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S U N U

TÜBA-KED 7. sayısıyla, TÜBA-TÜKSEK projesinin dışında olan, ancak kültür mirası tanımı içine giren
her türlü araştırmayla kapsamını genişletmiştir. 7. sayı sunu yazısında da vurgulandığı gibi, ülkemizin kül-
türel mirası birçok ülkeye göre çok zengin ve çeşitlidir. Her ne kadar son yıllarda kültürel mirasla ilgili çalış-
malar artmışsa da, bu zenginliğimizin yeterince belgelendiğini, korunduğunu söylemek oldukça güçtür. Son
yıllarda yeni açılan üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler, kültürel mirasla ilgili çalışma-
lara giderek daha fazla yönelmiştir. Ancak söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı yayımlanmayarak bilim
dünyasına kazandırılmayan çalışmalar olarak kalmış, bu nedenle gereği gibi bilgi ve deneyim paylaşımı
sağlanamamıştır. TÜBA-KED’in sayfalarını 7. sayıdan beri her türlü belgelemeye ve kültürel mirasın korun-
ması, topluma kazandırılmasıyla ilgili konulara açarak, önemli bir eksikliğin giderildiği inancındayız.

Kuşkusuz kültürel mirasın belgelenmesi ve değerlendirilmesi, bu konuda çalışan bilim insanlarının esas
görevidir; bu da yukarıda değindiğimiz gibi çok sayıda bilim insanının sürdürdüğü projelerle gerçekleş-
mektedir. Ancak bizlerin, bilimsel çalışmalarımızın yanı sıra bir başka görevi, üretilen bilgiyi topluma yan-
sıtmak, toplumu bu konuda biliçlendirerek “farkındalık” yaratmaktır. Kültürel miras bilinci akademik bir
uğraşı olmanın dışında, toplumun bütün bireylerinin kimliğinin, düşünce sisteminin oluşmasını sağlayan
önemli bir girdidir. Bunun gerçekleşmesi ancak bilim insanlarının ürettiği bilginin, toplumun, uzman olma-
yanların anlayabileceği bir biçime özgün niteliği bozulmadan aktarılabilmesiyle sağlanır. Günümüzde, bilim
insanlarının ürettiği bilgiyi, toplumun her kesimine doğru bir şekilde aktarmayı üstlenen, “kültürel çevir-
menlik” olarak anılan yeni bir uzmanlık alanı oluşmuştur. Bu maalesef ülkemizde henüz tanımlı bir alan
haline gelmemiş, bu nedenle toplum psikolojisi, pedagoji, grafik tasarım, işletme gibi alanlarda gerekli bilgi
birikimi ve altyapıya sahip olmayan bilim insanları, bu rolü üstlenmek durumunda kalmışlardır.

TÜBA-KED’in bu sayısı, tarihöncesi arkeolojik kazı alanlarının topluma kazandırılmasını bir dosya
konusu olarak seçmiştir. Ülkemizde her yıl çok sayıda arkeolojik kazı yapılmaktadır. Bu kazıların bir bölü-
mü anıtsal yapılara sahip dönemlere aittir. Büyük tapınaklar, surlar, tiyatrolar, heykeller, mozaikler gibi
bulgularıyla bu tür kazı yerleri, konunun uzmanı olmayanların da kolaylıkla algılayabilecekleri yerlerdir.
Kuşkusuz gerekli onarım, düzenleme ve yönetim modelleriyle bu tür ören yerleri topluma daha iyi bir şekil-
de aktarılabilmektedir. Ancak anıtsal kalıntılar bırakan uygarlıklar, insanlığın uzun geçmişi içinde 3–4 bin-
yıl gibi sınırlı bir süreyi temsil etmektedir. Her ne kadar bu 3–4 binyıllık dönem çok uzun bir süreymiş gibi
görülebilirse de, ülkemiz topraklarında insanların 1 milyon yıldan bu yana var olduğu göz ardı edilmemelidir.
“Tarihöncesi” dönemler olarak adlandırılan bu uzun sürecin ne anlama geldiği ve ülkemiz toprakların-
da gelişen tarihöncesi kültürlerin uygarlık tarihi açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu, genel
olarak toplumumuz tarafından göz ardı edilmektedir. Bunun nedeni de tarihöncesi kazı alanlarındaki kalın-
tıların uzman olmayan kişilerin kolay olarak algılayamayacağı kadar görsellikten uzak ve temsil ettikleri
dönemin günümüzden çok farklı bir yaşam biçimini yansıtmasıdır. Ancak uygarlık bu süreçlerden geçmiş,
günümüz, tarihöncesi dönemlerdeki aşamalarla biçimlenmiştir.
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Yukarıda değindiğimiz gibi, görsel kalıntıları, bulguları olmayan, alışık olmadığımız bir yaşam biçimini yan-
sıtan verilerin korunması ve topluma aktarılması, büyük yapılara sahip ören yerlerinden çok daha güçtür;
bu tür yerler için farklı bir anlatım dilinin geliştirilmesi, farklı uygulamaların yapılması gerekmektedir. Başta
Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok yerinde tarihöncesi buluntu yerleri, açık hava müzeleri ola-
rak düzenlenmiştir; bunların bazıları, daha sonraki dönemlere ait görkemli mimari kalıntılara sahip ören
yerleri kadar ziyaretçi çekmeyi başarabilmiş uygulamalardır. Bunun nedeni, tarihöncesi arkeolojik kazı yer-
leri ile ortaya çıkan “bilgi”nin uygarlık tarihinin biçimlenmesinde daha sonraki dönemlerden çok daha
büyük bir öneme sahip olduğunun doğru anlatılabilmiş olmasıdır. Ne var ki ülkemizde tarihöncesi kazı
yerleri yakın zamanlara kadar yalnızca konunun uzmanları tarafından gezilen, toplumla bütünleşmeyen
yerler olarak kalmıştır. Gerekli düzenleme, sergileme ve dolayısıyla koruma olmadığından, en önemli tarih-
öncesi merkezler bile doğanın tahribine açık olarak bırakılmıştır. Çıkan buluntuları, daha doğrusu “güzel
görünen” eserleri kentlerdeki müzelere taşımak ve basit anlatım panolarıyla bunları sergilenmek, tarihöncesi
kültürleri topluma aktarmanın tek aracı olarak görülmüştür. Dünyada çok yaygın olan, kazı yerlerinin açık
hava müzesi olarak düzenlenmesinin ülkemizde tekil bazı örnekleri olmasına karşın, bunun Türkiye’de-
ki ilk kapsamlı ve başarılı bir yönetim modeline sahip örneği Prof.Dr. Halet Çambel’in Karatepe-Aslan-
taş Projesi’dir. Karatepe-Aslantaş tarihöncesi döneme ait olmadığı halde, Türkiye’de öncü bir çalışma oldu-
ğundan dolayı TÜBA-KED dosyasının ilk yazısı olmuştur.

Son yıllarda ülkemizde de tarihöncesi kazı yerlerinin korunması ve topluma kazandırılması yönünde özgün
bazı çalışmalar ve uygulamalar başlamıştır. Kuşkusuz bu çok sevindirici bir gelişmedir. TÜBA-KED’in bu
sayısında bu tür uygulamaları yansıtan 11 kazı yerinde geliştirilen projeler, yaklaşım modelleri ve karşıla-
şılan sorunlar, proje yürütücüleri tarafından tanıtılmaktadır. Dosya editörü olan Zeynep Eres’in yazısı, genel
olarak açık hava müzesi uygulamasının tarihsel gelişimini, dünyadan çeşitli örneklerle tanıtmakta, Zey-
nep Ahunbay ise daha üst ölçekte arkeolojik alan korumanın kuramsal gelişimini, uluslararası düzeyde
yasal düzenlemelerin evrimini ve bunun ülkemize yansımasını irdelemektedir. Kanımızca bu dosyayla sunu-
lan 11 projeden çıkartılabilecek sonuç, tarihöncesi kültürlerin topluma kazandırılabileceği ve her bir kazı
yerinin kendi özgü sorunları olduğu ve dolayısıyla koruma ve sergilemede tek bir modelin uygulanama-
yacağıdır.

TÜBA-KED’de yukarıda kısaca özetlediğimiz dosyanın yanı sıra, kültürel miras alanındaki çeşitliliği yan-
sıtan beş çalışma yer almaktadır. Bunların arasında kültür varlıklarını korunma amaçlı uygulamalarda
temel bilim dallarından biri olan konservasyon biliminin tanıtımı, ülkemizde genel olarak göz ardı edilen
etnobotani, endüstri yapıları, kırsal mimari ve arkeolojik belgeleme ile ilgili birer yazı bulunmaktadır.

TÜBA-KED yayın kurulu olarak dergi sayılarımızda kültürel mirasla ilgili konu çeşitliliğini daha iyi yan-
sıtacak yazılar ile, bu konudaki sorunların çözümüne ve ülkemizin bilgi dağarcığına, meslektaşlarımızın
desteği ve ilgisiyle katkı yapmayı ummaktayız.

YAYIN KURULU
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Ahmet ERSEN - İrem VERDÖN

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Mimari konservasyon, restorasyon, konservasyon, laboratuvar, özgünlük, geleneksel yapı malzemeleri

Architectural conservation, restoration, conservation, laboratory, authenticity, traditional building materials

Tarihi yapıların yaşları, korunmuşluk durumları ve korumanın sonuçtan beklentisine göre, endirekt (pasif) koruma-
dan restorasyon, rehabilitasyon ve rekonstrüksiyona kadar varan derecelerde müdahaleler yapılabilmektedir. Ancak
her zaman azami olarak beklenilen, en etkin müdahalenin yapılması ve otantikliğin ölçütlerinin tam olarak korun-
masıdır. Yapı koruma, yapının çevresel bozulma koşullarının ve iç ikliminin kontrolü ile gerçekleştirilen endirekt koru-
ma ile başlayarak, mevcut korunmuşluk durumunun stabilizasyonunu takip eden teşhis, temizleme, sağlamlaştırma,
yapıştırma/bütünleme, kozmetik onarım ve yüzey korumayı içeren konservasyon ile devam eden ve eksik formların res-
torasyon ilkelerine göre bütünlenmesini içeren müdahaleleri gerektirebilmektedir. Restorasyon söz konusu olduğun-
da, konservasyonu yapılacak mevcut kısımlar ve yapının okunurluğunu arttırmak için yapılacak bütünlemeler vardır.
Bütünlenen kısımlarda bütünlenen/bütünleyen arasındaki renk ve doku uyumu, bütünleyenin ancak yakından ince-
lendiğinde restorasyon olduğunun anlaşılması, formların doğru olması, eski ve yeni malzemelerin fiziksel ve mekanik
özelliklerinin uyumlu olması ve yeni malzemelerin kimyasal korozyona yol açmaması gerekmektedir. Bu bağlamda
düşünüldüğünde “Koruma Bilimi”nin disiplinlerarası çalışmalarının, proje metodolojilerinin ve uygula-
ma/projelendirme/konservasyon laboratuvarı ilişkilerinin anlaşılması, çağdaş restorasyon ölçütleriyle çalışabilmek için
zorunludur. Bu makale bir restorasyon/konservasyon laboratuvarının işlevini, malzeme konservasyon/restorasyon rapor-
larının amaç ve içeriğini, rapor/konservasyon projesi-restorasyon projesi ilişkilendirilmesini ele almaktır.
Proje/malzeme/konservasyon laboratuvarı bağlamında bir malzeme konservasyon raporunun içeriği ve gerekli deney
programları tanımlanmıştır.

ABSTRACT

Historic buildings can be intervened according to their state of conservation, their age and the final aim of the archi-
tectural conservation. We aim to do the least but try to ensure maximum efficiency in order to preserve the original fab-
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GİRİŞ

Tarihi yapılara yaşları, korunmuşluk durumları ve
müdahalenin işlevle ilgili kararlarına bağlı olarak
giderek artan miktarlarda müdahaleler yapılabil-
mektedir. Endirekt koruma, bozulmayı arttıran
nedenlerin araştırılması, bozulmanın hızının kontrolü
veya giderilmesidir. Yapı aynı zamanda mevcut haliy-
le stabilize edilerek bozulmanın daha fazla ilerle-
memesi, yapının yangın, hırsızlık, vandalizme karşı
korunması, iç ikliminin kontrolü, çatı ve zemin sula-
rının drenajı gibi dolaylı denetimlerle sağlanmakta-
dır. Özellikle ahşap yapılarda nem ve iç iklimin sıcak-
lık ve bağıl nemin kontrolü, böceksavar kimyasalla-
rın kullanılması da bu kapsamdaki çalışmalardandır.
Kargir yapılarda çatının aktarımı, hararetlerde zemin
sularının drenajı ve bitki kontrolü de bu kapsamda
tanımlanabilir. Bir aşama ötesi sağlamlaştırmadır ve
bu kapsamda strüktürün ve malzemelerin sağlam-
laştırılması ele alınır. Bu aşamada yapının inşa tari-
hi ve bunun tarihsel gelişimi bağlamında varsa dönem
ekleri, analitik rölöve üzerine işlenir.

Yapının tarihi gelişim çizgisinde, hangi malzemelerin
hangi bağlayıcılarla bir araya geldiği, taşıyıcı sistem
şemasının ne olduğu, yükleri, örtüden altyapıya ve
temellere oradan da zemine nasıl dağıtılarak aktardığı,
temel-zemin ilişkileri araştırılır. Taşıyıcı sistemin sağ-
lıklı durumdayken nasıl çalıştığı anlaşıldıktan sonra,
iç nedenli ve dış nedenli bozulmaların nasıl etkidiği,
bozulma ve aksama nedenleri saptanır. Taşıyıcı sis-
temin sağlamlaştırılmasında geleneksel malzemeler ve
işçiliklerin kullanılması ilk ilkedir. Bununla birlikte
geleneksel malzemelerin ve tekniklerin yetersiz kal-
ması durumunda, modern malzeme ve tekniklerin
gizli olarak uygulanmaları da söz konusudur. Kulla-

nılan modern malzemelerin daha önce denenmiş ve
başarıları kanıtlanmış özellikte olmaları önemlidir.

Malzeme sağlamlaştırma; doğal taşlarla üretilmiş
özellikle dekoratif taşların, geleneksel duvarların
harçlarının ve içyapılarının, sıva katmanlarının ve
üzerlerindeki duvar resmi, kalemişi veya boyaların,
yer ve duvar mozaiklerinin, çinilerin altlık harçları-
nın, ahşap bezeme ve strüktür elemanlarının tarihi
belge önemi taşıyanlarının yeni bir bağlayıcı enjek-
te veya emprenye edilerek, kaybolmuş veya zayıfla-
mış bağlayıcılarının ikame edilmesidir.

Restorasyonun amacı, yapının yaşına ve korunmuşluk
durumuna bağlı olarak farklı miktarlarda bütünleme
yapılarak yapının okunabilirliğinin ve tarihi mesajının
anlaşılabilmesinin arttırılmasıdır. Yani farklı oran-
larda da olsa bir miktar bütünlemeyi içermektedir
(Brandi 2005). Bütünlemelerin gerçek ve dürüst bel-
gelere, minimum analojiye dayanması gerekmektedir.
Hipotezlerin, kişisel katkıların ve estetikleştirmelerin
günümüzde bütünleme gerekçeleri olmadığı, artık
uluslararası düzeyde kabullenilmiştir.

Restorasyon mevcut kısmın endirekt ve direkt kon-
servasyonu ve konsolidasyonu, bütünlenecek kısım-
ların malzeme ve taşıyıcı sisteminin özgün kısımlarla
uyumlu ve birlikte çalışır olmasına değin teknik bil-
gileri de gerektirmektedir. Bütünlemelerde form bil-
gisi ve bütünlemenin estetiği, yeni olduğunun hisset-
tirilerek özgün kısımlarla uyum içinde uygulanması
gibi işler, ileri derecede eğitim ve duyarlılığı gerek-
tirmektedir. Hem restoratörün hem de uygulamayı
yapacak ustaların bu konuda eğitimli ve aynı dili pay-

ric and respect the authenticity and integrity of the buildings in question. Building conservation begins with environ-
mental and micro-climatic control and the stabilization of the existing state. Further interventions can be classified as
either conservation or restoration, where almost every restoration also includes conservation as the existing parts are
cleaned, consolidated, glued or cosmetically repaired. Restoration re-integrates the missing parts to enhance the read-
ability of the object. The integration materials should match the properties of the original materials. This theoretical
approach immediately accentuates the importance of conservation science and conservation laboratories.

This paper discusses the function of a conservation/restoration laboratory and its scope of works and experimental pro-
grammes for diagnostic or treatment purposes and the correlation of the material conservation reports and the archi-
tectural conservation projects.
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laşır olması sonucun başarısını etkilemektedir.
Restorasyon yapının form ve tasarımı, malzeme,
yapım tekniği ve strüktürü, işlevi ve kent dokusuyla
ilişkilerini, bunların tarihsel gelişimini ve tarihi kat-
manları anlamakla başlamaktadır. C. Brandi’nin
tanımladığı zaman boyutunun yaratıcı süreç (yapının
veya sanat objesinin yaratılması) sonrası ve günümüz
arasındaki süreç, (yapıyı ve objeyi günümüzde anla-
ma süreci) bunu ifade etmektedir. Restorasyonda-
ki önemli ilkelerden en önde geleni özgün malze-
melerin ve strüktürün korunmasıdır (Feilden 1982).

Bu bağlamda düşünüldüğünde restorasyon, konser-
vasyon ve bütünlemenin birlikte olduğu bir süreçtir.
Sonrasında periyodik muayene ve bakım programıy-
la yine endirekt konservasyonu da içermektedir.

Konservasyon ve restorasyon laboratuvarlarının
önemi, bu kuramsal yaklaşım içinde anlam kazan-
maktadır. Konservasyon ve restorasyon laboratu-
varlarının araştırma ve rutin deneysel çalışmaları,
bu bilinç ile proje hazırlayan bir restoratör mimar-
la bütünleştiği ve restorasyon projesini tanımladı-
ğı sürece amacına ulaşabilmektedir. Restorasyon
projelerinin yanı sıra özellikle kazı ve korumada,
harabe konsolidasyonlarında, bezemeli taş yüzey-
lerin yoğun olduğu kargir yapılarda, konservasyon
raporunun projesi de gerekmektedir. Konservasyon
projesi, kronolojik analiz ve hasar tespitleri ve yapı-
lacak müdahalelerin proje üzerinde grafik anlatı-
mıdır. Konservasyon teşhis, temizleme, sağlamlaş-
tırma, özgün parçaların yapıştırılmaları, kozmetik
onarımları ve yüzey korumayı içermektedir. Bu
kavramların her birinin bilimsel ölçütleri vardır ve
bunlara göre uluslararası deney standartları ve
programları bulunmaktadır.

Yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarına göre anı-
lan uygulamaların malzeme ve teknikleri tanımlan-
makta, proje üzerinde haritalamalarla uygulama
alanları gösterilmektedir. Günümüzde zaman zaman
şahit olduğumuz malzemelerin birkaç fiziksel ve
mekanik özelliklerini veren veya birkaç XRD grafi-
ği içeren, uygulama kararları ve teknikleriyle bağlam
içinde olmayan teknik raporların konservasyon ve
restorasyon raporu olmadığını anlamalıyız.

Bu ilkeleri ve sorunları kısaca özetledikten sonra,
konservasyon/restorasyon rapor ve projelerinin
ne olduğunu ve içeriklerini, uygulama projesiyle

nasıl bir bağlam içinde olmaları gerektiğini tanım-
lamak gerekmektedir.

KONSERVASYON RAPORUNUN İÇERİĞİ

Bir konservasyon raporunda yer alması gerekli
bilgiler:
� Proje konusu olan yapı veya harabenin adı, konumu
� Analitik rölöve ile ilişkisi, örneklerin alındıkları yerler
� Alınan örneklerin alınma, saklanma yöntemleri
� Gözleme dayalı ön tanımları
� Deney programı ve uygulanan deneylerin stan-

dartları, elde edilen verileri sunan tablo, grafik ve
açıklamalar

� Sonuçların değerlendirilmesi: Bu bölümde bozul-
ma nedenleri, süreci ve bozulmanın ortamla ilişkisi,
temizleme için kir, kir-malzeme yüzeyi ilişkisi, sağ-
lamlaştırma için sağlamlaştırıcının etkinliği ve
durabilitesi, yüzey koruyucular için koruma indi-
si gibi kritik konular tartışılmaktadır.

� Uygulamada kullanılacak malzeme ve teknikler,
periyodik kontrol ve bakım programı

Konservasyon uygulamalarında teşhis ve tedavi
bölümlerinde bütün bulguların grafik olarak bel-
gelenmeleri gerekmektedir. Bu belgeleme anali-
tik rölöve ve ayrıca hazırlanan konservasyon pro-
jesinde yürütülmektedir. Uygulama sırasında
yapıdan elde edilen yeni verilerin belgelenmesi ve
laboratuvara örneklerin yeniden gönderilmesi,
önemli yapılarda elde edilen bilgilerin ve dene-
yimlerin yayınlanması gibi bilimsel sorumluluk-
lar da, uluslararası düzeyde kabul görmüş ilke
kararlarıdır.

ANALİTİK RÖLÖVE VE ÖRNEK ALMA,
ÖRNEKLERİN TANIMLANMASI

Analitik rölöve sanat tarihçisi, mimarlık tarihçisi ve
restoratör mimar tarafından, konservasyon ve res-
torasyon laboratuvarıyla birlikte çalışılarak hazır-
landığında gerçekçi sonuçlar verebilir.

Çünkü analitik rölöve:
1) Kronolojik Analiz: Özgün ve bunu izleyen dönem-
lerin eklerinin veya yüzey katmanlarının dağılımını
göstermektedir.
2) Malzemelerin tür ve dağılımını ve
3) Malzeme/yapı elemanı, bezeme yüzeylerindeki
yüzey erozyonları, kirler, taş hastalıkları ve strüktü-
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rel bozulmaların haritalanmalarını içermektedir.
Görüleceği gibi ilk aşama olan kronolojik analizin
mimarlık ve sanat tarihçisi ve restoratör mimar tara-
fından hazırlanması söz konusudur. Ancak ikinci
ve üçüncü aşamalarda, jeolog, biyolog, kargir yapı
statiği uzmanı inşaat mühendisi, koruma kimyageri,
mimari konservatörü gibi uzmanların “koruma bili-
mi” disiplini içindeki disiplinlerarası çalışması zorun-
lu olmaktadır.

Yapılan tespitlerin rölöve üzerine “mapping” (hari-
talama, lekeleme) tekniğiyle işlenmesi gerekmekte-
dir. Bu teknik farklı renk veya doku kullanarak,
malzeme/bozulma tespitleri çakıştırılarak da hazır-
lanabilir. Bu renk ve dokular, her yapının sorunları
değiştiğinden, her çalışmada yeniden düzenlenir.
Ancak renk ve dokuların zamanla uluslararası kabul-
lere göre standartlaşması daha yararlı olacaktır.
Analitik rölövenin hazırlanması sürecinde yapıda
iskele kurularak gerekli noktalara ulaşılabilmesi ön
koşullardan biridir. Analitik rölövenin hazırlanma-
sı süreci, konservasyon için restorasyon laboratuva-
rıyla ilişkinin kurulduğu ilk aşamadır (Res. 1,2).

Teşhis aşaması için proje müellifi ve konservas-
yon/restorasyon laboratuvarının restoratör/konservatör
mimar, koruma kimyageri, konservatör, jeolog gibi
uzmanlarının, yapıyı yerinde inceleyerek sorun ve
bozulmaları yerinde saptamaları ve sistematik örnek
alınması gerekmektedir. Örnekler, karakterizasyon,
malzeme performansı, bozulma nedenlerinin ve yüzey
kirliliğinin teşhisi, kronolojik analiz hazırlanması gibi
nedenlere bağlı olarak yapılması gerekli olan deney
programının mantığı ile bağlam içinde gerekli yerler-
den, katmanlardan veya derinliklerden alınmalıdır.
Endirekt korumada iç iklimin izlendiği durumlarda
sıcaklık ve bağlı nem dalgalanmalarının ölçülmesi ve
kaydedilmesi için data-logger’ların yerleştirilmesi ve
periyodik olarak yüzey sıcaklıklarının ölçülmesi de söz
konusu olabilir. Endirekt korumada yapının iç iklimi-
nin kontrolü duvar resimlerinin, kalemişi bezemelerin
korunmasında özel önem taşımaktadır.

Örnekler en az üç, mümkünse beş adet olarak alı-
narak kilitli poşetlere konulmalıdır. Örnek adı, yeri,
numarası, alım tarihi gibi bilgiler poşet üzerinde
yazılı olmalıdır. Örneğin alındığı yerin ve örneğin
fotoğrafla ayrı ayrı belgelenmesi yapılmalıdır (Res.
3, 4). Laboratuvarda örneğin aynı tarihte ve aynı
koşullarda alınmış bir yedeğinin bulunması ve arşiv-

lenmesi gereklidir. Ayrıca, özgün konumdaki ancak
homojen bölgedeki benzer örneklerle karşılaştırma
bilimsel araştırmanın gereğidir.

Örnek alma teknikleri ve miktarları arkeolojik alan-
lar, anıt eserler ve araştırma projelerinde ve pratik
mimari koruma çalışmalarında farklı duyarlılıktadır.
Örneklerin alındığı yerler sistematik olarak rölöve
çizimleri üzerine işlenmelidir (Res. 5). Örneklerin
tanımlanması görsel analizle başlamaktadır. Görsel
analizde:
� Renk ve doku,
� Homojenlik veya heterojenlik,
� Korunmuşluk durumu, sağlamlık derecesi,
� Malzemenin türü (harç, sıva, ince sıva, ahşap,

demir vb.),
� Varsa boya katmanları,
� Örnek alma sırasında yerinde tutulan notlarla iliş-

kilendirme dikkate alınmalıdır.

DENEY PROGRAMLARI

Araştırma karakterizasyon, bozulmanın morfoloji-
sinin ve bozulma sürecinin saptanması, onarım mal-
zemelerinin önerilmesi, temizleme malzeme ve tek-
niklerinin, sağlamlaştırıcı ve yüzey koruyucuların
önerilmesi veya önerilmemesi, bütünleme malze-
me ve teknikleri, kozmetik onarım harçlarının ter-
kiplerinin saptanması gibi farklı konularda olabile-
ceğinden, her birinde malzemelerin özellikleri ve
korunmuşluk durumlarına göre farklı deney prog-
ramları hazırlanması gerekmektedir. Deney prog-
ramlarının içerikleri, 1960’lardan bu yana sürdürü-
len konservasyon araştırmalarının ortak yöntemle-
rini oluşturmuştur ve günümüzde giderek standart-
laşmaktadır.

Deney programları:

(1) Fiziksel Özellikler
� Görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk, toplam ve

açık boşlukluluk (TS EN 1936, 2010)
� Porozimetri (boşluk boyutu dağılımı)
(ASTM D4404–84, 2004)

� Ağırlıkça su emme, hacimce su emme
(TS EN 13755, 2009)

� Kılcallık katsayısı
(TS EN 1925, 2000; UNI 10859, 2000)

� Kuruma hızı tayini
(Borelli 1999; NORMAL 7/81, 1981)

� Su buharı difüzyonu direnç faktörü
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(DIN 52615, 1973; NORMAL 21/85, 1985)

(2) Petrografik Analiz ve Mikroskobik İnceleme
� Stereo mikroskop ile görsel analiz (Res. 6)
� İnce kesit hazırlama, parlatma ve polarizan mik-

roskop ile petrografik analiz (TS EN 12407, 2008;
TS 5694 EN 12670, 2004; NORMAL 10/82, 1982;
NORMAL 14/83, 1983) (Res. 7)

� Image analysis yöntemiyle bağlayıcı, agrega, karbonatlı
agregaları ayırma analizi (Middendorf vd. 2005)

İnce kesitler doğal taş, yapay taş, harç, sıva, boya kat-
manları, ahşap ve metal örnekler için hazırlanmaktadır.

(3) Spot Testler ve Basit Deneyler
� Spot testlerle tuz tespitleri için anyon testleri {Cl,

SO4
-2, CO3

-2, NO2
- ve NO3

-} ve iletkenlik ölçü-
mü (UNI 11087, 2003; Borelli 1999)

� Asit kaybı ve elek analizi (TS 3530 EN 933-1, 1999;
TS 3530 EN 933-1/A1, 2007 [elek için])

� Kızdırma kaybı (Bakolas vd. 1998; Güleç 1992)
� Nem ölçümü
� Ph ölçümü
� Protein-yağ testleri (Güleç 1992)
� Ahşap için kimyasal lekeleme teknikleri

(4) Mekanik Özelliklerin Saptanması
� Basınç direnci (TS EN 1926, 2007)
� Eğilmede çekme direnci
(TS EN 12390-5; TS EN 772-6, 2004)

� Çekme direnci (TS 2027; TS 2027 T1, 2008)
� Aşınma direnci (TS EN 14157, 2005)
� Elastisite modülü tayini (TS 2030, 1975)
� Noktasal yükleme (düzensiz şekilli, küçük harç ve

taş örnekleri için) (ASTM D5731-08, 2008)
� Sertlik derecesi (yüzey sertliği, Brinell sertliği)
� Makaslama direnci (ahşap için)
� Yorma (ahşap için)
� Atterberg limitleri (kil harçları ve kerpiç hazırlama

için) (TSE CEN ISO/TS 17892-12/AC, 2007)

(5) Aletli İleri Analizler
� SEM-EDXA (Scanning Electron Microscopy and

Energy Dispersive X-ray Analysis ) (Res. 8)
� ICP-MS (Inductively Coupled Plasma / Maas

Spectrometer)
� XRD (X-ray Diffraction Analysis)
� TEM (Transmission Electron Microscopy)
� HPLC (High Pressure/Performance Liquid Chro-

matography)

� DTA-TG (Differential Thermal Analysis and Ther-
mal Gravimetry)

� Mercury Intrusion Test (porozimetri)

(6) Eskitme Testleri
� Donma-çözülme çevirimlerine dayanıklılık
(TS EN 12371, 2003)

� Farklı tuz çözeltilerinde tuz kristallenme çevirim-
lerine dayanıklılık (TS EN 12370, 2001)

� SO3 ve H2SO3 dayanıklılığı- nemli ortamda SO2
yıpratmasına direnç (TS EN 13919, 2004)

� UV etkisinin saptanması
(ASTM G 154-6, 2006; UNI 10925, 2001)

� Çözünürlük (su ve seyreltik H2 SO4 çözeltisinde
çözünürlük direnci) (Ersen 2005)

� Sıcaklık ve bağıl nem farkı çevirimleri
� “Climatic Chamber”’de çok parametreli eskitme

testleri

DOĞAL VE YAPAY TAŞLAR İÇİN DENEY
PROGRAMLARI

� Karakterizasyon (petrografik, kimyasal analiz)
(NORMAL 16/84, 1985)

� Kirlilik cinsinin saptanması, kir-yüzey ilişkisi ve
derinliği (NORMAL 16/84, 1985)

� Bozulmanın morfolojisinin, derinliğinin nedenle-
rinin ve ortamla korelasyonunun kurulması (sağ-
lam ve bozulmuş örneklerde karşılaştırma yönte-
miyle) (NORMAL 16/84, 1985)

� Sağlamlaştırıcı veya yüzey koruyucu kullanılacak-
sa taş sağlamlaştırıcının ve yüzey koruyucunun
etkinliğinin ve durabilitesinin araştırılması

(ASTM E2167-01, 2008; UNI 10921, 2001)
� Mikrobiyolojik ve biyolojik bozulmanın gerekli

durumlarda araştırılması (bakteri mantar, liken, su
ve kara yosunları), biyolojik kaynaklı asitlerde
ayrışma sürecinin incelenmesi
(UNI 10923, 2001; UNI 10922, 2001; NORMAL
9/88, 1988; NORMAL 24/86, 1986)

� Onarımda çürütme ve yenileme yapılacaksa, kul-
lanılacak olan taşın petrografik, fiziksel ve meka-
nik özelliklerinin saptanması ve özgün taşla karşı-
laştırılması

� Bütünleme ara malzeme ve donatılarının tanım-
lanması

� Kozmetik onarım ve plastik onarım harçlarının renk,
doku, fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini

Örnek boyutları, petrografik analiz için ortalama

D.1_7-20 / AHMET ERSEN:TUBAKED8/2010  11/23/10  11:59 PM  Sayfa11



Ahmet ERSEN - İrem VERDÖN

12

2 cm² ince kesit alanı verecek boyutta yaklaşık 15–20
g örnek, ICP için birkaç gram örnek, SEM-EDXA
için 15–20 g (yaklaşık 2 cm² yüzey alanı), porozimetri
için 1-2 g örnek, fiziksel ve mekanik özellikler için
3-5 cm küpler veya prizmalar, tercihen 4/4/4 cm,
4/4/16 cm, 5/5/5 cm, 5/5/20 cm düzgün geometrik
biçimli örnekler kullanılması yeterlidir.

Sağlamlaştırıcıların etkinliği ve durabilitesinin sap-
tanması için 3–5 cm küpler ve prizmalar veya karot
örnekler yeterli olmaktadır. Ancak anıt eserlerde
çoğunlukla bu boyutlarda örnek almak yapıya zarar
vereceğinden en alt sınırla yetinilmektedir.

Yapay taş ve tuğlalarda boyutlar aynıdır. Çini gibi
seramik malzemelerde standart altı boyutlarda
çalışılabilmekte ve duruma göre deney standart-
larına uygun olmak koşuluyla deney programları
uyarlanmaktadır.

HARÇLARIN KARAKTERİZASYONU VE
ONARIM HARÇLARININ TERKİPLERİNİN
SAPTANMASI İÇİN DENEY PROGRAMLARI

Geleneksel harçlar ve sıvalarla ilgili deney prog-
ramları:
� Harcın veya sıvanın karakterizasyonu (UNI 11305,

2009; Van Hees vd. 2004; Middendorf vd. 2005)
� Bozulma nedenleri ve morfolojisinin saptanması
� Sağlamlaştırma önerisi
� Onarım harcının terkibinin belirlenmesi
başlıkları altında toplanmaktadır. Sıvanın üzerinde
kalemişi, boya varsa stuko, malakari, tutkallı kireç,
döküm alçısı olması durumunda farklı bir program
yürütülmektedir.

Karakterizasyon için yapılan basit testler (asit kaybı
ve elek analizi deneyi, kızdırma kaybı deneyi, pet-
rografik analiz [Res. 9,10], yağ ve protein testleri) ve
fiziksel-mekanik özelliklerin saptanması ile, harcın
veya sıvanın bağlayıcısı, bağlayıcı cinsi, bağlayı-
cı:agrega oranı, agregalarının petrografisi ve boyut
dağılımı, lifli ve organik katkıların varlığı veya yok-
luğu, boşlukluluk ve basınç dayanımı gibi fiziksel ve
mekanik özellikleri tanımlanmaktadır. Bu deney
programı mimari koruma çalışmalarında onarım
harçlarının terkiplerinin belirlenmesi için yeterlidir.

Aynı bağlamda bozulma nedenlerinden biri olan
suda çözünür tuzların varlığı ve miktarları kalitatif

analiz spot testleri ve iletkenlik ölçümü ile yorum-
lanabilmektedir.

Sağlamlaştırma önerilerinde, uygulanacak kimya-
salın sağlamlaştırma derinliği, noktasal yükleme
deneyi ile basınç dayanımındaki gelişme, su buharı
geçirgenliğindeki değişmenin kontrolu yeterli olmak-
tadır. Bu amaçla uzun yıllardır kullanılan belirli
malzemelerin tekrarı söz konusu olduğundan, genel-
likle bu testler sınırlı olarak uygulanmaktadır.

Ancak arkeolojik harçların, karşılaştırmalı kronolojik
analizinde veya kaynak tayininde (provenance) veya
bilimsel araştırma projelerinde bozulma nedenleri-
nin araştırılmasında, XRD, ICP, SEM-EDXA, cıva-
lı porozimetre gibi ileri aletli analizler gerekmekte-
dir. Organik katkıların türleri, geleneksel boyaların
bağlayıcılarının saptanmasında HPLC, suda çözünür
tuzların kantitatif analizlerinde IC (iyon kromato-
grafisi) veya ICP, boyaların pigmentlerinin saptan-
masında kromatografik analiz yöntemleri ve SEM-
EDS kullanılmaktadır.

Onarım harçlarının ve sıva katmanlarının terkiple-
rinin karakterizasyonundan elde edilen veriler değer-
lendirilerek, özgün malzemeyle uyumlu fiziksel ve
mekanik özelliklerde harçların üretilebilmesi için
bağlayıcısı, bağlayıcı:agrega oranı, agregalarının
dağılımı, lifli katkılar ve gerekli durumda modern
katkıların da kullanıldığı terkipler verilmektedir.
Özgün harç veya sıvayla onarım malzemesinin renk
ve doku uyumu, özellikle derzlemelerde önem
kazanmaktadır. Burada renk ve doku uyumu kadar
özgün derz tekniğinin form olarak anlaşılması ve
derzleme tekniğinin onarımlarda tanımlanması da
çok önemlidir. Özellikle aşırı derecede aşınmış, düz-
gün kesme taş ve düzgün kesme taş/tuğla almaşığı
duvarlarda yanlış derzleme duvar yapım tekniğini
okunamaz hale getirmektedir.

ENJEKSİYON ŞERBETLERİ

Enjeksiyon şerbetleri, sıva sağlamlaştırma ve duvar
çekirdeğinin sağlamlaştırılmasında kullanılan şer-
betler olarak iki grup altında incelenir.

Hazır malzemelerin terkiplerinin anlaşılması ama-
cıyla mineral analizi için XRD, SEM-EDX ve petro-
grafik inceleme, içerik analizi için ICP, kızdırma
kaybı, asit kaybı ve elek analizi, tuz içeriğinin kontrolu
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için spot testler, iyon kromatografisi, boşluk boyutu
dağılımı için porozimetre kullanılmaktadır. Duvar
harcının fiziksel ve mekanik özelliklerine uyumlu
olmak koşuluyla üretilen enjeksiyon şerbetlerinin
performans testleri için enjekte edilebilirlik, akış-
kanlık, ıslak ağırlık tayini, su tutma kapazitesi, gen-
leşme ve ayrışma, priz süresi, rötre, adezyon (pull-
off testi), su emme su buharı difüzyon direnç faktö-
rü tayini, basınç ve eğilmede çekme dayanımı deney-
leri uygulanmaktadır.

KALEMİŞİ, BOYALI DEKORASYONLAR,
MALAKARİ, TUTKALLI KİREÇ, ALÇI VE
BOYALAR

Renk ve boya araştırması için ince kesitte boya kat-
manlarının incelenmesi (Res. 11), kimyasal analiz ve
kromatografik analiz uygulanmaktadır. Geleneksel
boyaların bağlayıcı ve taşıyıcılarının saptanması için
HPLC, pigmentlerinin analizi için SEM-EDX kul-
lanılmaktadır. Yüzey kavlanmalarında yüzeyi kon-
solide eden bir öneri yapılmaktadır.

METAL ELEMANLAR

Metalin cinsi, görsel ve basit kimyasal analizler,
doku kesiti incelenmesi ve SEM-EDX kullanılarak
tayin edilmektedir. Korozyon, yüzey kirliliği, boya
katmanlarının adedi ve renkleri de bu bağlamda
saptanmaktadır.

AHŞAP

Ahşabın cins tayininde görsel ve mikroskopik ana-
liz yapılarak, anatomik yapı, lifler gibi özellikler sap-
tanmaktadır. Ahşabın fiziksel ve mekanik özellikle-
ri (renk-doku, deformasyon, aşınma ve çalışma mik-
tarları) ile rutubet tayini, yerleşik ahşapla onarımda
kullanılacak ahşabın birlikte çalışabilirliğinin sap-
tanması için gereklidir. Ahşap zararlılarından man-
tar ve böceklerin türü, yapısı ve miktarı görsel ve
mikroskopik analiz, tuzaklar ve lekeleme teknikle-
riyle saptanmaktadır. Ayrıca yüzeydeki vernik, gele-
neksel cilalar ve boyalar mikroskopik analiz ve kro-
matografik incelemelerle yapılmaktadır.

KONSERVASYON PROJESİ

Anıt eserler, arkeolojik kalıntılar ve bütün bilim-
sel restorasyonlarda uygulamada kullanılacak mal-

zemeler, teknikler ve uygulama yüzeyleri konser-
vasyon projesinde gösterilmektedir. Özellikle
bezemeli taş yüzeylerin olduğu kargir yapıların
cephe restorasyonları, konservasyon projesi doğ-
rultusunda uygulanmalıdır. Aksi durumda ne
kadar yenileme yapılacağının kararı, uygulamayı
yapan ustalar veya yükleniciye kalmaktadır. Res-
torasyonun en önemli amaçlarından biri, özgün
malzemenin maksimum oranda yerinde korun-
ması olduğundan, yenileme kararlarının mimari
konservatörü (uzman restoratör mimar) tarafın-
dan verilmesi gerekmektedir.

Konservasyon projesi;
� Analitik rölöve (hasar ve yüzey kirliliği ve eroz-

yonlarının haritalanmasını içeren) (Res. 1-2),
� Laboratuvar raporu ve
� Müdahale paftalarından (Res. 12) oluşmaktadır.
Bu bütünlük içinde yerinde konservasyonu yapılacak
özgün kısımlar, sağlamlaştırma, bütünleme ve koz-
metik onarım yapılacak kısımlar ve restitüe edilecek
kısımların sınırları ve alanları net olarak görülebil-
mektedir.

KONSERVASYON ÖNERİLERİNİN
BELİRLENMESİ

Temizleme
Kirin kaynağı ve morfolojisi (oksidasyon, hava
kirliliği, trafik, kullanıcı etkileri, tuzlar ve tuz
kabuklar) saptandıktan sonra, temizleme tekni-
ği veya bileşik tekniklerin kullanılmasına karar
verilmektedir. Kirin cinsi ve yüzeyle ilişkisi, taş
yüzeyi-patina ilişkisinin doğru tanımlanması,
kirle patinanın ayrılması uzmanlık konusudur.
Ayrıca temizlenecek taş yüzeyinin korunmuşluk
durumu, tuz içeriği, yapım tekniği, komşu mal-
zemeler de kararların oluşturulmasında dikkate
alınmaktadır.

Genellikle yapı taşı yüzeyleri ve bezemeli taş
yüzeyleri, farklı taş yüzeyleri ve kirlilikleri için
değişik yöntemler kullanılmaktadır. Atomize suyla
yıkama, absorblayıcı killer ve kağıt hamuru kom-
presi, jeller, kontrollu kumlama, mikro kumlama,
küçük el aletleri ile hassas mekanik temizlik, lazer-
le temizleme gibi tekniklerden biri veya ardışık
olarak birkaçının, yapı üzerinde deneme yüzeyle-
rinde uygulaması yapılarak, yüzey erozyonu ve
yöntemin etkinliği denenmektedir.
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Ahşap yapılarda nemin kaynakları ve giderilmesi, man-
tar-böcek ilaçlamaları, yüzey raspaları ve boya sökümü
için teknik belirtilmelidir. Yerinde yapılan inceleme-
lerden elde edilen verilere dayanan yapının boyama
programının projeye eklenmesi gerekmektedir.

Metal elemanlarda yine yüzey temizliği bronz, bakır,
dökme demir, dövme demir, pirinç gibi farklı metal-
lerde ayrı ayrı verilmeli, yüzey sabitleyici ve koru-
yucusu belirtilmelidir.

Sağlamlaştırma, Yapıştırma ve Yüzey Koruma
Taş sağlamlaştırıcısının penetrasyon ve sağlam-
laştırma derinliğinin, iyot buharı (termoplastik ve
termoset reçinelerde) ditizon testi, su damlası
testi ve SEM-EDX analizi (etil silikat ve alkoksi-
silanlarda) gibi yöntemlerle saptanması gerekir.
Sağlamlaştırıcı ve koruyucunun etkinliğinin belir-
lenmesi amacıyla, fiziksel ve mekanik özellikler-
deki değişim karşılaştırılmalıdır. Ayrıca perfor-
mans ve durabilite deneyleri eskitme testleriyle
yürütülmektedir. U.V. ışınlarına dayanım testi,
bunların en önemlilerinden biridir.

Ahşap bezeme öğelerinde özgün detayların yerinde
korunması amacıyla mantar ve böceğe karşı ilaçla-
ma ve doğal veya sentetik reçinelerle sağlamlaştırma
önerileri verilmektedir.

Metal elemanlarda yüzey temizliği ve stabilizasyonu,
dövme ve dökme demir elemanlarda boyaların stra-
tigrafisi, yüzey stabilizasyonu, koruması veya boya-
ma programı verilmektedir.

Doğal taşlarda, özgün taşın petrografik, fiziksel ve
mekanik özellikleri saptanmasından sonra, bunları
eşleyecek nitelikte doğal taşın elde edilebileceği
ocaktan gelen 4/4/4 cm, 5/5/5 cm ve 4/4/16 cm boyut-
lu en az 5 örnek üzerinde çalışmak gerekmektedir.
Örneklerin alındığı ocağın adı, yeri, örnek alınma
stratigrafisi ve yeri mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
Örneklerin,
� Petrografik özellikleri
� Suda çözünür tuz, kil ve diğer safsızlıkları
� Fiziksel ve mekanik özellikleri
� Eskitme deneylerinde durabiliteleri
saptanarak özgün taşın özellikleriyle karşılaştırıl-
malıdır. Ayrıca bütünleme detayı, donatı, yapıştırma
harcı terkibi ve uygulama yöntemi çizimle tanım-
lanmalıdır.

Ahşap elemanlarda onarımda kullanılacak ahşabın
cinsi, fiziksel ve mekanik özellikleri, nem miktarı,
bütünleme detayı belirtilmelidir.
Harç ve sıvalarda bütünlemede kullanılacak terkip,
özgün harcın analiz sonuçlarına göre tanımlanarak,
boşlukluluk, boşluk boyutu dağılımı, kılcallık katsa-
yısı, su buharı difüzyon direnç faktörü, priz süresi gibi
özellikleri belirlenmiş olmalıdır.

Enjeksiyon şerbetleri için fiziksel ve mekanik özel-
likleri, ıslak ağırlık, su tutma kapasitesi, genleşme,
priz süresi, rötre, adezyon, su emme, su buharı difüz-
yonu direnç faktörü gibi özellikleri kontrol edilmiş
olmalıdır (ASTM C 185-08, 2008; C1506-09, 2009;
C940-98a, 2003; C953-06, 2006; C191-08, 2008;
D905-08el, 2008).

Üzerinde kalemişi, duvar resmi, boyalı dekorasyon
bulunan sıva yüzeyleri ve Edirnekari gibi ahşap
yüzeylerinde yüzey stabilizasyonu malzeme ve tek-
niği de ayrıca gerekli olduğunda verilmelidir.

Sönmüş kireç bağlayıcı harçlarda en az 6 ay, hidro-
lik özellikli harçlarda 1-3-6-12 ay sonunda mekanik
özellikleri takip edilmelidir veya bilinen terkiplerin
belirli ortamlardaki nihai mekanik özellikleri, araş-
tırmalarla önceden belirlenerek bu bağlamda öneri
yapılmalıdır.

Bütünlemelerde Ahşap Seçimi
Bütünlemede kullanılacak ahşabın, yerindeki ahşap-
la uyum içinde çalışması gerekmektedir.

Bu amaçla kullanılacak ahşabın,
� Cinsi özgün malzeme ile aynı olmalıdır.
� Lif dokusu ve fiziksel özellikleri özgün malzeme-

ye uyum sağlamalıdır.
� Nem içeriği yerleşik ahşaba uygun olmalıdır.
� Çekme, eğilme ve burulma direnci uyumlu olma-

lıdır.
� Emprenye malzemesi belirtilmelidir.
� Budak, çatlama ve dönme, biyolojik hasar olup

olmadığı kontrol edilmelidir.

SONUÇ

Konservasyon raporu ve projesinin amaç, kapsam ve
içeriğinin doğru anlaşılması zorunlu hale gelmiştir.
Özgün malzemelerin karakterizasyonu, yapıdaki
kullanılma yerleri, hasar cinsleri, derinlik ve yüzey
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alanları belirlendikten sonra, konservasyon raporu
ve projesinde:
� Endirekt koruma yöntemleri,
� İn situ konservasyon yöntemleri (temizleme, sağ-

lamlaştırma, yapıştırma, yüzey koruma, kozmetik
onarım),

� Bütünleme miktarları, detayları, formları ve mal-
zemeleri, bilimsel anlamda uzun yıllardır oluşmuş
olan “koruma bilimi”nin ölçütlerine göre konser-
vasyon ve restorasyon laboratuvarı tarafından belir-
lenmekte, proje müellifi tarafından analitik rölöve
ve restorasyon projelerine işlenmekte, böylelikle
yapıdaki hasarlar, kayıplar, koruma ve bütünleme
müdahaleleri tanımlanmakta ve ilerisi için belge-
lenmektedir. Bu bağlamda hata payı en az olan
metraj ve maliyet hesabı çıkarılabilmektedir. Müda-
halelerin özüne uyumlu ve kimyasal korozyona yol
açmayan malzemelerle yapılması sağlanmakta ve
tanımlanmamış malzeme ve tekniklerle tarihi belge

değeri taşıyan yapı elemanlarının ve malzemeleri-
nin yersiz kayıpları önlenmektedir.

� Yapı için periyodik muayene ve bakım programı
belirlenebilmektedir.

Bu nedenle konservasyon raporu ve projelerinin,
restorasyon projesinin özünü oluşturduğunu anla-
mak, nitelik ve içeriklerini tanımlamak gerekmek-
tedir. Bu rapor ve projenin disiplinlerarası çalışma
ekibinin restoratör/konservatör mimar, koruma kim-
yageri konservatör, jeolog, biyolog, konservatör gibi
uzmanlardan oluşması, teşhis ve tedavi malzeme ve
tekniklerinin tarihini, güncel deney standartlarını
ve programlarını bilen “koruma bilimi” disiplini
içinde yetişmiş uzmanlar tarafından hazırlanması
gerekmektedir. Konunun ciddiyeti göz önüne alı-
narak, ülke çapında bu bağlamda uzmanlaşma ve
kurumlaşmalara gidilmesi için çok geç kalındığının
bilincinde olarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
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Res. 1. Botter Apartmanı malzeme analizi paftası

Res. 3.
Numune

alınan
bölgenin

genel
fotoğrafı Res. 4. Numune alınan bölgenin makro fotoğrafı

Res. 2. Botter Apartmanı hasar analizi paftası
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Res. 5. Yapıdan alınan numunelerin rölöve üzerindeki
gösterimi

Res. 6. Kireçtaşının stereo mikroskoptaki görünümü Res. 9. Kireç harcı örneğinin stereo mikroskoptaki görünümü

Res. 7. Kireçtaşının ince kesitinin polarizan mikroskop
altındaki görünümü

Res. 8. Botter Apartmanı cephesinden alınan ve üzerinde
siyah kabuk oluşumu görülen kireçtaşı örneğinin
SEM görüntüsü, yapılan EDX analizlerinde
kabuğun yaklaşık 1mm altında C, S, O
elementlerine rastlanmıştır.
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Res. 10. Kireç harcı örneğinin ince kesitinin polarizan
mikroskop altındaki görünümü

Res. 12. Botter Apartmanı doğal taş cephesinin
konservasyon projesi

Res. 11. Harç ve üzerindeki boya katmanlarının stereo
mikroskoptaki görünümü
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KOCAELİ SEKA I. KAĞIT FABRİKASI’NIN MİMARİ
ANALİZİ VE YENİDEN KULLANIM ÖNERİLERİ1

ARCHITECTURAL ANALYSIS OF KOCAELİ SEKA FIRST PAPER FACTORY
AND PROPOSALS FOR ITS ADAPTIVE REUSE

Elif Özlem ORAL AYDIN – Reyhan ÇÖMLEKÇİOĞLU KARTAL

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Kağıt sanayii, Kocaeli SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, I. Kağıt Fabrikası, endüstri mirası, mimari ana-
liz, yeniden kullanım

Paper industry, Kocaeli SEKA Cellulose and Paper Factories, The First Paper Factory, industrial heritage,
architectural analysis, adaptive re-use

19. yüzyılda Osmanlı sarayı ve ordusuna tekstil ürünleri üreten sanayi tesislerinin kurulduğu Kocaeli İli’nde, Tür-
kiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra önceleri devletçilik politikaları çerçevesinde, ilerleyen dönemlerde ise özel
girişim desteğiyle pek çok sanayi tesisi kurulmuştur. Sanayi, 20. yüzyılda Kocaeli’nin kentsel kimliğinin bir par-
çası haline gelmiştir. 1936 tarihinde işletmeye açılan SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Cumhuriyet Dönemi’nde
Kocaeli’de kurulan öncü iktisadi atılımlardan biridir. Kamu eliyle gerçekleştirilen tesis, Erken Cumhuriyet Döne-
mi’nde kurulan devlete ait diğer sanayi tesislerinde olduğu gibi, sadece üretim odaklı olmakla kalmayıp bir
modernleşme modeli olmuştur. SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları’nın faaliyetine 2005 yılında teknolojisinin
yetersizliği gerekçesiyle son verilmiştir. Tesisin kentsel hayata yeniden katılımı konusunda, belirtilen tarihten bu
yana çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.

Geçmişe ait üretim araçları/etkinlikleri ve bu amaçla oluşturulan yapı toplulukları tarihsel, mimari ve tekno-
lojik önemleri çerçevesinde “endüstri anıtı” olarak nitelendirilmektedirler. Kocaeli SEKA tesisine 1936 - 1960
yılları arasında eklenen üretim yapıları ve servis birimlerinin büyük bölümü, bu bağlamda Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu tarafından 2005 yılında endüstri anıtı olarak tescillenerek koruma kapsamına alınmıştır.
Bu çalışmada koruma altına alınan SEKA tesisindeki 1936 tarihli I no’lu Kağıt Fabrikası’nın mimari analizi
yapılarak, fabrikanın uygun yeni bir işlevle kentsel hayata katılımı konusunda, mevcut mimari potansiyelini ve
endüstriyel izlerini değerlendiren etütler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bünyesinde hamur bölümü, üretim bölü-
mü, ikmal ünitesi gibi mekanları barındıran çelik yapım sistemindeki fabrikanın iş şeması ve genel mimari özel-
likleri tespit edilmiş ve koruma sorunları irdelenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek tesise uyarlanması düşü-
nülen yeni işlevler doğrultusunda mimari etütler geliştirilmiştir.
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GİRİŞ

1936 tarihinde işletmeye açılan SEKA Selüloz ve
Kağıt Fabrikaları Türkiye Cumhuriyeti’nin Kocae-
li’nde kurulan öncü iktisadi atılımlardan biridir.
Tesis Erken Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan devlete
ait diğer sanayi tesislerinde olduğu gibi, sadece üre-
tim odaklı olmakla kalmayıp, yer aldığı Kocaeli İli’nde
bir modernleşme modeli olmuştur. 2005 yılında
SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları’nın faaliyetine,
teknolojisinin yetersizliği gerekçesiyle tamamen son
verilmiştir. Bu tarihten sonra Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi mülkiyetine geçen tesis, Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.02.2005
tarih ve 412 sayılı kararıyla “Koruma Amaçlı İmar
Planı ve İmar Planı Revizyonu Yapılacak Alan” olarak
belirlenmiştir. Tesis alanının kentsel hayata yeniden
katılımı konusunda, belirtilen tarihten bu yana Kocae-
li Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli çalışmalar
sürdürülmekte, alanla ilgili olarak “SEKA Kent
Parkı” isimli bir proje yürütülmektedir.

SEKA I. Kağıt Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin
çelik taşıyıcı sistemde inşa edilen ilk endüstri yapı-
larındandır. Fabrika 2005 yılında tescillenerek korun-
ması gerekli kültür varlığı haline gelmiştir. Bu çalış-
mada 1936 tarihli fabrikanın mimari analizi yapıla-
rak, fabrikanın uygun yeni bir işlevle kentsel hayata

katılımı konusunda mevcut mimari potansiyelini ve
endüstriyel izlerini değerlendiren ön mimari proje
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla fabrikada
yürütülen belgeleme çalışmaları Haziran 2007’de
başlamış, Mayıs 2009’da tamamlanmıştır. Belgeleme
çalışmaları kapsamında I. Kağıt Fabrikası’nın iş
şeması, endüstriyel izleri, genel mimari özellikleri ve
koruma sorunları tespit edilmiştir. Fabrikanın iş
şeması fabrikanın eski çalışanları ile yapılan kişisel
görüşmelere dayanarak hazırlanmıştır. Fabrikanın
çağdaş hayata yeni bir işlevle kazandırılması süre-
cinde, mimari potansiyelini ve endüstriyel izlerini
değerlendiren özgün ve esnek çözümler önerilmiş-
tir. Yeni işlev önerisi ile ilgili olarak tesisin sahibi olan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin görüşlerinden de
yararlanılmıştır.

KOCAELİ SEKA SELÜLOZ
VE KAĞIT FABRİKALARI

SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Kocaeli’nin
batısında, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri’nde
kuzeyde D-100 karayolu, güneyde Marmara Deni-
zi ile sınırlı, yaklaşık 1.200.000 m2 alan üzerine kurul-
muştur (Res. 1). Roma ve Bizans Dönemi’ne ait yapı
kalıntıları bulunan tesis alanı doğu-batı doğrultu-

ABSTRACT
Kocaeli, a city where the industrial plants which produced textiles for the Ottoman palace and army were estab-
lished in the 19th century, continued its industrial character during the Republican Period as many plants were
established both by the government and the private sector. Industry has become a significant part of the urban
identity of Kocaeli in the 20th century.

Established in 1936 in Kocaeli during the Early Republican Period, the SEKA Cellulose and Paper Complex
was one of the pioneering plants. The SEKA Complex became a modernization model for the city, such as other
industrial plants that have been established within the frame of statecraft concept during early Republican Peri-
od. However, the complex had to be shut down in 2005 due to its inadequate technology. Various investigations
and studies have since been carried out on the integration of the complex into the urban life.

Production equipments/activities belonging to the past and the architectural complexes which include these equip-
ments/activities are described as industrial monuments within the framework of their historical, architectural
and technological importance. Within this context, the units added to the Kocaeli SEKA complex between 1936
and 1960 were placed under the auspices of the Turkish Culture and Nature Conservation Board in 2005 and
have since become protected.

This study details the architectural analysis and the industrial signs of the I. Paper Factory (1936) of the SEKA Com-
plex in order to investigate how this complex could best be integrated into the current urban life of the city. On the
scope of this study, work following scheme, general architectural characteristics and conservation problems of the
factory, which consists of paper pulp unit, production unit, supply unit have been determined. Preliminary archi-
tectural project proposals have been developed for the building in accordance with appropriate new function.
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sunda uzanan demiryolu hattı ile ikiye ayrılmaktadır.
Tesisin üretim ve servis mekanları, demiryolu hattı
ile D–100 karayolu arasında yer almaktadır (Res. 2).

Osmanlı Devleti’nin kağıt ihtiyacının 19. yüzyıla
kadar “Kağıthane” olarak isimlendirilen özel mekan-
larda geleneksel yöntemlerle üretildiği bilinmekte-
dir (Aydın vd. 2007). Avrupa’da kağıt üretiminin 18.
yüzyılın sonuna doğru makineleşmesinden sonra
(Kocabaşoğlu vd. 1996), 19. yüzyılda İstanbul ve
İzmir’de kağıt üretimi yapan tesisler kurulmuştur
(Ökçün 1997). Osmanlı Devleti’nde I. Dünya Sava-
şı başlamadan önceki yıllarda Avrupa’dan ithal edi-
len kâğıtları işleyen sınırlı bir sektörün varlığını sür-
dürdüğü bilinmektedir. Bu sektörle ilgili sayısal veri-
lere 1913 ve 1915 yıllarında yapılan Osmanlı sanayi
sayımlarından ulaşılabilmektedir (Ökçün 1997).
Kağıt konusunda Cumhuriyet Türkiyesi’nin Osman-
lı Devleti’nden devraldığı yapı, ithal kağıda dayalı
yetersiz bir sanayiydi. Cumhuriyet Dönemi’nde yapı-
lan 1927 sanayi sayımında da bu durumun değiş-
mediği anlaşılmaktadır (Compte-Rendu du Recen-
sement Industriel de 1927, 1928). 1930’lu yıllara
dek sektörün yapısı Osmanlı Dönemi’ndeki yapıdan
farklı bir gelişme gösterememiştir (Kocabaşoğlu vd.
1996). Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yerli kağı-
dı üretecek modern bir fabrikanın kurulması fikri, ilk
olarak 1930’larda gündeme gelmiştir (Kocabaşoğlu
vd. 1996). Projenin devlet tarafından üstlenilmesi
uygun görülerek, 1933 yılında hazırlanan Birinci
Sanayi Planı kapsamında çalışmalar başlatılmıştır
(İnan 1972). Fabrikanın etüt ve projeleri Türkiye’de
kağıt sanayinin kurulması konusunda faaliyet gös-
teren kağıt mühendisi Mehmet Ali Kağıtçı tarafın-
dan hazırlanmıştır (Kocabaşoğlu vd. 1996). Birinci
Sanayi Planı’nda Türkiye’nin kağıt ihtiyacının
Sümerbank tarafından Kocaeli’nde kurulacak tek
fabrika ile karşılanması ve artacak kâğıt ihtiyacını
karşılayacak üretimin, mevcut fabrikanın genişle-
tilmesiyle sağlanmasına karar verilmiştir (İnan 1972).

1934 yılında temeli atılan Sümerbank Selüloz ve
Kağıt Fabrikası’nın inşaatı ve makinelerinin mon-
tajı yaklaşık 20 ay sürmüş, üretime 1936 yılında
geçilmiştir (Kocabaşoğlu vd. 1996). Planı ve inşaa-
tı Alman Gutehoffnungshitt (G.H.H.) firması tara-
fından tamamlanan 1 no’lu fabrika, başlangıçta
kağıt fabrikası ve hamur ünitesi olmak üzere iki ana
birimle, güç santralı, kazan dairesi, tamirhane vb.
yardımcı birimlerden ve hizmet binalarından olu-

şuyordu (Res. 3). Müessese 1940 yılına gelindiğin-
de teknik, idari ve sosyal tesislerden oluşan büyük
bir kompleks haline gelmiştir. Deniz nakliyatı için
iki iskelesi bulunan tesiste üretim birimleri dışında
işçi mahallesi, memur evleri, büyük bir okul, sine-
ma ve tiyatro salonu olarak kullanılan kantin ile elli
yataklı bir hastane ve çırak okulu da yer almaktay-
dı (Sümerbank Yıllığı, 1948).

1936 yılında temeli atılan II. Kağıt Fabrikası ile
Selüloz Fabrikaları’nın inşaatında da yine çelik kons-
trüksiyon tercih edilmiştir. Tamamlanması çeşitli
nedenlerden dolayı uzayan bu fabrikalardan II. Kağıt
Fabrikası 1944 yılında, Selüloz Fabrikası ise 1945
yılında üretime geçmiştir. Tesis, Türkiye Cumhuri-
yeti Devlet Yıllığı 1944-45’in verilerine göre, Türki-
ye’nin üçüncü büyük sanayi kuruluşu haline gelmiş-
tir (Kocabaşoğlu vd. 1996). Zamanla genişletilen
tesiste 1954 yılında III., 1957’de IV. ve 1960 yılında
V. Kağıt Fabrikaları ile bunlara ek tesisler hizmete
girmiştir (Kocabaşoğlu vd. 1996). Bu fabrika işlet-
mesinin Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğü (SEKA) adı altında bir ikti-
sadi devlet kuruluşu hüviyetini kazanması, 1955
yılında yürürlüğe giren kanunla olmuştur (İzmit
Analitik Etüdleri 1970). Tesiste yer alan yapıların
tarihi dönem analizi, tesisle ilgili yayınlara ve tesis
çalışanlarından edinilen bilgilere dayanarak hazır-
lanmıştır (Res. 4). 1980 yılından sonra hiçbir yatırım
yapılmayan tesis, 1990’lı yıllarda özelleştirme süre-
cine girmiş ve 2005 yılında faaliyetine tamamen son
verilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen
SEKA tesislerinde 2005 yılından bu yana “SEKA
Kent Parkı” isimli bir dönüşüm projesi yürütül-
mektedir. Proje kapsamında tren yolunun güneyin-
de kalan tomruk sahası, yeşil alan olarak düzenle-
nerek kamuya açılmıştır. Dönüşüm çalışmaları kap-
samında gerçekleştirilen yıkım çalışmalarından
sonra, üretim birimlerinden I., II. ve III. Kağıt Fab-
rikaları’nın büyük bölümü ile V. Kağıt Fabrikası’nın
bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Genel müdür-
lük binası, laboratuvar, yemekhane, SEKA kulesi ve
1934 – 1936 arasına tarihlenen lojmanlar ise tesisten
günümüze ulaşabilen servis birimleridir (Res. 5-8).

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu’nun 2005 tarihli kararı ile “Koruma Amaçlı İmar
Planı ve İmar Planı Revizyonu Yapılacak Alan” olarak
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belirlenen tesiste korunacak yapılar; tasarım/yapı
strüktürü, tek olma, özgün olma, yapı stoku, işlevlen-
dirilebilirlik/alanda getirilecek kullanım kararları için-
de yararlanılabilirlik değeri ve tarihi değer özelliklerine
göre belirlenmiştir (Çömlekçioğlu 2009). Buna göre I,
II ve III no’lu çelik fabrika binaları, mekanik atölye,
itfaiye merkezi, yakıt siloları, altyapı ve enerji merke-
zi yapıları, enerji iletim kanalları/boruları, su depola-
rı ve bacaları, dekantasyon kuleleri ve ana yapıların
çelik yapı elemanları, özgün niteliğini sürdüren cep-
heler, yapı giriş mahalleri, SEKA kulesi, SEKA misa-
firhanesi, bazı mamul ambarlar, birinci tip lojmanlar
ile işçi evlerinin bir kısmı ve fabrika alanına 1960 yılı-
na kadar eklenen üretim ile doğrudan ilişkili yapıların
büyük bölümü koruma kapsamına alınmıştır (Çöm-
lekçioğlu 2009) (Res. 9).

Kocaeli SEKA Tesisi, kağıt üretiminin teknolojik
anlamda tesis edilmesi ve geliştirilmesi bakımından
Türkiye sanayi tarihinin önemli bir kuruluşudur.
Tesis, ayrıca Erken Cumhuriyet Dönemi’nde kamu
eliyle yürütülen sanayileşme faaliyetleri kapsamında
inşa edilen fabrika komplekslerinden biri olma özel-
liğini de taşımaktadır. Yapı topluluğu bu özelliği ile
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve içinde yer aldığı
Kocaeli İli için “anısal özellikler” taşımaktadır.

SEKA I. KAĞIT FABRİKASI’NIN İŞ ŞEMASI
VE ENDÜSTRİYEL İZLERİ

I.Kağıt Fabrikası hamur bölümü, üretim bölümü
ve ikmal salonu olarak anılan üç ana üniteden
oluşmaktadır (Res. 10). SEKA Tesisi’nde 1936
yılında başlayan kağıt üretiminin hammaddesi
1970’li yıllara kadar tomruktan elde edilmektey-
ken, 70’li yıllarda hazır selülozlu üretime geçil-
miştir (Gönenç 2008). Bu değişiklik fabrikadaki
üretimin akış şemasını da etkilemiştir (Aydın vd.
2009a). Her iki üretimin akış şemasına da burada
yer verilmiştir (Res. 10). Şemada mavi ile göste-
rilen akış tomruk hammaddeli üretim, kırmızı ile
gösterilen akış ise hazır selüloz hammaddeli üre-
timi belirtmektedir.

Fabrikanın eski çalışanları ile yapılan görüşme-
lerden tomruktan elde edilen kağıt üretiminde
limana gelen tomruğun, su kanalı2 ile hamur bölü-
mündeki slayfer3 atölyesine getirildiği bilinmek-
tedir (Gönenç, 2008). Su kanalının hamur ünite-
sinin doğusunda kalan yaklaşık 35 metrelik bölü-

mü günümüze ulaşabilmiştir (Res. 11). İki haz-
neden oluşan mevcut su kanalı, hamur bölümün-
den 155 cm uzaklıkta, yaklaşık 105 cm eninde ve
110 cm derinliğindedir. Su kanalında kabukları
soyularak hamur bölümündeki slayfer atölyesine
getirilen tomruğun, bu atölyedeki yapay taşlar
yardımıyla hamur haline getirildiği bilinmektedir
(Gönenç 2008). Slayfer atölyesinde tomruktan
elde edilen hamur, hamur bölümünün doğusun-
daki yaklaşık 15,55 m yüksekliğindeki iki dekan-
tasyon4 kulesinde bekletilirdi (Res. 12). Hamur,
daha sonra metal borular yardımıyla hamur üni-
tesindeki hamur depolarına5 alınmakta, buradan
yine metal borular yardımıyla üretim bölümündeki
makinelere gönderilmekte, ardından da son şekli
verilmek üzere ikmal salonuna gönderilmekteydi
(Gönenç 2008). Fabrikada iki adet kağıt üretim
makinesinin6 bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan
2 no’lu makine günümüze ulaşabilmiştir. 1936 tarih-
li “Voith” markalı 2 no’lu makine (Res. 13) 6,67 m
eninde ve 70,12 m uzunluğundadır. Yüksekliği 8,05
m olan makine zemin kotundan 2,50 m aşağıya
yerleştirilmiştir.

Hazır selülozdan bir ton kağıt elde etmek için yak-
laşık 50 ton su harcandığı bilinmektedir (Gönenç
2008). Bu nedenle hazır selülozla yapılan kağıt
üretiminde suyun geri kazanımı da önem kazan-
maktadır. I. Kağıt Fabrikası’nda 1970’li yıllarda
hazır selüloz kullanımına geçilmesiyle, slayfer atel-
yesi ve dekantasyon kuleleri işlevlerini yitirmiş-
lerdir (Res. 10). Hazır alınan selüloz önce hamur
bölümünün doğusundaki 17,05 x 96,43 m boyutla-
rında “taşlı değirmen” olarak anılan yapıda su ile
hamur haline getirilmekteydi. Daha sonra bu mal-
zeme, hamur bölümünün ikinci katındaki selüloz
deposuna taşınmaktaydı. Sulu hamur bu katta tek-
sif eleklerinden7 geçirilerek suyu azaltılmaktaydı
(Gönenç 2008). Ardından hamur, birinci kattaki
“Jones Polydisk Fitler” markalı makineye gelmek-
teydi. Bu makine kağıt hamurundaki suyun geri
kazanımını sağlamaktadır. Daha sonra hamur aynı
katta yer alan “Emerson Claflin 101” markalı öğü-
tücü makinelere gelmekte, üretilecek kağıdın cinsi-
ne göre belirlenen bu makinelerden geçmekteydi.
Dokuz adet “Emerson Claflin 101” markalı maki-
neden sadece üçü günümüze ulaşabilmiştir (Res.
14). Üretilen hamur, harmanlanmak üzere zemin
kattaki hamur depolarına gönderilmekteydi (Res.
6). Hamur bölümünden üretim bölümündeki büte-
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lere8 gelen hamur, üretim hızını ayarlamak üzere
seviye kasalarına9 dolmaktaydı. Buradan hamur
temizleme ünitesindeki10 kademe kolektörüne11

gelen hamur, pompa vasıtasıyla “Cleanpac Type”
markalı kademe koniklerine12 basılarak temizleme
işlemi tamamlanmaktaydı (Res. 15). Bunun ardın-
dan üretim holündeki üretim makinesine gönde-
rilmekteydi. Günümüze ulaşan 2 no’lu üretim maki-
nesi (Res. 13), tesisin üretim şeklinin hazır selülo-
za çevrilmesinden sonra “Bellmer” markalı makine
parçaları eklenerek yeni teknolojiye uyarlanmıştır.
Üretim makinesindeki hamurun bünyesinde kalan
su alınarak, hamura son kıvamı verildikten sonra,
hamur kurutma işlemine geçilmekteydi ve büyük
çaptaki bobinlere sarılı şekilde üretimi gerçekleş-
mekteydi. Üretimden çıkan kağıt, istenilen ölçü-
lerde kesimi için ikmal ünitesine gönderilmektey-
di (Gönenç 2008). I. Kağıt Fabrikası’nın ikmal salo-
nunda, matbaa ve kuruluş döneminin basım tek-
niklerinin gerçekleşebildiği çok sayıda makine ve
kağıt kesim araçları yer almaktadır. Baskı daire-
sinde “120 Jahre Heidelberger Druckmaschinen Akti-
engesellschaft” ve “Schnellpressenfabrik Aktienge-
sellschaft Heidelberg” ibareleri taşıyan Alman yapı-
mı iki baskı makinesi bulunmaktadır (Res. 16).
Matbaa ve ciltleme ünitelerinde “Brehmer Leip-
zig” markalı zımba makinesi, “Gebr. Tellschow Ber-
lin” markalı zarf makinesi (Res. 17), iki adet “Sach-
sische Cartonnagen Maschinen” markalı, bir adet
“Vorschrift zur Schnellschneidemaschine” markalı ve
bir adet “Johne-Werk Actiengesellschaft Bautzen”
markalı kesim makinesi bulunmaktadır.

SEKA I. KAĞIT FABRİKASI’NIN
GENEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Batı ülkelerindeki modernleşme hareketinin Cum-
huriyet Dönemi Türkiye’sine yansıması, yoğun ve
etkin olmuştur. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yapı-
lan sanayi yapıları, Batı dünyasının fikirlerini, biçim-
lerini ve tekniklerini ithal ederek inşa edilmiş ve
modern mimarideki yerini almıştır (Bozdoğan, 2002).
SEKA I. Kağıt Fabrikası bu anlayışın benimsenerek
uygulandığı öncü örneklerdendir (Aydın vd. 2009a).

PLANLAMA ANLAYIŞI

Fabrikanın planlama anlayışında üretim akış
şeması esas alınmıştır (Res. 10). Fabrika dikdört-
gen şeklindeki ünitelerin, üretimin gerektirdiği

şekilde birleşmesiyle meydana gelmiştir. Üretim
bölümünün doğusunda 90 derece açıyla yerleşti-
rilmiş hamur bölümü yer almaktadır. Üretim bölü-
münün batısında ise U planlı ikmal salonu bulun-
maktadır (Res. 18–21).

16.102 m² toplam kapalı alanı olan fabrika 9.910 m²

taban alanına oturmaktadır. Fabrikanın doğusunda
yer alan hamur bölümü, kuzey - güney doğrultu-
sunda uzanmaktadır. Toplam 4.773 m² kapalı alana
sahip bu birim üç katlıdır (Res. 22-23). Hamur bölü-
münün zemin katı yaklaşık 18,56 x 97,80 m boyut-
larındadır. Zemin katın batı yönüne bitişik yaklaşık
12,05 x 50,14 m boyutlarında, trafo ve ofis birimle-
rini barındıran tek katlı bir kütle yer almaktadır.

Üretim bölümü fabrikanın merkezinde konumlan-
maktadır. Üretim bölümü yaklaşık 90,68 x 22,20 m
boyutlarındadır. Tek katlı holün güneydoğusunda
24,02 x 14,76 m boyutlarındaki hamur temizleme üni-
tesi konumlanmaktadır. Üretim holünün kuzeyinde
ve güneyinde ofisler, işçi soyunma-duş-wc, elektrik
bakım atölyesi gibi işlevler barındıran ek kütleler yer
almaktadır (Res. 24).

Fabrikanın batısında yaklaşık 60,30 x 68,55 m boyut-
larındaki ikmal salonu konumlanmaktadır. İki katlı
bu bölümün zemin katında paketleme salonu, buhar
bakım atölyesi, işçi soyunma-duş-wc, ustabaşı odası
ve baskı dairesi bulunmaktadır. Birinci katında ise
çeşitli ofisler, matbaa, ciltleme bölümü, işçi soyun-
ma-duş-wc ve paketleme salonu vardır (Res. 25).
İkmal salonu toplam 7175 m² kapalı alana sahiptir.
Vals13 ambarı ikmal bölümünün iç avlusuna sonra-
dan eklenmiştir (Res. 24).

YAPIM TEKNİĞİ VE MALZEME

Fabrikanın hamur bölümü, üretim bölümü ve ikmal
salonu çelik taşıyıcı sistemde inşa edilmiştir. Taşı-
yıcı sistem elemanları; katlarda çelik kolon, çelik
kiriş üzeri betonarme döşeme, çatıda çelik kiriş
üzeri alüminyum sandwich panel, çelik kiriş üzeri-
ne oturan 12 cm kalınlığında eğimli betonarme
plak ve çelik makas sistem üzeri 12 cm kalınlığın-
da betonarme plak döşemeden oluşmaktadır. Fab-
rikanın yapımının Alman bir firma tarafından üst-
lenilmiş olması nedeniyle, yapının taşıyıcı sistemi-
nin Alman çelik standartlarına göre inşa edildiği
düşünülmektedir. Yapıyı oluşturan bütün çelik

D.2 21_34 / Elif Ozlem:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:43 AM  Sayfa25



Elif Özlem ORAL AYDIN – Reyhan ÇÖMLEKÇİOĞLU KARTAL

2�

kolon ve kirişler Alman “Gutehoffnungshitt”
(G.H.H.) firması tarafından üretilmiştir. Firma
ismini bazı çelik elemanlar üzerinde görmek müm-
kündür. Taşıyıcı sistemi oluşturan çelik kolon ve
kiriş boyutlarında farklılık gözlemlenmektedir. Fab-
rikada kullanılan kolon ve kirişlerin tipleri Resim
26’da sunulmuştur (Res. 26). Çelik kiriş ve kolon
birleşimlerinde hem perçin hem de bulonlu detay-
lar gözlemlenmektedir. Yapının döşeme sistemi,
çelik kiriş üzerine oturan 18 cm kalınlığında beto-
narme plak döşemeden oluşmaktadır. Yapının
beden duvarları delikli ateş tuğlası ile örülmüştür.
Yapının dış duvarları hamur ünitesinde 28 cm, üre-
tim ünitesinde 15 cm, ikmal ünitesinde 30 cm’dir.
U planlı ikmal salonunun yarı açık iç avlusunda yer
alan vals ambarı ile üretim bölümünün kuzey ve
güneyindeki soyunma birimi, trafo binası ve elek-
trik bakım atölyesinin sonradan eklenen üniteler
olduğu düşünülmektedir (Res. 24). Yardımcı
mekanları barındıran bu niteliksiz kütleler (Res.
27–28) betonarme karkas olarak inşa edilmiştir.

CEPHE ÖZELLİKLERİ

I. Kağıt Fabrikası’nın cephe anlayışı yalın ve ritmik
düzenlidir (Res. 29). Fakat zamanla aldığı niteliksiz
ekler nedeniyle bazı değişikliklere uğramıştır. Ana
binanın cephelerinin, eklenen birimlerle birleştiği
yüzeylerde pencereler ya tamamen kapatılmış ya
da parapet yükseklikleri arttırılmıştır (Res. 27–28).
Aks aralıklarının açıklığına göre fabrika pencerele-
ri iki tip olarak sınıflandırılabilir. Pencere bölmele-
ri dar olan 1. tipte aks aralığı 12’ye, geniş olan 2. tipte
aks aralığı 18’e bölünerek oluşturulmaktadır. Pen-
cere yüksekliklerine göre ise üç tipte sınıflandırma
yapılabilir: Yükseklik 100 cm, kayıtsız tip; yükseklik
200 cm, tek kayıtlı tip; yükseklik 300 cm, iki kayıtlı
tip. Bu pencere çeşitleri modüler cephe kurgusunu
oluşturmaktadır.

KORUMA SORUNLARI

Fabrikanın taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı eleman-
larında gözleme dayalı inceleme yapılarak bozul-
malar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kolon ve kiriş-
lerde görülen bozulmalar, plan üzerinde bozulma
derecesine göre renklendirilerek gösterilmiştir.
Korozyon gözlenen “kötü durumdaki” taşıyıcı ele-
manlar kırmızı renk; bölgesel paslanma bulunan
“orta durumdakiler” yeşil renk; “iyi durumda” olan-

lar ise mavi renk ile belirtilmiştir. Betonarme döşe-
me ve çatı döşemelerinde görülen bozulmalar
“hasarlı bölge” olarak belirtilmiştir. Taşıyıcı ele-
manların bozulma analizleri ile ilgili örnek paftalar
Resim 30’da verilmiştir (Res. 30).

Kolonlarda görülen bozulmalar daha çok ikmal salo-
nunun yarı açık iç avlusuna bakan yüzeylerde, hamur
ünitesinin güney ucundaki bölgede görülmektedir.
Kirişlerde görülen bozulmalar, ikmal ünitesinin yarı
açık iç avlusuna bakan yüzeylerde, ıslak hacim döşe-
me altında ve üretim ünitesinin L ucundaki hamur
temizleme bölümünde gözlenmektedir. Betonarme
plaklardaki bozulmalar, döşeme alt yüzeylerinde
yoğunlaşmaktadır. Duvarlarda genel olarak bakım-
sızlık nedeniyle sıva dökülmesi, rutubet nedeniyle
biyolojik bozulma ve makine nakliyesi sırasında
yıkılma gözlemlenmiştir.

Bakımsızlık ve terk durumu, detaylandırma ve uygu-
lama hataları yapıda bozulmayı hızlandıran neden-
ler arasında sayılabilir. Bu etkiler sonucu, taşıyıcı sis-
tem elemanlarında korozyon, bölgesel paslanma,
sıva dökülmesi ve çiçeklenme oluşmuştur (Aydın
vd. 2009b). Fabrika yapısındaki bozulma oranı yapı
geneli incelendiğinde düşük düzeydedir. Yapının
zemin ve birinci katındaki çelik kolonların sayısal ola-
rak %87 oranında iyi durumda olduğu söylenebilir.
Birinci kat ve çatı sistemini oluşturan çelik kirişlerin
de %84’ü iyi durumdadır. Birinci kat betonarme
döşemesi ve çatı plağı da alansal olarak %91 ora-
nında iyi durumdadır (Aydın vd. 2009b). Kolon,
kiriş ve döşeme analizlerine bakıldığında, yapı ele-
manlarının iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır.
Yapıda yatay ve düşey çelik taşıyıcı elemanların bağ-
lantılarını oluşturan bulonlu birleşimlerde önemli bir
problemle karşılaşılmamıştır.

Fabrika yapısındaki mevcut duvarlar sağlam durum-
da olduklarından kullanımları devam edebilir. Yapı-
nın kapı ve pencerelerinin büyük bölümü kullanıl-
maz durumdadır. Asansörlerin tümü kullanım dışı-
dır. Merdivenlerin çoğunda ise bozulmalar genellikle
basamak ve korkuluklarda gözlemlenmektedir.

YENİDEN KULLANIM ÖNERİLERİ

20. yüzyıl endüstri yapılarının özgün işlevlerini yitir-
mesi, zamanla kentlerin büyük sorunlarından biri hali-
ne gelmektedir. Kent merkezindeki tarihi endüstri
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yapılarının işlevsiz kalması, bu alanların çöküntü
bölgesine dönüşümünü hızlandırmaktadır. Bu yapı-
ların yıkılması, yapısal atık oluşumunu arttırmakta,
çevresel ve ekonomik zarara neden olmaktadır.
Endüstri yapılarının yeniden kullanımı tarihi değer-
lerin korunumu yanında mevcut kaynakların kulla-
nımı açısından da önemli bir yaklaşımdır. Özellikle
Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde tarihi endüstri yapılarının yeniden kullanım-
ları konusunda çeşitli projeler üretilmekte, uygula-
malar yürütülmektedir14. Tarihi, mimari, bilimsel,
teknolojik ve sosyal açıdan tek ve benzersiz (unique)
olan örneklerin kentsel hayata katılımı konusunda
minimum müdahaleler benimsenirken, diğer örnek-
lerde yeni işlevin gerektirdiği kapsamlı müdahalelere
izin verilebilmektedir.

SEKA I. Kağıt Fabrikası’nın kent içindeki konu-
mu, tarihi önemi ve mekansal boyutları göz önüne
alındığında, yeniden kullanıma uygun bir yapı oldu-
ğu düşünülmektedir. Fabrikanın taşıyıcı sistem ele-
manlarındaki bozulma oranı, hem binanın yaşı hem
de 2005 yılından beri kullanılmıyor olması göz önüne
alındığında oldukça düşüktür. Bu durum fabrika
binasının yeniden kullanımı açısından olumludur.

Fabrikadaki bozulmaların minimum düzeye indiril-
mesi için acil önlemlerin alınması gerekmektedir.
İkmal ünitesinin taşıyıcı sistemine zarar vermiş olan
vals ambarı, üretim ünitesinin cephe düzenini bozmuş
olan ofisler, işçi soyunma odası, trafo ve elektrik bakım
atölyesi, yıkılması önerilen birimlerdir (Res. 24,27,28).
Yıkılması önerilen yapılar yapılan hesaplamaya göre
yaklaşık 1500 m² taban alanına oturmaktadır.

Bu birimlerin yıkım işlemlerinden sonra hamur, üre-
tim ve ikmal ünitelerinin hasar gören çatıları incele-
meye alınmalıdır. Döşemede ve çatıdaki betonarme
plak elemanlarda donatı korozyonu tespit edilmiş
bölgelerin, korozyondan arındırılarak yüzey erozyo-
nuna karşı takviye harcı ile onarılması gerekmektedir.
Çiçeklenmenin önlenebilmesi için çatıda su yalıtımı
yenilenmelidir. Çatı onarımından sonra korozyon
tespit edilmiş çelik strüktürel elemanlarda ilgili
uzmanlar tarafından uygun tekniklerle korozyon
oranı ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçümler doğrultu-
sunda çelik taşıyıcı elemanların her biri için yerinde
onarım veya yenisiyle değiştirme yönünde kararların
alınması uygun olacaktır. Yapının yeni işlevi doğrul-
tusunda mevcut duvarlarının, doğramalarının, sirkü-

lasyon elemanlarının yeniden kullanılabilirliği de göz-
den geçirilmelidir. Günümüz yönetmelikleri (yangın,
yalıtım vb.) çerçevesinde yapılması gereken bu temel
müdahalelerle, yapı yeniden işlevlendirilmeye uygun
duruma getirilmiş olacaktır.

SEKA I. Kağıt Fabrikası’nın yeniden işlevlendiril-
mesi sürecinde hem Kocaeli kentinin gereksinimle-
ri, hem de yapının mimari özellikleri göz önünde alı-
narak, bazı temel esaslar benimsenmiştir. Yeni işlev
kararları alınırken benimsenen temel esaslar;

� Mevcut endüstriyel izlerin mümkün olduğunca
yerinde korunması,

� Fabrikanın özgün plan şemasına, yapım tekniği ve
cephe düzenine en az müdahale,

� Hamur ve üretim ünitelerinin müze amaçlı kulla-
nımı,

� İkmal ünitesinin kültürel ve eğitim amaçlı kullanımı,
� Kağıt üretiminin sürdürülmesi ve ürünün kâr amaç-

lı satışı,
� SEKA park alanıyla bütünleşmesinin sağlanması ve

bu alan içerisinde cazibe merkezi oluşturması ola-
rak belirlenmiştir.

Önerilen yıkım işlemlerinden sonra fabrikanın top-
lam kapalı alanı 14.295 m² olarak belirlenmiştir.
Endüstriyel izler barındıran hamur ve üretim ünite-
lerinin yeniden işlevlendirilmelerinde, ünitelerin
endüstriyel izlerini koruyan “Yaşayan Kağıt Müze-
si” önerisi geliştirilmiştir. İkmal salonunun ise eğitim
ve kültür amaçlı kullanımı önerilmektedir (Res.
31–33). Müze olarak işlevlendirilmesi önerilen
hamur ve üretim üniteleri toplam 7120 m², kültürel
ve eğitim amaçlı işlevlendirilmesi önerilen ikmal
ünitesi ise toplam 7175 m²’dir.

Müzede kullanılacak kağıt hammaddesinin yerel yöneti-
min organizasyonunu yaptığı kağıt toplama yöntemiyle
sağlanması ve bu hammaddeyle üretilen ürünlerin satışa
sunularak kağıt müzesine gelir getirmesi önerilmektedir.
İkmal bölümünde bulunan makinelerin de üretim holü-
ne taşınarak sergilenmesi uygun olacaktır. Müzenin bün-
yesinde sergi holleri, satış birimleri, depo, ofis birimleri ve
servis mekanlarının yer alması önerilmektedir. İkmal
bölümünün hem büyük hacimlere sahip olması, hem de
esnek plan çözümlerine uygunluğu nedeniyle çok amaç-
lı salonlar, fuaye, kütüphane, kafeterya gibi mekanları
barındırması önerilmektedir.
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SONUÇ

Kocaeli SEKA tesisinin dönüşüm süreci makro ölçek-
ten, mikro ölçeğe kadar uzanan çok kapsamlı plan-
lama, tasarım ve rehabilitasyon sorunudur. Alanın
kentsel yaşama katılımı konusunda kentle bütünleşen
karma kullanım stratejisinin benimsenmesi uygun
olacaktır. Alanın doğal, arkeolojik ve endüstriyel
miras potansiyeli korunarak çekim alanları yaratı-
labilir. Tesisin kent ve bölge ile bütünleşmesi için ula-
şım sistemleri ile uygun bağlantılar geliştirilmesi de
önemli konular arasındadır. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından yürütülen “SEKA Kent Parkı”
projesi kapsamında alanda marina, sanayi müzesi,
kent müzesi, rekreasyon alanları, plaj, açık ve kapa-
lı spor alanları, çiçek bahçeleri, yürüyüş yolları, kon-
gre salonları, gözetleme kuleleri gibi mekanların
yer alması düşünülmektedir. Bu projenin daha başa-
rılı olması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin izniy-
le tamamlanan bu çalışma çerçevesinde geliştirilen
önerilerin dikkate alınması ile sağlanabilir.

Kocaeli SEKA Tesisi’nin dönüşümü için hazırla-
nan proje, Erken Cumhuriyet Dönemi endüstri
tesislerinin kentsel yaşama katılımı konusunda uygu-

lanacak ilk projelerden birisi olması özelliği ile, Tür-
kiye’de örnek teşkil edecektir. Bu nedenle mevcut
endüstriyel izlerin mümkün olduğunca yerinde
korunması, Türkiye sanayi tarihinin somut verileri-
nin yaşatılması açısından önem taşımaktadır.

SEKA I. Kağıt Fabrikası’nın mimari potansiyeli,
endüstriyel izleri ve taşıyıcı sistemi incelenerek,
geliştirilen yeniden kullanım projesinde; endüstriyel
izler taşıyan hamur bölümü ve üretim bölümünün
“Yaşayan Kağıt Müzesi” olarak kullanılması öne-
rilmiştir. İkmal ünitesinin kültür merkezine dönü-
şümü için daha esnek çözümler geliştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt fabrikası olan
yapı; Kocaeli’nin bir sanayi şehri haline gelme süre-
cinde, önemli rol oynamıştır. SEKA I. Kağıt Fabri-
kası, bu çalışma ile ilk kez belgelenmiştir. Fabrika-
da bulunan, halen çalışabilecek durumda olan ve
korunarak sergilenmesi düşünülen, kağıt üretim
makinelerinin, uzmanlar tarafından belgelenmesi
önerilmektedir. SEKA I. Kağıt Fabrikası yeniden
canlandırma projesi ile endüstri mirası yapılarının
ülkemizdeki öneminin artması ve koruma bilincinin,
dünya standartlarına ulaştırılması amaçlanmıştır.

1 Bu makale, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araş-
tırma Projesi Fonu tarafından desteklenen GYTE 2008-A-25
no’lu “SEKA I. Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Çağdaş
Hayata Adaptasyonu için Öneriler” başlıklı yayımlanmamış
bilimsel araştırma projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Yazarlar desteği için GYTE’ye teşekkürlerini sunarlar.

2 Su kanalı: Tomruğun limandan hamur bölümüne taşındığı
kanal.

3 Slayfer: Tomruğun hamur haline getirilmesinde kullanılan
yapay taş.

4 Dekantasyon: Çöktürme yöntemiyle hamurdan sıvının ayrıl-
ması işlemi.

5 Hamur deposu: Hamur bölümünde sıvıdan ayrılmış hamurun
depolandığı kapalı alanlar.

6 Kağıt üretim makinesi: Kağıt hamurunu pres, kurutma ve
tutkallama yöntemleriyle kağıt haline getiren makine.

7 Teksif eleği: Çok sulu gelen hamurun bünyesindeki suyu azal-
tan sistem.

8 Büte: Tank.
9 Seviye kasası: Temizleme sistemine girmeden önce hamurun

seviyelendirildiği bölüm.

10 Hamur temizleme ünitesi: Üretim bölümü içinde hamur
temizleme sisteminin yer aldığı ünite.

11 Kademe kolektörü: Hamur temizleme sistemi.
12 Kademe koniği: Hamur temizleme sisteminin parçası.
13 Vals: Kağıt sarım mili.
14 Bu konuda önde gelen kuruluşlar TICCIH ve ERIH’tir. The

International Committee for the Conservation of the Indus-
trial Heritage (TICCIH) endüstri mirasının korunması ile
ilgili çalışmalar yürüten uluslararası bir organizasyondur.
Amacı dünya genelinde yer alan tarihi endüstri yapılarını,
alanlarını vb. araştırmak, belgelemek, yorumlamak ve koru-
maktır.
http://www.mnactec.cat/ticcih/(2010)
European Route of Industrial Heritage (ERIH) Avrupa’nın
endüstriyel tarihinin keşfi amaçlı bir turizm bilgi ağıdır. Bu
proje ile Avrupa’nın endüstriyel miras değerlerinin tanıtılması,
bu mirasın korunarak turizme kazandırılması ve buna bağlı
olarak Avrupa’nın ekonomik anlamda büyümesine katkı sağ-
laması beklenmektedir.
http://www.erih.net/index.php(2010)

NOTLAR

D.2 21_34 / Elif Ozlem:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:43 AM  Sayfa28



TÜBA-KED 8/2010

2�

KAYNAKLAR
Aydın, E.Ö., N. Şenlier ve H., Kandaş, 2007.
“Türkiye Cumhuriyetinin İlk Kağıt Fabrikası Kapanır-
ken”, I.Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu
Bildirileri: 222-233. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür
Yayınları.

Aydın, E.Ö. ve R. Çömlekçioğlu, 2009a.
SEKA I Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Çağdaş
Hayata Adaptasyonu İçin Öneriler. Gebze Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi Bitirme
Raporu, Proje no: GYTE 2008-A-25.

Aydın, E.Ö., N. Coşgun ve R. Çömlekçioğlu, 2009b.
“Structural Condition Assessment of an Industrial Monu-
ment”, Arkitekt 520-521-522: 56-64.

Bozdoğan, S., 2002.
Modernizm ve Ulusun İnşası. Metis Yayınları, İstanbul.

Compte-Rendu du Recensement Industriel de 1927, 1928.
Compte-Rendu du Recensement Industriel de 1927. Repub-
lique Turque Présdence du Conseil Office Central de Sta-
tistique, Zellitch Freres.

Çömlekçioğlu, R., 2009.
SEKA I. Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Çağdaş
Hayata Adaptasyonu için Öneriler. Gebze Yüksek Tek-

noloji Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

Gönenç, S., 2008.
Kişisel Görüşme

İnan, A., 1972.
Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sana-
yi Planı 1933. Türk Tarih Kurumu Yayını.

İzmit Analitik Etüdleri, 1970.
İzmit Analitik Etüdleri. İller Bankası Yayını.

Kocabaşoğlu, U., A. Bulutgil, F. Çiloğlu, İ.E. Binbaş ve N.
Şeker, 1996.
SEKA Tarihi. SEKA Genel Müdürlüğü Yayınları.

Ökçün, A.G., 1997.
Osmanlı Sanayii 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki. Tari-
hi İstatistikler Dizisi 4, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü.

Sümerbank Yıllığı, 1948.
Sümerbank Cumhuriyetin 25. Yılı. Kulen Basımevi.

http://www.mnactec.cat/ticcih/ (2010).

http://www.erih.net/index.php(2010).

Res. 1. Kocaeli SEKA tesisinin konumu (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arşivi)
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ÖZET
Türkiye’nin batı ucunda Trakya’da yer alan Yeniköy, savaşlar ve bölgesel çatışmalar sebebiyle Bulgaristan ve
Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçan insanlar tarafından kurulmuştur. Göçmen kimliğiyle bölgeye yerleşenler, kendi
sosyo-kültürel yapılarını da beraberinde taşımış ve ana vatandakine benzeyen evler inşa etmişlerdir. Bu çalış-
mada, göçmenlerin Yeniköy’de bölgenin fiziksel koşullarına da uyum sağlayarak inşa ettikleri konutların
mimarisinde sosyo-kültürel etkenlerin yansıması üzerinde durulmaktadır. “Edirne/Uzunköprü/Yeniköy Kırsal
Konutları” çalışması, 2007 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlanan “Yeniköy’de
Göçmen Konutlarının Sosyo-Kültürel ve Mimari Özelliklerinin Analizi” isimli yüksek lisans tezinin hazırlan-
ması sırasında elde edilen fiziki ve sosyal veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Ancak bu makalede söz konusu
veriler kısıtlanarak, bölgenin kırsal mimarisini yansıtan ve dört ana plan tipinde değerlendirilen konutlardan
birer örnek, plan ve yapısal özellikleri açısından ele alınmaktadır.

ABSTRACT

Yeniköy, located in Thrace in western Turkey, was established by people who migrated from Bulgaria and Greece
to escape wars and regional conflicts. These migrants brought with them their own socio-cultural patterns and con-
sequently built houses similar to the ones in which they had lived before emigration. This study discusses the socio-
cultural factors influencing the architecture of the houses which the migrants built and looks into the changes made
to comply with the physical conditions in the region of Yeniköy. The following paper on the rural houses of
Edirne/Uzunköprü/Yeniköy is based on physical and social data obtained during the preparation of a masters the-
sis titled “The Analysis on Socio-Cultural and Architectural Characteristics of Migrant Houses in Yeniköy,” sub-
mitted to the İnstitute of Sciences at Trakya University in 2007. Provided here is an overview of one of the four
house types addressed in the thesis. The paper reflects the rural architectural characteristics of the region and the
associated construction techniques.
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GİRİŞ

Kırsal yapılar, toplumun temel ihtiyaçları esas alınıp,
iklimsel koşullar göz önünde bulundurularak, yakın
çevreden sağlanan yapı malzemeleriyle geleneksel
sistemde ve yalın biçimlenişte inşa edilirler. Bu tür
yapılar, bir yerde bağımlı olmalarına ve aynı yerde
üretilmelerine, anonim sayılmalarına, karakterleri-
ni bir yerden almalarına ya da belirli bir toplulukça
kullanılmalarına bakılarak farklı sözcüklerle de
adlandırılır (Hubka 1986).

Kırsal mimariyle ilgili pek çok çalışma yapılmıştır.
Türkiye Bilimler Akademisi kırsal mimarlık envan-
teri oluşturmak üzere hazırlanan çalışmalar1, kır
yapılarında iklim, yer, malzeme ve yapı gelenekleri
arasındaki ilişkileri ele alan ve Anadolu’da kırsal
yapıların bölgeden bölgeye farklılaşan karakteris-
tik özelliklerine işaret eden araştırma (Aran 2000),
Doğu Karadeniz Bölgesi köy mimarisini teknik
açısından inceleyen çalışma (Sümerkan 1990)
Keban Barajı göl alanı içinde kalacak olan Mun-
zuroğlu Köyü’nün arkeoloji araştırmaları açından
da ele alınan monografisi (Koyunlu 1982), Kilistra
(Gökyurt) yerleşmesinin mekan organizasyonu ve
yapı özelliklerini mimari kavramlar açısından irde-
leyen yayın (Aydın 2007) ilk akla gelen örnekler-
dir. Bunların yanı sıra kırsal ve kentsel ölçekte
Trakya konut mimarisini yapım sistemi, plan ve
cephe özellikleri inceleyen ve çağdaş kullanımla-
ra uyarlanması için bir öneri getiren en kapsamlı
çalışmalardan biri M. Dağgülü’nün doktora tez
çalışmasıdır (Dağgülü 1995).

Bu makalede, 20. yüzyılın başında Edirne İli Uzun-
köprü İlçesi’ne bağlı Yeniköy’e gelerek yerleşen
Türklerin konutlarının mimari ve yapısal özellik-
leri açıklanarak, Türkiye kültür envanterine katkı
sağlamaya çalışılacaktır. Çalışma kaynak araştır-
masına ve Yeniköy’deki alan incelemesine dayan-
maktadır (İner 2007). Öncelikle Yeniköy Beledi-
yesi’nden bölgeye ait kadastral ve topografik hari-
talar sağlanmış, ardından alan çalışmasında konut-
ların rölövesi çıkartılmış, fotoğraf belgelemesi
yapılmış ve kullanıcılarla sözlü görüşmelerde bulu-
nulmuştur. 80 konutun incelenmesiyle ortaya
çıkan dört ana plan tipinden birer konut örneği, bu
makalede özgün mimari nitelikleri ve günümüze
kadar geçirdikleri değişimlerle açıklanmıştır.

YENİKÖY’ÜN KONUMU ve TARİHİ

Yeniköy, Edirne İli’ne 55 km, Uzunköprü İlçe-
si’ne 13 km uzaklıktadır. Trakya yarımadasının
orta-batı kesiminde yer alır (Res. 1). Yeniköy,
Ergene Nehri’nin kenarında, havza içinde yer
almaktadır. Yerleşmenin doğusundan Ergene
Nehri, batısından Edirne-Uzunköprü karayolu
geçmektedir. Ergene Havzası’nın hafif dalgalı
plato karakterinin sağladığı düzlük alanlar, gerek
konut yerleşimi gerek tarımsal faaliyetler için
son derece elverişlidir. Bölgede karasal iklim tipi
görülmektedir.

Tarihi kaynaklara göre kuruluşu 14. yüzyıla kadar
giden Yeniköy’e Kurtuluş Savaşı sürecinde ve Cum-
huriyet Dönemi’nde Balkan ülkelerinden gelen göç-
men Türkler yerleştirilmiştir. 1960 yılına kadar köy
statüsünde olan yerleşme, bu tarihte belediyenin
kurulmasıyla belde olmuştur (Bayrak ve Çıtak 2001).
Yeniköy, 2009 yılının Mart ayında nüfusunun azlığı
nedeniyle Uzunköprü İlçesi’ne bağlı bir mahalle
haline gelmiştir.

YERLEŞMENİN BİÇİMLENİŞİ

Yeniköy’ün üzerinde yer aldığı arazi çoğunlukla düz
olmakla birlikte, yerleşim yerinin kenar kısımları
hafif eğimlidir. Köyün yerleşim düzeni doğrusal
biçimdedir. Her parsel, yerleşmenin ortasından
geçen ana yol ya da bu yolla birleşen ara yollarla bağ-
lantılıdır. İnkılap, Okullar ve Cumhuriyet adlı üç
mahallesi vardır. Parseller çeşitli büyüklüktedir ve
çoğunlukla 90–100 cm yüksekliğindeki briket duvar-
larla çevrelenmiştir. Halk birbiriyle iletişim içinde
olduğundan avlu duvarları çok yüksek tutulmamış,
bazen akrabalık ilişkisi olan ailelerde duvarların kal-
dırılarak konutlarının aynı avlu içinde olmasını sağ-
ladıkları gözlenmiştir.

YENİKÖY KIRSAL KONUTLARI

KONUT BİÇİMLERİ

Konutların önünde yer alan avlu çoğunlukla geo-
metrik biçimlidir. Halkın büyük çoğunluğu geçimi-
ni tarım ve hayvancılıkla sağladığından, avluda ahır,
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samanlık, ambar, depo gibi ek yapılar, çeşme, fırın
ve sebze meyve ekilen bir bahçe de bulunmaktadır.
Ek yapıların parsele yerleşmesinde belli bir düzen
yoktur. Konutun bahçe içinde, giriş kapısı avluya
giriş kapısını görecek biçimde konumlandırılması-
na dikkat edilir. Bazı konutlar zeminden yüksektir
ve altında mahzeni vardır. Konut, yörede “hayat”
olarak anılan bir giriş mekanı ile buna açılan oda-
lardan oluşur. Yerleşmede iki, üç ve dört odalı evler
saptanmıştır. Üç ya da dört odası olan konutların
çoğunluğu, bölgeye özel “divit çıkma” olarak anılan
biçimde yapılmışlardır. Bölgede divit çıkma olarak
anılan oda, konutun ön cephesinde yer alır. “Divit
oda”nın duvarları konut giriş kapısından daha önde
olduğundan, bu oda “divit çıkma” adını almıştır.
Divit çıkma oda konutta gündelik yaşamın sürdüğü
oda olduğundan, “musandıra” çoğunlukla bu oda-
larda bulunur.

En az bir odada ya da hayatta “bacalık” olarak anı-
lan ocak (Res. 2), yine en az bir odada “musandıra”
denen, bir tarafı eşya depolama, diğer tarafı yıkan-
ma için olan ahşap dolap vardır (Res. 3). Pencere-
ler, giriş ve iki yan cephede tek ya da iki küçük pen-
cere olarak yer alır, kapılar tek ya da iki kanatlıdır.
Kapı ve pencereler ahşaptandır.

Bu çalışmada plan tipolojisi tanımlanırken, hayat ve
oda kavramı birlikte “mekan” olarak ele alınmış,
ayrıca oda sayısı da belirtilmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda yerleşmedeki konutlar oda sayılarına
göre dört gruba ayrılabilir. Bunlar;

I.Grup: İki mekanlı, tek odalı, konut tipi
II.Grup: Üç mekanlı, iki odalı, konut tipi
III.Grup: Dört mekanlı, üç odalı, konut tipi (Tek
Divitli Konut)
IV. Grup: Beş mekanlı, dört odalı, konut tipi (Çift
Divitli Konut)

I. plan tipinde; konutun önünde açık sundurma var-
dır. İki mekanlı tek odalı olan bu konutta sundur-
madan hayata ve hayattan odaya geçilmektedir.
(Res. 4) II. plan tipinde; hayat ile buna açılan iki oda
vardır (Res. 5). III. plan tipinde; hayat ile buna açı-
lan üç oda vardır, odalardan biri konutun giriş cep-
hesinde çıkma (divit çıkma) yapar (Res. 6). IV. Plan
tipinde; hayat ile buna açılan dört oda vardır ve
giriş cephesinin kenarlarında yer alan iki oda çıkma
yapar (divit çıkma) (Res. 7).

YAPIM TEKNOLOJİSİ VE MALZEME

Yeniköy’de konutların beden duvarları, taş temel-
li yığma kerpiçtir. Ek yapılarda kerpiç ya da briket
kullanılmıştır. Temelde kullanılan “kefeke” (küfe-
ki) taşı, bölgede bulunan taş ocaklarından getiril-
miştir. Kerpiç ise köyün yakın çevresinde bulunan
killi topraktan üretilmiştir. Duvarlar içten ve dıştan
kerpiç çamuru ile sıvanmış, üzeri kireçle badana-
lanmıştır (Res. 8-9).

Tek katlı konutların tabanı toprak sıvalı, mahzenli
konutlarınki ise ahşap kaplamalıdır. Kapı, pencere
ve musandıra ahşaptandır. Çatı örtüsü olarak evle-
rin ilk yapımında “ıslama” olarak anılan buğday ya
da çeltik sapı kullanılırken, daha sonraki dönemlerde
yerli oluklu kiremit kullanılmıştır.

Odaların tavanı, kirişlerin üstüne saz ya da ayçiçeği
sapları serilip üzeri toprakla sıvanarak yapılmıştır
(Res. 10-11). Saz yerleşim yerine yakın dere yatak-
larından, ayçiçeği sapı ise; konut sahiplerinin kendi
tarlalarından hasat sonrası getirilmektedir. Diğer
bir deyişle kullanıcılar, konutları için gerekli yapı
malzemesini kendileri üretmektedirler.

KONUTLARDAKİ DEĞİŞİM

1980’lerden itibaren konutların ailelerin ihtiyaçları-
na cevap vermemesi, mutfak banyo gibi ıslak hacim-
lerin yetersizliği, kerpicin sürekli bakım istemesi
gibi sorunlar, ekonomik durumu iyi olan kullanıcı-
ların yığma tuğla ya da betonarme yapıları yeğle-
mesine neden olmuştur. Bu dönemde yapıların bazı-
sı tamamen yıkılarak yerine yeni evler inşa edilmiş,
bazısı da depo, samanlık gibi işlevlerle varlığını sür-
dürürken, parsel içine yeni konut yapılmıştır.

Kullanımı devam eden kerpiç yapıların bazısında
dış cepheye bir sıra ateş tuğlası örülerek ya da ker-
piç sıva kazınıp yerine çimento sıva yapılarak, beden
duvarlarının iklimsel koşullara karşı dayanımı arttı-
rılmaya çalışılmıştır. Tavanların saz/ayçiçeği sapı alt
örtüleri ya tamamıyla kaldırılmış ya da üstü ahşap
levha vb. malzeme ile kaplanmıştır. Çatıda yerli
oluklu kiremit yerine Marsilya kiremidi kullanımı
yaygınlaşmıştır. Tabanın çimento şap ile kaplanma-
sı, kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi,
hatta bazı örneklerde pencere açıklıklarının büyü-
tülmesi gözlenen diğer değişimlerdir.
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Konutlarda malzeme yenileme uygulamalarının yanı
sıra, planda değişiklikler de gözlenmiştir. Hayatın ya
da bir odanın bölünerek ıslak hacim oluşturulması,
ya da yine bu mekânlardan geçilerek ulaşılan yeni
mekanların eklenmesi gibi müdahalelerle evler çağ-
daş kullanıma uygun hale getirilmeye çalışılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yeniköy konutları, biçimleniş ve yapısal özellikler
açısından, Trakya’ya özgü mimari geleneklerle ben-
zeşmektedir. Bölgede yoğun olarak gözlenen açık –

yarı açık sundurmalı ve hayatlı ev tipleri, bu yerleşi-
min de asal plan tiplerini oluşturmaktadır.

Kırsal konutlar kültür mirasımızın bir parçasıdır.
Bu konutların yok olması, o bölgedeki kültürün ve
yaşam biçiminin de yitirilmesi anlamına gelmektedir.
Bu nedenle kültür varlığı değeri olan konutların
korunması, yeni inşa edilecek konutların tasarımın-
da geleneksel dokuyla uyumun gözetilmesi ve yer-
leşmenin tarihsel kimliğini yitirmeden gelişebilme-
sine olanak sağlayacak şekilde planlanması, Yeni-
köy’ün sağlıklı gelişebilmesi için zorunludur.
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Res. 5. Fatma İner Evi (üç mekanlı, iki odalı konut tipi)

Res. 6. Fatma Şahin Evi (dört mekanlı, üç odalı konut tipi)
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Res. 7. Alaeddin Taşkın Evi (beş mekanlı, dört odalı konut tipi)

Res. 8. Taş temelli yığma kerpiç duvar

Res.10. Saz kaplı tavan

Res. 9.
Taş temelli
yığma
kerpiç
duvar

Res. 11. Ayçiçeği sapı kaplı tavan
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OSMANİYE ARKEOLOJİK VARLIKLAR
ENVANTER ÇALIŞMASI 2009
AN INVENTORY OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN OSMANIYE 2009

Füsun TÜLEK

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Höyük, kale, antik yerleşim, nekropol, kaya mezarı, kamasoryum mezar, zemin mozaiği, işlik, depo,
sarnıç

Mound, castle, ancient settlement, necropolis, rock-carved tomb, camasorium tomb, floor mosaic, olive
press, silo, cistern

Toprakkale İlçesi’nde bulunan arkeolojik varlıkların saptanması, 2009 yılı çalışma programının önceliğini oluş-
turmuş, ayrıca Deli Halil volkanik formasyonunun güney yamacında konuşlanmış olan Deli Halil antik ken-
tinin durum planı ve yapı türleri çalışılmıştır. Deli Halil antik kentinin bir volkan üzerinde kurulu olması nede-
niyle, bölgenin volkanizması ve jeomorfolojisini kavrama amaçlı bir jeoarkeoloji incelemesi de yapılmıştır. Söz
konusu çalışma kapsamında çok sayıda sarnıçla birlikte konik kubbeli yuvarlak yapılar bulunmuş, ilçede tara-
ma devam etmiş ve İskenderun Ovası’nı Çukurova’ya bağlayan Kısık Boğazı etrafında antik yerleşim araştır-
ması yapılmıştır. Bunların yanı sıra, Düziçi, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde de çalışılmış, antik çiftlik, mozaikli
alan, kilise, zeytinyağı işlik taşları, çok sayıda antik mezar ve mezarlık bulunmuştur.

ABSTRACT

During the 2009 archaeological survey conducted at Toprakkale, the documentation and mapping of the Deli
Halil ancient settlement situated on the Deli Halil volcanic formation was partially completed. Numerous cis-
terns and several round structures with cone-shaped domes were documented. A geoarchaeological examina-
tion of the volcanism and geomorphology of the region was conducted in the vicinity of the Deli Halil hill. The
survey of the area continued on both sides of the Kısık Pass which connects the İskendrun plain to the Plain of
Cilicia. The towns of Düziçi, Kadirli and Sumbas were surveyed while a villa rustica, some floor mosaics, a church,
some olive press grinding stones, as well as numerous rock-cut tombs and necropoleis were documented.
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GİRİŞ

2009 yılı çalışması arkeolog, mimarlık öğrencileri,
jeoloji ve jeodezi öğretim üyelerinden oluşan 19
kişilik bir ekip ile 45 gün sürmüştür. Çalışmaya
bakanlık temsilcisi olarak arkeolog D. Kara ile bir-
likte Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve
Mimarlık Bölümü öğrencileri O. Yıldırım, A. Kılıç,
K. Şengül, G. Karahan, E. Yıldız, A. Akdağ, C.
Sudaş, Ş. Özdemir, M. Evren, M. Kaleci, G. Yamen,
İ. İkbal, S. Adalı, Dr. A. Güçtekin, G. Güçtekin, Yrd.
Doç. Dr. Ü. Gümüşay katılmışlardır.

Çalışma, iki bölümlü gerçekleştirilmiştir. Öncelik-
le, Toprakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi’nde bulunan
ve ilk defa 2008 yılı çalışmasında bir antik yerleşim
olarak saptanan Deli Halil Tepesi’nde çalışılmıştır.
Antik kentin planının çıkarılması ve belgelenmesi-
ni amaçlayan bu çalışma 23 gün sürmüştür. Çalış-
manın ikinci kısmında önce Tüysüz Beldesi ve Deli
Halil antik kenti çevresinde yaygın tarama yönte-
miyle yüzey araştırması başlatılmış ve ardından
diğer ilçelerdeki arkeolojik varlıkların taranması ile
araştırma 22 günde tamamlanmıştır. Toplam 45
günlük çalışmada çoğunluğu Roma ve Geç Roma
Dönemi’ne tarihlenen küçük antik yerleşimler ve
nekropoller saptanmıştır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Çalışmada yaygın ve yoğun yüzey araştırması yön-
temleri ile birlikte jeoarkeoloji ve Deli Halil antik
yerleşimi özelinde yerleşim arkeolojisi çalışmaları da
yapılmıştır. Deli Halil antik kentinin haritalanması
ve durum planının çıkarılmasında total station ve
GPS kullanılmış, fotoğraf çekimleri ile görsel bel-
geleme yapılmış, ölçü alınmış, çizimler yapılmıştır.
Belgeleme ve saptama yapılan alanlarda etütlük
çanak çömlek kırıkları toplanmış, fotoğraflanmış ve
çizimleri yapılmıştır.

AYRINTILI ANLATIM

HÖYÜKLER

Yerel halk tarafından höyük olarak anılan tepe üst-
lerinde konuşlanmış yalnızca belli bir kültüre ve
döneme ilişkin arkeolojik malzeme görülen ve top-
rak niteliği höyük oluşumundan çok doğal tepe olan
yerleşimler “küçük antik yerleşimler” olarak değer-

lendirilmişlerdir. Aynı şekilde höyük olarak isim-
lendirilmiş, çok sayıda kaya mezara sahip tepelik
alanlar ise nekropol olarak tanımlanmıştır. 2009 yılı
çalışmasında belirlenen höyükler, Yusuf İzettin ve
Yanık Çiftlik höyükleridir.

Yusuf İzettin Höyük: (N36.A9.294) (Res. 1a, b)
Kadirli ilçe merkezine çok yakın, aynı isimli köyün
güneyinde Kadirli-Sumbas karayolunun batısında yer
alır. Höyükten Hellenistik, Roma ve Geç Roma
dönemlerine ait çanak çömlek parçaları toplanmıştır.

Yanıkçiftlik Höyük: (N36.A9.291) (Res.2a-c) Mer-
kez İlçe, Kırmıtlı Köyü sınırlarında olup, 2006 yılın-
da yapılan saptama, Mağralı Tepe nekropolünün ve
kenarından geçen su kanalının güneyinde kalmak-
tadır. Höyüğün kuzey kısmı geniş bir yayılıma ve
eğime sahip olmakla beraber, güney kısmı tepe koni-
sinden duvar gibi kesilerek tesviye edilmiştir. Bu
kesitte çok sayıda çanak çömlek kırığı bulunduğu
gibi, höyüğün yüzeyinde de yoğun olarak Demir
Çağı, Hellenistik, Roma, Geç Roma ve Bizans dahil
olmak üzere çeşitli dönemlere ait çanak çömlek
kırıkları bulunmuştur. Höyük tepesinde, yerinden
oynatılmışsa da in situ olduğu söylenebilecek mermer
profilli bir mimari eleman bulunmaktadır.

NEKROPOLLER

Çalışılan ilçelerin çoğunda birden fazla nekropol
belirlenmiş olup, çoğunluk mezar türü trapez ağız-
lı dromoslu mezarlardır. Kamasorium, andropo-
morfik mezar, oda mezar ve lahit mezar türleri de
belgelenmiştir. Toprakkale İlçesi Sokubaşı Tepesi
nekropolünde girilebilen iki adet kaya mezarın için-
de kline (ölünün konduğu seki) olduğu görülmüştür.

Çiftlikhöyük Tepe: (N36.A9.276) (Res.3a-g) Top-
rakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi içinde, üzerine sağlık
ocağı ve ilköğretim okulu yapılarının bulunduğu
Çiftlikhöyük Tepesi’nin güney ve batı yamaçlarında
kayaya oyulmuş mezarlar saptanmıştır. Bu mezar-
lardan biri yakın zamanda defineci müdahalesine
maruz kalmış şekilde açıkta durmaktadır; nekropo-
lün diğer kaya mezarlarının ise, içlerinin doldurula-
rak üstlerine farklı yerden getirilen toprağın serildiği
ve mezar ağızlarına zeytin fideleri dikildiği görülm-
üştür. Kaya mezar şekilleri izlenerek mezarların bir
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kısmı güçlükle belirlenebilmiştir. Tepenin üstünde-
ki boş alanda Demir Çağı’na ait olduğu düşünülen
boyalı ve açkılı çanak çömlek kırıkları bulunmuştur.

Sokubaşı Tepesi: (N36.A9.277) (Res.4a-h) Toprak-
kale İlçesi, Tüysüz Beldesi, Çiftlikhöyük Tepesi’nin
1 km batısında E-90 karayolunun Adana yönünde ve
yolun kuzeyinde bulunan Sokubaşı Tepesi, kireçta-
şından oluşan bir kayalık tepe olup üzerinde sayısız
kayaya oyulmuş trapez ağızlı mezarlar bulunmakta-
dır. Stel oyukları ve yağ akıtma olukları ile büyük bir
nekropol olan Sokubaşı Tepesi’nde definecilerce
açılan ve içi boşaltılmış mezarlarda çizim çalışması
yapılabilmiştir. Çanak çömlek kırıkları yok dene-
cek kadar azdır.

