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Sevgili ÝDOL okurlarý
Þubat ve Mart aylarýnda, hepimizi büyük üzüntüye boðan beklenmedik ölüm haberleri ile
sarsýldýk. Yýllarýný Side ve Perge antik kenti kazýlarýna adamýþ arkeolojinin duayenlerinden
Prof. Dr. Jale ÝNAN'ý kaybettik. Tam O'nun acýsýný yüreðimizde dindirirken, meslektaþýmýz ve
üyemiz Barýþ Ulu SARP'ýn acý kaybý ile bir kez daha sarsýldýk. Barýþ'ý Milet'ten, Aydýn'dan ve
en son görev yaptýðý Ýzmir Arkeoloji Müzesinden tanýyorduk. Tüm meslektaþlarýmýzýn baþý
saðolsun. Her iki meslektaþýmýzýn da biyografilerine ileriki sayýlarýmýzda yer vermeye çalýþacaðýz. Bize bu konuda yazabilirsiniz.
29.04.1999 tarih ve 23860 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren "Taþýnýr
Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koleksiyonculuðu ve Denetimi" hakkýnda yönetmelikte yapýlan
deðiþikliðin iptali için Danýþtay'da açtýðýmýz dava sonuçlandý. Yönetmelik deðiþikliðiyle
kaldýrýlan ek. 1.maddenin (a) bendinin tekrar uygulamaya konulmasý için yaptýðýmýz itirazýmýz
Danýþtay'ca uygun bulundu. Yönetmeliðin 14.maddesine yaptýðýmýz itiraz ise reddedildi.
Konuya iliþkin hukuksal yorumu bir sonraki sayýmýza yetiþtirmeye çalýþacaðýz.
Önümüzdeki bahar aylarý Türk arkeolojisi için oldukça hareketli geçeceðe benziyor.
Nisan'da "Müze Çalýþmalarý ve Kurtarma Kazýlarý Sempozyumu", Mayýs'ta "Müzeler Haftasý",
"XXIII.Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu" ve ardýndan Haziran’ýn
baþýnda yapýlacak derneðimizin V. Olaðan Genel Kurulu.
Tüm üyelerimizi Haziran'da yapýlacak Genel Kurula katýlmalarýný, yönetim, denetim ve
diðer organlarda yer almak için çalýþmalarda bulunmalarýný bekliyoruz.
Çoðulculuk ve katýlýmcýlýk esasýna dayalý bir yönetim kurulu oluþturmak için eskisinden
daha fazla güç ve çaba sarfetmeliyiz. Mesleki örgütümüz ne kadar güçlü olursa, kazanýmlarý
elde etmenin daha kolay olacaðýný unutmamalýyýz.
Bugünlerde Hükümetin gündeminde yer alan kamu emekçilerinin özlük haklarýnda yapýlacak iyileþtirme çabalarý içerisinde, meslektaþlarýmýzýn da yaþam standartýnýn yükseltilmesi için
Kültür Bakanlýðý nezdinde giriþimlerde bulunduk.
Bu çabalarýmýzý içtenlikle destekleyen Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayýn. Dr. Alpay
PASÝNLÝ’ye, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürü Sayýn Nadir AVCI’ya ve
genel müdürlüklerin ilgili birimlerindeki yöneticilerine teþekkür ederiz.
Konu Kültür Bakaný Sayýn Ýstemihan TALAY’a ayrýntýlý bir çalýþmayla iletilmiþ olup, bu
günlerde Sayýn Bakanla yapacaðýmýz görüþmede konuyu takip ettiðimizi ve bir an önce
sonuçlanmasý hususunu arz edeceðiz.
Uzun yýllardýr Özlük haklarýmýzýn iyileþtirilmesi için verdiðimiz uðraþýlarýn sonucunu
almanýn zamanýnýn geldiðine inanýyor ve bekliyoruz!..
Saygýlarýmýzla
Yönetim Kurulu
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nsanoðlunun þu iki temel kaygýsý binlerce yýl geçse de pek deðiþmiyor gibi:
Müreffeh ve ayný zamanda güvenli bir yaþam.
Bu iki unsurun biraradalýðýndan mutluluk payý çýkarmýþ kendine. Mutluluðu elde etmek
için de diyar diyar dolaþmýþ, bulduðunda da o
mutlu diyara binlerce sene sýmsýký sarýlmýþtýr.
Ýnsan türünün bu arayýþlarýndan biri (muhtemelen Sümerlerinki), günümüzden altý bin yýl
öncesinde, þimdiki adý Müslümantepe olan
Dicle kenarýndaki höyükte baþarýya ulaþmýþ
görünüyor. Bu serüven, eskiden yeniye doðru
bir pasta dilimi þeklinde katlanarak ovadan
yaklaþýk 25 m. yüksekliðinde bir (anýt) tepe
olarak, bütün çekiciliðiyle karþýmýzda beliriyor. Gerçi yapacaðýmýz þeyin çok zor olduðunun bilincindeyiz, ama yine de bu ihtiþamý
abartmadan ve fakat hakkýný vererek dilimiz
döndüðünce anlatmayý deneyeceðiz, suskun
taþý-topraðý dillendireceðiz, çürümüþ bedenleri ete kemiðe büründürerek hikâyelerini anlattýrmaya çalýþacaðýz. Ama öncelikle Müslümantepe'yi tanýtmakla baþlamanýn daha
doðru bir iþ olacaðý kanýsýndayýz.

Müslümantepe Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý Þahintepe köyünde kendi halinde
sakin oval görünümlü bir tepedir (Resim.1).
Dicle Nehri'nin güney tabanýnda, karadan
ince bir hat baðlantýsýyla ulaþýlan içe doðru
sokulmuþ, yarýmada görünümünde doðal bir
kayalýk üstünde kurulmuþtur. Kolay savunulabilen bir konum ve refah içinde sürdürülebilecek bir hayatý müjdeleyen, güneydeki tarým ve hayvancýlýða elveriþli geniþ arazi,
Müslümantepe'nin yaþamýný tarihi eserlerle
zenginleþtirmiþtir.
Müslümantepe ilk kez G. Algaze tarafýndan ziyaret edilmiþ ve 1991 yýlýnda arkeoloji
dünyasýna tanýtýlmýþtýr. 1999 yýlýnda da E. Ay
tarafýndan yüzey araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Bu
merkezdeki ilk kazý sezonu 2000 yýlý Aðustos
sýcaðýnda baþlamýþ ve Eylül'ün serinliðine
doðru 45 gün süreyle sürdürülmüþtür. Bu kazý
çalýþmalarýnda arkeolog adayý yetenekli ve
heyecanlý gençlerin büyük emeði geçmiþtir.
Bir teþekkürden fazlasýný hakkettikleri kesindir.
Müslümantepe höyüðü zamanla tepe ve
etek olmak üzere farklý iki alanda geliþmiþtir.
Ýlkin Tepe'de kazý çukurlarý açtýk ve beklenildiði gibi Ortaçað mezarlýðýyla karþýlaþtýk. En
üst seviyedeki mezarlar, basit toprak mezarlardý. Hem doðu-batý yönündeki yatýþ pozisyonlarýndan hem de ahirete beraberlerinde
herhangi bir dünyevi
objeyi götürme gereði/inancý taþýmadýklarýndan Müslümanlara
ait olduklarýna karar
verdik. Ýskeletleri çizip-fotoðraflandýrarak belgelendirdik ve
gerektiði gibi saygýyla kaldýrýp kefen bezlerine sardýktan sonra
antropolojik incelemelerini yapmak üzere ikamet ettiðimiz
köy okulundaki laboratuvarýmýza götürdük.

Resim. 1
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Resim. 2
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Resim. 3

iskeletinin kucaðýnda yatan erkek iskeleti,
Yunan tanrýlarýnýn yaþadýklarý bir trajediyi
imler gibiydi. Kuzey bitiþikteki mezarda yatan iskeletin parmaklarýndaki iki iri taþlý yüzük, bu trajedinin üçüncü erkek kahramanýný
bize tanýtýyordu. Bu acýklý çalýþmalarýmýzý bu
sezon için burada noktalayalým ve höyüðün
kuzeybatý kesimini oluþturan etek kýsmýnda
yeni kazý çukurlarý açmak üzere ekibimizle
birlikte tepeden aþaðýya inelim.
Etek kýsmýnda kazý
çukurlarýnýn sýnýrlarý
belirlendi, kazýklar çakýldý ve alaný sýnýrlayan
5
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Denizden543.12 cm. kot'ta yani yaklaþýk 35 cm. daha derinleþtiðimizde yeni bir
mezarlýk alanýyla karþýlaþtýk (Resim.2).
Bu karþýlaþmadan pek memnun kalmadýðýmýz halde (çünkü, bir arkeoloðun en son
karþýlaþmak istediði þey, Ortaçað mezarlarýdýr.) üstleri aðaç dallarýyla örtülü olan
bu ikinci seviyedeki taþ sanduka mezarlarý,
açmadan önceki durumlarýný fotoðraflandýrarak belgelendirdik. Mezarlarýn farklý yön
(kuzeybatý-güneydoðu) ve (sýrtüstü) yatýþ
pozisyonlarý bir farklýlýðý haber veriyordu.
Birer birer açmaya baþladýðýmýz mezarlardan çok geçmeden sonuçlar almaya
baþladýk. Bir kadýn iskeletinin boynundaki
kolye, kulaklarýndaki küpeler ve aðzýna
konulmuþ gümüþ sikkeyi (anlaþýlan
Kharon'un ücreti peþin ve nakitti), kollarýnýn dirseküstündeki pazubantlarý tamamlýyordu (Resim. 3). Gerçi pazubantlar
renkli camdan, kolye yarý kýymetli taþlardan, küpeler ise (Üçtepe'deki benzerleri
gibi altýndan deðil) tunçtandý ve birine bir
kumaþ parçasý (belki de kefen bezi) yapýþýktý, fakat bizim için önemliydi, çünkü
bunlar sezonun ilk buluntularýydý. Bu mezarlarda gömülenler 12.yy'da yaþamýþ ve
(muhtemelen) Antik Roma pagan inancýný
sürdüren bir topluluktu. Bu da bizi epey heyecanlandýrdý doðrusu. Genç ve güzel kadýn
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mezarlarý burada da
karþýmýza çýkmýþtý.
Ayný belgelendirme
iþlemlerinin ardýndan
iskeletler kaldýrýldý ve
kazý alaný geniþletilerek derinleþmeye devam edildi. Birkaç çalýþma gününden sonra
nihayet taban üstü buluntulara ulaþýldý.

Resim. 4

Taban üstünde, tahýl ezme taþlarý, dokuma tezgâhlarýnda kullanýlan aðýrlýklar, yün
eðirmede kullanýlan
kirmenler, dikiþ dikmek için bronz iðneler, maden ergitme pota
ve kalýplarý ile maden curuflarý ayrý mekanlar
oluþturan bu yelpaze görünümlü duvarlar
arasýnda ele geçiyordu. Bu buluntularýn da

ipler çekildi. Henüz ilk kazmayý vurmuþtuk
ki, kerpiç parçalarý sökün etmeye baþladý. Bu
durumda arkeoloðun vazgeçilmez aleti olan
kazmayla kazý yapmayý durdurduk ve satýh
topraðýný diðer vazgeçilmez aletlerimiz olan
fýrça ve süpürgelerle süpürmeye baþladýk.
Apaçýk görülen; etek alanýnda yapýlan tarýmsal faaliyetin büyük oranda tahrip ettiði
yüzeydeki monumental bir yapýydý. Yapýnýn duvarlarý, ortada daðýnýk halde bulunan taban sývasý ve mekanlar arasý baðlantýyý saðlayan sokak döþemesi daha dün terkedilmiþ gibiydi. Doðu-batý yönünde geliþen
1,5 m. kalýnlýðýndaki ana/dýþ duvar ve ona
yelpaze kanatlarý þeklinde dikey baðlanarak
orta mekanlar oluþturan ince duvarlar
(Resim. 4). Duvarlar kapalý bir mekanýn
aðýr tavanýný taþýyan yapý elemanlarýndan
çok, orta mekanlar oluþturmaya yarayan
paravanlar görünümündeydi. Arazinin eðimine baðlý olarak güneye doðru kademeli
alçalan taban, kerpiç ve biz arkeologlarýn
blokaj dediði geleneksel Mezopotamya mimarisinde sýkça rastlanan "sýkýþtýrýlmýþ
çamur" harcýn dönüþümlü kullanýmýndan
oluþturulmuþtu. Taban üstünde ve duvarlarýn korunan iç yüzeylerinde de döküntü halinde yer yer beyaz kireç ve sýva izleri gözleniyordu. Yapý tabanýný yer yer delen ve
karþýlaþmaktan hiç hazzetmediðimiz Ortaçað Resim. 5
6
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Resim. 6

Bu mekanlarda karýþýk halde ele geçen milattan önce dördüncü ve üçüncü bin (Geç
Uruk, Ninive 5 ve Metalik) seramik parçalarý
bu mekanýn tarihlendirmesini zorlaþtýrýyordu.
Ayrýca mekanlar hemen yüzeyde yer aldýðýndan zaman zaman Roma dönemi malzemesini de yansýtýyordu. Bu
belirsizliði gidermek ve
mekanlarýmýzýn kesin
tarihlerini belirlemek
amacýyla dar bir alanda
derinleþmeye baþladýk
ki, ödeneðimizin bittiðini ve dolayýsýyla kazý
sezonumuzun sonuna
geldiðimizi farkettik.
Böylece bu alanda çalýþmalarýmýzý 2001 yýlý
kazý sezonunda sürdürmek üzere tatil ettik.

Sonuç olarak sezonun sonunda kazý alanýmýzý koruma altýna aldýktan sonra kampýmýzý
toplayarak depoya kaldýrdýk. Eserlerimizi
Diyarbakýr Müzesi'ne teslim ettik ve Müze'
den Müslümantepe'de görevlendirilmek üzere
bir bekçinin görevlendirilmesini talep ettik.
Mezarlýk alanýmýzýn tescil ve istimlaký için de
ayrýca resmi giriþimlerimizi baþlattýk.
Hikâyemizin 2001 yýlý versiyonunda
görüþmek üzere hoþçakalýn.

Müslümantepe’den çanak çömlek örnekleri.

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

7

Müslümantepe 2000 Yýlý Kazýsýnýn Hikayesi

ortaya koyduðu gibi, birbirine bitiþik olan bu
mekanlar birer atölye idi. Maden ergitme fýrýnlarý ve çevrelerindeki cevher zenginleþtirme çukurlarý külçe maden kalýplarý, sýkýþtýrýlarak düzleþtirilmiþ tabaný delik deþik eden
birer çukur görünümündeydi.(Resim. 5). Fýrýnýn güneyinde yaklaþýk 3 m. mesafede, madeni levhalarý ya da dövülerek biçimlendirilmiþ kapkacaklarý kýymýklardan arýndýrmak
için ýslak kumla yapýlan zýmparalama mekaný
yer alýyordu. Bu tür maden zýmparalama olayý bugün bile bazý Anadolu kentlerinde kalaycýlarda görülebilen bir yöntemle yapýlýyordu.

Yukarýda görüldüðü gibi “az zamanda çok
ve büyük iþler baþarmýþtýk.” Ama yine de yýlmamýþtýk ve bizi bekleyen tatlý bir sürpriz ile
karþýlaþmaktan mutlu olmuþtuk. Bu sürpriz
köylülerin makinalarla sürüp tahrip ettikleri
eski mezarlýðýmýzdan geldi. Pamuk ekmek
üzere sürülmüþ mezarlýkta dolaþýrken ve
köylüleri buradaki tahribata son vermelerini
öðütlerken, yüzey de saðlam halde bir çömlek
bulduk. Labaratuvarýmýzda, çömleði temizlemek için içindeki topraðý boþaltýrken ikinci
bir sürprizle karþýlaþtýk. Mezar hediyesi olarak býrakýlan bu çömleðin içinde, yeþil kuars
taþýndan yontulmuþ iki figürin bulduk
(Resim.6) Bunlardan biri koç diðeri ise kurt
figürünü idi. Söz konusu amuletlerin benzerleri Ur Kral mezarlarýnda bir ölü hediyesi,
Gözlü Mabed'te ise kutsal objeler olarak cella'da ele geçmiþtir.
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SOLOI /POMPEIOPOLIS KAZILARI

Yard. Doç. Dr. Remzi Yaðcý*
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oli/Pompeiopolis, uygarlýk tarihinde birçok büyük antik kent gibi, yýkým, göç,
doðal afet ve yeniden kurulma sürecini yaþamýþ; 33 sütunlu anýtsal caddesi1, ona baðlý limaný ve çevresindeki geç antik dönem birkaç yapýsý ve höyüðü ile günümüze deðin ulaþmýþtýr.
Pompeiopolis, öncelikle bir Roma kenti olarak
kuruluþunu bu kente adýný veren general
Pompeius'a2 borçludur. Kuruluþunun 209. yýlý
anýsýna basýlan Antoninus Pius (Ý. S. 138-161)
dönemine ait bir sikkeye (Ý. S.143/144) göre,
Pompeiopolis'in kuruluþu Ý. Ö. 66/65 olmalýdýr.
Bu tarihler, Pompeiopolis'in Roma þehircilik
anlayýþýna göre yeniden tasarlanmasý açýsýndan
bir dönüm noktasýdýr.3
Yukarýda sözü edilen, kentin kuruluþunun
anýsýna basýlan sikke göz önüne alýnýrsa, 1999'daki kazýlar, Pompeiopolis kentinin kuruluþunun 2066/5. yýldönümünde baþlatýlmýþtýr.
Soloi/Pompeiopolis'in 'klasik dönemleri'
içeren tarihini özlü biçimde ünlü coðrafyacý
Amasyalý Strabon (Ý. Ö. 64/3-Ý.S.21) vermektedir:
"Lamos'tan sonra önemli bir kent olan
Soli'ye gelinir. Burasý Issos'u da içeren diðer
Kilikia'nýn baþlangýcýdýr. Soli, Akhaialýlar ve

Lindos'tan gelen Rhodoslular tarafýndan kurulmuþtur. Kentin nufusu azaldýðýndan, Büyük
Pompeius korsanlardan geriye kalanlardan en
önemli ve baðýþlanmaya layýk olanlarýný buraya yerleþtirdi ve kentin adýný Pompeiopolis
olarak deðiþtirdi. Soli'nin ünlü yerlileri arasýnda, babasý Tarsos'tan göç etmiþ olan stoik filozof Khrysippos; güldürü þairi Philemon ve nazým tarzýnda yazýlmýþ olan "Phainomena" adlý
yapýtýn yazarý Aratos vardýr"
Strabon'un da belirttiði gibi, Soli/-Pompeiopolis klasik dönemlerde coðrafi özelliklerine
göre ikiye ayrýlan Ovalýk Kilikia=Kilikia Pedias (lat.Campestris) ve Daðlýk Kilikia=Kilikia
Trakheia (lat. Aspera) arasýnda bir sýnýr oluþturmaktaydý. Ününü, Solon ile birlikte buraya gelen Atinalýlarýn zamanla dili bozarak Grekçeyi
aykýrý konuþan halkýna (soloikizein) borçludur.
"Söz dizimsel yadsýnlýk" olarak tanýmlanan bu
aykýrý kullaným daha sonra batý dillerine
'soloikismos' (lat.soloecismus) biçiminde bir
'gramer terimi' olarak geçmiþtir.
'Soli' adýnýn kökeni þimdilik klasik dönemlerden önceye gitmemektedir. Soli'nin kurucusu
olduðu düþünülen Solon'dan4 ötürü ya da ekonomik kaynaklarýyla iliþkilendirilerek, solos =
'madeni külçe' den türetildiðine iliþkin iki
varsayým öne sürülmektedir. Ý. Ö. II. bindeki
(Hititler=Neþiler Dönemi) adýnýn ise Ellipra ya
da Sallusa olabileceði varsayýmlarý üzerinde
durulmaktadýr.
Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün

*Yrd. Doç. Dr, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
1 Antik dönemde 200
2 Pompeius, kendisine Roma senatosu tarafýndan verilen imperium proconsulare maius yetkisini kullanarak Ovalýk ve Daðlýk
Kilikia'nýn yaný sýra Lykia, Pamphylia, Pisidia, ve Kýbrýs'ý da içine alan bir provincia Cilicia oluþturmuþ ve Tarsus'u da bu
eyaletin baþkenti yapmýþtý. Ý. Ö. 66/65 yýlýnda resmen kendi adýný alan Pompeiopolis'e görev süreleri biten askerlerini ve korsanlarý yerleþtirerek, kente "serbest þehir" anlamýndaki civitas libera ünvanýný vermiþtir.Korsanlýðý önlemek için deniz gücünün
önemli olduðu bu dönemde Cicero'nun (Ý.Ö.106-43) bir arkadaþýna (Atticus'a Mektuplar 10.8) yazdýðý gibi, Pompeius, denize
egemen olanýn sonunda galip geleceði konusunda Themistokles ile hemfikirdi. Ancak Caesar ile arasý açýlan Pompeius, Ý.Ö.
48'de Pharsalos savaþýnda yenilerek Mýsýr'a kaçmýþ; burada korkak bir Mýsýr valisi tarafýndan kafasý kesilerek trajik bir biçimde
öldürülmüþtür
3 Sütunlu Cadde'ye baðlanan liman 130-150 yýllarý arasýnda, Cadde ise sütun baþlýklarýna göre Ý.S. II-III. yy.larda tamamlanmýþtýr.
4 Ý.Ö. yak.640-560
5 Mersin Müzesi Baþkanlýðý, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Remzi
Yaðcý'nýn bilimsel baþkanlýðýnda katýlýmlý olarak sürdürülen 2000 yýlý Soli/ Pompeiopolis Kazýlarý, 4 arkeolog, 2 mimar, 1 harita mühendisi, 2 mimarlýk öðrencisi 11 arkeoloji öðrencisi ve 25 iþçi ile 15 Haziran-1 Eylül tarihleri arasýnda , 15 Haziran-15
Temmuz arazi çalýþmasý, 15 Temmuz-1Eylül ise depo çalýþmasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.
8
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Kazý
bir projesi olarak ilk kez 1999 yýlýnda baþlatýlan
kazýlar iki yýldýr sürdürülmektedir5. 2000 yýlý
kazýlarý, Kültür Bakanlýðý, Mersin Üniversitesi
ve Mezitli Belediyesi tarafýndan desteklenmiþtir6. Kazýlar 2000 yýlýnda da, geçen yýl olduðu
gibi iki bölgede sürdürülmüþtür.
A. Soli Höyük
B. Sütunlu Cadde

AI. Mimari

AII. Buluntular
Soli Höyük'te gerek tiyatro kontekstinde gerekse tepede yukarýda adý geçen açmalarda ele
geçen buluntulara göre; Soli Höyük'te parlak
bir Hellenistik Dönem yaþanmýþtýr. Bu devri
eskiye doðru Klasik, Arkaik ve Geometrik Dönemler izlemektedir. Bu yýl tepede E5, E6, D6'dan döküntü olarak (18.41m.-20.44m.) bulunan orak ve dilgi parçalarý ve dibek taþlarý
Soli'nin yerleþim tarihini oldukça geriye
(Neolitik-Kalkolitik) devirlere çekmektedir.
2000 yýlý buluntularýna göre; Soli Höyük, tarih
öncesi devirlerden beri yerleþilmiþ önemli bir
kent merkezdir.
Hellenistik Dönem kap parçalarý baþlýca aþaðýdaki gibi sýnýflandýrýlabilir:
1) Daldýrma firnisli kaplar
2) Rulet-Palmet baskýlý kaplar
3) Megarakaseleri
4) Batý Yamacý ("West Slope") seramiði
(bkz. res .1 )
Bunlardan 3. Gruba ait tipler içinde7 kalýpkabartma tekniðinde yapýlmýþ uzun yapraklýlar

Bu yýl G3 ve H3 plan
karelerinde
yoðunlaþ-týrýlan
kazýlar, tepedeki mimariye göre
daha be-lirgin sonuçlar vermiþtir.
Geçen yýl H3 açma-sýnda kesitte
kavislenen basamaklarýn ve üzerindeki podyumun bu yýl G3
açmasýndaki de-vamýnýn araþtýrýlmasý sonucunda açýða çýkan kalýntýlarla, bu basamaklarýn ve podyumun Soli tiyatrosunun arka duvarýna ait olduðu artýk ke-sinlik kazan-

Res-1

6 2000 yýlýnda kazýya ayrýca Gelbul Ýnþaat ve Coca Cola katký saðlamýþtýr.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Soli Höyük'te 2000 yýlýnda geçen yýl açýlan
tepede D4, D5 açmalarý ile terasta H3 açmalarýnýn çevresindeki D6, E4, E5, E6 ve F3, G3, I3
açmalarýnda yoðunlaþýlmýþtýr. Böylelikle tepede
ve terastaki mimari kalýntýlarýn iliþkisini belirleme ve tam bir planýnýn elde edilmesi amaçlanmýþtýr. 1999 yýlýnda tepede ortalama 20.50 m.
yükseklikte açýða çýkarýlan iki sýralý düzgün kireçtaþý bloklardan (1.00 x 0.50 m.) oluþan platform parçalar halinde bu yýl D5 ve D6'ta da izlenmiþtir. Güney-doðu kuzey-batý yönünde dere
taþlarýndan örülmüþ (yük 3m.) kuru örgü duvarýn gerçek iþlevi ve tepedeki platform ile baðlantýsý henüz belirsizdir. Önümüzdeki sezonda
yapýlacak kazýlarýn, Soli Höyüðün tepesindeki
yapýlara iliþkin daha kesin bir bilgi vermesi
beklenebilir. Beaufort'un 1812'de çizdiði ölçekli plan ve bu planla ilgili anlatýmlarý, bu platformun savunma amaçlý yapýlmýþ
kulelere
ait
olabileceðini
düþündürmektedir.

mýþtýr. Böylece XIX. yy. gezginle-rinin çizdiði
planlarda görülen tiyatronun yeri, arkeolojik
olarak da kesinleþmiþtir.

