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SunuşAllianoi 

TARİHTE ÖYLE BİR YER DUŞÜNÜN Kİ,  SU İÇİN KURULMUŞ OLSUN VE 
SU YÜZÜNDEN YOK OLMAK ZORUNDA KALSIN...

ALLIANOI

Türkiye’nin batısında, Bergama’nın 18 km ku-
zeydoğusunda, bir grup genç arkeolog, 1998 yı-

lından beri hummalı bir çalışma yürütüyor. Yortanlı 
Barajı’nın gölet alanının ortasındaki kazı çalışmaları, 
2000 yıllık sağaltım merkezlerinden birini gün ışığına 
çıkarıyor. Görkemli ılıcası, caddeleri, sokakları, anıt-
sal kapıları, peristylli yapıları, köprüleri, çeşmeleri, 
dükkanları, kült yapısı, kilisesi ve diğer anıtsal mima-
ri yapıları ve şifalı suları ile Allianoi!

Bakırçay havzasının 670 hektarlık verimli toprak-
larını ve Allianoi’u tehdit eden proje, sulama amaçlı 
Yortanlı Barajı. Bugün artezyen kuyuları ile sulanan 
bölge, baraj faaliyete geçtikten sonra, sadece 40-50 
yıl hizmet verebilecek. Baraj projesi tüm tarihi ka-
lıntıların yanı sıra, ekolojik hayatı da su altında bıra-
kacak. Yüzyıllar öncesinden gelen bu kültür mirası, 
tam olarak araştırılmadan tekrar sonsuza kadar yok 
olacak. İnsanoğluna su ile şifa veren 1800 yıllık an-
tik Allianoi; iletişim çağında, insanoğlunun iletişim 
eksikliği nedeniyle sular altında kalacak gibi görül-
mektedir.

Allianoi’da ortaya çıkarılan sağlık merkezi 
Pergamon’un antik çağdaki işlevi konusunda bir baş-
ka önemli noktayı gözler önüne koydu. Allianoi ile 
birlikte Bergama’nın antik çağda önemli bir tıp mer-
kezi olduğu ortaya çıktı.

Bergama Asklepieionu’nda psikoterapi uygulanır-
ken, Allianoi’da, sıcak su kaynağından dolayı hidro-
terapi uygulanıyordu. Ayrıca Roma Çağı’na ait, toplu 
halde bulunan tıp aletleri, burada cerrahi müdahalele-
rin de yapıldığını göstermiştir. Biri halen kullanılan 
çift kemerli Batı, diğeri 2000 yılında ortaya çıkartılan 
Doğu Köprüsü, sütunlu anıtsal caddeleri ve kesişen 
sokakları ile Roma Çağı’ndaki mimarlık, şehircilik 
ve hidroloji mühendisliğinin ne kadar gelişkin oldu-
ğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Kazı heyeti, keşfettikleri yerleşimin görkemli ya-
pıları karşısında her sezon daha ilginç sorun ve so-
nuçlarla karşılaşmaktadır. Özenle inşa edilmiş binala-
rı ile şehir planlamacılığı açısından günümüze örnek 
olacak nitelikte bir yerleşim bugün ziyaret edilebi-
lecek hale getirilmiştir. Otoparkı, gezi yolları, seyir 
platformları, bilgi panoları ile Allianoi en az 2 saat 
ziyaret edilebilecek bir ören yeri konumundadır.

Allianoi, 9 bin m²’lik kullanım alanı ile Anadolu’da 
şimdiye kadar görülenler içinde halen sıcak suyu bu-
lunan  en büyük ve en iyi korunmuş ılıca olma özelli-
ğini taşımaktadır. 1998 yılında genç bir ekip ve ama-
tör bir ruhla yola çıkılarak yapılan çalışmalarda ortaya 

çıkarılanlar, kazı ekibini daha çok ateşlemiş, Allianoi 
sular altına terk edilmeden bütün sırlarını ortaya çı-
kartmak için sponsor arayışına girilmiştir. Bu amaç-
la kurulan Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği’ne 
gelen yardımlar sonucu ekip daha da genişletilmiş, 
geceli gündüzlü bir çalışma temposuna girilmiştir. 
Kurtarma kazıları için lüks görülen, kendi içinde or-
ganize olan restorasyon ve konservasyon ekibi, kazı 
alanından müze vitrinine kadar her buluntuyu elden 
geçirmiştir. Kazılar sırasında ortaya çıkan her bulun-
tu bilimsel anlamda her açıdan belgelenmiş yayına 
hazırlanmıştır. Etütlük malzemelerin tümü bilimsel 
kıstaslarla arşivlenmiştir. İşlemden geçen taşınabilir 
eserlerin tümü, sergilenmek için gerekli ön aşamalar-
dan geçirilerek Bergama Müzesi’ne taşınmıştır. Erken 
Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar çok sayıda 
eser,  bu şekilde Bergama Müzesi’ne kaldırılmıştır. 
Kazılarda elde edilen arkeolojik bulgular; Allianoi’un 
İÖ II. yy’dan İS XI. yy’ın sonuna kadar, önemli bir 
merkez olduğunu göstermiştir. 

Bugün dünyanın dört bir köşesinden yılda beş yüz 
bini aşkın tarih tutkunu, Bergama’daki Akropol ve 
Asklepeion’u görmek için Bergama’ya geliyor. Ber-
gama ve Anadolu’nun ikinci sağlık merkezi Allianoi, 
bir yandan bölgenin arkeolojik önemini artırırken, 
diğer yandan da ülke ve ilçe turizm potansiyeli ile 
dikkat çekiyor.

1970’li yıllarda yapılmaya başlanmış tarihsel bir 
yanlış 8 yıldır düzeltilmeye çalışıyor. Fazla zamanları 
yok. Çünkü antik kalıntıların da üzerinde esen seçim 
rüzgârları, barajın gövdesini çoktan, yükseltmiş.  

Allianoi, İzmir I Numaralı KTVK Kurulu tara-
fından 2001 yılında; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
ilan edilmiştir. Bu karar, bugüne kadar İzmir II Nu-
maralı KTVK Bölge Kurulu tarafında iki kez tasdik 
edilmiştir. Bakanlık tarafından oluşturulan bütün ku-
rullar Allianoi’un korunması yönünde karar verirken, 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmaya değer ol-
duğunu vurgulamıştır. Avrupa Parlamentosu, Europa 
Nostra, WAC gibi uluslararası kuruluşlar ile çok sa-
yıda ulusal STK ve yerel kamuoyu korunmasını talep 
etmiştir.

Bütün bunlara rağmen ; Eğer bir şeyler yapılmaz, 
alternatifler dikkate alınmaz ise, 1800 yıl önce su 
için kurulan bu sağlık merkezi yine su yüzünden 
yok olacak ! Görenler kendini şanslı hissedecek, ta-
rihe tanıklık ettikleri için! Yaşayanlar; garip bir hü-
zün ile hatırlayacak, “acaba sorumlulara yeterince 
duyuramadık mı ?” diye..    

BU YÜZYILDA VE BU EŞSİZ COĞRAFYADA YAŞAYAN ŞANSLI BİZLER,
YOK EDEN DEĞİL KORUYAN, YAŞATAN OLARAK ANILALIM…

Arkeologlar Derneği  Yönetim Kurulu
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► Allianoi Girişim Grubu nasıl kuruldu?
Yaklaşık 2 yıldır İzmir’de, değişik meslek grup-

larından çok sayıda gönüllünün bir araya gelmesiyle 
Allianoi Girişim Grubu adı altında kendiliğinden bir 
sivil inisiyatif oluştu. Büyük bir özveri ile mücade-
le eden; başta avukatlar olmak üzere, doktor, mimar, 
mühendis, öğrenci, öğretim elemanı, gazeteci, ser-
best meslek sahibi gibi değişik yaş gruplarından çok 
sayıda gönüllü bir araya geldi. Grubun oluşmasında 
sanırım o güne kadar özellikle yazılı basın, radyo ve 
televizyonlarda yer alan binlerce haber de etkili oldu. 
Kısa zamanda büyük bir duyarlılık gösterdiler. Sivil 
inisiyatif Konak Belediyesi toplantı salonunda her 
ayın son Cuma günü herkese açık toplantı organize 
etmeye başladı. Böylece grup zamanla daha da geniş-
ledi. Ancak İzmir’de; tarih, doğa ve çevreye duyarlı 
bir grup zaten her zaman var olagelmişti. Hele Ber-
gama bu konuda son yıllarda her zaman öncü görev 
üstlenmişti. Son yıllarda bu konuda yaşanan olum-
suzluklar bu aydınların her zaman konusu olmuştu. 
Allianoi Girişim Grubu şu anda tüm Ege’yi ilgilen-
diren EGEÇEP’in kurulmasında da aktif rol oynadı. 
Bugün çevre ile ilgili tüm etkinliğin içinde bu platfor-
mun üyelerini bulabilmek mümkün.

