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IŞIĞIN DOĞDUĞU YERDEN

“Mavi Anadolucular’a saygıyla”

Çetin Yiğenoğlu

Goethe, “Üç bin yıl öncesinin hesabını yapmayan insan günübir-
lik yaşıyor demektir,” demiş.

Anadolulu bir aydın yurtsever eğer “ben kimim, biz kimiz” soru-
larına yanıt aramaya başlamışsa Goethe’nin sözünü içselleştirmeden 
bir senteze varamaz. İnsanı, insanlık tarihini, yurdunun geçmişini 
öğrenirken bu toprakların taşınmaz kültür varlıkları gelir günde-
me. Önüne eski tarih anlayışına göre kültleştirilmiş Mezopotamya 
ile Mısır çıkar ortaya. Buna dayanılarak bakıldığında bir ayağı Me-
zopotamya’da, öbür ayağı Mısır’da Verimli Hilâl görünür. Verimli 
Hilal’in tepe noktası Türkiye’nin güney sınırları olarak gösterilir; 
doğrudur. İlk yabani arpanın, sonra buğdayın burada yetiştirildiği, 
insanlığın yerleşik düzene geçtiği, evler yapıp kentler kurduğu anla-
tılır. Daha doğrusu yakın zamana değin böyle anlatılır(dı).

Sonra bir başka tarihsel disiplin dayatıldı insanoğluna. “Yeni tarih 
anlayışıydı” bu. Rönesans’ı/aydınlanmayı başarmış Batı’nın kendi 
köken arayışında sarıldığı, biçimlenmesine destek verdiği bu senar-
yoya göre dünyadaki bilgi birikiminin çıktığı bölge İon’du/Ege’ydi. 
Ajandalarında başka yer yoktu uygarlığın gelişimiyle ilgili. Bırakı-
nız uzak diyarları, Asya’daki deltaları, sarı insanları, Afrika’yı, kara 
insanları, Amerika’yı, kızıl insanları, Aztekleri… Fenikeliler de 
yoktu, Sümerlerle Mısırlılar da.

Bunda bir terslik, eksiklik, yanlışlık olmalıydı. Anadolu, antik 
çağdaki adıyla Anatolia, “Işığın doğduğu yer” anlamına geliyordu. 
Işık “ateş” demekti, “bilgi” demekti. Tarihin sırlı kitabının kapağı 
biraz kazınınca, toprağın örtüsü parmaklarla biraz eşelenince yeni 
tarih yazıcılarının büyük intihali çıkıyordu ortaya. Prometheus’un 
ateşi de Anadolu’dandı, İon’daki birçok bilginin de… Fenikelileri, 
söz konusu uygarlığın gelişimindeki katkılarını bırakınız bir yana, 
Greeklerin Baştanrısı Zeus’u bile Anadolu’nun Anatanrıçası Kibele 
doğurmuştu Girit’teki bir mağarada.
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karanlıkta kalmış Anadolu gerçeğini benzer tutkuyla gün ışığına çı-
karmaya çalışan biliminsanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’la kesişti.

Böylece, Çukurova Ödülü Seçici Kurulu da bu yaklaşımla Prof. 
Dr. Özdoğan’ın bilimsel çalışmalarını inceledi:

• İstanbul Fikirtepe kültürünün MÖ 6. binyıla ait olduğunu, Ana-
dolu’da ortaya çıkan Neolitik yaşamın Balkanlar’a aktarımında 
önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyması;

• Prof. Dr. Halet Çambel ile Prof. Dr. Robert J. Braidwood baş-
kanlığındaki Çayönü, Dr. Bruce Howe başkanlığındaki Urfa Biris 
Mezarlığı, Söğüt Tarlası kazıları, Çukurova Bölge Planlaması, Si-
lifke, İskenderun, Adana kent içi belgeleme çalışmaları ile Muaffak 
Uyanık başkanlığındaki Hakkari Tirşin Kaya Resimleri alan tarama-
sına katılması;

• Çayönü arkeolojik alanını temsil ettiği kültürel süreci yansıta-
cak biçimde düzenleyerek açık hava müzesine dönüştürmesi;

• Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığında, Keban Kurtarma Projesi
kapsamında 1968 yılında başlayan Elazığ Tepecik, Tülintepe ka-
zılarında alan yöneticisi olarak çalışması... Daha sonra Karakaya 
Baraj Bölgesi’nde kalan Malatya Değirmentepe ile Aslantaş Barajı 
bölgesinde kalan Kumkale, Domuztepe kazılarında alan yöneticiliği 
yapması, Aslantaş Barajı göl alanı tarama çalışmalarını üstlenmesi;

• ODTÜ Aşağı Fırat Projesi kapsamında 1977 yılında Karakaya,
Atatürk Barajı göl alanlarını tarama-belgeleme çalışmalarında bu-
lunan 552 arkeolojik merkezle ilgili bulguların iki cilt halinde Türk-
çe-İngilizce yayınlanması sırasındaki çalışmaları;

• 1980 yılında başlayan, halen sürdürülen Trakya-Marmara Pro-
jesi’ndeki çalışmaları;

• İstanbul Yenikapı Marmaray çalışmalarının jeoarkeoloji değer-
lendirme grubu içinde çalışması;

• Bilim dünyasında önemli bir yer kazanmasını sağlayan esas
çalışması Aşağı Pınar’da MÖ 7. binyılda Anadolulu çiftçilerin böl-
gedeki ilk yerleşimi kurarak çiftçiliği getirmeleri. Bu çalışmanın Bal-
kanlar’da bu döneme ait en kapsamlı araştırma olarak tanınmasına 

Zamanla öyle şeyler çıktı ki günışığına, obsidyenin Niğde taraf-
larında çıkarılarak Kıbrıs üzerinden Ege’ye götürüldüğü anlaşıldı. 
Arpanın, buğdayın Verimli Hilal’den alınarak Trakya üzerinden Av-
rupa’ya götürüldüğü öğrenildi. Bu bölgenin insanları arpayı, buğ-
dayı ekmeyi, biçmeyi, depolamayı, türlü yiyecek, içecek yapmayı, 
kentler kurmayı, bir yaşam biçimi geliştirmeyi, dönemin uygarlığı-
nın kültürünü özcesi, öğretti Trakya üzerinden dünyaya.

Ah! Anadolu insanı… halkım… ah!

İnsanlık mirası tarihsel eserleri, babasının bağındaki üzümü ar-
mağan eder gibi Batılılara ulufe niyetine verdi padişahlar. Binlerce 
yıl sonra padişahın kimi vandal kulları atalarının paha biçilmez ka-
lıtlarına türlü gerekçeyle vurdu kazmayı. Gözlerini çıkardı, organla-
rını kopardı.

Neden sonra kimi güzel insanlar, sanatçılar, bilim insanları or-
taya çıktı. İon’daki birikimin kaynağının Anadolu olduğunu savun-
dular. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Azra Erhat gibi yurtsever yazarlar, tarihçiler, sanatçılar, 
edebiyatçılar “Mavi Anadoluculuk” diye bir akım geliştirdiler.

Bir zaman sonra merkezi Adana’da olan Çukurova Sanat Girişi-
mi (ÇSG) gönüllüleri de bu atalarının izini sürdü. “3. Delta” adını 
verdiler Çukurova’ya.

“Eğer,” dediler, Verimli Hilal bölgesinde “Birinci delta Mezo-
potamya, ikinci delta Nil/Mısır’sa üçüncü delta da Çukurova’dır”. 
Ceyhan, Seyhan, Berdan, Göksu gibi dört nehrin, yüzlerce çayın, 
derenin suladığı, endemik bitki açısından dünyanın sayılı varsıl böl-
gelerinden biri olan Çukurova delta değilse, insanlığın büyük ayak 
izleri burada da bulunmuyorsa nerede bulunabilir, diyerek çıktılar 
yola. Antik çağı, Helenistik çağı, Roma, Bizans dönemini bırakınız, 
Karatepe’ye, Tatarlı’ya baktığınız zaman bile doğru bilinen birçok 
şeyin yanlış olduğu çıkar ortaya. İşte, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ile 
Karahantepe’deki arkeolojik, antropolijik bulgular ezberini bozdu 
insanlığın. Çukurovalılar Şanlıurfa’yı da 3. Delta’dan sayar. Çukuro-
va’nın doğusunda, dağın öte yüzündedir.

Mavi Anadolu’ydu, 3. Delta’ydı derken ÇSG gönüllülerinin yolu 
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katkısı;

• Özdoğan’ın üzerinde yoğunlaştığı bilim alanı olarak arkeolo-
jinin tarihsel gelişimi, arkeoloji politikalarının oluşturulması, bu 
bilgilerin topluma aktarılmasında “kültürel miras yönetimi”ni ge-
liştirmesi;

• Dünya arkeolojisi içinde Türk arkeolojisinin yeri konusunda 
yeni bir tartışma platformu başlatması;

ÇSG yönetimi olarak Çukurova Ödülü-2022 Seçici Kurulu’na te-
şekkür ediyor, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ı yürekten kutluyoruz.

Çetin Yiğenoğlu

ÇSG Kurucusu

Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG)

     

ÇSG bir vakıf değildir. Kuruluşunun hiçbir aşamasında böyle 
bir yapı düşünülmemiştir. Dernekler yasasında tanımlandığı türden 
ne platform ne de dernektir. Bunların tümü üzerinde tasarlanmış, 
gönüllülük esasına dayalı, işlevi kültür-sanat olan bir yapılanmadır. 
Adı üstünde “girişim”dir…

Bu yanıyla evrim sürecinin başında olduğu varsayılır. ÇSG’de 
evrimini tamamlamak gibi bir yaklaşımın yeri yoktur, hiçbir zaman 
da olmamıştır. ÇSG sonsuza değin evrimini tamamlayamayacak/ta-
mamlamayacak bir yapı olarak tasarlanmıştır. Tepe noktası her za-
man eksik piramide benzer. Piramidin bu eksik yanıyla bile alınlıklı 
çatı konumunda olan ÇSG’nin altında Yazarlar Evi Derneği (YED) 
gibi derneklerin, sanat platformlarının, vakıfların, türlü örgütlerin 
yer alacağı öngörülmüştür. 

ÇSG, süreç içinde gereksinimlerin itkisiyle oluşmuştur. Bu, yak-
laşık otuz yıllık bir süreyi kapsar. ÇSG’nin oluşumundaki yapı taş-
ları Basın Özgürlüğü Anıtı-1991, Yerel Basın Kurultayı-1992, 1., 2., 
3. Adana Sanat Günleri (1999-2001), eş dönemde yapılan Adana 
Cumhuriyet (gazetesi) Kültür Merkezi etkinlikleriyle Uluslararası 
Çukurova Sanat Günleri’ne (UÇSG) verilen emeklerle döşenmiştir. 
Söz konusu etkinlikler kapsamında, çoğunluğu yurtiçinden Adana 
merkeziyle bölgeye bini aşkın, şair, yazar, ressam, müzisyen, kül-
tür-sanat insanı gelmiştir. Yalnızca Yerel Basın Kurultayı’nda Ada-
na’da ağırlananların sayısı 325’tir. Üç kez düzenlenen Adana Sanat 
Günleri’nde de 300’e yakın sanatçı-yazar konuk edilmiştir. Artık ge-
lenekselleştiği yadsınamayacak -13 kez düzenlenen- UÇSG’nin böl-
ge sanatına, ekinine katkıları bilimsel, sanatsal çalışmaların konusu 
durumuna gelmiştir.

ÇSG, felsefesi, ilkeleri olan bir girişimdir. ÇSG adı altında dü-
zenlenen etkinlikler halktan, emekten yana, Aydınlanma devrimleri 
çizgisinde, estetik düzeyi yüksek ilerici niteliktedir. Yoz, arabesk, 
ucuz popülist yapılanmalara, estetik düzeyi düşük sanata karşıdır. 
ÇSG etkinliklerinde, nesnel açıdan hedef izleyiciye ulaşılamadığı 
halde, yapay yöntemlerle izleyici sayısı çokmuş izlenimi verilmez. 
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Bu nedenle popüler sanatın uzağında durulur. Açılış törenlerinde 
Klasik Batı Müziği resitalleri verilir.

ÇSG çatısı altında sürekli yapılan en büyük etkinlik UÇSG’dir. 
UÇSG programları Dionisosvari sanat anlayışıyla düzenlenmekte-
dir. Etkinliklere katılım tamamen sanatseverlerin kişisel tercihleri-
ne bırakılmalıdır. Katılımın artması, sanatın-sanatçının daha geniş 
kitlelere ulaşabilmesi için ÇSG etkinlikleri halka açıktır, ücretsizdir. 
Program broşürünün yanı sıra etkinlik gazetesi, Çukurova Ödülü ki-
tabı da ücretsiz dağıtılır. Bu bağlamda belirtmek gerekirse ÇSG’de 
bütçe yapılmaz. Kamu kaynaklarına da mesafeli durulur. Devletin 
merkezi yönetiminden bugüne değin proje ya da başka isim altında 
kaynak talep edilmemiş, bu konuda hiçbir girişimde bulunulmamış-
tır; ilkesel açıdan kullanılması da düşünülmemektedir.

    

Çukurova Ödülü

“Uluslararası Çukurova Sanat Günleri” kapsamında, bundan 
böyle “Çukurova Ödülü” adıyla bir ödül verilecektir. İlk kez 24 Ni-
san 2009 tarihinde verilen ödül, özendirme ya da başarı ödülü değil, 
bir değerlendirme ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” ola-
rak da değerlendirilmelidir...

Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika-Ortadoğu-Anado-
lu, Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-Anadolu, Uzakdoğu-Doğu Akde-
niz-Grek-Latin dünyası arasında bir kültürel köprü, bir geçiş noktası 
olmuştur. Günümüzde, dünyada özgün geçmişe sahip ender bölge-
lerin başında gelen Çukurova’nın komşusu, kültürel kimliğinin bir 
parçası Doğu Akdeniz’in güney kıyılarından Irak’a Ortadoğu yer 
yer kan ve gözyaşına boğulmuş, bölgenin Transkafkaslardan Kaf-
kaslar’a, Ortaasya’ya dek uzanan kısmı ise küresel emperyalizmin 
saldırı tehdidi altında inlemeye başlamıştır.

Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne çıktığı yeni 
bir yatırım ve ekonomik yapılanma programıyla Çukurova dünya-
nın yakın gelecekteki önemli çekim merkezi olmaya aday konuma 
gelmiştir. Bölgemiz adına olumlu karşılanması gereken bu durum 
bile, “kan içen topraklar” diye bilinen bölgemizde “kan, gözyaşı ve 
barut kokusuna yeni gerekçe yapılabilir mi” kaygısına yol açmakta-
dır. İşte, bu gelişmeler, Ortadoğu ve bölge insanını her zamankinden 
daha çok barışa gereksindirmektedir.

Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emekten yana 
tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde yürüyen etkinliği-
mizin temel felsefesi tek sözcükle “barış” olarak seçilmiştir.

“Çukurova Ödülü” bölgemizde sinemadan tiyatroya, resimden 
müziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli alan-
larda eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, ekin-sanat, 
bilim ve edebiyat alanlarında emek ve ürün veren, Çukurova’yı ta-
nıtan, yücelten, Doğu Akdeniz’e, Ortadoğu’ya barış tohumları eken 
insanlara, tüzel kişilere verilir.

Öncelikle Doğu Akdeniz’de, Türkiye’de verilen Çukurova Ödülü 
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“sanatsal, sosyal, toplumsal gereklilik” zorunlu kıldığında dünyanın 
herhangi bir yerindeki sanatçıya, ekin-sanat ya da biliminsanına, tü-
zel kuruluşa verilebilir.

Ödülün değerlendirmesi, Çukurova Sanat Girişimi yönetimince 
belirlenen Seçici Kurul tarafından yapılarak her yıl etkinlik tari-
hinden en az 15 gün önce basın-yayın, iletişim araçları aracılığıyla 
açıklanır.

Ödüle değer görülen kişiye/kişilere, kuruluşa bu amaçla hazırlan-
mış özel plaket verilir, adına anı kitabı yayınlanır.

     Çukurova Sanat Girişimi

Torosların Boğası (*)

Homo Tauricus (Toros) insanları, çook çok eskilerde, takvimin 
bilinmediği devirlerde “zaman” kavramını kendilerince anlamlandı-
rıyorlardı...  Bazı kabileler, aylara “yılın adımları” yıla ise “zamanın 
geçişi” diyor, zamanı da her yıl yeniden başlatarak kozmogoniyi (za-
manın doğuşunu) yenileyip yineliyorlardı... 

Zaman üzerine kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok ederken 
insanın, toplumun günahlarını, hatalarını siliyor, dünyayı, evreni 
kirinden arındırıyor, böylece bir “yeniden doğuş”u gerçekleştirmiş 
oluyorlardı. Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek yinele-
nişi, her yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürürken ölüler 
diriltilmiş oluyor, insanların yeniden doğuşa inancının sürekliliği 
sağlanıyordu.

Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, göksel arketip ara-
yışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik kazandırıyorlardı. Bu yöne-
lim sonucu “dünyayla evrenin merkezi”yle “göğün kapısı”nın kutsal 
kabul ettikleri dağın doruklarındaki kozmik bölgede bulunduğunu 
düşünüyorlardı.

Filistin’de Tabor, Gerizm Dağları, Hindistan’da Meru Dağı, Me-
zopotamya’da Ülkeler Dağı, (Ziggurat da bir kozmik dağ), Ural-Al-
tay bölgesindeki Sumeru Dağı, İran’da El Bura Dağı ile Laos’taki 
Zinnalo Dağı gibi Toroslar da kozmik bir dağ olarak dünyanın, ev-
renin merkezi konumunda görülüyordu. Yılan balıklarını yumurtla-
mak için gittikleri Meksika kıyılarından, Caretta Caretta kaplumba-
ğalarının da yumurtlamak için Avusturalya’dan Çukurova kıyılarına 
çeken ilgiye, günümüzde bile kozmik bir iz, kozmik bir im arayan 
insanların ataları o dönemlerde yarattıkları her mite kozmik anlam-
lar yüklüyordu.  

İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu “zaman”la “kozmik mer-
kez” arayışlarına bakarak “Boğa” anlamına gelen “Toros” adına 
kozmogonik anlam yüklemek ilk anda anlamsız gelebilir. Ancak, 
“Toros”un etimolojik geçmişiyle sunduğu, merkez simgeciliği dola-
yısıyla tasarımlanan yeni yıl senaryolarının ilk örneklerine ilişkin 
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anekdotlar dikkate alındığında ilginç gerçeklikler çıkar ortaya...

Çukurova’yı, Doğu Akdeniz’i kucaklayan bu görkemli dağın, bu 
Torosların, geç antik çağda biçimlenen bir dinin felsefesiyle birlikte 
sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir işlev üstlendiği açık 
seçik görülür.

Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) gerilemesi-
ne ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında Hipparkus tarafından 
keşfedilmesi üzerine biçimlenen Mitraizm dininin temel dayanakla-
rını oluşturan kültün en az 6 bin yıllık geçmişe sahip Toros imgesin-
den nasıl esinlendiği hemen anlaşılır. 

Mitras, eski bir Pers tanrısı olan “Mitra”nın Yunanca, Latince 
biçimi. Buna karşın, Mitraizm bölgemizde, öncelikle Tarsus’la Ana-
varza özelinde Çukurova’da doğdu, sonra Doğu Akdeniz’e, zamanla 
Akdeniz’in her yerine yayılan bir din olarak insanları etkiledi. Soyut 
Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok etkili oldu. Mitras, bazı 
yazıtlarda “fethedilemez güneş” diye nitelendirilir. Güneşi “Tanrıları 
doğuran, bütün varlıkların babası” diye tanımlayan Sofokles’in dü-
şüncelerinin çıkış noktası da burası...

Bu tür astral arayışlar sonucu bir felsefi disiplin olarak Mitraizm 
Stoa’dan, Stoa da Mitraizm’den etkilendi. Mitraizm, bir tür astral din 
ya da yıldız tapkısının varlığını kabul anlamında “astrolojiye bağ-
lılık, uzun astrolojik devirler, dünya dönemleri”, “-Büyük Yıl- tezi”, 
“doğa güçlerinin kişileştirilerek temsil edildiği alegorik açıklama-
lar” gibi Stoacılığın üç temel dayanağının oluşumunda etkili oldu.