Kazý
ve alt grubu 'uzun petalliler' (kaburgalýlar),
'kozalak tipliler', 'küçük yapraklýlar', figürlüler
(örn: Herakles, miðfer tutan Athena), Homerik
(mitolojik) sahneliler (örn: Achilleus, Nestor ve
Athena yazýtlý bir parça) dikkati çekmektedir.

SOLOI /POMPEIOPOLIS KAZILARI

4.gruba ait yoðun olarak; kase, tabak ve klasik kap biçimleri olan skyphos, kantharos, amphora, oinokhoe parçalarý8 ele geçmiþtir. Bunlarýn bir kýsmý dýþalýmdýr. Bezeme bakýmýndan;
iðne yapraklýlar, defne yapraklýlar ve sarmaþýk
desenliler, pendantlýlar sayýsal olarak çoðunluktadýr. Batý yamacý grubu içinde Attik "shark"
grubundan bir örnek ele geçmiþtir.
Ý.Ö. II.yy.ýn ikinci çeyreðine tarihlenen üzeri
kýrmýzý ve siyah boya ile asma yapraðý ve sarmaþýk desenli ΣΟΙΟΣ (soios) yazýlý (sahibinin
adýnýn son harfleri) laginos parçalarý (gövde ve
boyun) ayrý bir grup oluþturmaktadýr.
Ayrýca piþmiþ toprak kandiller, bir adet
unguentarium, piramidal ve disk biçimli dokuma aðýrlýklarý, terra cotta figürin baþlarý
Hellenistik Dönem'in önemli buluntularý arasýnda sayýlabilir. Dokuma aðýrlýklarý, bu dönemde el sanatlarý ile ilgili atelyelerin varlýðýný
kanýtlamaktadýr.
Hellenistik Dönem Soli'nin en parlak çaðýdýr. Strabon'un yukarýda adlarýný saydýðý, Soli'nin ünlüleri; stoacý filozof Khrysippos, ozan
Philemon, ve oyun yazarý Aratos bu dönemde
yaþamýþlardýr.
Hellenistik Döneme oranla Klasik ve Arkaik
Dönem buluntularý daha az örnekle temsil edilmektedir. Bunlardan 'kýrmýzý figür' tekniðinde
yapýlmýþ, bir kadýn karþýsýnda elinde kutu ve
keten tutan kanatlý ve çýplak Eros betimlemeli
seramik parçasý Klasik Çaða ( Ý.Ö. V. yy.) ait en
önemli buluntudur.
Arkaik Döneme (Ý.Ö. VI. yy.) ait buluntular
arasýnda baþlýca grubu mimari terra cotta levha
lar oluþturmaktadýr. Geçen yýl bulunan antitetik
sfenks kabartmalý levha, çörten ve lotus-palmet
kabartmalý mahya kiremitine bu yýl volütlü pal-

met desenli antefiks parçalarý, meander kabartmalý levha parçalarý ve yine lotus-palmet desenli yeni bir mahya kiremiti eklenmiþtir. Bu tür
levhalar, arkaik dönem bir tapýnaðýn çatýsýný
süslüyor olmalýydýlar. Yine arkaik döneme tarihlenen amulet olarak kötülükleri def edici
(apotropeik) iþlevi olan Tanrý Bes figürini 2000
yýlýnýn ünik buluntularý arasýnda yer almaktadýr.
Soli Höyük Geometrik Dönemi çanak-çömlek parçalarý, bugüne deðin gerek Kilikia bölgesinde gerekse Doðu Grek, Doðu Akdeniz ve Ýç
Anadolu bölgesinde yapýlan kazý ve yüzey
araþtýrmalarýnda bulunan örneklerle yakýn benzerlikler göstermektedir. Örneðin, 'Kýbrýs Tipi
Kilikia Boyalýlarý', 'Rodos Tipi Kuþlu Kaseler',
Ý.Ö. VIII-VII. yy. da bölgeler arasý ticari iliþkilerin varlýðýný ve yoðunluðunu kanýtlamaktadýr.
Arkeolojik olarak Soli'nin Ý.Ö.VII. yy. da bir
Rodos-Lindos kolonisi olup-olmadýðý konusu
gelecek kazý sezonlarýnda açýklýk kazanacaktýr.
B. Sütunlu Cadde
Sütunlu Cadde'de bu yýl iki ayrý çalýþma
gerçekleþtirilmiþtir.
BI. Rölöve Çalýþmalarý
Rölöve çalýþmalarýnýn amacý: Restorasyon
öncesi Sütunlu Cadde'de yýkýlmýþ durumda
bulunan mimari parçalarýn belirlenmesiydi. Bu
nedenle 20X20 lik G, H, I, J, K, L plan karelerindeki çizimler tamamlanmýþtýr. Ayrýca G bölgesinde yapýlan kazý çalýþmalarýnda yeni ortaya
çýkan mimari parçalar ile heykel, sütun baþlýðý,
geison (korniþ) vb. yerleri plana iþlenmiþtir. Bu
alanlarda çizilen bütün parçalar numaralandýrýlmýþtýr9. Böylece Sütunlu Cadde'de baþlatýlacak restorasyon çalýþmalarýna bir alt yapý oluþturulmuþtur.
B2. Arkeolojik Çalýþmalar
G Bölgesinde geçen yýl temizlenen taþ tabanýn devamýný açýða çýkarabilmek amacý ile 2000
yýlýnda kazý çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Ancak
sezon sonunda bu alanýn Bizans Döneminde

7 Ý. Ö. III. yy. son çeyreði- II. yy. ilk yarýsý
8 Ý. Ö. IV. sonu-III. yy. baþý
10
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G bölgesinde 2000 yýlýnda yapýlan arkeolojik çalýþmalarda yüzeye ve sözü edilen kireç
ocaðýna yakýn olarak açýða çýkarýlan birisi baþlý
üç heykel bir heykel ayaðý ve bir sütun baþlýðý
kenar kabartmasý (Zeus betimlemeli) Ýçel
Müzesi'ne taþýnmýþtýr. Heykeller, Ý.S. III. yy. stil
özelliklerini göstermektedir. Ýkisi erkek, diðeri
bir kadýna aittir. Baþý ile gövdesi tümlenebilir
olan heykelin bir filozofu temsil ettiði düþünülmektedir.
Yunan tanrýlarýnýn (örn. Dionysos, Aphrodite, Artemis) Roma kopyasý olan her bir köþesi
tanrý (4) figürlü üç sütun baþlýðý, bir bitkisel bezemeli sütun baþlýðý ve bir kabartma figürlü
mimari üst yapý elamaný restorasyon sýrasýnda
özgün yerine konmak ve þimdilik koruma ama-

cýyla Soli/Pompeiopolis Kazýevi'ne taþýnmýþtýr.
(bkz. res. 2)
2000 yýlýnda Ýçel Müzesi'ne Soli/Pompeiopolis kazýlarýndan açýða çýkan 39 envanterlik
eser teslim edilmiþtir.
Soli/Pompeiopolis Kazýlarý, uzun vadeli bir
projedir. Kazýnýn alt yapýsý (araç-gereç, kazý
evi/-deposu vb.) kurulmuþ durumdadýr. Bu tür
bir proje, ancak kamuoyunun desteði ve ilgisi
ile yürütülebilir. Projenin baþlýca amaçlarý:
I. Sütunlu Caddenin restorasyonu gerçekleþtirmek II. Kentin tarihini arkeolojik kazýlarla
açýða çýkarmak. III. Baþlatýlan yayýn çalýþmalarýyla kamuoyunu bilgilendirmek. IV.
I. Derece arkeolojik sit alanýnda bulunan kentin
bir arkeolojik park olarak çevre düzenlemesine
katkýda bulunmaktýr. Alanýn özgün iþlevine
yönelik yeniden düzenlenmesi bir bütün olarak
gerekli kamulaþtýrmalarýn yapýlmasýna baðlýdýr.
Bu tür bir düzenleme hem tarihi çevreyi (kültür
mirasýný) koruyacak hem de bölge turizmine
katkýda bulunacaktýr. Ayrýca Soli/Pompeiopolis
eserlerinin ayrý bir seksiyon halinde ya da
Müze'de sergilenmesi kamuoyunun aydýnlatýlmasý açýsýndan yararlý olacaktýr.
Projeyi destekleyen kurum ve kuruluþlara
teþekkür ederiz.

9 Rölöve çalýþmalarý ODTÜ mimarlýk Fakültesi'nden Özge Baþaðaç, Onur Öztürk ve Emrah Köþkeroðlu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu grup, ayrýca Soli Höyük açmalarýnýn mimari planýný da çýkarmýþtýr.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

11

SOLOI /POMPEIOPOLIS KAZILARI

Res-2

(Ý.S. V-VI.yy.) farklý bir iþlev ile Sütunlu
Cadde'ye zarar verecek biçimde kireç ocaðý olarak kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Yaklaþýk 3m. derinliðindeki bu kireç ocaðýnýn zemininde bir
kanal sistemi açýða çýkarýlmýþtýr. Çevresinde ele
geçen seramiklere göre Hellenistik Döneme ait
olmalýdýr. Ayrýca doðu sütun sýrasýnýn stylobat
seviyesinin altýnda yapýlan bir sondaj ile caddenin kanal sistemine ait bir kesit elde edilmiþ,
böylece iki kanal düzeni ile ilgili bir karþýlaþtýrma yapma olanaðý elde edilmiþtir.

Araþtýrma
BÖLGESEL YÜZEY ARAÞTIRMALARI
VERÝ DEÐERLENDÝRMESÝNDE BÝR
UYGULAMA:
YUKARI KIZILIRMAK HAVZASI
HÝTÝT ÇAÐI YERLEÞÝM DÜZENÝ
REKONSTRÜKSÝYONU

A. TUBA ÖKSE

BÖLGESEL YÜZEY ARAÞTIRMALARI

Ý

dol'ün 5. sayýsýnda ("Bölgesel Yüzey
Araþtýrmalarýnda Veri Deðerlendirmeleri", Ýdol 5, 2000, S. 14-17) kýsaca özetlediðimiz, yüzey araþtýrmalarýndan elde edilebilecek bilgilerin deðerlendirilmesi ile, 19922000 yýllarý arasýnda Sivas il sýnýrlarý içerisinde sürdürdüðümüz yüzey araþtýrmalarý
(Araþtýrma Sonuçlarý Toplantýsý XI, 1993, S.
243-258; XVI-I, 1998, S. 467-490; XVII,
1999, S. 11-24; XVIII, 2000) sýrasýnda incelenen Hitit yerleþmelerinin oluþturduklarý yerel
idari birimler ve yol güzergâhlarýnýn rekonstrüksiyonu yapýlabilmiþtir. Bu yerleþimlerden
bir kýsmýnýn detaylý tanýmlamalarý ve sonuçlarý yayýnlanmýþ ("Neue hethitische Siedlungen zwischen Maþat Höyük und Kuþaklý",
Istanbuler Mitteilungen 50, 2000, S. 85-109),
bu sonuçlarýn ýþýðý altýnda bölgenin tarihi rolü
tanýmlanmaya çalýþýlmýþtýr ("Hethitisches
Territorium am oberen Mara··antia: Ein
Rekonstruktionsversuch", 4. Uluslararasý Hititoloji Kongresi, Würzburg,4-8 Ekim. 1999).
Yukarý Kýzýlýrmak bölgesinin özelliði,
Kýzýlýrmak kavsi içindeki Hitit Bölgesinden
farklý olarak, doðu Anadolu daðlýk bölgesinin
batý ucunda yer almasý ve oldukça hareketli
bir coðrafi yapý göstermesidir. Bu nedenle,
doðu-batý doðrultusunda akan Kýzýlýrmaðýn
kollarý, vadinin güneyi ve kuzeyindeki platolarý yararak kýsmen dar vadiler, kýsmen küçük
ovalar oluþturmuþlardýr. Özellikle Kýzýlýrmaðýn güneyinde, vadi ile ayný doðrultuda uza12

nan Þarkýþla ve Gemerek ovalarýnýn oluþturduðu geniþ düzlük, günümüzde de bölgeyi
Orta Anadolu'ya baðlayan önemli bir yol güzergâhý oluþturmaktadýr. Bu ovalar dizisinin
iki yanýnda yükselen platolarý yaran ýrmaklar,
hem küçük boyutlu yerleþim birimlerinin ortaya çýkmasýný saðlamýþ, hem de bölgeyi kuzeyindeki Yýldýzýrmak vadisi üzerinden Tokat
ovasýna ve güneyindeki Altýnova üzerinden,
Kulmaç daðlarýnýn geçit verdikleri yerlerden
Malatya ovasýna baðlayan doðal yollar oluþturmuþlardýr.
KONUM
Hitit yerleþimlerinin genellikle yüksek bir
dað sýrasýnýn yamaç kesimindeki platolar üzerine kurulduklarý dikkati çekmektedir. Olasýlýkla stratejik konumunu ön plana çýkartan bu
yer seçimi, bölgede sadece Kýzýlýrmak vadisinin kuzey kenarýndaki ova üzerindeki doðal
yükseltilere kurulmuþ Kayalýpýnar-Harabe
Mevkiinde farklýlýk göstermektedir. Tüm yerleþmelerin çevrelerinde bir sur duvarý bulunduðuna iliþkin kalýntýlar, yüzeyden görülebilmektedir.
Kýzýlýrmaðýn kuzeyinde, Yýldýzeli ovasýnda yer alan Gerdekkaya, Kalýnýrmak vadisinin oluþturduðu geniþ ovadaki doðal yükselti
üzerine kurulmuþ Kalkankaya, Sivas merkezindeki Topraktepe (T. Özgüç, Sivas ve Maltepe Kazýlarý, Belleten XI/41, 1947, S. 164166) yer almaktadýr. Kýzýlýrmak vadisinin güneyindeki ovalar dizisinde Handere Vadisinin
kenarýndaki kayalýk alanda Sur Tepesi, Þarkýþla'nýn batýsýndaki, ovanýn güney kenarýndaki plato üzerinde Kýzýlcakýþla Kalesi yer almatadýr. Platoyu yararak Kýzýlýrmak vadisini
bu ovalar dizisine baðlayan Sulakdere vadisinde yer alan Kahvepýnar, Kadýraközü vadisinde Eþmebaþý Kalesi, dar vadilerin oluþturiDOL
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duðu doðal geçitlere kurulmuþlardýr. Güneye
baðlantýyý saðlayan vadiler üzerinden ulaþýlan
Altýnyayla'da yer alan Kuþaklý'nýn, Hitit kenti
Sarissa olduðu belirlenmiþtir (A. MüllerKarpe, Mitteilungen der Deutschen
Orientgesellschaft 127, 1995, S. 5-36; 128,
1995, S. 69-94; 129, 1997, S. 103-142; 131,
1999, S. 57-113). Kuþaklý'nýn güneyindeki
Kulmaç Daðlarýnýn güney yamaçlarýna kurulmuþ olan Aþaðý Kalaca'dan Geç Hitit arslan

her yerleþim birimi, tarým alanýnýn olanaklarýna göre, besliyebilinecek kadar nüfus barýndýrmakta idi.
MESAFE
Hitit yerleþim birimlerinin birbirlerine
olan mesafeleri, yürünerek bir günde ulaþýlabilecek biçimde ayarlanmýþ görünüyor. Bir
insanýn bir günde yük ile yürüyeceði mesafenin ortalama 20 km. olduðu (R. Christaller,
YOL GÜZERGÂHI REKONSTRÜKS ÝYONU

BOYUT + MESAFE

BOYUT
Yerleþim þemasýnýn rekonstrüksiyonunun
yapýlabilmesi için, bu vadiler ve ovalarda yer
alan ve üzerinden Hitit Ýmparatorluk Çaðý
seramiði toplanan yerleþim birimleri 3 boyut
grubuna ayrýlmýþtýr. Yüz ölçümleri yaklaþýk
18-26 hektar arasýnda deðiþen büyük boyutlu
yerleþmeler Kayalýpýnar, Kalkankaya, Aþaðý
Kalaca ve Kuþaklý ile yüz ölçümleri 7-10 hektar arasýnda deðiþen orta boyutlu yerleþmeler
Gerdekkaya, Sur Tepesi ve Kýzýlcakýþla
Kalesi'nin geniþ ovalarýn kenarýnda yer almalarýna karþýn, yüz ölçümleri 1-2 hektar arasýnda deðiþen küçük boyutlu yerleþmeler Kahvepýnar ve Eþmebaþý Kalesi'nin dar vadilerde
yer almasý, yerleþimlerin boyutlarýnýn, kenarýna kurulduklarý tarým alanýnýn boyutlarýyla
orantýlý olduðuna iþaret etmektedir. Böylece,
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena
1933), bir atlýnýn ise bunun iki katý mesafeyi
bir günde kat edebileceði kriteri temel alýndýðýnda, yerleþim birimleri arasýndaki mesafeler anlam kazanmaktadýr. Mesafeler araþtýrmacýyý iki önemli sonuca götürebilir:
ULAÞIM AÐI
Yukarý Kýzýlýrmak havzasýndaki yerleþim
birimlerinin birbirlerine olan mesafelerinin
10 ile 30 km. arasýnda deðiþmeleri, bu yerleþimlerin üzerinde yer aldýklarý yol güzergâhlarýnda yolculuk eden kiþilerin bir yerleþim biriminden çýkýp diðerine bir günde varabildikleri, uzun mesafede yolculuk edenlerin
de geceyi bir yerleþim biriminde geçirebilmelerinin olasý olduðununa iþaret etmektedir. Bu
durum, bölgenin Hitit çaðýnda organize bir
yol aðýna sahip olduðunu göstermektedir.
Arazi çalýþma yöntemlerinden birisi de,
merkezler arasýndaki ulaþým olanaklarýnýn belirlenmesidir. Bunun için de vadilerin platolar
arasýnda açtýklarý doðal yollar, platolarýn üzerinden geçilebilecek alanlar belirlenerek, bir
insanýn ya da yük hayvanýnýn yürüyebileceði
güzergâhlar saptanabilir.
13
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heykeli ile tanýnan Havuzköy'e (H. H. von der
Osten, Explorations in Hittite Asia Minor,
1927-1928, Chicago 1929; R. M. Boehmer,
"Havuzköy in Ost-kappadoki-en", Archäologischer Anzeiger 82, 1967, 132-141), oradan
da Malatya Ovasý'na ulaþým kolaylýkla saðlanabilmektedir.

ÝDARÝ BÝRÝMLERÝ REKONSTRÜKSÝYONU

Araþtýrma

Gerdekkaya

TOKAT
OVASI

Kalkankaya

Kayal ýpýnar
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Eþmebaþý

Sur Tepesi

Kahvep ýnar

Kuþaklý
Aþaðý Kalaca
Havuz

Kýzýlcakýþla

MALATYA

KAYSER¦

OVASI

OVASI

Buna göre 4 yol güzergâhýnýn söz konusu
olduðu anlaþýlmaktadýr:
1. Kýzýlcakýþla ile Sur Tepesi'nin konumu,
Kayseri Ovasý ile Sivas arasýndaki yolun, günümüzde de olduðu gibi, Gemerek, Þarkýþla
ve Kayadibi üzerinden gittiðini;
2. Gerdekkaya, Kalkankaya ve Kayalýpýnar'ýn konumu Kýzýlýrmak vadisinden,
Kalýnýrmak ve Yýldýzeli ovalarý üzerinden Orta Anadolu'ya ulaþýldýðýný;
3. Sulakdere'nin açtýðý ve halen karayolunun geçtiði dar vadide yer alan Kahvepýnar,
bu yol ile güneydeki yolu baðlayan bir baðlantýnýn varlýðýný;
4. Surtepesi'nden Kanaksu vadisi yoluyla
Kuþaklý'ya, oradan da Kulmaç Daðlarýnýn
14

Cücükþar Tepesi mevkiindeki geçit aþýlarak
Aþaðý Kalaca üzerinden Havuzköy'e ve Yukarý Fýrat havzasýna ulaþan bir güzergâhýn varlýðýný ortaya çýkartmaktadýr.
Bu güzergâhlarýn Bizans ve Osmanlý
Dönemlerinde de kullanýldýðý, günümüzde de
karayolu ve demiryollarýnýn kýsmen bu güzergâhlardan geçtiði görülmektedir.
ÝDARÝ BÝRÝMLER
Yerleþim birimleri arasýndaki mesafelerin
kýsa oluþunun bir diðer önemi de bir büyük
boyutlu yerleþim biriminin çevresinde bulunan küçük boyutlu merkezlerin bir idari birim
oluþturmalarýnýn söz konusu olmasýdýr. Buna
göre, üç büyük merkezin çevresinde ortalama
20 km. mesafede bulunan orta ve küçük boyutlu yerleþim birimlerinin konumuna göre,
iDOL

Araþtýrma

Gerdekkaya

Kavak

Kayal ýpýnar

Kalkankaya

Sur Tepesi

Kale

Eþmebaþý

bölgede 3 idari birim saptanabilmektedir:
1.

Kayalýpýnar'ýn merkezde olduðu
birimde Eþmebaþý Kalesi ve
Kahvepýnar;

2.

Kalkankaya'nýn merkezde olduðu
birimde Gerdekkaya ve Kavak Kalesi;

3.

Kuþaklý'nýn merkez olduðu birimde
Sur Tepesi ve doðusundaki Kale
Tepesi.