 Soner ATEŞOĞULLARI, Arkeolog
 soneratesogullari@gmail.com

► Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
‘Allianoi İçin Tarihi Çağrı’ da bulunarak Yortan-
lı Barajı’nın açılışını yapmamasını istediniz. Sn 
Recep Tayyip Erdoğan 15 Aralık 2005 tarihinde 
yapılması planlanan Yortanlı Barajı’nın açılışını 
yapmadı. Bundan sonra nasıl bir gelişme bekli-
yorsunuz?

Başbakanımız 15 Aralık’ta İzmir’e geldi. Hatırla-
yacağınız gibi büyük yankı yaratan bir konuşma ile 
D.S.İ.’nin gerçekleştirdiği diğer projelerin açılışını 
İzmir’de yaptı. Ancak İzmir II Numaralı Kültür ve Ta-
biat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu kararı nedeniy-
le, hukuka olan saygısı nedeniyle Yortanlı Barajı’nın 
açılışını yapmadı. Allianoi Girişim Grubu aldığı bir 
karar ile Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ba-
raj ile ilgili doğru bilgilendirilmemiş olabileceğini 
düşünülerek, ‘tarihi bir çağrı yapma’ gereğini duy-
muştu. Sonuç verip vermeyeceğini ise gerçekten bi-
lemiyorduk. Ancak eğer çağdaş bir hukuk devleti ol-
duğumuzu iddia ediyorsak, etkili olması gerekir diye 
düşünüyorduk. Çünkü bu gruptaki insanlara Yortanlı 
Barajı’nın yapılması veya yapılmaması bir menfaat 
sağlamıyordu. Tam tersine kamu yararını esas alıp 
bölge ve ülke ekonomisi için daha doğru olanı ve her 

YARD. DOÇ. DR. AHMET YARAŞ İLE SÖYLEŞİ
DERNEĞİMİZ ÜYESİ SONER ATEŞOĞULLARI ALLİANOİ KAZISI BİLİMSEL HEYET BAŞKANI 

YARD. DOÇ. DR. AHMET YARAŞ İLE BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
BERGAMA İLÇESİ, PAŞA ILICASI MEVKİİ’NDE BULANAN ALLİANOİ KENTİ YAKIN BİR GELECEKTE 

YORTANLI BARAJI’NIN SULARI ALTINDA KALMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA…
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şeyden öte çağdaş olanı dile getiriyor-
lardı. Sonuçta barajın hiçbir şekilde 
yapılmaması diye bir söylem zaten 
hiçbir dönem dile getirilmedi. Hat-
ta bu aklımızdan bile geçmedi. Tek 
arzu edilen, baraj gövdesinin aksının 
değişmesiydi! Bu söylemi de; önce 
Bergama Müze Müdürü olarak, ar-
dından Bilimsel Kazı Heyet Başkanı 
olarak 1998 Kasım ayından beri her 
platformda yazıp söyleye gelmiştik. 
Ancak bugüne kadar sesimizi duyan 
olmadı. Ne yazık ki şimdi bir takım 
kimseler, sanki baraj aksına karşı ol-
duğumuzu yeni söylüyormuşuz gibi 
lanse etmeye çalışıyorlar. Hatta daha 
ileri giderek bizleri vatan haini ilan 
etme cüretini bile bulabiliyorlar. Biz 
bilim adamlarının ne bir müteahhitle 
ne bir ekonomik kaygı ile bağlantı-
mız var ve bu ülkeyi belki onlardan 
daha çok seviyoruz. Biz geleceğe 
daha güvenli bakabilmek için elimiz-
den geldiğince hiç bir kaygı gözetmeden çalışıyoruz. 
Türkiye’nin genelinde de bu sorun her zaman vardır. 
Bilim adamlarının yada bir konuda yoğunlaşmış kim-
selerin bazı verilerle ortaya koydukları sonuçlar dik-
kate alınmaz. Beklenen olduktan sonra başa dönülür 
ve suçlu aranır. Bu noktaya ulaşacağını 1999 yılında 
farkına varmış, bütün raporlarımda belirtmiş; konu 
ile ilgili makaleler yazmıştım. Hatta bir adım ileri-
ye giderek 12 dakikalık güzel bir belgesel hazırladık. 
Ve o tarihlerde kendi olanaklarımızla çoğaltıp, başta 
şimdiki adı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, D.S.İ. İzmir Valiliği, Bergama Kayma-
kamlığı, olmak üzere her yere CD olarak gönderdik. 
Raporlarımıza ekledik. Hiçbir tepki gelmedi. Ancak o 
tarihlerde bizzat metninde yazdığım gibi ‘baraj göv-
desinin üzerinde esen seçim rüzgarları’ ifadesi bugün 
yaşananları özetliyor. Bu barajın temelinin atımı veya 
Allianoi’un lokalizasyonunun yapıldığı 2000 yılında, 
AKP daha yoktu. Dolayısı ile temel atımı sırasında 

mevcut yönetimin her hangi bir ta-
sarrufu olmaz. Ancak bilimsel bu-
luntuların değerlendirilmesi ve buna 
göre alternatif projeye sahip çıkılması 
mevcut yönetimin dolayısı ile ülke-
mizin gururu olacaktır.

► Allianoi’de bu güne kadar 
nasıl bir süreç yaşandı? Bu güne 
nasıl gelindi?  

Bergama’da kurtarma kazısı ça-
lışmaları, 1994 yılında başladı. 1998 
yılına kadar baraj gövdesinin bulun-
duğu alanda yapıldı. 1998 yılından bu 
yana daha kapsamlı bir ekiple bugün-
kü Paşa Ilıcası Mevkii’nde, yani 2000 
yılında bilimsel anlamda lokalize edi-
len Allianoi’da yapılmaya başlandı. 
O tarihte Allianoi’da Roma Çağı’na 
ait halen kullanılan bir Köprü ve Ilıca 
vardı. Her iki yapı da Osmanlı döne-
minden beri sürekli kullanımdaydı. 
Ancak ne yazık ki, her iki yapının da 
tespit ve tescili ilgili kurumlar tara-

fından yapılmamıştı. Barajın temelinin görkemli bir 
şekilde atıldığı 1994 yılında, Roma Köprüsü kurul 
kararına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüğü tara-
fından kötü restore edilerek, kullanıma açılmıştı. Ilıca 
ise aynı yıllarda İzmir Valisi Kutlu Aktaş tarafından, 
İl Özel İdaresi’nin ihalesi sonucu restore ettirilmişti. 
Bergamalı bir işletmeciye verilen Ilıca, 1998 yılına 
kadar yoğun bir şekilde kullanılıyordu. 1998 yılının 
Şubat ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle Ilıca bir 
kez daha afeti yaşamıştı. Barajın gövdesi, gelen afet-
le tamamen sürüklenerek yok olmuştu. 1998 yılında 
dönemin İzmir Valisi’ne başvurularak, bu afet sonra-
sı Ilıca’nın artık hizmet veremeyeceği kabul gördü-
ğünden müzeye tahsis edilmesi sağlandı. Bu tarihten 
sonra Ilıcanın binaları kazı evi olarak kullanılmaya 
başlandı. 2003 yılından itibaren de restore edilerek 
tahrip edilmiş ve üzerine bina inşa edilmiş yapılar te-
mizlenerek antik ılıca ortaya çıkartılmaya başlandı. 

Ne yazık ki şimdi 
bir takım kimseler, 
sanki baraj aksına 
karşı olduğumuzu 

yeni söylüyormuşuz 
gibi lanse etmeye 
çalışıyorlar. Hatta 
daha ileri giderek 
bizleri vatan haini 

ilan etme cüretini bile 
bulabiliyorlar. Biz 

bilim adamlarının ne 
bir müteahhitle ne bir 
ekonomik kaygı ile 

bağlantımız var ve bu 
ülkeyi belki onlardan 
daha çok seviyoruz. 
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► Kurtarma kazılarına nasıl başladınız?
Kısa zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir’den ge-

niş ancak genç bir ekip kurulmak suretiyle kurtarma 
kazılarına başlandı. Gönüllülük esasıyla ve büyük 
bir özveri ile başlayan çalışmalar sonucunda, kalıntı 
olarak son derece zengin olan merkez kısa zaman-
da büyük ses getirdi. Aynı dönemlerde Zeugma’da 
da bir kurtarma kazısı yaşanıyordu. Dönemin Genel 
Müdürleri, Zeugma’yı gören bürokratlar ve yönetici-
leri, Allianoi’daki çalışmalardan son derece etkilen-
diklerini açıkça söylüyorlardı. Bunu yakın gelecekte 
yayınlanacak anı defterinde de kaleme aldılar. Çünkü 
arkeolog, mimar, restoratör ve topograflardan oluşan 
tamamen Türk ekiple, her yıl en az 6 ay boyunca, son 
derece sistemli ve disiplinli bir kazı yapılıyordu. Bu 
nedenledir ki, kısa zaman içinde bu kadar geniş alan 
ortaya çıkartıldı. Tam bir ören yeri görünümüne ka-
vuştu. Ayrıca gezi yolları ve bilgi panoları ile diğer 
ören yerlerinden ayrıcalıklı bir konuma geldi. Bu iş-
leri ise Philip Morris Sabancı firmasının katkıları ile 
yaptık. 