Soku Tepesi: Batı (N36.A9.281), Doğu (N36.A9.283)
ve Orta (N36.A9.282) (Res.5a-e) olmak üzere büyük
bir alana yayılan, Osmaniye Merkez İlçe, Fakıuşağı
ve Dereobası köyleri içinde kalan nekropol, Fakıu-
şağı antik yerleşimini batı, doğu ve güney yönlerden
çevreleyen Amanos Dağları’nın ikinci sıra yükselti-
si olan Soku Tepesi sırtlarında bulunmaktadır. Bulu-
nan mezarların tümü bölgenin belirgin mezar türü
olan trapez ağızlı kısa dromoslu kaya mezarlardan
oluşmaktadır. Doğu nekropolünde iç içe şekilli, Orta
nekropolde ise ‘T’ biçimli olan ve ölü kültüyle ilişkili
törenlerde sunu amaçlı kullanılan sıvı akıtma oluk-
ları belgelenmiştir. Mezarların çoğu zeytinlikler için-
de kalmış ve toprakla kapatılmışlardır.

Aşağı Bozkuyu: (N36.A9.289) (Res.6c, d) Kadirli
İlçesi, Aşağı Bozkuyu Köyü, Murtlu Mevkii’nde
bulunan tepenin kuzey yamacında üstü kapatılmış
trapez ağızlı kaya mezarları ve aynı alanda kayaya
oyulmuş sıvı sunu çukurları görülmüştür.

Kalfa nekropolü: (M36.A9.7) (Res.7a-c) Sumbas
İlçesi, Alibeyli Beldesi, Kalfa Mahallesi’nin 1 km
kuzeydoğu sırtlarında kaya mezar ve kamasorium
türü lahit kapaklı mezarlar bulunmaktadır. Ayrıca
nekropolün uzantısı olarak Kalfa Mahallesi giri-
şinde iki ayrı noktada Lahit 1 (M36.A9.8) ve Lahit
2 (M36.A9.9) bulunmaktadır. Üçgen alınlıklı kapa-
ğı yana devrilmiş olan Lahit 2’nin ön cephesi figür-
lü bezemelidir, ancak figürler parçalanmıştır.

Yeşil Yayla Nekropolü: (M36.A9.11) (Res.8a, b)
Sumbas İlçesi, Alibeyli Beldesi, Yeşil Yayla
Köyü’nde Kestel Tepe’nin eteklerinde çok sayıda

kayaya oyulmuş oda mezarlar görülmüştür.
KİLİSELER

Soku Tepesi’nde Batı nekropolünün üst tarafında ve
bu sırtların daha kuzeydoğu eteklerinde iki ayrı kili-
se ve Kadirli–Karatepe Köyü yolu üstünde büyük
kısmı ayakta bir kilise daha belgelenmiştir. Kilisele-
rin tümü tek neflidir.

Soku Tepesi Kilise: (N36.A9.284) (Res.9a-e) Mer-
kez İlçe, Dereobası Köyü doğu sırtlarında son dere-
ce eğimli bir yamaçta yapılmış olan kilise, sık çam
ağaçları ile dolu bir ormanın içindedir. Tek nefli
olan yapının kuzey ve güney duvarları büyük ölçüde
ayakta durmakta, apsis duvarı yarı yarıya yıkık, batı
duvarı ise tümden yıkık durumdadır. Kuzey ve güney
duvarlarının içinden payanda şeklinde yükselen
ayaklar, kaburga kemerler olarak kilisenin üst yapı
örtüsü olan beşik tonozu desteklemiş olmalıdır.
Beşik tonozlu üst yapı örtüsü büyük ölçüde yıkık
durumdadır. Kilisenin kuzeyinde maki çalılık altın-
da kalmış küçük şapel benzeri yuvarlak duvarlı yapı
kalıntıları görülmüştür. Az sayıda yeşil sırlı Orta
Bizans çanak çömlek kırıklarının yanı sıra, turkuvaz
sırlı iki küçük parça da bulunmuştur.

Soku Tepesi Büyük Kilise: (N36.A9.285) (Res.10)
Merkez İlçe, Dereobası Köyü, Yedigöz Mevkii’nde
bulunmaktadır. Tek nefli olan kilisenin apsisi, nef
genişliği kadar bir genişlikte yarım daire şeklinde
dışarı çıkık durumdadır. Kilise bu plan türü ile, Kas-
tabala antik kentinde bulunan Büyük Kilise’yi anım-
satmaktadır. Yapının batı kenarından pınar akmak-
tadır. Duvarları büyük ölçüde yıkık olan kilisenin,
güney kenarının batı ucuna bitişik iyi durumda ayak-
ta kalmış bir şapeli bulunmaktadır. Kilisenin kuzey
duvarına bitişik avlu içinde büyük blok taşlarla yapıl-
mış bir yapı temeli görülmektedir. Yapının, pınarın
üstüne çökmüş olan tuğla örgülü kemer parçasından
da anlaşıldığı gibi, çeşitli yapım evreleri ve kullanım
dönemleri söz konusudur. Herhangi bir kültür mal-
zemesi görülememiştir.

Çiğdemli Kilise: (N36.A9.293) (Res.11a, b) Kadirli
İlçesi, Çiğdemli Köyü’nde tarla ortasında bulunan
kilise, tek nefli olup apsis tonozu kısmen ayakta kal-
mıştır. Kilisenin kuzey duvarı doğu ucundan uzanan
duvar, özgün halinde ek yapılar olmuş olabileceği-
ni düşündürmüştür. Hiçbir kültür malzemesi göz-
lemlenmemiştir.
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Mozaikli alan / Antik Çiftlik

Aşağı Bozkuyu: (N36.A9.288) (Res.6a, b) Kadir-
li İlçesi, Aşağı Bozkuyu Köyü, Murtlu Mevkii’nde
geometrik bezemelerden oluşan kısmı görülen
çok renkli mozaiğin 1 x 1 cm taş büyüklükleri ve
iyi bir işçiliği olduğu görülmüştür. Zemin mozai-
ğinin bir antik çiftlik evine, Roma Dönemi İtal-
yasında yaygın olan latifandua tarzı geniş alana
yayılı, içinde depoları ve üretim işlikleri olan bir
yapı olduğu düşünülmektedir.

KALE

Heçkeren Kale: (M36.A9.5) (Res.21) Kadirli İlçe-
si, Andırın yolu üstünde bulunan kale, Çem Kale-
si ile karşılıklı olup, vadinin doğu yamacında uçu-
ruma çıkıntı yapan sarp bir kayanın üstünde
konuşlanmıştır. Tarihi Göksun yolunu koruyan
birçok Haçlı kalesinden biridir.

ANIT YAPI

Sümbüllü Tepe Yapı 1: (N36.A9.12) (Res.24a, b)
2005 yılı çalışması envanteri olan yapı, son derece
düzgün kesme blok taşları ve duvar işçiliği ile Mer-
kez İlçe, Kazmaca Köyü, Tülücüler Mahallesi’nde
Sümbüllü Tepe’nin güney yamacında yer alır. (Tülek
2007: 51, Res.17) Yapının planını çıkarma, mimari
çizimlerini yapma ve tescil fişini hazırlama amaçlı
çalışma yapılmıştır.

ANTİK YERLEŞİMLER

Toprakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi, Deli Halil Tepesi
etrafında ve Kısık Boğazı kenarında antik yerleşim
taraması yapılmıştır. Kısık Boğazı’nın batı yakasında
Kersen antik yerleşimi, Göztepe ve Kısıktepe yerle-
şimleri belirlenmiş, Doğu yakasında ise Merkez İlçe
sınırları içinde Akyar Köyü, Yılanlı Tepe ve Toprak-
taş Tepe yerleşimleri ve daha doğuda Merkez İlçe,
Fakıuşağı Köyü Fakıuşağı antik yerleşimi bulunmuştur.

Kersen Antik Yerleşim: (N36. A9. 279) (Res.16)
Toprakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi’nde Deli Halil
Tepesi’nin ve Büyük Tüysüz Köyü yolu batısında
bulunan Kersen Tepe’nin üstünden batı yamacı-
na yayılan küçük bir antik köy yerleşimidir. Kaba
işçilikli Roma Dönemi günlük kullanım kapları ve
kiremit kırıkları bulunmuştur.

Göztepesi Antik Yerleşim: (N36.A9.275) (Res.12a,
b) Toprakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi, Urubahçe
Mevkii’nde bulunan Göztepesi’nde, çok sayıda
Erken Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait çeşitli
günlük kullanım ve saklama kaplarına ait kırıklar
bulunmuştur.

Kısık Tepesi Antik Yerleşim: (N36.A9.278)
(Res.13a, b) Toprakkale İlçesi, Tüysüz Beldesi, Kısık
Boğazı karayolunun üstünde bulunan tepede Demir
Çağı, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait çanak
çömlek kırıkları görülmüş ve tepe konisinde zemin-
de büyük blok taşlar gözlenmiştir. Ne var ki, yerle-
şimin tepe noktasından itibaren tüm doğu yarısı,
karayolu için taş toprak alımında kullanılarak yok
edilmiştir.

Akyar Yılanlı Tepe Yerleşimi: (N36.A9.287)
(Res.14a, b) Merkez İlçe, Akyar Köyü batısında
bulunan Yılanlı Tepe’nin üstünde bulunan tarla-
da ve batı yamacında çok sayıda Hellenistik, Roma
ve Geç Roma dönemlerine ait günlük kullanım
kapları ve saklama kaplarına ait kırıkları bulun-
muştur. Tepenin batı yamacında teras şeklinde
yerleşmiş mimari elemanlar görülmüştür. Bu
mimari elemanları görmüş olan başkalarının, bura-
da işaretleme ve emniyet şeridi ile çevreleme yapa-
rak kazı hazırlığı yapılmış gibi bir görünüm verdi-
ği belirlenmiştir.

Akyar Topraktaş Tepe Yerleşimi: (N36.A9.286)
(Res.15a-c) Merkez İlçe, Akyar Köyü, Topraktaş
Tepe’nin tepe noktasından başlayarak doğu ve
kuzey eteklerine yayılan alanda çanak çömlek
kırıkları bulunmuştur. Roma, Geç Roma ve Bizans
dönemlerine ait çanak çömlek kırıkları arasında
yeşil sırlı Orta Bizans Dönemi’ne ait olanlar, böl-
genin en kaliteli örnekleri arasındadır. Tepenin üst
noktasının kayalık olan güney kenarında ise, kaya
mezarı olabilecek düzgün kesme taş işçiliğine
sahip oyuklar görülmüştür.

Fakıuşağı Antik Yerleşim: (N36.A9.280) (Res.17a-
f) Merkez İlçe, Fakıuşağı Köyü’nde bulunmakta-
dır. Köyde yeni yapılan TOKİ konutlarının Amanos
Dağları’na dayandığı sınır noktasında yükselen ilk
tepenin üstündedir. Konik formlu tepe, en üst nok-
tası olan 206 m rakımdan sonra doğuya doğru 10 m
kadar düşük kotta üstü düz masa gibi bir burun şek-
linde uzanmaktadır. Antik yerleşimin bulunduğu
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tepenin üstü zeytinlik olup, tepe eteğinden 30–40 m
yükseklikten sonra çok sayıda, ince kaliteli Geç
Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait çanak çömlek
kırıkları, çoğunluğu terra sigillata örnekleri olan
çanak çömlek tarlası görünümünde tepe noktasına
kadar devam etmektedir. Tepe düzlüğünde, biri
düzgün tam daire ağızlı olmak üzere zemine yapıl-
mış silolar görülmüştür. Ayrıca çok sayıda kaçak
kazı çukuru da bulunmaktadır. Yerleşim, Roma
Dönemi’nde son derece gelişmiş büyük bir antik
köy olarak değerlendirilmiştir.

Mağralı Tepe Güney Yerleşim: (N36.A9.290)
(Res.18, 20) Merkez İlçe, Kırmıtlı Köyü, Mağra-
lı Tepe’nin 100 m güneyinde tarlada çok sayıda
sırlı ve sırsız çanak çömlek kırıkları bulunmuştur.
Sırlı çanak çömlek kırıkları, İslam ve Bizans olmak
üzere Ortaçağ’ın tüm dönemlerini kapsamaktadır.
Definecilerce yeni talan edildiği anlaşılan yerle-
şimde Erken İslam parçaları göreceli olarak iri
boyutta olup M.S. 9. ve 10. yüzyıllara tarihli İslam
Dönemi sıraltı tekniğinde yapılmış kazı bezeli
kurşun sırlı Nişapur üretimi gibi kaliteli çanak
çömlek örnekleri bulunmuştur.

Hemenler Erken Ortaçağ Yerleşim: (N36.A9.297)
(Res.19a-e) Düziçi İlçesi, Ali Bozlu Beldesi,
Hemenler Köyü’nde bir tepeyi çevreleyen sur
duvarı şeklinde bir yapı belgelenmiştir. Duvar,
örgü tekniği olarak tipik M.S. 6. yüzyıl Erken
Bizans duvar örgüsüne sahiptir. Yapının duvar
içinde kalan kısımlarda çok sayıda yeşil sırlı Bizans
çanak çömleği toplanmıştır. Yapının bulunduğu
tepenin eteklerinde yapılan araştırmada batı ve
güney kısmında bulunan tarlalarda Roma ve Geç
Roma Dönemi’ne ait çanak çömlek kırıkları
görülmüştür. Söz konusu alanın güneyindeki tar-
lada 1990’larda kabartmalı ve yazıtlı mezar taşla-
rı bulunmuş olup, bu eserler bugün Düziçi İlçe
Jandarma Komutanlığı’nda bulunmaktadır.

Kalfa Antik Yerleşim: (M36.A9.6) (Res.22a-b) Sum-
bas İlçesi, Alibeyli Beldesi, Kalfa Mahallesi kuze-
yinde Mezi Yaylası’na giden yol üstünde olan antik
yerleşim, bir yamaca yerleşmiş teras ev düzeneğin-
de bir kent yerleşimidir. Ayrıntılı çalışması gelecek
çalışma dönemlerinde yapılacaktır.

Yeşil Yayla Antik Yerleşim: (M36.A9.10) (Res.23a-
d) Sumbas İlçesi, Alibeyli Beldesi’ne bağlı Yeşil

Yayla Köyü’nde bulunan antik yerleşim Kestel
Tepe’nin tepesinden kuzeye doğru yamaç evler şek-
linde, aralarında teraslar, dik kesen sokaklar, çokça
zeytinyağı işlikleri ve un öğütme taşları olan bir kent
görünümündedir. Antik yerleşimin bir kısmının
üstünde bugünkü köy bulunmaktadır. Köy içinde son
derece düzgün kesme blok taşlarla yapılmış bir anıt
yapı görülmüştür. 1980’lerde Prof.Dr. H. Çambel’in
yörenin kaymakamı ile birlikte gelip anıtı gördüğü ve
anıt yapının onarılarak yerinde korunması gerekti-
ğine dair rapor verdiği köylülerce sözlü olarak akta-
rılmıştır. 1980’lerin sonunda Prof.Dr. M.H. Sayar’ın,
köylülerin buldozerle bir yapıyı yıkması sırasında
bulunan tanrıça heykelini koruma altına alınması için
bağlı olunan ilçe jandarma komutanlığına teslim
ettiği bilinmektedir.

Deli Halil Antik Yerleşimi: (N36.A9.1 -274)
(Res.25a-f) Antik yerleşim bir volkan üzerine kuru-
ludur ve zemini bazaltik kayaçtır. Yerleşimin hemen
bitimini volkanın aktif olduğu zamanlarda oluşmuş
lava püskürme yığınları çevrelemektedir. Yerel coğ-
rafi tanımda bu alanlara “leçelik” denmektedir. Yer-
leşimin biçimlendirilmemiş bazalt taşlardan örülü
çoğu yıkık yapı duvarları, lava püskürmelerinden
oluşan leçelik alanın görüntüsü ile karışmakta ve
uzaktan algılanamamaktadır.

2009 yılı çalışmasında yapılan incelemede Deli Halil
antik yerleşiminin Doğu, Batı ve Güney olmak üzere
üç ayrı kısımdan oluştuğu anlaşılmıştır. Batı kısmı-
nın güneydoğu kenarında nekropol belirlenmiştir.
Yerleşimin yerküre koordinatları, yükselti eğrileri-
ne oturumu, yayılımının sınırları, yapıları ve sokak-
ları ile yerleşim planı çıkarılmaya çalışılmıştır. Ekip,
çanak çömlek parçaları toplamış, yerleşimin belir-
lenen yapı, sokak, teras ve destek duvarı gibi belir-
leyici mimari öğelerinin yanı sıra, durum planını
çıkarma çalışması başlamıştır. Bunun için ekip, jeo-
dezi mühendisleri ile birlikte çalışmış, röper ve poli-
gon noktalarının ölçümü yapılmıştır.

Antik yerleşimin Doğu ve Güney kısımları küçük
birer yerleşim grubu iken, Batı kısmı tapınağı ve
geniş alana düzenli yayılımı ile ana yerleşim olarak
belirmektedir. Doğu kısımda bulunan yapıların
çoğunluğu sarnıçlardan oluşmaktadır. Doğu kısım-
da yuvarlak planlı konik kubbeli yapılar ile birlikte
bir zeytinyağı işliği ve iki ya da daha fazla bölümlü
konutlar bulunmuştur. Güney kısımda ise, yapı ölçe-
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ği ve malzemede farklılık gösteren büyük işliklerin
olduğu alan olarak belirmektedir.

Deli Halil Yerleşiminin Doğu kısmı
(N36.A9.1 -176)

Deli Halil’in Doğu kısmının birkaç sarnıçtan iba-
ret olmayıp, aralarında sokaklar bulunan 9-10
hane ve bir zeytinyağı işliğinden oluşan bir yerle-
şim yeri olduğu anlaşılmıştır. Yerleşimin yayılım
alanı kuzey-güney yönünde 63 m, doğu-batı
yönünde 222 m’dir.

Yerleşimde 42 sarnıç, altı depo, bir mimari eleman,
bir lahit teknesi, üç soku parçası (işlik taşı-dibek), bir
zeytinyağı işliği (işlik içinde işlik teknesi, ezme taşı
in situ olarak ve dışında ağırlık taşı), bir fırın, üç
sokak, sekiz yapı (ünite) belirlenmiştir.

Yapılar ve Konik Kubbeli Depolar
Yerleşimin bu kısmında tek ya da iki odalı ön avlu-
lu dört yapı (A, B, C, D), doğu - batı doğrultusunda
bitişik düzendedir. A yapısının ön avlusu içinde bingi
tonoz örtüsü konik biçim oluşturan bir depo bulun-
maktadır. Batıya bakan bir giriş ağzı olan bu depo-
nun 1/3’lük kısmı (+) kottadır. Diğer yapıların avlu-
larında bulunan sarnıçlar (–) kottadır; ağızları kırıl-
mış, parçalanmış olan bu sarnıçların yuvarlak ağızlı
oldukları görülmektedir. Bitişik düzenli A, B yapı-
ları ile C, D yapılarını birbirinden bir sokak ayır-
maktadır. Belirtilen 4 yapı grubunun doğusunda
arazi, düşük kotta küçük bir açıklık yapmaktadır
ve burada yapı yığıntısı saptanmamıştır. Arazi
kotunun tekrar yükseldiği noktada E ve F yapıla-
rı kuzey -güney doğrultusunda bitişik düzende yer
almaktadır. Doğu yerleşiminin bu kısmında tüm
yapıların kuzey-güney doğrultusunda bir sıra halin-
de aşağıdan yukarı konumlandığı görülmüştür.
En alt kotta G yapısı, zeytinyağı işliğinden başla-
yarak yukarı, kuzeye doğru H ve I yapıları sıra-
lanmaktadır. Yapıları birbirinden sokak ve teras-
sokaklar ayırmaktadır. H yapısının kuzey doğu-
sunda ve I yapısının iç avlusunda 1/3’ü (+) kotta
çok güzel konik şekilli bingi tonoz örtüsünü koru-
yan depolar yer almaktadır.

Sarnıçlar
Deli Halil yerleşiminin bu kesiminde saptanmış olan
sarnıçlar (-) kotta, içleri 2,5 cm kalınlığında kireç sıva-
lı olup, sıva pembe renklidir. Bu sarnıçların çoğun-
luğunun içi armut biçimlidir; yukarı doğru daralan

bir boyuna sahip olup, yüzeyde dar yuvarlak ağızlı
olarak belirmektedirler. Yuvarlak ağızlı olarak sap-
tanan sarnıçların çoğunun ağzı kırık olduğundan
özgün ağız biçimini korumamaktadırlar.

Yapı Malzemesi ve Duvar İşçiliği
Deli Halil yerleşiminin bu kesimindeki yapılar, ara-
zinin doğal malzemesi olan yanmış bazalt taşlardan
örülmüş duvarlardan oluşmaktadır. Biçimlendiril-
memiş taşlardan örülü duvarlarda harç gözlenme-
miştir. Kuru duvar tekniğinde örülü olan destek
duvarları ile aynı işçiliğe sahiptirler.

Deli Halil Yerleşiminin Batı Kısmı (N36.A9.176- 255)
Jeodezi mühendislerinin ölçümlerinden yerleşimin
500 x 500 m boyutunda 25 hektarlık bir alana yayıl-
dığı anlaşılmıştır. Ekip, Batı yerleşiminde 2009 yılı
sezonu için belirlenen alanda fotoğraflama, ölçüm ve
çizimler yapıp, durum planını çıkarmıştır. Belinlenen
bu alanda bir tapınak, 15 yapı, iki depo, 29 sarnıç,
destek duvarları, bir zeytinyağı işliği, bir un değir-
meni(?) ve beş sokağın ölçümleri yapılmış, çizimle-
ri ise devam etmektedir. Jeodezi mühendislerinin
ekibe katılmaları ile birlikte, Doğu ve Batı yerle-
şimlerinin koordinatlarını alınıp, röper ve poligon
noktalarının bulunup, haritalar çıkarılmıştır.

Yerleşim Durum Planı
Yerleşimin Batı kısmında çalışma, yerleşimin en üst
kotunda kuzey sınırını oluşturan bir tepeciğin batı ve
kuzeybatısına kadar uzanan sokaklar ve yapılar gru-
bundan oluşan bölümünde başlamıştır. Batı yerleşi-
minde yapı gruplarının numaralanması da buradan
başlamıştır; 1-8a yapıları, 2 sokak arasında konum-
lu olup, bir önceki sezon yerleşimde yapıların bulun-
duğu en yüksek noktada bulunan yapıya -tapınağa-
kadar uzanmaktadır.

Sarnıçlar ve Yuvarlak Depo (N36.A9.177)
Deli Halil antik yerleşiminin Batı ve Doğu yerle-
şimlerinde yapılar çoğunluk bitişik düzende olup,
aralarında birbirine bağlantı veren sokaklar ya da
teras-sokaklar bulunmaktadır. Bu yapılar çoğun-
lukla iki üniteli ve duvarla çevrili ön avlulu bir plana
sahiptir. Yapı türü olarak konut özelliği göster-
mektedirler. Batı yerleşimi ‘kuzey mahallesi’nde iki
sokağın birleştiği küçük meydan ortasında yarım
daire şeklinde ‘fırın’ olması olası bir küçük yapıya
rastlanmıştır. Bu yapı imece usulü kullanılan tandır
gibi kullanılmış olabilir. Batı yerleşimindeki sarnıç-
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lar, Doğu yerleşiminden daha fazla çeşitlilik göste-
rirler; incelenen birkaç sarnıç anakayaya oyulmuş
büyük dikdörtgen bir iç plana sahip olup, üstleri
basık beşik tonoz örtülüdür ve aralıklarla çift ağız-
ları vardır. Bazı sarnıçların örülerek kapatılmış ağız-
larında yağmur suyunu toplamak üzere pişmiş top-
rak künkten akıtma olukları bulunmaktadır. Batı
yerleşiminde depo işlevli olarak tanımlanabilecek
yuvarlak iki yapı saptanmıştır. Bu her iki depo yapı-
sı da Doğu yerleşiminde bulunanlardan farklı olarak
tamamen (+) kotta yapılardır. Zeminden itibaren
tek başına ayakta durur şekilde bazalt taştan harçla
örülerek inşa edilmişlerdir ve içleri kalın kireç sıva-
lıdır. Bu iki adet yuvarlak depo yapıları eliptik bir
şekle sahip olup, üst örtüleri Doğu yerleşimindeki
depolar gibi bingi tonoz ile örülü konik şekilde olma-
yıp, basık beşik tonoz şeklindedir.

Tapınak (N36.A9.231)
Batı yerleşiminin en yüksek noktasında bulunan ve
diğer tüm yapılardan arazi yüksekliği, plan türü ve
yayılım alanı ölçeği olarak farklılık gösteren tek yapı
dikkat çekicidir. Bu yapının batı sınırında arazi yük-
sekliği dik bir eğimle ile en az 20 m düşmektedir. Bir
destek duvarı yapı avlusunu batıdan güçlendirerek
çevrelemektedir. Destek duvarı yapı avlusunu güney
kenarından da çevrelemektedir. Yapı avlusunun
güneydoğu kenarında arazi kot farkı azalmakla bir-
likte, destek duvarı yapı avlusunu çevreleyip yapının
tüm doğu kenarı boyunca uzanmaktadır. Yapının
ortasına oturduğu avlu kuzeyden de çevrelenmek-
tedir. Arazi kotunun eşit olduğu kuzeydoğu kısım-
da duvar yıkıntılarının altında avlunun doğu duvarı
ile kuzey duvarı bir giriş kapısı aralığı ile bağlantılı
olmalıdır. Böylelikle, yapının, dört taraftan bir duvar
(peribolos) ile çevrili yüksek bir platformdan oluşan
bir avlu ortasında konumlandığı anlaşılmaktadır.
Yapı üstünde ve avlu içinde bulunan tek taş bloklar
bazalt olmayıp, beyaz renkte kireçtaşındandır. Kireç-
taşından bloklar işlenmiş yivlere ve profile sahiptir.
Bu taş grubunun yapının arşitrav parçaları olduğu
anlaşılmıştır. Yapı platformu üstünde zemine gömü-
lü olarak aynı kireçtaşından yuvarlak sütun parçası
da bulunmaktadır. Tüm bu öğeler ve 2008 yılı çalış-
ma sezonunda saptanan üstü kabartmalı kemer taşı
parçası buluntusu birleştirildiğinde, bu yapının bir
tapınak olduğu anlaşılmaktadır.

Nekropol (N36.A9.235-252)
Deli Halil yerleşmesinde, Batı yönü yerleşmesinin

güneydoğusunda mezarlık saptanmıştır. 18 adet
mezarın belirlendiği mezarlık tamamen kaçak kazı-
larla tahrip edilmiştir. Mezarlardan birkaçının kıs-
men duvar örgüsü ayakta kalmış durumdadır. Dört-
gen sanduka biçimli birkaç mezar dışında bu mezar-
ların tek odalı beşik tonozlu yapılar olduğu görülm-
üştür. 16 ve 17 no’lu mezarların arasında yüzeyde
parçalanmış olarak bir mezar sunu tabak parçası
bulunmuştur. Bu verilere göre mezarlığı M.S. 4.
yüzyıla tarihlemek mümkündür. Mezarların fotoğ-
rafları çekilmiş, ölçümleri yapılmış çizime hazırlan-
maktadır.

Sarnıçların hemen hepsi (-) kotta taş örgü ve çoğun-
luğunun içi 2,5 cm kireç sıvalıdır. Batı kesimindeki
sarnıçların, doğu kesiminden farklı olarak, zeminde
-0- kotunda taş örgü ile düz tonoz üst örtüsüne sahip
oldukları gözlenmiş, henüz çalışması tamamlanma-
mış batı kesimi sarnıç tipolojisinde ayrıca içi dik-
dörtgen biçimli sarnıçlar saptanmıştır. Bu dikdörtgen
biçimli sarnıçların ebat olarak diğer sarnıçlardan
çok büyük oldukları gözlenmiştir.

Deli Halil Antik Yerleşiminin Güney Kısmı
(N36.A9.256-274)
Yerleşimin Doğu kısmının yaklaşık 600 m güneyin-
de, Güney yerleşimi olarak tanımlanan bir üçüncü
yerleşim bulunmuştur. Buradaki yapıların, plan ve
boyut açısından diğer iki yerleşim kısımlarına kıyas-
la büyük ölçekli olduğu gözlenmiştir. Bu üçüncü
yerleşimde duvar örgülerinde kullanılan taş malze-
menin diğerlerinden farklı olduğu görülmüştür;
büyük bazalt bloklardan oluşan duvar örgü malze-
mesindendir. Ekip üyesi jeologlar bu bazaltların
“sütun bazalt” olduklarını belirtmişlerdir. Güney
mahallede yalnızca yerleşimin alana yayılımı araştı-
rılmıştır. Bu yerleşimde diğerlerinde olduğu gibi
konik biçimli bingi tonoz örtülü depo, eksi kotta
yuvarlak sarnıçlar, sokaklar ve yapılar görülmüştür.
GPS ile koordinatları alınmıştır. Yerleşimin bu kesi-
minin çalışması gelecek sezonda sürecektir.

TESCİL İŞLEMLERİ

2009 yılı çalışmasında saptanan 17 yeni alanın 1.
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmeleri için
tescil fişleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
çalışma raporu ekinde sunulmuştur. Ayrıca Deli
Halil antik yerleşiminin bir volkan olan Deli Halil
Tepesi ve çevresi ile birlikte korunabilmesi için 1.
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Derece Arkeolojik ve 1. Derece Doğal Sit olarak tes-
cil edilmeleri için gerekli harita ve belge hazırlana-
rak tescili talep edilmiştir.

KAÇAK KAZILAR VE TAHRİBAT

Deli Halil antik yerleşiminin yapı taşları, çevre köy-
lerin yeni ev yapımında kullanılmak üzere toplanıp
götürülmeye devam etmektedir. Antik yerleşimi oba
tutmuş yerli halkın Tüysüz Beldesi’ne taşınması son-
rasında artan kaçak kazılar sonucunda nekropolde
varlığı bilinen 60 mezardan 18’i yıkık durumda bel-
gelenebilmiştir. Kültür malzemesi yok denecek kadar
az kalmış olan tapınak anlaşılır bir planı çıkarıla-
mayacak kadar tahrip edilmiştir. Kaçak kazı ve tah-
ribat, araştırma ve inceleme yapılan diğer alanlarda
da genelde gözlenmektedir.

Son 4 yılda Osmaniye köylüsüne ücretsiz dağıtılan bir
milyondan fazla zeytin fidesi ile zeytinlik oluşturma
işleminin, Hazine arazileri olan antik mezarlıklar -
nekropollerde uygulandığı gözlenmiştir. Kaya mezar-
larından oluşan bu nekropollere ovadan kamyonlarla
getirilen verimli toprak serilmekte ve zeytin fidele-
ri de trapez ağızlı mezarların ağızlarına dikilmekte-
dir. Köylü, kış ve bahar yağmurlarının içerde birik-
tiğini ve kurak Çukurova yazında dahi zeytin fide-
lerinin yeşerdiğini ve su istemediğini belirtmektedir.
İçleri önceleri kaçak kazılarla boşaltılmış kaya
mezarları, moloz ve toprakla doldurularak zeytinler
için dikim alanı oluşturmaktadır.

TURİZM POTANSİYELİ

Deli Halil antik yerleşimi Kısık Boğazı’na yakın
olmakla, İskenderun Ovası ve Körfezi’ne hakim
Amanos Dağları’nı gören son derece geniş ve güzel
bir panoramik görüş alanına sahiptir. Deli Halil
antik yerleşimi çıkarılmakta olan durum planları
doğrultusunda sokakların ve terasların düzenlen-
mesi ve bilgi panolarının konulmasıyla bir arkeo-jeo-
loji parkı olarak değerlendirilebilir.

SONUÇ

2009 yılı çalışması kalabalık bir araştırma ekibi ile
arkeoloji, mimari, jeoloji ve jeodezi disiplinlerinin
eşgüdümlü ve sistematik çalışmasıyla yürütülmüş
ve son derece verimli geçmiştir. Deli Halil antik
yerleşimi ve çevresinin jeolojisi TÜBİTAK 2009 yılı
I. Dönem 109K025 numaralı projesi olarak kabul
görmüştür; bu çalışma bağlamında ekip üyesi olan
jeologlar Deli Halil Tepesi, Tüysüz Beldesi, Top-
rakkale İlçesi ve Osmaniye Merkez İlçe Amanos
Dağları eteklerinde jeolojik inceleme yapmışlardır.
Deli Halil antik yerleşiminde çalışma 23 gün sürm-
üştür. Tescilinin 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit
Alanı olarak değiştirilmesi ve Güney yerleşiminin
eklenerek tescil edilmesi istenmiştir.

Deli Halil antik yerleşiminin Doğu kısmında yalnızca
birkaç sarnıç ve iki yapı temeli bir önceki sezon sap-
tanmışken, 2009 çalışmasında antik yerleşimin yal-
nızca Batı kısımdan oluşmadığı en az 10 yapı grubu
saptanabilen Doğu yerleşiminin de olduğu ve ayrı-
ca yine bir o kadar yapı grubuna sahip Güney yer-
leşiminin de olduğu anlaşılmıştır. Jeodezi çalışması,
Batı yerleşiminin bir önceki sezon gözlendiği gibi 150
x 300 m ile sınırlı olmayıp, 500 x 500 m’lik bir alana
yayıldığını göstermiştir. Batı yerleşiminin 4/5’inde
çalışmalar gelecek sezonlarda da sürecektir.

Sumbas İlçesi Ali Beyli Beldesi kuzeyinde bulunan
her iki antik yerleşim -Yeşilyayla ve Kalfa antik yer-
leşimleri- sokak düzeni, yapıları ve zeytinyağı işlik-
leri ile Deli Halil antik yerleşimiyle benzerlikler gös-
termektedir. Farkları Deli Halil antik yerleşimi gibi
Akdeniz’e cephe veren ve stratejik önemi olan Kısık
Boğazı’nı kontrol eden bir volkanın yamacında kuru-
lu olmamalarıdır. Öte yandan, bu her iki yerleşim de
Doğu Çukurova’yı, Osmaniye Ovası’nı, Kayseri’ye ve
Toros Dağları’nın kuzeyine bağlayan antik ticaret ve
askeri yol “Göksun Yolu” üstünde bulunduğundan,
askeri ve ticari açılardan stratejik öneme sahiptir ve
bu yolla gelen kültürlere açık kalmışlardır. 2009 yılı
çalışmasında yalnızca ön belgeleme yapılabilinen
bu iki antik yerleşimde belgeleme ve inceleme çalış-
maları gelecek sezonlarda devam edecektir.

Tülek, F., 2007.
“Osmaniye İli Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2005”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 6: 47–62.

KAYNAKLAR
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N3�.A�.101 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.102 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 2 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.103 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik 1 G Toprakkale Tüysüz İşlik
N3�.A�.104 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik 1-Kırm T Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.10� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik 1-Ezme T Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.10� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik 1-Söve T Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.10� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik 1-İşlik T Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.108 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 3 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.10� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 4 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.110 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Yuvarlak Fır Toprakkale Tüysüz Fırın
N3�.A�.111 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.112 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.113 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.114 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 8 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.11� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.11� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo 2 Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.11� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.118 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 10 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.11� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo 3 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.120 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu En Üst Nokta Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.121 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Duvarı Toprakkale Tüysüz Duvar
N3�.A�.122 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 11 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.123 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 12 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.124 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 13 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.12� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 14 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.12� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.12� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.128 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Lahit Tekn 1 Toprakkale Tüysüz Lahit
N3�.A�.12� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Lahit Tekn 2 Toprakkale Tüysüz Lahit
N3�.A�.130 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Mimari Taş Toprakkale Tüysüz Mimari Taş
N3�.A�.131 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.132 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.133 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 18 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.134 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.13� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 20 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.13� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 21 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.13� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 22 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.138 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Yapı 3 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.13� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 23 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.140 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 24 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.141 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.142 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.143 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.144 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 28 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.14� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.14� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Kare Yapı Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.14� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 30 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.148 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sokak 1 D Toprakkale Tüysüz Duvar
N3�.A�.14� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sokak Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.1�0 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 31 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�1 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu İşlik Taşı 2 Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.1�2 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 32 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�3 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu C Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�4 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu D Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sokak 3 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 33 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Soku Taşı 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�8 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 34 Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı

ENVANTER
NO ADI İLÇE KÖY TÜRÜ
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N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 3� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�0 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu A Ünitesi Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�1 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu B Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�2 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo 4 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�3 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 3� Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.1�4 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 3� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 38 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 3� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 40 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�8 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 41 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Sarnıç 42 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�0 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Depo � Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.1�1 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Soku Taşı 2 (Depo 3 Önü) Toprakkale Tüysüz İşlik Taşı
N3�.A�.1�2 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu Kemer Toprakkale Tüysüz Kemer
N3�.A�.1�3 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu E Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�4 Deli Halil Antik Yerleşim Doğu F Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu H Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Doğu I Ünitesi Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Depo 1 Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.1�8 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 1 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerlesim Batı Sarnıç 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.180 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 2 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.181 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sokak 1 Kuzey Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.182 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sokak 1 Güney Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.183 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 8 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.184 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 2 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.18� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 3 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.18� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 4 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.18� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.188 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.18� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sokak 2 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�0 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 4 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.1�1 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 3 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�2 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı � Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�3 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı � Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.1�4 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 8 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç � Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�8 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 10 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.1�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 10 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.200 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 11 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.201 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 12 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.202 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 13 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.203 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 11 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.204 Deli Halil Antik Yerleşim Batı 8a Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.20� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 14 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.20� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.20� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.208 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.20� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 18 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.210 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 1� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.211 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Dörtgen Ün Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.212 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 12 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.213 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sokak 3 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.214 Deli Halil Antik Yerleşim Batı İstinat Duvarı Toprakkale Tüysüz Duvar
N3�.A�.21� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 22 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.21� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 20 (Büyük Sarnıç) Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.21� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 23 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.218 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 13 Toprakkale Tüysüz Yapı
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N3�.A�.21� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 14 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.220 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 21 (2008) Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.221 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 1� Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.222 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sokak 4 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.223 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 24 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.224 Deli Halil Antik Yerleşim Batı İşlik Toprakkale Tüysüz İşlik
N3�.A�.22� Deli Halil Antik Yerleşim Batı K Sokak (2008) Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.22� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Un Değirmeni Toprakkale Tüysüz İşlik
N3�.A�.22� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Yapı 21a Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.228 Deli Halil Antik Yerleşim Batı 12b Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.22� Deli Halil Antik Yerleşim Batı İstinat Duvarı Toprakkale Tüysüz Duvar

(2008 Depo 1'in Altı)
N3�.A�.230 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.231 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Tapınak Toprakkale Tüysüz Tapınak
N3�.A�.232 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Fırın 1 Toprakkale Tüysüz Fırın
N3�.A�.233 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 2� (2008) Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.234 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.23� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 18 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.23� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 1� Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.23� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 1� Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.238 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 1� Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.23� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 14 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.240 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 13 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.241 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 12 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.242 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 11 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.243 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 10 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.244 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar � Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.24� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 8 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.24� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar � Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.24� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 2 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.248 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar � Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.24� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 4 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.2�0 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 3 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.2�1 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar � Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.2�2 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Mezar 1 Toprakkale Tüysüz Mezar
N3�.A�.2�3 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 28 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�4 Deli Halil Antik Yerleşim Batı Sarnıç 2� Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Batı Kale-Yapı! Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney O- Yapı 1 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney Yapı 1 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�8 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sarnıç 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney İşlik 1 Toprakkale Tüysüz İşlik
N3�.A�.2�0 Deli Halil Antik Yerleşim Güney İşlik 1a Toprakkale Tüysüz İşlik
N3�.A�.2�1 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Depo 1 Toprakkale Tüysüz Depo
N3�.A�.2�2 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sokak 1 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.2�3 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Kşe Sarnıç1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�4 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sarnıç 2 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sarnıç 3 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sokak 2 Toprakkale Tüysüz Sokak
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney Yapı 4 Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�8 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Yapı � Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�� Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sarnıç 4 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�0 Deli Halil Antik Yerleşim Güney En Yapı � Toprakkale Tüysüz Yapı
N3�.A�.2�1 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Fırın Toprakkale Tüysüz Fırın
N3�.A�.2�2 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Yapı İçi Sarnıç 1 Toprakkale Tüysüz Sarnıç
N3�.A�.2�3 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Yol Toprakkale Tüysüz Yol
N3�.A�.2�4 Deli Halil Antik Yerleşim Güney Sütun Toprakkale Tüysüz Sütun
N3�.A�.2�� Göztepesi Antik Yerleşim Toprakkale Tüysüz Antik Yer.
N3�.A�.2�� Çiftlik Höyük Tepe Toprakkale Tüysüz Ayerleşim/

Nekropol
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N3�.A�.2�� Sokubaşı Tepesi Nekropolü Toprakkale Tüysüz Nekropol
N3�.A�.2�8 Kısık Tepesi Antik Yerleşimi Toprakkale Tüysüz Antik

Yerleşim
N3�.A�.2�� Kersen Antik Yerleşim Toprakkale Tüysüz Antik

Yerleşim
N3�.A�.280 Fakıuşağı Antik Yerleşimi Merkez Fakıuşağı Antik

Yerleşim
N3�.A�.281 Soku Tepesi Batı Nekropolü Merkez Fakıuşağı Nekropol
N3�.A�.282 Soku Tepesi Orta Nekropolü Merkez Dereobası Nekropol
N3�.A�.283 Soku Tepesi Doğu Nekropolü Merkez Dereobası Nekropol
N3�.A�.284 Soku Tepesi Kilise Merkez Dereobası Nekropol
N3�.A�.28� Soku Tepesi Büyük Kilise Merkez Dereobası Nekropol
N3�.A�.28� Akyar Topraktaş Tepe Yerleşim Merkez Akyar Antik

Yerleşim
N3�.A�.28� Akyar Yılanlı Tepe Yerleşim Merkez Akyar Antik

Yerleşim
N3�.A�.288 Aşağı Bozkuyu Antik Mozaikli Alan Kadirli A.Bozkuyu Antik Çiftlik
N3�.A�.28� Aşağı Bozkuyu Kült Alan Ve Nekropol Kadirli A.Bozkuyu Nekropol
N3�.A�.2�0 Mağralı Tepe Güney Yerleşim Merkez Kırmıtlı Höyük
N3�.A�.2�1 Yanıkçiftlik Höyük Merkez Kırmıtlı Höyük
N3�.A�.2�2 Amberinarkı Höyük Kadirli Amberarkı Höyük
N3�.A�.2�3 Çiğdemli Kilise Kadirli Çiğdemli Kilise
N3�.A�.2�4 Yusuf İzettin Höyük Kadirli Yusufizzet Höyük
M3�.A�.� Heçkeren Kale Kadirli Kale
M3�.A�.� Kalfa Antik Yerleşim Sumbas Alibeyli Antik

Yerleşim
M3�.A�.� Kalfa Antik Nekropolü Sumbas Alibeyli Nekropol
M3�.A�.8 Kalfa Lahit Teknesi 1 Sumbas Alibeyli Lahit
M3�.A�.� Kalfa Lahit Teknesi 2 Sumbas Alibeyli Lahit
M3�.A�.10 Yeşil Yayla Antik Yerleşim Sumbas Yeşilyayla Antik

Yerleşim
M3�.A�.11 Yeşil Yayla Nekropol Sumbas Yeşilyayla Nekropol
N3�.A�.2�� Hemenler Yerleşim Düziçi Alibozlu Ortaçağ

Yerleşim

ENVANTER
NO ADI İLÇE KÖY TÜRÜ

Res. 1a. Kadirli, Yusuf İzzettin Höyük Genel Görünüm

Res. 1b. Kadirli, Yusuf İzzettin Höyük çanak çömleği

Res. 2a. Merkez, Yanıkçiftlik Höyük kuzey Res. 2b. Merkez, Yanıkçiftlik Höyük, güney
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Res. 2c. Merkez, Yanıkçiftlik Höyük çanak çömleği

Res. 3a. Toprakkale, Tüysüz, Çiftlikhöyük Tepe

Res. 3b. Toprakkale, Tüysüz, Çiftlikhöyük Tepe Kaya
Mezar 1

Res. 3d. Toprakkale, Tüysüz, Çiftlikhöyük Tepe Kaya
Mezar

Res. 3f.
Toprakkale,

Tüysüz,
Çiftlikhöyük
Tepe sunak

taşı

Res. 3g.
Toprakkale,
Tüysüz,
Çiftlikhöyük
Tepe sunak
taşı çizim

Res. 3c. Toprakkale, Tüysüz, Çiftlikhöyük Tepe

Res. 3e. Toprakkale, Tüysüz, Çiftlikhöyük Tepe çanak
çömleği
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Res. 4a. Toprakkale, Tüysüz, Sokubaşı Tepesi
Nekropol’ünün Çiftlikhöyük Tepe
Nekropol’den görünüşü

Res. 4c. Sokubaşı Tepesi Nekropol mezar

Res. 4e. Sokubaşı Tepesi Nekropol stel kaidesi oyukları

Res. 4d. Sokubaşı Tepe Nekropol mezar

Res. 4f. Sokubaşı Tepesi Nekropol stel kaidesi
oyuk çizimi

Res. 4b. Sokubaşı Tepesi Nekropol mezar içi
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Res. 4g. Sokubaşı Tepesi Nekropol Mezar 1 planı Res. 4h. Sokubaşı Tepesi Nekropol Kaya Mezar 2 planı

Res. 5b.
Dereobası,
Soku
Tepesi
Doğu
Nekropol
Kilise altı

Res. 5a.
Dereobası,

Soku
Tepesi
Doğu

Nekropol
yağ

akıtma
oluğu

Res. 5d. Soku Tepesi Orta Nekropol kamazoryum
tipi mezar

Res. 5c.
Soku

Tepesi
Orta

Nekropol
Yağ

Akıtma
oluğu
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Res. 5e. Soku Tepesi Orta Nekropol yağ akıtma oluğu
çizimi

Res. 6a. Kadirli, Aşağı Bozkuyu mozaikli alan

Res. 6b. Kadirli, Aşağı Bozkuyu mozaik alan Res. 6c. Kadirli, Aşağı Bozkuyu sunu çukuru

Res. 6d. Kadirli, Aşağı Bozkuyu Mezar Res. 7a. Sumbas, Kalfa antik yerleşim, kamasoryum mezar

Res. 7b. Sumbas, Kalfa antik yerleşim, kamasoryum
mezar çizim

Res. 7c. Sumbas, Kalfa antik yerleşim, lahit

D.4 43-64 / Fisun Tulek:TUBAKED8/2010  11/24/10  1:29 AM  Sayfa58



TÜBA-KED 8/2010

��

Res. 8a. Sumbas, Yeşil Yayla Nekropol Res. 8b. Sumbas, Yeşil Yayla Nekropol

Res. 9a. Dereobası, Soku Tepesi Kilise güney duvar içi Res. 9b. Dereobası, Soku Tepesi Kilise güney duvar dışı

Res. 9c. Dereobası, Soku Tepesi Kilise çanak çömleği Res. 9d. Dereobası, Soku Tepesi Kilise iç perspektifi

Res. 9e.
Dereobası

Soku
Tepesi

Kilise planı Res. 10. Yedigöz Mevkii, Soku Tepesi Büyük Kilise
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Res. 11a. Kadirli, Çiğdemli Kilise planı

Res. 12a. Tüysüz, Göztepesi antik yerleşim

Res. 12b. Tüysüz, Göztepesi antik yerleşim çanak çömleği

Res. 13a. Toprakkale, Kısık Tepe yerleşim

Res. 14a. Akyar, Yılanlı Tepe yerleşim, yerinde
mimari kalıntı

Res. 13b. Toprakkale, Kısık Tepe yerleşim çanak çömleği

Res.
14b.

Akyar,
Yılanlı
Tepe

yerleşim
çanak

çömleği

Res. 11b. Kadirli, Çiğdemli Kilise
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Res. 15a.
Akyar,

Topraktaş
Tepe

yerleşim

Res. 15b. Akyar, Topraktaş Tepe yerleşim, doğu

Res. 15c. Akyar, Topraktaş Tepe çanak çömleği

Res. 16. Tüysüz, Kersen antik yerleşim çanak çömleği

Res. 17a. Merkez ilçe, Fakıuşağı antik yerleşim

Res. 17b. Fakıuşağı’nın kuzeydoğusunda Osmaniye
kent merkezi

Res. 17d.
Fakıuşağı

antik
yerleşim

çanak
çömleği

Res. 17c. Fakıuşağı antik yerleşim tepesinde bulunan
yuvarlak silo
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Res. 17e.
Fakıuşağı

antik
yerleşim

kaçak kazı
çukuru

Res. 18.
Kırmıtlı Köyü,
Mağralı Tepe

Güney
yerleşim

Res. 19b. Düziçi, Hemenler yerleşim

Res. 19c. Hemenler yerleşimi çanak çömleği

Res. 17f.
Fakıuşağı,
Soku Tepesi
Batı
Nekropolü

Res. 19a.
Düziçi İlçe,
Hemenler
yerleşim
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Res. 19d. Hemenler Erken Ortaçağ yerleşimi, sur duvarı Res. 19e. Hemenler yerleşim duvar ayrıntı

Res. 20. Merkez, Mağralı Tepe Güney yerleşim çanak
çömleği

Res. 22a. Sumbas, Kalfa antik yerleşim, işlik taşı

Res. 21. Kadirli, Heçkeren Kale

Res. 22b. Sumbas, Kalfa antik yerleşim, kabartma büst

Res. 23a. Sumbas, Yeşil Yayla antik yerleşim, işlik taşı Res. 23b. Sumbas, Yeşil Yayla antik yerleşim, yapı 1
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Res. 23c. Sumbas, Yeşil Yayla antik yerleşim, yapı 2 Res. 23d. Sumbas, Yeşil Yayla antik yerleşim çanak
çömleği

Res. 24a. Sümbüllü Tepe yapı Res. 24b. Sümbüllü Tepe yapı planı

Res. 25a. Toprakkale, Deli Halil antik
yerleşim konumu

Res. 25d. Deli Halil Doğu yerleşimi
Depo 3

Res. 25e. Deli Halil Doğu yerleşimi
işlik, yerinde ezme teknesi

Res. 25f. Deli Halil Batı yerleşimi
durum planı

Res. 25b. Deli Halil Doğu yerleşimi
durum planı

Res. 25c. Deli Halil Doğu yerleşimi
Depo 1
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HAVRAN VE BURHANİYE’DE (BALIKESİR)
ETNOBOTANİK ARAŞTIRMALARI
ETHNOBOTANICAL INVESTIGATIONS AT HAVRAN AND BURHANİYE (BALIKESİR)

Rıdvan POLAT - Fatih SATIL

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Etnobotanik, yararlı bitkiler, tıbbi bitkiler, Havran, Burhaniye, Balıkesir

Ethnobotany, useful plants, medicinal plants, Havran, Burhaniye, Balıkesir

Bu çalışma Balıkesir İli’nin Havran ve Burhaniye ilçelerinde halkın faydalandığı doğal bitkileri belirlemek ve bu
bitkilerin kullanım çeşitliliğini, buna bağlı kültürel zenginliği ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Hazi-
ran 2007 ve Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Havran ve Burhaniye ilçe
merkezleri ve ilçelere bağlı yaklaşık 25 köy gezilmiş, 244 kaynak kişi ile görüşülmüş ve ek olarak 400 ilk ve orta-
öğretim öğrencisine anket çalışması uygulanmıştır. Arazi çalışmaları esnasında 500 kadar bitki örneği toplanmış
ve yaklaşık 1200 adet fotoğraf çekilmiştir.

Araştırma alanında 76 familya ve 194 cinse ait tür ve türaltı seviyede 239 bitki taksonunun etnobotanik kulla-
nımları kayıt altına alınmıştır. Bu bitkilerin gıda (141), halk tıbbı (118), el sanatları (46), süs (34), hayvan yemi
(30) ve yakacak (20) olarak yörede kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca arıcılık, avcılık, çatı örtüsü, yatıştırıcı, çocuk
oyunları, koku verici vb. çok değişik alanlarda kullanıma sahip 40 takson saptanmıştır.

Yörede yapılan çalışmalarda 9 bitki taksonuna ait etnobotanik veriler ilk kez kayıt altına alınmıştır. Çalışma
kapsamında alanda gıda olarak tüketilen ve yerel pazarlarda satılan 10 mantar çeşidi ile ilgili veriler de kayıt-
lara eklenmiştir.

ABSTRACT

This study, carried out between June 2007 and September 2009, proposed to identify wild plants and the
diverse ways they are used by the local populations of Havran and Burhaniye in the province of Balıkesir.
The field research involved visits in the towns of Burhaniye and Havran and up to 25 local villages; meet-
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GİRİŞ

Bu çalışma 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstütüsü’ne Doktora tezi olarak sunu-
lan ‘‘Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Çevresinde
Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Etnobotanik Araştır-
maları’’ adlı çalışmanın etnobotanik kısmını oluş-
turmaktadır. Etnobotanik araştırmalar kapsa-
mında, Havran ve Burhaniye (Balıkesir) yörele-
rinde halkın gıda, ilaç, yem, yakacak ve diğer
amaçlarla faydalandığı veya geçmişte faydalandı-
ğı fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş fay-
dalanma şekillerinin ortaya çıkarılması hedef ola-
rak belirlenmiştir. Kaybolan her yabani ya da
tarımsal çeşitle birlikte gen zenginliği biraz daha
daralıyor ve kültürel zenginliğimiz azalıyor. Yerel
çeşitlerin kaybolmasıyla birlikte etrafındaki bilgi-
lerin - yerel adlar, en iyi yetiştirme ve hasat alma
koşulları, kullanım şekilleri, tohum ve meyve özel-
likleri - hepsi yok olup gitmektedir. Bu çeşitlere
verilen isimler, yerel halkın esprilerini, dil zen-
ginliğini, kültürel mirasını, bazen dünyaya bakış-
larını yansıtır. Örneğin; “sarıbayram elması”, “hır-
sız almaz armudu”, “horoz fasulye”, “bekiroğlu
eriği”, “karıkoca barıştıran otu”, “güve otu”, “kısa
mahmut otu”, ‘‘kafkaliza otu’’ gibi.

Etnobotanik çalışmalarda yöreyi tanıma, yörede
harcanacak zaman, kaynak kişilerle iletişim çok
önemli bileşenlerdir. Araştırma boyunca ilk yaza-
rın yöredeki bir okulda öğretmen olarak çalışma-
sı birçok fırsatı beraberinde getirmiştir. Bu durum
yerel pazarları sürekli takip etme, bitkileri sürek-
li (çiçek-meyve dönemi) izleyebilme, köylere daha
çabuk ulaşma, arazi gezilerini daha sık yapma,
anket çalışmalarını uygulama, öğrenci velileri ara-

cılığıyla kaynak kişilere ulaşma vb. daha birçok açı-
dan büyük kolaylık sağlamıştır.

ÇALIŞMA ALANI

Araştırma alanı Havran ve Burhaniye (Balıkesir)
ilçeleridir. Çalışma, Havran ve Burhaniye ilçele-
rine bağlı 25 köy altı yerel pazar ve çok sayıda arazi
gezisi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma
alanı ‘‘Flora of Turkey’’deki kayıtlara göre B1 kare-
sinde yer alır (Res. 1). Yöre bitki coğrafyası bakı-
mından Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer
almakla birlikte, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan
fitocoğrafik bölgelerinin de bazı elemanlarını
barındırmaktadır (Sütgibi 2003).

Havran, Ege Bölgesi’nin Edremit Körfezi’ne doğru
uzanan verimli bir ovası üzerine kurulmuş, toprak-
larının bir kısmı Ege bir kısmı da Marmara Bölgesi
içinde kalan Balıkesir İli’ne bağlı bir yerleşim yeri-
dir. Yüzölçümü 559 km² olan Havran’ın 26 köyü var-
dır. Merkez nüfusu 10.531 olup toplam nüfusu
38.242’dir. Havran İlçesi’nin büyük kısmını Havran
Çayı’nın iki yanında gelişen alüvyonlu bir ova kap-
lar. Havran civarındaki en yüksek dağlar Eybek
Dağı 1295 m ve Şap Dağı 1100 m, ayrıca Kocadağ
1002 m, Kalaptepe 959 m ve Bakacak Tepesi 840
m’dir. Havran İlçesi’nin en büyük akarsuyunu Hav-
ran Çayı ve kolları teşkil eder. Havran Çayı üzerin-
de taşkın kontrolü ve sulama amacıyla 1995 yılında
yapımına başlanan baraj 2009 yılı itibarı ile su tut-
maya hazır haldedir. Havran Çayı Şap Dağları’ndan
doğarak Burhaniye yakınlarında Ege Denizi’ne sula-
rını boşaltır (Özdemir 1998).

ings with 244 local informants; and surveys carried out with 400 primary and junior high school students.
Field work yielded nearly 500 plant samples, and around 1200 photographs of these samples.

Ethnobotanical uses of 239 plants by 76 families were recorded. These included food (141 taxa), folk med-
icine (118 taxa), handcrafts (46 taxa), decoration (34 taxa), animal food (30 taxa), and fuel (20 taxa). An
additional 40 taxa were recorded as serving widely varied uses in such fields as beekeeping, hunting, roof
covering, and as sedatives, toys, perfumes, etc.

Ethnobotanical information on nine plant taxa was recorded for the first time during studies in the region.
Additionally, data on ten species of mushrooms sold in local farmers‘ markets for food consumption were
collected and recorded.
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Burhaniye zengin bir bitki örtüsüne sahip Kazdağ-
ları ve Madra Dağı arasında kalan ovada kurulmuş
48.602 nüfuslu, 280 km² yüzölçümüne sahip Ege
Denizi kıyısında yer alan Balıkesir İli’nin bir ilçesi-
dir. Nüfusun 36.696’sı (% 75.5) ilçe merkezinde,
11.906’sı (% 24.5) köylerde ikamet etmektedir. İlçe-
nin 25 köy ve bir beldesi bulunmaktadır. Kuzeyde
Kazdağı, güneyde Madra Dağı arasında kalan Edre-
mit Körfezi’nin güneydoğusundaki geniş düzlükte
yer almaktadır. İlçe topraklarının doğuda 755 m
yüksekliğindeki Kocadağ ile Şapla Dağı’nın batıya
bakan yamaçları çam ormanlarıyla kaplıdır. Edremit
Körfezi’ne kadar uzanan ova alüvyonlarla dolmuş-
tur. Ovadan Havran Çayı geçer. İlçe sınırlarında
Karınca Deresi ve Üvecek Deresi ovayı sulayan
akarsulardır (Tuna 2007).

Yörede çalışma alanı olarak seçilen iki yerleşim
birimi birçok açıdan karşılaştırmaya elverişlidir.
İlçelerden biri denize kıyısı olan ve kırsal nüfusu
hızla azalan Burhaniye, diğeri daha içeride deniz-
le bağlantısı olmayan kırsal nüfus yoğunluğu daha
fazla olan Havran’dır. Burhaniye İlçesi turizm
potansiyeli ve zengin kültürel mirası ile ön plana
çıkarken, Havran yöresi bitkisel açıdan zenginlik
arz eden dağ köyleri ve renkli yerel pazarları ile ön
plana çıkmaktadır.

YÖRENİN TARİHÇESİ

Havran İlçesi’nin ilk bilinen yerleşimcileri Lelejler ve
Pelesglardır. M.Ö. 546’da Lydia devleti Persler tara-
fından yıkılınca bölge Pers egemenliğine girdi. M.Ö.
334’te Makedonyalı İskender ve Persler arasındaki
savaştan galip ayrılan Mysia bölgesinin (Uludağ ile
Kazdağları arası) hakimi olmuştur. Daha sonra Ber-
gama Krallığı yörede hakimiyet kurmuştur (Özde-
mir, 1998).

Ankara savaşından sonra Timur’un askerleri Kaz-
dağları’na saklanan Osmanlı askerlerini ele geçir-
meye çalışırken Havran’a gelmiştir. Havran ve çev-
resini talan edip, yakıp yıkmışlardır. Tahribat öyle-
sine büyüktü ki, 1890’lara kadar Osmanlı belgele-
rinde Havran bölgesi; “Viraneli” olarak kaydolun-
du. Daha sonraları onarılarak güzelleştirilen şehre
“Huriler Diyarı” anlamına gelen HAVRAN ismi
verilmiştir. Antik dönemde Havran’ın adının “Aure-
line” altın ülkesi olarak anıldığı söylenir. Altının
simgesi olan Au, Latince “Avru’’dan gelmektedir.
Havran isminin zamanla Aureline’den “Altın ülke-

sinden” gelme ihtimali de oldukça yüksektir (Özde-
mir 1998).

Burhaniye İlçesi’nin tarihçesi bugünkü iskele yakın-
larında kurulan Anahor (Pidasus) adıyla büyük bir
şehir olarak başlar. Körfez bölgesinin bilinen ilk
yerleşim yeri olan şehir M.Ö. 1443 yılında Mysia
halkı tarafından kurulmuş ve antik çağda Adramy-
teion’a bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir
sırasıyla Lidyalılar, Büyük İskender ve Romalılar’ın
eline geçer. Selçuklu Devleti’nin yükselme zamanı-
na kadar Bizans İmparatorluğu idaresi altında kal-
mıştır. Selçuklu İmparatoru Kılıç Arslan bölgeyi
Bizanslılar’dan almış ve 1483 yılında bölgenin dağ-
lık ve gelişmeye uygun olmamasından dolayı halkı
düzlüğe taşımış ve buraya “Kemer” denilmiştir. 19.
yüzyılda Sultan Abdülhamit’in oğlu Burhanettin
adına Kemer adı Burhaniye olarak değiştirilmiştir
(Aras 2006; Tuna 2007).

Yörenin tarihsel geçmişi ve kültürel yapısı da alanı
çalışma nedenlerinden biridir. 1923 Türk-Yunan
nüfus mübadelesine kadar yörede çok sayıda Rum
yaşamaktaydı. Rum kültürünün yöredeki etnobota-
nik mirası hâlâ bazı Rumca kökenli ot isimlerinde,
meze çeşitlerinde görülmektedir. Yörede ayrıca Bal-
kan göçmenleri, Alevi-Türkmenler ve Romanlar
yaşamaktadır. Tüm bu kültürlerin bitkilerden fay-
dalanma şekillerini, farklı ve benzer yönlerini orta-
ya çıkarmak çalışmanın hedeflerindendir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Çalışma alanı, Kuzey Ege Bölgesi’nde bulunması
nedeniyle Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Hav-
ran İlçesi’nde yıllık yağış oranı 651,7 mm’dir. Bitki
örtüsü de bu şartlara uygunluk gösterir. Sert yapraklı
daima yeşil, yaz kuraklığına dayanıklı, yaz kış yeşil
rengini muhafaza eden karakteristik maki bitki örtü-
sü hakim durumdadır. Deniz seviyesinden itibaren
makiler yaklaşık 200 m yüksekliğe kadar devam
eder. Orta kademeyi yaprak döken ağaçlar oluştu-
rur. Orman teşkil eden ağaç ve çalılar arasında meşe,
kayın, gürgen, çalı süpürgesi, karaağaç, kocayemiş ve
laden yer alır. Bu türler, daha sonra yerini iğne
yapraklı ağaçlara terk eder. Bu yayılışta çoğunluğu
teşkil eden kızılçam takriben 800 m’ye kadar çıkar,
800 m’den sonra yerini karaçama bırakır. Bunların
dışında, Eybek Dağları’nda yer yer kestane ağaçla-
rına rastlanmaktadır. Sulak yerlerde az miktarda
çınar, kavak, söğüt, kızılağaç, kızılcık gibi türler yayı-
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lış gösterirken, ovalık kesimlerinde kekik, adaçayı,
katırtırnağı, pamukla, funda, gelincik, ebegümeci
ve papatya türleri yaygındır (Özdemir 1998).

Burhaniye İlçesi’nde yıllık yağış miktarı 623,1
mm’dir. İklimin ılıman olmasından dolayı sıcaklığın
sıfırın altına düştüğü günler çok azdır. Kuzeyde Kaz
Dağları ve güneyde Madra Dağları’nın oluşturduğu
jeolojik konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz
rüzgarları hakimdir. Burhaniye’de zeytin ağacı yanın-
da en yaygın ağaç çam ve meşe türleridir. Fıstık
çamı ve sahil çamı çoğunluktadır. Ören’de Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun korumaya
aldığı 1620 adet palamut meşesi vardır. Ayrıca kavak,
akasya, çınar, okaliptüs, sedir, iğde ve ıhlamur gibi
ağaçlar da bölgeye iyi uyum sağlar (Yapıcı 2006;
Tuna 2007).

TARIMSAL YAPI VE EKONOMİ

Yöre ekonomisi büyük oranda tarım üzerine kuru-
ludur. Havran ve Burhaniye ilçelerinde temel
tarımsal ürün zeytindir. Yörede toplam 3.000.000
civarı zeytin ağacı bulunmaktadır. Yörede sofra-
lık ve yağlık zeytin için farklılık göstermesine rağ-
men hasat dönemi genellikle Ekim-Aralık ayları
arasında yapılır. Hasat dönemi zeytin toplama işi,
yöredeki köyler için büyük bir gelir kapısı duru-
mundadır. Alanda kahvaltılık zeytin, zeytinyağı,
zeytin sabunu, pirina vb. zeytine dayalı ürünler
ekonominin ana kaynakları durumundadır. Yöre-
de ayrıca hububat ürünleri, bakliyat, meyvecilik,
özellikle narenciye, sebze üretimi ve bağcılık eko-
nomiye büyük katkılar sağlar. Yörede tarımsal
çeşitliliğin önemli bileşenlerinden biri de köy çeşit-
leridir. Özellikle kırsal alanlarda yetiştirilen birçok
bakliyat, sebze, tahıl ve meyve çeşidi yöresel pazar-
ların önemli bir rengi konumundadır.

Havran İlçesi bölgede çok eskilerden beri tarım
ürünleriyle bilinen bir yöredir. Bütün körfezde oldu-
ğu gibi Havran İlçesi’nde de tarımın temel rengi
zeytindir. Yörede faal durumda 22 adet zeytin ve zey-
tinyağı fabrikası bulunmaktadır. Zeytin dışında Sat-
suma mandalin ve papaz erik de yörenin ekonomik
değeri yüksek olan tarımsal ürünleridir. Havran
papaz eriği çeşit literatürüne girmiş ve tanınmış bir
eriktir. Erkenci ve beğenilen bir erik olduğu için,
yörenin önemli gelir kalemlerinden biri konumun-
dadır. Ayrıca alanda mandalina, armut, ayva, badem,

incir vb. birçok meyve çeşidi de büyük ekonomik
değer oluşturmaktadır (Anonim 2007b).

Burhaniye İlçesi’nde toplam 20 zeytin ve zeytinyağı
fabrikası faaliyetini sürdürmektedir. Burhaniye
Ovası’nda çoklu kültür tarımı yapıldığından, yaz-
lık ve kışlık olarak yetişen çeşitli sebze ve meyve-
ler, ilçe ihtiyacını karşılamakla beraber başta İstan-
bul olmak üzere birçok il ve ilçeye pazarlanmak-
tadır. Tarım dışında yörede özellikle kırsal alan-
larda hayvancılık yapılmaktadır (Anonim 2007a).
Burhaniye İlçesi’nin diğer önemli geçim kaynak-
larından biri turizmdir. İlçeye yaz aylarında yak-
laşık olarak 150.000 turistin geldiği tahmin edil-
mektedir (Yapıcı 2006; Anonim 2007a).

Yörenin, 0-1200 metreye kadar yükseklik farklılık-
ları, ülkemizin en önemli bitkisel zenginlik kaynak-
larından olan Kazdağları’na olan sınırı, tarihsel ola-
rak Lidyalılar’dan Osmanlılar’a, Osmanlılar’dan
Cumhuriyet’e uzanan büyük bir kültürel mirasa
sahip olması, farklı kültürel grupları (Romanlar,
Alevi Türkmenler) barındırması, tarımsal olarak
uygun bir coğrafyaya sahip olması vb. nedenler,
çalışma için uygun bir alan olarak belirlenmesinde
önemli faktörlerdir.

YÖREDE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Araştırma alanımızın sınırları içinde bulunduğu Balı-
kesir İli’nde yapılan etnobotanik çalışmalara bakıldı-
ğında; daha çok bitkilerin tıbbi kullanımını ortaya
koyan etnobotanik çalışmaların ön plana çıktığı görül-
mektedir. Balıkesir bölgesindeki tıbbi amaçlı kulla-
nılan “Labiatae Familyası Bitkileri” (Tümen 1989) ve
“Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak
Kullanılan Bitkiler” (Tümen ve Sekendiz 1991) adlı
çalışmalar bunlar arasındadır. Ayrıca, Balıkesir’in
kuzeyinde yer alan Gönen İlçesi’nde yapılmış bir
etnobotanik çalışmada (Tuzlacı ve Aymaz 2001) 84
bitki türünün halk tarafından tıbbi kullanım şekilleri
tespit edilmiştir. Bandırma yöresinde yapılan etno-
botanik çalışmada (Onar 2006) ise 98 bitki taksonu-
nun kullanım şekilleri araştırılmıştır.

Bölge halkının tarım ve doğal çevreyle olan ilişkile-
ri konusunda, “Kazdağları Milli Parkı’nda Doğal
Ortam, İnsan İlişkileri ve Zeytincilik” (Soykan 2001)
konulu bir çalışma ile, “Kazdağı Milli Parkının Kül-
türel Ekolojisi” (Arı ve Soykan 2005) isimli bir araş-
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tırma bulunmaktadır. Bu projede yöre halkının doğal
bitkilerle olan ilişkileri araştırılmış ve bitkilerin gün-
lük yaşamda çeşitli alanlarda önemli ölçüde kulla-
nıldıkları tespit edilmiştir.

Balıkesir ve çevresinde, bitkilerin tıbbi kullanımının
yanında gıda, yakacak, el sanatı gibi diğer kulla-
nımlarının da incelendiği etnobotanik çalışmalar az
sayıdadır. “Balıkesir Yöresindeki Yenen Yabani
Meyveler ve Etnobotanik Özellikleri” (Duran vd.
2001) bu çalışmalardan biridir. Kazdağı çevresinde
yapılan çalışmada 57 bitkinin etnobotanik amaçla
kullanımı tespit edilmiştir (Saçlı ve Akalın 2001).
Kazdağı çevresinde etnobotanik içerikli başka çalış-
malar da yapılmıştır (Saçlı ve Akalın 2002; Satıl vd.
2007). Bu çalışmalardan TÜBİTAK ve TÜBA tara-
fından desteklenmiş olan ‘‘Kaz Dağı Milli Parkı
Çevresindeki Köylerde Etnobotanik Envanter Çalış-
ması” etnobotanik açıdan yörede yapılmış önemli
çalışmalardandır (Satıl vd. 2007). Çalışmada bölge-
de kullanımı belirlenen toplam 259 bitki taksonu tes-
pit edilmiş ve bunlara ait yerel bilgiler derlenmiştir.
Ayrıca, bölgedeki kültürel gruplardan Türkmen ve
Yörükler arasında bitki kullanımına ilişkin farklılık
ve benzerlikler de bu proje ile ortaya çıkartılmıştır.

Ayrıca bölgede 2005–2007 yılları arasında Madra
Dağı ve çevresinde (Balıkesir/İzmir) yapılan floris-
tik çalışmalar (Satıl vd. 2008) sırasında tespit edilen
bitkilerin etnobotanik özellikleri araştırılmıştır. Bölge
halkının gıda, ilaç, yem, el sanatları ve diğer alanlarda
yararlandığı bitkiler ve bu bitkilerin kullanımlarına
ait geleneksel bilgiler derlenmiştir. Bölgede kulla-
nımı belirlenen toplam 115 bitki taksonu ve bunla-
ra ait yerel bilgiler toplanmıştır.

Bölgede, köy çeşitleri üzerine yapılmış henüz
sonuçları yayınlanmamış, bir çalışma da sürdü-
rülmektedir. Bu çalışma, Emanetçiler Derneği’nin
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-
SGP Küçük Destek Programı) çerçevesinde
Balıkesir İli’nin İvrindi ve Savaştepe ilçelerinde
‘‘Geleneksel Köy Çeşitleri Korunması ve Yaşatıl-
ması İçin Paylaşım Projesi’’dir (Lord 2007). Proje
İvrindi ve Savaştepe yörelerinde tarımı devam
eden yerli çeşitlerin envanterinin çıkarılması, gele-
neksel tarım uygulamalarına yeniden değer veril-
mesini hedeflemektedir. Emanetçiler Derneği
tarafından yürütülen bu çalışma, çalışma alanının
dışında olmakla beraber, coğrafi anlamda alanın
güneydoğusunda yer almaktadır.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Çalışmada TÜBA-TÜKSEK Buldan Etnobota-
nik pilot projesi kapsamında geliştirilen alan çalış-
ma tekniklerinden yararlanılmış (Ertuğ vd. 2003,
2004 ve Ertuğ 2003); çerçeve sorular kapsamında
serbest ve yarı belirlenmiş formatta görüşmeler,
gözlem, arazide birlikte bitki toplama ve preslen-
mesi, pazar araştırmaları ve eğitim çalışmaları
kapsamında anketler gerçekleştirilmiş, video ve
fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Bitki kullanım grup-
lamasında da bu çalışmada kullanılan kodlar kul-
lanılmıştır (Ek 2).

KAYNAK KİŞİLER

Etnobotanik araştırmaları sırasında kaynak kişiler
ve onlarla sağlanacak sağlıklı bir iletişim, çalışma-
nın kalitesini doğrudan etkileyen ana unsurlardan
biridir. Kaynak kişiler etnobotanik çalışmalardaki
ana bilgi kaynaklarıdır. Kaynak kişilere ulaşmak
için yerel yöneticiler, İlçe Tarım Müdürlükleri ve ile-
tişim kurulan öğretmenler, köy muhtarları başta
olmak üzere birçok kişi ve kurumdan destek alın-
mıştır. Çalışma alanında ilk yapılan işlerden biri
köylülerin ürünlerini sattıkları yerel pazarların tes-
pitidir. Yöreyle ilgili genel bilgiler toplandıktan
sonra, Burhaniye ve Havran pazarları başta olmak
üzere Edremit, Kadıköy ve Ayvalık pazarlarına
geziler düzenlenmiş, kaynak kişilerle ilk tanışmalar
pazar araştırmalarında sağlanmıştır.

Yörede yapılan çalışma kapsamında bilgi edinilen
kaynak kişi sayısı 244’tür. Kaynak kişilerden 124’ü
erkek 120’si kadındır. Çalışmada kaynak kişi olarak;
özellikle orta yaş üstü kadın ve erkekler, çobanlar,
belirli bitkileri kullanarak insanları tedavi eden
“Ocak” adı verilen kişiler, ip, sepet ve hasır gibi el
sanatlarında usta kişiler, yörede görevli ziraatçiler,
ormancılar ve öğretmenler seçilmiştir. Yörede top-
lanıp satılan ot ve mantar çeşitleri için az sayıda
18-20’li yaşlarındaki toplayıcı kişiler de kaynak kişi
olarak seçilmiştir.

Kaynak kişiler belirlenirken yörenin kültürel doku-
suna uygun olarak Roman ve Alevi-Türkmen
gruplarından kişilerin de kaynak kişi olarak seçil-
mesine dikkat edilmiştir. Alevi-Türkmen nüfu-
sun yaşadığı Tahtacı Köyü gezilen köyler listesine
alınmıştır. Roman nüfus yoğun olarak Pelitköy
ve ilçe merkezinde yaşadığından bu grupla iletişim
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genellikle yerel pazarlarda sağlanmıştır. Kaynak
kişilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşimler Çizel-
ge 1’de sunulmuştur.

Pazar gezileri sonucu hemen hemen her köyde irtibat
kurulacak kaynak kişiler saptanmıştır. Kaynak kişiler
aracılığıyla köylere yapılan geziler ve ev ziyaretleri
öncesi telefon edilerek, köyde bitki kullanımı konu-
sunda bilgi alabileceğimiz kişilerin bulunması sağ-
lanmıştır. Kaynak kişilerle beraber yapılan köy ziya-
retleri, köy meydanlarında ve kahvehanelerinde toplu
sohbetlere dönüşmüştür (Res. 2). Böylece elde edi-
len bilgilerin birden fazla kişi tarafından doğrulanması
sağlanmıştır. Köy ziyaretleri yapılan dönemde kadın-
larla iletişimi kolaylaştırmak ve kadın hastalıkları vb.
durumlar ile ilgili verilere daha kolay ulaşmak için
çalışma ekibi içinde kadın araştırmacı da yer almıştır.

Çalışma alanında sürekli bulunma şansı, kaynak
kişilere tanıdıkları üzerinden ulaşmayı ve daha sami-
mi ortamlarda bilgi edinmeyi kolaylaştırmıştır. Bu
yöntemle yapılan köy ziyaretlerinin daha verimli
geçtiği tespit edilmiştir. Köylere görüşmeye gidilir-
ken beraberimizde herbaryum örnekleri ve bitki
resimleri de götürülmüş, böylece bitkiyi kullanan
kişilerin bitkileri teşhis etmeleri sağlanmıştır. Bunun
dışında bitki toplayan kişilerle beraber özellikle köy
çevresindeki alanlar gezilerek, bitki doğal habita-
tından toplanmış ve teşhis edilmiştir. Bu yöntem
yerel isim çeşitliliğinden (farklı otlara aynı ismin
verilmesi ya da aynı ot çeşidine farklı isimlerin veril-
mesi) kaynaklanan problemlerin önüne geçmede
önem arz etmektedir.

Kaynak kişilerin bilgi birikimine göre yöneltilen çer-
çeve sorulara (Ertuğ, 2003) verilen cevaplar not
alınmıştır. Bazen bu görüşmelerde, imkanlar ölçü-
sünde video kaydı yapılmış ve fotoğraflanmıştır.
Kaynak kişiler tarafından, bitkilerden elde edilen
ürünler ve uygulama süreçleri (sepet yapımı, kekik
suyu eldesi, çam sakızı eldesi vb.) hem fotoğraflar-
la hem de video kaydı ile belgelenmiştir.

PAZAR ARAŞTIRMALARI

Araştırma alanı ve çevresinde kurulan Burhaniye,
Havran, Edremit, Ayvalık, Akçay ve Kadıköy pazar-
larında dört mevsim gözlemler yapılmıştır. Bu pazar-
lara ürün getiren köylüler ve sattıkları ürünler tes-
pit edilmiştir (Res. 3- 4).

Köylülerin pazar tezgahları çalışma süresince sıklıkla
ziyaret edilmiş ve ürünlerinden satın alınmıştır.
Çalışma boyunca Burhaniye pazarı 25, Havran paza-
rı 20, Edremit pazarı beş, çevredeki diğer pazarlar-
da ikişer kez gezilmiştir. Pazar gezilerinin en önem-
li faydası, kaynak kişilere ulaşmak ve bitkilere ait
farklı yerel adların saptanmasıdır. Yerel pazarlarda
yörede gıda (çay, baharat, salata, yemek vb.) ama-
cıyla satılan birçok ot çeşidine rahatlıkla ulaşılabil-
mektedir. Labada (Rumex patientia), hindiba (Tara-
xacum officinale, Cichorium intybus, Chondrilla jun-
cea), arapsaçı (Foenicilum vulgare), gelincik (Papa-
ver rhoeas), ebegümeci (Malva sylvestris), turp otu
(Raphanus raphanistrum), pazı (Beta trojana), kaza-
yağı (Sium sisarum), akkız (Scolymus hispanicus), ısır-
gan otu (Urtica sp.) yöresel pazarlarda sık rastlanı-
lan çeşitlerdendir.

Yöresel pazarlarda sıklıkla tıbbi kullanımı olan kan-
taron otu (Hypericum perforatum), lavanta (Lavan-
dula stoechas), adaçayı (Salvia tomentosa), kekik
(Origanum onites, Origanum vulgare), çam akması
(Pinus brutia) vb. bazı çeşitlerin satıldığına rastlanı-
lır. Yerel pazarlarda sık kullanımı olan bazı takson-
lar dışında genel olarak tıbbi bitkilere ulaşmak daha
zordur.

Yöresel pazar gezilerinde ayrıca sepet, kaşık, nazar-
lık gibi malzemelerin fotoğrafları çekilmiştir. Alınan
örneklere birer numara verilerek, bitkinin yöresel
adı, nereden ve kim tarafından, ne zaman toplandı-
ğı kaydedilerek kullanım tarifi not edilmiştir. Pazar-
lardan alınan örneklerin bazılarının kesin teşhisi
için, o bitkinin toplandığı alana gidilerek, bitki çiçek-
li veya meyveli halde tarafımızdan toplanmıştır.

OKULLARDA YAPILAN ANKET
ÇALIŞMALARI

Tez çalışmasının ilk aşamalarında Burhaniye ve
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ilçe
merkezi ve köylerdeki okullarda anket çalışmaları
için gerekli izinler alınmıştır. Çalışmayı yapan birin-
ci yazarın alandaki bir okulda öğretmen olarak çalış-
ması, iletişim ve anket çalışmalarında verim açısın-
dan büyük avantajlar sağlamıştır. Araştırma alanı
içinde bulunan ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda
yaklaşık 400 civarı öğrenciye bölgede kullanılan
“şifalı bitkiler” ve “yenen bitkiler” ile ilgili olarak iki
anket uygulanmıştır (Ertuğ 2003). İlçe merkezle-

D.5 65-100 / RIDVAN POLAT:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:09 AM  Sayfa70



TÜBA-KED 8/2010

�1

rindeki okullarda anketler yapılırken, özellikle fark-
lı köylerden öğrencilerin okuduğu meslek liseleri
seçilmiştir. Köylerdeki ilköğretim okullarında yapı-
lan anket çalışmalarında iletişim sorununu aşmak
amacıyla dört ve üstü sınıflarda anket çalışmaları
uygulanmıştır (Res. 5). Öğrencilerin, bu anketi aile
büyükleri ile beraber doldurmaları istenmiştir. Böy-
lece genç kuşaklarda merak duygusunun gelişmesi
ve artık unutulmak üzere olan bu bilgileri öğren-
meleri sağlanılmaya çalışılmıştır. Anket çalışmaları
sonucunda elde edilen veriler ışığında köylere araş-
tırma gezileri düzenlenip, öğrenci velileri ziyaret
edilmiştir. Kullanımı olan bitkiler köylüler eşliğinde
toplanmıştır.

Araştırma alanında verilere ulaşmada ilk aşama-
lardan birini oluşturan anket çalışmaları büyük
bir önem arz etmektedir. Yörede uygulanan anket
çalışmaları değerlerinde ilköğretim öğrencilerinin
anket formlarına daha çok özen gösterdikleri ve
aileleriyle beraber bu formları daha düzenli dol-
durdukları tespit edilmiştir. Ayrıca ilköğretim
öğrencilerine dağıtılan anket formlarının %95’i
geri gelirken bu oran lise öğrencilerinde %70’e
düşmüştür. Lise öğrencilerinin anket formlarının
bazıları öğrencilerin kendileri tarafından tıbbi
kitaplardan faydalanılarak doldurulmuştur. Bazı
lise öğrencilerinin ise, arkadaşlarının anket form-
larından yararlanarak formları doldurdukları
görülmüştür. Bununla beraber formları ciddiyetle
dolduran lise öğrencilerinin anket formlarından
çok faydalı bilgilere ulaşıldığı da önemli bir veridir.
Anket çalışmaları sonucu çok sayıda öğrencinin ot
çeşitleri ile ilgili sorular sorduğu yörelerindeki
farklı ot çeşitlerini öğrenmenin heyecanını yaşa-
dıkları görülmüştür. Ayrıca bu anketlerle yörede
yerel ot çeşitleri ile ilgili kuşaklar arasında iletişim
ve buna bağlı olarak bilgi aktarımının sağlanması
hedefine ulaşıldığı rahatlıkla söylenebilir.

Anket formları değerlendirildiğinde, Havran ve Bur-
haniye İlçesi arasında çok büyük farklar göze çarp-
mamıştır. Düzenli doldurulmuş 100 adet anket çalış-
ması değerlendirilerek sonuçları Çizelge 2’de sunul-
muştur. Her iki yörede de yenen otlara bakıldığın-
da; Turp otu (Raphanus raphanistrum), gelincik otu
(Papaver rhoeas), ısırgan otu (Urtica dioica), labada
(Rumex patientia), ebe gömeci (Malva sylvestris),
hindiba (Taraxacum officinale), acı filiz (Tamus com-
munis), tatlı filiz (Asparagus acutifolius), cici bici
(Stellaria media) otlarının anketlerde en çok yazılan

bitkiler olduğu tespit edilmektedir. Şifalı otlarla ilgi-
li anket çalışması değerlendirildiğinde kekik (Ori-
ganum sp.), adaçayı (Salvia tomentosa), ıhlamur
(Tilia argentea), kantaron otu (Hypericum perfora-
tum), pamukla (Cistus sp.), papatya (Anthemis sp),
kuşburnu (Rosa sp.) bitkilerinin en sık rastlananlar
olduğu tespiti yapılmaktadır.

Havran yöresinde Burhaniye’den farklı olarak kay-
mecik otu (Opopanax hispidus), tavuk büzüğü (Cap-
sella bursa-pastoris), muşurat otu (Lepidium rudera-
le), kazayağı (Sium sisarum), inek memesi (Campa-
nula lyrata) bitkilerine anketlerde daha sıklıkla rast-
lanmaktadır. Burhaniye yöresinde ise anketlerde sık-
lıkla rastlanan deniz börülcesi (Salicornia europaea),
akkız otu (Scolymus hispanicus), istifno (Solanum
nigrum), kafkaliza (Tordylium apulum) vb. bazı tak-
sonlara Havran yöresinde uygulanan anketlerde çok
nadiren rastlanmıştır. Bu durum kıyılarda daha çok
görülen otlara ilişkin olduğu kadar, meze kültürünün
bir parçası olarak Rumlar’la birlikte yaşamış yerli-
lerin devraldığı mirasın da göstergesidir. Şifalı otlar
bakımından karşılaştırma yapıldığında, belirgin bir
fark göze çarpmamaktadır. Bununla beraber Bur-
haniye yöresinde kantaron otu (Hypericum perfora-
tum) ve karabaş otunun (Lavandula stoechas) daha
yoğun bilindiği, Havran yöresinde ise çirişlik (Asp-
hodelus aestivus) bitkisinin daha sıklıkla kullanıldı-
ğı tespit edilmiştir.

ARAZİ ÇALIŞMALARI, BİTKİ TOPLAMA
VE PRESLEME

Araştırma alanında arazi çalışmaları aylık peri-
yotlarla düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Arazi
çalışmaları tüm yıla yayılmış, böylece hem bitki-
leri çeşitli evrelerinde toplama, hem de toplana-
rak pazara getirilen ya da kullanılan bitkilerin
izlenmesinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır.
Çalışma boyunca Havran yöresinde 14, Burhani-
ye yöresinde 11 olmak üzere toplam 25 arazi gezi-
si yapılmıştır. Arazi gezileri 3–4 kişilik bir ekip
tarafından gerçekleştirilmiştir. Arazi ve köy gezi-
leri sırasında iletişimi kolaylaştırmak için ekip
içinde bir kadın arkadaş bulundurulmaya özen
gösterilmiştir. Arazi gezilerinin büyük çoğunluğu
köy ziyaretleri ile birleştirilip, mümkün olduğun-
ca araştırma alanı köylüler eşliğinde gezilmeye
dikkat edilmiştir. Bu şekilde düzenlenen geziler-
den alınan verimin çok daha fazla olduğu tespit
edilmiştir.
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Kaynak kişilerin gösterdiği, kullanımı belirlenen
bitkiler hem pazarlardan hem de doğal çevrele-
rinden toplanarak herbaryum materyali haline
getirilmiştir. Herbaryum örneği haline getirile-
meyen diğer bitkisel kökenli malzemeler ise, kuru-
tulduktan sonra torba ve kese kağıtlarında muha-
faza altına alınmıştır. Kullanımı belirlenen her
bitki ve etnografik malzeme için birer numara
verilmiştir. Örneklerin toplanma tarihi, bulundu-
ğu köyün / mevkinin adı kaydedilmiş ve ayrıca
GPS kayıtları alınmıştır (Ek 1). Ayrıca alınan
örneklere ait 1200 kadar fotoğraf çekilmiştir.

Kullanımı belirlenen bitkilerin kesin teşhislerinde,
başta Flora of Turkey olmak üzere çeşitli yerli ve
yabancı flora kitaplarından yararlanılmıştır. Çalışma
boyunca toplanan bitki örnekleri Doç.Dr. Tuncay
Dirmenci ve Prof.Dr. Gülendam Tümen tarafından
teşhis edilmiştir. Çalışma alanında toplanan mantar
örnekleri ise Muğla Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mus-
tafa Işıloğlu tarafından teşhis edilmiştir. Herbar-
yum materyalleri ve diğer bitkisel kökenli ürünler,
çalışma tamamlandıktan sonra Balıkesir Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbar-
yumu’nda muhafaza edilmektedir.

BİTKİ KULLANIM KODLARI

Bitkilerin kullanım şekilleri için Ertuğ (2003) tara-
fından geliştirilen Buldan pilot projesinde kullanılan
kodlar kullanılmıştır (Ek 2).

Bulgular

2007–2009 yılları arasında araştırma alanı olarak
seçilen Balıkesir İli Havran ve Burhaniye ilçelerin-
de sürdürülen etnobotanik araştırmalarında kulla-
nımı olan 76 familyaya ait 239 bitki taksonu tespit
edilmiştir (Ek 3). Ayrıca çalışmada dokuz mantar
familyasına ait yenilebilen 10 mantar çeşidi kayde-
dilmiştir.

Araştırma alanında etnobotanik araştırmalar sonu-
cu toplanan 239 bitki taksonundan 193 tanesi yöre-
de doğal olarak yetişirken, 46 tanesi ekimi yapılan
taksonlardır. Doğal bitkilerin kullanım sırası; gıda
(103), halk tıbbı (101), el sanatları (38), hayvan yemi
(26) ve yakacak (18) şeklindedir. Ekimi yapılan bit-
kilerin kullanım sırası gıda (43), halk tıbbı (22), el
sanatları (7), hayvan yemi (4) ve yakacak (2) takson

şeklindedir. Bitkilerin toplam kullanım sırası ise;
gıda (141), halk tıbbı (118), el sanatları (46), süs (34),
hayvan yemi (30), yakacak (20) takson olarak tespit
edilmiştir (Res. 6). Ayrıca arıcılık, avcılık, çatı örtü-
sü, yatıştırıcı, çocuk oyunları, koku verici vb. çok
değişik alanlarda kullanıma sahip 40 takson kayıt altı-
na alınmıştır. Lamiaceae (23), Fabaceae (21), Asta-
recae (20), Rosaceae (19), Apiaceae (12) familyala-
rı, araştırma alanında etnobotanik kullanımları en
çok olan ilk 5 familyadır. En fazla kullanım çeşidi-
ne sahip taksonlar ise sırasıyla: Pinus brutia (12), Olea
europea (10), Platanus orientalis (10), Hypericum
perforatum (9) Lavandula stoechas subsp. stoechas (8)
türleridir.

GIDA OLARAK KULLANILAN BİTKİLER

Gıda olarak tüketilen bitkilerde yaygın kullanım
şekillerine baktığımızda; meyve ve tohumları yeni-
lenler (50), yaprakları yenilenler (42), çay olarak
kullanılanlar (30), kök ve gövdeleri yenilenler
(12), baharat olarak kullanılanlar (12) takson şek-
lindedir. Doğal olarak kullanılan bitkilerde kulla-
nım sırası; yaprakları yenilenler (34), çay olarak
kullanılanlar (28), meyve ve tohumları yenilenler
(16), kök ve gövdeleri yenilenler (11), baharat
olarak kullanılanlar (9) takson şeklindedir (Res.
7). Ekimi yapılan bitkilerde ise; meyve ve tohum-
ları yenilenler (34), yaprakları yenilenler (8), çay
olarak kullanılanlar (2), kök ve gövdeleri yeni-
lenler (1), baharat olarak kullanılanlar (2) takson
şeklindedir.

Meyve ve Tohumları Yenilenler

Yöredeki araştırmalarda böğürtlen (Rubus sanc-
tus), kuşburnu (Rosa canina), kızılcık (Cornus mas)
vb. bazı yabani meyvelerin sonbaharda yerel pazar-
larda satıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca mutfak-
larda yabani ahlat (Pyrus amygdaliformis) turşuların
içine konularak, yabani erik (Prunus sp.) ise bamya
yemeklerine katılarak kullanılır.

Yöredeki arazilerde en çok yetiştirilen meyve ağaç-
ları zeytin, erik, mandalin, elma, armut, ayva, incir,
üzüm, badem, nar, beyaz ve karaduttur. Zeytin yöre
ekonomisinde çok büyük bir yer tutmaktadır. Yöre-
deki zeytinlerin %90’ı yağlık zeytindir. Zeytin dışın-
da yörede bolca yetişen Papaz eriği ve Satsuma
mandalin, ekonomik olarak büyük önem arz etmek-
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tedir. Yörede ayrıca İstanbul akçası armudu erken-
ci armut çeşidi olduğu için ekonomik değeri olduk-
ça yüksektir. Burhaniye İlçesi’nin Kozak Yaylası’na
sınır olan bölgelerde son yıllarda yoğun olarak fıstık
çamı (Pinus pinea) ekimi yapılmaktadır. Ticari değe-
rinin yüksek olması fıstık çamı sayısını gün geçtikçe
arttırmaktadır. Ayrıca Dereköy (Havran) civarında
bolca yetiştirilen karaduttan elde edilen karadut
suyu şifa amacıyla yerel pazarlarda ve yol kenarla-
rında bolca satılmaktadır. Yörede elma, incir ve
ayva başta olmak üzere çok sayıda mevye çeşidinden
reçel yapılmaktadır.

Yaprakları Yenilenler

Araştırma alanı gıda olarak kullanılan yabani ot
bakımından oldukça zengindir. Yaprakları yenilen
otlardan 34 tanesi doğal olarak yetişirken, sekiz
tanesi ekimi yapılan bitkilerdendir. Yörede özellik-
le dağ köylerinde yaşayan birçok insan ot toplayıp
yerel pazarlarda satarak gelir elde etmektedir. Yerel
pazarlarda hemen hemen her dönem çeşitli otlara
ulaşmak mümkündür. Yörede Eylül ayında pazar-
larda görülmeye başlanan ot çeşitleri Hıdırellez’le (6
Mayıs) beraber sona erer. Otların Hıdırellez’le “erdi-
ğine” (tohuma geçtiğine) inanılır ve artık tüketilmez.
Ekim-Kasım aylarında yöredeki pazarlarda ‘‘karışık
ot’’ adı altında labada (Rumex patientia), hindiba
(Taraxacum officinale, Cichorium intybus, Chondril-
la juncea), arapsaçı (Foenicilum vulgare), gelincik
(Papaver rhoeas), ebegümeci (Malva sylvestris), turp
otu (Raphanus raphanistrum), pazı (Beta trojana),
kazayağı (Sium sisarum), akkız (Scolymus hispani-
cus), ısırgan otu (Urtica dioica) vb. yabani ot çeşitleri
bolca satılmaktadır.

Yörede maydanoz (Petroselinum crispum), roka
(Eruca sativa), tere (Lepidium sativum), semiz otu
(Portuluca oleraceae) vb. bitkiler de ekimi yapılıp,
yoğun olarak yaprakları yenilen ot çeşitleridir.

Çay Olarak Kullanılanlar

Araştırma alanında 30 taksonun çay olarak kulla-
nıldığı belirlenmiştir. Araştırma alanında genel-
likle Lamiaceae familyasına ait taksonların çay
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Alanda yaygın
olarak çayı yapılan türler; Adaçayı (Salvia tomen-
tosa), kandil çayı (Sideritis athoa), dağ çayı (Side-
ritis trojana), lavanta (Lavandula stoechas), meli-
sa (Melissa officinalis), kekik (Origanum onites,

Origanum vulgare), biberiye (Rosmarinus offici-
nalis), mor kekik (Thymbra spicata) türleridir.
Yörede bu türler yoğunlukla toplanmakta ve yöre-
deki ev ve kahvehanelerde çay olarak içilmektedir.
Bu taksonlar aynı zamanda soğuk algınlığı, öksü-
rük vb. basit rahatsızlıkların tedavisinde kullanıl-
dıkları için, yörede kurulan pazarların önemli tica-
ri değerleridir. Alanda yaygın olmamakla beraber,
çakşır çayı (Inula heterolepis), düğümlü çay (Mic-
romeria myrtifolia), nane (Mentha pulegium), dağ
çayı (Stachys cretica), kokar nane (Ziziphora tau-
rica) gibi bazı türlerin de çay olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir.

Kök ve Gövdeleri Yenilenler

Yörede 11 tanesi doğal yetişen, biri ekimi yapılan
toplam 12 taksonun kök ve gövdesi yenilmektedir.
Bu taksonlardan akkız (Scolymus hispanicus), kozal
dikeni (Silybum marianum) yöredeki yerel pazar-
larda bolca satılmaktadır. Ayrıca Burhaniye yöre-
sindeki pazarlarda satışına rastlanılan deniz börül-
cesi (Salicornia europaea) ve deniz fasulyesi (Salso-
la soda) taksonlarının salata yapıldığı ve haşlanıp
yemek olarak tüketildiği tespit edilmiştir. Karabörek
dikeni (Carthamus lanatus) ve yumuşak hasan otu
(Cnicus benedictus) bitkilerinin kırsal alanlarda doğ-
ranıp börek malzemesi olarak kullanıldığı belirlen-
miştir. İnek memesi (Campanula lyrata) bitkisi ise
köylerde genellikle çocuklar tarafından toplanılan ve
kökü yenen bir ot çeşididir.

Baharat Olarak Kullanılanlar

Yörede 12 bitki taksonunun baharat olarak kulla-
nıldığı tespit edilmiştir. Kekik (Origanum sp., Thymus
sp.) ve nane (Mentha sp.) türleri baharat olarak
yoğunlukla kullanılmaktadır. Ayrıca yörede çörtük
otu (Echinophora tenuifolia) bozulmayı engellemek
ve koku verici olarak turşuların ve peynir küplerinin
içine konur. Defne (Laurus nobilis) yaprakları
yemeklere tad verici olarak konurken, sumak (Rhus
coriaria) salatalara katılmaktadır.

TIBBİ BİTKİLER

Yörede yapılan araştırmalar sonucu, bitkilerin gıda
kullanımından sonra en yoğun kullanım şekli tıbbi
amaçla kullanım olarak belirlenmiştir. Çalışma sonu-
cunda 118 bitki taksonunun tıbbi amaçla kullanıldı-
ğı tespit edilmiştir.
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Araştırma alanında tıbbi kullanımı olan takson-
ların yoğunlukla; karın ağrısı ve gaz giderici,
midevi (39), soğuk algınlığı ve bağlı rahatsızlıklar
(27), şeker hastalığı (15), böbrek hastalıkları (13),
yara ve kesik tedavisi (12) için kullanıldığı görül-
mektedir. Bununla beraber daha az sıklıkla basur
tedavisi (7), iştah açıcı (6), diş ağrısı (4), tansiyon
dengeleyici (6), kalp ve damar hastalıkları (5),
karaciğer hastalıkları (4), ishal tedavisi (4), roma-
tizma (3), kanser tedavisi (3), prostat (3), koles-
terol (2), gebelik kolaylaştırıcı (2), adet düzenle-
yici (2), guatr (2), mantar hastalıkları (2), vb. has-
talıklarla ilgili problemlerin giderilmesinde kulla-
nıldıkları görülmektedir (Res. 8).

Tıbbi bitkilerle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler, Tar-
tışma ve Sonuç kısmında çevre alanlardaki çalışma-
larla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

YEM BİTKİLERİ

Araştırma alanında çok sayıda bitkinin hayvan
yemi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Alanda
insanların yediği otlara ek olarak sadece hayvan
yemi olarak kullanılan bitki taksonu sayısı 30’dur.
Hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin 26 tane-
si doğal olarak yayılış gösterirken, dördü ekimi
yapılan bitkilerdir. Bu taksonlardan çoğunluğu
(15 takson) Fabaceae familyasına aittir. Yörede ak
sığırgı (Adenocarpus complicatus), güvercin otu
(Senecio vulgaris) bitkilerinin hayvanlarda süt art-
tırmak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalış-
ma alanında ayrıca meşe (Quercus sp. Olea euro-
pea), pinar (Phillyrea latifolia) bitkilerinin yap-
raklı dallarının, hayvan yemi olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir. Yörede yapılan araştırmalarda
meşe (Quercus sp.) bitkilerinin yapraklı dalları
Nisan - Mayıs döneminde budama şeklinde top-
landığı ve Ekim ayından itibaren hayvanlara veril-
diği tespit edilmiştir. Özellikle kışın sert geçeceği
düşünülen yıllarda meşe (Quercus sp.) dallarının
toplanma miktarı artmaktadır. Yörede dikenli
akkız (Scolymus hispanicus) ve zeytin dalları (Olea
europea), mısır (Zea mays) bitkileri de hayvan
yemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca güvercin otu
(Senecio vulgaris), kaz otu (Polygonum aviculare),
labada (Rumex patientia) bitkileri yörede kuşyemi
olarak kullanılmaktadır. Labada (Rumex patientia)
bitkisinin tohumları tavuk, ördek ve hindi yavru-
larının hızlı büyümesi için yem olarak kullanılır.

SÜS BİTKİLERİ

Araştırma alanında toplam 34 bitki taksonunun süs
bitkisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan
19’u doğal, 15’i yörede ekimi yapılan taksonlardır.
Araştırma alanında süs bitkisi olarak kullanılan bitki
taksonlarının değişik kullanım şekilleri tespit edil-
miştir. Bu bitkilerden; Aslanağzı (Antirrhinum
majus), kedi çiçeği (Centranthus ruber), mercanköşk
(Origanum x majoricum), fesleğen ( Ocimmum basi-
lucum), biberiye (Rosmarinus officinalis) vb. bazı
bitkiler, ev ve balkonlarda süs bitkisi olarak kulla-
nılmaktadır. Yörenin aynı zamanda tatil bölgesi
olması nedeniyle nergiz (Calendula officinalis), boru
çiçeği (Campsis radicans), şebboy (Matthiola incana),
akşamsefası (Mirabilis jalaba), zakkum (Nerium ole-
ander), mor salkım (Wisteria sinensis), palmiye (Was-
hingtonia filifera) vb. çok sayıda bitki park, bahçe,
sokak ve yazlık evlerin çevresinde süs bitkisi olarak
kullanılmaktadır.

Araştırma alanında kültürü yapılan beyaz zambak
(Lilium candidum) ve doğadan toplanılan lale (Tuli-
pa orphanidae), püren otu (Erica arborea), ağı çiçe-
ği (Rhododendron luteum) vb. bazı bitkiler de yerel
pazarlarda süs bitkisi olarak satılmaktadır. Yörede
mezar süslemesi için zulfa (Iris germenica) bitkisinin,
işyeri-büro süslemesi için buğday başakları (Triticum
aestivum) ve sazlık (Typha latifolia) bitkilerinin kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca evlerde, avlularda
süs olarak ekilen biberiye (Rosmarinus officinalis),
kekik (Origanum x majoricum), reyhan (Ocimum
basilicum), kafur (Artemisia absinthium) gibi bazı
kokulu bitkilerin soğuk algınlığı, bazı hastalıkların
tedavisinde ve iştah açıcı, gaz giderici olarak kulla-
nıldığı tespit edilmiştir.

YAKACAK OLARAK KULLANILAN
BİTKİLER

Araştırma alanında toplam 20 taksonun yakacak
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yörede çam tür-
leri (Pinus brutia, Pinus nigra), meşe türleri ve kuru-
muş zeytin ağaçları (Olea europea) yakacak olarak
çokça tercih edilen taksonlardır. Yörede çok bol
bulunan zeytin bitkisinin çekirdeği ve posası da yay-
gın olarak yakacak olarak kullanılır. Ayrıca yörede
nadir de olsa meşe (Quercus cerris, Quercus cocci-
fera) türlerinden odun kömürü yapıldığı tespit edil-
miştir. Bu gelenek eskiye oranla çok azalmasına
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rağmen, Burhaniye - Yabancılar Köyü’nde odun
kömürü yapımı az da olsa devam etmektedir.

EL SANATLARINDA FAYDALANILAN
BİTKİLER

Yörede el sanatlarında kullanılan 46 bitki taksonu
tespit edilmiştir. Çalışma ile yörede bitkilerden elde
edilen ürünler ve yapım aşamaları görsel olarak
kayıt altına alınmıştır. Çalışmalar sonucunda ağaç
işlerinde (16), süpürge (7), boyar madde (9), sepet
ve sele (5), tesbih (3) ve diğer alanlarda kullanımı
olan (5) takson belirlenmiştir.

Ağaç İşleri, Nazarlık ve Süpürge
Olarak Kullanılan Taksonlar

Yörede el sanatları ile ilgili en yoğun kullanım ağaç
işleridir. Kızılçam (Pinus brutia), davulgu (Arbutus
andrachne, Arbutus unedo), kaşık ağacı (Fraxinus
ornus) bitkileri tahta kaşık ve çamaşır topacı yapı-
mında kullanılmaktadır. Çınar ağacı (Platanus ori-
entalis) odunu kırsal alanlarda hayvan semeri yapı-
mında kullanılmaktadır (Res. 9). Yörede süpürge
otu (Sorghum sp.), katırtırnağı (Spartium junceum)
ve pinar (Phillyrea latifolia) başta olmak üzere yedi
kadar takson süpürge yapımında kullanılmaktadır.
Araştırma alanında bitkilerden diğer bir faydalanma
şekli nazarlık yapımıdır. Çitlembik (Pistacia tere-
binthus), olgun buğday başakları (Triticum aesti-
vum) ve üzerlik (Peganum harmala) bitkileri nazar-
lık yapımında kullanılır (Res. 10)

Sepet ve Sele Örmede Kullanılan Taksonlar

Araştırma alanında zengin el sanatı alanlarından
biri de sele, sepet ve küfe yapımıdır. Hayıt (Vitex
agnus-castus), kargı (Arundo donax), söğüt (Salix
alba), dere söğüdü (Salix cinerea), zeytin filizleri
(Olea europea) sepet, sele, küfe yapımında kullanı-
lan bitki türleridir. Sepet ve sele örümü başlamadan
önce kargı gövdeleri yumuşatma amacı ile bir gün
önceden suya konulur. Söğüt ve hayıt dalları yete-
rince esnek oldukları için bu işleme gerek duyulmaz.
Örme işlemi dip kısımdan başlar (Res. 11). Sepet ve
selenin taban ve saplık kısımları hayıt ve söğütten
yapılırken ana gövde kargıdan yapılmaktadır (Res.
12). Yörede sepet, sele ve küfe örmeciliği, Roman
kültürünün bir parçası olarak bilinir. Araştırma ala-
nında Romanlar dışında bu işle uğraşan başka hiç
kimsenin olmayışı dikkat çekici bir tespittir.

Boya Elde Edilen Taksonlar

Yörede günümüzde boya eldesinde kullanılan bitki
bulunmamaktır. Çalışma alanında yapılan araştır-
malarda eskiden dokuz bitkinin boya eldesinde kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. Bu taksonlardan beşi doğal
olarak yetişirken, dördü ekimi yapılan taksonlardır.
Bitkilerden elde edilen boya renkleri Çizelge 3’te
verilmiştir.

MANTARLAR

Havran ve Burhaniye yörelerinde yapılan çalışmada
10 mantar çeşidinin gıda olarak tüketildiği gözlem-
lenmiştir (Çizelge 4). Yörede ilkbahar ve daha ağır-
lıklı olarak sonbaharda yağmurlardan sonra çimen-
lik ve çam ormanı altlarından mantar toplanılır.
Mantar yöredeki bazı insanlar için gıda kaynağı
olmasının yanı sıra, aynı zamanda önemli bir gelir
kaynağıdır.

Yörede Morchella sp. ve Gyromitra esculenta türle-
ri ilkbaharda toplanırken diğer taksonlar sonbahar-
da toplanır. Kırmızı melki (Lactarius deliciosus),
beyaz mantar (Russula delica), çimen mantarı (Aga-
ricus campestris), kuzugöbeği (Morchella sp.) tak-
sonları yerel pazarlarda çokça satılan mantar çeşit-
leridir (Res. 13).

TARTIŞMA VE SONUÇ

2007–2009 yılları arasında Havran ve Burhaniye
yörelerinde sürdürülen etnobotanik araştırmala-
rında 76 familyaya ait 239 bitki taksonu ve dokuz
mantar familyasına ait 10 mantar çeşidi kaydedil-
miştir. Araştırma alanında etnobotanik araştır-
malar sonucu toplanan 239 bitki taksonundan 193
tanesi yörede doğal olarak yetişirken, 46 tanesi
ekimi yapılan taksonlardır. Bu bitkilerin sırasıyla
gıda (141), halk tıbbı (118), el sanatları (48), süs
(34), hayvan yemi (30), yakacak (20) takson olarak
yörede kullanıldıkları tespit edilmiştir.

Araştırma alanında elde edilen verilere göre, en
yaygın bitki kullanımının gıda amaçlı olduğu görül-
mektedir. Bu veri araştırma alanına yakın alanlarda
ve çevresinde yapılmış olan (Ertuğ 2003, 2004; Onar
2006; Satıl vd. 2007, 2008; Bulut 2008) çalışmaların
çoğu ile uyum içerisindedir (Çizelge 5). Araştırma
alanında çay olarak içilen taksonlar dışında gıda
olarak tüketilen bitkilerin 75 tanesi doğal yetişir-
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ken, 41 tanesi ekilen taksonlardan oluşmaktadır.

Araştırma alanında etnobotanik kullanımı tespit
edilen balık otu (Euphorbia myrsinites), sürgen otu
(Euphorbia apios), kantaron otu (Hypericum montb-
retii), takım otu (Myrrhoides nodosa), bit otu (Cony-
za canadensis), deniz fasulyesi (Salsola soda), muşu-
rat otu (Lepidium ruderale), karabörek dikeni (Cart-
hamus lanatus), dağ çayı (Stachys obliqua) taksonları
ile ilgili yapılan kullanım kayıtları ülkemizdeki ilk
kayıtlardır. Ayrıca çalışma kapsamında tespit edilen
10 mantar taksonundan 7 tanesine ait kullanımlar
Balıkesir için ilk kayıtlardır.

Yörede gıda olarak tüketilen Karabörek dikeni
(Carthamus lanatus), Muşurat otu (Lepidium rude-
rale), Kafkaliza otu (Tordylium apulum) bitkileri
ile ilgili kaydedilen veriler, ülkemiz için ilk kayıt-
lardır. Karabörek dikeni börek malzemesi ve haş-
lanıp yemek olarak özellikle Burhaniye Kızıklı ve
Şarköy köylerinde tüketilmektedir. Muşurat otu-
nun yaprakları taze olarak tüketilir. Kafkaliza otu
yemeklere tad ve koku versin diye katılan bir ot
çeşididir. Aynı zamanda ağız kokusunu gidermek
amacı ile ağızda çiğnenir. Burhaniye yöresinde
turşu yapımında ve ayrıca meze olarak kullanılan
kapari (Capparis spinosa) bitkisi, ticari amaçla
toplanıp satılmaktadır. Araştırma alanında gıda ve
tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilen deniz
börülcesine, çevre alanlarda yapılmış bazı çalış-
malarda rastlanılmaktadır (Bulut 2008, Ertuğ
2004, Satıl vd. 2007). Bununla beraber deniz fasul-
yesi (Salsola soda) bitkisinin ülkemizde herhangi
bir kullanım kaydına rastlanılmamıştır. Bu çalış-
mada tespit edilen kullanım çeşitleri, bu taksonla
ilgili ilk kullanım kayıtları olduğundan ayrıca önem
taşımaktadır.

Araştırma alanında gıda kullanımından sonra en
çok bitki kullanımı görülen alan, tıbbi amaçlı kulla-
nımlardır. Araştırma alanında tıbbi amaçla kullanı-
lan bitki taksonu sayısı 118’dir. Yörede yapılan araş-
tırmalarda bu taksonlara ait 118’i insan tedavisi, 8’i
hayvan tedavisi ile ilgili olmak üzere toplam 126
tıbbi kullanım tespit edilmiştir. Halk ilacı olarak en
çok kullanılan bitki familyaları sırasıyla; Lamiaceae,
Asteraceae, Rosaceae ve Apiaceae ’dir.

Yörede halk ilacı olarak, sarı kantaron (Hypericum
perforatum), karabaş otu (Lavandula stoechas), ada-

çayı (Salvia tomentosa), kekik (Origanum onites, Ori-
ganum vulgare), kısa mahmut (Teucrium polium),
çirişlik (Asphodelus aestivus), deli hışır (Ecballium
elaterium), altın otu (Ceterach officinarum), kızıl-
çam (Pinus brutia) bitkileri en çok kullanılan tıbbi
taksonlardır. Özellikle ilçe merkezine uzak olan dağ
köylerinde bu bitkilerin hâlâ birincil tedavi kaynağı
olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma alanında ayrıca
hayvan tedavisi ile ilgili sekiz kullanım kayda alın-
mıştır. Hayvan tedavisinde sık olarak kullanılan tak-
sonlar, sarı kantaron (Hypericum perforatum), çiriş-
lik (Asphodelus aestivus) ve katran ardıcıdır (Juni-
perus oxycedrus).

Araştırma alanında yoğun olarak tıbbi kullanımı
tespit edilen bitkiler Balıkesir il sınırları içinde
yapılan; Kazdağı (Satıl vd. 2007; Sarıkan 2007),
Gönen (Tuzlacı ve Aymaz 2001), Madra Dağı
(Balıkesir/İzmir) ve çevresi (Satıl vd. 2008), Ban-
dırma ve çevresi (Onar 2006) ve bunun yanı sıra
Balıkesir çevresinde yapılmış olan; Bayramiç-
Çanakkale (Bulut 2008), İzmit Körfezi’nin güney
kesimi (Kızılaslan 2008), Bodrum yöresi (Ertuğ
2004), Buldan-Denizli (Ertuğ 2003), Geyve-Sakar-
ya çevresi (Koyuncu 2005) ve Yalova’da (Koçyi-
ğit 2005) yapılmış olan çalışmalarda tespit edilen
aynı bitki taksonlarına ait tıbbi kullanımlarla kar-
şılaştırmalı olarak tablo halinde sunulmuştur
(Çizelge 6).

Araştırma alanında tıbbi kullanımı tespit edilen
Conyza canadensis, Euphorbia apios, Fumaria offi-
cinalis, Hypericum montbretii, Lepidium ruderale,
Mirabilis jalaba, Salsola soda, Stachys obliqua, Sali-
cornia europaea, Tordylium apulum vb. bazı tak-
sonlara, karşılaştırma yapılan çevre alanlardaki
diğer çalışmaların hiçbirinde rastlanılmamıştır.
Yörede deniz börülcesi (Salicornia europaea),
deniz fasulyesi (Salsola soda) bitkileri guatr has-
talığına karşı kullanılmaktadır. Kafkaliza (Tordy-
lium apulum) ve muşurat otu (Lepidium ruderale)
bitkileri, gıda kullanımlarının yanında yörede ağız
kokusunu gidermek amacıyla da kullanılmaktadır.
Ülkemizde tıbbi kullanımı ilk kez kayıt altına alı-
nan bitkilerden sürgen otu (Euphorbia apios), bit-
kinin yumrusu soyulup hap gibi su ile beraber
yutulduğunda çok hızlı ishal yapmaktadır.

Yörede ayrıca hayvan hastalıklarının tedavisine
yönelik kullanılan, kayıtlarda olmayan iki önemli
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veriye ulaşılmıştır. İlki hayvanlarda meme iltihabı
(mastitis hastalığı) için Kantaron (Hypericum perfo-
ratum) bitkisinin zeytinyağında bekletilen eriyiği-
nin meme içine enjekte edilmesidir. Bu eriyiğin
meme iltihabını hızla kestiği ve iyileştirdiği kayde-
dilmiştir. Çalışmada ulaşılan diğer önemli veri ise,
hayvanlarda kene yapışmasını önlemek için kızıl-
çam (Pinus brutia) odunundan elde edilen katranın
hayvanların kıç taraflarına sürülmesidir.

Araştırma alanında çok sayıda taksonun ticari
amaçlı toplandığı gözlenmiştir. Kantaron (Hype-
ricum perforatum), karabaş otu (Lavandula stoec-
has), adaçayı (Salvia tomentosa), taş kekik (Ori-
ganum onites), güve kekiği (Origanum vulgare),
kısa mahmut (Teucrium polium), dağ çayı (Sideri-
tis athoa), oğul otu (Melissa officinalis), mor kekik
(Thymbra spicata) alanda yoğunlukla toplanılan ve
ticareti yapılan tıbbi bitkilerdir. Yörede geniş
lokalitelere yayılan bu taksonların ticaretinin yapıl-
ması yüzlerce insan için geçim kaynağı haline gel-
miştir. Yapılan gözlemlerde tüccarlar tarafından
köylülerden 200 TL karşılığı satın alınan kantaron
(Hypericum perforatum), karabaş otu (Lavandula
stoechas), adaçayı (Salvia tomentosa), oğul otu
(Melissa officinalis) vb. şifalı ot demetlerinin
büyükşehir pazarlarında ve aktarlarda 10–20 kat
fazla fiyata satıldığı tespit edilmiştir. Diğer taraf-
tan şifalı ot toplama işlemi için herhangi yasal bir
mevzuatın olmaması, toplama işleminin tamamen
gelişi güzel yapılmasına zemin oluşturmaktadır.
İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdeki tüccarlar
aracılığıyla her yıl Havran ve Burhaniye köylerin-
de tonlarca şifalı ot toplandığı araştırma esnasın-
da gözlemlenmiştir. Şifalı bitkilerle ilgili ticari
pastanın gün geçtikçe büyümesi, bitki toplama
işleminin tamamen bilinçsizce yapılmasına neden
olmaktadır. Bu durum kısa vadede alanda yaygın
lokalitelere sahip olan taksonlar üzerindeki baskıyı
hızla artırmaktadır.

Ülkemizde tıbbi bitkilerle ilgili sayıları hızla artan ve
çoğu bilimsel gerçeklere dayanmayan yazılı ve gör-
sel yayınlar, büyük bir bilgi kirlenmesini de berabe-
rinde getirmektedir. Bu durum tıbbi bitkilerle ilgili
sağlıklı etnobotanik verilere ulaşmayı da gün geçtikçe
zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmada gerçek etno-
botanik bilgilerin, popüler tıbbi bitki kitaplarına
dayanan verilerle hızla karıştığı gözlemlenmiştir. Bu
durum konu ile ilgili yapılan-yapılacak etnobotanik
araştırmalarda, elde edilen veriler konusunda daha

dikkatli olunması gerçeğini ortaya koymaktadır.

Araştırma alanında ticari olarak bitkilerden bir diğer
faydalanma şekli bitki sularıdır. Çalışma alanında
eskiye oranla azalmasına rağmen, hâlâ bazı köyler-
de bitki suyu çıkarılıp yöresel pazarlarda satılmak-
tadır. Burhaniye İlçesi’ne bağlı Bahadınlı ve Kara-
dere, Havran İlçesi’ne bağlı Köylüce köylerinde
“imbik” adı verilen düzeneklerle başta kekik çeşit-
leri olmak üzere bazı bitkilerin suyu çıkarılmaktadır
(Res. 14). Kekik suyu elde etmek için sıklıkla kulla-
nılan türler Origanum onites, Origanum vulgare tak-
sonlarıdır. Ayrıca imbikle kekik suyu çıkarılırken
suyun üzerindeki yağ damlacıkları toplanılıp kekik
yağı olarak satılmaktadır. Yörede Origanum sp. tür-
lerinin yanı sıra melisa (Melissa officinalis), lavanta
(Lavandula stoechas), perçem otu (Achillea millefo-
lium) bitkilerinin suyunun çıkarılıp satıldığı
görülmüştür. Karadut (Morus nigra), kızılcık (Cornus
mas) şurubu, yerel pazarlarda bolca satılan diğer
ürünlerdendir. Özellikle Havran Dereköy Köyü ve
çevresinde üretilen karadut suyu Havran - Balıkesir
yolu üzerinde yeralan tezgahlarda satılmaktadır.