Mitraizm’de, galaksimizin de bir parçası olduğu Samanyolu (Süt-
yolu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış yolundaki ruhların yolu” diye 
tanımlandı. “Ruhların beslendikleri sütle dolu” olduğuna inanıldığı 
için Samanyolu’na “Yaratılış’ın Tanrısı” da denildi. Bundan etkile-
nen Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji kahramanları olarak kişileştir-
diler. Zamanla ekinoksların gerilemesini belirleyerek uzay hareket-
lerini yöneten tanrı varlığını öne süren bir tez geliştirdiler. İnsanlığı 
soyut Tanrı, tek Tanrı kavramına götüren bu gelişmeler sonucu Stoa-
cılar, aylara, yıllara, mevsimlere, yıldızlara kutsal anlam yüklediler. 
Yıldızları kutsal birer varlık gibi gördüler; gitgide uzayı tümden bir 
tanrı gibi algıladılar. Böylece, yıldızların yanı sıra dünya da bir tanrı 

gibi göründü. En büyük tanrı ise Cennet’te oturan ‘akıl’dı. (İki bin 
yıl sonra Nietzche “Tanrı’yı öldürdü” ama akıl hâlâ cennetinde otu-
ruyor.)

Mitraizm, günümüze bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle (Ta-
uroktoni) geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul edilmesi gerekirken 
astral din kökenli düşünce sahiplerince ortaya sürülen kıyamet se-
naryolarını etkilemeyi başararak tuhaf biçimde her zaman güncel-
liğini korudu.

2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar se-
naryolarını ekinoks noktalarının Zodyak üzerinde gerileyerek çok 
yavaş devinmesini, her 2160 yılda bir burcu geçerek Zodyakları 12 
kez 2160, yani 25.920 yılda tamamladığına inanan Mitraizme dayan-
dırıyorlardı.

Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldızında 
ise birkaç yüz yıl sonra Kova’da olacak demekti. Yunan-Roma döne-
minde ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise Terazi’deydi.  
İ.Ö. 4. binle 2. bin arasındaki Tauroktoni’de Koç’la Terazi burcunun 
yerini Boğa’yla Akrep alıyordu.

Tauroktoni, gök ekvatorunu göstermesine karşın, ekinokslar 
Koç’la Terazi’deyken değil, Boğa’yla Akrep’teyken meydana geliyor-
du.

Tauroktoni sembolizması, ilkbahar ekinoksunun tamamen Bo-
ğa’da  olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla bahar ekinoksunun Boğa 
burcundan çıkışını anlatıyordu. Böylece, Boğa en son değişen burç 
olduğu için söz konusu külte damgasını vuruyordu.

Ne ki, Boğa sembolizması, Mitraizm’den birkaç bin yıl öncesinde 
de Anadolu halkları tarafından biliniyordu. Kizzuwatnalılar’ın (Çu-
kurovalılar) yanı sıra Tarsus sikkelerinde kentin sembolü olarak kul-
lanılıyordu. Hititler’de ise aşılmaz Toros dağlarını açarak krala, as-
kerlerine yol gösteren ilahi/kozmik bir güç gibi görünüyordu Boğa. 

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nin (UÇSG) Çukurova Sa-
nat Girişimi’nce her yıl ilkbaharda düzenlenmesinin birden çok ge-
rekçesinden en önemlisi bu külte gönderme yapmasıydı. Etkinliğin, 
bir anlamda ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik dönüşümüne denk 
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düşmesi en güçlü esin kaynağı.

Stoacıların öncelediği “akıl” ile büyük dönüştürücü güç Taurok-
toni birlikte değerlendirildiğinde, UÇSG kapsamında verilen “Çu-
kurova Ödülü”nün plaketi Çukurova’nın işte bu öz kültür varlığından 
yola çıkılarak hazırlandı. Yapılan birkaç küçük değişiklikle soyut-
lamanın yanı sıra evrenin astrolojik dönüşümünü sağlayan “boğayı 
öldüren kılıç” yerine “kalem” tasarlanarak dünyamızın gelişimine 
sanatın bölgemizden katkısı vurgulanmak istendi.

Batı entelijansiyasınca UÇSG sembolü Adonis Çiçeği’nin kültürel 
değeri nasıl Grek kökenli olduğu öne sürülüyorsa  Çukurova Ödülü 
plaketinde esinlenilen Mitras/Mitraizm kültü de bir “Roma Kültü” 
olarak tanımlanıyor. Adonis söylencesi gibi Mitraizm de bu toprak-
ların öz kültür varlığıdır. Mitraizm, Romalılar bu topraklara gelme-
den önce bu halkın bir inanç sistemiydi. Bu toprakların insanları 
tarafından yaratılmıştı. Kılıcıyla gelen Roma’yla günümüzdeki vari-
si emperyalizmin bunu sahiplenmeye çalışması gerçeği değiştirmez!

…………………………….

 (*) Kitabın kapağında fotoğrafı bulunan plaketin tasarımına esin 
kaynağı olan öykü. Yazan: Çetin Yiğenoğlu

Çukurova Ödülü-2022

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın

Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen Çukurova Ödülü’nün 
Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a verilmesi uygun bulundu.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile 
Asuman Söylemez’den oluşan Seçici Kurul, 2022 Çukurova Ödü-
lü’nün verilmesinde Özdoğan’ın yaptığı bilimsel çalışmalarla “neoli-
tik kavramına yeni anlam kazandırması” nın etkili olduğu vurgula-
narak ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

 “Anadolu arkeolojisine büyük katkıları; uluslararası bilim çevre-
lerinde Türkiye’yi hak ettiği düzeyde yıllarca temsil etmesi; Anado-
lu’da yeni yapılan araştırmalarla dünyada neolitik kavramına yeni 
anlam kazandırması dolayısıyla.”

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının 
isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek 
Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), 
Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Ha-
luk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali 
(2020), Dil Derneği (2021)

Çukurova Sanat Girişimi
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Dünyaları Arasında Özdoğan

Turgut Saner (İTÜ)

Mehmet Özdoğan Hoca’nın mesleki büyüklüğü, eğitime, eğit-
meye yaklaşımı ve katkıları ile zihniyeti, günlük yaşamı ve insani 
tepkileri kuşkusuz bütüncül bir bakışla değerlendirilmeyi hak eder. 
Türkiye arkeolojisi içindeki yön verici rolü, dünya çapındaki mesleki 
etkileri bu bakışı gerekli kılar. Hocayı belli oranda anlayabilmek, 
belki onun kurduğu “dünyalar”a yaklaşmakla bir nebze mümkün 
olabilir. Uçsuz bucaksız “yeryüzü dünyası” bunların en başında ge-
lir.

Sadece gözleriyle değil, elleriyle de görür Özdoğan. Ufacık, hatta 
gösterişsiz bir seramik parçasını parmakları arasında çevirir, yak-
laştırır, uzaklaştırır. Her türlü rengi, dokuyu, çizgiyi vb. göstergeyi 
tarayıp sonuca varır. Teşhisi bazen 2-3 dakika alır, “aman ne kolay 
söyleyiverdi!” der insan; gerçekte hoca arkasındaki uzun on yıllar-
dan seslenir. Ama mesele sadece istiflenen yılların sayısında değil. 
O sırada Özdoğan kendi yeryüzü dünyasında dolaşmış, gözünün 
önünden hiç ayırmadığı insan gruplarının yaptıklarına, ettiklerine 
bir göz atıp gelmiştir. 

Mehmet Özdoğan’ın yanında, yakınında bulunan herkes kuşku-
suz engin bilgisine, pek çok konudaki isabetli yorumlarına tanıklık 
etmiştir. Bu çok büyük bir şanstır elbette. İnsanın önünde yeni ka-
pılar açılır, yeni ışıklı alanlar belirir. Söylemlerde bulunurken Hoca 
ördüğü o dünyalardan seslenir aslında. O dünyaların içinde yaşar 
sürekli, birinden diğerine geçer, döner, gider, tartar, yine gelir… Et-
kileyici olan o dünyaların çeşitliliği ve zenginliğidir.

Neolitik dünya bunların belki en belirgin olanıdır, Özdoğan’la 
özdeş görülecek başlıca alandır. Ama tabii hüner, farklı dünyaları, 
bu zihin mekânlarını en sağlam şekilde kurabilmektedir öncelikle. 
Özdoğan insan topluluklarının geçmişine eğilmekle birlikte bugü-
nünü de kapsar, kucaklar. İnsanlığın her türlü haline bakar, çözüm-
leme yapar. İnsanlığı sever, ama insanın “ne mal olduğunu” da bilir. 
İnsanlığın peşinde gider, ama insana gözü kapalı kanmaz. Toplu-

luklar zihninde binyıllar boyunca yürür, oradan oraya hareketlenir, 
savrulur. Özdoğan’ın zihninde insanlarla beraber kıtalar da hareket 
eder, bir ayrılır, bir birleşir. Bir batar, bir çıkar. Sular basar, sular çe-
kilir. Mesleki yorum dünyası dar alanlarda hapis kalmaz. Tundralara 
bakar yukarıdan, dağlar çıkar karşısına, yol değiştirir. Irmaklardan 
akıntılarla denize kavuşur, çöllerde durur, boğazlar geçer. Kaynaşıp 
duran insan topluluklarını gözden hiç kaybetmez. Adeta Selma La-
gerlöf’ün ünlü kahramanı Nils Holgersson’un bol maceralı, harika 
seyahatlerinde yaptığı gibi denizlerin, karaların üzerinde uçar. Ve 
insanların sonsuz hareketliliğini bu şekilde gözler, görsel hafızasın-
da sürekli yaşatır. Böyle etkileyici bir dünyayı zihninde kaç kişi bu 
şekilde kurabilir, kaç kişi bu dünyanın içinde yaşayabilir? Hoca ay-
rıca bilim dünyası ile kurgu dünyaları arasında da gezer. Her zeki 
insanın açıldığı bilim-kurgu âleminin estetiğine, şaşırtıcı, geçişken 
karakterine de hakimdir. O manada, kurduğu birebir ölçekteki yer-
yüzü dünyası, gençlerin oynadığı strateji oyunlarının mekânlarını da 
andırır biraz.

Meslek ve günlük yaşamı iç içe geçer. Olguları bu kadar yuka-
rıdan seyrederken, içinde yaşadığı dünyadan ayağı kesilmez Özdo-
ğan’ın. Her yerde, her koşulda öğretmendir. Üretmek ve bunu iste-
yenlerle paylaşmak başlıca arzu ve dertlerindendir. Yakınındaki, 
uzağındaki herkes, yerlisi, yabancısı bir nevi öğrencidir hoca için. 
Kırmaz, gider, anlatır, uğraşır, cevap arar, cevap verir… Hocalık 
dünyası ile büyük yeryüzü dünyasının yanında pratik oluşa, sonuç 
almaya (yani günün dünyasına da) odaklıdır. Algıları kestirir; süreç 
uzadığında, bunu sonuç almanın güçlüğüyle oranlayıp ne bekleye-
ceğini bilir. Strateji belirler. Hedef verimli olmaktır, iş çıkarmaktır. 
Bilgi ve bilinç yayabilmektir. Kendinden önceki nesillerin dünyası-
nın, mesleki geleneğin uzantısıdır Özdoğan; aynı zamanda gençlerin 
“genç dünyası”nın da genç bir üyesidir. İletişime, üretkenliğe, proje-
lere, yeniliklere her zaman açıktır.

Özetle; Özdoğan’ı biraz bilebilmekte, tanıtabilmekte, dünyaların-
dan gitmek sonuçsuz kalmayacaktır. Hepsinde insan aklı başlıca yol 
göstericidir.
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Kültür Mozaiği Anadolu Topraklarında Doğacak Kadar 
Şanslı, Ama Kültür Politikası Olmayan Bir Ülkede 
Prehistorya Bilim Adamı Olmak Kadar da Talihsiz Bir Bilim 
İnsanı: Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan

Fikret Macit

Tarihin derinliğine dikey kesit atabilen, neolitik dönemden gü-
nümüze zaman dalgalarında sörf yaparcasına yolculuk yapabilen ve 
arkeoloji bilgi birikimini en üst tabakadaki arkeoloji bilim camia-
sından sokaktaki sıradan, arkeoloji eğitimi almamış  her seviyede-
ki insanların anlayabileceği formata büründürerek, muhataplarının 
eğitim seviyelerine göre bir arkeoloji dili geliştiren ve anlaşılır kılan 
bir üslupla, sabırla ve bilge insan vasfıyla taşıdığı misyonun ağırlı-
ğıyla geçen 60 yıla yakın arkeolojiye adanmış bir ömür. 

Yaptığı bilimsel kazı ve araştırmalar neticesinde derlediği bilgiyi 
başkaları gibi kendine saklamak yerine, paylaşmayı seçti. Türkçeden 
çok yabancı dilde çıkan yayınları Dünya Arkeoloji bilim çevrelerin-
de adından söz ettirmekle kalmadı, bazı geleneksel arkeoloji litera-
türünde devrim sayılabilecek uygulama ve bilimsel çalışmalarla yurt 
içinde olduğu gibi global arkeoloji çevrelerinde ve uygulamalarında 
yapılan yanlışlıklar ve çözüm önerileri sundu.

Prehistorya gibi arkeolojinin ve tarihi derinliğin dibine, kaynağına 
inerek dünkü meseleler dediği Anadolu’daki medeniyetlerin izlerini 
görünür kıldı. Tarih öncesini arkeoloji bilimiyle ilgisi olmayan sıra-
dan insanların anlayabileceği formata sokarak, birileri yaşadıkları 
çağda yanı başlarındaki kültürel mirası göremezken, O kömürleşmiş 
bir tek buğday tanesinden hareketle avcı-toplayıcılıktan yerleşik ha-
yata geçen ve tohumu toprakla buluşturan ilk tarım topluluğunun ve 
onların kurduğu yerleşik kültürün anatomisini çıkarıyordu.

Kazanmış olduğu bilim ödülleri, başarılar onu bilge insan olma-
nın çerçevesinden dışarı asla çıkarmadı. Mütevazi kişiliği ile kazı 
işçisiyle, öğrencileriyle, protokolle, bilim camiasıyla her sınıftan, her 
seviyeden insanla muhatap olmasını bildi. Yaptığı işin ehemmiyetini 
bilmeyen, bilim yerine bilim adamı kılığına bürünen bazı palyaço-

ların hokkabazlıklarına, önemsizleştirme çabalarına kulak tıkadı ve 
en iyi bildiği işini, arkeoloji bilimsel çalışmalarını yapmaya devam 
etti.

Dünya arkeoloji literatüründe, özellikle tarih öncesi araştırma-
larında sayabileceğiniz iki elin parmakları kadar bilim insanı var-
sa Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan ilk sıralarda yer alabilen ender 
Türk bilim adamıdır. 

Kazandığı bilim ödülleri, aldığı ücretlerin yanı sıra ebeveynlerin-
den kalan menkulleri de satarak çalışmalarında kullandı. Bazıları 
unvanlarını zenginleşme aracı olarak kullanırken, o unvanının onu-
runu korumak için hep kendi imkanlarını kullandı.

O dünya çapında bir bilim insanı olarak bilimsel kazılarında ça-
lışan işçinin primini, ücretini veremediğinde utanırken, uluslararası 
arenada bu kadar bilimsel çalışmalarda yerini almış, dünya çapında 
bir bilim insanının imkansızlıklar içerisinde çabaladığını görmez-
den gelen, görse de umursamayan otoriteler utanmadılar. Zira utan-
mak için ayıbın ne olduğunu bilecek izana, vicdana ve etiğe sahip 
olmak gerekirdi.

Prehistorya çalışmalarının toplumsal karşılığı, desteklenmesi, 
anlaşılabilir olması konusunda tatlı anekdotlar da yaşanmıyor değil. 
Mehmet Hocamla bir gün Aşağı Pınar kazı alanına gelen devlet ze-
vatının çoğunlukla bu tarlada hazine bulundu mu, şu çukur niye bu 
kadar derin, burada hiç tarihi eser yok muydu (Roma –Bizans vb. 
dönem heykel, sütun, yapı kalıntısı anladıkları eser oluyor) soruları-
nı aramız da konuşuyorduk.

Tarih öncesi yaşamı görselleştirmek, ete-kemiğe büründürerek 
insanların görerek dokunarak, anlayabilmelerini sağlamak amacıy-
la birtakım çalışmalar başladı. Hayvan, insan alet edevat maketleri 
yapılarak sergileme amaçlı çalışmalar yapıldı, Aşağı Pınar ören ye-
rinin proje çalışmaları devam ettiğinden yapılan hayvan maketle-
ri daha sonra alanda belirlenen yerlerindeki kaidelere yerleştirmek 
üzere, geçici olarak yol kenarın da bir araya toplu olarak kondu. 

İl dışından Aşağı Pınar’ı ziyarete gelen bir aile yol kenarında 
tümseğe oturmuş kazı çalışmalarının tozu toprağının ve yaz sıca-
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ğının mecalsiz bıraktığı işçi kılıklı bir adamı görürler ve sorarlar, 
hemşerim buralar da Mehmet Hoca’nın hayvanat bahçesi varmış, 
nerede biliyor musun? 

Yine bir gün; Mehmet Hoca bir taraftan yaz sıcağında tozun top-
rağın içerisinde bitap düşmüş halde, diğer taraftan ödeneksizlikten, 
imkansızlıktan planladığı kazı çalışmasını ve ödemeleri nasıl yapa-
cağını kara kara düşünürken yoldan geçen bir grup ziyaretçiden bi-
risi ona sorar, 

- Hemşerim buralarda Mehmet Hoca varmış nerede? 

- Ya bırak şunu, yaz sıcağında insanların başına açtığı belaya ba-
kar mısın, te oralar da bir yerler de toprağı eşeleyip duruyordu. Ben 
kendisini görmedim, görürseniz ona deyin ki, başka işin yok mu, bu 
tarlalarda ne arıyorsun, git okuluna eski köye yeni adet getirme.

- Ya bu adam güneşten keçileri kaçırmış, iyisi mi biz Mehmet 
Hoca’yı başka birine soralım. 

Bilgililerin yetkisiz, yetkililerin bilgisiz olduğu bir memlekette, 
Tanrı bazılarına sadece akıl, bazılarına sadece vicdan verir, Mehmet 
Hoca gibi bazılarına ise hem akıl hem vicdan verir ki işkence çeksin.     

 

Arazi Projeleriyle Mehmet Özdoğan

 Necmi Karul / Eylem Özdoğan

Profesör Dr. Mehmet Özdoğan, Türk arkeolojisinin üçüncü ku-
şağının öncü arkeologları arasındadır. 30 Mayıs 1943 yılında fizik-
çi anne babanın tek çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelir. De-
desi Mehmet Celâlettin Bey Darülfünun’da hukuk müderrisi, dayısı 
Sadrettin Celal Antel ise İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünün 
kurucusu ve Hasan Ali Yücel ile birlikte Türk eğitim sistemini oluş-
turan kadrodandır. Orta öğrenimini İngiliz Erkek Lisesi ile Robert 
Kolej’de tamamladıktan sonra, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimine başlamış, 1969 yılında Prof. 
Dr. Halet Çambel’in öğrencisi olarak Prehistorya Kürsüsünden me-
zun olmuştur. Arkeolojinin yanı sıra Sosyal Antropoloji ve Fiziki 
Coğrafya sertifikalarını almıştır. 1970 yılında Prehistorya kürsü-
sünde asistan olarak başlayan akademik kariyerine, 1982 yılında 
yardımcı doçent, 1985 yılında doçent, 1994 yılında profesör olarak 
devam etmiştir. Tüm akademik yaşantısını İstanbul Üniversitesinde 
sürdüren Mehmet Özdoğan 2000 yılında Prehistorya Anabilim Dalı 
başkanlığını üstlenmiş, 2010 yılında emekli olmuştur. 

Mehmet Özdoğan 60 yıla yaklaşmakta olan akademik yaşamın-
da özellikle Neolitik olarak bilinen besin üretimine dayalı yerleşik 
yaşamın ortaya çıkışı ve yayılım biçimleri üzerinde uzmanlaşmıştır. 
Bunun yanı sıra tarihöncesi teknolojiler, kentleşme, arkeoloji tarihi 
ve politikaları ile İstanbul’un tarihöncesi gibi farklı konuları kapsa-
yan ve geniş bir yelpaze oluşturan ilgi alanlarına sahiptir. Özdoğan’ı 
çağdaş arkeoloji geleneği içerisinde öncü kılan arkeolojik malzeme 
bilgisi -özellikle çanak çömlek ve yontmataş teknolojileri- ile meslek 
hayatı boyunca sürdürdüğü çok sayıdaki arazi çalışmalarından edin-
diği bilgiyi kuramsal bir çerçeve içinde tarihöncesi toplumları an-
layabileceğimiz açıklamalara dönüştürmüş olmasıdır. Özdoğan bu 
konuların yanı sıra çevresel arkeoloji ve kültürel miras konularında 
çalışmaları vardır. 