► Barajdan tamamen vazgeçilmesi söz konusu 
olamayacağına göre, Allianoi Girişim Grubu ola-
rak nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? 

Barajdan tamamen vazgeçilmesini zaten hiç-
bir zaman talep etmedik. Sulama amaçlı Yortanlı 
Barajı’nın gövde aksının değişmesini talep ettik veya 
Allianoi’un gerçek anlamda korunması için çalışma 
yapılması gerektiğini vurguladık. 1970’li yıllarda ba-
rajın gövdesinin Yortanlı Köyü’nün bulunduğu yere 
planlandığını, daha sonra gövde yerinin değiştirildi-
ği bilgisini barajın ihalesini D.S.İ.’den alan firmanın 

Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Sn. Osman Aksoy 
aktardı. Barajın gövde aksının mutlaka değişmesi, 
eğer bu mümkün değilse, en azından Allianoi’u içi-
ne alacak bir koruma setinin yapılması gerektiğini, 
hatta bu yönde bir projenin hazırlığını bizzat kendisi 
dile getirdi. Osman Bey Allianoi’a başlamadan önce 
arkeoloji ve tarihe son derece uzaktı. Hatta mesleği 
gereği arkeolojiye antipati ile bakarken, Allianoi’daki 
kurtarma kazıları sonucunda arkeolojiye gönülden 
bağlandı. Ancak 2004 yılında firma, kendisini başka 
bir görevle Artvin’e gönderdi. Sn. Aksoy, Allianoi’un 
korunması ve çocuklarımıza bırakılması konusunda 
duyarlılığını bugüne kadar yitirmemiştir. Yortanlı 
Barajı’nın hemen yanı başındaki Çaltıkoru Barajı’na 
neden ağırlık verilmediğini ise bölge halkı anlayabil-
miş değil! Bu barajın gövdesinde zemin etütlerinin iyi 
incelenmemesinden kaynaklanan heyelan nedeniyle, 
yanlış planlamadan dolayı proje değişimi yaşanıyor. 
Birkaç yıl içinde ona ağırlık vereceğiz denmesi ise 
anlaşılır gibi değil. 

►D.S.İ.’den alınan ödenekle kurtarma kazısı-
nın yapıldığı dolayısı ile bu durumun bir paradok-
su da beraberinde getirdiği doğru mu?

Son derece önemli bir konuya değindiniz. Evet 
barajın temelinin atıldığı yıldan bu yana D.S.İ.’nin 
barajın maliyetinden belli bir miktar kazıya ayırdığı 
ödenekle kazı çalışmaları yapılıyor. Bu Türkiye’de 
bugüne kadar ki bütün yatırımlarda yaşanan bir 
gerçek. Keban Barajı’nda, Birecik Barajı’nda, Ilısu 
Barajı’nda hatta Botaş Projesi’nde veya Metro İn-  
şaatında da aynı durum söz konusu. Ancak ilk kez su 
altında kalacak bir merkeze karşı bir duyarlılık söz 
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konusu olmuştur. Zeugma ve Hasankeyf’in de bunda 
etkisi büyük olmuştur. Diğer taraftan, Samsat’daki 
gibi bir başkentin feda edilmesinden gerekli dersi 
çıkarmayanların yanı sıra Allianoi için böyle bir du-
yarlılık olması ülkemiz için kültürel bir gelişmenin 
de yaşandığını göstermektedir. Keşke bunlardan ders 
alınmış olsa ve projeler ihaleye verilmeden önce bi-
limsel bir ekibin araziyi gerçek anlamda taramasına 
izin verilseydi. 

► Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği’ni ne 
zaman kurdunuz?

Allianoi’da yaşanan bu paradoks göz önüne alın-
dığından ve işte bugünlerde en çok söylenen ‘kurtar-
ma kazısının da parasını verdik’, söyleminden kurtu-
labilmek için 2000 yılında Bergama Yortanlı Kurtar-
ma Derneği kuruldu. Kazı çalışanları ve gönüllülerin 
kurduğu dernek, o tarihlerde Philip Morris-Sabancı 
A.Ş.’nin Allianoi’a sponsor olmasını sağladı. Ve 
2001-2003 arasında D.S.İ.’nin ayırdığı kadar bir öde-
neği kurtarma kazısına aktardı. Prefabrik bir kazı evi 
yaptı. Halen kazının bütün mutfak iaşesini, ulaşım, 
kırtasiye, posta, Allianoi’da iki bekçi gibi ve bazı zo-
runlu, acil ihtiyaçları dernek karşılıyor. Ödeneğin geç 
geldiği 2000-2005 yılları arasındaki işe başlarken iş-
çilerin yapmış olduğu temizlik ve kazı ön hazırlığının 
da ciddi bir tutarını yine dernek karşıladı. Yani ger-
çekten en az D.S.İ.’nin ödeneği kadar bir meblağ Yor-
tanlı Kurtarma Derneği tarafından kurtarma kazısına 
aktarılmıştır. Derneğe ise hiçbir karşılık beklemeden 
bazı kurum ve kuruluşlar destek olmaktadırlar. Kimisi 
kitap olarak, kimisi mutfak erzakı, kimisi su motoru, 
kimisi de bilgisayar, kırtasiye malzemesi olarak katkı 
sağlıyor. Ancak ‘barajın etkileyeceği alanlardaki kazı 
çalışmaları için protokol gereği parasını verdik tabii 
ki, su altında kalacak’ mantığı gerçekten son derece 
çağdışı. Sanki kan parası verilmiş! dolayısı ile her ya-
pılan mubahmış gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Sanki 
bu para uluslararası başka bir kurumdan çıkıyormuş 
ve bu ülkede eski eserler başka birininmiş gibi bir ta-
vır izleniyor. Bu ülkede bu eserlerin ortaya çıkartıl-
ması için milyarlar harcanıyor. Bunlar da bu ülkenin 
hazinesinden, dolayısıyla benim devlet memuru ola-

rak veya bizim verdiğimiz vergilerle barajlar yapılı-
yor veya bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
ortaya çıkartılıyor. D.S.İ. yetkililerinden, kendi cep-
lerinden veya uluslararası başka bir konsorsiyumdan 
gelmiş değil. Ancak emin olun baraj bir konsorsiyum 
tarafından yapılmış olsaydı bu sözleri utançlarından 
sarf edemezlerdi. Eğer gönderilen ödenek yanlış yer-
lere harcanmışsa veya usulsüzlük varsa o konuda 
söyleyecek bir şey yok ama ‘kazı yapıyorsanız bizim 
sayemizde’ denmesi gerçekten çok çağdışı. Bunlar 
devlet adamlığına yakışır sözler değil, olsa olsa kü-
çük esnaf tarafından söylenebilecek sözlerdir.

► D.S.İ. den bugüne kadar ne kadar ödenek 
geldi?

D.S.İ. den gelen ödenek gerçekten bir muamma! 
Ödenek biliyorsunuz D.S.İ.’den Genel Müdürlüğe 
aktarılıyor. Oradan da Bergama Mal Müdürlüğü’ne 
ve Bergama Müze Müdürlüğü’nün emrine veriliyor. 
Birkaç yıl hariç hemen hemen her yıl paranın önemli 
bir kısmı tenkis yani geri iade ediliyor. Ödenek kazı-
ya başladığımız Mayıs veya Haziran ayında gelmiyor. 
Bazen Temmuz ortasında hatta bazen Ağustos ayında 
geliyor. Yağmurların başladığı Ekim ayında ise ala-
nı terk etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ödenek 
kullanılamadan müze müdürlüğünce tenkis edilmek 
durumunda kalınıyor. 

► Allianoi’un önemi bu güne kadar anlatıla-
madı mı? Neden son yıla bırakıldı?