Yöredeki pazarlarda ticari olarak önem taşıyan diğer
bir ürün zeytinyağından yapılan sabundur. Alanda
birkaç yıl öncesine kadar bazı köylerde çitlembik
(Pistacia terebinthus) yağından sabun yapıldığı bilgi-
sine ulaşılmıştır. Havran İlçesi Çakırdere Köyü’nde
yapılan araştırmalarda 70 yaş civarı bazı kaynak kişi-
lerin, çitlembik (Pistacia terebinthus) meyvelerinden
elde edilen yağın eskiden kızartmalarda da kulla-
nıldığı bilgisini belirtmiş olmaları, oldukça dikkat
çekici bulunmuştur. Tarama yapılan etnobotanik
kaynakların hiçbirinde bu veriye ulaşılmamıştır. Çit-
lembik meyveleri su içine bırakıldıklarında, kırmızı
ve içi boş olanlar yüzeye çıkar ve bunlar genellikle
hayvanlara verilir, bununla beraber siyah ve içi dolu
olan çitlembik meyveleri dibe çöker. Siyah çitlembik
meyveleri ezilerek yağ eldesinde kullanılmaktadır.
Bu gelenek günümüzde tamamen kaybolma nokta-
sındadır. Araştırma alanında yapılan detaylı çalış-
malarda hâlâ Havran İlçesi’ne bağlı Çakırdere ve
Taşarası köylerinden toplanan çitlembiklerin bazı
aileler tarafından sabun üretmek amacı ile Dursun-
bey İlçesi’ne götürüldüğü tespit edilmiştir.

Havran ve Burhaniye ilçelerini etnobotanik açıdan
karşılaştırdığımızda temel olarak büyük farklara
rastlanılmamaktadır. İlçeler arasındaki küçük fark-
lara baktığımızda, denize yakınlık ve yöresel isim baş-
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lıkları ön plana çıkmaktadır. Burhaniye denize kıyı-
sı olması itibarı ile doğal olarak deniz börülcesi
(Salicornia europaea), deniz fasulyesi (Salsola soda)
gibi deniz kıyısında yetişen taksonlar bakımından
Havran’a göre farklılık gösterir. Otlara verilen yöre-
sel isimlere bakıldığında, Burhaniye yöresinde kaf-
kaliza (Tordylium apulum), radika (Taraxacum offi-
cinale), vilita (Amaranthus retroflexus), istifno (Sola-
num nigrum) vb. bazı taksonların Rumca kökenli
isimleri hâlâ yaygın olarak bilinip kullanılmasına
rağmen, Havran yöresinde bu isimlerin hemen
hemen hiç bilinmemesi dikkat çekicidir. Bunun
nedeni muhtemelen Rum vatandaşların kıyı şeri-
dinden ayrılışının iç bölgelere göre daha yakın
zamanda olmasıdır.

Yörede Havran ve Burhaniye pazarlarını karşılaş-
tırdığımız zaman, birbirlerine yakın oldukları için
temel farklar görülmemektedir. Burhaniye ve Hav-
ran köylerinden çoğu kişinin, her iki pazara da tez-
gah açtığı tespit edilmiştir. Havran İlçesi daha çok
dağ köyüne sahip olduğu için pazarlarda satılan
yabani ot çeşitliliği daha fazladır. Diğer taraftan
Burhaniye İlçesi sahip olduğu Roman nüfusun fazla
olmasından dolayı, sepet ve sele satıcıları Burhani-
ye pazarında daha sıklıkla göze çarpmaktadır.

Havran ve Burhaniye ilçe merkezlerinde ve özellikle
yerel pazarlarda sıklıkla Roman kültürü göze çarp-
maktadır. Sepet, sele ve küfe örmeciliği yörede
Roman kültürünün bir parçası olarak bilinir. Tica-
ri tercihlerin zaman içindeki değişimi ve arz - talep
dengesi yörede bu sanatla uğraşan Romanların
sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bununla
beraber özellikle son yıllarda kargı (Arundo donax)
bitkisinden plaj şemsiyeleri, turistler için küçük süs
sepetleri ve yazlık evler için kamerye çatılıkları
yapılması bu sanatla uğraşan insanlar için yeni bir
geçim kapısı olmuştur. Yörede özellikle Burhani-
ye İlçesi’ne bağlı Pelitköy Beldesi’nde bu mesleği
devam ettiren kişilere az da olsa rastlanılmaktadır.
Sepet yapımında araştırma alanında Romanlar
dışında bu işle uğraşan başka hiç kimsenin olmayı-
şı dikkat çekici bir olgudur. Araştırma alanında
kızılçam, karaçam, kaşık ağacı, kara davulgu vb.
bitki taksonlarından kaşık, kepçe vb. küçük el eşya-
ları, Romanlar başta olmak üzere az sayıda kişi
tarafından yerel pazarlarda satılmaktadır.

Araştırma alanında yörenin genel yapısının içinde

farklılık gösteren kültürel gruplar da yaşam sür-
mektedir. Alevi - Türkmenler ve Roman grupları
değişik kültürleriyle yörenin kültürel zenginliğinin
önemli bileşenleridirler. Yörede yaşayan Alevi -
Türkmenlerin Burhaniye - Tahtacı Köyü ve bir mik-
tar da Pelitköy’de yaşadıkları görülmektedir. Alevi
- Türkmen kültüründe bitkilerden faydalanma iliş-
kisi beşikten başlar ve ölünce gömüldükleri tabutlarla
kısmen sona erer. Ancak mezar taşlarına yaptıkları
çiçek süsleri onlara eşlik etmeye devam eder. Alevi-
Türkmenler’in ölülerini çınar (Platanus orientalis) ve
kızılçam (Pinus brutia) odunundan yapılmış tabut-
larla beraber gömmeleri, yöredeki diğer hiçbir grup-
ta görülmemektedir. Ayrıca yine bu grubun üzerlik
tohumlarını (Peganum harmala) ve buğday başak-
larını (Triticum aestivum) nazarlık olarak evlerde
ve çocuk beşiklerinde kullanmaları, yörenin genel
yapısından farklılık gösterir. Gıda ve tıbbi olarak
faydalanılan otlar isimlendirme olarak küçük fark-
lılık gösterse de, kullanılan çeşitler ve faydalanma
şekilleri diğer gruplarla aynıdır.

Araştırma alanında yapılan incelemelerde, Havran
İlçesi Taşarası Köyü’nde tohumlukların ve diğer kış-
lıkların konulduğu ev dışında yapılmış ‘‘Hambar’’ adı
verilen yapılar oldukça dikkat çekmiştir (Res. 15). Bu
yapılar, içlerine konulan malzemelerin nemden korun-
ması için yerden 1 m’ye kadar yükseltilmiştir. Etrafla-
rı genellikle çınar veya çam kerestesi ile kapatılmış ve
üzerleri ısı dengesinin korunması amacıyla yulaf sap-
ları ile örtülmüştür. Eskiden daha yaygın olduğu söy-
lenen bu yapıların sayısı günümüzde çok azalmıştır.
Çalışma kapsamında gezilen köylerden sadece Havran
- Taşarası Köyü’nde bu yapıların yaz kış yaygın olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Hambarların içine kışlık
bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek), kurutulmuş
gıdalar (bamya, biber, patlıcan, erik kurusu), sonraki
mevsimlerde ekilmek için saklanılan tohumluklar ve
peynir, reçel, pekmez vb. malzemeler konulmaktadır.
Hambarların üzerlerine örtülen yulaf sapları, yaz ayla-
rında bu yapıların içinin çok serin olmasını sağlamak-
tadır. Yaz aylarında bu yapılar köylüler tarafından
doğal buzdolabı gibi kullanılmaktadır.

Geleneksel köy çeşitlerinin yeniden ekilmesi ve tica-
ri değer kazanmaları için, ülkenin tarım politikası da
çok önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında araş-
tırılan tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili veriler ayrı bir
çalışma olarak yayınlanacaktır.
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I. GIDA OLARAK YARARLANILANLAR

A. DOĞADAN TOPLANANLAR/ B. TARIMI YAPILANLAR

1. Yaprakları yenilenler

2. Kök ve gövdeleri yenilenler

�. Yumrular (örn. çiğdem, orkide)

�. Meyve ve tohumlar (kahve yerine kullanılanlar da dahil)

5. Mantarlar

6. Çiçekleri yenilenler

�. Çay olarak kullanılanlar

8. Baharat olarak yararlanılanlar

�. Diğer (bitki özleri, sakız, maya, vb.)

II. İLAÇ OLARAK YARARLANILANLAR (ŞİFA BİTKİLERİ)

A. DOĞADAN TOPLANANLAR/ B. TARIMI YAPILANLAR

1. İnsanların tedavisinde kullanılan bitkiler

2. Hayvanların tedavisinde kullanılan bitkiler

III. YAKACAK OLARAK YARARLANILANLAR

A. DOĞADAN TOPLANANLAR/ B. TARIMI YAPILANLAR

IV.YEM OLARAK YARARLANILANLAR

A. DOĞADAN TOPLANANLAR/ B. TARIMI YAPILANLAR

V. EL SANATLARINDA YARARLANILAN BİTKİLER

A. DOĞADAN TOPLANANLAR/ B. TARIMI YAPILANLAR

1. Doğal boyamada kullanılan (boyar madde ve

mordanlar)

2. Hasır örme

�. Sepet örme

�. Süpürge

5. Ağaç işleri (kap-kaşık, kovan, baston, oyuncak, ağızlık,

müzik araçları vb)

6. Tespih yapımında (tohum, çekirdek vb)

�. Nazarlık yapımında

8. Diğer (İp, alet sapı, vb.)

VI.DİĞER YARARLI BİTKİLER

A. DOĞAL BİTKİLER / B. TARIMI YAPILANLAR

1. Çatı örtüsü/ çardak/ çit olarak kullanılanlar

2. Bitkisel yağ elde edilenler (sığla, defne, vb)

�. Katran elde edilmesinde kullanılanlar

�. Zamk/ tutkal yapımında kullanılanlar

5. Uyuşturucu/ yatıştırıcı amaçlı kullanılanlar

6. Muska/ büyü/ tütsü gibi inanca ve öte dünyaya ilişkin

uygulamalarda kullanılanlar

�. Kuş ve balık avı vb gibi amaçlarla kullanılan bitkiler

8. Süs bitkisi olarak değerlendirilenler

�. Gölge verici olarak önem taşıyanlar

10.Böcek kovucular/ öldürücüler

11.Küf/ mantara karşı kullanılanlar

12.Sabun olarak yararlanılanlar

1�.Arıların bal yapımında yararlandığı bitkiler

1�.Erozyona karşı etkin bitkiler

15.Su kurutma ve temizlenmesinde kullanılanlar

16.Sosyal kullanımları olanlar (çocuk oyunları, süslenme)

1�.Rüzgar kesiciler

18.Diğer (örn. kuluçka için kullanılanlar)

VII. YARARLI/ ZARARLI KABUL EDİLEN BİTKİLER

A. DOĞAL BİTKİLER / B. EKİLEN SÜS BİTKİLERİ

1. Zararlılar

2. Bir başka yararlı bitkiye işaret edenler

�. Hayvanların sevmediği/yemediği bitkiler

�. Zehirli olduğu bilinen/inanılan bitkiler

5. Güzel kokusuyla sevilenler

6. Kötü koktuğu için ad verilenler

�. Bitkinin ya da çiçeğinin dış görünüşü ile adlandırılanlar

8. Çok görüldüğü bir yere dayanarak isim verilenler

�. Diğer (Mevsimsel işaretler, vb.)

Ek. 2 Yararlı Bitki Grupları Kullanım Kodları
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Ek. 3 Araştırma Alanında Tespit Edilen Bitki Taksonlarının Listesi, Kullanım Kodları ve Lokaliteleri
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Çizelge 1. Kaynak Kişilerin Yoğunlaştığı Bazı Yerleşimler

Çizelge 2. Okullarda Yapılan Anket Çalışmalarının Değerlendirilmesi
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Çizelge 3. Boyar Madde Olarak Kullanılan Bitkiler

Çizelge 4. Yörede Yenilen Mantar Çeşitleri
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Çizelge 5. Araştırma Verilerinin Yakın Çevredeki Çalışmalarla Karşılaştırılması

Çizelge 6. Yörede Tıbbi Amaçla Yoğun Olarak Kullanılan Bitkilerin Çevre Alanlardaki
Çalışmalarla Karşılaştırılması
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Res.1. Çalışma Alanı - Havran ve Burhaniye

Res. 2. Dereköy Köyü kahvesinde bir görüşme (Havran)

Res. 4. Burhaniye pazarı ticari ot çeşitleri Res. 5. Kalabak Köyü (Havran) İ.Ö.Okulunda anket çalışması

Res. 3. Ot satıcıları, Havran pazarı

Res. 6. Araştırma alanındaki bitkilerin kullanım çeşitliliği Res. 7. Yörede gıda olarak kullanılan doğal bitkilerin
başlıca kullanım şekilleri

Takson Sayısı
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Res. 8. Tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin hastalıklara
göre dağılımı

Res. 9. Çınar (Platanus orientalis)’ın semer yapımında
kullanımı, Kocaseyit Köyü (Havran)

Res 11. Sepet yapımı, Pelitköy (Burhaniye)

Res 12. Sepet satıcıları (Burhaniye – Ayvalık yol üstü)

Res 14.
Kekik
suyu

çıkarmada
kullanılan

İmbik
(Havran)

Res 13.
Melki
mantarı
(Lactarius
deliciosus),
Burhaniye
pazarı

Res 15.
Hanbar
(Tohumluk
Ambarı),
Taşarası
Köyü
(Havran)

Res 10. Nazarlık yapımında kullanılan buğday başakları
(Triticum aestivum)
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TÜBA-KED 8 ÖZEL KONU:
TÜRKİYE’DE TARİHÖNCESİ KAZI ALANLARINDA
KORUMA vE SERGİLEME ÇALIŞMALARI
TÜBA – KED 8 SPECIAL SECTION: PROTECTION AND PUBLIC DISPLAY OF
EXCAvATED PREHISTORIC SITES IN TURKEY

Zeynep ERES
Özel Konuyu Yayına Hazırlayan

SUNU

Yakın zamanlara kadar ülkemizde arkeolojik kazı yerlerinin korunarak sergilenmesi, Halet Çambel’in
gerçekleştirdiği Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi örneği dışında, yalnızca anıtsal kalıntıların bulun-
duğu geç dönem ören yerleriyle sınırlıydı. Kazıldıkları dönemde büyük ilgi gören, ilkokul kitaplarına
dahi aktarılan Alacahöyük, Alişar gibi kazı yerleri, ya da buluntularıyla tarihöncesi kültürlere ilgi ve
merak duymayan kamuoyunda bile heyecan yaratan Çatalhöyük, Troya, yalnızca müzelerde eserleriyle
sergilenmiş, kazı alanlarının gezilmesi, doğal ve kültürel ortamı içinde yaşanılan mekanın buluntula-
rıyla birlikte bir bütün olarak algılanma beklentisi gündeme gelmemişti.

Ancak Türkiye’de son on yılda, koruma ve sergilemesi güç tarihöncesi – öntarih kazı yerlerinin de, gezi-
lebilir duruma getirilmesi çabasının ivme kazandığı görülmektedir. Bunda, arkeologların ortaya çıkar-
dıkları kalıntıları koruma ve bilgiyi toplumla paylaşma kaygısı, yerel yönetimlerin giderek arkeolojik
alanları bir prestij öğesi ve potansiyel turizm girdisi olarak görmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
dönem ve niteliğe bakmaksızın tüm kazı alanlarında restorasyon çalışmalarının başlatılmasını istemesi,
yabancı turistlerin tarihöncesi yerleşmelere yönelik ilgisi gibi nedenler etken olmuştur.

Günümüzde bazı arkeoloji ekipleri bu alanda çalışmalara girişmiş, bazıları da fikirsel düzeyde konu-
nun önemine dikkat çekmeye başlamıştır. TÜBA-KED’in bu sayı için hazırlanan özel konusu “Tür-
kiye’de Tarihöncesi Kazı Alanlarında Koruma ve Sergileme Çalışmaları” ile, günümüzde bu alanda
uygulama yapan 11 tarihöncesi kazı alanındaki çalışma derlenmektedir. Bunlar ayrıntılı olarak ince-
lendiğinde, “koruma ve sergileme” temel yaklaşım olmak üzere, her bir kazı ekibinin farklı kaygılar-
la konuyu farklı boyutlarıyla ele aldığı görülmektedir. Bazı kazılarda mimari restorasyon, model yapı
uygulamaları ön plana çıkmakta, bazısında deneysel arkeoloji, bazısında etnografik inceleme, bir kıs-
mında yerel halkla bir kısmında da toplumun farklı katmanlarıyla iletişim ve bilgi alışverişi ağırlık kazan-
maktadır. Bu bağlamda arkeoloji ekipleri, farklı uzmanlık alanlarıyla ortaklaşa olarak projelerini geliş-
tirmişlerdir. Tasarlanan kurguya göre, mimar, koruma uzmanı mimar, restoratör, toplumbilimci,
müzeci gibi uzmanlar katkıda bulunmaktadır. Ancak özellikle kullanılan terminoloji ve koruma yak-
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laşımında görülen farklı değerlendirmeler, henüz bu uzmanlıklar arası iletişimin yeterince profesyo-
nel bir düzeyde oluşturulmadığına işaret etmektedir.

Bir kazı alanının korunması, sergilenmesi ve kültürel çevirmen (cultural translator) aracılığıyla uzman-
lık bilgisinin toplumun anlayacağı biçime dönüştürülmesi üç ayrı uzmanlık alanıdır. Bu bağlamda geliş-
tirilecek projelerde çok sayıda farklı disiplinden uzmanın birlikte çalışması gereklidir. Bu durum kuş-
kusuz yalnızca bir arkeoloji ekibinin talep etmesiyle kolayca çözülebilecek bir sorun değildir. Tarih-
öncesi kazı alanlarının korunması, restorasyonu ve sergilemesi konusunda koruma ve sergileme
uzmanları ile kültürel çevirmenlerin de özel bir uzmanlık kazanması gerekmektedir. Türkiye’de bu alan-
larda özel olarak yetişmiş uzman sayısı henüz sınırlıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazı alanlarında restorasyon işlerini ön plana alması, kuşkusuz arkeo-
lojik kültür varlıklarının korunmasına yönelik olumlu bir hamledir. Ancak Bakanlığın tüm kazı yer-
lerini salt mimari restorasyon alanı olarak görmesi ve bir uzmanlık birikimi beklemeksizin, bunu arkeo-
loji ekiplerinden beklemesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bilindiği gibi koruma ve restorasyon uygu-
lamalarında her bir kültür varlığına özgü projenin hazırlanması temel ilkedir. Belli bir “tip koruma pro-
jesi”nin geliştirilerek çeşitli kazı alanları için bir reçete gibi kullanılması uluslararası koruma ilkeleri
açısından kabul edilemez. Bu nedenle arkeolojik sitlerin kendi içinde çözümlemesinin yapılması, sorun-
larının saptanması, koruma - sergileme potansiyelinin ve bunun sürdürülebilirliğinin gerçekçi bir biçim-
de değerlendirilerek, “o” yere özgü yaklaşımın geliştirilip belli bir kurgu çerçevesinde projelerin
tasarlanması gerekir. Bakanlığın şu aşamada öngörüden uzak olarak tanımlayabileceğimiz tutumuna
karşın, Türkiye’de son yıllarda yine de çok başarılı ve ufuk açıcı uygulamaların başlatılmış olması sevinç
vericidir. Bu özel konuda çoğunu bir araya getirmeye çalıştığımız bu çabalar, artık orta vadede konu-
nun uzmanlarının da yetişmesi için geniş tabanlı bir altyapının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nite-
kim yine son yıllarda kültürel mirasın korunmasına yönelik yüksek lisans programlarının sayısının art-
ması, bu alanda profesyonelleşmenin geliştirilmesi için yararlı bir zemin oluşturmaktadır.

TÜBA-KED’in bu sayısında derlenen çalışmalarla bilim çevrelerinde ve kamuoyunda konuya dikkat
çekmek, sorunları gündeme taşımak, çözüm önerilerini tanıtmak ve uzun vadede daha sağlıklı ve kurum-
sal çalışmaların altyapısını oluşturmaya katkıda bulunmak, bu özel dosya çalışmasının en büyük dile-
ğidir. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
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ARKEOLOJİK ALANLARDA KORUMA SORUNLARI
KURAMSAL VE YASAL AÇILARDAN DEĞERLENDİRME
CONSERVATION PROBLEMS AT ARCHAEOLOGICAL SITES
AN ASSESSMENT FROM THEORETICAL AND LEGAL STANDPOINT

Zeynep AHUNBAY

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Arkeolojik miras, arkeolojik sit, koruma alanı, koruyucu çatılar, koruma yasaları, yönetim planı

Archaeological heritage, archaeological site, protection zone, shelters, legal measures, management plans

Osmanlı Dönemi’nde arkeolojiye ve arkeolojik alanlara ilgi, 19. yüzyılda Troya, Efes, Bergama gibi önem-
li ören yerlerinin bulunmasıyla başlamıştır. Bu dönemde arkeolojik mirasın korunmasına yönelik yasal boş-
luk bulunduğundan, kazılarda bulunan eserler Avrupa’daki müzelere ya da özel koleksiyonlara taşınmış-
tır. 19. yüzyılın sonunda İstanbul’da arkeoloji müzesi kurulmuş ve mevcut yasa, kazılarda bulunan eser-
lerin ülke içinde kalmasını sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bir-
likte üniversitelerde arkeoloji eğitimi başlatılmış ve arkeolojik mirasın korunması da korumaya yönelik eği-
tim programlarında geliştirilmiştir. Ancak 1973’e kadar arkeolojik alanların çevresiyle birlikte korunma-
sını sağlayacak koruma ölçütleri tanımlanmamıştır. Bu tarihte kültürel mirasın korunmasına yönelik yasa-
nın kabulüyle, arkeolojik mirasın sınıflandırılması ve korunması için çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. 1999’da
“Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi”ni (Valetta) imzalayan Türkiye halen bu bel-
genin öngördüğü ilkeleri izlemeye çalışmaktadır.

Türkiye’nin zengin arkeolojik mirası, tarihöncesi dönemden Bizans ve Selçuklu dönemlerini de içeren Geç Orta
Çağ’a uzanan geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Kültür varlıklarının sayısı ve çeşitliliği dikkatli belgele-
me ve korumayı gerektirmektedir. Arkeolojik alanlar doğal olduğu kadar, beşeri etkenlerin de tehdidi altında-
dır. Bazı arkeolojik yerleşimler hiç belgelenmeden yok olmaktadır. Kültürel mirasın korunmasına yönelik
bilinçlenmeyi arttırmak ve koruma işini ekonomik katkı ve çokdisiplinli çalışma ile desteklemek gerekmekte-
dir. Kültür varlıkları envanterinin tamamlanması, alan yönetim planlarının uygulanması, arkeolojik alanların
ve onları çevreleyen kültürel peyzajın izlenmesi dikkate alınması gereken önemli konu başlıklarıdır.
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GİRİŞ

İnsan yaşamının izlerini taşıyan mağaralar, höyükler,
antik şehirler barındırdıkları zengin tarihi verilerle
her zaman özenle araştırılan bilgi kaynaklarıdır.
Yoğun emek ve yaratıcı zekayla biçimlenen, kimi
zaman kutsal olarak değerlendirilen arkeolojik alan-
lar, somut varlıklarıyla, geçmişi günümüze taşıyan
yerlerdir. Eski yerleşmelere olan ilginin bilime
dönüşmesi, 18. yüzyılda İtalya’da başlayan sistema-
tik kazılar sonucu olmuştur. Uzak bir geçmişin gör-
kemli izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan araş-
tırma ve değerlendirmelerle, arkeoloji bilimi geliş-
miştir. Avrupalı Antikite meraklılarının Yakın
Doğu’ya yolladıkları aracılarla önemli kültür ve
sanat değerlerinin yerlerinin saptanması, kazı yapı-
larak yazıt, heykel gibi eserlerin ortaya çıkarılması,
bunların satın alınarak Avrupa başkentlerine taşın-
ması ve müzelerde sergilenmesi, arkeolojiye ilgi
uyandırmıştır.

İnsanlığın ortak geçmişiyle ilgili önemli bir bilgi biri-
kimi sağlayan bu etkinliklerin ülkemiz kamuoyuna
yansıması 19. yüzyılda başlar. Batı Anadolu’da
demiryolu inşaatları sırasında görevli mühendislerin
çevredeki arkeolojik kalıntılarla ilgilenmesiyle, Efes
ve Bergama’da ilk düzenli kazılar başlatılmıştır.

İstanbul’da Müze-i Hümayun’un kurulması ve eski
eserler konusunda artan ilgiyle ilk Osmanlı yasası
çıkarılmıştır. O dönem için önemli bir aşama olan bu
gelişmenin ardından, Anadolu’daki arkeolojik eser-
lerin yerinde korunması ve değerlendirilmesine
temel oluşturan adımlar gelmiştir.

Arkeolojik mirasın korunması, yasal, bilimsel, sanat-
sal, teknik ve yönetimsel yönleri olan bir konudur.
Kırsal ve kentsel alanlardaki arkeolojik kalıntıların
sistematik envanter çalışmalarıyla saptanması, arkeo-
lojik alanların yasal koruma altına alınması, kazılarla
değişik dönem eserlerinin günyüzüne çıkarılması,
konservasyonu, sürekli bakımlarının sağlanması ve
ziyarete açılmaları, disiplinlerarası bir çalışma ala-
nıdır. Türkiye’nin zengin kültür katmanları tarih-
öncesinden Ortaçağ’a kadar uzanan ve Osmanlı
Dönemi’ni de kapsayan geniş bir yelpaze içinde ele
alınmaktadır.

TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİK MİRASIN YASAL
KORUMA ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ

Ülkemizdeki arkeolojik varlıkların bir değer olarak

ABSTRACT

In Ottoman Turkey, interest in archaeology and archaeological sites started with the discovery of impor-
tant sites like Troy, Ephesus and Pergamon in the nineteenth century. Due to lack of legislation related to
the protection of archaeological heritage, the finds from the early excavations were transported to Euro-
pean museums or private collections. In late nineteenth century, an archaeological museum was found-
ed in Istanbul and the extant legislation was amended to keep the discovered objects in the country. With
the establishment of the Turkish Republic, archaeology was taught in the universities and the capacity to
preserve archaeological heritage was developed by conservation programs. Yet, until 1973 it was not pos-
sible to designate archaeological sites and define measures for the protection of the surrounding areas. In
addition to the law on protection of cultural heritage, several principles were developed to classify and pre-
serve the archaeological heritage. In 1999, Turkey signed the Valetta Convention for the Preservation of
European Archaeological Heritage and tries to follow the guidelines set by this document.

Turkey’s rich archaeological heritage spans from the prehistoric to late medieval period, including Byzan-
tine and Seljuk sites. The number and variety of assets requires careful documentation and protection.
Archaeological sites are threatened by natural as well as man made factors. Some sites disappear even with-
out being recorded. It is necessary to raise awareness in the protection of the cultural heritage and support
the protection process with financial means and multidisciplinary work. The completion of the cultural her-
itage inventory, the implementation of site management plans, monitoring of the archaeological sites and
the surrounding landscape are important topics to be considered.

D.8 103-118 ZEYNEP AHUNBAY:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:14 AM  Sayfa104



TÜBA-KED 8/2010

105

tanınması ve yasal koruma altına alınması, Müze-i
Hümayun müdürü P.A. Dethier tarafından hazırla-
nan 1874 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi’yle
olmuştur. Taşınır ve taşınmaz eski eserleri kapsayan
bu yasamızda eski eser “yeryüzünde ve yeraltında
bulunan arkeolojik eserler, paralar ve eşya” olarak
tanımlanmış; kaçak kazıları denetim altına almak
amacıyla, tarihi eserleri tahrip edenlerin cezalandı-
rılması hükmü getirilmiştir. Söz konusu yasanın
ortaya çıkışı sırasında devletin arkeolojiye bakış açısı
günümüzdekinden oldukça farklıdır. Yasada kazı
sonunda elde edilenler üçe bölünmekte; buluntular
arazi sahibi, devlet ve kazı ekibi arasında eşit olarak
paylaşılmaktaydı.

Önceleri yabancı ekipler kazıyla elde ettikleri heykel,
vd. buluntuları yurtdışına çıkarabiliyorlardı. H. Schlie-
mann’ın 1873 yılında Troia kazısında bulduklarını
Yunanistan’a yollaması sonucu meydana gelen sıkın-
tılı durumun ardından Asar-ı Atika Nizamname-
si’nde değişiklik yapılması fikri güçlenmiştir. Osman
Hamdi Bey’in (1842–1910) çabalarıyla 1884’de yürür-
lüğe giren yasayla, arkeolojik değerlerin yurtdışına
çıkarılması yasaklanmış; kazıyla ortaya çıkarılan her
tür eski eserin devlete ait olması kabul edilmiştir.

Anadolu’nun zengin arkeolojik mirasının kazıyla
ortaya çıkarılması, belgelenmesi, konservasyonu,
sürekli bakımla korunması için gerekli yasal, finan-
sal ve yönetimsel düzenlemelerin oluşturulması
için uzun bir süre geçmesi gerekmiştir. 20. yüzyıl-
da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması; yeni reji-
min arkeolojiye olumlu bakışı sonunda, bu alanda
eğitime önem verilmesi, bilinçlenmeyi hızlandır-
mıştır. Yurtdışına arkeoloji eğitimi görmek üzere
gönderilenlerin dönüşlerinde üniversitelere öğre-
tim üyesi olmaları, Ankara ve İstanbul üniversite-
lerinde arkeoloji bölümleri kurulması sayesinde,
çok sayıda uzman yetiştirilmiştir. Cumhuriyetin
ilk 50 yılı içinde Türk ve yabancı arkeologlar düzen-
li kazılar yaparak ülkenin çeşitli dönemlerine ait
yeni veriler elde etmişlerdir. 1979’dan bu yana ise,
her yıl düzenlenen kazı sonuçları sempozyumla-
rıyla, bu alandaki bulgular arkeoloji bilim dünya-
sına sunulmakta ve yayımlanmaktadır.

20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’nin nüfusunun az
olması ve çok sayıda yatırım projesi bulunmaması
dolayısıyla, kırsal ve kentsel alanlarda bulunan arkeo-
lojik miras daha az tehdide maruz kalmıştır. 1960’lar-

dan sonra hızlı kentleşme, gecekondulaşma ve
turizm baskıları koruma sorunlarını arttırmıştır.
Günümüzde arkeolojik mirası saldırılardan korumak
her zamankinden daha zordur. Tüm dünyada, doğal
afetlere ek olarak, tasarlanan mega projeler ve savaş-
lar arkeolojik alanlara zarar vermektedir. Çağdaş
yaşamın gerektirdiği yeni yollar, köprüler, enerji
hatları, hava alanları, santrallar, barajlar, yeni yer-
leşim projeleri, henüz varlığından haberdar bile
olunmayan kültür varlıklarını yok olma tehdidiyle
karşı karşıya bırakmaktadır. Afganistan’daki çatış-
malar, Irak’taki savaş, tüm insanlığa ait kültür var-
lıklarını barındıran arkeolojik sitlerin talan ve yok
edilmesine neden olmuştur.

20. yüzyılın ikinci yarısında, ulusal yasalarda deği-
şiklik yapılmasının yanı sıra, uluslararası düzeyde söz-
leşme ve tüzükler geliştirilmiştir. UNESCO, Avru-
pa Konseyi ve ICOMOS gibi uluslararası kuruluş-
ların arkeolojik mirasın korunmasına yönelik tüzük
ve kararlarının bir kısmı ülkemiz tarafından da
benimsenmiştir.

KORUYUCU ENVANTER VE TESCİL
ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasının yönetimi
genelde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ona bağlı
müzelerce yürütülmektedir. Arkeolojik sitlerin deği-
şik kültür dönemlerinin uzmanları olan arkeologlar
tarafından yurt sathında alan taraması yapılarak
fotoğraf ve koordinatlarıyla tespit edilmesi, haritalara
işlenmesi, uluslararası standartlara uygun anıt ve sit
envanterlerinin hazırlanarak tescil edilmeleri, değer-
lerinin, potansiyellerinin belirlenmesi gereklidir.

Şimdiye dek yapılan tespit ve tescil çalışmaları ile
birçok alan tescile önerilmiş ve koruma bölge
kurulları tarafından alınan kararlarla bu alanlar
yasal koruma kapsamına girmiştir. Tescil çalış-
malarını yürüten ekiplerin yurt sathında sürekli
çalışmaları ve envanterleri geliştirme ve güncel-
lemelerine gerek duyulmaktadır. Tescillerdeki
gecikmeler veya değerlendirme hataları arkeolo-
jik verilerin yok edilmesine, ya da alanların yapı-
laşmaya açılmasına neden olmaktadır.

Envanter oluşturulmasıyla başlayan koruma çalış-
malarında ilk adım kültür varlığını yasal koruma altı-
na almaktır. Koruma bölge kurulu kararıyla gerçek-
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leşen bu işlem sonunda alanın statüsü tapuya işlen-
mekte, durum mülk sahibine, ilgili belediye ve diğer
kuruluşlara bildirilmektedir. Böylece o alanda yapıl-
mak istenen planlama çalışmaları, tarımsal, yapısal
veya donatımla ilgili işlemler sırasında ilgili bölge
kuruluna başvurulması ve izin alınması gerekmekte-
dir. Arkeolojik sitlerin yalnız tescil kararıyla korun-
masını beklemek kuşkusuz safdilliktir; onları doğal
etkenlerden, vandalizmden korumak için sürekli izle-
me ve denetim mekanizmalarına gerek duyulmakta-
dır. Bu görev genelde yerel müze uzmanlarının çev-
rede sürekli dolaşarak etrafı kolaçan etmeleriyle yeri-
ne getirilmektedir; alanı sürekli denetleyen ekipler
olmadığında, etkin koruma sağlanamamaktadır.

Ülkemizde değişik kültür katmanlarına ait, önemli
ve geniş alanlara yayılan arkeolojik sitlerin korun-
masına olanak veren yasal düzenleme 1973 yılında
çıkarılan 1710 sayılı yasadır. Bu yasayla tek tek anıt-
lardan daha geniş bir kavram olan “sit” tanımlan-
mıştır. 1710 sayılı yasanın 1. maddesinde sit “ Homo-
jen oluşları ve özellikleri, tarihi, estetik, artistik, bilim-
sel, ekolojik, etnoğrafik, ebedi veya efsanevi önemleri
bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gere-
ken, tabiatın veya tabiatla insanların müşterek eseri
olan topoğrafik bölgelere denir” biçiminde tanımlan-
mıştır. Bu yasadaki arkeolojik sit veya ören yeri tanı-
mı daha sonra geliştirilmiştir. Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün
ve 658 sayılı ilke kararına göre arkeolojik sit “İnsan-
lığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygar-
lıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürün-
lerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kül-
türel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer
aldığı yerleşmeler ve alanlardır.”

Arkeolojik sit kavramının yerleşmesiyle, geniş arkeo-
lojik alanların sınırları çizilerek yasal olarak korun-
malarına olanak veren düzenlemeler getirilmiştir.
Doğal alanlar, ya da kentler içinde yer alan arkeolojik
sitlerin tanımlanması için “karmaşık sit” kavramı kul-
lanılmaktadır. Doğal özellikleri, bitki örtüsü, ya da
jeolojik oluşumlarıyla ilgi çeken alanlarda bulunan
arkeolojik kalıntılar çevrelerindeki doğal oluşumlarla
birlikte “doğal-arkeolojik sitler” olarak değerlendiril-
mektedir . Ülkemizde Nemrut Dağı, Termessos gibi
arkeolojik sitler Milli Parklar içinde yer almaktadır. Bu
durumda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman
Bakanlığı eşgüdüm içinde çalışmalı, arkeolojik alanın
güvenliği sağlanmalı ve gerekli ilgiyi görmelidir.

İstanbul, İznik, Kayseri, Tarsus gibi tarihi kentlerin
alt katmanlarında yer alan arkeolojik verilerin üst-
teki tarihi doku ile birlikte korunması söz konusudur.
658 sayılı ilke kararında “kentsel arkeolojik sit”
tanımıyla belirlenen bu tür alanlarla ilgili uygula-
malarda sorunlarla karşılaşıldığından, konuyla ilgi-
li olarak 15.4.2005 tarihinde 702 sayılı yeni bir ilke
kararı geliştirilmiştir. Yeni ilke kararında “Bu alan-
larda arkeolojik değerlerin bilimsel yöntemlerle açığa
çıkarılması, onarılması ve sergilenmesi işlemlerinin
esas alınarak, sağlıklı ve kapsamlı arkeolojik envanter
temeline dayalı öz gerekli bütün ölçeklerdeki planlama
çalışmalarının ivedilikle yapılmasına, bu planlar onan-
madan parsel ölçeğinde uygulamaya geçilmemesine”
denilmiştir. Kentsel alanlarda arkeolojik katmanla-
rın rastlantıyla veya sistematik kazılarla ortaya çıka-
rılması söz konusudur. Tarihi kentlerdeki yapıların
yenilenmesi sırasında, eskisine göre daha derin olan
temel kazıları ilginç bulgular verebilmektedir. Bulu-
nan kalıntıların çevredeki diğer yapı izleriyle ilişki-
lerinin belirlenmesi ve belgelenmeleri gereklidir.
Buluntunun durumu, anlamı, önemi arkeolojik çalış-
mayı yürüten ekip tarafından hazırlanan raporla
ilgili bölge koruma kuruluna iletilmekte; rapor
değerlendirilerek, kalıntının ne şekilde korunacağı
konusunda karar alınmaktadır. Kalıntıların yerle-
rinde korunması kentsel arkeoloji açısından çok
önemlidir. Üstünde yeni yapılar yükselse de, ortaya
çıkan kalıntılar bodrum katlarda tutulmakta, koru-
nabilmektedir. Özel mülkiyette olan parsellerdeki
buluntuların kamuya açık tutulması, ziyaret edile-
bilmeleri her zaman mümkün olmamaktadır. Bulun-
tuların özel niteliği ve önemi, üstüne yapı yapılma-
yarak açıkta veya çatı altında sergilemeyi gerektire-
bilir. Bu durumda kentin geçmişine ışık tutan özel
mekanlar ortaya çıkmaktadır. İstanbul’da Bizans
Dönemi’ne ait Büyük Saray’ın bir salonunun döşe-
me mozaiklerini barındıran Mozaik Müzesi böyle bir
örnektir. Büyük Saray’a ait kalıntıların bir arkeolo-
jik park içinde sergilenmeleri 1930’lardan bu yana
arzulanan bir proje olmakla birlikte, gerçekleşmesi
için gerekli çalışmaların yapılmamış olması önemli
bir eksikliktir.

Arkeolojik alanları koruma altına almak için, sit
sınırlarının tanımlanması ve kurulca onaylanması
gereklidir. Bu iş için 1/1000 ölçekli haritalara gerek
vardır. Özellikle kırsal alanlarda harita eksikliği
nedeniyle, tescil çalışmalarında 1/5000 veya daha
büyük ölçekli haritalar kullanılması yoluna gidil-
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mektedir. Bu durumda işin gerektirdiği hassasiyet
sağlanamamaktadır. Hava fotogrametrisi, georadar
gibi tekniklerden yararlanılarak alanın sınırlarının
daha iyi tanımlanması, sondajlar yardımıyla ayrıntı-
lı veri elde edilmesi mümkün olmaktadır. Arkeolo-
jik sitin sınırlarının yüzeydeki izlere dayanılarak,
yaklaşık olarak belirlendiği durumlarda, yerleşmeye
ait kimi arkeolojik değerlerin gözden kaçırılması
olağandır. Sit sınırı olması gerekenden dar çizildi-
ğinde, ileride ciddi menfaat çatışmaları, koruma
sorunları ortaya çıkabilir.

Arkeolojik sitlerin turizm, kentleşme ve imar bas-
kıları altında koruma / gelişme dengesini korumak
için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu tarafından ilke kararları geliştirilmiştir. Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kuru-
lu’nun 658 sayılı ilke kararıyla arkeolojik sitlerdeki
koruma ve kullanım koşulları tanımlanmıştır. I.
derece arkeolojik sitler “Korumaya yönelik bilimsel
çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır”.
“Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin veril-
memesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı
olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışın-
da hiçbir kazı yapılamayacağına” denilmektedir. II.
derece arkeolojik sit “Korunması gereken ancak koru-
ma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından
belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar
dışında aynen korunacak sit alanlarıdır”. III. derece
arkeolojik sit “Koruma - kullanma kararları doğrul-
tusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolo-
jik alanlardır.” Bu grupta koruma kuralları gevşek
tutulmakta, yeni yapılaşmaya izin verilmektedir.

Arkeolojik alanların derecelendirilmesinin doğru
yapılmaması, sitlerin hak ettikleri değerden daha
aşağı derecelendirilmesi durumunda, kayıpların
artması kaçınılmazdır. III. derece olarak nitelen-
dirilen sit alanlarının imara açılması sonucunda
sitin bütünlüğü yitirilmekte, etkin bir koruma sağ-
lanamamaktadır. Örneğin Silivri’de nekropol böl-
gesi III. derece arkeolojik sit olarak nitelendiril-
diğinden, hazırlanan imar planı nekropol alanın-
da yapılanmaya hak tanımıştır. İnşaat yaptırmak
isteyen parsel sahipleri Kurul’a başvurarak temel
kazısı için sondaj izni almakta, Arkeoloji Müze-
si’nin denetiminde sondaj çukurları açılmakta,
çıkan buluntuların niteliğine göre ilgili bölge koru-
ma kurulu durumu değerlendirmektedir. Kazı
sonrasında önemli mezarlara rastlandığında orta-

ya çıkan kalıntıların yerinde korunmasına karar
verilmekte, küçük buluntular müze ortamına taşı-
narak parselde yeni bir bina yükselmektedir.

Sit alanlarını, hemen bitişiklerinde ortaya çıkabile-
cek olumsuz imar hareketlerinden korumak için,
eski ve yeni doku arasında tampon bölgeler oluştu-
rulmasına gerek vardır. Halen yürürlükte olan 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-
nu’nda “korunma alanı” olarak tanımlanan bölgeler
getirilmiştir. Böylece arkeolojik alanın hemen biti-
şiğinde yoğun, yüksek yapılaşma oluşmaması için
önlem alınmış olmaktadır. Koruma alanlarının uygu-
lamada etkin olabilmesi için kent/bölge planlama
süreçlerine girdi olarak alınmaları gerekir. Arkeo-
lojik alanı çevredeki yapılaşmadan ayıracak, görsel
açıdan uygun bir geçiş sağlayacak tampon bölgenin
genişliği ve bu alanda geçerli olacak imar kısıtlama-
ları, koruma bölge kurulları tarafından tanımlan-
makta ve yöre belediyesi tarafından imar planına
işlenmektedir.

ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASIN-
DA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ SORUNLAR

Mülkiyet Sorunları
Arkeolojik değerlerin bulunduğu alanların mülkiyet
durumları kazı ve koruma çalışmalarını doğrudan
ilgilendiren bir konudur. Özel mülklerde, sahibinin
izni olmadan veya kamulaştırma yapılmadan bilimsel
kazı ve araştırma yürütmek olanaksızdır. Özel mül-
kiyette olan arkeolojik alanların rayiç değeri ödene-
rek satın alınması veya takas edilmeleri söz konusu-
dur; aksi durumda mülk sahibiyle anlaşmazlık çık-
maktadır. Arazisinde istediği gibi tarım, hayvancılık
ya da imar faaliyeti yapamayan vatandaşın arkeolo-
jiyle dost olması beklenemez. Arkeolojik değeri,
önemi bilinen alanların kamulaştırılarak koruma altı-
na alınması gerekir. Aksi takdirde, kaçak kazılar, tah-
ribat olmaktadır. Tescilli höyükler dahi toprak çeki-
lerek yok edilmektedir; Silivri’de bulunan ve özel
mülkiyette olan Selimpaşa Höyüğü’nün üzerine sahi-
bi tarafından helikopter pisti yapılmıştır. Üzerine
ağaç dikilen, ev yapılan höyüklerin arkeolojik ve pey-
zaj değerlerinin daha fazla zarar görmemesi için özel
çalışmalar yapılmasına gerek duyulmaktadır.

Arkeolojik sitlerin üzerinde kırsal, ya da kentsel
yerleşme olması, kazı ve koruma çalışmalarını zor-
laştırmaktadır. Kırsal alanlarda, önemli arkeolojik
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değerleri ortaya çıkarmak için mahalle veya köyün
taşınması gündeme gelmektedir. Yasa 1. derece
önem taşıyan alanlarda, mahkeme kararıyla kamu-
laştırma yapılmasına olanak vermektedir. Bu durum-
da kamulaştırma için maddi kaynak sağlanması ve
taşınacak köylülere uygun bir yeni yerleşim alanı
bulmak gerekmektedir. Kamulaştırma için kaynak
bulunmadığında, arkeolojik alanda günlük yaşam
sürmekte, kullanıcıların keyfi davranışları ve dene-
tim eksikliği bozulmaları hızlandırmaktadır.

Arkeolojik sitin üzerinin boşaltılmasına bir örnek
olarak Batı Anadolu’dan Geyre Köyü gösterilebilir.
Afrodisiyas antik kenti kalıntıları üzerine yerleşmiş
olan köyün sit alanı dışına taşınmasıyla kazılar sis-
tematik olarak yürütülebilmiş, kalıntıların arasına
giren kırsal yapılar ayıklanarak, alanın arkeolojik
zenginliği, bütünlüğü, görkemi ortaya çıkarılmıştır.
Buna karşılık, Akdeniz kıyısındaki Side bu şansı
kaçırmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kazı
alanlarından biri olan antik kentin büyük bir kısmı-
nın üzerinde 20. yüzyıl başında Girit’ten gelen göç-
menler için kurulan Selimiye Köyü’nün yer alması,
kazı başkanı Prof.Dr. A.M. Mansel’i zorlamıştır.
Kamulaştırma için gerekli fonun sağlanamaması,
antik yerleşmedeki araştırmaları kısıtlamıştır. Kazı-
ların hızının yavaşlamasından sonra, her yıl artan yeni
yapılarla antik şehrin bulunduğu yarımada otel, pan-
siyon, lokanta ve eğlence yerleriyle dolmuştur.
Side’nin arkeolojik değerlerini ezen denetimsiz
“turizm patlaması”nın başka sit alanlarında da olma-
ması için özel çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Bayındırlık Projeleri
1950’lerde Mısır’da Nil Nehri üzerine yapılan Aswan
Barajı’nın yükselen sularından etkilenen çok sayıdaki
arkeolojik değerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalması, tüm dünyayı kaygılandırmış ve UNESCO
tarafından uluslararası düzeyde örgütlenme sağla-
narak kurtarma projeleri gerçekleştirilmiştir. Çev-
redeki arkeolojik mirası gözetmeden planlanan
büyük baraj projesinin ortaya çıkardığı nahoş durum-
dan ders alınması gerektiğine inanan UNESCO, 19
Kasım 1968 tarihinde “kamu ve özel girişim proje-
lerinden zarar gören kültür varlıklarının korun-
masına ilişkin tavsiye kararı”nı almıştır. Baraj ve
benzeri büyük bayındırlık projelerine girişilmeden
önce projeden etkilenecek alanda yüzey araştırma-
sı ve belgeleme yapılması; önemli kültür varlıkları-
nın yerlerinde korunması için koruyucu ve düzelti-

ci önlemlerin alınması gerektiği; yani proje alanın-
da kültür varlıklarına rastlanıldığı takdirde, projede
uyarlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu
karar ülkemizde çok dikkate alınmamıştır. Özellik-
le eski tarihli baraj projeleri adeta “kötü kader” gibi
zorla uygulanmaya çalışılmaktadır.

Arkeolojik potansiyeli henüz araştırılıp saptanmamış
alanlarda yapılmak istenen baraj vb. projelerin zarar-
larını azaltmak için, kurtarma kazılarına yönelin-
mektedir. 1960’larda Keban, 1970’lerde Atatürk,
1990’larda Birecik barajlarının gölleri içinde kalacak
kültür varlıklarının araştırılması için uzmanlara çağ-
rılar yapılmış; değişik ülkelerden gelen arkeoloji
ekiplerinin katılımıyla yürütülen kurtarma kazılarıyla
sular altında kalacak arkeolojik değerlerin bir bölü-
münün günyüzüne çıkarılmasına ve belgelenmesine
çalışılmıştır. Yoğun, ancak acele yapılan yüzey araş-
tırmaları ve kazılar arkeolojik standartları düşür-
mektedir. Kısıtlı zaman içinde yapılması gereken
kazıların istenilen düzeyde olmaması, belgeleme
eksikliği, kazıların geniş kapsamlı koruma projele-
riyle desteklenmemesi, verilen kayıpların boyutu
kaygıyla karşılanmıştır. Değerli birçok kültür varlı-
ğının sulara gömülmesi, bilim adamlarımıza baraj-
ların planlanmasında çok daha dikkatli olunması
gerektiğini öğretmiştir. Bu nedenle, Allianoi ve Ilısu
barajlarının vereceği zararlar çok tartışılmış, proje-
lerin bir an önce durdurulmaları için uluslararası
kampanyalar başlatılmıştır.

Arkeolojik Sitler ve Turizm
Ülkemizde turizm ve koruma devlet katında kol
kola giden konulardır. Yöre halkına iş yaratılması ve
ziyaretçilerden gelen gelirler dolayısıyla turizm, ülke
ekonomisi için önemli bir kaynaktır. Tur organiza-
törleri, otelciler, yerel esnaf gibi birçok grup kültür
turizminden gelir sağlamaktadır. Arkeolojik alanla-
rın geniş kitlelere tanıtılması açısından yararlı olan
turizm, yarattığı aşırı yükleme, aşındırma gibi sorun-
lar nedeniyle tartışmalara yol açmaktadır. Arkeolo-
jik sitlerin ziyarete açılması sırasında yapılan geniş
otoyollar, alana sokulan satış birimleri, gerekli oto-
park, lokanta, WC gibi tesislerin alanın çok yakı-
nında ve uygun olmayan boyut ve biçimlerde tasar-
lanması görsel kirlilik yaratmakta, arkeolojik alanın
karakterinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu tür
denetim dışı örnekleri Kapadokya ve Hierapolis
gibi önemli Dünya Mirası alanlarında bile görmek
mümkündür. Batı Anadolu’da birçok arkeolojik ala-

D.8 103-118 ZEYNEP AHUNBAY:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:14 AM  Sayfa108



TÜBA-KED 8/2010

109

nın yakınına, hatta üzerine yazlık konutlar, oteller vb.
tesisler kurulması, bu sitlerin bilimsel değerini ve
peyzaj bütünlüğünü zedelemiştir.

ARKEOLOJİK SİTLER İÇİN
TEMEL KORUMA İLKELERİ

Arkeolojik alanlardaki koruma uygulamaları ile ilgi-
li uluslararası ilkeler, son 60 yılda uluslararası düzey-
de tartışılarak geliştirilmiştir. Bu alanda 19 Aralık
1954’te Paris’te imzalanan “Avrupa Kültür Sözleş-
mesi”, UNESCO’nun 1956 tarihli “Arkeolojik Kazı-
larda Uygulanacak Uluslararası İlkeler Tavsiye Kara-
rı”, “Venedik Tüzüğü” (1964), Avrupa Konseyi’nin
ilki 1969’da Londra’da, değiştirilmiş şekli 1992’de
Valetta’da imzalanan “Arkeolojik Mirasın Korun-
masına ilişkin Avrupa Sözleşmesi”, UNESCO’nun
1976’da Nairobi’de aldığı “Tarihi Alanların Korun-
ması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler Kara-
rı”, ICOMOS’un “Arkeolojik Mirasın Yönetimi”
(1990, Lozan) ve “Sualtı Kültür Mirasının Korun-
ması ve Yönetimi” (1996, Sofya) tüzükleri bulun-
maktadır. Evrensel değer taşıyan ve Dünya Mirası
Listesine giren arkeolojik sitlerin korunması UNES-
CO’nun 1972 tarihli “Dünya Mirası Sözleşmesi”
kurallarına göre yapılmaktadır.

Önceleri arkeolojik araştırmaların hedefi geçmiş
kültürlerin izlerini ve heykel, mozaik, duvar resmi
gibi sanat değeri yüksek, taşınabilen parçaları orta-
ya çıkarmak, bunları müzelere almak şeklinde iken,
zamanla çabalar kalıntıların yerinde (in-situ) korun-
ması ve kazılan geniş alanların yok olmadan geleceğe
aktarılmasına odaklanmıştır. Pompei - Herculaneum
gibi 18. yüzyılda kazılan ve ilginç Roma Dönemi
buluntuları sunan arkeolojik sitlerin uzun süre
bakımsız kalması sonunda, duvar resimlerinin sol-
ması, mozaiklerinin dağılması, arkeolog ve koruma
uzmanlarını kazı ile koruma olanakları arasında bir
denge aramaya yöneltmiş, kalıntıların sürekli bakım-
la yaşatılması çabaları yoğunlaştırılmıştır.

UNESCO’nun 5 Aralık 1956 tarihli Arkeolojik Kazı-
larda Uygulanacak Uluslararası İlkeler Tavsiye Kara-
rı’nda, tüm insanlığın tarihi ile ilgili bilgiler sağlayan
arkeolojik mirasın korunmasının denenmiş yön-
temlere göre yürütülmesi isteği dile getirilmiştir.
Alanın sürekli bakımı, konservasyonu ve restoras-
yonuyla ilgili sorumluluk kazı başkanına yüklen-
miştir. UNESCO’nun tavsiye kararında her döneme

ait arkeolojik sitlerden örnekler seçilerek, bu alan-
ların bir kısmının veya tümünün gelecek için rezerv
arkeolojik kaynaklar olarak dokunulmadan saklan-
ması önerilmiştir. Bu alanların gelecekte daha ileri
kazı teknikleri ve arkeolojik bilgiye sahip olunan
bir dönemde, sitin stratigrafisi ve kompozisyonu
hakkında veri sağlayabilecek kaynaklar olarak değer-
lendirilmeleri öngörülmüştür.

1964’te Venedik’te toplanan koruma mimar ve tek-
nisyenleri tarafından geliştirilen Venedik Tüzü-
ğü’nde UNESCO’nun 1956 tarihli “Arkeolojik Kazı-
larda Uygulanacak Uluslararası İlkeler” konulu tav-
siye kararı benimsenmiş; koruma için temel ilkeler
“Yıkıntılar korunmalı, mimari unsurların ve buluntu-
ların sürekli olarak korunması için gerekli önlemler
alınmalıdır. Bütün yeniden inşa işlemlerinden peşi-
nen vazgeçilmelidir ” biçiminde sıralanmıştır. Vene-
dik Tüzüğü’nün 15. Maddesine göre, arkeolojik
alanlarda yeniden yapım uygun değildir, yalnız
anastylosis yapılabilir.

Bir anıtın dağılmış parçalarının birleştirilerek ayağa
kaldırılması anlamında kullanılan anastylosis, iri taş
bloklarla yapılan Hellenistik ve Roma Dönemi anıt-
larının yapım tekniğine uygun bir onarım sistemidir.
Uygulanması için belirli sayıda özgün parçanın
bulunması gereklidir. Bu iş için kazılar sonunda
ortaya çıkan özgün parçaların buluntu yerleri bir
vaziyet planı üzerine işaretlenir, her mimari parça
incelenerek onunla ilgili bir bilgi fişi hazırlanır, 1/10
ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri yapılır; par-
çaların yapı içindeki konumları belirlenerek, bir
araya getirilme olasılıkları değerlendirilir. Arkeolo-
jik alanların görsel olarak daha anlamlı kılınmasına
hizmet eden anastylosis projeleri, korunmuş parça-
ların çokluğuna göre, birkaç sütun ve başlıktan olu-
şan bir kolonattan, tüm anıtın ayağa kaldırılmasına
kadar gelişebilmektedir. Uzun süren inceleme ve bel-
geleme aşamaları gerektiren bu tür projeler, Türki-
ye’de Afrodisiyas, Bergama, Efes, Hierapolis, Perge,
Sagalassos, Sardis, Side gibi antik sitlerde, tapınak,
kitaplık, agora, tetrapilon, anıtsal çeşme gibi eserlerin
onarımında uygulanmıştır.

Koruma uygulamaları için uluslararası düzeyde
benimsenen Venedik Tüzüğü, Türkiye’de tarihi
anıt ve sitlerin korunmasıyla ilgili genel kararları
alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu (G.E.E.A.Y.K) tarafından, 1967 yılında
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3674 sayılı kararla, yol gösterici bir ilkeler dizisi ola-
rak kabul edilmiştir.

Avrupa Konseyi’nin Arkeolojik Mirasın Korun-
masına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (6 Mayıs 1969,
Londra) arkeolojik kazıların bilimsel yöntemler-
le yapılması, kaçak kazıların önlenmesi için çaba
gösterilmesi konusunu vurgulamakta; taraf dev-
letlere arkeolojik alanların sınırlarını çevirerek
koruma altına almak, rezerv alanlar yaratmak
yükümlülüğünü getirmektedir. Sözleşmede ayrıca
kamu ve özel mülkiyetteki arkeolojik değerlerin
envanterinin yapılması, bilimsel ve popüler yayın-
larla halkın arkeolojik miras konusunda bilgilen-
dirilmesi, arkeolojik bulguların kataloglarının
hazırlanması tavsiye edilmiştir.

ICOMOS tarafından hazırlanan ve 1990 yılında
Lozan’da kabul edilen “Arkeolojik Mirasın Korun-
ması ve Yönetimi Tüzüğü”nde (Ek 1) arkeolojik
korumanın amacı, ilkeleri, uluslararası işbirliği konu-
ları ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Önemini hâlâ
koruyan bu tüzükte vurgulanan konulara kısaca
değinmek yararlı olacaktır:

Araştırma

“Arkeolojik bilgi temelde arkeolojik mirasın bilimsel
araştırmasına dayanır” (Madde 5).

Kazı geri dönüşümü olmayan bir müdahale olarak
kabul edilmekte ve kazı kararının ayrıntılı bir değer-
lendirme sonunda alınması gerektiği belirtilmekte-
dir. Kazılarda hasar vermeyen araştırma yöntemle-
ri kullanılmalıdır. Daha önceki tüzüklerde olduğu
gibi, bu belgede de alanın tümünün kazılmaması,
gelecek kuşaklara dokunulmamış parçalar bırakıl-
ması tavsiye edilmektedir. Baraj vb. nedenlerle yok
olma tehlikesi altında olan arkeolojik sitlerde araş-
tırmaların son derece ayrıntılı yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır.

Belgeleme

“Arkeolojik mirasın korunması, onun içeriği ve niteli-
ği hakkında mümkün olabilecek en ayrıntılı bilgiye
dayandırılmalıdır” (Madde 4).

Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan kalıntıla-
rın, küçük buluntuların belgelenmesi ve bilim dün-
yasına sunulması şarttır. Araştırma ve belgelemenin
niteliği, alanın özelliğine göre değişmektedir. Fotoğ-
rafla yapılan belgelemenin yanı sıra, ölçekli çizimlere

gerek duyulur. Çevreyle genel ilişkiyi gösteren
1/5000, 1/1000 ölçekli haritalar, 1/500, 1/200 ölçekli
vaziyet planları, açmaları ve anıtları gösteren 1/100,
1/50, 1/20 ölçekli plan, kesit, görünüş rölöveleri
hazırlanır. Çizimler için, kazı ekibinin olanaklarına
bağlı olarak, klasik ölçme tekniklerinin yanı sıra,
optik aletler, fotogrametri, lazer taramaları kullanı-
labilir. Fotoğrafla belgeleme genel görünüşlerden
ayrıntılara kadar, sistematik olarak yapılmalıdır.
Mimari ayrıntılar, çanak çömlek, yazıt, alet vb. par-
çalar için envanter fişleri hazırlanır, küçük ölçekli
çizimleri yapılır.

Belgeleme sitin / anıtın tarihinin tüm dönemleri-
ni kapsamalı; alanın tüm evreleri belgelenmeli,
incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Çok katmanlı
olan alanlarda, üst üste tabakaların yarattığı girift
durumun tespiti ve analizi yerleşmenin evriminin
değerlendirilmesi için gereklidir. Buluntuların bir-
biriyle ilişkili bir şekilde sergilenmesi ve dağıtıl-
mamasına özen gösterilmelidir. Koruma çalışma-
ları sırasında alanın evrimini yansıtan bir sergile-
me için olasılıklar değerlendirilebilir. Bu süreçte
uzmanların hangi kısımların kalacağı / kalkacağı,
alanın nasıl sunulacağı konusu üzerinde titiz çalış-
malar yürütmeleri gerekir.

Bakım ve Koruma

Tüzüğün 6. Maddesinde, arkeolojik alanların yerle-
rinde korunması ve kazıdan sonraki yaşamıyla ilgili
düşünceler dile getirilmiştir.

“Arkeolojik miras yönetiminin genel hedefi, bütün ilgi-
li belge ve koleksiyonların da uzun vadeli koruma ve
bakımını sağlayarak, anıt ve sitleri yerinde korumak
olmalıdır. Bu mirasın bazı ögelerinin yeni konumlara
taşınması mirası özgün ortamında koruma kuralının
çiğnenmesi anlamına gelir. Bu ilke sürekli bakım,
koruma ve yönetime olan gereksinimi vurgulamakta,
ayrıca eğer kazıdan sonra gerekli bakım ve yönetim sağ-
lanamayacaksa, arkeolojik mirasın kazılarak ortaya
çıkarılmamasını ve çıkarıldıktan sonra her türlü etke-
ne açık bırakılmaması gerekliliğini hatırlatmaktadır.”
(Madde 6).

Sürekli bakımı yapılmayacak alanlarda, kalıntıların
üzerinin toprakla kapatılarak dış etkenlerden korun-
ması önerilebilir. Bu çözüm özgün dokunun gizlen-
mesine neden olduğundan, tercih edilmemektedir.
Ancak alanın güvensiz olması, sürekli bakımın sağ-
lanamaması gibi gerekçeler, geçici olarak üstünü
kapatma kararı alınmasına yöneltebilir.
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Sunuş, Yeniden Yapım

Arkeolojik alanın ziyaretçiye açılması, anlaşılır bir
biçimde sunulması için özel çalışmalar yapılması
gereklidir. Yerin tarihi gelişimini anlatan, çeşitli
çizimlerle desteklenen bilgiler, kalıntıların ilk duru-
munu gösteren restitüsyon çizimleri bu konuda yar-
dımcı olabilir. Tüzüğün 7. Maddesinde sunuşla ilgi-
li bir açıklama yapılmıştır:

“Arkeolojik mirasın halka sunulması, çağdaş top-
lumların kökenlerinin ve gelişimlerinin anlaşılmasına
yardım eden önemli bir yöntemdir. Bu aynı zamanda
onun korunması gerekliliğinin anlaşılmasına da yardım
eden en iyi araçtır.

Sunuş ve bilgi verilmesi mevcut bilimsel verilerin popü-
ler bir yorumu olarak ele alınmalı ve bu nedenle sürek-
li güncellenmelidir. Sunuşta, geçmişi anlama yakla-
şımlarının çok yönlülüğünün gözetilmesi gerekir.”
(Madde 7)

Kazı alanına girişte ziyaretçilere bilgi vermek için
etkili sunuşlar hazırlanabilir ve arkeolojik alanın
geçmişten günümüze değişim evreleri maketler, üç
boyutlu canlandırmalar aracılığıyla anlatılabilir.
Kısmi veya tümden rekonstrüksiyonlar arkeolojik sit-
lerde istenmeyen uygulamalardır. ICOMOS’un Arkeo-
lojik Mirasın Yönetimi Tüzüğü’nün 7. Maddesinde:

“Yeniden yapımlar deneysel araştırma ve yorum gibi iki
önemli işleve hizmet ederler. Mevcut arkeolojik verile-
re zarar vermemeleri için çok özenle yapılmalı; özgün
nitelikleri yakalayabilmek için bütün kaynaklarda mev-
cut bilgilerden yararlanılmalıdır.

Mümkün ve uygun olduğunda, yeniden yapımlar doğ-
rudan arkeolojik kalıntılar üstünde yapılmamalı; yeni-
den yapım oldukları anlaşılabilmelidir.”

denilmektedir. Bazen eğitim amaçlı rekonstrüksi-
yonlar alandan farklı bir yerde, örneğin müze orta-
mında yapılmaktadır. Böylece kalıntılar zedelen-
meden anıtın tümü hakkında fikir edinilmektedir.

Avrupa Konseyi’nin 16 Ocak 1992’de Valetta’da
revize edilen Arkeolojik Mirasın Korunması Söz-
leşmesi’nde amaç; “Arkeolojik mirası Avrupa’nın
ortak belleğinin kaynağı olarak, tarihi ve bilimsel ince-
lemeler için bir araç olarak korumaktır” şeklinde
tanımlanmıştır. Avrupa Konseyi’nin gelişen ihti-
yaçlara göre yeniden biçimlendirdiği Arkeolojik
Miras Sözleşmesi’nde, daha önceki tüzüklerde de
ele alınan, araştırma ve kazıların bilimsel yöntem-
lerle, zarar vermeden yapılması, gelecek kuşaklar

için arkeolojik rezervlerin ayrılması, kaçak kazıla-
rın önlenmesi, metal detektör ve benzeri aletlerin
kullanımının özel izne tabi tutulması, arkeolojik
mirasın kazıdan sonra açıkta bırakılmaması, gerek-
li koruma ve yönetim önlemlerinin alınması gibi
konulara değinilmiştir. Arkeolojik mirasın envan-
terinin çıkarılması, koruma altına alınan anıt ve
sitlerle ilgili verilerin şehir ve bölge planlarına işlen-
mesi, kalıntıların yerlerinde korunması ilkesi benim-
senmiştir (Madde 2,4,7). Arkeolojik alanlarda yapıl-
ması planlanan yeni projelerin çevre etki değer-
lendirmelerinin yapılması, projelerin arkeolojik
alanları ne şekilde etkileyeceği konusunun dikka-
te alınması koşulu getirilmiştir (Madde 5). Arkeo-
lojik alanların turistik düzenlemelerden zarar gör-
memesine özen gösterilmesi konusuna dikkat çekil-
miştir. Önemli kamu projeleri nedeniyle yerlerin-
den kaldırılan arkeolojik kalıntılar için uygun depo-
lama alanları sağlanması gerektiği belirtilmiştir
(Madde 4). Kazı giderlerinin merkezi, bölgesel ve
yerel yönetimlerin bütçelerinden karşılanması;
sonuçlarının yayınlanması önerilmiştir (Madde 6).
Sözleşmede envanterlerin güncellenmesi tavsiye
edilmekte, uluslararası teknik ve bilimsel yardım,
uzman değişimi konuları teşvik edilmektedir
(Madde 7, 8). Kamuoyunun arkeolojik mirasın
değeri ve karşı karşıya olduğu tehlikeler konu-
sunda bilgilendirilmesi, sitlerin halka açılması,
bilinçlendirme çalışmaları yapılması desteklen-
mektedir (Madde 9).

Bu sözleşme 5.8.1999 tarih ve 23780 sayılı Resmi Gaze-
tede “Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa
Sözleşmesi (gözden geçirilmiş)’nin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun” (Kanun no. 4434)
olarak yayınlanarak, Türkiye’nin uymayı kabul ettiği
uluslararası anlaşmalar arasında yerini almıştır.

ARKEOLOJİK ALAN KORUMA VE SERGİLEMEDE
YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

Koruyucu Çatılar
Arkeolojik alanlar yağmur, rüzgar, kar gibi doğal
etkenlerle sürekli olarak yıpranmaktadır. Geniş
arkeolojik alanların kazıdan sonra açık bırakılarak
terk edilmesi büyük kayıplara neden olmaktadır.
Özellikle kerpiç duvarlar yağmurla erimekte ve yok
olmaktadır. Ankara yakınlarındaki Hacı Tuğrul
Höyük’deki kalın kerpiç duvarlar açıkta kaldıkları
için kısa sürede aşınmışlardır. Bu nedenle, dış etken-
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lere hassas malzeme ve öğeleri yıpratıcı doğal etken-
lerden korumak için koruyucu çatılar yapılmaktadır.
Çatılar boyut ve biçimleri ile arkeolojik alana yeni bir
görünüş getirdiklerinden çok özenle tasarlanmala-
rı gerekir. Basit çatılar, günyüzüne çıkarılan moza-
ik, fresk gibi özel yüzeylere, birkaç yıl için geçici
koruma sağlayabilir. Ancak uzun süreli koruma çatı-
larının iyi tasarlanmış olması istenir. Dünyada bu
konuda örnekler bulunmaktadır.

Arkeolojik alandaki çatıların farklı etki yaratan yüksek
kütleler şeklinde ortaya çıkması istenmeyen bir durum-
dur. Geniş arkeolojik alanları örten uzay kafesler, yep-
yeni, çağdaş biçimleriyle birden dikkati üzerlerine çek-
mekte ve yabancı durmaktadırlar. Ancak geniş alan-
larda böyle bir sorun kaçınılmaz olabilir. Ülkemizde de
hem güzel, hem eleştirilen birçok koruyucu çatı örne-
ği yapılmıştır. En eski örnekler arasında Karatepe
saçakları sayılabilir. Efes’te Yamaç Evlerini örtmek
için yapılan çatılar arkeolojik ortam içindeki parlak, iri
kütlesel etkileriyle eleştirilmiştir. Çatalhöyük’te yapılan
çatılar ise geniş bir alanı örten hafif, yalın strüktürleriyle
başarılı örnekler arasında sayılmaktadır.

Yeniden Yapım – Rekonstrüksiyon
Venedik Tüzüğü’nde belirtilen genel koruma teknik-
leri, arkeolojik sitler için de geçerlidir. Korumada kon-
servasyon, sağlamlaştırma gibi müdahaleler önde gel-
mektedir. Bütünlemelerin oranı az olmalı ve özenle
yapılmalıdır. Günümüzdeki yaklaşım, izlerin bir bütü-
nün parçası olarak korunmasıdır. Duvar izlerini, kalın-
tıları güçlendirmek amacıyla yapılan eklemeler belir-
gin olmalı, yeni yapılan kısımlar derzle ayrılmalı veya
malzeme dokusu farklı olmalıdır. Üzerine yeni kargir
doku yaparak kalıntıları yükseltmek, hava etkilerine
doğrudan maruz kalmasını önleyerek koruma sağlasa
da, alttaki özgün parçaları kapattığından, tercih edil-
memektedir. Yenileme, yeniden yapma yaklaşımları ise
hiç benimsenmemektedir.

Çağdaş Kullanımlar
Antik sitlerde etkinlikler düzenlenmesi, içlerindeki
anıtların çağdaş yaşama katılması arzu edilen bir yak-
laşımdır. Arkeolojik alanlarda arkeoloji, sanat ve
mimarlıkla ilgili sergiler, atölye çalışmaları yapılması,
alanın ilgi çekmesine, tanınmasına, sevilmesine yar-
dımcı olabilir. Ayrıca gençlerin, yerel halkın sanat ve kül-
türle yakın ilişki kurması, bilinçlenmesi için uygun vesi-
leler yaratılmış olur. Önemli olan, arkeolojik alanı eği-
tici ve ilham kaynağı bir yer olarak ziyaretçiye sunarken,

onun aşırı yüklenmemesi, değerlerini yitirmesine yol
açacak zorlamalara maruz bırakılmamasıdır.

Yeniden kullanım özen gerektiren bir çalışma ala-
nıdır. Antik sitlerde kimi yapıların onarılarak
müze gibi değerlendirildikleri görülmektedir. Side
Agora Hamamı’nın 1962’de müzeye dönüştürül-
mesi, kazıdan çıkan buluntuların alan içinde ser-
gilenmesi açısından başarılı olmuştur. Bir başka
örnek Hierapolis’teki büyük hamamdır. Çağdaş
müzelerde istenen özel aydınlatma, iklimlendirme
koşullarının tarihi binalara uygulanmasında dik-
katli olmak, yeni kullanımın getireceği eklerin
dengesini iyi kurmak gerekir.

Antik sitlerde geniş kitlelerin katıldığı konser, tiyat-
ro, dans gösterileri düzenlenmesi risklidir. Özellik-
le antik tiyatrolarda yaz dönemlerinde yoğun kulla-
nım baskısı zarar verici olmaktadır. İçeriye anıtın
kapasitesinin üstünde seyirci girişinden kaynaklanan
strüktürel güvenlik sorunları, elektrik ve ses düzen-
lerinin zorlamaları Side, Efes, Aspendos tiyatrola-
rında ortak sorunlardır.

Sarnıçlar kullanıma açılan bir başka antik yapı türü-
dür. Mekanların tek girişe sahip olmaları, havalan-
dırma olanaklarının kısıtlı olması dolayısıyla bu ilginç
yapıların hizmet edebilecekleri yeni işlevler sınırlıdır.
İstanbul’da Yerebatan Sarayı tümüyle kendisini ser-
gileyen, arada sergi, konser gibi etkinlikler düzen-
lenen sıradışı bir mekan olarak çok ziyaret çeken
önemli bir yerdir. Mirelaion sarnıcı (ilk yapımı sara-
ya ait salon) kötü bir çarşı uyarlama projesi olarak
başarısızdır. Binbirdirek Sarnıcı ise, içine yerleşti-
rilmek istenen çarşı ve lokanta kullanımı için zede-
lenmiştir. Bu tür antik yapılara mutfak, dükkan gibi
ekler yapılması özgün iç mekanlara zarar vermek-
tedir. Ayrıca masif doğu duvarı delinerek açılan
yeni geçit, sarnıç üstüne konulan havalandırma tesi-
satı asli yapıyı ve genel görünüşü bozmaktadır.

Alan Yönetimi
Avrupa’da uzun yıllardır uygulanmasına karşın, “yöne-
tim planı” Türkiye için yeni bir kavramdır. UNES-
CO’nun Dünya Mirası Listesi’nde olan ve önerilen
yerler için alan yönetimi planı istemesi üzerine, Tür-
kiye 2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı yasada yönetim
planı tanımına yer vermiştir. 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. Madde-
sinde “yönetim alanı” ve “yönetim planı” kavramla-
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rı tanımlanmıştır. Yönetim alanı, “sit alanları, ören yer-
leri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde
etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendiril-
mesi, belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, top-
lumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması
amacıyla, planlama ve koruma konusunda yetkili mer-
kezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasın-
da eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgi-
li idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen
yerlerdir” şeklinde sunulmaktadır.

Yönetim planı için ise, “yönetim alanının korunmasını,
yaşatılmasınıdeğerlendirilmesini sağlamakamacıyla işletme
projesini, kazı planı ve çevre düzenlemeprojesi veya koruma
amaçlı imar planını dikkate alarak oluşturulan koruma ve
gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve
bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen plan-
lardır” açıklaması verilmiştir. Konuyla ilgili “Alan Yöne-
timi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile
YönetimAlanlarınınBelirlenmesineİlişkinUsulveEsas-
larHakkındaYönetmelik”27.11.2005tarihliResmigaze-
tede yayınlanmıştır.

Her arkeolojik alanda sitin koruma sorunlarını
anlayacak ve sürekli bakımını sağlayacak ekipleri
yönetecek bir alan yöneticisine gerek vardır. Sitin
tanımlanan değerlerinin, özgünlüğünün ve bütün-
lüğünün sürdürülüp sürdürülmediğinin izlenmesi
önemlidir. Güvenlik konuları, bekçi tahsisi, önce-
likli konular arasındadır. Bilimsel, öğretici sunuşlar
için kazıyla ortaya çıkarılan alanın sürekli bakımı-
nın ve korumanın sürekliliğinin sağlanması gerek-
lidir.

Yasanın çıkışından sonraki süre içinde önemli
Dünya Mirası Alanları için alan yönetimi sistemi-
nin oluşturulmasına çalışılmış, Nemrut Dağı için
yönetim planı hazırlatılmıştır. İstanbul’un Tarihi
Alanları için gerekli çalışmalar sürmektedir. Alan
yönetiminin kadrolaşma yönü henüz tamamlan-
madığından, halen arkeolojik sitlerin gözetimi bölge
müzeleri tarafından üstlenilmektedir. Müze kad-
rolarının sorumlu oldukları geniş alanın araştırma,

belgeleme, uzun süreli koruma, yorum ve sunuş
sorunlarının üstesinden gelecek durumda olma-
ması çalışmaların aksamasına neden olmaktadır.

SONUÇ

Yasalarımıza göre ulusal ve evrensel değer taşı-
yan kültür varlıkları devletin koruyucu kanatları
altındadır. Kültür varlıklarının korunması alanında
yasal ve kuramsal temel olsa da, sistemde çeşitli boş-
luklar bulunmaktadır. Yüzyılı aşkın süredir kazı
ve onarım çalışmaları yapılmasına, yurt sathına
yayılan müzelerimizin olmasına karşın, envanter-
leme, konservasyon ve sergileme alanında istenilen
başarı düzeyinin henüz yakalanamamış olması
önemli bir eksikliktir. Büyük insani ve maddi kay-
nak, disiplinli çalışma, denetim, izleme süreçleri
gerektiren bu alanda gelecekte daha başarılı olmak
için konuyla ilgili çalışmaları yürütecek uzman kad-
roların arttırılması, meslekiçi eğitim programlarının
yaygınlaştırılması ve ciddi kaynak desteği sağlan-
ması gerekmektedir.

Aksayan yönleri çözmek için kazılar sırasında ve
sonrasında disiplinlerarası çalışma alışkanlığının
edinilmesi, koruma için ayrılan kaynakların arttı-
rılması, teknik donanımın geliştirilmesi söz konu-
sudur. Koruma çalışmaları için bölgelerde gerek
duyulan konservatör ihtiyacı kadro kısıtlamaları
dolayısıyla sağlanamamaktadır. İstanbul’da bulunan
Konservasyon Merkez Laboratuvarı’na benzer böl-
gesel laboratuvarların oluşturulması ve etkin hale
getirilmesi yararlı olacaktır.

Dünya Mirası alanlarımız acil dikkat bekleyen
sorunlar barındırmaktadır. Alan yönetimi planla-
rının hayata geçirilmesi, koruma alanlarının gözden
geçirilerek aykırı yapılaşmalardan, işlevlerden arın-
dırılması, sivil toplum örgütleri, genç gruplarla ile-
tişim kurularak bilinçlenmenin arttırılması çabala-
rı ile umarız daha başarılı bir arkeolojik miras yöne-
timine doğru ilerleyebiliriz.
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Ek 1: Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi

ICOMOS’un Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Konusundaki Tüzüğü (1990)

GİRİŞ

İnsan topluluklarının kökenleri ve gelişimleri hak-
kında bilgilenmenin ve onları anlamanın, insanlığın
kültürel ve sosyal köklerini tanımak bakımından
çok önemli olduğu genel kabul görmektedir.

Arkeolojik miras, geçmişteki insan etkinliklerinin
temel belgesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, arkeo-
log ve diğer bilim adamlarının onu günümüz ve gele-
cek kuşakların yararına incelemesi ve yorumlaya-
bilmesi için korunması ve doğru yönetimi şarttır.

Bu mirasın korunması yalnız arkeolojik tekniklerin
uygulanması ile başarılamaz. Daha geniş mesleki
ve bilimsel birikime, becerilere gerek vardır. Arkeo-
lojik mirasın bir bölümü mimari yapıtlardır ve mima-
ri miras kapsamına giren kalıntılar 1964 tarihli Anıt-
ların ve Sitlerin Korunmasıyla ilgili Venedik Tüzü-
ğü’ne göre korunmalıdır. Arkeolojik mirasın diğer
öğeleri yerel halkın yaşayan geleneklerinin parçası-
nı oluşturur; bu tür yerler ve anıtların korunmaları
ve yaşatılabilmeleri için yörenin kültürel gurupları-
nın katılımı gereklidir.

Bu ve başka nedenler dolayısıyla, arkeolojik mirasın
korunması birçok disiplinin uzmanlarının etkin işbir-
liğine dayandırılmalıdır. Ayrıca devlet yetkilileri,
akademik araştırmacılar, özel veya kamu girişimci-
leri ile halk arasında işbirliği gerekir. Bu tüzükle
arkeolojik mirasın yönetiminin değişik yönlerine
ilişkin ilkeler ortaya konulmaktadır. Bunlar arasın-
da kamu yöneticilerinin ve yasa koyucularının sorum-
lulukları, envanterleme süreçlerinin gerektirdiği
mesleki yetenekler, belgeleme, kazı, araştırma,
sürekli bakım, koruma, yeniden yapım, bilgi verme,
sunuş, halkın erişimi ve kültür mirasının kullanılması

ile arkeolojik mirasın korunmasında görev alacak
meslek adamlarının nitelikleri yer almaktadır.

Bu tüzük hükümetler kadar bilim adamı ve uzman-
ların koruma politika ve uygulamalarına yol göste-
rici ve fikir kaynağı olan Venedik Tüzüğü’nün başa-
rısından esinlenerek hazırlanmıştır.

Tüzük evrensel geçerliliği olan temel ilkeleri ve yol
gösterici kuralları yansıtmalıdır. Bu nedenle dar böl-
gelerin ve ülkelerin özel sorunlarını ve olasılıklarını
ele alamaz. Bu tür ihtiyaçları karşılamak için, tüzük
bölgesel ve ulusal düzeyde ek ilkeler ve yönlendiri-
ci kurallarla desteklenmelidir.

MADDE 1. TANIM VE GİRİŞ

“Arkeolojik miras” temel verileri arkeolojik yön-
temlerle ele edilen maddi mirastır. İnsan varlığı-
nın her tür izini kapsar ve her tür insan etkinliği-
ni yansıtan yerleri, terk edilmiş yapıları, toprak ve
su altındaki sitler de dahil olmak üzere her tür
kalıntıyı, bunlarla ilişkili taşınabilir tüm kültürel
malzemeyi içerir.

MADDE 2. BÜTÜNLEŞİK KORUMA
POLİTİKALARI

Arkeolojik miras hassas ve yenilenemeyen bir kül-
türel kaynaktır. Arkeolojik mirasın yok oluşunu en
aza indirmek için arazi kullanımları denetlenmeli ve
geliştirilmelidir.

Arkeolojik mirasın korunmasıyla ilgili politikalar
arazi kullanımı, gelişme ve planlama kadar kültürel,

Giriş
Madde 1. ..........................................Tanım ve giriş
Madde 2. ..............Bütünleşik koruma politikaları
Madde 3. ......................................Yasa ve ekonomi
Madde 4...................................................Belgeleme
Madde 5. ..................................................Araştırma

Madde 6. ....................................Bakım ve koruma
Madde 7. ....................Sunuş, bilgi, yeniden yapım
Madde 8. ....................................Mesleki nitelikler
Madde 9. ................................Uluslararası işbirliği
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çevresel ve eğitim politikalarının önemli bir bileşe-
ni olmalıdır. Arkeolojik mirasın korunmasıyla ilgili
politikalar sürekli olarak gözden geçirilmeli, güncel
tutulmalıdır. Arkeolojik rezerv alanlarının yaratıl-
ması bu tür politikaların parçası olmalıdır.

Arkeolojik mirasın korunması uluslararası, ulusal,
bölgesel ve yerel düzeydeki planlama politikalarıy-
la bütünleştirilmelidir.

Halkın etkin katılımı arkeolojik mirasın korunması
ile ilgili politikaların bir parçası olmalıdır. Karar
vermek için bu gereklidir. Halka bilgi verilmesi
bütünleşik korumanın önemli bir bileşenidir.

MADDE 3. YASA VE EKONOMİ

Arkeolojik mirasın korunması bütün insanlar için
ahlaki bir görev olarak ele alınmalıdır. Bu aynı
zamanda ortak bir toplumsal sorumluluktur. Bu
yükümlülük ilgili yasalarda yer almalı ve arkeolojik
mirasın etkin yönetimi için gerekli maddi kaynaklar
sağlanmalıdır.

Arkeolojik miras bütün insanlığın malıdır. Dolayı-
sıyla korunması için gerekli kaynağın sağlanması
her ülkenin görevi olmalıdır.

Yasalar her ülkenin ve bölgenin gereklerine, tarihine
ve geleneklerine uygun olarak arkeolojik mirasa yerin-
de koruma ve araştırılma olanağı sağlamalıdır.

Yasalar arkeolojik mirasın bütün insanlığın ve halk
topluluklarının mirası olduğu kavramından hareket
etmeli, tek bir kişi veya ulusa bağlanarak sınırlandı-
rılmamalıdır.

Yasalar ilgili arkeolojik mercinin kararı olmadan
anıt ve sitlerle çevrelerinin değişiklik yapılarak
yok edilmesini, zedelenmesini veya bozulmasını
engellemelidir.

Arkeolojik mirasın yok edilmesine izin verildiği
durumlarda, yasalar tam bir arkeolojik araştırma
ve belgeleme istemelidir.

Yasalar arkeolojik mirasın bakım yönetim ve korun-
masını istemeli ve kaynak sunmalıdır. Arkeolojik
miras yasalarının çiğnenmesi durumunda, yapıla-
cak yasal işlemler tanımlanmalıdır.

Eğer yasalar arkeolojik mirasın yalnız tescil edilmiş
bölümlerini koruyorsa, henüz tescil edilmemiş veya
yeni bulunmuş anıt ve sitlere, arkeolojik değerlen-
dirilmeleri yapılıncaya kadar geçici koruma sağla-
yacak olanak sağlanmalıdır.

Bayındırlık projeleri arkeolojik miras için en büyük
tehditlerden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle,
uygulama projelerine geçilmeden önce arkeolojik
etkilenme araştırmalarının yapılması zorunluluğu
getirilmeli, bu tür araştırmaların maliyetlerinin proje
masraflarına eklenmesi koşulu, yasaya konulmalıdır.
Bayındırlık projelerinin arkeolojik mirasa en az
zarar verecek şekilde planlanması gereği yasanın
temel ilkelerinden biri olmalıdır.

MADDE 4. BELGELEME

Arkeolojik mirasın korunması onun içeriği ve nite-
liği hakkında mümkün olabilecek en ayrıntılı bilgi-
ye dayandırılmalıdır. Arkeolojik kaynakları genel
olarak gözden geçirmek koruma stratejisi geliştirmek
için gerekli bir araçtır. Bu nedenle, arkeolojik mira-
sın korunması ve yönetiminde temel görev arkeolo-
jik araştırma olmalıdır.

Envanterler de, bilimsel çalışma ve araştırma için
temel veri tabanını oluştururlar. Envanter hazırlan-
ması sürekli ve dinamik bir süreç olarak düşünül-
melidir. Yüzeysel bir bilgi dahi koruma önlemleri
alınması için bir başlangıç noktası oluşturabilece-
ğinden, envanterler değişik önem ve güvenilirlik
düzeylerinde bilgiler içermelidirler.

MADDE 5. ARAŞTIRMA

Arkeolojik bilgi temelde arkeolojik mirasın bilimsel
araştırmasına dayanır. Bu araştırmalar zarar ver-
meyen tekniklerden, örnek alma ve kazıya kadar
değişen yöntemleri kapsar.

Arkeolojik miras hakkında bilgi toplama işlemi sıra-
sında, araştırmanın hedefi olan arkeolojik verilerin
yok edilmemesi temel ilke olmalıdır; müdahaleler
araştırmanın korumaya yönelik yönü veya bilimsel
bakımdan gerekli olanla sınırlı kalmalıdır. Dolayısıyla
arkeolojik alanın tümünü kazmak yerine, mümkün
olabildiğince zarar vermeyen tekniklerle araştırma,
yerden ve havadan belgeleme ve örnek alma yön-
temleri teşvik edilmelidir.
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Belgelenecek ve korunacak veriler arasında bir ter-
cih yapma zorunluluğunu ortaya koyduğu, hatta
bazen bir anıtın tümüyle ortadan kalkmasına neden
olabildiği için, kazı yapma kararı, durum ayrıntılı ola-
rak gözden geçirdikten sonra ele alınmalıdır.

Kazılar kentsel büyüme, arazi kullanımı değişimi,
soygun ve doğal bozulma gibi etkenlerden zarar
gören anıt ve sitlerde yapılmalıdır.

Ender durumlarda, tehlike altında olmayan sitlerde
de kazı yapılabilir. Burada amaç araştırma sorunla-
rına açıklık getirmek veya onları halka daha iyi suna-
bilmektir. Bu gibi durumlarda kazı öncesinde sitin
önemi ayrıntılı olarak bilimsel değerlendirmeden
geçirilmelidir. Kazı kısmi olmalı, gelecekteki araş-
tırmalar için dokunulmamış bir kısım bırakılmalıdır.

Kazı tamamlandıktan makul bir süre sonra, belirli bir
standarda göre hazırlanacak kazı raporuyla araştır-
manın sonuçları bilim dünyasına duyurulmalı ve
rapor ilgili arşive konulmalıdır.

Kazılar UNESCO’nun 1956 tarihli “Arkeolojik Kazı-
larda Uygulanması Önerilen Uluslararası İlkeler”ine
ve kabul edilmiş uluslararası ve ulusal mesleki stan-
dartlara uygun olarak yürütülmelidir.

MADDE 6. BAKIM VE KORUMA

Arkeolojik miras yönetiminin genel hedefi, bütün
ilgili belge ve koleksiyonların da uzun vadeli koru-
ma ve bakımını sağlayarak, anıt ve sitleri yerinde
korumak olmalıdır. Bu mirasın bazı öğelerinin yeni
konumlara taşınması mirası özgün ortamında koru-
ma kuralının çiğnenmesi anlamına gelir. Bu ilke
sürekli bakım, koruma ve yönetime olan gereksini-
mi vurgulamakta, ayrıca eğer kazıdan sonra gerek-
li bakım ve yönetim sağlanamayacaksa, arkeolojik
mirasın kazılarak ortaya çıkarılmamasını ve çıkarıl-
dıktan sonra her türlü etkene açık bırakılmaması
gerekliliğini hatırlatmaktadır.

Arkeolojik mirasın korunmasını teşvik için yerel ilgi
ve katılım etkin olarak araştırılmalı ve desteklen-
melidir. Bu ilke özellikle yerli halkın ve yöresel
kültür guruplarının mirası söz konusu olduğunda
önemlidir. Bazı durumlarda anıt ve sitlerin korun-
masını ve yönetimini yerli halka bırakmak doğru
olabilir.

Kaynakların kısıtlı olmasına bağlı olarak, etkin
bakımda seçmeci davranmak gerekebilir. Bu durum-
da yalnız önemli ve gösterişli anıtlarla sınırlı kalın-
mamalı, anıt ve sitlerin önem ve temsili karakterle-
ri bilimsel olarak değerlendirilerek, değişik türleri
içeren örneklere uygulanmalıdır.

UNESCO’nun 1956 tarihli tavsiyelerinin arkeolojik
mirasın bakım ve korunmasıyla ilgili ilkeleri uygu-
lanmalıdır.

MADDE 7. SUNUŞ, BİLGİ, YENİDEN YAPIM

Arkeolojik mirasın halka sunulması, çağdaş top-
lumların kökenlerinin ve gelişimlerinin anlaşılması-
na yardım eden önemli bir yöntemdir. Bu aynı
zamanda onun korunması gerekliliğinin anlaşılma-
sına da yardım eden en iyi araçtır.

Sunuş ve bilgi verilmesi mevcut bilimsel verilerin
popüler bir yorumu olarak ele alınmalı ve bu
nedenle sürekli güncelleştirilmelidir. Sunuşta, geç-
mişi anlama yaklaşımlarının çok yönlülüğünün
gözetilmesi gerekir.

Yeniden yapımlar deneysel araştırma ve yorum gibi
iki önemli işleve hizmet ederler. Mevcut arkeolojik
verilere zarar vermemeleri için çok özenle yapılma-
lı; özgün nitelikleri yakalayabilmek için bütün kay-
naklarda mevcut bilgilerden yararlanılmalıdır.

Mümkün ve uygun olduğunda, yeniden yapımlar
doğrudan arkeolojik kalıntılar üstünde yapılmama-
lı; yeniden yapım oldukları anlaşılabilmelidir.

MADDE 8. MESLEKİ NİTELİKLER

Arkeolojik mirasın yönetiminde birçok disiplinden
yüksek akademik standartlara sahip kişilere gerek
vardır. Dolayısıyla ilgili alanlarda yeterli sayıda nite-
likli uzman yetiştirilmesi her ülkenin eğitim politi-
kalarının önemli bir hedefi olmalıdır. Çok özel alan-
larda uzman yetiştirilmesi uluslararası işbirliği gerek-
tirmektedir. Uzman eğitimi ve davranışı konusunda
standartlar oluşturulmalı ve bunlar korunmalıdır.

Üniversitelerdeki arkeoloji eğitiminin amacı belir-
lenirken, koruma politikalarında vurgunun kazıdan
yerinde korumaya doğru değiştiği göz önüne alın-
malıdır. Ayrıca, arkeolojik mirasın korunması ve
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anlaşılmasında yerel halkın tarihinin araştırılmasının
anıt ve sitleri araştırmak kadar önemli olduğu dik-
kate alınmalıdır.

Arkeolojik mirasın korunması sürekli, dinamik bir
gelişim sürecidir. Dolayısıyla bu alanda çalışan
uzmanların bilgilerini güncelleştirmeleri için zaman
verilmelidir. Arkeolojik mirasın korunması ve yöne-
timi konusunu vurgulayan yüksek lisans programla-
rı geliştirilmelidir.

MADDE 9. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Arkeolojik miras bütün insanlığın ortak mirasıdır. Bu
nedenle yönetiminde standartlar geliştirilmesi ve
onlara uyulması için uluslararası işbirliği gereklidir.

Arkeolojik miras yönetimi konusunda çalışan
uzmanlar arasında bilgi ve deneyim alışverişi için
uluslararası mekanizmalar oluşturulmasına acil ola-
rak ihtiyaç vardır. Bu amaçla evrensel ve bölgesel

düzeyde konferanslar, seminerler, kurslar ve ben-
zerleri düzenlenmesine ve bölgesel lisansüstü eğitim
merkezleri oluşturulmasına gerek vardır. Uzman
gurupları aracılığıyla ICOMOS orta ve uzun vade-
de bu yönde çalışmalar yapmalıdır.

Arkeolojik miras yönetimi standartlarının geliştiril-
mesi yönünde bir araç olmak üzere, uluslar arasın-
da uzman değişimi konusu da geliştirilmelidir.

ICOMOS’un gözetiminde, arkeolojik miras yöneti-
mi konusunda teknik yardım programları geliştiril-
melidir.

ICOMOS’un uzman komitelerinden Arkeolojik
Miras Yönetimi Uluslararası Komitesi (ICAHM)
tarafından hazırlanan bu tüzük, Ekim 1990’da İsviç-
re’nin Lozan kentinde toplanan ICOMOS Genel
Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.

Çeviri: Zeynep Ahunbay, 2002
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TARİHÖNCESİ KAZI ALANLARINDA KORUMA VE
SERGİLEME KAVRAMININ GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW ON THE PRINCIPLES OF PROTECTION AND DISPLAY
IN EXCAVATED PREHISTORIC SITES

Zeynep ERES

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Açık hava müzesi, koruma, sergileme, tarihöncesi dönem

Open – air museum, preservation, exhibition, prehistoric period

Avrupa’da 19. yüzyılda bir yandan Antik Yunan ve Roma kültürünü bir evrensel değerler bütünü ve Avrupa uygar-
lığının temeli olarak tanımlayan yaklaşımın göstergesi olarak, bu dönem eserlerinin ağırlıklı olarak sergilendi-
ği müzeler gelişirken, bir yandan da Avrupa’nın yerel kırsal kimliğini vurgulamak amacıyla, seçilmiş çiftçi evle-
rinin sökülüp taşınarak doğal bir ortamda tekrar kurulmasıyla açık hava köy müzeleri kurulmaya başlamıştır.
Bu tür “açık hava köy müzesi” yaklaşımı, ilk aşamada tarihöncesi kazılarının sergilenmesinde de bir model ola-
rak kullanılmış, ancak 20. yüzyılın ortalarından beri arkeolojik içerikli açık hava müzeleri ile köy müzeleri ayrış-
maya başlamıştır. Giderek her bir kazı yeri için ayrı bir uygulamanın gerekli olduğu anlaşıldığı için bu alanda-
ki müzeler çeşitlenmiştir. Her ne kadar bu makalede Avrupa’da sayısı yüzleri, küresel boyutta binleri bulan tarih-
öncesi açık hava müzeleri, belirli bir sınıflandırma kurgusu içinde ele alınmışsa da, her bir müzenin farklı bir
uygulama yöntemini oluşturduğu da göz ardı edilmemelidir.

ABSTRACT
Open-air museums and museums based on the collections of Hellenistic-Roman antiquities have developed on dis-
tinct trajectories; while the latter stood as the symbol of globular values based on humanism and/or Grecism, the for-
mer is to be considered as a tool of building local and national identities in Europe. The earliest examples of open-
air village museums dating back to the last decade of the 19th century, has set a model for the later prehistoric open-
air museums. The principles governing the design of the two open-air museum types differentiated by the second half
of the last century, when it became clear that each archaeological site has to be considered in its own modality. Pre-
historic open-air museums, now numbering hundreds in Europe and thousands in the World presents a wide range
of approaches in site management, conservation and in modes of display. Even though the present paper has cate-
gorized prehistoric open-air museums under different headings, it is worth noting that each site should be conside-
red as a unique case and that the solutions devised, no matter how successful, cannot be implied on others.
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GİRİŞ

Çağdaş toplumlarda tarih bilincinin bulunması, bire-
yin ve toplumun gelişmişlik düzeyinin tanımlanma-
sında temel kavramlardan biridir. Batılı toplumlar
modernleşme sürecinde bu konuda büyük bir duyar-
lılık göstermiş ve geçmişi ulusların oluşmaya başla-
dığı yakın dönemle sınırlamadan, bütün insanlık
tarihini öğrenmeyi ve özümsemeyi çağdaşlaşmanın
gereği olarak ortaya koymuşlardır. Rönesans döne-
miyle birlikte geçmiş sorgulanmaya başlamış ve bu
sorgulamanın somut kanıtları olarak görülen tarihi
eserlere değer verilmeye başlanmıştır. Bu süreç eser-
lerin araştırılmasını ve toplanmasını tetiklemiş, 19.
yüzyılda da bunların müze ortamında sergilenerek
topluma kazandırılması aşamasına gelinmiştir. Bu
bağlamda Avrupa ve Amerika kentlerinde kurulan,
çok sayıda eser barındıran müzeler, insanlığın kül-
türel gelişimini eserlerle tanıtan sergileme anlayışıyla
esas olarak eğitimli elit insanlara hitap etmektedir.
20. yüzyıl dönümünde ise, toplumun tümünü kucak-
lamayı amaçlayan, orta sınıf halk kitlelerinin de ilgi-
sini çekmeyi hedefleyen farklı bir müzecilik kavra-
mı gelişmeye başlamıştır. Günümüzde ise müzecilik,
artık yalnız Batılı ülkelerde değil dünya ölçeğinde
kendini sürekli sorgulayan, toplumun çocuk dahil
tüm katmanlarını kendine çekmeyi ve onlara bir
şey kazandırmayı ilke edinen dinamik bir yapıya
bürünmektedir.

Bu çerçevede arkeolojik verilerin ve alanların top-
luma sunumu da, müzeciliğin temel konularından
birini oluşturmaktadır. Arkeoloji biliminin toplum-
sallaştırılmasında ele alınması gereken üç temel öğe
söz konusudur. Bunlardan biri eser niteliği olan ya
da olmayan “nesneler”, diğeri kazıyla açığa çıkarılan
“alan”ın kendisi ve bu fiziksel verilerin üzerinde
hepsini kapsayan “bilgi”dir.

Türkiye’de uzun yıllardır klasik dönem kazılarında
anastilosis uygulamaları ve bilgi panoları aracılığıy-
la, en azından eserlerin üç boyutlu tanıtımı için çaba
gösterilmektedir. Ancak tarihöncesi dönem kazı
alanlarının sergilenmesi, topluma kazandırılması
kavramları son yıllarda gündeme gelmeye başla-
mıştır. Bu tür alanlarda karşılaşılan yapı kalıntıları-
nın, klasik ören yerlerinden farklı olarak, çoğun-
lukla alçak duvar parçacıkları ya da yok olmuş ahşap
direklerin delikleri gibi görsel algılaması zayıf, “iz”
niteliğinde olması nedeniyle, yapıların üç boyutlu
halinin, diğer bir deyişle biçimlenişinin anlaşılması

güçtür. Bu nedenle tarihöncesi alanlarda standart bir
anastilosis uygulamasını gerçekleştirmek olanaklı
olmadığı gibi, bir kazı yerini sergilemede, topluma
tanıtmada söz konusu yöntemin yeterli olmadığı da
artık anlaşılmıştır.

Günümüzde kültür varlığı kavramı çok genişlemiş-
tir ve bir yapının ya da bir yerleşimin kültür varlığı
olarak tanımlanması; bunun içinde bulunduğu doğal
ve kültürel çevreyle birlikte korunmasını ve hatta ser-
gilenerek topluma tanıtılmasını, buradan elde edilen
bilginin toplumla paylaşılmasını da gerekli kılmak-
tadır. 2008 yılında ICOMOS’un çıkardığı “Kültürel
Miras Alanlarının Tanıtımı ve Sergilenmesi” tüzü-
ğü bu konunun uluslararası temel ilkelerini tanım-
lamıştır1. Koruma alanında alınan bu uzun yolda,
TÜBA-KED 8’in özel konusunu oluşturan tarih-
öncesi dönem kazı alanlarının koruma ve sergileme
çalışmaları bağlamında, bu miras alanlarının korun-
ması ve sergilenmesi gerekli değer olarak tanım-
lanmasının süreci de özel bir yer tutmaktadır. Bu
makalede kısaca bu tarihsel gelişim ele alınarak,
Avrupa’da bulunan çok sayıda tarihöncesi açık hava
müzesinin kurgusunda karşılaşılan farklı yaklaşım
modelleri örnekler üzerinden tanıtılacaktır.

TARİHÇE

19. yüzyılın ikinci yarısı sanayileşmenin ve dolayısıyla
köylü toplumların işçi ve kentliye dönüşümünün hız-
landığı bir dönemdir. Uluslaşma kavramının da güç-
lenmesiyle, toplumların kendi özel ve yerel kimlikle-
rini tanımlama kaygısı artmıştır. Bu dönemde her ne
kadar Antik Yunan kültürüne hayranlık ve dünyaya
evrensel bir bakış söz konusuysa da, buna koşut ola-
rak yerel tarihsel değerlerin vurgulanarak ya da “keş-
fedilerek”, yere ve ulus topluma bağlı aidiyetin güç-
lendirilmesine de özel önem verilmiştir. Kültür var-
lıklarının korunması ve sergilenmesi bağlamında dik-
kat çekici olan, başlangıçta birbirinden bağımsız ola-
rak gelişen iki farklı yolun olduğudur. Bunların ilki
uzmanlaşmış müzeciler tarafından devlet müzelerin-
de ele alınan ve ağırlıklı olarak Antik Yunan ve Roma
kültürünü bir evrensel değerler bütünü ve Avrupa
uygarlığının temeli olarak tanımlayan yaklaşımdır.
İkincisi ise Avrupa’nın Antik Yunan ve Roma kül-
türlerinin dışındaki yerel kimliğini vurgulamaya çalı-
şan yaklaşımdır; bunun ilk aşaması devlet müzelerinin
değil, ilkokul öğretmenleri, okutmanlar ve halk ter-
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biyecileri’nin2 yönlendirmesi ve yerel varlıklı kimseler,
dernekler ve belediyelerin desteğiyle gelişmiştir (Koşay
1974: 130-131; Zippelius 1974).

Kırsal kültürün topluma sunumunda o dönemde
halen varlığını sürdüren köy yerleşimleri ağırlıklı
olarak ele alınmışsa da, tarihöncesi çiftçilerine de
Avrupa’nın erken yerel kültürleri olarak büyük önem
verilmiştir. Tarihöncesi kültürlerinin topluma sunu-
munda önemli bir eşiği, 1850’li yılların başında İşviç-
re’nin orta kesiminde göl çevrelerinde ahşap kazık
izlerinin bulunması oluşturur. Ferdinand Keller 1854
yılında “1. Kazıklıyapı Raporu”nda bu yapıların res-
titüsyon çizimlerini yayımlamıştır3 (Res. 1). Aslında
arkeolojik verilerden çok 1830’lu yıllarda Yeni Gine
çevresinde gezi yapan Fransız denizcisi J. Dumont
d’Urville’in yayınlarındaki ilkel kazıklı yapı gravür-
lerinden esinlenilerek hazırlanan bu çizimler, gerek
bilimsel çevrelerde gerek konuyla ilgili eğitimli top-
lum kesiminde büyük bir heyecan yaratmıştır. 1870’li
yıllarda Keller’in verilerine dayanılarak bir kazıklı-
yapı maketi yapılmış ve Bern Müzesi’nde sergilen-
meye başlamıştır. Bu dönemde Avrupa yerel köylü
kültürlerinin en erken örnekleri olarak değerlendi-
rilen bu kazıklıyapı geleneğine “göl evi” (lake dwel-
lings) tanımlamasıyla özel bir bilgi yüklenmiş ve
bunun topluma tanıtılmasına önem verilmiştir.

19. yüzyılın ikinci yarısında tarihöncesi kültürleri,
müze ortamında çizim ve küçük ölçekli maketlerle
(Res. 2) tanıtılırken, “geleneksel yaşamın sergilen-
mesi”ne yönelik dünya fuarlarında önemli dene-
yimler kazanılmıştır. Bilindiği gibi 1850’li yıllarda baş-
layan bu fuarlar, esas olarak Batı ülkelerinin eko-
nomi ve sanayi alanındaki hamlelerini göstermeye
yönelik sergilerdir4. Ancak çoğu sergide mekanın bir
kesiminde sömürge ülkelerinden getirilen etnogra-
fik malzemeler de tanıtılmıştır. 1873 Viyana Dünya
Fuarı’nda ilk defa Avrupa’nın farklı bölgelerinden
çiftçi evlerinin 1/1 modelleri sergilenmiştir. 1878
Paris Dünya Fuarı’nda ise ilk defa bir çiftçi evinin
(İsveç) iç mekan canlandırması yapılır. Ziyaretçiler
evin açık yüzünden bakarak içerideki bütün nesne-
leri olması gerektiği yerde görürler ve bu sunum
yöntemi çok büyük ilgi çeker (Zippelius 1974: 25).

Kırsal kültürün sergilenme evriminde bir diğer baş-
lık da “romantik bahçe”lerdir. 18. yüzyılın ikinci
yarısında saray bahçelerinde basit köy yapılarının
dekor olarak sergilenmesi modası başlamıştır. İdea-
lize edilmiş kırsal yaşamın sunulması olan bu mizan-

senlerden farklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısına
gelindiğinde, İsveç Kralı XV. Karl’ın (1859-1872)
saray bahçesinde bir çiftçi evinin bire bir kopyasını
yaptırması, ardılı Kral II. Oskar’ın (1872-1907) da
1880’li yıllarda yerel gelenekli bir ahşap kilise ile bir
çiftçi evini bahçesine taşıtması, bahçe tasarımlarına
gerçek yerel kırsal kültürü de katan farklı bir boyut
getirmiştir (Zippelius 1974: 26).

Aslında İsviçreli Karl Viktor von Bonstetten, daha
1790’da çiftlik evlerinin bir parkta toplanması fikri-
ni ortaya atmıştır5. Ancak farklı sergileme teknikle-
riyle gelişen sürecin sonunda, 1891’de Stolholm’de
bilimsel olarak planlanan ilk açık hava müzesi “Skan-
sen Açık Hava Müzesi” adıyla açılmıştır. Paris Dünya
Fuarı’ndaki uygulamayı yapan Artur Hazelius tara-
fından kurulan müzede, İsveç’in çeşitli bölgelerinden
taşınan çiftlik evleri iç mekan özellikleri de gözeti-
lerek bir arada köy ortamı içinde sergilenmeye baş-
lamıştır. Bu yöntemle yapılar her ne kadar kendi
özgün yerlerinde korunamamış olsa da, yine de ben-
zer bir doğal çevre ortamında korunması sağlanarak
sergilenmişlerdir. Yine bu dönemde kurulmaya baş-
lanan etnografya ve halk kültürü müzeleri de, kırsal
kültüre yönelik bilgi birikimini derlemede sağlam bir
zemin oluşturmuştur.

Bu uygulamalarla birlikte ortaya çıkan açık hava
müzesi kavramı, en genel anlamıyla, bir kültür var-
lığının kendi doğal ortamı içinde sergilenerek, insan-
lara geçmiş kültürü aktarma amacıyla özgün ortam-
da gerçekleştirilen müze uygulaması olarak tanım-
lanabilir. Bu tür müzelerin alışılagelmiş müzeler-
den en büyük farkı, kültür varlıklarının yapay bir
ortamda, nesneler olarak sergilenmesi yerine, kendi
ortamlarında sergilenerek, daha anlamlı hale gel-
mesi, ziyaretçinin geçmiş kültürlere ait bu nesnele-
ri bir “eser” olarak değil, gerçek işlevini anlayarak
değerlendirebilmesine olanak sağlamasıdır.

Açık hava müzesi kavramına arkeolojik kültür var-
lıkları bağlamında baktığımızda, mevcut kalıntıların
bir düzenleme çerçevesinde kendini sergilemesi de,
yine doğal çevre ortamında o arkeolojik yerleşimi
sunmanın bir yöntemidir. Ancak özellikle tarihöncesi
kazıları dikkate alındığında, bu tür sergilemeler
kalıntıların anlamını, önemini göstermek ve içerdi-
ği bilgiyi kavratmak açısından çoğunlukla yeterli
olmamaktadır. Nitekim Avrupa’da ilk aşamada Orta
Çağ kırsal kültürünü korumaya ve tanıtmaya yöne-
lik olarak geliştirilen açık hava köy müzelerinin,
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oldukça kısa bir süre sonra tarihöncesi kırsal kül-
türlerin sunumu için de bir yöntem olarak benim-
sendiği görülmektedir. 1922’te Almanya’nın güne-
yinde açılan Unteruhldingen Kazıklıyapı Açık Hava
Müzesi’nde bu bölgede göl çevresinde yapılan kazı-
larda bulunan kazıklardan yola çıkılarak ve Kel-
ler’in çalışmalarından da yararlanılarak tarihöncesi
bir kazıklıyapı topluluğunun rekonstrüksiyonu yapıl-
mıştır (Res. 3) (Schöbel 1997).

TARİÖNCESİ AÇIK HAVA MÜZELERİNDE GÖRÜLEN
FARKLI YAKLAŞIM MODELLERİ

İskandinav ülkelerinde 19. yüzyılın son on yılında baş-
layan ve kısa sürede sayısı hızla artan6 açık hava köy
müzeleri, kıta Avrupa’sında 2. Dünya Savaşı sonra-
sında ağırlık kazanmaya başlamıştır. Günümüzde tüm
Avrupa’da 200 kadar büyük ölçekli ve 500 kadar küçük
ölçekli bu tür müze vardır (Zippelius 1974:27). Bu
müzelerde Neolitik Dönem’den 2. Dünya Savaşı’na
kadar geniş bir zaman dilimi ele alınmakta ve kırsal,
kentsel, işçi yerleşmeleri, atölyeler ya da aristokrat evi
gibi farklı yapı ve yerleşim tipleri sergilenmektedir.

Bu makalenin konusu tarihöncesi müzeleri ile sınır-
lıdır. Bu tür müzeler genel olarak incelendiğinde
dikkati çeken nokta, tarihöncesi kültürlerin çoğun-
lukla rekonstrüksiyon, canlandırma gibi üç boyut-
lu modellemelerle sergilenmesinin yeğlendiğidir.
Kimi uygulamalarda sergileme, arkeolojik yerleşi-
min dışında ancak benzer bir doğal çevrede kur-
gulanırken, kimi uygulamalarda da doğrudan kazı
alanı içinde ya da yakınında müze kurulmakta ve
arkeolojik kalıntılar da mevcut durumlarıyla ser-
gilemeye dahil edilmektedir. Bazı müzelerde ise
canlandırma yapılmadan doğrudan kalıntılar üze-
rinden sergileme yapılmaktadır.

Bu bölümde bu farklı yaklaşımlar deneysel olarak
sınıflandırılmaya çalışılarak örnekler üzerinden
tanıtılacaktır. Avrupa’da sayısı yüzleri bulan ve
dünya ölçeğinde sayısı daha da artan, içeriği de
farklılaşabilen tarihöncesi açık hava müzelerinin
tümünün ele alınması bu makalenin kapsamını
çok aşmaktadır. Burada amacımız sık karşılaşılan
ve bilimsel açıdan saptanmış temel ilkeler çerçe-
vesinde uygulanmış ve kabul görmüş tekil örnek-
ler üzerinden olabildiğince çok sayıda farklı mode-
li ortaya koymaktır. Bu alanda önder olarak tanım-
layabileceğimiz Avrupa, kuşkusuz bu kavramların

ortaya atıldığı ve geliştirildiği çekirdek bölge ola-
rak özel bir önem içerdiğinden, örneklerin çoğun-
luğu buradan seçilmiştir (Eres 2001, 1999).

MEVCUT ARKEOLOJİK KALINTIYLA
SINIRLI SERGİLEME UYGULAMALARI

Arkeolojik Kalıntının Koruma Altına Alınıp Çevre
Düzenlemesiyle Sergilenmesi

Stara Zagora (Eski Zağra) Neolitik Evi / Bulgaristan7

Neolitik Dönem’e ait şiddetli bir yangınla harap
olmuş ahşap direkli kerpiç dolgulu tek bir yapı,
bulunduğu şekliyle, içindeki yangın molozu, bulun-
tuları yerinde korunarak koruma çatısı altında ser-
gilenmiştir. Duvar yüksekliği 1 m’yi geçmeyen ve Bal-
kanlar’da çok sayıda benzeri olan sıradan bir arkeo-
lojik kalıntı bu şekilde sergilenerek, yanındaki müze
ile birlikte farklı bir kimlik kazanmıştır.

Vèsztö – Mágor Açık Hava Müzesi / Macaristan8

Kazısı biten bir Neolitik-Kalkolitik Dönem höyü-
ğünün üstü tekrar eski höyük görünümünü sağlaya-
cak şekilde kapatılmıştır. Höyüğün yamacından açı-
lan bir kapıdan içeri girilerek, çok katmanlı kültürel
dolgu ve yapı kalıntıları in situ durumda görülebil-
mektedir (Res.4-5).

Arkeolojik Kalıntının Mevcut Parçalarıyla
Tümlenerek (anastilosis) Sergilenmesi

Uvda Vadisi Tapınak Düzenlemesi / İsrail9

Bir vadi boyunca dağılmış bir şekilde bulunan Neo-
litik Dönem’e ait taş dizilerinin kült amaçlı olarak
dizildikleri ve leopar gibi çeşitli hayvanları betimle-
dikleri anlaşılmıştır. Dağınık parçalar yerlerine yer-
leştirilerek, figürler yeniden oluşturulmuştur.

Edirne Lalapaşa’da Dolmen Düzenlemesi / Türkiye
Yıkık ve yarısı toprağa gömülü durumdaki İlk Demir
Çağı’na ait dolmen, kazıyla tamamen açığa çıkarıl-
dıktan sonra, mevcut parçaları birleştirilerek, özgün
durumuna getirilmiş ve başka herhangi bir müda-
halede bulunulmamıştır10.

CANLANDIRMA – REKONSTRÜKSİYON11

UYGULAMALARI

Yerinde Tek Yapı Rekonstrüksiyonu

Ammerter Mark’ta Taş Devri Evi Düzenlemesi /
Almanya12

Kazıda bulunan ve yalnız kazık delikleriyle tanım-
lanabilen yapı kalıntılarının hemen yakınında, araş-
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tırmalar sonucu geliştirilen restitüsyona dayanılarak,
yapının rekonstrüksiyonu yapılmış ve sergilenmiştir.

Tatlısu Neolitik Ev Canlandırması / Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
Bir Neolitik Dönem kazısında temel düzeyinde
bulunan yuvarlak planlı kerpiç yapının canlandır-
ması hemen kazı yerinin yanına yapılmıştır (Res. 6)
(Şevketoğlu 2008).

Seçilen Bir Yerde Tek Yapı Rekonstrüksiyonu

Straubing’te Şeritli Keramik (Linearbandkeramik)
Kültürü Dönemine Ait Bir Ev Rekonstrüksiyonu /
Almanya
Kazıyla ortaya çıkarılan Şeritli Keramik (Linear-
bandkeramik) Kültürü dönemine ait bir yapının
kalıntılarına dayanılarak, belediyece öngörülen
yerde rekonstrüksiyon uygulaması yapılmıştır
(Böhm ve Weny 1996).

Nola Açık Hava Müzesi / İtalya
Vezüv Yanardağı’nın İlk Tunç Çağı’ndaki patla-
masıyla Pompei’ye benzer bir biçimde küller altın-
da kalmış olan iki yapı kalıntısı kazıyla açığa çıka-
rılmış ve bunlardan sağlanan verilerle, alana olduk-
ça yakın bir bölgede canlandırması yapılmıştır (Res.
7-8) (Albore-Livadie ve Vecchio 2005).

Lascaux Mağarası / Fransa
Üst Paleolitik Çağ’a ait duvar resimleriyle ünlü
Lascaux Mağarası, gezen sayısının artması nede-
niyle duvar resimlerinin bozulmaya başlaması üze-
rine ziyaretçiye kapatılmış, ancak söz konusu mağa-
ra kültür tarihi açısından büyük bir önem taşıdığı
için yakın çevrede bir taş ocağının üzeri kapatılarak
içine mağaranın at resimleriyle ünlü büyük meka-
nının bire bir kopyası yapılmıştır.

Seçilen Bir Yerde, Seçilen Farklı Yapıların /
Yerleşmelerin Bir Arada Sergilenmesi

Avrupa’da özellikle büyük ölçekli müzelerde en
fazla görülen yaklaşımdır.

Unteruhldingen Kazıklıyapı Müzesi / Almanya
1922’de Bodensee’de yapılan kazılarla orta çıka-
rılan bir yerleşmenin rekonstrüksiyonu yapıla-
rak müze açılmış, ilerleyen süreçte bölgedeki
Neolitik Dönem’den Tunç Çağı’na farklı tarih-
öncesi kazılardan elde edilen veriler doğrultu-
sunda köye yeni yerleşim birimleri eklenmiştir
(Res. 3) (Schöbel 1997).

Oerlinghausen Arkeolojik Açık Hava Müzesi /
Almanya
Bölgede kazıyla ortaya çıkarılan Neolitik Çağ’dan
Erken Orta Çağ’a kadar farklı dönemlere ait yapı
kalıntılarından yararlanılarak, seçilen bir yerde her
döneme ait bir yapının rekonstrüksiyonu yapılarak
bir köy ortamı oluşturulmuş ve bir zaman yolculu-
ğu kurgusu içinde erkenden yakın döneme doğru
gezilmesi sağlanmıştır (Res.9) (Luley 1983, 1985;
Andraschko 1996).

Lejre Tarihsel ve Arkeolojik Araştırma Merkezi /
Danimarka
Danimarka’nın farklı yerlerinde kazılarda ortaya
çıkan yapı kalıntılarına dayanılarak, bir köy yerleş-
mesi modeli yapılmıştır. Aynı zamanda bir araştır-
ma merkezi olan bu müzede deneysel arkeoloji
yöntemleri uygulanarak, kazı bulguları da değer-
lendirilmeye çalışılmaktadır (Kirchner 1978; Coles
1979).

