðunu
göstermektedir. Volkanik tüf ve irili ufaklý bazalt
taþlarýyla kaplý bir alanda açýða çýkarýlan
mezarlarýn antik çaðlar dýþýnda Ýran Doðal Gaz
Boru Hattý çalýþmalarý esnasýnda da tahrip edildiði
(Resim 5) anlaþýlmaktadýr. Bir kýsmý eksik iskelet
kalýntýlarý, mezarlarýn çevresine daðýlmýþ mezar
eþyasý ve özellikle çömlek
mezarlarýn neredeyse ezilmiþ
derecede kýrýlmýþ olmasý söz
konusu tahribatlarýn boyutlarý
hakkýnda bilgi vermektedir.
Tetikom Höyük OrtaGeç Demir Çaðý mezar
mimarisinin en belirgin özelliði
etraflarýnýn genellikle orta ve
küçük boy taþlarla çevrili
olmasýdýr.
Herhangi
bir
düzeltme iþlemine rastlanARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

mayan çevre taþlarýnýn, adeta alelacele yerleþtirilmiþ izlenimi veren oldukça iri bir veya birkaç
taþla tamamlandýðý tespit edilmiþtir. Mezarlarýn
etrafýnda, iskeletle neredeyse ayný seviyedeki taþ
dizilerinin mezar çevresini belirlemeye yönelik bir
düzenleme olmadýðý, aksine, aþýrý tahribat
nedeniyle üst kýsmý yok olmuþ mezar duvar
örgüsünün en alt sýrasý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Nitekim, diðerlerine oranla daha derine yapýlmýþ
M-3 ve M-4 mezarlarýnýn (Resim 6-7) üst üste
birkaç sýrasý korunmuþ taþ örgüyle çevrili olmasý
bu uygulamanýn bir çeþit oda mezar anlayýþýndan
kaynaklandýðýný göstermektedir. Mezarlarýn planlarýnda ve özellikle yönlerinde belli bir kurala baðlý
kalýnmadýðý gözlemlenmektedir. Genelde uzunca
oval bir plana sahip mezarlar yaklaþýk olarak 3.103.40 cm uzunluða ve 1.25-1.55 cm geniþliðe

Resim 3: Mezarlýk alaný
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KAZI
bu çömlek ve mezar kapaðý
olarak kullanýlmýþ tabaklarýn
özellikle aðýz kýsýmlarýnýn
kýrýk ve noksan olduðu
görülmektedir. Bu uygulamadan, günlük kullaným dýþý
kalan bu tür kaplarýn çocuk
mezarý olarak kullanýldýðý,
bu amaçla özel kaplar
üretilmediði anlaþýlmaktadýr.
Tetikom Höyük çömlek
mezarlarýnda, urne mezarlarda olduðu gibi, ölünün
çömlek içine yerleþtirilmesinden sonra aðýz kýsmýnýn
büyük bir çanakla kapatýlmasý geleneðine Van Kalesi2
Resim 4: Aþýrý tahrip edilmiþ M-6 Mezarý
kazýlarýnda da rastlanmýþtýr.
Tetikom Höyük Orta-Geç
sahiptir. Mezar boyutlarýnýn muhtemelen mezar Demir Çaðý mezarlarýnda yetiþkin bireylerin
eþyasý koyma amacýyla daha uzun tutulduðu gömülü olduðu taþ örgülü basit oda mezarlar içerianlaþýlmaktadýr. Yetiþkin bireylere ait taþ örgülü sine ölülerin hoker tarzda yatýrýldýklarý anlaþýlmakoda mezarlardan, M-1, M-4 ve M-11 yaklaþýk tadýr. Gömü tarzýnda tespit edilen bu kurala raðkuzey-güney yönlü, M-3, M-5, M-6 ve M-10 ise men ölünün mezar içerisindeki yatýrýlýþ yönünün
yaklaþýk doðu-batý yönlüdür. Birbirine çok yakýn neredeyse tümüyle birbirinden farklý olduðu
olmasýna raðmen mezarlarýn farklý yönlerde inþa görülmektedir. Aþýrý tahribata baðlý olarak çoðu
edilmiþ olmasý bilinçli bir yön birliði kuralýnýn mev- mezarda mezar eþyasý bulunamamýþtýr. Mezarlýk
cut olmadýðýný göstermektedir.
Mezarlýk alanýnda açýða
çýkarýlan M-7, M-8 ve M-9 mezarlarý
çömlek mezar tipine (Resim 8-9)
girmektedir. Yaklaþýk 30-40 cm yüksekliðindeki, geniþçe karýnlý, kýsa ve
geniþ boyunlu çömlekler çocuk
gömüsü için kullanýlmýþtýr. M-7 ve M8'in aðýzlarý birer çanakla (Resim 10),
M-9'un aðzý ise yassý bir taþla kapatýlmýþtýr. Yerinde kýrýlmýþ durumda
açýða çýkarýlan bu çömlek mezarlarýn,
dik durmalarýný saðlamak amacýyla
alt kýsýmlarýna iri taþlar yerleþtirilmiþtir. Çocuk mezarý olarak kullanýlan
2 Bkz. Tarhan ve Sevin 1994: 849.
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Resim 5: Kazý öncesinde batýdan Tetikom Höyük ve önceki Ýran
Doðal Gaz Boru Hattý tahribatý
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Resim 6: M-3 mezarý

alaný içerisinde daðýnýk
olarak bulunmuþ boncuk v.b.
süs eþyasýnýn bu tahribat
nedeniyle etrafa daðýldýðý
anlaþýlmýþtýr. Daha saðlam
ele geçen bazý mezarlarda
ise ölü gömme adetleri ve
tarihleme açýsýndan ipucu
sunan mezar eþyasýna rastlanmýþtýr. Ýyi korunmuþ
mezarlardan biri olan M-3
içerisinde iskeletin boyun
kýsmýnda toplam 6 adet boncuk (Resim 11) ele
geçirilmiþtir. Benzer boncuklar Kuzeybatý Ýran'da

Resim 8: M-8 çömlek mezarý
3 Haerinck 1989: 457-459.
4 Belli ve Konyar 2003: çiz. 53.
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Tepe Gilan ve Ghalekuti'deki
Demir Çaðý mezarlarýnda da
bulunmuþtur.3 Yine nispeten daha
iyi korunmuþ M-4 mezarýnda
kafatasýna yakýn konumda minyatür bir çömlek ve tahrip olmuþ
bronz iðne parçalarý ele geçmiþtir.
Söz konusu minyatür kabýn form
benzerine Yoncatepe nekropolünde4 rastlanmýþtýr. En azýndan
dip kýsýmlarý ve içlerindeki çocuk
iskeletine ait bazý parçalarýn

Resim 7: M-4 mezarý

tespit edildiði çömlek mezarlarda herhangi bir
buluntu ele geçmemiþtir. M-1 ve M-2 mezarlarý
esasen içinde aþýrý tahrip olmuþ iki ayrý bireyin
gömülü olduðu tek bir oda mezardýr.
Bu yönüyle söz konusu iskeletler
Tetikom'da çift gömü yapýlmýþ mezar
anlayýþýnýn varlýðýný kanýtlamaktadýr.
Tetikom Höyük kurtarma
kazýlarýnda birbirine oldukça yakýn
konumlarda açýða çýkarýlan ve bu
yönüyle bir mezarlýk anlayýþýný
çaðrýþtýran mezarlar içerisinde 6.10
x 2.25 m ölçülerinde, etrafý bir ya da
birkaç taþ sýrsýyla çevrili, içi yassý
taþlarla döþeli geniþ bir mekan kullaným amacý açýsýndan yeterince
anlaþýlamamýþ bir yapý durumundadýr. Ýçinde çanak çömlek parçalarý
dýþýnda herhangi bir arkeolojik
buluntuya rastlanamayan dikdörtgen
planlý mekanýn konut amacýyla kul13

KAZI
lunan bronz bilezikler de ayný dönem özellikleri göstermektedir.
Kaynakça
Badaljan et al. 1993: R. S. Badaljan, C. Edens, R.
Gorny, P. L. Kohl, D. Stronach, A. V. Tonikjan, S.
Hamyakjan,
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M.
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"Preliminary Report on the 1992 Excavations at
Horom, Armenia", Iran 31: 1-24.
Badaljan et al. 1994:
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Kohl, D. Stronach, A. V. Tonikjan, "Preliminary
Resim 9: M-9 çömlek mezarý restore edilmiþ durumda

Report on the 1993 Excavations at Horom, Armenia",

Iran 32: 1-29.

lanýlmýþ olabileceðini gösteren, giriþ, banket v.b. iç
mimari düzenlemelere sahip olmadýðý görülmektedir. Diðer mezarlarýn boyutlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda bu mekanýn, oldukça büyük, duvarlarýnýn
daha dikdörtgen görünümlü ve alt kýsmýnýn iri
taþlarla özenli olarak döþenmiþ olmasý dikkat çekicidir. Eðer basit bir barakaya ait deðilse, ki biz de
daha çok böyle olmadýðýný düþünmekteyiz, söz
konusu mekan ya önemli bir þahsiyetin gömülü
olduðu bir oda mezara veya hemen etrafýndaki
mezarlarla yakýn iliþki içerisindeki, ölü kültüyle ilgili
bir düzenlemeye ait olmalýdýr.
Tetikom Höyük kurtarma kazýsýnda açýða
çýkarýlan az sayýdaki mimari kalýntýlar ve mezarlarda bulunmuþ olan çanak çömlek parçalarýnýn
genellikle Orta Demir Çaðý'nýn sonlarý ile Geç
Demir Çaðý içerisine tarihlenebilecek formlar
olduðu tespit edilmiþtir. Tetikom Demir Çaðý yerleþmesi ve buna baðlý mezarlarý Urartu krallýðýnýn
zayýflayýp yýkýldýðý ve sonrasýnda özellikle Med
siyasi gücü-nün hakim olduðu evreyle iliþkili
olmalýdýr. Göz motifli boncuklarýn Akamenit yerleþmelerinde
bol
sayýda
bulunmuþ olmasýnýn yaný
sýra mezarlýk
alanýnda mezar konteksi
dýþýna atýlmýþ
Resim 11: M-3 mezarýnda bulunmuþ
göz motifli boncuklar
durumda bu14

Belli ve Konyar 2003: O. Belli ve E. Konyar, Doðu

Anadolu Bölgesi'nde Erken Demir Çaðý Kale ve Nekropolleri,
Arkeoloji ve Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul.

Resim 10: M-8 çömlek mezarýnýn aðzýna kapatýlmýþ çanak

Haerinck 1989: E. Haerinck, "The Achaemenid (Iron Age IV)
Period in Gilan, Iran", E. Curaverunt, L. De Meyer, E.
Haerinck (Eds.), Archaeologia Iranica et Orientalis,

Miscellanea in Honorem Louis Vanden Berghre I, 455-474.
Tarhan ve Sevin 1994: M. T. Tarhan ve V. Sevin, "Van Kalesi
ve Eski Van Þehri Kazýlarý 1990 Yýlý Çalýþmalarý", Belleten 62,
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iDOL

ARAÞTIRMA

MÝTOLOJÝDE VE ESKÝÇAÐ TARÝHÝNDE SUALTI DÜNYASI
Ahmet Adil TIRPAN*

S

ualtý dünyasýnýn zengin gizemi binlerce yýldýr
insanlarýn ilgisini çekmektedir. Günümüz
teknolojik olanaklarý oldukça ilerlemesine raðmen
insanoðlu denizlerde ancak sýnýrlý derinliklere
dalýþlar yapýlabilmektedir.
Sualtý dünyasýnýn insanlar tarafýndan
keþfedilme istemi çeþitli mitolojilere konu olmuþtur.
Mezapotomya mitoslarýnda; Sualtý derinliklerine
dalan ilk kiþi, Gýlgameþ'tir. Gýlgameþ destanýnýn
onuncu tabletinde Gýlgameþ'ýn nasýl daldýðýný
anlatýr.1 Antik çað Yunan mitolojisinde, Theseus ile
Girit kralý Minos arasýnda bir tartýþma geçer.
Theseus deniz tanrýsý Poseidon'un oðlu olduðuna
inanmayan krala, bunu ispatlamak için parmaðýndaki yüzüðü denize atar, sonra peþinden dalarak
yüzüðü ve deniz tanrýçasý Amphitrite 'nin kendisine
hediye ettiði altýn tacý su üstüne çýkarýr. Homeros,
Ýlyada destanýnda, Hektor'un arabacýsý Kebriones'in
savaþ arabasýndan vurularak düþüþünü, bir dalgýca
benzetir.2 Herodot kitabýnda Skylias adlý bir dalgýçtan söz eder. söz eder.3 Eski çaðda birçok savaþta,

dalgýçlarýn kullanýldýðý bilinmektedir. Tarihçi
Tukidides, Sirakuzai þehri kuþatmasýnda (M.Ö.415)
Greklerin, þehrin denizle ilgisini kesmek için su altýnda dalgýçlara, engeller yaptýrdýðýný anlatýr. Asur
ortostadlarýnda tulumlara tutunmuþ olarak deniz
savaþlarýna katýlan askerlerin iþlenmiþ olduðunu
görürüz (Resim-1). Büyük Ýskender'in Tiros kuþatmasýnda (M.Ö.332)da, dalgýçlar sualtý engellerini
tahrip etmek için, keçi derisinden yapýlmýþ tulumlarla denize dalmýþlar ve sualtý engellerini tahrip etmeyi
baþarmýþlar. Büyük Ýskender'in de insaný kuru tutan
ayný zamanda ýþýk geçiren, Kolymhe adlý bir makine
ile dalýþ yaptýðý bilinmektedir. Aristo, insanlarýn belirli bir zaman su altýnda kalmasýna yarayan gemi gibi
bir nesneden bahsetmektedir. Romalý tarihçi Luvius,
Makedonya'nýn son kralý Perseus zamanýnda
(M.Ö.179-168) zamanýnda, büyük miktarda hazinenin, denizden dalgýçlar tarafýndan çýkarýldýðýný
bildirmektedir. Eski çaðýn büyük denizcilik merkezi
Rodos'tur. Rodos yasalarýnda, dalgýçlýða ait hükümler mevcuttu, bu yasalar dalgýçlarýn daldýklarý derin-

Resim1
*Prof. Dr. Konya Selçuk Üniversitesi Fen-edebiyat Fakütesi
Dekaný, Arkeoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
1 Ramazanoðlu,M., 1942
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

2 Ýlyada 1967.
3 Herodot Tarihi,1973
15

ARAÞTIRMA
yapýlmasý ülkemizde, sualtý faaliyetleriliklere göre, kurtardýklarý hazinenin
ni geliþtirmiþtir.
belirli bir kýsmýnýn kendilerine veril4
Ülkemizde yapýlan sualtý arkeoloji
mesini öngörür.
çalýþmalarýnýn gerekliliði ve geliþimine
Tarihçi Plinius, (M.S. 1. yy.)
bakýlacak olursa: Denizcilik tarihi, yakbir tüp aracýlýðý ile nefes alýp veren,
laþýk dört bin yýl önce Akdeniz'de
askeri dalgýçlardan söz etmektedir.
baþlamýþtý ve Anadolu Antikçaðdan
Vegetius Renatus M.S. 385 de savaþ
bugüne önemli deniz yollarýnýn buluþtekniði üzerine yazdýðý bir eserinde,
ma noktasýydý. Bu yoðun trafik içinde
hava borusuyla donatýlmýþ bir dalgýç
kýyýlarýmýz binlerce batýk gemiyle
baþlýðýnýn
izahýný
yapmaktadýr
doldu.
(Resim-2). Ünlü ressam ve heykel traþ
Tümü arkeologlar tarafýndan kazýlan
Leonardo da Vinci dalgýç donanýmýnýn
5
ilk antik batýk Antalya'nýn Fenike ilçesi
ve el paletlerinin resmini çizmiþtir.
yakýnlarýndaki Gelidonya Burnunda
Bu çaðlarda dalgýçlarýn çok
keþfedilen ve yaklaþýk üç bin iki yüz
ilkel cihazlarla sulara daldýklarý bilinyaþýndaki Tunç Çaðý gemisidir. Bu
mektedir. Çoðu ortasý delik bir taþý,
kazýdan önce dünyada antik batýklar
ayaklarýna veya kollarýna geçirerek
Resim 2
üzerine bir takým çalýþmalar mevcuttu.
suya atlýyorlar, taþýn aðýrlýðýndan hýzla
Ancak bu çalýþmalar arkeolojik anlamdibe dalýyorlardý (Resim-3). Dipten
yukarýya rahat çýkmak için de, kullandýklarý taþý dibe da yetersiz çalýþmalardý.1960 yýlýnda baþlayan
Gelidonya kazýsýnda, týpký karadaki arkeo-lojik
býrakarak su üstüne çýkýyorlardý.
Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul'un fethinde kazýlar gibi bilimsel teknikler sualtýnda da uygulandý.
dalgýçlardan da yararlanmýþtýr. Sultan Abdülaziz Bu tarihten sonra sualtý kazýlarý arkeologlar tarafýndevrinde, Türk donanmasýndaki dalgýçlar sayý ve dan yürütüldü. Türkiye böylece modern sualtý arkeoyetenek bakýmýndan, diðer donanmalarýn dal- lojisinin doðduðu yer oldu; keþfedilen her bir batýðýn
gýçlarýndan daha üstündür. Teknolojinin geliþmesi, kazýsýnda yeni yeni teknikler uygulandý. Tüm bu
insanlarýn sualtýný tanýma istekleri, deðiþik bilim dal- çalýþmalar sayesinde geçmiþ zamanlarýn kalýntýlarý
larýnýn su altý araþtýrmalarý ve spor amaçlý dalýþlarýn bozulmadan su üstüne taþýnabildi.6
Ülkemiz denizleri tarihin her döneminde her
türlü geminin battýðý bir mekân olmuþtur. Sualtýndaki
arkeolojik zenginliklerimiz insanlýk geçmiþinin sýrlarýný ayrýntýsýyla göstermektedir.
Bizler sualtý arkeolojisine gereken önemi
verirsek insanlýðýn denizlerdeki geçmiþi daha kolay
anlaþýlýr hale gelecektir. Bunun içinde Kültür
Bakanlýðýnýn konu üzerine eðilmesine, Üniversitelerimizde bu konuda eðitim verilmesine ve eðitimli
sualtý arkeologlarýnýn yetiþmesine çok ihtiyaç vardýr.
Kaynakçalar