Özdoğan’ın çok yönlü bu akademik kariyerini, arkeoloji misyonu-
nu ve Türk Arkeolojisi’ne katkıları ayrı ayrı yazıların konusu olacak 
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niteliktedir. Bu nedenle burada Mehmet Özdoğan’ın öğrenciliğinden 
itibaren katılmış olduğu bazı önemli arkeolojik projeler üzerinden, 
akademik sürecini özetlemeye çalıştık. 

Beraber çalıştığınız insanlar hem sizi hem de hayatınızı şekillen-
dirir. Mehmet Özdoğan için bu kişilerin başında Halet Çambel gelir, 
1963 yılında “Halet Hoca” ile Prehistorya Laboratuvarının önünde 
karşılaştığı ilk gün, onu bugünlere getiren yola da adımını atığı gün 
olur. Halet Çambel ile tanışıp derinden etkilenen tek kişi Mehmet 
Özdoğan değildi kuşkusuz. Fakat Özdoğan, hocasının en iyi yol ar-
kadaşlarından ve onun misyonunu sürdürebilen başlıca insanlardan 
biri oldu. Bu nedenle Mehmet Özdoğan’ı en başta Halet Çambel’in 
öğrencisi olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Özdoğan, öğrenci-
lik yıllarında Çambel’in yanı sıra Machteld Mellink ile Elmalı-Ka-
rahöyük, Jean Perrot ile İsrail-Munhatta, Bernard Vandermeerisch 
ile Qafzha, Bahadır Alkım ile İslahiye Gedikli-Karahöyük, Bruce 
Howe ile Urfa Biris Mezarlığı ve Söğüt Tarlası kazılarında, Muaf-
fak Uyanık ile de Hakkari Tirşin Kaya Resimleri alan taramaları ve 
Ufuk Esin ile Keban Projesinde bulunmuştu. 

Halet Çambel ve Robert J. Braidwood ile Çayönü kazılarına gi-
den ilk ekipte yer alması Mehmet Özdoğan’ın sonraki yaşamında be-
lirleyici olacaktı. Özdoğan, Linda ve Robert Braidwood’dan sadece 
bilimsel açıdan değil, akademik iş birliği, çalışma etiği ve dayanış-
maya ilişkin çok şey öğrenmiş ve burada edindiği değerleri sonraki 
çalışmalarında ilke edinmekle kalmamış öğrencilerine de aktarma 
çabası içinde olmuştur.  Mehmet Özdoğan’ın akademik kimliği üze-
rinde hocaları kadar içinde olduğu projelerin büyük etkisi vardır. 
Başta Çayönü olmak üzere bu birikim hocanın yetiştirdiği sonraki 
kuşaklara da Anadolu arkeolojisine de ilham kaynağı olmuştu. Bu 
katkıyı birçok yönüyle ele almak mümkün, ancak Mehmet Özdo-
ğan’ını içinde bulunduğu ve yürüttüğü projeleri kendi koşulları ve 
sonuçları üzerinde durarak ele almak, ileride bir araya getirilecek 
hikâyenin ancak küçük bir parçası olacaktır.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kürsüsün-
de öğrenci olarak katıldığı Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Projesi 
sadece Anadolu için değil Neolitik Çağ arkeolojisi için önemli bir 
dönüm noktasıdır. Halet Çambel ile Robert J. Braidwood tarafından 

İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortak yürüttüğü bu araştırma 
projesi, Neolitik Çağ arkeolojisinin güncelliğini hiç yitirmeyen ko-
nularından biri olan, besin üretimine dayalı yerleşik yaşamın nerede 
ve ne zaman ortaya çıktığı sorusuna cevap aramanın çok ötesinde, 
özellikle ilk kez doğa bilimlerinden uzmanlar ile gerçekleştirilen iş 
birlikleri açısından son derece önemlidir. 1978-1988 yılları arasında 
Karlsruhe Üniversitesi’nden Wulf Schirmer, 1989 yılından itibaren 
de Roma Üniversitesi’nden. Isabella Caneva gibi yerli, yabancı 17 
kurumun katıldığı projede Çayönü’nde 19 yıl sürecek kazılar ger-
çekleştirildi. Ayrıca Biris Mezarlığı, Söğüt Tarlası, Griki Haciyan ve 
Yayvantepe kazıları ile dört yüzey araştırması yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Projesi öncelikle Braidwood’un, 
Gordon Childe’ın tarım ve hayvancılığın başlangıcı için uygun or-
tam olarak önerdiği verimli akarsu boyları yerine, tarıma geçişin 
yabanıl buğday, arpa, koyun, keçi gibi türlerin doğal olarak yaşa-
dıkları bölgelerde aranması gerektiğini düşüncesine dayanıyordu 
(Braidwood vd. 1969). Mehmet Özdoğan 1963-1978 yılları arasında 
öğrenci, 1978-1986 yılları arasında alan yöneticisi olarak katıldığı 
bu projeye 1986 yılından itibaren de başkanlık etti. Çayönü kazıları 
bugüne kadar tüm Yakındoğu için Neolitik Çağ arkeolojisi açısından 
emsal olmuş, araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve günümüze 
kadar yaygınlaşarak arkeolojik araştırmaların ayrılmaz bir parça-
sı haline gelmiştir. Kuşkusuz Çayönü kazıları Mehmet Özdoğan’ın 
sonraki hayatında da birçok açıdan belirleyici olmuş ve yürüttüğü 
diğer projelerde etkileri devam etmiştir. Özellikle Halet Çambel ve 
Robert J. Braidwood gibi, alanlarının önde gelen iki ismin uyum içe-
risinde uzun yıllar birlikte çalışması, bu iş birliğinin sonraki yıllar-
da Keban Projesi ile de devam etmesi, yaratılan çalışma ortamının 
kendisi, Özdoğan’ın ileride yürüttüğü projeler için emsal oluştura-
caktır. Nitekim Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Projesi’nde Isabel-
la Caneva, ardından Şanlıurfa Mezraa Teleilat kazılarında Marcella 
Frangipane ile uyum içerisinde paylaştığı çalışma ortamı bunun iyi 
örnekleri olmuştur. Sonraki yıllarda Mehmet Özdoğan’ın yürüttüğü 
Kırklareli Projesi’nde Hermann Parzinger ile oluşturdukları ortam 
ise bunun bir başka başarılı örneğidir. Bu iş birlikleri bilimsel alış-
verişin ötesinde dostane, tüm ekibin de birlikte hareket edebilme 
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kabiliyetini geliştiren bu ortamlar, sonrasında yeni iş birliklerine de 
vesile olmuştur. Mehmet Özdoğan’ın yerleştirdiği bu kültürün anabi-
lim dalımızın devam eden projelerindeki çok kültürlülüğe olan etkisi 
yadsınmaz bir gerçekliktir.

Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Projesi 1960’lı yıllarda mevcut 
ve yeni kuramların sınandığı bir yer olurken, Mehmet Özdoğan aynı 
konuya yeni boyutlar kazandırmıştır (Özdoğan vd. 1994; Özdoğan 
ve Özdoğan 1990). Bu bağlamda Özdoğan’ın yayınlarında Neolitik 
Çağ’da çevrenin rekonstrüksiyonu, yerleşim organizasyonu, özellik-
le mimaride izi sürülebilen inanç ile ögeler, teknoloji, sosyal düzen 
ve bölgeler arası etkileşim konuları öne çıkmaktadır. Başka bir ifade 
ile yeni süreçte Özdoğan’ın; Neolitik Çağ’da katmanlı toplum düze-
ni, “tapınak” ve inanç sistemleri, uzman zanaatkarlar, bilginin akta-
rımı ve uzak bölgeler arası malzeme dolaşımı gibi konular üzenine 
yoğunlaştığı görülür. 

Mehmet Özdoğan’ın Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Projesi’ne 
başkanlık ettiği dönemin öne çıkarılması gereken bir diğer yönü 
de arkeolojik alanların düzenlenerek koruma altına alınmasıdır. 
Çayönü, Türkiye’de Karatepe-Aslantaş ile Boğazköy’ün ardından, 
tarihöncesi yerleşimlerin düzenlenerek ziyaret edilebilir hale geti-
rildiği kapsamlı ilk örnekler arasındadır (Özdoğan 2010a). Bu pro-
jede bazı yapılar restore edilmiş, bazıları gömülerek üzerine ya da 
tümüyle kaldırılmış yapıların bulundukları konumda imitasyonları-
nın yapılmıştır. Bakımı kolay ve geri dönülebilir olması, çok kat-
manlı yerleşimlerdeki sürekliliği ve tabakalar arasındaki farkları 
yansıtacak bir yaklaşımın benimsenmesi, çevre ile etkileşimi sınır-
landıracak çatı gibi uygulamalardan kaçınılması bu projenin özgün 
yanları olarak öne çıkmaktadır. Nitekim bu uygulamalar sonraki 
yıllarda yine Mehmet Özdoğan’ın benzer bir çalışmayı gerçekleştir-
diği Kırklareli Kültür Sektörü ve Açıkhava Müzeleri projesinde ve 
farklı kazılardaki uygulamalar için de esin kaynağı olmuştur. Halet 
Çambel’in 50’li yıllarda Karatepe-Aslantaş’da gerçekleştirdiği gibi 
ziyaretçi potansiyeli neredeyse hiç olmayan bir yer olan Çayönü’nde, 
o tarihlerde böyle bir projenin hayata geçirilmesi, Özdoğan’ın arke-
olojik bilginin topluma kazandırılmasına yaptığı katkının bir başka 
boyutunu yansıtmaktadır.

Halet Çambel’in girişimleriyle başlayan ve sadece Mehmet Özdo-
ğan’ın değil birçok genç bilim insanının yetişmesinde büyük katkısı 
olan bir diğer proje Keban Projesi’dir. Halet Çambel ve Robert J. 
Braidwood’un önerisi ile dönemin ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş’ın 
öncülüğünde gerçekleşen Keban Projesi, Mısır’da Nil Nehri üzerin-
de inşa edilen Assuwan Barajı’nın altında kalacak yerlerin kazılma-
sına yönelik Mısır devletinin uluslararası bir çağrı ile gerçekleştirdi-
ği çalışmaların bir benzeri niteliğindedir (Özdoğan 2019:44). Ancak 
Keban Projesi, kurgusu ve çıktıları itibariyle dünya ölçeğinde daha 
başarılı bir çalışma olacaktır. Bu proje kapsamında saptanan 63 yer-
leşimden sadece biri tümüyle olmak üzere 19 höyükte kazılar yapı-
labilmişti (Özdoğan 2006a: 16). Keban Projesi aynı zamanda ilk kez 
yabancı ve Türk ekiplerin aynı bölgede eşzamanlı olarak görev aldığı 
ve genç bilim insanları çalışma olanağı bulduğu bir yerdir. Mehmet 
Özdoğan da ODTÜ ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü bu 
projede, Ufuk Esin başkanlığında, Güven Arsebük’ün de yer aldığı 
çalışmalarda görev almıştır. Yedi sezon Tepecik, üç sezon boyunca 
da Tülintepe kazılarına katılmış, 1968-1975 yılları arasında alan yö-
neticisi olarak görev yapmıştır. Türkiye’de Çayönü ile başlayan, ar-
keometrik çalışmaların yanı sıra jeoarkeojik araştırmalar ile ekipler 
arası etkileşimin bir sonucu olarak kazı tekniklerinin geliştirilmesi, 
nitelikli düzenli yayınların yapılması ve bütün bunların burada yeti-
şen bilim insanlarının ileriki çalışmalarını da yönlendiren bir proje-
ye dönüşmesi Türkiye arkeolojisindeki önemli kırılmalardan biridir. 
Mehmet Özdoğan’ın Tepecik kazısına ve kazının mimarı Alpaslan 
Koyunlu’ya atfettiği, belgelemedeki titizlik ve malzemeyi koruma 
bilinci, yine kendisinin de birçok kez dile getirdiği gibi gerek yaptı-
ğı projelerde gerekse yetiştirdiği insanların gelecek yaşamında artık 
vazgeçilmez bir hal almış; her ne kadar önüne geçilemez tüketme 
alışkanlığa sahip jenerasyonlar olsak da bu “gelenekselleşmiş saygı” 
Özdoğan sayesinde yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Keban Projesi’nin çıktılarından bir diğeri de barajların arkeolojik 
alanlar üzerindeki etkilerinin çarpıcı bir şekilde ortaya koymasıydı. 
Bu olumsuz tablo Mehmet Özdoğan’ın sonraki yıllarda barajlar ile 
ilgili yaptığı çok sayıda yayın ve konferansta da yer buldu (Özdoğan 
1998a; 2000a;b; c; 2010b;2012a; 2013a). Baraj ve benzeri yatırım-
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ların uygarlık tarihimizi yok eden projelere dönüşmeden yapılabi-
lecekler konusunda önerileri, özellikle proje aşamasında planlama, 
kültür varlıklarının tespiti ve kurtarma kazıları konusunda uzman-
laşmış ekiplerin oluşturulması ve bunun devlet kurumları tarafın-
da bir politika olarak benimsenmesine ilişkin gözlem ve önerileri 
dikkate değerdir. Yatırım projelerinin planlama aşamasında arkeo-
lojik çalışmalara ayrılacak zamanlama ve giderlerin bütçeye dahil 
edilmesinin ileride yaşanacak sorun ve maliyetlerin geçeceği gibi 
çok basit ve bir o kadar da gerçekçi önerileriyle konuyu özellikle 
kamuoyu gündeminde tutan bir bilim insanı olmuştur. 

Keban Baraj Gölü altında kalacak Tepecik yerleşimindeki kazıları 
yöneten Ufuk Esin, 68 olaylarının ardından daha önce hiç yapılma-
yan bir şey yapmış 30 kadar öğrenciyi kazıya götürmüştü. Bu kadar 
çok öğrencinin çalışmalara dahil edilmesi Keban Projesi’nin Türki-
ye arkeolojisine kattıkları arasında yerini aldı (Özdoğan 1998a:6). 
Nitekim Mehmet Özdoğan Keban Projesi’ni tanımlarken projeyi tek 
bir kişiye ya da bir olaya bağlamanın doğru olmadığını, “68 ruhu 
içinde bir işi somut olarak gerçekleştirebilme ve doğru olanı yapma 
özleminin en büyük etken” olduğunu vurguluyordu (a.a.e:4). Kuş-
kusuz bugün öğrencilerin kazılara dahil edilmesinin birçok farklı 
nedeni olsa da İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsünün kazıla-
rından Tepecik ile Ankara Üniversitesi’nin yürüttüğü Ağın kazıları 
bunun önünü açan yerlerdir. Mehmet Özdoğan Prehistorya Kürsü-
sünde fahri asistan olduğu yıllarda bu ruhu Aşağı Fırat Projesi’ne 
taşıyabildi ve Tepecik kazılarına katılan öğrencilerden oluşturduğu 
bir ekip ile Karakaya ve Atatürk Baraj Göl Alanı’nda bir yüzey araş-
tırması gerçekleştirdi (Özdoğan1977). Aşağı Fırat Projesi’nin de baş 
aktörleri Halet Çambel ve Kemal Kurdaş’tı, Keban’ın ardından yeni 
yapılacak iki baraj alanında çalışmaların devam etmesi kararı al-
mışlardı. Mehmet Özdoğan’ın yüzey araştırmaları yürüttüğü baraj 
havzalarında 580 yer tespit edilirken, bunlardan 38’inde arkeolojik 
kazı çalışmaları gerçekleştirilebildi (Özdoğan 1977; 2015a). 

Mehmet Özdoğan yaklaşık 30 yıl sonra, bir başka baraj kurtarma 
kazısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne döndü. Yine Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nin üstlendiği (ODTÜ-TAÇDAM) Kargamış 
Baraj Etki Alanı Kurtarma Projesi kapsamında, Şanlıurfa, Birecik 

ilçesi, Mezraa-Teleilat Höyüğü’nde 1999 yılında çalışmalara başladı. 
2004 yılına kadar kesintisiz devam eden kazılar, 2007 yılındaki kısa 
süreli temizlik ve koruma örtülerini yenileme çalışmasının ardından 
sona erdi. Keban ile başlayan süreçte belirleyici olan unsurlardan 
biri ODTÜ’nün misyon olarak benimsediği, üniversiteler ile gün-
lük yaşamı bütünleştiren uygulama projelerinin yapılması Karga-
mış Barajı ile bu bir kez daha gündemdeydi (Özdoğan 2006a: 16). 
Keban Projesi, ODTÜ gibi arkeoloji bölümü olmayan bir üniversite 
ile yönetimdekilerin arazi projesi almadığı ve bu sayede kişisel ya 
da kurumsal çıkarların önüne peşinen geçildiği bir kurguya sahipti. 
Ilısu ve Kargamış projeleri de bu geleneği sürdürecek şekilde OD-
TÜ-TAÇDAM çatısı altında başlatıldı. Ancak bu çatı arzu edildiği 
kadar uzun ömürlü olmamıştı. Ne yazık ki yeni ihale yasaları ge-
rekçe gösterilerek, kazılar için DSI’nin sağladığı kaynağın kendi 
döner sermayeleri üzerinden harcanmasını isteyen alternatiflerin 
olması, projede aksamalara neden olmuş ve önce TAÇDAM devre 
dışı kalmış, ardından da kaynakların azalmasına bağlı olarak Kar-
gamış Baraj Göl Alanı’nda yürütülen kazılar kısa sürede sonlandı-
rılmıştı. Mehmet Özdoğan’ın projenin sonuna kadar TAÇDAM’ın 
ve Keban’da konan etik değerlerin savunuculuğuna devam etmesi, 
bu sistemi ayakta tutmaya yetmemişti. Sonuç olarak Kargamış Baraj 
Etki Alanı’nda kalan bu yerlerde, daha önce hiç bilmediğimiz veri-
lere ulaşılmış ve yine yerli yabancı ekiplerin iş birliğiyle öne çıkan 
bir kurtarma projesi gerçekleşmişti. Kuşkusuz bunda Mehmet Öz-
doğan’ın deneyimi, bölgedeki ekiplerin örnek aldığı tutumu ve her 
zamanki gibi iş birliklerine açık olması Keban’da başlayan geleneğin 
belirli ölçüde devam etmesini sağlamıştı.

Mehmet Özdoğan 1970’li yılların sonlarında, Neolitik yaşam bi-
çiminin ortaya çıktığı bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu’da 
çalışmalarını sürdürürken, bu yaşam biçiminin farklı bölgelere nasıl 
aktarıldığı ve Anadolu’nun bu süreçte oynadığı rolü anlamayı amaç-
layan yeni bir çalışmaya da başlar. Doğu Trakya ve Marmara Bölge-
si Aştırmaları Projesi gerek sorduğu sorular gerekse araştırmaların 
kapsamı bakımından Türk arkeolojisinin örnek projelerinden biridir. 
Bunun için Anadolu’dan Güneydoğu Avrupa’ya geçiş güzergahı üze-
rinde olan Marmara Bölgesi’ne odaklanır (Özdoğan 1983; Özdoğan 
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1994). Böylelikle Özdoğan, Neolitikleşme süreci ve yayılım biçimle-
rini anlamak amacıyla, farklı bölgeler arasındaki uzamsal ve zaman-
sal ilişkiye dair somut kanıtlara ulaşabileceğini öngördüğü Marmara 
Bölgesi’nde, önce yüzey araştırmaları, ardından kazı çalışmalarına 
odaklanan kapsamlı bir projeye başlar (Özdoğan 1982a; Özdoğan 
2006b; Özdoğan 2013b). Bu çalışma kapsamında Marmara Deni-
zi’nin güneyinde ve doğusunda sistematik yüzey taramaları yapar. 
Çalışmalarını daha sonra Trakya’yı da kapsayacak şekilde genişletir. 
Marmara’nın güneyi ve doğusunda çok sayıda buluntu yerini tespit 
edilirken, Trakya’da yapılan çalışmalar, tarihöncesinde boş olduğu 
düşünülen bölgede uzun bir sürecin kesintisiz olarak devam ettiği-
ni ortaya koyan sonuçlara ulaşılır. Bu proje kapsamında Marmara 
Denizi’nin tarihöncesindeki durumu ve doğal çevre ortamına ilişkin 
çalışmalar da gerçekleştirir (Özdoğan 1986; Özdoğan 2007; Özdo-
ğan 2015b). 