Bizler 1998 yılının Kasım ayından bu yana eli-
mizden geldiğince her yerde ve her durumda sesimizi 
duyurmaya çalıştık. İnternet ortamında arama motor-
larında bu durum çok açıkça görebilir. Ayrıca bir Kül-
tür Bakanı bir Kültür ve Turizm Bakanı bir de Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Allianoi’a geldi. Yerinde 
incelemelerde bulundu. Bunun dışında onlarca Genel 
Müdür geldi. Yani yeterince bürokrat ve politikacıya 
sesimizi duyurduk. Bizzat yerinde inceleme fırsatı 
buldular. 

► Her şey olumsuz anlamda gelişirse, 
Allianoi’da ikinci bir Zeugma olayı mı yaşana-
cak?

Zeugma’da en azından yamaçta olan bir kısım 
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su altında kalmaktan kurtuldu. Baraj 
göletinin altında kalan hiçbir kültür 
kalıntısının korunduğu henüz görül-
memiştir. Zeugma’da su altında kalan 
kısımların bir takım yöntemlerle ko-
runması denenmiş ancak sonuç alına-
mamıştır. Diğer taraftan Allianoi’un 
tamamı baraj göletinin en az 17 m. 
altında kalacaktır. Dolayısı ile bu 
şekliyle korunma şansının olmadığı 
zaten bakanlığın oluşturduğu komis-
yon raporu ile belgelenmiştir. Aslında 
ülkede yaşanan onlarca Baraj inşaatı-
nın altında nelerin tespit ve tescilinin 
yapılmadan feda edildiğini biz bile 
tam olarak bilmiyoruz. Allianoi tra-
jedisinin yanında bu da ülkemizin bir 
başka gerçeği.

► Konuya yerel yönetimler ve 
yerel halk nasıl bakıyor?

Bergama’nın Belediye Başkanı ve Kaymaka-
mı Allianoi’un korunmasını samimiyetle istiyorlar. 
Bunu değişik TV programlarında da deklare ettiler. 
Bergama ve Dikili’den çok sayıda yerli halk, özellik-
le turizmle uğraşanlar Allianoi’un mutlaka korunması 
gerektiğini düşünüyorlar. Sudan yararlanacak üç bel-
de başkanı barajın yapımı konusunda ısrarcı. Baraj 
ve gölet alanından olumsuz etkilenecek; Çaltıkoru, 
Örenli, Paşaköy, Çeltikçi ve Tırmanlar köylüleri ise 
barajı istemiyor. Ama bölge halkı ‘devlet bir kez ka-
rar vermişse bunun geri dönüşü olmaz, sıcak su yada 
antik miras onları pek bağlamaz’ inancında. Yani 
devletin yaptığından ahval olunmaz mantığındalar.

► Dünya kültürel mirası açısından çok önemli 
bir yerin 2001 yılında alınmış 1. Derece Arkeolo-
jik Sit Alanı kararına rağmen yok edilmeye çalışıl-
ması kabul edilebilir mi? Bunu uygarlık yolunda 
ilerleyen bir toplum olarak nasıl içimize sindire-
ceğiz?

Paşa Ilıcası ve çevresi için çok daha önce Arkeo-
lojik Sit kararı alınması gerekiyordu. Çünkü köprü ve 
ılıca mevcuttu. Hatta yoğun olarak kullanılmaktaydı. 
Bergama kazı heyetinin çıkardığı Altertümer von 
Pergamon’un 1912 yılında yayınlanan ilk bandında 
yer alıyordu. 1998 yılına kadar hemen hemen bütün 
Bergama Müze Müdürleri Paşa Ilıcası tesislerine en 
az bir kez gitmiş orada banyo almışlardır. Bu yöre 
halkı tarafından da ifade edilmektedir. Yine her iki 
binanın kötü onarımları için herhangi bir başvuru da 
bulunulmamış, herkes tarafından bilinen yapıların 
tescili veya bölgenin Arkeolojik Sit Alanı ilan edil-
mesi ne yazık ki, düşünülmemiştir. Öncelikle bunu 
kabul etmek meslektaşlarımız acısından çok güç. 
Diğer yandan Türkiye artık bu çağda sicilinde onca 

kırık varken, sulama amaçlı bir barajı üs-
telik bunca esere, kamuoyu, koruma ku-
rul kararları, yabancı elçilikler, onca sivil 
toplum örgütü, onca imza kampanyası, 
alternatif projeler ve AB olmasına rağmen 
yapıp Allianoi’un su altında bırakılacak ol-
masını anlayabilmiş, daha doğrusu kabul-
lenebilmiş değiliz. Kabullenmemiz de hiç-
bir zaman beklenmemelidir. Çünkü bütün 
bunlara karşın dünya kültür mirasına ait bu 
kalıntıları su altında bırakan bir toplumun 
çağdaş bir toplum olduğunu ileri sürebil-
mesi mümkün değildir. Devlet kendi ku-
rumlarını en başta da koruma kurullarını 
kâle almamış, dolayısıyla anlamsız kılmış 
olacaktır. 

► Allianoi için uluslararası plat-
formda başlattığınız girişimlerden bah-
sedebilir misiniz? Europa Nostra, ICO-
MOS ve Avrupa Arkeologlar Derneği 

ile birlikte Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinden 
sorumlu Devlet Bakanı Sn. Ali Babacan’a ve hü-
kümetteki bakanlara Allianoi’un korunması için 
bir mektup yazmıştı. AB Komiseri Olli Rehn’in de 
Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah Gül’e bir mektup 
yazdığını biliyoruz. Bütün bu gelişmelerin olumlu 
bir yansıması olmadı mı?

Allianoi Girişim Grubu’nun çalışmaları uluslar 
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arası platformda büyük yankı buldu. Ancak bu soru-
nun öncelikle kendi içimizde çözümlenmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Bizler sadece Allianoi için değil, 
diğer kültür varlıklarının da azami derecede korun-
ması için gayret gösterebilirsek AB’ye daha büyük 
bir saygınlıkla kabul ediliriz. Türkiye Cumhuriyeti 
kültür varlıklarının korunması ve geleceğe taşınması 
ile ilgili pek çok uluslar arası anlaşmaya imza atmış 
durumda. Malta, Valetta, Paris Anlaşmaları bunlardan 
sadece birkaçı. Allianoi’u Koruma Projesi’ni hayata 
geçirdiğimiz takdirde bence Avrupa Topluluğu’na 
girme sürecinde, müzakereler aşamasında daha farklı 
bir prestij sağlamış oluruz. Bergama Belediye Başka-
nı Sn. Raşit Ürper ile Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah 
Gül oldukça yakınlar. Bu bağlamda gerek AB’den ge-
len mektuplar gerekse belediye başkanımızın çabaları 
sayesinde Allianoi’un korunacağını umut ediyorum. 

► D.S.İ. bölgedeki ağaçları kesmeye başlamış. Bu 
geri dönülmez bir yola mı girildiğini ifade ediyor? 

D.S.İ. II. Bölge Müdürlüğü, köylülerden baraj gö-
let alanı içinde kalan arazideki ağaçların kesilmesini 
istemiş. Kesmek istemeyen köylülerin ağaçları ise 
çevre köylerden tutulan kimseler tarafından meyve-
leri ile birlikte kesilerek katledilmiştir. Bu kazı heye-
tine de bir mesajdır. 13 Ekim 2005 tarihinde koruma 
kurulu kararına rağmen ağaçların kesilmesi, ‘her ne 
karar alınırsa alınsın baraj suyu tutulacak, kendini-
zi ona göre hazırlayın’ mesajını vermektir. Bundan 
hukuksal açıdan başka anlamlarda çıkarmak elbette 
mümkündür.

► Allianoi için verilen kurul kararlarına ne-
den uyulmuyor? Bu durum bir hukuk devleti ol-
duğunu iddia eden Türkiye için çelişmiyor mu?

Aslında tam da bu sıralarda bu soruyu Türkiye’nin 

bir hukuk devleti olduğunu düşünen ve bunu ileri sü-
renlere, koruma kurullarının tek sorumlu olduğunu 
söyleyenlere sormak gerekir. 

► Allianoi su altında kalırsa neleri kaybetmiş 
olacağız?

Allianoi su altında kalırsa dünyada bir elin par-
maklarını aşmayacak kadar sağlam kalmış bir antik 
sağlık merkezi değil, başlı başına bir turizm potansi-
yeli olan bir ören yeri kaybedilmiş olacak. Dünya’nın 
Roma Çağı’ndan günümüze ulaşan ve bu kadar sağ-
lam kalabilmiş bir termal ve çevresindeki sağaltım 
merkezi su altında kalacak. İlk kez bir ören yeri için 
böyle bir inisiyatif oluştu. Ve ilk kez bu kadar aktif 
olundu. Korunması için bu kadar Radyo ve TV yayını 
yapıldı. Belgeseller çekildi. Otuz civarında bilimsel 
yayın yapıldı. Onlarca Yüksek Lisans ve Doktora tezi 
yapıldı. Bu kadar kısa sürede tüm dünyanın kamuo-
yuna mal oldu.  