Resim 3
4 Alpözen 1975, 6 vd.
5 Alpözen 1975, 6 vd.
6 ww.atlasmobidik.com (25.11.2005)
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- Resimler Alpözen, O., "Sualtý Arkeolojisi", Ak Yayýnlarý
Kültür Kitaplarý Serisi,1 (Ankara1975) den alýnmýþtýr.
1-Alpözen, O., "Sualtý Arkeolojisi", Ak Yayýnlarý Kültür
Kitaplarý Serisi,1 (Ankara1975),5-28
2-Alpözen, O., "Sualtý Arkeolojisi", Ak Yayýnlarý Kültür
Kitaplarý Serisi,1 (Ankara1975),5-28
3- www.atlasmobidik.com (04.13.2004)
4- Ramazanoðlu, M., Gýlgameþ Destaný , (Ýstanbul-1942)
5- Herodotos- Herodot Tarihi, Çev. Perihan Kuturman (Ýstanbul 1973)
6- Homeros- Ýlyada, Çev. Azra Erhat- A. Kadir (Ýstanbul 1967)
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TYRAION
Okay SÜTÇÜOÐLU*

T

yraion antik kenti arkeoloji literatüründe,
KONYA/Ilgýn ilçesinin Antik Dönemdeki adý
olarak kabul görmektedir. Strabon'un kayýtlarýnda ve
Xenophon'un 'on binlerin dönüþünde' deðindiði bu
kent, Klasik Dönem ve sonrasýnda, Tyropoion ve
Antigous Hisarý olarak ta zikredilmiþtir.
Strabon, uðradýðý yerlerde çoðu zaman
ayrýntýlar verirken, tam bu noktada sadeliði tercih
etmiþ, Xenophon da Tyraion'da geçirdikleri 3 günlük
süreyi ve Kyros'un ordusuna yaptýrdýðý tatbikatý
anlatarak kent için sadece "büyük bir þehirdir"1
demekle yetinmiþ. Tyraion'a dair ipuçlarý vermeyen
bu sadelik, araþtýrmacýlarý antik ticaret yollarý
üzerinde antik ismi belirsiz kalan Ilgýn ilçesinin
Tyraion olabileceði varsayýmýna götürmüþtür.
Paroreia bölgesinde detaylý araþtýrmalar yapmýþ
olan Ramsay, Tyraion'un Ilgýn olabileceðini
söylerken, kentle birlikte anýlan kalenin yerini tespit
edemeyince, Ilgýn'dan 17 Km. ilerideki Kaleköy'deki
kaleyi iþaret ederek burasý olabilir2 tanýmlamasýný
yapmýþtýr. Gerçekte kalenin Kent merkezinden 17
km. ileride olamayacaðý Ramsay tarafýndan da
biliniyor olmalýdýr ancak, geride eser býrakmamýþ bir
antik kent görünümünde olan Tyraion'un, baþka bir
yerde olabilirimi sorusunu da düþünmüþ olmalýdýr .
1932 Yýlýnda Ilgýn'da Lagenia'lýlardan söz
eden bir yazýt bulan Calder, buranýn gerçekte bir
Lageina kenti olduðu, Ilgýn isminin de buradan
geldiði tezini ortaya koyunca, baþlangýçta Tyraion'un
Ilgýn olma olasýlýðýný araþtýran Ramsay dahi bu
görüþe uymuþ, bir yazýsýnda Konya istikametine
doðru 37 km mesafede olan bu günkü Kadýnhaný
Ýlçesine baðlý, eski ismi Dýraðan yeni ismi Söðütözü
olan yeri önermiþtir.3 Ayný bölgede araþtýrmalar
yapmýþ olan Honigmann da bu teze uymuþtur.
W.Ruge ise, antik dönemdeki bu yerleþkenin ticaret
yollarýndan bu kadar uzakta olamayacaðýný,
Tyraion'da ordusuna tatbikat yaptýran Kyros'un
arkasý yamaca bakan, önü ovaya benzeyen bir
düzlüðü kullandýðýný, antik kaynaklarda Tyraion'un
*Ars. Gor. erdogan aslan Selcuk Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi
Sualti Arkeolojisi A.B.D. Kampus. KONYA
aslanerdogan_@Hotmail.com&aslanerdoganaslan@yahoo.com
erdoganaslan@gmail.com
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Thymrion/Akþehir/Ulupýnar'a 1, Ýconium/Konya'ya 2
birim oranýnda bir konumda gösterildiðini hatýrlatarak bu görüþe karþý çýkmýþ ve Tyraion'un nerede
olacaðý konusunu açýklayamadan durumu yeni bir
belirsizliðe sürüklemiþtir.
Strabon Tyraion'un, Thymbrion/bugünkü
Akþehir Ýlçesi Ulupýnar Köyü'ne 1, Ýconium/Konya'ya
2 oranýnda yer aldýðýný, toplam mesafenin ise 1000
stadion yani 180 km. olduðuna iþaret etmektedir.
Ilgýn konumu gereði tam ortada kalýrken, bahsi
geçen Dýraðan/Söðütözü ise Konya'ya daha yakýn
kalmakta, her iki yer de ölçüye uymamaktadýr. Özellikle bir kale ile birlikte anýlan Tyraion antik kentinin
Ilgýn olduðu varsayýldýðýnda, kale yapmaya uygun
bir arazisi bulunmamasý, antik kent kalýntýlarýnýn
olmayýþý ortada bir boþluk býrakmaktadýr. O halde;
antik kaynaklardaki ölçüye uymayan, Calder'in mantýklý bir þekilde bulduðu yazýt ile Ilgýn'ýn eski isminin
baþka olabileceðini söylemesine raðmen,
1) Tyraion neden burasý olarak kabul
edilmektedir?
2) Eðer burasý deðilse neresidir?
Daha doyurucu bir açýklama yapmadan
önce, Strabon'un þu tanýmlamasýný irdelemek
gerekir. 'Paroreia'nýn baþlangýcýndaki Holmiy'e
gelinir ki, Karura'dan sonra burasý 920 stadiondur.
Paroreia'nýn sonlarýna doðru Lykaonia'nýn yakýnýnda
Philomeliondan Tyraiona 500 den biraz fazladýr. '
Araþtýrmacýlarýn bu tanýmlamada Philomelion'dan
Tyraion'a 500 stadion yani 90 km olarak düþünmeleri
yanýlgýdýr. Kanýmca, biraz yuvarlak olan bu tanýmlamada, Holmi/Afyon-Çay ile Tyraion arasý kastedilmektedir. 90 Km.lik bu mesafe Holmi/Çay ile
bugünkü Konya/Doðanhisar arasý mesafenin ta kendisidir. Burada, Tyraion'u Doðanhisar olarak varsaydýðýmý da belirtmiþ oldum. Bir baþka ölçüm ile
görüþümü desteklemem gerekirse; Tyraion'un
Thymbrion-Ýconium arasýndaki konumunun 1'e 2
olduðunu
inceleyecek
olursak,
Holmi/ÇayThymbrion/Akþehir Ulupýnar arasý mesafe olan 50
km.yi çýkarmamýz gerekecek çünkü baþlangýcý
Thymbrion yapmamýz gerekmektedir. Gerçekten
ölçümü tam 50 km. olan bu mesafe çýkarýldýktan
17
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sonra,
Thymbrion/Ulupýnar-Tyraion/Doðanhisar
arasý 50 km. Tyraion/Doðanhisar-Ýconium/Konya
arasý 100
km
ölçülebilmektedir.
Böylece
Tyraion'un 1'e 2 oranýný yakalanmaktadýr. Bu
inceleme Ilgýn'a uyarlandýðýnda ise Ilgýn her iki noktaya 1'e 1 oranýnda kalmaktadýr.
Yukarýdaki sorularý yalýnca cevaplamak
gerekirse;
1) Tyraion hala Ilgýn olarak kabul edilmektedir çünkü; Ramsay, Honigmann, Hamilton ve Ruge
Doðanhisar'da lokal araþtýrmalar yapmamýþlardýr.
Onlarýn araþtýrmalarý esnasýnda virane bir yapýda
olan Doðanhisar nerede ise bir köydü. Yine bu
araþtýrmacýlar antik ticaret yollarý ile ilgilenirken,
ýsrarla bugünkü Çay-Akþehir-Ilgýn-Kadýnhaný-Konya
yolunu vurgulamýþlardýr. Türk bilim adamlarý bölge
ile ilgili araþtýrmalarýnda, baþvuru kaynaðý olarak
onlarýn araþtýrmalarýný temel kabul etmiþler,
Doðanhisar'da bir araþtýrma yapmamýþlardýr.
Cumhuriyet döneminden sonra imar yapýsý ivme
kazanan Doðanhisar'da, buna paralel olarak ortaya
çýkan stel-lahit ve yazýtlar dikkat çekti ise de, kayda
alýnmanýn ötesinde bir araþtýrma gereksinimi doðmamýþtýr.
2) Tyraion benim araþtýrmalarýma göre
Doðanhisar'dýr. Kent ismindeki Hisar eki eski kale
yapýsýna iþaret ettiði gibi, arazide kendiliðinden oluþmasý mümkün olmayan, yamaçlarýn tesfiye edilmesiyle oluþturulmuþ 3 kale alaný vardýr. Bunlardan
ortadaki Akrapol alanýdýr ki halk buraya Sarayyaka
demektedir. Akrapol varsaydýðým alanýn 1000 m.
karþýsýnda 120 m. çapýnda tam daire planlý 5 m. tepe
yüksekliði olan bir tümülüs vardýr. Benim 'karþý
akrapol' diye isimlendirdiðim bu tümülüs ayný
zamanda bir kavþak rolündedir). Akrapol alaný ile
tümülüs arasýndaki çizgi agorayý da çizmektedir. Bu
gün bu çizginin üzerinde oturan mahallenin 'Pazar
Mahallesi' olarak isimlendirilmiþ olmasý dikkat çekicidir. Akrapolün eteklerinde yamacýn yontulmasý ile
oluþturulmuþ olan ve muhtemelen Antik Yunan
Dönemine uzanan 2 paradoslu bir Theatron vardýr.
Bu alanda cumhuriyet dönemine kadar halk gösterileri yapýldýðý bilinmektedir. Yine þehir içinde Roma
Dönemi hamam kalýntýsý ve temel kalýntýlarý mevcuttur. Tiyatro ile Akrapol alanýnýn arasý muhtemel
Nekropol alanýdýr.
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Doðanhisar'ýn antik kent mimarisi bunlarla
sýnýrlý deðildir. Yüzeyde mevcut çok sayýdaki mimari
parçanýn büyük çoðunluðu þponyel malzeme olarak
kullanýlmýþtýr. Halen sokaklarda duran steller, kaide
ve diðer mimari parçalar vardýr. Asýl kalýntýlar ise
þehrin, özellikle Akrapol-Nekropol alanlarý ve Dereöz
Mahallesinin altýnda yatmaktadýr. Ýlçe halkýnýn ortaya
çýkan parçalarý kimseye göstermeden yok edebilmesi, inþaatlarda çýkan parçalarýn ketumca tekrar
gizleniyor oluþu, ilçenin mülki sýnýrlarý içinde devam
eden sayýsýz kaçak kazýnýn sýr vermeden sürüyor
oluþu (trajikomik olsa da) alkýþa layýktýr.
Doðanhisar ilçe merkezindeki antik kent
mimarisi ve ögeleri baþlýbaþýna bir araþtýrma
konusudur. Etrafýndaki hüyüklerin durumlarý ve
ticaret yolarýndaki konumu ise gerçek ticaret yolunun
belirlenmesine yardýmcý olacaktýr. Netice olarak
ortaya konacak tez, Tyraion'un kimliðini belirleyeceði
gibi Paroreia'dan geçen ticaret yollarýný gösterir haritalarýn da deðiþmesine neden olacaktýr.

Harita: 1. Doðanhisar'ýn Antik kent yapýsýnýn ve günümüz
durumlarýnýn haritaya uyarlanmasý.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Yüðtepe (Yüðdibi)
Dereöz (Karmeios) Deresi
Akrapol (Sarayyaka)
Tiyatro (Mezarlýk)
1. Sur alaný (Lojman Yeri)
2. Yaþam alaný (A.ocatepe)
Nekropol alaný

8) Eski Beyþehir Yolu
9) Hamam Yeri (Belediye)
10) Agora alaný (Pazar Mah.)
11) Roma Dönemi Temel
Kalýntýsý)
12) Akropol arasý (Boyun)

iDOL
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Harita 2: Frigya Paroreia bölgesine ait günümüz fiziksel haritasý. Not:Yollar belirginleþtirilmiþtir.
1-Holmi/Çay
2-Midas Menba/Thymbrion/Ulupýnar
3-Philomelion/Akþehir
4-Aghayit/Üçhüyük
5-Hadrianapolis?/Koçaþ
6-Tyraion/Doðanhisar
7-Ruus/Baþköy

Akþehir'den geçip Ilgýn'dan devam eden
günümüz Konya-Afyon Karayolu makul ve cazip gibi
görünse de, yolculuðu Klasik Dönem ve öncesi þartlarýný düþündüðümüzde tercih edilecek bir yol olamazdý. Her þeyden önce bu yolu ýlgýndan deðilde
Doðanhisar'dan geçirdiðinizde 35 km. gibi bir günlük
bir yürüyüþ kazancý saðlanmaktadýr. Ilgýn'dan geçen
yol hem uzun hem de çöl sayýlabilecek, derecede su
kaynaklarýndan yoksundur. Doðanhisar'dan geçen
yol ise Konya'ya kadar akarsu kenarýndan devam
etmekte, ve doðal olarak yol üzerinde bir çok yerleþim yerine ve hüyüðe rastlanýlmaktadýr. Daðlýk bir
alandan geçen bu yol vadi boyunca devam ettiðinden eðim taþýmamaktadýr. Konya'ya kadar düz
olarak devam eden bu yolun tek dezavantajý dar ve
saldýrýya müsait oluþudur. Bu sorun ise þu þekilde
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

8-Kaballa/Çiðil
9-Derbent
10-Argýthaný
11-Kadýnhaný
12-Lageina/Ilgýn
13-Kaleköy

çözümlenmiþ olmalýdýr. Geniþ bir ilerleme miðferine
gereksinim duyan ordularýn yürüyüþleri Ilgýn'dan
geçen ova yolundan olurken, ticaret kervanlarý ise
güvenli koþullarda Doðanhisar'dan geçerek zaman
kazanmakta olmalýdýr. Bu yolun aktif oluþu ise
Anadolu topraklarýnýn huzur bulabildiði dönem
boþluklarýnda gerçekleþmiþ olmalýdýr.
Dipnotlar
:
1 XENOPHON, Onbinlerin Ric'ati, çev:Hayrullah ÖRS, Remzi
Kitabevi, Ýst., 1939, S: 1/8
2 RAMSAY W.M. Anadolu'nun Tarihi Coðrafyasý, Çev, Mihri
PEKTAÞ, 1960, Milli Eðitim Basýmevi, Ýst. s:394/13
3 UMAR Bilge, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, Ýnkýlap Kitabevi,
Ankara, 1993, s:806
4 Strabon, Antik Anadolu Coðrafyasý (Kitap:12-13-14), Çev:
Prof.Adnan PEKMAN,
Arkeoloji Ve Sanat Yayýnlarý, Ýst.,
2000, s:241.
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YÜZEY ARAÞTIRMALARI POLÝTÝKALARI ÜZERÝNE…
Doç. Dr. Harun TAÞKIRAN*