YÖNETÝM TARZI
Yukarý Kýzýlýrmak Havzasýndaki Hitit Çaðý
yerleþim birimlerinin çeþitli boyutlarda olmalarý ve çevrelerinde sur kalýntýlarýnýn bulunmasý, feodal bir yönetim sisteminin varlýðýný
düþündürmektedir (A.T.Ökse,"Yukarý Kýzýlýrmak Havzasý Tunç Çaðlarý ve Demirçað Yerleþim Tarihi", Belleten 62/234, 1998, S. 299ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Kuþaklý

390). Bu merkezler arasýnda stratejik konuma
sahip "kale" nitelikli birimlerin yoðunlaþmasý
da, imparatorluklardaki savunma sistemleri
gibi bir kaleler zincirinin söz konusu olabileceðine ve bölgede merkezi bir otoritenin varlýðýna iþaret etmektedir.
Hitit yazýlý kaynaklarýnda "Yukarý Ülke"
olarak adlandýrýlan bölgenin bu alanda aranabileceði önerilmiþ olmakla birlikte, bu konu
kesinlik kazanmamýþtýr (L. Murat, "Hitit
Coðrafyasýnda Yukarý Ülke ve Tarihi Önemi",
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Geliþmesi ve Dil
ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sempozyumu,
1996, S. 175-188).
Bölgenin ve incelenen yerleþim yerlerinin
Hititçe adlarýnýn henüz bilinmemesine karþýn,
yüzey araþtýrmalarýndan edinilen verilerin
deðerlendirilmesi ile bölgenin Hitit Ýmparatorluðunun merkezi ve önemli bölümlerinden
birini oluþturduðu anlaþýlmaktadýr.
15
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Kahvep ýnar
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BÝZANS ÝMPARATORU 3. ROMANUS
ARGYRUS'UN YENÝ BULUNAN ÜNÝK
BÝR ALTIN SÝKKESÝ

Melih ARSLAN*

S

BÝZANS ÝMPARATORU 3. ROMANUS ARGYRUS'UN
YENÝ BULUNAN ÜNÝK BÝR ALTIN SÝKKESÝ

öz konusu bu sikke, sayýn Yüksel
ERÝMTAN1 koleksiyonunda olup,
2000 yýlýnda, Kýrýkkale ilinde bulunmuþtur.
Bizans Ýmparatoru 3. Romanus Argyrus'un
(Ý.S. 1028-1034) çok deðerli bu altýn sikkesi,
bugüne kadar tanýnmýyordu (bkz., resim 1).
3. Romanus'un çok az sayýda basýlmýþ olan
sikkeleri içerisinde kataloglarda üç tipi bilinmektedir.2 Grierson'a göre, "3. Romanus'un
adýný taþýyan bronz sikke yoktur. Fakat
"Anonymous type" diye tanýmlanan bir
bronz follis'in Class A2 olarak isimlendirilen
örneði muhtemelen onun saltanatý sýrasýnda
basýlmýþtýr denilmektedir".3
3. Romanus'un saltanatý teorik olarak taç
giydiði 9 veya 10 Kasým 1028 tarihinde, fakat
pratikte 7. Constantine'nin öldüðü 12
Kasým'da baþlar. Romanus, 11 Nisan 1034
yýlýnýn Kutsal Perþembe günü selefi 4.
Michael tarafýndan öldürülmüþtür.4 Bazý kaynaklara göre ise, hamamda ölü bulunmuþtur
denilmektedir 5.
Ýmparator'un þimdiye kadar bilinen üç tip
sikkesinden, iki altýn ve bir gümüþ sikkenin
tasvirlerinde, Meryem daima yer almaktadýr.

Burada yayýnlamýþ olduðumuz ünik altýn histamenon nomisma bu geleneði devam
ettirmektedir.
Bilinen altýn sikkelerinden ilki, AV histamenon nomisma (4.14gr. ile 4.43gr.) ve ikincisi, AV tetarteron (4.09gr.) birimindedir. Bir
gümüþ örnek ise, AR miliaresion olarak isimlendirilmektedir.
Romanus'un tanýnan altýn histamenon
nomismasýnýn ön yüzünde, Hz. Ýsa bir taht
üzerinde cepheden oturur þekilde ve arka
yüzde ise, Meryem Ýmparator'a taç giydirir
þekilde ayakta cepheden gösterilmiþtir (bkz.
resim A). Bu tipin þimdiye kadar dört farklý
önyüz kalýbý ile on bir farklý arka yüz kalýbý
tanýnmaktadýr. Bu tip çok sayýda basýlmýþ
olup, her sikke kabinesinde bulunmaktadýr.
Ýmparator'un altýn tetarteron sikkesi çok
nadir olup, ön yüzde: Hz. Meryem'in pallium
ve maphorium giymiþ büstü cepheden, göðsü
üzerinde çocuk Ýsa'nýn cepheden tasvir
edilmiþ bir madalyonunu taþýmaktadýr. Arka
yüzde: Romanus'un haçlý taçlý ve loros'u küre
bezemeli, sað elinde küreli haç ve sol elinde
labarum tutan büstü cepheden gösterilmiþtir
(bkz., resim B). Tetarteron sikkenin þimdiye
kadar bir ön yüz kalýbý ve iki arka yüz kalýbý
tanýnmaktadýr. Sadece üç örnek olan
tetarteron sikkelerin biri Amerika'da
Dumbarton Oaks koleksiyonunda, ikincisi
Fransa'da Paris Ulusal Sikke Kabinesinde ve
üçüncüsü Ýngiltere'de British Museum' da

Melih Arslan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sikke Kabinesi, 06240 Ulus/ANKARA
Koleksiyonundaki bu deðerli sikkesini yayýnlamama izin verdikleri için Sn. Yüksel Erimtan'a en içten
teþekkürümü sunarým. Ayrýca yardýmlarýndan dolayý Sn. Mustafa Metin'e, fotograf için H. Mehmet Murþil'e,
grafik düzenleme için Koray Kýþlalý ve Latif Özen'e þükranlarýmý sunarým.
2 Bkz., Philip Grierson, Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore
Collection. Volume Three, Leo III to Nicephorus III (717-1081). Washington D.C. 1973. ; W. Wroth,
Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. London. 1908. ; C. Morrison, Catalogue des
Monnaies Byzantines de la Bibliothèque Nationale. 2 vols. Paris. 1970.
3 Bkz. DOC, Volume III, Part 2, s. 714.
4 DOC, Volume III, Part 2, s. 711.
5 David R. Sear, Byzantine Coins and their Values. 2nd edition. s. 351. London. 1987.
*
1
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bulunmaktadýr. Yalnýz British Museum örneði
tetarteron ilk yayýnlandýðýnda yanlýþ olarak 4.
Romanus olarak tarihlenmiþtir 6.

Arka
yüzde,
OCHΛΠIKEΠAN
TAKATOΡΘOI yazýsý ve imparator ayakta
cepheden, sakallý, baþýnda haçlý tacý ve tacýn
kulaðýn iki yanýna inen iki küre süslü sarkacý
bulunmakta, loros tabir edilen bir imparatorluk mantosu giymiþ, loros yüzeyi baklava dilimi þeklinde ve üzeri kürelerle süslenmiþtir,
sað elinde yere dayanan kýsmý yuvarlak olan

Bu gümüþ sikkenin tek bir ön yüz kalýbý ve
dört arka yüz kalýbý saptanmýþtýr. Dumbarton
Oaks, British Museum ve Paris sikke
kabinelerinde olmak üzere beþ adeti saptanýp
yayýnlanmýþtýr. Yine bu gümüþ British
Museum örneði de 4. Romanus'a verilmiþtir .
3. Romanus'un gümüþ sikkeleri büyük ve
çok güzel olup, madalyon görünümündedir.
Virgin Nikopoios karakteriyle tanýnan Basil
II, Bulgaroktonos'un (Ý.S. 976-1025) AR
miliaresion tiplerini hatýrlatmaktadýr.
Yüksel Erimtan koleksiyonunda yer alan,
ünik altýn histamenon nomisma 3.
Romanus'un gümüþ miliaresion sikkesinden
mi, yoksa þimdiye kadar tanýnmayan bu yeni
altýn histamenon nomisma'dan gümüþ sikke
mi etkilenmiþtir þimdilik bunun cevabýný vermek erken gibi gözükmekteyse de birbirlerinden etkilenmiþ olduklarý kesindir. Çok az
olan kalýp farklýlýklarý haricinde, hemen

ROMANUS III (Ý.S. 12 Kasým 1028 - 11Nisan 1034)
Ö.Y.: μ+ΠAΡΘENE COI ΠOΛVAINE
Hz. Meryem ayakta cepheden durmakta, baþýnda hale, tunik ve maphorion giymiþ, sol kucaðýn
da baþýný kendisine çevirmiþ, baþý haleli çocuk Ýsa'yý tutmakta, sað elini, parmaklar açýk þekilde, sað göðsü üzerinde, dua eder þekilde koymuþ; Ýsa sað elini çenesine doðru kaldýrmýþ ve
sol elinde bir þey (kaðýt tomarý?) tutmaktadýr; sað ve sol boþluklarda, Meryemi simgeleyen,
M- θ harfleri yer almaktadýr; sikke kenarýnda üç çizgisel bordür ve orta çizgi üzerinde sekiz
adet küçük küre bulunmaktadýr.
A.Y.: OCHΛΠIKEΠAN TAKATOΡΘOI
3. Romanus ayakta cepheden, sakallý, baþýnda haçlý tacý ve tacýn kulaðýn iki yanýna inen iki küre
süslü sarkacý bulunmakta, loros tabir edilen bir imparatorluk mantosu giymiþ, mantonun bir
parça drapesi sol koluna dolandýrýlmýþ ve elbise yüzeyi baklava dilimi þeklinde bölünmüþ
ve üzeri büyüklü küçüklü kürelerle süslenmiþtir, sað elinde yere dayanan kýsmý yuvarlak olan
uzun bir patrikal haç, sol elinde küreli patrikal haç tutmaktadýr; sikkenin kenarý ön yüzde
olduðu gibi üçlü çizgi bordür sekiz küre ile bezenmiþtir.
Env. No. 378 ; AV Histamenon Nomisma ; 4.47gr.; 23.5mm. ; 12h.
Ref. Ünik olup, ilk kez burada yayýnlanmaktadýr (bkz., resim 1)
6
7

Warwick Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. s. 525, [Pl. LXII.1], London. 1908.
Wroth (BMC), s. 525, no. 7, [Pl. LXII.2]
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Gümüþ miliaresion sikkenin ön yüzünde:
+ΠAΡΘENE COI ΠOΛVAINE yazýsý ve Hz.
Meryem ayakta cepheden, sol kucaðýnda
çocuk Ýsa'yý tutmakta, sað eli göðsünün
üzerinde, Meryem'in baþý haleli, tunik ve
maphorion giymiþtir; çocuk Ýsa cepheden
gösterilmiþ ve baþýnda haçlý hale, her iki elini
göðüs üzerinde tutmakta, muhtemelen sol
elinde bir kaðýt rulosu tutuyor, sað ve sol
boþluklarda, Meryemi simgeleyen, M - θ
harfleri yer almaktadýr; sikke kenarýnda üç
çizgisel bordür ve orta çizgi üzerinde sekiz
adet küçük küre bulunmaktadýr (bkz.resim C)

uzun bir patrikal haç, sol elinde küreli
patrikal haç tutmaktadýr; sikkenin kenarý,
üçlü çizgi bordür ve sekiz ufak küre ile bezenmiþtir (bkz., resim C)

Numizmatik
hemen ön yüz ve arka yüz tasvirleri benzerdir. Bu duruma göre, ünik sikkenin aþaðýdaki katalog bilgilerini verdikten sonra,
gümüþ sikke ile bir karþýlaþtýrma yapmamýz
yerinde olacaktýr.

BÝZANS ÝMPARATORU 3. ROMANUS ARGYRUS'UN
YENÝ BULUNAN ÜNÝK BÝR ALTIN SÝKKESÝ

Sonuç olarak, yukarýda katalog bilgilerini
ve resmini vermiþ olduðumuz, 3. Romanus'un
bu ünik altýn sikkesi, zaten çok az sikkesini
tanýmýþ olduðumuz ve 6 yýldan daha az süre
hükümdarlýk yapmýþ olan bu imparatorun
sikke basýmlarýnýn daha iyi incelememiz ve
tarihlememiz için þüphesiz önemli bir belge
olacaktýr.
Gümüþ ve ünik altýn sikkenin bir
karþýlaþtýrmasýný yapacak olursak; gümüþ
sikkelerin özellikle (a) Large module olarak
tanýmlanan örnekleri, Abbasi dirhem'lerinden
etkilenmiþlerdir. Bunlarýn çaplarý 26-28mm.
kadardýr. Bunlar üzerinde anormal uzun
Meryem ve imparator figürinleri mevcuttur.
(b) Small module olarak tasnif edilenler,
24mm. çapýnda ve figürinler daha normal
yapýlmýþtýr. Büyük ölçüde Erimtan koleksiyonundaki ünik altýn sikke bu ikinci grup
gümüþ örnekle benzeþmektedir.
Gümüþ sikkenin ön yüzündeki Meryem'in
boyunun uzunluðu dýþýnda, giymiþ olduðu
tunik ve maphorion'un gerek belden yukarý,
gerekse de belden aþaðý kýsmýndaki drapeler
çok farklý iþlenmiþtir. Gümüþte göðüs
üzerindeki üç katlý kývrýmlar omzun sað
tarafýndan aþaðýya, sol yana eþit aralýkla
inmekte ve belde toplanmaktadýr. Ayrýca
elbisenin yaka kýsmýnda iç içe V harfi þeklinde kývrýmlar mevcut. Belden aþaðýda sað
ve sol tarafta olmak üzere birbirine yakýn iki
düz çizgi halinde ve sol kola dolanmýþ drape
ise iki kat halinde aþaðýya inmektedir bkz.,
resim C). Altýn sikkede, elbisenin yakasýnda
tek V kývrým, belde üç sýra yatay kývrým ve
sað göðüs üzerinde dört adet balýk þeklinde
kabarýklýk, elbise belden aþaðýya altý kat
düzgün olmayan kývrýmla inerek ayaklarýn
üzerinde son bulmaktadýr. Altýn sikkedeki en
18

büyük farklýlýk, çocuk Ýsa'nýn tasviridir.
Gümüþ sikkelerde cepheden ve eller göðüs
üzerinde gösterilmiþken, altýn sikkede, Ýsa
baþýný saða, yani Meryem'e çevirmiþ halde
gösterilmiþtir (bkz., resim 1). Burada çocuk
Ýsa'nýn baþýndaki halenin haçlý olup olmadýðý
iyi anlaþýlmamaktadýr. Üç çizgisel bordür ve
sekiz küre gümüþ ve altýn sikke de aynen
korunmuþtur. Altýn sikkede bir ufak deðiþiklik yazý lejandýnda görülür. Gümüþ sikkenin
ön yüz yazý lejandýnda baþ harf bir haç iþareti
(+) olarak baþlamaktadýr (bkz., resim C).
Oysa ünik altýn sikkenin baþ harfi, sol alt
kýsmý düz þekilde yana uzanan U þekilli bir
harf ile baþlamaktadýr (bkz., resim 1) Arka
yüzde, yalnýzca imparator'un mantosu
üzerindeki süslemelerde çok ufak deðiþiklik
vardýr. Gümüþ sikkelerde imparator daha ince
çizilmiþ, dolayýsýyla mantoyu süsleyen küre
süslemeler, eteðin yan kýsmýnda küçük küreler tek sýra bir þerit halinde ve ortada biraz
daha büyük iki sýra olarak inmektedirler
(bkz., resim C) Altýn sikke üzerinde imparator daha kalýn ve heybetli tasvir edilmiþ,
eteðin iki yaný çizgi halinde ve orta kýsýmda
dört büyük küre sýrasý olarak süslemeler
inmektedir (bkz., resim 1) Her iki sikke
üzerinde diðer tüm özellikler, üçlü çizgisel
bordür ve sekiz küreli oluþu ortak özellikler
taþýmaktadýr.
Þimdiye kadar bilinmeyen 3. Romanus'un
bu altýn sikkesinin bir koleksiyonerimiz
sayesinde Türkiye'de alýkonulup, kalmasý
nümizmatik koleksiyonlarýmýzýn zenginleþtirilmesi açýsýndan büyük bir katký olduðu
kadar, çok renkli Anadolu kültürünün korunmasý ve dünyaya tanýtýlmasý açýsýndan da
önemli bir görevdir.
Deðerli meslektaþlarým dergimizin bu
sayýsýnda sizlere Bizans Nümizmatiðinin bilinmeyen bir safhasýný tanýtmaya çalýþtýk,
sizlere faydalý olabilmek dileðiyle, sonraki
sayýlarda yine enteresan ve sizlere nümizmatiði sevdirecek konularda görüþeceðiz.
iDOL
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Berk

Koruma
ZEUGMA YA DA BELKIS
TRAJEDÝSÝ

Samasota (Samsat), ve Zeugma (Belkýs) gibi
eski kentlere kendi birliklerini (Legio, Lejyon)
yerleþtirdiler. Bu kentlerden Samsat Atatürk barajý’nýn su toplama alanýnýn tam ortasýnda kaldý.

Prof. Dr. Levent ZOROÐLU
ZEUGMA YA DA BELKIS TRAJEDÝSÝ

Ü

lkemizin geliþmesi için gerekli olan alt
yapý projeleri yürütülürken, bu çalýþ-

malarýn doðurduðu sosyal sorunlarý nasýl göz
ardý ediyorsak, yine bu çalýþmalar sýrasýnda,
ülkemizin toprak üstü ve toprak altý kültür
ZEUGMA YA DA BELKIS TRAJEDÝSÝ

deðerlerini içeren tarihi kalýntýlarý ve doða güzelliklerini yýllardýr hoyratça yok etmeyi sürdürüyoruz. Doðal olarak, her yapýlanýn bir bedeli, bir ederi vardýr. Ancak iyi projeler ve planlamalar yapýlarak ve ödenecek bedeli toplum
yaþamýna ve sahip olduðumuz birikime en az
zarar verecek düzeye indirerek, iþin içinden çýkmak, en doðru olanýdýr. Hem yurt içindeki, hem
de yurt dýþýndaki yazýlý ve görsel basýn yoluyla
kamu-oyunun bilgisine sunulan "Zeugma trajedisi", toprak altýndaki kültür varlýklarýnýn yok
olmasý açýsýndan, son yýllarda yaþanan en acý
olaylardan biridir; bu ilk olmadýðý gibi, bu gidiþle de son olmayacaktýr!
Zeugma ya da Belkýs Fýrat kýyýsýnda bulunan
pek çok eski kentten biridir. Romalýlar uzun savaþlarýn ardýndan Anadolu'nun doðusunu, tam
olarak kendi sýnýrlarý içine kattýktan sonra, daha
doðudaki en büyük düþmanlarý olan Partlara
karþý sýnýrlarýnýn denetimini saðlamak ve öteden beri süregelen Ýpek Yolu ticaretinin güvenliði için, özellikle Fýrat nehrinin batý kýyýsýnda
bulunan ve kuruluþ tarihleri Romalýlardan çok
önceye giden bölgedeki en önemli kentlerden
biri ve Kommegene Krallýðý'nýn baþkenti olan
20

Ve Zeugma da ayný kaderi paylaþtý.
Antik kaynaklar, Zeugma'nýn Makedonyalý
Büyük Ýskender'in komutanlarýndan olan ve
onun ölümünden sonra da, Antakya'da kendi
adýný taþýyan bir krallýk kuran Seleukos Nikator
tarafýndan kurulduðunu ve adýný da "Fýrat kýyýsýndaki Seleukeia" olarak deðiþtirdiðini belirtirler. Türkçe'mize uyarlanan Belkýs adý da buradan gelmektedir. Yukarýda deðindiðimiz gibi,
Romalýlar ilk iþ olarak, Zeugma'ya IV. Ýskit
Lejyonu’nu yerleþtirdiler ve yaklaþýk olarak
M.S. 3. Yüzyýl sonlarýna kadar süren Roma yönetimi sýrasýnda Zeugma, özellikle ticareti ve
tarýmsal üretimiyle, parlak ve zengin bir kent olarak yaþadý. Þimdi kazýlarla ortaya çýkarýlan kalýntýlar ve buluntular bu kentin görkemli geçmiþinin
eþsiz arkeolojik belgelerini oluþturmaktadýr.
Aslýnda, Zeugma modern araþtýrýcýlar tarafýndan uzun zamandan beri bilinmektedir. Hatta
Birecik barajýnýn inþa süreci baþlamadan çok
önceleri, Zeugma ve çevresinin arkeolojik ve
tarihsel yönleri çeþitli araþtýrýcýlar tarafýndan ele
alýnmýþ, deðerlendirilmiþ ve çeþitli yönleriyle
yayýnlanmýþtýr(1). Ayrýca, Aþaðý Fýrat havzasýndaki olasý baraj yerlerinin ilk çalýþmalarý sýrasýnda da, bu bölgedeki eski yerleþmelerin tespitleri de yapýlmýþtýr. 1986 yýlýnda fizibilite çalýþmalarýna baþlanmýþ 1990 da Kültür Bakanlýðý'na bildirilmiþtir (2). Bundan da öte, Birecik
barajýnýn inþasýnýn baþladýðý yýllarda, bazý yabancý ekipler tarafýndan burada arkeolojik kazýlar da yürütülmüþtür (3). Bir baþka ilginç durum
da, Zeugma ören yeri ve geleceði konusu
iDOL
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Kültür Bakanlýðý tarafýndan da yýllardýr bilinmekteydi: burada devletten maaþ alan bir koruma görevlisi isdihdam edilmiþ, bundan 4-5 yýl
önce, Gaziantep Müzesi uzmanlarý da Zeugma'
da, definecilerin baþlayýp, kendilerinin tamamladýðý küçük bir arkeolojik kazý yaparak, zemini mozaikli, duvarlarý boyalý bir Roma evini ortaya çýkarmýþtý. Zamanýn Anýtlar ve Müzeler
Genel Müdürü Engin ÖZGEN'in mozaiðe bakarken fotoðrafý da bulunmaktadýr. Basýný izleyenler, bu evin avlusunda sapasaðlam olarak
ele geçen ve üzerindeki figürlerle bir mitolojik
olayý anlatan eþsiz bir zemin mozaiðinin bir
bölümünün çalýnmýþ olduðunu anýmsayacaklardýr. Belkýs yýllardýr defineciler tarafýndan soyulmaktadýr ve yýllar önce Zeugma'dan Amerika
Birleþik Devletleri'ne kaçýrýlan mozaikler gayet
iyi bilinmektedir.

gibi planlamalar yapmýþtýr ve bunlardan ne gibi

Bütün bunlar ortada iken, ilgili kurumlar ve

azýný bile uygulayacak durumda deðildi bu

doðal olarak Kültür Bakanlýðý Birecik barajýnýn
sularý altýnda kalacak olan Zeugma'ya ve onun
gibi diðer yerleþmelerin geleceðine iliþkin ne
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

sonuçlar almýþtýr? Yukarýda verdiðimiz araþtýrma tarihçesi dikkate alýnýnca, Kültür Bakanlýðý'nýn ve ilgili birimlerinin bu konuda fazla bir
þey yapmadýðý, olaya gerekli ilginin gösterilmediði, hatta kayýtsýz kaldýðý ortaya çýkmaktadýr.
Zeugma'yý 2000 yýlýnda Zeugma konusundaki
çalýþmalarýyla tanýnan bir Alman meslektaþýmla
birlikte ziyaret ettim. Burada, bizzat yerinde
gördüðümüz manzara þuydu: ayný zamanda eski bir öðrencim olan bir arkeolog meslektaþým,
kýþ koþullarýnda, geniþ bir yer kaplayan bu kazý
alanýnda, konunun uzmaný olarak tek baþýnaydý.
Bir yandan kazý çalýþmalarýný denetlerken, diðer yandan da, Fýrat kýyýsýna dizilmiþ Roma villalarýnýn zeminlerini kaplayan mozaiklerin kaldýrýlmasý çalýþmalarýný yönlendirmeye uðraþýyordu. Bilimsel belgeleme yöntemlerinin en
meslektaþým. Fýrat'ýn sularý kazý yapýlan terasýn
en fazla 10 m. altýndaki bir kotta akýyordu ve
sürekli þiþmekte olduðu söyleniyordu. Daha
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Zeugma’dan bir görünüm
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ilerde, yaklaþýk 2 km. aþaðýda baraj gövdesinin

Yukarýda da deðindiðimiz gibi, Birecik bara-

inþaatý son hýzla sürmekteydi. Mozaiklerin kal-

jý projesi daha kaðýt üzerindeyken, Zeugma'nýn

dýrýlmasýnda oldukça modern yöntemler kulla-

tarihsel önemi biliniyordu ve hatta küçük de ol-

nýlmaktaydý ve bu iþ için gerekli araç gereç, hat-

sa bir kaç kazý yapýlmýþtý. Baraj inþaatý günde-

ta iþçi yardýmýný baraj inþaatýný yürüten Türk ve

me gelip, projelendirme aþamasýndayken, ba-

yabancýlardan oluþan þirketlerin ve bu þirketler

rajýn su toplama alaný az çok belliyken ve bu

bünyesinde çalýþan birkaç Alman mühendisin

alan içinde kalacak eski yerleþmelerin, yine çok

önemli katkýlarý olduðu söyleniyordu. Hem

önceleri yapýlan yüzey araþtýrmalarýyla yerleri

malzeme, hem de para bakýmýndan hiç bir

saptanmýþ, önemleri ortaya konmuþken, neler

sýkýntýnýn olmadýðý da özellikle belirtiliyordu.

yapýlmadý? Görevliler hangi görevlerini savsakladý?