Özdoğan, özellikle Trakya’daki yüzey araştırmaları sırasında kü-
çük ölçekli bazı kazı çalışmaları da yapar. Bunların tümü kurtarma 
kazıları niteliğinde olsa da tarihöncesini bir süreç halinde izleye-
bilmemizi sağlayacak sonuçlar verir. Yüzey araştırmalarına paralel 
olarak 1981 yılında Tilkiburnu (Özdoğan, 1982b), 1986 yılında Ya-
rımburgaz, 1989 yılında Toptepe (Özdoğan vd. 1991; Özdoğan ve 
Özbaşaran-Dede 1990) ve 1990-1993 yıllarında Hoca Çeşme (Özdo-
ğan, 1998) yerleşimlerinde kazılar yapılır. 

Mehmet Özdoğan, Marmara Bölgesinde sürdürdüğü bu çalışma-
ların akabinde, o zamana kadar edinilmiş olan verileri kapsamlı bir 
kazı çalışmasıyla sınayarak değerlendirmek amacıyla 1993 yılında 
Kırklareli Höyüğü olarak anılan Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit yerleşim-
lerinde kazı çalışmalarına başlar. İstanbul Üniversitesi Prehistorya 
Anabilim Dalı ile Alman Arkeoloji Enstitüleri Avrasya Bölümü or-
tak projesi olarak Hermann Parzinger ile birlikte bugüne kadar de-
vam eden çalışmalara sonrasına yine aynı enstitüden Svend Hansen 
ile devam edilir. (Karul vd. 2003; Parzinger ve Schwarzberg 2005; 
M. Özdoğan 2003, Eres vd. 2015; E. Özdoğan ve Schwarzberg 2020). 
Kırklareli’nde gerçekleşen arkeolojik araştırmalar, Neolitik yaşam 
biçimin Balkanlar’da ortaya çıkış sürecine ilişkin somut kanıtları or-
taya koyar. Kanlıgeçit kazıları ile de İlk Tunç Çağı’nda Balkanlar ile 

Anadolu yarımadası arasında istasyon niteliğinde bir yerleşim açığa 
çıkarılır. Eşzamanlı olarak gerçekleşen çalışmalar sırasında lisan-
süstü düzeyinde 13 tez, üç kitap ve yüzü aşkın makale yayınlanır. 
Uluslararası nitelikte bilimsel paylaşım ve güvene dayalı bu ortak 
proje kapsamında, kazılara paralel olarak, etnografya, geleneksel 
köy mimarisi ve kültürel miras çalışmaları da yapılır. Aşağı Pınar ve 
Kanlıgeçit kazılarının yakın zaman önce tamamlanması dolayısıyla 
çalışmaların ağırlığı Kırklareli Kültür Sektörü Projesi olarak anı-
lan ve yerleşimde de uygulanmakta olan açık hava müze projelerine 
verilir (Özdoğan ve Eres 2012). Kanlıgeçit’teki uygulama Çayönü 
yerleşimindekine benzer şekilde, mevcut kalıntıların üzerini örterek 
yerinde koruma ve canlandırma içerirken, Aşağı Pınar’da çok daha 
kapsamlı bir proje sürdürülmektedir. Burada arkeolojik kalıntıların 
teşhirinin yanı sıra bölge ve yerleşimdeki çalışmalar ile sonuçlarını 
içeren sergi birimleri, yeniden canlandırılan tarihöncesi mekanlar, 
geleneksel köy dokusu, ile deneysel arkeoloji alanları oluşturularak, 
tarihöncesi çalışmalar için örnek bir model geliştirilir.

Mehmet Özdoğan’ın Marmara Bölgesinde yaptığı tüm araştır-
malar, onun en az Neolitik yaşamın ortaya çıkışına ilişkin görüşleri 
kadar bu yaşam biçiminin yayılımıyla dair görüşleriyle de çarpıcı 
dikkat çekicidir (Özdoğan 1995; 2003; 2006c; 2011a;2011b; 2012b; 
2013c; 2014). Özdoğan Neolitik yayılım, Anadolu’nun bu süreçteki 
rolü, yayılımın zamanlaması ve mekanizmalarına ilişkin bütünlükçü 
bir yaklaşım geliştirmekle kalmamış, Yakındoğu merkezli bu yayılı-
mın nedenleri üzerine de açıklamalar yapmıştır. 

Mehmet Özdoğan, Türkiye arkeoloji tarihinde, gerek katıldığı ve 
yönettiği projeler, gerek gerekse de bu çalışmalar sonucunda açığa 
çıkan bilgiyi tarihöncesi sürecin anlaşılmasında tutarlı açıklama-
lara dönüştürdüğü yazılarıyla belirleyici bir isimdir. Dönemi itiba-
riyle Türkiye’de ve Dünya’da arkeolojinin gelişimine ve önemli kı-
rılmalarına tanıklık etmiş, arkeolojik tartışmalar ve araştırmaların 
yöneliminde etkili olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de arkeolojinin 
tarihi, arkeoloji politikaları ve arkeolojinin toplumsallaştırılması ko-
nularında da çok sayıda yayın yaparak katkı sunmuştur. Burada, sık 
sık kendisinin de vurguladığı gibi, arkeoloji disiplinini geçmişi in-
celeyen diğer bilim dallarından ayıran yönü ile, yani geçmişi somut 
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kanıtlar ve arkeolojik materyal üzerinden anlamaya çalıştığı arazi 
projeleri üzerinden anlatmaya çalıştık. Özdoğan’ın bir bilim insanı 
ve arkeolog olarak belki de en öne çıkan yönü, saha çalışmaları-
nı belirli sorular çerçevesinde planlayarak bunlardan gelen verileri 
geçmişi bütüncül ve kapsamlı bir şekilde anlamamızı sağlayacak 
açıklamalara dönüştürmüş olmasıdır. 
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Prof. Dr. Mehmet Özdoğan: 
Tarihöncesine Açılan Zaman Tünelinde Bir Işık

         
 Kemalettin Köroğlu                           

Öncelikle böyle anlamlı bir ödülün Mehmet Hoca’ya verilmesini 
gönülden desteklediğimi belirtmek isterim. Ancak Mehmet Özdo-
ğan Hoca gibi son 50 yılda ülkemizin neredeyse her bölgesinde araş-
tırma yapmış, çevresindeki öğrencilerin ve araştırmacıların hayatı-
na dokunmuş, fikirleri ülkemizin sınırları dışında da en çok merak 
edilen ve okunan bir akademisyen hakkında yazmak hiç de kolay 
olmayacaktır.

Mehmet Hoca’nın uzun yıllar çalıştığı, emekli olmadan önce de 
yönettiği Prehistorya Anabilim Dalı, ben 1980 yılında İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi öğrencisi olduğumda en 
popüler alanlardan biriydi. Üniversitedeki ilk derslerimizden birinde 
kaynak kitap olarak önerilen Ufuk Esin’in İlk Üretimciliğe Geçiş 
Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa kitabı ile bu alanı ve ho-
calarını tanımaya başladım. Kitap, oldukça zor gelmişti. Prehistorya 
Anabilimdalı, Halet Çambel, Robert Braidwood ve Ufuk Esin gibi 
zaten büyük ve zor hocaların bölümüydü ve o yıllarda bu zorluk 
anlaşılabilirdi. Ancak bir yandan da hayatın günümüze yaklaştık-
ça karmaşıklaştığı, uzak geçmişe gittikçe daha yalın ve kolay ol-
ması gerektiğini düşünmüyor değildik. Uzun yıllar boyunca zaman 
zaman sorgulamaya devam ettiğimiz birçok konuda bu ikilem hep 
bizimleydi. Mehmet Hoca ile karşılaşmamız bu noktada bir dönüm 
noktası, adeta zaman tünelinde yolun görünür hale gelmesiydi: Uzak 
geçmişin de bütüncül ve ayrıntılarda kaybolmayan bir bakış açısıy-
la anlaşılabileceğini ilk kez ondan öğrendik. Bu kısa yazıda, sınır-
lı zamanlarda edindiğim izlenimlere dayanarak tanımaktan dolayı 
kendimi şanslı hissettiğim Mehmet Hoca’nın birkaç özelliğinden söz 
edeceğim.

İstanbul Üniversitesi’nde 1990’lı yıllarda devam eden yüksek li-
sans ve doktora çalışmalarım sırasında Prehistorya Anabilim Dalın-
dan birçok arkadaşım oldu. Bunlarla hala yakın dostluğumuz devam 
etmektedir. Zaman zaman akademik anlamda motive edici bulduğu-
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Endnote uygulamasına aktardığı yayın sayısı iki katına ulaşmıştır. 
Bunlara sahip olduğu kütüphane ve Prehistorya Anabilim Dalı’nda-
ki uzmanlık kütüphanesindeki yayınlar dahil değildir. Anlaşılacağı 
üzere Mehmet Hoca alanıyla ilgili bütün dünyayı yakından izlemek-
tedir. Bu benim için de önemli bir dönüm noktası olmuştu. Aynı yıl 
görev yaptığım Marmara Üniversitesi’nin bu programı satın alması 
amacıyla girişimlerde bulundum. Hemen arkasından bir grup mes-
lektaş ve yüksek lisans öğrencisiyle veri girişine başladık. Artık biz 
de hocadan aldığımız ilhamla attığımız adım sayesinde istediğimiz 
anda alanımızla ilgili yayınlara ulaşma ayrıcalığına sahibiz. 

Mehmet Hoca bitmeyen enerjisiyle hala alanıyla ilgili dünyadaki 
çalışmaları yakından izlemekte, yurt içinde ve dışında konferans-
lara, sempozyumlara ve online toplantılara katılmaktadır. İnternet 
ortamında yaptığımız kısa bir gezinti, tarihöncesiyle ilgili dünya-
nın büyük bölümünün de Hoca’yı izlediğini ve yayınlarını ilgiyle 
okuduğunu gösteriyor. Günümüzde akademisyenlerin atama ve yük-
seltilme kriterlerinde bakılan ve belli standartları olan dergilerdeki 
makale ve kitaplarda yapılmış atıf sayısı Mehmet Özdoğan adı söz 
konusu olunca rekabet tanımayacak seviyededir. Ayrıca Hoca’nın in-
ternet ortamındaki konuşmalarının izlenme oranı ve her gün artan 
izleyici sayısı tarihöncesi alana ilginin akademisyenleri ve öğrenci-
leri aşarak topluma yayılmaya başladığının göstergesi olarak değer-
lendirilebilir. Bunda, yukarıda belirttiğimiz gibi hocanın konuları 
ele alış ve sunuş biçiminin büyük katkısının olduğuna inanmaktayız. 

muz Prehistorya Laboratuvarı’nda yapılan konferanslara katılırdık. 
Mehmet Hoca’yı da bu laboratuvarda dinleme ve soru sorma imkânı 
bulmuştum. Öğretim üyesi olduktan sonra 2000’li yılların ortala-
rından itibaren sürpriz biçimde Hoca beni danışmanlığını yaptığı 
yüksek lisans ve doktora tez jürilerine üye olarak çağırmaya başladı. 
Tarihöncesi alana ilgi duymakla birlikte Eskiçağ Tarihi Anabilim 
Dalı’nda görev yapan ve Urartu-Assur çalışan bir öğretim üyesiydim. 
Hocanın bu daveti sayesinde hem birçok tez okuma fırsatı buldum 
hem de kendisini daha yakından tanıma fırsatı buldum. Doktora 
öğrencileri yeterlilik sınavını geçtikten sonra 3-4 yıl boyunca yılda 
iki kez jüri önünde tezin gelişimi, sorunları ve yenilikler hakkında 
sunum yaparlar. Jüri üyelerinin sırayla sorular da sorduğu bu birkaç 
saatlik süreç bize Mehmet hocanın geçmişi anlamaya yönelik yakla-
şımlarını dinleme, geliştirdiği teorik bakış açılarını duyma ve tartış-
ma fırsatı verirdi. Tez savunmalarında ise olgunlaşmış yeni fikirler, 
az bilinen zayıf noktalar ve gelecekte çalışılması gereken noktalar 
değerlendirilirdi. Emekliliğine kadar 15 yıl kadar devam eden bu 
süreçte Mehmet Hoca’nın fikirlerini paylaşmada gösterdiği içtenlik-
ten, yeni fikirlere açık olan yapısından, konuyu ele alış biçiminden 
ve özellikle de literatür bilgisinden hep etkilendim. Özellikle göçer-
lik, yerleşik yaşamın başlangıcı ve kentleşme gibi konularda geçmiş-
te söyledikleri, günümüzde değişenler ve yeni fikirleri olgunlaştırma 
yöntemi bilimin yenilenme-gelişme çizgisiyle ancak açıklanabilir. 
Hoca ülkemizde yaygın olmayan bir akademisyen bakış açısına sa-
hiptir. Birlikte çalıştığımız birçok hoca yeni fikirlerini makale veya 
kitap halinde basılmadan önce paylaşmazken hoca düşündüklerini 
en açık haliyle dile getirmektedir. 

2000’li yıllarda internetin gelişmesi ve veri tabanlarının artma-
sıyla yayınlara ulaşmak kolaylaşmış ancak sayıları hızla artan dijital 
verilerin arşivlenmesi ve istendiğinde bulunması yeni sorun olarak 
ortaya çıkmıştı. 2008 yılında bir tez toplantısında, Mehmet Hoca’ya 
bununla nasıl baş ettiğini sordum. Aldığım cevap o zamana kadar 
duyduklarımdan farklıydı. Hoca, bunun için geliştirilmiş uygula-
malardan birini öğrendiğini ve sistematik olarak yeni çıkan yayın-
ları buraya girdiğini söyledi. O yıl anahtar kelimeler ve özetleriyle 
buraya eklenen yayın sayısı 10 bindi. Günümüzde değerlendirerek 
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Prehistorya Laboratuvarında bir etkinlik, 2007 yılı.

Eylem Özdoğan’ın doktora jürisi, soldan sağa Prof. Dr. Turan Efe, 
Prof. Dr. Nur Balkan Atlı, Prof. Dr. Sevil Gülçur, Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan, Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, 2009 yılı

Yılların Arkadaşlığı

Ayşe Haznedar Özkan1                                                                                              

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile 1963-64 eğitim öğretim yılında 
İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi “Prehistorya ve Kla-
sik Arkeoloji” Bölümü’nde birinci sınıf öğrencisi olarak karşılaştık. 
Prof. Dr. Halet Çambel’in resime ve çizime hevesli görüp, yontma 
taş alet çizimi için seçtiği stajyer öğrencilerden biri olarak, adeta 
buluşma yeri gibi olan “Prehistorya Laboratuvarı’nda, ders araların-
da çizime başladığımda, daha sık bir araya gelmeye başladık Ancak  
dostluğumuzun temelleri 1968 yılında eşim Yıldıray Özkan ile bir-
likte katıldığımız O.D.T.Ü.’ne bağlı olarak başlatılan “Keban Proje-
si” kazılarından biri olan Elazığ- Tepecik Kazısı’nda gelişti.

Öğrenciliğinden itibaren çalışkan ve üretken olan Prof. Dr. Meh-
met Özdoğan’a severek yaptığım bir işle katkıda bulunmak, emek 
verdiğim bir işin ürününün onun yayınlarıyla görünür olması, benim 
için son derece tatmin edici oldu. Onun arkeolojiye tutkuyla bağlı 
olması, benim de çizim hevesimi daima beslemiştir. 

Hemen hemen aynı yaşta olan çocuklarımızı kazılarda ve İstan-
bul’daki yaşamımızda dayanışma ile birlikte büyütmemiz, dostlu-
ğumuzu geliştirdi. Çocuklarımızın kazılarda başlayan arkadaşlık-
larının hala sürüyor olmasının, yakın dostluğum sonucu olduğunu 
düşünmekteyim. Geçmişi hatırladığımızda çocuklarımıza ilişkin 
bugün bile, hala gülerek hatırladığımız birçok anımız var. Bunlardan 
biri terkedilmiş, baraj suyunun basmakta olduğu, yani medeniyetten 
çok uzakta olan Elazığ - Munzuroğlu Köyü’nün yaşamış olduğumuz 
olaylardan biridir. Birlikte paylaştığımız yıkık dökük, iki odalı kazı 
evinde Mehmet’in traş köpüğü ve diş macununun duvarlarda 3 ve 
4 yaşındaki çocuklarımız tarafından badana olarak kullanılması 
ikimizi de çileden çıkarmıştı. Kızmak ya da şaşırmak dışında da 
çocuklarımız bize zaman zaman büyük korkular da yaşatmışlardı. 
Örneğin köyde herkesin çok korktuğu hatta kendisini sevmek isteyen 
kazı mimarını severken ısırmış olan büyük çoban köpeği “Çelo”yu 
atölyeden aşırdıkları boyalarla kucaklarına yatırıp, rengarenk boya-
dıklarını gördüğümüzde duyduğumuz korkuyu unutmak mümkün 
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değil. Daha sonrakı yıllarda, Fırat kıyısına çok yakın konumdaki 
Malatya- Değirmentepe kazısında, artık 8 ve 9 yaşlarında olmaları-
na rağmen, uzun süre ortadan yok olduklarında duyduğumuz korku 
da cabası …

Mehmet Özdoğan’ın  Çanakkale - Kumtepe  lisans tezi ile baş-
layan üretken bilimsel yaşamı, İstanbul -Fikirtepe doktora tezi ve 
Kuzeybatı Anadolu Projesi alan araştırmalarıyla devam etti. Bu ça-
lışmaları takip eden Aşağı Fırat Yüzey Araştırmaları’nda da, çizim 
çalışmalarımız devam etti. Ele geçen küçük buluntuların tamamını 
karşılıklı iletişim içerisinde çizmemiz, benim açımdan çalışmayı 
büyük bir zevkle gerçekleştirmemi, çalışma sırasındaki fikir alışve-
rişleri de arkeolojik teknik çizim açından geliştirici oldu.

Kırklareli Kanlıgeçit ve Aşağı Pınar kazılarında kısa süreli ancak 
yoğun çalışma temposunda katıda bulunduğum kazılarının konakla-
ma yeri olan Kırklareli Ahmetler Köyü’nün unutulmaz doğasından 
da çalışmalar kadar zevk aldığımı söylemem gerekir. Son yıllarda 
yaşamış ve geride bırakmış olduğum önemli sağlık sorunum sırasın-
da “Ham Maddeden Ustalara” kitabının yayın çizimleri için benden 
yardım istemesi de, büyük moral kaynağı oldu ve bu çalışma yılların 
dostluğunu böylece taçlandırdı. 

Çeşitli alanlarda eser sahibi sanatçı, gazeteci, yazar, kültür-sanat, 
bilim ,edebiyat alanlarında emek verenler için takdir edilen Çukuro-
va Ödül’ünü hak ettiğini düşünüyor ve çalışmaların devamını dili-
yorum …

1Arkeolog - Desinatör

Hocaların Hocası                       

                                                   
   Dr. Ferhat Guliyev1

Mehmet Özdoğan ile 2009 yılında Bakü’de Alman Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası konferansta tanıştık. 
Tanışmamıza vesile olan, Alman arkeologlar da Mehmet Özdoğan’I  
büyük saygıyla anlatıyorlardı. O zamana kadar Mehmet Özdoğan’ın 
kitapları ve makalelerinden birzat izlesem de, kendisi ile tanışma fır-
satım olmamıştı. 

Eşi mimar Zeynep hanımla ile Bakü’ye gelen M. Özdoğan’ın su-
numunu dinlemek için Bakü’deki Azerbaycanlı arkeolog ardakaşla-
rım da konferansta bulunuyorlardı. Konferansın ilk açılış konuşma-
cısı hocamız, Anadolu’daki Neolitik kültürlerin temel özelliklerini 
ve Kafkasya’ya yayılmasıyla ilgili sorunlarını anlatıyordu. Karizma-
tik özellikleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Özdoğan, tüm dinleyicilerin 
ilgisini kazandı. O yıl kısa bir  sure Bakü’de bulunan hocamız, kon-
feranstan hemen sonra ülkemizden ayrıldı.