B

u yazýda, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün, izin
verdiði yüzey araþtýrmalarýyla ilgili politikalarýna bir
göz atmak, zaman zaman tartýþma konusu olan ve
çözüm bulunamayan bazý uygulamalarý burada dile
getirmek, týkanýklýk yaratan bu konularý tartýþmaya
açmak, amaçlanmýþtýr.
Her þeyden önce Yüzey araþtýrmalarýnýn
öneminin vurgulanmasý gerekir. Paleolitik Çað'dan
Orta Çað'a kadar çeþitli medeniyetlerin kalýntýlarýyla
her bölgesi dolu olan Ülkemizin, tam anlamýyla bir
kültür envanteri bile çýkarýlamamýþtýr. En son
teknolojiler de kullanýlarak sistemli bir þekilde yapýlacak yüzey araþtýrmalarýna, yapýlan arkeolojik
kazýlardan daha çok gereksinim vardýr. Bugün
ülkemizde kazýlarý yapýlan bir çok önemli merkezin,
bu yüzey araþtýrmalarýyla saptanýp kazýldýðýný da
unutmamak gerekir. Yine sýk sýk kiþi ve kurumlarca
dile getirilen kültür varlýklarýyla ilgili yapýlan tahribatlarýn, kaçak kazýlarýn ve bu nedenlerden dolayý yok
olup giden bir çok arkeolojik yerleþim yeri ve anýtlarýn denetlenmesi ya da saptanmasýnda da yüzey
araþtýrmalarýnýn katkýsý yadsýnamaz.
Bu baðlamda, yüzey araþtýrmalarýyla ilgili iki
konu üzerinde durmakta yarar vardýr. Bunlardan birincisi yüzey araþtýrmalarýnýn Genel Müdürlüðümüzce mali yönden desteklenip desteklenemeyeceði;
diðeri ise yüzey araþtýrmalarýna izin vermek için,
tekrar bazý kiþilerden izin alýnmasý konusudur.
Öncelikle birinci konuyu irdeleyelim. 2863
Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kanunu'nun 35. maddesi þöyle der: "Bilimsel ve mali
yeterliði Kültür Bakanlýðý’nca takdir ve kabul olunan
Türk ve yabancý heyet ve kurumlara araþtýrma izni
Kültür Bakanlýðý tarafýndan, sondaj ve kazý yapma
izni Kültür Bakanlýðý’nýn teklifi üzerine, Bakanlar
Kurulu kararý ile verilir".
Demek ki bu maddeye göre Kültür
Bakanlýðý’ndan maddi destek almadan, finans sorununu çözen kiþi ve kurumlar araþtýrma, sondaj ve
kazý yapabilirler. Ancak, madde böyle demesine
karþýn, Bakanlar Kurulu kararý ile Türk bilim
adamlarý tarafýndan yapýlan arkeolojik kazýlarýn
tümü, az ya da çok Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn
bütçe olanaklarý ölçüsünde desteklenmektedir. Her
ne kadar Bakanlýkça birkaç tane araþtýrmanýn
* Doç. Dr. Dil Tarih-Coðrafya Fakültesi öðretim üyesi
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desteklendiði biliniyorsa da, genel olarak yüzey
araþtýrmalarýna maddi yönden destek verilmemesi
gelenek haline gelmiþtir. Buna karþýn Genel
Müdürlüðümüzün 1990'lý yýllara kadar araþtýrmalara
870 kaleminden belirli bir miktarda destekte bulunduðu da unutulmamalýdýr. Yasanýn bu maddesine
göre "kazýlar desteklenir, yüzey araþtýrmalarý desteklenmez" gibi bir anlam çýkarmak ise yanlýþtýr ve
yapýlan ise çifte standarttan baþka bir þey deðildir.
Gerçi Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve
Müzeler Genel Müdürlüðü'nün çok kýsýtlý olan
bütçesini arkeoloji camiasýnda bilmeyen yoktur. Bu
nedenle Genel Müdürlüðümüzün bu uygulamasý
anlayýþla karþýlanmakta ve yüzey araþtýrmalarý için
çoðu kiþi tarafýndan ödenek talep edilmemektedir.
Ancak burada hemen baþka bir konuya açýklýk
getirmekte fayda vardýr.
Ülkemizde 1960 yýllardan itibaren yapýlan
baraj projeleri ve bu projeler kapsamýnda yapýlan
yüzey araþtýrmalarý ve kurtarma kazýlarý, Türkiye
arkeolojisine ve kültür envanterine büyük katkýlar
saðlamýþtýr ve halen de saðlamaktadýr. Bu projelerin
yönetimi ya da organizasyonu, genelde üniversiteler, üniversitelerin araþtýrma enstitüleri gibi diðer
kurumlarý tarafýndan yapýla gelmiþtir. Baraj projelerinin finansmaný ise D.S.Ý ve GAP gibi kurumlarca saðlanmaktadýr. "Yüzey araþtýrmalarý desteklenmez" mantýðýyla baraj projelerinde yapýlan araþtýrmalarýn desteklenmemesi ise gerçekten anlaþýlýr
deðildir. Zira, Bakanlýðýn ya da Genel Müdürlüðün
kendi bütçesinden bu araþtýrmalara ödenek aktarmasý diye bir durum söz konusu olamaz.
Bu durumu somut bir örnekle açýklamak
belki konunun daha iyi anlaþýlmasýna katkýda bulunacaktýr. Örneðin; Dicle Nehri üzerinde yapýlacak
olan Ilýsu Barajý projesi kapsamýnda benim yaptýðým
"Paleolitik Çað Yüzey Araþtýrmasý" 2000 ve 2001 yýllarýnda, o zaman bu projeyi yürüten ODTÜ-TAÇDAM
tarafýndan maddi açýdan desteklenmiþti. Daha sonra
bir takým sorunlar nedeniyle söz konusu kurumdan
bu proje yürütücülüðü alýnmýþ ve projenin
yürütücülüðünü Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel
Müdürlüðü almýþtýr. Bu arada 2 yýl yani 2003 ve 2004
yýllarýnda proje kapsamýnda yapýlan çoðu araþtýrma
ve kazý sekteye uðramýþ ve 2 yýllýk bir süreç boþa
geçmiþtir. Bu süreç içinde proje kapsamýndaki çoðu
kazý ve araþtýrma yapýlmazken, söz konusu araþtýriDOL

GÖRÜÞ
ma Ankara Üniversitesi’nden alýnan çok az bir
ödenekle ve çok büyük sýkýntýlarla, araþtýrmanýn
tamamlanmasý için yürütülmeye çalýþýlmýþtýr, ancak
tamamlanamamýþtýr. Buna karþýn, 2005 yýlýnda D.S.Ý
Genel Müdürlüðü tarafýndan aktarýlan ödenekle
alandaki kazýlar Genel Müdürlüðün yönetiminde ve
maddi desteðiyle yeniden baþlatýlýrken, alanda
yapýlan yüzey araþtýrmalarýna yine ayný mantýkla
maddi destek verilmemiþtir. Dolayýsýyla Genel
Müdürlüðümüzün yüzey araþtýrmalarýyla ilgili bu
politikasýný, en azýndan Ilýsu Barajý gibi kurtarma
projelerinde yeniden gözden geçirmesinin, proje
kapsamýnda baþlatýlan kazý ve araþtýrmalarýn
tamamlanmasý açýsýndan zorunlu olduðunu düþünmekteyiz.
Diðer bir konu ise araþtýrma izinlerinin verilmesinde yaþanan sýkýntýlardýr. Araþtýrma izinleri
2863 Sayýlý Yasanýn 35. maddesi ve "Kültür ve
Tabiat Varlýklarýyla Ýlgili olarak Yapýlacak Araþtýrma,
Sondaj ve Kazýlar Hakkýnda Yönetmelik" in 6. maddesine göre Bakanlýkça verilir. Ayrýca, ayný yönetmeliðin 5. maddesine göre de araþtýrma yapacaklarda aranan nitelikler belirtilir.
Buna karþýn araþtýrma izinleri verilirken, ne
2863 Sayýlý Yasada ne de söz konusu Yönetmeliðin
ilgili maddelerinde hiçbir þekilde açýk bir ifade yer
almazken, araþtýrma yapýlacak alanlarda daha önce
izin almýþ olan kiþi ve kurumlardan izin alýnmasý
gerektiði konusu ortaya çýkmýþtýr. Bu bir anlamda
etik açýsýndan doðru gibi görülebilir. Ancak araþtýrma
izni için yasaya göre tüm istenenleri yerine getirmiþ
bir kiþinin, araþtýrma yapýlacak alanda daha önce
izin almýþ kiþi ya da kiþilerin kiþisel kaprisleriyle
aðzýndan çýkacak "hayýr" veya "olmaz" gibi sözcüklere baðlý kalarak izin alamamasý, daha doðrusu
Genel Müdürlüðümüzün iyice araþtýrma yapmadan
bu ifadelere baðlý kalarak araþtýrma izni vermemesi
gerçekten üzerinde ciddiyetle durulmasý gereken
önemli bir konudur. Evet bir alanda daha önce izin
almýþ bir kiþinin araþtýrma yaptýðý ayný konuda, ikinci kez birisi izin istiyorsa bu etik açýdan doðru
deðildir ve izin verilmemesi gerekir. Ancak ayný alanda baþka bir konu üzerine araþtýrma yapmak isteyen
bir kiþiye, yukarýda deðindiðimiz nedenlerden dolayý
izin verilmemesi de etik açýsýndan doðru deðildir.
Konuyu çok çarpýcý bir örnekle açýklamakta yarar
vardýr.
Hatay Ýli ve çevresinde bugün kazý ve
araþtýrmalar yapan çok deðerli bilim insanlarý vardýr.
Bu alanda araþtýrma yapmak için defalarca Genel
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Müdürlüðümüze baþvuruda bulunan bir diðer
araþtýrmacý da Yard. Doç. Dr. C. Merih EREK'tir.
Sayýn Erek bu çevrede kendi uzmanlýk alaný olan
"Paleolitik Dönem" üzerine bir yüzey araþtýrmasý
yapmak istemektedir. Araþtýrma yapmak için yasa ve
yönetmeliklerde istenen tüm þartlara da haizdir.
Ancak tüm baþvurularýna karþýn bir türlü araþtýrma
izni alamamaktadýr. Nedeni Bakanlýðýmýz, Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün Hatay Ýli
ve çevresinde kazý ve araþtýrmalar yapan üç kiþi
yani Prof. Dr. Aslýhan Yener, Prof. Dr. MarieHenriette Gates ve Prof. Dr. Erksin Güleç'ten, C.
Merih Erek'in bu çevrede araþtýrma yapýp yapamayacaðý konusunda izin istemesidir. Bu kiþilerden
Sayýn Yener ve Sayýn Gates olumlu görüþ
bildirmiþlerdir. Sayýn Güleç'in nasýl bir gerekçe gösterdiði bilinemez ama görüþü olumsuz olmuþtur ve
Sayýn Erek'e yine araþtýrma izni verilmemiþtir. Genel
Müdürlüðün iki olumlu görüþe raðmen yine de söz
konusu kiþiye araþtýrma izni vermemesi hangi mantýkla açýklanabilir. Üstelik Sayýn Erksin Güleç bir
Paleoantropologtur ve bu alanda (ki araþtýrma yapmak için baþvurulan alan doðrudan Güleç'in araþtýrma yaptýðý alanla da birebir iliþkili deðildir) araþtýrma
yapacak olan kiþi bir Prehistoryendir. Burada yapýlan
yanlýþ, Araþtýrma, Sondaj ve Kazýlar Hakkýnda
Yönetmeliðin 5. maddesinde de belirtildiði gibi
uzmanlýk alaný olmamasýna karþýn, Sayýn Erksin
Güleç'e, yaptýðý araþtýrmanýn ya da kazýnýn adý ne
olursa olsun, içerik açýsýndan prehistorya'yý
ilgilendiren bir araþtýrma ve kazý izni verilmesidir.
Genel Müdürlüðümüz bu yanlýþý düzelteceði yerde,
Sayýn Erek'e prehistorik araþtýrma izni vermeyip
yaptýðý yanlýþa bir yanlýþlýk daha eklemektedir. Ne
yazýk ki, Sayýn Erek Hatay Ýlinde bulunan Mustafa
Kemal Üniversitesi’nin bir öðretim üyesidir ve üniversitesinin olduðu bir alanda yüzey araþtýrmasý yapamamaktadýr. Ülkemizin il il hatta bölge bölge parsellenmesinin ve farklý konularda araþtýrma yapacak
kiþilerin bu þekilde engellenmesinin, ülke arkeolojisine getireceði faydadan çok zararý vardýr.
Sonuç itibariyle, araþtýrma izni verme yetkisi
tamamen Bakanlýk ve dolayýsýyla Genel Müdürlükte
ise de, bu yetki Genel Müdürlüðümüzce doðru bir
þekilde kullanýlamamaktadýr. Araþtýrma izinleriyle
ilgili yukarýda deðindiðimiz bu iki önemli konu
hakkýnda Bakanlýðýmýz Kültür Varlýklarý ve Müzeler
Genel Müdürlüðü'nün uygulamalarýný yeniden gözden geçirmesi ve kimsenin etkisinde kalmayarak
doðru bir þekilde karar vermesi gerekmektedir.
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rof. Þahinbaþ ve Prof. Bediz'in kendi derslerinde
Arkeoloji Bölümü burslu öðrenci alacak duyurularý; hocamýz Prof. Akurgal'ýn kapýsý önünde sevgili
Ümit Serdaroðlu ile karþýlaþmamýz, yarým asrý aþacak
arkadaþlýðýn-dostluðun
çekingenliklerle
baþlayan ilk günleri oldu. O, kendince; 1950'li ve
60'lý yýllarýn Ankara'sýnýn en büyük matbaasýnýn
sahibinin oðlu olarak baba parasý almadan hoþlandýðý bir tahsili yapacaðý hesabýný yapýyormuþ;
ben de o günler için arkeolojiyi bir araç görerek burs
alabileceðim akordeona sahip olabilme hayalleri
içindeydim. Rahmetli Akurgal Ümit'i yakýþýklý bulduðu ve iyi dil bildiði, ayrýca ailesinin olanaklarýný
hesaba kattýðý için yaptýðý çeþitli sýnavlardan sonra
hemen öðrenciliðine kabullenmiþ; beni ise zorlu
sýnavlardan sonra güçlükle ve klasik diller dýþýnda
Fransýzca mükemmel olmazsa, Almanca ve
Ýngilizceyi de kývýramazsam, kendi tabiriyle "seni
kulaðýndan sallayarak atarým ve aileden de senin
bursundan doðan yükümlülüðünü öder" tehdidi ile
kabullenmiþti.
Ümit'le baþlayacak arkadaþlýk ve dostluðumuz; dinleyicilerinin neredeyse tümünü o zamanki
adýyla Müzeler Genel Müdürlüðü ile Ankara Müzesi
elemanlarýnýn oluþturduðu ve kendi asistanlarý ile
doktora öðrencileri yaný sýra biri 3. sýnýfta asli öðrenci, üçü diðer bölümlerden gelen yardýmcý öðrencilerle yapýlan dersten sonra gerçekleþti. Tanýþma sonrasý dersle ilgili deðerlendirmemiz her ikimizi de bir
hayli ürkütmüþtü. Genel Müdürlük ile Ankara
Müzesi'nin tepede oturan kiþileri dýþýndaki arkeologmimar toplam 20 aþmayan personeli ile tartýþmalý
geçen derslerde nasýl baþarýlý olabileceðimiz endiþesi bizi daha da yaklaþtýrdý ve onlara mesleki yönden
rakip olma azmimizi oluþturdu.
Günler hýzla ve yoðun bir þekilde geçtiði için
daha ilk birkaç ders sonrasý kýsa sürede hazýrlamamýz gereken seminer ödevleriyle karþýlaþtýk. Ýlk
ödevler Ümit için "Exekias" benim için ise "Lysippos"
idi. O, ilk arkeoloji seminer ödevini baþarýyla, verildiðinden üç hafta sonra rahmetli Akurgal'ýn masanýn
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baþýnda yer aldýðý seminer kitaplýðýnda yine rahmetli
olan Necati Arun, Prof. Dr. Kutlu Emre, Emel Candar
ve biz diðer iki arkeoloji öðrencisi Tanju Ertan
(Sancaktar) ile benim bulunduðum toplantýda baþarý
ile sundu. Bir hafta sonraki seminerde her öðrenciye
her heykelin resmini gösteremediðim için semineri
ertesi hafta tekrarlamam ve eksikliklerimi tamamlamam gerekti. Bu, dostluðumuza-arkadaþlýðýmýza
hiçbir kötü etkisi olmayan yalnýzca bilimsel yönü aðýr
basan gizli bir rekabetin yerleþmesinde etken oldu.
Artýk akademik kariyerin belli aþamalarýný atlamýþ
kiþiler olarak; her türlü yardýmý bir diðerinden esirgemeyen bir tutum içinde bu durum onun ölümüne dek
sürüp gitti.
Akurgal'dan kaçamak yaparak gerçekleþtirdiðimiz evliliklerimiz; rahmetli hocamýzýn
"doçent olmadan evlenmeyin; evlenmek durumunda
kalýrsanýz kýsa sürede çocuk sahibi olmayýn"
uyarýlarýna raðmen evliliklerimiz her ikimizin de doktoralarýmýzý vermemizden hemen sonra gerçekleþti.
Balaylarýmýzý tüm itirazlarýna raðmen beklemediðimiz bir þekilde biz çiftlere "kazý üyesi" olarak
Çandarlý'da saðladýðý süreç her ikimizi de çok mutlu
kaldý.
O'nun ilk evliliðinden olan oðlu Turgut'un
okuyup evlenecek yaþa gelmesi ve çok analý-babalý,
kayýnpederli-kayýnvalideli bir düðün sonrasý çok elim
bir kazada balayý dönüþü ölümü Ümit'i pek fazla etkiledi. Bu yüzden ikinci eþinden olma çocuklarý Burak
ve Buðra'nýn tahsillerine göz önünde ve en iyi yerlerde, olanaklarýnýn azamisini kullanarak yapmalarý
için inanýlmaz bir çabaya hatta zorlanmaya giriþti.
Ümit; Ege Üniversitesi'ne gittikten sonra sorumlu bir
baba olarak çocuklarýnýn tahsil giderlerini karþýlamak
kadar, kendi egosunu da tatmin için; ta Ankara'da
baþlattýðý ve hem kendi canýna hem de mali durumuna etki yapacak bir sürü giriþimde bulundu. Ümit'teki
giriþimci ve yeni bir þey yapma-üretme duygusu
çoðu kiþi tarafýndan "zengin ailenin olmadýk isteklerde bulunan hovarda meþrep oðlunun davranýþý"
þeklinde yorumlandý-algýlandý. Fazla düþünülmeden
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karar verildiðinde onun hakkýnda düþünenleri veya
söyleyenleri haklý çýkaracak þeyler yapmýþtý.
Babasýnýn matbaa gelirlerinden en az yararlandýðý
bir dönemde hurda bir Citroën -devrilmemeleriyle
ünlü tipten- satýn almýþ, kaporta-boya-motor için
yaptýðý harcamalar bir yana otomobilin tüm
göstergelerinin bulunduðu "göðüslük" kýsmýný kendisi çizmiþ ve ürettirmiþti. Citroën firmasýna dahi
gönderdiðini zannettiðim bu araca firma ilgi göstermeyince ondan soðumuþ ve yaptýðý masraflar
havaya gidercesine aldýðý fiyata elden çýkarmýþtý. Bu
tür diðer bir yatýrýmý ise Torba'da beton tekne döktürerek yat yaptýrmasýdýr. Tekne veya yat denize
indirildiðinde; gittiði yerli veya yabancý ülkelerdeki
kentlerde denizcilik aksamý satan dükkânlardan
özenle seçerek aldýðý birçok alet, edevat veya dekoratif malzemeyi yata monte etti veya kullandý. Ümit'in
yalnýz veya ailesiyle bu yatla yalnýz Bodrum
çevresinde bile tur atmýþ olduðundan þüpheliyim.
Yat evvela yalnýz Ümit'in iken sonra ortaklý kullanma
durumuna geldi ve en sonunda yaptýðý harcamalarýnda çoðuyla birlikte baþka kiþilerin mülkiyetine
geçti. Ayrýntýlarýný bilmediðim için, giderleri, ortaðý ile
iliþkileri hakkýnda yazmayý abes addediyorum.
Ancak Ümit'in mülkiyetinden henüz çýkamadýðý bir
sýrada Finike Limaný'nda gördüðümde çok güzel
görüntülü ve zevkli donanýmlý bir yat yaptýrttýðýný
söylemeliyim.
Bu özel zevklerinin yanýnda baba mesleðini
sürdürme azmi -amatörce de olsa- onda hiç eksilmedi. Burslu olarak gittiði ve doktora çalýþmalarýný
sürdürdüðü Heidelberg'de arkeolojinin yaný sýra
"Heidelberg" ismi ile tanýnan rotatif makinenin "usta
ehliyetini" aldýðýný belki eþi bile bilmeyebilir. Ama O
da arkeolojiye olan düþkünlüðünün yaný sýra
ebeveyn baskýsýna karþý olmanýn ceremesini ailenin
diðer fertleriyle birlikte çekti. Matbaa yeni getirilen
borçlarý ödendikten sonra neredeyse bedavaya
baþka kiþilerin eline geçti.
Gönlü inanýlmayacak kadar zengin Ümit;
sonradan mimar da olmasýna raðmen, asýl mesleði
için hareketsiz kalamazdý. Önce dokümantasyon için
elzem diyerek belki þu anda Türkiye'de sayýsý elliyi
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