Bütün bunlara karþýn Zeugma'nýn kurtarýl-

Öncelikle Kültür ve Tabiat Varlýklarýný

masýnda bu kadar geç kalýnmýþ olmasýnýn altýn-

Koruma Kurullarýnda görev yapan bilim adam-

da yatan gerçek neydi? Baraj inþaatý ile ilgili

larý ve konunun uzmanlarý, daha iþin baþýnda

çalýþmalarýn daha baþýnda, hatta bu çalýþmalar

söz konusu projede gerekli düzeltmelerin yapýl-

henüz projelendirme aþamasýndayken bu

masýný isteyebilirler ve baraj gövdesinin þimdi-

konuyla doðrudan ilgili kurumlarýn kayýtsýzlýðý

ki gibi, Zeugma'nýn bir kaç km. kadar güneyine

ve buradaki kalýntýlarýn kurtarýlmasý için gerek-

yapýlmasý yerine, kuzeyine yapýlmasýný önere-

li planlamalarýn yapýlmamýþ olmasýydý. Aslýnda

bilirlerdi. Bu yapýlmamýþtýr ve bu konuyla ilgili

bu ve benzeri ilgisizlik, olaylarý görmezden gel-

olan Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koru-

me, son zamanlarda kimi devlet kurumlarýna ve

ma Kurulu’ndan gerekli izinler çýkmýþtýr. An-

toplumun bazý kesimlerine egemen olan bir

cak unutmayalým ki, böyle bir konuda kurul

anlayýþýn temelini oluþturmaktadýr. Bu ülkenin

üyeleri diretse ve yer deðiþikliði teklifinde bu-

geliþmesine katkýda bulunacak önemli alt yapý

lunsalardý, bir çok örneðini gördüðümüz ve

yatýrýmlarýnýn planlanmasý aþamasýnda kiþilerin

yaþadýðýmýz gibi, öncelikle Kültür Bakanlýðý,

üstlerine düþen biçimde görevleri yerine getir-

"devletin ali menfaatlerini" öne sürerek, bu ku-

meyip, konuyu bir kaç eski kalýntýyý, doðayý ve
çevreyi feda ederek çözmek anlayýþýdýr. Böylece, tarih, kültür ve doða varlýklarýnýn yok oluþuna seyirci kalarak, hatta örtbas ederek ve çeþitli
bahanelerle kiþilere ve kurumlara egemen olan

rul üyelerine baský yapacak, kurul üyeleri diretirse, bu kez diretenlerin kuruldaki görevlerine
bir çýrpýda son verilecek, böylece olayýn önündeki engeller (!) ortadan kaldýrýlacaktý.

görüþ, hareket tarzý olmuþtu. Yukarýda deðindi-

Diyelim ki, baraj gövdesinin yeri deðiþtirile-

ðimiz gibi, bu hareket tarzý aslýnda yapýlacak alt

miyor ve proje baþlatýlacak. O zaman, bu iþle

yapý çalýþmalarýyla hiç bir biçimde doðrudan il-

doðrudan sorumlu olan kurumlarýn yapmasý

gili deðildir. Ancak olayý öyle göstermek, ka-

gereken þey, derhal çok sayýda ekipler kurarak,

muoyunun aklýný çelmek, ne yazýk ki olayý

çalýþma koþullarýný tüm yýl boyunca gerçek-

gözardý etmek bu gibilerin savunma mekaniz-

leþtirilebilecek biçimde düzenleyip ve burada

masýný oluþturmaktadýr.

geniþ kapsamlý kazýlara uygun bir alt yapý oluþ-
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turup, kalýntýlarýn kurtarýlmasýna önderlik ede-

önemi olan Assuan barajýnýn inþaatý sýrasýnda,

bilirlerdi; bu da yapýlmamýþtýr. Sonuçta ülkenin

sular altýnda kalacak olan devasa heykellerin ve

alt yapýsýnýn geliþmesi uðruna diyerek, basit bir

diðer eski yapýlarýn, Unesco'nun da yardýmýyla

bahaneyle, görevler ihmal edilmiþ, gerekli ilgi

ve yýllarca süren kesintisiz çalýþmalarla baþka

gösterilmemiþ ve konu kamuoyunun bilgisine

yerlere taþýnmasýyla ilgili çalýþmalar hala aný-

sunulmak yerine, saklanmýþtýr. Ýþte, geçmiþte

lardadýr. Bu duyarlý davranýþýn bir uygulamasý-

Samsat'ý ve Zeugma'yý yok eden, daha sonra da

na da ülkemizde tanýk olduk. Karatepe-Aslan-

Hasankeyf'i ve Allionai’yi yok edecek olan

taþ Milli Parký'ndaki Geç Hitit Yerleþiminin su-

anlayýþ budur.

lar altýnda kalmasýný önlemek için baþta kazý

Halbuki: benzer durumlar, yani kültür varlýklarýnýn kurtarýlabilmesi için baraj gövdesinin
rak, büyük ekiplerle çalýþýp, eserlerin kurtarýlmasý ve kaybýn en aza indirilmesi, baþka ülkelerde de gündeme gelmiþ ve çeþitli uygulamalarla, baþarýlý sonuçlar alýnmýþtýr. Örneðin Viyana yakýnlarýnda, Tuna nehri kýyýsýnda, yine bir
Roma Lejyon yerleþmesi olan Karnuntum'un
bir baraj için yok edilmemesi konusu, daha proje aþamasýnda dikkate alýnmýþ ve gerekli planlamalar ve çalýþmalar yapýlarak, baraj gövdesinin
yeri deðiþtirilmiþtir. Zeugma'nýn onda biri kadar
bile bir alaný kaplamayan Karnuntum kalýntýlarý
þimdi güzel bir biçimde onarýlmýþ, hemen yanýna örnek bir müze yapýlmýþ, sergilenen buluntular dýþýnda baraj gövdesinin deðiþtirilmesiyle
ilgili bu örnek operasyon afiþlerle kamuoyunun
bilgisine sunulmuþtur. Bunun gibi, Portekiz'de
prehistorik maðaralarýn bulunduðu Coe vadisini sular altýnda býrakacak olan bir baraj inþaatý
projesi, Kültür Bakaný'nýn çeþitli sivil toplum
örgütleriyle birlikte verdikleri uðraþlar sonucunda, deðiþiklik yapýlarak uygulanmýþ, Portekiz Kültür Bakaný bu örnek davranýþýndan dolayý Avrupa Konseyi tarafýndan ödüllendirilmiþtir. Müslüman bir ülke olan Mýsýr için hayati bir
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mak üzere, Kültür Bakanlýðý, Orman Bakanlýðý
ve Enerji Bakanlýðý bir araya gelerek Baraj Kret
kotu düþürülmüþ ve antik kent kurtarýlmýþtýr.
Dolayýsýyla, bu ve benzeri olaylarda, duruma el koyacak olan, kültür ve doða varlýklarýnýn
kurtarýlmasýna öncülük etmesi gereken, bu konularda kamuoyu ve sivil toplum örgütlerince
destekleneceði de kesin olan Kültür Bakanlýðý,
yukarýda deðindiðimiz örneklerden tümüyle
farklý, hiç de yabancýsý olmadýðýmýz bir yaklaþým sergilemiþ, Zeugma'yý, daha iþin en baþýnda
yok olmasý mukadder bir antik kent saymýþtýr.
Ýþte Zeugma trajedisinin ve geçmiþte yaþanan
benzeri trajedilerin temelinde yatan unsur da
budur. Bu bakýmdan, Ýçiþleri Bakanýmýz sn.
Sadettin TANTAN'ýn korunmasý gerekli kültür
ve tabiat varlýklarýyla ilgili olarak, valiliklere
gönderdiði genelge ve bu konuda basýnýmýza
yansýyan demeçleri çok önemlidir ve sayýn
Bakan, bu davranýþýyla sayýn Kültür Bakaný'nýn
önüne geçmiþtir.
(1) J. Wagner, Seleukeia am Euphrat/Zeugma,
Wiesbaden

1976.

(2) M. Özsait, Aþaðý Fýrat Havzasý 1977
Araþtýrmalarý, ODTÜ Aþaðý Fýrat
Projesi,
1,
2,
1977
(3) D. Kennedy, Zeugma, ville antique sur
1'Euphrate, Archeologia, 306, 1990.
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yerinin deðiþtirilmesi, ya da hiç kesintisiz ola-

baþkaný arkeolog Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ol-

Kaçakçýlýk
ÝSTANBUL’DAKÝ BÝR MÜSADERE
ESER ÖYKÜSÜ;
LYKÝALI PSYKHE KABARTMALARI
Dr. Þehrazat KARAGÖZ

LYKÝALI PSYHKE KABARTMALARI

I- Eserlerin Müzeye Getiriliþ Þekli
1993 yýlý Aðustos ayýnda Ýstanbul Arkeoloji
Müzeleri Taþ Eserler Koleksiyonlarý arasýna iki
adet kalkerden kadýn büstü (Env.95.11-95.12) kabartmalý eser, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Mali
Polis Kaçakçýlýk Þubesi Elemanlarýnýn titiz çalýþmalarý sonucu müsadere (Zor Alým) yolu ile kazandýrýlmýþtýr. Böylece, 2863 sayýlý Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu kapsamýna
giren arkeolojik ve müzelik deðerdeki eserler,
dünya baþkenti olan metropol bir kentin çeþitli
polisiye olaylarý arasýnda müsaderelik rutin bir
olay olarak kayýtlara geçmiþtir. Ancak, burada biz
arkeologlarý ilgilendiren eserin buluntu yeridir.
Doðal olarak eser kaçakçýlýðý yapan kiþiler, yakalandýklarýnda buluntu yerini doðru söylemezler ya
da söylemek istemezler. Herkesin bildiði üzere,
en güvenli dayanaklarý sürekli eser götürerek,
kendilerine sattýklarý yani arkeolojik eserin ticaretini yaptýklarý, bazý koleksiyoner isimleridir. Ancak, hem koleksiyon izni verilen hem de eski eser
ticaretini yasaklayan yasa ile çeliþkili olan bu tip
olaylarda, bizlere þiddetle gerekli olan nokta,
eserin buluntu yerine dair arkeolojik bilgilerdir.
Çünkü, illegal yollarla toprak altýndan çýkartýlan
tarihi eserler, bilinçsizce salt para uðruna kazýldýðý için bilimsel verileri de katletmektedir. Böylece, eserlerin buluntu yeri yitikde olsa, eseri
kayna-ðýný mesleki araþtýrmalar yaparak stil ve
ikonog-rafik özelliklerine göre öðrenmekteyiz.
Sonuçta, konumuz içindeki söz konusu kanatlý
kadýn büstü kabartmalý parçalarýn Anadolu'nun
Akdeniz Böl-gesinden olduðundan ve özellikle de
Lykia'dan getirilmiþ olabileceðinden gerek
malzeme gerek stil yönlerinden þüphelenmiþtim.
II- Kabartmalarýn Buluntu Yeri Araþtýrýlýyor?
Müzeye getirilen eserlerle ilgili polis kayýtlarýndan öðrendiðim A. Topalþahin ismi de yaban-cý
gelmiyordu. Zira, bu soyadý 30 yýldan beri sürdürülen Limyra/Zemuri eski kenti içindeki arkeolojik harabelere konut yaparak oturan göçer
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bir aþiret sülaleye ait idi ve oradaki hemen hemen her kiþi ayný soyadý taþýyordu. Bu göçer sülale, uzun yýllar SÝT alaný içindeki harabeleri iþgal
ederek Yuvalýlar Köyü'nü kurmuþ, bazý seçim
dönemlerinde tapularýný elde etmiþ ve istimlak
problemi ile sürekli gündemde duruyorlardý.
Limyra kazýsý çalýþanlarýný çoðu kez zor ve tehlikeli durumlarla karþý karþýya býrakýyorlardý. Önceleri Finike Ýlçesi'nin Saklýsu beldesindeki Yuvalýlar Köyü'nde eserin bulunuþ þekli için, yaptýðým
incelemelerde kiþilerle birebir dialog kurmak
mümkün olmadý. Doðrusu konuþmaktan kaçýndýlar. Sonunda cezasýný çektikten sonra köyüne dönen yani eserler ile Ýstanbul'da yakalanan kiþi ile
konuþma olanaðýný buldum ve eserleri, oturduðu
evin sebze tarlasýnda, tesadüfen bulduðunu söyledi. Ama, ayný sülaleden bir baþkasý halen oturulan
74 parseldeki evin temel kazýsý sýrasýnda bulunduðunu ve 3 yýl kadar saklanýldýðýný ve daha sonra
Ýstanbul'a satýlmak üzere götürüldüðünü açýkladý.
Böylece, Pyskhe figürlü kabartmalarýn buluntu
yerinin Limyra arkeolojik ören yerine ait bir
nekropolden olduðunu, fakat kazý alaný dýþýnda
köy yerleþimi içindeki tapulu bir yerde ele geçirildiði kesinlikle vurgulanmýþ oldu. Ýlkokulunun
karþýsýna rastlayan bir alan olmasý gerektiði olasýlýðý kuvvet kazandý. Burasý, Limyra'nýn 2.Numaralý Nekropolünün Roma Devrinde yamaçlardan
aþaðýya doðru yayýlan kýsmýnda ve halen yasal
kazý alaný sýnýrlarý dýþýnda ve modern köy yerleþimi içinde kalmaktadýr. Sonuçta, Ýstanbul Emniyetinin Mali Polis Kaçakçýlýk Þubesi elemanlarýnca yapýlan eski eser baskýnýnda, Ýstanbul'un Asya
yakasý semti Erenköy'deki bir mermer atölyesinde
müsadere edilen Figürlü Lykia Lahit Kapaðý parçalarýnýn buluntu yeri, böylece açýklanmýþ oldu.
III- Kabartmalarýn Taným ve Durumlarý1
Kelebek kanatlý iki kadýn büstünden ibaret
kabartmalar kýrýk ve noksan parçalar halindedir.
Büyük olan kabartmanýn (115x70x18 cm.) semerdam biçimindeki profili Lykia tipi bir lahit kapaðýna ait parça olduðunu açýkça göstermektedir.
Her iki kabartma da yöresel kireçtaþýndandýr. Eserin üst ve sað kenarlarý tamamen, sol kenarý ise
kýsmen kýrýktýr. Kabartmanýn sað kenarý mermer
kesme makinasý ile hoyratça koparýlmýþ tahrip
izlerini taþýmaktadýr. Arka cephe ise tamamen
kaba taþ yüzeyini gösterir. (Res. 1.a)
iDOL

Kaçakçýlýk

Res. 1. a (Env. 95.11)

Psykhe Figürlü Parçalar

IV- Psykhe'nin Mitolojik Kimliði
Ýlk kez Ý.Ö.5. yüzyýlda kelebek kanatlý bir genç
kýz bedeni olarak betimlenen Psykhe, geç devirlerde çeþitli arkeolojik ve antik eserlerde deðiþik
pozlarda görülür. Kelebek kanatlý Psykhe, allegorik anlamda ölümsüz ruhun simgesidir. Hellen
dünyasýndaki beden ve ruh arasýndaki ayrýlýk ve
birliktelik gibi kavramlar filozoflarý her zaman
ilgilendirmiþtir ve bu sanata da yansýmýþtýr. Hellenistik Devirlere kadar Psykhe kavram olarak
büyük deðiþiklik geçirmiþtir. Bu mitolojik öykü
tüm kültürlerin edebi folklorik temalarýnda da
iþlenen motif olur. Örneðin, Latin yazar Apuleius
Metamorphoses (Dönüþümler) isimli eserinde
Eros ve Psykhe'yi anlatýr. "Miletos kralýnýn üç kýzýndan en küçüðü olan Psykhe'nin, güzelliði dillere destandýr. Bu özelliði aþk ve güzellik tanrýçasý Aphrodite'nin hoþuna gitmez. Bir ölümlünün
kendinden güzel olmasýný kabullenmez. Bunun
için oðlu sevgi tanrýsý Eros'u görevlendirerek
Psykhe'yi bir daða býrakmasýný ve çok çirkin bir
ejderhaya vermesini ister. Ama Eros, kýzý götürmek için sessizce geldiðinde yataðýnda uyuyan
Psykhe'ye aþýk olur ve Zephyros'un (Batý rüzgarý)
yardýmý ile kýzý kendi sarayýna uçurarak götürür
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

ve kendine sevgili eþ yapar. Psykhe mutludur
ancak Eros'un bir isteðini dinlemek zorundadýr.
Asla ve asla Eros'un yüzünü görmemelidir. Yoksa
ikisi arasýndaki bu aþk birlikteliðinin büyüsü
bozulur ve sonu gelir. Psykhe buna razý olur. Ama
kýzkardeþleri O'nun aklýný çelerler. Kocasýnýn çok
çirkin olduðunu ve bu yüzden karanlýkta buluþtuðunu ve bir gece gizlice O'nu görmesini öðütlerler. Aslýnda Psykhe'de, Eros'u çok merak etmektedir. Bir gece Eros uykuya dalýnca, Psykhe
kandili alarak sevgilisine bakmak ister. Ancak,
gördüðü sevgi tanrýsýnýn yakýþýklýlýðý karþýsýnda
þaþkýna döner. Elindeki kandilden damlayan bir
damla yað Eros'un çýplak omuzuna düþer. Eros
ansýzýn uyanýr ve büyü bozulmuþtur. Uçar gider.
Bir daha da görünmez. Psykhe ayrýlýk acýlarý içinde sevgilisini her yerde arar. Tanrýça Aphrodite'nin verdiði tüm belalý ve zor iþleri baþarýr. Ama
Aphrodite her zaman daha baþka zor görev verir.
Sonunda Zeus onlarýn tekrar birleþmesini saðlar.
Nihayet aþk ve ruh birbirini bulmuþtur.."..
Ýstanbul'da müsadere yolu ile ele geçirilerek,
Müzeye alýnan kanatlý Psykhe büstlü lahit kapaðý
kabartmalarý, Limyra'da ilk kez bulunmaktadýr.
Ýnsitu buluntu yeri ise, halen modern köy yerleþmesidir. Bu nedenle, yasal durumlarýn oluþturularak ile, bu alanlarda araþtýrmalar yapýlýrsa Psykhe
büstlerini içeren lahit ve kapaðýna ait diðer parçalarýn da bulunma olasýlýðý yüksek olabilir.
Bu eserler hakkýnda detaylý araþtýrma ve
incelemeler, tarafýmdan halen yayýna hazýrlanmýþtýr;
Z. Kuban, Die Nekropole von Limyra baþlýklý doktora
çalýþmasý içinde, konunun bütünlüðü nedeni ile ek
olarak verilmektedir. Bu nedenle, burada sadece olayýn
müsaderelik önemi vurgulanmaktadýr.
1
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Diðer parça da ilki gibi ayný özellikteki kalker
taþýndandýr. Her yaný kýrýk durumdadýr. Boyutlarý
önceki kanatlý figür ile aynýdýr. Figürün yüzü çok
kýrýktýr. Ýki parça halinde olup tarafýmdan yapýþtýrýlmýþtýr. Gözlerinin ve saç biçiminin iþleniþi birinci kabartma ile ayný iþçiliði göstermektedir.
Sýrtýndaki çok az kalan izlerden bu figürün de kanatlý olduðu belirgindir. Sadece alt kenarda kýrýk
izlerin yanýnda önceki parça gibi kademeli iki kat
silme dizisi olduðunu belirten izler bulunur (Res. 1.b).

Res. 1.b (Env.95.12)

Yayýn Tanýtýmý
ARCHAELOGY
Dr. Eyyüp AY
Eyyupa@yahoo.com

S

ize tanýtacaðýmýz yayýnýn adý
ARCHAELOGY, ayrýca Kuram, Yöntem
ve Uygulama alt baþlýðýný taþýmaktadýr.

ARCHAELOGY

Cambridge Üniversitesi öðretim üyelerinden
Colin Renfrew ve Paul Bahn'ýn birlikte kaleme
aldýðý bu kitap, Londra'daki Thames and Hudson
yayýnlarý arasýndan çýkmýþtýr. Birinci baskýsý
1991'de, ikinci baskýsý da 1996'da yapýlmýþ ve
1997'de yeniden yayýnlanmýþtýr. Tanýttýðýmýz örnek ikinci baskýdýr ve ABD'de basýlmýþtýr.
Karton kapaklý olan bu kitap, 538 sayfa metin, 9 sayfa açýklamalý sözlük, 39 sayfa dipnot ve
kaynakça, 3 sayfa teþekkür ve direk alýntý listesi
ile 19 sayfalýk fihrist kýsmýyla toplam 608 sayfadýr. I. Kitap 19,95 Ýngiliz pound’dur.

Kitap önsöz ve giriþ kýsýmlarýndan baþka üç
bölümden oluþmuþtur. Birinci bölümde dört,
ikinci bölümde sekiz ve üçüncü bölümde iki
olmak üzere toplam ondört alt baþlýk þeklinde
organize edilmiþtir. Bölümlerin ana baþlýklarýyla
birlikte alt baþlýklarýný özetleyerek kitapta
tartýþýlan konulara deðineceðiz.
Giriþ: Arkeolojinin Amacý ve Doðasý baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu baþlýk altýnda aðýrlýklý olarak arkeolojinin neliði ve arkeoloðun kimliði
tartýþýlmýþtýr.
I. Bölüm: Arkeolojinin Yapýsý baþlýðýný taþýmaktadýr. Ne, Nerede, Ne zaman gibi arkeoloji
biliminin de yanýtlamaya çalýþtýðý sorular, alt
baþlýklar halýne getirilmiþtir. Bu sorularýn ýþýðýnda arkeolojinin tarihçesi, kazýlarla açýða çýkarýlan antik kentlerin geleceði, tarihlendirme yöntemleri ile kronolojinin sorunlarý ve geçmiþin
neye benzediðine iliþkin soruya verilen cevaplardaki kanýtlarýn çeþitliliði gibi pek çok konu
tartýþýlmýþtýr.
II. Bölüm: Ýnsanlýk Macerasýnýn Keþfi
baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu genel baþlýk altýnda
insan türünün nasýl ve nerede örgütlenerek
toplumsallaþtýðý sorusuna yanýt aranmaktadýr.Ýnsanlarýn ulaþým ve haberleþme gereçlerini nasýl gerçekleþtirdiklerinden, metalurjik
yöntemleri nasýl geliþtirip kullandýklarýna kadar arkeometalurjik yöntemler anlatýlmaktadýr. Biliþsel arkeolojiden, etnoarkeolojiye deðin farklý kavram ve yöntemler denenerek bu
macera parça parça aydýnlatýlmaya çalýþýlmýþtýr.
III. Bölüm: Arkeoloji Dünyasý baþlýðýný
taþýmaktadýr. Hareket halindeki arkeoloji ve
halk içindeki arkeoloji alt baþlýklarý altýnda,
yeryüzündeki arkeolojik çalýþmalarýn bir
panoramasý çýkarýlmýþ ve halk ile arkeoloji
arasýndaki iliþkilere deðinilmiþtir. Halkýn bilinçlendirilmesine ve arkeolojik duyarlýlýk
kazandýrýlmasýna iliþkin projelerin alan çalýþmalarýndan elde edilen bilgi ve deneyimler
aktarýlmýþtýr.
Sonuç olarak diyebiliriz ki kitapta, arkeoloji biliminin kuram, yöntem ve uygulama
gibi boyutlarý yüksek bir bilimsel duyarlýkla
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ele alýnmýþtýr. Arkeolojinin maðara gibi kapalý
ya da höyük gibi açýk alanlardaki uygulamalarýna iliþkin gösterilen
yüksek performans,
sualtý boyutunda da
ayný yetkinlikle ortaya konmuþtur. Bunun yaný sýra her türlü arkeolojik eserin
restore ve konserve
edilerek koruma altýna alýnmasý ve gelecek kuþaklara saðlýklý
bir þekilde ulaþtýrýlmasý gibi arkeometrik anlatýmlar da ufuk
açýcý resim ve çizimlerle desteklenerek teorinin anaforundan kurtarýlmýþtýr.