ARKEOLOJİK KALINTILARIN VE
REKONSTRÜKSİYONLARIN BİR
ARADA SERGİLENMESİ

Lago di Ledro Kazıklıyapı Müzesi / İtalya
Müze kapsamında arkeolojik yapı kalıntıları oldu-
ğu gibi sergilenirken, kazı alanının hemen yanın-
da bu kalıntılara dayanılarak bir yapının rekons-
trüksiyonu yapılmıştır. Kazı alanı yanındaki
modern müze binasında da, kazıda bulunan eser-
ler sergilenmektedir (Schöbel 1997).

Sergileme için farklı yöntemlerin kullanıldığı bu
açık hava müzelerinin temel amaçları:
- Arkeolojik kalıntıların korunmasının;
- Ziyaretçinin hiç bilmediği bir kültürü, dönemi

büyük çaba harcamaksızın kolaylıkla anlayabil-
mesinin ve

- Ziyaretçinin sıkılmadan gezerek, sergileneni
daha iyi değerlendirebilmesi için katılımcı olma-
sının sağlanmasıdır.

Birçok müze, sergilemenin yanı sıra araştırma
enstitüsü işlevini de içerir ve böylece:
- Deneysel arkeolojik çalışmaların yapılması;
- Etnoarkeolojik verilerin elde edilmesi ve
- Yerel zanaatların canlandırılması sağlanarak,

müzenin aynı zamanda bilime de hizmet etme-
si, diğer bir deyişle araştırma - geliştirme yönü-
nün olması amaçlanmıştır.
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YASAL VE KURUMSAL SÜREÇ

2. Dünya Savaşı sonrası Kıta Avrupası’nda da taşın-
mış kültür varlıkları ya da rekonstrüksiyon model-
lerden oluşan açık hava müzelerinin sayısının hızla art-
ması, bu konuda uluslararası düzeyde kuramsal çalış-
maları ve kurumsal örgütlenmeyi gerektirmiştir. 1956
yılında gerçekleştirilen 4. ICOM Konferansı’nda açık
hava müzelerinin bilimsel ve eğitsel amaçlı olması ve
özenle kurulması öngörülmüş, İskandinavya’daki
müzelerin bu konuda ufuk açıcı örnekleri oluşturdu-
ğu belirtilerek UNESCO tarafından bir çalıştay yapıl-
ması, bir uzmanlar grubunun açık hava müzeleri ile
ilgili bir bildirge hazırlaması ve müze kurmak isteyen
ülkelere de burs vb. olanakların sağlanması isten-
miştir (Zippelius 1974: 28).

1957 yılında Temmuz ayında İskandinav ülkeleri,
İngiltere, Hollanda, Batı Almanya, İsviçre, Fransa,
İspanya, Polonya, Yugoslavya, İsrail, Endonezya ve
Türkiye’nin katılımı ile Danimarka ve İsveç’te Açık
Hava Halk Müzeleri Konferansı gerçekleştirile-
rek, 12 maddelik “ICOM 1957 Bildirgesi” oluştu-
rulmuştur. Açık hava müzelerinin tüzüğü olarak da
anılan belgede, halk kültürünün de görkemli anıt-
lar kadar önemli olduğu vurgulanmış, belgelen-
mesi ve korunması gerekliliği ortaya konmuş,
rekonstrüksiyon uygulamaları reddedilmemekle
birlikte, bunun bilimsel yöntemlerle gerçekleşti-
rilmesine dikkat çekilmiştir (Zippelius 1974: 30-39).

1960’lı yıllarda Avrupa’daki çeşitli açık hava
müzelerinin bilimsel araştırmaları ve kuramsal
çalışmaları artmaya başlamış, müze çalışanları
çeşitli ortamlarda bir araya gelmeye başlamış,
1966 yılında Belçika’da Avrupa Açık Hava Müze-
leri Çalıştayı yapılmıştır. 1972 yılında Avrupa
Açık Hava Müzeleri Birliği (AEOM) kurulmuş-
tur (Zippelius 1974:29). ICOM şemsiyesi altında
çalışan kurum, açık hava müzelerinin tamamen
bilimsel yaklaşımla kurulması ve varlığını bu şekil-
de sürdürmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Yal-
nızca turistik amaçlı, bilimsel kaygıdan uzak kuru-
luşlar birliğe kabul edilmediği gibi, “açık hava
müzesi” olarak da tanımlanmamaktadır. 2001’de
ise arkeolojik dönemler konusunda uzmanlaşmış
açık hava müzeleri, yine ICOM şemsiyesi altında
Uluslararası Avrupa Arkeolojik Açık Hava Müze-
leri ve Deneysel Arkeoloji Kurumu’nu
(EXARCH) oluşturmuştur.

TÜRKİYE’DE BU ALANDAKİ İLK ÇABALAR

Türkiye’de açık hava müzesinde eserlerin kendi
doğal çevre ortamında sergilenmesi kaygısı, olduk-
ça erken bir tarihte 1945’te Hamit Zübeyir Koşay
tarafından dile getirilmiştir. Macaristan’da 1917 –
1923 yılları arasında Türkoloji doktorası yapmış
olan Koşay, 1925’te Türkiye’ye gelerek Maarif Veka-
leti’nde çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde Maarif
Vekaleti eski eserlerden sorumlu bakanlıktır. Koşay
1945 tarihli yayınında Ankara’da Türkiye’nin çeşit-
li yerlerinden toplanarak kurulacak bir açık hava halk
müzesini önermiş, 1950’li yıllardaki çalışmalarında
ise, daha gerçekçi ve ayrıntılı bir kurgu geliştirerek,
Türkiye’nin ana unsuru olan tarımı ön plana çıkaran
ve Ziraat Bankası ile ortak yapılabilecek bir proje
geliştirmiştir13. Yukarıda kısaca değinilen 1957 tarih-
li Açık Hava Halk Müzeleri Konferansı’na Türkiye’yi
temsilen dönemin Etnoğrafya Müzesi Müdürü
Koşay katılmış ve Türkiye devletinin açık hava müze-
si kurma istemini dile getirmiştir. Ancak Koşay’ın
arkeolojik ve kırsal alandaki çalışmaları, etnografik
ve etnoarkeolojik incelemeleriyle zenginleşen bilgi
birikimi ve Etnografya Müzesi Müdürü olma sıfatı-
na karşın, çabaları o dönemde bir sonuç vermediği
gibi, halen de Türkiye’de kırsal yaşamı anlatan bir
açık hava halk müzesi kurulamamıştır.

1950’li yılların ikinci yarısında bir başka koldan
Halet Çambel, bu sefer arkeolojik yapı kalıntılarının
yerinde korunması ve sergilenmesi kaygısıyla Kara-
tepe-Aslantaş projesini başlatmıştır. Söz konusu
proje Türkiye’deki arkeolojik açık hava müzelerinin
öncü örneklerinden olmanın yanı sıra, yerel hakla
bütünleşme ve kendi ekonomisini yaratma çabasıy-
la “ilk olma”yla sınırlı kalmayan bir boyut da getir-
miştir. Ancak çok yönlü ve sürdürülebilir proje yak-
laşımıyla Karatepe-Aslantaş14 çok uzun yıllar boyun-
ca tek proje olarak kalmıştır denilebilir. Her ne
kadar Kültür Bakanlığı’nın çabalarıyla birçok gör-
kemli arkeolojik alan müze olarak sergilenmeye
başlamışsa da, buralarda kazı ekipleri tarafından
gerçekleştirilen anastilosis uygulamaları ve basit
sergi panoları dışında arkeolojik alanı bir “kültürel
miras alanı” olarak ele alıp, sunmaya çalışan geliş-
miş yaklaşımı olan uygulamalar ancak yakın dönem-
lerde görülmeye başlamıştır.

Bu bağlamda Peter Neve tarafından 1980’li yılların
sonunda gerçekleştirilen Hitit Başkenti Hattuşa’nın
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(Boğazköy) restorasyon ve sergileme uygulamaları
(Neve 1998, 1987), ziyaretçi algılamasına önem
veren kurgusu ile arkeolojik açık hava müzesi kav-
ramına yeni bir yorum katarken, bu modeli örnek
alarak 1990’lı yılların başında Diyarbakır – Çayö-
nü’nde Mehmet Özdoğan tarafından gerçekleştiri-
len proje15, bir tarihöncesi dönem yerleşimini koru-
ma ve sergileme bağlamında kapsamlı bir biçimde ilk
ele alan proje olarak önem taşımaktadır.

SONUÇ

Avrupa’da 100 yıla varan bir geçmişi olan arkeolojik
açık hava müzesi kavramı, Türkiye’de 20. yüzyılın
ikinci yarısında duyarlı arkeologların bireysel çaba-
larıyla başlatılan az sayıda uygulamayla örneklenirken,
21. yüzyılın ilk on yılında gerek klasik gerek tarihön-
cesi alanlarda, çağdaş yaklaşımları benimseyen müze
kurgularıyla birden büyük bir atılım yapıldığı görül-
mektedir. Bu girişimlerde her ne kadar uluslararası
kurumların bu konuya gösterdiği duyarlılığın ülkemize
yansıması, Türk bilim insanlarının yurtdışındaki uygu-
lamaları daha yakından izlemesi, ülkemizde çalışan
yabancı arkeologların özellikle Peter Neve, Manfred
Osman Korfmann ve Ian Hodder’ın öncü girişimle-
ri etkili olmuşsa da, kuşkusuz ülkemizde bu alanda bir
beklentinin oluşmaya başlaması da önemli bir girdi-
dir. Son yıllarda özellikle yerel yönetimler bölgele-
rindeki kültür varlıklarının topluma kazandırılması
için bu alanda çalışma yapan bilim insanlarına destek
vermeye, bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlar da
etkili olmaya başlamıştır. Bu hızlı dönüşüm sürecin-
de ilk uygulamalar arkeolog, koruma uzmanı, mimar
gibi meslek insanlarının kendi deneyimlerini oluş-
turdukları çalışmalar biçiminde gerçekleşmiş, ancak

ilerleyen süreçte çeşitli üniversitelerde kültürel miras
yönetimi gibi programların açılması, mimari resto-
rasyon programlarında arkeolojik alan koruma üze-
rine uzmanların yetiştirilmeye başlanması, daha pro-
fesyonel uygulamalar için gerekli altyapıyı hazırlamaya
başlamıştır.

Ancak bu yazıda da özetlediğimiz gibi Avrupa ülke-
lerinde tarihöncesi açık hava müzelerinin yüzyıla
varan bir geçmişi vardır ve özellikle geçen yüzyılın
ortalarından itibaren bu alanda kurumsallaşma
tamamlanmış ve uluslararası ilkeler tanımlanmış-
tır. Burada çeşitli örneklerle vurgulamaya çalıştığı-
mız gibi gerek açık hava müzesi kavramının gerek
tarihöncesi kazı yerlerinin korunması ve topluma
kazandırılmasının bilimsel çerçeve içinde çok fark-
lı yöntemleri vardır. Her bir kazı yerinin kendine
özgü kimliği ve sorunları bağlamında projelerin üre-
tilmesi gerekir. Bu da kuşkusuz ele alınan kazı yeri-
nin kültür tarihi açısından taşıdığı önem, arkeoloji-
si ve korunmuşluk durumu kadar, kalıntıların bulun-
duğu bölgedeki güncel etkenler de doğru bir biçim-
de çözümlenerek gerçekleştirilebilir. Bu verilerin
doğru ve projeye yararlı biçimde oluşturulabilmesi
için farklı uzman gruplarının birlikte çalışması gere-
kir. Bu da açık hava müzelerini tanımlayan uluslar-
arası ya da ulusal yönergeler kadar akademik anlam-
da bu konuya yönelik ara uzmanlık dallarının da
geliştirilmesine bağlıdır.

KATKI BELİRTME

Nola kazı ve açık hava müzesi uygulama süreci
fotoğraflarını bizimle paylaşan Nola kazı ekibine
teşekkür ederiz.

NOTLAR
1http://www.international.icomos.org/charters/interpretation_e.pdf
2 Halk terbiyecileri, yalnız çocukların değil, yetişkinlerin de

modern yaşama uygun davranışlar geliştirmelerini
amaçlayan eğitmenlerdir.

3 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: (Kaufmann 1979;
Bandi 1979).

4 Dünya fuarlarının içeriği ile ilgili bilgi için bkz.: (Çelik 2005).
5 Açık hava müzeleri tarihi ile ilgili olarak bkz.: (Anonim 1989).
6 1910’a gelindiğinde İsveç, Norveç, Danimarka ve Fin-

landiya’da toplam sekiz müze kurulmuş durumdadır.
7 Müze tanıtım broşüründen yararlanılmıştır.

8 Müze tanıtım broşüründen yararlanılmıştır.
9 Müze tanıtım kitapçığından yararlanılmıştır.

10 (Akman 1997, 1998), ayrıca yazarın söz konusu uygulamayı
tanıtan bir makalesi derginin bu sayısında yer almaktadır.

11 Kuşkusuz bu rekonstrüksiyonların ne oranda gerçekçi
olduğu da tartışılabilir. Ancak uygulamayı yapan kurumlar
ve bilim insanları tarafından çalışmalar bu terimle tanım-
landığından, bu makalede de bunlara bağlı kalınmıştır.

12Münster Koruma Bürosu 1997 bölge faaliyet raporundan yarar-
lanılmıştır.

13Koşay’ın konu ile ilgili görüşleri makalelerinin derlendiği
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yayından alınmıştır (Koşay 1974: 130-183).
14(Çambel 1993), ayrıca yazarın söz konusu uygulamayı tanıtan

bir makalesi derginin bu sayısında yer almaktadır.

15 (Özdoğan 2006, 1999), ayrıca yazarın söz konusu uygula-
mayı tanıtan bir makalesi derginin bu sayısında yer almak-
tadır.
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Res. 1. Ferdinand Keller’in 1854 tarihli İsviçre göl evleri canlandırma çizimi (Kaufmann 1979: 15, res.5)

Res. 2. Ferdinand Keller’in verileri doğrultusunda 1870’li yıllarda hazırlanan göl evleri maketi (Bandi 1979:8, res.1)
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Res. 3. Unteruhldingen Kazıklıyapı Açık Hava Müzesi / Almanya
http://www.pfahlbauten.com/lake-dwelling-museum/stone-age-village-2.html

Res. 4. Vèsztö – Mágor Açık Hava Müzesi / Macaristan,
höyüğün girişi (M. Özdoğan Arşivi)

Res. 5. Vèsztö – Mágor Açık Hava Müzesi / Macaristan,
höyük içi sergileme (M. Özdoğan Arşivi)

Res.6. Tatlısu Neolitik ev canlandırması (M. Özdoğan Arşivi)
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Res.7
Nola
kazısında
açığa
çıkarılan iki
yapı (Nola
Kazı Arşivi)

Res. 8. Nola yapılarının canlandırması (Nola Kazı Arşivi)
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Res. 9. Oerlinghausen Arkeolojik Açık Hava Müzesi / Almanya (Müze tanıtım broşürü)
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KARATEPE-ASLANTAŞ AÇIK HAVA MÜZESİ
ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE
THE OPEN – AIR MUSEUM OF KARATEPE – ASLANTAŞ
A MANY SIDED PROJECT

Halet ÇAMBEL

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Koruma çatısı, Karatepe, Aslantaş, restorasyon, açık hava müzesi

Protective roofing, Karatepe, Aslantaş, restoration, open-air museum

Karatepe-Aslantaş kazıları salt arkeolojik çalışma olarak başlamış, ancak zamanla uzun süreli ve farklı yak-
laşımları içeren çok yönlü bir proje haline gelmiştir. Bu yaklaşımlar koruma, restorasyon, anıtların doğal ve kültürel
ortamında bir bütün olarak sergilenmesi anlayışı olarak özetlenebilir. Bu çok yönlü projede mimari koruma en
önemli başlık olarak ele alınmış ve bilimsel yöntemlerle korumanın sağlanmasına çalışılmıştır.

ABSTRACT
Excavations at Karatepe- Aslantaş began in a classical way but after a time evolved into a long termed, many-
sided project based on different concepts. These concepts can be summarized as the protection, restoration, expo-
sition of the monuments within their natural and human setting as a whole and as dealing with the separate
parts of this whole, as the emergence of architectural considerations to the foreground, and as not leaving any-
thing to chance.

131

TÜBA-KED 8/2010

GİRİŞ

Karatepe-Aslantaş çalışmaları klasik bir kazı şeklinde
başlamış, bir süre sonra değişik konseptlere dayalı,
uzun erimli, hala süregelen çok yönlü bir projeye
dönüşmüştür. Bu kavramlar, eserlerin yerlerinden
kaldırılmayıp yerli yerinde, kendi doğal ve tarihsel

ortamı içinde onarılması, korunması, sergilenmesi,
doğal çevreleri ve insan çevreleri ile bir bütün ola-
rak ve bu bütünün parçalarının ayrı ayrı ele alınma-
sı, koruma konusunda mimari bir kaygının öne çık-
ması, rastlantıya bırakılmaması gibi tanımlanabilir.
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Doğal çevrenin korunması açısından yapılan ilk iş,
1958 yılında eserlerin bulunduğu 7715 ha. ormanlık ala-
nın Milli Park olarak ayrılması olmuştur (Res. 1–4).
Arkeolojik kazılarda alışılagelmiş yöntem, buluntular
arasından müze sergisi ya da deposunda yer alacak
olanların seçilmesi, yerinden kaldırılıp götürülmesi,
geri kalanların yerinde terk edilmesi şeklindedir.

Karatepe-Aslantaş’ta mimari bir bütünün parçaları
olan ve yaklaşık % 50’si kırık dökük parçalara bölün-
müş taş eserlerin ilk önce onarımına başlandı. Bunun
için yer altında ve üstünde bulunan parçalar ait
oldukları kale kapısı civarında toplandı (Res. 5) ve
ait oldukları eser araştırılıp, bulunan parçalarla tüm-
lendikten sonra yerlerine yapıştırıldı (Res. 6-10).

Parçalanmış ve tümlenmiş eserlerin yeri bulunup,
yerlerine konmasıyla (Res. 11) eserler kendi doğal
ve tarihsel yerlerini bulmuş olarak, yabancı ve yapay
bir yerde sergilenmekten çok farklı bir anlam ve
değer kazanıyordu. Ziyaretçi doğal ve tarihsel çev-
rede kuzeydeki dağlardan inen düşman kuvvetleri-
ni artık hayalinde canlandırabiliyordu.

Taş eserlerin güneşten, yağmurdan, dondan zarar
görmemesi, çatlakların oluşmaması için üzerlerinin
örtülmesi zorunlu olunca, dalgalı saçtan geçici bir
çatıdan sonra (Res. 12-13), böyle bir örtünün nasıl
olacağı tartışması başladı. Kimi çevreler eserleri dik-
dörtgen biçimli, semerdamlı, ahır kapılı, yan duvar-
ları pencereli bir bina içine almayı, başkaları tarihi bir
örneğe öykünerek kerpiç bir yapıyı öneriyordu. Oysa
mimari bir kaygının öne çıkmasıyla, örtünün tama-
mıyla modern, eserleri ezmeyecek kadar sade ve
hafif, sütunlar üzerine bir tente atılmışçasına havadar
bir saçaklar sisteminde karar kılındı.

Ön tasarısı İtalyan Restorasyon Enstitüsü mimarı
Franco Minissi’nin olan (prefabrik plaklar ve tor
çelik armatür ülkede uygulanamayacağı için) “Tur-
gutun saçakları” diye tanınan uygulama projesi
Y.Mim. Turgut Cansever’in, uygulanması Nail

Çakırhan’ın olan bu saçaklar Türkiye’nin başarılı
ilk çıplak beton (brüt beton) örnekleri olarak ülke-
nin mimarlık tarihine geçti (Res. 14–19).

Kapılarla birlikte sur duvarlarının da elden geçme-
si gerekiyordu. Altı taş, üstü kerpiç duvar şeklinde-
ki surların taş olan alt kısımları, kerpicin başladığı
yere kadar yükseltildi (Res. 20)

Yerinde, kendi doğal ve tarihsel çevresinde sergile-
nen eserlerin yaşaması için, bunların insan çevresiyle
birlikte ele alınması gerekiyordu.

Yolsuz, akarsusuz, doktorsuz, okulsuz, korumasız ve
ıssız bir dağ başında yaşayan insanların, bu sorunla-
rı çözülünceye kadar bunlara kavuşması gerekiyor-
du. Karatepe – Aslantaş kazı ekipi Eczacılar Birliği
Genel Sekreteri eliyle ilaç, Fransız meslektaşların-
dan ülkede bulunmayan yılan serumu getirtti. Kamp-
ta yara, bere, yanık, iğne yapılması, basit hastalıkla-
rın tedavi edildiği, günde 5–6 hastanın başvurduğu
bir ilk yardım istasyonu kuruldu. Komşu çocukları
için bir ilköğretim eğitimi başlatıldı, tarihi bir Roma
kaptajından köye su getirildi, koruma amaçlı bir
karakol kuruldu, yol ve telefon bağlantısı sağlandı.

Geleceği için orman kesip tarla açmaktan başka
umudu olmayan delikanlılar için marangozluk ve
demircilik kursları açıldı (Res. 21). Kilimcilik gele-
neği yaygın olan bu bölgenin kız, gelin ve kadınları
için doğal kökboyalarına dönüş ve dokuduklarının
“Karatepe kilimi” olarak yurtta ve yurtdışında nam
ve değer kazanması sağlandı (Res.22).

Bu arada köylüye keçi yerine koyun verilip okul
seferberliğine girişilince, çocukların keçi çobanlığı
yapmak yerine okula gitmeleri, delikanlıların da
keçiden kurtulunca avarlık yetiştirmeleri sağlandı.

Bütün bunların artık olağan olduğu günümüzde, o
günlerin çetin koşullarını hayal etmek bile kolay
değildir.

Çambel, H., 1993.
“Das Freilichtmuseum von Karatepe-Aslantaş”, Istanbuler Mitteilungen 43: 495–509.
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Res. 1. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı 1/25.000 ölçekli planı Res. 2. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı 1/25.000 ölçekli planı

Res. 3. Karatepe – Aslantaş Milli Parkı Res. 4. Karatepe – Aslantaş Tepesi

Res. 5. Kuzey kapıya ait parçalar ve bazı birleştirmeler

Res. 7. Arabalı ortostat tümlenirken

Res. 8.
Aslan
tümlenirken

Res. 6. Bir ortostatın parçaları
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Res. 9. Tümlenmiş aslanın çizimi Res. 10. Tümlenmiş bir ortostat

Res. 11. Aynı ortostat odada yerini bulmuş olarak
(solda başta)

Res. 13. Geçici dalgalı saç çatı

Res. 15. Franco Minissi’nin çatı projesi (prefabrik plakalar) Res. 16. Turgut Cansever’in saçakları (Güney Kapı)

Res. 14. Franco Minissi’nin çatı projesi

Res. 12. Geçici dalgalı saç çatı
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Res. 18.
Turgut
Cansever’in
saçakları
(Kuzey Kapı)

Res. 19.
Turgut Cansever’in

saçakları (Kuzey Kapı)

Res. 17.
Turgut

Cansever’in
saçakları

(Güney Kapı)
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Res. 21
Kaşık yapımı

Res. 22.
Kilim dokuma

Res. 20.
Güney sur

duvarı
restorasyondan

sonra
(Güney kısım)
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KÜLTÜREL MİRASTA HALET ÇAMBEL AÇILIMI:
GEÇMİŞE GELECEK YARATMAK
FEATURING HALET ÇAMBEL IN THE MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE
TO SECURE A FUTURE TO THE PAST

Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri
Dergisi’nin bu sayısı, tarihöncesi yerleşimlerin
açık hava müzesi olarak düzenlenmesini irdele-
mektedir. Dosya içeriğinden de görüleceği gibi,
ülkemizde şimdiye kadar gözardı edilmiş olan bu
konu, son birkaç yıl içinde önemli bir ivme kazan-
mış ve uygulamaya yönelik kapsamlı projeler baş-
lamıştır. Ülkemizde kültür varlıklarının korun-
ması, topluma kazandırılması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasıyla ilgili çalışmalar kuşkusuz yalnızca
tarihöncesiyle sınırlı değildir. Günümüzde hemen
her döneme ait kazı yeri, kentsel doku, kültürel
çevre ya da tekil yapı ölçeğindeki kültürel mirasın
korunması için, akademisyenler kadar sivil toplum
örgütleri ve resmi kurumlarda da giderek daha
fazla duyarlılık gelişmekte ve daha şimdiden çok
başarılı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Kuşku-
suz bu, ileriye dönük olarak hepimizi sevindiren
bir gelişmedir. Geriye dönüp baktığımızda, bun-
dan 50–60 yıl öncesinde kültür varlıklarının ve
özellikle arkeolojik buluntu yerlerinin yerinde
korunması konusunda bir beklenti yoktu; hele
konu tarihöncesi gibi anıtsal kalıntıların olmadı-
ğı ya da ulaşımı güç yerlerdeki kalıntılar oldu-
ğunda, bunların yerinde korunması yalnızca gerek-
siz değil, olanaksız da görülmekteydi. Kuşkusuz bu
durum yalnızca ülkemizin eksikliği değildi; o yıl-
larda kültürel miras yönetimi konusunda deneyim
sahibi ülkelerde de bu konuya kuşkuyla bakıl-
makta, yalnızca büyük merkezlere yakın, ulaşım
kolaylığı olan yerlerde deneysel nitelikte projeler

yapılmaktaydı. Başka bir deyişle, o yıllarda bütün-
cül değil, tekil bir yaklaşım vardı ve bu da bir sis-
temin parçası olmaktan çok, rastlantısal seçimle-
re dayanmaktaydı.

Halet Çambel’in 1950’li yılların ilk yarısında baş-
latmış olduğu “Karatepe-Aslantaş Arkeolojik
Araştırması”, bunun ardından 1960’lı yıllardaki
Çukurova Bölge Planlama ile “Adana Tarihi Kent
Dokusu ve Arkeolojik Kalıntılarının Belgeleme-
si” ve hatta 1967 yılı “Keban Projesi” girişimleri,
çağının çok ötesinde, değerini ancak bugün anla-
yabildiğimiz ilksel girişimlerdir. Burada sözünü
ettiğimiz üç projenin uygulama tarihlerine baktı-
ğımızda, kültürel miras konusunda en iddialı ülke-
lerin, UNESCO, ICOMOS gibi kurumların bile
henüz bu konuya kuramsal olarak yaklaşmadıkları
bir döneme denk geldiğini görürüz. Her ne kadar
Prof.Dr. Halet Çambel, TÜBA-KED’in bu sayı-
sına “Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi Çok
Yönlü Bir Proje” başlıklı bir yazıyla katılmış ise de,
söz konusu yazının Halet Çambel’in bu konuda
yapmış olduğu önderliğini, ufuk açıcılığını yansıt-
mayacak bir alçakgönüllülükle yazılmış olduğunu
görürüz. Bu alçakgönüllülüğü en azından Kara-
tepe-Aslantaş Projesi’ne yapılmış bir haksızlık
olarak saydığımızdan, konuyu farklı bir açıdan
irdelemeyi görev bildik.

Halet Çambel’in projeleri, en genel anlamıyla, geç-
mişten günümüze aktarılabilenlerin gelecekte de

137

TÜBA-KED 8/2010

Yayın Kurulu

D.10 137_140 / Haled Cambel acilimi:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:19 AM  Sayfa137



Yayın Kurulu

138

var olabilmelerini sağlayacak en gerçekçi yolun
arayışı olarak özetlenebilir. Bu her şeyden önce
akılcı bir kurguyu yansıtır. Geçmişten kalan izler
günümüz için yabancıdır, günümüz yaşamının ola-
ğan bir parçası değillerdir. Bu nedenle akademis-
yenler bunları korumak ya da varlıklarını şu ya da
bu şekilde geleceğe aktarabilmek için çeşitli yol
arayışlarına girmişler. Bulunan çözümlerin çoğu
da, toplumun günümüzdeki gereksinmeleriyle
örtüştürülemediğinden “zorlama” olarak kalmış,
akademisyenler ortadan çekildiğinde kültür var-
lıkları da yok olup gitmiştir. Günümüzde özellikle
gelişmiş ülkelerde kabul edilen temel ilke, kültür
varlıkları ile günümüz yaşamını uzlaşmaz karşıtlar
olmaktan çıkartıp, bütünleştirmektir. Başka bir
deyişle akılcı bir planlamayla, geçmişten kalan izle-
rin günümüzde yaşayan toplulukların düşünsel ve
ekonomik yaşamına katkıda bulunabilmesinin sağ-
lanması ve bunu geçmişe ait kalıntıları deforme
etmeden, “disneyland”e çevirmeden gerçekleşti-
rebilmektir. Bu ilke günümüzde bütün gelişmiş
toplumların temel yaklaşımıdır ve artık sıradan bir
uygulama haline gelmiştir. Halet Çambel ise bugün
bize çok sıradan gelen bu yaklaşımı daha 1950’li yıl-
larda gündemine kendi aklıyla taşımış ve bunun da
ötesine geçerek uygulamıştır. Aşağıda kısaca deği-
neceğimiz uygulamalar, Halet Çambel’in bu işleri
yaptığı 1950’li yıllarda öylesine sıradışıydı ki, hemen
herkes bunları Halet Hoca’nın bir tuhaflığı, aykırı
davranışı olarak görmekteydi. Bu nedenle bu öncü
çalışmayı, kültür mirası konusunda nereden nere-
ye geldiğimizin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi
için, bazı örneklerle açmakta yarar vardır.

Halet Çambel’in vermiş olduğu ilk karar, Karatepe-
Aslantaş ören yerindeki kalıntıların yalnızca bilim-
sel yayınlara konu olmakla yetinilmeyecek kadar
önemli olduğudur. Çambel bunların seçilerek korun-
muş ya da bir yere taşınmış tek bir heykel, kabartma
ya da yazıt olarak gelecek kuşaklara aktarımının, söz
konusu buluntu yerinin önemini ve niteliğini yan-
sıtmakta yetersiz kalacağını düşünmüştür. Kalıntılar
sıradışı güzellikte bir doğal çevre ortamının parça-
sıydı; Karatepe’nin eteğinden geçen Ceyhan, çevre-
deki dağlar, Karatepe’nin görüntüsünü tamamla-
yan uzak Torosların Düldül Dağı, çam ormanı, ırma-
ğın karşısındaki Domuztepe ören yeri ve bunun
arkasındaki plato ve bunların hepsinin ötesinde o
bölgenin insan yaşamı… Öyle bir yaşam ki, yüzyıl-
ların geleneğini, el sanatları, becerileri, kullandıkla-

rı dil, deyimler, fıkralar ve tüm yaşam biçimiyle yan-
sıtan bir kültürel çevre. Karatepe-Aslantaş ören
yerinden, bu en önemlidir diye seçilecek hangi
kabartmayı alırsanız alın, bunu kendi doğal ve kül-
türel çevresinden kopartıp bir müze ortamına sok-
tuğunuzda, bu Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde uzmanlar dışında herkesin önünden
bakmadan geçtiği görkemli Kargamış kabartmaları
kadar bile etki yapmazdı. Bu nedenle Halet Çambel,
kalıntıların doğal çevre içinde onarılarak yerinde
(in situ) korunmasını öngörmüştür (Çambel 1993).
Bu kararın olmazsa olmaz eklentisi ise, ören yeriy-
le bütünleşmiş doğal çevrenin ve özellikle ormanın
varlığını bozulmadan sürdürmesi olmuştur. Bu, Tür-
kiye’nin olağan koşulları içinde sürdürülmesi nere-
deyse olanaksız olan bir karardır. Burada Çambel,
ikinci önemli kararı vermiştir. Ören yerinin de,
ormanın da korunması, o bölgede yaşayan köylüle-
rin ancak içtenlikle sahiplenmesiyle sağlanabilir.

Halet Çambel, zoru başarmıştır; yolun, ustanın, mal-
zemenin bulunmadığı bir ortamda Türkiye’nin ilk
çıplak beton uygulaması olarak ün yapan koruma
çatılarını, Nail Çakırhan ile birlikte gerçekleştir-
miştir. Orman örtüsünü bozmadan, ormanın içinde
tek bir ağacı bile kesmeden kazı evini yapmıştır.
Onbinlerce kırık dökük bazalt parçasını yamaçlar-
dan, dere yataklarından toplamış, bunların arasında
birbirlerine uyanları bularak eksik heykelleri, kabart-
maları tamamlamak için 30 yıla yakın bir süre ina-
nılmaz bir uğraş vermiş, bugün herkesin hayranlık-
la seyrettiği Karatepe, bir bütün olarak ortaya çık-
mıştır (Çambel ve Özyar 2003). Halet Çambel koru-
manın ancak Karatepe’nin milli park statüsüne geç-
mesiyle sağlanabileceğini öngörmüştür. Her ne
kadar Yozgat Çamlığı milli park olarak tanımlan-
mışsa da, o yıllar daha Türkiye’de doğal alanların
milli parka dönüşümünün kurumsallaşmadığı bir
dönemdir. Çambel, bütün devlet kurumlarıyla uğra-
şarak Türkiye’de bir ilki, ilk kapsamlı ve çok yönlü
bir milli park oluşumunu sağlamış, ormanı koru-
muştur. Bu model, diğer bölgeler için de bir örnek
olmuştur. Yalnızca dokuma, el işleri gibi yok olmak-
ta olan somut kültür varlıklarına değil, değeri ancak
günümüzde anlaşılan ve gündemimize son birkaç yıl
içinde giren “Somut Olmayan Kültür Varlıkları”na
da (Intangible Heritage) eğilmiş, söylenceleri, öykü-
leri, deyimleri (Türkmenoğlu 2008), fıkraları topla-
mış (Çambel 2006), bunları yaşatmak için elinden
geleni yapmış, yayımlanmasını sağlamıştır. Bütün
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bunlar, özellikle o yılların koşullarına bakıldığında,
nasıl gerçekleştirdiğini anlamamızın zor olduğu,
Halet Çambel’in özveri, direnç, inat ve daha doğru-
su “yapılamazı kabul etmemesi”nin bir sonucudur.
Bugün hemen herkes, Halet Çambel Karatepe başa-
rı öyküsünü gözle gördüğümüz, elle tutabildiğimiz bu
sonuçlara bağlamaktadır. Ancak kanımızca bunlar-
dan çok daha önemli olan, Çambel’in planlamaya
bütüncül yaklaşımıdır. Bu gerçekten çağının çok
ötesinde çığır açıcı bir yaklaşımdır. Her ne kadar bu
yazının konusu değilse de, Çambel’in bu özelliği
1964–1966 yılları arasında sürdürdüğü Çukurova
Bölge Planlama ve Adana Tarihi Kent Belgeleme
Projelerinde de karşımıza çıkacaktır. Eğer son 40 yıl
içinde Türkiye’de baraj bölgelerinde kurtarma kazı-
ları yapılabilmiş ise, bu Halet Çambel’in Kemal Kur-
daş’la beraber mimarı olduğu “Keban Projesi” saye-
sindedir.

1950’li yıllarda Karatepe’nin çevresindeki köyler ve
özellikle ören yerine en yakın olan Kızyusuflu Köyü,
ormancılıkla geçinen fakir köylerdir. Köylerin büyük
bir kısmında okul olmadığı gibi, köylülerin günü-
müzde geçerli olacak hiçbir alanda ustalığı, beceri-
si yoktur. Buna karşılık kilim dokuma, tahta işçiliği
gibi alanlarda köylüler geleneksel beceri ve ustalık-
larını korumaktadır. Halet Çambel bu iki gerçeğin
üzerine gitmiştir; bunun çözümünün uzun erimli,
soluklu ve gerçekçi bir planlamaya bağlı olduğunu
görmüş, yol haritasını buna göre çizmiştir. Planla-
manın temeli eğitimdir; okuma yazmanın bilinme-
diği, okulun olmadığı ve hiçbir öğretmenin dağba-
şında yolu, ulaşımı olmayan köye gitmek istemedi-
ği bir yerde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleşti-
remediği işe soyunmuştur. Ders vermeyi kendi üst-
lenmiştir, arkadaşlarını yardıma çağırmıştır, köylü-
nün okuryazar olmasını sağlamış, sağlık hizmetleri-
nin gitmediği yöreye ilkyardım istasyonu kurmanın
yanı sıra, İstanbul Üniversitesi’nin Eczacılık Bölü-
mü’nden bedava ilaç temin edip hasta ve yara, bere,
yanık, yılan sokması gibi nedenlerle gelenlerin bakı-
mını da bizzat üstlenmiştir.

Meslek sahibi olsunlar diye kurslar açmış, maran-
gozluk ve demircilik öğretmiştir. Bu eğitimi verme-
si için vilayet kanalıyla teknik eleman getirir. Ancak
elemanlar köyde kalmak istemediklerinden çeşitli
bahanelerle işi bırakıp gitme eğilimindedir. Onlar-
la pazarlığa oturur. Vilayetten gelen elemanların
amacı Almanya’ya usta işçi olarak gitmektir. Halet

Hanım “Almanca biliyor musunuz” der, “bilmiyor-
sanız Almanya’ya gidemezsiniz”. Pazarlık, Halet
Çambel’in kurs hocalarına Almanca ders vermesi,
kurs hocalarının da köyde kalıp köylüyü eğitmesi ile
sonuçlanır. Köyün geleneğinden gelen ancak niteli-
ğini yitirmiş olan dokumacılığı, kaliteli üretimle köy-
lünün ihtiyacı olan ekonomik kazanımın sağlanabi-
leceği öngörüsüyle ele almıştır. Köy, uzun yıllardır
geleneksel kök boyayı unutmuştur. Yaşlılarla konu-
şarak bitkilerden kök boyayı elde etme yollarına
dair kırıntı halindeki son bilgileri toplamıştır. İlk
olarak iki renk elde edilmiştir; ancak bunları kulla-
narak dokuma yapılması için köydeki kadınları ikna
etmek beklenmedik bir güçlük olmuştur. İlk başta
yalnızca bir kadın bunu kabul eder, kadın kilim
dokur, Halet Çambel köylüğü teşvik etmek için
değerinin üzerinde kilimleri satın alır, kadın dokur,
Çambel satın alır, aldıklarını eşe dosta dağıtır; bun-
lar kimsenin beklemediği kadar nitelikli, güzel kilim-
lerdir. Talep oluşur, talep oluştukça başka kadınlar
da kök boya kullanmaya başlarlar. Yeni kök boya
renkleri ortaya çıkar ve 1970’lere gelindiğinde “Kara-
tepe kilimi” bir marka gibi ün yapar, pazara açılır.
Kuşkusuz buradaki beklenmedik gelişme, Karatepe
kilimlerine olan talepteki olağanüstü artışı, köy
kadınlarının kök boya kullanarak karşılamasındaki
yetersizlik ve dolayısıyla yeniden bazılarının sente-
tik boyaya dönmeleri olmuştur.

Orman köyüdür, hayvanları keçidir, keçi ormana
zarar vermektedir. Başka yerlerde olduğu gibi köy-
lünün ormana girmesini yasaklamanın kalıcı bir
çözüm olmadığını bilen Halet Çambel, köylüyü keçi
yerine koyun beslemeye ikna eder. Köylü koyuna
nasıl bakılacağını bile bilmemektedir, bunu öğretir.
Demirci atölyesi kurar, köyden marangoz, demirci
yetişmesini sağlar. Köyün ahşap işçiliğini, ormana
zarar vermeyecek bir endüstriye dönüşecek şekle
yönlendirir, tahta kaşık, süs eşyaları gibi özgün ve
nitelikli ürünlerin yapılıp satılmasını sağlar. Köylü
sahipsizdir, Halet Çambel kişiliğini ve akademisyen
kimliğini kullanarak devletin olanaklarının doğru
bir şekilde oraya gelmesi için çaba gösterir, okulla-
rın yapımı, köye su ve yol gelmesi, Aslantaş Milli
Parkı, dinlenme tesisleri başta olmak üzere, sadece
Kızyusuflu Köyü’nün değil, çevredeki bütün köyle-
rin eli-kolu olmayı üstlenir, devletin yapması gerek-
li olup yapmadıklarını sağlar. Köyün ve kazı yerinin
iletişimi için telefon şebekesinin kurulması gerekir.
Bunun gerçekleşmesi için devletin önkoşulu, orada
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bir PTT şubesinin açılması ve bunun işletmesini sür-
dürecek bir görevlinin bulunmasıdır; bu da o günkü
koşullarda olası değildir. Bir PTT şubesi kurar, oraya
köyden birini oturtur. O zamanki sisteme göre bu tür
şubelerdeki memurun ücreti yapılan işten alınan
prime bağlıdır. Karatepe’nin ise böyle bir iş hacmi
yoktur. Sistemin yürümesi için Çambel, bloklar halin-
de posta pulunu kendi satın alır, bir kış boyunca
İstanbul’da herkese posta pulu dağıtarak şubenin
yaşamasını sağlar. Tüm bunlardan dolayı bölge halkı
için Halet Çambel “Halet Abla”dır (Küçük 2010).

Halet Çambel’in kurgusu, kültür varlıklarının top-
lumdan kopuk nesneler olmadığı, gerçekçi çözü-
mün bütüncül bir yaklaşım, planlamayla sağlana-
bileceği esasına dayanır. Bu yaklaşımı uygulama-
nın çok farklı modelleri olabilir. Halet Çambel,
bölgenin ve günün koşullarına uygun en gerçekçi
ve aynı zamanda akılcı çözümleri geliştirmiş ve

uygulamıştır. Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müze-
si, bu müzeyle bütünleşen milli park gibi çeşitli
birimlerle birlikte bir bütündür. Dergide ele aldı-
ğımız tüm uygulama örnekleri, Halet Çambel’in bu
modelinden esinlenen çalışmalardır. Arada bir
tek fark vardır, o da günümüzde bu tür uygula-
maları yapmak için gerekli olan koşulların, 1950’li
yıllara göre çok daha rahat olduğudur. Artık
hemen her yere giden bir yol, dağları bayırları
gezme hevesinde olan kalabalıklar, teknik araç
gereç ve daha da önemlisi kazı ekiplerinin elinde
bu iş için harcayacak ödenek bulunmaktadır. Söz
konusu projeler Halet Çambel’in öngörüsünü
günümüze taşımış, gerçekleştirmiştir; eksik kalan
ise, Halet Çambel’in 1950’lerde yapmış olduğu
gibi, daha da ileriyi görerek yeni yaklaşımların
geliştirilememesidir. Eğer bu gerçekleştirilebilir-
se, geçmişten günümüze kalanlara bir gelecek
sağlayabiliriz.
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Çayönü, uygarlık tarihinin en önemli dönüşümlerinin yaşandığı, Neolitik Dönem olarak adlandırılan 3 binyı-
lı aşkın bir süreyi, göreli olarak iyi korunmuş yapı kalıntıları, zengin buluntu topluluğu ile en iyi temsil eden önem-
li kazı yerlerinden biridir. Çayönü kazılarında geniş alanların kazılabilmiş olması, art arda gelen kültürel evre-
leri, o dönem yaşamını diğer kazı yerlerinden göremediğimiz ayrıntıyla tanıtabilmiş ve buranın önemini daha
da artırmıştır. Bilimsel açıdan taşıdığı önemin yanı sıra, etkileyici güzelliği olan doğal çevredeki konumu yerle-
şimi, gezmeye gelen açısından daha da çekici bir duruma getirmiştir. Ancak ortaya çıkan yapı kalıntıları, doğa
ve insan tarafından kolayca tahrip edilebilecek niteliktedir ve yerinde korunması hemen hemen olanaksızdır.
1964 yılından itibaren aralıklı olarak süren kazı çalışmaları 1991 yılında sona erdiğinde, açılmış olan alanın korun-
ması ve sayıları giderek artan ziyaretçilere anlamlı bir şekilde sunulması, proje ekibinin karşı karşıya kaldığı önem-
li bir sorun olmuştur. Çayönü, çok uzun bir dönemi temsil eden ellinin üzerinde yapı katının yanı sıra, kazı süre-
cinde açılan sondajlar ve derin açmalar nedeniyle, konunun uzmanı olmayanların kolay algılayamayacağı bir
duruma gelmişti. Bu bağlamda verilen ilk karar, bu yerleşimin topluma aktarılmasında hangi tabakaların ve
hangi yapıların seçilerek sergileneceği olmuş ve yerleşimde kültürel değişimi en iyi yansıtan dört evrenin sergi-
lenmesine karar verilmiştir. Uygulamanın ilk aşamasında mevcut kalıntıların korunmasına çözüm olarak, tüm
özgün kalıntılar gömülmüş ve kazı alanı gelişim sürecini yansıtacak şekilde kademelendirilmiştir. Oluşturulan
bu kademelerin üzerinde, seçilmiş olan tabakalar birebir benzerlerine uygun olarak yeniden yapılmıştır. Böyle-
likle koruma için bir çatı örtüsü yerine, yerleşimi doğal çevre ortamıyla bütünleştirecek bir sergileme düzeni oluş-
turulabilmiştir. Projenin uygulamaya geçirilememiş aşaması ise, çevre düzenlemesi ile yakın çevresindeki diğer
kültür ve doğa varlıklarıyla Çayönü’nün bütünleşmesinin sağlanmasıdır.
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ABSTRACT

Çayönü is one of the most outstanding sites of the Neolithic period; the life span of the site covers the full extent
of the formative process of the Neolithic period. Çayönü is one of the few sites where it is possible to see how
the Neolithic way of life began by living in simple round hut-like structures which later developed into rectan-
gular multi-functional houses. Due to the fact that the excavations were carried out on a large scale, exposing
extensive areas, Çayönü stands as one of the most informative sites of this period. Thus, what has been
exposed at Çayönü is of critical importance, laying the foundations of our present-day civilization. Along with
its architectural remains, the environmental setting of the site, nearby the Hilar travertine formations is extreme-
ly appealing, also presenting a challenging vista of the East Taurus Range.

In spite of the significance of its architectural remains in the history of civilization, what has been exposed, con-
sists of walls constructed by laying cobble-like pebbles with no binding material, thus vulnerable to the destruc-
tion of both men and nature. Moreover, since the beginning of excavations in 1964, work had been carried out
on different levels, partially disturbing other architectural layers, at the same time exposing others to natural ero-
sion. Up to 1990’s, the site was mainly known and visited by experts; however, in time, Çayönü began attract-
ing increasing numbers of visitors, who were mostly disappointed with what they encountered. To a non-expert
on Neolithic architecture, excavated areas, besides having no appealing appearance, were almost impossible to
perceive. Thus, it was considered necessary to develop a strategy that would combine two objectives: protection
of the excavated remains and taking the necessary steps to design the site as an open air museum.

Prehistoric sites, regardless of their significance, are rarely available to general public. In this respect, besides
the difficulties encountered in preservation and in restoration, the need for an intellectual background that
is necessary to appreciate their significance, also stands as a major drawback. Being aware of these difficul-
ties, an ambiguous site management project had been designed for the restoration, renovation of the archi-
tectural remains, and to develop the site as an open-air museum. The master plan of this project comprised
a number of work-packages, including open-air museum, site museum, natural reserve area, experimental
archaeology area, village museum etc. Among these, from 1989 to 1991 only a part of the open-air site muse-
um had been accomplished.

On this line, the following decisions were taken: the site should not be cut-off from its environment, thus no part
of it would be roofed over; the original remains will be buried, as this was seen as the only means for their future
protection; only the most diagnostic remains representing the four major stages of development will be displayed;
the phases to be displayed will be, the round houses, grills, cell buildings and large rooms; for display, one to
one models of the buildings will be used; the display, besides revealing major architectural structures, should
also reflect the changing pattern of settlement planning. With these objectives, the eastern section of the exca-
vated area had been filled in, terraced and models of the buildings were made, thus while providing the visitors
evolutionary stages of the site within its natural environment, at the same time protecting the original remains.

ÇAYÖNÜ YERLEŞİMİNİN ÖNEMİ

Çayönü kazıları, yalnızca Anadolu için değil, Yakın-
doğu Neolitik kültürleri açısından da yadsınmaz bir
öneme sahiptir. 1964 yılında Halet Çambel ile Robert
J. Braidwood’un Güneydoğu Anadolu Karma Tarih-
öncesi Projesi kapsamında İstanbul ve Chicago Üni-
versiteleri ortaklığında başlatmış oldukları kazı çalış-
maları, 1991 yılına kadar 17 yıl boyunca sürdürülmüş-
tür. Çayönü, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın başla-
rından, yaklaşık M.Ö. 9200 yıllarından, Çanak Çöm-

lekli Neolitik Çağ’ın sonlarına, M.Ö. 6000 yıllarına
kadar 3000 yıllık süreçteki gelişimi hemen hemen
kesintisiz olarak yansıtan ve dolayısıyla Neolitik yaşam
biçiminin ortaya çıkış ve gelişimini kapsamlı olarak
gösteren ender kazı yerlerinden biridir. Çayönü kazı-
larının ilk yıllarında ülkemizde, Yakındoğu’nun Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönemi’ni yansıtan başka hiçbir
kazı yeri bulunmamaktaydı. Yakındoğu arkeolojisinin
kendine özgü adlamasında PPNA (Pre Pottery Neo-
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lithic A) ve PPNB (Pre Pottery Neolithic B) olarak bili-
nen ve insanların tarıma, hayvancılığa, çiftçiliğe nasıl
başladığını; yerleşik yaşamın, köy yaşantısının ortaya
çıkışını temsil eden bu süreci ülkemizde yalnızca
Çayönü’nden bilmekteydik. Daha sonraki yıllarda
gerek Güneydoğu Anadolu’da, gerek İç Anadolu’da
bu süreci yansıtan Hallan Çemi, Cafer Höyük, Neva-
li Çori, Göbekli Tepe ve Aşıklı Höyük gibi yerlerde
de kazılar yapılmış, uygarlık tarihinin devrim niteli-
ğindeki bu önemli değişim süreci, Çayönü’nden daha
görkemli kalıntılarla ortaya çıkmıştır. Ancak Çayönü
halen, arkeoloji tarihi ve özellikle Neolitik Çağ araş-
tırmaları açısından taşıdığı önemi yitirmeden koru-
maktadır. Bunun nedeni yalnızca Çayönü’nün uzun bir
süreci eksiksiz olarak sunması değil, kazıların çok
geniş bir alanda sürdürülmüş olması nedeniyle, bir
Neolitik yerleşimin mimari düzenini, toplumsal örgüt-
lenme modelini anlatacak şekilde yansıtmış olmasın-
dandır (Res. 1). Çayönü yerleşimi yapı kalıntıları ve
bunların korunmuşluğu açısından, diğer Neolitik yer-
leşimlerden farklı bir durum sergiler. Örneğin Göbek-
li Tepe’de yapı duvarları tümüyle taştır ve yer yer 5 m
yüksekliğe kadar korunmuştur. Ancak yapıların bu
şekilde korunmuş olması, diğer evrelerin algılanmasını
engellemektedir. Aynı şekilde Aşıklı Höyük’te kerpiç
duvarlı yapılar üst üste aynı yerde inşa edildiklerinden,
yalnızca en üst evreyi görmek mümkündür. Çayö-
nü’nde ise, hemen hemen bütün evrelerde yalnızca
duvarların alt sıraları subasman şeklinde taş örülmüş
ve bir sonraki evrenin yapıları bu duvarları neredeyse
hiç bozmadan yapılmıştır (Res. 2). Aynı zamanda
yerleşmenin yaşam süresi boyunca yerleşim düzeni
belirli aralıklarla değiştiği için, mimariyi en eski
döneminden en yeni katmanına kadar kazı alanının
farklı kesimlerinde izlemek olasıdır. Bu nedenle
Çayönü, Neolitik mimarinin ve yerleşme düzeninin
süreç içinde izlenmesini sağlayan ayrıcalıklı bir kazı
yeridir (Res. 1).

Bu yazının amacı Çayönü yerleşimini, mimarisini,
buluntu topluluğunu ve uygarlık tarihi açısından
taşıdığı önemi anlatmak değildir; bunlar birçok
yayında çeşitli ayrıntılarla ele alınmıştır (Bıçakçı
2001; Erim-Özdoğan 2007; Özdoğan ve Özdoğan
1990; Özdoğan vd. 1994). Burada amacımız, uygar-
lık tarihi açısından bu denli önem taşıyan bir yerle-
şimin korunması ve ortaya çıkan yapı kalıntılarının
topluma kazandırılmasıyla ilgili sorun ile bu bağ-
lamda deneysel nitelikte gerçekleştirilen uygulama-
nın tanıtılarak tartışmaya açılmasıdır. Ancak yine de
konunun uzmanı olmayanlar için Çayönü’nün öne-

mini madde başları olarak sıralamanın yararlı olacağı
düşüncesindeyiz:

- Çayönü, mimarinin gelişim sürecini somut verilerle
en açık şekilde gösteren halen tek kazı yeridir. Bilin-
diği gibi insanlar, yüz binlerce yıl boyunca hafif mal-
zemelerden yapılmış kulübe ve çadır türü barınak-
larda yaşamışlardır. Neolitik Dönem barınağın yeni
işlevler yüklenerek konuta dönüşüm sürecini temsil
eder (Özdoğan 2006a, 1996). Barınağın yeni işlevler
yüklenmesi “geçici” yapı kavramını “kalıcı” olmaya
dönüştürmekle kalmamış, farklı işlevler için özel
bölümleri olan bir yapı düzenini de gerektirmiştir.
Barınak türü bir yapıda duvar ve dam ayrımı yoktur;
yapılar köşeleri olmayan, yuvarlak ya da oval plana
sahip tek bir mekandan oluşur. Yalnızca barınma
amacıyla kullanıldıklarından, çadır ya da kulübe
şeklindeki bir yapının boyutları da yaşamak için
yeterlidir. Bu süreçte bilinen yapı tekniği duvarların
dal, kamış gibi hafif malzemelerden örülmesi, üzer-
lerinin deriyle örtülmesi ya da çamurla sıvanmasıdır.
Çayönü yerleşiminin en eski kültür evresi, bu tür
yuvarlak yapılarla başlamıştır. Yerleşik yaşamın gele-
nekselleşmesiyle birlikte bu tür bir yuvarlak kulü-
benin kapladığı alanın yeni işlevleri karşılayamaya-
cak kadar yetersiz kaldığı, yeni çözümlerin aranmış
olmasından anlaşılmaktadır. Çayönü’nün ikinci evre-
si “ızgara planlı yapılar” olarak bilinen ve gene
PPNA dönemine tarihlenen kültür katıdır. Bu evre-
de karşımıza ızgara planlı olarak tanımlanan yeni bir
yapı türü çıkmaktadır. Taş temelli ve yaklaşık 11 m
uzunluğunda 6 m genişliğinde olan bu yapılar, üç
bölümden oluşmaktadır. Esas yaşam alanını oluş-
turan ilk bölüm, ızgara gibi birbirine koşut taş dizi-
lerinin üzerine çalı çırpı örtülüp üzerinin kil sıvan-
masıyla tabanı yapılan dikdörtgen görünümlü bir
alandır. Ancak bu mekanın üzerinin aynen kulübe-
lerde olduğu gibi ağaç ve dallarla örülerek kapatıl-
dığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapı, yaşam düzle-
minde dikdörtgen görünümünde olmasına karşın,
köşeleri, temeli, dik duvarları ve ayrı bir birim ola-
rak çatısı olmayan bir biçimleniştedir. İkinci birim
ise, bunun önünde alçak bir taş duvarla sınırlanmış,
zemini küçük taş döşeli, bir kenarında ocağı bulunan,
yalnız bu yapıya ait bir açık kullanım alanıdır. Bunun
da önünde, gene alçak taş duvarlarla sınırlandırılmış
ve olasılıkla depolama amaçlı kullanılan hücre gibi
küçük bölümler vardır. Izgara plan tipinin gelişerek
birkaç yüzyıl devam ettiği, bu süreç içinde yapının
giderek dörtgen bir dış duvara sahip olduğu ve taban
altındaki ızgaraların da bir taş döşemeye dönüştüğü
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görülmektedir. Bu nedenle ızgara planlı yapı evre-
si, mimarlık tarihinde çok tartışmalı olan yuvarlak
plandan dörtgen plana nasıl geçildiğini tüm aşama-
larıyla sergileyen bir süreci yansıtmaktadır. Çayö-
nü’nün daha sonraki evresi olan “taş döşeli yapılar”
evresinde artık yapıların köşe bağlantılarının ortaya
çıktığı ve giderek duvarların, artık bağımsız yapı
öğesi durumuna dönüşmüş olan çatının ağırlığını
taşıyan bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir.
PPNB Dönemi’ne gelindiğinde günümüze kadar
gelen mimarinin tüm özelliklerinin deneme yanılma
yöntemiyle ortaya çıktığı; taş temelin, bunun üze-
rinde taş duvarın, önceleri dökme, daha sonra bloğa
dönüşen kerpicin, düz damın, lentoları olan kapı ve
pencerelerin, bodrum ve bunun üzerinde yaşamın
sürdüğü ikinci bir katı olan yapının, ikinci kata çıkan
düzenli merdivenlerin, günümüz Yakındoğu köy
mimarisiyle hemen hemen aynı nitelikte oluştuğu
görülmektedir. Çayönü’nün son evresi olan Çanak
Çömlekli Neolitik Çağ mimarisi ise, gerek plan tip-
leri, gerek duvar örgüsü, gerekse de yapı planlama-
sıyla günümüz Yakındoğu köylerinden farksız bir
durumu yansıtır. Burada kısaca özetlediğimiz Çayö-
nü mimarisi, mimarlık tarihinde Yakındoğu mima-
risinin tüm aşamalarının izlendiği, Neolitik Dönem
insanlarının yeni gereksinimler için nasıl çözümler
ürettiğini gösteren bir okul kitabı niteliğindedir.

- Çayönü, yalnızca mimarisiyle değil, yerleşme düze-
nini yansıttığı toplumsal örgütlenme modeliyle de
Neolitik Dönemi ve o dönemin yaşam biçimini en iyi
yansıtan kazı yeridir. Çayönü’nün ilk yerleşiminden
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın sonuna kadar,
yerleşim birbirinden farklı birimlerden oluşmaktadır.
Yerleşimin en doğusunda konutlardan farklı özel-
liklere sahip, kült yapısı ya da ilk tapınaklar olarak
adlandırabileceğimiz, o dönem ölçeğinde anıtsal
sayılacak özel yapılar yer almaktadır. Bunlar payan-
da ve nişli taş duvarları olan, tabanları büyük taşlar
ya da terrazzo tekniğinde, kirecin söndürülmesi gibi
yüksek teknolojiyle yapılmış geniş mekanlardır. Bun-
ların bazılarında üzerinde boya izi de olan dikilitaş-
lar bulunmuştur. Çayönü’ndeki bu kült yapıları ara-
sında özellikle “saltaşlı yapı” ve “terrazzo tabanlı
yapı”, Göbekli Tepe ve Nevali Çori gibi yerleşim-
lerde çok daha anıtsal boyutlarda gördüğümüz yapı-
larla aynı özelliklere sahiptir. Bu yapıların bir diğer
örneği de, içinde 400’den fazla bireye ait kemiklerin,
kafataslarının depolanmış olduğu ve “kafataslı yapı”
olarak tanımlanan yapıdır (Res. 3). Bu kült yapıla-

rının hemen batısında, yaklaşık 40 x 20 m’lik bir
alanın tören meydanı gibi özenle düzeltildiği, içinde
diziler halinde dikilitaşların bulunduğu ve bu alanın
kuzey yanı boyunca diğer konutlardan daha büyük
ve nitelikli bir yapı dizisinin konumlandırıldığı
görülmüştür. Yerleşmenin orta kesiminde avlu nite-
liğindeki alanları çevreleyen konutlar, en batısında
ise küçük işlikler bulunmaktadır. Bu yapılanmasıy-
la Çayönü ilk kez, Neolitik yaşamın önceleri sanıldığı
gibi eşitlikçi değil, tabakalanmış bir toplumsal düze-
ne sahip olduğunu açık bir şekilde göstermiştir.

- Çayönü yerleşimi ilk dönemlerde yerleşik bir avcı
topluluğudur. Ancak çok sınırlı miktarda bazı tahıl ve
bitkilerden de beslenmede yararlanıldığı anlaşıl-
maktadır. Çayönü’nün “hücre planlı yapılar” olarak
bilinen Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın son evre-
sine gelindiğinde, artık bir çiftçi topluluğuna dönüş-
tüğü, koyun, keçi, sığır ve domuz gibi çiftlik hayvanı
sürülerine sahip olduğu, tahıl, mercimek ve bakla-
gillerin tarımını yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
avcı - toplayıcı düzenden besin üretimine dayalı köy
yaşamına geçişin tüm aşamaları, Çayönü kazılarında
somut verileriyle izlenebilmiştir.

- Çayönü kazıları çok geniş bir alanda sürdürüldü-
ğünden, bu döneme ait her türlü buluntuyu ve bun-
ların nasıl yapıldığını gösteren teknolojinin aşama-
larını da izleme olanağı vermiştir. Çayönü’ne özgü
buluntu türlerinin arasında en şaşırtıcı olanı, çanak
çömleğin bulunmasından önce madenin kullanıl-
mış olmasıdır. Zengin bakır yataklarının yakının-
daki konumu, daha M.Ö. 9. binyılda bakırın ısıtıldı-
ğı zaman kolay biçimlendirilebildiğini öğrenmeleri-
ni sağlamış ve dünyanın bilinen en eski bakır aletle-
ri Çayönü’nde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra çak-
maktaşı, Bingöl dağlık bölgesinden gelen obsidyen
ve çeşitli başkalaşım kayaçlarından, gerek günlük
kullanım için işlevsel, gerek süs eşyası, takı gibi sos-
yal sınıf göstergesi olacak özel beğeni eşyaları yapıl-
mıştır. Dolayısıyla Çayönü kazıları, Neolitik Dönem
buluntu topluluğunu, teknolojisi ve tüm çeşitleme-
siyle yansıtmaktadır.

Burada kısaca özetlendiği gibi Çayönü, uygarlık tari-
hinin en önemli dönüşüm sürecini, en kapsamlı ve
tüm aşamalarıyla yansıtan bir kazı yeri durumunda-
dır. Çayönü kazılarının sonuçları bilim dünyasına,
genel ölçekte ve çeşitli ayrıntılarla birlikte, kazıların
başladığı 1964 yılından bu yana 100’ü aşkın yayınla
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tanıtılmıştır. Burada karşılaştığımız sorun, bu denli
önemli bir kazı yerinin gelecek kuşaklara korunarak
nasıl aktarılacağı ve bu kadar eski tarihe ait bir
buluntu yerinin konunun uzmanı olmayan ziyaret-
çilere nasıl yansıtılacağı olmuştur. Bu konunun tar-
tışmasına girmeden önce, buluntuların durumu ile
ilgili sorunsalı belirleyen bazı noktaları kısaca tanıt-
makta yarar vardır.

ÇAYÖNÜ’NÜN KORUNMASI VE SERGİLENMESİYLE
İLGİLİ SORUNLAR

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi, Çayönü yerleşi-
minin 3000 yıllık yaşam sürecini yansıtan yapılar,
göreli olarak iyi korunmuş durumdadır. Ancak;

- Özel kült yapıları dışındaki konutlarda kullanılan
taşlar çok küçük çaytaşlarıdır ve bunların arasında
bağlayıcı bir harç kullanılmamıştır. Özellikle Çayö-
nü’nün en özgün yapı türü olan ızgara planlı yapılar,
dereden toplanmış küçük çakıl taşlarının yere dizil-
mesiyle oluşturulmuştur. Yukarıda da kısaca değin-
diğimiz gibi bunlar, yapının yükünü taşıyan bir sis-
temin parçaları değil, yalnızca yaşam düzlemini yer-
den yükselten ve yalıtımı sağlayan taş dizileridir.
Her ne kadar hücre planlı yapılar evresinde taş
duvarlar taşların birbirine alıştırılmasıyla örü halin-
de kullanılmışsa da, gene bağlayıcı harç kullanılma-
dığından kazıyla ortaya çıkan duvarların korunma-
sı ciddi bir sorundur.

- Yapılarda, özellikle ızgara planlı yapılarda, üst sis-
temi aynı konumda olan yeni evreler vardır. Her ne
kadar kazı sürecinde bunlar, ayrı ayrı ayrıntılı olarak
kazılmışsa da, alışık olmayan bir gözün iç içe geçmiş
durumda olan duvarları birbirinden ayırması hemen
hemen olanaksızdır (Res. 2).

- 17 kazı sezonu kazılmış olan bir yerde, kazı farklı
katmanlar içinde kademeli olarak sürdürülmüş, yer
yer alt katmanlara kadar inen derin sondajlar açıl-
mış ve kazı alanlarında 1964 yılından bu yana doğal
etkilerle aşınmalar, çökmeler ve yeni toprak birik-
meleri olmuştur (Res. 4–5). Bu da ziyaretçinin kalın-
tıları algılamasını olanaksız duruma getirmiştir.

- Her yerleşim yeri gibi, Çayönü’nde de Neolitik
Dönem’den sonra kısa süreli yerleşmeler olmuş,
özellikle İlk Tunç Çağı ve Demir Çağı’nda çeşitli
nedenlerle Neolitik dolguları bozan çukurlar açıl-
mıştır. Bu tür çukurlar da mimarinin algılanmasını

alışık olmayan bir göz için güçleştirmektedir.

- Çayönü’nün bulunduğu Ergani Ovası, çok sert
doğa koşullarına sahiptir. Karasal iklimin hakim
olduğu Ergani Ovası’nda zaman zaman çok şiddet-
li selli yağmurlar, kışın şiddetli don görülmekte ve kar
örtüsü bulunmaktadır. Dolayısıyla deniz seviyesinden
800 m yükseklikteki Çayönü’nde arkeolojik dolgu ve
yapı kalıntıları açık bırakıldığında doğal nedenlerle
akmakta ya da dağılmaktadır.

Yerleşmenin kültür tarihi açısından taşıdığı önem,
burada elde edilen sonuçların topluma kazandırıl-
ması için bir düzenleme yapmaya bir anlamda bizi
zorlamıştır. Burada karşılaştığımız temel iki sorun;
mevcut kalıntıları koruyarak gelecek kuşaklara aktar-
mak ve aynı zamanda yerleşmeyi uzman olmayan bir
ziyaretçinin algılayabileceği bir duruma getirmekti.
Ancak bu sorunların çözümü arkeoloji kökenli olan
bizlerin uzmanlık alanımızın tümüyle dışındaydı ve
ülkemizde bize örnek olabilecek bir uygulama
hemen hemen hiç yoktu. Özellikle tarihöncesi yer-
leşim yerleri, kazı sonrasında buraları uzman olma-
yanların ziyaret etmesi beklenmediğinden, herhan-
gi bir düzenleme yapılmadan terk edilmekte, tarih-
öncesi kültürlerin yalnızca buluntularıyla müzelerde
topluma aktarılmasıyla yetinilmekteydi. Bu konuda
belki tek istisna Karain Mağarası’nın bir ören yeri
olarak ziyarete açılmış olmasıydı; ancak orada da
korunaklı bir mağara ortamının oluşu ve arkeolojik
dolgulardan çok mağaranın çekiciliği, farklı çözüm-
leri beraberinde getirmişti. Bunun dışında ülkemiz-
de koruma uygulaması olarak yalnızca üç örnek,
Karatepe-Aslantaş (Çambel 1993), Demircihöyük ve
Boğazköy (Neve 1998) bulunmaktaydı. Her üç kazı
yeri de Çayönü’nden 4-5 binyıl kadar daha yeniydi
ve bunlardan Karatepe ve Boğazköy büyük taşlardan
yapılmış anıtsal duvarları, kabartmaları, heykelleri
olan ören yerleriydi. Demircihöyük ise tümüyle ker-
piçten inşa edilmiş bir İlk Tunç Çağı yerleşimiydi.
Derginin bu sayısında H. Çambel’in makalesinde
ayrıntılı olarak anlatılan Karatepe kazı alanında
yapılan uygulama, yerinde onarımla birlikte koruma
çatısını içermekteydi. Boğazköy’de P. Neve’nin
büyük kale ve büyük tapınaktaki uygulaması ise çok
daha farklıydı. Özgün kalıntılar gömülmüş, üzerine
aynı yerde benzeri yapılmıştı. Ancak kullanılan yapı
taşları, insanlar ya da doğa tarafından yerinden
oynatılamayacak büyüklükteydi. Demircihöyük ise,
bu örneklerden farklı olarak doğal etkilerle çok
kolay bozulacak kerpiç mimariye sahip olduğun-
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dan, tüm diğer kerpiç kalıntılarda olduğu gibi korun-
ması olanaksız görülmekteydi. Kazıyla ortaya çıkan
kalıntıların korunması gerektiğine inanan M. Korf-
mann, burada farklı bir çözüm uygulamıştı. Demir-
cihöyük’te kazmış olduğu tüm alanı tekrar toprak-
la doldurarak özgün kalıntıları gömmüş ve höyüğün
bütünlüğünü yeniden ortaya çıkarmıştı. Kuşkusuz
bu çözüm gelen ziyaretçinin, eğer gelirse, arkeolo-
jik kazıyla ortaya çıkanları değil, ancak topograf-
yanın bir parçası olan höyük yükseltisini sanki kazıl-
mamış gibi algılamasını sağlamayı amaçlamaktay-
dı. O yıllarda ülkemizde herhangi bir korumanın
uygulandığı tarihöncesi ya da öntarih dönemine
ait başka bir kazı yeri de yoktu. Çok daha görsel
kalıntıların bulunduğu Troia, Alacahöyük, Çatal-
höyük gibi kazı yerleri ise hiçbir koruma önlemi
alınmadan tümüyle terk edilmiş durumdaydı.

Yukarıda değindiğimiz üç çözümden koruma çatı-
sı, Çayönü’ne birçok bakımdan uygun olmayan bir
seçenekti. Her şeyden önce Çayönü’nün çekiciliği-
ni oluşturan herhangi tek bir yapı, anıtsal bir kalın-
tı değil, yerleşmenin bütünlüğüydü. İkinci neden
Ergani Ovası gibi sert karasal iklim koşullarının
belirleyici olduğu bir yerde koruma çatısı, yazın
boğucu olurken, kış koşullarında yağmur ve karın
kuvvetli rüzgarla gelmesi nedeniyle koruma sağla-
mayacaktı. Tüm bunların yanı sıra yerleşmenin
konumu olağandışı bir güzelliğe sahipti. Hemen
güneyinde çok ilginç kireçtaşı oluşumlarıyla Hilar
kayalıkları, kuzeyde ise Ergani Ovası’nı çevreleyen
Doğu Toros yayı ve kuzeydoğusunda Ergani Ova-
sı’na hakim Zülküf Dağı, yerleşim yerinin görünü-
münü zenginleştiren, doğal çevre ortamıyla bütün-
leştiren bir görünüm sergilemekteydi (Res. 6–7).
Yapılacak koruma çatısı hangi sistemde olursa olsun
bu görünümü engelleyecek, yerleşimi yapaylaştıra-
caktı. Bu nedenle koruma ve sergileme projesini
oluştururken koruma çatısı bir seçenek olarak düşü-
nülmemişti. Korfmann’ın Demircihöyük uygula-
ması her ne kadar özgün kalıntıların korunması için
bir çözümse de, yerleşimin temsil ettiği kültürün algı-
lanma seçeneğini tümüyle ortadan kaldırmaktaydı.
Ayrıca Demircihöyük düz ovada tanımlı bir tepe,
gerçek anlamıyla topografyayla bütünleşmiş bir
höyük görünümüne sahipti. Çayönü ise kazı önce-
sinde bile arkeolojik dolgusu ancak belli olan yay-
van ve silik bir dolguya sahipti. Koruma için burayı
tekrar doldursak bile, dolgu kalınlığı çok az oldu-
ğundan üzerindeki toprağın işlenmesi altta korun-

mak istenen yapıları birkaç yıl içinde yok edecekti.
Bu nedenle Neve’nin Boğazköy’de yapmış olduğu
uygulamayı Çayönü’nde deneyerek uygulamaya
karar verilmiştir. Başka bir anlatımla Çayönü’nde-
ki koruma projemiz, özgün kalıntıların gömülerek
doğa ve insan etkisinden korunması, buna karşılık
yerleşim ve mimarinin doğal çevre ile bütünleşmiş
olarak algılanabilir duruma getirilmesi ilkesine
dayanmaktadır (Özdoğan vd. 1992).

PROJE KURGUSU

Her ne kadar amaç Çayönü kazı yerinin korunarak
sergilenmesi ise de, yapılan uygulamanın anlam
kazanması ve sürdürülebilir bir uygulamaya dönüş-
mesi için daha kapsamlı, çok yönlü ve farklı birim-
lerden oluşan bir projenin oluşturulmasının gere-
ği açıktır. Böylelikle bir yandan Çayönü’ne gelme-
si beklenen ziyaretçinin uzun bir süre kazı yeri ve
çevresinde kalması, öte yandan kazı yerine gelme-
den önce Çayönü’nün temsil ettiği kültürel süreç ile
ilgili hazırlayıcı ön bilgileri edinmesi ve bunun da
ötesinde bir kültür sektörü oluşturularak bölge
ekonomisine katkıda bulunulması öngörülmüştür.
Projeyi geliştirmeye başladığımız 1989–1991 yılla-
rı arasında “Ergani bölgesi kültür sektörü” olarak,
projenin kavramsal kurgusu ve proje birimlerinin
tanımları yapılmış, bunlardan yalnızca 1990–1991
yılları arasında Çayönü kazı alanının koruma ve ser-
gileme uygulaması gerçekleştirilebilmiştir (Özdoğan
2006b, 1999, 1994). Öngörülen iş tanımları özet
olarak şunlardır:

a- Müze: Çayönü kazı yerinin en yakınındaki yerle-
şim yeri olan Ergani’de küçük ölçekli bir müze kurul-
ması ve bunun aşağıda tanımlanan biçimde düzen-
lenmesi öngörülmüştür:

-Çayönü kazısından çıkan bütün eserler Diyarbakır
bölgesindeki tüm arkeolojik varlıklarla birlikte Diyar-
bakır Arkeoloji Müzesi’nde kapsamlı olarak sergi-
lenmektedir. Kuşkusuz Diyarbakır kentinin ziyaret-
çi potansiyeli Ergani’den daha fazladır. Bu nedenle
en önemli özgün buluntuların Diyarbakır Müze-
si’ndeki sergilemede yer alması ve bu serginin düze-
ninin bozulmaması gerekmektedir. Ergani İlçesi’nde
öngörülen küçük ölçekli müzedeki sergilemenin ise,
kısmen özgün eserlerin kopyaları, kısmen de Diyar-
bakır Müzesi’nde sergilenmeyen buluntulardan oluş-
ması doğru olacaktır.
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-Her ne kadar Ergani ve Çayönü bütünleşmiş bir
kavram olarak görülmekte ise de, Ergani adı daha
çok bakır madeni ile özdeşleşmiştir. Ayrıca Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ’a ait Çayönü yerleşimi de,
bakırı kullanan dünyada bilinen en eski yerleşimdir.
Bu nedenle Ergani’de yapılacak sergilemede maden-
ciliğin ön plana çıkartılması doğru bir karar olarak
görülmektedir. Sergilemede Ergani bakır madeni,
madenciliğin tarihi, maden teknolojisinin evrimi,
Ergani bakır madeniyle ilgili tarihsel bilgi ve Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ’da doğal bakır ve malahitin
kullanımı konuları ağırlıklı olarak yer almalıdır. Bu
düzenlemede bölgenin jeolojisi ve kültür tarihi de
bütünleştirilerek yansıtılmalıdır.

-Madenciliğin yanı sıra Diyarbakır Müzesi’ni gez-
meden gelenler için, Çayönü’nün temsil ettiği Neo-
litik Dönem’in uygarlık tarihindeki yeri kısa ve öz
olarak tanıtılmalı, Çayönü araştırma tarihçesi, taba-
kalanması, kültürel süreci, plan, çizim ve fotoğraf-
larla verilmelidir.

-Ergani Ovası, ekibimiz tarafından yüzey araştır-
malarıyla ayrıntılı olarak taranmış ve belgelenmiştir.
Bu çalışma yalnızca Neolitik Dönem’e odaklı olarak
sürdürülmemiş, Paleolitik Çağ’dan Ortaçağ’a kadar
çok sayıda buluntu yeri, yapı ve anıt saptanarak bel-
gelenmiştir. Ergani’deki müzenin, bölgenin kültürel
çeşitliliğini de yansıtması gerekir.

b- Hilar kayalıkları ve Hilar Köyü (Üzülmez 2009):
Çayönü kazı yeri Hilar kayalıkları ve bu kayalığın
içine yerleşmiş Hilar Köyü ile bütünleşmiş durum-
dadır. Kireçtaşı kökenli olan kayalık kısmen doğal,
kısmen de tarihsel süreç içinde insanlar tarafından
işlenmiştir ve görsel güzelliği kadar, kültürel çeşitli-
liğe de sahiptir (Res. 6). Hilar Köyü de geleneksel taş
mimarisi ve ilginç yapılarıyla bölgenin kırsal kültü-
rünü yansıtmaktadır. Bu nedenle:

-Kayalığın doğal yapısı hiçbir şekilde müdahale edil-
meden temiz olarak tutulmalıdır.

-Kayalığın çevresinde yer alan Antik ve Geç Antik
Çağ’a ait kaya mezarları, kabartma ve yazıtlar
(Schneider 1992a, b) temizlenerek görülebilir bir
duruma getirilmeli ve görünümü bozmayan tanıtım
levhalarıyla anlamlandırılmalıdır.

-Hilar kayalığındaki en ilginç yapılardan biri, Güney-
doğu Anadolu’nun başka yerlerinden de örnekleri

bilinen kervansaray olarak düzenlenmiş mağaradır.
Bu etkileyici yapı gelen ziyaretçiler için tanıtma ve
dinlenme mekanı olarak kullanmaya son derece
uygundur.

-Hilar Köyü’ndeki geleneksel yapılar ve özellikle
saltaşı döşemeli ağa evi (Schnuchel 1984), özgün
niteliği bozulmadan iyileştirilerek köy müzesi hali-
ne getirilmelidir.

-Hilar Köyü’nün bu gelişmelerden rahatsız olmadan
yaşamını sürdürmesi gerekir. Bu nedenle köyde çağ-
daş gereksinimleri karşılayacak, ancak görünüm ola-
rak bulunduğu konuma ve yapılanmaya uygun konut
projeleri geliştirilmesi ve bunun teşviki gerekir. Bu
doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde Hilar
Köyü’nün Çayönü’yle bağlantılı gelir sağlayacağı
kuşkusuzdur.

c- Deneysel arkeoloji alanı: Çayönü kazı alanı çev-
resinde kamulaştırılarak projeye katılmış olduk-
ça geniş bir alan bulunmaktadır. Buranın Neoli-
tik yaşam ve teknolojileri ile ilgili yapılacak çalış-
malar için ayrılması proje bağlamında öngö-
rülmüştür. Burada temel yaklaşım, Ergani Ova-
sı’nın Neolitik Dönem’de öne çıkan özgün bitki-
lerinin yabanıllarının yetiştirilmesi ve bunların
Neolitik Dönem teknolojisiyle işlenmesidir. Bilin-
diği gibi mercimek, bölgenin en özgün ve Çayö-
nü’nün en eski evrelerinden itibaren kullanılan
bitki türüdür. Aynı zamanda günümüzde bile
Ergani, buğday türlerinin çeşitliliği ile tanınmak-
tadır. Burada kurulacak olan deneysel arkeoloji
merkezinin uluslararası kullanıma açılması, canlı
bir etkinliğin sürdürülmesi kadar, belirli bir para-
sal girdi elde edilmesini de sağlayacaktır. Bitki tür-
lerinin yanı sıra Ergani çevresinde çok farklı nite-
likte çeşitli çakmaktaşı türleri ve başkalaşım
kayaçları bulunmaktadır; bunların başta Çayönü
olmak üzere, bölgedeki bütün Neolitik yerleşim-
lerde işlenerek yoğun olarak kullanıldığı bilin-
mektedir. Deneysel arkeoloji merkezinde proje-
nin temin edeceği hammaddelerle çeşitli katı-
lımcı gruplarına deneysel çalışma yapma olanağı
sağlanması öngörülmüştür.

d- Çayönü kazı alanının açık hava müzesine dönüş-
türülmesi: Bu birim bir anlamda projenin çekirdeği-
ni oluşturmaktadır. Bu nedenle 1989 yılında uygu-
lamanın ilkeleri belirlenmiş ve 1990–1991 yılları ara-
sında Çayönü kazı alanının doğu kesiminde yaklaşık
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olarak 60 x 40 m2’lik bir alanda ilk uygulama ger-
çekleştirilmiştir (Res. 8). Bu uygulamanın temel
yaklaşımı aşağıdaki gibidir.

UYGULAMA İLKELERİ

- Sergileme alanında hiçbir şekilde arkeolojik yapı
kalıntılarına müdahale edilmemesi, bunların koru-
nabilmesi için üzerlerinin örtülerek üzerine kazıda
bulundukları konumda ve aynı malzemeden birebir
benzerlerinin yapılması.

- Yapılan her türlü müdahalenin “geri dönüşebi-
lir” olması. Yukarıda belirtildiği gibi ekibimiz
koruma ya da sergileme uzmanı değildir ve bu
çalışmalar sırasında düşünsel de olsa hiçbir yardım
alma olanağımız olmamıştır. Burada geliştirdiği-
miz uygulama, tümüyle ekibimizin tartışarak var-
mış olduğu çözümleri içermektedir. Bu nedenle
ileride, Çayönü gibi önemli bir yerde daha uzman
bir ekibin farklı bir uygulama projesi geliştirebi-
leceği öngörüsüyle kazı yeri ve kalıntıların sergi-
lenmesi için yaptığımız her türlü eylemin, özgün
kalıntılara zarar vermeden değiştirilebilmesi temel
ilke olarak kabul edilmiştir.

- Çayönü 3000 yılı aşan 7 ana evre ve bunların için-
de çok sayıda yenileme katından oluşmaktadır.
Bütün evreleri sergileme çabasına girmenin, görsel
algılamayı zorlaştıracağı için, doğru olmayacağına
karar verilmiştir. Bunun yerine sergilemede, mimar-
lığın gelişiminde en önemli ve kolay anlaşılabilir
basamakların seçilmesinin daha doğru olacağı öngö-
rülmüştür. Bu şekilde Çayönü yerleşimine sınırlı
bir önbilgiyle gelecek olan ziyaretçilerin yuvarlak
planlı basit kulübelerden dörtgen mimariye ve taş
temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı iki katlı yapılara
nasıl geçildiğini açık ve net bir şekilde izlemesinin
sağlanması amaçlanmıştır. Sergilenecek kalıntıların
seçimi yapılırken, tepedeki kalıntıların topografya
içindeki konumu ve birbirleriyle olan ilişkileri de
belirleyici olmuştur. Bu bağlamda:

a. Yuvarlak planlı kulübenin,
b. Yuvarlaktan dörtgen plana geçişi temsil eden
ızgara planlı yapıların,
c. Dörtgen planlı yapıların en gelişmiş şeklini
temsil eden hücre planlı evrenin,

sergilenmesine ve ara katmanların sergilemeye yan-
sıtılmamasına karar verilmiştir.

- Düzenleme için seçilen alanda, sergilenecek üç
evrenin gelişim sürecini belirtecek şekilde kade-
meli olarak gösterilmesi düşünülmüştür. Buna
göre güneyde, nehre yakın olan alçak kısımda
yuvarlak planlı kulübeler, onun hemen üzerinde
ızgara planlı yapılar ve kuzeyde, bunlardan belir-
li bir set ile yükseltilen alanda hücre planlı evre
şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar veril-
miştir (Res. 8–9). Bu uygulamanın gerçekleştiri-
lebilmesi için höyükte belirli alanların doldurula-
rak üç düzlem elde edilmesi gerekmiştir. Oluştu-
rulan bu düzlemlerde sergilenen yapı tabakası-
nın özgün toprak rengi yanmış kerpiç, kül gibi
katkı maddeleriyle biraz abartılmış ve böylelikle
uzaktan bakıldığında da farklı bir anlatım dilinin
yakalanması amaçlanmıştır. Örneğin ızgara plan-
lı katman dolgusu için kurşunimsi küllü bir renk,
hücre planlılarda ise yanık kerpici anımsatan kır-
mızımsı bir renk kullanılmıştır.

Bunun yanı sıra ızgara planlı yapılar için ayrılan
kademede bu tür yapıların kendi içindeki gelişimi-
ni yansıtan beş yapının sergilenmesine karar veril-
miştir (Res. 10).

- Mimarinin gelişimi kadar, çeşitlemenin de olabil-
diğince yansıtılması öngörülmüştür. Bu bağlamda
düzenleme alanının doğu kesiminde, özel kült yapı-
larının bulunduğu yerde, yine eskiden yeniye doğru
kademeli olarak saltaşlı yapı, kafataslı yapı, sekili yapı
ve terrazzo tabanlı yapının yerinde sergilenecektir.

- Bu süreçte temsil edilmeyen ancak Çayönü kültürünü
iyi bilenlerin görmek isteyeceği “geniş odalı yapılar”
evresine ait bir yapı da sergi alanına eklenmiştir.

- Sergileme için seçilen alanda çözülmesi güç olan bir
sorun, açma kenarlarının ve höyük yamacının doğal
aşınmayla sürekli yatıklaşmasıdır. Bu kazı sırasında
da her yıl karşılaştığımız bir sorun olmanın yanı sıra,
temizlenmesi, kenarların yeniden dik bir hale geti-
rilmesi uzun zaman, emek isteyen ve kazılmamış
alanların da tahribine yol açan bir durumdur. Bunun
engellenmesi için toprak yüzeylerinin akmayacak
şekilde dondurulması gerekmektedir.

- Ekibimiz sürekli olarak kazı alanında bulunama-
yacağı için, yapılan sergilemenin gezenler tarafından
tahrip edilemeyecek ve bozulması durumunda da
kolay düzeltilebilir nitelikte olması öngörülmüştür.
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UYGULAMA

Yukarıda anlatılan ilkeler doğrultusunda uygulama-
ya 1990 yılında Arkeolog-Restoratör Ahmet Demir-
taş tarafından başlanmış, zaman zaman uygulama
alanına gelen Yüksek Mimar Alpaslan Koyunlu da
öneri ve eleştirileriyle çalışmaya katkıda bulunmuştur.
1990 yılında toprak dolgu ve kademeler oluşturulmuş,
açma kenarları sabitleştirilmiş ve suyun sergi alanı
içinde birikmemesi için akaçlama sistemi kurulmuş,
deneysel nitelikteki ilk ızgara planlı model yapı inşa
edilmiştir. 1991 yılında ise yaklaşık 2400 m2’lik bir
alanda uygulama başarıyla sonuçlandırılmıştır. Kazı
çalışmasının yapılmadığı 1992 yılında, uygulamanın
üzerinden bir kış geçtikten sonraki durumu görmek
üzere Çayönü’ne gidilmiş ve hiçbir bakım olmadığı
halde kış tahribatının beş işçiyle iki günde düzeltile-
cek ölçekte olduğu memnuniyetle görülmüştür.

- Üzerine dolgu yapılacak her yer, ister toprak yüze-
yi, ister eski sondaj çukuru, ister duvar olsun, mutla-
ka yoğun olarak serpiştirilmiş cam kırığı döküntüsüyle
kaplanmıştır. Bu şekilde ileride farklı bir uygulama
yapılmak istendiğinde, bizim eklediğimiz dolgu ile
özgün duvar ya da kazılmamış toprak yüzeylerinin bir-
birinden kuşkuya yer vermeyecek şekilde ayrılması
öngörülmüştür.

- Dolgu yapılan yüzeyde yağışın birikmemesi için
suyu toplayan gömülü bir boru sistemi yerleştirilmiş,
yer yer buradaki tıkanmayı temizleyebilecek açıklık-
lar bırakılmıştır (Res. 11). Ayrıca ızgara planlı beş
yapıyı yerleştirdiğimiz düzlemin yüzeyine dereye
doğru hafif bir eğim verilmiştir.

- Sergileme alanını çevreleyen açma kenar yüzeyleri-
nin akmaması için, boydan boya taş duvar örülmüştür
(Res. 12). Söz konusu taş duvar Hilar Köyü’ndeki taş
ustası Ayan Usta tarafından kuru duvar tekniğinde,
taşların birbirine “alıştırılmasıyla” yapılmış, yalnızca
duvarların üst yüzeyi, içeri yağmur suyunun girmemesi
için çimento ile sıvanmıştır. Çimentolu yüzey, üzeri
toprakla örtülerek gizlenmiştir. Ayrıca taş duvarların,
özgün duvarlarla karıştırılabileceği ve alanda yanlış bir
algı oluşturabileceği, görünüşü bozacağı kaygısıyla,
yüzeyleri samanlı kerpiç çamuruyla kaplanmış ve nor-
mal toprak rengi alması sağlanmıştır.

- Sergilenecek yapılar, özgün yapılarda kullanılmış
olan aynı cins, renk ve büyüklükteki taşlar seçilerek
birebir özgününe uygun şekilde yapılmıştır (Res. 13).

Bunların sabitlenmesi için hiçbir şekilde harç, çimen-
to ya da başka bir bağlayıcı madde kullanılmamıştır.
Ziyaretçinin ayağı takılarak bu duvarları dağıtabile-
ceği riski, bozulan yerlerin onarımı çok kolay oldu-
ğundan göze alınmıştır.

- Hücre planlı yapılarda kerpiç kullanıldığını göster-
mek üzere taş duvarların üzerine bir sıra kerpiç yük-
seltme yapılmıştır.

- Böylelikle yuvarlak planlı iki, ızgara planlı beş, hücre
planlı üç ve geniş odalı bir yapı, özgünlerinin tam ben-
zeri olarak aynı yerde, ancak özgün kalıntıdan biraz
daha yüksek bir düzlemde inşa edilmiştir.

- Özel yapılardan saltaşlı yapının gömülerek üzerine
benzerinin yapılmasının, söz konusu yapının yamaç-
taki konumu nedeniyle olanaksız olduğu anlaşıldı-
ğından, yapının özgün şekliyle sergilenmesi zorunlu-
luk durumuna gelmiştir. Ancak yapının derenin
hemen kenarında yamaçta yer alması ve güçlü bir
yağışla tahribinin kolay olması nedeniyle ön kısmı
bir teras duvarıyla desteklenmiştir. Yapının kuzey
ana duvarı tehlikeli bir şekilde dereye, güneye eğim-
lenmiş bir durumdaydı; ayrıca 1964 yılı kazısında
kesit elde etmek için duvarın küçük bir bölümü de kal-
dırılmıştı. Yapının kendisini sergilemek durumunda
kalınca, arka duvarının güçlendirilmesi ve onarılma-
sı gerekmiştir. Bu işlem sırasında duvar taşları numa-
ralandırılarak sökülmüş, zemin sağlamlaştırması yapıl-
dıktan sonra özgün taşlarıyla duvar yükseltilmiş, eksik
olan kısım fotoğraflara göre tamamlanmıştır (Res.
14–15).

- Duvarları yüksek ve yamaçtaki konumu hemen
hemen saltaşlı yapı gibi olan kafataslı yapı da istedi-
ğimiz gibi çözümlenememiştir. Yapı belirli bir düz-
leme kadar gömülmüş, ancak eğim yapıyı tümüyle
gömmemize uygun olmadığından, yalnızca dıştan
duvarlar görülür durumda kalmıştır.

- Çayönü kazılarında ortaya çıkan en görkemli yapı
olan terrazzo tabanlı yapının tabanı diğer yerlerde
yaptığımız gibi gömülmüş, duvarları yenilenmiş ancak
uygulamayı yaptığımız sırada terrazzo tabanın benze-
rini yapma olanağı bulunamamıştır.

SONUÇ

Çayönü’nde yaptığımız uygulamanın, bu kadar önem-
li bir buluntu yerinde yapılabilecek en iyi uygulama,
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bulduğumuz çözümlerin de en iyi çözümler olduğu
iddiasında değiliz. Ancak yapmış olduğumuz uygula-
ma, buraya gelen uzman ve uzman olmayan kişilerin
beğenisini kazanmış ve yerleşim kendi doğal çevresi
içinde algılanabilir bir duruma gelmiştir. Ayrıca söz
konusu uygulamanın özgün kalıntıları insan ve doğa
tahribatından koruduğu, yıllık kısa bir bakımın da
yeterli olduğu, aradan geçen yirmi yıllık sürede
görülmüştür. Kuşkusuz yaptığımız uygulamanın daha
başarılı olabilmesi, yukarıda sıraladığımız gibi, proje-
nin diğer birimlerinin de uygulanması ve kazı alanının
yalnızca doğu kesiminde yaptığımız sergilemenin orta
ve batı kesimini de içine alacak şekilde genişletilme-
siyle sağlanabilirdi. Yine de Çayönü’nde yaptığımız
uygulama, tarihöncesi bir kazı alanının yerinde koru-
nup sergilenebileceği kavramını ülkemize ilk kez getir-
miş olması bakımından önemlidir. Çayönü’ndeki uygu-
lamanın ardından başta Troya (Troia), Çatalhöyük
olmak üzere diğer kazı yerlerinde de benzer projele-
rin başlamış olması, Çayönü’yle açtığımız yolun ülke-
mizdeki bir eksikliği giderdiğini göstermiştir. Bu süreç
içinde öğrendiğimiz belki de en önemli şey, her bir kazı
yerinin bir diğerinden farklı özelliklere sahip olduğu,
dolayısıyla bir kazı yeri için başarılı olan uygulamanın
diğer bir kazı yerine uymayacağıdır. Önemli olan bu
tür uygulamaların geri dönüşümünün olabilmesi, bil-
giyi çarpıtmadan verebilmesi ve bu tür yerleri görme-
ye gelenlerin konunun uzmanı olması gerekmediği,

dolayısıyla sıradan bir kişi ya da aydının da anlayabi-
leceği, zevk alabileceği bir duruma dönüşmesidir.
Çayönü bizim için önemli bir deneyim olmuş, bu
deneyim çok büyük bir parasal girdi olmadan da bazı
uygulamaların yapılabileceğini, dolayısıyla bir arkeo-
lojik alanın çekim odağı olabilmesi için mutlaka çok
büyük yatırımlara gerek duyulmadığını göstermiştir.

Çayönü projesi sırasında kanımızca en büyük başarı-
mız bu uygulamayı o bölgede yaşayanlara doğru bir
şekilde anlatarak “sahiplenme”nin sağlanmış olma-
sıdır. Ergani ve özellikle Çayönü’nün yakınındaki
Hilar Köyü, projeyi bir umut kapısı olarak görmüş, her
bakımdan desteklemiş ve gönüllü korumayı da günü-
müze kadar sürdürmüştür. Kuşkusuz istenen sonuç
sahiplenmenin ötesinde yerel düzeyde “farkındalık”
yaratılabilmesiydi. Çayönü projesinin yalnızca böl-
geye bir ekonomik katkı olarak görülmüş olması,
kanımızca uzun erimde sakıncalıdır; gelip gezen olma-
dığında sistem çöker. O bölgede bulunanlara Çayö-
nü’nün neden önemli olduğunu tam olarak anlatma-
yı başarabilseydik, ekonomik zenginlik kadar, düşün-
sel bir zenginliği de verebilseydik, sanıyoruz ki proje
esas amacına ulaşmış sayılırdı. Başka bir anlatımla bu
tür uygulamaların her şeyden önce o bölgede yaşa-
yanlara yönelmesi, yalnızca dışarıdan gelen turistle-
re özgü bir çalışma olarak ele alınmaması doğru bir
yaklaşım olacaktır.
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Res. 1. Kazı doğu alanı; açık hava müzesi düzenlemesinden önce bütün evrelerin bir arada görünümü

Res. 2. Aynı yerde üst üste yapılmış üç ayrı ızgara
yapının kazı sırasındaki görünümü

Res. 3.
Kafataslı yapı,
koruma
önlemleri
alınmadan
önce; üç
evresinin bir
arada
görünümü
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Res. 4. Resmin sağ alt köşesinde, hücre planlı yapıların
bulunduğu açmada, kazının ilk yıllarında açılmış
derin sondajda meydana gelen aşınarak bozulma

Res. 5. Çeşitli yıllarda açılmış hücre planlı yapıların, bir
yerleşim dokusu verecek şekilde yer aldığı
Çayönü orta kesimi; açma kenarları ve bazı yapı
duvarlarındaki aşınma görünmekte

Res. 6. Çayönü’nün doğal çevre ortamını tamamlayan,
tarihi kalıntıları ve doğal özellikleri ile öne çıkan
Hilar kayalıkları ve Boğazçay; Çayönü’nden
güneye bakış

Res. 7. Hilar kayalıklarından kuzeye Çayönü ve arka
planda “Bereketli Hilal”i oluşturan Doğu
Toros yayı

Res. 8. 1 no’lu resimde görülen alan düzenlendikten sonra; arka planda setin üzerinde hücre planlı yapılar, ön
planda ızgara planlı yapılar ve yuvarlak planlı yapı
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(1 no’lu
resimdeki alan)

Res. 11.
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Res. 12.
Kazı alanını çevreleyen,
açma yüzlerinin
akmaması için örülen taş
duvarın yapımı; sol
tarafta duvarın yüzü
kısmen kerpiç toprağıyla
sıvanmış durumda

Res. 13. Hücre planlı yapılardan biri; sergilenmek üzere özgün duvarları gömülüp, subasmanının birebir
örneği yapıldıktan sonra, kerpiç dökülmeden önceki durumu

Res. 14. Saltaşlı yapı; payandalı arka duvarı
onarılmadan önce

Res. 15. Saltaşlı yapı; payandalı arka duvarı
onarıldıktan sonra
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PROTECTING AND EXHIBITING ÇATALHÖYÜK
ÇATALHÖYÜK’TE KORUMA VE SERGİLEME

Sonya ATALAY - Duygu ÇAMURCUOĞLU - Ian HODDER
Stephanie MOSER - Aylin ORBAŞLI - Elizabeth PYE

ABSTRACT

Keywords-Anahtar Sözcükler:

Çatalhöyük, protective roofing, conservation, public participation

Çatalhöyük, koruma çatısı, restorasyon, toplumsal katılım

This paper emphasizes the need to situate the conservation and presentation of prehistoric tell sites within long-
term planning that has a strong community participation. The fragility of the architecture in sites such as the
Neolithic site of Çatalhöyük in central Turkey requires long-term structures be built that can protect the rema-
ins. The difficulties in doing this are considerable since the shelters alter the environment of the site and have
long-term effects that need monitoring. There is thus a need that the various agencies involved accept a long-
term commitment. National and international inputs are facilitated by gaining World Heritage Status and this
process is described for Çatalhöyük. But day-to-day, year-to-year monitoring and managing responses to con-
servation problems are best achieved if local communities take some degree of responsibility for ownership of
the site. The participation of communities is also related to outreach and educational programmes.

ÖZET

Bu makale, tarihöncesi höyük alanlarında koruma ve sergileme çalışmalarında, toplumsal katılım ve uzun dönem-
li planlamanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Neolitik yerleşim yeri
Çatalhöyük gibi mimari yapısı hassas olan arkeolojik kalıntıların korunması için sürekli koruma sağlayacak
koruma yapılarına gereksinim vardır. Koruma yapıları arkeolojik alanın genel görünüşünü değiştirdiğinden ve
uzun süreli etkilerinin izlenmesi gerektiğinden, bu tür projeleri geliştirmek ve uygulamak oldukça güçtür. Bu neden-
le bu konuda katkıda bulunacak çeşitli kurumların uzun vadeli projeleri desteklemeyi kabul etmelerine gerek-
sinim duyulmaktadır. Ulusal ve uluslararası katkılar bir arkeolojik alanın Dünya Mirası Listesi’ne girmesi ile
kolaylaşmaktadır ve bu süreç Çatalhöyük için de geçerlidir. Ancak günden güne, yıldan yıla korumayla ilgili sorun-
ların izlenmesi ve kültürel miras yönetimi girişimleri, en çok, yerel toplumun bu arkeolojik alanın himaye altı-
na alınıp korunmasında sorumluluk üstlenmesiyle etkili olmaktadır. Toplumun katılımının sağlanması, sosyal
yardıma ve eğitim programlarına da bağlıdır.
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INTRODUCTION

The long-term aim of the archaeological project at
the 9000 year old Neolithic site of Çatalhöyük in cen-
tral Turkey has been to situate the conservation
and presentation of the site within long-term plan-
ning that has strong participation from a variety of
stakeholder communities.

Çatalhöyük was first excavated by James Mellaart
between 1961 and 1965 (Mellaart 1967). Mellaart
found a dense agglomeration of mud-brick houses,
mostly without streets and with entry from the roof.
The walls inside the houses had been plastered fre-
quently (up to 450 times) with a fine mud plaster.
This same plaster was used for installations of wild
bull skulls and was in some cases painted over to pro-
vide vibrant scenes of humans and animals. The
site and its trenches were then left open for 30 years,
with the result that collapse of walls and sections of
soil and vegetation growth on prehistoric walls and
plasters were widespread.

The site in general suffered extensive deterioration
after its closing in 1965 (Matero 2000). Due to the
hot dry summers and very cold winters with heavy
rain/snow in the Anatolian plain, mud-brick walls
dried, eroded and collapsed while the top of the walls
became worn away by the uncontrolled foot traffic.
An extensive fertilization and irrigation system for
the surrounding fields lowered the water table and
led to the deposition of salts such as nitrates and
chlorides while causing the loss of organic materials
previously preserved in waterlogged conditions.
Inadequate drainage systems affected the buildings
by creating a consistent source of moisture. Trapped
moisture from the in-fill caused the movement of sol-
uble salts and thus severe delamination, erosion
and cracking on the plastered mudbrick walls, and
detachment of wall plasters.

Left in that state, Çatalhöyük became like most
mud-brick or adobe mound sites from prehistoric
periods in the Middle East and throughout the
world. Most prehistoric mound or tell sites offer
little for visitors other than the silent smooth shape
of the mound itself. Despite the enormous numbers
of such sites throughout Turkey and the Middle
East, they contribute little to tourism and econom-
ic development and none have been placed on the

UNESCO list of World Heritage Sites. Further-
more they make a limited contribution to education
(Hodder and Doughty 2007).

The purpose of the work on protecting, exhibiting
and interpreting Çatalhöyük has been to explore
ways in which this trend might be reversed. The new
project started in 1993 and excavation began in
1995. In this article a number of the strategies
employed will be described. These include under-
taking conservation, building shelters, involving
the local community in the site, providing a Visitor
Center and other visitor facilities, constructing full-
sized house models of the Neolithic houses. As a
result, tourism to Çatalhöyük has increased from
near 0 to 13,000 a year, mostly from within Turkey
and the Konya region. As a result, local communi-
ties are beginning to realize some economic bene-
fit from the site.

The key to our approach at Çatalhöyük has been the
integration of archaeological excavation with con-
servation and presentation. This three-pronged
approach was conceived right at the start rather
than being a secondary after-thought. Early in the
life of the project Frank Matero (2000) developed
a plan for an integrated conservation strategy, with
a conservation laboratory on site and with the con-
servators working shoulder to shoulder with the
archaeologists. All our excavation strategies have
been closely tied to conservation so that decisions
about what to dig where and when have been taken
in collaboration between archaeologists and con-
servators. Excavation strategy has also involved con-
siderations regarding which houses and parts of the
site should be put on display. Exhibiting the process
of excavation has been an important way of involv-
ing communities in the site and its protection. The
local community has been involved in the excavation
and data recovery process as well as in the process-
es of conservation and site exhibition.

SHELTERS

In the early days of the new project it became appar-
ent that excavation of the Çatalhöyük buildings
would be a difficult and delicate matter. The walls
and plasters are made of local clays and marls, and

D.12 155-166 / S.ATALAY:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:22 AM  Sayfa156



TÜBA-KED 8/2010

15�

in addition the complexity of fine stratigraphic
sequences of floor and wall plasters (up to 450 lay-
ers within 10 cms of wall plaster for example) meant
that excavation would be slow and forensic in nature.
The mud-brick walls and plasters would thus be
exposed for many years before they could be
removed. It became essential to provide shelters
over the excavation areas in order to protect the walls
and features, in order to provide an environment in
which archaeologists and conservators could work,
and in order to allow the trenches to be left open for
tourists.

In the early years of the project various forms of tem-
porary summer shelters were used, open at the side
and simply providing shade using textile covers.
Later textile tents were constructed, the most suc-
cessful involving a tent with a double wall of textile.
The latter allowed the excavated remains to be left
open throughout the year, but the shelter itself
would not have survived over the long-term. Since
2000 we have instead built two large permanent
shelters, both designed by Atölye Mimarlık (Istan-
bul). The first, the South Shelter, has a steel frame
resting on a concrete belt and covered with a poly-
carbonate roof (Fig. 1). The second, the 4040 Shel-
ter, has a wooden frame covered by polycarbonate
(Fig. 2) also lying on a concrete belt. Thus in both
cases the foundations are shallow (1,00-1,50 m) so
that intrusion into the archaeological layers is min-
imized. Both shelters have sides that can be removed
during the summer months in order to increase the
flow of air and decrease temperatures inside. In
both cases drainage problems from the winter snows
and rains have been dealt with by landscaping and
drainage around the shelters so as to direct and
manage water flow. The shelters have allowed exca-
vation and conservation and exhibition to take place
beneath them.

CONSERVATION

In an archaeological context, the state of preserva-
tion of materials depends on a range of factors dur-
ing and after the burial/excavation period as well as
the subsequent processing, conservation and storage
(Pye 2001; Caple 2000). Particularly mud brick is
notoriously difficult to preserve when left exposed on
an excavated site. At Çatalhöyük there is an addi-
tional problem: some buildings were partially burnt

in antiquity , leaving the brick and plasters excep-
tionally friable. The two mechanisms which are
normally used to protect earthen structures are to
provide a shelter over the site, or to consolidate the
brick/plasters themselves, often by capping, coat-
ing or injecting (Warren 1999). At Çatalhöyük both
shelters and consolidation have been used and the
buildings remain exposed under the shelters
throughout the year so that they can be viewed by vis-
itors while being protected from the direct effects of
the climate (Camurcuoğlu Cleere 2007).

On any site there is a tendency for buried material
to reach an equilibrium with the burial environ-
ment; this equilibrium is broken by excavation, and
structures and objects may deteriorate quite rapid-
ly as a result of sudden exposure to a new environ-
ment. Despite the very hot summers, the ground at
Çatalhöyük remains damp beneath the surface so
that when walls, burials and artefacts are first exca-
vated they, too, are damp but can dry out rapidly
once exposed – resulting in cracking or flaking, salt
crystallisation and ultimate disintegration (Cronyn
1990; Sease 1994; Pye 2009). Even though the pro-
tective shelters are a necessity for the long term
preservation and display of the earthen structures,
before they are planned, it is important to evaluate
their impact on the archaeology both in positive
and negative ways, as they create a micro-environ-
ment which may pose further problems for the
preservation of the mudbrick/plastered walls. For
example, the conditions under the specially designed
shelters of Çatalhöyük (South and 4040 Shelters) can
still be very hot even though the side panels are
removed during the summer months to provide ven-
tilation. There is also a tendency for wind to be fun-
nelled through the shelters when the sides are open.
Both these factors exacerbate drying, and wind ero-
sion which with the resulting dust, is a serious factor
that may damage the exposed archaeology.

Visual observations and regular environmental mon-
itoring inside both shelters have shown that there are
regular fluctuations of Relative Humidity (RH) and
temperature inside the shelters throughout the year,
with the pattern changing between the winter and
summer months due to the side panels being closed
and opened. In winter, the RH rises up to and above
90% whilst in the summer it decreases as low as 18%.
These fluctuations make it very difficult to preserve
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the buildings (especially the burnt ones) under the
micro-environment of the shelters for a protracted
period of time. Drastic environmental change from
burial to exposure and the fluctuations in RH over
a 12 month period, result in a regular drying/wetting
which activates the soluble salts in the ground water,
causing mud-brick and plaster layers to constantly
erode, delaminate and detach. There is also much
damage from small burrowing animals, and insects
such as ants and spiders, causing physical damage to
the structures and features. It is clear, as a result, that
the provision of shelters on mud-brick sites does not
allow protection and conservation to stop. Rather,
the shelter is the start of a long-term process of
monitoring and conservation that must be vigilant
and sustainable.

The primary objective of the current conservation
programme on the buildings beneath the shelters at
Çatalhöyük is to continue and develop the in situ sta-
bilisation methods devised by the conservation team
led by Frank Matero (University of Pennsylvania) in
the 1990s (Matero 2000). This treatment consists of
injection with synthetic polymer and crack-filling
with a range of mortar mixes. Testament to the suc-
cess of his technique is the survival of Building 5 (Fig.
3), which has now been exposed for ten years when
it was expected to last perhaps four to five years at
the most (Pye 2006). However for the first 5 years it
was protected by a double-skinned tent-like fabric
shelter which provided wind protection and com-
paratively cool conditions. Since the new 4040 Shel-
ter was built, covering Building 5 and adjacent build-
ings such as Building 77 (Fig. 3), it is noticeable
that Building 5 is deteriorating. A tent-like shelter
is feasible only for a comparatively small area; span-
ning much larger areas requires a different type of
structure. Despite the success of Matero’s conser-
vation method, we have been seeking ways of reduc-
ing the repeated use of synthetic polymers, and we
have started testing traditional alternatives such as
local clays. Synthetic polymers are expensive, and
their long-term effect on the site is difficult to pre-
dict. We also emphasize regular monitoring, and
improving standards of documentation of the
exposed buildings

Apart from wall paintings, in some houses there
are installations consisting of bull’s skulls and horns,
or horns alone, low relief plaster figures interpret-

ed as bears, or low relief abstract friezes. Conserv-
ing these for display in situ is problematic. The
earthen plasters tend to crack as they dry and thin
layers of plaster tend to peel, or multiple layers
sheer away together from the wall. The extremes of
climate, the ground water and salts all have an effect.
Once again, long-term documentation and treat-
ment are required.

Some installations have been successfully protected
temporarily over winter (or during the building of a
new shelter) by reburial, or by encasing in a protec-
tive box with insulation of polyurethane foam, but
protecting during display throughout the year by, for
example, enclosing in a Perspex (Plexiglass) box
would create a microclimate, encourage growth of
fungi and algae, and would provide an incongruous
‘museum case’ amongst the exposed mud-brick
buildings. For these reasons the displayed installa-
tions have been left exposed, consolidated as far as
possible, maintained annually with local consolida-
tion, and will be allowed to slowly evolve over the
next few years or so. This represents a move away
from the highly interventive approach to Building 5.
The emphasis now is to leave features in situ for as
long as feasible (feasibility depends on the excava-
tion programme and the effectiveness of in situ con-
servation) and to display not only the products but
also the processes of excavation and conservation.

There is thus no quick-fix solution to the conserva-
tion of prehistoric mud-brick and mud-plaster build-
ings. Shelters are a necessary requisite for conser-
vation if long-term display of buildings is required.
But the shelters themselves produce their own prob-
lems. They themselves intervene in the environ-
ment of the mound and cause new problems of rain
wash, changed temperature gradients, different wind
flow and so on. There is a need for continual mon-
itoring and intervention. It is thus clear that the
various agencies involved in the management of
sites such as Çatalhöyük need to envisage a long-
term commitment.

SITE MANAGEMENT PLAN

The long-term management of sites such as Çatal-
höyük is necessitated if the sites are to be protect-
ed and conserved so that visitors can be attracted
and so that local communities can benefit from
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tourist income. The management of archaeological
sites is facilitated by developing a Site Management
Plan in which responsibilities for long-term gover-
nance are identified. The Çatalhöyük management
plan was completed in 2004, alongside three other
management plans prepared for prehistoric sites in
the Eastern Mediterranean region as part of the
Temper Project, a project undertaken as part of the
European Union Euromed Heritage II Pro-
gramme. The management plan was undertaken
over an eighteen month period starting in 2002
and followed a framework developed by the Tem-
per partners and informed by international best
practice (Orbaşlı 2007; see also Hodder and
Doughty 2007. The management plan itself can
be consulted at www.catalhoyuk.com). One of the
team’s specific aims in developing this framework
was to recognize the nature and characteristics of
prehistoric sites, including the intangible dimension
of prehistoric heritage and the social and human
values it relates to.

Çatalhöyük may have less obvious attractions com-
pared to more monumental Anatolian sites, but in
terms of media and press coverage it is highly vis-
ible across the country. This meant that there would
be a wide range of stakeholders and interested
parties to consult as part of the management plan-
ning process. The scientific, local and public inter-
est in the site brought about an opportunity to
bring various stakeholders, often with conflicting
interests or priorities, to work together in the best
interest and for the long term sustainability of the
site. ‘Archaeological sites are valuable to segments
of society for various reasons, and aspects of the site
are variably significant’ (de la Torre and MacLean
1997: 8). Çatalhöyük has many different meanings
to different people, from local villagers, research
and excavation teams to those in key decision mak-
ing positions regionally and nationally (Bartu 2000:
101). One of the things the management plan had
to address was the conflicts amongst the various
players arising at a number of levels. Most obviously
they include local agricultural use and excavations
at the site; tourism development seen from local
and regional perspectives; protection of the setting
of the site and its cultural landscape; and decisions
affecting the setting that are often taken outside of
the site context.

The consultation process for the management
plan built on previous work and links established
by the Çatalhöyük Research Project, and includ-
ed formal and informal meetings with a broad
range of stakeholders. The process of preparing
the management plan also proved a useful tool in
highlighting to specific interest groups the value of
other aspects of the site and how different inter-
ests at the site were linked and could be better
coordinated.

The overall aim of a management plan is to conserve
the cultural significance of a site through appropri-
ate management policies. Through a number of
subsections it includes management policies on plan-
ning, design, excavations, conservation, information
management, interpretation and tourism. The man-
agement plan also recognizes the value of the site to
social and economic development in the region.

The Çatalhöyük management plan has implications
for other prehistoric sites in the region. At the pres-
ent time it offers an example of a management plan
and management policies for a similar site facing
similar issues; in the longer term it may be pertinent
to include policies in future management plans that
have a wider influence on the greater whole of pre-
historic sites in the region.

Significantly, the Çatalhöyük management plan was
the first of its kind in Turkey and helped provide a
blueprint for the management planning legislation
(No 2863) that was approved in 2005. However, hav-
ing been conceived before the legislation, the legal-
ity of the plan has not been verified. A five yearly
revision of the management plan, now due, will
hopefully rectify this situation. The revision will not
only formulate policies for the next five year period,
but also consider some of the longer term objectives
of the original plan in more detail as they reach
implementation stage.

At the same time the management plan became a
prompt for the Ministry of Culture and Tourism to
place Çatalhöyük on Turkey’s tentative list for World
Heritage Site nomination. The now proposed revi-
sion of the management plan following current legal
procedures will be one of the key documents that will
accompany the nomination dossier.
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LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION

Day-to-day, year-to-year monitoring and managing
responses to conservation problems are best
achieved if local communities take some degree of
responsibility for ownership of the site and the
region. An example is the training of Sadrettin Dural
who worked as a guard at the site in the 1990s (and
wrote a book about his experiences – [Dural 2007])
and later drew attention to the archaeological team
and to the Çumra police the occurrence of looting
on sites in the vicinity of Çatalhöyük. The Çatal-
höyük project has an established history of engaging
with local communities in the region surrounding the
excavation site (Fig. 4). Since renewed excavations
started in 1995, ethnographers have been actively
engaged in examining the ways the excavations
impact local communities (Shankland 1996, 1999;
Bartu 1999, 2000). During ethnographic research in
Küçükköy, the village nearest to the site, from 1997
to 2000 Bartu examined Çatalhöyük’s impact local-
ly. Based on that research, Bartu called for an expan-
sion of the concept of ‘the archaeological site’ to fur-
ther include local communities in the Çatalhöyük
research by working with local people to develop
research questions that meet community needs. She
documented both the economic and social benefits
of the excavations locally, as well as some of the
impacts the project has on families living in
Küçükköy, and for those employed on-site as cooks,
cleaning staff, heavy residue sorters, screeners, and
flotation machine operators. The Çatalhöyük project
sponsored several programs developed and carried
out by Bartu, including an effort to develop a library
in Küçükköy (for which archaeologists working on
site contributed books and helped label and organ-
ize them for library use). Another successful project
initiated by Bartu involved presentation of slide
shows related to the Çatalhöyük excavations. The
slide shows provided an opportunity where local
women (and their children) could gather in the vil-
lage and learn about Çatalhöyük.

The Çatalhöyük project has also supported extensive
archaeological education programs aimed at multi-
ple public audiences. One of the first of these was the
TEMPER program (Training, Education, Man-
agement and Prehistory in the Mediterranean),
sponsored by the European Union. TEMPER was
conducted from 2002-2004. Through TEMPER, a

series of educational materials related to the site was
developed and piloted in local schools. TEMPER
also supported school workshops and visits, which
were led by Gülay Sert. TEMPER materials were
developed for use in village and town classrooms
near Çatalhöyük, as well as for use by teachers
throughout Turkey.

Independent of the TEMPER program, the Çatal-
höyük project supports a well-developed series of
childrens’ summer workshops developed and led
by Gülay Sert (Fig. 5). Every summer children from
the Konya region and other areas across Turkey
attend a day-length workshop where they learn
about Çatalhöyük. An important aim of the work-
shops is to raise awareness of cultural heritage and
the need for preservation among the adults of
upcoming generations. Several hundred children,
including from an orphanage, each spend a day at
the site in groups of 15-20. In 2009 nearly 600 chil-
dren attended on-site workshops (Sert 2009), and an
increase is planned, pending funding, for the 2010
field season and beyond.

Starting in 2006, the Çatalhöyük Project has spon-
sored a community archaeology project that uti-
lizes a community based participatory research
methodology (Atalay 2006, 2007, 2010). Communi-
ty Based Participatory Research (CBPR) is a col-
laborative research methodology that involves two
primary components: 1) it is community driven and
involves locals as partners in developing and carry-
ing out research that is of interest and benefit to their
community; and 2) it is participatory and engages
members of a community fully at all stages of the
research process. In the case of the community
archaeology project at Çatalhöyük, the aim is to
develop research partnerships with local residents to
make aspects of the research being conducted on site
both accessible to, and useful for, local communities.
Through interviews with several hundred residents
from six nearby towns and villages (Küçükköy,
Çumra, Karkın, Abditolu, Dedemoğlu, and
Hayıroğlu) the community archaeology project iden-
tified areas of research interest of local residents and
then worked to facilitate the projects they had iden-
tified in full partnership with nearby communities.
The first of these collaborative projects included a
regular series of comics based on the current exca-
vations that also incorporates future management
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and care of Çatalhöyük (eg Fig. 6). Community
interviews also identified the need for a regular
Newsletter for adult residents. The Newsletter is
now distributed once a year in all six towns and vil-
lages, and they are given away free of charge to on-
site visitors. There are plans to increase publication
to two Newsletters each year.

An important point raised in community interviews
is that although local residents are highly interested
in Çatalhöyük, particularly in the care and manage-
ment of the site and in issues of heritage tourism sur-
rounding Çatalhöyük, they felt their knowledge
about the Çatalhöyük excavations, and archaeology
in general, was too limited for them to be partners
in planning and carrying out research or participat-
ing in long-term care and management of the site.
The comic series and newsletter were two sugges-
tions residents made to help remedy this. Another
suggestion was for a regular Çatalhöyük Festival
(Şenlik). Currently, the project supports an annual
Festival where Küçükköy residents are invited to visit
the site, tour the excavation areas, take part in edu-
cational activities related to each on-site lab, and join
the excavation team in a meal and other communi-
ty activities. The Festival is very well attended by
Küçükköy residents of all ages and in 2010, nearly
500 community members attended.