aþmayan "Linhoff" fotoðraf makinesi setini aldý. Bir
fotoðraf makinesi ve aksesuarlarý için astronomik bir
meblaðý, kazlarda iyi fotoðraf elde edebilme amacýyla kesesinden karþýlamada hiç bir sakýnca görmedi.
Keban kazýlarýna katýldýðý zaman da ekibini; botlarý,
özel giysileri ve aletleriyle "Ümit'in komandolarý" þeklinde adlandýrdýklarýný yaþlarý 50 civarýnda ve
üstünde olan tüm meslektaþlar bilmektedir. Tabi iþ
yalnýz kiþisel giysi ve donanýmla bitmediði iþin sevgili
dostum kardeþim Ümit, Jeep'in standart modelini de
kendi istemi doðrultusunda kaporta ve þase de
deðiþiklikler yaparak geliþtirmiþti. Herhalde motorundaki sýkýntýlar yüzünden veya onun beklediði kadar
yararlý olamadýðýndan Jeep, Bodrum'da sahilde
hurda araç olarak birilerinin kaldýrýp onu çöplüðe
atmasýný uzun yýllar bekledi.
Kazý; mimar olarak katýldýðý restorasyon
ihaleleri, dersler, seminerler vs. Ümit'i son 20 yýldýr
tam bir gezgin kiþi kimliðine soktu. Seyahatler
sýrasýnda "hemen uyuyorum" lafýnýn arkasýndan
anlatýlanlar onun tüm direniþine karþýn bedenen ve
zihnen ne kadar yorgun olduðunu göstermektedir.
Gideceði yer için yola çýktýðýnda "baþýný koltuða
dayar dayamaz uyuduðunu" söyleyen Ümit'i, gidilen
yerde otobüs'ün muavini diðer yolcular gittiði için
aracýnýn içini dýþýný yýkamaya kalktýðýnda uyandýrmak zorunda kalýyorsa bu yorgunluðunun ve hatta
bitkinliðinin boyutunu göstermektedir.
Zamanýnda koþarak, eskrim yaparak;
arazide ise levazým subayý olduðunu unutup komandoculuk yapan bir kiþinin; zaten bir sürü heyecandan, stresten yorulan kalbi bu yükü daha ne kadar
çekebilirdi. Saðken de defalarca söylediðim için
kendime arkadan çekiþtiriyor gibi hissetmiyorum.
Yazdýklarýmý okuma olanaðý olsa bana karþý hep
tekrarladýðý "dinime küfreden bari Müslüman olsa"
sözlerini duyardým.
Fazla uzak olmayan bir zamanda görüþeceðiz. Sarýþýn melekleri fazla rahatsýz etme, azýcýk
uslu ol.
Mekanýn cennet olsun. Nur içinde yat sevgili
kardeþim.
Prof.Dr. Cevdet Bayburtluoðlu
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Prof. Dr. h.c.multi Tahsin ÖZGÜÇ’ün Ardýndan

H

ocalarýn hocasý, arkeolojinin "Nestor"u,
hocamýz Prof. Dr. hc. multi Tahsin Özgüç'ü,
maalesef 27 Ekim 2005 tarihinde kaybettik. Kendisi
için, 30 Ekim 2005 tarihinde öðrencisi, hocasý ve
Dekaný olduðu Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi'nde
yapýlan bir tören düzenlendi. Ailesi ve öðrencilerinin
katýldýðý törende öðrencisi, DTCF Arkeoloji Bölümü
Baþkaný Prof.Dr Hayat Erkanal, DTCF Fakültesi
Dekaný adýna Prof. Dr. Rahmi Er ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nusret Aras ile Prof.Dr. Cahit
Günbattý ve Prof. Dr. Yusuf Boysal birer konuþma
yaptýlar.
Törenin ardýndan hocamýz, yýllarca emek
verdiði Fakültesinden sevenlerince sessizce uðurlandý. Kocatepe Camii'de kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan ebedi istirahatýný yapacaðý Karþýyaka
Mezarlýðýnda topraða verildi.
Geç yaþta toprak altýndaki tarihi zenginlikleri
ortaya çýkarmak için arkeoloji mesleðine baþlayan
deðerli hocamýz; 1948 yýlýnda Kültepe'de baþlattýðý
kazý çalýþmalarýný 58 yýl boyunca sürdürse de, ne
yazýk ki birçok arkeolog gibi o da kazýsýný sonlandýramadan hayata veda etti. Ancak, geriye býraktýklarý onu unutturmayacak, adýný daima yaþatacaktýr.
Mekaný cennet olsun.
Arkeologlar Derneði Yönetim Kurulu
Aþaðýda hocamýzýn özgeçmiþi ile seçkin
yayýnlarýndan örnekler veriyoruz.
Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün özgeçmiþi:
Prof. Dr. Tahsin Özgüç 1916 yýlýnda
Kýrcaali'de doðdu. 1940 yýlýnda Dil ve Tarih-
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Coðrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Ayný fakültede
1942 yýlýnda doktor, 1945 yýlýnda asistan, 1946 yýlýnda doçent, 1954 yýlýnda ise profesör ünvanýný aldý.
1968-1969 yýllarý arasýnda Dil ve Tarih-Coðrafya
Fakültesi dekaný, 1969-1980 yýllarý arasýnda Ankara
Üniversitesi rektörü olarak görev yaptý. 1981 yýlýnda
emekliye ayrýldýktan sonra 1981-1988 yýllarý arasýnda Yüksek Oðretim Kurulu baþkan vekili görevini
yerine getirdi.
Prof. Dr. Tahsin Özgüç yetiþtirdiði öðrencileri, çeþitli merkezlerde yaptýðý bilimsel kazýlar ve
yayýmladýðý 100'den fazla bilimsel makale ve kitap
ile ülkemiz arkeolojisine önemli katkýlarda bulundu.
1962-1963 yýllarý arasýnda The Institute for
Advanced Study, Princeton, 1964 yýlýnda Universität
des Saarlandes ve 1975-1976 ve 1978-1979 yýllarý
arasýnda Universitäät München'de konuk profesörlük yaptý.
Anadolu tarihini aydýnlatan ve yaklaþýk 58
yýldýr baþkanlýðýný yaptýðý Kültepe/Kaniþ kazýsýndan
baþka Ankara Anýtkabir Tümülüsleri, Karahöyük
Elbistan, Maltepe (Sivas) ve Sivas Kalesi, Horoztepe
(Tokat), Altýntepe (Erzincan), Maþathöyük,
Kazankaya ve Kululu kazýlarýný yönetti.
Yabancý bilim kurumlarý ve meslektaþlarýyla
sürdürdüðü iþbirliði nedeni ile, 1978 yýlýnda Federal
Almanya Cumhuriyeti Büyük Haç Niþaný, 1990 yýlýnda Japonya, Doðan Güneþ Altýn-Gümüþ Niþaný,
1991 yýlýnda Belçika Tacý Ulusal Niþaný ve 1992
yýlýnda Türk Tanýtma Vakfý Ödülü ve 1996 yýlýnda Ýþ
Bankasý Ödülü ile onurlandýrýldý. Prof. Dr. Tahsin
Özgüç, Türk Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji
Enstitüsü, British Academy, Amerikan Arkeoloji
Enstitüsü, Bavyera Bilimler Akademisi, Londra Eski
Eserler Kurumu ve Türkiye Eskiçað Bilimleri
Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi'ne üyeydi.
Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'e 2001 tarihinde
Berlin'de Frei Universität'de düzenlenen bir törenle
'Þeref Doktoru' unvaný verildi ve 'Önasya
Arkeolojisi'nin Nestoru' ilan edildi. Prof. Dr. Tahsin
Ozgüç'e daha önce de Arkeoloji bilimine yaptýðý
katkýlardan dolayý Münih (Almanya) ve Gent
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(Belçika) üniversiteleri tarafýndan 'Þeref Doktoru'
unvaný verilmiþti.
Bugüne
kadar
yayýnladýðý
yüzlerce
makalesinin yanýsýra, yayýnladýðý kitaplarý þunlardýr:
1948
Die
Bestattungsbraeuche
im
vorgeschichlichen Anatolien. Veroeffentlichungen
der Universitaet von Ankara, 14 Wissenschaftliche
Reihe:5/Ön Tarihte Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri.
Türk Tarih Kurumu Yayýnlarýndan VII. Seri, No. 17
Ankara
1949 (Nimet Özgüç ile birlikte) Türk Tarih
Kurumu Tarafýndan Yapýlan Karahöyük Hafriyatý
Raporu 1947/Ausgrabunfen in Karahöyük 1947.
TTKY. V-7. Ankara.
1950 Kültepe Kazýsý 1948/Ausgrabungen
in Kültepe 1948. TTKY. V-l0. Ankara.
1953 (Nimet Özgüç ile birlikte) Türk Tarih
Kurumu Tarafýndan Yapýlan Kültepe Kazýsý Raporu
1949/Ausgrabungen in Kültepe Bericht Über Die Im
Auftrage der Türkischen Historischen Gesellschaft,
1948 Durchgeführten Ausgrabungen. TTKY. V-12.
Ankara.
1958 (M.Akok ile birlikte) Horoztepe: Eski
Tunç Devri Mezarlýðý ve Ýskan Yeri-An Early Bronze
Age Settlement and Cemetery. TTKY. V/18, Ankara.
1959 Kültepe-Kaniþ.
Asur
Ticaret
Kolonilerinin
Merkezinde
Yapýlan
Yeni
Araþtýrmalar/New Researches at the Center of the
Assyrian Trade Colonies, TTKY V-19. Türk Tarih
Kurumu Basýmevi. Ankara
1966 Altýntepe I. Mimarlýk Anýtlarý ve
Duvar Resimleri/Architectural Monuments and Wall
Paintings. TTKY-V/24. TTK Basýmevi. Ankara

ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

1969 Altýntepe II. Mezarlar, Depo Binasý
ve Fildiþi Eserler/Tombs, Storehouse and Ivories.
TTKY-V/27. TTK Basýmevi. Ankara
1969 The Hittites. Ankara Turizmi, Eski
Eserleri ve Turizmi Sevenler Derneði Yayýnlarý 7.
Ankara (1995 Baskýsý: Anadolu Medeniyetleri
Müzesini Koruma ve Yaþatma Derneði)
1971 Demir
Devrinde
Kültepe
ve
Civarý/Kültepe and Its Vicinity in the Iron Age. TTKYV. no 29. Ankara
1978 Maþat Höyük Kazýlarý ve Çevresindeki Araþtýrmalar/Axcavations at Maþathöyük and
Investigations in Its Vicinity. TTKY V/38, Ankara.
1982 Maþat Höyük II . Boðazköy'ün
Kuzeydoðusunda Bir Hitit Merkezi/ A Hittite Center
Northeast of Boðazköy. TTKY. V-38a. Ankara
1986 Kültepe-Kaniþ II Eski Yakýndoðu'nun Ticaret
Merkezinde Yeni Araþtýrmalar/New Researches at
the Trading Center of the Ancient Near East. TTKY.
V-41. Ankara
1988 Ýnandýktepe. Eski Hitit Çaðýnda
Önemli Bir Kült Merkezi. An Important Cult Center In
The Old Hittite Period. Giriþ/Introduction by R.
Temizer. TTKY. V-43. Ankara
1999 Kültepe-Kaniš/Neša Saraylarý ve
Mabedleri/The Palaces and Temples of KültepeKaniš/Neša. TTKY. V. 46. Ankara.
2003 Kültepe-Kaniš/Neša. The Earliest
International Trade Center and The Oldest Capital
City of the Hittites. Middle Eastern Culture Center in
Japan. Ýstanbul.
2005 Kültepe-Kaniš/Neša. Yapý Kredi
Yayýnlarý. Ýstanbul.
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A

þaðýdaki yazý, hocamýz Prof. Dr. Tahsin
Özgüç'ün, Ankara'da düzenlenen IX. Türk
Tarih Kongresinde ve Atatürk'ün doðumunun 100.
yýlý nedeniyle Vaþhington ve New York'ta tertiplenmiþ olan sempozyumda sunulan yazýsýdýr (Özgüç,
T., 1982, Maþat Höyük II, TTK Yayýnlarý, s. IX-XIII).

Doðumunun 100. Yýlýnda Atatürk'e Armaðan
Atatürk vasiyetinden saðlanan mali imkanlarla, Türk Tarih Kurumu adýna, yapýlan kazýlar ve
bunlar hakkýndaki yayýnlar arasýnda Kültepe/Kaniþ Neþa ve Maþat Höyük'de sürdürmekte olduðumuz
kazýlar ve daha önceki yýllarda Karahöyük - Elbistan,
Horoztepe ve Altýntepe'de yaptýðýmýz çalýþmalar,
önemli bir yer tutmaktadýr.
Atatürk ve Anadolu Arkeolojisi birbirinden
ayrýlmaz. Bu nedenle, Atatürk'ün doðumunun 100.
yýlýnda, O'nun Ülkemizde arkeolojinin geliþmesi için
yaptýðý büyük katkýyý, bir kez daha, vurgulamayý
uygun bulduk.*
Atatürk ve Arkeoloji
Türkiye'de arkeolojinin bir bilim, öðretim ve

araþtýrma dalý olarak kurulmasýný, geliþmesini,
kurumlaþmasýný saðlayan Atatürk'ün giriþim ve
uðraþýlan, onun açtýðý eðitim ve kültür seferberliðinin
özüne uygun bir harekettir. Atatürk'ün baþkanlýðýný
yaptýðý onbeþ yýllýk Cumhuriyet döneminde bilimin
çeþitli dallarýndaki aþamalar arasýnda, yakýndan
ilgilendiði arkeoloji de yeþerip filizlendi.
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Osmanlý Ýmparatorluðunun büyük karýþýklýklar içinde var olma kavgalarý ile bunaldýðý görülür; bunun bilime, dolayýsýyla
arkeolojimize etkisi büyük olmuþtur. Halbuki, bu
dönemde, tarihi kalýntýlarýn zenginliði bakýmýndan,
dikkat ve ilgiyi üstüne çeken büyük coðrafya kesiminin sahibi Osmanlý Ýmparatorluðu idi. Ancak,
çeþitli nedenlerle bu bilim dalýnýn geliþmesine bir
türlü çare bulunamamýþtý. Buna raðmen, 19. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren, bir avuç insanýmýzýn bilinçli
çabasý ile Ülkedeki eski eserlere karþý her yýl gittikçe
artan bir ilginin baþlatýldýðýna tanýk oluyoruz. Bunun
sonucu olarak, ve özellikle l869'u izliyen yýllarda
arkeolojinin yalnýz eski eser toplamakla ve Müze'i
Hümayun'un dar çerçevesi içinde geliþemiyeceðine