2010 yılından bu yana Prof. Dr. M. Özdoğan, Azerbaycan Milli 
Bilimler Akademisi ve Hazar Üniversitesi’nin davetlisi olarak sık sık 
misafirimiz olmuştur.  Dikkat edilmesi gereken konulara değindiği 
sunumları ile bilinen hocamız, Azerbaycan’da arkeoloji biliminin 
gelişimi konusunda da değerli tavsiyelerde bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, bağımsızlığını yeni kazanan Türk 
Cumhuriyetlerinde arkeolojinin gelişimini arzu eden bir bilim insa-
nı olarak katkısını esirgememiştir. Bu bağlam da Prof. Dr. M. Öz-
doğan, şu anda Türk arkeologlar arasında dünyada ki en tanınan ve 
değerli bilim insanıdır. Ömrünü insan uygarlığının tarihini araştır-
maya adayan Prof. Dr. M. Özdoğan, konferanslarında Neolitik top-
lumların barışçıl  yaşam biçimini anlatmakta ve bunu günümüzle 
bağdaştırarak dünya halkları arasında barışı teşvik etmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, tarih öncesi dönemi inceleyen dün-
yanın en parlak isimlerinden biridir. Ayrıca Mehmet Özdoğan, Os-
manlı tarihi ve özellikle halkların etnografyasıyla ilgilenen bilim 
insanıdır. Mehmet Özdoğan yaşayan efsanedir. Dünya bilim camiası 
tarafından da büyük bilim insanı olarak kabul edilen Mehmet Özdo-
ğan, arkeoloji bilim öncüsüdür. 

   1Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji, Etnografya ve 
Antropoloji Enstitüsü bölüm başkanı
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Jeoloji’den Tarihöncesi Arkeoloji’ye    

                                                                                               

Prof. Dr. M. Namık Yalçın    

      Mehmet Özdoğan Hoca ile yollarımız oldukça geç bir tarihte 
2000’li yılların başında kesişti. Hâlbuki aynı üniversitenin (İstanbul 
Üniversitesi) çatısı altında o Edebiyat Fakültesi’nin, ben ise Fen Fa-
kültesinin bünyesinde aynı koridorları, aynı bahçeyi ve aynı meydanı 
önce öğrenci, sonra da asistan ve öğretim üyesi olarak 1960’lı yılla-
rın sonlarından itibaren uzun yıllar paylaşmışız. Yüksek Jeoloji öğ-
rencisi olarak ders programında bulunan az sayıdaki jeofizik dersle-
rinden “Jeofiziğe Giriş” dersinin hocası Prof. Dr. İhsan Özdoğan’ın, 
yani Mehmet Özdoğan’ın muhterem babasının, benim hocalarımdan 
biri olduğu, hatta Doktora sınavımda jürimde de yer aldığı düşünü-
lürse, Özdoğan ailesi ile tanışıklığımı 50 yıl öncesine götürmek yan-
lış olmayacaktır. Aile ile bu kadar erken tanışılmış olsa da, Mehmet 
Hoca ile yüz yüze gelerek aynı ortamı paylaşmak ve ortak bir amaca 
yönelik olarak aynı kulvarda birlikte çalışmak çok daha sonra müm-
kün oldu. Yılını kesin olarak hatırlamasam da ilk tanışma 2003 veya 
2004 yılında olmalı. Yaklaşık 20 yıl önce başlayan ve yıllar içinde 
giderek yoğunlaşan bu birlikte çalışma sürecinde yaşananları, böyle 
bir yazı için davet tarafıma ulaşınca, arkeolog Mehmet Hoca’nın, bir 
jeolog tarafından nasıl algılandığının bir yansıması olarak yeniden 
ele almanın ilginç olacağını düşündüm. Hemen belirtmek isterim 
ki, bu yazıda Mehmet Hoca’nın tüm dünyaca bilinen Tarih Öncesi 
Arkeolojisi konusundaki yetkinliği ve başarılarından söz edilmeye-
cektir. Eminim ki bu konu bu kitapta meslektaşı çalışma arkadaşları 
tarafından kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde dile getirilecektir. 

Dile getireceğim hususlar; Mehmet Hoca’nın herhangi bir ko-
nuya nasıl yaklaştığı, o konuyu değerlendirirken neleri gözettiği ve 
gözettiklerinden yola çıkarak bunları nasıl değerlendirdiği gibi çok 
da somut olmayan, buna karşın kanımca önemli özelliklerini, dilim 
döndüğünce yansıtmaya çalışmak olacak. Bunu, birlikte çalışma dö-
nemimizden birkaç örnek yardımıyla yapacağımdan, belirli bir süb-
jektivite ve bir yer bilimci süzgeci de kaçınılmaz olarak bu değerlen-
dirmelere eşlik edecektir.

İlk ortak çalışma ortamı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
tarafından başlatılan Türkiye Kültür Envanteri (TÜKSEK) Projesi 
idi. Çok doğru bir öngörüden yola çıkılarak; ülkemizin hızla yok 
olan arkeolojik, kentsel ve kırsal mimari, etnografya, etnobotanik, 
sözlü tarih ve doğal (jeoloji) konularındaki kültür varlıklarını kayıt 
altına almak ve böylelikle çok uzun zamandan beri yaşanılan kültür 
varlıkları kaybının durdurulması ve hatta yeni bir kültür sektörünün 
yaratılması, projenin temel amacı idi. TÜBA Tüksek Yürütme Ku-
rulu, envanter çalışmalarının bilgisayar ortamında yapılarak bir veri 
tabanının oluşturulmasının gerektiğini, projenin çok erken bir evre-
sinde gündeme getirmiştir. Bunda Yürütme Kurulu üyesi olan Meh-
met Özdoğan’ın “BÜYÜK RESMİ GÖREBİLMEK” hasletinin rolü 
ve etkisi açıktır. Envanterleri sorgulanabilen ve bu anlamda yeni bil-
gi üretmek amacıyla da kullanılabilecek bir veri tabanı şeklinde tüm 
kullanıcıların hizmetine sunulabilecek bir çalışma bu sayede başla-
tılabilmiştir. Hasbelkader benim de katkıda bulunmaya çalıştığım 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir veri yönetim sisteminin 
oluşturulması süreci o günün koşullarında hem teknik nedenlerle, 
hem de yaklaşım farklılıkları yüzünden çok kolay yaşanmamıştır. 
Tüm bu süreç boyunca “Büyük Resmi” gözden kaybetmemenin öne-
mi ve gerekliliği birçok kez hedeften sapılmasını engelleyebilmiştir. 
Böylece yukarda değinilen konulardaki kültür varlıkları seçilmiş 
pilot bölgeler için kayda geçirilmiş ve çeşitli kriterler gözetilerek ya-
pılabilen bir sorgulama alt yapısı da oluşturulmuştur. Kültür-Kitap 
adlı bu uygulama ve Tüksek Projesi daha sonra TÜBA bünyesindeki 
idari değişimler nedeniyle gündemden kalkmıştır. Kültür varlıkları-
mızın korunması konusunda 2000’li yılların başında yola çıkılırken 
var olan olumsuzlukların ne yazık ki günümüzde de süregeldiği gö-
zetildiğinde, “BÜYÜK RESMİ GÖREBİLMEK” hasletinin önemi 
ve değeri bir kez daha anlaşılacaktır. Bu haslet, Mehmet Özdoğan’ın 
kendi uğraş alanındaki çalışmalarında da belirleyici faktör olmuş-
tur. Neolitik yaşam tarzının Mezopotamya Bereketli Hilâl Bölge-
sinden Avrupa’ya göçünün zaman ve mekândaki gelişimi ve bu sü-
reçte Anadolu ve Trakya’nın rolü Özdoğan tarafından öncü olarak 
ve tartışılmaz bir yetkinlikle ortaya konmuştur. Bu ancak, Neolitik 
Dünyaya ait büyük resmin farkında olarak, her bir münferit çalışma-
da ortaya konan bulguları büyük bir yapbozun parçaları olarak yerli 
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yerine oturtabilmek becerisinin sonucudur. 

Mehmet Özdoğan Hoca; günümüzde önemi ve gerekliliği artık 
tartışılmayan “DİĞER BİLİM DALLARININ ARKEOLOJİYE 
OLABİLECEK KATKILARI” bağlamında Arkeobotanik, Jeoar-
keoloji, Arkeozooloji, Çevresel Arkeoloji, vb. ara disiplinlerin ar-
keolojiye olabilecek katkılarını herkesten önce fark etmiştir. Henüz 
öğrenci iken İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü’nün seçkin öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Sırrı Erinç’ten Klimatoloji dersini alması bu farkındalığın 
ne kadar köklü olduğunun en belirgin göstergesidir. İklim koşulları-
nın toplumların yaşamında ne denli büyük bir rol oynadığının, hatta 
büyük göçlere neden olabildiğinin, ancak 2000’ li yıllarda çok yo-
ğun bir şekilde ele alınmaya başladığı gözetildiğinde, genç bir arkeo-
loji öğrencisinin 1960’lardaki bu öngörüsüne ancak şapka çıkartılır.   
Özdoğan; tüm meslek yaşamı boyunca da bu farkındalığın gereğini 
yerine getirerek hem kendi çalışmalarında bu disiplinlerden yarar-
lanmış, hem de bu tür uygulamaların yaygınlaşması için çaba göster-
miştir. Arkeoloji eğitimi kapsamında Jeoarkeoloji dersini vererek ve 
Jeoarkeoloji konusunun Doçentlik için uzmanlık alanlarından biri 
olarak kabul edilmesini sağlayarak da katkılarını sürdürmüştür. Son 
yılların en önemli arkeoloji kazılarından olan Yenikapı Kurtarma 
Kazılarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün çok sayı-
da farklı disipline araştırmaları için izin vermesinde, bu anlayışın 
ve Mehmet Özdoğan Hocanın katkıları yadsınamaz. Bunun sonucu 
olarak Yenikapı’da; Arkeozooloji – Jeoarkeoloji – Dendrokronolo-
ji – Arkeobotanik - Denizcilik Arkeolojisi - Paleodemografi, gibi 
konularda çok kapsamlı araştırma projeleri gerçekleştirilebilmiştir. 
Böylece, Yenikapı Kazıları “DİĞER BİLİM DALLARININ ARKE-
OLOJİYE OLABİLECEK KATKILARI” için çok değerli bir örnek 
olarak, Türkiye’nin arkeoloji tarihindeki yerini almıştır.

Bir bilimsel araştırma sürecinin temelini çalışma hipotezleri-
nin doğruluğunun sınanması oluşturur. Bu bağlamda “SEBEP SO-
NUÇ BAĞINTISINI DOĞRU OLARAK SAPTAYABİLMEK” çok 
önemlidir. Ancak bunun başarıldığı durumlarda ilerleme sağlanabi-
lir ve doğruya yaklaşılabilir. Sebep-Sonuç bağıntısı Fizik, Kimya, 
Jeoloji gibi bilim dallarında göreceli olarak daha kolay saptanabilir-
ken, toplumsal dinamiklerin çok etkili olduğu süreçlerin anlaşılma-

sı bağlamında o kadar da kolay değildir. Modern Arkeolojinin eski 
toplumların kültürel dinamiklerini ve sosyolojilerini araştıran bir 
bilim dalı oluşu, bu dinamikleri kontrol eden süreçlerin karmaşık-
lığı ve kontrol parametrelerinin çeşitliliği gözetildiğinde, “SEBEP 
SONUÇ BAĞINTISINI DOĞRU OLARAK SAPTAYABİLMEK” 
in önemi daha da belirginleşir. Mehmet Özdoğan Hoca, günümüz-
deki sosyolojik ve yönetsel yapıların temellerinin atıldığı Neolitik 
dönemin bu dinamiklerini, kazılarda ortaya çıkartılan buluntular-
dan yola çıkarak değerlendirmeyi başarmıştır. Bu süreçte sonuçları 
tutarlı bir bütünlüğe kavuşturmak için de, yerel coğrafik ve çevresel 
koşullardan, kullanılmış ham madde kaynakları ve kökenlerinden, 
çanak çömleklerin şekil ve bezemelerinden ve daha pek çok diğer 
ayrıntıdan yararlanma becerisini ustaca gösterebilmiştir.  Bu son de-
rece karmaşık örüntü içinde doğru yolu bulabilmek hiç de kolay de-
ğildir. Konuya hâkim ve bilgili olmanın ötesinde, “SEBEP SONUÇ 
BAĞINTISINI DOĞRU OLARAK SAPTAYABİLMEK”  doğru 
soruları sorarak cevaplarını arayabilmek için olmazsa olmaz koşul-
dur. Mehmet Özdoğan Hoca da bunu başararak, tarih öncesi dönem 
kültürlerinin sosyolojileri ve dinamiklerini yetkinlikle ortaya koya-
bilmiştir. Bunu hem yayınlarında, hem de yeni kazanılmış bilgiler-
le her geçen gün zenginleşen konferanslarında ustaca sergileyerek, 
ilk bakışta bağdaştırılması çok zor gözüken Arkeoloji ve Sosyoloji 
konularının birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu yadsınamaz bir 
şekilde göstermiştir.

Sanırım yukarıda sadece birkaçına değinebildiğim hasletlerdir, 
kişiyi kendi emsalleri arasında “BİLGE” katına yücelten. Mehmet 
Özdoğan Hoca’nın bilgeliyle yollarımızı daha nice yıllar aydınlat-
ması dileğiyle,
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Mehmet Özdoğan: Arkeoloji ve Kültür Turizmi

Faruk Pekin1

Emeritus Profesör Mehmet Özdoğan dünyaca tanınan bir bilim 
insanımız. 20 dolayında kitap, yaklaşık 300 basılı makale, 250 do-
layında ulusal ya da uluslararası düzeyde konferansa katılma, ko-
nuşma, yüzlerce sohbet, onlarca ödül ve bilimsel yayın üyeliği... 
Arkeoloji dünyası sürekli onu anlatıyor, anlatmaya devam edecek. 
Yıllarca arkeolojinin çevreye bir ekonomik girdi sağladığını, toplu-
ma da sosyal statülerini artırıcı bir katkısını olduğunu belirten hoca-
mızla  benim yolum kültür mirası alanında kesişti.  Çünkü hocamızı 
ilgilendiren yalnızca kazılar ve arkeolojik buluntular değildi. Hocası 
Prof. Halet Çambel ve Nail Çakırhan çevresinde nesnel dünyayı kav-
rama, algılama yöntemini çok iyi içselleştirmişti.

Tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşamının başlangıcı, sınıfla-
rın ve devletin ortaya çıkışı, insanın doğal çevreyle ilişkisi içinde 
mekân anlayışının değişimi, çiftçiliğe dayalı yaşam biçiminin Av-
rupa’ya aktarımı, Anadolu ile Balkanlar arasındaki kültürel iletişim 
gibi konuları nasıl, nerede, ne zaman başladı  soruları çerçevesinde 
irdelerken kültürel miras hep ana konusu oldu. Arkeolojik alana çok 
yönlü bir söylem içinde  analitik yaklaşımlarıyla yeni açılımlar ge-
tirir, diğer disiplinleri de buluşturmaya çalışırken kültürel mirasın 
korunması, bu alanda farkındalık yaratılması, yerel halkın bilgilen-
dirilmesi konularına ciddi bir zaman ayırdı. 

Onca iş arasında kültürel mirasın yönetimi, kültür varlıklarının 
yönetim modelleri temel konularından biri oldu. Bu nedenle “politik 
bir araç olarak arkeoloji”yi tartışmaya, tartıştırmaya çalıştı. Bu alan-
da  konuşma yapması için gelen hiçbir talebi geri çevirmedi. Türki-
ye’nin kültürel mirasının korunması amaçlı her girişimde gönüllü 
yer aldı. 1990’lı yıllarda “Kültür Turizmi” olgusu yeni yeni anlaşı-
lırken onun doğru yaklaşımları hep yol gösterdi. Kültür turizminin 
artılarını ve eksilerini dünya örnekleriyle çok iyi bilen ve insanımızı 
çok iyi tanıyan Mehmet Hoca Ankara’nın bürokratik engellerinin de 
farkında olarak yaratıcı çözümler öneriyordu. 

Kültür  varlıklarının topluma kazandırılması ve gelecek kuşak-
lara aktarılması konusu üzerine olması gerekenleri vurgularken,  
antika koleksiyonculuğu piyasasının devam eden zararları, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı içinde kültürün aleyhinde olarak turizme aşı-
rı destek çıkılmasının açmazlarını, geçmişi tekeline almak isteyen 
bazı arkeologların verdiği zararlara hemen hemen her konuşmasında 
değinen Mehmet Hoca değişen tanımlar, yeni açılımlar ve sorumlu-
luklar  başlıklarına özel önem veriyordu. 

Mehmet Özdoğan küreselleşen dünyada kültür mirası açısından 
arkeolojinin yeni işlevler üstlendiğini ve görevinin “kültürel mirası 
bir bütünlük içinde, tarihi ve kültürel çevre ile bütüncül olarak ele 
alınması, korunması gerekliliğine” bağlı olarak,  insanlığı bugüne 
taşıyan ortak değerlerin göstergesi olmak ve bu bileşimi oluşturan 
yerel kimliklerin korunmasını sağlamak biçiminde tarif ediyordu. 
Tüm bunlar kültür turizmi için gerekli köşe taşlarını oluşturuyordu. 

Bizim hiçbir talebimizi geri çevirmeyen hocamız günün birinde 
benden ufacık bir talepte bulununca onun yardımına koşma şerefine 
ulaştım. Avrupa Arkeologlar Birliği’nin (EAA) İstanbul kongresin-
de eşbaşkanlık yaparken birlikte TÜRSAB’ın kongreye katkılarını 
sağladık.

13 Mayıs 2019 günü Lütfü Kırdar Salonu’nda dört yüzü aşkın 
ilgili kişiye takdimini TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı 
olarak benim yaptığım  harika bir “Göbeklitepe” konferansı yapmış-
tı. “Bir tek Göbeklitepe yok, çok sayıda Göbeklitepeler var. Doğru 
terim ‘Göbeklitepe Kültürü’dür” diyerek gelişigüzel anlatımlara bir 
yön vermeye çalışıyordu. (youtube.com/watch?v=wz-KiOopDVU)

Pandemi sırasında 14 Ağustos 2020 tarihinde Kırklareli’ndeki 
kazı evinde FEST Travel’ın 35. Yaş Etkinlikleri’nde “Göbeklitepe 
İnsanları. Nereye Gittiler? Neolitik Yaşam, Şamanizm” başlıklı bir 
sohbet yapmıştık (youtube/DVrSSYhdOP4) Bir vakfın 100 bin do-
larlık ödülünü kazılara bağışlama soyluluğunun konuşulmasını ge-
çiştiriveren bu ermiş insan bizlere yol göstermeye  devam ediyor.

1 FEST Travel Yönetim Kurulu Başkanı Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 
Onursal Başkanı
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Demek ki Özdoğan hocayla ilk tanışmamız 1967 yılında. O sıra-
larda Prehistorya Laboratuvarında en dipteki mermer masaya yayıl-
mış çanak çömlek yığınları arasında yüksek lisans çalışmasında. Biz 
yenilere göre epey yol almış. 1968 yazı, son kaleme aldığı “Fırat’la 
Doğan, Barajlarla Yok Olan, Kurtarma Kazılarıyla (Geri Kazanılan) 
Kültür. Fırat 1964-2004 40 Yılın Öyküsü” kitabında anlatılan, yüzey 
araştırmalarından sonra başlatılan uluslararası katılımlı arkeolojik 
kazıların ilk yılı. Öğrencilerin çoğu değişik kazılara yönlendirilmiş. 
Özdoğan, o zaman genç bir doçent olan Ufuk Esin başkanlığında, 
Dr. Güven Arsebük, Yk. Mim. Alpaslan Koyunlu‘nun katılımıyla 
yürütülen Tepecik (Makaraztepe) – Tülintepe  kazılarında, Tepecik 
(Makaraztepe) kazısının alan yöneticisi konumunda. 1973-1974 yaz-
larında ben de aynı kazılardayım. Özdoğan, elinde küçük not defteri, 
boynunda yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesi. Her akşam 
yemekten sonra günün muhasebesi. Bazen kısa, bazen de uzun ve 
oldukça da sıkıcı. Başa gelen çekilir halleri. Ne olursa olsun ümitsiz-
liğe düşmemek, her fırsatta eğlenmenin bir yolunu bulmak. 

En severek çalıştığım kazılardan biri Halet hocamız ve Braidwo-
od’ların yönetimindeki Çayönü Tepesi. Bu kazıda da, 1986’da kazı 
başkanlığını alacak Özdoğan, boynunda fotoğraf makinesi, elinde 
küçük not defteri çalışıyor. 