"Arkeoloji, kýsmen
geçmiþin hazinelerinin
keþfidir, kýsmen titiz bir
çalýþmanýn bilimsel analizidir, kýsmen de geçmiþi hayal etme ya da
onu yeniden yaratma giriþimidir. Arkeoloji hem
Irak çöllerinde, güneþin
altýnda kazý yapmak,
hem Alaska'da kar altýndaki sýkýcý ortamda çalýþmaktýr. Hem de Florida sahilinde Ýspanyol deniz
batýklarýna dalmak ve/veya Roma'nýn laðýmlarýný dikkatle incelemektir. Ancak, bu ayný
zamanda insanýn hikâyesini ve (onu tasvir etmemizi kolaylaþtýran) eþyayý anlamaya/açýklamaya
dair özenli bir çabadýr. Bu çaba dünya kültür
mirasýný yaðmaya ve yýkýcý ihmallere karþý koruma altýna almaktýr da.
Arkeoloji, ayrýca ya arazide fiziksel bir
aktivite, ya entelektüel bir uðraþ ya da laboratuvarda bir çalýþmadýr. Bu da onu ilginç ve cazip
kýlan yönüdür. Arkeoloji bu yönüyle, Agatha
Chirstie ile Mezopotamya'da Cinayet; Steven
Spielberg ile Indiana Jones gibi korku ve polisiye karýþýmý roman yazarlarý ile film yapýmcýlarý
için mükemmel ve tükenmez bir kaynaktýr. Bununla birlikte bence bunun gibi gerçeðe uzak
tasvirlerden ziyade, onlarýn yakaladýðý esas gerçek þudur: Arkeoloji kendimizi ve kendi geçmiþimizi bilme/tanýma arayýþýnýn bir baþlangýcýdýr.
Ancak arkeoloji, antropoloji ve tarih gibi iki
disiplinin ilgi alanýndaki insanlýk hikâyesini
nasýl anlatacak? Arkeoloji de kendi baþýna bir
bilimdir ve günümüz dünyasýnda arkeoloðun
sorumluluðu nedir? Geçmiþ manipüle edilerek,
kültürel miras tümüyle yok edilmek istendiðinde, politik çýkarlar ile etnik arýndýrmalar elele
verdiðinde?"

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Yerkürenin klimatolojik deðiþim ve geliþimi
ve bu deðiþimin insan ve doðal yaþamýn üzerindeki etkileri, geçmiþ ve gelecek baðlamlarý
inþa edilerek harita, fosil diyalarý, analiz diyagramlarý ve buna baðlý illustrasyonlarla adeta
yeniden canlandýrýlarak irdelenmiþtir.

Arkeolojinin neliðine ve arkeoloðun kimliðine iliþkin kitaptan kýsa bir metin çevirisi yaparak bu kitabýn tanýtýmýna son vermek istiyoruz.

Derneðimizin Etkinlikleri

FRANSIZ ARKEOLOGLARA AÇIK
ÇAÐRI GELÝN BERABER ÇALIÞALIM

F

ransýz Parlemantosunda Yayýnlanan “Ermeni Soykýrým Tasarýsý’ný
protesto eden bir basýn açýklamasý yaptýk:

ETKÝNLÝKLER

Soykýrým söylencelerinin Fransýz Meclisi’
nde kabulünü zincirleme bir reaksiyonun baþlangýcý olarak görmekte ve endiþelenmekteyiz. Amaç asrýmýzýn en etkin silahý olan imaj
belirlemeyi kullanarak, dünya kamuoyunu
psikolojik baský altýna almak ve ülkemizi her
alanda yalnýz býrakmaktýr.
Tarihi geçmiþi þöyle bir anýmsayalým;
Doðu Anadolu'da neler oldu? 1878 Berlin
antlaþmasý ile Ruslar Kars, Ardahan ve
Batum'u almýþlardý. 1915 senesinde ise ilerleyerek Erzurum, Muþ, Bitlis, Trabzon ve
Erzincan kentlerini ele geçirdiler. Vatandaþlarýmýz bu topraklardan çekilirken bir çoklarý,
çocuklarýný yüzyýllardýr beraber yaþadýklarý
Ermeni komþularýna emanet ettiler. 1917 Rus
Ýhtilâli ile Ruslarýn geri çekilmesi sonucu
Fransýz ve Ýngilizler buralarda Ermeni Devleti kurmak üzere halký teþkilatlandýrarak çeteler kurdular. Harekete geçen Osmanlý güçleri olaylara karýþmayan masum halký korumak için bunlarý Güneydoðuya zorunlu göçe
tabi tuttu.
Bir sene sonra, 30 Aðustos 1918'de imzalanan Mondros Antlaþmasýnýn 7.maddesi Ýhtilaf Devletlerine, karýþýklýk çýkan veya stratejik açýdan önemli gördükleri her yeri iþgal etme hakký tanýdý. Bu doðrultuda Musul, Urfa,
Antep, Maraþ, Adana ve Hatay iþgal edildi.
Ýþgal kuvvetleri içinde Ermeni Lejyonlarý da
yer almakta idi. Bu amaçla Kýbrýs'da örgütlenen Legiond'orient Ermeni gençleri eðitip
silahlandýrýyordu.
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Bu kýþkýrtma ile ilgili belgeler gerek Fransýz gerekse Ýngiliz Devlet arþivlerindedir.
Tehcir sýrasýnda herhangi bir soykýrým ölçeðinde
katliam varsa, yerleri de biliniyor olmalýdýr.
Türk arkeologlarý olarak Fransýz meslektaþlarýmýza sesleniyoruz. Gelin buralarda birlikte araþtýrma yaparak tarihi gerçekleri somut belgeleri ile açýða çýkaralým.
Ülkemizde bir asrý geçen zaman dilimi
içinde, onlarca Fransýz bilim adamý arkeolojik kazý ve araþtýrmalar yapmýþ ve yapmaktadýr. Anadolu kültürlerinin her safhasýnda kazý
ve araþtýrma yapmalarýna senelerdir izin verdiðimiz Fransýz meslektaþlarýmýzdan, bu
konuda bir açýklama beklemek hakkýmýzdýr.
Bu açýklama yapýlýncaya kadar Kültür
Bakanlýðý'ndan isteðimiz; tüm Fransýz kazý ve
araþtýrmalarýný yeniden gözden geçirmesidir.
Ýnanýyoruz ki bu karar diðer ülkelerin araþtýrmacýlarý için de iyi bir örnek olacaktýr.
Bu söylemimiz bazý çevrelerce þovenist
bir yaklaþým olarak deðerlendirilebilir, bilimi
siyasete karýþtýrmayýn denilebilir. Fakat unutulmamalýdýr ki Fransýz arkeologlar Kuzey
Kýbrýs'taki arkeolojik kazýlara, Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra tüm
ýsrarlara raðmen devam etmemiþlerdir!..
DOÐAL ve KÜLTÜREL MÝRASIMIZIN
ULUSLARARASI SERMAYEYE
KARÞILIKSIZ ve KOÞULSUZ TESLÝM
EDÝLMESÝNE HAYIR DÝYORUZ!..

Y

abancý sermaye yatýrýmlarýný
teþvik amacý ile "Endüstri Bölgeleri
Oluþturulmasýna Ýliþkin Esaslarý Belirleyen
Kanun Tasarýsý" Meclise sunuldu.
Konuya iliþkin basýn açýklamasýný ve ilgili
makamlara yaptýðýmýz bu kanun tasarýsýnýn iptali
hakkýndaki baþvurumuzu bilgilerinize sunuyoruz:
iDOL
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Tasarýnýn 1. ve 2. maddeleri yabancý sermayeye ve de %40 sermayeli yerli yatýrýmcý
ortaklarýna yasalar üstü ayrýcalýklar öngörmektedir. Bu tasarýda; 2863 sayýlý Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Yasasý, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu, 3213 sayýlý Maden Kanunu,
2872 sayýlý Çevre Kanunu, 3202 sayýlý Köy
Hizmetleri Kanunu, 1580 sayýlý Belediyeler
Kanunu, yabancý sermayenin "Endüstri
Bölgesi" olarak seçtiði bölgelerde uygulanmaz denilmektedir.

- Kanun tasarýsýnýn 3. Maddesi, Yatýrýmlarý
Teþvik, Koordinasyon ve Tanýtma Kurulu
Üyelerini belirlemekte. Bu kurulda Ýç Ýþleri,
Bayýndýrlýk ve Ýskan, Kültür, Tarým ve Köyiþleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Çevre ve Turizm Bakanlýklarý
Müsteþarlarý ile Baþbakanlýk Müsteþarý
yer alýyor.

- Tasarýnýn 4. Maddesi inanýlmaz bir ayrýcalýk ve tehdit içermektedir. "Yabancý yatýrýmcýnýn yatýrým talebi 15 gün içinde resmen
cevaplanýr, aksi taktirde otomatik olarak
kabul edilmiþ sayýlýr, izin verilen yatýrýmýn,
ruhsat proje onayý, arazi tahsisi vb. gibi bürokratik iþlemleri 10 gün içinde ilgili bürokrat
tarafýndan sonuçlandýrýlýr. Öngörülen sürede görevini tamamlayamayan devlet memuruna birinci de para cezasý, tekrarýnda ise memurluktan
çýkarýlma cezasý" verilir.
Ýþte tam teslimiyet!.. Elbette ülkemizin endüstri yatýrýmlarýna ihtiyacý var. Elbette yabancý sermayenin de bu bölgelerde deðerlendirilmesine ihtiyaç vardýr. Nasýl mý? 1930'lardaki Ulusal Sanayi Kongresi ve Sonrasý
Kalkýnma Planlarý ile ulusal çýkarlarýmýz feda
edilmeden akýlcý ve katýlýmcý planlamalarýn
ülke çýkarlarý göz önünde tutularak yapýlmasýndan geçer.
Kendilerine özel hukuk kurallarý oluþturmaya alýþmýþ uluslararasý sermaye ve yerli
yandaþlarý ulusal ve uluslararasý yasa ve antlaþmalarý da tamamen gözardý etmektedirler.

En önemli iki
Bakanlýk,
Milli
Savunma ve Orman
Bakanlýðý yok. Bir
de Danýþma Kurullarý var. YASED
(Yabancý Sermaye
Derneði)
TOBB,
Sanayi ve Deniz
Ticaret Odalarý. Tabi
sivil toplum örgütleri içinde Doðal ve
Kültürel
Mirasýn
koruyucusu
olan Endüstri Bölgelerine bir örnek; Deðirmenlik Mevkii: 9000 yýllýk Neolitik bir yerleþme. Anati
Bosfor Midye Fabrikasý’nýn özel arazisi içinde kalmýþ. Üzeri düzlenmiþ. (Foto:Tay Yayýnlarý)
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Bunlara ilaveten yabancý sermaye yatýrýmcýlarý için, arsalarýn ve gerekli arazinin temini, yatýrým izinleri, imar-inþaat proje onaylarý
ile istimlâk ve alt yapý giderleri Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý bütçesinden karþýlanýr denilmektedir. Bu harcamalarda Muhasebe-i
Umumiye Kanunu, Sayýþtay Kanunu ve Devlet Ýhale Kanunu hükümlerinin de uygulanmamasý isteniyor.

Odalar ve Derneklerin adý geçmiyor.

Derneðimizin Etkinlikleri

Anayasamýzýn 63. Maddesi ile güvence altýna aldýðýmýzý zannettiðimiz Doðal ve Kültürel deðerlerimiz bu yasa tasarýsý ile tamamen
yok edilme sürecine girecektir.
Bu baðlamda ülkemizin geleceðini ipotek
altýna alacak yasa tasarýsýnýn engellenmesini
ulusal bir onur görevi olarak görmekte ve tüm
yetkilileri bu yasa tasarýsýnýn yasallaþmasýný
engellemeye çaðýrmaktayýz.
******************************
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ÖZLÜK HAKLARI

K

ültür Bakanlýðý bünyesinde çalýþan
meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýný
günün koþullarýna göre düzenlenmesi için
(2200 olan ek göstergelerin 3600 ek gösterge
katsayýsýna yükseltilmesi) ilgili genel müdürlükler ve TBMM ‘de grubu bulunan siyasi
partiler nezdinde giriþimlerde bulunulmuþtur.
Bunun sonucu olarak Anýtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüðü ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü koordineli
bir yazý ile konuyu Kültür Bakaný Sn.
Ýstemihan TALAY’a iletmiþlerdir.
Konunun takipçisi olacaðýmýzý ve bu konuda bize yardýmlarýný esirgemiyen Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürü Sn. Dr. Alpay
PASÝNLÝ ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Genel Müdürü Sn. Nadir AVCI’ ya
teþekkürlerimizi iletiriz.
*****************************
"Troia, Düþ ve Gerçek" adlý sergiyi
Almanya'da düzenleyen Prof. Dr. Manfred
KORFMANN'a destek amacýyla bir fax
ilettik;
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SAYIN PROF. DR. MANFRED
KORFMANN
Troya, düþ ve gerçek adlý sergiyi Almanya'da düzenlemiþ olmanýzdan dolayý sizi ve
ekibinizi kutlarým.
Anadolu'lu ozan Homeros'un epik eserleri
"Ýlyada ve Odysseia" ile ölümsüzleþen Troya,
Anadolu'nun Troas bölgesinin yerli halký olan
Troyalýlarla Aka'larýn on yýl süren savaþlarý
ve tahta at efsanesi ile mitolojideki yerini bulan ulusal ve uluslararasý bir üne sahip olup
günümüzden 5000 yýl evvel kurulmuþtu.
Bugünkü Biga yarýmadasýnda yer alan
Troas bölgesinin en önemli kenti olan Troya,
Karamenderes nehri ile Dümreli çayý arasýnda, Ege Denizi'ni batýsýna almýþ, kuzeyinde
Çanakkale Boðazý Gelibolu Yarýmadasý
Tarihi Milli Parký ile güneyindeki Kazdaðý
Milli Parký'nýn eteklerinde yeralýr.
Troya Arkeolojik, Mitolojik, Ekolojik,
Jeolojik ve Biyolojik çeþitlilik açýsýndan ulusal ve uluslararasý kültürel ve doðal kaynaða
sahip olmasý nedeniyle Orman Genel Müdürlüðü'nce1970-1972 yýllarý arasýnda Türk ve
Amerikalý Milli Park Uzmanlarý tarafýndan
(USAID Projesi) Troya Tarihi Milli Parký,
Master Planý hazýrlanmýþ, ancak saha Orman
rejiminde olmadýðý için Milli Park olarak ilan
edilememiþti.
1983 yýlýnda çýkarýlan 2873 sayýlý Milli
Parklar Kanunu ile 1996 yýlýnda Bakanlar
Kurulu Kararý ile 13.350 Hektarlýk alan
“Troya Tarihi Milli Parký” olarak ilan
edilmiþti.
Troya'nýn önemi, sahanýn Milli Park ilan
edilmesi ile daha da önem kazandý.
UNESCO tarafýndan 5 aralýk 1998 tarihinde Dünya Kültür Mirasý olarak kabul edilen
Troya, Arkeolojik önemi nedeniyle, Türkiye'iDOL
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deki Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne giren dokuzuncu yer olmuþtur.
Sayýn Korfmann, “burada 19.ncu asýrda ve
20.nci asrýn baþlarýnda Türk Arkeolojisinin
kurucusu, ilk müzeci
ve ressam Osman
Hamdi Bey'den bahsetmeden geçemeyeceðim.”

Osmanlý Ýmparatorluðu'nun zayýfladýðý bu yýllarda, Eski Eserlerimize sahip çýkan önemli bir
kiþi vardý, O da Osman
Hamdi Bey'di. Bizzat kendisi Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun topraklarýnda bir çok kazý
ve araþtýrmalar yapmýþ ve bu eserlerin çoðu
Ýstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmiþ ve
koruma altýna alýnmýþtýr. Kendi hazýrladýðý ve
çýkarttýðý Asarý Atika Nizamnamesi, Anadolu
için ilk koruma statüsüdür. Bu da Türk Arkeologlarý ve bizi seven yabancý meslektaþlarýmýz içinde oldukça önemlidir.
Schilemann'dan sonra W. Dorpfeld,
Troya'nýn dokuz katýný saptamýþtýr. 19321938 yýllarý arasýnda ise Carl W. Blegen baþkanlýðýnda çalþmalar sürdürülmüþtür.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Ýþte þimdi Osman
adýnda gerçek bir bilimadamý var. Evet o
kiþi Prof.Dr. Manfred
KORFMANN'dan
baþkasý deðil, bizzat
O. Çünkü Korfmann
aramýzdan biri. Gerçek kazý, araþtýrma
ve restorasyon çalýþmalarý çok yönlü
olarak bilimsel niteliðe kavuþarak, O'
nun baþkanlýðýndaki
heyet tarafýndan on
üç yýldýr sürdürülüyor.
Ne mutlu Arkeologlar'a, Anadolu'nun en önemli Höyüðü ve bölgesi gerçek bir araþtýrmacýnýn ellerinde, Anadolu
Uygarlýðý Aydýnlanýyor.
Troya ile ilgili serginin, en kýsa zamanda
Türkiye'de de açýlmasý umudu ile TÜRKALMAN dostluðunun daha da geliþmesini
saðlayacaðý inancý içerisinde sizi ve tüm ekibinizi þahsým ve meslektaþlarým adýna kutlarým.
Turgut BATUR
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði
II. Baþkaný
***************************
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Troya'daki 1870'li yýllar ve 1880'li
yýllarda, maceracý ve
eski eser kaçakçýsý
olan Schilemann'la
baþlayan müsadeli,
fakat bilimsel olmayan kazýlar, Troya'nýn gün ýþýðýna çýkmasýna neden olmuþtur.

50 yýllýk aradan sonra, gerçekten 1988
yýlýndan itibaren Troya ve Troas Bölgesi
Osman Hamdi Bey'in bizlere býraktýðý mirasýna yeniden kavuþtu. Neydi bu miras, Anadolu
Kültürüne sahip çýkmak ve onlarý korumak.

ETKÝNLÝKLER
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D

erneðimizin VI. Geleneksel Yemeðini
- Gecede kimler mi vardý? Arkeoloji ve
Kültür Bakanlýðý'nýn Sosyal Tesislerinde Arkeologlar Derneði Baþkaný Prof. Dr.Ahmet TIRPAN, Anadolu Sanat
17 Þubat 2001 gecesi
Tarihçileri Der-neði
Anadolu Sanat TarihBaþkaný Prof. Dr.
çileri ve Müzeciler
Bozkurt ERSOY, MüDerneði ile birlikte
zeciler Derneði Baþkan
gerçekleþtirdik. "DostYardýmcýsý Belma KUluk ve Dayanýþma GeLAÇOÐLU, AÜDTCF'
cesi" adý verilen bu
den Prof.Dr. Hayat ERkutlama tam bir dostKANAL, Prof. Dr.
luk ve dayanýþma orOrhan BÝNGÖL, Prof.
tamýnda geçti. ArkeoDr. Vedat ÝDÝL, PROF.
loglar, Müzeciler, BiDr. Iþýn YALÇINKAlim Adamlarý, YazarYA, Yard. Doç. Dr. Halar, Sanatçýlar hep bir
run TAÞKIRAN, H. Ü.'
arada eðlendiler, coþden Prof. Dr. Armaðan
tular. Yemeðimize taþERKANAL,A. Ü. Eðiradan kalkýp gelen
tim Fakültesinden Prof.
meslektaþlarýmýz bizDr. Bekir ONUR, Ege
leri bu yýl da onurlanÜniversitesinden
dýrdý. Onlara bir kez
Prof.Dr. Ýnci KUYUde buradan teþekkür
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Bozkurt ERSOY,
Müzeciler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Belma KULAÇOÐLU, Arkeoloji ve LU, Hatay Mustafa
etmek istiyoruz.
Arkeologlar Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ahmet TIRPAN
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Kurtuluþ Savaþý ve
Cumhuriyet Müzeleri
Müdürü Ertuðrul DANIK, Gazeteci Yazar
Özgen ACAR, Tiyatro
Sanatçýsý Þahap SAYILGAN, Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýlýðýndan emekli
Yiðit SAYILGAN, 68'
liler, v.d. konuklarýmýz-

Geceden Bir Grup
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Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berna
ALPAGUT, Ankara Ýl
Kültür Müdürü Emine
AY N U R , A n a d o l u
Medeniyetleri Müze
Müdürü
Ýlhan
TEMÝZSOY, Marmaris Müze Müdürü Çiðdem MORÇÖL, Gaziantep Müze Müdür
Vekili Kemal SERTOK
Geceden Bir Grup

dý. Tüm konuklarýmýza ve

Geceden Bir Grup
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

-Aramýza katýlamayýp bize mesajlarýyla destek olan
Kültür Bakaný Sn.
Ýstemihan TALAY
ve Kazakistan Kültür Müþaviri Sn.
Kenan YURTTAGÜL'
e teþekkür ederiz.
33