* Aþaðýdaki metin Ankara'da toplanmýþ olan IX. Türk Tarih Kongresinde ve Atatürk'ün doðumunun 100. yýlý nedeniyle
Vaþhington ve New York'da tertiplenmiþ olan simpozyumda sunuldu
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inanýlmýþ olmasý, bu iþin de bir okulu olmasý gerektiði düþün cesi, yani Müzeye baðlý bir arkeoloji okulunun açýlmasýna gerek görülmesi çok önemli bir
anlayýþ ve aþamadýr. Bu plan gerçekleþmiþ olsa idi,
o zaman Müze Müdürü Osman Hamdi Bey'in açmak
istediði okul, Louvre'da açýlmýþ olan okuldan bir yýl
sonra kurulmuþ olacaktý. Bu gecikme bizi Batý'daki
geliþme ve uygulamadan ayýran önemli bir talihsizlik
olmuþtur.
Bu arada Ýmparatorluk içinde yapýlmakta
olan kazýlarý dikkatle izliyen Osman Hamdi Bey'in
bizim de bu iþe baþlamamýz gerektiðine inandýðýný
görüyoruz. Bu ilk çalýþmalarýn bir tür koruyucu/
müdahale kazýlan anlamýnda alacaðý kuþkusuzdur.
Arslantaþ-Hadatu, Finike kýyýlarýnda-lahidler bölgesindeki kazýlarý yalnýz heyecaný arttýrmakla
kalmamýþ, ünlü koleksiyonlarýn Müzeye getirilmesini
saðlamýþtýr. 19. yüzyýlýn son çeyreðindeki bu önemli
giriþimler de müzelerimizin, arkeoloji iþlerimizin
bütün Ülkeye yayýlmasýný, özellikle, millete mal
edilmesini ve hepsinin üstün de arkeolojinin bir bilim
disiplini olarak öðretim müesseselerinde yerini
almasýný saðlayamadý. Bu dönemde Osmanlý yönetimine yapýlan siyasal müdahalelerin yoðunlaþmasý,
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Anadolu'nun her bakýmdan ihmal edilmiþ olmasý ne
Osman Hamdi Bey'in ne de 19l0'da onun yerine
Müzeler müdürü olan Halil Edhem Bey'in bu
koþullarý deðiþtirmiye güçleri yetmedi. Her iki
dönemde de bu iþlerin yabancýlarýn iþi olduðu
düþüncesi, hiçbir zaman akýllardan çýkarýlmadý. Bu
iþlerden anlýyan uzmanlarýmýzýn yokluðu bir gerçekti; fakat insan yetiþtirme yollarýnýn hiç aranmadýðý,
teþebbüse geçilmediði de görülüyordu. Buna raðmen, her ikisinin de bu eserlerin Istanbul'da toplanmasý gerektiði fikrinin yayýlmasýnda etkileri büyük ve
anlamlý oldu. Bunlara ilave olarak, bir güzel sanatlar
okulunun açýlmasý düþüncesi, müzade Batý yayýnlarýnýn eksiksiz olarak toplanmasý kararý-zengin bir
kitaplýðýn oluþturulmasý, dýþ ülkelerden tanýnmýþ
yabancý uzmanlarýn müzelerde görevlendirilmesi ve
hatta 1910 ile 1. Dünya Savaþý arasýnda Müze'i
Hümayun'un Boðazköy'de kazýya baþlama kararý
almasý gibi olumlu giriþimler, 1910 yýlýndan sonraki
dönemde de devam etti. Bu dönemin temsilcisi Halil
Edhem Bey'in yeteneði, geniþ kültürü, müzecilikte tarihçilikte, Türk - Ýslam yazýtlarýnýn derlenip yayýnlanmasýndaki katkýsý uluslararasý bir deðer taþýr.
Onun dönemi de siyasal olaylarýn olumsuz akýp git27
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tiði, Ýmparatorluðun çok kritik bir safhasýna rastlar.
Her iki dönemde de bütün arkeoloji iþlerimiz, Ýstanbul Arkeoloji Müzemiz, müzelerimizin geliþmesine
büyük katkýlarda bulunmuþ olan yabancý uzmanlarýn
denetimindedir. Yayýnlar Türkçe yapýlmadýðýndan
aydýnýmýz bunlarý okuyamamakta, geliþmeleri
izleyememekte, öðrenip kendine mal edememekte
ve teknik terimler dilimize yerleþememekte idi. Bu
eksikliðin giderilememiþ olmasý, Müze'de görevli
memurlar dahi muhafazasýndan sorumlu olduklarý
bu eserler hak kýnda yazýlanlan okumaktan, anlamaktan mahrum kalýyorlardý. Ayrýca, bu dönemde
müzeciliðimiz ve müzenin gölgesine sýðýnmýþ olan
arkeolojimiz hiçbir zaman Ýstanbul þehrinin - Devlet
merkezinin surlarý dýþýna çýkamamýþ, yurt düzeyinde
bir yayýlýþ alaný bulamamýþtýr. Bu koþullar, çabalar
Cumhuriyet'in ilanýna kadar sürdü.
Þimdi yeni döneme, Atatürk'ün konuya
verdiði deðere dönelim:
Baþlangýçta belirtmek gerekir ki, Atatürk
arkeoloji iþlerimizin gereðini ve yapmak istediklerini
kurucusu ve Koruyucu Baþkaný olarak, Türk Tarih
Kurumu içinde olgunlaþtýrmýþtýr. Ancak, çok ihmale

uðramýþ, uzmanlarý yetiþtirilmemiþ, mali desteðe
ihtiyacý olan bir konunun bütün yönleri ile ele alýnmasý, yalnýz bir kuruluþtan beklenemiyeceði için
Atatürk, ayrýca, bu görevleri ilgili Bakanlýklarýn da
yerine getirmeleri için gerekli önlemleri almýþtýr.
Diðer bir deyiþle, bunun ayný zamanda Devletin bir
görevi olduðunu vurgulamýþtýr. Ýlk etkin giriþimini 22
Mart 1931'de Hükümet Baþkaný Ýsmet Inönü'ye
Konya'dan
çektiði
telgrafta
görüyoruz"Memleketimizin hemen her tarafinda emsalsiz
defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet
eserlerinin ileride tarafýmýzdan meydana çýkarýlarak
ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale
gelmiþ olan abidelerin muhafazalarý için daha fazla
ihtimam gösterilmesi, arkeoloji için daha fazla talebe
yetiþtirilmesi" buyruðunun içeriði yerine getirilirken1,
1935'te Prof. Afet Ýnan'a ve Türk Tarih Kurumu'nun o
zamanki baþkaný Hasan Cemil Çambel'e, bu makale
için çok önemli olan, aþaðýdaki program tasarýsýný
Florya'daki köþkünde dikte ettirmiþtir2 .
1 - Her türlü tarihi vesika, malzeme ve abideleri bulmak, toplamak, muhafaza ve restore etmek,

1 Reþit Galib) Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 1, Istanbul 1933, s. 9.
2 UIuð Ýðdemir, Yýllarýn Ýçinden (Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý XVI. Dizi-sa. 31) Ankara 1976, s. 209 v.d..
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2 - Memleket içinde ve daðýnýk bir halde açýkta
duran tarihi eserleri tahrip olunmak, çalýnmak, satýlmak, ziya'a uðramak ve zamanla kendi kendine
harap olmak tehlikelerinden masun bulundurmak
için hükümetçe bütün tedbirler alýnmak,
3 - Hükümet otoritelerinin ve belediyelerin yakýn ilgi,
takip ve mes'uliyetleri altýnda Cumhuriyet Halk
Partisinin Halk Evlerine ve Parti organlarýna açtýracaðý sürekli ve usanmaz bir propaganda faaliyeti ile
ve Basýn Yayýn Umum Müdürlüðü nezareti ve takibi
altýnda günlük gazete ve mecmualarda yaptýrýlacak
sürekli, tesirli, popüler neþriyatla, bu milli tarih mallarýný asýl sahibi olan Türk halkýna muhafaza
ettirmek,
4 - Gerek içeride ve gerek dýþarýdaki müzeler ve
kütüphanelerde mevcut eski eserlerin ve tablolarýn
kopyalarýndan koleksiyonlar vücuda getirmek,
5 - Ankara, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Edirne'de
muayyen devirlere ve kültürlere ait eserleri toplayarak bu þehirleri büyük üslupta birer "eski eserler
ve abideler merkezi haline koymak",
6 - Ecnebi tarih ekspedisyonlarýn büyük sermayelerle baþardýklarý kazýlarý, ileride mali kudretimizin
vüs'atlý zamanýnda yapmak üzere, þimdilik, küçük
mikyasta kazýlar tertibi ile arkeolojik ve antropolojik
araþtýrmalar ve keþifler yapmak,
7 - Memleket içinde ve dýþýndaki mühim kazý ve keþif
yerlerine seyahatler tertip ederek, bulunan tarihi
eserler ve ahideler üzerinde ilmi tetkikler yapmak,
8 - Hükümete düþen iþleri, bu projeleri uygulamakla
görevli komisyonlarýn Hükümet nezdinde takib
etmeleri,
9 - Yabancý bilim müesseseleriyle ve otoritelerle,
mütehassýslarla iþbirliði kurmak,
10 - Kültür Bakanlýðýnýn verimli yardýmýný, iþbirliðini
saðlamak.
Medeniyetler evrenseldir; onlar insanlýðýn
eseridir. Atatürkçü felsefeyi deðerlendirmede mevcut en saðlam, deðiþmiyen ölçü ilim oduðuna göre,
her þeyi incelemek zorundayýz. Bu memleketin
sahipleri memleketlerinin tarihini, sanatýný, bilimin
metodlarý ile, incelemek zorundadýr. Hangi
medeniyet olursa olsun, hangi kavmin ismi ile tanýnmýþ olursa olsun, bu topraklar üstünde yaþamýþ,
geliþmiþ ve sonunda topraklar altýnda kalmýþ

medeniyetleri incelemek, Vatanýn sahipleri tarafýndan tanýnmalarý, korunmalarý demektir. Ýnsanlýðýn
ortak mirasý olan bu uygarlýk kalýntýlarýnýn sahipleri
olarak, onlarý her kesimden önce korumak, incelemek görevinin sorumlusu olduðumuzu unutmamak
gerekir. Bunu, ayný zamanda, eðitim yolu ile
pekiþtirmek zorundayýz. Atatürk bu görüþe sahipti.
Bunun içindir ki, Atatürk arkeolojiyi tarihin yanýnda,
ona paralel olarak ele almýþ ve arkeolojiyi tarihin laboratuvarý olarak benimsemiþtir. Atatürk arkeolojiyi
Türk Tarih Kurumu'nun tarih araþtýrmalarýndan ayýrmamýþ, beraber yürümesinin saðlanmasý için daima
irþatta bulunmuþtur. Bunun daha kuvvetli bir esasa
baðlanmasý için Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun
tüzüðüne, "Türk tarihini aydýnlatmaða yarayacak
vesaik ve malzemeyi elde etmek için icab eden yerlere taharri, hafr ve keþ heyetleri göndermek" hükmünü ilave ettirmiþtir. Bununla Türk Tarih Kurumu'na
tarih araþtýrmalarý yanýnda, kazý yapma görevi de
bizzat Atatürk tarafýndan verilmiþ oluyordu. Bununla
da yetinmiyen Atatürk, Ýþ Bankasý'ndaki tasarrufunun önemli bir bölümünü arkeoloji ve tarih araþtýrmalarýna vasiyet etmiþtir. Yýllardan beri Türk Tarih
Kurumu adýna yapýlmakta olan büyük kazýlarýn mali
kaynaðýný bu vasiyet oluþturmaktadýr.
Yurdumuzda Hititoloji ve Sümeroloji de
Atatürk'ün öncülüðü ve desteði ile kurulmuþtur.
Atatürk'ün bu konularda ne ölçüde ileri görüþlü
olduðunu belgelendiren önemli bir kararý vardýr.
Üniversitelerimizde, henüz, arkeoloji kürsüleri
yokken, 1931 yýlýnda Hitit tarihi - Hitit dili - arkeolojisi
konularýnda araþtýrmalarda bulunmak üzere,
Fransa'da kurulmuþ olan bilim kurumunu (Hitit ve
Asianik Araþtýrmalar Derneði - Société des Études
Hittites et Asianiques) himayesine almýþ ve bu bilim
dallarýndaki araþtýrmalarýn Fransa'da da yaygýnlaþmasý için çaba harcamýþtýr3. Atatürk bu Fransýz
kurumunun yayýn organý olan "Revue Hittite et
Asianique"in neþredilmesi için mali katkýda bulunmuþ ve dünyaca tanýnmýþ bir bilim dergisinin kurulup
yaþamasýný saðlamýþtýr.
Atatürk, ayrýca, kazý ve arkeoloji iþlerini
görecek uzmanlarýn yetiþtirilmesine büyük önem
vermiþtir. Bu, Atatürk'ün arkeolojinin ve kazýlarýn bilimsel olarak ve metodlu ölçüler içinde baþlatýlmasý

3 Revue Hittite et Asianique I, 1930-1932, Paris.
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arzusunun uygulanmýya konulmasý ile sonuçlandý. 0,
bu iþlerin bir meslek haline dönüþebilmesini, bilim
müesseselerinin kurulmasýný zorunlu görmüþtür. Bu
sorunu iki þekilde çözmüþtür
1 - Arkeoloji öðrenimi için yurt dýþýna öðrenci gönderilmiþtir.
2 - Önce Ýstanbul Üniversitesinde, sonra Ankara'da
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi’nde bu bilim dallarý,
bütün yan dallarý da hazýrlanmak suretiyle, kurulmuþtur. Bunlar, Batý'dan getirilen öðretim üyelerinin
yönetimine verilmiþ, özellikle, Nazi döneminde,
Almanya'dan ayrýlmak zorunda býrakýlmýþ bilginlerin
bu geliþmedeki katkýlarý çok büyük olmuþtur.
Atatürk'ü geçmiþten ayýran en önemli nokta,
Anadolu'nun arkeoloji öðrenimi görmüþ meslek
adamlarý tarafýndan araþtýrýlmasýný saðlayacak
ortamý hazýrlamýþ olmasýdýr. Bunda öncülüðü, kendisine verilen göreve sadýk kalan Türk Tarih Kurumu
yapmýþtýr. Onu Üniversitelerimiz izledi. Atatürk,
Anadolu'da araþtýrmalar, kazýlar yapmakta olan
yabancý heyetlerle, bilginlerle ilgilenmiþ, kazýlarýný
görmüþ, bu iþlerin uzmanlarýmýz tarafýndan da
yürütülmesi özlemini yaþamýþtýr. Amerikalýlarýn
Aliþar Höyük'te, Fransýzlarýn Hashöyük ve
Arslantepe'de, Almanlarýn Bergama ve Boðaz
köy'deki kazýlarýný yürüten heyetleriyle ilgilenmiþ,
onlarý desteklemiþ ve ilgililere bu tecrübeli bilginlerden yararlanýlmasý fikrini telkin etmiþtir. Sonra, bu
bilginlerden bir kýsmýna Türk Üniversitelerinde öðretim üyeliði görevini vermiþtir. Bu giriþimler
Gavurkale, Kýrklareli-Vize ve nihayet Alaca Höyük
kazýlarýnýn baþlamasýný saðladý. Atatürk vasiyeti
Türk Tarih Kurumu kazýlarýnýn, devamlý olarak,
güven altýnda kalmasýný saðladý. Böylece, özlemini
çektiði keþiflerin büyük payýna sahip çýktý.
Atatürk'ün arkeolojiye böylesine önem vermesinin nedeni, sadece, ilmi gayesine baðlanmamalý; onun vatanseverlik duygularýnda da aranmalýdýr. Bu gerçekler karþýsýnda, Türkiye'de arkeolojiyi Atatürk'ten ayýrmak mümkün deðildir.
Atatürk'e göre, Yurdun sahibi olmak, onu
tanýmakla mümkündür; orada ömrünü tamamlamýþ
uygarlýklarýn en eskisinden günümüze kadar süregelen zincirin halkalarýný, birbirine baðlantýlý olarak,
tetkik etmek gerekir. Bu berrak amaç eski Anadolu
uygarlýklarýnýn, sürekli bir þekilde, tetkikine kaynaklýk
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etmiþtir.
20. yüzyýlýn baþýna kadar Ýstanbul Müzeleri
dýþýnda, yalnýz Ýzmir'de bir depo vardý. Diðer
þehirlerimizden söz edilmiyordu. Bugün bunlar
Yurdun her tarafýna yayýlmýþ ve teþhire geçilmiþtir.
Arkeoloji 59 sene gibi, insan hayatýnda çok kýsa sa
yýlan bir süre içinde Yurt düzeyine yayýlmýþtýr. Bu,
Cumhuriyeti daha önceki devirden ayýran, onu
simgeliyen bir geliþimdir. Sistemli kazýlar yýllardan
beri devam etmekte, eski þehirler açýða çýkarýlmakta, arþivler keþfedilmekte, büyük merkezler restore
edilmekte ve bazýlarý açýk birer müze haline getirilmektedir. Eðer Atatürk'ün istediði ve baþlattýklarý
gerçekleþtirilip sürdürülmemiþ olsa idi, yukarýda
sözünü ettiklerimin üstünde durmak mümkün
olmazdý, ve biz Yurdun tümü ile mazisini tetkik
edemiyen kuþaklar durumuna düþmüþ olurduk.
Atatürk arkeolojinin, müzeciliðin omurgasýný
eðitime dayatmayý amaç edinmiþ olmasýna raðmen,
eski eser sevgisini, güzel sanat eserini tanýtmayý yalnýz üniversitenin tekeline býrakmamýþtýr. Bir
yöneticinin eski eseri sevmesi, korunmasý gerektiðini bilmesi þarttýr. Atatürk bu boþluðun doldurulmasý
için aydýnlarýmýzý, yöneticilerimizi daima uyarmýþ,
kontrolünde tutmuþ, hükümetin ilgi ve yardýmýný
saðlamýþ; Devletin bu iþlerle de görevli olduðunu
vurgulamýþtýr. Bu 15 yýllýk süre içinde, arkeolojinin
yalnýz bir bilim dalý olarak deðil, ayný zamanda, bir
memleket konusu olarak Yurt ölçüsünde yayýlmasýný
saðlayacak olanaklarý, koþullarý hazýrlamýþtýr. Ona
göre, bunda baþarýsýzlýk 19. yüzyýlda olanlarýn
tekrarýný yaþatýr.
Türkiye'de arkeoloji, filoloji ve tarih araþtýrmalarý, onlara verilmiþ önem yeni bir eðitim sisteminin, Atatürkçü düþüncenin eseridir. Bu düþünce, akýl
ve bilim / kaynak larýnýn temel alýndýðý felsefi akýmlarýn ulusal öze dayandýrýlan bir sentezi olmuþtur.
Büyük insan bütün yönleriyle, evrensel kiþiliðiyle, kurumlarýyla her gün yaþayan kiþidir. Ülkenin
tarihini, arkeolojisini araþtýrmak, gerçeði bulmak
Atatürk inkýlaplarýnýn kültürel özünü oluþturan temel
ögeler arasýnda yerini almaktadýr. Bu ögeler
Atatürk'ün çaðdaþ düþünce yapýsýnýn bir ürünüdür.
Onun geçmiþin/tarihin gelecek için bir ders olduðu
gerçeðini benimsemiþ olmasý, modern bir devlet kurmasýndaki baþarýsýnýn en etkin kaynaðý olmuþtur.
iDOL
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ALLIANOI ÝLE ÝLGÝLÝ GELÝÞMELER