Özdoğan’ın en büyük tutkularından biri arşiv oluşturmak ve arşi-
ve sahip çıkmak. İlk başta söz edilen fişlere geçmek. Uluslararası bir 
malzeme çalışma alanı ve Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalımı-
zın belleği Prehistorya Laboratuvarı ve İstanbul Üniversitesi Rıdvan 
Çelikel Arkeoloji Müzesi bu açıdan da ona çok şey borçlu. Çok zen-
gin bir kütüphanesi olan, Coğrafya ve Jeoloji hayranı Özdoğan, her 
ne kadar “üzülmeye değmez, nasıl olsa günün birinde iki santim ka-
lınlığında bir jeolojik katman olacağız” dese de, hangi türden olursa 
olsun arşivlerin, toplumsal belleklerin yok edilmesine çok üzülür. 
Özdoğan ayrıca Çayönü de dahil olmak üzere, baraja verilmemiş her 
kazı alanında, toplumsal eğitime yönelik bir açık hava müzesi kur-
muştur. En yoğun çabalarından biri ailesinden, çalışma yıllarından 
kalanları düzenlemek, arşivlemek  ve saklamaktır. Bu amaçla, Aşağı 
Pınar (Kırklareli) kazı evinin bulunduğu Ahmetçe köyünde arazisi-
ni satın alıp inşa ettirdiği eve, bazı arşivleri taşımıştır. Kazı evinde 

Arşivlerin Koruyucusu

Fatma Sevil Gürçur

Sevgili dostum, meslektaşım Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın Çu-
kurova Sanat Girişimi (ÇSG) tarafından 2022 Çukurova Ödülünü 
almaya lâyık görüldüğünü öğrendim. Tarafıma bildirildiğine göre 
bu Geleneksel Çukurova Ödülü, her yıl mart ayında, çeşitli alanlar-
da eser sahibi sanatçı, gazeteci, yazar, kültür-sanat, bilim, edebiyat 
alanlarında emek veren, barış tohumu eken insanlara, tüzel kişile-
re verilen bir “değerlendirme” ödülü olduğu. Bu haberi okuduğum 
zaman ilk aklıma gelen, rahle-i tedrisinden geçmiş olmaktan onur 
duyduğum, Karatepe’ye (Kızyusuflu - Kadirli), Çukurova’ya gönül 
vermiş hocam Prof. Dr. Halet Çambel oldu. 

Ben, o zamanki adıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Arkeoloji ve Sanat Tarihi Prehistorya Kürsüsü’ndeki eğitimime 
1967-1968 yılında başladım. Öğrenciliğimin yanısıra Almanca ve 
İngilizce bildiğim için, Halet hocanın önerisi üzerine 1968 yılından 
başlayarak Prehistorya Laboratuvarı Arşivini düzenlemek üzere, D 
Cetveli kadrosundan Edebiyat Fakültesinde işe alındım ve mezun 
oluncaya kadar da çalıştım. Şayet yanlış hatırlamıyorsam 1969-1970 
yıllarında  Güler Huner güdümünde, gene Halet hocanın desteğiyle 
Kilikya’nın, bir anlamda da Çukurova’nın, Bölge Planlama çalış-
maları başlatılmıştı. Bu planlama çalışmaları kapsamında, bölgenin 
antik yerleşmelerinin saptandığı bir envantere gerek duyulmuştu. 
Henüz dijital ortama geçilmediği için elde edilen tüm veriler, A5 
formatında karton fişlere işlenirdi. Bu sırada bana da çeşitli kütüp-
hanelere gidip yabancı dildeki seyahatnamelerin Kilikya’yı konu 
eden bölümlerinde adı geçen ören yerlerini ayrı ayrı fişlere işlemek 
düşmüştü. 

Fişler, Arkeoloji Biliminde en önemli en önemli, geleneksel bel-
geleme sistemlerinden biridir. Dijital ortamda da bundan kaçış yok-
tur. Hangi programı kullanırsanız kullanın yolunuz gene fişlerden 
geçer. Artık mesleğin dinozorlarından sayılan bizlere de bu sistemi, 
Bilimsel Çalışma Yöntemi dersiyle Halet hoca öğretmiştir, sonsuz 
şükran borçluyuz. 
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de meslektaşlarının, öğrencilerinin arkeolojik malzemeler üzerinde 
rahatça çalışabileceği, çeşitli konularda konferansların verilebileceği 
bir ünite oluşturmuştur. Arşivler, üzerinde çalışılmak üzere kurulur-
lar. Özdoğan’ın en iyi bildiği uzmanlık alanlarından biriyse arşivi 
konuşturmaktır. Sayısız bilimsel mesleki yayınının yanı sıra Keban 
Çalışmaları üzerine kaleme aldığı son kitap, bunun en çarpıcı örnek-
lerindendir. 

Umarım ülkemizde son kalanlar da yitirilmeden kurumlaşarak 
arşivleri koruyup gözetecek, onlardan yararlanmayı bilerek topluma 
kazandıran nice idareciler, gençler yetişir. 

Alacağı Çukurova Ödülü için dostum, meslektaşım Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan’ı candan kutlarım. 

                                                                

Tanıdığım Dost İnsan Mehmet Bey

                                                                                                   
        Engin Bermek 

Ülkemizin alanında uluslararası saygınlığa erişmiş ender bilim 
kuruşlarından olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehis-
torya Anabilim Dalından çok değerli bilim insanları  çıktı. Onların 
en parlak bir temsilcisi olan Mehmet Özdoğan’ı ilk 1990’lı yıllarda 
Üniversitenin Araştırma Fonundaki görevim sırasında tanıma fırsatı 
buldum. 

Mehmet Bey daha önceki yıllarda Güneydoğu Anadolu’da, Şan-
lıurfa, Batman (Çayönü), Aşağı Fırat (Mezraa-Teleilat) kazı bölgele-
rinde yürütmüş olduğu araştırmalarını o sıralarda Trakya’ya taşıma 
sürecinin içindeydi. Araştırma Fonu destekli projeleri (Tarihöncesi 
Dönemde Trakya, Tarihöncesi Dönemde Kırklareli: Aşağı Pınar ve 
Kanlıgeçit Kazıları ve GAP Bölgesi Mezraa-Teleilat Kurtarma Kazı-
sı gibi normal ve güdümlü projeler) bu geçiş döneminin yansımaları 
oldu.

Mehmet Bey yürüttüğü bu nitelikli projelerin ötesinde, getirdiği 
özgün düşünceleriyle Araştırma Fonunun arkeoloji ve prehistorya 
alanlarındaki destek etkinliklerine açılımlar getirdi. Bu bağlamda 
Ufuk Esin ile getirdikleri öneri üzerine geliştirilen bir güdümlü pro-
je Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi başlıklı kapsamlı bir 
kitabın yayımlanmasıyla sonuçlandı. Başlığıyla da ortaya konduğu 
gibi, bu kitap İstanbul Üniversitesi mensubu bilim insanlarının 20. 
yüzyıl boyunca yürüttükleri çalışmalarla ülkemizin arkeoloji ve pre-
historya alanlarında uluslararası saygınlığa sahip bir konuma gelme-
sindeki katkılarını konu alıyor. Bir fikir babası olmasının ötesinde, 
Mehmet Bey bu kitabın hazırlanmasında yayın kurulu üyesi ve için-
deki 15 makalenin yazarı olarak çok etkin bir rol oynadı. 

2000’li yılların başında Ufuk Hanımın önerisiyle Türkiye Bilim-
ler Akademisi bünyesinde Türkiye Bilimler Akademisi - Türkiye 
Kültür Sektörü (TÜBA-TÜKSEK) başlıklı bir proje başlatıldı. Tür-
kiye’nin kültür varlıklarının belgelenmesi (envanterinin çıkarılması) 
bu projenin temel bileşenini oluşturuyordu. Bu belgeleme, projenin 
Ufuk Hanımın yanı sıra bir öncüsü ve projenin yürütme kurulunun 
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üyesi olan Mehmet Beyin önerisiyle ‘kültür varlıklarının, ait olduk-
ları dönem ya da uygarlıklara yönelik bir ayrım yapılmaksızın, ek-
siksiz bir veri tabanının oluşturulması’ biçiminde tanımlanmıştı. 

Proje önce daha sonraki çalışmalara esas oluşturacak ilkeleri be-
lirlemek üzere pilot bölge olarak seçilen Birecik-Suruç ve Buldan 
ilçelerinde uygulamaya kondu. Bu projelerle kültür varlıklarının or-
tak bir metodolojiyle belirlenebileceğinin gösterilmesi özellikle üni-
versitelerin ilgili bölümlerinde olumlu yankı buldu. Projeye kısa sü-
rede farklı üniversiteler, ayrıca sivil toplum kuruluşlarından katılan 
araştırıcıların oluşturduğu çalışma grupları üniversiteleri ve kuru-
luşlarından sağladıkları olanaklarla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
belgeleme etkinliklerine başladı. Yıl sonunda düzenlenen toplantı-
larda sunulan bildiriler ile bulgular paylaşılıp, kitaplaştırılıyordu. 
Kitaplaştırma uygulaması 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi 
– Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA – KED) adlı süreli yayınına dö-
nüştürüldü.  

Bu özgün, başka ülkelerdeki benzer girişimlere de örnek nitelikli 
proje hiç kuşkusuz hedefleri ve kapsamı açısından ancak devletin 
benimsemesi ve desteğiyle sürdürülebilirlik kazanacaktı. Nitekim 
planlanan süreç Kültür Bakanlığıyla bir iş birliğini ve/veya çalışma-
ların uzun sürede Bakanlık tarafından üstlenilerek, projede belirlen-
miş ilkeler doğrultusunda yürütülmesini öngörüyordu. Ne var proje 
Kültür Bakanlığı nezdinde beklenen coşkuyla karşılanmadı. Gene 
de Bakanlığın gönülsüzce katılımıyla başlatılan bir iş birliği 2011 yı-
lına değin, biraz da proje ilkelerinden verilen tavizlerle sürdürüldü. 
Hiç kuşkusuz içerdiği, devlet bürokrasisinin ufkunu çok aşan öğeleri 
de bu isteksizlikte rol oynadı. Örneğin projenin ‘kültür varlıklarının, 
ait oldukları dönem ya da uygarlıklara yönelik bir ayrım yapılmak-
sızın, eksiksiz bir veri tabanının oluşturulması’ olarak tanımlanan 
temel ilkesi ülkemiz geçmişini yalnızca belli bir dönemle sınır-
landırma eğiliminde olan bir kesimin tepkisini çekmişti. Mehmet 
Bey bu zorluklara karşın 2008 yılında Ufuk Hanımın vefatı üzerine 
devraldığı proje yürütücülüğünü sürdürdüğü gibi. Türkiye Bilimler 
Akademisinin TÜBA-AR ve TÜBA-KED dergilerinin editörlüğünü 
de üstlendi. 

2011 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararnameyle Tür-

kiye Bilimler Akademisinin özerkliği kaldırıldı. Bu Kararname üze-
rine üyelerinin önemli bir bölümü böylece siyasal erkin denetimi 
altına sokulan Akademiden ayrılma kararını verdi. Ancak ayrılan 
üyelerden, aralarında Mehmet Özdoğan’ın da bulunduğu bir grup 
aynı yıl içinde Bilim Akademisi adı altında, kendisini salt bilimsel 
liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda yapılandıran 
bir yeni oluşumu yaşama geçirdi. Kendi yağıyla kavrulan bir sivil 
toplum kuruşu olan Bilim Akademisi kısa sürede gösterdiği büyük 
gelişme, yürüttüğü bilimsel destek programları ve yüksek bilimsel 
nitelikli üye varlığıyla bugün çoğunluğu devlet kuruluşu statüsün-
deki dünya bilim akademilerinin karşısında örnek bir antitez olarak 
dimdik duruyor. Bir kurucu üyesi olarak Mehmet Özdoğan’ın hiç 
kuşkusuz bu başarıda da rolü büyük. 

Akademi ve üniversite öğretim üyesi olarak üstlendiği yükümlü-
lükler bir yana, Mehmet Bey erken 1990’lı yıllarda Trakya’da başlat-
tığı araştırma etkinliklerini, coşkusunu hiç yitirmeksizin kararlılıkla 
ve çok yönlü olarak sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiği arke-
oloji kazıları ve yüzey araştırmalarıyla bölgenin tarihöncesi kültür-
lerini ortaya çıkararak Trakya’nın Anadolu ve Balkan kültürlerinin 
kaynaştığı, bu kültürler arası iletimin gerçekleştiği bölge olduğunu 
ortaya koyduğunu biliyorum. Mehmet Bey burada ayrıca her zaman 
savunduğu, tarihöncesi dönemi yaşam biçimi ve mimarisinin bütün-
cül biçimde toplumla paylaşılmasını sağlamak üzere kazı yerlerini 
açık hava müzesine dönüştürme düşüncesini de yaşama geçirmiş 
bulunuyor.

Mehmet Bey ve kazı ekibine çalışmalarını gerçekleştirirken kala-
bilmeleri için Kırklareli Ahmetçe köyündeki eski okul binası tahsis 
edilmişti. Bu kazı evinde 2005 yılı Ağustos ayında onunla yaptığı-
mız bir toplantı vesilesiyle Ufuk Hanım ve Namık Yalçın Bey ile 
bir gece kalmıştık. Yıllar sonra 2019 yazında eşim Ayşe Bermek ile 
yolumuz Kırklareli’ne düştüğünde Mehmet Beyi ve Zeynep Hanımı 
kazı evinde yeniden görme fırsatını bulduk. Kazı evi artık kazı bu-
luntularının incelendiği, belgelendiği ve arşivlendiği laboratuvarları, 
toplantı salonu, kütüphanesi ile Trakya Araştırma Merkezi’ne, genç 
araştırıcıların eğitim gördüğü bir araştırma okuluna dönüşmüştü. 

Mehmet Beyi 2008 yılından beri görmemiştim. Bize orada hiç 
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değişmeyen araştırma coşkusuyla aradan geçen sürede yaptıklarını 
ve yapmayı planladıklarını anlatırken onun sevgi, dostluk doğasını 
ne denli özlemiş olduğumu fark ettim. Onları 2022 yazında yine ora-
da ziyaret etmeyi umuyor, araştırmalarını daha uzun yıllar boyunca 
sürdürebilmeleri için sağlık ve esenlikler diliyorum. 

 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ı Tanımak 

Attila Biçer                                                                                                                        

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın kariyeri hakkında bilgi edinmek 
isteyen kitaplarından, yazılarından, gazetelerde/dergilerde onun 
hakkında yazılanlardan, onunla yapılan röportajlardan, konferans-
larının video kayıtlarından vb. yararlanabilir. Ben bunlardan söz 
etmeyeceğim. Ben Sayın Özdoğan’ın toplumla, insanla olan iletişi-
mini/ilişkilerini benim gördüğüm, tanık olduğum sınırlılıklar içeri-
sinde aktarmaya çalışacağım. 

Sanırım dil konusundan başlamak doğru olacak. Türkçenin ar-
keolojide bilim dili olmasıyla ilgili çalışmaları önemsediği hemen 
görülür. Kitaplarında, konferanslarında hatta sohbetlerinde bu çalış-
malardan (Bu alanda Prof. Dr. Kılıç Kökten, Prof. Dr. Şevket Aziz 
Kansu’nun çalışmaları gibi sonrasında da Prof. Dr. Halet Çambel, 
Prof. Dr. Ufuk Esin ve kendisinin de katıldığı çalışmalar bilinir.) 
elde edilen terimleri, sözcükleri kullanmakta özen gösterir. Dolayı-
sıyla okuyucu ya da dinleyici anlatılanı daha kolay anlama olanağı 
bulur. 

Mehmet Hoca arkeolojinin amaçları yönüyle “…geçmiş dönem-
lere ait kalıntıların ortaya çıkarılarak bilginin üretilmesi…” kadar, 
bilginin  “…uzman olmayan kişilere aktarımı…”na dikkat çekerken; 
yazdığı kitaplarda, konferanslarında, konuşmalarında, sohbetlerinde 
buna ilişkin izler görülür. Bu açıdan bakınca Ahmetçe Köyü’ndeki 
Trakya Araştırmaları Merkezi’ni ve Aşağı Pınar Açık Hava Müze-
si’ni hem çok anlamlı hem çok önemli buluyorum. Mehmet Hoca 
köy okulunu ele aldığında kazı evi olarak değil; çalışmalara, araş-
tırmalara, toplantılara ev sahipliği yapacak bölümleri olan “Trak-
ya Araştırmaları Merkezi” olarak düzenledi. Hatta ailesinden kalan 
ve kendisine ait olan kitaplardan güzel bir kütüphane bile oluştur-
du. Kendi kazı ekibinin dışında çalışma yapanları desteklemesine 
bir örnek olarak, 2015 ve 2017 yılında (2016’da kesintiye uğramış) 
arkeolog Dr. Jesko Fildhuth ve İTÜ Mimarlık Bölümü’nden Doç. 
Dr. Bilge Ar tarafından Kırklareli civarındaki köylerde Bizans Dö-
nemi’ne ait beş kale kalıntısı incelemesini söyleyebilirim. Mehmet 
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Hoca hem bu araştırmanın yapılabilmesi için çaba sarf etmiş hem 
de araştırma yapacak ekibin araştırma merkezinde kalmasını sağla-
yarak destek olmuştur. Böylece Kırklareli tarihi için çok önemli bir 
araştırma gerçekleştirilebilmiştir. Araştırma merkezini gereği gibi 
anlatabilmek kolay değil, gidip görmek bilgi almak için daha doğ-
ru olur kanısındayım. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nde ise yıllar 
süren çalışmalarından elde ettikleri bulguları, bilgileri ziyaretçilere 
anlatabilmenin yollarını arayıp buldular ve 8 bin yıl önce yaşamış 
olan insanların gözümüzde canlanmasını sağladılar. Ama ne yazık 
ki parasal yetersizliklerden dolayı planladıklarının hepsi yapılama-
dı. Umarım projenin tamamlanması yolunda bir çözüm bulunur, top-
lum olarak bize ve yetkililere ait olan bu kusur giderilir! 

Mehmet Hoca ile sohbet çok keyifli olur. Diyelim ki Neolitik üze-
rine mi konuşuyor: azıcık ilgisi ve bilgisi olan birinin anlayabileceği 
sade (zaman zaman esprili) bir dille Çekirdek Bölge ile başlayıp, 
ülkemizdeki ve komşu ülkelerdeki arkeolojik çalışmaları karşılaş-
tırıp birleştirerek, tarih öncesi değişimleri birbirine ekleyerek lafı 
uzatmadan dolaştırmadan Trakya’ya kadar bağlar. Dinleyen kişinin 
zaman tünelinde yürümüş duygusuna kapılması mümkündür. Fırsat 
buldukça Ahmetçe Köyü’ndeki kahvede köylülerle sohbet etmeyi de 
unutmaz. Fakat onun yoğun çalışma temposunun içinde sohbet için 
uygun bir zaman dilimi bulabilmek o kadar kolay değildir. 28 Yıl 
boyunca Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın başkanlığında Kırklareli’de-
ki Aşağı Pınar arkeolojik kazıları yoğun çalışmalarla sürdü. Kırkla-
reli’ye geldiklerinde uygun olan zamanlarda görüşür, yapılan çalış-
malar hakkında bilgilenmeye çalışırız. Birlikte yapabileceklerimizi 
kararlaştırırız. Bazen de üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan 
öğrencilerle ziyaretine gideriz.

Bir gün Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bir öğrencisi 
Açık Hava Müzesi’ni gezmek için benden yardım istemişti. Birlik-
te kazı alanını ve açık hava sergisini dolaştık. Konuşmalarıyla,so-
rularıyla daha fazla bilgi edinmeye çalışan bir öğrenci olduğu belli 
oluyordu. “Mehmet Hoca ile tanışmak, konuşmak ister misin?” diye 
sordum. “Çok isterim ama mümkün mü?” dedi şaşırarak. Mehmet 
Hoca’yı arayıp “Gelin.” cevabını alınca hemen Ahmetçe Köyü’ne 
gittik. Bir saat boyunca arkeoloji, eğitim, müze gibi konularda güzel 

bir sohbet ortamı oldu. Arkeoloji öğrencisi Mehmet Hoca ile tanışıp 
sohbet etmekten ve araştırma merkezini görmekten çok etkilenmiş 
olmalı ki bana bile tekrar tekrar teşekkür etti ayrılırken. Ama 2014 
yaz ayları benim gördüğüm en yoğun dönemdi. Bir yandan kazı-
ları sürdürüyorlar, bir yandan Ahmetçe’deki Trakya Araştırmaları 
Merkezi’ne gelen akademisyenleri ve konukları ağırlıyorlar, bir yan-
dan da 2014 Eylül ayında İstanbul’da yapılacak Avrupa Arkeologlar 
Birliği toplantısı (Türkiye’de yapılması için Mehmet Hoca çok çaba 
harcamıştı.) hazırlıklarını yapıyorlardı. Üç bine yakın arkeolog için 
toplantı salonları/binaları, konaklama yerleri, yemek, geliş-gidiş, 
gezi güzergahları, gelenlerle ilgilenecek personel, evrak basımı… 
gibi pek çok konuda hazırlıkları yetiştirmek gerekiyordu. Çok çalış-
tılar, çok yoruldular ama başardılar. İstanbul toplantısına katılan ar-
keologlardan yaklaşık 60 kişi Kırklareli’ye de gelerek Aşağı Pınar’ı 
gezdiler. İşte o 2014 yaz ayları Mehmet Hoca’yı en az görebildiğimiz 
yaz ayları oldu. 