BASINDAN

Basýndan

34

iDOL

Basýndan

BASINDAN

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

35

Bize Yansýyanlar
GLADYATÖR MEZARLIÐI

BÝZE YANSIYANLAR

S

ayýn Haluk Yalçýnkaya'nýn ÝDOL Dergimizin 7. sayýsýnda 45-46. sayfalarýnda yayýnlanan yazýsý beni mesleðimizin ilk
yýllarýna götürdü, o yýllarda mesleðimizde bir
canlýlýk vardý. Ýç hizmet seminerleri yapýlýr,
yurdun dört köþesinden gelen meslektaþlar
birbirlerini her yönleriyle tanýr ve karþýlaþtýklarý mesleki sorunlarý ortaya dökerek, çözüm
yollarý aranýrdý. Kültür Bakanlýðýnca meslektaþlarýmýz arasýndan, Orta Doðu Amme Ýdaresi Bölümüne, Devlet Lisan ve Dalgýç Okullarýna gönderilmek üzere adaylar seçilirdi.
Talât Halman, Ahmet Taner Kýþlalý gibi
Kültür Bakanlarý, "Bilimler Tapýnaðýnda
"Museum" çalýþacak insanlar dört dörtlük
olmalý" derdi. Bugün profesör olan bir çok
bilim adamýmýzýn üniversitelere asistan olarak girmeleri için muhakkak müzelerde 3-5
sene çalýþýp bürokratik ve mesleki tecrübe
kazanmasý istenirdi. O yýllarda TÜTED bünyesinde 42 Teknik Eleman Derneðinden biri
olarak çalýþmalarýmýzý yürütürken en azýndan
aylýk toplantýlarýmýza yurdun dört bir yanýndan katýlým olurdu. Bazýlarýný rahmetle andýðým bu meslektaþlarýmýzýn mesleðimize maddi manevi özverili katkýlarýný saygý ile anýmsýyorum. Bir kýsmý emekli oldu, halen çalýþanlar var, þimdiki adlarý "Kýrbaþlar" veya
"Dinazorlar". Gerçekten öyleler, nesilleri tükendi, hiç bir zaman; arz ederim, rica ederim
havalesi yapan posta memuru olmadýlar, mesleki doðrular için daima ayakta kaldýlar.
Sayýn Yalçýnkaya bu dinazorlardan biriydi.
Ýki sene evvel emekliye ayrýldý, kültürel konularda çalýþmalarýna devam ediyor. Mahalli
bir gazetede köþesi var, bir yüksek okulda
“Kültürel Çevre ve Yasalarla” ilgili dersler
vermekte. Müzelerde arkeolog olarak çalýþýrken Orta Doðu Amme Ýdaresi Yüksek Okulu'nu bitirdi. Tezi "Müzelerin Teþkilatlanmasý" üzerine idi. Daha sonra Devlet Lisan
Okulunu baþarý ile tamamladý. Bütün bu
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renkler baþarýlý bir bürokrat portresine
uygun deðildi. Mesleði ile barýþ içindeydi,
baþarýlý bir teknokrat olmanýn mutluðunu
halen devam ettirerek, müzecilikten emekli
olsa bile mesleðine olan sorumluluðunun bilincini hiç azaltmadan mesleðini devam ettiriyor.
Arkeoloji’de bir özdeyiþ vardýr. "Bazý gözler bakar, bazý gözler görür." Gören göz
olmak için onu açýp kapayan beynin dolu
olmasý gerekir. Bir de buna vicdan denilen
sorumluluk duygusunu da eklemeliyiz,
yoksa çoðu bürokratýn yaptýðý gibi, bir de
görmemezlikten gelme var. En zararlýsý da bu!..
Muðla Müzesi bahçesinde dozer ve kepçelerin hýrpaladýðý özgün Gladyatör Mezar
Stelleri meslektaþýmýzýn gözünden kaçmaz ve
sorgulama süreci baþlar. Nerden geldi? Yataðan Kömür Ýþletmeleri (GELÝ) kömür çýkartma sahasýndaki Nekropol'den, yani Stratonikeia ile Lagina'yý baðlayan kutsal yol "Via
Sacra" boyunca devam eden zengin mezarlýk
sahasýndan. Stratonikeia hafiri nerde? Niçin
meþgul olmaz? 2000 yýlýnda kazý yapmýyor,
þimdiki iþi Aðýr Cezaya gidip gelmek. Birileri
kazý evini maili indiham (çökebilir) keramý
ile mühürletmiþ, kazý heyetinin kalacaðý yer
yok, mevcut havuzun temelleri ve bahçe
duvarýnýn yükseltilmesi ile oluþturulacak sundurmalý odacýklar, þimdilik idare eder. Nasýl
yaparsýn 2863 sayýlý yasaya muhalefetten 80
yaþýndaki hocamýzý aðýr ceza hakiminin karþýsýna çýkartan meslektaþlarýmýz. Memnun
olun, iþte biz böyle yaparýz!..Bu nedenle
2000'de kazý yok. Diðer profesör ne yapýyor?
Nekropol kazý yerine 4 km. mesafede, hem
O'nun kazý sahasý sayýlýr, zaten buluntu haberleri hep O'na gidiyor, gelip bakýyor sonra bir
þey yapmýyor. Nekropolde 24 saat hafriyat
var. Stratonikeia kazýsýnda çalýþan herkes bilir, biz de 24 saat sýra ile nöbet tutardýk, gece
yarýsýný geçen zamanlarda mezar çýktý diye
kapýmýza dayanýrlardý, hemen ekip hazýrlanýr
iDOL
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sabaha kadar çýkan mezarlar temizlenir ve
kurtardýðýmýz gerçekten son derece zengin
buluntularýn mutluluðu ile kazý evine dönerdik.

Sayýn Yalçýnkaya durum bundan ibaret. Bu
kitabeli mezar stellerinden birkaç tane de
Stratonikeia kazý evi bahçesinde var, haberin
olsun. Gittiðin zaman bak, bu gladyötörlerin
yetiþtiði, çatý seviyesine kadar ayakta olan
dünyanýn en büyük Gymnasium'u otlar
arasýndan görünüyor mu?
Prof. Dr. Ahmet TIRPAN
********************************
MÜZELER DARPHANE GÝBÝ

Ý

stanbul (AA) -Kültür Bakanlýðý’na baðlý
müze ve ören yerlerini, geçen yýlýn 9 aylýk
bölümünde yerli ve yabancý toplam 9 milyon
301 bin 9 kiþi toplam 15 trilyon 85 milyar 723
milyon lira vererek gezdi. TBMM’ye baðlý
müze, saray ve köþkleri geçen yýl 208 bini
yerli 244 bin, 473’ü de yabancý olmak üzere
toplam 452 bin 473 kiþi, 1 trilyon 407 milyar
lira vererek gezdi. En çok ziyaret edilen
müzeler arasýnda, önceki yýl olduðu gibi 939
bin 789 kiþiyle Topkapý Sarayý ilk sýrayý aldý.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

MÜZE SOYGUNLARI DEVAM
EDÝYOR

B

ütçesinin kat kat üstünde bilet geliri
elde eden müze ve ören yerlerimiz bu
gelirlerini kullanamadýklarý için uzman personel ve bekçi sýkýntýsý çekmektedir.
Artýk kanýksadýðýmýz müze ve ören yeri
soygunlarýna gün geçmesin ki yenileri eklenmesin. Manisa Müzesinden 1400, Milet
Müzesinden 65 parça deðerli eski eser ile
Uþak Müzesi kazýlarýnda bulunan bir mozaik
eski eser hýrsýzlarý tarafýndan çalýndý.
*******************************

Ü

lkemizde yýllardýr tartýþýlan ancak bir
türlü çözümlenmeyen “Kültür En-

vanteri

Sorunu”na

TÜBA’dan

yeni

arayýþlar: Derneðimiz Ýstanbul Þubesi’nin de
içerisinde yer aldýðý bu oluþum Ýstanbul’da 6
Þubat’ta yaptýðý toplantý sonrasý bir basýn bülteniyle projeyi kamuoyuna tanýttý.
TÜRKÝYE BÝLÝMLER AKADEMÝSÝ
KÜLTÜR SEKTÖRÜ (TÜBA-TÜKSEK)
PROJESÝ BASIN BÜLTENÝNDEN:
“Yaklaþýk 400.000 yýl öncesinden bu yana,
çok çeþitli ve birbirinden farklý kültürlerin
Türkiye'de býraktýðý son derece zengin
"KÜLTÜR MÝRASIMIZ" ne yazýk ki yeterince
saptanýp araþtýrýlamamakta, korunamamakta,
yurt içinde ve dýþýnda gerektiðince deðerlendirilip tanýtýlamamaktadýr. Oysa, Kültür Mirasýmýzýn korunarak gelecek kuþaklara aktarýlmasýný zorunlu kýlan evrensel boyutlarý,
yalnýz devlet kuruluþlarýmýza deðil, ülkemizde yaþayan her bireye de büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
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Genel Müdürlüðe telefon ettim, durumu
anlattým, burada 24 saat çalýþýlýyor, her an bir
mezar çýkabilir. Zamanýnda müdahele edilmez ise bir çok bilimsel belge yok olur. En
azýndan fotoðraflayýp, plânlarýný alabiliriz.
GELÝ'ye acil bir yazý yazýn, mezar çýkarsa hemen kazý ekibimize haber versinler, gerekirse bir nöbetçi de koyabiliriz. Bize bu tür müdaheleler konusunda yetki verin de, birilerinin karþýsýna çýkarken güvencemiz olsun.
Hemen bir fax çekin dediler, çektim. Kazýnýn
son günlerine doðru yanýt geldi. Tarihsiz baþvurunuz diye baþlýyor ve devamla Anýtlar
Kurulunun þu tarih, þu sayýlý kararý ile adý geçen hafriyat sahasýnda her türlü kazý ve fiziki
müdahele yasaklanmýþtýr. Bu nedenle müracatýnýz uygun görülmemiþtir.

Bunu 704 bin 500 kiþiyle Konya Mevlana
Müzesi, 695 bin 13 kiþiyle de Ayasofya Müzesi izledi. 7.3.2001. Cumhuriyet

Bize Yansýyanlar

BÝZE YANSIYANLAR

Ancak ne var ki ondokuzuncu yüzyýlýn
sonlarýndan bu yana bütün iyi niyetli ve
özverili giriþimlere raðmen Türkiye'nin
"TOPRAK ALTI / SU ALTI, TOPRAK ÜSTÜ
KÜLTÜR VARLIKLARININ TÜM BÝR
ENVANTERÝ / DÖKÜMÜ" henüz yapýlmýþ
deðildir. Oysa, kültür varlýklarýmýzýn ve kültürel zenginliðimizin nitelik ve niceliðini
öncelikle bilmek zorundayýz, sonra da evrensel boyutta, "Kültür Varlýklarýmýz"ýn birikiminin aslýnda bizim "Kültürel Kimliðimizi"
oluþturduðunun bilincine birey ve toplum
olarak varmamýz gereklidir. Buna ek olarak
Kültür Mirasýmýzdan kaynaklanan zenginliðimizi yeterince deðerlendiremediðimiz de
unutulmamalýdýr.
Bütün bu nedenlerle Kültür Varlýklarýmýzýn kaynak teþkil ettiði bilgi, eðitim, müzecilik, sanayi, turizm alanlarýnda da ülkemiz bilim dünyasý ve ekonomisini yeni girdilerle
zenginleþtirerek "BÝR KÜLTÜR SEKTÖRÜ
OLUÞTURMANIN"yollarý aranmalýdýr.
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Varlýklarýmýzla ilgili sorumluluðunun bilinci
içinde, baþta Kültür Bakanlýðý olmak üzere,
diðer ilgili Bakanlýklar, Üniversiteler, Kamu
ve Sivil Toplum Kuruluþlarý ile eþgüdümü
saðlayacak yeni bir yapýlanmanýn gerekli olduðu kanýsýndadýr. Türkiye Bilimler Akademisi bu nedenle, bu yeni yapýlanmanýn gerekli olduðu kanýsýndadýr. Türkiye Bilimler
Akademisi bu nedenle, bu yeni yapýlanmanýn,
Kültür Bakanlýðý ile birlikte- TÜBA þemsiyesi altýnda- yeni parasal kaynaklarýn saðlanmasý ve bir Merkez Örgütüyle programlanabileceðini öngörmektedir.
Türkiye Bilimler Akademisi öncelikle
"Toprak Altý / Su Altý ve Toprak Üstü Kültür
Varlýklarý"mýzýn durumunu saptamak ve yeni
yapýlanmada yer almasý gerekli alanlarý belirleyerek bir "Kültür Sektörü"nü oluþturmak
için iki komisyon çalýþmasý öngörmüþtür. Birinci komisyon 21 Kasým 2000'den bu yana
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ardýl toplantýlarla bir "Kültür Sektörü" için
gerekli olan alanlarý saptayarak, 10 yýllýk bir
süre için bir "Önrapor" hazýrlamýþtýr.
Bu alanlar:
"Türkiye Kültür Envanterinin çýkarýlmasý,
Çaðdaþ Müzecilik, Eðitim, Restorasyon, Kültür Varlýklarýyla Ýlgili Mevzuatýn Ýrdelenmesi
ve Çaðdaþlaþtýrýlmasý, Bilgi Bankasý / Veri
Tabaný, Konvensiyonel ve Ýnformatik Tanýtým
/ Yayýn ve Kültür Sektörü Oluþturma" þeklinde ele alýnmýþtýr.
Bu önraporda "Kültür Envanterinin Çýkarýlmasý"na öncelik verilmiþ, ayrýntýlarýyla
envanter çalýþmalarýnýn"ekolojik ortamlarý"
içinde "Kentsel Belgeleme, Kýrsal Alan ve
Köy Çalýþmasý, Arkeolojik Belgeleme, Kentsel Arkeoloji Belgelemesi, Etnografik Belgeleme, Sözlü Tarih Ýle Belgeleme" olarak yapýlmasý planlanmýþtýr. Envanter çalýþmalarýnýn öncelikle iki ayrý pilot bölgede, envanterleme bakýmýndan, düzenlenecek kurslarla
eðitilecek ekiplerle baþlatýlmasý öngörülmektedir. Eðitilmiþ ekip sayýsýnýn artýþýna ve yeterli parasal kaynaklarýn temin edilmesine
baðlý olarak, birbirine koþut bir þekilde 6 ayrý
alandaki envanter çalýþmalarý, on yýllýk bir zaman süresi içinde bütün Türkiye'yi kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlýp, tamamlanabilecektir.
6 Þubat 2001'deki geniþletilmiþ 2. Komisyon toplantýsýnda bu önraporun tartýþýlarak,
katýlýmcýlarýn görüþülmesi, önerileri ve projeye yapabilecekleri katkýlarýn belirlenmesine
çalýþýlacaktýr. 2. Komisyonun toplantýsý sonucunda elde edilecek verilerin ýþýðýnda "TÜBA
KÜLTÜR SEKTÖRÜ PROJESÝ"ni yaþama
geçirebilmek için öngörülen diðer alanlarý da
ayrýntýlarýyla içerecek bir "RAPOR TASARISI"
uygulamaya yönelik olarak hazýrlanacaktýr.
********************************
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Bize Yansýyanlar
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GÝRGÝNER
bölgesinden etkinlikleri bildirmeye devam
ediyor;
PROF. DR. AYKUT ÇINAROÐLU:
“ATATÜRK'E GÖRE; YURDUN SAHÝBÝ
OLMAK ONU TANIMAKLA MÜMKÜNDÜR, BUNUN YOLU DA ARKEOLOJÝDEN GEÇER.”
Ç. Ü. REKTÖRÜ PROF. DR. YALÇIN
KEKEÇ: “GEÇMÝÞLERÝNE SAHÝP
ÇIKMAYAN ULUSLARIN GELECEKLERÝNÝ YÖNLENDÝRMELERÝ ÇOK
ZORDUR.”

Konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Coðrafya Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Sayýn Prof. Dr. Aykut ÇINAROÐLU
katýldý.
Prof. Dr. Aykut ÇINAROÐLU kimdir?:
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden alýnan bilgiye göre; Prof. Dr. Aykut
ÇINAROÐLU, Ankara doðumlu olup, ilk ve
orta öðrenimini Ankara'da tamamladý. 1960
yýlýnda girdiði Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih Coðrafya Fakültesi, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Kürsüsü'nden 1964 yýlýnda mezun oldu. 1965 yýlýnda ise, ayný kürsüye
asistan olarak atandý.
Öðrenciliði sýrasýnda, bugünkü adý Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan Arkeoloji
Müzesi'nde çalýþtý. Doktorluk ve Doçentlik
unvanlarýný eski Anadolu'nun madeni Frig
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

1994 yýlýndan itibaren, Çorum Alaca Höyük kazýlarýný yeniden canlandýran Prof. Dr.
Aykut ÇINAROÐLU, özellikle illegal yollarla yurt dýþýna kaçýrýlan eserler üzerinde çalýþmaktadýr ve bu konuda Nisan ayýnda bir konferans vermek üzere Arkeoloji Bölümü'nün
davetlisi olarak tekrar Adana'ya gelecektir.
Alanýnda Türkçe, Ýngilizce ve Almanca
yayýnlarý bulunan konuþmacýmýz evli ve iki
çocuk babasýdýr.
Yapýlan açýklamaya göre Prof. Dr. Aykut
ÇINAROÐLU konferansýnda özetle þu konularýn altýný çizmiþtir: Atatürk eski eserlere ve
ören yerlerine çok önem vermiþ, gittiði her
yerde müzeleri ve arkeolojik kalýntýlarý ziyaret etmiþtir.
Dünyadaki ilk müzenin nerede kurulduðu
kesin bilinmemekle birlikte Atina Akropolünde 2. yy'da kurulduðu sanýlmaktadýr. Türkiye'de ise resmi olmayan ilk müzenin Kahramanmaraþ'ta kurulduðu ve dünyada ise 1683'te Oxford Üniversitesi bir müze kurmuþtur.
Türkiye'de resmi ilk müze, 163 sene sonra çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 23 Nisan 1973 tarihine kadar müzeler Asar-ý Atika Nizamnamesi
ile idare edilmiþtir.
9 Eylül 1923'te Ýstanbul Üniversitesi
Atatürk'e Fahri Profesörlük unvaný verdi.
Atatürk'ün önderliðinde kurulan ilk kabinenin programýnda "milli ruhu artýracak, tarihi eserleri , edebi ve sosyal içerikli eserleri
uzmanlara yazdýrmak; Milli Asar-ý Atikayý
tescil ve muhafaza etmek"de vardý.
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Çukurova Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Sayýn Prof. Dr. Ýlter UZEL'in
daveti ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüðü'nün organize ettiði "Atatürk'ün Eski
Eserlere Bakýþý" konulu konferans, 23 Ocak
2001 Salý günü, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Anfisinde gerçekleþtirildi.

eserleri üzerine hazýrladýðý tezlerle aldý. Öðrenciliði ve akademik hayatýnýn ilk yýllarýnda
bir çok arkeolojik kazýya katýldý. 1989 yýlýnda
Profesör olan Dr. ÇINAROÐLU, Niðde ve
Kastamonu yöresinde yürüttüðü kazýlarda,
ortaya çýkardýðý çok sayýda Hitit gümüþü ve
Geç Hitit kabartmalarýný müzelere kazandýrdý.

Bize Yansýyanlar
da buyruðunu vermiþtir. Görüldüðü gibi telgrafýn tamamý
eski eserler ve arkeoloji ile ilgilidir. Bunun üzerine 10 Arkeoloji, 5 Antropoloji, 2 Müzecilik ve Eski Önasya Dilleri için yurt dýþýna öðrenci
gönderilmiþtir. Ancak, bu telgrafta istenilenler maalesef
günümüzde yerine getirilememektedir.
1932 yýlýnda Atatürk harap Ankara Kalesini gezerken günümüzde Anadolu
Medeniyetleri Müzesi olan
binanýn onarýlýp restore edilerek devlet arþivi olmasýný

BÝZE YANSIYANLAR

Prof. Dr. Aykut ÇINAROÐLU plaketini alýrken

Cumhuriyet ilanýndan 6 ay sonra Atatürk
bir kararname çýkararak Topkapý Sarayýnýn
müzeye dönüþtürülmesini ve Osmanlý mirasý
ile kültürünün yansýtýlmasýný istemiþtir.
1931 yýlýnda Türk ve Türkiye tarihini araþtýrmak üzere Türk Tarih Kurumu'nu, 1932'de
de Türk Dil Kurumu'nu kurmuþtur. Bu iki kurum için mali destek saðlamalarý için ise,
Sümerbank ve Etibank'ý kurmuþtur.

istemiþtir.
1933 yýlýnda Atatürk Ahlatlýbel ve Etiyokuþu kazýlarýný baþlatmýþtýr. Ayný yýl Newyork Metropolitan Müzesi'ne kaçýrýlan 80
sandýk eserden 60'ýný bir kuruþ ödemeden geri
getirtmiþtir.
1934 yýlýnda Bergama'yý gezmiþ, ayný yýl
bir kararname ile Ayasofya'nýn Bizans kültürünün bir temsilcisi olarak açýlmasýný
istemiþtir.

22 Mart 1931 yýlýnda Atatürk, Konya'dan
dönemin Baþbakaný Ýsmet Paþa'ya þu telgrafý
gönderir: "Memleketimizin hemen her tarafýnda emsalsiz defineler
halinde yatmakta olan
kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafýmýzdan meydana çýkarýlarak ilmi bir suretle muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden hep harap
hale gelmiþ olan abidelerin muhafazalarý için
daha fazla ihtimam gösterilmesi, arkeoloji için
daha fazla uzman yetiþtirilebilmesi" konusun- Konferanstan bir görünüm.
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1935 yýlýnda Alaca Höyük kazýlarýný baþlatýr. Kazýnýn ilk sene masraflarýný kendi cebinden karþýlar.
20 Mayýs 1935 yýlýnda bir kanun teklifinde
kurulmasý düþünülen fakültenin adý; Tarih,
Coðrafya ve Arkeoloji Fakültesi'dir.
Atatürk çok hasta olmasýna raðmen Alaca
Höyük Kazýlarýný da yakýndan takip etmek
amacýyla Çorum'a gitmek ister. Dolayýsýyla,
Atatürk'ün isteyip de gerçekleþtiremediði ilk
seyahati bir arkeolojik kazý yeridir.

Konuþma sonrasýnda plaket töreninde
konuþma yapan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Yalçýn KEKEÇ, "Geçmiþine sahip çýkmayan uluslarýn geleceklerini
yönlendirmeleri çok zordur. Mustafa Kemal
Atatürk bu konudaki çalýþmalarýný da son
derece titiz yürütmüþtür."
*****************************

Ü

lkemizin doðal ve kültürel deðerlerine büyük bir darbe indirecek olan
"Endüstri Bölgeleri Hakkýnda Kanun
Tasarýsý"na Mimarlar Odasý’da bir basýn
açýklamasý ile büyük tepki gösterdi. Bir örneðini de bize ilettikleri basýn açýklamasýný
sizlere duyurmak istedik;
TMMOB MÝMARLAR ODASI' NDAN
KAMUOYU DÝKKATÝNE
ELDE KALAN SON KORUMA
ALANLARIMIZI DA "ENDÜSTRÝ
BÖLGESÝ" (!) YAPACAKLAR
TÜRKÝYE'YÝ "BÝTÝRECEKLER"...
Bakanlar Kurulu teklifi þeklinde TBMM
gündemine getirilmek istenen "ENDÜSTRÝ
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Tasarýya göre yatýrýmlar için "yer seçimi"
konusunda; imar-planlama-kamu yararý-tarihsel ve doðal deðerlerin korunmasý-bölgeler
arasý dengeli kalkýnma-orman-tarih, kýyý, SÝT
vb. alanlarýn gözetilmesi gibi temel uygarlýk
ilkeleri deðil, "yatýrýmcýnýn önerdiði arazi"
belirleyici olacak.
Böylece ülkemizi "Türkiye" yapan ve
uluslararasý sözleþmelerle de korumaya
"söz" verdiðimiz temel "kimlik" deðerlerimiz "küresel yaðmaya" tam ve engelsiz teslim edilirken, yine tasarýya göre yargýnýn
"dur" dediði ya da yasalara aykýrý baþlanan
hukuk ve toplum yararýný çiðnemiþ yatýrýmlar
da "endüstri bölgesi içine alýnarak" kayýrýlmýþ olacak...
Mimarlar Odasý; ülkesini seven, toplum ve
çevre haklarýna saygýlý, ulusal çýkarlarý savunan ve tarih-kültür-doða deðerlerimizin korunarak gelecek kuþaklara birer "uygarlýk mirasý" ve "kimlikli saðlýklý yaþam kaynaðý"
olarak aktarýlmasýnýn önemini bilen tüm
duyarlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý bu tasarýyý
engelleme yönünde tüm demokratik ve hukuksal haklarýný kullanmaya, kamuoyunu da
bu konuda harekete geçmeye çaðýrýyor...
TMMOB MÝMARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu
Eki: "Endüstri Bölgeleri Hakkýnda Kanun
Tasarýsý" irdelemesi
"ENDÜSTRÝ BÖLGELERÝ HAKKINDA
KANUN TASARISI"NEYÝ ÝÇERÝYOR;
NELERÝ ÖNGÖRÜYOR

Oktay EKÝNCÝ
Mimarlar Odasý Genel Baþkaný
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5 Eylül 1938 yýlýnda yazdýðý vasiyetnamesinde, maddi varlýðýnýn bir kýsmýný kültüre
býrakan dünyadaki tek liderdir. Buna göre, her
sene nemadan kalan paranýn yarýsý Türk Tarih
Kurumu'na, yarýsý da Tür Dil Kurumu'na ve
rilecektir.