25.

sayýmýzda Allianoi ile ilgili geliþmeleri
meslektaþlarýmýza duyurmuþtuk. Allianoi
ile ilgili olarak yeni geliþmeler konusunda Allianoi
Kazý Baþkaný Dr. Ahmet YARAÞ’dan aldýðýmýz yeni
bilgilerin bazýlarýný özet olarak bilgilerinize sunuyoruz.
- AB Geniþlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn
Baþbakan Yardýmcýsý Sn. Abdullah Gül’e yazdýðý
mektubdu; Türkiye’nin Kültürel Mirasýnýn bir parçasý
olan Allianoi’nin Avrupa için de önemli olduðunu,
ancak bu alanýn korunmasýnýn sulama barajý yapýmý
nedeniyle risk altýnda olduðunun anlaþýldýðýný
belirterek devamla “Her halukârda arkeologlarýn
buluntularý emniyetlibir koruma altýna alabimelerine
imkan tanýnmalýdýr. Bu kalitedeki tarihsel hazinelerin
korunma altýna alýnmalarý için en uygun yer ise tabiiki orijinal yeridir. Çeþitli uluslararasý anlaþmalar bu
temel prensibin altýný çizmiþtir. Bunun (yani bu
gerçeðin) ve alternatiflerin araþtýrýlmasýna yetersiz
zaman tanýnmasý, yalnýzTürkiye’nin kaybý ve
Avrupa’nýn kültürel anýlarýnýn yok olmasý deðil bunlarýn ötesinde önemli turizm potansiyelinin
geliþmesinin de imkansýzlaþmasý demek olacaktýr.”
diyerek Allianoi’nin korunmasýnýn önemini vurgulamýþtýr.
- Allianoi Giriþim Grubu Dönem Sözcüsü Av.
Arif Ali Cangý; Koruma Kurulu’nun “Allianoi’nin
korunmasýna iliþkin çözüm bulunana kadar barajda
su tutulmamasýna karar verdiðini” ancak su tutulmamasý gereken göl alaný içindeki aðaçlarýn kesilmesiyle Koruma Kurulu kararýna uyulmadýðýný belirtti.
DOÐAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINDAN YANA OLAN HERKESÝ, ALLIANOI’UN
YOK OLMAMASI VE BARAJ GÖL ALANI ÝÇÝNDEKÝ
AÐAÇ KATLÝAMININ DURDURULMASI ÝÇÝN;
ÝZMÝR VALÝLÝÐÝ, DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ,
KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI ÝLE ÇEVRE VE
ORMAN BAKANLIÐI’NA BAÞVURU YAPMALARI”
çaðrýsýnda bulunmuþtur.
Allianoi Giriþim Grubu Dönem Sözcüsü Av.
Arif Ali Cangý, aðaç kesme ve Koruma Kurulu kararýna aykýrý olarak baraj gölünde su tutulmasý sonu32

cunu doðuracak her türlü iþlem ve eylemin durdurulmasý için Ýzmir Valiliði’ne baþvuruda bulunmuþ, ayrýca SÝT alanýndaki aðaç kesimi ile ilgili açýklama
yapan DSÝ II. Bölge Müdür Yardýmcýsý’na da uyarý
mektubu göndermiþtir.
- Yukarýdaki geliþmelerin yanýnda EUROPA
NOSTRA’nýn (Avrupa Kültür Miraslarý Federasyonu)
yöneticisi Otto Von der Gablentz’de Baþbakan Sn.
Recep Tayyip Erdoðan’a mktup göndererek
Allianoi’u korumaya çaðýrmýþtýr.
EUROPA NOSTRA’nýn 14 Kasým 2005’de
konuyla ilgili olarak yapmýþ olduðu basýn açýklamasýnýn Türkçe çevirisi ile Ýzmir II nolu Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Kararý’ný ve
Yortanlý Barajý’nýn 18 aralýk 20052de Baþbakan
Erdoðan tarafýndan açýlýþýnýn yapýlacaðý duyumu
üzerine Allianoi için Tarihsel Çaðrý adlý imza kampanyasýnýn metnini de meslekaþlarýmýzýn bilgisine
sunuyoruz.
Merhaba
Allianoi ile ilgili son derece önemli geliþmeler yaþanýyor. Bunlarýn bir kýsmýný meslektaþlarýmla
paylaþmak istiyorum. Ayrýca her alanda desteðinizin
devamýný diliyorum. Selamlar
Ahmet YARAÞ
Sayýn Bakan (Sevgili Abdullah)
Size Bergama yakýnlarýndaki bir arkeolojik
alan olan Alliani'den söz etme amacýyla yazýyorum.
Bu Hellenistik devirden kalma eþsiz ýlýca ve saðlýk
merkezi Türkiye'nin kültürel mirasýnýn çok önemli bir
parçasý olmaktan da öte Avrupa için de önemlidir.
Bu alanýn korunmasýnýn þu anda bir sulama barajýnýn Allianoi'nin içinde bulunduðu vadiyi sular altýnda býrakmasý söz konusu lduðundan risk altýnda
olduðu anlaþýlýyor. Bu riskin önlenebilmesi için
Allianoi sular altýnda kalmadan sulama projesini
önünü açabilecek teknik alternatifler öneriliyor.
Ayrýca, baraj projesinin çevre etkileri
konusunda da kaygýlar olduðu anlaþýlýyor, bazýlarý
bu olasý etkilerin yeterince araþtýrýlmadýðý kanýsýnda.
iDOL
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Her halükarda arkeologlarýn buluntularý emniyetli bir
koruma altýna alabilmelerine imkan tanýnmalýdýr. Bu
kalitedeki tarihsel hazinelerin korunma altýna alýnmalarý için en uygun yer ise tabii ki orijinal yerleridir.
Çeþitli uluslararasý anlaþmalar bu temel prensibin
altýný çizmiþtir. Bunun (yani bu gerçeðin) ve alternatiflerin araþtýrýlmasýna yetersiz zaman tanýnmasý
yalnýz Türkiye'nin kaybý ve Avrupa'nýn kültürel
anýlarýnýn yok olmasý deðil bunlarýn ötesinde önemli
turizm potansiyelinin geliþmesinin de imkansýzlaþmasý demek olacaktýr.
Türkiye'nin AB'ye üyelik görüþmeleri
nedeniyle Avrupa kamu oyu Türkiye ile ilgilenmektedir.
Örneðin
Allianoi
konusunda
Avrupa
Parlamentosu üyeleri dahil çeþitli kiþilerden sorular
ve yorumlar alýyoruz. Sivil Toplum Diyalogumuz
açýsýndan da halkýn Türkiye -AB iliþkileriyle ilgilenmesinden, paylaþtýðýmýz mirasa ilgi göstermesinden
memnuniyet duyuyorum. Buna karþýn, Türkiye'nin
Avrupa için önemli olan arkeolojik hazineleri yok
etmesi olumsuz bir imaj yaratacaktýr.
Olli REHN
AB Geniþlemeden Sorumlu Üyesi
Konu:
Allianoi, aðaç katlimý, europa nostra'nýn
mektubu
Gönderen: Arif Ali Cangý <cangi@cangi.av.tr>
Tarih: 22 Kasým 2005, Salý, 3:22 pm
Alýcý: Undisclosed-Recipient:;
BARAJ GÖL ALANI ÝÇÝNDE AÐAÇ
KATLÝAMI BAÞLADI,
ALLIANOI ÝÇÝN, EUROPA NOSTRA'DAN
BAÞBAKAN'A MEKTUP,
1.) ALLIANOI ÝÇÝN VERÝLEN KORUMA
KARARLARI DÝNLENMÝYOR!
KORUMA KURULU, ALLIANOI'UN KORUNMASINA ÝLÝÞKÝN ÇÖZÜM BULUNANA KADAR
BARAJDA SU TUTULMAMASINA KARAR VERDÝ.
ÞÝMDÝ, SU TUTULMAMASI GEREKEN GÖL
ALANI ÝÇÝNDEKÝ AÐAÇLAR KESÝLÝYOR... Baraj göl
alanýndaKÝ aðaç katliamý, koruma kurulu kararýna
uyulmayacaðýný gösteriyor. Çünkü, koruma kararý
doðrultusunda, barajda su tutulmayacaksa,
aðaçlarýn esilmesinin hiçbir mantýklý açýklamasý olaARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

maz. Kaldý ki, su tutulmayacak baraj göl alanýndaki
binlerce aðacýn kesilmesi, yörenin doðal dengesini
de bozacaktýr. Agaç kesme ve koruam kurulu
kararýna aykýrý olara baraj gölünmde su tutulmasý
sonucunu doðuracak her türlü iþlem ve eylemin durdurulmasý için Ýzmir Valisi'ne baþvuruldu. Ayroca
aðaç kesimi için açýklama yapan DSÝ II.Bölge Müdür
Yardýmcýsýna uyarý mektubu gönderildi (EKLÝ).

DOÐAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN
KORUNMASINDAN YANA OLAN HERKESÝ,
ALLIANOI'UN YOK OLMAMASI VE BARAJ GÖL
ALANI ÝÇÝNDEKÝ AÐAÇ KATLÝAMININ DURDURULMASI ÝÇÝN, ÝZMÝR VALÝLÝÐÝ, DSÝ GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ, KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI,
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI'NA BAÞVURU
YAPMALARI ÇAÐRISINDA BULUNUYORUZ.
2.) EUROPA NOSTRA'DAN BAÞBAKAN'A
MEKTUP VAR;
EUROPA NOSTRA, (Avrupa Kültür Miraslarý
Federasyonu) BAÞBAKAN SAYIN RECEP TAYYÝP
ERDOÐAN'I ALLIANOI’U KORUMAYA ÇAÐIRDI,
Konuyla ilgili 14.11.2005 tarihli basýn açýklamasý
metni ve Türkçe çevirisi eklidir.
Av. Arif Ali Cangý
Allianoi Giriþim Grubu Dönem Sözcüsü
Tel/Faks: 232-4256688
Konu: Allianoi için baþvuru-baraj inþaatýný durdurun
Gönderen: Arif Ali Cangý <cangi@cangi.av.tr>
Tarih: 31 Ekim 2005, Pazartesi, 12:16 pm
Alýcý: Undisclosed-Recipient:;

YORTANLI BARAJINDA SU TUTULMASINDAN VAZGEÇÝLMELÝ, BARAJ ÝNÞAATI HEMEN
DURDURULMALIDIR.
ALLÝANOÝ ÝÇÝN, KORUMA KURULU,
"KORUMAYA ÝLÝÞKÝN ÇÖZÜM BULUNUNCAYA
KADAR, YORTANLI BARAJINDA SU TUTULMAMASINA" KARAR VERDÝ.
DSÝ'NÝN BÝLDÝRDÝÐÝNE GÖR, YORTANLI
BARAJI ÝÇÝN 2001 YILINDA ALINAN KORUMA
KARARINDAN BU YANA YALNIZCA BARAJ
ÝNÞAATI ÝÇÝN TOPLAM 11.792.160,56 YTL HAR33

HABERLER
CAMA YAPILMIÞ. BU HARCAMANIN 8.918.780,34
YTL.SÝ 2005 YILINDA YAPILMIÞ.
Yani bir yýldan bu yana Allianoi Giriþimi
Grubu tarafýndan yapýlan tüm baþvurulara ve
uyarýlara raðmen dört yýlda yapýlan harcamanýn iki
katýndan fazla harcama yapýlmýþ.
Þimdi artýk, Allianoi’u yok edecek hiç bir
iþlem yapýlamaz, eylemde bulunulamaz. Bu nedenle, a.. Yortanlý Barajýnda 15 Kasým 2005 tarihinde
“su tutulmasý kararý”nýn hemen geri alýnmasý b..
Daha fazla kamu zararýna yol açýlmamasý için baraj
inþaatýnýn hemen durdurulmasý gerekmektedir.
Bu konuya iliþkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na gönderilen dilekçeler eklidir.
Ýlginize ve bilginize sunarýz.
Av.Arif Ali Cangý
Allianoi Giriþimi Grubu Sözcüsü
31.10.2005
T.C. Kimlik No: 47647260534
Adres: 858 Sokak No:9/705 Konak/ÝZMÝR
Tel/Faks: 232-4256688, 4256689
E.posta: cangi@cangi.av.tr
EUROPA NOSTRA TÜRKÝYE'NÝN BAÞBAKANINI
EÞSÝZ ARKEOLOJÝK ÖREN YERÝ ALLIANOI'U
KORUMAYA ÇAÐIRIYOR
BASIN AÇIKLAMASI
14 Kasým 2005, Hollanda
Europa Nostra - pan Avrupa Kültür Mirasý
Federasyonu - Bergama yakýnlarýndaki Allianoi ören
yerinin korunmasý için kapsamlý bir plan ortaya çýkýncaya kadar Yortanlý Barajinýn durdurulmasý için son
bir çaðrý yapmaktadýr. Sayýn Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'a yazýlan Allianoi'deki Roma
Hamamý’nýn pek yakýnda yok olmasýný önlemesini
isteyen açýk mektup, Europa Nostra'nýn yöneticisi
Otto von der Gablentz tarafýndan imzalanmýþtýr. Bu
çaðrý Allianoi'un sular altýnda kalmasýna karþý hem
Türkiye'de hem de uluslararasý ortamda gittikçe
güçlenen bir muhalefete dayanarak yapýlmýþtýr.
13 Ekimde Ýzmir Kültür Varlýklarýný Koruma
Kurulu daha önce Allianoi'un birinci derecede SÝT
alaný olarak tanýndýpðýný ve sular altýnda býrakýl34

masýnýn yasa dýþý bir iþlem olacaðýný hatýrlattý. Kurul
bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan
Alliani'un korunmasý için alýnýlabilecek yeterli önlemler konusunda bir raporunu beklemek üzere barajda
su tutulmasýnýn ertelenmesini istedi.
Otto von der Gablentz, Türk Baþbakanýna
yazdýðý mektupta "Allianoi Avrupa tarihinin önemli bir
döneminin þahidi olarak Avrupa kültür mirasýmýzýn
önemli bir parçasýdýr. Türk Hükümetinin Allianoi'ý
koruma yolu bularak Avrupa kültür mirasýný koruma
ve geliþtirme amacýna uyumlu öncelikler ve politikalar izleme kararýnda olduðunu teyid edeceðini
içtenlikle umud ediyoruz" vurgulamasýný yaptý.
Eylül ayýnda, Europa Nostra ICOMOS ve
Avrupa Arkeologlar Derneði ile birlikte Türkiye
Avrupa Birliði Ýliþkilerinden sorumlu Devlet Bakaný
Ali Babacan'a ve hükümetteki Bakanlara bu konuda
bir mektup yazmýþtý ama bugüne kadar Türk
Hükümeti'nin bu konudaki tavrýný açýklayan bir yanýt
alýnmadý. Ayný zamanda Europa Nostra geniþ bir
halk desteði saðlama amacýyla Ýnternet üzerinden
bir
kampanya
baþlattý
(www.europanostraçorg/save_allianoi.html). Bu
kampanya yirmibeþ ülkeden gelen imzalarla ivme
kazanmaya devam ediyor.
Europa Nostra Avrupa Birliði'nin Allianoi'u
kurtarma konusunda gösterdiði ilgi'yi sevinçle
karþýlýyor. Birliðin Geniþlemeden sorumlu görevlisi
Bay Olli Rehn Türkiye'nin Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül'e bu konuda bir mektup yazmýþtýr. MEP Avrupa
Parlamentosu Kültür ve Eðitim baþkaný Bay
Nikolaos Sifunakis te Türkiye'nin Avrupa Birliði
Büyük Elçisine bir mektup yazmýþ ve Allianoi
konusunu Avrupa Parlamentosunun Ekim Genel
Oturumunda dile getirmiþtir.
Milattan Sonra ikinci yy'da Ýmparator
Hadrian zamanýnda inþa edilmiþ olan Allianoi'un
bugünkü deðeri, yerleþim birimi dýþýnda yapýlmýþ
eþine az rastlanýr bir Roma Hamamý olmasýndan, ve
iki kat boyunca hala ayakta duran duvarlarý ve
sütunlarýyla, iyi korunmuþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Hem tarih hem de sanat tarihi açýsýndan
bugüne kadar çektiðinden çok daha büyük ve derin
bir araþtýrma ve ilgiyi hak etmektedir.
iDOL
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Süregiden medya ilgisinin ve Allianoi'yu
ziyaret eden Türklerin 30 000 imza vermiþ olmasýndan anlaþýldýðý gibi Türkiye'de Allianoi'un korunmasý
için geniþ destek vardýr. Ören yeri daha tamamiyle
kazýlmamýþ olduðu ve turistik altyapýnýn da daha çok
geliþtirilebileceði bir durumda olmasýna karþýn þimdi-

den ziyaretçilerin çik ilgisini çekmektedir. Ilýcayý bu
tarihi ortamda kullanýlacak hale getirmek ve ziyaretciler için tesisler geliþtirmek yörenin turizm potansiyalini geliþtirerek yorenin sürdürülebilir kalkýnmasýna, bir sulama barajýný kýsa ömrünün ötesinde katkýda bulunabilir.