► Bir yanda sadece 2005 yılında 9 milyon YTL 
harcanan bir proje, diğer yanda dünyanın ayakta 
kalmış 1800 yıllık en eski kaplıcası. Bir yanda ya-
kın bir gelecekte açılacak olan baraj diğer yanda 
1. Derecede Arkeolojik  Sit Alanlarına zarar veril-
mesini ağır cezalık suç sayan yasalar. Bu kördü-
ğüm nasıl çözülecek? 

Baraj için harcanan ödenek her zaman gerçekten 
bir muamma. Barajın gövdesine ne kadar harcama 
yapıldığı kimse tarafından tek bir rakamla telaffuz 
edilmiyor. Üstelik 2001 yılından yani sit alanı olduk-
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tan sonra yapılan harcamaları kimse ifade etmiyor. 
Ancak biz biliyoruz ki en fazla ödenek son üç yıldır 
verildi. Ve tamamlanma aşamasına getirildi. Bu olay 
da son derece düşündürücüdür. Yani Koruma Kurulu 
2001 yılında sit kararı verdikten sonra sanki böyle bir 
karar hiç yokmuş gibi inşaat son üç yıldır hızlandırıl-
dı. Ve şimdi ‘artık geri dönüşü olamaz’ denmektedir. 
Koruma Kurulunun sit kararı almış olması hiç önem-
senmedi. Nasıl olsa bu bir devlet yatırımıdır, devlet 
özerk olduklarını iddia ettikleri kendi kurumlarına da 
istediği kararı aldırtır diye düşünüldü. Sivil İnisiya-
tif ise elbette önemsenmedi. Bugüne kadar hiç kayda 
alınmamıştı ki zaten! En fazla vatan haini olmakla 
suçlanıp ekarte edilebilirlerdi. Sit kararı ile ilgili ko-
ruma kararları sadece basit vatandaşlar için başları-
nın üzerinde sallanan bir kanun kılıcıydı. Bazen de 
politik amaçlar için kullanılmıştı. Devletin yatırımına 
koruma kurulları gölge bile düşüremezlerdi. Mahke-
meler, savcılar, suç duyuruları abesle iştigalden öte 
neydi ki?...

► İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu, 13 Ekim 2005 tarih-
li kararıyla Allianoi’u ‘korunması gereken dünya 
kültürel mirası’ saymış, kalıntıları mille kaplama 
ya da duvarla çevirme gibi ‘kurtarma’ projelerini 
gayri bilimsel bulmuş ve yeni bir koruma proje-
si hazırlanana kadar barajda su tutulmamasına 
karar vermişti. Bu karara rağmen 
neden yöredeki ağaçlar kesilmeye 
başlandı? 

Koruma kurulunun bu kararına 
rağmen D.S.İ.’nin bölge halkından 
ağaçların kesilmesini istemesi tama-
men ben yaptım oldu mantığını ge-
çerli kılmak ve işi oldu bittiye getir-
me zihniyetinden kaynaklanmaktadır. 
Bunu çağdaş bir mantıkla açıklamak 
gerçekten çok zor. 

► Europa Nostra (Avrupa Kül-
tür Mirasları Konfederasyonu) yö-
neticisi Otto von der Gablentz, 14 
Kasım 2005 tarihinde Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan’a bir mek-
tup göndererek Allianoi’i koruma-
ya çağırdı. Anlaşıldığı kadarıyla 
AB Allianoi’un korunması konu-
sunda oldukça duyarlı. Allianoi’un 
AB’nin yakın ilgisine rağmen ba-
raj suları altında kalması ilişkileri 
olumsuz yönde etkilemeyecek mi?

Avrupa’nın kendi kültür mirası-
na sahip çıkması son derece doğal. 
Aslında bu topraklarda dünya kültür 
mirası listesine girebilecek bir ka-

lıntıya bizim sahip çıkmamız, dışardan bu şekilde 
mektupların alınması çok acı. Kendi inisiyatifimizle 
Avrupa’ya ders verecek, örnek olabilecek iken... Av-
rupa Parlamentosu Kültür Varlıkları Komisyonu’nda 
da bu konular görüşülürken komisyondaki bazı Türk 
parlamenterlere yabancı parlamenterler bilgi ver-

mek durumunda kalmışlar. Bu da 
son derece üzücü. Çok sayıda Türk 
Parlamenteri ile birlikte yabancı göz-
lemciler, İspanya’dan Yunanistan’a, 
İngiltere’den Almanya’ya kadar çok 
sayıda parlamenterler de Allianoi’a 
geldi. Yurtdışından tepki gösteriyor-
lar. D.S.İ. ne yazık ki, iki Yunanlı 
parlamenter diye geçiştiriyor. Bu 
tepkileri bu kadar küçümsemek doğ-
ru değil! Eğer su altında sonsuzluğa 
gönderirsek daha büyük tepkinin ge-
leceği kuşkusuz. AB’nin Genişleme-
den Sorumlu Komiseri Olli Rehn’in 
Türkiye’ye mektup gönderecek ka-
dar Avrupa’nın her tarafından ciddi 
bir başvuru var. 

► İzmir II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Böl-
ge Kurulu tarafından 13.10.2005 
tarih ve 1453 sayılı kararla; “…
Allianoi’un Dünya Kültür  mirası-
na girebilecek nitelikte korunması 
gerekli Kültür Varlığı olduğuna, 
Allianoi’un korunmasına yönelik 
önlemlerin, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından özümlenmesine, 
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çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasına” 
karar verilmişti. Bütün bu gelişmeler Koruma 
Kurulunun kararına uyulmayacağı anlamına mı 
geliyor? 

Koruma Kurulu kararına uyulmayacağı 2001 yı-
lında alınan karara rağmen inşaata ilk projede oldu-
ğu gibi devam edilerek zaten yapılmakta. Bu arada 
Kınık Sol Sahil Sulama Projesi olarak ihale edilen 
yatırımın Yortanlı Barajı, Çaltıkoru Barajı ve Sulama 
kanallarından sadece şu an Yortanlı Barajı’nın göv-
desi tamamlanmış durumda. Allianoi ortaya çıkınca 
bir defacto oluşturmak amacı ile özellikle Yortanlı 
Barajı’nın tamamlanması sağlandı ve işletmeye açıla-
rak Allianoi boğulmak istenmektedir. Koruma Kuru-
lu baraj gölet alanının tam ortasında kalan Allianoi’u 
2001 yılında 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan 
etmiş, kimin umurunda. Ancak bir ayrıcalıkla; Ber-
gama Kurtarma Derneği’nin 2003 yılında kazıda 
bulunan çok sayıdaki etütlük eseri koymak için bir 
kazı deposu yapma talebi hususunda o kadar hassas 
davrandı ki, bir arkeolog olarak hayretle karşıladık! 
Düşünün, kazıyı yapan, lokalizasyonunu yapıp bütün 
dünyaya kabul ettiren, her türlü engellemeye rağmen 
büyük bir özveri ile çalışan bir ekibin eser deposu-
nun yapılması hususunda bu kadar titiz davranırken, 
Allianoi’u dolayısıyla tüm sit alanını 17 m. su altında 
bırakacak olan bir projeyi D.S.İ. hiç bir kurul kararını 
dikkate almadan sonuna kadar yapabilmekte. Ve ba-
raj gövdesi tamamlandıktan sonra; ‘ne yapalım biz de 
barajın gövdesini tamamladık’ diyebilmekte. Burada 
yatırımcı bir bakanlıkla, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğının arasındaki farkı, kültüre bakış açısını rahatça 
görebilmek mümkün.  

► Bilimsel Kazı Başkanı olarak bu aşamada 
hükümetten ne bekliyorsunuz? Allianoi’un su al-
tında kalmaması için nasıl bir çözüm öneriyorsu-
nuz?

Kazı çalışmaları henüz tamamlanmış değil. 
Allianoi’daki çalışmalar sadece sekiz yıldan bu yana 
devam ediyor. Böyle önemli bir merkezin kesinlikle 
su altında kalmaması ve koruma önlemlerinin AB ile 
birlikte ele alınarak yapılması ve örnek bir davranış 
biçimi oluşturulması gerekmektedir. Hükümetten bu 
yönde bir davranış bekliyoruz. 

►Yunanistan AB ülkesi olmasına rağmen 
Selanik’te bir çok kültür varlığının yok edildiğin-
den söz ediliyor. Acaba AB aynı duyarlılığı Yuna-
nistan için de gösterdi mi? Sizce burada bir çifte 
standart yok mu?