After this initial success of the educational endeav-
ours of the community project, the program was
expanded and now also involves a local internship
and community theatre program (Atalay 2009,
2010). Both of these include archaeological train-
ing about Çatalhöyük and archaeology more
broadly, but they also provide participants with
experience in the area of heritage management
and cultural tourism. For example, through the
internship program Küçükköy residents are
becoming involved in gathering comparative data
about heritage management, and examples of cul-
tural tourism (both successful and not) from
around the globe. Interns are involved in inter-
viewing local residents, presenting community
reports about the data gathered, and writing col-
laborative grants to help fund future projects.
The internship program is meant to build com-
munity capacity for research while helping to
increase the archaeological literacy of the com-
munity. All these initiatives contribute to the goal

of having an informed and knowledgeable local
team with the skills and experience to manage and
care for Çatalhöyük long-term. The point of uti-
lizing a CBPR methodology for this project is
that it presents a sustainable model through build-
ing community capacity.

Through this extensive range of community engage-
ment, the Çatalhöyük project is working to involve
local communities in the management and care of
the site (Fig. 7). Following the community’s lead and
their own requests and stated needs, efforts first
focused on archaeology education, but have since
expanded to be more of a two-way engagement in
which the community is a partner in planning and
carrying out their own training and research related
to best practices in managing, developing and pro-
tecting the site long-term. As an example, the local
community has produced its own displays in the
Visitor Center (Fig. 8) at the site and has developed
craft production projects in the Visitor Center.

EXHIBITING THE SITE

Archaeological interpretations of Çatalhöyük are
currently presented to non-specialist audiences
through a range of media including a Visitor’s
centre and reconstructed Neolithic house located
next to the site, information panels positioned in
key locations on the excavated mounds, and the
Çatalhöyük website. Original artefacts recovered
from Çatalhöyük are presented in the Konya and
Ankara Museums, where permanent exhibits con-
vey key findings generated by the long history of
excavating the site. A major temporary exhibit
took place at the Yapı Kredi gallery in Istanbul in
2007. The enormous wealth of material retrieved
from excavations, the rich quality of the archaeo-
logical remains, the diversity of interpretations
of the data, and the fact that work continues at the
site, all present many challenges in communicat-
ing the significance of Çatalhöyük to the audiences
who visit the site and those with an interest in its
history. When presenting Çatalhöyük’s ‘stories’ to
such audiences, it is important to consider the
different needs and expectations of the commu-
nities and groups who have developed their own
views on the scientific, cultural and political mean-
ings of the site. Thus, the key challenge is not so
much how to select ‘highlights’ from the sheer
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abundance of material that has been recovered, or
that the information on the site is being continu-
ally updated, revised and rewritten, but rather, that
great thought and sensitivity must be assigned to
deciding what interpretive themes should be sin-
gled out at the expense of others. In determining
what types of information should be privileged in
the presentation of Çatalhöyük, it is not only nec-
essary to adopt a community-based approach to
investigating topics of interest and alternative
modes of display; of equal importance is research
on the representational legacy of Çatalhöyük and
the ways in which the site has been portrayed and
‘consumed’ by both specialist and non-specialist
audiences over the years.

With nearly 50 years of excavation and the publi-
cation of hundreds of books and articles on the site,
Çatalhöyük offers a unique case study for pre-
senting archaeology to public and professional
audiences at a regional, national and internation-
al level. Recognising the need to investigate strate-
gies for effectively presenting Çatalhöyük, several
teams have worked on the presentation of the site.
These include a team from the Science Museum of
Minnesota (Shane and Küçük 1998), a group from
University College London (Merriman 2004) and
more recently a team trained in representation
and visualization from Southampton University
has started to explore this topic (Moser and Perry
2009). With research expertise in visual represen-
tation, museum exhibition, audience reception and
the digital dissemination of archaeological knowl-
edge, the ‘Visualisation team’ members are cur-
rently researching the most appropriate ways to
communicate research findings on Çatalhöyük to
the multiple audiences interested in its cultural
and scientific significance. The results of this work
will inform the design of new displays for the Vis-
itor’s Centre, the construction of a new experi-
mental house, the production of new site signage
(Fig. 9) and site guidebooks, and the creation of a
website that makes the vast visual heritage of Çatal-
höyük more accessible to non-specialist audiences.
Of particular significance is the production of a new
body of graphic images of Çatalhöyük (including
site and artefact illustrations, digital and artistic
reconstructions, photographs and maps), which
will be designed to facilitate both the academic
and popular interpretation of the site.

In order to achieve a system of presentation that is
meaningful to the variety of audiences involved in
the consumption of Çatalhöyük, the team is initially
carrying out a detailed analysis of the production,
circulation and reception of the vast body of images
representing the site. This research will inform the
production of the new images referred to above,
and their effectiveness will be evaluated through a
series of workshops hosted in Turkey and the UK.
The team will also gather ideas for the construction
of new displays for the Visitor’s Centre. In order to
achieve this, a series of temporary exhibits will be
designed for the Centre, which will be trialed to
determine what topics and kinds of displays are
most appealing to the audiences most commonly
visiting the site. Preliminary investigations suggest
that visitors have not responded well to the preva-
lence of text and the lack of material culture on dis-
play in the current exhibits and interviews with the
site guards/guides at Çatalhöyük also suggest that
many visitors are not aware of the international
importance and major scientific significance of
Çatalhöyük. Such issues are currently being
addressed by the design of an ‘orientation’ display
on the legacy and impact of the site and its chang-
ing representation in the media over time, and by
the production of a representative set of artefacts
that can be handled by people visiting the Centre.
Virtual reality specialists in the team are also cur-
rently producing detailed three-dimensional recon-
structions of two buildings from the site, which will
be used both for interpretive and presentation pur-
poses. It is envisaged that the display environment
at the Centre will be highly visual and artistic includ-
ing, interactive three-dimensional computer graph-
ic models of objects and buildings, animated digi-
tal reconstructions, replica artefacts, mural art,
photographic displays, and video installations. Thus,
visits to the Centre will be a multi-sensory experi-
ence, as audio-visual techniques featuring sound
and the moving image will feature in many of the
displays. The ongoing computer graphic work is
based on a growing understanding of the physical
properties of the objects and architecture at Çatal-
höyük, gained through conventional and digital
recording technologies such as polynomial texture
mapping (Earl et al 2010). The techniques used will
therefore provide reconstructions of the site that are
not simply appealing, but have much in common
with the physical realities of the site both now and
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in the past. A first stage of this work has produced
a computer graphic representation of the physically
reconstructed house in order to assess the computer
graphic methodologies available (Fig. 10). The next
stage will involve computer graphic reconstruction
of a building now preserved only in the Mellaart
archives. Ultimately the team aims to appeal to
three types of visitor: local residents and Turkish
nationals, school children, and international
tourists. For local residents and Turkish nationals
the Centre will act as a place for gaining insights
into the results of the investigations of the site and
their international significance. For school chil-
dren the Centre will provide a stimulating learning
environment with activities and exhibitions spe-
cially designed to be relevant to the curriculum, and
for international tourists the Centre will provide a
unique ‘cultural’ attraction that will give such visi-
tors a sense of the scientific and cultural importance
of the site for human history. In addition to the
work on the Visitor’s Centre, a new reconstructed
house, new site signage, guidebooks and a visitor
‘trail’ are all currently being designed by the team.

CONCLUSIONS

The Çatalhöyük Project is one of many in Turkey
that now seek to integrate conservation, presentation
and archaeology in relation to varied community
needs. The experience at Çatalhöyük is that com-
mitment to these aims needs to be sustained and
long term. Each component is very dependent on the
other. Thus conservation depends on shelters that
change the environment of the site and thus need
monitoring throughout the year, including in the
absence of archaeologists. Local community mem-
bers can be involved in monitoring and documen-
tation. The local community is more likely to be
involved if educational and presentation projects
are active and if they involve the community. Archae-
ologists need to make decisions about where to dig
and what to leave on display and such decisions are
best made in collaboration with communities, con-
servators and heritage presentation specialists. All
such decisions need to be made in the context of
management plans agreed at the regional and

national level, including in the case of Çatalhöyük
the Protection Board of Konya and the Ministry of
Culture and Tourism, Directorate-General of Mon-
uments and Museums and at international level
through UNESCO once the site becomes a World
Heritage Site. As international agencies become
involved the need for a Site Management Plan that
is regularly updated becomes increasingly clear.

Another circle of interactions in which the above is
embedded, and which has not been mentioned so
far, concerns funding. The activities described in this
paper have been funded largely by international
agencies such as the European Union and NGOs
such as the Global Heritage Fund, the Turkish Cul-
tural Foundation, World Monument fund. But they
have also been funded by commercial sponsors
such as Yapı Kredi, Boeing, Shell, Visa. The circle
of interaction for funding has three main compo-
nents: the sponsors themselves, the media and the
archaeology. The sponsors remain involved over the
long term because they gain publicity. The media
provide the publicity only if the archaeology remains
of interest to a wide audience. The archaeology
has to provide that interest but can only continue if
the sponsors stay involved. This circle of interaction
for funding depends on conservation and exhibition
of the site. It is only by engaging communities in the
site and the project that various publics will stay
interested and involved. It is this public interest
that sparks media interest that itself creates spon-
sorship interest. All the different components have
to be held together.

Certainly the costs of the strategy laid out here can
be high, since the construction of shelters and Vis-
itor Centers and replica houses can be consider-
able. But the benefits are considerable as long as
communities are engaged so that the shelters and
exhibits respond to their needs. In this paper we have
mainly focused on local communities and tourists,
but at Çatalhöyük as at most sites there are many and
diverse interest groups and stakeholders. Creating a
site experience that is of interest to as many groups
as possible is key to the ability of the site to attract
income to the site.
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Fig. 1. The South Shelter at Çatalhöyük (J. Quinlan)

Fig. 2. The 4040 Shelter (J. Quinlan)
Fig. 3. Visitors on bridge over Building 5 and walking

around Building 77 in the South Shelter
(J. Quinlan)

Fig. 4. A community visit descending from the 4040
Shelter (Çatalhöyük Research Project)

Fig. 5. The Summer School at Çatalhöyük led by Gülay
Sert (Çatalhöyük Research Project)
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Fig. 7. Members of the local community are trained in
building conservation (J. Quinlan)

Fig. 8. Exhibits in the Visitor Center (S.Atalay)

Fig. 9. Information panel in the South Shelter (J. Quinlan)

Fig 10. Computer Graphic Image of the experimental house at Çatalhöyük (left) compared
with a photograph (right) (G. Earl)

Fig. 6. Example of the comic produced for the local
community (S. Atalay)
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LALAPAŞA DOLMENİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
EXCAVATIONS AND RESTORATION WORK AT THE
LALAPAŞA MEGALITHIC MONUMENT

Murat AKMAN

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Dolmen, Trakya, koruma, restorasyon, anastilosis

Dolmen, Thrace, protection, restoration, anastylosis

Geçen yüzyıldan beri dikkatleri çeken Trakya megalit anıtları Sakar, Istranca ve Doğu Rodop Dağları’nda yoğun-
laşmıştır. Bunlar “dolmen” ve “menhir” olmak üzere iki ayrı türde adlandırılırlar. Dolmenler kuzey - güney yönün-
de yerleştirilmiş hücre şeklindeki anıtsal iki odadan oluşmaktadır. Bu odalar yine aynı yönde “ruh delikleri” ile
birbirine bağlanmaktadır. Güneyde dromosa benzer bir giriş bulunmakta ve etrafları bir yığma tepe ile çevre-
lenmektedir. Istranca Dağları’nda görülen bu mezar anıtları, İstanbul Üniversitesi “Trakya Araştırmaları Pro-
jesi” kapsamında incelenerek belgelenmiştir. Bu araştırmalarla birlikte Lalapaşa İlçesi’nin hemen yakınında-
ki Arpalık Mevkii Dolmeni’nde kurtarma kazısı, koruma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalış-
maları tamamlanan dolmen, restorasyon işlemleri bittikten sonra koruma altına alınmıştır. Bu anıtların çağ-
daş bir proje oluşturularak gruplar halinde restore edilmesi ve koruma altına alınmasının bölgenin kültür turiz-
mine katkı sağlayacağı açıktır.

ABSTRACT
Thracian megalithic monuments, which have been recognized by archaeologists since the last century, are con-
centrated on the hills of Sakar, Stranca and the eastern Rhodop mountains. These are called either “dolmens”
or “menhirs“ depending on the type. Dolmens, or megalithic grave monuments found typically on the Stranca
Mountains, consist of one or two closed monumental chambers oriented in a north-south direction. These cham-
bers were connected through the so called “soul-hole” in the same direction. There is a dromos-like entrance
in the south and a hill surrounding the dolmens. Within the framework of the University of Istanbul’s program
for “Thracian studies”, rescue work as well as a restoration and conservation project was carried out at “Arpa-
lık Mevkii Dolmeni” near the town of Lalapaşa. Following the research the dolmen became culturally protec-
ted. It is clear that a contemporary project for restoring and protecting a group of these monuments, will con-
tribute to cultural tourism in the region.
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GİRİŞ

Anadolu ve Trakya yarımadaları çok değerli ve fark-
lı nitelikleri olan tarihöncesi kalıntılarının yanı sıra,
ilginç megalitik anıtları da bünyesinde barındırmak-
tadır1. Başka ülkelerde ziyaretçilerin el sürmelerine
dahi izin verilmeyen yeryüzünün bu görkemli kültür
varlıklarının taşıdığı kültürel anlam, ülkemizde ne
yazık ki henüz yeterince bilinmemekte ve dolayısıyla
değeri de anlaşılmamaktadır. Her ne kadar bu konu-
da toplumda büyük bir bilgi eksikliği olsa da, kırsal
alanda arazide yer alan ve sayısı yüzleri bulan bu
anıtlar, ilginç biçimlenişleri nedeniyle dikkat çek-
mekte; bazısı kutsal anlamlar yüklenerek yatır olarak
kullanılırken, birçoğu da defineciler tarafından tahrip
edilmektedir. Henüz bütün yönleriyle ayrıntılı bir
biçimde araştırılmamış olan bu kültür varlıkları, tarih-
lemesi ve içerdiği anlam tam olarak anlaşılamadan
ortadan kalkmaktadır. Koruma bilinci ve kültür var-
lıklarını sahiplenme duygusunun halen yavaş gelişti-
ği günümüzde, artık bu duruma bir son vermenin
zamanı gelmiş, hatta çok geç kalınmıştır.

TRAKYA DOLMENLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Tarihöncesi dönemlerde iri taş bloklardan yapılmış
mezar ve kült yapıları genel olarak “megalit” olarak
adlandırılmaktadır. Bunların kendi içinde uzun bir
tarihsel sürece yayılan zengin bir çeşitlemesi olma-
sına karşın, kabaca “dolmen” ve “menhir” olmak
üzere iki ayrı türde tanımlanırlar. Menhir (dikilitaş),
dar uzun biçimli yassı dikdörtgen bir taşın toprak
zemine kısa kenarından dikilmesiyle oluşturulur.
Dolmen ise, dikdörtgen biçimli bir alanın çevresinin
tonlarca ağırlıktaki taş bloklarla sınırlandırılmasıy-
la oluşturulan mekanın, üzerinin de yine taş blokla-
rıyla örtülmesiyle oluşturulur. Yeryüzünün hemen
her yerinde değişik yoğunlukta rastlanan dolmenler,
etkileyici görünüşleri nedeniyle efsanelerle ve doğa-
üstü güçlerle bağlantılandırılarak değişik şekillerde
yorumlanmış, keşfedildiklerinden beri bilim dünya-
sının ilgisini çekmiş ve özellikle Avrupa kıtasındakiler
ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Karadeniz’in kuzeyi, megalitik anıtların gruplar halin-
de yoğun olarak bulunduğu bölgelerden birisidir.
Sakar, Istranca ve Rodop dağlarından bilinen Balkan
megalitleri ise, Güneydoğu Avrupa’da yoğunluk bakı-
mından en önemli grubu oluşturmaktadır. 1888 yılın-
dan beri varlıkları bilinen bu tür anıtlarla ilgili çalış-
malar Bulgaristan’da 1960 yılından itibaren ivme

kazanmış, sistematik olarak sürdürülen belgeleme
çalışmaları sonucunda 750’den fazla dolmen belge-
lenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Trakya ve Ana-
dolu’da yapılan araştırmalar ise, 1980 yılında Prof. Dr.
Mehmet Özdoğan başkanlığında İstanbul Üniversi-
tesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından oluşturu-
lan bir projeyle Trakya araştırmalarına yeni bir boyut
getirilinceye kadar, yapılan birkaç çalışmayla sınırlı
kalmıştır (Özdoğan 1982a; 1982b).

Trakya’daki arkeolojik kültür varlıklarını belgele-
yerek, bir envanter oluşturmak amacıyla başlatılan
bu sistematik yüzey araştırmaları sırasında, Istranca
Dağları’nda yoğunlaşan, üzerleri bir kapak taşı ile
örtülmüş olduğundan halk arasında “Kapaklıkaya”
olarak anılan dolmenlerin, “esrarengiz” görsellikle-
ri nedeniyle tahribata son derece açık oldukları sap-
tanmıştır. Bu anıtlara yönelik tahribatın her geçen yıl
arttığı ve birçoğunun hiç belgeleme yapılmaksızın
ortadan kalktığının gözlenmesi üzerine, 1990 yılın-
da Trakya megalit anıtlarıyla ilgili çalışmaların söz
konusu yüzey araştırması kapsamında ayrı bir konu
olarak ele alınmasına karar verilmiştir. 1998 yılına
kadar sürdürülen bu çalışmalar sırasında Istranca
Dağları, özellikle doğu yönünde engebeli arazi ve
orman örtüsünün yoğun olduğu yerler de dahil
olmak üzere, tümüyle taranarak 118 dolmen ve çok
sayıda dikilitaş alanı saptanmış, bölgedeki dağılı-
mın kesin sınırları belirlenmiş ve ayrıntılı olarak
belgelenmişlerdir. Ayrıca, Lalapaşa İlçesi’nin hemen
yakınındaki Arpalık Mevkii Dolmeni’nde kurtarma
kazısı, restorasyon ve koruma çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir (Res.1-3).

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz gözlemler sonu-
cunda, sağlam durumdaki dolmenlerin, yüzeyden
göründüğü kadarıyla, genelde birbirlerine çok ben-
zediği, büyüklük dışında aralarında önemli bir fark-
lılık olmadığı söylenebilir. Hepsi, tepe biçiminde bir
yükselti ve bunun üzerine oturan bir mezar yapısı
olmak üzere iki birimden oluşur. Mezar yapısı çoğun-
lukla üç bölmelidir. Güney - kuzey yönünde dizilen
mekanlardan birincisi “dromos” olarak adlandırılan
giriş mekanıdır. Buradan “ön oda”ya oradan da daha
büyük olan ve hücre niteliğindeki ana mekana,
“mezar odası”na geçilir. Yapısal özellikler açısın-
dan üç bölme de birbirine benzer. Bunlar boyutları
2–3 m kadar olan iri taş blokların harçsız olarak üst
üste bindirilmesiyle inşa edilmişlerdir. Taş bloklar
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mekanın dört yanına dik olarak yerleştirildikten
sonra, üzerlerine yine bir blok taş, kapak gibi otur-
tulmuştur. Mezar odası ve ön odanın girişini kapatan
taşlarda, “ruh deliği” olarak anılan ve kenarları yuvar-
latılmış, ancak cansız bedenin itilerek geçirilebilece-
ği genişlikte, dörtgen ya da oval biçimli küçük bir
delik bulunur (Res. 4). Merkezinde dolmen bulunan
yığma tepe, güneyde dolmen aksına dik olarak yapıl-
mış bir cephe duvarıyla sınırlanır (Res. 6, 8, 10).

Plan özellikleri bakımından, Trakya dolmenleri tek
odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana gruba ayrıla-
bilir. Her iki grubun da önünde dromos bulunur.
Aynı tepede iki odalı, birbirine paralel üç dolmenin
yan yana yer aldığı örnekler saptanmıştır. Az sayıdaki
örnekte dolmenin yan tarafında, daha küçük taşlar-
dan yapılmış, kutu gibi ufak, bazen ana mezar oda-
sına bitişik, bazen bağımsız olarak sanduka şeklinde
yapılmış bir bölme daha vardır.

Gerek yüzey toplamaları, gerek Lalapaşa Dolmeni
kurtarma kazısında ortaya çıkartılan in situ bulun-
tular çanak çömlek parçaları ve kötü durumdaki
kaplardan oluşmaktadır. Çanak çömlek, kum ve taş-
çık katkılı hamurlu, açkılı yüzeylidir. Renkleri kah-
verengi ile siyah tonları arasında değişir. En yakın
benzerleri Güney Bulgaristan’dan bilinen bu kaplar
arasında en çok tas biçimli olanlara rastlanır. Ancak
bunların arasında az sayıda tabak ve büyük kaplar da
vardır. Kapların gövdesinde, birbirlerine eşit aralık-
larla yerleştirilmiş yumrucuklar (buckel) bulunur,
boyun bölgesinde ise bazen oluk bezeme yer alır. Bir-
kaç parçada baskı bezeme ve dolgu bezek de bulun-
maktadır. Bazı parçalarda “S”, yuvarlak göz, piramit,
kuğu kanat şeklindeki baskı bezeme de vardır. Dol-
menlerde bulunan çanak çömlek buluntuları, Son
Tunç Çağı – İlk Demir Çağı’na tarihlendirilmekte-
dir. Ancak dolmenlerde çok az sayıda bulunan bazı
parçalar ise, bunların Helenistik Çağ’a kadar kulla-
nılmış olabileceklerini düşündürtmektedir (Özdoğan
ve Akman 1991; Akman 1997).

LALAPAŞA ARPALIK MEVKİİ DOLMENİ

KAZI ÇALIŞMALARI

1994 yılında, Edirne İli, Lalapaşa İlçesi’nde belgeleme
çalışmaları yaptığımız sırada merkeze çok yakın ve
bulunduğu yer parsellendiği için, inşaata açılan bir
alanda yer alan Arpalık Mevkii A3-22 Dolmeni’nin,
arazi sahibi tarafından yıkılarak yerine inşaat yapıla-

cağı öğrenilince, gerekli girişimlerde bulunularak kur-
tarma kazılarına başlanmıştır. Edirne Müzesi adına
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında, kendi ola-
naklarımız, Edirne Rotary Kulübü ve Lalapaşa Kay-
makamlığı’nın desteğiyle başlatılan çalışmalar, 1995
yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul şubesinin
de katkılarıyla tamamlanmıştır (Akman 1997)2.

Dolmen kuzey - güney yönünde yerleştirilmiş hücre
seklindeki iki oda ve dromoslu bir girişten oluş-
makta ve bu odalar yine aynı yönde ruh delikleri ile
birbirine bağlanmaktadır. Üç bölmesi ile birlikte
toplam uzunluğu 7,50 m, dış genişliği 2,55 m, üze-
rinde yer aldığı ovadan yüksekliği ise 3,10 m’dir.
Dolmen, doğu - batı yönünde 20 – 24 m; kuzey -
güney yönünde ise 15 m uzunlukta taş dolgulu bir
tepe ile çevrilmiştir (Res. 6).

İlk kez, 1990 yılında belgelenen ve yörede “Kapak-
lı Kaya” olarak anılan yapı, tarla içinde üzeri çalıy-
la örtülü bir durumdaydı ve yakın çevresi sürül-
mekteydi (Res. 1, 2). Balkan Savaşları sırasında
konumu ve yapısının uygunluğu nedeniyle siper ola-
rak kullanıldıktan sonra, zamanla mahallenin çöp-
lüğü haline gelmiş, defineciler tarafından birçok kez
kazılmış ve çevresi büyük ölçüde harap durumday-
dı. Yapının sadece ana odası ayakta durmakta, ön
oda ve dromosun taşları kırılarak tahrip edilmiş
durumdaydı. Ana odanın doğu duvarında taş blok-
ların birleştiği yerdeki zayıf köşe kırılarak, odanın
içine girmek için bir delik açılmıştı.

Hücre şeklinde olan ana oda içindeki kazı çalışmala-
rı bu delik kullanılarak yapılmış ve içindeki 2 m kalın-
lıktaki toprak dolgu kaldırılarak ana toprağa ulaşıl-
mıştır. Uzunluğu 2,20 m, genişliği 1,90 m ve yüksek-
liği 2,60 m olan mekan içindeki toprak dolguda üst
seviyelerden, en alt seviyeye kadar çağdaş malzeme
bulunmuş olması, dolmenin çok eski çağlardan beri
birçok kez kazılarak yağmalandığını göstermiştir. Bu
yağmadan geriye yalnızca tunç bir fibula kalmıştır.

Ana odaya kuzey yönünde 0,60 m x 0,45 m genişli-
ğinde bir ruh deliğiyle bağlanan ön oda oldukça
harap durumda olmakla birlikte, kapak taşı kırılarak
iç mekana düştüğü ve duvar taşları yerlerinden kay-
dığından buradaki arkeolojik dolgu, bu ağır taşlar
tarafından bir anlamda kilitlenerek definecilerden
korunmuştur. Ön odada yapılan kazı ile bir dolme-
nin kullanımına ilişkin sağlam veriler ele edilmiştir
(Res. 3, 5). Öncelikle kapak taşı kaldırılmış ve kay-
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mış olan taşlar düzeltilip desteklenmiş, ardından
2,35 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve 2,30 m
yüksekliğindeki iç mekanda kazı yapılarak, birbiri-
ne karışmış durumda bir insan iskeleti topluluğu
bulunmuştur. Birbiri üzerine yerleştirilmiş iskelet-
lerin üç ya da dört bireye ait olduğu anlaşılmıştır.
Çene kemiklerinin ruh deliğinin hemen yakınında
bulunması, ölülerin bu delikten ayak tarafından iti-
lerek içeri sokulduğunu ve böylece baş kısımlarının
deliğe yakın kesimde kaldığını, içeri girilerek beden-
lerin düzenli olarak yerleştirilmediğini göstermek-
tedir (Res. 4). Ölülerin birbiri üzerine konulması,
dolmenlerin aile mezarı gibi kullanıldığını göster-
mektedir. Mezar hediyesi olarak yanlarına pişmiş
toprak kaplar ve ağırşaklar konulmuştur.

Kapak taşı yerinde olmayan dromos bölümünün yan
taşları batıya doğru kaymış ve içi defineciler tarafın-
dan kazıldıktan sonra, çukur çöple dolmuştur. Batı yan
taşı tüm ağırlığıyla öndeki cephe duvarı üzerine yat-
mış ve duvarın yıkılmasına neden olmuştur (Res. 5).

1995 yılı kazı çalışmasında dolmeni çevreleyen ve
taşların doldurulmasıyla oluşturulan yığma tepe
bütünüyle açığa çıkarılmış ve ardından dolmenin
yapım detaylarının anlaşılması için, iki açmada taş
dolgusu en alt sırasına kadar kaldırılmıştır (Res.
8). Merkezinde dolmen bulunan bu taşlı yığma tepe,
güneyde, dromosun önünde dolmen aksına dik ola-
rak yapılmış bir cephe duvarıyla sınırlanmaktadır. Bu
duvar, dromosa bitiştiği noktada altı sıra taştan olu-
şur, doğu ve batı yönünde taş sıraları giderek azalır
ve duvar bitiminde tek sıraya iner ve at nalı biçi-
minde bütün tepeyi çevreler (Res. 6). Bu taşların
sınırladığı alanın içinin dolmene doğru, değişik
büyüklükteki taşlarla ve toprakla düzensiz olarak
doldurularak yükseltildiği anlaşılmıştır (Res. 12).
Cephe duvarı önünde bulunan çanak parçaları, ola-
sılıkla giriş bölümünde yapılmış ölü gömme tören-
leriyle ilgili çok önemli bilgiler vermektedir.

İri taş blokların yan yana toprağa dikilmesiyle oluş-
turulan dolmenlerin inşaat sürecinde taşların birbi-
rine tutturulması, üzerine büyük yatay taş bloğu-
nun yerleştirilmesi gibi aşamalar, bilim dünyasında
bir hayli tartışmalara yol açmış ve bu konuyla ilgili
birçok değişik teori geliştirilmiştir. Lalapaşa Arpa-
lık Dolmeni kazısı sayesinde bu konuda da bilgi
edinme olanağı bulunmuştur. Bunun için odaları
sınırlayan taş bloklar en alt seviyeye kadar temiz-
lenmiş ve yaklaşık 10 cm ana toprağa gömülerek yer-

leştirilip dışarıdan sıkıştırılarak desteklendikleri anla-
şılmıştır. Birbirlerine yaslanarak konulan taş blok-
ların aralarındaki boşluklar, bazen küçük taşlarla,
bazen de iri ve dikine yassı taşlarla doldurularak
bütünüyle kapatılmış ve böylece odaların iç meka-
nının toprakla dolması engellenmiştir. Gerek dol-
menin içerisinde, gerek onu çevreleyen yığma tepe-
de yapılan kazılar, dolmenin inşaatı sırasında önce-
likle kuzey ve güneydeki taş blokların dikildiğini,
doğu - batı yönündeki blokların ise, bunlara yaslan-
dırılarak yerleştirildiğini göstermiştir (Res. 7). Mezar
odalarının üzerine konulan iri taş blokların ise, dol-
meni çevreleyen yığma tepenin inşaatı bittikten
sonra, buranın rampa gibi kullanılarak üzerinden
çekilerek yerleştirildiği anlaşılmıştır.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Arpalık Mevkii Dolmeni’nde 1994 yılı kazı çalışma-
ları bitirildikten sonra, içleri boşaltılmış olan mezar
odalarının devrilme tehlikesine karşı kereste ile des-
teklenmiş olan taşlarının kalıcı bir şekilde sağlam-
laştırılması amacıyla, ana odanın içine demir bir
konstrüksiyon yapıldı. Bunun inşaatı sırasında, yerin-
de çatlamış olan kapak taşının ve yan taşların des-
teklenmesine özen gösterildi. Yan taşları üst seviye-
lerinden kırılmış ve gerçek yüksekliği tam olarak
anlaşılamayan ön odanın içine, kapak taşının yerine
konulabilmesi ve yan taşlarının desteklenmesi için
demir bir kafes yapıldı (Res. 7, 9). Kafesin yüksekli-
ğini saptamak için, sağlam durumdaki dolmenlerde
oda yükseklikleri incelendi. En yüksek mekanın ana
oda olduğu, ön odada ve dromosta mekan yüksekli-
ğinin giderek alçaldığı ve böylece dolmenlerin üstü-
nün basamaklı bir görüntüsünün olduğu saptandı.
Buna göre ana odadan daha alçak ve dromostan
daha yüksek olacak şekilde ön odanın yüksekliğine
karar verilerek demir konstrüksiyonun boyu ayar-
landı. Dromosun yan taşları düzeltildikten sonra,
Devlet Su İşleri Edirne Bölge Müdürlüğü’nün gerek-
li vinci tahsis etmesiyle, ön oda ve dromosun kapak
taşları yerine konuldu. Böylelikle üç bölmesi ile bir-
likte dolmenin bütünlenmesi sağlandı (Res. 7, 13, 14).

1995 yılı çalışmaları, merkezdeki dolmeni doğu -
batı yönünde 20–24 m, kuzey-güney yönünde 15 m
uzunlukta çevreleyen taş dolgulu yığma tepede
gerçekleştirildi. Bu yığma tepenin taş dolgusunun
boşaltılması sırasında, güney yönündeki birbiri
üzerinde kaymış şekilde örülmüş olan taşlardan
oluşan zayıf durumdaki cephe duvarı yerinde bıra-
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kıldı (Res. 8, 10). Duvarı oluşturan taşlar en üst
seviyeden itibaren numaralandırıldıktan sonra
söküldü ve duvar aslına uygun olarak çamur har-
cıyla örülerek tekrar oluşturuldu, bu sırada iç
tarafı da toprak dolgu ile desteklendi (Res. 11).

Dolmeni çevreleyen at nalı şeklindeki taşlı tepenin dol-
gusu kazı ile boşaltılırken sınır taşları ve alanın mer-
kezden sınıra ulaşan bazı kısımları yerinde bırakıldı-
ğından, rampa gibi yükselen dolgunun niteliği ve sınır-
ları bilinmekteydi. Buna göre tepe tekrar taş ve toprakla
aslına uygun olarak oluşturuldu. Daha sonra sınır taşları
açıkta bırakılacak şekilde tepenin üzeri toprakla örtülüp
ıslatılarak sıkıştırıldı (Res. 12, 13). Dolmene yönelik
restorasyon işlemleri bittikten sonra, alanın çevresi tel
örgüyle çevrilerek koruma altına alındı ve yol tarafındaki
giriş bölümüne bir bilgi panosu konuldu (Res.14). Kazı
çalışmaları sırasında bulunan çok kırılgan ve küçük par-
çalar halindeki çanak çömlek ve metal buluntular res-
tore edildikten sonra Edirne Müzesi’nde sergilenmeye
başlamıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bir anlamda zorunlu olarak yapılması gerekli olan
Lalapaşa Dolmeni kazı ve onarım çalışmaları, Lala-
paşa İlçesi’ne sembol niteliğinde bir tarihöncesi anıt
kazandırılarak, bölgenin kültür ve turizmine katkı
sağlamıştır. Ancak şimdiye kadar belgelenen “Istran-
ca Dağları’nın süsü” niteliğindeki çok sayıda dolme-
nin, Lalapaşa’dan başlayarak doğuda Demirköy,
güneyde ise Yündalan Köyü’ne kadar çok geniş bir
alana yayıldığı ve bazı yerlerde bunların birbirine çok
yakın gruplar halinde bulunduğu göz önüne alınırsa,
yalnızca tek bir dolmenin koruma altına alınmış olma-
sının ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca buna o dönem insanlarının yaşam biçimi ve kül-
türü hakkında hâlâ çok sınırlı bilgiye sahip olduğumuz
da eklenirse, bu yetersizlik daha da önem kazanmak-
tadır. Kontrolsüz bir şekilde hızla büyüyen ve değişen
Trakya’da binlerce yıldır basit ve sağlam yapılarıyla
günümüze gelebilmiş bu anıtlar, ayakta olmaları nede-
niyle ilgi çekmekte, ormanlık alanlarda gizlenmiş olan-
ları da dahil hepsi, meraklıları tarafından bilinçsizce

tahrip edilerek bütünüyle yok edilmektedir.

Menhirler, dolmenlere kıyasla daha küçük ve
bağımsız duran taşlardan oluşmaları ve bunların
yassı uzun biçimleriyle yapı taşı olarak kullanıma
uygun olmalarından dolayı, daha da kolay tahrip
edilmekte, her geçen gün hızla ortadan kalkmak-
tadırlar. Trakya megalitik anıtlarıyla ilgili bu önem-
li koruma sorunları, bölgedeki bu tür kültür var-
lıklarına yönelik bir koruma projesinin acil olarak
geliştirilmesini gerektirmektedir.

Arkeolojik alanların korunması için ortaya çıka-
rılan kültür varlıklarının yerinde sergilenmesi ama-
cıyla açık hava müzesi kurulması düşüncesi, günü-
müzde başka bir boyut kazanarak arkeolojik park-
lar, sanal müzeler gibi çok farklı biçimlerde ken-
dini göstererek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca toplu-
mun kültür varlıklarını çevresiyle birlikte yaşa-
ması ve onu algılayabilmesi için, bazı yeni proje-
ler geliştirilerek uygulanmaktadır. Türkiye’de sayı-
sı giderek azalan arkeolojik alanların korunması
ve sergilenmesi için de çağdaş projelerin gelişti-
rilmesi gerekmektedir.

Restore edilerek koruma altına alınmış Lalapaşa
Dolmeni’nin hemen kuzeyinde, mera olarak kulla-
nılan Piroğlu Taşlığı Mevkii’nde, yaklaşık 4 km²’lik
bir alanda çok önemli bir dolmen topluluğu vardır.
Bunların arasında bölgenin en görkemli dolmeni
de bulunmaktadır. Benzer şekilde Istranca Dağla-
rı’nın genelinde belli bölgelerde dolmen yoğunlaş-
ması söz konusudur (Res. 15).

Trakya megalitik anıtlarının gruplar halinde ele alı-
narak, doğal çevreyle birlikte değerlendirilip koru-
ma altına alınması, restore edilmesi, yol düzenle-
meleriyle birbirine bağlanarak gezi rotaları oluştu-
rulması ve bunun altyapı hizmetleriyle de destekle-
nerek gerekli tanıtımın yapılmasıyla birlikte, bölge-
nin kültür turizmine büyük katkı sağlanacağı açıktır.
Binlerce yıllık bir kültürü mirasyedi gibi daha fazla
tüketmeden gelecek nesillere bırakmak, insan ola-
rak en büyük sorumluluğumuzdur.

1 Türkiyede’deki megalitik anıtlarla ilgili bilgi için bkz.: (Özdo-
ğan ve Akman 1991), (Akman 1997), (Yükmen 2003).

2 Kazı çalışmalarına bakanlık temsilcisi olarak Edirne
Müzesi’nden Ü. Çakan ve öğrenci olarak Trakya Üni-

versitesi’nden H. Yalçın, Y. Pınarbaşı ile İstanbul Üni-
versitesi’nden N. Kayacan, V. Şelale ve B. Köşker katıl-
mışlardır. Özverili çalışmalarından ötürü kendilerine
teşekkürü borç biliriz.

NOTLAR
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TROİA’DA KORUMA UYGULAMALARI VE
ÖREN YERİNİN SUNUMU
TROY: CONSERVATION AND SITE PRESENTATION

Rüstem ASLAN

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Troia kazıları, turizm, ören yeri koruma, sunum

Excavations at Troy, tourism, archaeological site preservation, presentation

Gittikçe artan turizm ve bunun arkeoloji ile olan karşılıklı hassas ilişkisi, arkeolojik ören yerlerinin etkili
bir şekilde korunma ve anlatımını gerektirmektedir. Buna karşın uzun süre Troia ören yerinin tabakalan-
ması ve katmanları, W. Dörpfeld’in 1902 yılında yayınladığı 20 metrelik kareleme referanslarının olduğu
renkli planıyla anlatıldı. M.O. Korfmann’nın 1988–2005 yılları arasındaki çalışmaları sonrasında, Troia’nın
daha iyi anlatılması amacıyla, güncel bilgileri de içeren, ziyaretçilerin kaleyi kendi kendilerine dolaşabil-
melerini sağlayan, detaylı bir lejanta sahip bir harita hazırlanmıştır. Troia’daki turistler, belirli noktalarında
bilgi panolarının olduğu kesin sınırları çizilmiş gezi yoluna yönlendirilmişlerdir.

ABSTRACT
At archaeological sites, efforts towards conservation and presentation must take into account the very del-
icate balance between the needs of science and those of tourism. For a very long time the only comprehensive
plan of the citadel of Troia was W. Dörpfeld’s, published in 1902, which is notable for its 20 meter refer-
ence grid and colour-coded indication of the basic periods of settlement. After M.O. Korfmann’s work from
1988 to 2005, a new version of this plan presents specific information to aid the visitor’s understanding of
Troia. This full-colour guide shows those ruins which are currently visible and offers a self-guided tour of
the citadel along with an extensive legend. The brochure offers tourists a legible site and at the same time
helps to protect the monuments because visitors are directed along a clearly indicated path where infor-
mation tables are mounted at each area of interest.
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HİSARLIK TEPE VE ARKEOLOJİK KAZILAR

Hisarlık Tepe’nin bir ören yeri olarak önemi hiç
kuşkusuz, bu höyüğün yerleşim ve kazı tarihçesiyle
bağlantılıdır. M.Ö. 3000’den Bizans Dönemi’ne
kadar uzanan yerleşim silsilesi, 1863 yılındaki F.
Calvert kazısıyla başlar. (Heuck Allen 1999).
1870’den 1890’a kadar kesintilerle devam eden H.
Schliemann kazıları ise (Schliemann 1990; Easton
2002) kendisinin ölümü sonrasında, 1893–94 yılla-
rında W. Dörpfeld tarafından devam ettirilir (Dörp-
feld 1902). Dönemine göre oldukça titiz bir şekilde
yayınlanan Dörpfeld çalışmalarından 38 yıl sonra,
1932–1938 yıllarında gerçekleştirilen C.W. Blegen
kazıları (Blegen 1935), kazı tekniği ve 1950’li yıllar-
daki yayınları ile Ege arkeolojisinin bilimsel anlam-
daki temelini atar. C.W. Blegen’in çalışmalarından
tam 50 yıl sonra, M.O. Korfmann’ın 1988’de başlat-
tığı, 2005’de ölümü sonrasında da devam ettirilen
(Korfmann 2007) yeni dönem kazıları, tarihöncesi
dönem arkeolojisinin yöntem ve uygulamalarının
geliştirildiği bir tür laboratuvar işlevi görür.

19. yüzyılda Avrupa’daki büyük güçlerin, o dönemin
tarihsel ve kültürel bakış açısıyla müzelerine eser top-
lamak için büyük para ve çaba harcaması, Yakın-
doğu’daki pek çok antik kentin yağmalanmasına yol
açmıştır. Hisarlık Tepe ise, o dönemde tam olarak
Troia ile özdeşleştirilemediği için, söz konusu tah-
ribattan kısmen kurtulmuştur. Ancak ilk kez 1868
yılında Troas Bölgesi’ne gelen Heinrich Schlie-
mann’ın tümüyle kişisel çabaları ve finansmanıyla
Hisarlık Tepe’de büyük çaplı kazılar başlatılmıştır
(Heuck Allen 1999; Robinson 2007). Schliemann,
özellikle 1871–73 yıllarında gerçekleştirdiği kazılar-
da, Hisarlık Höyüğünü kuzey - güney doğrultusun-
da anakayaya kadar, tüm kalıntıları tahrip ederek
kazmıştır (Easton 2002). Schliemann’ın tarihöncesi
höyük kazısı açısından ilk olan bu denemesi sonra-
sında, Ege’deki ilk sistematik kazılar yapılmaya baş-
lanır. 1873 yılındaki Semadirek, 1875 yılındaki Olym-
pia kazıları sırasında sadece kalıntıları açığa çıkar-
mak değil, aynı zamanda o buluntuları belgelemek
ve görsel olarak restitüsyonu da amaçlanır. Hisarlık
Tepe’deki ilk dönem çalışmaların amacı, bu höyüğün
“Troia” olduğunu arkeolojik verilerle ortaya koy-
maya yöneliktir. Bu nedenle de buradaki kazılar,
diğer yerlerdeki kazılardan daha farklı bir karakte-
re sahiptir. H. Schliemann özellikle 1871–73 yılla-
rında bu amaçla yaptığı kazılarda, höyükte kalede

yaklaşık 20 m genişliğinde, 300 m uzunluğunda bir
yarma açar. Günümüzde “Schliemann Yarması”
olarak da adlandırılan bu alandaki kazılarda, höyük-
teki tüm kalıntıları anakayaya kadar tümüyle kaldı-
rır (Res. 1). Kazı sonuçlarından kuşku duyanları
ikna etmek içinse, koni şeklinde tepeler (Pinnacles)
bırakır (Res. 2). Bu konik tepeler sayesinde höyüğün
yerleşim tabakalarını gözlemlemek mümkün ola-
caktır. Böylelikle Anadolu arkeolojisinde, höyük-
lerdeki yerleşim evrelerini anlamaya yönelik, ilk
tabaka kazısının yöntemsel adımları da atılmıştır.

H. Schliemann’ın ölümü sonrasında (1890); iki yıl
Troia kazılarını yapan mimarlık tarihi araştırmacısı
W. Dörpfeld, Troia’daki çalışmalara 1882 yılından
itibaren katılmış ve Schliemann kazısının mimari
belgelenmesinden sorumlu olmuştur (Res. 3). Hisar-
lık Tepe katmanları ve mimarisi hakkında çok önem-
li veriler toplayan ve yayınlayan W. Dörpfeld (Dörp-
feld 1902), höyükteki kalıntıların korunması ve ziya-
retçiler tarafından anlaşılması için herhangi bir
düzenlemeye girişmemiştir. O dönemin arkeolojik
ören yeri anlayışı, henüz böylesi bir beklentiyi kar-
şılayacak olgunluğa erişmemiştir. W. Dörpfeld son-
rası Troia ören yeri, pek çok arkeolog ve ziyaretçi için
anlaşılması zor bir arkeolojik alan olarak kalmıştır.

1932–1938 yılları arasında Hisarlık Tepe’yi yeniden
kazan C.W. Blegen, tabakalanma ve mimariyle ilgi-
li soruları cevaplayabilmek için, özellikle kalede,
ama aynı zamanda aşağı kentte geniş çaplı kazılar
gerçekleştirmiştir (Res. 4). Ancak ören yeri, kazılar
sonrasında hiçbir koruma önlemi alınmadan öylece
kaderine terk edilmiştir. Türkiye’de 1950’li yılların
başlarından itibaren başlayan turizmin bir zorlama-
sı olarak, sorumlu kurumlar ören yerinin içinden
geçen bir yürüme yolu yapmışlardır. Bunun dışında
ören yerinde başka herhangi bir düzenleme ger-
çekleştirilmemiştir. Elli yıllık bir aradan sonra 1988
yılında Hisarlık Tepe’deki çalışmalar Tübingen Üni-
versitesi’nden M.O. Korfmann tarafından (Res. 5)
yeniden başlatılmıştır (Korfmann 1991). Ölümü son-
rasında yine aynı üniversite tarafından devam etti-
rilen çalışmalar 22. yılına girmiştir. Korfmann döne-
mi (1988–2005) Troia çalışmalarında, arkeolojik
sorunların yanı sıra, özellikle ören yerinin korunması
ve algılanması konusunda yoğun çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir.
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ARKEOLOJİ VE KORUMA – SERGİLEME

Troia’da 1863 yılında ilk kez F. Calvert tarafından
başlatılan kazılardan günümüze arkeolojik kalıntı-
ların, ören yerlerinin korunması ve sunulması ile
ilgili bakış açıları ve düşünceler değişmiştir. Günü-
müzde artık turizm ve arkeoloji arasında birbirini
etkileyen ve değiştiren karşılıklı bir etkileşim söz
konusudur. Ancak bu etkileşimde ören yerlerinin bir
tahribatla karşı karşıya kaldığı da kesindir. Kültürel
ve tarihsel anıtlar, kamuoyu desteği ve bazı yasalar-
la korunmak ve araştırılmak zorundadır. Bunun da
ötesinde arkeolojik kazıyla ortaya çıkarılan kalıntı-
ların, özünün bozulmadan, anlaşılabilir bir biçimde
sunulması da asıl hedeftir. Bu konuda 1964 tarihli
Venedik Tüzüğü bilimsel yaklaşımı tanımlamıştır.
Hangi nedenle olursa olsun, günümüzde Türkiye’de
çağdaş anlamda, kalıntıların korunarak, ziyaretçile-
re anlaşılabilir bir şekilde sunulduğu yer sayısı fazla
değildir. Bu nedenle 1988 yılında M.O. Korfmann
tarafından yeniden başlatılan Troia kazılarında önce-
lik, eski ve yeni kazılar sonucunda ortaya çıkarılan
kalıntıların “ideal” bir şekilde korunarak, ziyaretçi-
lere anlaşılabilir bir şekilde sunulmasındaydı.

HARABE HARABESİNE DÖNÜŞMÜŞ
TROİA’DAKİ İLK KORUMA VE
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

1988–1991 yılları arasında, öncelikle Schliemann
dönemi kazılarında ortaya çıkartılan kalıntıların
korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir
(Res. 6). Bu kapsamda ilk olarak “Schliemann Yar-
ması” temizlenmiş ve buradaki Troia I dönemine ait
ev temellerinin korunmasına yönelik önlemler alın-
mıştır (Filgis ve Mayer 1992). Kuzey – güney doğ-
rultusundaki Schliemann Yarması’nın, yağmurlarla
sürekli çöken doğu profili kerpiç bir duvarla des-
teklenmiştir. Böylece, üst katmanlardaki Troia II
dönemi megaron yapılarının profille beraber çök-
mesi önlenmiştir. Aynı zamanda buradan geçerek,
Troia II rampasının içinden devam eden ziyaretçi
yolunun yönü değiştirilmiş (Korfmann 1991); Troia
I ve II kale duvarlarının üzerinden yönlendirilen
yeni ziyaretçi yolu, ahşap olarak yeniden yapılmıştır.
Böylece Troia’yı ziyaret edenlerin, höyüğün tarih-
öncesi duvarları üzerinde yürüyerek kalıntıları tah-
rip etmeleri kısmen önlenmiştir. Daha sonra ise,
ziyaretçi yolundaki seyir noktalarına yerleştirilen üç
dildeki bilgi panolarıyla (Türkçe, İngilizce, Alman-

ca), ziyaretçilerin ören yerini daha iyi anlamaları
sağlanmıştır (Res. 7). Blegen kazıları sonrasında,
bakımsızlık ve ilgisizlikten bir “harabe harabesi”ne
dönüşmüş olan ören yerinde alınan bu “acil önlem-
ler” sonrasında, arkeolojik alanın tümünü kapsa-
yan bir koruma ve restorasyon yaklaşımı üzerinde
çalışılmıştır (Hueber 1994). Bu amaçla ören yerin-
deki tüm mimari kalıntılar üç boyutlu bir şekilde bel-
gelenmiştir. Troia’daki anlaşılması güç mimari taba-
ka ve evreler “modeller” (ayrı tabakaları tek başına
plan ve restitüsyon olarak gösterme) şeklinde yeni-
den çizilmiştir.

KORUMA VE SERGİLEME PLANLARI

Bu kapsamda önce Troia Kalesi’nin 1:200 ölçekli
planı çıkarılmış, daha sonra ise Aşağı Kent ve bunun
etrafındaki koruma alanı 1:500 ölçekli plana işlen-
miştir. Hazırlanan ören yeri planlarında, tüm alan-
daki mimari kalıntıların korunması, sunumu, bazı
bölgelerin toprakla doldurulması, ziyaretçi yolları ve
alınacak diğer önlemler, bir bütün olarak işlenmiş-
tir (Hueber ve Riorden 1994). 1:200 ölçekli planda
ayrıntılı olarak aşağıdaki veriler ve lejantlar işlen-
miştir (Res. 8);

- Ören yerinde şu anda var olan tüm kalıntılar ve
yapılar,
- Kalıntıların ait oldukları döneme göre farklı
renklerle tanımlanması,
- Ören yerindeki kazılara ait açma sınırlarının,
farklı kazı dönemlerine göre gösterilmesi,
- Bir an önce koruma altına alınması gereken
mimari kalıntıları içeren hassas bölgelerin belir-
gin bir şekilde gösterilmesi,
- Tüm höyükteki mevcut gezi yollarının ve gele-
cekte yapılması planlanan yenilerinin, birbirinden
ayırt edilebilir şekilde gösterilmesi.

Ören Yerinde Koruma ve Kalıntıların
Sunumundaki Temel İlkeler
1988’de yıllık yaklaşık 40.000 olan Troia ziyaretçi
sayısı, Korfmann çalışmaları sırasındaki yayın, sergi
ve diğer etkinliklerle, özellikle Hollywood yapımı
“Troy” filmi sonrasında, 500.000’lere çıkmıştır. Ziya-
retçi sayısının bu kadar artması, turistlerin ören
yerinde neden olduğu tahribatı da artırmıştır. Bu
nedenle ziyaretçi yolu ve çevresindeki mimari kalın-
tılarda acil koruma önlemleri alınmıştır. Ayrıca
yukarıda sözü geçen 1:200 ölçekli planlarda göste-
rilen farklı konsept ve detaydaki veriler, ören yerin-
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deki hava koşulları ve ziyaretçiler tarafından neden
olunan tahribatın hangi alanlarda biran önce en aza
indirilmesi gerektiğini de göstermektedir. Bu amaç-
la alınacak koruma önlemlerinin belirlenmesi için,
arkeologlar, restoratörler, mimarlık tarihi araştır-
macıları, inşaat teknisyenleri, teknik çizimciler, sta-
tik uzmanı inşaat mühendisi ve müze pedagogları
gibi uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturulmuştur.

Duvar Kalıntılarının Korunma ve
Sağlamlaştırılması
1988 yılında başlatılan çalışmalarda, alanda bulunan
çok sayıda duvar kalıntısının sağlamlaştırılmasına
yönelik gerçekleştirilen uygulamalar şöyle sıralana-
bilir:

- Duvarların açıkta kalan tepe noktasından başla-
narak sağlamlaştırılması ve böylece iç kısmın su
almasının önlenmesi,

- Açıktaki duvarlarda olduğu gibi, kısmen toprağın
içinde olan “teras duvarlarının” da sağlamlaştırıl-
ması,

- Özellikle tümüyle açıkta olan duvarların tepe nok-
tasından tuz emmesine neden olan nemin önlenmesi
için toprakla kapatılması,

- Bir yüzeyi toprakla doldurulmuş “teras duvarla-
rındaki” bu dolgunun kalıcı bir şekilde kuru kalma-
sının sağlanması, gerekli olduğunda duvarla toprak
dolgu arasına drenajların açılması,

- Duvarların etrafında ve içinde oluşan bitki ve kök-
lerin temizlenmesi,

- Ziyaretçilerin duvarların tepe noktalarından uzak
tutulması,

- Ören yeri tarih ve kronolojisinde büyük önemi
olmayan duvarların, gelecek kuşaklara harap olma-
dan aktarılması amacıyla uygun koşullarda toprak-
la kapatılması.

Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Uygulamaları
Bu kapsamdaki çalışmalarda en önemli amaç, mima-
ri kalıntıları “okunabilir”, diğer bir deyişle kalıntıları
ziyaretçiler için yapısı, işlevi, tarihi ve ait olduğu
genel planı ile anlaşılabilir, kılmaktır. Bu kapsamda
yapılan tümleme çalışmalarında müdahalelerin

özgün kalıntılardan ayırt edilebilir olması temel
koşullardan biridir. Troia’da planlanan ve gerçek-
leştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon uygula-
maları şöyle sıralanabilir;

- Kazıyla ortaya çıkartılan mimari kalıntıların özgün
kullanım düzleminin kazı ya da toprakla örtülerek
yeniden oluşturulması,

-Troia’nın I-IX tabakalarında tamamlanması öngö-
rülen mimari kalıntılarda farklı yapı malzemesi kul-
lanılarak, özgün kısım ile yeni uygulamanın birbi-
rinden ayırt edilmesi,

- Eski ve yeni kazılardan çıkan atık toprakların topo-
grafik plan içinde dönem ve yılına göre tanımlan-
ması. “Schliemann Yarması” gibi bilimsel arkeolo-
jik kazı tarihi açısından özel önemi olan alanın, dol-
durulmadan açıkta bırakılarak bu amaçla sergilen-
mesi,

- Ören yerinde açık hava koşullarından kolayca etki-
lenerek harap olabilecek yapı kalıntılarının, ola-
naklar ölçüsünde olabildiğince toprakla örtülmesi.

- Dış koşullara karşı hassas mimari kalıntıların üze-
rinin koruma çatısıyla örtülerek korunması.
Troia II-III dönemi kalesindeki megaron yapısı üze-
rine 2001 yılında inşa edilen çelik çatı, bu amaçla
yapılmış bir uygulamadır.

Ören Yerindeki Eğitici Uygulamalar
Bu önlemlerin yanı sıra, Troia ören yerinde ziya-
retçilerin ören yerine bakış açısını büyük oranda
etkileyen Troia mitolojisi nedeniyle alanda eğiti-
ci yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
1996 yılında ören yerinin çevresindeki 12 x 12 km
alanın “Troia Tarihi Milli Parkı” olarak ilan edil-
mesi ve bunun ardından 1998 yılında Troia ören
yerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne
alınması nedeniyle, hem ören yerinin hem de çev-
resinin arkeolojik, tarihsel ve turistik açıdan önemi
daha da artmıştır. Ancak M.Ö. 3. binden başlayıp
M.S. 5. yüzyıla kadar uzanan kalıntıların, diğer
arkeolojik yerlerle karşılaştırıldığında, turistler
için fazla etkileyici olmaması, ören yerinin ana
sorunudur. Bu nedenle Korfmann çalışmaları sıra-
sında yapılan ahşap yürüme yolu, yönlendirme
işaretleri ve üç dilde hazırlanan resim ve canlan-
dırma çizimler içeren bilgilendirme panoları, bu
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algılamanın olumlu anlamda değişmesini sağla-
mıştır. Buna rağmen ören yeri yakınında bir müze
olmaması, bu nedenle buluntuların ören yeri ile
ortak bir anlayışla sunulamaması, “ideal” Troia
algılamasının oluşmasını engellemektedir.

Ören yerindeki topografik çalışmaların yanı sıra,
gelen ziyaretçilerin ören yerini daha net bir şekilde
algılamaları için, bazı eğitici uygulamalar gerçek-
leştirilmiştir. Bunların başında kalıntıların en iyi ve
rahat bir şekilde görülebileceği noktalara konan bil-
gilendirme panoları gelmektedir. Bu panolarda Tro-
ia’nın mitolojisi, arkeolojisi ve kazı tarihçesi popü-
ler bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle ziya-
retçilerin bulundukları yere göre, höyük tabakalan-
masındaki konumları yatay ve dikey olarak belirtil-
miştir. Söz konusu bu bilgilendirme çalışmalarında-
ki temel amaç; tarihöncesi höyük olma özelliğinin
öne çıktığı bu ören yerinin ziyaretçiler için, “Troia
Atı”nın yol açtığı “banallıktan” kurtulup, yerleşi-
min tarihsel önemine duyulan saygının öne çıktığı bir
yere dönüşmesidir.

Troia II-III dönemi kalesindeki megaron binasının
üstüne, 2001 yılında konulan çelik konstrüksiyon
koruma çatısı (Res. 9), höyüğün yüksekliğini gös-
termesi açısından aynı zamanda eğitici amaçla yapıl-
mış bir uygulama olarak da görülebilir.

ÖREN YERİ YÖNETİM PLANI

1998 yılında Troia’nın UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne alınmasıyla, ören yerinin arkeo-
lojik sit olarak önemi farklı bir boyut kazanmıştır.
Fırsat ve sorumlulukları artıran bu boyut, aynı
zamanda yukarıda sıralanan tüm sorun ve önlem-
lerin “sürdürülebilir” bir planla ele alınmasını da
öngörmektedir. Bu nedenle Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın da isteği doğrultusunda, Troia ören

yeri ile planlanan Troia Müzesi’ni bir bütün ola-
rak ele alan bir “Ören Yeri Yönetim Planı”, Troia
Projesi ekibi tarafından hazırlanmıştır (Riorden
2010). Bu plan, 2005 yılında kabul edilen “Alan
Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesi-
ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik”te de öngörüldüğü üzere, ören yerini kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin
koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı
çerçevesinde korunma ve değerlendirilmesini sağ-
lamaya yöneliktir.

SONUÇ

Troia ören yerinin kendine özgü kazı tarihçesi ve
bununla bağlantılı buluntu ve mimarisi, burayı
Anadolu’daki diğer tarihöncesi höyüklerden fark-
lı kılmaktadır. Bu nedenle ören yerinin turizm
kapasitesi, diğer birçok yerden daha zengindir.
Ancak buraya duyulan ilginin neden olduğu yoğun
ziyaretçi akını ise, arkeolojik alanın tahrip edil-
mesine yol açmaktadır. Bu “tahribatı” en aza
indirmek, ziyaretçiler için ören yerinde gezi yolları
düzenlemekle mümkündür. Bu tür uygulamalar-
la ziyaretçilerin ören yeri üzerindeki “baskısı”,
daha denetimli bir şekilde farklı alanlara kaydırı-
labilmektedir. Ancak tarihöncesi yerleşmelerin
eğitici anlamda ziyaretçilere anlatılmasında, kalın-
tılar üzerindeki “abartılı tümleme” uygulamaları
yerine, bilgilendirme panolarındaki resim ve can-
landırma çizimlerinin kullanılması daha koruyucu
bir uygulamadır. Bütün bunların yanı sıra, tarih-
öncesi yerleşmelerde kazı buluntularının, ören
yeri yakınında sunulamaması önemli bir sorundur.
Bu bağlamda Troia’da uzun yıllardır planlanan
“Troia Müzesi”nin yaşama geçirilmesiyle, tarih-
öncesi höyük algılamasının kalıcı ve sürdürülebi-
lir olması sağlanacaktır.
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Res. 9. 2001 yılında Troia II –III dönemi kerpiçten yapılma kale duvarı ve megaron yapısını
korumak için yapılmış koruma çatısı (Troia Projesi arşivi)

Res. 8. Troia’daki tüm kalıntıları gösteren plan (Troia Projesi arşivi)
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AŞAĞI PINAR AÇIK HAVA MÜZESİ: YAKLAŞIM,
UYGULAMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
AŞAĞI PINAR OPEN-AIR MUSEUM: CONCEPT, IMPLEMENTATION
AND PROBLEMS ENCOUNTERED

Zeynep ERES – Eylem ÖZDOĞAN – Ahmet DEMİRTAŞ
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Kırklareli kent merkezinin hemen güneyinde yer alan Aşağı Pınar Höyüğü’nde 1993 yılından beri sürdü-
rülen kazılarla, Trakya’nın tarihöncesi dönemine ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. Aşağı Pınar yerle-
şimi, M.Ö. 6200’den M.Ö. 4800’e kadar aralıksız yerleşilmiş olduğundan, bölgenin yaklaşık 1400 yıllık çift-
çi yaşam sürecini kesintisiz bir biçimde yansıtmaktadır. Bu uzun dönemde bir yandan Anadolu’dan
Avrupa’ya çiftçi kültürü aktarılırken, bir yandan da Trakya’nın kendi yerel kültürleri oluşmuştur. Aşağı Pınar
hem Avrupa tarımcı kültürünün temelini oluşturan bu hareketliliğin yaşandığı, hem de bölgenin kendi gele-
neklerinin geliştiği bir yerleşim alanı olarak, tarihöncesi dönem yaşam modelinin anlaşılması açısından özel
bir önem taşımaktadır. Yerleşmenin 4000 m²’yi aşkın oldukça geniş bir alanda kazıyla açığa çıkartılmış olma-
sı, bütün bu sürecin ayrıntılı bir biçimde ortaya konmasını sağlamıştır. Aşağı Pınar kazılarında ortaya çıkar-
tılan kalıntıların, eserlerin ve bilginin toplumla paylaşılması kaygısı, kazı ekibini arkeolojik alanın koruma
ve sergilenmesine yönelik bir proje geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu bağlamda hazırlanan “Aşağı Pınar Açık
Hava Müzesi”, arkeolojik kalıntıların çağdaş bir yaklaşımla korunmasını ve sergilenmesini hedefleyen, top-
lumun tüm kesimlerine bu konuda mesaj vermeyi amaçlayan bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Proje, toplumsal
katılımın yanı sıra uzmanların da deneysel çalışmalar yapabilecekleri bir araştırma merkezi niteliğini de taşı-
maktadır. Bu makalede, hazırlanan proje, deneysel nitelikte sürmekte olan uygulama ve bu süreçte karşı-
laşılan sorunlar ile çözüm önerileri anlatılmaktadır.
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GİRİŞ

Kırklareli kent merkezinin hemen güneyinde yer
alan Aşağı Pınar mevkiinde 1993 yılından beri sür-
dürülen kazılarla, Trakya’nın tarihöncesi dönemine
ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. Istranca Dağ-
ları ile Ergene Havzası’nın kesişme noktasında yer
alan Aşağı Pınar yerleşimi, M.Ö. 6200’den M.Ö.
4800’e kadar aralıksız yerleşilmiş olduğundan, böl-
genin yaklaşık 1400 yıllık çiftçi yaşam sürecini kesin-
tisiz bir biçimde yansıtmaktadır. Bu uzun dönemde
bir yandan Anadolu’dan Avrupa’ya çiftçi kültürü
aktarılırken, bir yandan da Trakya’nın kendi yerel
kültürleri oluşmuştur. Aşağı Pınar hem Avrupa
tarımcı kültürünün temelini oluşturan bu hareketli-
liğin yaşandığı, hem de bölgenin kendi gelenekleri-
nin geliştiği bir yerleşim alanı olarak, tarihöncesi
dönem yaşam modelinin anlaşılması açısından özel
bir önem taşımaktadır.

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim
Dalı’ndan Prof.Dr. Mehmet Özdoğan ve Alman
Arkeoloji Enstitü’nden Prof.Dr. Hermann Parzin-
ger tarafından yürütülen kazılarla yerleşmenin 4000
m²’yi aşkın oldukça geniş bir alanda açığa çıkartıl-
mış olması, bütün bu sürecin ayrıntılı bir biçimde
ortaya konmasını sağlamıştır. 1990’lı yılların son-
larında Aşağı Pınar kazılarından elde edilen veri-
lerin değerlendirildiği bilimsel yayınlar, bilim dün-
yasında büyük etki uyandırmış, Trakya’nın kültür
tarihindeki öneminin bilinenin ötesinde olduğu
anlaşılmıştır (Özdoğan, 1999a). Arkeolojik çalış-

malar kapsamında arkeobotanik, arkeozooloji,
jeoarkeoloji gibi farklı uzmanlık alanlarından bilim
insanlarının çok yönlü olarak sürdürdüğü araştır-
malarla, bölgenin tarihöncesi dönemdeki doğal
çevresi, yerleşmenin mimarisi ve insanların yaşam
biçimi üzerine ayrıntılı bilgi derlenmiştir. Bunun
yanı sıra Trakya’nın Anadolu ve Balkanlar arasın-
da bir kültür köprüsü olma işlevi de, arkeolojik
verilerle kuvvetli bir biçimde desteklenmiştir.

Aşağı Pınar kazılarında ortaya çıkartılan kalıntıların,
eserlerin ve bilginin toplumla paylaşılması kaygısı
kazı ekibini, arkeolojik alanın koruma ve sergilen-
mesine yönelik projeler geliştirmeye yönlendirmiş-
tir. Bunun için bir yandan kazı yerinde böyle bir
çalışmayı gerekli kılan kendine özgü sorunlar tanım-
lanmış, bir yandan da daha genel boyutlarıyla bir
tarihöncesi kazı alanının nasıl sergilenmesi gerekti-
ği üzerine düşünülmüştür. Çözüm olarak geliştirilen
projede, Aşağı Pınar’ın kendisi ile birlikte, genel
anlamda tarihöncesi dönem yaşam biçimini tanıt-
mayı amaçlayan kurgu birleştirilmiştir. 1999 yılında
tamamlanan ve “ideal” olarak tanımlanabilecek pro-
jede, çocuk-yetişkin tüm ziyaretçi kitlesinin “pasif
izleyici” yerine “aktif katılımcı” olarak tanımlan-
masının yanı sıra, bilim insanlarının deneysel çalış-
malar, araştırmalar yapmalarını gözeten bir müze ve
enstitü ikilisi öngörülmüştür1. Yaklaşık 20 dönüm-
lük alanda 17 yapıyı içerecek biçimde kurgulanan bu
proje, 1999 yılında deneysel olarak tanımlanabilecek

ABSTRACT

The prehistoric site of Aşağı Pınar is located just to the south of the district center of Kırklareli province. Exca-
vations at the site, initiated in 1993 have revealed significant evidence on the prehistoric cultures of Thrace, reveal-
ing the time span from 6200 BC to 4800 BC. The initial settlers are evidently migrant farmers from Anatolia
bringing with them the Neolithic way of village life that had already been developed in Anatolia. This new cul-
ture had gone through a process of adaptation in Thrace before being transmitted further into Europe. Accord-
ingly Aşağı Pınar represents a very significant turning point on the cultural history of Europe. As the areal cov-
erage of excavations has exceeded 4000 m² it has became possible to document this cultural stage in its full detail.
However as the remains exposed lack visual attraction, excavation team has been concerned in developing a
modality to attract public attention. Thus in designing an open-air museum at the site, public display with new
modalities addressing general public has been the main concern. Along with developing public awareness it was
also considered to develop a research center that would also provide the means for experimental work. This paper
presents a conspectus of the project, also summarizing its initial implementation stage and the problems
encountered, briefly noting prospects for the future.
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düzeyde uygulamaya geçilmiştir. Günümüzde iki
yapı sergi evi olarak açılmış, üçüncüsünün hazırlık-
larına başlanmıştır. Gelinen noktada uygulama süre-
cinde karşılaşılan güçlükler ve edinilen deneyimler
çeşitli revizyonları da beraberinde getirmiş, proje ilk
kurgusunda zaten tanımlanmış olan esnek tasarım
özelliği çerçevesinde bazı değişiklikler yapılarak
güncellenmiştir. Bu makalede projenin konsepti ve
tasarımı kısaca tanıtıldıktan sonra uygulama süreci
açıklanacak, mimari uygulama, toplumla iletişim ve
projenin işletme sisteminin kurulması çerçevesinde
karşılaşılan güçlükler ve bunları çözme çabalarına
değinilecektir.

AŞAĞI PINAR HÖYÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Son bulgulara göre Aşağı Pınar Höyüğü dokuz yapı
katından oluşmaktadır. Balkan kronolojik sistemin-
de 9.-6. yapı katları İlk Neolitik Dönem’e, 5.-2. yapı
katları Orta Neolitik Dönem’e, Anadolu kronoloji-
sinde ise 9.-6. tabakalar Son Neolitik – İlk Kalkolitik
Dönem’e, 5.-2. tabakalar Orta Kalkolitik Dönem’e
tarihlenir. 1. yapı katı tarım nedeniyle tahrip edildi-
ğinden bu tabakada yapı kalıntılarına rastlanmamış-
tır. Yerleşmenin 1400 yıllık sürecinde her bir yapı katı
süreklilik göstermekle birlikte, birbirinden farklılaşan
kültürlerin söz konusu olduğu da anlaşılmaktadır.
Her tabakada gözlenen değişik mimari biçimlenişler
de, diğer arkeolojik veriler gibi bunu açıkça ortaya
koymuştur. Ancak her ne kadar Aşağı Pınar’da fark-
lı mimari gelenekler söz konusu olsa da, yerleşmenin
tüm süreci boyunca kerpiç çamuru dolgulu ahşap
karkas yapı sisteminin çeşitli türleri kullanılmıştır2.

6. tabakada bitişik düzende üç dört mekanın birlik-
te bir yapıyı oluşturduğu ve benzer nitelikteki yapı-
ların eğrisel bir hat üzerinde dizildiği bir yerleşme
dokusu söz konusudur. 5. tabakada ortasında bir
ocak yer alan tek ya da iki odalı evler vardır ve bun-
lar oldukça düzenli bir biçimde araziye yerleştiril-
miştir. Bu tabaka mimarisinin önceden planlanarak
oluşturulduğu söylenebilir. 4. tabakada çoğunlukla
iki odalı evler vardır ve bunlar tıpkı bir alttaki taba-
ka gibi belli bir düzene göre konumlandırılmışlardır.
3. tabaka mimarisi oldukça bozuk bir biçimde açığa
çıkartılmıştır, ancak mevcut verilerden öncülü olan
4. tabaka ile benzeştiği söylenebilir. 2. tabakada ise,
diğer tabakalardan büyük ölçüde farklılaşan bir yak-
laşımla önceden planlanmamış, daha rastlantısal
bugünkü kırsal yerleşimlere benzer bir yerleşme

dokusu vardır. Bu dönem yapıları taşıyıcı sistem ve
biçimleniş açısından da alt evrelerden belirgin bir
biçimde ayrılmaktadır. 6-3. tabakalarda dik duvarlı
ve kırma çatı ile örtülü yapılar söz konusuyken, 2.
yapı katında iç mekana doğru eğrilen duvarların
tepe noktasında birleşerek aynı zamanda çatıyı oluş-
turduğu, yerden başlayan bir tonoz görüntüsü olan
farklı bir yapı sistemi vardır. İngiltere’de Ortaçağ
mimarisinde önemli bir yeri olan ve “cruck buil-
ding” olarak adlandırılan bu ilginç yapı sisteminin3

basit örnekleri bugün Istranca dağ köylerinde4 var-
lığını halen sürdürmektedir.

Aşağı Pınar’ın bütün tabakalarında karşılaşılan ker-
piç dolgulu dalörgü yapı sistemi ile inşa edilmiş olan
yapılar terk edildiklerinde, açık hava koşullarına
karşı dayanıksız oldukları için, kalıntıların günümü-
ze kadar ulaşması zordur. Ağaç organik bir yapı
malzemesi olduğu için çürüyerek yok olur. Kerpiç ise
özünde güneşte kurumuş toprak olduğundan, eri-
yerek tekrar toprağa karışır. Bu nedenle bu tür yapı-
lar ancak yangın geçirmesi durumunda daha kolay
algılanabilir bir biçimde bugüne ulaşabilen kalıntı-
lara dönüşebilirler. Böyle bir durumda ahşap yana-
rak yok olmakla birlikte, kerpiç yüksek sıcaklıktan
dolayı sertleşerek tuğlasal bir nitelik kazanmakta
ve varlığını sürdürmektedir. Kerpiç üzerinde yanmış
ağaçların bıraktığı boşluklar kalmakta ve bu tür
yüzeylerde kereste-ağaç izleri kolaylıkla seçilmek-
tedir (Eres 2003b). Yangın geçirmeyen yapılarda
ise, duvarlar renk ve yoğunluk farkı ile kendilerini
çevreleyen toprak düzlemden ayrılmakta, duvar
yüzünde kalkerli sıva varsa bu ayrım biraz daha net-
lik kazanmaktadır. Bu tür yapı kalıntılarında iç
mekanda yer alan sert taban kaplaması, ocak, seki
gibi yapı öğeleri evlerin tanımlanmasını kolaylaştır-
maktadır.

Ahşap tarihöncesi yapı kalıntıları her durumda zayıf
izler niteliğinde günümüze ulaşmakta ve ancak
mimari açıdan ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde
yapıların nitelikleri anlaşılabilmektedir. Aşağı Pınar
Höyüğü’ne sergilenebilir kalıntılar bağlamında bak-
tığımızda, şiddetli yangın geçirmiş olan 6. ve 4. taba-
kada yapı kalıntıları yer yer 60–70 cm yükseklikte
korunmuş duvar parçaları ve moloz birikintileri ile
bir görsellik oluşturmaktadır (Res.1-2). 2. tabakada
ise duvar izlerine rastlanmamakla birlikle evler,
ocak, ambar gözü gibi sabit iç mobilyalarıyla sığ bir
moloz birikintisi biçiminde kendini göstermektedir.
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5. tabaka ise yangın geçirmemiş olduğundan, yapı-
lar duvar olduğu anlaşılan içten ve dıştan kalker
sıvalı 5-6 cm yüksekliği geçmeyen toprak izleri ve
ocaklarıyla tanımlanmaktadır5.

SERGİLEMEYE YÖNELİK SORUNLAR

Aşağı Pınar’da bulunan yapı kalıntıları, yangın geçir-
miş olsun olmasın, her durumda bir evin üç boyut-
lu bir biçimde geçmişte nasıl var olmuş olduğunu
belli etmeyen zayıf izler niteliğindedir. Bir ziyaret-
çinin mevcut in situ duvar parçalarına bakarak evle-
ri ve yerleşmeyi algılaması olanaklı değildir. Bu bağ-
lamda diğer bir sorun da, bu kalıntıların kazıyla
ortaya çıkarıldıktan sonra açık hava koşullarında
korunmasıdır. Her ne kadar sertleşmiş olsa da, ker-
piç parçalarının açıkta kalması durumunda birkaç yıl
içinde yağmur vb. nedenle çözülmeye başlaması ve
toprağa karışması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bunla-
rın mevcut durumuyla kazı alanında sergilenmesi
olanaklı değildir.

Aşağı Pınar kazılarında söz konusu olan bu tür
fiziksel sorunların yanı sıra sergileme stratejisini
esas belirleyen, kuşkusuz ziyaretçinin hiç tanıma-
dığı bu erken dönemlerin kültürünü ve yaşamını
uygun bir sergi diliyle anlatabilme kaygısıdır. Tür-
kiye’de tarihöncesi dönem bilgisi temel eğitimde
çok kısa ve yüzeysel bir biçimde verilmekte, öğret-
menin kendisinin tam olarak algılamadan aktar-
dığı bilgi, öğrencinin hafızasında bir yer bulma-
maktadır. Bunun yanı sıra son dönem araştırma-
larının sonuçlarının da temel eğitime yansıma-
ması, 1940’lı yıllarda kalmış olan eski bilgilerin
sunulması, yanlış bilgilendirmeye neden olmak-
tadır. Son yıllarda bazı kazı yerlerinin basında
sıkça yer bulması, tarihöncesi döneme ilişkin bir
kamuoyu ortamı oluşturmaya başlamıştır. Ancak
bu da tekil arkeolojik yerleşimler üzerinden ziya-
retçinin ilgisini çekecek bazı özel niteliği olan öğe-
lerle sağlanmaktadır. Dolayısıyla bunların hiçbirisi
tarihöncesi dönem kültürünü, yaşam modelini
günümüz toplumuna anlatmak için yeterli koşul-
ları sağlamamaktadır. Bu bağlamda Aşağı Pınar
projesinde, yerleşmenin gözle görülen elle tutulan
somut eser ve kalıntılarının topluma sunulmasının
ötesinde, bu nesnelerin anlamının ve bundan kay-
naklı değerinin de ziyaretçiyle paylaşılabilmesine
yönelik bir sergileme modeli oluşturmak, ana
amaç olarak tanımlanmıştır.

AŞAĞI PINAR AÇIK HAVA MÜZESİ PROJESİ

Tanımlanan sorunlar çerçevesinde Aşağı Pınar’ın
korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, burada
üretilen bilginin toplumla paylaşılması ve bilimsel
çalışmaların da yeni katkılarla devamını amaçlayan
çok yönlü bir açık hava müzesi projesi hazırlanmış-
tır (Eres 1999). Öngörülen projenin bir ayağını top-
lum, diğer ayağını bilim insanları ve öğrenciler oluş-
turmaktadır. Bunun için müzenin yanı sıra deneysel
arkeoloji çalışmalarına yönelik mekan ve bilim insan-
larının konaklayabileceği bir yerleşme birimi de
tasarlanmıştır. Böylece Aşağı Pınar’ın, höyüğün kül-
türel miras olarak sergilendiği bir müze olmanın
yanı sıra, araştırma merkezi işlevi de yüklenmesi
amaçlanmıştır.

Müze kapsamında ziyaretçinin yapı kalıntılarını gör-
menin yanı sıra, bunların o dönem toplumunun
yaşam biçimini yansıtan öğeler olarak taşıdığı anla-
mı hayalinde canlandırabilmesi için, doğal çevre
ortamını da yansıtan bir tarihöncesi köy canlandır-
masının yapılması uygun bulunmuştur. Böylece ziya-
retçinin bu köyde dolaşarak, yapıların içine girip
çıkarak ortamı duyumsaması, kazıda bulunmuş eser-
lerin modellerini-maketlerini incelemesi, bunların
üretim teknolojileriyle ilgili bilgi alması, hatta ken-
disinin sergi evinde bulunan model-aletleri kulla-
narak ya da üretmeye çalışarak aktif bir katılımcı
olması amaçlanmıştır.

Avrupa’da ilk örnekleri 19. yüzyıl sonunda görülen
açık hava köy müzelerinde, bir coğrafi ya da yönet-
sel bölge sınırları içindeki kırsal alandan toplanan
evler müze alanı olarak saptanan sahaya taşınarak
tekrar kurulur ve içinde bütün donanımı ve nesne-
leriyle birlikte bir köyün yaşantısı sergilenmeye çalı-
şılır6. Bu tür müzeler aracılığıyla Ortaçağ Avrupa
çiftçi yaşamının modernleşmekte olan topluma tanı-
tılması amaçlanmıştır. 20. yüzyıl başında da Avrupa
tarihöncesi kültürlerini topluma anlatabilmek için,
kazılarda elde edilen bulguların incelenmesiyle
tanımlanan ev tiplerine göre 1/1 ölçekli tarihöncesi
yapı modellerinden oluşan köy müzeleri kurulmaya
başlanmıştır7. Bu müzelerin bazısında belli bir kazı
yerinde saptanan ev tiplerinin canlandırması, bazı-
sında da o coğrafi bölgede yapılan kazılardan gelen
verilere göre farklı yerlerden değişik ev örnekleri ser-
gilenmektedir. Kimi müzelerde yalnız tarihöncesi
evler sergilenirken, kimilerinde ise tarihöncesinden
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Ortaçağ’a uzanan bir perspektif benimsenmekte-
dir. Sergilemedeki farklı yaklaşımlara karşın bu
müzelerin ortak özelliği, arkeolojik kazıdan çıkan
veriler doğrultusunda “yapı rekonstrüksiyonlarıy-
la” tarihöncesi dönemin anlatımıdır.

Aşağı Pınar’ın tarihöncesi mimarisini üç boyutlu
olarak tanımlamak için, yalnız mevcut yapı kalıntı-
larını incelemek yeterli olmadığından, benzer mima-
rilerin göründüğü aynı coğrafyada yer alan kazılar-
da ortaya çıkan bulgular ile bu dönemde Balkan
yerleşmelerinde sıklıkla bulunan kilden yapılmış ev
maketleri gibi arkeolojik verilerin yanı sıra, günümüz
ahşap köy mimarisi de incelenmiştir.

Arkeolojik kalıntıların araştırılmasında sıklıkla baş-
vurulan bir yöntem olan günümüz kırsal mimarisi-
nin incelenmesi, özellikle teknik yapı çözümleme-
lerinin arkeolojik verilerle karşılaştırılması bağla-
mında yararlı sonuçlar vermektedir. Ancak tarih-
öncesi dönem mimarisi ile günümüz kırsal yapıları
arasında tarihsel bir bağ kurmak ya da az sayıda yapı
belgelemesi ile arkeolojik sorunlara köklü çözümler
üretmeye çalışmak tehlikeli sonuçlar da doğurabilir.
Bu çerçevede Istranca Dağlık Bölgesi köy araştır-
maları bize önemli deneyim kazandırmıştır. Çalışma
kapsamında köylerde bulunan ahşap yapılar olduk-
ça ayrıntılı bir biçimde belgelenmiş ve kerpiç dolgulu
dalörgü yapı sisteminin çok zengin bir alt çeşitlemesi
olduğu anlaşılmıştır (Res. 3-5). Farklı biçimleniş
özellikleri olan yapıların yanma yıkılma gibi durum-
larda nasıl bir yapı kalıntısı ve molozu oluşturacağı
üzerine gözlemler ve fikirsel çalışmalar da, farklı
mimarilerin geriye benzer nitelikte izler bırakabile-
ceğini göstermiştir. Dolayısıyla köy belgelemelerin-
den edinilen bilgi birikimi, bir yandan kazıda orta-
ya çıkan kalıntıları karşılaştırmalı olarak değerlen-
dirmek için kullanılmış, öte yandan da yalnızca kazık
delikleri ve etrafa saçılmış in situ olmayan az sayıda
kerpiç parçası ile varlık kazanan tarihöncesi yapıla-
rın üst yapısını kesin bir biçimde tanımlamanın çok
kolay olmadığının anlaşılmasını sağlamıştır.

Bu bağlamda Aşağı Pınar’da saptanan farklı nite-
likteki yapı kalıntıları için restitüsyon geliştirilirken,
kapsamlı bir araştırma ve incelemeye dayanmasına
karşın veri yetersizliğine bağlı olarak canlandırma
çizimleri “restitüsyon önerisi” olarak adlandırılmış
(Res. 6), yapıların kesin rekonstrüksiyonunu yapma
iddiasında bulunulmamıştır (Karul ve Eres 2003).
Burada özellikle duyarlılık gösterilen ölçek yapısal

detaylardır. Yapıların düz ya da eğrisel duvarlı olma-
sı, çatı biçimlenişleri mevcut verilerle tanımlanabil-
miştir; ancak ahşap taşıyıcı sistemin detay çözümle-
ri, bağlantı noktalarının birleşim detayları gibi ayrın-
tıları tam olarak tanımlamak olanaklı olmadığın-
dan, Aşağı Pınar yapılarının 1/1 ölçekli rekonstrük-
siyonlarını yapmak doğru bulunmamıştır.

Bu nedenle tarihöncesi köy canlandırması, doğru-
dan Aşağı Pınar’ın bir kopyası olarak değil, Trak-
ya’nın bu dönemini temsil eden bir yerleşme olarak
kurgulanmıştır. Aşağı Pınar’da saptanan 1400 yıl-
lık süreci temsil eden dokuz kültür katı ve bunların
her birinde gözlenen farklı mimari gelenekler göz
önüne alındığında, Trakya’da tarihöncesi dönem-
de tek bir kültürün ve tek bir mimari geleneğin söz
konusu olmadığı açıktır. Bu çerçevede Trakya’da
bir köy yerleşimini temsil edecek yapıların seçimi de
üzerinde düşünülen bir konu olmuş ve bunun için
Istranca köylerinde halen yaşayan benzerleri olan
Aşağı Pınar 2. tabaka yerleşmesinden çıkışlı olarak
bir köy canlandırması yapmak uygun bulunmuştur.
Bunun için yeni yapı inşa etmek yerine köylerden
iğmeli yapı satın alınıp sökülerek kazı alanında
müze yeri olarak ayrılan kısımda tekrar inşa edil-
mesine karar verilmiştir.

Bu uygulama yöntemi sayesinde hem köy müzesi
gerçek yapı örnekleriyle doğru bir biçimde kurula-
cak, hem de günümüzde bakımsızlık nedeniyle yıkıl-
makta olan bu yapılar bir şekilde koruma altına
alınmış olacaktır (Eres 2002). Kültür varlıklarının
yerinde korunması her zaman için tercih edilen bir
yaklaşım olmakla birlikte, bunun olanaklı olmadığı
durumlarda taşıyarak koruma da bir yöntemdir.
Nitekim Avrupa açık hava köy müzeleri oluşturu-
lurken, çiftçi kültürünü tanıtmanın yanı sıra, kırsal
alanda korunamayan tarihi yapıları müze ortamın-
da koruma kaygısı da taşınmıştır.

Aşağı Pınar tarihöncesi köy canlandırması için temel
yaklaşım bu şekilde belirlendikten sonra, kazı veri-
lerinin yanı sıra Istranca köy araştırmalarında yapı
ve yerleşmelerin mimari düzenine ilişkin gözlemler
de değerlendirilerek, olabildiğince kendiliğinden
gelişmiş etkisi uyandıran bir köy ortamı tasarlanmaya
çalışılmıştır (Res. 7). Müzenin sergileme mantığı ve
kurgusu da bu tasarım anlayışı ile paralel düşünül-
müş, köyü oluşturan her bir çiftlik biriminde bir
sergi temasının ele alınması öngörülmüştür. Tarih-
öncesi dönem; günlük yaşam, üretim teknolojileri,
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beslenme kültürü ve mimarlık olarak dört alt birim-
de ele alındığından köy de dört çiftlik birimi içer-
mektedir8.

Canlandırma köyün yanı sıra müzede Aşağı Pınar
yapı kalıntılarının da sergilenmesi ve böylece ziya-
retçilerin gerçek arkeolojik veriler ve doğrudan
höyüğün kendisiyle de bir bağlantı kurabilmesi amaç-
lanmıştır. Bunun için kazı çalışmasının sona erdiği
alanda bulunan üç adet 5. tabaka yapısı ile iki adet
4. tabaka yapısının bir koruma çatısı altında sergi-
lenmesi öngörülmüştür. Söz konusu yapı kalıntıları
çok zayıf duvar izleri niteliğinde olduğundan bazı
kısımlarında kısmi rekonstrüksiyon yapılarak duvar-
ların ve dolayısıyla mekanların üç boyutlu olarak
algılanması da öngörülmüştür.

Gezi güzergahı, önce Aşağı Pınar Höyüğü’nün
üzerinde bulunan tarihöncesi köy canlandırması-
nın gezilerek ziyaretçinin genel bilgi alması ve
ardından bir zaman tüneli içinden geçilerek höyük
üst kotunun yaklaşık 3 m altında yer alan Aşağı
Pınar yapı kalıntılarının sergilendiği bölüme geçil-
mesi biçiminde düzenlenmiştir. Zaman tünelinin
yan duvarlarında günümüzden geçmişe doğru bir
anlatım dili benimsenmiştir. Böylece ziyaretçi bir
yandan duvarlardaki anlatımlarla geçmişe doğru
giderken, bir yandan da yerin altına höyüğün içine
giriyormuş gibi duyumsayacaktır. Ancak ziyaret-
çinin eski insanların yer altında yaşadığı sanısına
kapılmaması için, bu bölümde yola bakan cephe
cam ile kaplanarak dışarıyla görsel bir bağlantı
kurulması yararlı bulunmuştur.

Aşağı Pınar tarihöncesi köy canlandırmasından
bağımsız ve ayrı girişi olan deneysel arkeoloji bölü-
münde ise, yaz okulu işletmeye yönelik olarak konuk-
ları ağırlama amaçlı konutlar, mutfak vb. birimler
bulunacak, bunların yanında da tüm alandan sorum-
lu bir bekçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir
bekçi evi yer alacaktır. Müzenin bu kesiminde bulu-
nan yapılar canlandırma köy gibi iğmeli yapılardan
değil, Istrancalar’daki farklı mimari özellikleri olan
yapılardan seçilecektir. Böylece hem görsel olarak
tarihöncesi köy ve deneysel arkeoloji bölümü birbi-
rinden ayrılacak, hem de bölgenin zengin mimarisi
kazı alanında korunmuş ve sergilenmiş olacaktır.

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin ziyaretçi kit-
lesini ilk adımda Kırklareli ve yakın çevresinde

oturanların, ikinci adımda İstanbul gibi Kırklare-
li’ne yakın büyük bir metropolden ve tüm Trak-
ya’dan gelenlerin, üçüncü adımda da yine buraya
yakın olan Bulgaristan ve Yunanistan’dan turist-
lerin oluşturması öngörülmüştür. Böylece müze
geniş bir bölgeden kalabalık nüfusların gezdiği,
ekonomik açıdan kendini çeviren bir işletme ola-
caktır. Bunun gerçekleşmesi için ziyaretçinin bir
kez değil, zaman zaman tekrar gelmesi de önem
taşımaktadır. Bunun için müzede geçekleştirilecek
çeşitli etkinliklerle farklılık yaratmak ve işletme-
yi toplumun her zaman için ilgi odağında tutabil-
mek önemlidir.

PROJENİN UYGULANMA SÜRECİ

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi projesinin hazır-
lanması sürecinde kazı alanında iğmeli yapıların
inşaat yönteminin öğrenilmesi ve kazıda bulunan
yapılara yönelik bilgi oluşturması amacıyla deney-
sel bir çalışma da yapılmıştır. Bunun için 1997
yılında yaşlı bir yapı ustası yardımcılarıyla birlik-
te Istranca ormanlarından sağlanan ağaç malzeme
ile 6 m boyunda küçük ölçekli bir iğmeli ev inşa
etmiş, bu süreç tarafımızdan ayrıntılı bir biçimde
belgelenmiştir9. Böylece bu tür yapıların inşaat
detayları, malzeme özellikleri, bunların nereden
sağlanabileceği vb. üzerine bilgi derlenmiş, bu da
müze projesinin uygulanabilirliği üzerine bir fikir
vermiştir. Günümüzde ormandan geniş kesitli ve
uzun meşe gövdeleri getirilmesinin neredeyse ola-
naksız olduğu öğrenilmiş, bu da köylerdeki mev-
cut yapıların taşınması kararının bir sağlaması
olmuştur.

1999 yılında tamamlanan proje 2001 yılında Edir-
ne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan proje olduk-
ça büyük ölçekli bir köy yerleşimini önermektedir,
ancak uygulama aşamasına geçildiğinde, bu büyük
projenin maliyetinin tek seferde karşılanması ola-
naklı olmadığından, daha da önemlisi böyle bir
deneyim ilk kez yaşanacağından, ilk aşamada az
sayıda yapı ile deneysel düzeyde işe başlamak daha
doğru bulunmuştur. Nitekim ilerleyen süreçte
günümüz çağdaş teknolojileri ile yeni malzeme
kullanılarak üretilen yapılardan farklı olarak, gele-
neksel yapıların inşasının, usta ve malzeme sağla-
ma açısından çözümü çok da kolay olmayan büyük
sorunlar içerdiği görülmüştür.
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İlk olarak Ahmetler Köyü’nden iki samanlık, köy-
lüler kullanmadıkları iğmeli yapıları odun olarak
sattıklarından, odun fiyatına alınarak kazı alanına
taşınmıştır (Res. 8-9). Yapılardan biri bölgede kar-
şılaşılan en yüksek yapı olması nedeniyle ayrıca
önem taşımaktadır. Yaşı tam olarak bilinmemekle
birlikte sahipleri tarafından yüz elli yıllık oldukları
tahmin edilen samanlıkların ana gövdesini oluşturan
meşelerin oldukça sağlam durumda olduğu görülm-
üştür. Yalnız toprağa giren kısımda çürüme sap-
tandığından, ağaçların dip tarafı 70 cm kadar kesil-
miştir. Bu yapıların iskeleti ustalarla birlikte kazı eki-
binin ortak çalışması olarak kurulmuş (Res. 10),
ancak iskelet boşluklarını dolduran ve yörede “pargı”
olarak anılan 3–5 cm kalınlığında ince ve uzun dal-
ların büyük çoğunluğu çürümüş olduğundan, orman-
dan yeni ve çok sayıda pargı sağlanması gerekmiştir.
Orman İşletmeleri’nden istenilen nitelikte pargı alı-
namadığı için proje bir süre beklemek zorunda kal-
mıştır. 2006 yılında üçüncü bir samanlık yine Ahmet-
ler Köyü’nden alınarak iskeleti kurulmuştur. Bu
aşamada bir grup köylü çalışmaya başlamış, içlerin-
de usta bulunmaması nedeniyle iskeleti ayağa kal-
dırmak mümkün olmamış, ancak usta geldikten
sonra hızlı bir biçimde herkesin onun yönlendirme-
sinde çalışması sonucu yapı kurulabilmiştir.

2007 yılında yapılardan ikisinin üzeri örtülerek kapa-
lı sergi mekanı haline getirilmiştir (Arı ve Eres 2009).
Yapıların yüzeyinin kaplanması sürecinde çeşitli
güçlüklerle karşılaşılmıştır. İstenilen nitelikte ve
sayıda pargı bulmak olanaklı olmadığından kereste
de kullanmak gerekmiştir. Yapılar sergi mekanı ola-
rak kullanılacağından, yağmur almaması için pargı-
lar yerleştirildikten sonra üzerine yalıtım malzeme-
si kaplanmış, ardından çavdar sapı üst örtü seril-
miştir. Böylece açık hava koşullarına dayanıklı, ancak
içten ve dıştan özgün malzeme ile kaplı duvar yüzey-
leri elde edilmiştir.

İnşaat sırasında en büyük güçlük, üst örtüyü oluştu-
ran çavdar saplarının sağlanmasında yaşanmıştır.
Bölgede çavdar artık yalnızca dağ köylerinde köy-
lünün kendi sap ihtiyacı kadar ekilmektedir. Bir
çavdar piyasası yoktur. Çavdarın bir yıl önceden
köylüyle anlaşarak ekilmesi, örtü olarak kullanıla-
bilmesi için orakla biçilmesi, dövende sapların ezil-
mesi ve düzgün demetler yapılması gerekmektedir.
Tamamen insan gücüne bağlı bu süreç, köylüler
ücret karşılığı da olsa çalışmak istemediklerinden ilk

yıl çok sağlıklı işlememiş, çavdar sapları makineyle
biçilmek zorunda kalınmış ve bu nedenle de demet
haline getirilmeden çatıya serilmiştir. Ancak bir yıl
sonra tekrar çavdar ektirilip elle biçilerek demet
halinde çatıya konulmuştur (Res. 11). Bölgede
samanlık olarak kullanılan yapıların zemini sıkıştı-
rılmış toprak halinde bırakılmaktadır. Ancak bu
yapılar sergi amaçlı kullanılacağından, üzerinde
dolaşırken tozumaması için büyük işlenmiş ahşap
levhalarla kaplanmıştır.

SERGİLEME YAKLAŞIMI

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin iç mekan sergi-
leme yaklaşımı da, deneysel nitelikli inşaat uygula-
malarına bağlı olarak geliştirilmiştir. Bunun için
2008 yılında iki samanlık yapısı sergi evi olarak
kurulduktan sonra, bunlardan girişe yakın olanı aynı
yıl, diğeri 2009’da ziyarete açılmıştır. Bu ilk aşama-
da, ziyaretçiye temel kültür tarihini, Kırklareli’nin
tarihsel süreç içindeki önemini ve bunda Aşağı Pınar
tarihöncesi yerleşiminin konumunu açıklamaya
yönelik bilgi içeren pano ve maketler, bir anlatım
yöntemi olarak benimsenmiştir. Bu ilk sergide pano-
larda;
arkeolojinin anlamı ve önemi,
kültür mirasına sahip çıkma mesajı,
Kırklareli’nin kültür tarihindeki önemi,
kazı ekibinin Kırklareli çevresindeki çalışmaları ile
bilim dünyasına katkısı,
kazı ekibinin kültürel mirası koruma ve Kırklare-
li’nde kültür sektörü oluşturmaya yönelik projeleri,
Aşağı Pınar’ın kültür tarihindeki önemi, anlamı ve
buluntuları metin ve görsel malzeme kullanılarak
açıklanmaya çalışılmıştır (Res. 12–13). Mekanın
ortasına da Aşağı Pınar’da bulunan farklı tabakala-
ra ait yapıların 1/50–100 ölçekli maketleri yerleşti-
rilmiştir (Res. 14).

İlk sergiye ziyaretçilerin ilgisi değerlendirildiğinde,
her ne kadar panolarda büyük punto ile basılmış
mesaj niteliğinde metinler yer almaktaysa da bun-
ların pek ayrıntılı okunmadığı, buna karşılık maket-
lerin daha büyük ilgi çektiği gözlenmiştir. 2009 yılın-
da ikinci sergi evi hazırlanırken ana konu olan mima-
rinin, 1/1 ölçekli modellerle anlatımının daha etkili
olacağı düşüncesiyle, ana projede de yer alan yak-
laşım doğrultusunda, mekanda 6. tabakada yer alan
bir yapının kısmi canlandırması yapılmıştır (Res.
15-16). Söz konusu yapının bir odası oldukça yüksek
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seviyede korunmuş duvarları ile Aşağı Pınar’ın en
görsel kalıntılarından biridir. Kazı sırasında duvar-
lar açığa çıktığında yerinde ilk sağlamlaştırması
yapılmış, ardından kesilip taşınarak laboratuvar orta-
mında konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra bu duvarlar ikinci sergi evine taşınmış, duvar
içlerindeki boşluklardan silikon kalıp tekniği ile
dalörgü taşıyıcıların kalıbı alınmış ve bunlar kulla-
nılarak duvar kalıntısının üzerinde kısmi rekons-
trüksiyon yapılmıştır. Bu duvarların sınırladığı meka-
nın içinde bulunan ocak, işlik, seki, silo gibi yapı öğe-
leri aslına uygun olarak yapılmış, yapının bir ara
katı olduğu bilindiğinden ara kat canlandırması
yapılmış ve içeriye çanak yapmak, un öğütmek gibi
işlerle uğraşan kişilerin de maketleri konularak bir
gündelik ev yaşamı sergilenmiştir.

Bunun yanı sıra ikinci sergi evinde bir 4. tabaka
yapısında bulunan ve ara kat döşemesine ait olduğu
anlaşılan kerpiç parçaları da sağlamlaştırılıp bir
araya getirilmiş ve böylece döşeme olabildiğince
büyük bir alan kaplayacak biçimde sergilenmiştir.
2010 yılında bu sergi mekanında Aşağı Pınar mima-
risini anlatan panolar ve farklı tabakalara ait kerpiç
parçaları ile sergileme geliştirilecektir. Üçüncü sergi
evinin inşaat işlerinin 2010 yılında tamamlanması ve
burada birinci sergi evindeki panolardan biraz fark-
lı bir yaklaşımla üç boyutlu rölyef niteliğinde can-
landırmaların da bulunduğu, az metin içeren ancak
görsel yönü etkin bir sergileme düzeni düşünül-
mektedir. Istranca Dağlık Bölgesi mimarlık araştır-
maları sırasında bölgeden toplanan etnografik mal-
zeme de prehistorik benzerleriyle ilişkilendirilerek
burada sergilenecektir.

Dış mekanda da kazıda bulunan bir yabani boğa boy-
nuzundan yola çıkılarak 1/1 ölçekli bir boğa maketi
hazırlanmış ve sergilenmiştir (Res. 17). Bu maketin
gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 2011 yılında, tarihön-
cesi doğal çevre ortamını tanıtmaya yönelik olarak
ceylan, tilki gibi farklı yabani hayvan maketlerinin de
yapılmasına karar verilmiştir.

UYGULAMADA KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin deneysel nite-
likte başlayan ilk aşamasında karşılaşılan çeşitli
güçlükler, projenin tekrar ele alınmasını gerektir-
miştir. Gerek inşaat işleri gerek ilk ziyaretçi grup-

larının ilgisi değerlendirildiğinde, proje yaklaşımı-
nın doğru olduğu, ana ilkelerde bir değişiklik gerek-
mediği, ancak projenin bütün yönleriyle tamamla-
nabilmesi için bazı kısmi değişikliklerin yapılması-
nın yararlı olacağı anlaşılmıştır.

Uygulama sırasında ilk büyük güçlük malzeme sağ-
lamada yaşanmıştır. Köylerden ana iskeleti alınan
yapıların diğer ince kesitli ağaç malzemesini Orman
İşletmeleri’nden almak, söz konusu proje bilimsel
nitelikli ve kamu yararına olduğu halde kolay olma-
mış, tam istenen nitelikte ve miktarda ağaç veril-
memiştir. Bu nedenle piyasadan da koşullarımızı
tam olarak sağlamayan malzemenin satın alınması
gerekmiştir. İstenilen nitelikte çavdar sapını bul-
mak da benzer şekilde zorlu bir süreç olmuş, bu
konuda en iyi çözümün çavdar ekmesini bilen köy-
lülere bir yıl önceden anlaşma yapılarak sipariş ver-
mek olduğu anlaşılmıştır (Res. 18).

Günümüzde yoğun emek gerektiren işlerin yöre
halkı tarafından tercih edilmediği, özellikle köy işi
olarak sayılan işlerin yapılması hor görüldüğünden,
işçi bulmakta sorunlarla karşılaşılmaktadır. Genç
kuşaklar kentte yaşamayı tercih ettiğinden, küçük-
lükten el becerileri gelişmemekte ve gönüllü olarak
çalışsalar dahi, yeterli verim alınamamaktadır. Özel-
likle yapının ana iskeletini kurmak gibi uzmanlık
isteyen bir işin, ancak ustası tarafından rahat ve
doğru bir biçimde yapılabileceği anlaşılmıştır (Res.
19). Fakat artık usta yetişmemesi, bölgede yalnız yaşlı
ustaların kalması en büyük sorunlardan biridir. Bu
ustalar rica üzerine inşaat işine yardımcı olmakta,
gündelik yaşamlarında artık bu tür işler yapma-
maktadırlar. Yeni ustaların da yetişmemesi, köyler-
de bu yapılarla birlikte inşaat geleneğinin de yok
olduğunu göstermiştir.

Istranca Dağlık Bölgesi mimarlık araştırmaları sıra-
sında geçmişte bu yapıların, köylerin çevresinde bulu-
nan doğal yapı malzemeleri ile yerel ustalar tarafın-
dan kolay ve ekonomik bir şekilde inşa edilmiş oldu-
ğu anlaşılmıştır. Ancak günümüzde bunları tekrar
inşa etmek son derece güçtür. Kuşkusuz bu durum,
artık kırsal kültür mirasının konusu olan bu tür evle-
rin restorasyonunun da çok kolay olamayacağını gös-
termektedir. Kentlerde mimarlık mirası için talep
artışına bağlı olarak uzman restoratörler, ustalar
bulunmakta ve bir geleneksel yapı malzemesi piyasası
oluşmaktadır, ancak kırsal alanda ne yerel süreklilik
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ne de çağdaş koruma ortamı ve piyasası vardır. Bu
nedenle kazı ekibi inşaatların her türlü detayı için ken-
disi çabalayarak çözüm üretmek zorunda kalmıştır.

Teknik sorunların yanı sıra karşılaşılan bir diğer
güçlük de ziyaretçilerin ilgi yoğunlaşmasının azlı-
ğıdır. Panolarda yer alan metinlerin çoğunlukla
ayrıntılı okunmadığı, ziyaretçilerin üç boyutlu ser-
gilemelerle daha fazla ilgilendiği ve özellikle
arkeolojik eserlerle günümüz aletleri vb. arasında
bağ kurulmasını daha ilginç bulduğu gözlenmiştir.
Günümüzde kullanılan bir aletin geçmişte aynı
amaçlı olarak kullanılan bir benzeri ziyaretçi için
daha ilgi çekicidir. Dolayısıyla ziyaretçinin esas
olarak kendi bildiği yaşadığı şeylere ilgisinin daha
fazla olduğu, arkeolojik eserlerin tanıtımında bu
tür bağların kurulmasının, aktarılmak istenen bil-
ginin etkili ve akılda kalıcı olması için iyi bir yön-
tem olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede bilim ile
toplum arasında bir köprü oluşturmanın, üzerin-
de yoğun çalışma gerektiren bir uzmanlık alanı
olduğu açıktır. Her ne kadar kazı ekibi üyeleri
tarafından bu konularda da çeşitli tez çalışmaları
hazırlanmışsa da, doğrudan uygulama ve toplu-
mun tepkisi üzerinden değerlendirmeler müze
projesinin ilerleyen aşamaları açısından çok yarar-
lı veriler sunmuştur.

Proje deneysel boyutta uygulamaya koyulurken, bir
yandan da kapalı sergi alanı gibi çağdaş yapı sis-
temleriyle inşa edilecek olan büyük bütçeli bölüm-
lerin yapılabilirliği üzerine çalışmalara başlanmıştır.
Bu süreçte her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı inşaatın maliyetini karşılamaya karar vermişse
de, tarafımızdan hazırlanan avan projenin uygulama
projesinin maliyeti karşılanamadığından, müzenin bu
ayağı beklemede kalmıştır.

Aşağı Pınar kazıları sırasında sit alanı ve arazi
mülkiyetleriyle ilgili de bazı sorunlar yaşanmıştır.
Kazı öncesi yüzey araştırması verilerine göre ilk
tescil yapılmış, kazıyla birlikte bu alanın genişle-
tilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim 2001 yılın-
da mevcut sit alanının dışında, ancak aslında
arkeolojik değeri bulunan bir parselde yapılaş-
manın başladığı görülmüş, ekibimizin acilen Edir-
ne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu’na başvurması üzerine Kurul, kazı bulguları
doğrultusunda sit alanı sınırlarının güncellenme-
sini istemiştir. Böylece sit alanı aynı yıl genişleti-

lerek 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak yeniden
tanımlanmıştır.

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin tümüyle yapıla-
bilmesi için kullanılacak arazinin mülkiyet sorunu-
nun da çözülmesi gerekmiştir. Kazı çalışmaları hazi-
ne mülkiyetindeki arazilerde başlamıştır, ancak sit
alanı çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır ve
proje bütün alan göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Bu nedenle ilk sergi evleri hazine arazisi üzerinde
kurulmuş, aynı sırada diğer parsellerin kamulaştır-
ma çalışmaları da başlamıştır. Bu uzun bürokratik
süreç halen işlemektedir.

PROJE REVİZYONU

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin deneysel uygu-
lama sürecinde, gerek inşaat işlerinde karşılaşılan
fiziksel güçlükler, gerek sergilemenin toplumla pay-
laşılmasında yaşanan sorunlar, gerekse de tümel
projenin ekonomik boyutu göz önüne alınarak, ilk
projede bazı değişikliklerin yapılması uygulanabilirlik
açısından gerekli bulunmuştur (Res. 20). Bunun
için tarihöncesi köy canlandırmasında sergi evi sayı-
sı azaltılmış, kapalı alan mimari sergilemesi de inşa-
at maliyeti göz önüne alınarak daha küçük bir alan-
da yeniden projelendirilmiştir. Deneysel arkeoloji
uygulamaları için gerekli açık alanlar daha önceki
projedeki gibi bırakılmış, ancak yataklı tesis arazinin
kuzeybatısındaki parsel kamulaştırılmadığından
devre dışı bırakılmıştır. Bunun yerine kazı evi olarak
da kullanılan Ahmetçe Köyü Trakya Araştırmaları
Merkezi’ndeki tesisin kullanılması öngörülmüştür.

Kazıların da devam etmesi ve proje ilk hazırlandığı
dönemde alanın kuzey kesiminde yeni başlamış olan
çalışmaların sonlanma aşamasına gelmiş olması da,
ilk projede “arkeolojik kazı alanı” olarak tanımlan-
mış kesimde ortaya çıkan ilginç ve önemli kalıntıla-
rın değerlendirildiği yeni alt projelerin geliştirilme-
sini gerektirmiştir. Bu alanda kalıntıların kısmi
rekonstrüksiyon ile sergilenmesi öngörülmektedir.
Bu alanın proje çalışmaları henüz sürmektedir.

Projeye eklenen önemli bir başlık da Kırklareli Yeni
Arkeoloji Müzesi’dir. Kent içinde küçük ölçekli bir
tarihi yapı içinde yer alan müze, Kırklareli’ndeki
araştırmalardan gelen buluntuları çağdaş müzecilik
anlayışı ile sergilemek için yeterli değildir. Mevcut
müzenin yalnız etnografik sergileme için kullanıl-
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ması, Aşağı Pınar kazı alanının hemen batısında yer
alan belediyeye ait eski soğuk hava deposunun da
yeni müze olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.
Böylece açık hava müzesinde Aşağı Pınar kazılarında
ortaya çıkan buluntuların mulajlarını, resimlerini
gören ziyaretçiler hemen ardından özgün buluntu-
ları da müzede gezebileceklerdir. Söz konusu bina-
nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri kararı Kırk-
lareli Belediye Meclisi’nce verilmiş, Bakanlık da
gerekli onamayı yapmış durumdadır. Bu yapının
projelendirmesi ve uygulaması Bakanlık tarafından
yürütülecektir.

İŞLETME MODELİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Bir kurgu çerçevesinde tasarımı yapılan açık hava
müzesinin işletme modeli de ana hatlarıyla tanım-
lanmıştır. Müzenin günlük ziyaretçiler tarafından
gezilmesi, haftalık-aylık yaz okulu çalışmalarının
yapılması, deneysel arkeoloji uygulamaları için
uzmanlar tarafından uzun süreli kullanımı vb.
farklı işlevlerinin bulunması, yönetiminin de çok
yönlü ve profesyonel düzeyde olmasını gerektir-
mektedir. Ziyaretçi niteliğinin yerli ve yabancı
turisti kapsaması ve en önemlisi katılımcıların
hayatlarında yalnızca bir kere değil zaman zaman
tekrar gelmelerinin beklenmesi, müzede durağan
olmayan bir yapılanmayı gerektirmektedir. Ziya-
retçi ilgisinin yüksek tutulabilmesi için düzenli
zaman aralıklarıyla farklı yaş gruplarına yönelik
olarak hasat günü, ekmek pişirme günü, buğday
biçme gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, geçi-
ci sergilerin hazırlanması ve bunların topluma
etkili bir biçimde duyurulması gerekmektedir. Bu
tür müze kullanıcılarına yönelik düzenlemelerin
örgütlenmesinin yanı sıra, müze yapılarının sürek-
li bakımının sağlanması da başlı başına büyük bir
iş koludur. Dolayısıyla müzenin fiziksel-teknik
niteliklerinin ve toplumsal olanaklarının sağlan-
ması ve düzenli sürdürülebilmesi için, uzman bilin-
ci olan iyi örgütlenmiş aynı zamanda gönüllü
duyarlılığı ile çalışan bir ekibin kurulması gerek-
mektedir.

Devlete ya da belediyeye bağlı kurumlarda çalı-
şanların çoğunlukla belli bir sistem içinde durağan
çalışma koşullarını yeğlemesi, yeni proje geliştir-
me ve uygulamaya fazla yatkın olmamaları, proje
tabanlı çalışma alışkanlığının olmaması, önerilen
açık hava müzesi kurgusunun sağlıklı işleyebil-

mesi için daha farklı bir çalışma modelinin oluş-
turulmasını gerektirmektedir. Bunun için Kırkla-
reli’nin yerel halkının kent kimliği bilinciyle sahip
çıkacağı bir yapılanmanın gerçekçi çözüm olabi-
leceği öngörülmüş ve bir dernek çatısı altında
yerel tabanlı etkinliklerin düzenlenmesi kararlaş-
tırılmıştır. Bunun için 2008 yılında “Kırklareli
Kültür Varlıkları Derneği” kurulmuştur. Söz
konusu dernek ekibimizin ön ayak olmasıyla oluş-
turulmuş, ancak daha başlangıçta beklenenin
üstünde yerel katılım sağlanmıştır. Bunda kuşku-
suz Kırklareli’nde sivil toplum örgütlerinde görev
alma alışkanlığı olan çok sayıda aydın kimsenin
bulunmasının etkisi vardır. Derneğin 23 kurucu
üyesinden 16’sı Kırklarelili’dir ve bu kimselerin
çoğunluğu başka derneklerde de aktif olarak çalış-
maktadır. Dernek açık hava müzesinin de henüz
kuruluş aşamasında olmasına bağlı olarak çok
etkin değildir. Her yıl yeni sergilerin açılışı ile
çeşitli dernek ve okulların sergileri gezmesi orga-
nize edilmektedir (Res. 21). Dernek gelirini şu
anda yalnız üye aidatları oluşturmakta ve tama-
men gönüllülük esasıyla amatörce çalışmaktadır.
Projenin bütün yönleriyle gerçekleşmesi duru-
munda sosyal etkinliklerin yapılabilmesi için der-
neğin örgütlü bir biçimde yönlendirici ve düzen-
leyici olması, müze alanının korunması ve yapısal
bakım işlerinin de burada yaşaması öngörülen
bekçi tarafından sağlanması planlanmaktadır.

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi olarak adlandırılan
projenin öngörülen biçimde işleyebilmesi için yasal
düzenlemeler de gerekmektedir. Kazı alanlarında
müze uygulamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
yetki ve sorumluluğundadır. Son yıllarda Bakanlık
müzelerin özel sektöre ya da il özel idaresi / beledi-
ye gibi bölgesel resmi kurumlara devri konusunda
çalışmalar da başlatmıştır. Şu anda deneysel olarak
ve “sergi” boyutunda devam eden projenin “müze”
düzeyinde fiziksel yapısının tamamlanması sürecin-
de işletme modelinin, uzman yardımı da alınarak
daha ayrıntılı bir biçimde geliştirilmesi ve Bakanlık
ile görüşülerek yasal altyapının sağlanması gerek-
mektedir. Bu aşamada gönüllülük esasına dayalı bir
dernek yapılanmasının yeterli olamayacağı da açık-
tır. Her ne kadar müzenin gelir elde ederek kendi
kaynağını yaratması öngörülse de, bu ancak orta
vadede gerçekleşebileceğinden, belediye ya da il
özel idaresi gibi kurumların şemsiyesi altında bulun-
ması gerçekçi olacaktır.
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SONUÇ VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

Aşağı Pınar kazısında ortaya çıkan arkeolojik kalın-
tıların korunması ve buradan edinilen bilginin top-
lumla paylaşılması kaygısıyla geliştirilen açık hava
müzesi projesi, bir koruma uzmanı mimar tarafından
kazı başkanının danışmanlığında ve arkeoloji ekibi-
nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Proje, gerek mimari
gerek işleyiş düzenini tanımlayan belli bir kurgu
çevresinde biçimlendirilmiş ve ön uygulamaları baş-
latılmıştır. Şu aşamada inşaat ve sergileme sorunla-
rı üzerine yoğunlaşan ve bunların çözüm arayışı için-
de olunan projenin, ilerleyen süreçte müzenin tüm
yönleriyle tamamlanması söz konusu olduğunda,
yasalar ve işletme modeli açısından konunun uzman-
larından yardım alınması ve “açık hava müzesi”nin
“kültür sektörü” bağlamında ete kemiğe büründü-
rülmesi öngörülmektedir.

Kültür sektörü kavramı üzerine, ilk olarak projenin
kurgulanması aşamasında düşünülmeye başlanmış ve
projenin “sürdürülebilir” nitelikte olabilmesi için,
yoğun ve düzenli ziyaretçi akışının sağlanmasının
gerektiği ortaya konmuştur. Bunun ancak Kırklare-
li’nin il ölçeğinde kültür turizmi açısından çekici bir
merkeze dönüşmesi ile gerçekleşebileceği öngörü-
süyle bu konuda fikir geliştirilmeye başlanmıştır.
2005 yılında “Kırklareli İli Güney Kesimi Arkeolo-
jik Alan Planlaması” projesi tanımlanmıştır. Söz
konusu proje Aşağı Pınar ile birlikte yakın çevresinde
yer alan Kanlıgeçit Tunç Çağı yerleşmesi ile üç
tümülüsü ve yeni bir arkeoloji müzesini içermekte,
bu yapılanma ile kente gelen bir turistin hafta sonu
tatilini bölgede değerlendirmesi hedeflenmekte-
dir10. Kuşkusuz bu konuda daha etkin bir yapılanma,
ancak Trakya’nın halen hazırlanmakta olan

1/100.000 ölçekli bölge planında Kırklareli’nin kül-
tür ve doğa varlıklarıyla, tüm Trakya ve İstanbul
için bir rekreasyon alanı olarak tanımlanmasıyla
daha gerçekçi bir boyuta ulaşabilir.

Trakya için 2000’li yılların başında Trakya Üni-
versitesi tarafından “Ergene Havzası Çevre Düze-
ni Planı” adlı 1/100.000 ölçekli bir bölge planı
hazırlanmış ve burada amaç “Trakya Bölgesi’nde
sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması ve
bölgenin tarımsal, turistik, tarihsel kimliğinin koru-
narak sağlıklı gelişme ve büyümenin sağlanması”
olarak tanımlanmıştır (İMP 2007a). Ancak söz
konusu plan 2006 yılında İstanbul planıyla uyum-
lulaştırmak için tekrar ele alınmış ve bu aşamada
“ekolojik korumacılığı nedeniyle sosyo-ekonomik
açıdan tutucu öğeler içermesi ve İstanbul’un dina-
mizminin göz önüne alınmaması” eleştirilerek
(İMP 2007b), bölge genelinde yeni yol ağları ve
büyük bir sanayileşme ile İstanbul nüfusunun
Trakya’ya çekilmesi öngörülmüştür. Bu ölçek
makalenin boyutlarını aştığı için burada ayrıntılı
irdelenmeyecektir, ancak Trakya bölge planında
kültürel mirasın göz ardı edilerek büyük bayın-
dırlık projeleriyle küresel ölçekte bir yapılanma-
ya gidilmesi durumunda, noktasal olarak gerçek-
leştirilecek tüm koruma ve sergileme projeleri
ancak “deneysel çalışmalar” düzeyinde kalacaktır.

KATKI BELİRTME

Aşağı Pınar çalışmaları İstanbul Üniversitesi Araş-
tırma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün desteği ile gerçekleşmiştir.
Adı geçen kurumlara ve emeği geçen, destek veren
tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

1 Aşağı Pınar tarihöncesi dönem kazısının koruma ve sergi-
leme sorunları üzerine İTÜ Mimarlık Fakültesi Restoras-
yon Anabilim Dalı’nda Prof.Dr. Nur Akın’ın danışmanlı-
ğında bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (Eres 1999). Bu
tezde önerilen açık hava müzesi projesi doğrultusunda
YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi Müzecilik Bölümü’nde
Prof.Dr. Tomur Atagök’ün danışmanlığında müze yapıla-
rında sergileme üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlanmış-
tır (Akdağ 2002).