T.C.
KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI
ÝZMÝR II NUMARALI KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARÝHÝ VE NO: 13.10.2005-53
KARAR TARÝHÝ VE NO

: 13.10.2005-1453

35.02/184
Toplantý Yeri: BERGAMA

Ýzmir Ýli, Bergama Ýlçesi, Paþa Ilýcasý Mevkiinde bulunan, Ýzmir I Nolu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu'nun 29.03.2001 gün ve 9229 sayýlý kararý ile tescilli I.(birinci) derece arkeolojik sit alaný
içinde kalan Allianoi Antik Kenti'nde Kurulumuzun 28.09.2005 gün ve 1361 sayýlý kararý gereði, 13.10.2005
tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapýldý, Allianoi Kazýsý Bilimsel Baþkaný Ahmet Yaraþ ve
DSÝ yetkililerinin izahatlarý dinlendi, yapýlan görüþmeler sonunda;
Ýzmir Ýli, Bergama Ýlçesi, Paþa Ilýcasý Mevkiinde bulunan Allianoi (?) Antik Termal kalýntýlarýnýn
kültürel deðer taþýdýðý, Dünya mirasý litaratürüne girebilecek nitelikte korunmasý gerekli Kültür Varlýðý
olduðu, buna karþýn Yortanlý Barajý Baraj Gövdesinin tamamlanma aþamasýna olduðu, su tutma aþamasýna çok yakýnda geleceði ve de Barajýn tamamlanmasý ile yörenin sosyo-ekonomik yapýsýnýn etkileneceði
dkkate alýnarak bu konuda baraj gölet alaný içinde kalacak termal yerleþmenin korunmasýna yönelik nitelik
ve niceliklerin ve de teknik uygulamalarýn Kurulumuzun ihtisas alaný dýþýnda olduðu ortaya çýktýðýndan,
Kurulumuzun 01.06.2005 gün ve 968 sayýlý kararý ile Genel Müdürlükten temini istenen teknik raporun korumaya iliþkin gerekli ve yeterli öneri ve çözümleri içermediði de dikkate alýnarak konunun ve korumaya yönelik önlemlerin Bakanlýðýmýzca çözümlenmesine, çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasýna, karar
verildi.
BAÞKAN
Prof. Dr. Çýnar ATAY

BAÞKAN YARDIMCISI
Refika ERKIZAN

ÜYE
Yrd. Doc. Dr.Akýn ERSOY
ÜYE
Neþdet BEÞBAÞ

ÜYE
Necati UYAR
ÜYE
Firuzan ATAK
Ýzmir Bayýndýrlýk ve Ýskan Md.

ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

ÜYE
Yrd. Doç.Dr. Harun ÜRER
ÜYE
Adnan Sarýoðlu
Bergama Müze Müdürlüðü
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ALLIANOI ÝÇÝN TARÝHSEL ÇAÐRI
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan,
T.C.Baþbakaný
Sayýn Baþbakan;
Bergama'nýn 18 km. kuzeydoðusunda bulunan Allianoi, saptanabilmiþ 1800-2000 yýllýk tarihi ile
çaðlar boyu insanlara þifa daðýtan bir saðlýk yurdu olmuþtur.
Koruma Kurulu tarafýndan 1.derece arkeolojik sit olarak tescilli bulunan ve insanlýðýn ortak kültür
mirasý niteliðindeki Allianoi; inþaatý hýzla sürdürülen Yortanlý Barajý’nýn sularýna gömülme tehlikesi ile karþý
karþýyadýr. Bu tehlike nedeniyle, Ýzmir II.Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'nun
13.10.2005 tarihli kararýyla; "…"…Allianoi'un Dünya mirasý literatürüne girebilecek nitelikte korunmasý
gerekli Kültür Varlýðý olduðuna, Allianoi'un korunmasýna yönelik önlemlerin, Kültür ve Turizm Bakanlýðý
tarafýndan çözümlenmesine, çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasýna…" karar verilmiþtir.
Bu koruma kararýna raðmen, Allianoi'u yok edecek Yortanlý Barajý'nýn açýlýþýnýn 18 Aralýk 2005 günü
tarafýnýzdan yapýlacaðý söylenmektedir.
Ülkemizin de taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler ile T.C.Anayasasý ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Yasasý karþýsýnda Allianoi'un yok olmasýna göz yummanýn hukuksal sorumluluðu bilinmektedir.
Bunun yaný sýra 1800-2000 yýllýk saðlýk yurdunun yok edilmesinin tarihsel sorumluluðu daha da aðýr olacaktýr. Biz bu sorumluluða ortak olmak istemiyoruz.
Bu nedenlerle; Allianoi'u yok edecek Yortanlý Barajý'nýn açýlýþýna gelmemenizi, Koruma Kurulu
kararlarý doðrultusunda Allianoi'un yok olmasýný engellemenizi diliyoruz.
Saygýlarýmýzla.

2005 YILI ÝÇÝNDE ÜLKEMÝZDE YAPILAN KAZI VE YÜZEY ARAÞTIRMALARI
2005 Yýlý Kazý Sezonunda Türkiye’de 18’i
baraj bölgelerinde, 33’ü kurtarma, Bakanlar Kurulu
Kararlý 37 yabancý, 83 Türk Bilim Kurullarý tarafýndan
olmak üzere toplam 151 arkeolojik kazý gerçekleþtirilmiþtir.
Yabancý kazýlarýn ülkelere göre daðýlýmý
þöyledir;
Ýngiltere
3
ABD”
8
Fransa
3
Ýtalya
8
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Avusturya
Almanya
Belçika
Ýsveç
Japonya
Kanada

2
8
2
1
1
1

68’i Türk Bilim Kurullarý ve 31’i de Yabancý
Bilim Kurullarý tarafýndan olmak üzere toplam 99
Yüzey araþtýrmasý gerçekleþtirilmiþtir.

iDOL

HABERLER

T. C. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Slovakya Trnava Üniversitesi
tarafýndan ortaklaþa düzenlenen uluslararsý Sempozyum dizisinin ilki 19 - 21 Kasým
2005 tarihleri arasýnda Morda-Harmonia'da (Slovakya) gerçekleþtirildi.
Prof. Dr. Ahmet TIRPAN

2004

yýlýnda Konya Selçuk Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü ile Slovakya, Trnava Üniversitesi, Arkeoloji
Enstitüsü arasýnda Avrupa Birliði Erasmus öðrenci
ve öðretim üyesi deðiþim programý çerçevesinde bir
anlaþma imzalanmýþtýr. Bu anlaþmanýn ilk uygulamasý olarak 2004-2005 eðitim öðretim yýlý bahar
sömestrinde
Selçuk
Üniversitesi
Arkeoloji
Bölümü'nden 10 öðrenci 5 ay süre ile öðrenim
görmek üzere Trnava'ya gönderildi. Bu oluþumun
devamý olarak 2005-206 öðrenim yýlý güz sömestre
sinde bir öðrenci Slovakya'dan, Selçuk Üniversitesi
Arkeoloji bölümüne eðitim için gelmiþ ve yine ayný
sömestrde 4 Türk öðrenci Slovakya'ya eðitim ve
öðrenim amaçlý gönderilmiþtir.
Ayný anlaþma çerçevesinde 2004 - 2005
öðrenim yýlý bahar sömestrsinde Prof. Dr. Ahmet
Týrpan, Prof. Dr. Christine Özgan, Prof. Dr. Mustafa
Þahin ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Mert'ten oluþan öðretim üyeleri grubu Mayýs ayýnda iki hafta süre ile
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Trnava Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde ders ve
konferanslar vermiþlerdir.
Slovakya ile olan bu arkeolojik bilimsel ortaklýk çalýþmalarýnýn çok yönlü olarak kapsamlarýnýn
geniþletilmesi her iki taraftan da arzulanmakta
olduðundan, deðiþim ve ortak projelerin baþka
sahalara da taþýnmasý ön görüldü. Bu tür çalýþmalarýn ilk örneði olarak 19 - 21 Kasým 2005 tarihleri
arasýnda Slovakya'nýn Morda-Harmonia kongre
merkezinde Selçuk Üniversitesi, Trnava Üniversitesi Arkeoloji Bölüm'lerinin ortaklaþa düzenledikleri ve
Slovak Arkeoloji Cemiyeti'nin de katkýda bulunduðu
uluslararasý "Çaðlar Boyunca Silahlar ve Savun-ma
Araçlarý" konulu sempozyuma çeþitli ülkelerden bir
çok bilim adamý katýlmýþtýr. Türkiye, Almanya,
Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Yunanistan
ve Ýtalya gibi ülkelerden katýlan araþtýrmacýlar sempozyumda iki gün boyunca 27 bildiri ile farklý dönemlerden savunma araçlarýný tanýtmýþlar ve anlamlarý
hakkýnda yorumlar getirmiþlerdir. Bronz Çaðý'ndan
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baþlayarak Geç Antik Dönem'e kadar kullanýlan
silahlar sempozyumda sunulan bildirilerde deðiþik
yorum ve bakýþ açýlarý ile ayrýntýlý olarak ele alýnmýþtýr. Sempozyuma Selçuk Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet TIRPAN, Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Asuman BALDIRAN ve Yrd. Doç. Dr. Hakan
MERT'te bildiri ile katýlmýþlardýr.

Morda-Harmonia'da gerçekleþtirilen bu etkinlik,
planladýðýmýz sempozyum dizisinin ilk ayaðýný oluþturmaktadýr. Ýkinci sempozyum ise yine ayný üniversitelerin ortak çalýþmalarý ile 2006 sonbaharý'nda
Konya Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleþti-rilecektir.
Konya'da düzenlenecek 2. Sempozyum'un konusu
ise "Çaðlar Boyunca Kadýn" olarak kararlaþtýrýlmýþ
bulunmaktadýr.
Tüm bu deðiþiþim faaliyetleri kapsamýnda,
Selçuk Üniversitesi ve Uludað Üniversitesi Arkeoloji
Bölümleri tarafýndan yürütülen bazý kazýlara
(Örneðin Lagina ve Myndos kazýlarý) Slovak
Arkeoloji öðrencilerinin katýlýmlarý konusunda da giriþimlerde bulunulmuþtur. Trnava Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü'nün 2006 Haziran ayýnda Batý
Anadolu'daki önemli ören yerleri ve müzeleri kapsayan bilimsel bir gezi düzenlemesi programlandýrýlmýþtýr.

III. ULUSLARARASI LÝKYA SEMPOZYUMU

III.

Uluslararasý Likya Sempozyumu 80 bildirinin
sunulduðu geniþ bir katýlýmla Antalya Talya
Otel Konferans Salonunda yapýldý. Prof. Dr. Ahmet
TIRPAN derneðimiz baþkaný sýfatýyla bu sempozyuma özel olarak davet edildi. Kusursuz bir organizasyonla aðýrlanan yerli ve yabancý davetliler bu organizasyonu yüklenen AKMED mimarlarýna övgü ve
teþekkürlerini sundular. Sayýn Ýnanç KIRAÇ beyefendi ve sayýn meslektaþýmýz Kayhan DÖRTLÜK
sempozyum süresince her þeyle ve herkesle
ilgilendiler. Gönüllü bir kültür kuruluþunun Anadolu
Kültür tarihinin tanýtýmýna nasýl büyük bir katký
saðladýðýnýn güzel bir örneðini verdiler.
Türk Arkeolojisine katkýlarýndan dolayý AKMED kurucularýna, çalýþanlarýna ve sempozyumda emeði
geçenlere Derneðimiz yönetim kurulu olarak
Yönetim Kurulu
teþekkür ederiz.
38
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KÜLLERDEKÝ EKMEK SEMPOZYUMU

A

vrupa Birliði tarafýndan finanse edilen
"Küllerdeki Ekmek Projesi" Sempozyumu'na
Derneðimiz Baþkaný Ahmet A. Týrpan katýldý. Kazý
iþçisi yetiþtirme amacý ile yürütülen bu projenin 50
genci teorik ve uygulamalý olarak eðittiði ve bu aþamadan sonra nasýl istihdam edilebilecekleri konusunun tartýþmaya açýldýðý bir sempozyumun yapýl-
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masýnýn anlamsýzlýðý sadece 3 konuþmacýnýn katýlmasýndan da anlaþýlmaktadýr.
Sempozyum broþüründe açýklanan projenin
anlam ve amacýndan anlaþýlacaðý üzere,
mesleðimizin herkes tarafýndan kullanýldýðý ve projede görev alan arkeologlarýn ise bu iþlere araç
olduðu açýk bir þekilde görülmektedir.
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BURDUR SEMPOZYUMUN DA "ARKEOLOJÝ"
Haber: Murat ARIK*

1.

Burdur sempozyumu 16-19 Kasým 2005 tarihleri arasýnda Burdur Valiliði önderliðinde,
Burdur'da gerçekleþtirildi.
Akdeniz bölgesinin "uyuyan güzeli"
Burdur'un geçmiþten günümüze;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kültür-Dil ve Edebiyat
Coðrafya Ormancýlýk Ekoloji Biyoloji
ARKEOLOJÝ, TARÝH VE ANTROPOLOJÝ
Ýnsan, Eðitim, Yaþam, Saðlýk, Spor
Yer Bilimleri, Madencilik ve Deprem
Ekonomi, Tarým ve Hayvancýlýk
Müzik, Plastik Sanatlar
Ticaret ve Sanayi
Yerel Yönetimler, Belediyecilik, Þehir Planlamasý,
Mimarlýk ve Peyzaj
10.Turizm
konularýnda, Burdur'a ait bilinen ve bilinmeyen
birçok deðerli çalýþmanýn ortaya konmasý yerelde ve
ulusal boyutta tüm katýlýmcý ve dinleyiciler tarafýndan
Burdur için bir "milat" olarak nitelendirildi.
Sempozyumun sunuþ kýsmýndan özetle; on
bin yýllýk bir tarihe sahip olan Burdur; tarihi,
coðrafyasý bünyesinde
barýndýrdýðý kültürel ve
ar-keolojik çevre deðerlerindeki zenginlikleriyle
önemli illerimizden birisidir.
Burdur
ve
çevresinin her yönüyle
araþtýrýlarak, tartýþýlmasý,
sorunlarýnýn
bilimsel
zeminde çözülmesi için
bir tartýþma ortamý oluþturulmasýna, bu amaç
doðrultusunda merkezi
ve yerel bürokratlarýn,
siyaset
ve
sanat
adamlarýnýn,
iþ

adamlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve nihayetinde
bilim adamlarýmýzýn kýsaca Burdur'a emeði geçmiþ
kiþi ve kuruluþlarýn dünden-bugüne burdur için kaydettiði çalýþmalarý, geliþmeleri ve deðiþimleri tespit
edebilmek için yapýlan bu sempozyum;
Düzenleme kurulu ve sponsor kamu ve özel
kurumlar ile sivil toplum örgütlerinin el ele vererek
baþarýsý için gayret ve kararlýlýk gösterdikleri bu
çalýþmanýn sonucunda Burdur'un bilinmeyen pek
çok yönü ortaya çýkartýlarak Burdur'un gelecekteki
vizyonunun ne olmasý gerektiði konusunda bir
bütünlük oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr.
Burdur Ýlinin 21. yüzyýlýn ilk çeyreðinde yapmasý gereken en önemli hareketin kentleþme modelleri açýsýndan ne tür bir "Ýl" olacaðýna karar verilmesidir. Sempozyum konu baþlýklarý olarak
sýnýflandýrýlan ve þehirle özdeþ deðerlerin hangisinin
Burdur için bir itici güç olarak kullanýlmasý gerektiði
karara baðlanarak! Bir kültür turizm þehri mi? Bir
üniversite þehri mi? Bir tarým üretim ham madde
þehri mi? olmasý gerektiðine þehrin bütün uzuvlarýnýn katýlýmý saðlanarak karar verilmeye
çalýþýlmýþtýr.