BÖLGELERÝ HAKKINDA KANUN
TASARISI", yabancý sermaye yatýrýmlarýný
teþvik adýna ülkenin ulusal ve evrensel kültür
ve çevre deðerlerini korumaya yönelik tüm
yasa ve kurumlarýmýzý "etkisiz ve iþlevsiz"
kýlýyor...

Bize Yansýyanlar
Toplam 8 madde ve 2 geçici maddeden
oluþan bu "kýsa" yasa tasarýsý, Türkiye Cumhuriyeti'nin 77 yýlda geliþtirdiði ve ülke
topraklarýnýn kalkýnmaya yönelik deðerlendirilmesinde "ulusal zenginliklerin"
gözetilmesine yönelik hemen tüm "yasal,
kurumsal ve bilimsel birikimini" toplam
10 maddelik bir "darbe" ile yok etmeyi hedefliyor.
Þöyle ki;

BÝZE YANSIYANLAR

1) "KOÞULSUZ" TESLÝMÝYET
Tasarýnýn 1. maddesinde bu düzenlemenin
"yabancý sermaye yatýrýmlarýný teþvik etmek ve yabancý sermaye giriþinin arttýrýlmasý olduðu" vurgulanýrken, bu teþvik ve
davetin ulusal ve toplumsal çýkarlarýn da gözetilerek yaþama geçirileceðine dair hiç bir
ifadeye, koþula ya da ilkeye yer verilmiyor.
"Kamu yararý" kavramý ise yasa metninin
hiç bir satýrýnda vurgulanmýyor...
2) "YASALARÜSTÜ" AYRICALIK
Nitekim bu "koþulsuz teslimiyet" hemen
2. maddede daha da somutlaþýyor. "Yatýrýmcýlar tarafýndan önerilen yerlerde" kurulacaðý belirtilen "Endüstri Bölgeleri"ndeki
yatýrým izni, imar-inþaat-proje onayý vb. uygulamalarýn "engelsiz" gerçekleþmesi yönünde "hükümsüz" kýlýnan diðer yasalar
þöyle sýralanýyor: "Ýmar Kanunu-Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu-Çevre Kanunu-Köy Hizmetleri Kanunu-Maden Kanunu ve Belediye Kanunu'nun 15.
maddesinin 2. fýkrasýnýn 12. bendi (Kanunda, ruhsatsýz yapýlarýn yýkýlmasýna
dair bent)"
Her biri Türkiye'nin planlý, imarlý, tarih,
kültür ve çevre deðerlerine saygýlý, yerüstü ve
yeraltý kaynaklarýný da koruyan ve ülke-toplum çýkarlarý gözetilerek yapýlaþmasýný ve
geliþmesini hedefleyen, ayrýca yasa dýþý yapýlaþmanýn da önlenmesini amaçlayan "temel
yasa düzenlemeleri" olan bu kanunlarýn;
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"yatýrýmcýnýn seçtiði yerin endüstri bölgesi
ilan edilerek geçersiz kýlýnmasýný" saðlayacak bu uygulamada, yine tasarýnýn 2. maddesindeki tanýmýyla; "Yatýrýmlarý Teþvik,
Koordinasyon ve Danýþma Kurulu"
(Y.T.K.D.K.) adlý bir kurul "tam yetkili"
kýlýnýyor.
3) BÝLÝM ve UZMANLIK DEVRE
DIÞINDA...
Sadece yatýrýmcýlarýn istedikleri yerleri
deðil, kendilerinin "re'sen" belirledikleri
alanlarý da Bakanlar Kurulu'na "endüstri bölgesi" olarak önerme hakký tanýnan Y.T.K.D.
Kurulu'nun "kimlerden oluþacaðý" ise tasarýnýn 3. maddesinde yer alýyor.
Konu her yönüyle bir planlama-þehircilik
ve mimarlýk birikimini gerektirdiði halde
"üniversite ve ilgili meslek odalarý temsilcilerine yer verilmeyen" Y.T.K.D. Kurulu'
nun, sadece ilgili görülen 8 Bakanlýðýn (Ýçiþleri-Bayýndýrlýk ve Ýskan-Tarým ve KöyiþleriSanayi ve Ticaret-Enerji ve Tabii KaynaklarKültür-Turizm-Çevre) "Müsteþarlarýndan"
oluþacaðý ve "Baþbakanlýk Müsteþarý" baþkanlýðýnda çalýþacaðý öngörülen tasarýda, ayný
kurulun "gerektiðinde"(!) danýþacaðý diðer
kurumlar da yine "üniversiteler ve meslek
odalarý engellenerek" þöyle sýnýrlanýyor:
"Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret
Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði
(TOBB) ile Yabancý Sermaye Derneði
(YASED)"
Yani tasarý, Endüstri Bölgelerinin saptanmasýnda "bilim ve uzmanlýk çevrelerinin de
katýlýmýný" açýkça sakýncalý görürken, "yatýrýmcýlarýn derneklerini" adeta bu uygulamanýn "baþmüþavirleri" ilan ediyor. Böylece tarih-kültür-doða-SÝT'ler-kýyýlar-ormanlarkentler ve tüm deðerler, bunlarýn "korunarak kalkýnmamýzý" savunan, bilen ve hedefleyen yetkin ve duyarlý kesimlerden adeta
"kaçýrýlarak" talana teslim ediliyor.
iDOL

Bize Yansýyanlar
4) TALANI "TAVSATANA"CEZA...

6) "HUKUKDIÞILARA "AF OLANAÐI

Tasarýnýn 4. maddesi ise iþte bu "talan
özgürlüðünün"en kýsa sürede yaþama geçmesini ve bu yöndeki tüm "kamusal engellerin" de ortadan kaldýrýlmasýný düzenliyor.

Tasarýda "geçici maddeler"le de "halen
yarým kalmýþ" ya da "faaliyeti durdurulmuþ" yatýrýmlara da ayný endüstri bölgeleri
iþlemiyle "af" olanaðý saðlanýyor.

Maddeye göre yatýrýmcýlarýn bu kurallara
baðlý yatýrým izni talepleri "15 gün"içinde
karþýlanacak. Aksi halde "kabul edilmiþ"sayýlacak. (Yani, yatýrým talebinde bütün
bu kolaylýklara raðmen yine de yasal engel
bulan kamu görevlileri 15 gün "susarsa"izin
verilmiþ sayýlacak!...)

Bunun için de yine geçici maddelerinde
sabit yatýrým tutarýnýn "5 milyon ABD
Dolarý"ndan az olmamasý koþulu getirilen tasarýda, örneðin Bergama'daki Eurogold, ya
da Ýznik Gölü kýyýsýndaki Cargill tesisleri
gibi, yüksek yargýnýn toplum ve çevre çýkarlarý açýsýndan izinlerini "iptal" ettiði yatýrýmlarýn da "kurtarýlmalarý" hedefleniyor...

5)"YERLÝLERÝN" YARARLANMASINDA DA AYRIMCILIK...
Ýþte bütün bu "yasalar üstü" ayrýcalýklardan "yerli" yatýrýmcýlarýn da yararlanma koþulu ise tasarýnýn 5. maddesinde belirleniyor.
Buna göre "sabit yatýrým tutarý 10 milyon
ABD Dolarý" üzerinde olan "yerli"ler, yatýrým yapmak istedikleri yerler endüstri bölgesi ilan edilerek! ulusal hukukun ülke ve
toplum yararýný gözeten kurallarýndan"kurtulacaklar. Daha "fakir" olan yerliler ise yazgýlarýna katlanacaklar, ya da bu talana katýlabilmek için kendilerine "yabancý
ortak"bulacaklar. Çünkü tasarýnýn 6. Maddesinde, böylesine bir ayrýcalýklý talandan yararlanmak isteyen yerli yatýrýmcýlar için "sermayelerinin en az yüzde 60'ýný yabancýlara devretme"gibi, bugüne dek yabancý sermayeye en baðýmlý makalelerde bile önerilmeyen bir kural açýkça "yasa hükmü" (!)
þekline getiriliyor.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Tasarýnýn 7. ve 8. maddeleri ise yayým tarihinde yürürlüðe gireceði ve Bakanlar Kurulu'nca yürütüleceðine dair... Yani, Türkiye'nin
kültür, doða ve yaþam deðerlerinden elde kalan son alanlarý da artýk "bitirmeye" niyetlenmiþ görülen bir anlayýþýn bu "yasal darbe
hazýrlýðý"aslýnda 10 madde bile deðil, sadece
6 madde...
OYSA, YAPILMASI GEREKEN
"BÝLÝNÝYOR"...
Mimarlar Odasý, yukarda açýklanan
tasarýya yönelik tepkisinin genelde yabancý
sermayeye karþý kaygý ve çekincelerden
deðil, ister yerli ister yabancý olsun, her türlü
yatýrýmýn öncelikle; "ülkenin ulusal ve
evrensel zenginlikleri ile gelecek kuþaklara
aktarmamýz gereken doðal, kültürel, tarihsel ve kentsel deðerlere saygý ve baðýmlýlýk
içinde gerçekleþmesi ve yer seçimlerinin de
bu çaðdaþ ve vazgeçilmez ilkelere uygun
belirlenmesi" yönündeki temel inancý ve
politikasýndan kaynaklandýðýný önemle
belirterek;
· Aslýnda, hangi bölgelerin "endüstri
yatýrýmlarýna" ayrýlmasý gerektiðinin; ve
· Bu belirlemenin hangi politika, yaklaþým
ve
yöntemle
gerçekleþebileceðinin;
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Böylece "izin verilen" (!) yatýrýmlarýn
ruhsat, proje onayý, arazi tahsisi vb. gibi diðer
iþlemlerini "tamamlamalarý"için ilgili kuruluþlara tanýnan süre ise sadece "10 gün"!...
Eðer bu sürede iþlemler sonuçlandýrýlmazsa,
ilgili kamu görevlilerine "yaptýrým" uygulanacak...

Bize Yansýyanlar
Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm bilimsel,
siyasal, kültürel ve hukuksal kurumlarýnca
"bilindiðinin" de altýný çizmeyi ve anýmsatmayý görev biliyor.
Þöyle ki:
·1930'lardaki "Ulusal Sanayi Kongresi"
ile baþlayan süreçte, yatýrýmlarýn yer seçimlerini belirlerken, asýl kararýn sadece "yatýrýmcýnýn tercihi" ile deðil, bu tercihi de kanalize
edecek ve "teþvikle yönlendirecek"biçimde
bölgeler arasý dengeli kalkýnma hedefleri ve
ulusal kaynaklarýn gözetilmesi ile verileceði
benimsenmiþtir.

BÝZE YANSIYANLAR

· 1950 sonrasý "liberal"süreçte bu temel
ilkeden uzaklaþma baþlamýþ olsa bile.,
1960 sonrasýndaki "5 Yýllýk Kalkýnma
Planlarýnýn"tümünde ayný yaklaþým sürdürülmüþ ve "sanayi planlamasý"hemen her
dönemde kalkýnma hedeflerinin baþlarýnda
yer almýþtýr.
· Bütün bunlar, 57. Hükümet programý ve
protokoluyla birlikte, yine bu hükümet döneminde imzalanan uluslararasý sözleþmelerde
ve Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarýnda da açýkça
bulunmasýna raðmen; gerek planlama ilke ve
hedeflerine, gerekse sürdürülebilir kalkýnma
stratejilerine açýkça aykýrý böylesi bir yasa tasarýsýnýn "bilgisizlikten ve bilinçsizlikten"kaynaklandýðý ileri sürmek mümkün
olmadýðýna göre:
Mimarlar Odasý'nýn kaygýsý daha da derinleþmekte ve bu tür yasalarý akýllarýna getirenlerin, hazýrlayanlarýn ve önerenlerin "ülkeye
ve gelecek kuþaklara yönelik en büyük
tehlikeyi" oluþturduðunu da duyarlý kamuoyunun dikkatine sunmaktadýr.
ÇÖZÜM "ÖNCE PLANLAMA"DIR...
Bu nedenlerle, izlenmesi gereken yöntem
aslýnda 70 yýldýr bilinmektedir ve yýllardýr yapýlmak istenmeyen "planlama" dýr.
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Çünkü planlama, ister yerli ister yabancý
olsun, hem yatýrýmýn ve yatýrýmcýnýn çýkarlarýný, hem de ülkenin, ulusun, gelecek kuþaklarýn ve hatta insanlýðýn ortak çýkarlarýný
"birlikte gözetecek" bir yer seçimi stratejisinin yaþama geçirilmesinde olmazsa olmaz
koþuldur.
Anayasamýz da ülkedeki her türlü imar ve
yatýrým faaliyetinde öncelikle yatýrýmcýnýn
tercihini deðil "planlamaya baðlý yer seçimini"temel alýrken, þimdi bu tasarýyla ülkede
"plansýz talana" davet edilen yabancý sermaye kuruluþlarýnýn "kendi ülkelerinde" de
ayný temel ilke vardýr. Her türlü yatýrým için,
önceden planlanmýþ alanlar dýþýnda asla izin
verilmeyen o ülkelerde, tasarýnýn Türkiye'ye
çekmek istediði sermayenin bile bu tür ayrýcalýklarý asla yoktur.
Türkiye'de artýk bir an önce "ülke düzeyinde" yatýrýmlarýn nerelere, hangi deðerler
gözetilerek ve hangi koþullar, nitelikler içerisinde yapýlabileceðini "toplum-çevre-kültür
zenginlikleri de gözetilerek" belirlemeyi
hedefleyen bir "ulusal fiziki planlamasanayi planlamasý" çalýþmasýný kotarmalý,
böylece yabancý sermayeyi de bu plana baðlý
yer seçimleriyle "onurla ve uygarca" davet
etme erdemine kavuþmalýdýr.
Mimarlar Odasý, böylesi bir çalýþmaya tüm
gücüyle ve mimarlýk-planlama alanýndaki
ülkenin en birikimli, uzman ve duyarlý üyeleriyle tam destek vermeye hazýr olduðunu bir
kez daha bildirirken, söz konusu yasa taslaðýnýn hemen geri çekilmesini baþta Baþbakanlýk olmak üzere tüm Bakanlýklardan,
siyasal partilerden, TBMM üyelerinden ve
ilgili bürokratlardan önemle talep etmektedir.
(17 Ocak 2001)
****************************

E

ndüstri Bölgeleri Hakkýndaki Kanun
Tasarýsý"na Mimarlar Odasý ve Derneðimizden sonra "Ulusal Baðýmsýzlýðýmýzý
iDOL

Bize Yansýyanlar
Tahribatlarýn ne boyuta ulaþtýðýný yayýndan aldýðýmýz iki fotoðrafla kamuoyuna
ve sizlerin bilgisine
sunuyoruz. Yetkilileri
suçlular hakkýnda yasal iþlemde bulunmalarý için göreve çaðýrýyoruz!
***************

T

Bardakçýtepe: 7.000 yýllýk. !.Dereceden 3. dereceye indirilerek imar izni verilmiþ ve
höyüðün üzerine 6’þar kattan 13 tane apartman dikilmiþ.

Ülkemizde bazen iyi þeyler de oluyor. Ýþte
bunlardan birisi de “Tarihi Kentler Birliði”.
Bu olumlu geliþmeyi sizlerle paylaþmak istedik. Oluþumun tüzüðünü ve basýn bültenini
bu sayfada bulacaksýnýz.
TARÝHÝ
KENTLER BÝRLÝÐÝ TÜZÜÐÜ

T

ürkiye Arkeolojik Yerleþmeleri TAY Projesi,
kapsamýnda Ege ve
Marmara Bölgelerinde 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen araþtýrmalarda saptanan arkeolojik alanlardaki tahribatlar bir raporda toplanarak yayýnlandý. Bir
örneðini de derneðimize ileten TAY Projesi yetkililerine teþekToptepe: 7.000 yýllýk. Höyüðün üzerine Kaptan 2 Tatil Sitesi’nin gazinosu
kür ederiz.
Tümüyle yok edilmiþ.
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

inþa edilmiþ.
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ve Cumhuriyetimizi Korumak Ýçin Çaðrý"
baþlýðý altýnda; TEMA, TMMOB, TÜRK-ÝÞ,
DÝSK, HAK ÝÞ, TESK, KESK, TZOB,
KÝGEM, TBB, TTB, TOD, TZD,TVHB gibi
Meslek Odalarý, Sendikalar ve sivil toplum
örgütlerinden de büyük tepki geldi. Bu tepkiler karþýsýnda zor durumda kalan Hükümet yetkilileri böyle bir kanun tasarýsýný
hazýrlamadýklarý yönünde açýklamalarda
bulundu!...

arihi Kentler
Birliði kuruldu. Birlik Meclisinin
Tabii ve Gözlemci Üyeleri arasýnda derneðimiz de yer alýyor.

Bize Yansýyanlar
ilgili bilgi, belge, mevzuat kaynaklarý saðlar
ve ayný konularda eðitime dönük etkinlikler
düzenleyerek danýþmanlýk yapar.
c) Birliðe baðlý tarihi
kent
belediyelerinin
Avrupa Tarihi Kentler
Birliði'ne üye belediyelerle ve Ýçiþleri
Bakanlýðý'nca belirlenecek konular dahilinde
diyalog ve iþbirliði kurulmasýný saðlar, bu iliþkileri kurar ve kolaylaþtýrýr.

BÝZE YANSIYANLAR

Bitlis’ten bir görünüm

Birliðin Adý:
Madde 1: Birliðin Adý "Tarihi Kentler
Birliði"dir.
Birliðin Merkezi:
Madde 2: Birliðin Merkezi Bursa'dýr.
Birliðin Çalýþma Alanlarý ve Süresi:
Madde 3: Birliðin Faaliyetleri, Birliðe üye
belediyelerin yetki alanlarý ile sýnýrlý olup, çalýþma süresi sýnýrsýzdýr.

d) Birliðe baðlý belediyeler adýna ve amaca uygun çalýþmalarý düzenler, koordine
eder, ortak alýmlarda bulunur, yatýrýmlarý organize eder, denetler.
e) Tarihi ve doðal çevreyi, kültürel mirasý
koruma ve yaþatma yönünde üye belediyelerin giriþimlerine destek verir, kaynak
bulur, bu gibi giriþimleri organize eder, yapar ve yaptýrýr.
f) Amaç ve çalýþma alanlarýna baðlý ulus-

Çalýþma Alanlarý:
Kar amacý gütmeyen
Birlik amacýný yaþama
geçirmek üzere:
a) Tarihi kent dokularýnýn ve kentsel-kültürel mirasý koruma ve
imar konularýnda birliðe üye belediyeler arasýnda iþbirliði ve deneyim alýþveriþi saðlar.
b) Üye belediyelere
belediyecilik, koruma,
kültür, çevre, imar ve
tarihi kent konularýyla
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Amasya Yalý Boyu Evleri ve Kaya Mezarlarý

iDOL

Bize Yansýyanlar
týrýr ve bunlarýn uygulamalarýnda teknik denetim katkýsý saðlar.
i) Tarihi Kentler
Birliði arasýnda bir bilgi
aðý kurar ve geliþtirir.
j) Kültürel mirasý
korumanýn ekonomik
geliþmeyi destekleye
ceði inancýyla Tarihi
Kentlerin yaþama yeteneðini ve sürdürülebilirliðini destekler.
Eski Amasya’dan bir görünüm

g) Yasal olanaklar dahilinde ve üye
belediyelerdeki kent halkýnýn da tarihi kent
dokusunu, doðal-kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon
ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazýrlar,
hazýrlattýrýr, radyo, televizyon yayýnlarý için programlar düzenleyebilir.

l) Tarihi Kentler arasýnda Avrupa kardeþliklerinin kurulmasýný teþvik eder ve destekler.
m) Amaçlarý doðrultusunda faaliyet gösterecek þirketler kurar ve iþletir.
n) Bu etkinliklerden ortaya çýkabilecek
kârlar yalnýzca Birliðin etkinlikleri için kullanýlabilir.

h) Birliðe üye kentlerin koruma amaçlý
imar planlarýný, anýt
eserleri
çevresinde
kentsel tasarým projelerini Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma
Kurullarýnca tescil edilmiþ yapýlarýn rölöve ve
projelerini yapar, yapNevþehir Uçhisar Kasabasýndan bir görünüm
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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lararasý iliþkiler kurar ortak çalýþmalar yapar,
ulusal ve uluslararasý katýlýmcý bilimsel ve
kültürel etkinlikler düzenler, tarihi kent ve
çevre teknik inceleme gezileri düzenler ve süreli ya da süresiz yayýn faaliyetlerinde bulunarak üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.

k) Tarihi Kentlerin
kültürel miraslarýnýn
korunmasý ve artýrýlmasý için uygun kanunlarýn çýkmasýný destekler.

Bize Yansýyanlar
Birliðin Kurucularý:
Madde 4: Ekli listede isimleri bulunan
Be-lediyeler, Birliðin kurucularýdýr.
Birliðin Amacý:

BÝZE YANSIYANLAR

Madde 5: Avrupa Birliði Aday Üyesi olan
Türkiye'nin de kurucu-su olduðu Avrupa
Kon-seyinin "Avrupa: Bir Ortak Miras"
kampanyasýnýn 25. yýlý kapsamýnda oluþturduðu Avrupa Tarihi Kentler Birliðinde
Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir
þekilde saðlamak üzere Tarihi Kentleri bir
araya getirmek ve bu kentler arasýnda kentsel,
kültürel ve doðal mirasýn bir "Ortak Miras"
kavramýyla korunmasý ve yaþatýlmasý için
Tarihi Kentler Birliði kurulmuþtur.

Madde 8: TMMOB Mimarlar Odasý,
ÇEKÜL Vakfý, UNESCO Milli Komitesi
Birlik Meclisinin tabii üyeleridir. Bu kuruluþlar birer temsilci ile mecliste temsil edilir.
Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasý Birliði'ne baðlý ilgili diðer meslek odalarý temsilcileri ile Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði
temsilcisi, Üniversitelerin mimarlýk ve þehircilik bölümleri temsilcileri, Yerel Gündem
21'lerin temsilcileri, EUROPA NOSTRA,
WTA, ICOMOS (Uluslararasý Anýtlar ve
SÝT'ler Konseyi) Türkiye Komiteleri gözlemci üye olarak katýlabilirler. Bu kuruluþlar birer
temsilci ile mecliste gözlemci bulundurabilirler.

Birliðin Organlarý:

Tabii Üyeler, seçilmiþ üyeler gibi, Birlik
Meclisinin karar ve oylamalarýna katýlýrlar.

Madde 6: Birliðin Organlarý þunlardýr:
1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Baþkaný

Gözlemci üyeler ise Birlik Meclisinde Birliðin gündemine iliþkin görüþlerini açýklarlar,
ancak Meclisin karar ve oylamalarýna katýlamazlar.