Selanik’deki uygulamalardan gerçekten haberdar 
değilim. Ancak Atina’da Metro inşaatındaki uygula-
maları bizzat yerinde gördüm. Ve bence son derece 
başarılı çalışmalar. Ayrıca Yunanistan’da veya başka 
bir AB ülkesinde yaşanan kötü örneklerle değil, bi-
limsel bir yaklaşımı olan iyi örnekleri baz almamız 
daha doğru değil mi?

► Son çare olarak ne yapmayı düşünüyorsu-
nuz?

Yaşananları ve son durumu Cumhurbaşkanına, 
Başbakana, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve Genel Müdürlüğü-
müze hitaben mektuplar yazdık. Cumhurbaşkanımız 
3 Ekim 2005 tarihinde Allianoi heyetini kabul etti. 
Durumu kendilerine bizzat anlatma fırsatı bulduk. 
Gerçekten büyük bir duyarlılıkla ilgilenerek Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na konuyu iletti. Başbaka-
nımızdan da ilgilenileceğine dair bir mektup aldık. 
Genel Müdürlüğümüzle bizzat görüştük. Yaklaşık 
35.000 (otuzbeşbin) imza ve internetten başvuru ya-
pıldı. Bunlar Cumhurbaşkanına, Başbakana, Bakan-
lara ve D.S.İ. Genel Müdürlüğüne verildi. Halen de 
imza toplanıyor. Başbakana Allianoi Gönüllüleri ta-
rafından barajın açılış töreninin yasal olamayacağı ve 
büyük bir suç işleneceğine dair mektup yazıldı. Yani 
bütün demokratik yollar denendi, denenmeye de son 
güne kadar devam edilecek. 
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► Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Allianoi’u 
kurtarmak için bir çalışması var mı? 

Kültür ve Turizm Bakanlığı aslında hem kültürüne 
hem de ciddi anlamda bir turizm potansiyeline sahip 
olan Allianoi’a mutlaka sahip çıkmalıdır. Diğer yan-
dan kendi Koruma Kurulları veya kendi oluşturduğu 
komisyonlar Allianoi’un dünya uygarlık tarihinde 
önemli bir yere sahip olduğunu ve mutlaka korun-
ması gerektiğine dair karar vermişlerdir. Bu aşama-
dan sonra Allianoi’un geleceği bakanlığın elindedir. 
Ya gerçekten sorumluluk bilinci ile sahip çıkacak ve 
korunması için elinden geleni yaparak tarihe geçecek 
ya da hiç yokmuş gibi davranarak kendi kendini daha 
doğrusu varlığını yadsımış olacak. Yakın gelecekte 
bunu yaşayarak göreceğiz.

► Kültür ve Turizm Bakanlığı Allianoi için 
Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında bir ince-
leme heyeti oluşturdu. Barajdan vazgeçilemeyece-
ğine varsayarsak bu heyet incelemelerinde neleri 
göz önünde bulundurmalı?

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ko-
ruma Bölge Kurulu, Allianoi’da yerinde inceleme 
yaptıktan sonra 13.10.2005 gün 1453 sayı ile ‘İzmir 
İli, Bergama İlçesi, Paşa Ilıcası Mevkiinde bulunan 
Allianoi Antik Termal kalıntılarının kültürel değer ta-
şıdığı, Dünya Mirası literatürüne girebilecek nitelikte 
korunması gerekli Kültür Varlığı olduğu, buna karşın 
Yortanlı Barajı Baraj Gövdesinin tamamlanma aşa-
masında olduğu, su tutma aşamasına çok yakında 
geleceği ve de Barajın tamamlanması ile yörenin sos-
yo-ekonomik yapısının etkileneceği dikkate alınarak 
bu konuda baraj gölet alanı içinde kalacak termal 
yerleşmenin korunmasına yönelik nitelik ve nicelikle-
rin ve de teknik uygulamaların Kurulumuzun ihtisas 
alanı dışında olduğu ortaya çıktığından, Kurulumu-
zun 01.06.2005 gün ve 968 sayılı kararı ile Genel 
Müdürlükten temini istenen teknik raporun korumaya 
ilişkin gerekli ve yeterli öneri ve çözümleri içermedi-
ği de dikkate alınarak konunun ve korumaya yönelik 
önlemlerin Bakanlığımızca çözümlenmesine, çözüm 
üretilene kadar barajda su tutulmamasına, karar ve-
rildi’ şeklinde bir karar aldı. Bunun üzerine bakan-
lık yeni bir komisyon oluşturdu. Komisyonda A.Ü. 
DTCF Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hayat Erka-
nal başkanlığında, Kutalmış Görkay, ODTÜ Jeoloji 
Mühendisliği’nden Prof. Dr. Vedat Toprak, ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği’nden Prof. Dr. Halil Önder ve 
MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Ataman De-
mir yer almaktadır. Komisyon üyelerine D.S.İ. Genel 
Müdürlüğü bir brifing verdi. 25.02.2006 tarihinde, 
Allianoi’da inceleme yaptılar. Barajla birlikte alter-
natif projelerin değerlendirileceğini umut ediyoruz. 
Çünkü biz daha önce alternatif projeleri sunmuştuk 
Ancak çok maliyetli olduğu gerekçesi ile kabul edil-

memişti. Bu arada her şeyden önemlisi ise Allianoi 
kazısı henüz tamamlanmadı. Sadece 8 kazı sezonu 
çalışılmış olması ve bir takım problemler kazının 
tamamlanmasını engelledi. Kazının tüm yetki ve so-
rumluluğunun tarafıma verilmesi için Genel Müdür-
lüğümüze baş vurdum. Umarım kısa zamanda bir so-
nuç alınır. Ve sponsorların yardımı ile en azından 5 yıl 
Allianoi’da daha sağlıklı bir kazı sezonu yaşanır. 

► Son bir soru, son yıllarda yazılı ve görsel 
basında Allianoi ile ilgili çok sayıda haber çıkıyor. 
Basınla bu ilişkileri nasıl kurdunuz? 

Allianoi Girişim Grubu’nun içinde değişik kurum 
ve kuruluşta yerel ve ulusal hatta yurtdışında basın 
yayında görev alan gönüllüler var. Yakında çok güzel 
belgeseller yayınlanacak. Su Perisi Allianoi adlı bel-
gesel yakında TRT 2’de iki bölüm halinde yayınla-
nacak. Bu arada değişik kentlerde Fotoğraf Sergileri, 
Belgesel Sunumları, Konferanslar olacak. Bu ivme 
gittikçe artıyor. Bu etkinliklere rağmen Allianoi, ba-
raj suları altında kalırsa tepkiler daha da artacaktır. 
Çünkü konu UNESCO, Europa Nostra, Avrupa Sos-
yal Formu gibi uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile 
EGEÇEP, Allianoi Girişim Grubu, Yerel Gündem 
gibi pek çok Sivil Toplum Kuruluşu’nun gündeminde 
en ön sıralarda yer almaktadır...

  28.02.2006
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Baraj denilince, bir süredir “Hasankeyf’in yok 
oluşu”, “su için kurulan Su Perisi’nin yurdu 

Allianoi’un suyla boğulması” usuma geliyor.
Hasankeyf’in ne olacağı belirsizliğini koruyor. 

Allianoi için geçtiğimiz yıl “suya gömüldü, gömü-
lecek” “baraj su tuttu, tutacak” tartışmaları ile geçti, 
sağlık yurdunun gün yüzüne çıkartılması, kurtarılma-
sı ve korunması konusunda çaba harcayan Allianoi 
Dostları için de gergin geçen bir yıl oldu.

Allianoi ile ilgili son koruma kararı sayesinde, ba-
rajda su tutulması ertelendi. Allianoi şimdilik boğul-
maktan kurtuldu. Ama daha henüz tehlike tamamıyla 
atlatılmış değil.

Allianoi’un geleceğini görebilmek için kurulma-
sından 2 bin yıl sonra gün yüzüne çıkartılmasının ar-
dından yaşanan olayları anımsamak gerekiyor.

Allianoi antik kalıntıları, Bergama’nın 18 km. ku-
zeydoğusunda yer alıyor. Burasını 1999 yılına kadar 
Paşa Ilıcası olarak biliyorduk. Boğmak için sabırsız-
lanan Yortanlı Barajı’nın inşaatı sırasında kurtarma 
kazıları ile gün yüzüne çıkartıldı. 