2 Aşağı Pınar’ın mimarisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.:

(Karul vd. 2003; Eres 2009).
3 İngiltere’de bu mimari gelenek ile ilgili çok sayıda yayın

yapılmıştır, bkz.: (Charles 1967).
4 Bölgede bu yapılar eğmek fiilinden esinlenilerek “iğmeli ev”

adıyla anılmaktadır. Bu yapı sistemi ile ev, ahır, ambar,
samanlık gibi bir köyde bulunması gerekli bütün yapı tür-
leri inşa edilebilir. 1980’li yıllara kadar bazı Istranca köy-
lerinde bütün yapıların iğmeli yapıldığı bilinmektedir.
Günümüzde de özellikle sınıra yakın köylerde halen bu tür
yapılar bulunmaktadır. Ancak bunların büyük çoğunluğu işl-

NOTLAR
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evini sürdürmediğinden bakımsızdır ve haraplaşmaktadır.
Konuyla ilgili bilgi için bkz.: (Eres 2006, 2003a, 2002, 1999).

5 Aşağı Pınar yapı kalıntılarının durumunu tanımlayan ve res-
titüsyon açısından değerlendiren çalışma: (Karul ve Eres
2003).

6 Açık hava köy müzelerinin tarihi ile ilgili bilgi için bkz.: (Eres
2001, 1999; Rieger 1978).
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Res. 3.
İğmeli
samanlık,
Kuzulu köyü

Res. 5. Zemin katı yığma, birinci katı dalörgü dolgulu ahşap
karkas ev, Ahlatlı Köyü

Res. 4. İğmeli samanlık, Ömeroba Köyü

Res. 6. 5. tabaka evleri için restitüsyon önerisi

D.15 183-200 / Z.ERES-E.OZDOGAN:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:29 AM  Sayfa196



TÜBA-KED 8/2010

1��

Res. 7. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi Projesi, plan ve köy içi görünüm
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Res. 9.
Samanlığın
sökülmesi

Res. 10.
Aşağı Pınar
Höyüğü’nde
samanlığın
tekrar
kurulması

Res. 8.
Kazı alanına
taşınacak
samanlığın
özgün yerin-
deki durumu,
Ahmetler
Köyü

D.15 183-200 / Z.ERES-E.OZDOGAN:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:29 AM  Sayfa198



TÜBA-KED 8/2010

1��

Res. 11. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi; sergi evleri, giriş tanıtım panosu ve boğa maketi

Res. 12. 1. Sergi evinin iç mekanı

Res. 14.
Aşağı Pınar
2. tabaka
yerleşiminin
1/50 ölçekli
maketi

Res. 13. İç mekanda panolarla anlatım
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Res. 16. 6. tabaka evi içinde eliyle çömlek yapan
kadın mankeni

Res. 19. 1. Sergi Evi’nin inşaatını yapan Kamber Usta

Res. 20. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi revizyon planı Res. 21. İlköğretim öğrencilerinin Aşağı Pınar sergileri gezisi

Res. 15. 2. Sergi Evi’nde Aşağı Pınar 6. tabaka evinin
canlandırması

Res. 18. Orakla çavdar biçerek demet yapan kadınlar
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THE EXHIBITION OF A MUD-BRICK MONUMENTAL
COMPLEX IN A STRATIFIED MOUND: THE CASE OF
4TH MILLENNIUM ARSLANTEPE (MALATYA)
BİR HÖYÜKTE ANITSAL KERPİÇ YAPI TOPLULUĞUNUN SERGİLENMESİ:
4. BİNYIL ARSLANTEPE (MALATYA) ÖRNEĞİ
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ABSTRACT

After a short review of the main problems concerning site and monument conservation in regions characterised
by a prevailing mud-brick architecture, such as Anatolia and the Near East, the paper tries to emphasise the
deep links existing between conservation aims and the needs – more and more felt by the archaeologists today
– for exhibiting the preserved monuments, and, even more, showing what they tell us of the history of humankind,
sharing our sometimes too specialised knowledge with a vast public.

In this perspective the paper presents a long studied project, which is finally being realised, for protecting and
exhibiting a large and well preserved mud-brick architectural complex, the very early “palatial” buildings of the
4th millennium BC at Arslantepe, Malatya. The main purpose is not only to protect and illustrate this extraor-
dinary architecture, its plan, functions and wall decorations, but, most of all, to make people conscious of what
these buildings and the materials found in them may represent for the understanding of the formation process
of an early State society, i.e. the rise of bureaucracy, centralised politics and political economy, organised war,
etc., in other words the bases of modern society.

For all these reasons the project has been characterised by two main purposes: one has been not to disturb in
any way the structures and the underlying archaeological levels as well as to create a correct perception of the
monument as it was; the other purpose has been to give rise to a correct and effective communication with the
public by cooperating with a semiotic scientist (co-author of this paper) who has worked side by side with the
archaeologists trying first to understand and then to properly transmit the most important historical and
anthropological results achieved in the site.
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PROTECTING AND DISPLAYING THE PRE-
HISTORIC SITES IN ANATOLIA AND THE
NEAR EAST: PROBLEMS AND PROSPECTS

Advances in archaeological research over the past
few decades have fuelled the need to share the
new knowledge increasingly being acquired about
crucial phenomena in the history of humanity
with a wider public than archaeologists alone.
The constant theoretical and methodological
developments in the prehistoric disciplines in par-
ticular, that have shifted the focus of interest
towards more ambitious aims than producing a
chronological and stratigraphic reconstruction of
the sequence of events and successive ages, have
also driven the purpose of field research beyond
the mere knowledge and understanding of the
characteristics of a single site or area under inves-
tigation. The ambition of archaeologists today is
to make specific sites or areas more than mere

tesserae in the mosaic of the history of an age (or
several ages in the case of a tell) and also use them
as emblematic cases for reconstructing historical
phenomena and processes ranging further afield.
In other words, excavating and researching a site
have often become a means of understanding cru-
cially important social, economic and political
dynamics in the history of human societies.

Various schools of thought have confronted each
other during the past fifty years in the field of pre-
historic and proto-historic research to address epoch-
making issues such as the beginnings of agriculture
and the first sedentary societies, the emergence of
specialised work and social stratification, and the
birth of the city and the state. And all this has cre-
ated deep-seated links with areas of scholarship
which were in the past exclusive preserve of the
anthropological disciplines in the strict sense of the
term, borrowing theories and approaches from them.

PROJECT FOR THE CONSERVATION AND EXHIBITION OF THE FOURTH MILLENNIUM
PALACE COMPLEX AT ARSLANTEPE

Marcella FRANGIPANE

ÖZET
Bu makalede Anadolu ve Yakın Doğu gibi kerpiç mimarinin egemen olduğu bölgelerde anıtların ve sitlerin temel
koruma sorunları kısaca değerlendirildikten sonra, koruma hedefleri ile anıtların sergilenmesi arasındaki güçlü
ilişki üzerinde durulacaktır. Arkeologların günümüzde giderek daha fazla gereksinimini hissettiği sergileme yak-
laşımı, anıtların insanlığın tarihsel sürecinin tanığı olarak bize neler anlattığının gösterilmesini ve artık çok uzman-
laşmış olan bilgi dağarcığımızın toplumla paylaşılabilmesini kapsamaktadır.

Makalede bu bakış açısı ile, Malatya Arslantepe’de bulunan, 4. binyıla tarihlenen ve iyi korunmuş durumda açığa
çıkartılan bir erken “saray” yapısı olan kerpiç yapı topluluğunun korunması ve sergilenmesi amacıyla uzun süre-
li bir çalışmayla hazırlanan ve artık gerçekleştirilmekte olan projesi tanıtılacaktır. Bu projede ana amaç yalnızca
bu sıra dışı mimarinin planının, işlevinin ve duvar bezemelerinin korunması ve sergilenmesi değil, bu yapıların
içlerindeki buluntularıyla birlikte bürokrasinin doğuşu, merkezi yönetim ve politik ekonomi, örgütlü savaş gibi
erken devlet toplumunun, diğer bir deyişle modern toplumun temelini nasıl temsil ettiği konusunda ziyaretçiyi
bilinçlendirmektedir.

Tüm bu nedenlerle proje iki ana amaç çerçevesinde tanımlanmıştır. Bunlardan biri, yapı kalıntılarına hiçbir şekil-
de zarar vermeden arkeolojik tabakaların vurgulanması, ancak bununla birlikte anıtın doğru bir biçimde bir
bütünlük içinde algılanmasının sağlanmasıdır. Diğer amaç, toplumla doğru ve etkili bir iletişimin sağlanması
için bir göstergebilim uzmanı (bu makalenin ortak yazarı) ile işbirliği yapılmasıdır. Söz konusu uzman arkeo-
loglarla yan yana çalışmış, önce konuyu anlamaya çalışmış, ardından arkeolojik alandan elde edilen en
önemli tarihsel ve antropolojik sonuçları toplumun doğru anlayabileceği bir biçime dönüştürmüştür.
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Today, however, with more research being done
and with the use of ever more sophisticated inves-
tigating tools and methods, archaeology – and
prehistoric archaeology in particular – is now in a
position to reverse this relationship, providing
cultural and social anthropology with primary
data and situations to enable them to study the
real roots of the processes being investigated, and
consequently to gain a clearer understanding of
the dynamics of the formation and changes in dif-
ferent types of society and of the different relations
between individuals and groups in the course of
history. It is archaeology which can tell the origins
of so many of the phenomena underlying our own
civilisation today. If asked the right questions,
archaeology, often better than other disciplines,
can recount that history of the “anonymous” peo-
ple which is sometimes ignored by History with a
capital H. And this is thanks to the fact that its
sources are the material remains of daily life, frag-
ments, residual objects, parts of a whole that has
completely disappeared. In and by themselves
these fragments have no intrinsic significance for
us but are all components in a ‘system’ – difficult
or extremely difficult to recreate – which the art
of association and combination, as in every other
investigation based on clues and prima facie evi-
dence, gradually makes legible, restoring meaning
to the individual material ‘signs’, enabling them to
reveal worlds that have long since disappeared.

It is, in my opinion, this more or less conscious per-
ception by archaeologists of the possibility to recount
a new history by displaying the tangible signs left
behind by the passage of time, which have been
found, analysed and interpreted, that has stimulat-
ed the desire in recent years to display prehistoric,
and at all events pre-Classical and “pre-monumen-
tal”, sites that have been unearthed and studied. In
other words, it is no longer a question of returning
a monument in se for public enjoyment, as was the
case in the past with great Greek, Roman or Byzan-
tine sites, illustrating them and explaining them to
varying degrees, but of using a site to talk about what
had happened there, even though it is no longer vis-
ible to the eye, recomposing for public benefit the
fragments of those events that the site has made it
possible to reconstruct. In other words, the public is
not only invited to see and understand what they can
see, but, jointly with the archaeologists, to imagine
the things that they can no longer see.

We must not, of course, underestimate the impor-
tance of the pressure brought about by the author-
ities in all or many the countries with a wealth of
archaeological remains, to exploit the fieldwork –
which is very costly – for the purposes of attracting
tourism, as a means of ensuring a return on their
considerable financial commitment. Neither should
we underestimate the desire of the archaeologists
themselves to exploit the media to publicise their
efforts and commitment in terms of energy and
financing, perhaps hoping that this may attract fur-
ther funding. I similarly acknowledge the impor-
tance of the keenness to conserve and restore
archaeological sites, which this approach has
impressed on the work of researchers.

But in our case conservation has also been directed
at recovering and offering evidence varying in impor-
tance and magnitude, and not only monumental
architecture, but often things that are not particularly
striking to the eye. And this is an innovative and
extremely interesting operation.

It has led to the widespread development throughout
the whole of Turkey of new types of operation for the
conservation/restoration of prehistoric sites, and for
displaying them as open-air museums. These projects
reflect a different way of doing archaeology, some-
times perhaps exceeding the original intentions.

Before moving on to present the project that we have
been implementing in Arslantepe I would like to
make one final important remark on something that
strongly conditions virtually all conservation work,
as well as exhibition work, in Anatolia and in the
Near East more generally: the widespread presence
of mud bricks as the construction material used in
the majority of pre- and proto-historic architec-
tures. This extremely fragile material, which is sen-
sitive to all forms of water penetration and humid-
ity, however slight, renders all attempts at conser-
vation extremely complex and difficult, often impos-
ing somehow invasive forms of protection for the
monuments being conserved and the environment
in which they stand. The many studies, trials and con-
ferences on this issue, as we all know, have failed to
produce any certain results and standards, with the
result that every archaeologist who has faced the
problem of preserving mud brick architectures in the
Near East have each adopted their own solutions,
creating a jungle of widely differing procedures.
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Many of these measures have included either the
construction of new sections of walls on the ancient
ones, or the replastering of the original walls, in
order both to protect the underlying structures and
to “reconstruct” the monuments or sites making
them more easily legible. But these solutions have
failed, in my opinion, to satisfactorily achieve both
the first and the second aim. As far as conservation
is concerned, the new mud brick walls or the new
plasterwork, if traditional materials are used, as
they should be, also need to be protected or they will
be damaged in the same way as the ancient struc-
tures, eventually leading to the deterioration and
sometimes the destruction of the underlying original
architectural parts which, of necessity, are struc-
turally attached to them. As for exhibiting ancient
sites, this type of operation often conceals the orig-
inal architecture, mainly or exclusively revealing the
reconstructed parts, and even though these may be
extremely faithful to the original, they deprive visi-
tors of a direct sensorial experience of what they are
looking at – an experience that I personally believe
to be another important form of knowledge.

In other cases, the solution adopted is to rebury the
original remains and rebuild the structures else-
where, or even on the same spot. In this case, con-
servation does not present particular problems,
but the displaying of archaeological remains is
heavily affected for the same reasons I have just
mentioned above.

A different type of solution that has been increas-
ingly adopted in recent years, is to cover the sites with
a protective roof.

Here again, many different solutions – certainly not
easy – have been proposed. While the features of the
sites often vary very widely and therefore need spe-
cific choices to take account of their distinctiveness,
I nevertheless feel that there are a number of gen-
eral rules and requirements which should be com-
plied with in all projects. These include: a) the effec-
tiveness of the covering to protect and conserve the
structures, b) the need to avoid destroying the under-
lying archaeological levels, where these exist, c) con-
sidering the aesthetic impact and the compatibility
of the construction with the site and the landscape,
which is naturally a much more problematic and sub-
jective judgement matter. In addition to these gen-
eral objectives, there are other more specific ones

relating to the typology of the individual sites, the
nature of the remains to be protected and the pur-
poses of the museum/exhibition projects.

THE ARSLANTEPE CASE: THE PROJECT
FOR A ROOFING INSTALLATION OVER
THE FOURTH MILLENNIUM BC PALACE

In addition to all the general considerations I have
just made, which apply both to Arslantepe and the
majority of the other prehistoric and protohistoric
sites in the Near East, I should like now to address
the specific problems we raised when we began to
think about the “permanent” museum/conservation
project for the vast monumental fourth millennium
BC public area (Fig. 1).

These were technical problems, and issues having to
do with what we might call ‘communication’ (the
capacity to represent the essence of what it is intend-
ed to communicate, and the effectiveness of doing so).

Technical Issues
As for the technical problems, the initial difficulties
stemmed from the fact that this is a vast and monu-
mental area in which the buildings have been pre-
served up to a height of 2-2,5 m (which is not very
common with sites of such antiquity), with much of
the original white plaster still in place, and with
extraordinarily interesting figurative paintings that are
being beautifully preserved on some of the walls.
These paintings, which were unearthed as a result of
many years of restoration work by our mission’s team,
have been consolidated and monitored every year in
order to maintain them in situ. A copy of some of
them has been conversely made in the Malatya Muse-
um. These features made it obvious that in this case
there was absolutely no question of protecting the
walls by covering them with fresh plaster, quite apart
from the general considerations that I have just men-
tioned and which made me personally believe it is a
solution that should never be adopted under any cir-
cumstances. Even the practice of rebuilding new sec-
tions of the wall on top of the ancient walls in order
to protect them, quite apart from the controversial
character of this procedure that I mentioned earlier,
would have been even less sensible in our case con-
sidering the high level of integrity of the conserved
walls and the original plasterwork, which could there-
fore not be plastered over to render the front of the
wall uniform, while the new parts could certainly not

D.16 201_214 / Marcella FRANGIPANE :TUBAKED8/2010  11/24/10  12:30 AM  Sayfa204



TÜBA-KED 8/2010

205

imitate the old effectively. The walls of the Arslante-
pe palace complex, furthermore, are between 1 and
1,20 m thick, making it impossible to envisage any
form of chemical consolidation which would be
unable to adequately penetrate throughout the whole
thickness, creating more problems they might solve.

From when they were first discovered these struc-
tures immediately appeared as being unique in
terms of their monumentality, state of preserva-
tion and their historical value, and we covered
them with provisional roofing which we had to
remove every year, so long as we were working in
the bordering areas or expanding the excavation
of the palace complex, and then replace again for
the winter. In this way we discovered that the
roofing and the protection against the water, while
maintaining a circulation of air was the ideal solu-
tion for preserving these monuments. And they
have indeed been kept in almost perfect condition
for more than 20 years, during the long period
taken to bring them to light on such a vast surface
area and under more than 10 m of stratified
archaeological levels from the 3rd and 2nd mil-
lennia BC, despite the rudimentary roofing we had
built at the end of every excavation season. The
problems only arose when there was water seep-
age or when small holes were made in the metal
roofing as a result of removing and then replacing
the nails. On the painted parts we provided a
double layer of protection to obviate these risks.

The protection afforded by the roofing was always
accompanied by annual checkups and maintenance
work on the masonry where we discovered cracks or
erosion. This maintenance work, which is quite easy,
and must be performed at all times using traditional
materials, that is to say mud mixed with fine chaff, is
at any rate essential for the conservation of mud-brick
structures, even if they are protected by roofing.

Once we were sure that the best way of protecting
and preserving these walls was to cover them with a
roof to prevent even the tiniest amounts of water
from seeping in and to ensure that air could circu-
late freely, and having ascertained that the wall
paintings could also be kept in excellent condition by
simply repeating, from time to time, a coat of high-
ly diluted Paraloid, we set about thinking in terms of
building a permanent cover which would not only be
more effective and secure than the provisional ones

in order to protect the buildings, but would also
have made it possible for the site to be presented to
the general public. This also met another need that
we had been toying with for a long time, to share with
a broader public the results of the research which was
changing the conventional ideas about the history of
the first stratified and centralised societies, namely,
the state societies.

But before examining the issues linked to the pur-
suit of the purposes of exhibiting the palace complex
and the site as a whole, I would like to continue
reviewing the technical problems which we had to
address when this decision had been taken.

The first problem was the fact that the Arslantepe
palace complex had not only emerged from under-
neath a long sequence of levels belonging to subse-
quent periods, but also rested on an equally long
sequence of underlying archaeological strata, which
we did not want to interfere with. For, even though
our team will almost certainly never excavate them,
since we have decided to preserve the extraordinary
and unique fourth millennium buildings found in
that area, the underlying levels had to be protected
at all events if someone, one day, might take a dif-
ferent decision.

The second series of technical problems had to do,
besides the vastness of the area to be protected,
with the numerous terraces and topographic lev-
els on which the buildings stood, with the already
mentioned fragility of the structures (all of them
built of mud bricks and plastered with mud), and
with the harsh winter climate in the Malatya plain
where heavy snowfalls are frequent. This meant
that the roofing had to be very solid, though at the
same time built without foundations to avoid dam-
aging the underlying levels, it could not rest on the
walls which were too fragile and yet had to enable
all the rooms to be totally visible, it had to be
adjusted to the many differences in altitude and be
aesthetically “light” in order not to disturb a prop-
er fruition of the buildings.

After conducting various experiments and tests
across the years1, Italian mission designed a project
of roofing that would be able to take account of all
these problems and at the same time, and primari-
ly, respect the spirit and the characteristics of the
architectural complex that it was designed to cover2.
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The Characteristics of the Roofing at Arslantepe
The project3 comprises a very solid metal structure
with vertical posts resting on a kind of narrow metal
bridges passing around the walls (Fig. 2f) and fixed
to the ground on both sides of the wall on small rein-
forced concrete bases, built directly on the spot in
order to adhere to the irregular surface of the ground
(Fig. 2a-d). This made it possible to avoid sinking
holes or damaging the underlying archaeological
layers. The metal bridges were then linked by hori-
zontal iron beams suspended on the top of the walls,
and therefore mostly invisible, which, together with
the roofing beams, link all the parts of the structure,
making it stable. In this way, and with the help of
steel tie-rods, the structure does not rock, even
though there are no foundations. The vertical pillars
holding up the roof all run along the walls, leaving
the rooms free, but they do not rest directly on the
walls, rather on the metal bridges (Fig. 2d) which
unload the weight onto the ground in two points
instead of one; the overall weight of the structure,
which is quite imposing in order to meet the need to
withstand the weight of the snow, is therefore bet-
ter distributed. And this is particularly important also
considering the variable and irregular solidity of the
ground below.

The roofing at Arslantepe was conceived of, not as
an anonymous single covering of the excavation
area, but as the reconstitution of a series of roofs
related to the individual buildings, with different
heights depending upon the ground height of the ter-
races (Figs. 3-4). This has made it possible to over-
come the problem of the varying altitudes, and also
to enable the visitor immediately to see from outside
(i.e. from above) the arrangement of the buildings
in the monumental complex, while at the same time
giving the perception of the volume of every build-
ing inside the complex. The roofing is therefore
composed of modules, which can be added or
removed, making it flexible and susceptible to future
extensions, that will probably be needed as the exca-
vations continue.

Even though there was no intention to reconstruct
anything, the idea was that every building would
have its own roof cover, and the mud brick walls
would be protected, as occurs in reality with all con-
temporary mud brick buildings, by the fact that they
had their own roof. And so without intending to
reconstruct the original roofs in any way whatsoev-

er, the actual roofing has been made of wooden boards
(Fig. 5 a-b), covered on the outside by a multilayer
insulating material (Fig. 4a), and all the metal struc-
tures in the roofing are also timber clad (Figs. 5c, 6);
this gives the visitor the perception of the colours,
materials and the characteristics of the traditional
roofs, which, also in the case of our buildings, must
have been supported by wooden beams, as indicated
clearly from the findings in the excavation (Fig. 7). The
great heights of the roofs create the sense of monu-
mentality which the buildings must have had in ancient
times and refer to the fact that they must have been
very high even though in some instances they proba-
bly had two storeys.

The last carefully studied aspect of the project was
the lighting of the protected area. For the roof is
opaque, and this is good because it affords better
protection against light and the sun to the plaster-
work and above all to the painted parts. But this
open-air museum had to be illuminated by a natu-
ral light. And so we thought of making provision for
light to enter not only from the open sides all around
the complex from where the air also enters, but also
from those points inside the palace which, accord-
ing to our reconstruction, would have been open in
those days: in other words, the large central court-
yard and the middle section of the access corridor
(Fig. 1a-b). These parts have therefore been covered
with special shatterproof glass (Fig. 8), allowing the
light to enter inside the buildings in the points where
we think the daylight must have originally entered.
We are thinking of installing light white canvases
inside corresponding with these glass points, to sug-
gest the way in which the open areas in traditional
buildings are often covered – such as in the large
courtyards in the bazaars – and may even have been
covered in ancient times.

The spirit underlying the design and the construction
of the roofing of the huge palace complex at
Arslantepe was therefore not merely to generically
protect an archaeological area but rather to preserve
a homogeneous architectural complex and return it
to the public, restoring spaces, volumes, colours and
light, and recreating an atmosphere as close as pos-
sible to the original.

The Exhibition Project
This philosophy has enabled us, besides conserv-
ing and protecting the monuments, to recompose
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a place, and is linked to the idea underlying the
exhibition project itself: to present Arslantepe,
and in particular the crucial phase in which the site
was the protagonist in the primary process of for-
mation of the first centralised societies, as an
emblematic case to illustrate not only the history
of this site and the events that took place there, but
the general processes that these events revealed,
and which have changed the history of humanity;
founding processes of great interest to all those
who wish to acquire an understanding of their
own past and to catch its links with the present.
The beginning of the economic and political con-
trol exerted over the population by emerging
elites, the development of a sophisticated admin-
istrative system and the birth of bureaucracy, the
origin of control over the labour force, the rise of
stratified societies, the emergence of the need to
use organised force – perhaps the origins of war
as we conceive of it today –, are all epoch-making
phenomena which changed the face of human
societies. And the public buildings complex of
the end of fourth millennium at Arslantepe,
thanks to the abundance of materials found in situ
on the floors, which have been now thoroughly
studied by archaeologists and specialists, can
recount exhaustively these processes and phe-
nomena (Frangipane 1997a, b; 2003, 2004, 2007,
2010 in press). This is essentially what drove us to
wish to show the site to a broader public: it was our
awareness that in our possession we had acquired
information and knowledge of fundamental his-
torical and anthropological importance, which
therefore had to be shared with others.

By displaying the whole palace complex we are
able to tell the story of these processes and the
challenge we faced was how to enable the public
to share in this extraordinary experience through
direct contact with the very place in which these
things occurred, enabling the place to “speak” to
them itself. This also meant that we had to prepare
the public, at least in part, to know how what they
are being told was originally discovered and under-
stood, thus becoming aware of the many uncer-
tainties and obscure points that form an integral
part of all scientific truth in general, and not only
in archaeology. Arslantepe, in our intention, was
then to become an opportunity to disseminate

the sense and the importance of our discipline, the
perception of both its limitations and extraordi-
nary potential, involving the public in the desire to
know and understand facts, phenomena and
processes of profound relevance to them.

It is therefore necessary not only to enable them to
understand the monuments and its architecture,
spaces and functions, but also to find out informa-
tion about the objects and materials that have been
found there, recovered and analysed, and are no
longer in their place. Many of these remains can be
viewed at the Malatya Museum, restored and
recomposed, though now out of context, while oth-
ers are no longer visible – and to a certain extent
they have never been tangible because their sense
and meaning has emerged from the results of
archaeological and laboratory analyses conducted
on them (I refer, for instance, to evidence such as
botanical remains, wear traces on tools, palaeo-
environmental data, etc.). A link must therefore be
traced between the visit of the site and that of the
Archaeological Museum in the town. But knowl-
edge of all these ‘fragments of the past’, of their
associations and spatial and functional relations, of
the clues they reveal regarding the activities and
relations between individuals and groups, must be
acquired before in the physical place in which those
archaeological materials originally existed, and
where they were brought to light.

This is an arduous task and we plan to undertake it
by both using the traditional explanatory panels,
which are carefully being studied for this very pur-
pose and will be distributed in the visiting route, and
– we hope – implementing interactive systems of
communication4.

For this very purpose the team of La Sapienza
University of Rome has established a cooperation
agreement with Semiotics experts from Palermo
University, who are working to help us in building
an effective communications system, consistent
with the purposes we have set ourselves. This
cooperation, that was already successfully tested
at the 2004 Arslantepe exhibition at Trajan’s Mar-
kets in Rome, is now in progress and some of the
aspects of this work will be shortly presented
below by my colleague Dario Mangano.
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THE COMMUNICATION PROJECT: ARSLANTEPE AS AN EXPERIMENTING SITE

Dario MANGANO

MUSEALIZATION

The process of turning an archaeological site into a
museum, making it visitable to the wide public,
presents many critical aspects. Some have to do
with practical issues, common to any open air muse-
um (the need to protect the finds, to make people
visit the site without risks, but also the need to
attract people and to give a good answer to their
expectations in terms of information’s complete-
ness and depth), some others concern specific issues
of the individual excavations and therefore need spe-
cific solutions. At Arslantepe such specific aspects
had to do with: a) the characteristics of what was to
be exposed, i.e. an articulated palatial complex, that
keep together in a relatively small space a number
of areas dedicated to different practices (places of
cult, spaces for conservation and redistribution of
food, common spaces etc.); b) the presence of a still
active excavation, and then, on the one hand, the
need to host visitors in an environment where pro-
fessionals and workers are operating, and on the
other hand the chance to integrate in the visiting
route, year after year, new finds; c) the nature and
quantity of information to be transmitted, in the
absence of the most important finds (such as the
famous Arslantepe’s swords) that for security rea-
sons are obviously kept in the Malatya museum. The
last is a very critical point since the archaeological
mission of University of Rome “La Sapienza” dur-
ing its fifty year excavation has produced a huge
amount of data and very detailed reconstructions of
the life at this site. The main goal of the musealiza-
tion project has been not only to provide a complete
and reliable information, but also to communicate
it in an effective way to specialists, amateurs of
archaeology, and simple tourists.

In order to structure the communication project,
both in theory and in practice, a ‘semiotic’ approach
has been followed. From a Semiotic point of view,
creating a museum doesn’t have simply to do with
displaying finds and spaces trying to reconstruct
their appearance and function, as if it was enough
to show and reconstruct them as they were to make

people understand their value. The value of an
artefact, as well as that of an architecture, is never
given a priori, it is always constructed by the way it
is shown, suggested, in other words communicat-
ed. In particular, the key concept on which Semi-
oticians have focused is one of “experience”. Mak-
ing a museum means not only giving information
to the visitors but also, and above all, making the
knowledge they acquire relevant for them. Only by
involving the visitors, both cognitively and emo-
tionally, in the construction of their knowledge
the visit to a Museum may become effective
(Mangano 2008; Pezzini 2006). Space, for example,
should not be considered as a mere theatre of the
events that took place inside it thousands years ago,
but an active presence that can still stimulate sen-
sations and feelings. What we need then is to
enable space (as well as objects, paintings etc.) to
produce meanings again, giving back sense to its
articulation (Greimas 1990). The visiting route in
this way becomes a transformative path for the
visitor, who not only changes his knowledge of the
past, but also, in a deeper perspective, perceives
substantial links with it and transforms his or her
approach to the present. In order to achieve such
a goal it becomes indispensable to think the infor-
mation to be given, the media that convey it and the
spaces where it is transmitted all together as a sin-
gle meaningful structure.

Another point that characterises the Arslantepe
open air museum project is that we decided to
develop, besides the transmission of the complex and
wide ranging information, and indeed because of it,
a parallel discourse about how discoveries have
been done, thematizing the process of constructing
history. This approach has a double purpose: fasci-
nating and making people think. Fascinating
because deducting a story from a few elements has
the charm of solving a mystery. Making people
think because we want to make clear that every
reconstruction, despite its accuracy and reliability,
is always an hypothesis. The visitor is not offered an
absolute truth, but, exactly as happens to the archae-
ologist, with a series of clues which can lead to
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diverse hypotheses. In this way the visitor is further
stimulated to participate himself in this fascinating
process of historical reconstruction, as if it were an
intriguing detective inquiry.

ARSLANTEPE’S IDENTITY

The first step in constructing Arslantepe’s identity
has been the creation of a logo to help distinguish-
ing this site from the others present in Turkey and
creating its own brand image (Floch 1995). The
inspiration for the logo came from one of the seal
designs impressed on the cretulae found at Arslante-
pe: two lions that make visible the meaning of the
word Arslan in Turkish (Fig. 9).

However, a logo is just the top of the iceberg of a
communication project. According to Semiotics, in
order to create a stable, effective identity, it is
important to define a brand philosophy to be fol-
lowed in all communication products (Marrone
2007). Such philosophy has been individuated in the
idea of presenting archaeological discoveries not
only as windows that open on the past but also as
an instrument to read present and future. Under-
standing how the first form of “salary” appeared,
how working tasks were differentiated creating
classes, how the need for weapons came out, make
us think about our contemporary world in a dif-
ferent and more thorough way. According to such
considerations we have planned to realize adver-
tising using not only pictures of finds and ancient
objects as it is usually done, but also of present day,
evocating the topics Arslantepe helps to illumi-
nate. Mass production, the control of labour-force,
war, state administration and the origin and nature
of bureaucracy are the key themes which we shall
try to stress putting together past and present,
known and unknown (Fig. 10). The ‘origins of pow-
er’ may become the “title” of the exhibition that
summarizes what has to be expected from the visit.

EXPLANATORY PANELS AND
VISITING ROUTE

Information will be given using several different
media. First of all, traditional explanatory panels
placed along the visiting route will convey meanings
using traditional communication strategies. Written
in three languages (English, Turkish and Italian),
they will be richly illustrated in order to show the

finds, including the objects that are kept in Malatya’s
museum, as well as the reconstruction of places and
activities. The positioning of such panels follows a
narrative sequence which has to gradually “con-
struct” the visitor as a competent observer able to
correctly interpret what he or she is observing.
Therefore each panel doesn’t simply come togeth-
er with the finds to explain them but tries to antici-
pate information, putting the visitor in the condition
to correctly interpret the findings once he or she
come into contact with them. For this purpose, three
principal informative areas have been planned: one
at the beginning of the visit, immediately after the
entrance to the site, in order to introduce the broad-
er historical context in which the facts narrated in the
palace have to be included; the second before the
actual entrance to the palace, in order to tell the story
of its birth, general characteristics and historical
significance; and the third in a wide internal court-
yard which is the heart of the palace’s activity. The
latter will show the way of functioning of the main
and various activities performed in the public build-
ings and the procedures of their archaeological
reconstruction.

However, what we mentioned till now doesn’t
guarantee the full satisfaction of visitors. Even if
the panels are complete and clear in order to max-
imise users’ experience, the user himself needs to
be disposed to get those meanings. Structuring an
exhibiting route in a semiotically correct way means
providing not only a competence (knowledge about
a past culture), but, before this, the willing to get it.
Willingness is not something that can be given for
granted or assumed as a prerequisite of the visitor,
a good museum needs to take care also of this
aspect, stimulating people curiosity (wanting to
know). The ideal visitor, as the perfect reader of a
book, doesn’t exist in nature, he or she is always
being constructed by the text itself (museum and
book are considered texts in a semiotic perspective
because both of them produce meanings) (Mar-
rone 2001). In order to acquire such a goal,
Arslantepe’s communication should be extended
over the limits of the tepe, to the streets that lead
to it, where some panels might be positioned to
stimulate in the visitor those questions to which he
will find an answer visiting the site. Again, we plan
to put together past and present in the visual of the
panels, introducing the themes with whom the
exhibition will deal (Fig. 11-13).

D.16 201_214 / Marcella FRANGIPANE :TUBAKED8/2010  11/24/10  12:30 AM  Sayfa209



NOTES

Marcella FRANGIPANE – Dario MANGANO

210

As far as the panels which will be used inside the
site’s visiting route are concerned, they have
been designed in order to ensure a flexible read-
ing experience using the verbal style and visual
layout typical of newspapers (Fig. 14). The title,
centred on the table as a headline, has the pur-
pose to catch attention, while the lead (above or
under it) sums up the focus of the story that the
panel tells in the text. On the one hand the lead
encourage people to read the full text, on the
other hand it gives them the indispensable infor-
mation to understand further panels and to fol-
low the story also without reading the full text.
Images, not only give important visual informa-
tion (i.e. geographical positioning, migrations,
etc.), but also show the finds that are now in the
Malatya Museum.

NEW TECHNOLOGIES AT ARSLANTEPE

An innovative technological system based on the
use of palm computers is also planned to be adopt-
ed in the Arslantepe’s open air museum5: A device
able to detect the position of the visitor within the
tour and to display various contents according to
the context being visited (Fig. 15). This system
would not only make it possible to present a quan-
tity of information much higher than that con-
tained in the printed panels (the number and
dimension of which is limited by the physical space
and the necessity of not disturbing the visual per-
ception of the monuments), but also to imple-
ment different type of media, as, for example,
videos. If appropriate funds will be found, specif-
ic rooms of the palace will be accurately digi-

talised in 3D, rendered and animated, thus allow-
ing not only to view the ancient buildings with a
reality and richness in details until now unthink-
able (Fig. 16), but also to visualise the recon-
structed activities that took place in the build-
ings, avoiding the needs for the visitor to read long
texts in the traditional panels during the visit. It
will be possible to actually see, for example, the
storage rooms and the withdrawal/redistribution
of foodstuffs performed there, as well as the
sophisticated bureaucratic recording system with
the use of cretulae (Frangipane 2007). Thanks to
the video, the complex series of operations that are
at the base of the invention of accounting as we
know it today, will become clear and enthralling.

Furthermore, through the possibility of recalling
other subjects or information, for instance on the
internet, those who wish, shall be able to go into more
depth according to their interests and curiosity.

Each visitor will be able to build his own person-
al visit, by deciding which information he wants to
obtain, as if he had at his side an expert archae-
ologist ready to answer to any of his questions.
Furthermore, the flexibility of this technology
allows a continuous updating of the contents pres-
ent in the palm computer as new discoveries take
place. A function that contributes to the involve-
ment of the visitor with the activity of the archae-
ologist and stimulates its curiosity. In addition to
this, some of the contents in this way developed
will be adaptable to the web, allowing web navi-
gators to preview the experience they will be able
to go through once they visit Arslantepe.

1 Various studies and tests were performed by the architect
Claudio Prosperi Porta from the Central Institute of Restora-
tion, to whom we offer our thanks.

2 The final project was the work of the architect Giuseppe
Berucci, from the Italian Ministry of Cultural Heritage; the
technical drawings and the static tests were the work of the
engineer Davide Pini. To both of them go my warmest thanks.

3 The project was approved by the Protection Board of Sivas in
2007 and was made possible thanks to the financial support
of the Malatya Valiliği, to whom we extend our sincere
thanks. The work was commissioned to a local company in

2008 and began under the supervision of the Rölöve ve Anıt-
lar Müdürlüğü of Kayseri and with the oversight of the Ital-
ian mission, in 2009. The roofing is now almost complete and
the whole project is scheduled to be finished during the
course of 2010.

4 The methods, contents and technical possibilities have also
been studied and designed for these tools, but substantial
funding – which we do not have at present – is needed to put
them at work.

5 We thank Prof. Giorgio Manzoni and his team from the Uni-
versity of Trieste for their help and technological advice.
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Fig. 1. Arslantepe, the 4th millennium palatial
complex

Fig. 2. Arslantepe, Details of the metal structure sustaining the
roof. a-c and e: basement system. d and f: metal
‘bridges’ supporting the vertical posts. g: simple vertical
pole at the edge of the protected area
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Fig. 3. Arslantepe, Horizontal metal structure of the
roofing system

Fig. 5. Arslantepe, a and b: the roof-covering wooden
boards. c: lining the metal beams with wood.

Fig. 6. The Arslantepe roofing from the interior

Fig. 4. Arslantepe, a: View of the roof on the 4th
millennium palatial area from above; the different
heights correspond to different building terraces.
b: The roof under the snow in winter
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Fig. 7.
Arslantepe,
ancient
wooden beams
collapsed from
the roof in
Temple B

Fig. 9. The proposed Arslantepe’s logo

Fig. 8. Arslantepe, The courtyard (a) and the middle
section of the corridor (b) covered with glass.

Fig. 10. The design of communication on Arslantepe in
the simulation of an advertising poster (draft)
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Fig. 13. A third example of advertising panels to be
located outside the Arslantepe open-air
museum (draft)

Fig. 14. An example of the explanatory panels designed
for guiding the visitors inside the open-air
museum (draft)Fig. 15. Simulation of the navigator hypothesised for an

interactive guide at Arslantepe (draft by
Sylphelabs, www.sylphelabs.com)

Fig. 16.
Arslantepe,
Preliminary 3D
virtual
reconstruction
of Temple B
(draft by
Sylphelabs,
www.sylphelabs.com)

Fig. 11. An example of panel to be located in the street
leading to the Arslantepe open air museum (draft)

Fig. 12. Another example of the panels that will
decorate the street outside Arslantepe (draft)
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Aşıklı Höyük, koruma, sergileme, deneysel arkeoloji, yerel halkla etkileşim

Aşıklı Höyük, protection, exhibition, experimental archaeology, interaction with locals

Orta Anadolu Bölgesi’nin Kapadokya kesiminde yer alan, M.Ö. 9. ve 8. binyıla tarihlenen Aşıklı Höyük,
bölgenin en eski yerleşmesidir. 10 yılı aşkın süreyle yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan
yapı kalıntıları, gerek kerpiç konut mimarisi, gerek toplu kullanıma açık özellikli yapıları, gerekse yaklaşık
1000 yıllık kesintisiz yerleşme tarihi ve gelişimi ile söz konusu dönem ve bölge için mimarlık tarihi açısın-
dan emsalsizdir. Kazıların ardından 2006 yılında başlayan yeni proje, Aşıklı Höyük’ün kerpiç mimarisi-
nin koruma altına alınması, ulaşılan sonuçların Neolitik yaşam biçimini bütünsel olarak yansıtacak
şekilde sergilenmesi ve ortaya çıkarılan geçmişle ilgili verilerin bilgiye dönüştürülme sürecine toplumun ilgi-
li kesimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak katılmasını sağlama amacını taşımaktadır. “Saha Gelişim
Planı” kapsamında yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları, alanın ziyaretçilere en iyi şekilde ve anla-
şılabilir olarak sunulması, güvenliğin sağlanarak arkeolojik kalıntıların korunmasının sağlanması ilkesi ile
tasarlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen, höyüğün belli bir alanını koruyucu çatı yapısı ile kapatma pro-
jesi halen sürmektedir. Höyük girişine Neolitik Dönem yaşam biçiminin canlandırılması hedefiyle yeniden
inşa edilen bir grup Aşıklı kerpiç binası ise, M.Ö. 8. binyıl yerleşme düzenini, binalar, açık alanlar, sokak-
lar ilişkisinde yansıtmaktadır; proje tamamlanmış ve “Tarihöncesi Aşıklı Köyü” ziyarete açılmıştır.

ABSTRACT
Aşıklı Höyük, dated to 9th and 8th mill calBC, is the earliest sedentary settlement of Cappadocia, Central
Anatolia. Excavations were carried out for more than 10 seasons. The results showed that the site is impor-
tant in the Neolithic of Central Anatolia with its ca1000 years of uninterrupted settlement history, as well
as its extensively excavated dwelling area and its non-domestic, public area. This project, which started in
2006, aims both to protect and conserve the kerpiç architecture, present the settlement pattern and the Neolith-
ic way of life to the public as well as to share the knowledge and integrate the locals and the interest groups
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in mankind’s distant past. The work was developed under the Site Management Plan. Construction of a
protective roof shelter over the public area is ongoing at present; the reconstruction of a part of the
dwelling area –named as the Prehistoric Aşıklı Village– is completed. The latter consists of a group of 10
kerpiç houses, a street and an open area reflecting the original plan, size and orientation of the buildings
that were exposed in archaeological excavations.

GİRİŞ

1960’ların sonunda, arkeoloji dünyasında, gelenek-
sel arkeoloji anlayışına karşı çıkışla başlayan değişi-
min günümüze kadar süregelen yansımalarından
biri, arkeolojinin ne için ve kim için var olduğunun
sorgulanmasıdır. 1970’lerde kabul gören pozitivist
yaklaşım metodolojisi ve yorumlamasına getirilen
eleştirilere karşı yeni arayışlar ise, etnoloji, etno-
grafya, toplumbilim, deneysel arkeoloji vb. bilim
dallarının, disiplinlerin ve yaklaşımların arkeoloji
ile birlikte ele alınmasına neden olmuştur. Söz konu-
su gelişmelere, 1980’lerde, yorumsal arkeoloji, sos-
yal arkeoloji, yaşayan arkeoloji ve çok seslilik gibi
kavram ve yaklaşımların dahil olmasıyla, arkeoloji
bugün, dar kapsamlı “kazıbilim” anlayışından sıy-
rılmayı başarmıştır. Ortaya çıkarılan geçmişle ilgili
verilerin bilgiye dönüştürülme sürecine doğrudan ya
da dolaylı olarak toplumun ilgili kesimlerinin katıl-
ması, etkileşim ve bütünleşme, uygulamada kazı
faaliyetlerinin yanı sıra farklı etkinliklerin arkeolo-
jik projeler kapsamında ele alınmasını getirmiştir.
Arkeolojik alanların korunması, ortaya çıkarılanla-
rın yerinde ya da yerleşme yakınında sergilenmesi,
geçmiş yaşam biçimlerinin canlandırılması, bilginin
yeni kuşaklara aktarımı; arkeolojik parklar, açık
hava müzeleri, sanal müzeler gibi farklı biçimlerde
kendini gösterir1.

Aşıklı Höyük’te 10 yılı aşkın süreyle yürütülen arkeo-
lojik çalışmalar sonrasında başlayan yeni projenin
amaçları bu gelişim ekseninde şekillenmiştir. Kazı-
larla elde edilen bilginin bölge tarihine ve evrensel
kültüre katkı yollarından birisi, ortaya çıkarılanların
korunması, sergilenmesi ve sunumudur. Aşıklı
Höyük’te son dört yıl çalışmalarının önemli bir aya-
ğını oluşturan koruma ve sergileme projesi, insanlı-
ğın ortak geçmişinin, Aşıklı gibi iyi korunagelmiş bir
örnek yoluyla, arkeoloji dünyasının yanı sıra arkeo-
loji dışındaki kesimlerle paylaşımına ve bölgenin bu
en erken yerleşmesinin geleceğe taşınmasına odak-

lanmıştır. Bölge halkını, kendilerinden binlerce yıl
önce aynı coğrafyayı seçmiş millet, ırk, etnik kimlik
sorunları olmadan doğayla iç içe, barış içinde yaşa-
mış topluluklarla tanıştırarak, her dönem kültürünün
evrensel değerde olduğu, geçmiş topluluklar ile
ortak bağlar bulunduğu konusunda ortam yarat-
mak, ilgili farklı kesimleri bilgi üretim sürecine dahil
ederek tarihöncesi çağlar konusunda farkındalık
yaratmak, ana hedef olarak belirlenmiştir. Bir diğe-
ri, geçmişin tüm kültür varlıklarının, arkeolojik ve
doğal alanların bölgenin bir zenginliği olarak benim-
senmesini sağlamaktır.

Aşıklı Höyük’ün yer aldığı Kapadokya Bölgesi’nde
halen var olan aktif kültür turizmine, 10.000 yıl
öncesine tarihlenen bir örnekle katılım sağlayarak,
tarih anlayışının alışılageldiği gibi yazılı tarih çağla-
rı ve yakın tarih ile sınırlanmadığına dikkat çekmek,
yerel ekonomiye hareketlilik kazandırmak, fiziksel
korumanın ötesinde arkeolojik alanın bölge halkı
tarafından benimsenmesini, kollanmasını ve korun-
masını sağlamak, yeni başlayan projedeki yaklaşı-
mımızdır.

İLK KÖY YERLEŞMESİ – AŞIKLI

Volkanik arazinin sunduğu zengin hammadde kay-
nakları kadar farklı ekolojik nişleri ile insan yaşamına
zengin bir çeşitlilik sunan Batı Kapadokya, günü-
müzden 10.000 yıl önce göçer yaşamı terk eden böl-
genin ilk yerleşiklerine, Aşıklı topluluğuna ev sahip-
liği yapmıştır. Melendiz Nehri kıyısına yerleşen
“Aşıklılılar”, yaklaşık bin yıl süren iskan sonunda
M.Ö. 8. binyılın sonunda henüz bilmediğimiz bir
nedenden ötürü yaşadıkları yeri terk etmişlerdir.
Bölgenin ilk sakinlerinin yerleşik yaşamı benimse-
mesi insanlık tarihini değiştirecek bir dizi yeniliği de
beraberinde getirmiştir. Aşıklı, ilk tarım, ilk evcil-
leştirme deneyimleri, ilk madencilik ve Anadolu
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konut geleneğinin en eski örneklerinden biri olma-
sından ötürü tarihöncesinde önemli bir yerleşmedir.

80’i aşkın sonucu alınmış radyokarbon örneğine
göre Aşıklı Höyük, M.Ö. cal. 8200 – 7500 arasına
tarihlenir. En eski yerleşme tabakalarının kazılma-
mış olması nedeniyle şu an için M.Ö. 9. binyılın ilk
yarısı olarak öngörülebilecek tarihte, avcı toplayıcı
toplulukların göçer yaşam biçimini terk ederek Aşık-
lı Höyük’ün bulunduğu alana yerleştikleri söylene-
bilir. Volkanik yapıdaki bölge, gerek obsidyen,
bazalt, andezit, tüf gibi hammadde kaynakları, gerek
farklı flora ve faunayı barındıran step alanları, gerek-
se de ova, dar derin vadiler ve dağ yamaçları ile
çeşitlilik gösteren çekici bir coğrafyadır. Böylesi bir
ortamda bugünkü basit köy yerleşmelerine benzer
yapıda yerleşmelerini kuran “Aşıklılılar”, avcı top-
layıcı gelenekli olmalarına karşın, tahıl ve baklagil
tarımı da yapmakta, küçükbaş hayvanları yerleşme
içinde, belli alanlarda kontrol altında tutmaktadır-
lar. Evcilleştirme sürecinin ilk aşaması olarak görü-
len bu gelişmelerle birlikte daha pek çok yenilik, mil-
yonlarca yıldır süregelmekte olan yaşam biçiminden
farklı bir yaşam biçimine geçişin göstergeleridir.
Ortaya çıkarılan mimari, M.Ö. 9–8. binyılda kerpiç
yapım teknikleri, yapı gelenekleri ve Orta Anadolu
konut mimarisi gibi mimarlık tarihi konusunda eşsiz
veriler sunmaktadır. Güneybatı Asya’da, Doğu
Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suri-
ye, Irak ve Zagroslar’da Orta Anadolu’ya kıyasla
sayıca pek çok örnekle bilinen Neolitik Dönem’in
çanak çömleksiz evresine ait (PPN) yerleşmelerde
görülen mimari ile kimi benzerlikler ve/fakat kimi
farklılıklar gösteren Aşıklı Höyük, bölgenin taş yapı
gelenekli coğrafyasında gelişkin kerpiç işçiliği ile
şaşırtıcı bir örnek oluşturur (Duru 2002: 172).

Aşıklı Höyük, yerleşme düzeni açısından Orta Ana-
dolu Neolitik Dönem özgün yerleşme düzeninin en
eski örneğini sergiler. Yapılar kümeleşmiş gruplar
halindedir; sıkışık düzende yan yana konumlan-
mış, aralarında çok dar aralıkların bırakıldığı yapı
grupları birbirlerinden dar sokaklarla ayrılır
(Res.1). Bu dar aralıklar dışında geçit ya da sokak
olarak adlandırılabilecek açık alanlar ile çöplük ya
da işlik olarak kullanılagelmiş açık alanlar mev-
cuttur (Esin 1996). Sokaklar, bazı yapı evrelerinde
bu alanlara açılmakta, bazı evrelerde ise bir duvar-
la bloke edilerek kapatılmaktadır. Yerleşme gene-
linde kazıldığı kadarıyla, ortak kullanılan üç büyük

çöplük/işlik alanı bulunur. Binalar arasında bırakı-
lan ve bir insanın sığamayacağı darlıktaki boşluklar
ise dolguları itibariyle Aşıklı binalarının aşağıda
değinilecek olan dam yapısı ve kullanımı hakkında
önemli veriler sağlar.

Höyükte kazılan alanın kuzey kesiminde yer alan
binalar, plan ve boyut açısından birbirlerine benzer-
dir (Res. 2); yenileme süreçleri (yapısal süreklilik) ve
iç yapı öğeleri açısından da birbirleriyle benzerlik
gösterirler. Söz konusu özellikler, bina dolgularında
ve ilişkili açık alanlarda ortaya çıkarılmış olan bulun-
tu, hayvan kemiği, obsidyen araç gereç ile, tür ve
yoğunluk açısından birlikte değerlendirildiğinde, bina-
ların barınma ve günlük gereksinim işlevleriyle kul-
lanılmış oldukları anlaşılır. “Konut” olarak adlandı-
rılan bu kerpiç binalarda, tümünde olmamakla bir-
likte, taban altı gömütler mevcuttur. Binalarda taban-
dan 1 m yüksekliğe kadar dışa açılan kapı bulunma-
maktadır; dolayısıyla mekanlara bu kot üstünde, ola-
sılıkla çatıda bırakılan bir boşluktan ahşap merdi-
venler yardımıyla girildiği düşünülebilir. Dam seviyesi,
Aşıklı halkının bir başka yaşam alanıdır.

Söz konusu konut alanı güneyde, yerleşmeyi kuzey-
batı - güneydoğu yönünde ayıran çakıllı bir yola
kadar uzanır. Yolun güneyindeki binalar, konum,
boyut ve plan açısından konutlardan ayrılmaktadır;
duvar ve taban sıvaları özelliklidir. Bunlardan, örne-
ğin “HV” adıyla bilinen binanın kuzey duvarı, kuru
taş tekniğiyle yapılmıştır. Hemen önünde (kuzeyin-
de) küçük hücremsi mekanlar bulunur, mekanların
kuzeyini yan yana beş kerpiç bloktan oluşan geniş bir
duvar sınırlar (Esin 1996: Res. 7). Taş duvarın güne-
yinde, iç avlu olarak değerlendirilebilecek orta meka-
nın tabanı iri kerpiç bloklarla döşelidir; duvarları
sıvalı ve kırmızı boyalıdır. HV binası ile ilişkili, daha
güneyde yer alan “T” binası ise, kareye yakın planı,
geniş duvarları, kireç tabanı, kırmızı boyalı taban ve
duvar sıvaları, kanal, seki, vb. gibi iç yapı öğeleri ve
doğusundaki açık alanı ile bir başka özellikli binadır
(Esin ve Harmankaya 2007: Fig.13, 14). Ayrıcalıklı bu
mimari özellikler, diğer bulgu ve buluntularla birlikte
yorumlandığında, yerleşmenin bu kesiminin toplu-
luğun inançları doğrultusunda ortak kullanılan özel
işlevli binaları barındırdığı görülür.

Özetle, Aşıklı Höyük, geniş kazılmış bir yerleşme
olma özelliğiyle, MÖ 9–8. binyıl Orta Anadolu Neo-
litik Dönem mimarisi konusunda önemli bilgiler
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sunar. Bunlardan bal peteği görünümündeki yer-
leşme düzeni, kerpiç konut mimarisi, bina ve açık
alanlarında izlenen kullanım sürekliliği, Orta Ana-
dolu’nun diğer Neolitik Dönem yerleşmelerinde de
görülür. ‘Orta Anadolu Bölgesi Neolitik Yerleşme
Modeli’ başlığı altında toplanabilecek bu özellikler,
kronolojik olarak Aşıklı’nın hemen sonrasında, M.Ö.
8–7. binyılda Can Hasan III’de, 7. binyılda Çatal-
höyük ve Erbaba’da, 7–6. binyılda Can Hasan I’de
takip edilebilir. İlginç olan, bu yerleşmelerde yuka-
rıda tanımlanan şekilde ortak kullanıma açık,
özel/kamusal yapıların bulunmamış olmasıdır2.

KORUMA ve SERGİLEME PROJESİNİN
ORTAYA ÇIKIŞI

1963 yılında bulunduktan, ardından gelen iki yıl
boyunca araştırıldıktan sonra (Todd 1980), 20 yılı
aşkın süreyle sessizliğe terk edilen höyükte, 1989
yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim
Dalı Başkanı Prof.Dr. Ufuk Esin arkeolojik kazı-
lara başlamıştır. Kazılar3, kurtarma kazısı niteli-
ğindedir. Bu nedenle oluşturulan kazı stratejisine
göre, biri kuzeyde, diğeri kuzeybatıda olmak üzere
iki farklı alanda tabakalanmanın anlaşılması ama-
cıyla; höyük yüzeyinde ise her biri 10 x 20 m boyut-
larındaki geniş alanlarda yerleşme düzeninin anla-
şılabilmesine yönelik kazı çalışmaları yürütülmüş-
tür (Res. 1). 2000 yılına gelindiğinde, höyüğün
yüzeyinde açılan alan, 6000 m²’yi bulmuş, çevre ve
etekler dahil açılan alanlar 6300 m²’yi (%11)
aşmıştır. Esin, kazı çalışmalarını 2000 yılında aynı
anabilim dalı öğretim üyelerinden Nur Balkan
Atlı’ya devretmiş, Balkan Atlı başkanlığındaki
kazılar, höyüğün en eski tabakalarının araştırılması
amacıyla yalnızca derin açmaya (4 GH) odaklan-
mıştır. Kazı sonuçlarının değerlendirilmesi ve
yayımlanması amacıyla belli bir süre için ara veri-
len arazi çalışmalarına, 2006 yılında tekrar baş-
lanmasına karar verildiğinde, ortaya çıkarılan
mimari kalıntıların korunması, öncelikli proje ola-
rak kabul edilmiştir. Höyüğün alt tabakalarının
baraj gölü sularından etkilenme tehdidi ortadan
kalkmamış olmakla birlikte, bölgedeki günümüz
nüfus ve yerleşim yeri sayısının, su kullanımı ve
sulama ihtiyaçlarının artması, son yıllarda değişen
yağış rejimi gibi günlük yaşam için olumsuz etken-
ler, Aşıklı Höyük’ün binlerce yıllık varlığını sür-
dürebilmesi ve koruma projesine başlanması açı-
sından olumlu koşullara dönüşmüştür.

SAHA GELİŞİM PLANI

Aşıklı Höyük koruma ve sergileme projesinde, önce-
likle neyin nasıl korunacağı, neyin nasıl sergileneceği
tartışmaları ve koruma ve sergileme ilkelerinin belir-
lenmesi ile işe başlanmıştır. Yerleşmenin kültür
turizmine dahil edilmesi sürecinde, yeni başlayacak
kazı çalışmaları ile birlikte höyük ziyaretinin ve ser-
gilemenin planlanması, idari ve bürokratik sorunla-
rın çözümü, projenin mali boyutu, uygulamaları ger-
çekleştirecek profesyonel ekibin bulunması konula-
rı ele alınmıştır. Söz konusu faktörler göz önünde
bulundurularak, 2006 yılında projeye, koruma, plan-
lama, uygulama arasında koordinasyon sağlayacak
“Aşıklı Höyük Saha Gelişim Planı” ile başlanması-
na karar verilmiştir. Saha Gelişim Planı, arkeolojik
alanların yönetimi, korunması ve ziyarete açılması
konusunda deneyimli Atölye Mimarlık4 ile kazı eki-
binin sahada yaptığı gözlemler ve fikir alışverişi son-
rasında başlatılmıştır.

Saha Gelişim Planı, arkeolojik kazı alanının orta ve
uzun vadede bir yandan araştırmalar devam ederken,
bir yandan da ziyaretçilere en iyi şekilde ve anlaşı-
labilir olarak sunulmasını ve güvenliğin sağlanarak
arkeolojik buluntuların korunmasını sağlamak ilke-
si ile tasarlanmıştır. Planda, önerilen öğelerin tek
seferde değil, orta - uzun vadede zamana yayılı ola-
rak, gerekli kaynaklar sağlandığında, önerilen prog-
ram doğrultusunda etap etap gerçekleştirilmesi
öngörülmüştür. Süreç içerisinde kazı ekibinin gerek-
li gördüğü vadede, o güne kadar çıkan bulgular doğ-
rultusunda revize edilerek güncellenecek bir plan
oluşturulmuştur.

Aşıklı Höyük Saha Gelişim Planı, gerekli projelen-
dirme hazırlıkları ve kaynak temini bulundukça
kademeli olarak yapılması planlanan, koruma yapı-
ları, bekçi/ziyaretçi mekanları, “Tarihöncesi Aşıklı
Köyü” gibi projelerin planlı, birbirleri ile uyumlu bir
anlayışla ve kontrollü yürütülebilmesi amacı ile
hazırlanmıştır. Saha Gelişim Planı dahilinde proje-
lendirilen ve başlayan çalışmalar, “Koruma” ve
“Ziyaret - Sergileme” başlıkları altında toplanmıştır.

Koruma
Yeni projede, ilk iş olarak, höyük yüzeyinde kazıl-
mış tüm alanların temizliği yapılmıştır. Yüzey
kazısı niteliğinde gerçekleştirilen çalışmalardan
sonra geçici önlem olarak, temizlenen her alan
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koruyucu geotekstil örtü ile kapatılmıştır5. Bu
yöntem, 4–5 yıl boyunca yağış ve bitki örtüsü tah-
ribatını minimuma indirmek suretiyle, Saha Geli-
şim Planı çerçevesinde hangi kesimlerin nasıl
korunacağının projelendirilmesi için zaman kaza-
nılmasını sağlamaktadır.

Koruma projesi çerçevesinde, kazı alanındaki açma-
lar, çalışma süreci ve sistemi açısından iki gruba
ayrılmıştır. Bunlardan ilki olan “1. etap çalışılacak
alanlar” (Res. 3, kırmızı ile işaretli alanlar), arkeo-
lojik kazı çalışmalarının devam edeceği ve koruma
yapıları ile (Res. 3, kalın kırmızı çizgi ile işaretli
alan) örtülmesi planlanan açmaları kapsamaktadır.
Diğer grup, “2. etap çalışılacak alanlar” (Res. 3,
turuncu ile işaretli alanlar), 1. etabın tamamlanma-
sının ardından çalışmalara devam edilecek ve kazı-
lar sonuçlandığında farklı bir yöntemle korunacak
alanlardır (bkz.: Gömerek Koruma). Höyüğün
kuzeydoğusunda yer alan ve Res. 3’de açık yeşil ile
gösterilen alanlar, kazı çalışmalarının uzun vadede
başlaması planlanan, dolayısıyla koruma ve sergile-
me yöntemlerinin ileride belirleneceği alanlardır.

Höyük alanının çevresi bugün tel çit ile çevrilmiş
durumdadır. 1. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmiş olan Aşıklı Höyük’ün yakın çevresi
ise, 3. derece arkeolojik sit alanıdır.

Koruyucu Çatı Yapısı
İlk etapta tek bir koruma yapısının oluşturulması
düşünülmüştür. Bu yapının, “1. etap çalışılacak alan-
lar” olarak belirtilen yerde, 2–5 N-R plankarelerine
denk gelen alandaki özellikli yapılar üzerine yapılması
uygun görülmüştür. Alanın seçimi, bilimsel özellikleri
doğrultusunda belirlenmiştir; çatı yapısıyla koruma
altına alınacak binalar, Orta Anadolu Neolitik mima-
risinde emsalsizdir. “Güney Korugan” olarak adlan-
dırılan çatı yapısı, bu alandaki yapı kalıntılarının dış
hava koşullarından korunmasını ve saha ziyaretçile-
ri için sürekli olarak sergilenmesini hedeflemektedir.

Güney Korugan, tüm arkeolojik kazı alanları için
geçerli olan, üzeri örtülecek açmayı açık hava koşul-
larından koruyan, kapattığı alan içinde doğal aydın-
latma ve iklimlendirme koşulları açısından optimum
çalışma koşullarını oluşturmayı amaçlayan bir yapı-
dır. Projelendirilen Güney Korugan, mimari özel-
likler ve topografik verilerin ışığında nihai halini
almıştır (Res. 4, 5).

Koruganın formu oluşturulurken, üstünü kapadığı iç
avlulu HV binası ve kireç tabanlı T binasının, plan
özelliklerini vurgulayabilmek amacı ile, bu binaların
üzerindeki doğal ışık seviyesini arttırma yoluna gidil-
miştir. Aynı izdüşümde yapılan ışıklıklar, üst örtüdeki
yırtıklar, çatıda kullanılan kaplama malzemesinin ışık
geçirgenliği, özellikli binaların iç mekanda vurgu-
lanmasını sağlamaktadır. Koruganın çadır gibi basit
örtü sistemi, üzerinde bulunduğu topografyanın
özellikleri dikkate alınarak eğime koşut kırılmalar-
la kurgulanmış, fiziki koşullar elverdiği ölçüde höyük
zemininden fazla yükselmemesine dikkat edilmiştir.
Korugan, arazi topografyası ve yamaç eğimi ile
uyumlu, ayırt edilen fakat höyük alanı içinde baskın
olmayan bir peyzaj elemanı olarak tasarlanmıştır.
Yapıya gelişin, HV binasının kuzeyinde kalan çakıl-
lı yoldan olması ve genel gezi rotasının da bu çakıl-
lı yolu içine alan bir anlayışla kurgulanması uygun
görülmüştür. Koruganın içinde devam eden ahşap
platform, avlulu yapının ortasında dolaşıp, güneye
doğru alçalarak uzanmaktadır. Koruganın çatkısı,
içerideki parçalı Neolitik kalıntıların mekansal
bütünlükleri korunarak kurgulanmıştır.

Gömerek Koruma
İkinci etap, Saha Gelişim Planı’nda turuncu renkle
işaretli “2. etap çalışılacak alanlar” olarak belirtilen
açmalar olup (Res. 3) orta vadede, kazı çalışmala-
rının devam edeceği ve sonuçlar alındıktan sonraki
sürede kalıcı koruma önlemlerinin alınacağı gruptur.
Höyüğün kazılmış alanlarının büyük bir bölümünü
oluşturan ve konut olarak kullanıldığı düşünülen
kerpiç yapılardan oluşan bu kesim, Orta Anadolu
Neolitik mimarisi yerleşme düzenini yansıtan yak-
laşık 2000 m²’lik (10 x 10 m boyutlarında 20 açma)
geniş bir alandır.

Kazı çalışmaları tamamlandığında, açmalar, her
şekilde belgeleme sonrası, toprak ile doldurularak
özgün mimari koruma altına alınacaktır. Doldur-
mada kullanılacak elenmiş temiz dolgu toprağı ile
arkeolojik dolgu arasına ayırt edici ve kalıcı farklı bir
malzemenin serilmesi, sonraki yıllarda aynı alan-
larda yapılacak çalışmalar için önemlidir. Dolduru-
lan açmaların üzerine özgün yapı kalıntılarının plan
izlerinin aynı boyutta kerpiçle yeniden yapılması
planlanmaktadır. Sergileme sorununun da çözü-
müne yönelik bu uygulamada açık hava koşullarına
dayanaklı ancak özgün kerpiç görünümü veren alçı
ile iyileştirilmiş kerpiç olarak tanımlanabilecek alker
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(alçı+kerpiç) malzemesinin (Acun ve Gürdal 2003)
kullanılması öngörülmektedir. Alker blokların gerek-
tiğinde kaldırılabilir, duvarların sökülebilir nitelikte
olması önemlidir. Aşamalı olarak gerçekleştirilecek
bu uygulama, geniş kazılmış alandaki binaları, bina-
lar arası ilişkiler, sokaklar, açık alanlar bütününde,
10.000 yıl öncesi Anadolu kerpiç konut mimarisini
yansıtmayı amaçlamaktadır.

ZİYARET, SERGİLEME, SUNUM

Saha Gelişim Planı’nın önemli bir parçası da Aşık-
lı Höyük’e yapılan ziyaretlerin bilgilendirici, aydın-
latıcı olması ve giriş çıkışların kontrollü yapılmasını
sağlamaktır. Hem höyüğün gezilebilmesi, hem de bil-
gilendirme sisteminin oluşturulması için belirli
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Höyüğe gelen ziya-
retçilerin, bir giriş mekanında karşılanmaları düşü-
nülmüştür. Hazırlanan mimari projede, giriş avlu-
sunda bulunan “Tarihöncesi Aşıklı Köyü”, höyüğü
gezmeden önce ziyaretçiye, sahada göreceği yapı
kalıntılarının tam dokusal bir rekonstrüksiyonunu
sunarak, zihinsel tamamlamalar yapabilmesini sağ-
layacak bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. Giriş avlu-
su aynı zamanda ziyaretçilerin ve sahada çalışan
kazı ekibinin temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri
özellikler ile donanmıştır. Ziyaret, giriş avlusunun
bulunduğu alandan dağılan, tüm sahanın çevresini
dolaşan bir yürüyüş patikası ile başlar (Res. 3).
Yürüyüş patikasının rotası üzerinde belirli nokta-
larda seyir terasları yer alacak ve belli alanlara bil-
gilendirme panoları yerleştirilecektir.

Giriş Alanı
Bu bölge, kazı ekibinin araziye giriş çıkış yapacağı,
aynı zamanda ziyaretçilerin de girişini sağlayacak
olan alandır. Giriş alanı, gelen ziyaretçileri karşıla-
yan ve kazı alanına hazırlayan ara bölge olarak düşü-
nülmüştür; hem kazı ekibine hem de ziyaretçilere
hizmet veren ortak bölgedir. Girişin hemen ilerisinde
Tarihöncesi Aşıklı Köyü ve Neolitik peyzaj alanı ile
avlu bulunmaktadır (Res. 6).

Tarihöncesi Aşıklı Köyü
Höyüğün kuzeydoğusunda, höyük dışı alana yapılan
yeni Aşıklı Köyü, höyükte ortaya çıkarılan Neolitik
yapıların bir grubunu kapsar (Res. 7). Tarihöncesi
Aşıklı Köyü Projesi, Saha Gelişim Planı çerçeve-
sinde planlanmış ve büyük ölçüde tamamlanmış bir
projedir.

Tarihöncesi Aşıklı Köyü, iki temel amaçla oluştu-
rulmuştur: Bunlardan birincisi; arkeologlara yöne-
lik olarak deneysel arkeoloji yoluyla, çatı örtüsü,
dam düzleminde binalar arası ilişkiler, yağmur/kar
suyu drenajı, vb. gibi sorunların ve bina yapım süre-
cinin sorgulanması, ikincisi; tanıtım merkezi görevi
ve açık hava müzesi niteliği ile farklı bir bilgi payla-
şım ortamı oluşturulmasıdır. Deneysel arkeoloji
çalışmaları farklı soruları ve amaçları açısından
(Mathieu ve Meyer 2002: 75–76) bir başka yazının
konusunu oluşturduğundan, burada yalnızca gerek-
tiği durumlarda bahsedilecektir.

Batı ülkelerinde olsun, Doğu Akdeniz’de olsun uzun
yıllardır, Anglosakson yerleşmelerinden (Crothers
2008) Neolitik yerleşmelere kadar (Dennis vd. 2002)
çok çeşitli kazı alanlarında, ülkemizde ise sayıları son
yıllarda artarak uygulamaya konan rekonstrüksi-
yonlarda, temelde iki farklı uygulama mevcuttur.
Birincisi, özgün mimari üzerine kısmen ya da tümüy-
le yeniden yapım; ikincisi ise farklı bir alana, arkeo-
lojik yerleşme dışına, kazılarda bulunan kalıntıların
yeniden yapımı. Bu ikinci uygulama türü, literatüre
kimi yayınlarda arkeoloji parkları (parks of archa-
eology) ve arkeolojik parklar (archaeological parks)
şeklinde yansıtılmıştır (Colomer 2002). İlk yöntemin
uygulamasında -özgün mimari üstüne yapılan- kul-
lanılan yeni malzemenin orijinal malzemeden ve
görünümden farklı olduğunun belirtilmesi gibi yak-
laşımlar ya da kurallar mevcuttur. Aşıklı Köyü, bu
bağlamda bir arkeolojik parktır, kazılarla ortaya
çıkarılmış bir grup Aşıklı evinin, deneysel ve gele-
neksel yöntemlerle höyük dışı alanda yeniden yapı-
mı olarak özetlenebilir.

Projede, kazılarla ortaya çıkarılmış toplam 10 bina,
özgün plan ve boyutları korunarak6, üç boyutlu ola-
rak höyük yakınına yeniden yapılmış, içyapı öğeleri
ve buluntularıyla düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır.
Bu yeniden yapım için, Aşıklı Höyük konut alanını
en iyi ve bütünsel olarak yansıtacak kesim seçilmiş-
tir. Konut–sokak–açık alan sistemlerini bir bütün içe-
risinde sunabilmek için tek bir bina yerine bir grup
bina, binalar arasında yer alan bir sokak ve çöp-
lük/işlik olarak kullanılan mekanların sergilenmesi
öngörülmüştür. Planlama, ziyaretçilere, toprak
zemin seviyesinde binalar arasındaki sokakta yürü-
me, sıkışık yerleşme dokusunu, evlerin içindeki ve
dam düzlemindeki yaşamı bizzat deneme olanakla-
rı sağlamaktadır.

D.17 215-228 / Mihriban Ozbasaran:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:31 AM  Sayfa220



TÜBA-KED 8/2010

221

Arkeolojik alanda genellikle temel seviyesinde
bulunmuş olan binaların üç boyutlu durumlarının
algılanmasındaki güçlüğü ortadan kaldıran 1/1 ölçek-
li modeller, ayrıca kazı alanında girilmesi sakıncalı
alanlar ve özgün arkeolojik malzemeye dokunul-
maması gibi engellemeleri de ortadan kaldırarak,
geleneksel müze anlayışından farklı olarak ziyaret-
çileri ağırlamaktadır. Önlerinde herhangi bir bariyer
ya da düzenek olmaksızın kerpice, sıvaya, sekiye,
obsidyene dokunabilme mümkün kılınmıştır. Tarih-
öncesi atmosferini kısmen yeniden oluşturabilme
amacıyla ziyaretçilerin koku ve tat duyularına da
hitap edecek şekilde bina içlerinde ocak yakıldıktan
sonraki yanık ve is kokusu, tadılabilecek çitlembik ve
badem gibi meyvelerin sunumuna önem verilmiştir.
Ev modellerinin günümüz köy yerleşiminden uzak-
taki konumu, ses ve görüntü kirliliği olmaksızın,
Melendiz Nehri kıyısı ve volkanik Hasandağ görün-
tüsü ile birlikte, Aşıklı topluluğunun içinde yaşadı-
ğı ortamı kırsal peyzaj bütünlüğünde7 yansıtması
bakımından idealdir (Res. 8).

Bina canlandırmaları, 2008 ve 2009 sezonlarında
yapılmış iki farklı bina grubunu kapsar. İlk sezon,
höyükte 3 J-K açmalarında ortaya çıkarılmış üç bina;
2009 sezonunda ise, özgünleri 5-6 J açmalarında
bulunan yedi bina ile sokak ve bir açık alanın yeni-
den inşası gerçekleştirilmiştir (Res. 9). 2008 binala-
rının tamamlanmasından sonra, içinde geçici olarak
yapılan düzenleme ve sergi, bir sonraki yıl, yeni
binalara taşınmış ve boşalan bu mekanlardan birisi
hariç diğerleri kazı ekibinin kapalı mekan ihtiyaçla-
rına ve araç gereç depolamasına ayrılmıştır. Kulla-
nılmakta olan binaların, tarihöncesi çağlarda oldu-
ğu gibi, her yıl kış aylarından sonra dış sıvaları yeni-
lenmekte, çatı örtüsü bakıma alınmaktadır. Boş
bırakılan tek mekanlı yapı ise, deneysel olarak tah-
ribatın izlenmesi ve belgelenmesi amacıyla yenileme
ve bakım yapılmadan yıkım sürecine terk edilmiştir.

Tarihöncesi Aşıklı Köyü binalarının yapımı, ekip
üyelerimiz yönetiminde, Konya ve Kayseri gibi
illerde kerpiç yapımında çalışmış Kızılkaya
Köyü’nün deneyimli yaşlıları öncülüğünde yürü-
tülmüştür. Toprak, su ve samanın deneme yoluyla,
belli oranlarda karıştırılması ile hazırlanan ker-
piç8, yoğrulduktan ve dinlendirildikten sonra, özgün
kerpiç boyutlarına uygun olarak önceden hazırla-
nan üç farklı kalıba dökülmüştür. Üstlerinin sıvaz-
lanarak düzletilmesinin ardından, kerpiç bloklar
kurumaya bırakılmıştır. Kuruma süresi yaz ayla-

rındaki sıcaklığa göre beş ile sekiz gün arasında
değişmektedir. Zeminden nem alması nedeniyle
kurumanın gecikmesini engellemek amacıyla, blok-
lar bölgede uygulanan yöntemle diklemesine, bir-
birlerine dayanarak istiflenmiştir (Res. 10).

Binaların yapımına ise zeminin düzlenip hazırlan-
masından sonra başlanmıştır. Özgün plan ve boyut-
ların zemine işaretlenmesinin ardından yapıştırı-
cı/tutucu özelliği nedeniyle sulu kerpiç toprağı ince
bir tabaka halinde serilmiş, bunun üzerine ilk sıra
kerpiç bloklar döşenmiştir. Neolitik Aşıklı evlerinde
taş temel ya da temel çukuru bulunmamakta, kerpiç
duvarlar doğrudan toprak zemine oturmaktadır.
Kerpiç bloklar aralarına kerpiç toprağından hazır-
lanan harç konularak örülmüş, ardından duvar
yüzeyleri sıvanmıştır (Res. 11).

Neolitik Aşıklı’da çok odalı binalarda mekanlar ara-
sında kapı geçitleri yer almakla birlikte, binaların dışa
açılan kapıları yoktur. Yeni yapılan evlerde damda
bırakılan açıklıklar, girişlerin buradan olup olama-
yacağını sorgulamaya yöneliktir. Evler ziyarete açık-
tır, ancak her ziyaretçinin Neolitik Dönem’deki olası
yöntemlerle evlere damdan girişinin güç ve tehlike-
li olacağı göz önüne alınarak, evlere zeminin 0.15 m
kadar üstünde başlayan kapı açıklıkları bırakılması-
na karar verilmiştir. Kapılar, ilk bakışta fark edil-
memesi amacıyla, ahşaptan yapılarak üstleri tel ile
kaplanmış ve kerpiç toprağıyla sıvanmıştır. Bir örnek,
özellikle kapısız bırakılmış, Neolitik tarzda binaya
girişi denemek isteyenler için, bina içine ve dışına bir
ahşap merdiven yerleştirilmiştir (Res. 12).

Neolitik Aşıklı evlerinin duvarları, tabandan ortala-
ma 1 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Bunun nede-
ni yalnızca korunma sorunları değil, Aşıklı toplulu-
ğunun yapı gelenekleri, sosyal davranışları ve olası-
lıkla inançlarıyla ilgilidir. Binalar, belli kullanım
süreleri sonunda, yenilenme amacıyla (Esin ve Har-
mankaya 2007), çatısı söküldükten ve ağaçları alın-
dıktan sonra duvarları belli bir seviyeye -ki bu sevi-
ye tabandan yaklaşık 1 m yüksekliğe kadardır- kadar
yıkılmakta, mekan boşluğu kerpiç duvar molozuyla
doldurulmakta ve düzlenmektedir. Bu şekilde hazır-
lanan yeni zemin, üst evre yapısının tabanını oluş-
turmakta, eski duvarlar da yeni duvarların temeli
görevini üstlenmektedir. Ne var ki bu yapım tekni-
ği, 1 m’nin üstündeki yapısal özelliklerin ve öğelerin
bilinememesine neden olmaktadır. Canlandırma
evlerin yapımındaki temel sorun, duvar yükseklikleri,
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çatı örtüsü ve damdır. Dolayısıyla, yeni evlerdeki
duvar yükseklikleri ve 1 m’nin üstündeki yapısal
öğeler, varsayımsaldır. Evlerin düz damlı oldukları
ve dam seviyesinin Aşıklı halkı için ikinci bir yaşam
seviyesi oluşturduğu bilgisine dolaylı olarak varıl-
mıştır. Etnografik örneklerin yanı sıra, yan yana yer
alan binalar arasında sokak/geçit olamayacak dar-
lıktaki açıklıkların dolgu özellikleri, dam seviyesin-
de gün boyu sürdürülen faaliyet atıklarının bu açık-
lıklara atıldığına işaret etmektedir. Söz konusu ara-
lıkların zeminden kullanımının ve bu seviyeden atık-
larla doldurulmasının mümkün olmadığı deneysel
olarak kanıtlanmıştır. Dolgular, ayrıca yan yana iki
Aşıklı binasının dam kotlarının farklı olduğunu doğ-
rulayıcı önemli bir başka ipucu daha sağlamaktadır.

Yan yana yer alan Neolitik Aşıklı binalarında, kimi
zaman rastlanan farklı taban kotları, canlandırma
evlerde doğrudan duvar yüksekliklerine ve çatıya
yansıtılarak, dam seviyelerindeki fark gerçekleşti-
rilmiştir (Res. 13). Çatıda kullanılan ağaçlar ve saz-
lar, bölgede var olan ve Aşıklı kazıları sırasında da
bulunmuş türlerdir. Ancak hangi tür ağaç ya da saz-
ların çatı örtüsünde kullanıldığı ile ilgili verilere
kazılar sırasında rastlanmamıştır. Bu nedenle çev-
rede en kolay bulunan, en ekonomik ağaç olan
kavak ve Melendiz kıyısında yetişen saz türleri,
deneysel evlerde kullanılmıştır.

Binaların yapımı tamamlandıktan, iç ve dış sıvaları
yapıldıktan sonra, iç yapı öğelerinin eklenmesi ve
bina içlerinin düzenlenmesine geçilmiştir. Neolitik
Aşıklı evlerinde en sık rastlanan yapı öğelerinden
birisi ocak yerleridir; yenilemeler sırasında çoğu kez
olduğu gibi bırakıldıkları ve taban üzerinde gayet iyi
korunageldikleri için, yeniden yapımları sorunsuz
öğelerdendir. Aşıklı Höyük için tipik sayılabilecek
ocakların planları birbirlerinin tekrarıdır. Çevresi dik-
lemesine oturtulmuş iri ve yassı kireç taşı levhalarla
çevrilidir, tabanı ise çaytaşlarıyla döşelidir (Özbaşaran
1998). Genellikle bulundukları mekanın güney duva-
rına yakın, ya da duvara bitişiktirler. Çoğunda yoğun
olarak kül ve yanmış odun parçaları gözlemlenmiştir.
Ocaklarla ilişkili bir diğer öğe, baca deliği görevi gör-
düğü düşünülen küçük açıklıklardır. Neolitik Aşıklı’da
söz konusu açıklıklardan beş örnek ortaya çıkarıl-
mıştır (Res. 14). Yaklaşık 0,20 m genişliğindeki bu
açıklıklar, ocakların yaslandığı duvarlarda bulunur.
Küçük bir pencere işlevindeki bu örneklerden yola
çıkarak, duvarların 1 m üzerine yerleştirilen, 0,20 x

0,15 m boyutlarındaki açıklıklar, mekanların ışık ve
hava alabilmesi amacıyla deneme amaçlı bırakılmış-
tır; uygulama varsayımsaldır (Res. 15).

Yeni yapılan ocaklarda, kazı sırasında kaldırılan
ocak taşları kullanılmış (Res. 16, 17), farklı evlerde
farklı boyutta ocaklar sergilenmiştir. Arkeobotani
çalışmaları sonucu türleri belirlenen ve halen çevrede
doğal olarak bulunan ve günümüz Kızılkaya köylü-
leri tarafından yakacak ve tutuşturucu olarak kulla-
nılan geven (Astragalus) (Ertuğ 1997:183) gibi bit-
kilerin de sergilenmesine önem verilmiş, bitkiler
deneysel ocakların yanına konmuş, yakılan odun ve
çalı çırpı, temizlenmeden ocak üstlerinde bırakıl-
mıştır. Yakacaklar, tutuşturucular, duvarlardaki
yanma ve is izleri, yanık kokusu ile beraber, ziya-
retçilere evlerdeki günlük yaşamı ve yeni terk edil-
diği izlenimini vermeyi amaçlamaktadır.

Aynı yaklaşım kazılarda bulunan bitkilerin sergi-
lenmesinde de uygulanmıştır (Res. 18). Çitlembik
(Celtis) ve yabani badem (Amygdalus), Aşıklı
Höyük’te en yoğun rastlanan ve günümüzde Kızıl-
kaya Köyü ve çevresinde de yaygın olarak bulunan
türlerdir. Özellikle yerel ziyaretçilerin ilgisini çeken
bu bitki ve meyveler, nasıl ve ne zaman kullanıldık-
ları, tarihöncesindeki kullanımları ile günümüz kul-
lanımları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar konu-
sunda karşılıklı bilgi alışverişi sağlamaktadır. Bitki-
lerin yanına taş alet işçiliği örnekleri, obsidyenden
kesici, kazıyıcı aletlerin modelleri yerleştirilmiştir.
Sergilenen aletlerin tümünün özgün buluntuların
kopyaları olması, ellenmesi, dokunulması ve hatta
denenmesini mümkün kılmaktadır.

Evlerin içindeki bir diğer sergileme ise, Aşıklı Höyük
ölü gömme geleneklerinin canlandırılmasıdır. Neo-
litik Aşıklı’da bireylerin ev tabanının altına açılan
basit bir çukura gömüldükleri; bazı örneklerde
gömme işlemi sonrasında çukurun kapatılarak, ev
tabanının yenilendiği bilinmektedir. Tabana açılmış
mezar çukuru içinde sergilenen iskelet -bu konuda-
ki kültürel hassasiyet göz önünde bulundurularak-
plastikten, yapma iskelettir, gerçek kemik görünümü
vermesi amacıyla boyanmış ve kazılarda bulunduğu
şekilde, ana karnındaki yatış pozisyonunda, büzül-
müş olarak çukura yerleştirilmiştir (Res. 19).

Tarihöncesi Aşıklı Köyü evleri gezi güzergahındaki
son bina ise, video gösterimine ayrılmıştır. Höyük-
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teki arkeolojik kazı çalışmalarını, alınan sonuçları,
Aşıklı Höyük’ün insanlık tarihindeki yerini ve öne-
mini anlatan kısa belgesel film, İngilizce altyazılı
olarak isteyenlerin izlemesi için gösterime sunul-
maktadır. Aynı mekanda, Aşıklı Höyük kazı alanı-
nı gezmek isteyecekler için höyük planı, yürüme
yolları güzergahı ve kısa açıklayıcı bilgiler içeren
çek-allar (broşürler) bulunmaktadır.

Canlandırma evlerin kuzeyinde ve batısında komşu
arsaya kadar uzanan alanda, Neolitik Dönem’den bu
yana bölgede varlığı bilinen ağaç ve bitkilerle peyzaj
düzenlemesi yapılarak, ziyaretçilere bu dönemin
bitkilerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Neolitik pey-
zaj, henüz yapım aşamasındadır.

Tarihöncesi Aşıklı Köyü ziyaretinin ardından, iste-
yenler höyük gezisine yönlendirilmektedir. Güzergah,
ziyaretçilerin koruyucu çatı yapısı altında sergilenen
özel işlevli yapıları görmelerini, kazı sezonu sırasın-
da çalışmaları izleyebilmelerini ve höyüğün farklı
noktalarından Neolitik peyzajın üç ana elemanı olan
Hasandağ, Melendiz Nehri ve Kızılkaya riyolitlerini
gözlemleyebilmelerini sağlamaktadır (Res. 20).

SON SÖZ

Aşıklı Höyük’te uzun yıllardır sürdürülen arazi çalış-
malarına her sezon katılan ortalama 30–40 Kızılka-
yalı’nın doğrudan, ailelerinin ve diğer Kızılkaya hal-
kının ise dolaylı olarak, arkeoloji, kültür, kültür var-
lığı konularına ilgi duydukları, höyüğü köylerinin
bir parçası olarak görmeye başladıkları açıktır. Çalı-
şanların çoğu, Kızılkaya Köyü’nün ekonomik ve sos-
yal yapısına bağlı olarak, 50 yaş üstü yaşlılar ve lise
ile az sayıda üniversite öğrencisidir. Yaşlıların
“eski”ye duydukları ilgi, gençlerin ise yaz aylarında
çalışarak kendilerine ve ailelerine sağladıkları eko-
nomik kazanç nedeniyle Aşıklı Höyük kazısını
benimsemeleri, yürütülmekte olan proje ile farklı bir
boyut kazanmaya başlamıştır. Özellikle açık hava
müzesi niteliği ve arkeolojik park fonksiyonundaki
Tarihöncesi Aşıklı Köyü’nün, bir dizi etkinlik ile
birlikte, kazı ekibi ile köy halkı arasındaki karşılıklı
iletişimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bunda, Aşıklı
Höyük’e gelen ziyaretçi sayısındaki artış, yerel yöne-
ticilerin ilgisi ve ziyaretleri, Kızılkaya Köyü’nden

höyük girişine kadar Gülağaç Kaymakamlığı tara-
fından yapılan yol, Kızılkaya Köyü’nün Aşıklı aracı-
lığıyla ulusal ve yerel gazete ve televizyon kanalla-
rında tanınması, kazı ekibinin köy halkına çalışma
sezonu içinde ayda iki kez yaptığı belgesel nitelikli
bilgilendirici sunumlar9, posterler ve özellikle Aşık-
lı Höyük Çocuk Arkeoloji Atölyesi’nin (Sert 2008)
etkili olduğu vurgulanmalıdır.

Sonuç olarak, Aşıklı Höyük’de 2006-2009 yılları ara-
sında gerçekleştirilen proje, toplumu da içine alan
rolü vasıtasıyla, ziyaretçiler ve bölge halkına, insan-
ların insanlarla ve doğayla farklı bir ilişki biçimi
geliştirebileceği düşüncesini sağlamış ve göstermiş-
tir. Söz konusu ilişki, alışılagelmiş ya da en iyisi
olduğuna inanılandan farklı biçimdedir. Bunun yanı
sıra, uygulayıcılar açısından projenin en önemli geti-
rilerinden birisi ise, kültürel emanetlerin aktarı-
mında ve öneminin anlatılmasında daha az tanım-
layıcı, daha çok çözümleyici (Alcalde Gurt 2002:
52) düşünce biçimlerinin üretilmesi olmuştur.

TEŞEKKÜRLER

Aşıklı Höyük ekibi olarak, 2006 yılından bu yana
çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemizi sağlayan Kül-
tür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı ve mali açıdan destek gördüğümüz İstan-
bul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon
Birimi (Proje no. 2092 ve 3343) ile DÖSİMM’e
teşekkürü borç biliriz. 2008 yılı sezonu bitiminde,
sürpriz şekilde, Amerikan Büyükelçiliği/Ankara’dan
gelen bir haberle projemize sağlanan mali destek
(Proje no. STU-150-08-GR-104/B) ile gerçekleşti-
rilebilen Saha Gelişim Planı ve koruyucu çatı yapı-
sının projelendirilme çalışmaları konusunda Ame-
rikan Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı yetkililerine
teşekkürlerimiz sonsuzdur. Aksaray Valiliği, Aksa-
ray İl Kültür Müdürlüğü, Gülağaç Kaymakamlığı,
çalışmalarımıza özel önem vermekte, yakından takip
etmekte ve desteklerini esirgememektedir. Söz
konusu kurumlara içten teşekkürlerimizi sunarız.
Aşıklı Höyük çalışanlarına, Kızılkaya Köyü halkına
ve özellikle her konuda engin bilgi ve deneyiminden
yararlandığımız Aşıklı Höyük bekçisi Sayın Naci
Kayan’a teşekkürlerimiz sonsuzdur.
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NOTLAR
1 Bu gelişim, tarihöncesi arkeolojisini kapsamaktadır; arkeoloji

dünyasındaki koruma ve restorasyon yaklaşımının ortaya
çıkışı ve ilk uygulamalar ise 18. yüzyılın ortalarında başlamıştır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: (Naycı 2010).

2 Bu durumun Aşıklı Höyük’ün en geniş açılmış yerleşme olma
özelliğinden kaynaklanması mümkündür. Aşıklı Höyük’te
kazılmış alan %11’i aşarken, Can Hasan III, Erbaba ve Can
Hasan I’de bu oran %6’nın altında kalmaktadır (Düring 2006).
Çatalhöyük’te ise son yıllarda izlenen kazı stratejisi ile, özel-
likle 4040 alanının kazısı, 1960’lı yılların kazı sonuçlarına yer-
leşme içi düzen, açık alan ve sokaklar konusunda yeni ve
önemli bilgiler eklemiştir (www.catalhoyuk.com/ downlo-
ads/Archive_Report_2007.pdf).

3 1988 yılında, DSİ’nden Prof.Dr. Ufuk Esin’e gelen bir yazı,
Melendiz Nehri üstüne kurulmuş olan Mamasun Barajı’nın
su kotunun yükseltileceğini bildirmekte ve bu durumda Aşık-
lı Höyük’ün ova seviyesinden 10 m yüksekliğe kadarki arkeo-
lojik dolgusunun su altında kalabileceği olasılığını belirt-
mektedir. 16 m’yi aşan yükseklikteki höyük, tümüyle harap
olmasa da, yarımada şeklinde kalacak, ancak mimarinin ker-
piç olması nedeniyle yerleşme, ciddi boyutta harap olacaktır;
dolayısıyla kurtarma kazılarının başlaması zorunludur. Bu
haber üzerine 1989 yılında Prof.Dr. Esin, çekirdeğini Pre-
historya Anabilim Dalı öğrenci ve öğretim üyelerinin oluş-
turduğu, yurtdışından uzmanların da katıldığı bir ekiple Aşık-
lı Höyük’te kurtarma kazılarına başlamaya karar verir.

4 www.atolyemimarlik.com
5 Geotekstil ile kapatma öncesinde, koruma amacıyla farklı yön-

temler de denenmiştir; seçilmiş belli duvar ve kesitlere kim-

yasal kerpiç koruyucu uygulanmıştır. Sıvı haldeki saydam
kimyasal, püskürtme, sürme ve enjeksiyon olmak üzere üç
farklı şekilde denenmiştir, ancak Aşıklı koşullarında bu yön-
temin beklenen sonucu vermediği gözlemlenmiştir.

6 ICOM-Code of Ethics for Museums, 2006.
http://icom.museum /ethics.html#section4

7 http://www.international.icomos.org /charters/interpre
tation_e.pdf

8 Aşıklı Höyük’te kazılar sırasında sekiz farklı kerpiç toprağı
ayrımlanmıştır; renk, doku ve katkı esas alınarak yapılan bu
ayrım, makroskopiktir (Dede 1997). İnce kesit çalışmaları ve
kimyasal analizler için örnekleme 2008 ve 2009 yıllarında
yapılmış, analizlerin henüz bütünüyle sonuçlanmamış olma-
sı nedeniyle, alınan ilk sonuçlar model evlerde uygulanama-
mıştır. Analiz sonuçları doğrultusunda tümüyle tarihöncesi
yöntemler ve yapım teknikleriyle gerçekleştirilecek bir kerpiç
bina konusundaki çalışmalarımız, burada sözü edilen Aşıklı
Köyü yapılarından ayrı olarak, bir TÜBİTAK Projesi kapsa-
mında sürdürülmektedir (Proje no. 109K030).
Aşıklı Köyü kerpiç yapımında kullanılan toprak, arkeolojik
kazılarda çıkan höyük toprağıdır. Ancak nadir olmakla bir-
likte, bazı Neolitik Aşıklı binalarının duvarlarının kırmızım-
sı renkli, farklı bir toprakla yapıldığı bilinmektedir. Benzer
renk ve dokudaki toprak, Aşıklı Höyük’ün sınırları içinde
olduğu Kızılkaya Köyü’nün kuzeybatısında, bugünkü Aksa-
ray-Ihlara karayolunun hemen yanında, höyüğe yaklaşık 700
m uzaklıkta bulunmaktadır. Her iki toprak da model evler-
de kullanılmıştır.

9 www.asiklihoyuk.org
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Res. 1. Aşıklı Höyük durum planı; 1989–2003 yılları
arasında kazılan alanlar

Res. 2. 2. tabakanın kerpiç konut yapıları
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Res. 7
Yeni yapılan
“Tarihöncesi
Aşıklı Köyü”

Res. 6. Höyüğün kuzeydoğusu, giriş alanı

Res. 5. Koruyucu çatı yapısı kesiti, 2Res. 4. Koruyucu çatı yapısı kesiti, 1

Res. 3. Aşıklı
Höyük Saha
Gelişim Planı

D.17 215-228 / Mihriban Ozbasaran:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:31 AM  Sayfa226



Res. 13. Aşıklı topluluğunun yaşam alanlarından biri
olan dam düzlemi

Res. 12. Kerpiç binaların olası dam açıklıklarına ahşap
merdivenler yardımıyla giriş
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Res. 9.
Kerpiç bina
gruplarını
birbirinden ayıran
sokak; özgün
kalıntılar ile aynı
boyutlarda

Res. 10. Kerpiç yapımı ve blokların kurutulması Res. 11. Kerpiç bina yapım süreci

Res. 8. Hasandağ ve volkanik arazi
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KANLIGEÇİT AÇIK HAVA MÜZESİ:
TRAKYA’DA BİR İLK TUNÇ ÇAĞ İÇ KALESİ
KANLIGEÇİT OPEN - AIR MUSEUM:
AN EARLY BRONZE AGE CITADEL IN THRACE

İlknur ARI – Zeynep ERES – Ahmet DEMİRTAŞ

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:
Trakya, Erken Tunç Çağı, arkeolojik sit alanı, megaron, koruma, restorasyon, açık hava müzesi

Thrace, Early Bronze Age, archaeological site, megaron, preservation, restoration, open-air museum

Kanlıgeçit, Kırklareli kent merkezinin hemen güneyinde, Kırklareli – Babaeski demiryolunun iki yanında yer alır.
İlk Tunç Çağı’nda önemli bir yerleşim yeri olan arkeolojik alan, Neolitik ve Kalkolitik Dönem’e tarihlenen Aşağı
Pınar Höyüğü’nün 300 m doğusundadır. Kanlıgeçit’te kazı çalışmaları 1994 yılında başlamış ve 1995’te Trak-
ya’nın ilk megaronlardan oluşan yerleşimi ortaya çıkarılmıştır. Anadolu’dan bilinen, Troya’da en iyi örnekle-
rinin görüldüğü, surla çevrili bir iç kale ve içinde birbirine paralel yerleştirilmiş megaron dizisi, bu kent gelene-
ğinin Trakya’ya da taşınmış olduğunu göstermiştir. Ayrıca yerleşimin megaron evresinden beri buluntu toplu-
luğu içinde Anadolu ithali çanak çömlek ve figürinlerin varlığı da, Anadolu’nun etkisinin ne kadar güçlü oldu-
ğunu göstermiştir. Yerleşimde bulunan hayvan kemiklerinin arasında çok sayıda evcil at kemiğinin bulunmuş
olması da, bu kentin Anadolu’dan gelen bir kervan yolunun uç noktasında olduğunu düşündürtmüştür. Bir yan-
dan kazıyla açığa çıkartılan Trakya’nın bilinen ilk megaron yapılarının korunması gereği, bir yandan kültür tari-
hi açısından büyük önem taşıyan bu yeni bilgilerin toplumla paylaşılması kaygısı, Kanlıgeçit’te bir koruma ve
sergileme projesi yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu makalede bir Tunç Çağı iç kale yerleşimi olan Kanlıgeçit için
hazırlanan proje ve uygulaması tanıtılmaktadır.

ABSTRACT
Kanlıgeçit is located just to the south of the city center of Kırklareli on either site of the Kırklareli – Babaeski
railway. The site has developed as an important Early Bronze Age center some 300 m to the east of Neolithic
– Chalcolithic Aşağı Pınar mound. Excavations at Kanlıgeçit, initiated in 1994 have revealed in 1995 the first
and only settlement in Thrace revealing megarons. The organization of the settlement, a citadel encircled by a
fortification wall reflects the West Anatolian town model as best known from Troy. The settlement organizati-
on of Kanlıgeçit had been adapted from the Anatolian urban model. Likewise the strong presence of Anatoli-
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Kanlıgeçit, Kırklareli kent merkezinin hemen güne-
yinde, kent merkezinden Asilbeyli Köyü’ne giden
yolun yaklaşık 250 m batısında, Haydardere yatağı-
nın ve Kırklareli - Babaeski demiryolunun iki yanın-
da yer almaktadır. Yerleşme, Neolitik - Kalkolitik
Dönem’e tarihlenen Aşağı Pınar yerleşiminin 300 m
doğusundadır.

Yerleşme 1980 yılında, bölgede yüzey araştırması
yapan Prof.Dr. Mehmet Özdoğan tarafından sap-
tanmış, bu aşamada demiryolu ve derenin tahribatı
nedeniyle üç ayrı yerleşim yeri olarak değerlendiril-
miş ve Kanlıgeçit Kuzey (B5/17), Kanlıgeçit Güney
(B5/18) ve Kanlıgeçit Doğu (B5/16) olarak adlandı-
rılmıştır (Özdoğan 1986: 36). 1994 yılında İstanbul
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mehmet Özdoğan ve
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. Hermann
Parzinger tarafından başlatılan kazılar, 2009 yılına
kadar devam etmiştir. Kazılar, höyüğün kuzeydoğu
diliminde yoğunlaştırılmış, bu kesimde İlk Tunç
Çağı iç kalesi ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün güne-
yinde yapılan çok sayıda sondaj, aşağı şehrin varlığına
dair bilgi vermiştir.

Kanlıgeçit’teki araştırmalar, yerleşmenin Kalkoli-
tik Çağ’dan İlk Tunç Çağı’na (İTÇ) kadar sürdüğü-
nü göstermiştir1. Beş yapı katı saptanan bu süreçte,

1. tabaka - İTÇ III M.Ö. 2050-2200
2. tabaka - İTÇ II/III M.Ö. 2200-2400
3. tabaka - İTÇ II M.Ö. 2400-2750
4. tabaka - İTÇ I/II M.Ö. 2750-3000
5. tabaka - Orta-Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlen-
mektedir.

Kazıların yoğunlaştığı kuzeydoğu kesimde mimari
kalıntıları ile saptanan 3. tabaka, Balkanlar’ın Ezero
kültürü olarak bilinen ahşap kulübelerden oluşan
basit bir yerleşmedir ve Troya I ile çağdaştır. Bunun

üzerinde yer alan 2. tabaka Troya II ile çağdaş, Bal-
kan ve Anadolu mimari özelliklerinin birlikte görül-
düğü bir yerleşmedir. Kanlıgeçit’in mimari açıdan en
iyi korunmuş evresi olan 2. tabakada dört megaron
ortaya çıkarılmıştır. Kendi içinde üç yenileme evre-
si olan bu tabakada 2a evresi, Anadolu etkili mega-
ron geleneğini iyi bir biçimde temsil etmektedir
(Res. 1,2).

Bu dönemde yerleşme, “iç kale” ve “aşağı şehir” biçi-
minde iki farklı bölümden oluşmaktadır. Kuzeyba-
tı - güneydoğu doğrultusunda uzanan megaronların
en güneyde olanı diğerlerine oranla belirgin bir
biçimde büyüktür. Kuzeybatıda taş temelli duvarlar
ile çevrelenmiş olan megaronların batısında açık bir
alan yer almaktadır. Bir yangınla son bulan bu taba-
kadan sonra alan düzlenmiş ve İTÇ III Dönemi’ne
tarihlenen 1. tabaka yerleşimi kurulmuştur. Söz
konusu yerleşim, yaklaşık 38 m çapındaki bir sur ve
ona ait glasi ile çevrelenmektedir (Res. 2). Temeli
yassı taşlarla, üzeri kerpiçle örülmüş çokgen sur ve
surun yamacını kaplayan glasi oldukça korunaklı
bir yerleşimi işaret etmektedir.

Surun yapıldığı 1. evrede, kuzeybatı kesiminde iri taş-
lardan yapılma 7 x 6 m boyutlarında dikdörtgen bir
yapı bulunmuştur. Duvarlar iç kesimde bindirme
tekniği ile örülerek bir platform oluşturulmuştur.
Yapının hangi amaçla kullanıldığı henüz anlaşıla-
mamakla birlikte, çağdaşı olan yerleşmelere bakıl-
dığında, bu yapının surlardan yukarı şehre (akropol)
girişi sağlayan anıtsal bir kapı olduğu düşünülebilir
(Karul 2002: 667).

KANLIGEÇİT’İN KÜLTÜR TARİHİ İÇİNDEKİ ÖNEMİ

Coğrafi olarak Anadolu ile Balkanlar arasında bir
geçiş noktasında yer alan yerleşme, dünya kültür

KANLIGEÇİT ARKEOJİK ALANI HAKKINDA GENEL BİLGİ

an pottery and figurins also indicate the close interaction with the Anatolia. The high number of domestic horse
bones in the faunal assemblage of the megaron phase implies that the settlement might have been a terminal
point of a caravan route coming in from Anatolia. What has been exposed at Kanlıgeçit, in spite of the relati-
vely small size of its citadel is highly significant in understanding the happenings of Third Millennium in the con-
tact zone of Anatolia with South-eastern Europe. To disseminate this knowledge to general public, as well as
considerations to preserve the earliest megaron type of structures exposed in Thrace has led to develop an open-
air museum. This paper will discuss the concept and the implementation of the protection and display project
being carried out at Kanlıgeçit citadel.
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tarihi açısından önemli iki bölge arasındaki tarihsel
ilişkilerin saptanmasına olanak sağlamaktadır. Kan-
lıgeçit, Tunç Çağı’nda Balkanlar’la Anadolu ara-
sındaki kültürel ilişkilere ve ticarete ait ipuçlarının
elde edilebileceği bir konuma sahip olması ve böl-
genin bilinen tek Anadolu Tunç Çağı kent tipini
örnekleyen yerleşim yeri olması nedeniyle, Trak-
ya’da özel bir öneme sahip arkeolojik alandır.

Anadolu ve Yakın Doğu’da M.Ö. 3. binyıl, kentleş-
me sürecinin başladığı, kent devletlerinin meydana
çıktığı dönemdir. Batı Anadolu’da en iyi Troya ile
tanınan bu dönemde, yönetici bir sınıfın geliştiği ve
toplumun diğer kesiminden farklı olarak surlarla
çevrili bir kalede yaşadığı görülmektedir. Balkan-
lar’da ise bu dönemde kırsal ve daha çok çobanlığa
dayalı göçebe bir yaşam tarzı sürmektedir. Mimari-
de taş kullanılmamakta, yerleşmeler bütünüyle ahşap
binalardan oluşmaktadır (Özdoğan 2000: 73). Kan-
lıgeçit’te İTÇ II/ III tabakalarında ortaya çıkan
megaronlar, Balkanlar’da bu tip yapıların bilinen
tek örneğini vermektedir. Bir sur duvarı ile çevrili
megaron dizisi biçiminde özetlenebilecek olan yer-
leşme tipi, Troya II ve benzeri tüm Batı Anadolu yer-
leşmelerinin planı ile yakından benzeşmektedir.
Kanlıgeçit’te en alt tabakada Balkan tipi kırsal bir
yerleşim söz konusu iken, İTÇ II ve III tabakaların-
da görülen bu kentsel nitelikteki yerleşme tipi, yerel
bir köy yerleşiminin dıştan gelen farklı bir toplum-
sal etki ile nasıl değiştiğini göstermektedir (Res. 3).

İTÇ sonunda, Anadolu’da maden ticareti artık
kurumsallaşmıştır ve maden stratejik bir önem
kazanmıştır. Istranca Dağları’ndaki bakır ve altın
yatakları bu dönemde önemli maden kaynakları
olmalıdır. Kanlıgeçit’in megaron evresinde olasılık-
la maden ticareti nedeni ile buraya yerleşmiş Ana-
dolulu tacirler ya da Anadolu ile ticaret yapan yerel
bir yönetici ailesi yaşamış olmalıdır. Kanlıgeçit, İTÇ
maden ticaretinin Balkanlar’daki şimdilik bilinen
en uç noktası olması nedeniyle önemlidir (Özdoğan
2003: 356).

Kazılar sonucunda ortaya çıkan buluntular, yerleş-
menin İç Batı Anadolu ile bağlantıları olduğunu
göstermektedir. Megaronlu evrenin (2. ve 3. yapı
katı) planı Troya ile benzeşmekle birlikte, Yortan tipi
kaplar, kırmızı astarlı açkılı tabaklar ve figürin gibi
buluntular İç Batı Anadolu ile benzerlikler göster-
mektedir. Buluntuların %10’unu bu tür ithal mal-
zeme oluşturmaktadır.

Kanlıgeçit’te bulunan hayvan kemikleri, yerleşmede
evcil sığır, keçi ve koyunun varlığını göstermektedir.
Ancak at kemiklerinin sayısının çokluğu, burada at
nüfusunun fazla olduğunu ve atın günlük yaşamda
önemli bir rol oynadığını kanıtlamaktadır. 3. binyıl
atın evcilleştirme sürecini verir ve at taşımada yeni
bir teknolojinin gelişmesine olanak sağlar. Kanlıge-
çit’teki at sayısı, atın evcilleştirme sürecinin yaşan-
madığı bir yer olmasına karşın, bilinen çağdaşlarının
tümünden fazladır. Dolayısı ile bu atların varlığı
buraya gelen organize bir kervan yolunun bulundu-
ğunu göstermektedir. Batı Anadolu’daki verilerle
beraber ele alındığında, bu dönemde gelişen yeni bir
ticaret sistemi olan kervan sisteminin varlığını gös-
termektedir (Efe 2007: 62). Kanlıgeçit kazıları, bu
ticaret sisteminin en batıdaki ucu olarak önem
kazanmaktadır.

KANLIGEÇİT’TE SERGİLEME İLE İLGİLİ SORUNLAR

Kanlıgeçit, kültür tarihi açısından önemli olmasına
karşın, çağdaşı olduğu diğer yerleşmelere oranla
küçük çaplıdır. Öneminin ziyaretçiye anlatılması
için Anadolu’da yaşanan kentleşme sürecinde Bal-
kanlar’da kentleşmenin olmaması, megaron tipi
yapıların kültür tarihi açısından önemi, ticaretin ve
atın evcilleştirilmesinin ticaret sistemi üzerine etki-
leri gibi konuların öneminin kavranması gereklidir.
Tüm bunlar anlaşılmadan bu küçük çaplı ve olduk-
ça gösterişsiz yerleşmenin öneminin ziyaretçiye anla-
tılması olanaklı değildir.

Kanlıgeçit yerleşmesinde, tarihsel süreç içinde fark-
lı nedenlere bağlı olarak ağır bir tahribat olduğu
görülmektedir. Yerleşme yüzeyinin tarım amaçlı
sürülmesi, yapıların taşlarının yeni inşaatlarda kul-
lanılmak üzere sökülmesi, 1900’lerin başında inşa
edilen demiryolunun höyüğün ortasından geçmesi,
başlıca tahribat nedenleri olarak sıralanabilir. Tüm
bunlar, yerleşmenin bütün olarak anlaşılmasında ve
ziyaretçilere anlatılmasında zorluklar ortaya çıkar-
maktadır. Yüzey toprağının sürülmesi nedeniyle,
höyüğün en ilgi çekici dönemi olan megaron taba-
kasına ait günlük yaşamla ilgili buluntuların sayısı
oldukça azdır.

Kazıyla ortaya çıkarılan megaronlar ve sur duvarı tek
sıra taş temel düzeyinde korunmuş olduğundan, her
ne kadar bu kalıntılar görsel olarak işlevlerini ve
niteliklerini açık bir biçimde göstermekteyse de, bun-
ların açık hava koşullarında korunması olanaklı değil-
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dir. Megaronların altında yer alan Ezero kültür katı,
geniş bir alanda açılamamıştır ve çamur dolgulu
ahşap mimarisi nedeniyle açık hava koşullarında
korunamayacağı gibi, mevcut durumuyla anlaşılır
bir biçimde sergilenmesi de olanaklı değildir.

Kanlıgeçit’te ilk kazı 1994’te aşağı şehir kesimin-
de başlamış, 1995’te iç kalede çalışılmış ve üç
megaron ile sur ve glasi büyük ölçüde bu kazı
döneminde açığa çıkarılmıştır (Res. 1). Yapı kalın-
tılarının açık hava koşullarında korunması ola-
naklı olmadığından geçici koruma önlemleri alın-
mıştır. İlerleyen yıllarda hem megaron evresi hem
de altında yer alan Ezero yapıları kazılmış, her yıl
düzenli bir biçimde kalıntılar koruma altına alı-
narak kışı geçirmeleri sağlanmıştır. Bunun için
megaron duvarları iki tarafından ahşaplarla des-
teklenerek sandık içine alınmış ve üzerine naylon
serilip toprak örtülerek korunmaya çalışılmıştır.
2005 yılında artık megaron duvarlarının geçici
önlemlerle korunamayacağı gözlenmiş ve her ne
kadar alanın diğer kesiminde kazılar devam etse
de, kazısı tamamlanan arkeolojik kalıntılar için
kalıcı koruma projesinin hazırlanmasına karar
verilmiştir. Bu bağlamda bir yandan arkeolojik siti
bir bütün olarak ele alarak koruma ve sergileme-
ye yönelik yaklaşım modeli geliştirilmiş, bir yandan
da somut olarak üç megaron ve bunları çevreleyen
sur sistemi ile ilgili proje hazırlanmıştır.

KANLIGEÇİT AÇIK HAVA MÜZESİ PROJESİ

YAKLAŞIM MODELİ

Kanlıgeçit arkeolojik sit alanı iç kale ve aşağı şehir
olmak üzere çok geniş bir alana yayılmaktadır. İç
kale 1,5 dönümlük bir alanda yoğun bir yerleşimdir,
aşağı şehir ise yapılan sondajlarla 60 dönümlük alan-
da ancak çok seyrek bir yerleşme biçiminde saptan-
mıştır. Kesin sınırları bilinmemektedir. Arkeolojik
yapı kalıntıları esas olarak iç kalede yoğunlaştığın-
dan koruma ve sergileme projesinin de bu kesim için
hazırlanması öngörülmüştür. Bu projenin temel ilke-
leri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir2:

� Kanlıgeçit kazılarında saptanan tabakalar içinde 2.
tabaka (megaronlu evre) en tanımlı kültür katıdır.
Megaronlu evrenin planı bir bütün oluşturmakta-
dır ve ziyaretçinin yerleşmeyi algılamasına olanak
sağlamaktadır. 1. tabaka suru, her ne kadar bu

evreden sonraki aşamada inşa edilmişse de, mega-
ronlu evrede de bir sur yapısı olduğu bilindiğinden
(olasılıkla bu sur onun izlerini takip etmiştir), yer-
leşmeyi tamamlaması açısından bu düzenlemeye
katılmaktadır.

� Megaronlu evre Trakya’da bilinen ilk Anadolu
tipi yerleşme olması açısından, açık hava müzesi
olarak düzenlenmeye değerdir.

� Megaronlar açık hava koşullarında ancak bir
koruma çatısı altında sergilenebilirler. Ancak
bölgenin özgün peyzajının korunması ve yapı
kalıntılarının çevreyle kurduğu ilişkinin sürekli-
liğinin sağlanması için koruma çatısı yapılma-
ması yeğlenmektedir.

� En altta yer alan Ezero kültür katı, açık hava
müzesi kurgusunda sergilenecek öğelerin kar-
maşık ve algılanması güç bir görüntü oluşturma-
ması için alandaki sergilemeye katılmayacaktır.
Yerleşmenin tarihsel süreç içinde tabakalanma-
sı ve değişen mimari özellikleri maket, bilgilen-
dirme panoları gibi farklı sergileme teknikleriy-
le açıklanacaktır.

TUNÇ ÇAĞ İÇ KALESİNİN SERGİLENMESİ

Kanlıgeçit Tunç Çağ yerleşmesi iç kale ve aşağı şehir
olmak üzere oldukça geniş bir alana yayılmaktadır.
Ancak aşağı şehir kısmında çok sayıda sondaj yapıl-
masına karşın, tanımlı bir bütünlük oluşturan yapı
kalıntılarıyla karşılaşılmamıştır ve bu alanlar kazı
sonrası toprakla kapatılarak koruma altına alınmış-
tır. Kazıların büyük ölçüde tamamlandığı İç kale
ise, Tunç Çağı’nda Kanlıgeçit’in yönetim merkezi
olarak anlamını ve etkisini açık bir biçimde göster-
mektedir. Bu çerçevede müze düzenlemesinin bu
kesimde yapılması, hem ortaya çıkan mimari kalın-
tıların korunması hem de ziyaretçiye anlamlı bir
bütünlük içinde alanı sunma olanağı verdiğinden
doğru bulunmuştur (Res. 4).

Bunun için açık hava koşullarında sergilenmesi ola-
naklı olmayan mimari kalıntıların toprakla örtülerek
koruma altına alınması, bunun üzerine ise yapıların
bire bir ölçekte modellerinin hazırlanmasına karar
verilmiştir. Bu bağlamda yerleşmede bulunan kazı-
sı tamamlanmış üç megaronun modeli yapılacaktır.
Bunu çevreleyen sur temeli ve eteğindeki glasi ise,
üzerine bir model yapılması durumunda alan düz-
lemi çok yükselerek yanıltıcı bir görünüm oluştura-
cağından ve bu kalıntılar yerinde sağlamlaştırılarak
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sergilenebilir nitelikte olduğundan, bunlara sağ-
lamlaştırma ve bölgesel tümleme yapılacaktır. Taş
temel üzerinde kerpiç duvardan oluşan surun daha
iyi algılanabilmesi için, yassı taşlardan oluşan temel
duvarının üzerine yer yer bir – iki sıra kerpiç dizisi
konulacaktır.

Böylece sur ile çevrili bir megaron dizisinden oluşan
iç kale, kazıda bulunan durumuna benzer bir biçim-
de sergilenecektir. İç kale, arazinin bugünkü yüzey
kotuyla hemen hemen aynı düzlemde olduğundan,
ziyaretçinin alanda kendi göz hizasından bakarak
yerleşimi bir bütün olarak algılaması zordur. Bu
nedenle sergi alanının hemen girişinde 6,5 m yük-
sekliğinde bir izleme platformu yapılacak ve ziya-
retçinin alanı yukarıdan incelemesi sağlanacaktır.
Kanlıgeçit’in yerleşim alanının küçük olması, yapı-
ların birbirine çok yakın olması nedeniyle, ziyaret-
çinin alana sokulmaması, yalnız bu platformdan ser-
gilemeyi izlemesi yeğlenmiştir.

Kanlıgeçit için önerilen projenin temel yaklaşımı,
daha önce Boğazköy ve Çayönü arkeolojik alanla-
rında sınanmış, gerek özgün kalıntıların korunması,
gerek anlaşılır bir sergilenmenin sağlanması, gerek-
se de uzun vadeli bakımı kolay ve ekonomik bir
yöntem olarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir3.

Kazısı devam eden dördüncü megaron yapısı ise, bu
aşamada proje dışında tutulmuştur. Kazı tamam-
landıktan sonra bu yapı için de, yukarıda açıklanan
genel yaklaşım ilkeleri çerçevesinde bir proje geliş-
tirilecektir.

Sergileme Alanında Koruma Dolgusu Hazırlanması
Özgün duvarlar yüzeye çok yakın olduğundan, her
durumda açık hava koşullarına karşı hassastırlar.
Ayrıca model yapılar bu duvarların üzerine inşa edi-
leceğinden, yükten dolayı taşların yerinden oyna-
maması için duvarların iki taraftan kalaslarla des-
teklenerek sandık içine alınması öngörülmüştür.
Özgün kalıntılar toprakla örtülmeden önce, ileride
alanın tekrar kazılması durumunda model yapılar ile
özgünlerin karıştırılmaması için, araya ayırt edici
bir malzeme serilmesi uygun bulunmuştur. Bunun
için duvarların üstünde cam kırığı tabakası oluştu-
rulacak, üzerine ince kumlu toprak serilecektir (Res.
5). Böylece hem arkeolojik dolgu koruma altına alı-
nacak, hem de model yapılar için düzgün bir zemin
sağlanacaktır.

Model Megaronların Yapılması
Kanlıgeçit kazıları sırasında alanda birbiri ile bağ-
lantıları çok anlaşılır olmayan pek çok duvar parça-
sı ortaya çıkmıştır (Res. 2). Bu duvarların her biri-
nin sergilemede kullanılması tanımlı bir bütünlük
oluşturmadığından karmaşık bir görüntü oluştura-
caktır. Bu nedenle model yapılar için, aynı döneme
ait olan ve bir yerleşim düzeni veren megaronların
ilk evresi (2a tabakası) seçilmiş, megaronların ante-
lerinin kapatılarak farklı mekan kurgularının oluş-
turulduğu 2b ve megaronların önünde karmaşık
duvar örüntüsü oluşturan 2c kalıntıları model uygu-
lamasına katılmamış, yalnız toprak altında koruma-
ya alınmışlardır.

Model yapı uygulaması öncesinde koruma dolgu-
sunu oluşturan toprağın üstünde duvar inşa edilecek
kısımlarda saman katkılı çamurla sert ve düzgün bir
zemin oluşturulacaktır. Bunun üzerine, özgün duvar-
lara benzer bir sıra taştan oluşan temel örülecektir.
Kazıda bazı kısımlarda taş temeller üzerinde bir- iki
sıra kerpiç bulunmuş olması, duvarların kerpiçten
olduğunu açık bir biçimde göstermiştir. Bu neden-
de model uygulamasında bir sıra taş temel üzerine
özgün kerpiçlerle aynı boyutta hazırlanmış kerpiçler
iki sıra örülecek, böylece yapıların biraz daha iyi
algılanması sağlanacaktır (Res. 6). Yalnız birbirine
komşu iki megaronun duvarlarında 1,5 m boyunca
1 m’ye varan yükseklikte kerpiç örülerek yapıların iç
mekanı ve ara sokaklar biraz daha vurgulanmaya
çalışılacaktır. Megaronların kapı - pencere açıklık-
ları, tavan - çatı sistemleri kesin olarak bilinmedi-
ğinden, alandaki sergilemede bu ayrıntılara giril-
meyecektir. Bu konudaki bilimsel görüşler, maket-
ler üzerinden açıklanacaktır.