Toplumla ilişki kurabilmek için de zaman ayırır, çaba gösterir. 
Güzel bir örnek olarak Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği’ni söy-
leyebilirim. Mehmet Hoca ve kazı ekibi 2008’de kurulan derneğimi-
zin kurucu üyeleri arasındadır. Dernek çatısı altında ya da diğer sivil 
toplum örgütleriyle ortaklaşa pek çok etkinlik, çalışma gerçekleştir-
dik. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’ni ziyaretçilerine yardımcı olma, 
kültür varlıklarına / doğaya zarar veren projelere itiraz etme / dava 
açma, yazarlarımızı anma, çeşitli konularda konferanslar düzenle-
me gibi etkinlikleri örnek verebiliriz. Kendisini de konferans ver-
mek üzere defalarca davet ettik. Her defasında zaman ayırıp bizleri 
“Kırklareli Tarih Öncesi Araştırmaları” “Anadolu’da Gelişen Çiftçi-
liğin Avrupa’ya Aktarımı” “ Arkeolojinin Düşünce Sistemine Etki-
si” … gibi konularda bilgilenmemizi sağlamıştır. Ayrıca başka bilim 
dallarındaki akademisyenlere / bilim insanlarına ulaşmamızda pek 
çok katkıları da olmuştur. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından pek 
çok toplantı için davet alır. Gidilen yerlerden döndüğünde bize de 
aktardıkları olur. Aktardıkları / anlattıkları arasında gittiği yerlerde-
ki topluma ve teknolojiye ait ilginçlikler, değişiklikler de vardır ama 
daha çok gördüğü arkeolojik gelişmeler, müzeler üzerinedir. Gezilen 
alanlarda çektikleri fotoğraflarla, anlattıklarıyla oralarda topluma 
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neyin nasıl anlatıldığı konusunda biz de bilgilenmiş oluruz.  

Mehmet Hoca’nın alanında çalışma yapanlar, proje oluşturma 
çabasında olanlar, O’nun düşüncelerini almak üzere yardım istedik-
lerinde geri çevrilmezler. Mehmet Hoca kendisi görüşerek konuyla 
ilgili düşüncelerini anlatır. Tarih öğretmeni Mustafa Özgür (Lüle-
burgaz-Ramazan Yaman Fen Lisesi) ve öğrencileri de hazırladık-
ları “Göbeklitepe’den Stonehenge’ye Uygarlık Yürüyüşü Kırklareli 
Aşağı Pınar Höyük; Anadolu’nun Taşrası Avrupa’nın Çekirdeği” 
TÜBİTAK projesi için Mehmet Hoca ile uzun uzun görüşme fırsatı 
buldular. Aşağı Pınar hakkında bilgi ve kaynak aldılar. Hazırladık-
ları proje çok beğenildi. TÜBİTAK’ın İstanbul 2020 bölge sergisi 
için seçilen 10 projeden biri oldu. Şimdi başka projeler için hazırlık 
yapıyorlar. Bazı yıllar Aşağı Pınar’da da Müzeler Haftası nedeniy-
le düzenlenen etkinliklerde etkinliğin bir parçası olma ya da bazı 
okulların düzenlediği öğrencilere dönük arkeoloji bilimi tanıtımla-
rına kendisinden istenen katılım ve katkıya olumlu cevaplar vererek 
toplumla olan ilişkilerini hep pozitif düzeyde tutmuştur. 

Mehmet Hoca’yı çok iyi anlatabilme iddiasında değilim kuşku-
suz. Başlangıçta da ifade etmeye çalıştığım gibi gördüğüm, tanık ol-
duğum sınırlılıklar içerisinde ve bana ilginç gelen, bence kaydedil-
mesi gereken O’nun bazı yönlerini anlatmaya çalıştım. Yaptığı pek 
çok şey için kendisine teşekkür edilmelidir düşüncesindeyim. Ben 
kendi adıma bir de şöyle teşekkür etmek istiyorum: Sorduğum yüz-
lerce soruya (bazıları saçma sapan da olsa) bıkmadan, usanmadan 
cevap verdiğiniz için de ayrıca teşekkürler Mehmet Hocam. Selam-
lar, saygılar.

12.12.2021                                                                                                                          

Resimler, Mektuplar, Anılar

Prof. Dr. Harun Taşkıran

Sevgili meslektaşım, arkadaşım Prof. Dr. Mehmet C. Özdoğan 
ile yollarımız 1980 yılında kesişti.  Sıcak bir yaz günü Eski Malat-
ya İmamoğlu Köyü’nde yer alan ve Aşağı Fırat Projesi kapsamında 
rahmetli hocamız Prof. Dr. Ufuk Esin’in başkanlığında yürütülen 
Değirmentepe kazılarında karşılaşmıştım kendisiyle ilk kez... Ben o 
zaman Antalya Müzesi asistanı olarak Kültür Bakanlığı, Eski Eser-
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü temsilen Değirmentepe kazısı-
na katılmıştım. Özdoğan ise doktorasını yeni bitirmiş, iyi bir bilim 
insanı olma yolunda çalışmalar yapan bir üniversite asistanı olarak 
kazının alan sorumluluğunu üstlenmişti. Kazıdaki iş disiplini, alan 
yöneticiliğindeki tecrübesi, işçiler ve ekip üyeleriyle olan dostane 
ilişkileri ve anlamayıp sorduğumuz her soruya hiç üşenmeden, sı-
kılmadan verdiği cevaplar nedeniyle kanım kaynamıştı kendisine ve 
iyi bir dostluğun temelleri işte bu şekilde atılmıştı (Resim.1). O gün 
bugündür arkadaşlığımız, dostluğumuz karşılıklı sevgi saygı ile ve 
gittikçe artan bir ivmeyle perçinlendi ve böyle de devam edecek.

Resim.1 41 yıllık (maşallah) dostluğun başladığı yer, sabahın erken ve serin 
bir zamanında Değirmentepe’de (Malatya) 1980.



66 67

1980 yılından sonra Özdoğan ile bazı kazı ve yüzey araştırmala-
rında, yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongrelerde bir arada bulunduk. 
Onunla bir araya gelmek her zaman yeni bir bilgi öğrenmenin, bir 
konu üzerinde tartışmanın ya da fikir alış verişinde bulunmanın ka-
pısını açardı. Özellikle konular Üst Paleolitik, Epipaleolitik ve Neo-
litik olduğunda… Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yıllardır yaptığı 
kazı ve araştırmalar nedeniyle Özdoğan benim için Anadolu Neo-
litik Kültürleri konusunda bir duayendir. Yayınladığı onlarca kitap 
ve yüzlerce makale bunun en büyük göstergesidir. Tabi ki Anadolu 
Neolitik Kültürleri üzerinde olduğu kadar Yakındoğu ve Balkanla-
rın Neolitik kültürlerini de çok iyi bilen bir araştırmacıdır. Burada 
bir noktanın altını çizmek gerekir. Ülkemizde meslektaşlarımızın 
çoğu önemli keşifler yapıyorlar, çok sistemli kazılar yapıyorlar, bu 
kazılarda çok önemli buluntularla karşılaşıyorlar hatta bunlarla ilgili 
yayınlar da yapıyorlar ama maalesef yeni ve önemli fikirler ortaya 
atmak ya da yeni hipotezler ileri sürmek konusunda biraz çekimser 
davranıyorlar. Özdoğan’ın en büyük özelliklerinden biri, uzmanı ol-
duğu dönemler ve toplumlar hakkında sürekli yeni fikirler ileri sür-
mesi ve kuram ya da kuramlar ortaya koyabilmesidir. En son 2021 
Eylül ayında beraber olduğumuz Şanlıurfa’daki “Taş Tepeler” orga-
nizasyonunda, her gittiğimiz yeni kazı yerinde sorumlu arkadaşlara 
çok heyecanlı bir şekilde sürekli sorular sorması, malzeme görmek 
istemesi ve fikir alışverişinde bulunması kanımca onun bu konular-
da çok daha yeni kuramlar ortaya atacağının işaretleri gibiydi.

Özdoğan’ın uzunca bir süre yönettiği “Trakya ve Doğu Marma-
ra Bölgesi Arkeolojik Belgeleme ve Yüzey Araştırması” projesinin 
1982 yılı arazi çalışmalarına ekip üyesi olarak ben de katılmıştım. 
Aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Milli Park Alanının tamamında 
arkeolojik belgeleme ve yüzey araştırmasını da yapmıştık (Resim.2). 

Mehmet’in arazisi çok iyidir. Bir gördüğünü kolay kolay bir daha 
unutmaz. Sanırım bu özelliği 1977 yılında gerçekleştirdiği Türki-
ye’nin en önemli ve ilk sistemli yüzey araştırması olan Aşağı Fırat 
Projesi’nde ki deneyimlerinden geliyor. O yıl Kırklareli ilinin yakın 
çevresinde araştırmalar yaparken Mehmet tüm ekibe Asılbeyli köyü 
yolu üzerinde bir tümülüs olduğunu ve onu yeniden belgelememiz 
gerektiğini söyledi. Uzunca bir süre çevreyi araştırmamıza rağmen 

çevrede tümülüs olabilecek bir yükselti göremiyorduk. Ama Meh-
met daha önce gördüğü için ısrarla buralarda bir yerde olmalı di-
yordu. Hiçbirimizin aklına Trakya bölgesindeki makineleşmiş tarım 
faaliyetlerinin eski eser alanlarında yaptığı tahribat gelmiyordu.

Resim.2 Özdoğan’ın objektifinden Çanakkale Şehitler Anıtının altında bu-
lunan Eski Hisarlık yerleşmesi ve nekropolünün altında 1982 Gelibolu Yarı-
madası Milli Park Alanı yüzey araştırması ekibi (Harun Taşkıran-Veysel Şe-
nol-Murat Akman-Mete Savaş)

Sonunda ben ve ekip üyelerinden Mete Savaş bir tarlanın orta-
sında yanmış gibi siyah birkaç seramik parçası gördük. Elimizle 
hafif toprağı eşelediğimizde alttan tüm kaplar gelmeye başladı ve 
Mehmet’in ısrarında ne kadar haklı olduğunu anladık. Evet, burası 
aradığımız Taşlıcabayır Tümülüsü idi fakat bir greyderle tamamen 
dümdüz edilmişti maalesef... Neyse ki mezar hediyelerinin neredey-
se tamamının tarla yüzeyinin hemen altında kalması üzüntümüzü 
bir nebze olsun dindirmişti. Çok acil bir şekilde kurtarma kazısı izni 
alınarak Edirne Müze Müdürlüğü ile burada kazı yapılmıştı. Ben o 
yıl nişanlanacağım için erken ayrılmış ve Tümülüs kazısına katıla-
mamıştım. Ama Mehmet sağ olsun o günlerin en güzel haberleşme 
aracı olan mektupla beni Tümülüs kazısı hakkında bilgilendirmişti 
(Resim.3).
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Resim.3 Özdoğan’ın 22 Şubat 1983 tarihli mektubunda Taşlıcabayır 
Tümülüsü hakkında verdiği bilgi (kırmızı kalemle altı çizili kısım).

41 yıllık dostluğumuz, arkadaşlığımız süresince acı tatlı onlarca 
anı arasında birisini burada paylaşmak istedim. Türkiye’de Neoli-
tik Çağ alanında en deneyimli akademisyenlerden biri olan sevgili 
arkadaşım ve meslektaşım Prof. Dr. Mehmet C. Özdoğan’a sağlıklı 
uzun ömürler diliyorum. Onun bu alandaki tecrübelerinden ve fikir-
lerinden her zaman yararlanmaya çalışacağız ve son zamanlardaki 
gelişmeler ışığında Anadolu’nun Neolitik Kültürleri konusunda orta-
ya atacağı yeni kuramları merakla ve heyecanla bekleyeceğiz.
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İstanbul’un Hafızasından 
Tarihöncesine Yolculuk Deneyimleri                                                                                                              

Zeynep Kızıltan

Giriş

Her kentin, tarihsel farklılıklar içeren bir geçmişi vardır; kent 
geçmişi ile karşılaştığı, buluştuğu ve bütünleştiği ölçüde kendine 
özgü bir kimlik kazanır. “Geçmiş” ise sadece toplumsal olan de-
ğildir aynı zamanda ve bilakis toprak altında kalandır. Bu nedenle 
kentlere, zaman derinliği kazandırılması özel ve önemli bir uğraştır. 
Bu uğraşı, bilim insanları, kent yöneticileri ve kentte yaşayanların 
birlikte göstermesi daha anlamlıdır. Böylece kentin geçmişine iliş-
kin bir toplumsal bilinç de inşa edilir. 

İstanbul her zaman kendi geçmişiyle ilgili bir şehir olmuştur 
ama yakın zamanda kentte yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 
inşa edilen Marmaray süreci aynı zamanda kentin, kendi geçmişine 
yönelik yeni bir ilginin ortaya çıkmasına da imkân sağlamıştır. Bu 
çerçevede kentin farklı bölgelerinde başlatılan arkeolojik kurtarma 
kazıları, efsanelere dayalı kent tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. 
Bu etkiye neden olan en önemli çalışma; Marmaray - Metro ula-
şım projeleri kapsamında Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ve Beşiktaş 
istasyon alanları ile Pendik de yapılan arkeolojik kurtarma kazıları 
olmuştur. Kesintisiz yıllarca devam eden bu kazılardan, Yenikapı, 
Beşiktaş ve Pendik’in tarih öncesi dönemleri ile kazı süreçlerinde 
yaşanan duygu, düşünce ve bilimsel katkılar bu yazıda sunulmaya 
çalışılmıştır. 

İstanbul Arkeoloji Müzelerinin idareci ve uzmanları ile birçok 
meslek grubundan uzman ve bilim insanın yer aldığı ekiplerin öz-
verili çalışmalarıyla gerçekleştirilen kazılara emek veren herkese 
içtenlikle teşekkür ederim. Ancak bazı bilim insanlarının bu kazı-
larda çok özel bir yeri ve bilimsel desteği vardır. Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan bu bilim insanları listesinin ilk sırasında yer alır. Ulusla-
rarası Çukurova Sanat Günleri düzenleyicileri tarafından, Çukuro-
va Ödülüyle onurlandırılan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan hocamızı bu 

vesileyle anmak, kazılar süresince bizlere verdiği bilimsel destek ve 
katkıları nedeniyle saygı ve şükranlarımı sunmak ve kazı süreçlerin-
de yaşadığım duygu ve düşünceleri aktarmak isterim.

Bilindiği gibi İstanbul, kültür tarihi açısından çok özel bir kent, 
Karadeniz Havzası’nı Ege ve Akdeniz dünyasına bağlayan deniz ve 
kara yollarının kesiştiği yerdeki konumu, tarihöncesi dönemlerden 
itibaren farklı kıtalara uzanan ilişkileri büyük imparatorluklara baş-
kent olmasına da neden olmuştur. Farklı dil, inanç ve kültürlerden 
insan toplulukları burada birlikte yaşamış, göç akışları zorunlu ola-
rak buradan geçtiği gibi kıtalararası bilgi, mal, teknoloji aktarımı da 
bu güzergâh üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul’un geçmişi 
yalnız bu kent için değil İstanbul’un ilişkili bulunduğu çok büyük 
coğrafi alanın geçmişini anlamak için de önemlidir.

Yenikapı Kazıları

İstanbul bazen doğrudan bazen de çeşitli vesilelerle dolaylı ola-
rak geçmişiyle ilgilendiğinde bütün bu tarih yeniden önem kazan-
maya başlamıştır. Yakın zamanda kentin ulaşım sorununu çözmek 
amacıyla geliştirilen Marmaray ve Metro projelerini bu ikinci grup 
içinde düşünmek mümkündür. Zira bu projeler ile kentin ulaşım so-
runlarını çözülmeye çalışılırken, kentin uzun tarihine de bir tünel 
açmış oldular.

Marmaray Projesi, İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtalarındaki de-
mir yolu hatlarını boğazın altından geçen bir tüp tünel ile birbirine 
bağlayarak, kentin doğu batı ulaşımını, metro projesi ise buna en-
tegre edilmiş olarak kentin kuzey güney ulaşımını sağladı. Avrupa 
yakasında, Yedikule semtinde yer altına giren demir yolu hattı, tari-
hi yarımadada yeraltı istasyonları olan Yenikapı ve Sirkeci boyun-
ca ilerleyip, Sarayburnu’nda boğazın 60 m altından geçip Üsküdar’a 
bağlandı. İstasyon inşatları başlarken tarihi dokuya sahip bu alan-
larda, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları gereği, kültürel 
dokuyu anlamak için arkeolojik sondajlar yapılmasına karar verildi. 

Süreçle ilgili bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra, 2004 
yılında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında ku-
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rulan ekiplerce arkeolojik sondaj kazılarına başlandı. Bu sondajlarda 
nasıl bir kültürel dolguyla karşılaşılacağı tahmin edilmekteydi. Zira 
Yenikapı istasyonun yapılacağı alanın, Bizans döneminde önemli 
bir ticari liman olduğu kaynaklardan biliniyordu. Bilinmeyen ise bu 
liman içinde ele geçen farklı tarihlere ait çeşitli tip ve boyutlarda-
ki tekneler ile dönemin yaşam biçimini günümüze taşıyan binler-
ce buluntuydu. Bunlar dışında, liman tabanı altında balçık içinde 
gizlenmiş, tarihi yarımadanın ilk sakinlerine ait yerleşme yeri ve 
buluntularıydı. 

Semtin yıkılan güncel inşaat kalıntıları arasında, karmaşık duy-
gular içinde, günümüz deniz düzleminin 3 m üstünde başlayan son-
dajlarda açığa çıkan Osmanlı ve Bizans buluntuları belgelenirken, 
güncel deniz düzlemiyle aynı seviyeye 0.00 kotuna gelindiğinde, an-
tik liman uyanmış varlığını bizlere hissettirmeye başlamıştı. Sondaj 
çukurlarına dolan deniz suyu, su pompalarıyla boşaltılıyor, çalışma-
lar öyle devam ediyordu. Bu şekilde kesintisiz devam eden çalışma-
larla, 2005 yılına girildi, karlı bir mart günü, yine su içinde bulunan 
bir plankarede, rutin çalışmalar devam ederken,  - 0.80 m kotunda 
farklı bir durumla karşılaşıldı. Plankarenin güneydoğu köşesinde, 
büyük bir kısmı kesit içerisinde kalmasına karşın, tüm olduğu an-
laşılın 2 amfora ve altında bulunan, işlenmiş ıslak ahşap parçaları, 
heyecan yaratmakla kalmadı,  kazının genişlemesine de neden oldu. 
Ortaya çıkarılan ahşap kalıntılar, yüküyle birlikte batmış 1 tekneye 
aitti. Ancak daha önce böyle bir kalıntıyla karşılaşmayan kazı eki-
bi, bulunan parçaların bir batık kalıntısı olduğunu anlamış olmasına 
rağmen, batıklarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değildi. Ama yine 
de kendimizi şanslı hissetmiştik, çünkü tam da bu sıralarda, İstanbul 
Deniz Müzesi’nde Osmanlı dönemi kadırgaları üzerinde çalışmalar 
yapmak üzere gelen, Amerika Texas A&M Üniversitesi Sualtı Ar-
keolojisi Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Pulak buradaydı ve 
bize katkı sunabilirdi. Öylede oldu. Hocayı kazı alanına davet edip 
görüşlerini aldık. Cemal Pulak batıkta yaptığı ilk incelemede olduk-
ça heyecanlanıp, karada bulunan bir batık olması nedeniyle, batığın 
çok iyi korunduğunu ve çok önemli bir buluntu olduğunu belirti. 
O zamana kadar batıkla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmayan kazı 
ekibi, Cemal Pulak’ın da desteğiyle batıkla ilgili bilgiyi kısa sürede 

kavrayıp batığın nasıl korunarak kazılması gerektiğini öğrendi.