Alanda kazılara, Bergama Müzesi Müdürlüğü’nün 
denetiminde 1994 yılında baraj gövdesinin bulundu-
ğu yerde başlandı.  1998 yılından sonra da Yard. Doç. 
Dr. Ahmet YARAŞ’ın başkanlığında baraj gölet ala-
nı ortasında kalan Paşa Ilıcası Mevkii’nde, Çeltikçi 
ve Devlet Ormanı sektörlerinde sürdürüldü. Kazılar, 
arkeolog, mimar, restoratör, desinatör, sanat tarihçisi, 
topograf, fotoğrafçı ve çevre köylerden kazı işçileri 
ile sürdürülüyor. Kazı ekibi bir yandan yeni bilgile-
re ulaşmak için yoğun bir çalışma sürdürmenin yanı 
sıra, Allianoi’u sular altında kalmaktan kurtarmak 
çaba harcamak zorunda kaldılar.

İlk koruma kararı
Ören yerinin vazgeçilemeyecek bir tarihsel değer 

olduğunun anlaşılması üzerine koruma altına alınma-
sı için koruma kuruluna başvuruldu. İzmir Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararını 
29 Mart 2001 tarihinde verdi. 9226 sayılı karar ile 
“…alanın 1. derece Arkeolojik Sit olarak tescili-
ne, antik yerleşimin göl alanı dışına çıkarılmasına  
ve İlya Çayı’nın su baskınından korunması için, 
D.S.İ. tarafından gerekli bilimsel ve teknik çalış-
maların yapılmasına…” karar verildi. Bu karar üze-
rine baraj inşaatının hemen durması, Allianoi sulara 
gömmeyecek şekilde projenin değiştirilmesi gere-
kirken, koruma kurulu kararı yok sayıldı, D.S.İ. ile 
Kültür Bakanlığı arasında yapılan protokollere göre 
ve inşaat sürdürüldü. 

Oysa, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yasası, Allianoi gibi korunması gerekli ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıklarına inşaî ve fizikî mü-

dahaleyi yasaklanmış ve cezai yaptırıma bağlanmış-
tır. Bunun yanı sıra, Allianoi ve benzeri tarihi yerler; 
günümüzde insanlığın ortak kültür mirası olarak 
kabul edilmekte ve bu değerlerin korunması için 
pek çok uluslararası sözleşme imzalanmıştır. Ül-
kemiz de bu sözleşmelerle kültür mirasının korun-
ması konusunda taahhütlerde bulunmuştur. 

Bu uluslararası hukuk metinlerinin başında ge-
lenler; 1972 yılında Paris’te imzalanan “B.M. Dün-
ya Kültür ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme” ile 1992 yılında Valetta/Malta’da imza-
lanan “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmelerden 1972/
Paris  sözleşmesi ile “...kültür mirası ve doğal miras 
niteliğindeki varlıkların evrensel miras olduğu kabul 
edilmiş, sözleşmeci ülkelere, kendi ülkelerindeki, 
kültür mirası ya da doğal miras sayılabilecek varlık-
ların saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve 
gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması...” görevi 
yüklenmiştir. 1992/Valetta Sözleşmesi ile de “…(söz-
leşmeci devletler) arkeolojik mirasın korunması için 
gerekli önlemleri almak, arkeolojik araştırma faali-
yetlerini bilimsel güvence altına almak, arkeolojik 
mirasın tercihen bulunduğu yerde korunması ve bakı-
mını sağlanmayı …” taahhüt etmişlerdir. 

 
Allianoi Girişimi Grubu
2001 yılından 2004 yılına gelindiğinde, 1.derece 

Arkeolojik Sit olarak tescillenmiş kültür mirasının 
sonunu hazırlayan barajın gövde inşaatının bitmesine 
bir yıl kala, “tarihsel değerlerini kültür varlıklarını ge-
leceğine aktarmakla kendilerini sorumlu hissedenler“ 
soruna el attılar. 2004 yılının Eylül ayından bir araya 
gelen değişik meslek gruplarından duyarlı insanlar 
Allianoi Girişim Grubu’nu kurdular. Bu aşamadan 
sonra, bu mütevazi insan topluluğu sorunun bire bir 
muhatabı halini aldı. Grup, Allianoi ile ilgili alınan 
kararların takipçisi oldu, sürekli olarak kamuoyun 
bilgilendirdi. “Allianoi kurtarılır mı, kurtarılırsa 
bu grubun katkısı ne oranda değerlendirilir” şu 
anda kesin bir şey söylenemese de Allianoi Girişim 
Grubu’nun kendisi incelemeye değer bir dayanış-
ma örneği..

Allianoi Girişim Grubu’nun oluşumunda, sözcü-
lük görevinin dönemsel yapılması kararlaştırıldı. Gi-
rişim Grubunun sözcülük görevi, grubun kuruluşunda 
tarafımdan üstlenildi, 31.03.06 tarihinde Sevgili Dr. 
Oya Otyıldız devraldı. Kendi adıma, Allianoi Giri-
şim Grubu’nun sözcülüğü görevinden “hep onur 
duyduğumu, yaşamımda önemli bir yerini hep ko-
ruyacağını” belirtmeden geçemeyeceğim.

Koruma Kararının geçerli olduğu kararı
Allianoi Girişim Grubu’nun 2001 tarihli koruma 

TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZ; ALLIANOI  
Arif Ali Cangı
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kararının neden uygulanmadığını sorgulaması sıra-
sında, Allianoi yeniden koruma kurulunun gündemine 
geldi. İzmir II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulu, 20.04.2005 tarihli, 742 sayı-
lı kararı ile “Allianoi Antik Kenti ile ilgili İzmir I 
Nolu KTVKK’ınca alınan 29.03.2001 gün ve 9229 
sayılı kararın geçerli olduğuna”…  karar verdi.

Koruma Kurulunun bu kararından sonra da baraj 
inşaatı durmadı..

Allianoi için son çare dava:
Ortada geçerli olan “1.derece arkeolojik sit kara-

rı” vardı ama, dinlenmiyordu, son çare dava açmak-
tı. Peki dava nasıl açılacaktı? Çünkü koruma kararı 
üzerine artık inşaatın sürdürülmesi yasal değildi. 
Asıl davacı olması gereken D.S.İ. idi. Koruma kuru-
lu kararının iptali için D.S.İ. tarafından dava açılıp, 
mahkemece hukuka aykırı bulunması halinde baraj 
inşaatın sürmesi gerekirken, koruma kurulu kararını 
dinleyen olmamıştı.

Allianoi Girişimi Grubu üyeleri 3 bin imza-
lı dilekçelerle, Mart72005 ayında, D.S.İ. Genel 
Müdürlüğü’ne başvurarak, “Allianoi ören yerinin 
Yortanlı Barajı suları altında kalmasının önlen-
mesini, bu kapsamda söz konusu baraj projesinde 
değişiklik yapılması ya da aks yerinin değiştiril-
mesi yolunda işlem tesis edilmesi” istediler.,

Bu isteme karşı, “Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü-Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın 12 Mayıs 
2005 tarih ve B.15 1 DSİ 0 10 01 00/123-0409/3100 
sayılı yazı” ile verilen yanıtta; “… baraj aksının 
yukarıya çekilerek kazı alanının göl alanı dışında 
bırakılması alternatifinin baraj göl hacmini or-
tadan kaldırarak, barajı işlevsiz bırakacağından 
bu çözümün teknik olarak mümkün olmadığı…” 
belirtildi, ayrıca “Allianoi kalıntılarının, arkeolojik 
ve sağlık yurdu yönlerinden, önemsiz kalıntılar ol-
duğu” biçiminde değerlendirmeler yapıldı.

D.S.İ.’nin bu olumsuz idari işleminin yürütmesi-
nin durdurulması ve iptali için iki ayrı dava açıldı. 

Yurttaşların açtığı davada, İzmir Barosu’na kayıtlı 
33 avukat (kendileri davacı oldukları gibi, diğer da-
vacıların avukatı oldular) ile birlikte toplam 73 kişi 
davacı oldu.

İlgili kurumların davacı oldukları ikinci dava da  
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği, Türkiye Eko-
nomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, TMMOB Mi-
marlar Odası ile İzmir Turist Rehberleri Odası 
davacı oldu.

Davalar İzmir 2.İdare Mahkemesi’nde devam 
ediyor. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma is-
temini reddetti, bu karara karşı İzmir Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz edildi. Bölge İdare Mahkeme-
si, yürütmeyi durdurma konusunda karar verilmeden 
önce mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıl-
masına karar verdi... Kurumların davasında duruşma 
yapıldı. Yurttaşların davasında da mahallinde keşif 
yapıldı.  