Surun, Glasinin ve Giriş Kapısının Sağlamlaştırılması
Megaronlu alanı çevreleyen glasili surun, sağlam-
laştırılması planlanmıştır. Kazıda glasi açığa çıkarıl-
dıktan sonra, eğik düzlemde yer alan küçük taş örgü-
nün akmaması için üzerine kafes tel örtü serilmiştir.
Ancak bu örtü zaman içinde çürümüştür. Projede bu
örtünün duvar örgüsüne hasar vermeden kaldırıl-
ması, taşların aralarındaki boşlukların, derzlerin
saman katkılı çamur harcı ile doldurularak taşların
zemine daha iyi sabitlenmesi öngörülmüştür. Surun
kuzeybatı kesiminde yer alan kare planlı giriş yapı-
sının yer yer 1 m yüksekliğe varan taş duvarları da,
taşların arasındaki boşalmış toprak harcı yenilene-
rek sağlamlaştırılacaktır. Bu yapının batı duvarı

D.18 229-240 / ZEYNEP ERES:TUBAKED8/2010  11/24/10  12:33 AM  Sayfa233



İlknur ARI – Zeynep ERES – Ahmet DEMİRTAŞ

23�

diğer duvarlarına göre daha fazla harap olmuştur ve
bazı kesimlerde tek sıra taş dizisi halinde kalmıştır.
Bu duvar diğer duvarlarla aynı hizaya gelecek biçim-
de örülecek, böylece bu yapının içinde kuzeydoğu
köşede saptanan taş örülü platform düzlemi yapı
içinde tamamlanabilecektir. Bu tümleme uygula-
ması için özgün taşlara yapı ve ölçek olarak benze-
yen ancak biraz daha açık renkli taş kullanılarak
özgün ile yeni eklemenin farkı, yapının estetik bütün-
lüğünü bozmadan belli edilecektir.

Kazı Alanı Kenarlarının Korunması
İç kale kazıyla açığa çıkarılırken doğal olarak kazı
sınırlarında dikey toprak yüzeyler oluşmuştur. Bu
kenarlar özellikle glasi sınırında 1,5 m yüksekliğe var-
maktadır ve açık hava koşullarında özellikle kış ayla-
rında yoğun yağışla birlikte toprak akmakta, hem
kazı alanı toprakla dolmakta hem de kazı sınırları
sürekli erimekte ve aslında kazılmamış olan arkeo-
lojik dolgu harap olmaktadır. Kazı sınırlarının korun-
ması için kenar yüzlere hafif şevli ahşap karkas des-
tek duvarları yapılıp üzerinin ahşap kaplanması ve bu
yüzeye tel gerilip kerpiç çamuru ile sıvanması öngö-
rülmüştür. Böylece hem kazı sınırlarının açık hava
koşullarında harap olması engellenecek, hem de
kazı sınırlarında toprak renginde doğal bir görüntü
elde edilecektir.

Seyir Terası
Kazı alanının dışında, iç kalenin 15 m kadar kuzey-
batısında, Kanlıgeçit’e ulaşan yolun kenarında bir
seyir terası yapılması planlanmaktadır. 6,5 m yük-
sekliğinde 2,5 x 4 m boyutlarında tasarlanan teras
çelik ayaklar üzerinde yer alacak, zemin kotunda
ayakların arasına Kanlıgeçit’in 1/100 ölçekli make-
ti ve bilgilendirme panoları yerleştirilecektir. Mer-
divenle ulaşılacak terasın 10 kişi kapasiteli olma-
sı öngörülmüştür. Terasın ayaklarının temeli inşa
edilmeden önce, bu kısımlarda arkeolojik kazı
yapılacaktır.

KANLIGEÇİT AÇIK HAVA MÜZESİ UYGULAMASI

Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi Projesi 2005 yılında
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu tarafından onaylanmış ve 2009 yılında arkeolog –
restoratör Ahmet Demirtaş’ın alan sorumluluğunda,
yukarıda açıklanan proje doğrultusunda uygulama
gerçekleştirilmiştir. Mevcut kalıntıların cam tabakası
ve toprak ile örtülmesi sürecinde bir yandan da ker-

piç dökümü işine başlanmıştır. Bunun için bölgede
köylülerin de kullandığı nitelikli kerpiç toprağı ola-
rak bilinen Şeytandere’nin Kızılcıkdere yakınların-
daki kesiminden sağlanan toprakla kerpiç karılmış-
tır. Uygulama için 3500 kadar kerpicin gerektiği
hesaplanmış, kerpiç toprak alan üzerinde tek tek
döküldüğünden ve kuruması 10 gün kadar sürdü-
ğünden, bu alanın boyutlarına bağlı olarak kerpiç
karma işi tek seferde yapılamamıştır. Kuruyan ker-
piçler istiflenip kaldırıldıkça yeni kerpiçler döküle-
rek iş bitirilmiştir (Res. 7).

Özgün duvarlar ahşap sandık içine alındıktan sonra
üzerine cam ve toprak tabakası serilmiş, duvar
köşelerinin yeri demir çubuklarla toprak örtünün
üzerinde belli edilmiş, bunların arasına kerpiç
çamuru sürülerek düzgün bir zemin sağlanmış ve
kazı sürecinde ayıklanmış in situ olmayan taşlar
kullanılarak temel duvarı örülmüştür (Res. 8).
Bunun üzerine kerpiç blokları yerleştirilmiş, bazı
kesimlerde taş duvar açıkta bırakılarak temel
duvarının da sergilenmesi sağlanmıştır (Res. 9).
Uygulamanın bu ilk aşamasında geleneksel yön-
temle imal edilmiş kerpiçler kullanılmış, ancak
yağmur sonrası açıkta kalan duvar yüzlerinde
bozulmanın başladığı gözlenmiştir. Bu nedenle
ilk sıra kerpicin üzerine, dere kumu, killi toprak,
saman, siyah çimento ve uygun rengi sağlaması için
oksit sarı renkli toprak boya katılarak imal edilen
imitasyon kerpiç dizisi konularak, model duvar-
ların açık hava koşullarına daha dayanıklı duruma
gelmesi sağlanmıştır (Res. 10). Kazıyla açığa çıka-
rılan megaronların tam ortasında bir ocak bulun-
duğu bilindiğinden, model megaronların ortasına
da aynı boyutlarda ocaklar yapılmış, taban da yine
özgününe benzer biçimde sertleştirilmiş koyu renk
toprakla oluşturulmuştur (Res. 11). Glasi, sur ve
giriş kapısı, yukarıda açıklanan proje doğrultusun-
da sağlamlaştırılmış ve yer yer tümlemeler yapıl-
mıştır (Res. 12). Tümlenen kısımların özgün olan-
dan ayırt edilebilmesi için biraz daha açık renkli taş-
lar seçilmiştir. Yapıların restorasyonu devam eder-
ken, bir yandan da kazı sınırını oluşturan toprak
yüzeylerde ahşap destek duvarları yapılarak koru-
ma önemi alınmıştır (Res. 13).

Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi uygulamasında (Res.
14) kayda değer bir güçlükle karşılaşılmamıştır.
Arkeolojik yerleşimin toprak, taş vb. bütün yapı
malzemeleri bölgeden sağlanmıştır ve günümüzde de
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bu malzemeler inşaat malzemesi olarak halen kul-
lanıldığından, yerleri kolayca saptanmış ve kazı ala-
nına getirtilmiştir. Yalnız taşların uygun boyutta ve
biçimde parçalanmasında zorluk yaşanmıştır. Kerpiç
üretimi gerek uygulama sorumlusu gerek çalışan
köylüler tarafından bilindiğinden bir sorun oluştur-
mamış, ancak geleneksel kerpicin sıvasız olarak açık
hava koşullarında dayanıksız olması, imitasyon ker-
piç kullanımını zorunlu kılmıştır.

Seyir terasının uygulama projesinin 2010 yılında
hazırlanması ve kurul onayından sonra 2011 yılında
inşaatın gerçekleştirilmesi programlanmaktadır.

2007 yılında yapılan kazılarla yerleşmenin güneyin-
de yer alan en büyük megaron açığa çıkartılmıştır.
Söz konusu megaronun duvarları da diğerlerine
göre daha kalındır ve belli aralıklarla içte ve dışta
payandalar vardır (Res. 2). Bu megaronun duvarla-
rı yine diğerlerinden farklı olarak yer yer 1 m yük-
sekliğe varan düzeyde taş örülü biçiminde bulun-
muştur. Gerek büyüklüğü gerek duvar tekniği açı-
sından dönemi için özgün bir yapı olan bu megaro-
nun kalıntılarını da göz ardı etmeyen bir koruma ve
sergileme projesi hazırlanacaktır.

SONUÇ VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

Kanlıgeçit Tunç Çağı yerleşimi ve Aşağı Pınar Neo-
litik yerleşimi, yakın çevrede yer alan üç Tümülüs ile
birlikte “Kırklareli Güney Kesimi Arkeolojik
Alanı”nı oluşturmaktadır. Kanlıgeçit Açık Hava
Müzesi projesi diğer arkeolojik alanları içeren pro-
jelerle birlikte “Kırklareli Güney Kesimi Arkeolojik
Mirası Alan Yönetim Planı” kapsamında geliştiril-
miştir. Proje her ne kadar ekonomik açıdan kolay

uygulanabilir ve sürdürülebilir biçimde tasarlanmış
olsa da, orta vadede sürekli bakımının yapılması ve
düzenli olarak gezilmesinin sağlanması için üst ölçek-
te profesyonel biçimde hazırlanmış bir plan ve prog-
ram çerçevesinde ele alınması gerekmektedir.

Kırklareli Güney Kesimi Arkeolojik Mirası Alan
Yönetim Planı’nın ilk proje uygulaması olan Aşağı
Pınar Açık Hava Müzesi’ne yönelik bu dergide
yayımlanan makalede, üst ölçekte planlamanın
nasıl olduğu, gelinen nokta ve Trakya için hazır-
lanmakta olan 1/100.000 ölçekli bölge planında
kültür sektörüne yönelik olası tehlikelere değinil-
miştir. Bu nedenle bu makalede bunlar tekrar tar-
tışılmayacaktır. Ancak kısaca da olsa, kendi içinde
bir bütünlüğü olan ve koruma ile birlikte toplum-
sal katılımı da önemseyen, kendi kaynağını yarat-
ma ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hazırlanmış olan
arkeolojik miras yönetim planının, ancak bölgesel
ölçekteki üst planlarla uyum içinde olması duru-
munda gerçeklik kazanacağını belirtmekte yarar
görüyoruz. Bu çerçevede bölge planında kültürel
mirasın korunmasına yönelik sağlam bir altyapının
öngörülmemiş olması, uzun vadede Kanlıgeçit’te
gerçekleştirilen projenin bir örnek uygulama düze-
yinde kalmasına ve bölgenin tüm arkeolojik mira-
sını kapsayıcı bir koruma ve sergileme etkinliğinin
geliştirilememesine yol açacaktır.

KATKI BELİRTME

Kanlıgeçit çalışmaları İstanbul Üniversitesi Araş-
tırma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün desteği ile gerçekleşmiştir.
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NOTLAR
1 Yerleşmenin tabakalanması ve diğer arkeolojik verilerle ilgi-

li ayrıntılı bilgi için bkz.: (Arı 2009).

2 Söz konusu projenin genel tanıtımı için bkz.: (Arı 2006).
3 (Neve 1998, 1987), (Özdoğan 2006, 1999).
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BURSA AKTOPRAKLIK HÖYÜK’TE KÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN
OLUŞTURULMASI: ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE
DEVELOPING CULTURAL SECTOR AT THE BURSA AKTOPRAKLIK MOUND:
A MULTIFACETED PROJECT

Necmi KARUL - Mert Bertan AVCI - Abdullah DEVECİ - Nadide KARKINER

ÖZET

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Bursa, Aktopraklık, kültürel miras, kültür sektörü, tarihöncesi dönem

Bursa, Aktopraklık, cultural heritage, the cultural sector, prehistory

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından yürü-
tülen Güney Marmara Arkeoloji Projesi kapsamında sürdürülmektedir. Yönetim planının esasını tarihöncesi
döneme tarihlenen Aktopraklık Höyük kazılarından elde edilen veriler oluşturur. Katılımcı yönü ile öne çıkan
proje, arkeolojik alanların konservasyonu ve sergilenmesinin yanı sıra tarihöncesi ve geleneksel köy can-
landırmaları ile deneysel uygulama alanlarının bulunduğu etkileşime açık bir yapıya sahiptir.

ABSTRACT

The Aktopraklık Cultural Heritage Management Plan, carried out by Istanbul University Department of
Prehistory, is pursued under the Southern Marmara Archaeological Project. The foundation of the man-
agement plan is basically the data that is obtained from the excavations conducted at the prehistoric tell
site of Aktopraklık. The project, which comes into prominence with all encompassing character, is open
to interactivity through traditional ethnographic exhibits and experimental research areas together with the
conservation and the presentation of archaeological sites.
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Çağdaş dünya, arkeolojik yerleşimlerde yapılan
araştırmaları teşvik ederken, bu alanların korun-
ması ve topluma sunulması da kaçınılmaz bir ihti-
yaca dönüşmektedir. Kültür ve doğa varlıklarının
korunması konusunda yapılan mevzuat değişiklik-
leri yeni bir yapılanma sürecine girilmesini sağlar-
ken1, arkeolojik çalışmalarla elde edilen bilginin
toplumun doğrudan yararlanabileceği bir şekle
dönüştürülmesi sorunu da gündeme gelmektedir.
Son yıllarda ülkemizde sürdürülen arkeolojik çalış-
malarda da; kazı, belgeleme-analiz ve yayın çalış-
malarına ek olarak, deneysel uygulamalar yapıl-
makta ve edinilen bilginin doğrudan topluma akta-
rılmasını sağlayacak projeler hazırlanmaktadır. Bir
kültür varlığının Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi
için UNESCO tarafından şart koşulan alan yöne-
tim planı da, son yapılan mevzuat değişikliğiyle2

usul ve esasları belirlenerek uygulamaya konul-
muş ve olumlu bir yaklaşım geliştirilmiştir. Alan
yönetimi ile, etkin şekilde korunamayan ve kulla-
nılmayan taşınmaz kültür varlıklarıyla, o bölgenin
sınırları içerisinde koruma, erişim ve sürdürülebi-
lir ekonomik kalkınma ihtiyaçları arasında uygun
bir denge oluşturmanın yollarının geliştirilmesi
amaçlanır. Alanın değerini arttırarak, ekonomik
kalkınma ile birlikte bölge halkının bilinçlendiril-
mesi, kültürel ve eğitsel ihtiyaçların karşılanması
hedeflenir. Ülkemiz arkeolojik sit alanları açısından
oldukça zengin olmasına karşın bu zenginlik sosyal,
ekonomik, kültürel, sanatsal ve eğitsel amaçlı kul-
lanılmamakta ve yeterince korunmamaktadır
(Karul ve Dizdaroğlu 2008; Arı 2009).

AKTOPRAKLIK HÖYÜK KAZILARI HAKKINDA
GENEL BİLGİ

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı
tarafından 2004 yılından bu yana sürdürülen Aktop-
raklık Höyük kazıları, Güney Marmara Arkeoloji
Projesi kapsamında gerçekleştirilmekte ve proje
farklı amaçları olan katılımcı bir çalışma olarak
yürütülmektedir. Söz konusu amaçlardan öne çıkan-
ları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- Kuzeybatı Anadolu’da ilk üretici köy yaşantısının
başlangıcı ve bunun diğer bölgelerle olan etkileşi-
mini anlayarak, Neolitik yaşam modelinin farklı
bölgelere aktarım biçimleri hakkında değerlen-
dirmelerde bulunmak,

- Tarihöncesi dönemde bölgedeki kültürel gelişim
sürecini somut veriler ışığında değerlendirerek
değişim-gelişim dinamiklerini anlamak,

- Tarihöncesi dönemde bölgedeki doğal çevre orta-
mının anlaşılması ve çevre-kültür ilişkisine yöne-
lik sorunlar çerçevesinde jeoarkeoloji ve çevre
araştırmalarını gerçekleştirmek ve

- Kazıların gerçekleştiği Aktopraklık Höyük’te;
arkeoloji, tarihöncesi dönem ve geleneksel yaşam
biçimlerinin tanıtılacağı, sürdürülebilir bir kültür
sektörü projesi oluşturmak.

Bursa İli Akçalar Beldesi sınırları içinde yer alan
Aktopraklık Höyük, Ulubat Gölü’nün doğu teras-
larından birinin üzerinde, göle doğru uzanan iki
dere yatağının böldüğü iki yükseltinin üzerinde yer
alır (Karul 2007). Bugüne değin sürdürülen çalış-
malar, tarihöncesi dönem yerleşimlerinin A-B-C
olarak adlandırılan üç ayrı kesimde geliştiğini gös-
termiştir. M.Ö. 6350 olarak tarihlendirilen C alanı en
eski yerleşimi temsil eder. Kazı çalışmalarının büyük
ölçüde tamamlandığı bu kesimde, bölgeye gelen ilk
çiftçilere ait iki evreli bir yerleşim ile İlk Kalkolitik
Dönem’e tarihlenen bir mezarlık bulunmaktadır.
İyi korunmuş mezarlarla birlikte bulunan zengin
gömü armağanları mezarlığın, C alanının hemen
güneyinde, eski bir dere yatağıyla ayrılan B alanın-
daki İlk Kalkolitik Dönem yerleşimine ait olduğunu
işaret eder. Daha uzun süreli bir yerleşimi temsil
eden B alanındaki kazı çalışmaları, daha çok üst
seviyeler ile kuzey yamaçta sürdürülmekte ve bura-
da M.Ö. 6. binyılın başlarından ortalarına kadar
uzanan kesintisiz bir tabakalanma izlenmektedir.

B alanında oldukça geniş bir bölgede açılan ve M.Ö.
5700–5600 arasına tarihlenen tabakalar, gelişkin köy
yaşantısının, bölgede bilinen en iyi örneğini oluştu-
rur. Bu dönemde hendeklerle sınırlandırılmış dai-
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resel biçimli bir yerleşme planı ile karşılaşılır. İç
kesimde hendeğe paralel olarak inşa edilen konut-
lar, bitişik düzendedir, arka cephe hendeğe bakar,
giriş kapısının yer aldığı ön cephenin önünde çardak
vb. gibi yarı açık mekanların da bulunduğu bir avlu
vardır. Avlunun biraz ilerisinde büyük, ortak kulla-
nıma yönelik fırınlar yer alır (Res. 1-2). İç kesimin-
de yer alan yapılarla birlikte geniş bir alanda açılan
hendeklerden birinin çapı 130 metreyi bulmaktadır.
Kenarları birçok kez sıvanan bu hendek, ortak iş
gücü kullanımını ve yerleşim alanını sınırlama konu-
sunda ısrarcı bir toplum düzenini yansıtır. Tüm
konut ve avluların benzer öğeler ile donatılması
bağımsız bir ev içi ekonomisini gösterirken, ortak
kullanılan fırınlar ve yerleşmeyi sınırlayan hendeğin
varlığı gelişkin bir toplum yapısından söz etmemizi
sağlar. M.Ö. 5500’lü yıllarda, gelişkin bir yapı sergi-
leyen köy yaşantısında önemli kırılmaların olduğu
görülür. Büyük ve karmaşık planlı yapıların yerini
basit, yuvarlak planlı dal örgü kulübeler alır. Kuzey-
batı Anadolu ve Trakya’dan da bilinen bu kırılma
sürecini, bir nüfus hareketi ya da kültürel bir karmaşa
ile de ilişkilendirmek mümkündür. Eldeki veriler, bu
dönemin ardından yerleşmenin uzun bir süre terk
edildiğini göstermekle birlikte, birkaç mezar bulun-
tusu sayesinde yerleşim alanının Tunç Çağı’nda da
kısmen kullanıldığı anlaşılır. A alanındaki kazı çalış-
maları şimdilik diğer iki yerleşime oranla küçük bir
alanda sürdürülmektedir. Bu nedenle buradaki taba-
kalanma ve yerleşim düzeni ile ilgili bilgilerimiz
sınırlıdır. Ancak çalışılan alanda bulunan bir hendek
ve buna paralel olarak uzanan iki masif taş duvar,
hendeklerle çevrili yerleşim geleneğinin burada da
devam ettiğini işaret eder. B alanında görülen ve
Tunç Çağı’na ait olduğu düşünülen buluntuların
ardından, uzun bir süre boyunca kullanılmayan yer-
leşim yeri, Geç Roma – Erken Bizans Dönemi’nde
yeniden iskan edilir. Bu döneme tarihlenen yapılar
şimdilik bir şapel ve birkaç yapıdan oluşan bir çift-
lik (Villa Rustica) kalıntısıyla sınırlıdır.

Aktopraklık Höyük yerleşiminin yakın çevresi, fark-
lı nitelikte arkeolojik değerlere sahip bir bölgedir;
Miletepolis (Karacabey), Apollonia ad Ryndacum
(Gölyazı) ve Lapadion (Uluabat Köyü) yerleşimle-
ri ile Fadıllı Köyü çevresindeki Ortaçağ’a ait çiftlik
yapıları, bu bakımdan önem taşıyan bir doku oluş-
turur. Bölge arkeolojik zenginliğin yanı sıra, Türki-
ye’nin önemli sulak alanlarından olan Uluabat Gölü,
Ayvaini Mağarası, Gölyazı, Nailbey ve Halilbey ada-

larına ek olarak Uludağ gibi kültür ve turizm potan-
siyeli olan öğeleri içermektedir. Bunların yanı sıra
bölgede, Eskikızılelma ve Ömeraltı gibi, yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya olan, ancak, geleneksel
dokusunu ülkenin birçok yerine oranla daha iyi
korumuş köyler de bulunmaktadır. Arkeoloji, doğal
çevre ve sosyo-etnografi açısından önem taşıyan bu
özellikler, bölgeyi kültür ve doğa turizmi için ilgi
odağı haline getirme potansiyeline sahiptir. Bursa
İli’nin konumu, gelişmişlik düzeyi ve altyapı ola-
nakları da arkeoloji, tarih ve doğal çevre zenginlik-
lerinin paylaşımı için öngörülen projelerin gerçek-
leşebilmesine uygun bir ortam sunar. Bunun da öte-
sinde kentin nüfusu ve yaşamı, yakın çevrede sosyal
ve kültürel zenginliği besleyecek projelerin yapıl-
masını bir anlamda zorunlu kılar.

Aktopraklık Höyük odaklı proje hem yerleşimin
hem de yakın çevredeki kültürel ve doğal çevre
potansiyelini kullanmayı hedefleyen, içinde bir
‘arkeopark’ barındıran kapsamlı bir kültürel miras
projesidir. Proje bilimsel bilginin, toplumun sosyal
zenginliğine katkı sunacak bir biçimde halka dönü-
şümünü, bilgi edinme ve paylaşımına olanak sağla-
yacak bir yapıyı hedeflemektedir.

AKTOPRAKLIK KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM
PLANININ TANITIMI

2009 yılında hazırlanan ve yukarıda özetlenen proje
kapsamında Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim
Planı ile ilgili hedefler şimdilik beş ana başlık altın-
da sınıflandırılmış ve aynı yıl içinde ilk uygulamala-
ra başlanmıştır. Söz konusu başlıklar; karşılama
merkezi, arkeolojik kalıntıların koruma altına alı-
narak sergilenmesi, tarihöncesi ve geleneksel köy
canlandırmaları, ziyaretçilerin arkeolojik kazı eğiti-
minde kullanılmak üzere hazırlanacak ‘yapay höyük’,
konaklama, eğitsel ve turistik aktivitelere yönelik ola-
rak düzenlenen atölye ve tesislerden oluşmaktadır.

Projenin hedef kitlesini ise üç farklı başlık altında
sınıflamak mümkündür. Bunlar:

- Bursa ve çevre illerde yaşayan, geçmişe ilgi duyan
ve arkeolojik bir sit alanını ziyaret etmek isteyen
günübirlik ziyaretçiler,

- Arkeoloji bilimini tanıtmak, geçmiş bilgisini ve
tarihsel sürekliliği kavratmak amacıyla yapılacak
gezi ve seminerler kapsamında ilk - orta ve üni-
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versite eğitimi alan öğrenciler ile eğitimciler ve
- Arkeoloji ve ilişkili bilim dallarında yetişen, yetiş-

mekte olan uzmanlar ile bu dallarda eğitim gören
öğrencilerdir.

Aktopraklık Höyük’te sürdürülen proje, yukarıda
belirttiğimiz başlıklar doğrultusunda birbirinden
ayrı olarak planlanan beş ana birimden oluşur (Res.
3). Bu birimlerin her biri işlevine göre bilgi panola-
rı ile görsel anlatım malzemesi içermekte ve düzen-
lenmiş yollarla birbirine bağlanmaktadır. Önceden
planlanmış bir etkinlik ya da eğitim amaçlı özel
çalışmalar dışında gezi güzergahının, Karşılama
Merkezi’nden edinilen bilgi, broşür ve harita ile
geziyi yönlendiren yollar aracılığıyla gerçekleşmesi
planlanmaktadır.

KARŞILAMA MERKEZİ

Aktopraklık Höyük’te yapımına başlanan uygulama
projesinin ilk adımını oluşturan Karşılama Merke-
zi, içerisinde birçok birimi barındıran bir mekandır.
Merkez; projenin ve birimlerinin tanıtıldığı alanlar
ile konferans ve sergi salonunun yanı sıra dinlenme
salonu, kafeterya ve satış bölümünden oluşmaktadır
(Res. 4). Değişik amaçlarla gelecek olan ziyaretçi-
lerin bilgilendirilmesi, alanda karşılaşacakları birim-
ler ve projenin detaylarıyla ilgili yazılı ve görsel mal-
zemenin bulunacağı bu bina, günübirlik ziyaretçi ya
da katılımcıların fiziksel - sosyal ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Yaz okulu,
seminer ve çalıştay gibi etkinliklerde kullanılmak
üzere bir konferans salonu ile sergi alanının bulun-
duğu yapı, ayrıca çeşitli uygulamaların izleyiciler
eşliğinde yapılabilmesini sağlayacak bir atölye de
içermektedir. Yaz okulları ve çalıştaylar sırasında
kullanmak üzere merkeze ek olarak, küçük ahşap
kulübelerden oluşan ve ortalama 30 kişinin kalabi-
leceği bir konaklama birimi bulunmaktadır.

ARKEOLOJİK ALANIN KORUNMASI VE
YERİNDE SERGİLENMESİ

Proje çerçevesinde planlanan tüm uygulamalar,
başta arkeolojik kalıntılar olmak üzere alanın için-
de bulunduğu ortam ve çevresi ile birlikte değer-
lendirilmesini esas almaktadır. Bu bağlamda kazı
çalışmalarının ilk yıllarından beri, yerinde koruma-
sergileme olasılığının göz önünde bulundurulduğu
bir kazı stratejisi izlenmiştir. Bununla birlikte arkeo-

lojik dokunun önceliği esas alınmakta ve Aktop-
raklık’taki tarihöncesi kalıntılar, anıtsallık ya da gör-
sellikten uzak olmasına karşın, koruma ve sergile-
mede bu değeri gölgede bırakacak uygulamalardan
kaçınmaya özen gösterilmektedir.

Aktopraklık Höyük’te bugüne kadar yürütülen
çalışmalarda, bilimsel kaygılar doğrultusunda, yer-
leşim evreleri geniş alanlarda anlaşılmaya çalışılmış
ve mümkün olduğu ölçüde kalıntıların yerinde
korunması hedeflenmiştir. Bu amaçla, alanın fark-
lı kesimlerinde en üst seviyelerdeki katmanlar açığa
çıkarıldıktan sonra, çeşitli önlemler alınarak yerin-
de korunmuştur. Bunun için kalıntılara doğrudan
fiziksel teması engelleyen ve açık hava koşullarının
olumsuz etkilerini aza indirgeyen örtü ve ahşap
kalıplardan yararlanılmıştır. Bu sayede her çalışma
döneminin sonunda açığa çıkarılan hemen hemen
tüm kalıntıları bir arada görme ve belgeleme ola-
nağı da elde edilerek, yeni sergileme ve koruma
stratejileri geliştirilebilmiştir. Yedi dönemlik kazı
çalışmalarının ardından höyükte farklı dönemlere
ait yerleşim kesitleri ile M.Ö. 6. binyılın ikinci çey-
reğine tarihlenen İlk Kalkolitik Dönem yerleşimi
büyük ölçüde açığa çıkarılmış ve yerinde korun-
muştur (Res. 1). Söz konusu yerleşim evresinin bir
koruma çatısı ile daha kalıcı şekilde korunması
gündemde olmakla birlikte, enerji ve olanakların en
verimli biçimde kullanımı için projenin ileriki aşa-
maları beklenmektedir.

Yerleşmede şu ana kadar açığa çıkarılan yapı kalın-
tılarının tümü, yanmamış kerpiç ya da ahşap gibi
günümüze ulaşması güç ve görselliği zayıf yapı mal-
zemelerinden oluşmaktadır. Birçok tarihöncesi yer-
leşim yeri için geçerli olan bu sorun, koruma açısın-
dan da büyük güçlükler içermektedir. Yukarıda da
belirtildiği gibi Aktopraklık’ta kerpiç duvarları koru-
mak amacı ile “nem bariyeri” adı verilen örtü ve
ahşap malzeme kullanılmıştır. Öncelikle nem bariyeri
ile kaplanan duvarlar, iki yandan gergiler ile birbiri-
ne bağlanmış ahşap kalıpların arasına sıkıştırılmıştır
(Res. 5). Bazı kısımlarda duvarların üstü de ahşap ile
kaplanırken, bazı kısımlarda da yerde ince bir toprak
örtüden yararlanılmış ve höyükteki kalıntıların göre-
li de olsa sergilemeye uygun bir halde korunması sağ-
lanmıştır. İleriki yıllarda duvarların daha kalıcı bir
malzemeden hazırlanacak kalıplar ile örtülerek
korunması ve üzerine imitasyon kerpiç ile canlan-
dırma duvarların yapılması planlanmaktadır.
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TARİHÖNCESİ VE GELENEKSEL KÖY
CANLANDIRMALARI

Arkeolojik bilgiyi toplumun farklı kesimleri ile pay-
laşmanın en geçerli yöntemlerinden biri canlandır-
malardır. Farklı yöntemlerle elde edilen verileri bir
araya getirerek oluşturulan canlandırmalar, kimi
zaman bir iskeletin etlendirilmesi, kimi zaman bir
konutun yeniden inşası ya da yapı içi öğelerinin,
eşyaların aslına uygun biçimde yeniden üretilmesi
şeklindedir. Bu tür uygulamalar için deneysel arkeo-
loji ve etnografik verilerden önemli ölçüde yararla-
narak geçmişe ait bulgular üç boyutlu hale getirile-
bilir. Arkeolojik kalıntıların üç boyutlu olarak yeni-
den tasarlanması ve canlandırılması en başta, ince-
lenen dönemdeki kültürel üretimin tekrarlanması-
nı, dolayısıyla bilimsel bilginin test edilerek sınan-
masını sağlaması bakımından önem taşır. Bu tür
deneysel çalışmalar bilimsel öğreticiliğinin yanı sıra,
eldeki verinin görselleştirilmesini ve toplumun deği-
şik kesimlerinin de anlayabileceği bir hale dönüştü-
rülmesini sağlar. Dolayısıyla, çoğu durumda görsel-
likten uzak olan tarihöncesi dönem kalıntılarının
tanımı ve sergilenmesi açısından da belirgin bir fark-
lılık yaratır. Deneysel arkeoloji ve etnografik araş-
tırma yaklaşımı, Aktopraklık Höyük için geliştirilen
uygulama içerisinde de önemli bir yer tutar.

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı çerçe-
vesinde tarihöncesi döneme tarihlenen iki yerleşim
evresi ile Bursa dağ köylerindeki geleneksel dokuyu
yansıtan bir köyün canlandırması planlanmış ve bun-
ların inşaatı kısmen tamamlanmıştır. Bu köy can-
landırmalarının kapsayıcı olmasına; taşınabilir yapı
öğeleri, eşya ve aletleri içeren evlerden oluşan yer-
leşimin, tüm dokusu ve yaşanmışlığıyla birlikte anla-
şılır olmasına özen gösterilmiştir.

Arkeolojik dokunun bulunmadığı yerlerde inşa edi-
len köy canlandırmalarının, ilgili kalıntıların yakı-
nında, ancak arkeolojik dokunun önüne çıkmayan
bir konumda olmalarına dikkat edilmiştir. Tüm can-
landırmalar için önem verilen bir diğer unsur ise
güvenlik olmuştur. Bu amaçla yetkili kişilerden
zemin etüdü, statik ve yapı malzemelerinin daya-
nıklılığı konusunda destek alınmıştır.

İlk Çiftçi Köyü
Höyükteki ilk yerleşim evresini temsil eden ve C ala-
nından gelen veriler doğrultusunda hazırlanacak

olan “İlk Çiftçi Köyü” altı kulübeden oluşmaktadır.
İnşasına gelecek yıl başlanacak yapılar, dalörgü
duvarlara sahip, 3-4 m çapında, yuvarlak planlı ve
çukur tabanlıdır. Kazılar sırasında bazı yapıların
içinde bulunan ocak ve taban altı gömüleri, yapı içi
canlandırmalarda öne çıkarılacak unsurlar arasın-
dadır. Yine kazılardan edinilen bulgular doğrultu-
sunda, birbirine yakın konumda inşa edilecek yapı-
ların çevresi taş platformlar ile ayırt edilen avlular
biçiminde düzenlenecektir.

Gelişkin Köy Canlandırması
Yapımı büyük ölçüde tamamlanan “Gelişkin Köy
Canlandırması”, B alanında bulunan ve İlk Kalko-
litik Dönem’e tarihlenen hendeklerle çevrili yerle-
şimi temsil etmektedir. Çalışmalarına 2009 yılında
başlanan bu birimde dört yapının inşası tamamlan-
mış, iç ve çevre düzenlemelerine de başlanmıştır.

Doğrudan anatoprak üzerinde inşa edilen yapılar,
aslına uygun bir şekilde hazırlanan imitasyon mal-
zemeden üretilmiştir. Zemin inşaya uygun bir hale
getirildikten sonra, 40x40x8 cm boyutlarında imi-
tasyon kerpiç kullanılarak duvarlar yapılmıştır. Ker-
piçler killi toprak, saman, kum ve suyun yanı sıra
çimento, hidrolik kireç, küfeki tozu ve tuğla tozu
katılarak hazırlanmış, presleme ve vibrasyon yolu ile
seri bir şekilde üretilmiştir (Res. 6–7). Dökümü yak-
laşık 20 gün süren, 10.000 adet imitasyon kerpiç
üretimi ile duvar örgüsü eş zamanlı olarak yapıl-
mıştır. Bu yöntem ile her biri yaklaşık 40 m2’lik bir
alanı kaplayan bağımsız beden duvarlarına sahip
bitişik düzende dört yapı yaklaşık 30 günlük bir süre
içinde inşa edilmiştir (Res. 8–9). Duvarların üzeri-
ne ahşap direkler konmuş, bunların üstüne kamış
dizilip toprak doldurularak dam oluşturulmuştur.
Duvarlar, tarihöncesi kalıntılarda da görülen ve aynı
zamanda geleneksel köy yapılarında da kullanılan
yeşil renkli bir kil ile sıvandıktan sonra kireç bada-
na yapılmıştır (Res. 10–11).

İnşası halen devam eden bu birimin canlandırılma-
sında, yapıların önünde, bölgede “kurutmalık” ola-
rak anılan, olasılıkla sebzelerin kurutulduğu taş plat-
formlar, taşlarla desteklenmiş direk çukurlarıyla
ayırt edilen sundurma ve merkezde büyük kubbeli
fırınlar yer almaktadır. Bunların yanı sıra yapı dizi-
sinin arka cephesinde, yine tarihöncesi dönemde
olduğu gibi kalker sıvalı bir hendek inşa edilmiştir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi tarihöncesi köyden
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bir kesit oluşturulmaya çalışılırken, projenin sürdü-
rülebilir olmasına katkı sağlamak ve ziyaretçilerin
güvenliği açısından çimento, kireç gibi zamana daya-
nıklı malzeme kullanımı tercih edilmiş, ancak bu
malzemenin ziyaretçiler tarafından algılanmaması-
na özen gösterilmiştir.

Mezarlık
Tarihöncesine ilişkin bir diğer canlandırma ise, Kal-
kolitik Dönem’e tarihlenen mezarlıktır. C alanında,
Neolitik Dönem yerleşiminin hemen üzerinde bulu-
nan mezarlık, bölgede bilinen ilk yerleşme dışı
mezarlık olma özelliğine sahiptir. Bugüne kadar
açığa çıkarılan 50 kadar iskeletin birkaç tanesinden
silikon kalıp alınmıştır. Projenin ileri aşamalarında
bu kalıplardan dökülecek iskelet mulajlarının yine
aynı alanda açılacak çukurlarda sergilenmesi plan-
lanmaktadır. Üzerleri cam örtülerle kapatılacak 10
kadar mezar çukuru, bir gömünün nasıl gerçekleş-
tiğini göstermenin yanı sıra, ölü gömme adetlerin-
deki çeşitliliğin yansıtılmasını da esas almaktadır.

Geleneksel Köy
Tarihsel sürekliliği sezdirerek geçmişle bağ kur-
mayı kolaylaştırmak ve geleneksel değerlerin
korunmasını teşvik etmek amacıyla, geleneksel
bir köy dokusunun canlandırılması da proje kap-
samına dahil edilmiştir. Arkeolojik alanlar gibi,
geleneksel yaşamın izlerini taşıyan köylerin de
tüm değerleri ile birlikte hızla ortadan kalkması,
geleneksel bir köy canlandırmasının yapılmasında
önemli bir diğer gerekçedir. Kazı çalışmalarına
paralel olarak gerçekleştirilen çevre gezileriyle,
başta Uluabat Gölü’nün güneyindeki dağlık bölge
olmak üzere, geleneksel dokusu kısmen de olsa
korunmuş köylerde belgeleme çalışmaları yapıl-
mıştır. Bu köylerden biri olan Eskikızılelma gele-
neksel mimarinin göreli olarak iyi korunmuş olma-
sının (Kolcu 2009) yanı sıra kazıda çalışan işçile-
rin geldiği köy olması nedeniyle de, uzun süre
farklı açılardan gözlenmiştir (Res. 12). Köyün
hakim konut mimarisi, yakın zamana kadar iki
katlı ahşap yapılardan oluşmaktayken, son on
yılda bu yapıların hızla yok olduğu ve yerlerine
betonarme yapıların inşa edildiği, çalışmalarımız
sırasında da periyodik olarak gözlenmiştir.

Proje kapsamında Eskikızılelma Köyü’nde3 bulu-
nan ve terk edilerek yıkılmaya bırakılmış altı konut
yerinde kapsamlı olarak belgelenmiş, fiziki bel-

gelemenin yanı sıra yapıların tarihçesi ve sahiple-
riyle ilgili de bir sözlü tarih çalışması yapılmıştır
(Res. 13–14). Belgelenen binalar sökülerek Arkeo-
park alanında aslına uygun bir şekilde yeniden
inşa edilmiştir (Res. 15–22). Geleneksel köy can-
landırması için, B ve C alanlarını birbirinden ayı-
ran eski dere yatağının çevresi tercih edilmiş ve
derenin iki yakası kullanılmıştır. Rölöve çalışma-
ları sırasında tüm ahşap yapı öğeleri numaralan-
dırılmış, sökümden sonra yeni inşaatta da aynı
şekilde birleştirilmişlerdir. Duvar sıvası için yine
köyden getirilen yeşil renkli kil kullanılmıştır (Res.
19). Ancak daha güvenli ve uzun ömürlü olması
amacı ile kiremit altına modern koruyucu malze-
me serilmiş ve içeride rahatça gezilmesini sağla-
yacak güvenlik önlemleri alınmıştır.

Yapıların çevresinde ise geleneksel örneklerde oldu-
ğu gibi hayvan ağılları, fırın ve işlikler bulunmakta-
dır. Tüm yapım aşamalarında yerel ustalardan yarar-
lanılmış, söküm ve yeniden inşa aşamaları detaylı ola-
rak belgelenmiştir (Res. 13-14).

Yeni yerlerine taşınan bu konutların her birinin
içerisine, yapının kendi geçmişini anlatan pano-
ların yerleştirilmesi ve belirli bir işlev doğrultu-
sunda iç düzenlemesinin yapılması planlanmak-
tadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, parkın kurgu-
sunda geleneksel bir köyün varlığı, tarihsel sürek-
liliği tamamlamanın yanı sıra, her yapıya ve/veya
çevresindeki alana verilecek farklı bir işlev ile
ziyaretçiler için de daha katılımcı bir ortamın
kurulmasını sağlamaktadır. Bu amaçla katılıma
açık; çömlekçilik, dokumacılık ya da demircilik gibi
atölyeler ve yine ziyaretçilerin dinlenebileceği bir
köy kahvesinin yapımı da plan dahilindedir.
Arkeopark’ta bulunan yapılardan bir ya da birka-
çının, bir kooperatif çatısı altında üretimi sağlanan,
geleneksel ürünlerin tanıtım ve satışına ayrılması
amaçlanmaktadır. Bu uygulama hem alanın sür-
dürülebilirliği, hem de köy ile organik bağın korun-
masını sağlaması bakımından da önem taşımak-
tadır. Dolayısıyla Arkeopark içinde yer alan gele-
neksel köy canlandırmasının, çevre gezilerini teş-
vik etmesi ve bu konuda bir duyarlılık yaratması
beklenmektedir. Bu sayede başta Eskikızılelma
Köyü olmak üzere, yerinde koruma olanakları
oluşturulamayan benzeri dokuya sahip köylerde,
gönüllülük esasına dayalı bir koruma bilincinin de
teşvik edileceği öngörülmektedir.
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YAPAY HÖYÜK

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı çer-
çevesinde alan içerisinde ziyaretçilerin katılımına
açık birimlerin oluşturulması ana hedefler ara-
sındadır. Etkileşime ve katılıma açık etkinliklerin
bilgi alış verişini kolaylaştıracağı, bunun yanı sıra
öğrenciler için uygulamalı bir eğitim ortamı sağ-
layacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda özellikle
ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik, kazı
yapılabilecek yapay bir höyük oluşturulacaktır.
Kazılar sırasında biriken atık topraktan yararla-
nılacak bu alana bir höyük görünümü verilecek ve
hazırlanmış açmalara imitasyon kalıntılar ile
buluntular yerleştirilecektir. Öğrencilerin ve
çocukların bu alanda kazı yapması, bulduklarını
belgelemesi beklenecektir. Yaz okulları ya da
öğrencilere yönelik çalıştaylar kapsamında yapı-
lacak bu uygulama ile, höyükleşme mantığının ve
arkeoloji biliminin çalışma yöntemlerinin kavra-
tılması amaçlanmaktadır.

ARKEOLOJİK BİLGİ PAYLAŞIMININ VE EĞİ-
TİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ALANLAR
VE BUNLARIN YÖNETİMİ

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı kapsa-
mında belirlenen hedef kitle içerisinde arkeoloji ve
bu disiplin ile ilişkili bilim dalları üzerine çalışan
uzman ve öğrenciler de bulunmaktadır. Bu neden-
le proje kapsamında söz konusu hedef kitle için de
uygulama ve deneysel çalışma alanlarının oluştu-
rulması planlanmış, birimin inşası için gerekli proje
hazırlanmıştır. Eğitim ve deneysel arkeoloji gibi
uygulamaların gerçekleşeceği bu birim, yaz okulları
ve/veya çalıştayların gerçekleşebileceği bir alan ola-
rak tasarlanmış, içerisine laboratuvar ve atölyelerin
yanı sıra sekiz kişinin konaklayabileceği odalar
eklenmiştir (Res. 23). Daha çok arkeoloji disiplini
ve disiplinlerarası uzmanlara yönelik olarak düşü-
nülen bu birim içerisinde yer alan laboratuvar ve
atölyelerin, üniversite öğrencileri ya da ilk ve orta-
öğrenime yönelik yaz okulları ile seminerlerde de
kullanılması teşvik edilecektir.

Bu birimin yanı sıra açık alanda, özellikle mimarlık
öğrencileri için geleneksel yapım tekniklerini uygu-
lamaya yönelik bir mimarlık atölyesi hazırlanacak-
tır. Kerpiç hazırlama, duvar örme, dalörgü ev yapı-
mıyla, benzeri uygulamaların gerçekleştirileceği bu

alana, projenin olanakları ve sürdürülebilirliği kap-
samında farklı birimlerin de eklenmesi düşünül-
mektedir.

BÖLÜMÜN DEĞERLENDİRMESİ

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı çerçe-
vesinde uygulanmaya başlayan proje, katılımcı ve
çeşitlilik gösteren bir ziyaretçi profilini hedefle-
mektedir. Uluslararası düzeyde örneklerine sıkça
rastlanan uygulamalar, ülkemizde ancak son yıllar-
da tartışılmaya başlayan yeni çalışmalar niteliğin-
dedir. Bununla birlikte 1950’li yıllarda başlayarak
günümüze kadar sürekli gelişen Karatepe-Adana,
Çayönü-Diyarbakır (1990) ve Aşağı Pınar-Kırklareli
(1997-)4 gibi ülkemizdeki ilk örneklerin, bugün tar-
tışılan kavram ve çalışmalar için bir altlık oluştur-
duğunu söylemek mümkündür. Bu sayıda yer alan
diğer yazılardan da anlaşılacağı gibi, kültürel miras
yönetimi ve arkeolojik kazı alanlarının, bilginin üre-
tildiği yerler olmanın yanı sıra, içinde bulundukları
çevre ve toplum için de sosyal bir zenginlik kaynağı
olarak görülmesi, ülkemizde de konuyla ilgili bir
duyarlılığın geliştiğini ortaya koymaktadır. Arkeo-
lojik kalıntıların niteliği ve uzak geçmişe yönelik
bilgi birikiminin zayıf olması gibi nedenlerden ötürü
yeterince algılanamayan/kavranamayan tarihöncesi
dönem kültürleri bakımından ayrı bir önem taşıyan
kültürel miras yönetimine ilişkin güncel örnekler, her
projenin sorun ve hedefleri bağlamında da zengin bir
çeşitliliği yansıtmaktadır.

Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı çerçe-
vesinde hazırlanan ve katılımcı bir proje niteliğinde
olan çalışmanın genel hedeflerini üç ana başlık altın-
da toplamak mümkündür. Bunlar:

� Genel ziyaretçi kitlesine geçmiş bilgisi ve kültürel
sürekliliği aktarmak, arkeoloji ve tarihöncesi
dönemler hakkında bilgi vermek, geleneksel yaşam
alanlarının değerini kavratmak,

� İlk ve ortaöğrenim ile üniversite öğrencilerine,
arkeoloji ve ilgili disiplinler hakkında bilgi ver-
mek; çalışma, veri toplama ve değerlendirme
yöntemlerini anlatmak; geçmiş kültürler, değişim
dinamiği ve tarihsel sürece ilişkin farkındalık
yaratmak ve

� Arkeoloji ve ilgili bilim dalları üzerine çalışan
uzman ve öğrenciler için uygulamaya yönelik bir
alan oluşturmaktır.
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Burada ana başlıklarıyla tanıtılan projeyi, uygula-
ma sürecinde amaç ve hedeflerimiz doğrultusun-
da detaylandırmak ya da geliştirmek mümkün-
dür. Ancak bu proje ve benzerleri açısından ana
sorun “sürdürülebilir bir model” oluşturmanın
güçlüğüdür. Bu bakımdan projenin uygulaması
kadar; işletim, yönetim ve organizasyonu ile bir-
likte sürdürülebilir bir kimlik kazanması da önem-
lidir. Aktopraklık projesinin uygulama alanının
Bursa gibi büyük ve sanayileşmiş bir kentin sınır-
ları içinde yer alması, yakın çevrede farklı doğal ve
kültürel değerlerin bulunması, beraberinde bazı

kazanımları da getirmektedir. Bursa kentinin
nüfusu ve sosyal ihtiyaçları projenin uygulama ve
işletme modelinin kentle birlikte düşünülmesini
sağlamış, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile uygula-
maya ilişkin bir protokol imzalanmış, ek olarak
sürdürülebilirlik konusundaki esaslar belirlen-
miştir. Bununla birlikte uygulama halinde olan
projenin ileriki aşamalarına ya da işletmesine
yönelik sorunların tümüyle aşıldığını söylemek
güçtür. Ancak proje ile ilgili olumlu ya da olum-
suz deneyimlerin, ileride yapılacak çalışmalara da
katkı sağlayacağı açıktır.

Aktoprak Kültürel Miras Yönetimi Projesi’nde Eski-
kızılelma Köyü’nde bulunan bazı tarihi konutların
sökülerek kazı alanında kurulup bir müze ortamın-
da sergilenmesi projesi de yer almaktadır. Makale-
nin bu bölümünde, Eskikızılelma Köyü yerleşimi
ve konutları tarihsel, mimari gelenekler ve modern
değişimler bağlamında tanıtılacaktır.

Arkeopark projesi kapsamında, modern yaşantının
ihtiyaçlarını artık karşılamayan ve bu yüzden çoğu
kullanılmayan ve yok olmaya terk edilmiş 52 konut-
tan altı tanesi kazı alanına taşınıp, Eskikızılelma
Köyü’nün küçük bir modeli oluşturulmaya çalışıl-
mıştır (Res. 12,22). Taşınma işleminden önce konut-
ların rölöveleri çıkarılmış ve restitüsyonları yapıl-
mıştır. Konutların kurulumu tamamlandıktan sonra,
içleri ve ön avlu/işlikleri geleneksel yaşantının ihti-
yaç duyduğu eşyalarla donatılacaktır.

Konutların yanı sıra, Eskikızılelma Köyü’nde hâlâ
kullanılan samanlık, ortak/mahalli fırın, kümes, arı-
cılık donanımı, yük taşıma ve çift sürmede kullanı-
lan hayvanlar ile artık kullanımı ve üretimi olmayan
ipekçilikle ilgili donanım, ormancılık üretim araçla-
rı ve tarımsal üretim araç-gereçleriyle oluşturulan
yeni köyün fiziki ve sosyal dokusu zenginleştirile-
cektir. Modernleşme sürecinde aile, sosyal yaşantı-
da kadının rolü ve konumu, geleneksel sosyal ilişki-

ler yavaş değişim gösterirken, hızla terk edilen unsur-
ların geleneksel üretim araçları ve geleneksel gün-
lük kullanım eşyaları olduğu söylenebilir. Bundan
dolayı, olasılıkla iki-üç kuşak sonrasında tümüyle
yok olacak geleneksel köy panoramasının arkeo-
park içinde gelecek kuşaklara aktarılması, projenin
amaçlarından biri olmuştur.

Eskikızılelma Köyü yerleşiminin ve geleneksel
konutlarının tarihine ilişkin kesinliği olan bilgiler
yoktur. Ancak sözlü tarihin verdiği ipuçlarıyla
(konar-göçerlik, yörük, Karakeçili Aşireti, oba, Ana-
dolu’nun tarihsel hetorodoks İslam’la bağlantıları
olan dede/baba kült inanışları ve kült yerleri) Osman-
lı Devleti’nin kuruluş yıllarına (XIV. yüzyıl başları)
kadar geri giden nüfus hareketliliği ve yerleşim tari-
hiyle Eskikızılelma Köyü arasında bağlar kurmak
olasıdır.

ESKİKIZILELMA KÖYÜ

Eskikızılelma Köyü, Marmara Bölgesi’nde Bursa’nın
Mustafakemalpaşa İlçesi’nin güney batısında, Bur-
sa’ya 58, Mustafakemalpaşa’ya 38 km uzaklıkta bir
dağ-orman köyüdür (Res. 12). Yerleşimin deniz
seviyesinden yüksekliği 475 m kadar olup, sık yağış
alan ve kışları sert geçen bir iklimi vardır. 144 hane-
li köyün nüfusu yaklaşık 730’dur. Ancak bu nüfusa

BURSA-ESKİKIZILELMA KÖYÜ VE GELENEKSEL AHŞAP YIĞMA KONUTLARI

Abdullah DEVECİ
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kent merkezlerine göçenler de dahildir. Köyde yaşa-
yan nüfus 400 civarındadır. Köy isminin kaynağı
konusunda değişik söylenceler vardır. Bunlar yerle-
şim çevresinde yetişen elma cinsi veya dağlık bölge-
deki yerleşimin kent merkezlerine zor ve uzak olan
yol mesafesini ifade ettiği şeklindedir (Kolcu 2009:
13). Anadolu’da “kızıl”la başlayan çok sayıda yerle-
şim vardır. Bu yerleşim isimlerinin pek çoğu değiş-
tirilse de, bazıları isimlerini korumuşlardır (Tunçel
2000: 28). Kızılelma isminde Anadolu’da 3 kırsal yer-
leşim tespit edebildik. Bunlar Sivas-Koyunhisar,
Tokat-Almus ve Çanakkale-Çan’daki köylerdir.
Çan’daki köyün isim kaynağının Yörüklerin Kızı-
lelma Cemaati’yle ilgili olduğu kaydedilir (Yaşar ve
Yaşar 2010: 606).

Köyün kuruluş tarihi için kesinliği olan bilgiler
bulunmaz. Köyün sadece ismini veren en erken
kayıt 1895 yılı salnamesinde bulunmaktadır (Kap-
lanoğlu 2001: 54). Sözlü anlatımlar köyün kuru-
luşunda konar-göçer Karakeçili Aşireti’yle5 ilgili
olduğunu düşündürür. Köy insanının anısında,
köyün kuruluşu Karaduman, Çavuşlar ve Amatlar
obalarına dayanır. Bursa bölgesinde konar-göçer-
lerin 19. yüzyıl ortalarında yoğun olarak yerleşik
yaşama geçtikleri bilinmektedir. Ahmet Vefik
Paşa’nın, direnmelere karşın, konar-göçerlerin
yerleşik yaşama geçmeleri için bir dizi düzenleme
yaptığı bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda
konar-göçer aşiretleri yerleşik yaşama geçmeye
zorlama çabaları, XVII. yüzyıldan XIX. yüzyıl
ortalarına kadar devletin temel politikalarından
birisi olmuştur. Çünkü konar-göçerlerden düzen-
li vergi ve asker alınması şehir ve köy toplulukla-
rına göre daha zordur. Merkezi yönetimin kont-
rolünden bağımsız hareket edebilen konar-göçer-
ler, yaşamlarını kendileri için düzenlenmiş kanun-
lar çerçevesinde devam ettirmekteydiler. İl ya da
ulus adı altında topluluklardan oluşan konar-
göçerler kendi aralarında boy, aşiret, oba, oymak,
cemaat veya mahallelere ayrılmaktaydılar (Hala-
çoğlu 1997: 16–22; Kaya 1990).

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, köyün
meydanındaki caminin avlusunda bulunan ve kita-
besi kaybolmuş “Neyse Baba” Kabri ve köyün 2 km
kadar güneybatısında yer alan, birbiriyle ilişkili, Hel-
valı (Dede) Çeşmesi ile Baba (Dede) Tepesi’dir6.
Baba ve dede terimleri heterodoks İslami bir geç-
mişin varlığını düşündürür.

Köy, topografyanın belirlediği bir fiziki yapıya sahip-
tir. Köyü baştanbaşa ikiye ayıran yol merkezde oluş-
turulan küçük bir meydanla bağlantılıdır. Meydan-
da bir çeşme vardır. Günümüzde her evin su bağ-
lantısı olsa da, su rezervinin az olmasından dolayı sık
sık kesintiler olmaktadır. Bu durumda meydan çeş-
mesi ihtiyacı karşılar. 1980 yılları öncesinde ise evler-
de çeşme bulunmuyordu. Meydan çeşmesinden
konutlara su taşımak genellikle kadınların, özellik-
le de genç kadınların görevleri arasında sayılan bir
iştir. Çeşme başı bu anlamda, köyün mekansal orga-
nizasyonunda, kadınların toplanma merkezi, sohbet
ve birbirlerinden haberdar olma yeridir.

Köyde ahşap yığma tekniğinde yapılan konutların
dışında, ahşap karkas ve modern konutlar da bulu-
nur. Konutların yerleştiriliş düzeninde ilginç tes-
pitler yapılabilmektedir. Daha yakın tarihli ahşap
karkas konutlar ve modern konutlar yola karşı
konumlanırken, ahşap yığma konutlar daima man-
zaraya karşı konumlanmıştır. Bu konutların hayat
ve giriş bölümü vadiye bakar biçimde yerleştiril-
miştir. Bu durum, konutların gerektiğinde sökülüp
başka bir yerde yeniden kurulmaları halinde bile
değişmemektedir.

Köy içi mekansal organizasyonun diğer bir unsuru
mahalli fırınlardır. Evlerde ayrıca başka fırın yoktur.
Birkaç evin kadınları ortaklaşa karar verdikleri gün
ve vakitte mahalli fırını kullanmaktadır.

KONUTLAR

Ahşap yığma tekniğinde yapılan Eskikızılelma
konutları, 150–200 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz
bir tarihe sahiptir. Konutlar için önerilen bu tarih-
lendirme, Anadolu’da konar-göçerlerin yerleşik
düzene geçiş tarihleriyle de ilişkilidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda-
ki iskan siyasetleri sonucu, Türkiye’de kırsal yer-
leşmelerin çoğunun kökeni 150 yıl kadar önceye
dayanır (Halaçoğlu 1997: 8; Köse 2005: 168). Sözlü
tarih bu konutların en az beş kuşaktır kullanıldığı-
nı göstermektedir.

Konutlar iki katlı olup, alt kat ahır, üst kat çekir-
dek ailenin yaşama birimidir (Res. 13-14). Her iki
kat da tek mekandan oluşur. Yaşama birimi olan
üst kattaki tek oda, köydeki ahşap yığma konut-
ların hepsinde benzer düzenlemeye sahiptir. Oda
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boyutları 3,5x4 m ile 4,5x6 m arası değişmektedir.
Hayat bölümünden geçilen girişin karşı duvarın-
da boydan boya ocak, dolap ve yunmalık (banyo)
yer alır. Ocak ortada, yunmalık ve dolap iki yan-
dadır. Dikdörtgen planlı odanın uzun kenarların-
da orta bölümlerde küçük boyutlu (20/30 x 35/40
cm) birer pencere vardır. Odanın önünde “hayat”
denilen bir dış sofa bulunur. Hayat sonradan ahşap
levhalarla kapatılmış ve mutfak olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Alt kat, ahır ve depo olarak
kullanılır.

Konutların tek mekanlı oluşu ve hela - mutfak işli-
ği gibi ıslak mekanlarının tanımlanmamış olması,
Eskikızılelma konutlarını geleneksel konut mima-
risinin gelişmiş örnekleri içinde değerlendirme-
mize izin vermez. Tek mekanlı konutların, göçe-
belikten yerleşikliğe geçişte, geleneksel yaşantının
ihtiyaçlarını karşıladığı düşünebilir. Zaten tek
mekanlı çadırı kullanan bir kültürü yaşayan insan-
lar, mekansal özellikleri ihtiyaçlarına göre farklı-
laşmış ve çeşitlenmiş konutlara ihtiyaç duymazlar.

Konutların dış mekan organizasyonunun tarihsel
bağlamını belirlemek olanaksızdır. Konutların deği-
şik zamanlarda sökülüp başka yerlere taşınması bu
konuda bir problemdir. Göçebe kültürünün oba
örgütlenmesi ve çadır mimarisinin dış mekanla demir
kazık (ulu ağaç ya da hayat ağacı) bağlantıları Eski-
kızılelma konutlarının dış mekan organizasyonunda
gözlemlenmemektedir. Konutların dış mekanla iliş-
kisinde manzara ve vadiye karşı yönelme en önem-
li özelliktir.

Ahşap yığma yapıların en belirleyici özelliği yapı
malzemesinin özellikleri ve cinsidir. Konutlarda
ahşap malzemenin dışında moloz taş, küçük boyut-
lu taş ve toprak malzeme kullanıldığı görülür.
Moloz taş ocak yapımında, küçük taş ve toprak
kabaca işlenmiş ahşap levhalar arasındaki boş-
lukların doldurulmasında kullanılmıştır. En önem-
li malzeme, yığma tekniğinin ana öğesi olan ahşap-
tır. Ahşap malzemede özellikle meşe ağacı tercih
edilmektedir7.

Konutların yapım tekniği Balkanlar’dan Kafkas-
ya’ya uzanan coğrafyanın Osmanlı konut tarihiy-
le ilişkilidir. “Çantı” ya da “çatma” olarak da
adlandırılan tarihi ahşap yığma yapılarda, taşıyıcı
elemanlar olarak kullanılan duvarlar ahşap ve

ahşap kökenli malzemelerden yapılır (Res. 15).
Ahşap yapılarda mekanik mukavemet, ahşabın
yoğunluğuyla orantılı olarak artar. Ahşabın çalış-
masını önlemek için ağacın kurutulmuş olması
önemlidir. Ahşap malzemenin tomruk, dilme ya da
levha halinde kullanım çeşitliliği vardır. Yaygın
olarak eğimli arazide ve taşlar üzerine istiflenen
ahşap malzeme, köşelerde açılan ve boğaz adı
verilen kertikler vasıtasıyla birbiri üzerine bindi-
rilmesi yöntemiyle inşa edilir. Ahşap yığmanın
eğimli arazide ve taşlar üzerine yapılmasının
amacı, yağmur sularından ve nemden korunmak
içindir.

Bursa Eskikızılelma köylüleri bu evlere “çatma ev”
adını vermektedir. Köylüler ahşabın kullanım yeri-
ne göre ev bölümüne veya malzemeye yerel isimler
vermiştir. Bunlar:

Kes: Hayat bölümünün arkasındaki ahşap yığma
duvar ve elemanları

Artlık: Arka ahşap yığma duvar ve elemanları

Yanlık: Giriş ve hayat kısmının yanlarında bulunan
ahşap yığma duvar ve elemanları

Kiremitlik: Kiremit kaplamanın oturduğu kaplama

Salma: Kırma çatıyı taşıyan kirişler

Dam (Ana) Eşiği: Ahır kapısının bulunduğu taşın
üzerine konulan ahşap yığma duvarın en alttaki ele-
manı

Mazak (kama): Yığma ahşap duvarın elemanları-
nı düşey olarak birbirine bağlayan kama biçimli
geçkiler

Kıskı: Ahşap yığma duvarda malzemenin tam bir-
leşmemesinden dolayı araya sıkıştırılan ahşap mal-
zeme

Yırtma: Çatı kaplaması olarak kullanılan, birbiri
üzerine bindirilen ahşap kaplama malzemesi. Günü-
müzde yırtmaların yerini kiremit almıştır. Bu çatı
kaplama malzemesine bazı bölgelerde “hartama”
veya “pedavra” denmektedir.

Ahşap yığma tekniğinin Anadolu’da kullanım tari-
hinin oldukça eski olduğu tahmin edilebilir. İkiz-
tepe kazılarında (Son Kalkolitik Çağ veya İlk Tunç
Çağı) M.Ö. 3200–2800 yılları arasına tarihlenen
evrede, tomruklardan inşa edilmiş ahşap yığma bir
yapı kalıntısı bulunmuştur (Bilgi 1996: 147–148).
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Günümüz yapım biçimlerine benzeyen ve daha iyi
tanımlanan ahşap yığma yapılar Osmanlı Döne-
mi’ndendir. Çantı duvarlı camiler olarak adlandırı-
lan bu erken örneklerin, Orhan Gazi döneminde
(1324–1360) yapıldığı söylense de (Ayverdi 1966:
120) kesin kanıtları yoktur. E. H. Ayverdi, ormanlık
alanlarda hızla yerleşen Müslüman Türkler’in acele
olarak ahşap cami yapmalarını doğal ve zaruri gör-
mektedir. Eski Adapazarı - Ankara yolu yakınların-
da Adapazarı Büyük Tersiye Köyü Camisi, üstü
sıvalı olsa da ahşap yığma olarak inşa edilmiştir.
Caminin duvarları 7–10 cm kalınlığında balta ile
düzeltilmiş meşe kalasların kazık ve taşlar üzerine
oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Düzce / Geriş Sul-
tan Orhan Camisi de aynı teknikle yapılmıştır (Tayla
2007: 733).

Ayrıca, Batı Karadeniz Bölgesi’nden Düzce - Akça-
koca Aftun Dere Köyü’nde Orhan Camisi, İzmit-
Kandıra Büyük Kaynarca Köyü Camisi, Adapazarı-
Sapanca-Büyük Tersiye Köyü Orhan Gazi Camisi,
Kandıra-Emir Ali Köyü Orhan Gazi Camisi, Akça-
koca-Geriş (Cuma Yanı) Köyü Sultan Orhan Cami-
si ve Kandıra-Küçük Kaynarca Köyü Şeyh Musli-
hiddin Camisi, Orhan Gazi dönemine tarihlenen
benzer tipte yapılar olarak dikkat çekmektedir.

Ordu İli örnekleri daha kesin tarihler vermektedir:
İkizce / Laleli (dendrokronolojik sonuca göre 1522),
Çaybaşı /Yeni Cuma (1863–64?), Çayır (1864–65
ve 1871 tarihleri arası), Kargalı (19. yüzyılın ikinci
yarısı), Eski Asak (19. yüzyılın sonları), Fatsa / Aşa-
ğıyavaş Köyü (19. yüzyılın sonları), Perşembe /
Soğukpınar Köyü Hatipli Mahallesi (1870), Ünye /
Tekkiraz Kabadirek (19. yüzyılın sonları) ahşap
yığma tekniğinde yapılmış dini mimari örnekleridir
(Bayhan 2009: 60–70).

Çarşamba Ordu Köyü Camisi (1420 civarı), Kavak
Bekdemir Köyü Camisi (1595), Terme Karacalı
Köyü Camisi (1700–01), Ondokuz Mayıs Fatih
Camisi (17.-19. yüzyıllar), Asarcık Kılavuzlu Köyü
Camisi (18. veya 19. Yüzyıl), Asarcık Alan Köyü
Camisi (18. veya 19. yüzyıl), Terme Pazar Camisi
(1840) ve Çarşamba Porsuk Köyü Camisi (1859–60)
dikdörtgen planlı diğer ahşap yığma tekniğinin uygu-
landığı örneklerdir (Bayhan 2009: 82-83).

Yukarıda sayılan ahşap yığma kamusal yapı örnek-
lerinin bulunduğu bölgelerde çok sayıda konut da
bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinin ahşabı kul-
lanma biçimleri daima çeşitli olmuş ve bunlar ara-
sında ahşap yığma tekniği önemli bir yer tutmuştur.
Artvin örnekleri bağlamında, Şavşat İlçesi’nde Züfer
Temiz Evi ve Cevizli Köyü Edhem Hoca Mahalle-
si’nde bulunan ahşap yığma tekniği ile inşa edilmiş
konut (Aytekin 2000: 99) orta sofalı iki yönden oda
dizileriyle Eskikızılelma örneklerinden daha gelişmiş
bir plana sahiptir.

BÖLÜMÜN DEĞERLENDİRMESİ

Göçebelikten yerleşikliğe geçişte çadır yaşantısının
ihtiyaçlarını karşılayan, alt katı ahır ve depo, üst
katı tek odadan oluşan Eskikızılelma Köyü konutları,
ahşap yığma tekniğinin iyi korunmuş örneklerini
oluşturur. Konutlar iki katlıdır ve her kat tek mekan-
dan oluşur. Çantı ve çatma ev olarak da adlandırı-
lan bu konutlar en erken 19. yüzyılın başlarında
yapılmış olmalıdır. Günümüzde modern yaşamın
ihtiyaçlarını karşılamayan bu konutlar hızla yok
olmaktadır. Köyde bu tipte konutlardan 52 tanesi
kalmıştı. Bunlardan altı tanesi arkeopark projesi
kapsamında kazı alanına taşınarak koruma altına
alınmıştır.

Bu bölümün tartışma konusu, Bursa-Aktopraklık
Kültürel Miras Yönetimi Projesi çerçevesinde
kısa dönemli bir sosyolojik alan çalışması gerçek-
leştirilen Eskikızılelma Köyü’nün özgül durumu-
nun değerlendirilmesidir. Eskikızılelma Köyü’nün

ekonomisi genel olarak geçimlik üretime, kısa
dönemli kadın ve erkek mevsimlik işçiliğine ve
yeniden üretim faaliyetlerine dayanır. Eskikızı-
lelma köylülerinin kültürel miras projesine dahil
olmaları iki düzeyde gerçekleşir. İlk aşamada kısa

YEREL BİR OLANAK OLARAK ARKEOLOJİ: ESKİKIZILELMA KÖYÜ ÖRNEĞİ

Nadide KARKINER
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dönemli mevsimlik işçiler olarak Aktopraklık
Höyük kazısında çalışırlar. İkinci aşamada köydeki
geleneksel ahşap evlerini kültürel miras projesi
kapsamında oluşturulan “arkeopark” projesine
bağışlayarak, yeni toplumsal, ekonomik ve kültü-
rel ilişkilerle karşılaşma olasılıkları üzerine özgül
bir konum elde ederler. Üstelik bu şekilde kur-
dukları ilişkiler, küresel pazar ilişkileriyle belir-
lenmiş değildir. Küresel pazar ilişkileri nedeniyle
küçük meta üreticiliğinden vazgeçen ve tarım dışı
ekonomik alanlarda kısa dönemli mevsimlik işçi-
lik yapan Eskikızılelma köylülerinin bu proje ile
birlikte küresel emek pazarında değersizleşen
emeklerini değerlendirme olanağı bulacakları
düşünülmektedir.

Arkeopark projesinde Aktoprak Höyük, arkeolo-
jik kalıntıları sergilemeye yönelik çeşitli alt proje-
lerin yanı sıra Eskikızılelma Köyü’nden getirilerek
alanda inşa edilen 150–200 yıllık ahşap evleri ve
yerel ürünlerin satıldığı mağazaları da içeren kap-
samlı programı olan geniş bir yerleşke olarak
tasarlanmıştır. Arkeopark yerleşkesinin ana ekse-
nini arkeolojik kazının yürütüldüğü alan oluştur-
maktadır. Dolayısıyla sosyolojik çalışmanın içeri-
ğini, höyük kazısında çalışan Eskikızılelma köy-
lülerinin kurduğu ilişkiler oluşturmaktadır. Bu
ilişkiler üç boyutta ele alınabilir. Birincisi köylü-
lerin kısa dönemli mevsimlik işçilik temelinde
Aktopraklık Höyük kazısında çalışmaları, ikinci-
si tarihi ahşap evlerini projeye bağışlamaları ve
üçüncüsü ise proje sonuçlandığında ürünleri ve
emekleri ile Arkeopark yerleşkesinin içerisinde yer
almalarıdır.

Eskikızılelma Köyü’nde gerçekleştirilen sosyolojik
çalışmanın amacı ise, yerel aktörler olan köylülerin
ve ağırlıklı olarak kadınların Arkeopark alanı içeri-
sinde emeklerini nasıl değerlendireceklerine yöne-
lik öngörülerini ortaya çıkarmaktır.

Sosyolojik alan çalışması 28 Temmuz-2 Ağustos 2009
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Köyün bugün-
kü muhtarına ve daha önceki dönemlerde muhtarlık
yapmış iki kişiye “köy genel mülakatı” uygulanmıştır.
Arkeopark projesine yönelik olarak hazırlanan müla-
katlar ise, hem kazıya işçi olarak katılan, hem de
katılmayan köylülere uygulanmıştır. Köylülerin
Arkeopark projesi içerisinde kendilerini toplumsal ve
ekonomik olarak nerede tanımladıkları, çalışmanın
sosyolojik boyutu açısından oldukça önemlidir.

ESKİKIZILELMA KÖYÜ’NÜN TOPLUMSAL
VE EKONOMİK DURUMU

Eskikızılelma Köyü ormancılık faaliyetlerinin öne
çıktığı ve aile emeğine dayalı üretimin yapıldığı
küçük meta üreticisi bir köydür. Köyün nüfusu, 1965
yılından beri kente göçle birlikte azalmaya başla-
mıştır. Özellikle 1980 yılından sonra hızla artan göç
sonucunda nüfusta önemli ölçüde azalma olmuştur.
Köyü ilk kuran aileler Kurdumanlar, Çavuşlar ve
Ahmatlar olarak belirtilmektedir. Eskiden haneler
7–8 kişilik geniş ailelerden oluşurken, bugün çekir-
dek ailelerden oluştuğunu görmekteyiz. 1965’lerde
başlayan içgöç süreciyle birlikte 100’den fazla hane
aşama aşama Mustafakemalpaşa İlçesi’ne ve Bur-
sa’ya göç etmiştir.

Eskikızılelma Köyü üretimdeki yüksek maliyetler
nedeniyle tarımsal faaliyeti bırakmış ve kapitalist
gelişme süreci içerisinde “marjinalleşmiş” bir köydür.
Bunun en önemli göstergesi, başta tarımsal üretim
olmak üzere pazarla kurduğu zayıf ilişkilerdir. Bur-
sa’ya ve bağlı bulunduğu Mustafakemalpaşa İlçesi’ne
uzak olması ve ulaşım zorluğu da marjinalleşmenin
nedenleri arasında gösterilebilir.

Köy halkı, tarımda geçimlik üretimle yalnızca kendi
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeniden üretim
faaliyetlerine yönelmiştir. Tarımda ekilebilir arazi-
lerin önemli bir kısmını boş bırakarak, kalan kısım-
da ihtiyaçları olan her türlü sebzeyi (domates, biber,
patlıcan, kabak, bakla, taze fasulye, soğan, patates,
marul, nohut, çörek otu) üretmekte ve bunlarla kon-
serve, salça, makarna vb. gibi kışlık yiyecekler hazır-
layarak saklama yoluna gitmektedirler.

Yine süt, süt ürünleri ve yumurta üretimi için her
hanenin inek, keçi ve tavuk gibi hayvanları bulun-
maktadır. Bunun dışında bir geçimlik faaliyet ola-
rak kış aylarında mantar, bahar aylarında suotu,
ebegümeci, semizotu, labada, kazayağı gibi otları
toplamakta, bazısını mevsiminde tüketmekte, bazı-
sını ise kış için kurutarak ve konserve yaparak
saklamaktadırlar. Bu otlara yaz aylarında sirken ve
hardal eşlik etmektedir. Yalnızca ıhlamur, adaçayı,
dağ kekiği, kekik ve ıhlamur toplayarak, köyde
yaşayan aracılar vasıtasıyla bunları pazara gönde-
rir ve gelir elde ederler. Köyün geçimlik konu-
sunda en önemli simgelerinden bir tanesi kendi
yaptıkları ekmekleridir. Hanelerin pazarla kur-
dukları zayıf ilişkilerin gündelik hayattaki başka bir
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göstergesi sadece çay, şeker, pirinç gibi temel
maddeleri belli dönemlerde satın alarak tüketim
ilişkilerini de asgari düzeye indirmeleridir.

Köylüler, geçimlik üretim ve tarım dışı kadın ve
erkek mevsimlik işçiliği sayesinde ekonomik var-
lıklarını sürdürmektedirler. Türkiye’de rastladı-
ğımız diğer küçük meta üreticisi köylerle karşı-
laştırıldığında, Eskikızılelma Köyü’nün tarımsal
üretim alanında pazarla ilişkilerini radikal bir
biçimde tamamen kopardığı söylenebilir. Türkiye
tarımında temel yapısal ilişkiler olan küçük meta
üretimi, ücretsiz hane emeği, geçimlik üretim ve
erkeklerin uzun dönemli mevsimlik işçiliği ilişki-
lerinden farklılaşarak, Eskikızılelma Köyü’nde
kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin, hane içeri-
sinde durumu uygun olan her birey mevsimlik işçi
olarak çalışır. Tarımsal üretimin geçimlik düzey-
de olması, hem kadın hem de erkek emeğinin
marjinalleşmesini beraberinde getirmiş, köye yakın
madenlerde, fabrikalarda ve kazıda mevsimlik işçi
olarak çalışmalarına neden olmuştur. Nitekim
köyün çevresindeki gıda fabrikalarında kadın işçi-
ler tercih edildiği için, kadınlar çalışmakta ve
arkeolojik kazı alanında da ağırlıklı olarak kadın-
lar çalışmaktadır.

Köylüler bir yandan kapitalist üretim ilişkileri içe-
risinde küresel ilişkilerin bir boyutu olan güvence-
siz ve gelip geçici işçiler olarak yer alırken, diğer
yandan kapitalizm öncesi üretim biçimlerinin tipik
bir ilişkisi olan geçimlik düzeyde hayatlarını sür-
dürürler. Bu da küresel kapitalizmin başka bir çar-
pık ilişkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımda kapi-
talizmin gelişmediği böylesi bir ortamda köylülerin
sıra dışı bir biçimde işçileşerek marjinal faaliyetlerde
yer almaları olumsuz bir durum iken, köyün koru-
nan ekolojik ve kültürel özellikleri tarım dışı geliş-
me açısından önemli bir potansiyel oluşturmakta-
dır. Dolayısıyla Arkeopark projesinin disiplinler-
arası boyutu, bölgenin ve köyün yerel nüfusunun da
katkısıyla böylesi bir potansiyeli gerçekleştirmek için
bir olanak yaratmaktadır.

ESKİKIZILELMA KÖYÜ’NÜN ÖZGÜL KONU-
MU: ARKEOLOJİK KAZI İŞÇİLİĞİ

Genel kuramsal tartışma içerisinde köylülerin
tarım dışı faaliyetler içerisinde yer almaları, ancak
mülksüzleşerek ve topraklarını kaybederek örgüt-
lü sektör içerisinde ücretli işçi olarak yer almala-

rı ile olanaklıdır. Küçük meta üretimi koşulların-
da ise, köylü kentsel alanlarda ücretli işçi olarak
çalışsa bile toprak mülkiyetini kaybetmemekte,
dahası köyden gelen geçimlik ürün destekleri ile
kentteki yaşamını sürdürmektedir.

Eskikızılelma Köyü, Bursa ve çevresine önemli
ölçüde göç vermiş olmakla birlikte, göç edenlerin
köyün toplumsal ve ekonomik yaşantısının gelişi-
mine katkısı oldukça sınırlıdır. Yapılan mülakat-
larda alınan bilgilere göre, kent ve kasabada geçi-
ci ve güvencesi olmayan işlerde çalışanların, örgüt-
lü sektörde yani sürekliliği olan güvenceli işlerde
çalışma olasılıkları oldukça sınırlıdır.

2004 yılında başlayan ve Arkeopark projesi ile
devam eden Aktopraklık Höyük kazısı, alana 40
km uzaklıktaki Eskikızılelma köylüleri için mev-
simlik işçi olarak çalışabilecekleri bir iş alanıdır.
Köylüler için başlangıçta geçici mevsimlik işçilik
olan kazı işçiliği, emek süreçlerini dönüştürücü bir
olgu olarak bir olanak haline gelir. Çünkü Aktop-
raklık Kültürel Miras Yönetim Planı’nda Arkeo-
park yerleşkesi, Eskikızılelma köylüleri için sürek-
li tarım dışı faaliyetlerde bulunabilecekleri top-
lumsal, ekonomik ve kültürel bir alan olarak
değerlendirilmektedir.

Köylülerin Arkeopark yerleşkesi içerisinde gerçek-
leştirecekleri ve sürekliliği olan tarım dışı faaliyetlerin
niteliği ile ilgili olarak projenin yürütücüsü Doç.Dr.
Necmi Karul’la yapılan görüşmeye göre Arkeopark
tamamlandığında, köyde yeniden üretilen yerel
ürünlerin bizzat köylüler tarafından satışı öngörül-
mektedir. Sosyolojik çalışma ile, Arkeopark içeri-
sinde oluşturulacak farklı yapılarda köylülerce ger-
çekleştirilmesi öngörülen uygulamalara yönelik ola-
rak köylülerin kendi düşüncelerini ortaya çıkart-
mak amaçlanmıştır.

BÖLÜMÜN DEĞERLENDİRMESİ

Aktopraklık Höyük kazısında işçi olarak çalışan
köylüler projenin yerel aktörlerinden birisi olarak
değerlendirilmektedir. Yerel aktörler olarak köy-
lülerin düşüncelerinin değerlendirilmesi için bir
sosyolojik çalışmanın planlanması, bir yandan köy-
lülerin kısa dönemli mevsimlik işçiler olarak olum-
suz konumlarını dönüştürme, diğer yandan da
köyün korunan ekolojik ve kültürel özelliklerinin
tarım dışı gelişme açısından oluşturduğu potansi-
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yeli değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Arkeo-
park projesinin yürütücüsü Necmi Karul da yerel
bir aktör olarak, proje için bölgedeki özel sektö-
rü ve etkin kişileri harekete geçirmiştir. Sosyolo-
jik çalışma ile, Eskikızılelma köylülerinin “işgü-
cüne katılımını ve girişimcilik potansiyelini arttır-
mak” ve “kendi çözümlerini aramaları, bulmala-
rı ve oluşturmaları için” (Fazlıoğlu 2006) potan-
siyellerinin olduğu, ancak kendi aralarında lider-
lere ihtiyaçları olduğu ve kazı alanının doğal kadın
ve erkek liderleri belirlemek için önemli olduğu
saptanmıştır. Sonuç olarak Eskikızılelma köylü-
lerinin bu proje çerçevesinde “bağımlılıktan kur-
tulmak, kendi çözümlerini aramak, bulmak ve
oluşturmak” (Fazlıoğlu 2006) için potansiyelleri
vardır.
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Ülkemizde kültürel miras yönetimiyle ilgili kav-
ramsal tartışmalara ve uygulamalara öncülük eden
Prof.Dr. Mehmet Özdoğan’ın Aktopraklık Höyük ve
Bursa kentine özgü bir modelin geliştirilmesinde
katkısı büyüktür. Kültürel Miras Yönetim Planı’nın
oluşturulması Aktopraklık Höyük kazıları ile müm-
kün olmuş ve bu çalışmaların finansal kaynağı bugü-
ne kadar İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü tarafından
sağlanmıştır. Ayrıca çalışmalarımız Karsan Otomo-
tiv Sanayi ve Tic. A.Ş, MasterShip Denizcilik Acen-
tası A.Ş. ve Nilüfer Belediyesi tarafından destek-
lenmiştir. Aktopraklık Kültürel Miras Yönetim Planı
çerçevesinde yürütülen çalışmaların ana sponsoru ise
Bursa Büyükşehir Belediyesi’dir.

1 5226 sayılı kanunla 2863 sayılı kanunda değişiklik yapılmış ve
kültür ve doğa varlıklarının korunması konusunda daha etki-
li bir yapılanmaya gidilmiştir. Bunun yanı sıra, 21/7/1983 tarih-
li ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-
nu’nun Ek 2. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanan “Alan Yöne-
timi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile “Yöne-
tim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik” ile “ören yerleri, sit alanları ve etkileşim
sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunda sürdürülebilir
bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendiril-
mesini sağlamak” hedeflenmektedir.

2 Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görev-
leri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2005.

3 Eskikızılelma Köyü ve geleneksel köy canlandırması ile ilgili
olarak A. Deveci ‘Bursa – Eskikızılelma Köyü ve Tarihi-Gele-
neksel Ahşap Yığma Konutları’ başlıklı bölüm ile, N. Karkı-
ner de ‘Yerel Bir Olanak Olarak Arkeoloji: Eskikızılelma
Köyü Örneği’ başlıklı bölüm ile bu makaleye katkıda bulun-
muşlardır.

4 Söz konusu üç kazı alanındaki koruma ve sergileme uygula-
maları TÜBA-KED’in bu sayısında tanıtılmıştır.

5 Köyün Karakeçili Aşireti şenliklerine katıldığına ilişkin resmi
internet sitelerinde bilgiler bulunmasına karşın, bazı köylüler
Karakeçili Aşireti’yle bağlantılarının olmadığını söylemekte-
dirler.

6 Kaynak kişi köy muhtarı Mustafa Başarır’ın anlatımlarına göre,
Helvalı Çeşmesi’nde kazanlarda kaynatılan yemekler ve aşure
yenildikten sonra, Baba (Dede) Tepesi’ne çıkılıp dualar edi-
lirmiş. Tepede bugün artık olmayan üç kabir varmış.

7 (Tayla 2007: 112, 118 ve128)’de “meşe ağacının mimaride
kullanım özellikleriyle ilgili en erken yazılı bilgilerde meşenin
özellikleri tanımlanır. Meşe ağacı gayet sert dokusu sıkı ve lif-
lidir. Bundan dolayı mukavemeti de güçlü olduğundan kuv-
vete maruz aksamlarda kullanımı yaygındır (1925 yılında
Mimar Mühendis Ali Talat’ın Ahşap İnşaat isimli eserinden
naklen)”. “Meşeler yüksek ölçüde dayanıklı ve her tür işlemeye
yatkındırlar. Meşenin ülkemizde çok sayıda türü vardır ve en
zengin ağaç topluluğunu oluşturur. Gerek yaş gerek kuru
ortamda hava etkilerine karşı çok dayanıklıdır. Tanenli (Bir-
çok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada ve hekimlikte
kullanılan, tadı buruk bir madde) oluşu böceklere karşı da
dayanıklı olmasını sağlar.” ve “Türlerine göre orta sertlikte ve
sert bir ağaçtır. Özgül ağırlığı 0.65-1.114 gr.” arasında oldu-
ğunu kaydeder.

NOTLAR
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Res. 1.
Aktopraklık
Höyüğü
B alanı

Res. 3.
Aktopraklık
Höyüğü
Arkeopark
Yerleşim Planı

Res. 2.
B Alanı
Kalkolitik
Dönem
yerleşimi
canlandırma
çizimi
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Res. 4. Arkeopark karşılama mekanı projesi

Res. 5. Arkeolojik yapı kalıntılarının ahşap
kalıba alınarak korunması

Res. 6. Kalkolitik Dönem canlandırması için gerekli
kerpicin makine ile üretilmesi

Res. 7. İmitasyon kerpiçlerin kurutulması

Res. 8.
1/1 ölçekli

Kalkolitik ev
modellerinin

imitasyon
kerpiçlerle

inşası
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Res. 9. Özgün doğal çevre ortamına uygun olarak meşelik bir alanda inşa edilen Kalkolitik ev modelleri

Res. 10. Model evlerin kazı verilerine uygun biçimde yeşil kil
ile sıvanması

Res. 11. Sıva sonrası kireç badanalama ve tabanların
ahşapla kaplanması

Res. 12.
Eskikızılelma
Köyü, genel
görünüm
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Res. 13. Köyde belgelemesi yapılan konutlar
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Res. 14. Köyde belgelemesi yapılan konutlar
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bir ahşap konut

Res. 17. Arkeopark’ta bir konutun yeniden kurulması Res. 18. Arkeopark’ta bir konutun yeniden kurulması

Res. 19. Konutların yeşil kille sıvanması

Res. 21.
Arkeopark’ta
inşa edilmiş bir
Eskikızılelma
Köyü konutu

Res. 20. Konut içinde yer alan ocak
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Res. 23. Arkeoloji ve disiplinlerarası uzmanlara yönelik olarak tasarlanan yapı

Res. 22. Arkeopark’taki geleneksel köy canlandırmasının genel görünümü
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İZMİR-YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ’NDE
YENİ BİR EĞİTİM YÖNTEMİ: ZAMAN YOLCULUĞU
NEW EDUCATIONAL METHODS AT İZMİR-YEŞİLOVA:
TIME TRAVEL

Zafer DERİN

Anahtar Sözcükler - Keywords:

Zaman Yolculuğu, Yeşilova Höyüğü, Neolitik Çağ, çanak çömlek, mühür, çakmaktaşı

Time travel, Yeşilova Höyük, Neolithic Age, pottery, stamp seal, flint

Yaşadığınız çevreye yakından ve dikkatle baktığınız zaman, o bölgede, Ortaçağlarda hatta Taş Devri’nde
yaşamış insanların izlerini bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu projenin amacı, yerel tarihsel çevre ve kül-
türel mirası farklı bir öğretim yöntemiyle ele alarak çocuk eğitiminde kullanabilmektir. “Zaman Yolculu-
ğu Projesi” Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleştirilmektedir. Yeşilova Höyüğü İzmir’in içindeki en eski yerle-
şim alanıdır. Yakın zamana kadar İzmir’in tarihsel geçmişinin en çok 5 bin yıl olduğu düşünülürken, 2003
yılında Yeşilova Höyüğü’nün bulunmasıyla bu görüş geçerliliğini yitirmiştir. Burada gerçekleştirilen kazı-
larda elde edilen bulgular, Batı Anadolu’nun yerleşim tarihini 8500 yıl öncesine götürmüştür. Yüzey top-
rağının 4–5 metre altında ana toprak üzerinde yer alan ilk yerleşim Neolitik Çağ’ın başında başlamış
(M.Ö.6500) ve dönemin sonuna doğru en zengin evresine ulaşmıştır. Yerleşim kısmen Kalkolitik Çağ’da
da devam etmiştir. Höyük alanı sıklıkla yaşanan sel baskınlarının ardından terk edilmiş ve sonunda tama-
men alüvyon tabakası altında kalmıştır.

Bölge kültür tarihi açısından son derece önemli bir arkeolojik alan olan Yeşilova’da hazırlanan Zaman Yol-
culuğu projesi ile çocuklar ve yetişkinler, geçmişteki günleri beş duyularını birden kullanarak deneyimleyebilir-
ler. Çeşitli dönemlere ait kostümler giymek ve bir günü, o dönemde orada yaşamış ve çalışmış insanlar gibi geçir-
mek, yoğun bir anlayış ve bilgi edinimi ile sonuçlanır.

ABSTRACT
If you look around the place where you live more carefully, then you can be sure to find evidence for peo-
ple who lived in the Middle Ages and perhaps even the Stone Age. The aim of this project is to consider
the local historical environment and the associated cultural heritage using a different method of instruc-
tion; the use of child education.
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GİRİŞ

İzmir’in kültür tarihi, kent merkezinde yer alan
Bornova Ovası’nda başlar. Tarihöncesi Dönem’de
zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun
çevre koşullarına sahip Bornova Ovası, İzmir’in ilk
yerleşimcilerine ev sahipliği yapmış, tarım ve hay-
vancılığın yanı sıra avcılığın da sürdüğü uygarca
yaşam bu alanda başlamıştır. İzmir’in içindeki en
eski yerleşime ait kalıntılar da ovanın ortasında
derelerin birleştiği yerde, Yeşilova Höyüğü’nde
bulunmuştur (Derin ve Batmaz 2005; Derin 2006).
2005 ve 2006 yıllarında İzmir Arkeoloji Müzesi
adına, 2008 yılından beri de Bakanlar Kurulu
kararıyla başkanlığımda gerçekleştirilen kazı çalış-
maları sonucunda, Yeşilova Höyüğü’nün yalnızca
İzmir’in değil Ege Bölgesi’nin bilinen en eski yer-
leşim merkezlerinden biri olduğu anlaşılmıştır
(Res. 1).

Yeşilova’nın 400 m kuzeyinde yer alan Yassıtepe
Höyüğü ve İpeklikuyu Höyüğü ile birlikte bu üç
höyüğün bulunduğu 500 m çapındaki alan, İzmir’in
Tarihöncesi Dönem yerleşim alanıdır. Günümüz-
de tamamen toprak altında kalmış olan Yeşilova
Höyüğü’nün bir kısmı, kurumuş derelerin arasın-
da yer almaktadır. Höyükteki ilk yerleşime ait
kalıntı ve buluntular, bugünkü ova seviyesinin
yaklaşık 4-5 m altındaki killi ana toprağın üzerin-
de yer almaktadır. Yerleşim tabakalarının kültür
dolgusu yaklaşık 3–3,5 m’dir. Bunun içinde; Geç
Roma – Erken Bizans Dönemi (I), Kalkolitik
Dönem (II.1–2 ) ve Neolitik Dönem (III.1–8)
olmak üzere, üç kültür tabakası saptanmıştır1.

Neolitik Dönem’in sonuna doğru Bornova Ovası
derelerin getirdiği alüvyonla dolmaya başlamış, bura-
da yaşayan topluluklar da yakın çevre içindeki daha
yüksek yerlere taşınmışlardır. Kalkolitik Dönem’de
Neolitik dolgunun içine açtıkları çukur evlerde yaşa-
yan topluluklar, Tunç Çağı’nda bu alanı artık yalnız
mezarlık olarak kullanmışlardır.

HÖYÜK İLE ÇEVRESİNİN TESCİL VE KORUMA İŞLERİ

Yeşilova Höyüğü kentin içinde olmasına karşın
henüz yapılaşmamış bir alanda bulunmaktadır. Eski-
den bütünüyle meyve bahçeleriyle kaplı olan arazi,
ağaçlar söküldükten sonra moloz çöplüğüne dönüş-
müş durumdadır (Res. 2). Bunu engellemek için
her yıl sürdürülen mücadeleyle çevre kirliliğinin
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Höyüğün bulunduğu
arazide toprak alımı nedeniyle oluşan tahribat dur-
durulmuş ve alanın bilim dünyasına duyurulması
yönünde çalışmalara başlanmıştır. Kazıların başladığı
2005 yılında da, höyüğün bulunduğu alan arkeolo-
jik sit ilan edilmiş ve ilk koruma önlemi olarak çev-
resine tel örgü çekilmiştir.

Höyük ve çevresinin korunmasına yönelik daha kalı-
cı projelerin yapılabilmesi için, imar planının sit ala-
nını dikkate alarak değiştirilmesi gerekmiştir. Kara-
yolu ağının kesiştiği bir noktada yer alan höyük ve çev-
resinde, kültür ve eğitime yönelik düzenlemeleri içe-
ren “Koruma Amaçlı İmar Planı”, Bornova Belediyesi
tarafından kısa süre içinde hazırlanmış ve plan 2009
yılında onaylanmıştır (Res. 3). İzmir Büyükşehir Bele-

“The Time Travel Project” takes place at the archaeological site of Yeşilova, the oldest site in Izmir. Until recent-
ly it was widely accepted that the oldest periods represented in the archaeological history of the Izmir region dated
barely beyond five thousand years before the present. Recent investigations at Yeşilova have resulted in a com-
plete alteration of this perspective as the data obtained date the site back to as early as 8500 years ago.

The earliest levels above virgin soil lie 4-5 meters beneath the topsoil and date to the Early Neolithic (6500 BC).
The later Neolithic levels yield the richest finds although the mound continued to be settled during the Chal-
colithic Period as well. Following continued events of flooding, the site was abandoned and in time it became
covered deeply by alluvial deposits. The Time Travel Project at Yeşilova allows children and adults to experi-
ence the past using all five senses. Students dress up in costumes of the past and actually actively partake in past
activities. This naturally leads to an intense understanding of past lifeways and results in the hands-on acqui-
sition of knowledge.
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diyesi Meclisi ve İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onayla-
nan plan sayesinde Yeşilova Höyüğü ve çevresi, gele-
ceğe yönelik olarak birçok bilimsel çalışmanın yürü-
tülebileceği bir alana dönüştürülmüştür. Bu çalışma-
ların hızla gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin
anlayış ve isteği büyük katkı sağlamıştır.

2010 yılı başından beri Bornova Belediyesi ile höyü-
ğün bulunduğu alanın çevresindeki kamusal alan-
larda çeşitli düzenlemelere başlanmıştır. Höyüğe
ulaşan köprüler, yollar, park alanları, otoparklar ve
yürüyüş alanları, “Neolitik Çağ görünümü”ne uygun
olarak projelendirilmiştir (Res. 4). Bunda amaç;
kent içinde yerleşimi çevresiyle birlikte düzenlemek
ve böylece insanların kolay algılayabileceği, daha
alana yaklaşırken etkilenebilecekleri tarihöncesi bir
yerleşimi topluma sunabilmektir. Çevre düzenle-
melerinde, köprülerin şeklinden kenar korkulukla-
rına, aydınlatma direklerinden çöp kovalarının
biçimlerine kadar her unsurun Neolitik Çağı vur-
gulamasına önem verilmiştir.

DENEYSEL ARKEOLOJİ UYGULAMALARI

Bilindiği gibi son yıllarda ören yerlerinde arkeoloji-
yi ve kültür tarihini öğretmeye yönelik, deneysel
arkeoloji kavramıyla da bütünleştirilen birçok faali-
yet yapılmaktadır. Başta Çatalhöyük olmak üzere
birçok arkeolojik yerleşim alanında, yazın kazı döne-
minde arkeolojiyi ve kültürel değerleri sevdirmeyi
amaçlayan farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.

Arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin
bir kısmı görsel sunumları da içermektedir. Bu
amaçla sit alanlarındaki bazı yapıların bire bir kop-
yaları arkeolojik yerleşimin uygun bir yerine yeni-
den inşa edilmektedir. Çoğunlukla o günün yapım
teknikleri ve hammaddeleri kullanılarak yapılan
yapılar, deneysel arkeoloji konusunun ilginç örnek-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’da Aşık-
lı Höyük’de bazı yapılar, Çatalhöyük’de bir mekan
ve Boğazköy’de surların bir bölümü kerpiç dökü-
lerek yeniden inşa edilmiştir2. Marmara Bölge-
si’nde Aşağı Pınar ve Aktopraklık gibi yerleşim
alanlarında da, tarihöncesi mimariyle benzer özel-
liklere sahip ağaç yapılar köylerden kazı alanlarının
yakınlarına taşınarak sergileme mekanları oluştu-
rulmuştur3. Bu uygulamalardaki amaç, temel sevi-

yesindeki yapıları ayağa kaldırarak ziyaretçilerin
mekanları üç boyutlu olarak algılamasını sağlamak
ve görsel olarak yerleşimin bir bölümünü herkes
tarafından anlaşılır hale getirmektir.

Yeşilova Höyüğü’nde de benzer bir amaç doğrultu-
sunda bugüne dek yapılanlardan farklı bir çalışma
planlanmıştır. Yeşilova’nın özellikle kent içinde ve
üniversite yanında olma avantajını kullanarak, fark-
lı yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak İzmir’in
ilk uygarlık dönemini ve tarihöncesi bir yerleşim
olarak Yeşilova Höyüğü’nü öğretmeyi amaçlayan
“Zaman Yolculuğu” adı altında bir eğitim programı
başlatılmıştır.

ZAMAN YOLCULUĞU

Yurtdışında birçok uygulaması olan zaman yolculuğu
etkinliği, Türkiye’de bütün boyutlarıyla kapsamlı
bir biçimde ilk kez Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleş-
tirilmiştir. Bornova Belediyesi ile deneme amaçlı
olarak 2009 yılı mayıs ayında başlanan projenin,
2011 yılında sürekli bir aktiviteye dönüşmesi plan-
lanmıştır.

“Zaman Yolculuğu”; Bornova Belediyesi ve İsveç
Kalmar Belediyesi ortaklığıyla İzmir’in içindeki tarih-
öncesi yerleşimi, burada yaşamış “İlk İzmirliler”in
kültürünü anlatabilmek ve öğretmek amacıyla baş-
latılan uluslararası bir projedir.

Projeye ilişkin deneme amaçlı faaliyetler, “İzmir-
Bornova’nın Tarih Öncesi Dönemi Yerleşimi Yeşi-
lova Höyüğü, Eğitim ve Sergi Alanı”nın bir bölü-
münde gerçekleştirilmektedir. Ege Üniversitesi,
Bornova Belediyesi ve İsveç-Kalmar Kent Müzesi
işbirliği içinde kurulacak Neolitik köyde zaman yol-
culuğu, sürekli bir etkinlik olarak yıl boyunca devam
edecektir. Bu proje için höyüğün kültür toprağının
daha önce tümüyle alındığı 3. derece arkeolojik sit
alanı seçilmiştir.

Arkeolojik alanla bütünleşen ve Neolitik köy, eğitim
- sergi binaları ile kazı evinden oluşan bir yapı top-
luluğu şeklinde hazırlanacak proje (Res. 5) ile ilgili
olarak Bornova Belediyesi tarafından 2010 yılında
“Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi
Merkezi” adlı ulusal düzeyde ödüllü bir uygulama
projesi yarışması açılmıştır. Böylece kent içindeki bir
tarihöncesi kazı alanının, bütüncül bir yaklaşımla
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planlanarak topluma sunulması hedeflenmiştir.
Arkeolojik alanı turizm ve eğitimle bütünleştiren bu
projenin ana amacı, tarihi toplum için “yaşayan”
bir kavram haline getirmek ve kentliler arasında
tarihi alanlara yönelik bir anlayış ve bağlılık geliş-
tirmektir. Bunun sağlıklı bir biçimde gerçekleşebil-
mesi de ancak Üniversite, belediye ve eğitim kurum-
ları arasında bir işbirliği kurulmasıyla mümkündür.

İlk kez İsveç Kalmar Kent Müzesi tarafından 1980
yılında başlatılan ve yeni bir eğitim şekli olarak
İsveç’in birçok kentine yayılan zaman yolculukları,
2004 yılından itibaren uluslararası düzeyde sürdü-
rülmeye başlanmıştır. Etkinlikler kısa bir süre için-
de Avrupa’dan, Asya, Afrika ve Amerika’ya kadar
birçok ülkeye yayılmıştır4.

Bornova Belediyesi Zaman Yolculuğu projesine,
İsveç Belediyeler Birliği ile ortaklaşa yapılan Tusenet5

projesindeki belediyelerden biri olarak katılmıştır. Bu
işbirliğindeki ana konu, alan işbirliğinin (triple helix)
gelişimi ve sürdürülebilir turizmdir. Yapılan ön çalış-
malar sonucunda Bornova Belediyesi, Yeşilova
Höyüğü ve kültürel sürecini bu projeye katmaya ve
höyükte Zaman Yolculuğu etkinliği yapılmasına
karar vermiştir. Böylece Bornova Belediyesi ve Ege
Üniversitesi işbirliğiyle ön eğitim ve uygulama çalış-
malarına başlanmıştır. Bu amaçla “Time Travel”
okulları ve eğitim yöntemleri İsveç’e gidilerek yerin-
de incelenmiş, İsveç Kalmar Kent Müzesi uygula-
maları örnek alınmıştır. Ancak Yeşilova’da düzen-
lenecek etkinliğin içeriği tamamen buraya özgü ola-
rak Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi görevli-
leri tarafından saptanmıştır. İsveç Kalmar Kent
Müzesi’nin yaptığı Avrupa projesinde Yeşilova’daki
uygulamalara teorik ve eğitim kapsamında destek
sağlanmış, arazi üzerindeki mekanlardan giysilere
kadar birçok hazırlık Bornova Belediyesi tarafından
gerçekleştirilmiştir.

ZAMAN YOLCULUĞU PROJESİNİN AMACI

Yeşilova Höyüğü İzmir kentinin içinde yer alması
nedeniyle tarih ve kültür turizmi için geniş olanak-
lara sahiptir. Burada yapılacak tarihsel canlandır-
malar özellikle gençlere odaklanarak kültürel kim-
liği güçlendirmek için bir fırsat sunacak ayrıca, tari-
hi yerleri turistler için “yaşayan tarihi alanlar” hali-
ne getirme işlevi görecektir. Zaman Yolculuğu, yerel
tarihsel çevrede gerçekleşen bir öğretim şeklidir ve

öğrenimde alternatif bir yöntemdir. Bu bakımdan
Yeşilova Höyüğü bu tür faaliyetlerin yapılabileceği
uygun bir konuma ve başlangıcı çok eskiye giden bir
tarihsel sürece sahiptir. Tarihsel çevre eğitimi, okul-
ların izlediği eğitim programı ve çalışma planları
takip edilerek, tarih konularının (derslerinin) uygu-
lamalı öğretilmesine dayanır; ekstra bir konu değil-
dir. Zamana Yolculuk okuldaki öğretimi tamamla-
yan farklı bir uygulamadır.

Bu yöntemle kalitesi yüksek bir öğretim metodu
yaratılarak, öğrencilerin gerçekleri anlaması, yeni
beceriler ve daha derin bilgiler kazanması sağlana-
bilir. Anadolu’nun zengin tarihi geçmişi göz önüne
alındığında, bu yöntemi Neolitik Çağ’dan Cumhu-
riyet Dönemi’ne kadar farklı tarihlerdeki olaylara
uygulamak da mümkündür.

Bu aktivitenin uygulandığı alanlarda eğitim açısından
okullara katkıda bulunmanın yanı sıra, sosyal ve
ekonomik bakımdan da İzmir’e ve Bornova’ya katkı
sağlanacaktır. Örneğin;
� Zaman Yolculuğu turistik olanaklar yaratacak,

turistlerin bu bölgeye ilgi duymasını sağlayacaktır.
� Proje ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak ve

Bornova’yı bir çekim merkezi yapacaktır.

ZAMAN YOLCULUĞU AKTİVİTESİNİN
UYGULAMA AŞAMALARI

Yeşilova Höyüğü Zaman Yolculuğu öğrencilerin
yalnızca alana gelip zamanı yaşayacakları birkaç
saatlik bir etkinlik değildir. Zaman Yolculuğu, yoğun
hazırlık süreci gerektiren bir ön eğitim, aktivite ve
sonrası olmak üzere toplam üç aşamalıdır. Bütün
çalışmalar Yeşilova Höyüğü kazı ekibinde yer alan
doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileriyle birlikte
yapılmaktadır. Bu eğitmen grubu yürüteceği çalış-
manın ön eğitimini almış, yapacağı uygulamadan,
konuşacağı konulara kadar ayrıntılı bilgilerle dona-
tılmış olarak alanda hazır bulunmaktadır. Okullar
etkinliğe aşama aşama dahil edilmektedirler.

Ön Eğitim
Zaman Yolculuğunun öncesinde öğrencilere yaş
gruplarına göre farklılık içeren bir ön eğitim veril-
mekte ve katılımcılar araştırmaya yönlendirilmekte-
dir. Burada önemli olan bu eğitimin Zaman Yolcu-
luğu’nun yapılacağı tarihi çevre ve konu ile ilgili
olmasıdır. Yeşilova örneğinde İzmir’in ilk uygarlık
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dönemi kültürü ve Yeşilova Höyüğü ön plana çıka-
rılmaktadır. Bu gibi tarihi konularda ilköğretim 6.
sınıf yani 11–12 yaşındaki öğrenciler uygun yaş gru-
bunu oluşturmaktadır (Res. 6). Öğrenciler tarih çağ-
larını ilk kez bu sınıfta öğrendikleri için zaman yol-
culuğu etkinliği, eğitim programına uygun düşmek-
tedir. Bu çerçevede Yeşilova Höyüğü Neolitik kültür
tabakalarının günlük yaşama ilişkin bulgularını içe-
ren zaman yolculuğunun höyükte gerçekleştirilmesi
uygun bulunmuştur. Alana gelen öğrencileri eğitip,
kendi tarihi alanlarında zaman yolculuğuna çıkartan
düzenli bir organizasyon kurulmaya çalışılmıştır.
Katılım talebinin çok olması nedeniyle, İzmir’in fark-
lı semtlerinden özel ve devlet okulları seçilmiştir.
Bu okulların öğrenci seçiminde de okul yönetimle-
rinin inisiyatifine bağlı olarak ve alanın büyüklüğü
dikkate alınarak, çoğunlukla 35 kişiyi geçmeyecek
şekilde karma gruplar oluşturulmuştur.

Bunun için alanda uygulamaya başlamadan bir hafta
önce, katılacak öğrenci ve öğretmenlere, Anado-
lu’daki ilk uygarlıklar ve Yeşilova Höyüğü ile ilgili
kısa bilgi ve zaman yolculuğunun içeriğini kapsayan
bir konferans verilmektedir. Bunda amaç öğrenci-
lerin ön eğitim alarak zaman yolculuğuna katılma-
sını sağlamaktır. Öğrencilerin söz konusu etkinliğe
katılacakları güne kadar konuyla ilgili araştırma
yapmaları ve bilgi edinmeleri öngörülmüştür. Ön eği-
tim aşamasında öğrencilere, alanın tarihsel özellik-
lerini anlatan bir metin ve Neolitik köyde yaşaya-
cakları gün ile ilgili olayları içeren bir “senaryo”
dağıtılır. Senaryo, tarihi alan içinde, olasılıkla Neo-
litik Dönem’de yaşanmış bir olayı ele almaktadır.
Senaryoyu oluşturan metin, Kalmar Müzesi’nden
gelen ekip, Bornova Belediyesi görevlileri ve Yeşi-
lova Kazı Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla oluştu-
rulmuştur. Kazı alanında ortaya çıkarılan bulgular ve
höyüğün kültürel süreci dikkate alınarak hazırla-
nan senaryonun tamamen Yeşilova Höyüğü’ne özgü
olması amaçlanmıştır. Çünkü her arkeolojik alan
kendine özgü bir kültürel yapıya sahiptir, farklı yer-
lerde aynı uygulamalar ve senaryolar uygulanamaz.

Senaryo, alana gelen öğrencilerin bir eğlence mer-
kezine gelir gibi hazırlanmalarını engellemektedir.
Yeşilova Höyüğü Zaman Yolculuğu senaryosu, iki
olay üzerine odaklanan bir sayfalık metinden oluş-
maktadır. Tarihöncesi dönemde de görülen iklim
değişiminin toplumlar üzerindeki etkisi ve bölgeye
yapılan göçler, tarihsel süreç içinde işlenerek bir

metin haline getirilmiştir. İklim değişimi, Neolitik
Dönem’in sonunda Batı Anadolu toplum yaşamını
etkileyen, coğrafi değişimlere de neden olan bir
çevre felaketine yol açması nedeniyle konu olarak
seçilmiştir (Derin vd. 2010: 16). Bunun yanı sıra
Anadolu kültürünün oluşmasında, farklı bölgelerden
gelerek yerleşip bu toprakları sahiplenenlerin de
büyük etkisi olduğunu ve hatta bu sürecin günü-
müzde de sürdüğünü vurgulamak için, senaryoya
göçmenlik olgusu da katılmıştır. Böylece binlerce yıl-
dır bu verimli topraklarda bir arada yaşayan farklı
toplulukların kültürel katkısı da anlatılmaya çalışıl-
mıştır. Bu yöntemle Zaman Yolculuğu katılımcıla-
rın yalnızca tarihöncesini yaşamasıyla sınırlı değildir.
Öğrencilerin, yaşayacakları tarihi alanın yanı sıra
geçmiş ve günümüzde yaşanan olaylar arasında bir
köprü kurup sosyal içerikli bir olay içine sokularak
tartışmaları ve böylece düşünmeleri hedeflenmiştir.
Bu durum senaryoya, İç Anadolu’dan gelen iki göç-
menin köydeki üretime katılmaları ve yerli köy top-
lumuna olumlu katkıları; yeni kaplar, mühürler üret-
meleri, boyama yapmaları gibi el becerileri şeklinde
yansıtılmıştır.

Deneme amaçlı ilk uygulamalarda Yeşilova Höyü-
ğü’ne gelen öğrenci grupları, alanın küçüklüğü dik-
kate alınarak 30–35 kişi olarak belirlenmiştir. Buna
göre her etkinlikte Yeşilova kazı ekibinden bu konu-
da ön eğitim almış 10–11 eğitmen görev almıştır.
Eğitmenler kazı ekibi içinde deneyimli, kültürel
süreci iyi bilen, Yeşilova’nın kültürel süreciyle ilgili
lisans, yüksek lisans ve doktora yapan arkeoloji
öğrencileri ve arkeologlardan oluşmaktadır. Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden bir öğretim üyesi,
eğitimi pedagojik açıdan incelemekte ve yönlendir-
mektedir. Bunların dışında eğitmen grubuna Bor-
nova Belediyesi’nden takı tasarımı öğretmeni ile
drama eğitimi konusunda uzman bir tiyatrocu da
katılmaktadır. Alanın genişletilerek, Neolitik köyün
tümüyle kurulmasından sonra, günlük katılımcı
öğrencilerin ve eğitmenlerin sayısında artış hedef-
lenmektedir. Etkinlik programı öğrencilere uygula-
madan bir hafta önce düzenlenen konferans sıra-
sında dağıtılmaktadır.

Arkeolojik Alanda Gezi
Öğrenciler etkinlik günü sabah 9.00’da Yeşilova
Höyüğü’ne gelerek hazırlanmaya başlarlar. Alanda
görevli eğitmenler ise öğrencilerin gelişinden bir
saat önce gelerek hazırlıklara başlamakta, gerekli
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eşya ve aksesuarları buraya taşıyarak yerleştirmek-
tedir. Öğrenciler Yeşilova Höyüğü’ne geldiklerinde
Neolitik köye girmeden kazı alanına alınmakta,
burası dolaştırılıp kalıntılar üzerinde kültürel süreç
ile ilgili bilgi verilmektedir (Res. 7). Böylece zaman
yolculuğuna çıkmadan önce yaşayacakları dönemin
maddi kalıntılarını görmeleri sağlanmaktadır. Bu
şekilde geçmişle daha kolay bağ kurmaları hedef-
lenmiştir. Burada öğrencilerden birçok antik kent-
te de görebilecekleri ve çoğu zaman anlayamaya-
cakları temel seviyesindeki kalıntılardan bir köyü
hayal edebilmeleri istenmektedir.

Zaman Yolculuğu
Zaman Yolculuğu etkinliği kazı alanı gezisinin hemen
ardından başlamaktadır. Öğrenciler kazı alanı ve
Neolitik köyden uzak bir yerde, üzerlerine deriden
yapılma giysileri giyip, boyunlarına daha önce belir-
lenen doğadan alınma adların yazılı olduğu isimlik-
lerini takarlar. Neolitik köye gitmeden önce öğren-
cilere etkinlik sırasında cep telefonu ve fotoğraf maki-
nesi kullanılamayacağı hatırlatılır. Öğretmenlerin
etkinlik içine girmeyip, köyün dışındaki izleme yerin-
den öğrencilerini izlemeleri ve fotoğraf çekmeleri
gerektiği belirtilir. Teknolojinin köyün içine sokul-
maması ve öğrencilerin öğretmenlerinden uzakta
kendi başlarına kalmaları önemlidir. Bu şekilde öğren-
cilerin daha iyi konsantre oldukları gözlenmiştir.

Öğrenciler giyindikten sonra Neolitik köye yürüye-
rek ulaşırlar ve öncelikle köy başkanının evine girer-
ler. Bu ev aynı zamanda zaman makinesi işlevini
görür. Ev içinde köy reisi, hafif karanlık ortamda
kavala benzeyen üflemeli bir çalgı sesi eşliğinde
öğrencilerin gözlerini kapattırıp, onları günümüzden
geriye doğru götürerek, çevrede binaların olmadığı
ve tamamen doğal bir yaşamın sürdüğü Yeşilova’yı
hayal edip düşünmelerini sağlar. Öğrencilerin birer
birey olarak köyde yaşayabilmek için, üretmeleri
gerektiğini hatırlatır. Ardından öğrenciler ev dışına
çıkarlar ve evin önünde yüzleri boyanarak köyün
içine dağıtılırlar. 5–6 kişiden oluşan her bir öğrenci
grubunun kendi içinde 15’er dakikalık süreler halin-
de değişerek Neolitik Dönem’e ait günlük yaşamın
bütün aşamalarına katılmaları sağlanır (Res. 8).
Yemek aşamasından sonra öğrencilere istedikleri
etkinliğe katılabilecekleri yaklaşık 10–20 dakikalık
serbest bir süre verilir. Toplam 3 saat kadar süren
uygulamada İsveç’te yürütülen etkinlikler de dikka-
te alınmıştır. Öğrencilerin bütün aktivitelere katıl-

malarına karşın, sürenin bitiminden sonra yine de
ayrılmak istemedikleri gözlenmiştir. Köy içindeki
etkinlikler:

Alet Yapmak
Öğrenciler yakın çevre içinden getirilen çakmak taşı
kütlelerini, farklı teknikler kullanarak kırar ve böy-
lece kesici, delici, kazıyıcı gibi taş aletleri yapmayı
öğrenirler. Bu bölümde çalışırken obsidyenin ve
çakmaktaşının özelliklerini tanımaları sağlanır ve
bunların o dönem ticaretinin önemli malları olduğu
anlatılır.

Taş Aletleri Kullanmak
Çakmaktaşı kesicilerin dal parçalarının iç kısmına
yerleştirilmesiyle üretilen oraklarla, alan içindeki
otlar biçilir ve taş aletlerin nasıl kullanıldığı öğreni-
lir (Res. 9).

Kili İşlemek ve Eşya Üretmek
Höyük alanından çıkarılan kilden küçük kaseler,
takı için boncuklar, sapan taneleri, mühürler ve
küçük heykelcikler yapmayı öğrenirler. Bu aşamada
“güneşin doğduğu yerden” geldiğini bildikleri ve
Yeşilova’ya yerleşmeyi isteyen göçmenler mühür
yapmasını öğretirler (Res. 10). Burada önemli olan
göç olgusunu vurgulayan bir olaya öğrencileri hazır-
lamaktır. Bunun için göçmenlerin köy toplumuna
katkısını ve uyum içinde birlikte yaşama kültürünü
öğretmek hedeflenmiştir.

Kilden Yapılan Eşyaları Pişirme
Kil eşyaların nasıl pişirildiğini göstermek için evin
önünde bir ateş yakılır ve etkinliğe hazırlık olarak bir
önceki hafta üretilip gölgede kurutulmuş olan kil
nesneler pişirilir (Res. 11). Burada ateş içinde oksi-
jenli ortamda ya da duman içinde pişen objelerde
renk farkının nasıl oluştuğu, kapların nasıl daha iyi
pişirilebileceği uygulanarak gösterilir.

Süs Eşyaları ve Boyama Yapmak
Öğrencilerin kil boncuklar, kemik ya da taş parçaları
ile takı yapmaları sağlanır. Bu tür nesneler doğal ip
ve şerit şeklinde kesilmiş deri parçalarına dizilerek
kolye yapılır. Bazı kolyelerde de delinmiş deniz hay-
van kabukları ve yumuşak taşlar kullanılır (Res. 12).
Böylece çeşitli maddelerin takı ve süs eşyasına nasıl
dönüştürülebileceği anlatılır. Deri ve kaba çuval
türü parçaların üzerine renkli boya kullanılarak, kil
mühürlerle baskı ya da parmakla bezeme yapılır ve
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günlük yaşama ilişkin resimler çizilir. Burada amaç,
çocukların hayal dünyasını betimlemeler yoluyla
açığa çıkarmaktır.

Yemek Kültürü
Yeşilova Höyüğü Neolitik tabakalarında çıkan
bulgulardan yola çıkılarak buğday, mercimek ve
hamur parçaları kullanılarak hafif sulu bir yemek
toprak kapta odun ateşinde pişirilerek hazırlanır.
Açık mutfak alanının bir bölümünde öğütme taşı
ve dibek kullanılarak un yapmayı öğrenen çocuk-
lar (Res. 13), bir başka bölümde de kepekli undan
küçük pide şeklinde ekmek yapıp, göçmenlerin
getirdiği mühürle bunların üzerine baskı yaparlar.
Ekmekler, kilden aslına uygun olarak yapılmış
düz damlı bir fırında pişirilir ve üzeri mühürlü
hamurla kapatılmış kaplara konur (Res. 14). Bura-
da amaç toplumun ortaklaşa çalışarak yiyecek
üretmesini ve pişirilenlerin adaletli paylaşım için
mühürlü kaplar içinden alınarak herkese eşit şekil-
de dağıtılmasını göstermektir. Öğrenciler bu uygu-
lamayla fırında yemek pişirmeyi ve mühürlerin
olası kullanım şeklini de görmüş olurlar.