* Arkelog, Küktür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü
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Bu açýdan Burdur ve çevresi için çok önemli
olan arkeolojik deðerlerin de sempozyum süresince
yoðunluklu olarak konuþulduðu ve tartýþýldýðý bir
ortamda katýlýmlarýyla þehrimizi ve sempozyumumuzu onurlandýran deðerli meslektaþlarým ve
hocalarýmýn verdikleri bildirileri sýrasýyla burada
belirtmek istiyorum.
 Prof. Dr. Mehmet ÖZSAÝT (Ýstanbul Üniversitesi)
Arkeolojik Veriler Iþýðý Altýnda Burdur
 H. Ali EKÝNCÝ (Burdur Müzesi Müdürü)
Burdur Ýli Sýnýrlarý Ýçinde Bugüne Kadar Yapýlmýþ
Olan Arkeolojik Kazýlar Ve Araþtýrmalar
 Yrd. Doç. Dr. Ýrfan ATEÞOÐLU (Süleyman
Demirel Üniversitesi)
Burdur Turizminin Geliþtirilmesinde Sagalassos
Antik Kentinin Yeri Ve Önemi
 Dr. Þevki DUYMAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
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Anadolu Selçuklu Dönemi Ekonomi Ortamýnda
Burdur-Bucaktan Mimari Bir Örnek:Susuz Han
 Araþtýrma Görevlisi Ayça ÖZCAN (Ankara
Üniversitesi-DTCF)
Antik Yazarlar Ve Modern Seyyahlarýn Gözüyle
Burdur Antik Kentleri
 Uzman Orhan ALAV (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Kültürel Mirasýn Korunmasý: Müzelerde Ýki Ve Üç
Boyutlu Nesne Görüntüleme: Burdur Müzesi Örneði
 Arkeolog Hüseyin KÖKER (Ýstanbul Üniversitesi)
Sikkeler Iþýðýnda Kremna Antik Kenti Tanrýlarý Ve
Kültleri
 Arkeolog Murat ARIK (T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlýðý)
Sagalassos Antik Kenti; Kazý Ve Araþtýrma
Projesinin Burdur Ýçin Önemi Ve 2004 Yýlý Roma
Hamamý Kazý Çalýþmasýnýn Deðerlendirilmesi.
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Derneðimiz Yönetim Kurulunun Kültür ve Turizm Bakaný
Sayýn Atilla Koç ile Yaptýðý Görüþme

B

algat'taki makam odasýnýn kapýsýnda sargýlý
olan kýrýk omzuyla bizleri gülerek karþýlayan
Sayýn Bakanýmýz Atilla Koç'a arada geçmiþ olsun
dileklerimizi de ilettik. Kültür Varlýklarý ve Müzeler
Genel Müdürü Sayýn Orhan Düzgün'ün de yer aldýðý
karþýlýklý sohbet içerisinde baþlayan toplantýda,
Sayýn Bakanýmýz Atilla Koç; Türk arkeologlarýn çok
iyi iþler yaptýðýný, yabancý arkeologlara kesinlikle
karþý olmamakla beraber, istismara da göz yummayacaðýný dile getirerek, buna örnek olarak Nemrut'u
gösterdi. Kaman'daki Japon arkeologlardan ve
Sagalassos'daki Belçikalý arkeologlardan ise
övgüyle söz etti. Geçen kazý sezonu döneminde
kazýlara 2 tirilyon ayrýlýrken kendisinin bunu bu yýl
14 tirilyona çýkardýðýný, ancak kazý yapýlmasýndan
ziyade asýl üzerinde durulmasý gereken konunun
korumacýlýk ve restorasyon olduðuna dikkat çekerek, gerek Ahlat'ta gerekse diðer kazý alanlarýnda
bunun çok çirkin örneklerini gördüðünü ifade ederek,
150 yýldýr kazýsý devam eden Efes'in daha %10'unun
kazýldýðýný; Efes'i ve Antalya'nýn bütün ören yerlerini
akülü güneþ enerjisi ile aydýnlattýklarýný, bu iþin bir de
turizm yönünün olduðunu, 2010 yýlýnda Ýstanbul'a 30
milyon turist çekebileceðini, ama asýl sorunun, bu
turistleri havaalanýndan Taksim'e nasýl getirileceðinde yattýðý, bu sene
Ýstanbul'da 73 tane otel
yapýldýðýný, biner yataklý
100 tane daha otelin yapýlmasýnýn gerekli olduðunu
belirterek,
Türkiye'nin
olaðanüstü güzellikleriyle
olaðanüstü para kazanmanýn dinamik dengesinin
iyi kullanýlmasý gerektiði
yönünde uyarýda bulundu.
Derneðimiz Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Adil
Týrpan; Devlet Planlama
Teþkilatý raporlarýna göre,
Türkiye'de döviz girdisinin
42

%25'nin turizm hizmet sektöründen kaynaklandýðýný,
Kültür Bakanlýklarýnýn bütün dünyada ikinci sýrada
bir bakanlýk olduðunu, ne yazýk ki Türkiye'de hala bir
Türk Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulamadýðýný, Türk
Tarih Kurumu' nun amaçlarýndan birinin de bu
olmasý gerektiði, yabancý ülkelerin bu hususu
önemsediklerini, her ülkenin bir arkeoloji enstitüsü
kurduðunu, burada elde ettikleri verilerle Dýþiþleri
Bakanlýklarýna baðlý olarak politikalar geliþtirdiklerini,
Afganistan'da, Türkü Cumhuriyetleri’nde arkeoloji
enstitüleri kurmayý amaçladýklarýný belirterek,
Türkiye'de bir Arkeoloji Enstitüsü kurulmasýný saðlamalarý halinde adlarýnýn literatüre geçeceðini ifade
etti.
Sayýn Bakan ise; Türk entelektüellerinin dindarý, dinsizi, saðcýsý, solcusu muhafazakarlýkla gericiliði birbirine karýþtýrdýðýný, maalesef bir ülke, finans
kapitali olacaksa gökdelenlerden kurtulamayacaðýný, 15 sene önce Shanghay’a gittiðinde bir tane
bile gökdelen olmadýðýný, ama üç hafta önce gittiðinde 1500 tane gökdelenin yapýlmýþ olduðunu
gözlemlediðini, Ýstanbul'a 2 tane gökdelen yapýlmak
istendiðinde, herkesin ayaða kalktýðýný kaydetti.
Ayrýca, Mustafa Kemal Paþa'nýn öncülüðünde Dil ve
Tarih Coðrafya Fakültesi'nde Arkeoloji Bölümü’nün
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kurulduðunu, þimdi ise bu sayýnýn ondokuza çýktýðýný, bununla beraber bir zihniyet deðiþiminin de
meydana geldiðini, bu iþi benim bilim adamlarýmla
yapabilirim diyen bir birikimin oluþtuðunu, halkýn da
bu iþi bir deðer olarak algýlamaya baþladýðýný vurgulayarak, 25 yýl önce elden çýkmasýn, koruma
anlayýþýyla çýkarýlan kanunun hala devam ettirilmesi
halinde vatandaþla karþý karþýya kalýnacaðýný, bu
nedenle koruma kurullarýndan çok sýkýntý çekildiðini,
ama bunlarýn olmamasý halinde Türkiye'de bir tane
bile eserin korunamayacaðýný, bundan dolayý
kurullarýn sayýsýný 28'e çýkardýklarýný, KUDEB'lerin
(Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarý) kurullarýn
iþlerinin %60 ný üstleneceklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Üyemiz Emine Aynur ise,
söz konusu kurullarý karalamak için büyük propaganda yapýldýðýný, oysa belediyelerin yapý, imar ve
restorasyon açýsýndan çok daha zorlayýcý kanunlarý
olduðunu, usulüne uygun çalýþan kurullarýmýzdan
bilakis memnun olunmasý gerektiðine dikkat çekti.
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikri
Kulakoðlu, bu kurullar tarafýndan eserlerin tescillenmesinin bile koruma açýsýndan önem arzettiðini,
Baþkan Vekili Nurettin Çelem ise, Antalya'daki Kale
içine 8-10 yýl önce gündüz dahi insanlarýn girmeye
korktuðu bir yer olduðunu, ama korunacak bir yerin
ayný zamanda para kazandýðýnýn da öðrenildiðini
dile getirdi.
Bakanýmýz, bu arada asýl sýkýntýnýn þehirde
yapýlan kazý faaliyetlerinde olduðunu ifade ederek
Ulus'u örnek gösterdi: "Alttaki dokuyu biliyoruz. Ya
siz göz yumacaksýnýz, yada orta yol bulunacak." 80
metre derinliðe inilmesi gereken bir kazýnýn nasýl
yapýlmasý yönünde ilim adamlarýnýn yol göstericiliði
yapmasý gerektiðini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Adil Týrpan, 1924-1925 yýllarýnda Ankara Þehir Planýný yapan JANSEN'in
"Ulus'a malayla gireceksiniz." sözünü hatýrlatarak,
Ulus'un þimdiki haline dikkat çekerek, on katlý
binalarýn inþa edildiðini, Hacý Bayram'ýn höyük üzerine kurulduðunu, halen tescil edilmediðini, altta Frig,
onun üzerinde ise, Agustos tapýnaðý ve içinde de
kilisenin olduðunu, Kültür Varlýklarý ve Müzeler
Genel Müdürlüðüne 100 m., Anadolu Medeniyetler
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Müzesi’ne ise 500 m. Uzaklýkta bulunan böyle
çekirdeklerin korumaya alýnarak, ticaret merkezlerinin bu çekirdeklerin dýþýna çýkarýlmasý gerektiðini,
buralarý turizm rekraasyon merkezleri olarak kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðýný, bütün dünyada
bunun böyle olduðunu, Eski Budapeþte, Eski SofyaYeni Sofya gibi yerleri örnekleyerek, kurullarýn arkeoloji ve þehir plancýlarý kurullarý olarak ayrý ayrý
olmasý gerektiðini iþaret ederek, 1,5 senede, yada
20 senede bir þehir planý yapýlmasý en az on tane
þehir plancýsýnýn bir araya gelerek, arkeolojik ve
sanat verilerine dayanarak ortak karar üretmelerinin
daha uygun bir yöntem olacaðýnýsöyledi.
Görüþmenin sonunda, Yönetim Kurulu Üyesi
Ýsmail Sarýpýnar, arkeologlarýn bazý mesleki sorunlarý olduðuna dikkat çekerek, Genel Sekreter Binnur
Çelebi de, kendisinin de içinde bulunduðu, memur
kadrolarýnda bulunan ve mahkeme neticesinde
sýnavla unvan deðiþikliðini bekleyen, ancak sýnav
açýlmadýðý için maðdur durumda olan personelin
arkeolog kadrolarýna atanmalarý konusunu gündeme
getirerek sayýn Bakanýmýzýn bu husustaki görüþleri
sorulduðunda ise, toplantýda yer alan Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Sayýn Orhan
Düzgün tarafýndan, bu hususta Personel Dairesi
Baþkanlýðýnda mevcut bir çalýþmanýn yürütüldüðü
kaydedildi. Tüm arkeologlarýmýz adýna Yönetim
Kurulu olarak Sayýn Bakanýmýz Atilla Koç'tan bu
maðduriyetin giderilmesi yolunda talepte bulunuldu.
Arkeologlarýn mevcut sorunlarý ve taleplerine yönelik
hazýrlanacak olan bir raporun ileride kendilerine
sunulacaðý belirtilerek, ayrýca Sayýn Genel Müdür
Orhan Düzgün'le yapýlacak olan görüþmede
aktarýlacak olan sorunlarýn, daha sonra taraflarýna
iletileceði söylendi.
Bakanýmýzýn rahatsýzlýðýna raðmen oldukça
neþeli olmasýndan dolayý sýcak bir ortam içerisinde
gerçekleþen toplantýnýn sonunda, bizi güler yüzlü
karþýladýklarý için teþekkür ederek, güler yüzünün hiç
eksik olmamasý temennisinde bulunarak ve kendilerine Ýdol Dergimizi takdim ederek ziyaretimizi sonlandýrdýk.
Arkologlar Derneði Yönetim Kurulu
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DERNEÐÝMÝZDEN
Derneðimiz Yönetim Kurulunun Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü
Sayýn Orhan Düzgün ile Yaptýðý Görüþme

G

enel müdürlük makam odasýnda samimi bir
ortamda gerçekleþen toplantýda; Genel Müdür
Sayýn Orhan Düzgün'e, teknik hizmetler sýnýfýna
dahil olan arkeologlarýn arazi tazminatlarýnýn kaldýrýlmasý, müze araþtýrmacýsý ve memur kadrosunda
olup da arkeolog kadrosuna atanamayan arkeologlarýn mevcut sorunlarý dile getirilerek, bir çözüm
yolu bulunulmasý talep edilmiþ, çözüm yolu bulunmasý önerisinde bulunuldu.
Toplantý sýrasýnda odada bulunan Genel
Müdür Yardýmcýsý Sayýn Nermin Beþbaþ'ýn da konu
hakkýndaki görüþlerine baþvuruldu: Arkeologun açýk
arazide çalýþmasý nedeniyle arazi tazminatý
almasýnýn doðal bir hak olduðu, geçen yýllar programýn 3 aylýk yapýlarak gönderildiði, ancak Mart
ayýnda çýkan yönetmelik gereðince tazminatlarýn
verilmediði, bu hususun açýklýða kavuþturulmasý
hususunda iki defa Maliye Bakanlýðý’na itirazda
bulunulduðu, ancak bugüne kadar herhangi bir
görüþ bildirilmediði belirtildi.
Yönetim olarak arkeolog ve diðer teknik elemanlarýn ellerinden alýnan bu haklarýnýn geri alýnmasý yönünde Sayýn Genel Müdür Orhan
Düzgün'den yardýmcý olmasý istendi. Genel Müdür
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ise, bu konunun her iki tarafça takip edilerek açýklýða
kavuþturulmasý yönünde elinden gelen desteði vereceðini ve konuyu takip edeceðini ifade etti.
Müze araþtýrmacýsý ve memur kadrosunda
olan arkeologlarýn arkeolog kadrolarýna atanmalarýna iliþkin olarak da, Personel Dairesi Baþkanlýðýnda
bir çalýþmanýn yürütüldüðünü, ellerinde 91 tane boþ
arkeolog kadrosunun bulunduðunu, bu kadroya
atanmayý bekleyenlerin sayýsýnýn ise 43 olduðunu,
Ocak ayýnda açýlmasý planlanan unvan sýnavýyla
muhtemelen bütün arkeo-loglarýn yerleþtirileceðini
vurgulayarak, bu konuda kadro bekleyen meslektaþlarýmýza umutlu bir haber vermiþ oldu.
Genel Müdür Orhan Düzgün, ayný zamanda
Derneðimizin yayýný olan Ýdol Dergisini beðendiðini
belirterek, derginin tüm meslektaþlara iletilmesi
gerektiði hususunda bizlere öneride bulundu.
Ancak, posta masraflarýnýn yüksek oluþu yönündeki
serzeniþimiz üzerine, bu hususta da yardýmcý olabileceklerini belirttiler.
Sayýn Genel Müdür Orhan Düzgün'e bize
göstermiþ olduðu yakýn ilgiden dolayý Arkeologlar
derneði adýna teþekkür ediyoruz.
Arkologlar Derneði Yönetim Kurulu
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FAALÝYETLERÝMÝZ
Kültürel mirasýn korunmasý amacýyla Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol botu hattý
güzergahýndaki müzelerin desteklenmesi projesi uygulama çalýþmalarý BTC Co. ile
derneðimiz arasýnda imzalanan bir protokol ile derneðimiz koordinatörlüðünde baþlatýldý.

K

ültürel mirasýn korunmasý amacýyla Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol botu hattý güzergahýndaki müzelerin
desteklenmesi projesi uygulama çalýþmalarý BTC Co. ile derneðimiz arasýnda imzalanan bir protokol ile
derneðimiz koordinatörlüðünde baþlatýldý.
BTC Co. tarafýndan finanse edilen "BTC HPBH Güzergahýndaki Bölgelerde Kültür Mirasýnýn Korunmasý için
Müzelerin Desteklenmesi" isimli proje kültürel mirasýn korunmasý ve toplumun dikkatinin bu konuya çekilmesini ve müzelerin, sosyal hayatýn önemli ve vazgeçilmez bir parçasý olduðunu vurgulamaktadýr.
Bu çerçeve içerisinde, BTC Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen kurtarma kazýlarýnda bulunan arkeolojik
eserlerin sergilenmesi saðlanarak bölgeye uzun dönemli bir katkýda bulunulacaktýr.
Bu projeden BTC boru hattý güzergahýnda yer alan Kars, Erzurum, Sivas, Kahramanmaraþ ve Adana
illerindeki müzeler yararlanacaklardýr.
Projenin Amacý

Bu projenin amacý BTC boru hattý boyunda yer alan þehirlerdeki müzeleri buluntularýn uygun koþullarda
güvenle sergilendiði mekanlar haline getirerek kültür mirasýnýn korunmasýnda daha etkin olmalarýna yardýmcý olmaktýr.
Bu amaca ulaþmak için söz konusu müzelerin kültürel mirasýn korunmasýna yönelik yürüttükleri faaliyetler
desteklenecek ve BTC ham petrol boru hattý döþenmesi sýrasýnda ortaya çýkarýlan eserlerin sergilenmesi
saðlanacaktýr. Ayný zamanda müzeler teknik ekipman açýsýndan da donatýlarak kültür mirasýnýn korunmasýna katkýda bulunulacaktýr.
Müzelerin mevcut koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve faaliyetlerinde daha etkin kýlýnmalarý için gerekli acil
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, bölgelerinde kültürel mirasýn korunmasýnda daha aktif rol almalarýnýn saðlanabilmesi projenin beklenen sonuçlarýdýr.
Ýlk adým olarak, boru hattýndaki kazý çalýþmalarý sýrasýnda ortaya çýkarýlan buluntular sergilenecektir.
Daha sonra kültürel mirasýn korunmasý ve belgelenmesi konusundaki çalýþmalarýnda müzelere kolaylýk
saðlamak için gerekli teknik ekipman (bilgisayarlar, donaným ürünleri, kameralar, GPS cihazlarý, ..vs.)
desteði verilecektir.
Son olarak, müzelerin faaliyetleri hakkýnda halkýn bilgilendirilmesi saðlanacaktýr. Kültürel mirasýn korunmasýnda eðitimin öneminin yaný sýra eðitim kurumlarýnýn projeye katkýsý vurgulanacaktýr. Özellikle bölge
illerinde BTC Projesinin faaliyetleri yerel okullarda duyurularak tanýtýlacaktýr. Kültürel mirasýn korunmasýna
yönelik olarak okullarda toplantýlar ve tanýtýcý faaliyetler düzenlenecektir.
ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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