Bu davalarla asılında “bilineni ilan etmiş” olacağız.
Dahiyane öneri; mille kaplayalım
Koruma Kurulu’nun kararının ardından, 

Allianoi’un korunması adına dahiyane bir önerinin 
ortaya atıldığını öğreniyoruz. Sorunun çözümü için; 
“bugüne kadar ortaya çıkan kalıntıların üzerinin mil 
tabakası ile kaplanması” önerisinde bulunmuş, Dev-
let Su İşleri (D.S.İ.) de öneriyi kabul etmiş. Öneri ne 
yazık ki kültür varlığını korumakla sorumlu olan Kül-
tür Bakanlığı’ndan…

Mille örtülmesinin anlamı nedir?  Gün yüzüne 
çıkmış olan bir tarihi varlığı yeniden toprağa, somut 
olayda balçığa gömmektir. “Bunun sorunu çözmeye 
yönelik değil, savuşturmaya yönelik bir davranış 
olduğu, koruma olarak değerlendirilemeyeceğini” 
söylemek için konunun uzmanı olmaya da gerek var 
mı?

İzmir II.Numaralı Koruma Kurulu’nun 20.04.2005 
tarihli “Allianoi’nin 1.Derece Arkeolojik Sit olduğu-
na ilişkin 20.03.2001 tarihli kararın geçerli olduğu-
na” ilişkin kararının ardından, mille kaplama önerisi 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü tarafından koruma kurulunun gündemine 
getirildi.  Bunun üzerine İzmir II.Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 01.06.2005 
tarihli kararında; “…Allianoi’un korumasına yö-
nelik farklı önerilerin ve yöntemlerin bu konuda 
uzmanlaşmış kurum ve/veya kuruluşlara bilimsel 
olarak incelettirilerek, Kurula iletilmesine, konu-
nun bundan sonra değerlendirilmesine…” karar 
verildi.

Bu karar doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
tarafından akademisyenden oluşan beş kişilik bi-
limsel heyet oluşturuldu. Bu heyet, Allianoi’a gide-
rek ayrıntılı bir inceleme yaptı ve 18.07.2005 tarihli 
“Yortanlı Baraj Gölü İçinde Kalacak Allianoi Antik 
Kenti’nde Korumaya Yönelik Farklı Önerilerin De-
ğerlendirilmesine İlişkin Rapor” hazırladı..Raporun 
sonuç bölümünde özetle; “…Allianoi olarak adlan-
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dırılan tescilli arkeolojik sit alanının, 
kültür tarihimize katkıları nedeniyle 
korunmasının tartışmasız olduğu; an-
cak bu amaçla sunulmuş olan koruma 
önerilerinin alanın korunması konu-
sunda gerçekçi bir çözüm getirmediği, 
(…) onbinlerce yıllık süreçten geçerek 
bize ulaşan bir kültür varlığını yok 
etme hakkına sahip olmadığımız gibi, 
bunları gelecek nesillere aktarma yü-
kümlülüğümüzün olduğu da kesinlikle 
unutulmaması gerektiği, bu nedenle 
anlık çözümler aramak yerine, alanın 
bütüncül ve kalıcı olarak korunması 
ve sergilenmesi için daha fazla zaman 
kaybetmeden harekete  geçilmesi, bu 
konuda ulusal ve uluslararası sorum-
luluğumuzun bir gereği olduğu…” be-
lirtiliyor.

Allianoi’un suya gömülmesini ön-
leyen koruma kararı; 

Mille kaplanması önerisini değerlendiren 18.07.05 
tarihli rapordan sonra Allianoi’un korunması konusu, 
İzmir II.Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu’nun 28 Eylül 2005 tarihinde yapı-
lan toplantısında görüşüldü.. Toplantı sonunda, koru-
ma kurulu üyeleri tarafından Allianoi’da inceleme ya-
pılması karar verildi. Koruma Bölge Kurulu üyeleri 
tarafından 13 Ekim 2005 tarihinde Allianoi’da ince-
leme yapıldı ve antik sağlık yurdunun üzerinin “mille 
kaplanması” tartışmalarını bitiren 3.10.2005 tarih ve 
1453 sayılı kararda aynen şöyle deniyor; “…İzmir 
İli, Bergama İlçesi, Paşa Ilıcası Mevkiinde bulunan 
Allianoi (?) Antik Termal kalıntılarının kültürel de-
ğer taşıdığı, Dünya mirası litaratürüne girebilecek 
nitelikte korunması gerekli Kültür Varlığı olduğu, 
buna karşın Yortanlı Barajı Baraj Gövdesinin ta-
mamlanma aşamasına olduğu, su tutma aşamasına 
çok yakında geleceği ve de Barajın tamamlanması 
ile yörenin sosyo-ekonomik yapısının etkileneceği 
dkkate alınarak bu konuda baraj gölet alanı içinde 
kalacak termal yerleşmenin korunmasına yönelik 
nitelik ve niceliklerin ve de teknik uygulamaların 
Kurulumuzun ihtisas alanı dışında olduğu ortaya 
çıktığından, Kurulumuzun 01.06.2005 gün ve 968 
sayılı kararı ile Genel Müdürlükten temini istenen 
teknik raporun korumaya ilişkin gerekli ve yeterli 
öneri ve çözümleri içermediği de dikkate alınarak 
konunun ve korumaya yönelik önlemlerin Bakan-
lığımızca çözümlenmesine, çözüm üretilene kadar 
barajda su tutulmamasına, karar verildi…”

Bu koruma kararı, 15 Kasım 2005 tarihinde su 
tutması planlanan barajın, su tutmasını önlemek, na-
sıl 2001 yılında alına karar uygulanmadıysa, şimdi de 
uygulanmayarak, Allianoi’un suya gömülmesi tehli-
kesine karşı, bir “oldubitti”yi önlemek için alınmıştır.

Şimdi D.S.İ. tarafından bu kararın 
iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
aleyhinde dava açıldığını öğreniyoruz. 
Davada, karardaki Allianoi sözcüğün-
den sonraki (?) işaretinden yola çıkıla-
rak, burasının Allianoi olmadığı tartı-
şılıyor. Mahkeme D.S.İ.’nin yürütmeyi 
durdurma istemini reddetmiş durumda. 
Yani dava Allianoi’un korunması doğ-
rultusunda sürüyor.

Bu dava ile Allianoi ile ilgili yargı-
sal süreç olağan mecrasına girmiş oldu.

Koruma Kurulu’nun bu kararı gere-
ğince Kültür ve Turizm Bakanlığı  ta-
rafından Prof. Dr. Hayat ERKANAL 
(A.Ü.-D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü) 
Doç. Dr. Kutalmış GÖRKAY (A.Ü.-
D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü), Dr. Vedat 
TOPRAK (ODTÜ - Jeoloji Mühendis-
liği), Prof .Dr. Halil ÖNDER (ODTÜ - 
İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Ataman 

DEMİR (MSÜ - Mimarlık Fakültesi) den oluşan bir 
bilim kurulu oluşturuldu. Kurul üyeleri 25 Şubat 2006 
günü ören yerinde inceleme yaptılar. 

Bilim Kurulu’ndan henüz karar çıkmadı, kurulun 
ne tür bir çözüm üreteceği henüz belli değil. Düzen-
lenecek rapor, koruma kurulunun alacağı yeni karara 
dayanak teşkil edecek. Koruma Kurulu kararları göz 
önüne alındığında, bilim kurulu tarafından; mutlaka 
Allianoi’u yerinde koruyacak ve yaşatacak  çözüm 
üretilmesi gerekiyor.  Allianoi’u korumayacak/ yaşat-
mayacak (mille kaplanması vb) öneriler bilim kurulu-
nun oluşturulmasını sağlayan koruma kurulu kararına 
aykırı olacaktır. 

  
Tarihsel sorumluluğumuz
İzmir II.Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulu’nun 13 Ekim 2005 tarihli “Allianoi’yi koru-
yacak çözüm üretilene kadar barajda su tutulmama-
sı” kararı ile tehlike şimdilik ötelenmiş  görünüyor. 
Ancak Allianoi için tehlike tam olarak geçmiş değil. 

Allianoi, tarihi ılıcası, Roma Köprüsü ve diğer 
taşınamaz varlıklarıyla, yerinde korunması ve sergi-
lenmesi gereken bir kültür varlığımızdır. Kazılarda  
şu ana kadar çıkartılan ve Bergama Müzesi’ne teslim 
edilen  taşınabilir varlıklar, Allianoi’un küçük parça-
larıdır. Allianoi’u Allianoi yapan, alandaki taşınmaz 
varlıklardır. Bu nedenle, Allianoi’un  yerinde korun-
ması ve sergilenmesi gerekir. 

Şu ana kadar yapılan kurtarma kazıları, koruma 
kazılarına dönüştürülmelidir. Bir daha gündeme gel-
meyecek biçimde, Allianoi’u boğacak barajın göl ala-
nının suyla dolmasının önüne geçilmelidir. Bu çağda 
yaşayan insanlar olarak Allianoi’u korumak ve ge-
lecek kuşaklara aktarmak hem yasal hem de tarihsel 
görevimizdir.
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