Av
Etkinliğin bir bölümünü de sapan tanelerinin kul-
lanılması ve bunların hedeflere atılması oluşturur.
Gerçek sapan taneleri kontrolsüz atıldığında tehli-
keli olabileceği göz önüne alınarak, bunların yerine
çam kozalakları kullanılmıştır.

Yemek
Zaman Yolculuğu’nun sonuna doğru hep birlikte
yemek yenilecek alan hazırlanır. Alanda pişirilen
yemekler küçük toprak kaplara konulur, yanında
yeni pişmiş ekmek ile bardakta nar suyu verilir (Res.
15). Hep birlikte yemek yenilirken ekmeğin yetme-
diği durumlarda sorun üretimin yetersizliği ile iliş-
kilendirilerek, toplumdaki üretim zincirinde her
bireyin katkısı vurgulanır.

Etkinliğin en önemli kısmı, yemeğin sonuna doğru
başlatılır. Bu aşamada her üretim biriminde konu-
şulmuş olan iklim felaketine karşı alınacak önlem-
ler ve göçle köye gelenlerin topluma yararı ve zara-
rı tartışılıp, göçmenlerin köye yerleşip yerleşemeye-
ceği oylanır. Öğrenciler başta karşı görüş bildir-
mekte, ancak göçmenlerin köy üretimine katkısı ve
getirdiği olumlu yenilikler vurgulandığında, hepsi
göçmenlerin köye kabulü yönünde destek vermek-

tedir. Yemeğin ardından öğrencilere kısa bir süre
serbest zaman verilerek, istedikleri gibi davranma-
larına olanak tanınır. Etkinlikte katılımcıların en
çok hoşuna giden bu serbest zaman dilimidir.

Eğitimin Sonunda Yapılan Uygulamalar ve Sonuçları
Eğitimin sonunda, köy içinde birlikte fotoğraf çek-
tirilir. Öğrenciler köyden ayrılarak 2010 yılına doğru
yolculuğa başlarlar. Bunun için arazide bulunan,
üzerinde Neolitik Dönem’den başlayarak Cumhu-
riyet’e kadar tüm dönem adlarının yazılı olduğu lev-
haların yanından geçilerek günümüze ulaşılır. Son
levha öğrencilerin doğdukları günü simgeler. Böylece
öğrenciler eğlenceli bir şekilde günümüze gelirler.

Etkinliğin sonunda öğrenciler deri giysilerini teslim
eder, hazırladıkları takıları ve kullandıkları isim-
likleri günün anısı olarak yanlarına alırlar. Her
öğrenciye katılımı için üzerinde orada kullandığı
adın yazılı olduğu bir belge verilir. Her öğrenci
alandan ayrılmadan önce etkinlikle ilgili bir sayfa-
lık basit bir test doldurur (Res. 16). Eğitim Fakül-
tesi’nden bir öğretim üyesi tarafından testlerde
uygulamanın öğrenciler üzerindeki etkisi ve sonuç-
ları değerlendirilir ve bunun ışığında eksiklerimiz
tespit edilmeye çalışılır.

Yeşilova Höyüğü’nde 2009 Nisan ayında başlattığı-
mız bu etkinlik kış dönemindeki üç ay hariç, bütün
yıl boyunca hava şartlarının uygun olduğu hafta içi
bir günde gerçekleştirilmiştir. Çalışma esas olarak
11–12 yaş grubunu hedeflemekle birlikte, deneme
amacıyla az sayıda 4–5 ve 8–9 yaş grubu öğrenciler
ile yetişkinler de etkinliğe alınmış, yurt dışından 60
kişilik bir öğrenci grubu da kabul edilmiştir. Bu
şekilde 21 okuldan gelen 1200 kadar öğrencinin
zaman yolculuğu yapması, Anadolu’nun ilk uygarlık
dönemini yaşayarak öğrenmesi sağlanmıştır.

SONUÇ

Etkinliğin ardından öğrencilerden edinilen izlenim
ve test sonuçları, katılımcıların tarihöncesi döne-
mi öğrenmelerinin yanı sıra başka kazanımlar da
elde ettiklerini ortaya çıkartmıştır. Senaryo gere-
ği yapılan uygulamalarda, göçmenlerin topluma
katkıları ölçüsünde, yerli topluluğun bir arada
yaşamaya yönelik olumlu düşüncelerinin arttığı
görülmüştür. İklim değişimine karşı alınması gere-
ken önlemlere ilişkin olarak, özellikle su kaynak-
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larının tutumlu kullanımı ve çevrenin yeşillendi-
rilmesi konuları ön plana çıkmıştır. Öğrenciler
üreterek yaşamaktan ve emek vererek yapılan
işlerden çok mutlu olmuşlardır. Bir kolye yap-
mak, buğdayın ezgi taşında ezilmesi, ekmeğin pişi-
rilmesi ya da çevredeki otların taş aletlerle kesilip
temizlenmesi gibi bazı işlerin emekle başarılması,
öğrencilerin kendilerine olan güvenini arttırmıştır.
Öğrencilerin çoğu doğa içinde yaşamanın zevkli
ama bir ölçüde zor olduğunu anlamıştır.

İsveç Kalmar Müzesi’nin teknik desteği ve Bor-
nova Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen
Zaman Yolculuğu etkinliği ile, bireyin kendi yerel
tarihini öğrenmesini sağlama, daha geniş anlam-
da kültürü sahiplenme ve geçmişi çok eskiye giden
bir kimlik duygusunun oluşması istenmiş, bunun
yanı sıra arkeoloji bilimi ile toplumu buluştur-
mak hedeflenmiştir. Böylece öğrenciler tarihi
değerleri anlayarak daha iyi sahiplenecektir.
Öğrencilerden ve öğretmenlerden aldığımız mesaj-
lardan bu eğitim yönteminin çok yararlı olduğu,
öğrencilerin yaşadıkları deneyimin etkisinden gün-
lerce çıkamadığı anlaşılmıştır.

Projenin ana amacı, tarihi toplum için “yaşayan” bir
kavram haline getirmek ve kent sakinleri arasında tari-
hi alanlara yönelik sevgi geliştirmek için üniversite,
belediye ve eğitim kurumları arasında bir işbirliği
kurmaktır. Proje, ilk yıl için deneme amaçlı küçük bir
köy birimi içinde gerçekleştirilmesine karşın, amaç-
lanan bu hedefe ulaşılmıştır. 2010 yılı sonuna doğru
kurmayı planladığımız 6–8 hanelik büyük köyde (Res.
17) daha deneyimli olarak farklı etkinliklerle dona-
tılmış zaman yolculukları hedeflemekteyiz.

Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleştirilen zaman yol-
culukları, orta eğitime destek veren bir eğitim yön-
temi olarak örnek bir uygulamadır. Bu sayede arkeo-
lojik alanlardaki çalışmalara farklı bir boyut katıl-
makta ve çeşitli tarih dönemlerine yönelik olarak da
bu tür etkinliklerin gerçekleştirilebileceği sınanmış
olmaktadır. Bu tür etkinlikler aynı zamanda Neoli-
tik Dönem buluntularının kullanımını ve üretim
şekillerini deneme olanağı sağlayan deneysel arkeo-
loji uygulamalarının gelişmiş bir örneğidir. Höyük-
teki kazı ile yan yana devamlı bir aktivite şeklinde
gerçekleştirilen çalışmalar, Yeşilova Höyüğü’nü
“yaşayan bir tarihöncesi alan”a dönüştürmüştür.
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TARİHÖNCESİ YERLEŞMELER İLE ÇEVRENİN
MODELLENMESİNDE SÖZLÜ TARİH VE
ETNOARKEOLOJİNİN YERİ
FEATURING ORAL HISTORY AND ETHNOARCHAEOLOGY IN MODELLING
PREHISTORIC SETTLEMENTS IN CULTURAL LANDSCAPE

Sevil GÜLÇUR - Işıl DEMİRTAŞ - Pınar ÇAYLI

Anahtar Sözcükler - Keywords:
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Central Anatolia, prehistoric archaeology, natural and cultural environment, lost values, ethnoarchaeo-
logy, oral history

Güvercinkayası (Çatalsu, Gülağaç- Aksaray), İç Anadolu’da Melendiz su yatağının sağ kıyısında, dar korunaklı
bir vadinin yatağa açılan kenarında, tek başına yükselen bir kaya masifinin üzerinde konumlanmıştır. Yerleş-
me 1994 yılında “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri Yüzey Araştırması” sırasında envantere alınmıştır. Yüzey araş-
tırması alanı, batıda Tuz Gölü eşiği, kuzeyde Aksaray-Nevşehir şosesi, doğuda Derinkuyu–Niğde hattı, güney-
de Hasan Dağı ve Melendizler’in kuzeye bakan etekleriyle sınırlıdır.

Tıpkı günümüz köy, kasaba ve kentleri gibi, eski yerleşmeler de dönemlerinin ekolojik ve sosyo-ekonomik koşul-
ları doğrultusunda belirli coğrafi konumları seçerek gelişmiştir. Güvercinkayası ve çevre araştırmaları kapsa-
mında, 2007 yılında başlatılan sözlü tarih ve belgeleme çalışmalarının bir ayağı, kullanılabilir çevrenin kültü-
re nasıl yansıdığını saptamaktır. Bu araştırma projesinin programı ve hedefleri yerleşim arkeolojisi, tarihönce-
si kültürel ve doğal çevre, yerleşme modelleri anahtar kelimeleriyle özetlenebilir.

Ülkemizin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak arkeolojik kazılarda, büyük ölçüde toprak altında yok olma-
dan kalabilen, yanmış ya da petrifiye olmuş malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerden bir bölümü de, ancak
uzmanlarınca ve gelişmiş analiz yöntemleriyle saptanabilmektedir. Elde edilen veriler giderek çoğalsa da, arka
plandaki güncel yaşamı modelleyecek bilgiler yine de çok kısıtlı kalmaktadır. Bu modellemeleri gerçekleştirile-
bilmek için, bakış açılarını geliştirip yönlendirebilecek etnoarkeolojik kayıtlara ve sözlü tarih çalışmalarına gerek-
sinim duyulmaktadır.

275

TÜBA-KED 8/2010

ÖZET

D.21 275-304/ SEVIL GULCUR:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:38 AM  Sayfa275



Sevil GÜLÇUR - Işıl DEMİRTAŞ - Pınar ÇAYLI

276

GİRİŞ

1989 yılında Aşıklı Höyük kazıları ve Aksaray pro-
jesini hayata geçiren Ufuk Esin, çevredeki yeni çalış-
maları da yönlendirerek, o günlere değin hakkında
çok az şey bilinen Orta Anadolu tarihöncesi arkeo-
lojisinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur1.
1993–2001 yılları arasında yürütülen “Aksaray, Nev-
şehir, Niğde İlleri Yüzey Araştırması” da kendisinin
öncülüğünde başlatılmıştır (Gülçur 1996). Araştır-

ma alanı, antik çağlarda Persler’in burada gördük-
leri hızlı atlara gönderme yaparak Katpatouka, Cap-
padocia olarak tanımladıkları bölgenin batı kesi-
minde yer almaktadır2. Söz konusu alan, batıda Tuz
Gölü eşiği, kuzeyde Aksaray-Nevşehir şosesi, doğu-
da Derinkuyu–Niğde hattı, güneyde Hasan Dağı ve
Melendizler’in kuzeye bakan etekleriyle sınırlan-
mıştır (Res. 1).

Özellikle arkeoloji öğrencilerinin, bu türden çok katmanlı araştırma metotlarıyla tanışmaları, ileride uzman-
laşacakları mesleklerine bakış açılarını olumlu yönde geliştirecektir. Yine bu bağlamda doğal çevreyle birlikte
alan planlamasının öneminin kavranması, hem arkeolojinin daha bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasında, hem
de tarihöncesi alanların korunma ve sergileme konseptleri gibi diğer aktivitelerde de noktasal yaklaşımların yeri-
ne daha geniş tabana yayılmış yaklaşımların benimsenmesinde etkili olacaktır.

ABSTRACT

Güvercinkayası (Çatalsu, Gülağaç-Aksaray) is situated on a solid rock massive, on the edge of a narrow val-
ley along the right bank of the Melendiz River in Central Anatolia. The settlement was registered in 1994, dur-
ing the “Aksaray, Nevşehir, Niğde Provinces Survey.” The survey area is limited with the ridge of Lake Tuz in
the West, Aksaray-Nevşehir road in the North, Derinkuyu-Niğde line in the East and the northern foothills of
the Mount Hasan and Melendiz Mountains in the South.

Not unlike modern villages and towns, ancient settlements were developed as a consequence of certain
choices of geographical locations according to the ecological and socio-economic conditions of their age.
One component of the oral history and documentation project, started in 2007 under the framework of
the Güvercinkayası regional surveys, is to assess the effect of the utilizable environment on culture. The
programme and goals of this research project can be summarized with the keywords settlement archae-
ology, prehistoric culture and natural environment, settlement models.

Depending upon the climate and soil structure of Turkey burned or petrified material can be found during archae-
ological excavations, having been preserved beneath the earth without perishing. A part of these materials can
only be detected through advanced methods of analysis by experts. Even though the acquired data is on the
increase, the necessary information to model the daily life in the background is still very scant. In order to real-
ize these models, ethnoarchaeological records and oral history studies are required, which help develop and shape
perspectives.

Especially, introducing students of archaeology to this kind of multi-layered research method would positively
improve their stance towards their future profession. Again in this context, the appreciation of the significance
of spatial planning within the environment would be influential in viewing archaeology in a more holistic fash-
ion and adopting more broad-based approaches instead of discrete ones when conducting other activities such
as the restoration and protection of prehistoric sites.

GÜVERCİNKAYASI: KENTLEŞME ÖNCESİ KÜLTÜREL ÇEVRE
SORUNLARI VE ETNOARKEOLOJI

Sevil GÜLÇUR

D.21 275-304/ SEVIL GULCUR:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:38 AM  Sayfa276



TÜBA-KED 8/2010

277

Ülke kültür envanterine katkıda bulunmak amacıy-
la dönem ve tür gözetmeksizin yürütülen Aksaray,
Nevşehir, Niğde İlleri yüzey araştırmaları sırasında üç
yüzden fazla buluntu alanı belgelenmiştir. Çalışma-
nın bir diğer amacı da sınırları önceden belirlenmiş,
arazi yapısı değişken bu ortak kültür çevresinin sağ-
ladığı verilerden yola çıkarak, başta tarihöncesi
buluntu alanları olmak üzere yerleşmelerin arazi
kullanımı, yerleşme düzenleri ve ekonomik yapıları-
nı süreç içindeki gelişim ve değişimleriyle birlikte
irdeleyerek, yanıtlanmayı bekleyen sorulara açıklık
kazandırmaktır. Arkeolojik verilerle birlikte jeolojik
yapı, iklim, yabanıl yaşam, hammadde ve su kay-
nakları gibi ekolojinin tüm katmanları da kültür çev-
resinin ayrılmaz paydalarıdır. Orta Kalkolitik Çağ’a
(M.Ö. 5200–4750) tarihlenen Aksaray İli Gülağaç
İlçesi Çatalsu Köyü’nde yer alan Güvercinkayası adlı
ören yeri de, gene bu yüzey araştırmaları sırasında,
1994 yılında envantere alınmıştır (Gülçur 1996, 1997).

Tıpkı günümüz köy, kasaba ve kentleri gibi, eski yer-
leşmeler de dönemlerinin ekolojik ve sosyo-ekono-
mik koşulları doğrultusunda belirli coğrafi konumları
seçerek gelişmiştir. Yer seçimi ve arazi kullanımının,
gelişim süreçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu bilin-
mektedir. Tarihte örneklerine çokça rastlandığı
üzere, çevre değişimleri yerleşmelerin önemini yiti-
rerek tarih sayfasından silinmesine neden olabilmiş-
tir. Ekolojik değişimlerin yanı sıra, siyasal gelişmeler
ve dış baskılar da değişim süreçlerini etkilemiştir.

Alt Paleolitik Çağ’dan günümüze, çeşitli kültürlere
ev sahipliği yapan bölgenin engebeli, kepez, kanyon
ve erozyon konileriyle parçalanmış doğal yapısını,
Miosen’den (G.Ö. ± 5–10 milyon yıl) başlayarak
Kuvaterner içine kadar devam eden başta Hasan
Dağı, Melendizler ve Erciyes masifleri olmak üzere
volkanizma şekillendirmiştir (Tanker vd. 1989: 7;
Esin 1998). Anadolu’yu doğu-batı ve kuzey-güney
yönlerinde aşan eski ve çağdaş ana ulaşım / ticaret
yolları üzerinde kurulu Selçuklu hanları ve bu han
kalıntılarının yanında yükselen çok katlı yerleşme
merkezi niteliğindeki höyükler, araştırma alanının
her dönemde önemini koruduğunun işaretleridir3.

İç Anadolu’nun yükseltilerle parçalanmış bu doğu
kesimi, volkanik kökenli hammadde kaynaklarıyla
erken kültürlerin ekonomilerini de büyük çapta
şekillendirmiştir. Bunların içinde en önemlilerin-
den biri de, hiç şüphesiz Anadolu’nun teknoloji

aktarımında öncü ihraç mallarından biri sayılan
obsidyendir. Son yapılan çalışmalar, Orta Anadolu
obsidyeninin Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da
Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Kıbrıs gibi
uzak yörelere dağıtımının yapıldığını göstermiştir
(Balkan-Atlı vd. 1999). Tüm bu ve benzeri veriler,
bölgeler arası aktarımlara işaret etse de, yörenin
tarihöncesi kültürlerinin öznel yapısı ve etkileşimleri
konusunda gereğince aydınlatıcı olamamaktadır.

Burada tanıtılacak etnoarkeoloji çalışmalarının da
kökeninde, Melendiz su havzası olarak da tanımla-
yabileceğimiz bölgede, Güvercinkayası’yla birlikte
Kalkolitik Çağ buluntu alanlarının yerleşme düzen-
leri ve geçim ekonomilerinin modellenmesi fikri yat-
maktadır. Bölge, çeşitli bilim kurullarınca gerçek-
leştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve
arkeometri çalışmalarıyla yeni yeni tanımlanabilir
düzeye gelmiştir. Köşk Höyük (Bor, Niğde) ve Pınar-
başı Bor kazıları dışında Aksaray ve Niğde il sınırla-
rı içinde yer alan diğer tüm tarihöncesi kazılarının
(Aşıklı Höyük, Musular, Güvercinkayası, Gelveri
Sondajı, Tepecik Çiftlik, Kaletepe Kömürcü Obsid-
yen İşlikleri) ve başlıca yüzey araştırmalarının da
İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı tara-
fından yürütülmesi, yönlendirilecek sorular bağla-
mında doğrudan bilgi alışverişini kolaylaştırmaktadır.

Yüzey araştırmaları sırasında elde edilen veriler,
Neolitik Dönem’den beri süregiden yerleşme stra-
tejilerinin Kalkolitik Çağ’da değişime uğradığını ve
çok katmanlı yerleşmelerin yanı sıra yüksek ve
korunaklı alanlara taşınmış, ancak birkaç evreli,
küçük çaplı bazı yerleşmelerin türediğini göster-
miştir. Bu araştırmalar sırasında, Güvercinkayası
malzemesi veren on yerleşme daha saptanmıştır.
Demirci Kasabası (Gülağaç-Aksaray) sınırları için-
de Oluklunun Kaya ve Büyük Deller, Gösterli
Kasabası (Niğde) güneyinde uzanan derin vadinin
yamacında Kumluelma Mevkii ve yüksek dağlık
kesimde Mercimekkayası, kayalıkları seçen bulun-
tu alanlarındandır (Gülçur vd. 2010). İlk Kalkoli-
tik’ten Orta Kalkolitik’e geçiş dönemine tarihlen-
diği düşünülen ve 2007 yılında Aksaray Müzesi
Müdürlüğü başkanlığında tarafımızca sondajı ger-
çekleştirilen Gelveri Yüksekkilise yerleşmesi de bu
tür yerleşmelerdendir (Gülçur ve Kiper 2009).

Uzun yıllardır kazısı süren bir diğer merkezse,
Niğde yakınlarında Bor Ovası’na hakim konum-
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daki kayalık üzerinde konumlanan Köşk
Höyük’tür4. Köşk Höyük’ün I. tabakası, Güver-
cinkayası’nın ana yapı evreleriyle eş zamanlıdır.
Aksaray yöresinde Toptepe, Kültepe, Tepeside-
lik, Alayhan gibi höyüklerden de Güvercinkaya-
sı benzeri malzemeler toplanmıştır. İster höyük
yerleşmeleri, isterse kayalık arazileri seçen yer-
leşmeler olsun, tüm bu yerleşmelerin ortak özel-
liği yollara hakim konumlarıdır.

Güvercinkayası’nın kazı alanı olarak seçiminde en
baskın etmen, ören yerinin Melendiz su yatağının sağ
kıyısında, dar korunaklı bir vadinin yatağa açılan
kenarında, tek başına yükselen bir kaya masifinin
üzerinde konumlanmış olmasıdır. Yerleşme, 1960
yıllarında Mamasın Barajı’nın yapımından sonra
baraj gölünün dolum sahası içinde kalmıştır. Masi-
fin bulunduğu dar vadi, güneyden ve kuzeyden yük-
sek kayalıklarla, doğudansa bir sırtla çevrelenmiştir.
Su tutulmasından önce bir köprüyle Melendiz’in
aşıldığı yaylan (akarsuyun geçilmeye uygun olduğu
kesim) yerine ve çevreye de hakim konumdaki küt-
lenin çevresi, barajla birlikte büyük bir değişime
uğrayarak çoraklaşmış ve bir zamanlar sarp kaya-
lıkların bulunduğu akarsu yatağı da alüvyonla dola-
rak en az beş metre kadar yükselmiştir.

Burada öne çıkan soru, Kalkolitik Dönem Güver-
cinkayası sakinlerinin yer seçimlerini neden köyleri-
nin hem sınırını hem de dokusunu belirleyecek bu
kayalıktan yana kullandığıdır. 2010 yılına kadar kesin-
tisiz sürdürülerek devam eden çalışmalar, Güvercin-
kayası’nın daha sonraları kentleşmeye dönüşecek
sınıflı toplumun ilk göstergelerini barındırdığını orta-
ya çıkarmıştır. Savunma gereksinimi nedeniyle olsa
gerek köy, zirve düzlüğünü kuzeyden sınırlayan çok
evreli bir surla iç kale / yukarı yerleşme ve aşağı yer-
leşme olarak ikiye ayrılmıştır (Res. 2). Aşağı yerleş-
menin bulunduğu geniş düzlük de, teras basamağının
hemen altından bir destek duvarıyla çevrelenmiştir.
Bu bölünmede savunma gereksiniminin yanı sıra,
toplum içindeki sınıfsal ayrışmaya yol açan, sosyal ve
ekonomik nedenleri de tartışmak gerekmektedir.

Güvercinkayası kazılarıyla birlikte yürütülmeye çalı-
şılan araştırma projesinin programı ve hedefleri yer-
leşim arkeolojisi, tarihöncesi kültürel ve doğal çevre,
yerleşme modelleri anahtar kelimeleriyle özetlene-
bilir (Gülçur ve Fırat 2005). Yerleşim arkeolojisinin
metotlarını kullanarak yaygınlaştırmak ve ülkemiz-

de çoğu zaman büyük eksikliği hissedilen alan plan-
lamasına katkıda bulunmak da amaçlar içindedir.
Çalışma adımları, küçük ölçekte Güvercinkayası
yerleşmesi, orta ölçekte Güvercinkayası yakın çev-
resi, büyük ölçekte yüzey araştırma bölgesi ve kul-
lanılabilir çevre analizleri olarak sıralanabilir. Bu
sayede elde edilecek çok katmanlı veri tabanı, ileri-
de kapsamlı yayınlara da dönüştürülebilecektir.
Sözlü tarih ve etnoarkeolojik belgelemelerse özel-
likle modelleme çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Burada yerleşmeler bazında “kullanılabilir çevre”den
anlaşılan, modellemeler için önerilen, 10 km çapın-
da günlük aktivitelerin gerçekleştirilebileceği geçim
ekonomisi faaliyet alanlarıdır. Bu faaliyet alanları
jeolojik yapı, iklim, su ve hammadde kaynakları,
ekilebilir topraklar, otlaklar vb. gibi ekolojinin tüm
paydalarını kapsar.

Arkeolojik veriler ve bunları tamamlayıcı polen
analizi gibi arkeometrik çalışmalardan elde edilen
bulgular, tarihöncesinin çevre koşulları konusun-
da bilgi edinilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu veri-
ler bir araya getirildiğinde ortaya çıkan resim,
günümüze oranla çok daha zengin bir doğal
ortamdır. Salt Güvercinkayası’ndan elde edilen
arkeozoolojik buluntular bile yaban keçileri ve
koyunlarının farklı yükseltilerde otlayabileceği
yamaçlar, geyiklerin yaşamlarını sürdürebileceği
orman içi ve orman kenarı açıklıklar, yaban atla-
rının serbestçe üreyebildiği verimli düzlükler,
yaban sığırlarının gereksinimlerine cevap verecek
sulak alanlar ve otlaklar gibi değişik türden biyo-
toplara işaret etmektedir (Buitenhuis 1999). Hay-
van kemikleri arasında bir bacak kemiği ve tırnakla
temsil edilen aslan da eklendiğinde kurt, tilki gibi
yırtıcıların yanı sıra tavşan gibi kemirgenlerin de
azımsanamayacak oranlarda bulunması, çeşitlili-
ği daha da arttırmaktadır.

Kazılardan elde edilen botanik buluntuları, tarıma
alınmış bitkilerin dışında, yabani bitkiler konusunda
da önemli girdiler sağlamaktadır. Kerpiç blokları,
dam çökükleri, duvar ve taban sıvaları gibi yapı öğe-
lerinin su, toprak ve bitki karışımından oluşan mal-
zemelerinin analizleri konusunda arkeobotanik
uzmanı R. Cappers (Groningen Üniversitesi Arkeo-
loji Enstitüsü, Hollanda) başkanlığında yeni bir proje
başlatılmıştır. Bu projenin bir ayağı da, yerleşmeye
yapı malzemeleri yoluyla dışarıdan giren bitkilerin
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saptanmasıdır. Cappers, bunların yardımıyla hem
çevrenin doğal bitki örtüsünü belirleyebilmek, hem
de tarım alanlarına saldıran yabani otların yardı-
mıyla nasıl tarım yapıldığı konusunda bilgi edinmek
istemektedir. Bölgede yürüttüğümüz yüzey araştır-
maları sırasında, karşılaştırma malzemesi olarak
sayısız bitki örneği de toplanmış, arkeolojik alanlar
kadar hammadde kaynaklarının saptanmasına da
özen gösterilmiştir.

Ülkemizin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak
arkeolojik kazılarda, büyük ölçüde toprak altında yok
olmadan kalabilen, yanmış ya da petrifiye olmuş
malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerden bir
bölümü de, ancak uzmanlarınca ve gelişmiş analiz
yöntemleriyle saptanabilmektedir. Elde edilen veri-
ler giderek çoğalsa da, arka plandaki güncel yaşamı
modelleyecek bilgiler yine de çok kısıtlı kalmaktadır.
Bu modellemeleri gerçekleştirebilmek için, bakış
açılarını geliştirip yönlendirebilecek etnoarkeolojik
kayıtlara gereksinim duyulmaktadır. Günümüz Tür-
kiyesi etnografik çalışmalar açısından bazı bölge-
lerde halen bir laboratuvar olma özelliğini koru-
makla birlikte, modern yaşamın etkileriyle bu özel-
liğini giderek yitirmektedir.

Eski yerleşmelerin canlandırılma çalışmalarında
kullanılmak üzere etnografik örneklerden yola
çıkmak gerektiğinde, yanlışlara götürecek tuzak-
lara düşmemek için, bölge özelliklerini çok iyi
tanımak zorunludur. H.Z. Koşay, R.O. Arık ve K.
Kökten gibi Cumhuriyet Dönemi ilk nesil arkeo-
logları, yayınlarıyla konunun önemine dikkat çek-
mişlerdir5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban
Projesi 1968–1974/75 çalışmaları sırasında da A.
Alpöge, A. Koyunlu, D. Kuban, E. Peters gibi
mimar kökenli araştırmacılar, özellikle köy mima-
risi bağlamında önemli katkılarda bulunmuşlar-
dır6. Son yıllarda gerçekleştirilen en kapsamlı
araştırmalardan biri de F. Ertuğ’un Kızılkaya
Köyü (Gülağaç-Aksaray) ve yurdun diğer bölge-
lerinde yürüttüğü etnobotanik çalışmalarıdır7.

Bölgeyi tanımanın ne denli önem kazandığı, yörede
gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih çalışmaları sırasında
da ortaya çıkmıştır. Örneğin tarım arazilerinin yüz-
ölçümlerinin ya da hasattan elde edilen ürünlerin
hesaplanmasında, halen çok değişik birimlerin geçer-
li olduğu öğrenilmiştir. Güvercinkayası kazı alanının
içinde yer aldığı Çatalsu, eski adıyla Apsarı

Köyü’nde, 1000 m²’ye eşdeğer olması gereken bir
dönüm yaklaşık 2500 m²’ye eş gelmektedir. Demir-
ci Kasabası’ndaysa bir köy dönümü 60 x 60 adımdır.
Köylülerin belirttiğine göre, her yörenin kendine
has bir dönüm anlayışı bulunmaktadır. Aynı şekilde,
ölçü / hacim birimi olarak “kile”nin hesaplanmasında
da farklı birimler ortaya çıkmaktadır. Aksaray İli’nde
hububat türü tarım ürünlerinin alışverişinde, içine
yaklaşık 8 kg alan, silindirik bir ölçü kabı olan “şinik”
kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlü-
ğünde, bazı yerlerde “sınık” da denilen şinik keli-
mesinin Rumca’dan geçtiği yazılmaktadır. Buna
göre 1 kile, dört şinik 8 x 4 = 36 kg etmektedir. Bazı
bölgelerdeyse bir kile, 1 gaz ya da peynir tenekesi-
nin hacmi kadardır. Bu ölçülerin nasıl ve neden
ortaya çıktığı sorulduğunda, bir yanıt alınamamak-
tadır. Düz bir mantıkla düşünüldüğünde, Konya ve
Aksaray gibi step karakterli ve yağmura dayalı kuru
tarım bölgelerinde, matematiksel bir kural olan 1000
m²’nin çok üstünde çıkan farklı dönüm hesaplarının,
ekilebilecek alanların genişliği, toprağın kalitesi ve
verimiyle doğrudan ilintili olabileceği akla yakın
gelmektedir. Güvercinkayası’nın önemli yapıların-
dan, yanıklı alan olarak da bilinen, iç kalenin en
doğu ve korunaklı alanında bulunan 13 ve 14 numa-
ralı konutların zahire depolama kapasiteleri, yuka-
rıda verilen ölçü birimlerinin metrik karşılıkları
bulunarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar, çanak
çömlek ve silo buluntularının hacimlerinden yola
çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Modellemede esas alı-
nansa, dört kişilik bir ailenin geçimini sağlamak için,
yağmura dayalı kuru tarımdan elde ettiği, bir yıllık
ürün miktarıdır (Çaylı 2009: 115–130).

Güzelyurt İlçesi’nin kuzeyinde uzanan dağlık ve
ormanlık bölge, kaolin açısından çok zengindir8. Bu
yataklar, özel bir şirket tarafından açık hava maden-
ciliğiyle işletilmektedir. Yüzey araştırmaları sırasında,
ilçede mevcut eski dokuyu tanımak için yapılan gezi-
lerde, pek çok çömlekçi fırınının halen kullanılabilir
durumda olduğu saptanmıştır (Res. 3a). Yöre halkıyla
yapılan söyleşilerde, şarapçılığın çok geliştiği ve Rum-
lar’ın zamanında da 1924 Mübadelesi sonrasında da
ana geçim kaynaklarından birinin çömlekçilik oldu-
ğu öğrenilmiş, bu konuda bazı ön çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Yaşlı bir çömlekçi ustasıyla görüşülmüş,
ilçenin hemen güneyindeki bağlık arazide ve mezar-
lığın üst yamacında bulunan, özlü ve özsüz kırmızı
yanışlı kil yataklarından toprak örnekleri alınmış ve
harap durumdaki fırın işliği gezilmiştir. Gelveri Yük-

D.21 275-304/ SEVIL GULCUR:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:38 AM  Sayfa279



Sevil GÜLÇUR - Işıl DEMİRTAŞ - Pınar ÇAYLI

280

sekkilise (Güzelyurt-Aksaray) Mevkii’nde 2007 yılın-
da yapılan arkeolojik sondajlar da bu ön çalışmaların
önemini pekiştirmiştir. Buradan alınan toprak örnek-
leri, tabakalanmış Gelveri malzemesi bağlamında
çapraz analizlerde kullanılabilecek ve hammadde
kullanımına bağlı geçim ekonomisi faaliyet alanları
konusunda da büyük bir katkı sağlayacaktır. Yine bu
bakış açısından yola çıkarak, Güvercinkayası çanak
çömlekleri ve yörede halen kullanılan depolama /
saklama kapları odaklı bir çalışma başlatılmıştır. İle-
ride daha da geliştirilmesi düşünülen bu çalışmada, ilk
olarak Çatalsu, Demirci ve Güzelyurtlu kadınlarla
çanak çömlek kullanımı üzerine söyleşiler yapılmış,
anketler uygulanmış, kullanımdaki kapların yerel
adları, biçimleri, işlevleri, konut içi ve dışı dolaşımla-
rı örnekleriyle belgelenmiştir.

Etnoarkeolojik araştırmaların yöresel çömlekçilik
ayağı, arkeoloji öğrencilerinin ana kavramları ve
işleyişleri öğrenmelerinde de önem kazanmaktadır.
Çömlekçilikle ilgili arkeologlara yönelik çoğu yayın-
daki terimler, seramik sanatından türetilmiştir. Kil
türleri ve temini, hamurun hazırlanması, üretim aşa-
maları, yüzey işlemleri, pişirme gibi başlıklar altın-
da aktarılan bilgiler de son derecede yanlış algıla-
malara neden olabilmektedir. Örneğin öğrencilere
“katkı nedir” diye sorulduğunda, çoğunlukla alınan
cevap hamura dışarıdan katılan nesnelerdir. Halbuki
katkı, genel anlamıyla kilin içinde doğal olarak bulu-
nan, ya da kile sonradan ilave edilen kirleticilerdir.
Kilin yataklanırken çevresinden bünyesine aldığı
inorganik kirleticiler, kilin plastikliğini azaltırken,
yine bünyesine aldıkları bitkisel kökenli organik kir-
leticiler bakteri faaliyeti sonucunda killerin plastisi-
tesini ve su tutma kapasitesini arttırabilirler. Güzel-
yurt’ta bulunan plastisitesi yüksek, koyu renkli özlü
kile “orman toprağı” denilmesinin arkasında yatan
nedenlerden biri de, katkı oranı ve türü olmalıdır.
Özellikle iri taşçık türü kirleticiler ayıklama yoluyla
bertaraf edilebilirken, gerekli görüldüğünde killer
elekten geçirilerek daha ufak taneli kirleticilerden de
arındırılabilirler. Plastisiteyi dengelemek amacıyla,
bu işlemin tam tersi de yapılabilir. Nevşehir yakın-
larındaki Avanos’a yapılan bir gezi sırasında, güveç
yapımında kullanılacak hamurlara katılmak üzere,
Doğu Anadolu’dan, Elazığ çevresinden, içinde par-
lak, mika benzeri parçacıkların bulunduğu maden
denilen bir toprağın getirtildiği saptanmıştır. Bu
karışım hamurlara, ürünlerin termal şoka dayanık-
lılığını arttırmak için katılmaktadır. Yine Güzelyurt

örneğine dönüldüğünde plastikliği dengeleyen, az
özlü açık renkli kille özlü kilin eşit oranlarda har-
manlanmasıdır. Burada vurgulamak istenilen, çevre
özellikleri ve üretim zincirlerinin ne denli iç içe geç-
tiği ve üreticiyi farklı seçimlere götürebildiğidir.

Etnografik çalışmalar, el yapımı “ilkel” çömlekçiliğin
hep kadınların işi olduğunu, çark yapımına geçişle bir-
likte bu zanaatın erkeklerin eline geçtiğini göster-
mektedir (Güner 1988; Ertuğ 2004). İş bölümü ele alın-
dığında, kilin ocaktan çıkartılarak yerleşmeye taşınması
ve yakacak temini işlerini ise hep erkekler üstlenmek-
tedir. Ürünlerin uzak pazarlara götürülmesi de genel-
likle erkek işidir. Ticaret konu olduğunda, satıştan
elde edilen paralar, ya da değiş tokuş yoluyla edinilen
malzemelerse kadınların el emeğinin hakkıdır.

Gülağaç İlçesi sınırları içinde yer alan Kayı ve
Balıklı gölleriyle (Res. 7) birlikte Karasu kaynak
zonunun araştırılması, çalışmaların bir diğer aya-
ğını oluşturmaktadır. Kaynağını Nenezi Dağı
yakınlarındaki kayalık alandan alan Karasu, Gül-
ağaç dolaylarının en görkemli höyüğü Kültepe’ye
doğru yönlendikten sonra batıya dönerek Demir-
ci Kasabası’nı ve Uzunkaya Boğazı’nı aşıp Melen-
diz’e karışmaktadır. Çevresinde önemli sayıda
ören yeri de barındıran bu akarsu sistemi, zengin
doğal yaşamının yanı sıra yörenin de en önemli
içme suyu kaynağıdır. Güvercinkayası Kazısı ve
Çevre Araştırmaları çerçevesinde, 24–27 Tem-
muz 2009 tarihlerinde, İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Selçuk Altınsaçlı baş-
kanlığında Uzm. Songül Altınsaçlı’nın katılımıyla
“Kayı Gölü ve Balıklı Gölün Faunası ve Florası”
başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve sonuçlar ön
rapor halinde ilgili mercilere iletilmiştir.

Güvercinkayası kazılarında, iç kale suruna bitişik
yanıkla alan konutlarının mekan dolgularında, çok
sayıda saz ve kamış izli dam çökükleri ele geçmiştir.
Bu mimari parçaların yardımıyla, konut adalarını
oluşturan bitişik düzendeki yapılanmanın üst örtü-
sünün, düz dam (kara dam) türünde inşa edildiği
anlaşılmıştır. Kazıda saptanan ev planlarının yardı-
mıyla, 2006 yılında, orijinaline sadık kalmak kaygı-
sıyla kazının atık malzemeleri kullanılarak işçi ve
öğrenciler tarafından iç donanımlarıyla birlikte bir
deneysel ev hayata geçirilmiştir. Evin düz damı için
yöreden sağlanan saz demetleri kullanılmıştır.
Arkeolojik dam çökükleriyle yeni sıvanmış dam par-
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çaları karşılaştırıldığında, elde edilen izlerin birbiriyle
örtüştüğü saptanmıştır. Mamasın Barajı’nın etkisiy-
le olsa gerek, günümüzde yerleşmenin etrafında hiç
sazlık bulunmamaktadır. Karasu çevresindeki su
basar alanlar en yakın sazlıklardır.

Sazlıklar, biyolojik çeşitliliği barındırmanın yanı sıra
çok önemli bir hammadde kaynağıdır. Günümüzde
yerlerini daha güncel malzemelere bırakmakla bera-
ber türlerine göre ney, kaval, düdük gibi üfleme-
li çalgılardan, dam örtüsü, hasır ve sele sepet yapı-
mına kadar değişik amaçlara yönelik nesnelerin
üretiminde kullanılmaktadırlar. Son yıllara kadar
Hasan Dağı’nın kuzeye bakan eteklerindeki Akhi-
sar ve diğer bazı köylerin hasırcılıkla geçindiği,
yüzey araştırmaları sırasında da belgelenmiştir.
Tuz Gölü eşiğini aşıp batıya doğru ilerlendiğinde,
Asur Koloni Çağı merkezlerinden Acemhöyük’ü
barındıran Yeşilova Kasabası yolu üzerinde eski
Aratol Belediyesi yer almaktadır. Aratol, yeni bir
düzenlemeyle Aksaray ilinin bir mahallesi haline
dönüştürülmüştür. Taşın az bulunduğu Konya
Ovası gibi burası da geleneksel kerpiç mimari böl-
gesidir. Hızla betonlaşmadan, 1990’dan önce, ker-
piç bloklarıyla inşa edilmiş neredeyse tüm evlerin
çatıları, yöresel adıyla “hımış dam” tarzında kamış,
saz ve toprakla örtülmekteydi.

Yüzey araştırmaları ve sözlü tarih çalışmaları sıra-

sında, Gülağaç yöresinde kadınların işi olan sazlar-
dan “sele sepet” yapımının evsel kullanım dışında
önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu da anlaşılmış-
tır. Bireysel çabalar ve yerel yönetimlerin konuya
ilgiyle yaklaşmaları sayesinde unutulmaya yüz tutan
bu zanaat, yeniden canlandırılmıştır. Kemik ve boy-
nuz dışında diğer organik malzemelerden üretilmiş
nesnelerin kazılarda ele geçme oranlarının çok düşük
olduğuna yukarıda kısaca değinilmişti. Çeşitli boyut-
larda, depolama amacıyla kullanılan selelerin ilgi
odağı olma nedenlerinden biri de, Güvercinkaya-
sı’nda ortaya çıkartılan sabit ve taşınabilir depolama
araçlarının iç hacimleriyle eski selelerin iç hacimle-
ri arasında olası benzerlikleri saptamaktır. Varsa,
yerleşmenin modellenmesinde bu benzerliklerden
yola çıkılarak, günümüze değin ulaşamamış organik
malzemeli depolama üniteleri hakkında da varsa-
yımlar yürütme olanağı doğabilecektir.

Özellikle arkeoloji öğrencilerinin, bu türden çok kat-
manlı araştırma metotlarıyla tanışmaları, ileride
uzmanlaşacakları mesleklerine bakış açılarını olum-
lu yönde geliştirecektir. Yine bu çerçevede alan plan-
lamasının öneminin kavranması, hem arkeolojinin
daha bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını sağlaya-
cak, hem de tarihöncesi alanların korunması ve ser-
gileme konseptleri gibi diğer etkinliklerde de noktasal
yaklaşımların yerine daha geniş tabana yayılmış yak-
laşımların benimsenmesinde etkili olacaktır.

Kilin hayat verdiği ve çömlekçilik olarak adlandır-
dığımız zanaatın binlerce yıllık öyküsünü, arkeolo-
jik kazılar sayesinde öğrenmekteyiz. Bir toprak türü
olan kil, taş ve kemik gibi doğada kolaylıkla bulun-
maktadır. Killer plastik ve az plastik olmak üzere iki
ana guruba ayrılır. Plastik killer; işlenmeye dayanıklı,
kaolinitik killer ve kırmızı killerdir. Kırmızı yanışlı kil,
ya da bir diğer adıyla çömlekçi kili, hiç bir aletin yar-
dımı olmaksızın kolaylıkla biçimlendirilebilme özel-
liğiyle, günlük yaşamda yoğun kullanılan önemli bir
hammaddedir (Cooper 1978: 6). Arkeolojik çalış-
malar, kilin çanak çömlek üretiminde kullanılmadan

çok önce, Üst Paleolitik Çağ’da kabartma ve figürin
tarzında iki ve üç boyutlu eserlerin, daha sonraları
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da da topraktan
evlerin, taban döşemesi, duvar sıvası, ocak kenarı vb.
mimari öğelerin de yapımında kullanıldığını gös-
termektedir (Özdoğan 1996: 29; 2002). Çanak çöm-
leğin ilk nerede görüldüğü ve nasıl başladığı ise yine
arkeoloji dünyasının ilgilendiği konular arasındadır
(Tekin 2005: 184).

Güvercinkayası, Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Çatal-
su Köyü ve Mamasın Baraj gölü içinde konumla-

GÜVERCİNKAYASI ÇEVRESİNDE YÖRESEL ÇANAK ÇÖMLEK YAPIMI VE
EVSEL KULLANIMI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER

Işıl DEMİRTAŞ
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nan, Orta Kalkolitik Dönem’e tarihlenen (cal.
C14 MÖ. 5200–4750), bir kaya üstü yerleşmesidir.
Alanda 1996 yılından beri devam eden arkeolojik
kazılar, tarihöncesi dönem çömlekçiliği hakkında
da, bilgi dağarcığımıza katkıda bulunmaktadır
(Gülçur 2004). 2008 ve 2009 yaz aylarında Güver-
cinkayası kazısına paralel olarak, yakın çevrede
belirlenen üç alanda Çatalsu, Demirci ve Güzel-
yurt’da sözlü tarih ve etnoarkeoloji temelli bazı
çalışmalar yürütülmüştür. Bu araştırmalar, gelişen
teknolojiler sonucunda yok olmaya yüz tutan yöre-
sel çanak çömlek üretimi ve bunların evsel kulla-
nımına yönelik pek çok faydalı bilginin de edinil-
mesini sağlamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI9

Çatalsu (Apsarı) Köyü (Res.1)
Fatih devri arşiv vesikalarında ve vakfiyelerinde
de adı geçen köy, Aksaray İli’nin 25 kilometre
doğusunda yer almaktadır (Konyalı 1974: 1817).
Eski köyü ve en verimli tarım arazilerini sular altın-
da bırakan Mamasın Barajı’nın 1963 yılında kurul-
masıyla, Apsarı’nın çevre koşulları olumsuz yönde
değişmiştir. Köy halkının büyük bölümü, kamulaş-
tırmadan alınan paralarla Aksaray’a göç etmiş, yer-
lerinde kalmak isteyenlerse eski köyün biraz kuze-
yinde suların ulaşamayacağı kayalık alanda, ızgara
planında kurulan yeni köye yerleştirilmiştir. Bir
ilkokulu ve bir camisi bulunan, yeni adıyla Çatal-
su’nun günümüzdeki nüfusu 313 kadardır10. Köyün
ekonomisi, genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı-
dır. Tarımsal ürünler arasında buğday, arpa, yulaf,
nohut, fasulye, mercimek türünden hububat ve
bağcılık başta gelmekte, ayçiçeği, pancar, patates,
çekirdek kabağı ekimi de yapılmaktadır. Bunların
yanı sıra daha çok kadınların denetiminde küçük
çaplı bahçe tarımıyla uğraşılmakta ve fırsat bul-
dukça bahçe tarımından elde edilen yaş sebzeler-
le süt, yağ, çökelek gibi hayvansal ürünler de pazar-
lanmaktadır. Genç erkeklerin bir bölümü inşaat
sektöründe, bir bölümü özellikle çevredeki balık
lokantalarında, bir diğer bölümü de Ege kıyıların-
daki balık çiftliklerinde geçici işçi olarak çalış-
maktadır. Son yıllara kadar pek çok aile, Mamasın
baraj gölünde tatlı su balıkçılığı yaparak aile büt-
çesine katkıda bulunmaktaydı. Kaçak ve kontrolsüz
avcılık nedeniyle göldeki balık nüfusunun gerile-
mesi, yağışların azalmasıyla göl seviyesindeki düşüş-
ler ve av sahalarının tahsisi sonucunda balıkçılık
yapan Çatalsulu aile sayısı yok denecek kadar azal-

mıştır. Son dönemlerde yöre halkı, balık nüfusunun
gerilemesiyle ilgili olarak, diğer balıkların yumur-
talarını yiyerek beslenen gümüş balığının göle bıra-
kılmasından da yakınmaktadır.

Demirci Kasabası (Res. 1)
Aksaray’ın kuş uçuşu 30 km doğusunda, Gülağaç
İlçesi’ne bağlıdır. Kasabanın geçmişi 280 yıl önce-
sine dayanmaktadır. Günümüz yerleşmesinin
hemen kuzeyindeki eski Göktaş Köyü’nden ilk ola-
rak 12 hanenin göç ettiği belirtilmiştir. Yeni yer-
leşmenin adı, kasaba halkı arasında demircilik
zanaatının gelişmiş olmasından dolayı verilmiştir
(Konyalı 1974:1876). Halı ve kilim dokumacılığının
yanı sıra sele sepet yapımı da eskinin yaygın el
sanatları arasındadır. Son nüfus sayımına göre
nüfusu 4360 kişi olan kasabada ilk ve orta öğretim
yapılmaktadır11. Yöre genelinde olduğu gibi eko-
nomi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak top-
raklar, miras paylaşımları sonucu çok küçük par-
çalara bölündüğünden, tarla başına elde edilen
verim düşüktür. Gülağaç Ovası ve Kadı Çayı dolay-
larındaki verimli tarlalar, çoğunlukla Bozköylü
büyük müstahsile şekerpancarı, patates, yeşil fasul-
ye, soğan vb. sulu tarım ürünleri yetiştirilmek üzere
icara verilmektedir. Bunların yanı sıra ağırlıklı ola-
rak ekilen kuru tarım ürünleri buğday, arpa, nohut,
mercimek ve beyaz fasulyedir. Bağcılıkla birlikte
yörede en yaygın ekimi yapılan tarım ürünlerinden
biri de çekirdek kabağıdır. Halk, tarım dışında geçi-
mini yurtdışında işçilik, kahvehane, marangoz, bak-
kal, tuhafiyeci vb. küçük çaplı işletmecilik, toplu
taşımacılık ve inşaat sektörlerinin yanı sıra mev-
simlik işçi olarak sağlamaktadır.

Güzelyurt / Gelveri (Res. 1)
İlçe Aksaray’ın 45 km doğusunda, Çiftlik Ovası’na
açılan Sivrihisar (rakım: 1790 m) Geçidi’ni batıdan
tutan, çevreye hakim yüksek kayalık masif üzerinde
konuşlanmıştır. Gelveri Yüksekkilise Mevkii’nde, ara-
lıklarla gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar, ilçenin
tarihini M.Ö. 5500 yıllarına kadar indirmiştir (Esin
1993; Gülçur 2008). Kiliseler, manastırlar ve metfen-
ler ilçesi Gelveri‘nin adı kuruluşundan beri bazı küçük
değişikliklere uğramıştır. Roma ve ilk Hıristiyanlık
çağlarında “Karballa” olarak anılmış, Selçuk Türkle-
ri “Gerfeli” olarak adlandırmıştır. Karamanoğulları ve
Osmanlı arşivlerindeki belgelerde ise Gelveri olarak
yer almaktadır. Kanunî devrine ait bir defterde ilçenin
adı “Körveli” şeklinde yazılmıştır. 1965 yılında Gelveri
ismi Güzelyurt’a çevrilmiştir (Konyalı 1974: 1943).
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16 Haziran 1931 yılına kadar köy statüsündeki Gel-
veri Bucağı, 1989 yılında Aksaray’ın il yapılmasının
ardından ilçe olmuştur. Türkler’in ve Hıristiyan
Rumlar’ın bir arada yaşadığı Gelveri’de, 1924 yılın-
da yapılan mübadelede Rumlar ve Yunanistan’da
yaşayan Müslüman halk, karşılıklı göç ettirilmiştir.
Gelverili Rumlar, Yunanistan’daki Kavala dolayla-
rına, sonradan adı Nea Kalvari olarak değişecek
beldeye, buna karşılık Selanik, Manastır, Kesriye
ve Kozana’da yaşayan Türkler de, günümüzdeki
adıyla Güzelyurt’a yerleştirilmiştir. Arazisinin ziraa-
ta elverişli olmayışı ve darlığı nedeniyle mübadele
yoluyla gelenlerin çoğu sonradan büyük şehirlere göç
etmiştir. Kalan ailelerin erkeklerinin bir kısmının yaz
aylarında dışarıda yapıcılık, mozaikçilik ve başka
zanaatlarda çalıştıkları, kışın kasabaya döndükle-
rinde de kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar evle-
rinde halı ve kilim dokudukları belirtilmektedir
(Konyalı 1974:1924).

İlçe merkezinin nüfusu, 3085 kişidir12. İlçede ilkokul,
ortaokul ve Aksaray Üniversitesi’ne bağlı bir meslek
yüksek okulu bulunmaktadır. İlçe, doğal ve kültürel
değerleriyle son yıllarda eğitim alanında olduğu
kadar turizm alanında da yadsınamaz bir atılım ger-
çekleştirmiştir.

YÖRESEL ÇANAK ÇÖMLEK YAPIMI

Çanak çömlek yapımına ilişkin yazılı ve görsel bel-
gelemeye dayalı araştırmalar, sözlü tarih çerçeve-
sinde yapılan dijital kayıtlar ve çanak çömleğin evsel
kullanımı hakkında kadınlara yöneltilen soru-cevap
niteliğinde anketlerle de desteklenmiştir. Çalışma, iki
kazı sezonu süresince, aralıklarla toplam 20 gün
sürmüştür.

Çalışma bölgesinde, çömlekçilik zanaatının sadece
Güzelyurt’ta icra edildiği anlaşılmış ve her üç yer-
leşmede de, Güzelyurt üretimlerinin yanı sıra Ava-
nos’tan (Nevşehir) temin edilen bazı kapların da
kullanıldığı saptanmıştır.

Güzelyurt İlçesi (Gelveri) sakinlerinden 76 yaşındaki
çömlekçi ustası Muharrem Vurgun’la eski işliğinde
gerçekleştirilen belgeleme ve sözlü tarih çalışmala-
rında, çok değerli bilgilere ulaşılmıştır. Muharrem
Vurgun, Rumlar’dan öğrendiği çömlekçilik mesle-
ğini 45 yıl sürdürmüştür. Yerel adıyla Gelveri çanak
çömlekleri, komşu illerde de tanınmaktadır. Muhar-
rem Usta, Güzelyurt’da 1960’lardan bu yana artık

çömlek üretilmediğini ve günümüzde ancak yalnız
birkaç çömlekçi ustasının hayatta kaldığını belirt-
miştir. İlk gençlik ve evlilik yıllarında, yöreye özgü
kaya içine oyulu mekanları, konut ve işlik olarak kul-
lanmıştır (Res. 3).

Çömlekçi kili, Güzelyurt çevresindeki yerel kay-
naklardan temin edilmiştir. Usta, bunun için açık
hava madenciliğiyle yüzeyden çıkarılan az özlü boz
(tirem) ve özlü siyah (meşe toprağı) olmak üzere iki
tür toprağın kullanıldığını belirtmiştir. S. Gülçur
tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sıra-
sında, meşe toprağı olarak da anılan özlü siyah
renkli kilin ilçenin güneyini sınırlayan, üzeri bağlık
yüksek tepenin zirve düzlüğünden, az özlü tiremin
ise, bu tepenin eski mezarlığın da bulunduğu kuze-
ye bakan yamacından çıkartıldığı saptanmıştır. Çöm-
lekçi hamuru, bu iki toprak türünün yarı yarıya karış-
tırılmasıyla elde edilmiştir. Pişirmeye dayanıklılığı
nedeniyle tercih edilen Gelveri çömlekleri, rengin-
den ötürü “kırmızı” olarak da tanınmaktadır.

Muharrem Usta, kil toprağını ufalayıp, içindeki iri
malzemelerden arındırmak için eledikten sonra, su
ilave edip yoğurduğu hamuru en az bir gün ekşime-
ye bırakmıştır. Hamurun hesabını teneke olarak
tutmuştur. Bir teneke hamurdan orta boy 10 çömlek
çıktığını belirtmektedir. Hamura dışarıdan herhan-
gi bir malzeme ilave edilmemektedir. Hamur elde
etmek için ne oranlarda su katıldığı sorulduğunda,
alınan cevap hep “gerektiği kadardır”. Hazırlanan
hamurun kıvamı sorulduğunda da ele yapışmayacak
kadar, börek hamuru gibi “kulak memesi” kıva-
mında yanıtı alınmıştır. Çömleklere sır yapılmadığı
belirtilmiştir. Yapım aşamasında ıskartaya çıkartılan
fırınlanmamış üretimlerin hamurlarıysa, geri kaza-
nım yoluyla dönüştürülerek yeniden kullanılmıştır.

Ayakla döndürülen tornada çekilen kapların çoğun-
luğu astarsız yalın yüzeylidir. Bazı örneklerde, boyun
altında boya ile yapılmış basit şerit bezeme saptan-
mıştır. Kaplar fırına istiflenmeden önce, yeterli ürün
sayısına ulaşılıncaya kadar, gölgede kurumaya bıra-
kılmaktadır (Res. 3). Fırını hazırlamada en az iki
kişiye ihtiyaç vardır. İşlik olarak kullanılan mekanla-
rın önünde, ağızları dışa bakan fırınların gövdeleri taş
örülüdür. Altta ateşliği ve plaka taşlardan oluşturul-
muş, delikli tablalarıyla çift bölmeli bu çömlekçi fırın-
ları, dıştan bakıldığında dikdörtgen görünümlü, cep-
heleri çamur sıvalı ve düz damlıdır (Res. 4a). Çok iri
bir fıçıyı andıran fırın odasının duvarları taş döşelidir.
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Pişirilmek üzere hazırlanmış kaplar, ilk önce fırın
evciğinin üstüne, fırın bacasının bulunduğu alana
taşınır. Malları fırına yerleştirecek istifçi, fırın evciği-
nin duvarı üzerinde yer alan oyuklara (taka) basarak
bacadan evciğin içine iner ve kendisine uzatılan kap-
ları, aralarına fırın artığı ıskartaları da yerleştirerek,
ağızları aşağıya bakacak biçimde, belirli bir düzende
yerleştirir (Res. 4b). Kaplar istiflendikten sonra fırın,
koyun gübresinin (kön) samanla karılmasıyla hazır-
lanan yakacak (sakçı) ile yakılır. Alevler yükselip
bacadan çıkmaya başlayınca, bacanın ağzı tezekle
kapatılarak pişirme işlemi başlatılır ve fırının sabaha
kadar kapalı bekletilmesiyle de sona erdirilir.

Tandırlar, Anadolu’nun geleneksel fırın türlerin-
dendir. Ustamız, gövdeleri çömlekçi hamurun-
dan fitil / kangal yöntemiyle yükseltilip seki içine,
ya da doğrudan yerde açılan bir çukur içine yer-
leştirilen tandır gövdeleri dışındaki diğer tüm üre-
timin çarkta yapıldığını belirtmektedir. Eskiden,
Gelveri mallarının satışını, gerek komşu illerden
gelen at arabalı müşterilerine toptan vererek,
gerek yakın köylere kendisi götürerek perakende
olarak yapmıştır. Satışta paranın geçerli olduğunu,
zaman zaman içi aldığı kadar zahire (tahıl) karşı-
lığı çömlek verdiğini de vurgulamaktadır. Rum-
lar’ın zamanından beri, çevre illerde de çok rağbet
gören Gelveri mallarına ilginin artık yok denecek
kadar azaldığını da belirtmektedir.

Çalışma sırasında ikinci mal grubunu oluşturan Ava-
nos mallarının geçirimsizliğinin yüksek, buna karşı-
lık ısıya dayanıksız oldukları ve bu özellikleriyle
sadece saklama kapları olarak kullanıldıkları öğre-
nilmiştir. Avanos, çömlekçilik konusunda bugüne
dek üzerinde en çok inceleme yapılan yerler arasında
yer almaktadır13. 2007 yılında, Avanos’ta düzenlenen
bir gezi sırasında bazı ustalar, zenaatlarının ne kadar
eskiye dayandığını ve Kızılırmak çevresinde yer alan
zengin kil yataklarının önemini belirtmek için, yöre-
deki çark yapımı çömlekçiliğin “Hititler’e kadar
uzandığını” vurgulamaktadır14.

Geçmişten günümüze bu yataklardan çıkartılan
kil, bölgedeki çömlek ustaları tarafından atölyele-
re taşınarak çalışılmıştır. Üretim türü, Güzelyurtlu
ustaların aktardıklarına benzemektedir. Atölyeye
getirilen toprak, içine karışmış taş ve benzeri iri par-
çalardan temizlenip küçük çamur havuzlarına akta-
rıldıktan sonra, sadece suyla karıştırılarak, çöm-
lekçi ustası tarafından yoğrulmaktadır. Hamur, bir

süreliğine bekletildikten sonra kullanıma hazır hale
gelmekte ve bir çömlekçi ustası ayakla çevrilen tor-
nada, becerisine göre günde 100–200 çömlek çeke-
bilmektedir. Kulp takılacak kaplarsa, 3-4 saat göl-
geli bir ortamda bekletilmekte, ancak kulp eklen-
dikten sonra kurumaya alınmaktadır. Kuruması
tamamlanan çömlekler, odun ve samanla ısıtılan
fırınlara “yığma” olarak anılan usulde, yine arala-
rına fırın artığı kaplar yerleştirilerek üst üste dizil-
mektedir. Fırın, doldurulduktan sonra yavaş yavaş
ısıtılmakta ve ateş giderek harlandırılmaktadır.
Bacadan kırmızı alev çıkmasıyla birlikte baca ağzı
kapatılmakta, harlanan fırında ısının 850–900˚
dereceye erişmesinden sonra kaplar, yaklaşık 8–10
saat pişirilmektedir. Geçmişte bu şekilde pişirilen
çömleklerin, fırınlar boşaltıldıktan sonra, Avanos
dışına satılmak üzere at arabalarına yüklendiği de
vurgulanmaktadır15. Günümüzde de çömlekçilik
geleneği, Avanos’taki yerel atölyelerde daha çağdaş
yöntemlerle sürdürülmektedir.

Çanak Çömleğin Evsel Kullanımı
Bu çalışmada amacımız, mal gruplarının tipolojisi-
ni saptamak değil, çalışma sırasında elde edilen bil-
gilere göre işlev açısından genel bir ayırım yapmak-
tır. Anket çalışmaları sırasında, Çatalsu, Demirci
ve Güzelyurt’da yirmişer ev ziyaret edilmiştir. Görü-
şülen tüm kişiler, yemek pişirmek ve su koymak için
Gelveri mallarının tercih edildiğini, Avanos kapla-
rının ise depolama amaçlı kullanıldığını belirtmiş-
lerdir. Çanak çömleğin evsel kullanımında, belirli
sınıflamalar bulunmakta ve üç çalışma bölgesinde de
kaplar aynı yerel adlarla tanımlanmaktadır. Verilen
bilgiler doğrultusunda sınıflaması yapılan kaplar,
kullanım amaçlarıyla birlikte aşağıda tanıtılmaktadır
(Res. 5).

Depolama / Saklama Kapları
Gelveri çömleği: Sadece tandırda veya odun ateşi üze-
rinde yemek pişirme amaçlı kullanılmaktadır (Res.
8a,c). Çömleğin kullanımından önce, kabın geçirim-
sizliğini arttırmak için uygulanan ve “zitleme” (ziftle-
me)16 olarak anılan işlemden geçmesi gerekmektedir.

Avanos çömleği: Saklama kapları arasında yer
almaktadır. İçi zitli olan bu grubun çömleğinde, bal
ve yağ, zitsiz olanlarda peynir saklanmakta, yoğurt
mayalanmaktadır (Res. 8b).

Sivri: Peynir basmada ve yağ saklamada kullanılan
saklama kabıdır. Peynir basılan kaplar ters çevrile-

D.21 275-304/ SEVIL GULCUR:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:38 AM  Sayfa284



TÜBA-KED 8/2010

285

rek suyunun çıkması için bir süre bekletilmektedir
(Res. 9b).

Şapşak: En küçük saklama kabı olan şapşağın için-
de, günlük / haftalık tüketime yönelik peynir ve yağ
saklanmakta ve yoğurt mayalanmaktadır. Hasat
vakti tarlaya yemek taşımakta kullanıldığı da, veri-
len bilgiler arasındadır (Res. 9a).
Çatal: Çift kulplu olmasıyla diğer kaplardan ayrıl-
maktadır. Çeşitli boyutlarda örnekleri bulunmasına
karşın, tümü aynı isimle adlandırılmaktadır. Hem
katı hem de sıvı depolama kabı olarak kullanılmak-
tadır. İçi zitli olanda turşu, zitsiz olanlarda ise salça,
pekmez ve zahire saklanmaktadır (Res. 9c-d).

Küpecik: Genelde zahire ve peynir gibi katı yiyecek
depolama kabı olarak kullanılmaktadır (Res. 10a).

Küp: Zitli küpte turşu, zitsizde ise pekmez ve zahi-
re depolanmaktadır (Res. 10b).

Taşıma Kapları

Testi / Bocut: Su saklamada ya da taşımada kulla-
nılmaktadır (Res. 11a-b). Buz bocutunun içi sırlıdır.

Özel Amaçlı Kaplar

Tıkı: Küçük ebatlı yayığa tıkı adı verilmektedir. Yağ
yapımında kullanılmaktadır (Res. 6a, 11c).

Duran / Duyuran: Büyük ebatlı yayıktır ve yağ yapı-
mında kullanılmaktadır (Res. 11d). Tıkı ve duranın
ağzı, keçinin karın zarından elde edilen deri ile
kapatılır ve ahşaptan yapılmış ayaklarla kullanılır.

Depolama Kaplarının Kapasite Ölçümleri
Yöre sakinleri, salça, turşu, peynir, sirke, pekmez,
yağ, bal, yörede “ağda” olarak da anılan reçel ve
zahire17 (bulgur, mercimek) gibi ürettikleri erzak-
larını depoladıklarını ve ihtiyaçları doğrultusunda
çanak çömlek alımı yaptıklarını belirtmektedir. Çalış-
ma sırasında kullanımı saptanan depolama kapları-
nın aşağıda tanımlandığı üzere kapasite ölçümleri
yapılmıştır18.

Kapasitesi ölçülecek olan kabın çizimi, eşit yüksek-
likte olmasına özen gösterilerek, dilimlere ayrılmış-
tır19. Her bir dilimin tabanı yarıçap (r) olarak kabul
edilmiştir. Yüksekliği (h) ise bir üstteki dilimin baş-
langıcı ile sınırlandırılmıştır. Her yarıçapın karesi (r²)
yükseklik ve pi sayısı (�=3,14) ile çarpılmış ve bu

değerler toplandığında çıkan sonuç, ölçüm yapılan
kabın toplam hacmini vermiştir. Formülün açılımı
aşağıdaki şekildedir.

Vv=(Σnr²)�.h (Rice 1987: 221–22)
Vv=V1+V2+ V3+ V4+ V5+ V6+ V7+ V8+
V9+ V10+ V11+ V12+ ....
Vv= [(r1)² �.h]+ [(r2)²�.h]+ [(r3)² �. h]+
[(r4)²�.h]+ [(r5)²�.h]+ [(r6)²�.h]+ [(r7)² �.h]+
[(r8)²�.h]+ [(r9)²�.h]+ [(r10)²�.h]+ [(r11)²
�.h]+ [(r12)² �.h]+ ...

Çalışma alanlarında üzüm bağları olduğundan, tüke-
time yönelik yıllık pekmez ve sirke yapılmaktadır.
Gelveri sakinlerinden Naile Koyuncu’nun evinin
kilerinde, iki sirke ve bir pekmez küpü yer almakta-
dır (Res. 7). Yukarıdaki formül uyarınca yapılan
ölçümlerle bir küpün yaklaşık 83 litre aldığı saptan-
mıştır. Bu durumda Naile Koyuncu’nun, yıllık orta-
lama 109020 kg üzüm üretiminden yaklaşık 166 lt
sirke ve 83 kg pekmez elde ettiği anlaşılmaktadır.

BÖLÜMÜN DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan çalışmada, biçimsel bakımdan çömleklerin
çok çeşitlilik göstermedikleri, boyut ve kullanım
amacına göre çeşitlendikleri tespit edilmiştir. Kap-
ların hemen hepsi yerel isimlerle anılmakta ve ev içi
veya dışında saklandıkları yerlerde belirgin ayrımlar
bulunmaktadır. Sivri, çömlek, çatal, küpecik ve küpü
evin içinde veya dışında yer alan kiler odasında sak-
larken, bunlar arasında çömlek, sivri ve şapşak ihti-
yaca yönelik olarak mutfak ve kiler arasında bir
dolaşıma sahiptir.

Kaplar üzerinde uygulanan bezemeler arasında ince
bant boya bezek (Res. 8b-c, 9c, 10a-b, 11c-d), dalga
halinde boya bezek (Res. 9c, 10b, 11c-d) baskı bezek
(Res. 11b) ve bant halinde yivler (Res. 9a, d, 11a) yer
almaktadır.

Görüşülen hane sakinlerinin %70’i çanak çömlek-
leri eskiden olduğu kadar yoğun kullanmadıkları-
nı belirtmiştir. “Patlak” olarak anılan plastik kap-
lar, gelişen teknolojiyle birlikte daha ekonomik
olmaları nedeniyle gündelik hayata girmiştir. Bu
nedenle eskiden her evin kilerini dolduran toprak
kap sayısı düşmüştür. Gelveri sakini Naile Koyun-
cu, küplerde sakladığı sirke ve pekmezin yanına pat-
lağa kurduğu turşusunu koymaktadır (Res. 7).
Demirci Kasabası sakini Memiş Finans da, çoğu
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yöre sakini gibi emekliye ayırdığı kapları süs objesi
olarak evinin bir köşesinde saklamaktadır (Res. 5).

Özel amaçlı kaplar arasında yer alan tıkı ve duran
da, teknolojinin gelişmesinden zarar gören diğer
kap türleridir. Elektrikli yayık kimi evlerin kile-
rinde yerini çoktan almıştır (Res. 6b). Tandır kul-
lanımının devam etmesi nedeniyle çömlekte
yemek (fasulye) pişirmenin hemen her evde hâlâ
devam ettiği, lezzetinden ötürü çömlekten vazge-
çilmediği vurgulanmıştır.

Çalışmaya katılanlar, bir evin çanak çömlek sayısı-
nın çokluğunun, içlerinin dolu olması şartı ile zen-
ginlik göstergesi olduğunu kabul etmektedir. Anke-
te katılan yöre sakinlerinin %52’si alışkanlık, %38’i
işlevsel ve %10’u sağlıklı oluşu nedeniyle toprak
kap kullanmayı sürdürdüklerini belirtmişlerdir.

Yöre sakinleri, kullandıkları kapları genelde paza-
ra getiren satıcılardan (çerçilerden) aldıklarını,
çok ender olarak da ihtiyacın niteliğine göre, Ava-

nos’a ve/veya Güzelyurt’a çanak çömlek alımı için
gittiklerini belirtmişlerdir. Satın almada, para kul-
lanılmakla birlikte, bir kabın içine aldığı kadar
zahire karşılığında değiş tokuşunun da yaygın bir
alışveriş biçimi olduğu ve halen uygulandığı anla-
şılmıştır. Üretilen pekmez ve sirkenin tüketim
fazlası, eskiden her daim çömleklerle pazarda
satışa sunulurken, son zamanlarda toprak kapla-
rın yanı sıra patlak içinde de satışı yapılmaktadır.

Güvercinkayası arkeolojik alanı çevresinin yakın
geçmişiyle birlikte bugününün araştırıldığı çalış-
mamızda, binlerce yıllık bir gelenek olan çömlek-
çiliğin, gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte
çağdaş kap kacak kullanımına bağlı olarak azaldığı
saptanmıştır. Turizm açısından hareketli bir yer
olan Avanos’un, yerel atölyelerinde toprak kap
üretiminin devam etmesi, çömlekçilik geleneğinin
devamlılığı açısından umut vericidir. Bu ilk göz-
lemlerin, ileride Gelveri çömlekçiliği ve kil yatak-
larına yönelik yapılacak daha kapsamlı araştır-
malarla genişletilmesi düşünülmektedir.

Aksaray İli ve çevresinde günümüzde artık kay-
bolmaya yüz tutmuş yerel sele-sepet yapımı ve
hasır örücülüğü, 1950’li yıllarda başlamıştır. Böl-
gede konuyla ilgili araştırmalar, ilk olarak Arkeo-
log Dr. Füsun Ertuğ tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Ertuğ, giderek kaybolmaya yüz tutan bu el
sanatının örneklerini belgeleyerek tanıtmıştır
(Ertuğ 2006: 677; Ertuğ 1998).

Güvercinkayası ve çevre araştırmaları kapsamın-
da, Gülçur tarafından 2007 yılında başlatılan sözlü
tarih ve belgeleme çalışmalarının bir ayağı, kulla-
nılabilir çevrenin kültüre nasıl yansıdığını sapta-
maktır. Bu bağlamda ele alınan araştırma konu-
larından birisi de sele-sepet örücülüğü olmuştur.
Gülçur, Gülağaç Kaymakamlığı ve Halk Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte bu el sanatının yeniden
canlandırılması ve tanıtımına da öncülük etmiştir.
2008 ve 2009 yılları Ağustos ve Eylül aylarında sür-
dürülen çalışmalar, hammaddeden üretime geçiş

sürecindeki aşamaları yerinde belgeleyerek, böl-
geyi daha iyi tanıma ve yerli halkla daha yakından
iletişim kurma imkanı da sağlamıştır.

İnsanoğlu doğanın sunduğu hammaddeleri kullanıp
dönüştürerek maddi kültür öğeleri elde etmiş ve
bunları nesilden nesile aktarmıştır. Maddi kültür
öğelerinin oluşması ve aktarılabilir olması, doğal
çevrenin çeşitliliğine, insanın bu çevreyi gereksi-
nimleri doğrultusunda denetimli biçimde kullan-
masına bağlıdır. Bu bağlamda, biyolojik çeşitlilikle-
riyle sulak alanlar, tarihöncesinden günümüze bu tür
kültür öğelerinin şekillenmesinde rol oynamıştır
(Cirik 1993). Burada ele alınan konuyla, doğal sit
alanlarının önemine bu açıdan da dikkat çekmeyi
ummaktayız.

Aksaray bölgesindeki sazlık alanların canlılığını
koruyarak süreklilik göstermesi, sazdan örülen kül-
tür öğelerinin de devamlılığını belirleyen başlıca

DOĞADAN KÜLTÜRE: SELE SEPET YAPIMI

Pınar ÇAYLI
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etmenlerden biridir. Yakın çevrenin ihtiyaçlarına
cevap veren sele-sepet yapımı başladığında, ham-
madde Aksaray il sınırları içinde yer alan Eskil (Eski
İl), Eşmekaya (Eşe Kaya Köyü), Yenikent (Amarat)
ve Sultanhanı sazlıklarından karşılanmıştır (Ham-
zaoğlu ve Aksoy 2006). On beş yıl öncesine kadar
canlılığını koruyan bu sulak alanlar, yapılan barajlar
ve suyun bilinçsizce kullanımı sonucu giderek çorak-
laşmıştır. Bu durum yöre halkını Balıklı Göl (Avla-
rın Önü, Gülağaç - Aksaray) ve Kadı Çayı (Demir-
ci - Aksaray) sazlıklarına yönlendirmiştir (Res. 12).

İlk yıllarda seleler, her evin kendi ihtiyacını karşıla-
mak üzere Gülpınar (Hıcıp), Gülağaç (Ağaçlı) ve
Demirci kasabalarında kadınlar tarafından örülme-
ye başlanmıştır. Bir süre sonra, ihtiyaç fazlası üre-
timler bir ticaret metasına dönüşmüş, Güzelyurt
pazarına götürülüp orada satılmıştır. Pazara çıkarı-
lanlar arasında en yoğun talebi Gülpınar yapımları
görmüştür. Pazarlara götürülen seleler, patates ve
soğanla takas edilerek değiş tokuş aracı olarak da
kullanılmıştır. Bu dönemde, selelerin yapımı için
ortak bir aktivite alanı olan “sele damı / yunak”
denilen atölyeler kurulmuştur. Irmak üzerine inşa
edilen bu kemerli evlerde, sele yapımının tüm aşa-
maları gerçekleştirilmiştir. Gerektiğinde, sele dam-
larına bir alternatif olarak, köy odaları da işlik ola-
rak kullanılmıştır. Bu mekanların köy yaşamında,
sosyalleşme aracı olarak önemli bir görevi de üst-
lendiği yadsınamaz bir gerçektir.

YAPIM AŞAMALARI: OT TOPLAMA
VE KURUTMA

Bir selenin imalatında, hammaddeden ürüne geçiş
sürecinde çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşa-
malardan ilki otun toplanmasıdır. Yerel halk, ot
toplama zamanını temmuz, ağustos ve eylül ayları
olarak bildirmektedir. Aynı sazlıkta yetişen ve fark-
lı işlevler kazandırılmak üzere toplanan çeşitli otlar
bulunmaktadır (Res. 13). Çalışma kapsamında, bu
otlardan örnekler alınmış ve türleri saptanmıştır21.
Toplanan otların çeşitliliği bir anlamda kültürel
materyalin zenginliğine de işaret etmektedir. Yöre-
ye göre değişik biçimlerde adlandırılan bu otlar,
çalışma bölgemizde aşağıdaki adlarla anılmaktadır.

Erkek Sele Otu / Hasot / Sağot (Typha latifolia L.):
Sert, tohumlu, sele örmeye uygun değildir.

Dişi Sele Otu / Hasot / Sağot (Typha latifolia L.):

Kökü kalın dişi ot, tohumsuz olduğundan sele örme-
ye uygundur.

Kova Otu (Juncus effusus): Takke yapımında kulla-
nılır.

Yılan Soğanı (Schoenoplectus lacustris ssp.): Oyun-
cak yapımında kullanılır.

Kındıra (Cyperus longus): Uzun, az biter.

Sokarık (Phragmites australis): Sert, çatı örtüsünde,
hasır sergiyle torak arasına yerleştirilir (Seçmen ve
Leblebici 1997:870).

Su Kamışı (Typha sp.): Kısa, erken kararır, örmeye
uygun değildir.

Otlar genellikle erkekler tarafından bağ bıçağı, orak
ya da tırpan kullanılarak verev ya da düz kesilir
(Res. 14). Bağ bıçağı, otu tabandan kestiği için diğer
aletlerden daha çok kullanılır. Otlar biçildikten
sonra uzun süre güneş altında bırakılmaz, ağartıl-
madan toplanır. Öbekler haline getirilen hammad-
de, yaklaşık 1 hafta gölgelik bir alanda çevrile çev-
rile kurutulur. Kurutma işleminin ardından kuru
bir yerde depolanır ve otları nemlendirmeyecek bir
sergiyle üstleri örtülür. Hammaddeyi temin etmek ve
kullanıma hazır hale getirmek üzere yapılan bu
işlemlerin ardından bir sonraki ot toplama dönemi-
ne kadar ana maddenin kontrollü kullanılmasına
dikkat edilir.

ÖRME

Otların örülmeye uygun hale gelmesi için ıslatılma-
sı gerekmektedir. Yapılacak selenin boyutuna göre
destelerinden alınan otlar, sele örme işini üstlenen
kadınlar tarafından çeşme altında ya da bir tekne /
kova içinde ıslatılır. Bu işlem en az 2–3 saat sürme-
li ya da tercihe göre otlar akşamdan ıslatılmalıdır.
Ardından kök kısımları yapraklarından arındırılarak,
kabuk kabuk sıyrılır. Yeşil artık kısımlar, örerken
araları kapatma işleminde kullanılır.

Bir selenin iskeletini oluşturan “tura”, otların kıvrı-
larak sıkıştırılmasıyla elde edilir. Kordon yapar gibi
bükülen otlar, bükme işleminin ardından iki ucundan
düğümlenir (Res. 19a-c). Turaya “kıvratacak”22 otun,
daha düzgün ve sağlam olması gerekir. Bu yüzden
otların kök kısımları bu iş için daha uygundur. Tura-
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lar, örülecek selenin yüksekliğine ve çapına göre
hazırlanır. Örneğin; küçük bir sele örülecekse 15–20
adet kısa tura, daha büyüğü için 50–60 adet uzun tura
kullanmak gerekir. Tek tek örülen turalar, küçük
sepetler için ince, büyük sepetler için daha kalın
hazırlanır. Üretimin hızlanması için birçok kadın
turalarını akşamdan örerler. Sepet örücülüğünde en
zor kısım, örücülüğe yeni başlayanların oldukça zor-
landığı başlama ve bitirme / kapatmadır. Bu aşama-
lar bu işte uzmanlaşmış köyün yaşlı kadınları tara-
fından yapılırken, tura kıvratma ve gövde örgülerini
uzatma işleri genç kursiyerler tarafından üstlenilir. Bu
çalışmalar tam anlamıyla atölye ruhunu yansıtmasa
da, gelenekten gelen köyün yaşlı kadınlarıyla, bu el
sanatını öğrenmeye başlayan yeni katılımcılar ara-
sındaki usta çırak ilişkisi de yadsınamaz.

Yapılacak selenin boyutuna göre, önce turaların
belirli aralıklarla bir düzleme asılması gerekir. Bu
düzlem, dişi sele otunun, ayıklanan yeşil kısımla-
rından iki sapın üst üste bindirilip kıvrılmasıyla elde
edilir (Res. 19d). Turalar, düzleme sık aralıklarla,
kıvratılarak ve ortalarından tutturulur. Bu işlem
yapılırken kısalan veya kopan ot olursa, yardımcı
otlar takviye olarak kullanılır. Yeteri miktarda tura
düzleme asıldıktan sonra, bu düzenek, açıkta kalan
iki ucun bir kasnak ya da benzeri bir materyalin
(şişe, konserve kutusu vb.) çevresine döndürülerek
üst üste kıvrılmasıyla sabitlenir (Res. 19e). Bu işlem,
işçiliğin en zor kısmı olarak nitelendirilmektedir.
Sele örerken düğüm atılmaz, kıvırma ve örme tek-
nikleri kullanılır23.

Başlangıçtan sonra, yine yardımcı otlar kullanıla-
rak turalar birbirine ulanır ve selenin iskeleti /
gövdesi oluşturulur. Bu işlem, saç örgüsü tekniği-
nin yatay düzlemde uygulanmasına benzetilebilir
(Res. 19f). Bu örgülerin sık gözenekli olmasına dik-
kat edilir, aksi durumda elde edilen ürün defolu
olarak adlandırılır. Kalıp ya da kasnak, örgüyle
doldukça örülen kısım ileriye doğru kaydırılır (Res.
19g). Örgü, istenilen ebada gelince kapatma işle-
mine geçilir. Turalar seyreltilerek örmeye devam
edilir ve selenin dip kısmı oluşturulmaya başlanır.
Dip kısmının tamamlanmasına birkaç sıra kala
turalar çifter çifter örülerek azaltılmaya devam
edilir. Örgüyle doldurulan dip kısmının üzerinde
kalan son turalar birbirlerine düğümlenerek kesi-
lir. Dibin ortasında kalan öbek, yeşil saplarla alt-
tan çevrelenerek sıkıca düğümlenir ve örme işle-
minden arta kalan fazlalıkların hepsi atılır. Selenin

kalıptan kurtarılması için iki gün bekletilip kuru-
ması gerekir. Kalıptan kurtarılan selenin dibinde
kalan öbek içine doğru ittirilir24 (Res. 15).

Bir selenin örülme süresi, boyutuna, kapaklı ya da
motifli olmasına göre değişir. Turaları hazır olmak
kaydıyla, örme işinde ustalaşmış birisi günde 5–6
kalemlik (yükseklik: 12 cm, yarıçap: 9 cm) örebilir-
ken, günümüzde çamaşır sepeti olarak da adlandı-
rabileceğimiz büyük seleleri (yükseklik: 100 cm,
yarıçap: 70 cm) 2 günde örebilir. Kadınlar, küçük
selelerin çok el oyaladığını ve örerken ayaklarının
arasında ya da dizlerinde sabitleyerek çalışmakta
zorlandıklarını, bu sebepten fiziksel olarak çalışılması
daha kolay orta ve büyük boy seleleri örmeyi tercih
ettiklerini belirtmektedirler. Kadınlar bu konudaki
şikayetlerini kendi deyimleriyle şöyle dile getir-
mektedir: “Tepesinde öre öre dizlerime sızı geldi, çaput
koysam da otun yaşıynan çileyor25 gene de”.

MOTİFLER

Çalışma bölgemizde selelerin süslenmesinde yerel
farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. İnce örgüsüyle
öne çıkan Gülpınar seleleri, renkli çaputların örgü
aralarına düğümlenmesiyle bezenirken, Gülağaç ve
Demirci seleleri, parmak kalınlığında kesilen çaput-
ların turayla beraber sarılıp örülmesiyle bezenir. Bu
yöntemle oluşturulan motifler, stilize hayvan başı
betimlemesinin yanı sıra daha çok geometrik çizgi-
lerden oluşmaktadır. Bunlar, deve boynu, koç boy-
nuzu, eli böğründe, şembil, top, eğrice (az eğri olan
anlamında), akıtma, kerekıl, keser ağzı, tek aşık, çift
aşık gibi isimler alır (Res. 16). Çalışmamız süresin-
ce görüştüğümüz kadınlara motiflerin anlamlarını
sorduğumuzda, ortak belleğin bu konu hakkında
net bir cevap veremediği, hatta birçoğunun motif-
lerin isimlerini dahi bilmedikleri saptanmıştır. Genel
kanı, nakışların motifin yönüne (akıtma vb.) ya da
benzetildiği objeye (deve boynu vb.) göre adlandı-
rıldıklarıdır26.

İşlevinin yanı sıra güzel renkleriyle dikkatimizi
çeken bir başka öğeyse “kolan” olarak anılan
oldukça sağlam sele bağlarıdır. Bunlar yün iplik-
lerden saç örgüsü tekniğinde örülmektedir. Tar-
ladan toplananlar getirilirken, seleyi sırta yükle-
yebilmek için bu bağ selenin gövdesine sıkıca bağ-
lanır ve iki ucu göğüs üzerinde tutulur. Böylelik-
le selenin bir yerden bir yere kolay taşınması sağ-
lanır27 (Res. 17).
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İŞLEV

Bölgenin kültürüne, plastik vb. hammaddelerden
yapılan mutfak eşyaları girinceye kadar, seleler her
evin kiler bölmesinde yerini bulmuştur. Tarlaya yük
götürüp getirmekte de kullanılan selelerin asıl işlevi,
birer depolama birimi olarak buğday, nohut, fasulye
ve mercimek gibi hububatları saklamaktır. Bataklık
alanda yetişen sazlar, bulundukları ortamın nemini de
çeker. Bu özelliği ve örüldükten sonra gözenekli bir
dokusunun olması, selenin hava almasını sağlar. Bu
nedenle, selelerde depolanan ürün kesinlikle bozul-
maz. Fiziksel bir müdahale olmadığı sürece bir sele-
nin ömrünün sınırsız olduğu da belirtilmiştir.

Depolama amaçlı kullanılan selelerin ortalama kap-
asiteleri 10–15 kile ya da 40–60 şinik28 kadardır. Bu
ölçü birimi kapasite olarak bölgesel farklılıklar gös-
termektedir. Araştırma bölgemizde 1 kile=4
şinik=32 kg buğday, 1 kile=4 şinik= 28 kg arpadır.
Dolayısıyla h:1.00m, R:0.70cm boyutlarındaki bir
selede29 315,413 kg buğday (± 10 kile), 276,948 kg
(± 10 kile) arpa depolanabilmektedir.

Araştırmamız süresince, birçok evde selelerin yer-
lerini plastik, teneke gibi depolama kaplarına bırak-
tığı ve silindir gövdelerinin açılarak yer sergisi ola-
rak kullanıldıkları gözlemlenmiştir. Demirci kasa-
basında yaşayan Kuddusi Demir’in30 evinin kiler
bölmesi, seleler, kavaktan ve söğütten sepetler,
toprak ve bakır kaplar, ölçü kapları, ağırlık birim-
leri vb. tüm donanımıyla geleneksel kiler ortamının
en iyi korunduğu örnek olarak belgelenmiştir.
Günümüzde ardiye olarak kullanılan bu oda etno-
grafik malzemeleriyle bir kasaba müzesi olmaya
adaydır (Res. 18).

Araştırmamız boyunca bu türden sele ve sepetlerin
dışında, söğüt (Salix spp.) dallarının az sayıda kavak
(Popolus nigra) ile örülmesiyle oluşturulan sepetle-
re de rastlanmıştır. Bunlar daha çok yaş ve kuru
üzüm ya da kurutulmuş koçanlı mısır saklamakta
kullanılmıştır. Söğüdün baharda yeni çıkan sürgün-
lerinin kesilip kurutulması ve kavak dallarının ara-
lara destek olarak kullanılmasıyla örülen bir başka
örnek de “götürüm selesi” olarak adlandırılmakta-
dır. Bunlar ahırdan hayvan dışkısını / tersisini taşı-
makta kolaylık sağlamıştır. Bu selelerin genelde
erkekler tarafından örüldüğü belirtilmektedir. Bu
seleler örülürken bağlama yerlerinde, ip olarak kur-
ban ya da ölen atların derilerinden yapılan sırımlar

kullanılmıştır. Bir başka örnek de hayvanın sırtına
atıldığında heybe gibi kullanılabilen “selevir”dir.
Selevir yumuşak hasır otundan örülür ve genelde tar-
laya götürülecek gübrenin taşınmasında kullanılır.

SEPETÇİLİK KURSU VE PAZARLAMA

Giderek kaybolmaya yüz tutan bu el sanatının
yeniden gündeme gelmesini ve o zamandan günü-
müze geçen aşamaların hikayesini, Aksaray Gül-
ağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin
Eke ve yüzey araştırmaları sırasında çevreyi çok iyi
tanıyan Gülpınarlı Hasan Şal’ın eşliğinde tarayan
Prof. Dr. Sevil Gülçur’un ağzından öğrendik.
Benim de şahit olduğum üzere Gülçur’un selelerle
ilk tanışması Şal ailesinin depo olarak kullandığı
çok gözlü kemerli yapıda olmuştur. İçlerine tarım
ürünlerinin basıldığı, değişik boyutlardaki sele-
lerle bir kenarda duran hasırın işlevselliği ve örgü-
lerindeki incelik hemen dikkati çekmiş, bunları
kim yaptı sorusuna da evin hanımının “el emeği
göz nuru” olduğu yanıtı alınmıştır.

Cumhuriyet’in 75. Yılı etkinlikleri kapsamında,
Ankara’da bir İller Sergisi düzenlenmiştir. O döne-
min Gülağaç Kaymakamı Sayın Mehmet Aktaş,
Gülağaç İlçesi’deki kültürel etkinlikleri temsil etmek
üzere Gülçur’dan Güvercinkayası kazısına ait birkaç
resim istemiştir. Gülçur, bu konuşma sırasında ser-
giye daha başka nelerin gönderileceğini öğrenmek
istemiş, her yerde bulunabilecek halı, kilim vb. eşya-
nın yerine, yöreye özgü Hasan Şal’ın evinde bulunan
selelerin gönderilmesinin daha doğru olacağını
belirtmiştir.

Hasan Bey’in evinden alınarak Ankara’ya gönderi-
len seleler, sergiyi gezen bir giyim firmasının yetki-
lilerinin ilgisini çekmiş, stanttaki yetkililerden sele-
lerin nasıl temin edebileceği konusunda bilgi alarak,
kendilerine örnek seleler gönderilmesi talebinde
bulunmuşlardır. Konu, Gülağaç Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürü Bünyamin Eke’ye iletilmiştir. Yörede
bu zanaatı sürdüren kimse bulunmadığından, Eke bir
ara çözüm olarak ablasına on adet örnek sele
ördürtmüştür. Bu seleler, kaymakamın gözetiminde
fiyatlandırılarak söz konusu firmaya gönderilmek
üzere bir mühendise teslim edilmiştir. Aracı olan bu
mühendisin belirlenen fiyatlar üzerinde oynamasıy-
la, firma fiyatları yüksek bulup talebini geri çekmiş-
tir. Serginin nasıl geçtiğini ve selelerin ilgi çekip
çekmediğini öğrenmek isteyen Gülçur, konunun bir
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aracı tarafından saptırıldığını öğrenince İstanbul’da
firmanın satın alma yetkilileriyle kişisel imkanlarını
kullanarak irtibata geçmiştir. Tüm çabalarına karşı-
lık, olumlu bir cevap alamamıştır. Bu sırada, Demir-
ci Kasabası’nda bir kurs başlatılmıştır. Gülçur, kurs-
ta örülen sele sepetlerin resimlerini temin ederek,
ürünlerin aynı yıl Art ve Dekor Dergisi’nde yayın-
lanmasını sağlamıştır. Selelerin temin edileceği adres
olarak da Gülağaç Kaymakamlığı’nın adresini ver-
miştir. Bu yazıyla ilgilenen Ankara Çiçekçiler Der-
neği, sepetler için başvuruda bulunmuşsa da, fiyat-
ta anlaşılamadığı ve elde yeterli ürün bulunmadığı
için bu talep geri çevrilmek zorunda kalmıştır. Gül-
ağaç Halk Eğitim Müdürlüğü, 1998 yılından başla-
yarak, kadınlara bir ücret karşılığı üretim yaptırdığı
kursları aksatmadan sürdürmüştür.

Daha sonraki yıllarda kursların açıldığını Gülçur’dan
öğrenen Ertuğ kursu ziyaret etmiş ve Ayman tara-
fından, National Geographic31 dergisinde selelerin
yayınlanmasını sağlamıştır. Dergiye üye olan, Zira-
at Bankası Konya Bölge Müdürü’nün selelerle ilgi-
li yayını görüp, Aksaray Ziraat Bankası Müdürü’nü
aramasıyla ürünlerin pazarlanmasında yeni bir adım
atılmıştır. Bu konunun Bünyamin Eke’ye ulaşmasıyla
ilk siparişler alınmıştır. Bu süreçten sonra Halk Eği-
tim Müdürlüğü kendi imkanlarıyla seleleri ördür-
meye ve pazarlamaya başlamıştır. İşi bilen kişi sayı-
sının yetersizliği ve gençleri bu işe teşvik etmek için
gerekli altyapının olmayışı, talebe cevap verme konu-
sunda sıkıntı yaratmıştır.

Bu çalışmaların profesyonel bir çatı altında toplana-
bilmesi için yeni çıkış yolları aranmış ve maddi kaynak
temin edebilmek için, Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
kapsamında bir proje hazırlanmıştır. Aralık 2006’da
projenin kabul edilmesi ve 18 bin TL’lik bir ödeneğin
kuruma aktarılmasıyla hazırlık çalışmaları başlatıl-
mıştır. Ocak 2007 yılında açılması gereken kurs, gerek
mevsiminden önce otun toplanamayışı, gerek usta
öğreticinin bulunamayışından, 2007 yılı Nisan ayında
açılabilmiştir. Usta öğretici arayışında, bu işi bilen
bölgenin yaşlı kadınlarıyla yapılan görüşmelerden
olumlu sonuç çıkmamıştır. Bu durum bölge dışından
birini bulmayı gerekli kılmıştır. Eke tarafından yapı-
lan bir internet taramasıyla, Kayseri Develi ilçesi Sin-
del Köyü’nden, aynı ottan (Typha latifolia L.) farklı bir
teknikle sele sepet ören Süleyman Ilıpınar’a32 ulaşıl-
mıştır. Ilıpınar, Kayseri Develi Halk Eğitim Müdür-
lüğü’nün de katkılarıyla gerekli görüşmeler yapıla-

rak, 6 aylık bir kurs programı için Aksaray Gülağaç
Halk Eğitim Merkezi’ne usta öğretici olarak davet
edilmiştir. Ilıpınar, kışın da örme işini sürdürdüğü
için, yeterli miktarda otu evinin damında depolamış-
tır. Kursun başlatılması için gerekli olan hammadde
sıkıntısı bu otların satın alınıp Gülağaç’a nakledilme-
siyle çözülmüştür. Ekoloji Magazin dergisinde yer
alan bir yayın da bu çalışmaların tanıtımına katkıda
bulunmuştur (Yolcu 2008).

Kursun öncelikli amacı, yerel örgü tekniğini hiç bil-
meyen insanlara öğreterek bu geleneğin korunma-
sını ve aktarılabilir olmasını sağlamaktır. Çoğun-
lukla genç kızların rağbet gösterdiği ilk dönem kur-
sunda, kursiyerler bölgenin örgü tekniğinin yanı sıra
Develi’deki örgü tekniğini de öğrenme şansını yaka-
lamışlardır. 2008 yılında İl Kültür Müdürlüğü, 2009
yılında da halen devam etmekte olan İş-Kur ortak-
lığıyla yeni dönem kursları açılmıştır. Kursların sür-
dürülebilir olması için, rutin olarak ot toplama zama-
nında gerekli hammadde depolaması yapılmaktadır.

Kurslar 25 kişilik kontenjanla sınırlandırılmaktadır.
Günde 8 saat süren, 304 saatlik programın sonunda
kursiyerlere meslek kursu sertifikası verilmektedir.
Katılımcıların bu işi öğrenip yaşatmaktan çok, işin
parasal yönüyle ilgilenmeleri, süreç içinde bazı sıkın-
tılara yol açmaktadır. Yaptıkları ürün karşılığı belli
bir ücret alan kursiyerlerin, bazen işin hilesine kaçıp
işi gereği gibi yapmadıkları, böylelikle kaliteyi düşür-
dükleri de söylenmektedir. Bu durum, kalite kont-
rol mekanizmasının devreye girmesini kaçınılmaz kıl-
maktadır. Dolayısıyla imalat sürecinin daha sağlık-
lı işleyebilmesi için, başlangıcından pazarlanmasına
kadar yetersiz kalınan konuların uzman kişilerce
denetlenmesi gerekmektedir.

Kurstaki iş çıkarma kapasitenin talepleri karşılaya-
madığı durumlarda Gülpınar, Gülağaç ve Demir-
ci’de bu işi bilen yaşlı kadınlara, ya da eski kursi-
yerlere Gülağaç Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla iş
verilmektedir. Gerekli tüm malzeme kadınlara ulaş-
tırılmakta, ücretlerse okul aile birliği tarafından har-
cama pusulası düzenlenerek ödenmektedir. Satışı
yapılan mallar için bağış makbuzu kesilerek alınan
paralar, okul aile birliğinin kasasına konulmaktadır.

Gelenekte çok yaygın olmayan kapaklı seleler, günü-
müzde pazarlanırken büyük rağbet görmektedir.
Bunlar, protokolde hediye olarak verilerek bölgenin
tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Bölge dışından
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gelen taleplerin yanı sıra iç piyasadan da ilgi günden
güne artmaktadır. Ceviz, kavrulmuş kabak çekirde-
ği gibi kabuklu yemişleriyle ünlü Aksaray’da, şehir
merkezindeki birçok yemişçi dükkanının önü bu
selelerle bezenmektedir.

Geleneksel formların yanı sıra modernize edilmiş ve
çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni formlar da
atölyelerde yerini almaya başlamıştır. Dileğimiz bu
çok işlevsel organik ürünlerin, salt dekorasyon amaç-
lı kullanımdan öte, geleneksel depolama işlevleriy-
le de modern mutfak ve kilerlerde hak ettikleri
öneme kavuşmalarıdır.

KATKI BELİRTME

Güvercinkayası ve Çevre Araştırmaları Projesi kap-
samında gerçekleştirilen çalışmamızda başta Gül-
ağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Eke

olmak üzere, Gülağaç Öğretmen Evi çalışanların-
dan Yusuf Ünlüer’e, Güzelyurt İlçesi’nden Kadir
Gök’e, Demirci Kasabası’ndan Recep Sırlı, Fatih
Sırlı ve Gülseren Bozlak’a, Çatalsu Köyü’nden
Fatma Emekli’ye, fotoğraf ve video kayıt çekimle-
rinde katkı sağlayan kameraman Uğur Oğuz ve
Arkeolog Barış Eser’e, ses kayıtlarını çözümleyen
İ.Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencileri Anıl Özdemir ve
Denizer Öğçe’ye, teknik çizimleri büyük bir özve-
riyle gerçekleştiren tasarımcılar Hacer ve Hamiyet
Çaylı’ya, kaynakçaya katkıda bulunan Arkeolog
Burak Falay’ın yanı sıra çalışmaya katılarak bizle-
re evlerini açan tüm yöre sakinlerine desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz.

Yüzey araştırmaları sırasında engin bilgilerinden
yararlandığımız ve bizleri ilk olarak selelerle tanış-
tıran Gülpınar Kasabası sakinlerinden Hasan Şal’ı da
bu vesileyle bir kez daha rahmetle anarız.

1 (Esin 1998, 1996), (Esin ve Harmankaya 1999a,b).
2 Kapadokya bölgesi ile ilgili bilgi için bkz.: (Sözen 1998).
3 Yollar ve tarihi coğrafya için bkz.: (French 1981: Har. 2,5,6),

(Hild 1977: 41,48–49, Har.2), (Konyalı 1974: 147–149), (Ram-
say 1890: 26–28, 38, 74).

4 Konuyla ilgili bilgi için bkz.:(Öztan 2007, 2003, 2002).
5 (Koşay 1977, 1952, 1939, 1932), (Koşay ve Ülkü 1962), (Koşay

ve Kılıç 1965), (Arık 1947), (Kökten 1949).
6 (Alpöge 1971), (Koyunlu 1976, 1982, 1979, 1976), (Kuban

1970), (Peters 1982, 1979, 1976, 1972).
7 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: (Ertuğ - Yaraş 1997) ve

(http://etnofertug.blogspot.com).
8 Bölgenin kil ve kil türleri ile ilgili bilgi için bkz.: (Seyhan

1972).
9 Aksaray tarihi ve civar yerleşmeleriyle ilgili detaylı bilgi için

bkz.: (Konyalı 1974).
10 Güncel bilgiler web sayfasından alınmıştır, bkz.: http://apsari-

catalsu.com/akoy.htm
11 www.demircikasabasi.com.tr
12 www.guzelyurt-belediyesi.com/main.aspx
13 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: (Güner 1988).
14 1962–1973 yılları arasında Bafra Çetinkaya köprüsünden alı-

nan 300’den fazla çökel örneğinden elde edilen sonuçlara
göre, Kızılırmak’ın ortalama olarak % 26 kum, % 74 kil ve silt
taşıdığı, deltanın kuzeyinde bulunan ince kum, kum, silt ve siltli
kum birikiminden oluşan tipik delta ve deniz kıyısı çökel-
lerinin Kuaternere ait olduğu ve burada zeminden alınan
örneklerin % 20–72 silt ve % 28-80 kum içerdiği belirtilmek-

tedir (Yılmaz 2005: 228).
15 Çalışma alanlarımızda yapılan görüşmelerde de Avanos’tan

at arabası ve eşeklerle gelen satıcılardan sıkça bahsedilmiştir.
16 Sulandırılmış yoğurt sürülerek çömleğin ateşte yakılması

işlemidir. Yoğurt yerine yumurta, süt ve yağdan oluşan bula-
maç da, yakma işleminde kullanılan karışımlar arasında yer
almaktadır.

17 Buğday için ambarlarda veya kilerde özel yapılmış alanlar yer
almaktadır. Kil kaplarda buğday depolanmamaktadır.

18 Elde edilen sonuçlar, cm³ cinsinden olduğu için litre cinsine
çevrilerek katalogda yer verilmiştir. Ölçü birimlerinin
çevrilmesinde web sayfasından yararlanılmıştır, bkz.:
http://www.convertworld.com/tr/hacim/Galon.html

19Kapasite ölçümleri hakkında detaylı bilgi için bkz.: (Çaylı
2009: 121-123).

20Verilen bilgilere göre, yaklaşık 7 kg üzümden 1kg pekmez
üretilmektedir. 3 kg sirke ise 1 kg üzümden elde edilmekte-
dir.

21Bu konudaki katkılarından dolayı Uzman Songül Altınsaçlı’ya
(İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü) teşekkür
ederiz.

22 Kıvratmak: Örme işleminde kullanılan otların bükülerek üst
üste döndürülmesi.

23 Rukiye İn, Yaş: 76/Demirci , 27.09.2009 tarihli görüşme.
24 Fadime Yıldız, Yaş: 60/Demirci, 29.09.2009 tarihli görüşme.
25 Çilemek: Nemlenmek, ıslanmak.
26 Senem Solak, Yaş: 65/Demirci, 29.09.2009 tarihli görüşme.
27 Aşire Us, Yaş: 55/Demirci, 14.08.2009 tarihli görüşme.

NOTLAR
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28Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki ölçü
kapları, bkz.: http://tdkterim.gov.tr/bts/

29Silindir hacmi=V=�xr²xh=3.14x0.35²x1.00=0.38465m³=
384.65lt.
Buğday; 1lt. 820 gr. ise, 384.65 lt., 315413 gr.} 315.413kg
Arpa; 1lt. 720 gr. ise, 384.65 lt., 276948 gr. } 276.948 kg

30Kuddusi Demir, Yaş: 87/Demirci, 26.09.2009 tarihli ziyaret.
31(Ayman 2007).
32Süleyman Ilıpınar, yaşadığı yöreye has bir teknikle sepet ören

ve geçimine katkıda bulunan, zanaatında usta bir kişidir.
Bilgi için bkz.: http://etnofertug.blogspot.com/
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Res.1. İstanbul Üniversitesi arkeolojik kazı alanları, etnoarkeoloji ve sözlü tarih uygulama merkezleri
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Res.2. Güvercinkayası 2009 kazısı, iç kale ve aşağı
yerleşmenin havadan görünümü

Res.3. Muharrem Vurgun’un çömlek atölyesi
(Güzelyurt - Gelveri)

Res.5.
Memiş Finans’ın
evindeki toprak kaplar
(Demirci Kasabası)

Res.4. Halen kullanılır durumdaki çömlekçi fırınları (Güzelyurt – Gelveri)
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Res.6.
Fatma Emekli’nin
kilerindeki tıkı ve
elektrikli yayık
(Çatalsu)

Res.7.
Naile Koyuncu’nun
kiler odasından
detay
(Güzelyurt- Gelveri)

Res. 8. Çömlekler
8a: Ağız çapı: 13 cm,
Yükseklik: 33cm
Kapasite: 6,6 lt
Tanım: Kiremit renk hamurlu, çark işi
Gelveri malıdır. Dışta hafif kalınlaştırılmış
dudaklı, kısa boyunlu, hafif karınlı, dikey,
geniş, tek kulplu ve düz dipli çömlek.
8b: Ağız çapı: 11,5 cm,
Yükseklik: 28 cm
Kapasite: 4,2 lt
Tanım: Sarımsı açık kahverengi hamur-
lu, kireç ve taşçık katkılı çark işi Avanos
malıdır. Omuz üzerinde ince koyu kah-
verengi bant boya bezelidir. Dışta kalın-
laştırılmış dudaklı, kısa boyunlu, hafif
karınlı, geniş, dikey tek kulplu ve düz
dipli çömlek.
8c: Ağız çapı: 12 cm,
Yükseklik: 31,5 cm
Kapasite: 6,3 lt
Tanım: Kahverengimsi kırmızı renk
hamur kum, kireç ve taşçık katkılı çark
işi Gelveri malıdır. Omuz üzerinde ince
siyah bant halinde boya bezemeli. Dışta
kalınlaştırılmış dudaklı, kısa boyunlu, şiş-
kin karınlı, geniş, dikey, tek kulplu ve düz
dipli çömlek.
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Res. 9. Şapşak, sivri ve çatal
9a:
Ağız çapı: 10 cm,
Yükseklik: 21,5 cm
Kapasite: 2 lt
Tanım: Sarımsı açık kahverengi hamurlu, çark işi Gelveri malıdır. Omuzda ince bant halin-
de yivli, dışta kalınlaştırılmış dudaklı, kısa boyunlu, hafif karınlı, geniş, dikey tek kulplu ve
düz dipli çömlekçik.

9b:
Ağız çapı: 12 cm,
Yükseklik: 27 cm
Kapasite: 2,9 lt
Tanım: Açık kahverengi hamurlu, çark işi Avanos malıdır. Dışta hafif kalınlaştırılmış dudak
üzeri yivlidir. Dar, kısa boyunlu, hafif karınlı, geniş, dikey, tek kulplu ve düz dipli çömlekçik.

9c:
Ağız çapı: 17 cm,
Yükseklik: 45 cm
Kapasite: 14,7 lt
Tanım: İç ve dış pembemsi kırmızı hamurlu, taşçık, kireç ve kum katkılı, çark işi Gelveri
malıdır. Omuz üzerinde bant ve dalga halinde, gövdenin alt kısmında ince bant şeklinde
kahverengi boya bezek yer almaktadır. Dışta kalınlaştırılmış dudaklı, kısa geniş boyunlu,
hafif şişkin omuzlu, dibe doğru daralan gövdeli, çift, dikey, geniş kulplu ve düz dipli kap,
iki parça halinde yapılmıştır.

9d:
Ağız çapı: 15 cm,
Yükseklik: 42,5 cm
Kapasite: 11,8 lt
Tanım: Kahverengimsi kırmızı renk hamurlu, dış yüzey düzeltilmiş, içi ve boyun kısmı yeşil
sırlı, taşçık, kireç, kum katkılı çark işi Avanos malıdır. Düz dudaklı, kısa silindirik boyunlu,
şişkin karınlı, dibe doğru daralan gövdeli, çift dikey kulplu ve düz dipli kaptır.

D.21 275-304/ SEVIL GULCUR:TUBAKED8/2010 11/24/10  12:38 AM  Sayfa297



Sevil GÜLÇUR - Işıl DEMİRTAŞ - Pınar ÇAYLI

2�8

Res. 12. Kayı Gölü ve Balıklı Göl

Res. 11. Testi/bocut, tıkı ve duran/duyuran
11a:
Ağız çapı: 5 cm, Yükseklik: 34,5 cm
Tanım: Krem renk hamurlu çark işi Avanos malıdır. Dışta
kalınlaştırılmış dudaklı, kısa silindirik boyunlu, şişkin omuzlu,
dibe doğru daralan gövdeli, üçgen kesitli, dikey, tek kulplu
düz dipli testi.

11b:
Ağız çapı: 5 cm, Yükseklik: 32 cm
Tanım: Kahverengimsi kırmızı renk hamur, kireç, kum ve ince
taşçık katkılı çark işi Gelveri malıdır. Düz dudaklı, akıtacaklı
ağızlı, dar, silindirik, uzun boyunlu, şişkin karınlı, dikey, geniş,
tek kulplu ve düz dipli testi. Omuz üzerinde geometrik şekilli,
baskı bezeme yer almaktadır.

11c:
Ağız çapı: 12cm, Yükseklik: 55 cm
Tanım: İç ve dış açık kahverengi hamurlu, taşçık, kum, kireç
katkılı çark işi Avanos malıdır. Basit düz dudaklı geniş uzun
boyunlu, geniş şişkin karınlı, yatay, çift kulplu ve düz dipli
küçük yayık. Üç parça halinde yapılmıştır.

11d:
Ağız çapı: 14 cm, Yükseklik: 74 cm
Tanım: İç; pembemsi kahverengi, dışı krem renk astarlı, kireç,
kum, taşçık katkılı çark işi Avanos malıdır. Basit düz dudaklı,
geniş, uzun boyunlu, geniş omuzlu, yumurta biçimli gövdeli,
yatay, geniş, çift kulplu ve düz dipli iri boyutlu yayık. Kulplar-
dan biri kırıktır ve gövdenin altında siyah boya bant bezeme
yer almaktadır.

Res. 10. Küpecik ve küp
10a:
Ağız çapı: 14 cm, Yükseklik: 43,5 cm
Kapasite: 11 lt
Tanım: Pembemsi kırmızı renk hamur, taşçık,
kum, kireç katkılı çark işi Gelveri malıdır. Omuz
üzerinde siyah bant boya bezek yer alır. Dışta
kalınlaştırılmış dudaklı, uzun boyunlu, hafif şişkin
karınlı, dibe doğru daralan gövdeli, tek, dikey,
geniş kulplu ve düz diplidir.

10b:
Ağız çapı: 23 cm, Yükseklik: 90,6 cm
Kapasite: 83,2lt
Tanım: İç ve dış pembemsi kırmızı renk hamur,
taşçık, kum kireç katkılı çark işi Gelveri malıdır.
Omuz hizasından dibe doğru ince bant ve dalga
siyah boya bezelidir. Dışta kalınlaştırılmış dudaklı,
geniş, kısa boyunlu, şişkin omuzlu, dibe doğru
daralan gövdeli, düz diplidir. Üç parça halinde
yapılmıştır.
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Res. 13. Sele
sepet örmede
kullanılan ot ve
saz çeşitleri

Res. 14. Kesilen sazlardan detay

Res. 15. Sele örgüsünde kasnak kullanımı
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Res. 16. Selelerde kullanılan motifler

Res. 17. Sele bağı kullanımı

Res. 18. Kuddusi Demir’in kiler odası (Demirci Kasabası)

Res.19. Sele örme aşamaları
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Dergide basılmak için verilen yazılar Türkçe, İngi-
lizce, Almanca ya da Fransızca olabilir; Türkçe yazı-
lara İngilizce, diğer dillerde yazılmış olanlara da
Türkçe ve İngilizce bir özet eklenmesi gerekmekte-
dir. Anahtar sözcükler ve özetler ise, İngilizce ve
Türkçe olan yazılarda Türkçe ve İngilizce olarak
çift dilde, diğer dillerde yazılan makalelerde maka-
le dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak üç
dilde verilmelidir.

TÜBA-KED hakemli bir yayındır. Gelen yazıların
ön kabulü üzerine yayın kurulu görüş bildirir ve
hakem önerir. Her yazı en az iki hakeme gönderilir.
Hakemlerin önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yaza-
ra hakem adı gizlenerek yollanır; yazarlar hakem
görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir.
Yazarların, gerekçe göstererek görüşlerinde ısrarcı
olmaları durumunda yayın kurulu yeni bir değer-
lendirme yapar.

Hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu tara-
fından basılabilir kararı verilen yazılar, yazı düzeni,
yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile yazı-
nın ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak
üzere gözden geçirildikten sonra, önemli bir aksak-
lık bulunmaz ise son gözden geçirme yayın koordi-
natörü tarafından yapılır.

YAZIM KURALLARI

Makale metni bilgisayar ortamında yazılmalıdır.
Başlık iki kademeli kullanılabilir ve ikinci satıra yazı-
lan başlık ‘alt başlık’ olarak değerlendirilir. Sayfa
sayısı için belirli bir sınır bulunmamakla beraber
üst sınır 40000 vuruş olarak kabul edilmektedir.
Makaleler iki aşamalı olarak teslim edilmelidir; ilk
olarak hakeme gönderilecek şekilde tek dosyada
metin, kaynakça, düşük çözünürlükte görseller ve
resim alt yazıları, ikinci aşamada, makalenin kabu-
lünden sonra ise ayrı dosyalar halinde olmak üzere
metin, kaynakça, yüksek çözünürlükte görseller ve

resim alt yazıları olarak teslim edilmelidir. Metin,
‘microsoft word’ kelime işlem programında yazıl-
malıdır. Metin içindeki birinci derece başlıklar büyük
harf bold, ikinci derece başlıklar büyük harf normal,
üçüncü derece başlıklar sözcük ilk harfleri büyük
olmak üzere küçük harf bold, dördüncü kademe
başlıklar sözcük ilk harfleri büyük olmak üzere küçük
harf ve italik yazılmalıdır.

Örnek yazılım:

INTRODUCTION
CULTURAL STAGES

Central Anatolia

Aşıklı Höyük

Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örne-
ğin ‘in situ’ italik olarak yazılmalıdır. Metin içinde
Milattan Önce, Milattan Sonra gibi çok alışılagelmiş
kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalı ve açık
yazılmalıdır. Ancak metinde çok sık geçen adlama-
lar, ilk olarak açık yazılıp yanında kısaltması paran-
tez içinde belirtildikten sonra kısaltma olarak kul-
lanılmaya devam edilebilir; örneğin Başbakanlık
Osmanlı Arşivi (BOA). Geçerli bazı kısaltmalar:

Milattan Önce’nin kısaltması:
MÖ ve tarihten önce; örneğin MÖ 475
Milattan Sonra’nın kısaltması:
MS ve tarihten önce; örneğin MS 456
Günümüzden önce: GÖ
Uyarlanmış (kalibre) tarihler:
cal. MÖ; örneğin cal. MÖ 475
Belirli bazı dönem adları kısaltılabilir;
örneğin PPN, İTÇ, İDÇ

Derginin yayın politikası terimlerde Türkçe kulla-
nılması yönündedir. Örneğin perdah yerine açkı,
seramik ya da keramik yerine çanak çömlek, cidar
yerine kenar, Bronz Çağı yerine Tunç Çağı gibi.
Dönem adlarında Erken ve Geç yerine İlk ve Son;

TÜBA-KED
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI
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örneğin Erken Tunç Çağı ya da Geç Tunç Çağı yeri-
ne İlk Tunç Çağı ve Son Tunç Çağı.

Bölge adlarının ilk harfleri büyük yazılmalı; örneğin
İç Anadolu, Orta Amerika, Güneydoğu Anadolu,
Orta Asya, Yakındoğu gibi. Aynı şekilde yer, coğ-
rafya ve kurum adlarının da ilk harfleri büyük yazı-
lır; örneğin Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Barbaros Bul-
varı, Kızılırmak, Fırat Nehri, İstanbul Üniversitesi,
Türk Tarih Kurumu gibi. Üslup adları büyük harf-
le yazılmalı; örneğin Barok mimarlık, Romanesk
mimarlık gibi.

Görseller: Resimler dijital olmalıdır. Görsellerin
yüksek çözünürlükte ve imaj boyutunun büyük olma-
sı gerekmektedir. Genelde 20 sayfalık bir metin için
6–8 resim sayfasına girecek şekilde tercihen 15 resim
üst sınırdır. Görsellerde ve metin içi göndermele-
rinde tek bir numaralandırma uygulanmalıdır.
Fotograf, resim, çizim hepsi Res.1,2,3... / Fig. 1,2,3...
olarak sıralanmalı ve metnin sonunda verilmelidir.
Tablo-çizelgeler, görsellerden ayrı olarak Çizelge
1,2,3…/ Table 1,2,3… olarak numaralandırılmalı ve
metin sonunda verilmelidir.

Her türlü görsel malzemenin sayfa düzeninde rahat
kullanılabilmesi için, yatay ya da dikey A4 normun
oranlarına uygun olması gerekmektedir.

Yazara/yazarlara ait olmayan görsellerin kaynağı
belirtilmeli, yayım için telif hakkı anlaşması gerek-
tiren google earth gibi görseller kullanılmamalıdır.

Teşekkür ve katkılar dipnot olarak değil, Yazının
sonunda “Katkı Belirtme” olarak ayrıca verilmelidir.

Göndermeler: Göndermeler genelde metin içinde
parantezle ayrılarak verilmelidir.
Örneğin;
(Esin 2002), (Esin ve Harmankaya 1999) / (Esin
and Harmankaya 1999),
(Esin vd. 2001) / (Esin et al. 2001), (Esin 2002: 48-
50), (Esin 2002: 48-50, fig. 10),
(Esin 2000, 2002) / (Esin 2000: 14-15; Esin 2002: 48-
50), (Braidwood 1995; Esin 2002)

Dipnot ancak konuyla ilgili ek bir açılım gerektiği
zaman metin sonunda son not olarak kullanılır. Bu
durumda metin içinde ‘üst yazı’ olarak numaralan-

dırma yapılır. Yazar soyadları gerek metin içi kaynak
göstermede, gerek kaynakçada ilk harfler büyük,
adın tümü küçük harf olarak verilmelidir.
Kaynakçada verilen tüm kaynaklara metinde gön-
derme yapılmalıdır.

Kaynakça yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Dergi İçi Makale:

Esin, U., 1978.
“Tarihöncesi Çağlarda Anadolu’da Üretimcilik Aşa-
ması”, Toplum ve Bilim 6/7: 3-8.

Braidwood, R. J., H. Çambel ve W. Schirmer, 1981.
“Beginnings of Village-Farming Communities in
Southeastern Turkey: Çayönü Tepesi, 1978 and
1979”, Journal of Field Archaeology 8: 249-258.

Kongre Yayınları ve Kitap İçi Bölüm:

Esin, U., 1999.
“Aşıklı”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolit-
hic in Turkey. The Craddle of Civilisation. New Dis-
coveries: 115-132. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Kitap:

Esin, U., 1981.
İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güney-
doğu Avrupa (G.Ö. 10 500- 7 000 Yılları Arası) II: Kül-
türler Sorunu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Yayınları 2681.

Braidwood, R. J. ve L. S. Braidwood, 1960.
Excavations in the Plain of Antioch I: The Early
Assemblages. Phases A- J. Oriental Institute Publi-
cations LXI. The University of Chicago Press.
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