BÝRLÝK MECLÝSÝ' NÝN KURULUÞU GÖREV VE YETKÝLERÝ

Birlik Meclisinin Kuruluþu:
Madde 7: Birlik Meclisi: üye belediyelerin Belediye Baþkaný veya Meclislerinin belirleyeceði birer üyeden teþekkül eder, asýl
üye sayýsý kadar ayrýca yedek üye seçilir.
Birlik Meclisinin seçilmiþ üyelerinin
görev süresi 5 yýldýr.
Seçilmiþ üyelerin herhangi bir nedenle ayrýlmasý veya asil üyelerin zorunlu sebeplerle
Birlik Meclisine katýlmamalarý halinde, bu
durum, Birlik Meclisi Baþkanýnca belgelendirildikten sonra seçilmiþ bir yedek üye Birlik
Meclisine katýlýr.
Belediye Meclisi Üyeliðini kaybedenler, Birlik Meclis Üyeliðini de kaybetmiþ sayýlýrlar.
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Birlik Meclisinin Tabii ve Gözlemci
Üyeleri:

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri:
Madde 9: Birlik Meclisinin görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Birlik Baþkaný, Baþkan Vekili ve Encümen üyelerini seçmek
2) Çalýþma Plan ve Programlarýný karara
baðlamak.
TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ
KURULUÞ BÝLDÝRGESÝ
22/TEMMUZ/2000
TAYYARE KÜLTÜR MERKEZÝ
Avrupa Birliði'nin aday ülkesi Türkiye'nin
de kurucularý arasýnda yer aldýðý Avrupa
Konseyi, ellinci yýldönümünü Avrupa'nýn
iDOL

Bize Yansýyanlar
tüm kentlerinde Eylül 1999-Eylül 2000 tarihleri arasýnda "AVRUPA BÝR ORTAK
MÝRAS" kampanyasý adý altýnda gerçekleþtirilen etkinliklerle kutlamaktadýr. Bu etkinliklerden birisi de 7-8 Ekim 1999 tarihinde
Strazburg'ta, Kültür Bakanlýðýmýzýn önerisi ile
Bursa Büyükþehir Belediyesi'nin Türkiye
adýna temsilci olarak katýldýðý "Avrupa
Tarihi Kentler Birliði" kuruluþ toplantýsý
olmuþtur. Strazburg Toplantýsýndan sonra
Kültür Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý koordinasyonunda Bursa Büyükþehir Belediyesi,
"Avrupa Tarihi Kentler Birliði'nin" kuruluþ
çalýþmalarýný yürütmekle görevlendirilmiþtir.

Söz konusu Birliðin ekte bulunan TÜZÜÐÜNÜ'de kabul ederek þu kararlarý almýþlardýr:
1) Ülkemizi Dünyada ve Avrupa'da farklý
ve ayrýcalýklý kýlan en önemli ve eþsiz özelliði
baþka hiçbir ülkede bulunmayan ve elde edilmesi de mümkün olmayan tarihsel, kültürel ve
kentsel mirasýmýzýn zenginliðidir. Bu zenginliðin korunarak yirmibirinci yüzyýlý kimlikli
kentlerle yaþamak ve Avrupa ailesinde de kültürel deðerlerini yitirmemiþ güçlü ve saygýn
bir üye olarak yer almak hedefinde en önemli
sorumluluk da yerel yönetimlere düþmektedir.
Tarihi Kentler Birliði, bu ulusal ve evrensel
sorumluluðun etrafýnda birleþme ve bütünleþme sürecini baþlatmaktadýr.
2) Bursa toplantýsýna katýlan ve ekte imzalarý bulunan Belediye Baþkanlarý ve temsilcileri; “Tarihi Kentler Birliði”nin kurucu üye
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

3) Birlik kuruluþ prosedürünü tamamlamak
için gerekli çalýþmalar, Kültür Bakanlýðý'nýn
katkýlarý, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn destek ve eþgüdümü altýnda Bursa Büyükþehir Belediyesi'nce kotarýlacak ve söz konusu çalýþmalarda
da ÇEKÜL Vakfý, Mimarlar Odasý ve Marmara Boðazlarý Belediyeler Birliði Koordinasyonu saðlayacak katkýlarý sürdürecektir.
4) Bu kararda imzasý bulunan ve Birliðe
üye olmak isteyen diðer Belediyeler, ilk genel
kurula kadar ekli tüzüðün kendi belediye
meclislerinin de onayýna sunacaklar ve resmi
iþlemler tamamlandýktan sonra, gerçekleþecek genel kurul ve organ seçimlerine kadar
Birliðin Kurucu Baþkanlýðýný Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný yürütecektir.
5) Tarihi Kentler Birliði Kuruluþ toplantýsý
katýlýmcýlarý, yukarýdaki ve ekli tüzükteki çalýþma, ilke ve hedefleri doðrultusunda Tarihi
Kentler Birliði'nin kurulduðunu ilan ederek,
ülkemizin kültür ve çevre deðerlerinin korunmasýndan sorumlu tüm kurumlarý Birlik çalýþmalarýna destek vermeye çaðýrýr ve bu Kuruluþ Bildirgesini kamuoyuna saygý ile açýklar.
********************************
- XI. Müze Çalýþmalarý ve Kurtarma
Kazýlarý Sempozyumu 24-26 Nisan 2001
tarihleri arasýnda Kuþadasý, Adakule
Otel'de gerçekleþtirilecek.
*******************************
- XXIII. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma
ve Arkeometri Sempozyumu 28 Mayýs1 Haziran 2001 tarihinde Ankara Milli
Kütüphane' de yapýlacak.
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22 Temmuz 2000 günü Bursa Büyükþehir
Belediyesi Baþkanlýðý'nýn çaðrýsý ile Bursa
Tarihi Tayyare Kültür Merkezi'nde Kültür
Bakanlýðý'nýn katkýsý, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn
teþviki, Bursa Valiliði'nin desteði ile ÇEKÜL
Vakfý, Mimarlar Odasý ve Marmara Boðazlarý
Belediyeler Birliði'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilen TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ
KURULUÞ TOPLANTISI'nda hazýr bulunan
Belediye Baþkanlarý ve temsilcileri;

olma gururunu taþýmaktadýrlar. Ancak, ekte
tüzüðü benimseyen diðer tarihi kentlerimiz de
bu birliðe üye olarak, ayný gururu bizlerle
paylaþabileceklerdir.

Bize Yansýyanlar
KALEKONDULARA YURTTAÞ
TEPKÝSÝ
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S

ÝNOP (AA) -Gaskalýlar tarafýndan yaptýrýlan ve Pontuslular, Romalýlar,
Bizanslýlar, Selçuklular ve Osmanlýlar dönemlerinde ‘kale’; cumhuriyet döneminde ise bir
bölümü ‘cezaevi’ olarak kullanýlan Sinop
Kalesi’nin surlarýna yapýlan evler, vatandaþlarýn
tepkilerine neden oluyor. Belediye Baþkaný
Hamza ÝNCE, evlerin önceki dönemlerde alýnan ruhsatla inþa edildiðini anlatarak “Kale,
yerli ve yabancý turistlerin büyük beðenisini
kazanýyor. Ancak bakýmsýzlýktan bir çok yeri
tahrip edilmiþ. Bunun yaný sýra bir bölümünün
surlarýna konutlar yapýlmýþ. O dönemlerde kale
surlarýna inþaat yapma izni verenleri kimse
affetmez. Bu çirkin görüntü bir an önce kalkmalý.” dedi.
Cumhuriyet 7.3.2001

*****************************
SÝT ALANINA SANTRAL ÝZNÝ YOK

A

NKARA (AA) -Danýþtay Ýdari Dava
Daireleri Genel Kurulu, doðal SÝT alanlarýna çevreye zarar vermeyecek þekilde enerji
santralý yapýmýna olanak tanýyan ilke kararýnýn
yürütülmesini durdurdu. TEMA Vakfý, Kültür
ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu’nun 659 sayýlý ilke kararýnýn, “Ülke çýkarlarý
açýsýndan yapýlmasýnda zorunluluk olduðu ilgili
bakanlýkça belirlenmek koþuluyla 1., 2. ve 3.
derece doðal SÝT alanlarýnda” baþlýklý
bölümünün korumaya yönelik 1/25000 ölçekli
çevre düzeni planý ve/veya 1/5000 ölçekli
nazým plan kapsamýnda, plan yapýlmadýðý
hallerde yapýlacak tespit çerçevesinde, ilgili
koruma kurulunca uygun görülecek þekliyle
çevreye zarar vermeyecek enerji santrallarý
yapýlabileceði þeklindeki 1 numaralý kýsmýnýn
iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle
dava açmýþtý.
Cumhuriyet 7.3.2001
******************************
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Orta Assur Dönemi’ne ait çivi yazýlý tablet (Gre Cano)
The Middle Assyrian cuneiform tablet from Gre Cano

Ilýsu ve Karkamýþ Baraj Gölleri Altýnda
Kalacak "Arkeolojik Kültür Varlýk-larýný
Kurtarma Projesi, 2001 Faaliyetleri Tanýtým
Kokteyli" 19.02.2001 günü Ýstanbul Hilton'da
gerçekleþtirildi.
*******************************

A

vusturya, Hekate heykelinin geri verilmesini reddetti.

TÜRKÝYE TEMYÝZE GÝDECEK
Viyana'daki mahkemeye, Yataðan-Turgut'taki Lagina antik kentinde Hekate Tapýnaðý'nda yaptýðý bilimsel kazýlarda önemli
buluntular elde eden Selçuk Üniversitesi Doçenti Dr. Ahmet TIRPAN ile DTCF Profesörü Dr. Orhan BÝNGÖL, Anýtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüðü'nün istemi üzerine birer
bilimsel rapor gönderdiler. Heykelin, Anadolu'ya özgü bir tanrýça olduðu ve baþka bir
ülkeden gitmesinin beklenemeyeceði de
bildirildi.
ANKARA-Viyana Asliye Hukuk Mahkemesi, Adana'dan kaçýrýlan ve Avusturya'da bir
müzayedeye çýkarýlan, bronzdan yapýlmýþ,
Anadolu'ya özgü tanrýça Hekate heykelinin
Türkiye'ye geri verilmesi istemini reddetti.
Kültür Bakanlýðý, "Üçlü Hekate Heykeli"nin 22 Nisan'da 800 bin Avusturya Þilini (yaklaþýk 50 milyar lira) deðerle müzayedeye çýkaiDOL

Bize Yansýyanlar
rýlýþýný haber alýnca Viyana Büyükelçiliði' nin
avukatlarý aracýlýðýyla satýþý durdurmuþtu. 46
cm' lik bronz heykeli Avusturya'nýn ünlü ve sermayesenin önemli bölümü devlete ait olan
"Dorotheum"müzayede evi, açýk arttýrmaya
çýkarmýþtý.
Müzayededen beþ gün önce Viyana'daki
Türk Büyükelçiliði'ne gelen bir telefon ihbarýnda, heykelin Adana-Ceyhan yakýnlarýndan
kaçýrýldýðý bildirilmiþti. Türkiye'nin istemi üzerine devreye giren Viyana polisi, eserin satýþýný
durdurmuþ, Viyana mahkemesince de esere el
konulmuþtu.

Daha sonra müzayede evi yetkilileri, Tütüncü'nün bronz heykeli 17 yýl önce Heinrich
Schorn adlý bir Almandan 4500 DM'ye satýn
aldýðýný, eserin Ýtalya'dan geldiðinin sanýldýðýný
öne sürmüþlerdi.
Tütüncü'nün avukatý Dr. Maria Christine
Engelherdt ile yapýlan çeþitli görüþmelerde
avukat, müzayede evinin Tütüncü'ye ödediði
280 bin Þilinlik avansý, faizi ile geri istediðini,
isteðin yerine getirilmemesi durumunda
heykele el konulacaðýný, Türk hükümeti istiyorsa eseri bu deðerden satýn almasýný önermiþti.
Türkiye'nin temsilcileri, 1800'lü yýllarýn sonlarýndan bu yana ülkeden tarihsel ve kültürel
mirasýn çýkýþýnýn yasak olduðunu, bu nedenle
Türkiye'nin kendi malýný satýn almasýnýn söz
konusu olamayacaðýný, eserin geri verilmesi
gerektiðini bildirmiþlerdi.
Görüþmelerde bir sonuca ulaþýlamamasý üzerine Türkiye, eserin geri verilmesi için Viyana'da dava açtý. Mahkemeye, Yataðan-Turgut'taki
Lagina antik kentinde Hekate Tapýnaðý'nda yaptýðý bilimsel kazýlarda önemli buluntular elde
eden, Selçuk Üniversitesi Doçenti Dr. Ahmet
TIRPAN ile DTCF Profesörü Dr. Orhan
BÝNGÖL, Anýtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüðü'nün istemi üzerine Viyana'ya birer
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Ayrýca heykelin kaidesi üzerinde üç satýrlýk
antik yazýda yer alan 164 rakamýnýn bir tarih
olduðunu da Viyana Üniversitesi'nde görevli
eski diller uzmaný Doç. Dr. Mustafa SAYAR
þöyle belirledi.
"Antik Misis-bugünkü Adana-yöresinde
bulunan Mopsuhestia kentinde yerel bir takvim
kullanýlmaktaydý. Bu yerel takvim, günümüzde
kullanýlana göre ÝÖ 67 yýlýnda baþladýðý için,
kaidedeki 164 rakamýndan bu eser ÝS 97 yýlýna
tarihlenir."
Kaidedeki yazýdan da "Gaios Julios Lon-gos
adlý bir rahibin bu heykeli Hekate Tapýnaðý'na
sunduðu"anlaþýlýyor.
Mahkemenin atadýðý bilirkiþinin de bu görüþlere yakýn rapor vermesine karþýlýk "Landesgerich Für Zivilrecht Zachen" mahkemesinin yargýcý Dr. Alfred Popper, heykelin
yüzde 90 olasýlýkla Anadolu'ya özgün olsa da
yüzde 10'luk olasýlýkla baþka bir yerden gelebileceði ve Türkiye'den yasadýþý olarak çýkýþýnýn
kanýtlanamadýðý gibi gerekçeler ile heykelin
Türkiye'ye geri verilmesi isteminin kabul edilemeyeceðine karar verdi.
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün olumlu
giriþimlerine raðmen alýnan bu sonuçtan sonra
temyiz yolu açýk olduðu için Türkiye hükümetinin de bu yola baþvuracaðý bildiriliyor.
Tanrýça Hekate kimdir?

A

nadolu'ya özgü ve Efes Artemisi benzeri
iþlevleri bulunan tanrýça Hekate'nin en
ünlü tapýnaðý Yataðan-Turgut yakýnýndaki Lagina
antik kentindedir. Ýkisi de Anadolu doðumlu
Artemis-Apollon ile Hekate kardeþ çocuklarýdýr.
Ýyiliksever olduðu kadar, ruh, hayalet, cin, þeytan,
hortlak ve karabasanlarýn da yöneticisidir.
Büyücülük, mezarlýklarýn sahipliði, ölenlerin ruhlarýný teslim alma gibi güçlere sahiptir. Denizci,
süvari ve avcýlarýn yardýmcýsý olan Hekate, gökte,
karada ve denizde yetkilendirilmiþ tek tanrýça
olduðu için genelde, satýþa çýkan heykelde olduðu
gibi üçlü görüntüleniyor.Cumhuriyet 7.3.2001

Özgen ACAR
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BÝZE YANSIYANLAR

Müzayede evinin hukuk danýþmaný Dr.
Michaele Bergen, eserin 30 yýl öncesine iliþkin
alýþveriþ faturalarýnýn bulunduðunu, satýcýnýn
bir Alman özel koleksiyoncu olduðunu öne sürmüþtü. Oysa yapýlan araþtýrmada, satýcýnýn
1965'ten beri yaþadýðý Almanya'da 1975'te
uyuþturucu kaçakçýlýðýndan sabýkalý, Düsseldorf'ta döner büfesi iþleten Bingöllü Mehmet
Tütüncü olduðu saptanmýþtý.

bilimsel rapor gönderdiler. Heykelin Anadolu'
ya özgü bir tanrýça olduðu ve baþka bir ülkeden
gitmesinin beklenemeyeceði de bildirildi.

Bize Yansýyanlar
ANKARA, ALTINDAÐ, ULUS
6101 ADA 2 PARSEL
Prof. Dr. Ahmet TIRPAN

yapýlmýþ? 10 cm. çapýnda burgu ile alýnan örneklere dayanýlarak. Ret edilir. Bilimsel yöntemlerle
Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOÐLU yönetiminde, Müze ortak kazýsý; Sütunlu bir antik yol ve

BÝZE YANSIYANLAR

U

mursamazlýðýn
ve
vurdumduymazlýðýn
en üst safhasý yaþanýyor. Ankara'nýn merkezinde, Ankara
Valiliði'nin ön bahçesinde
Kültür Bakanlýðý, Anýtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüðü,
Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Anka-ra
Kültür ve Tabiat Varlýkla-rýný
Koruma Kurulu Müdürlüðü'ne yaklaþýk 1 km. mesafede, yani tüm yetkililerin
gözleri önünde bir kültür varlýðý katliamý!...

Ýnþaata baþlamadan önceki kazý alaný.

Ne Anayasa, ne Yasalar, ne de Uluslararasý
Sözleþmeler ve ne de mesleki etik anlayýþý onlarý
baðlýyor. Daha da kötüsü bu kötü örnekler bütün
yurt sathýna yayýlýyor.
Nedir Bu; tarihi çekirdekte bir yapýlanma talebi. Arsanýn yarýsýnýn temeli kazýlmýþ bile, diðer
yarýsýndan arkeolojik sondaj raporu istenir. Rapor
gelir, arkeolojik bulgu yok. Nasýl bir sondaj

Ýnþaat sonrasý geriye kalanlar.
52

yolun iki yanýnda muntazam dükkanlar, tabanlarý
opus sektile veya mermer döþeli. Bir alt tabakalarda Friglere kadar uzanan statigrafi veren eserler. Rapor edilir, eserler yayýnlara geçer. Yerli
yabancý tüm bilim aleminin dikkatini çeker.
Ankara'nýn yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþkenti'nin tarihi için son derece önemli kalýntýlar.Arsa sahibinin de yapýlacak proje doðrultusunda bu özgün kalýntýlarý koruyacaðýna ve burayý bir
açýk hava müzesi yapacaðýna dair taahhüdü var.
Ne oldu, nasýl oldu,
caddedeki tüm dükkanlar yýkýldý ve sadece
yalnýz bir yol döþemesi
geriye kaldý. Rant gene
Talibanvari yöntemlerle
görevini yerine getirdi.
Ülkemizin kalkýnmasýnýn önüne geçen bir
kültür deðerimiz daha
yok edildi!...
Kentsel-Arkeolojik
SÝT uygulamasýna iyi bir
örnek olmasý gereken bu
alaný da göz göre göre
yitirdik.
iDOL

Üyelerimizden Haberler

Ayasofya Müze Müdürü Ali KILIÇKAYA,
-.Bir süre önce Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüðü'nden, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüðü arkeolog kadrosuna atanan Ferahnur
GÜVEN emekliye ayrýldýlar.
Tokat Ýl Kültür Müdürlüðü Þube Müdürü
Feridun ÇOPUROÐLU, Eskiþehir Müze Müdürü
kadrosuna atandý.
Bir süre önce Ýstanbul II. Numaralý Kül-tür
ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu üyeliði
görevinden alýnan Doç. Dr. Aslý Erim ÖZDOÐAN
mahkeme kararýyla bu görevine yeniden atandý.
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu üyesi Doç.Dr.Sevil GÜLÇUR bu
görevinden alýndý!

Bergama Müze Müdürü Ahmet YARAÞ,
Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü’nden ayrýlarak Edirne Trakya Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi kadrosuna yatay
geçiþ yaptý.
KÜLTÜR BAKANLIÐI'NDA
ATAMALAR:
Kurtuluþ Savaþý ve Cumhuriyet Müzeleri
Müdürü Mehmet YILMAZ, Anýtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüðü, Müzeler ve Kazýlar Dairesi
Baþkanlýðý'na,
Zonguldak Müze Müdürü Ertuðrul DANIK,
Ankara Kurtuluþ Savaþý ve Cumhuriyet Müzeleri
Müdürlüðü'ne,
Adana Röleve ve Anýtlar Müdürü Erol
DOÐAN Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü,
Genel Müdür Yardýmcýlýðý kadrosuna,
Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu Müdürü Ýsmail SALMAN KTVK Genel
Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýlýðý kadrosuna

ARKEOLOJÝ ÖKSÜZ KALDI

T

ürkiye Arkeoloisinin Hanýmefendisi
olarak tanýnan Prof. Dr. Jale ÝNAN, parkinson hastalýðý nedeniyle 87 yaþýnda yaþamýný
yitirdi.Kýrk yýlý aþkýn süre arkeolojiye hizmet
veren Jale ÝNAN, yorulmak bilmez idealist
cumhuriyet kuþaðýnýn son temsilcilerindendi.
Ülkemiz arkeolojisine eðitim, kazý, araþtýrma, restorasyon, yayýn, müze kurma ve eski eser
kaçakçýlýðý ile mücadele alanlarýnda hizmet
veren Jale ÝNAN, 1 Þubat 1914’de Ýstanbul’da
doðdu.1934’de arkeoloji eðitimi için Alexander
von Humbolt’un ilk bursiyerlerinden biri olarak
Berlin’e gitti, bir yýl sonra Türk devletinin bursunu alarak 1943 yýlýnda ünlü bilimadamý
Gerhard Rodenwatt’ýn yanýnda doktorasýný
tamamladý.
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski
Çað Kürsüsü’nde Prof. Dr. C. Bosch’un asistanlýðýný yapan Jale ÝNAN 1946 yýlýnda ÝÜ.Klasik
Arkeoloji Kürsüsü’nün çalýþmalarýna katýldý.
Kürsüde Prof. Dr. Arif Müfit MANSEL’in asistanlýðýný yapmaya baþladý. Ayný yýl Mansel ile
birlikte Türk Tarih Kurumu adýna Antalya’nýn
Side ve Perge antik kentlerinde kazýlara baþladý
ve bu kazýlar kesintisiz sürdü. Perge’de gün ýþýðýna çýkarýlan eþsiz eserler nedeniyle Antalya
Müzesi, iki kez geniþletildi.
Emekli olduðu 1983 yýlýndan sonra da ilerlemiþ parkinson hastalýðýna karþýn çalýþmalarýný
sürdürdü. Yaptýðý araþtýrmalarý yayýna dönüþtürerek,klasik arkeolojinin önemli baþvuru eserlerini oluþturdu.
28/02/2001 Cumhuriyet

atandýlar
ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ DERGÝSÝ
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Üyelerimizden Haberler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü
Ýlhan TEMÝZSOY Kültür Bakanlýðý Müþavir kadrosuna atandý. Sn. Temizsoy Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüðü görevini de geçici görevle
yürütüyor.

Prof. Dr. Jale ÝNAN Yaþamýný Yitirdi

Aramýza Katýlanlar

Aramýza Katýlanlar

F. Berna TUNÇER
Ali Murat BERÝLMEN
Nevin ARSLAN
Ýlknur TÜRKOÐLU
Erman BEDÝZ
Aynur BEDÝZ
Sema YAVUZ
Faris DEMÝR
Özlem ÖZMEN
Gülþen YAÐCI
Ýrfan TUÐCU
Osman DOÐANAY
Derya ÞAHÝN
Bülent GÖNÜLTAÞ
Turan BÝLDÝK
Ahmet ÝLASLI
Metin ÝMREN
Sabiha PAZARCI
Metin TÜRKTÜZÜN
Günnur ÇÝL
Tülay BEYOÐLU
Davut KAPLAN
Yavuz ERSAN
Mehmet EROÐLU
Mehmet MEDER
Bülent ZEKA
Asuman Arzu AFACAN
Yüksel ÖZMEN

ASÝL ÜYELER
Viola Sanatçýsý
Sigortacý
Grafiker
Çizimci
Arkeolog
Arkeolog
Öðretmen
Yük. Lisans Öðrencisi
Öðretmen
Yük. Lisans Öðrencisi
Araþtýrma Görevlisi
Yük. Lisans Öðrencisi
Yük. Lisans Öðrencisi
Yük. Lisans Öðrencisi
Yük. Lisans Öðrencisi
Arkeolog
Arkeolog
Arkeolog
Arkeolog
Yük. Lisans Öðrencisi
Emekli
Araþtýrma Görevlisi
Yük. Lisans Öðrencisi
Arkeolog

Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Adana Müzesi
Adana Müzesi
Adana
Adana
Adana
Adana
Çukurova Ünv.
Selçuk Ünv.
Selçuk Ünv.
Atatürk Ünv.
Atatürk Ünv.
Afyon Müzesi
Kütahya Müzesi
Kütahya Müzesi
Kütahya Müze Md.
Çukurova Ünv.
Ankara
Atatürk Ünv.
Selçuk Ünv.
Aydýn Müzesi

FAHRÝ ÜYELER
Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Ünv.

Antropolog, Yük. Lis. Öðr. Selçuk Ünv.
Sanat Tarihçi, Sigortacý
Adana
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