Daha sonraları YK 1 (Yenikapı 1 numaralı batık) ve MRY 1 
(Marmaray 1 numaralı batık) olarak isimlendirilen ve literatüre de 
bu şekilde giren batık kalıntısı Yenikapı’da karada bulunan ilk batık 
oldu. Bu batıkla başlayan Yenikapı batıkları serüveni 2012 yılında 
35 batıkla tamamlandı. Batık sayısının artması, belgeleme ve yerin-
den kaldırma çalışmalarının zor ve uzun sürmesi, kazıların yılın 12 
ayı kesintisiz üç vardiya yapılmasına neden oldu. Sonuçta MS 4 -11. 
yüzyıllar arasına tarihlenen, farklı zamanlarda çeşitli nedenlerle bat-
mış toplam, 35 batık tekne kazısı yapıldı, belgelendi ve kaldırıldı. 
Bu teknelerden en erkeni -5.00 m kotunda yüküyle batmış Metro 22 
numaralı ve MS 4 - 5. yüzyıllara tarihlenen batıktı. En yaşlısı ise - 
0.80 m kotunda bulunan ve MS 11. yüzyıla tarihlenen ilk bulunan 
batık oldu. 35 batık teknenin 30’u farklı tip ve boyutlarda, yelkenli 
yük teknesi, 5 ise kürekli ince uzun kadırga idi. Ayrıca iki batık 
kalıntısı kazı alanına komşu trafo alanında yapılan kazılarda açığa 
çıktı. Böylece batık sayısı 37 oldu. Yaklaşık 6 m’lik liman dolgusu 
içinde, sadece tekneler bulunmadı. Bizans, Roma, Helenistik ve Ar-
kaik döneme ait birçok bilgi ve belgeye ulaşıldı. 

Ancak Yenikapı kazılarını daha da heyecanlı ve aynı zamanda 
zor hale getiren liman dolgusu içindeki kazı değildi, limanın taş ta-
banı altında yoğun balçık içinde yapılan ve kent tarihini önemli öl-
çüde etkiliyken Neolitik dönem kazılarıydı. Kazı çalışmaları liman 
tabanına - 6 m kotuna indiğinde hepimizi hüzünlü bir o kadarda se-
vindiren bir heyecan sarmıştı. Tüm zorluklarına karşın bu alandaki 
çalışmayı özveriyle tamamlamış bilim dünyasını etkileyen önemli 
sonuçlar açığa çıkartmıştık. Bu da tüm ekibi gururlandırıyordu. Li-
man tabanında birkaç sondaj yapıp, ana toprak dediğimiz bölgenin 
jeolojik yapısına ulaşıp, Marmaray istasyon alanındaki, kazıyı bitir-
meyi planlıyorduk ki, sondaj çukurlarında koyu siyah renkli yapış-
kan killi bir tabaka içinde o güne kadar alanda görmediğimiz sayıca 
azda olsa siyah renkli perdahlı çanak parçaları bulunmuştu. Bu ara-
da liman tabanında taşlı alanında sürdürülen çalışmalar  sırasında, 
koyu yüzlü bir çanak grubuyla da az da olsa karşılaşılmıştı. Bay-
rampaşa (Likos) deresi tarafından suyoluyla getirildiği düşünülen bu 
parçalar Erken Demir Çağına tarihlendi ancak alanda bu döneme ait 
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bir yerleşim yeri tespit edilmemişti. Koyu yapışkan balçık içindeki 
buluntular bu nedenle çok önemliydi. Balçık içinden gelen bu malze-
meyi İstanbul’un tarihöncesi yerleşim yerlerinden tanıyorduk, ancak 
cesaret edip adını tam koyamıyorduk, evet tarihöncesi Neolitik dö-
neme ait bir grup çanak çömlek parçasıyla karşılaşmıştık. Marmaray 
projesi sürecinin uzayacak olması nedeniyle ilgililer belki üzülmüş-
tü ama biz büyük bir heyecan içinde çalışmaya odaklandık. Bu duru-
mu kesinleştirmek ve emin olmak için sondaj kazılarını genişlettik. 
Liman tabanının taş dolgusu içinde hava fotoğrafları çekerek izler 
aramaya başladık ve kontrollü bir biçimde taş dolguyu kaldırmaya 
başladığımızda, taş dolgu içinde, çanak parçalarıyla birlikte dağıl-
mış temel izleri görüldü. Bu basit taş temel izlerini takip etmeye 
çalışırken, taş temeli mimarinin güneyinde, ikisi çocuk ikisi yetiş-
kin, 4 bireyin büzülmüş pozisyonda (hoker)  gömüldüğü ve mezar 
hediyesi olarak çömleklerin bulunduğu mezar sevincimizi katladı. 
Balçık içinde ve çevresinde kazmaya çalıştığımız kültür dolgusunun 
dönemi kesinleşmişti. 

Kuşkusuz bu konuyu uzmanı bir bilim insanıyla paylaşmamız gö-
rüş almamız gerekiyordu. İlk aklımıza gelen isim, İstanbul’un tarih 
öncesi dönemleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla hafızamızda 
yer eden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan idi. Kazıdaki bu gelişmeyi he-
yecanla hocayla telefonda paylaştığımı hatırlıyorum. Şehir dışında 
olduğunu söylemişti. Kendisini rahatsız ettiğimi belirtiğimde, “Bu 
kadar güzel haberden sonra hiç bir şey keyfimi bozamaz, İstanbul’a 
döner dönmez alana gelirim” dedi ve öyle oldu. Mehmet hoca her za-
manki samimi yaklaşımıyla heyecanımıza ortak oldu. Kısa bir süre 
sonra kazı alanına geldi. Malzemeyi değerlendirdi. Balçık alanlarda 
kazı yapmanın zorluklarından ve inceliklerinden bahsetti ve kazı 
yöntemiyle ilgili bizleri bilgilendirdi (Resim 1,2,3,4).

Evet, bizleri ve hocayı bu kadar heyecanlandıran bu buluntular 
neden önemliydi? İstanbul’un kent hafızasındaki yeri neydi? Bu so-
ruların cevaplarını bulmak için yaklaşık 4 m kalınlığındaki, balçık 
dolguyu makinelerin gölgesinde ve sürdürülen tartışmalar eşliğinde 
kazı sisteminden ödün vermeden aylarca kazdık. 

Sonuçta; Yenikapı’da, Neolitik dönem kültür dolgusu içinde sür-
dürülen kazılar,  mimari izler, pişmiş toprak, taş, çakmaktaşı, ke-

mik, ahşap buluntuları, mezar tipleri, gömü gelenekleri ve günümü-
ze ulaşan yüzlerce ayak iziyle soyut olarak kavramaya çalıştığımız 
dönem insanlarını boyu, kilosu ve ayak numarasıyla öğrenmemizi 
sağlayan somut verilere dönüştürdü. Mimari izlerde, taşların dizili-
şinden, konutların dörtgen veya yuvarlak basit bir plana sahip oldu-
ğu taşıyıcı sistemin taşlarla desteklenen ahşap dikmelerden oluştuğu, 
duvarların çamur sıvalı dal örgülü olduğu, buğdayın mercimeğin ta-
rıma alındığı, hayvanların ehlileştirildiği, süt ürünlerinin beslenme-
de kullanıldığı belgelendi. Dal örgü mimariye ait mekânların için-
de ve çevresinde toplanan çok sayıdaki çanak çömlek parçası, daha 
önce Fikirtepe ve Pendik’ten bilinen ve Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 
tarafından bir doktora çalışması çerçevesinde incelenen ‘Fikirtepe 
Kültürü’ olarak tanımlanan dönemle Yarımburgaz 4 evresini yansı-
tıyordu. Fikirtepe ve Pendik yerleşme yerlerinde yapılmış radyoaktif 
tarihlemeler, Fikirtepe kültürünün MÖ 6400-5800 tarihleri arasın-
da, günümüzden 8000 yıl kadar önce bu bölgede var olduğunu orta-
ya koymuştu. Yenikapı buluntularının Fikirtepe, ve Yarımburgaz 4 
evresi buluntularıyla benzerliği karşılaştırıldığında Yenikapı Neoli-
tik yerleşmesinde günümüzden yaklaşık 8000-8500 yıllarına tarih-
lenen ilk tarımcı köy toplulukları olarak adlandırılan döneme aittir. 
Yenikapı’da Neolitik dönem ölü gömme uygulamalarında kısaca 
değinecek olursam, ilk grupta açılan iki mezardan 1. de dört farklı 
birey,  2. de ise iki farklı birey gömülüdür. İkinci grubu oluşturan 
yakıldıktan sonra insan kemiklerinin gömülmesi uygulamasını gös-
teren 7 adet urne tipi (çömlek mezar) kremasyon mezarların bilinen 
en eski örnekler olmaları açısından önemlidir. Yenikapı yerleşme-
sinde farklı iki ayrı ölü gömme geleneğinin varlığı, ayrı gelenekler-
den gelen insan topluluklarının Yenikapı’da bir arada yaşadıklarını 
düşündürmektedir.

Yenikapı liman tabanı altında üzerinde kalın bir deniz dolgusu 
bulunan Neolitik dönem yerleşmesi, Marmara Denizi’nin zaman 
içerisinde geçirdiği değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde, 
yerleşmenin tahminen Marmara’nın henüz tuzlu su ile buluşmadı-
ğı dönemde kıyıya çok uzak olmayan bugünkü yerinde kurulduğu, 
küresel deniz seviyelerinde gerçekleşen yükselme sonucunda sular 
altında kaldığı bilimsel çalışmalarda belirtilmektedir.
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Resim 1 - Yenikapı Kazı Alanı

Resim 2 - Yenikapı Kazısı, Siyah Balçıklı Neolitik Tabaka

Resim 3 - Yenikapı Kazısı, Neolitik Tabaka 4 Bireye Ait Mezar

Resim 4 - Yenikapı Kazısı, Neolitik Tabaka Ayak İzleri
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Pendik Höyük Kazıları

İstanbul’un avcı ve balıkçı ilk köy topluluklarının yerleşim yeri 
olan Pendik Höyük, Pendik İlçe merkezinin 1.5 km doğusunda, Kay-
narca tren istasyonunun yaklaşık 600 m batısında, küçük bir koyun 
kuzeybatısında, Temenye mevkiinde yer alır. Neolitik dönem de yer-
leşme yerinin seçiminde, olasılıkla beslenmeyle ilişkili, balıkçılık 
açısından zengin olan Marmara Denizi ile çevrede mevcut tatlı su 
kaynakları etkin rol oynamıştır. 

Günümüzde yoğun iskan alanı içinde kalarak tahrip olan Pen-
dik Höyük, 1908 yılında yapılan İstanbul - Bağdat Demiryolu sıra-
sında, Miliopulos isimli bir demiryolu çalışanı tarafından Fikirtepe 
yerleşmesi ile birlikte keşfedilir. İstanbul’un tarihöncesine ait bu ilk 
yerleşme yerleri, 1952 - 1954 yılları arasında Kurt Bittel ve Halet 
Çambel tarafından Türk Tarih Kurumu adına yapılan kazılarla tanı-
nır. Daha sonra 1961 yılında Şevket Aziz Kansu Fikirtepe, Pendik 
ve Tuzla’da kısa süreli sondaj kazıları yapar. Özellikle Pendik Hö-
yükte tren yolu yarmasında 4 küçük sondaj açar. 1981 yılında hö-
yük üzerinde yapılaşma nedeniyle yoğun bir tahribatın olduğu görü-
lünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Kürsüsü 
ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri işbirliğinde kısa süreli bir kurtarma 
kazısı yapılır. Bu kazıdan yaklaşık on yıl sonra, yerleşim alanında 
yeniden inşaatların başlaması, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile İstan-
bul Üniversitesini tekrar harekete geçirir ve 1992 yılında dördüncü 
kez kısa süreli bir kazı gerçekleştirilir. Bu çalışmalardan yirmi yıl 
sonra, 2012 yılına gelindiğinde, İstanbul’un ağırlaşan ulaşım sorun-
larını çözmek, kentliyi çağdaş ulaşım araçlarıyla buluşturmak gibi 
amaçlarla başlatılan ulaşım projelerden Pendik Höyükte etkilendi. 
Höyükte; Marmaray Projesinin  “Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının 
İyileştirilmesi”   kapsamında kapatılan Pendik - Gebze tren hattı 
üzerinde 26+400, 26+600 km arasında kalan 30 x 200 m kesimde 
kazılar yapıldı (Resim 5).

Höyüğün tescilli sit alanı olması, ilgili Koruma Kurulu kararları 
ve resmi işlemlerin ardından, 2012 yılı ekim ayında başlayan kazıla-
rı; höyüğün güney kesiminde, 1908 yılında yapılan demiryolu inşası 
sırasında açılan ve höyüğü baştanbaşa kat eden yarmanın içinde, sö-
külen tren raylarının altında, rayların deniz ve kara tarafında kalan 

şevler ile höyüğün doğu ucunda yapıldı ve kesintisiz bir yıl sürdü 
(Resim 6).

Tüm bu kazı süreci içinde açığa çıkan kültür belgelerinin doğru 
değerlendirilmesi bizim için önemleydi. Bu nedenle, Pendik Höyük-
te daha önce yapılan kazılarda bulunup, ‘Fikirtepe Kültürü’ olarak 
tanımlanan konuda bilimsel çalışma yapmış bir bilim insanın gö-
rüş ve önerilerini almadan kazamazdık. Üstelik çalışma alanımızın 
yüzyıllık tahribatı da göz önüne alındığında çalışma ekibini hangi 
problemlerin beklediğini bilemezdik. Bu kaygılar içinde yeniden 
Mehmet Özdoğan hocamızı aradık ve kazı alanına davet ettik. Alan-
da görüşlerini ve önerilerini aldık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda 
daha emin adımlarla sürdürdük ve Pendik yerleşmesiyle ilgili yeni 
bilgilere ulaştık.

Tren yolunun 26+400, 26+575 km arasında, taban genişliği 5 ile 7 
m arasında değişen dar ve konik şevli alanında sürdürülen kazılarda 
yaklaşık 3 m kalınlığında kültür dolgusu kazıldı. Kazılar sırasın-
da, günümüze ait malzemeler içeren dolgu toprağının hemen altında 
Neolitik döneme ait kültür dolgusu, tespit edildi. Bu dolgu içinde, 
Bizans dönemine ait pişmiş toprak künk dizileri,  sıkıştırılmış top-
rak tabanlar ile Neolitik ve Bizans dönemlerine ait mezarlar açığa 
çıkartıldı.

Kara hattında, 200 m’lik hat boyunda, farklı mesafelerde Neolitik 
döneme ait 15, Bizans dönemine ait 11 mezar toplam da 26 mezar 
kazısı yapıldı. Mezarlar olasılıkla yerleşim alanı çevresine birincil 
gömüt olarak gömülmüşlerdi. Ancak bazı mezarlarda ikinci gömü 
yapılırken kemiklerin bir kısmı kenara çekilerek ikinci gömüye yer 
açılmıştı. Bazı mezarlar ise Neolitik tabaka içine yapılan Bizans ka-
lıntıları tarafından tahrip edilmişti. Ayrıca demiryolu inşaatı sırasın-
da tahrip olan mezarlar da saptandı.

Deniz hattı boyunca sürdürülen kazılarda Neolitik döneme ait 26 
mezar da toprak içine yarı veya tam büzülmüş pozisyonda yatırılmış 
iskeletler arasında yön birliği olmadığı gibi,  birkaç mezarda kemik 
kaşıklar dışında mezar hediyesi de yoktu. 

Arkeolojik sit alanı içinde kalan tren hattının doğu sınırında sür-
dürülen kazılarda 10.70 m kotunda Bizans dönemine tarihlenen mi-
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mari kalıntılar açığa çıktı.

Geç Bizans dönemine tarihlenen bu kalıntılar, Neolitik yerleş-
me tahrip edilerek yapılmış. Bu nedenle kalıntı çevresinde Neolitik 
mezar ve buluntular tespit edildi. Tüm bu mezar ve kulübe tabanları 
dışında bu kazı alanında açığa çıkan ve diğer kalıntılardan farklılık 
gösteren kerpiç den yapılmış çamur sıvalı yangın geçirmiş yapı ka-
lıntısı dikkat çekiciydi.

Bizans kalıntılarının kuzeydoğusunda, yaklaşık 6 x 3 m boyutla-
rında dikdörtgen planlı, kerpiç ve çamurdan yapılmış, sıvalı, birbi-
rinden ortak duvarlarla ayrılan, kare ve dikdörtgen planlı 11 küçük 
gözü bulunan yapı kalıntısının dışında uzun kenarları boyunca beli 
aralıklarla yerleştirilmiş dikme çukurlarının olması mekanın bir 
sundurmayla örtülü olduğu izlenimini vermiştir. Taban ve duvarları 
sıvalı gözlerin içinde, yoğun miktardaki kerpiç döküntüde dal izle-
riyle birlikte tüm yanmış kaplar ele geçti. Çoğu kalın cidarlı kapların 
günlük kullanıma uygun olmayıp özel bir amaç için yapılmış olduk-
ları düşünüldü. Fikirtepe ve Pendik çanak çömleğiyle benzerlik gös-
teren kapların yüzeyinde yangın izleri mevcuttu (Resim 7, 8).

Kalıntının kuzeydoğusundaki gözde, yan yana iki ocak taba-
nı mevcuttur. Gözlerin tabanı sert bir tabaka halinde olup yer yer 
çökmüştür. Ayrıca alanda bulunan, dört ayaklı, mantar başlı, kabın 
ayaklarının arasında bir bebek iskeleti tespit edildi (Resim 9). 11 
gözlü bu yapıda kalın cidarlı kapların dışında genel olarak çakmak-
taşı dilgiler, yassı el baltaları ele geçti. 

Sonuç olarak; Pendik Höyükte 15.00 kotunda başlayan kazılarda 
günümüz kültür dolgusunun altında yer yer 50 - 80 cm kalınlığında 
Neolitik döneme ait kültür dolgusu kazılmıştır. Neolitik yerleşme-
ye Bizans döneminde su ile ilişkili yapılar, kanallar inşa edilmiş ve 
mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Konik ve dar bir alanda sürdü-
rülen kazılarda; Neolitik dolguda, yuvarlak ve oval kulübe tabanları 
ile bazı dikme izleri tespit edildi. Üzerinde çanak çömlek, kemik 
ve taş aletleri ile birlikte saptanan kulübe tabanlarının çevresinde, 
çok sayıda içlerinde midye kabuğu, hayvan kemikleri bulunan çöp 
çukurları ile ateş yerleri saptanmıştır. 

Pendik yerleşmesinde ele geçen buluntu topluluğu, bölgenin Ne-

olitik özelliklerini yansıtmakta ve Fikirtepe ile benzer özellikler 
göstermektedir. El yapımı olan çanak çömlek genellikle siyah, koyu 
kahve ve kırmızının çeşitli tonlarında nadir olarak da daha açık 
renklidir. Yüzeyleri düzenli ve iyi açkılıdır. Çanak çömlek biçimleri 
düz ya da dış bükey kenarlı kâse ve çömlekler, dar ağızlı, hafif ‘S’ 
kıvrımlıdır. Üçgen veya yuvarlak ve az sayıda da tüp biçimli tuta-
maklar mevcuttur.  Kil buluntular arasında bir adet kadın heykelciği 
dikkat çekicidir. Küçük buluntular arasında en büyük grubu oluştu-
ran yontma taş aletlerin çoğunluğu obsidyen’den yapılmıştır. Kemik 
aletlerde sayıca fazladır.

Resim 5 - Pendik Kazı Alanı
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Resim 6 - Pendik Kazı Alanı, Güney ve Kuzey Şevleri

Resim 7 - Pendik Kazı Alanı, Gözlü Yapı

Resim 8 - Pendik Kazı Alanı, Gözlü Yapı ve                                                   
Üst Örtüyü Taşıyan Dikme Çukurları

Resim 9 - Pendik Kazı Alanı, Cenin Mezarı ve Kabı
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Beşiktaş Kazıları

İstanbul’un kara ve deniz ulaşımında önemli rol oynayan ilçede, 
mevcut ulaşım sistemlerine yeni bir ulaşım ağı eklemek amacıyla 
2016 yılı başında, Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro pro-
jesi uygulanmaya kondu. Ancak istasyonun yapılacağı Köyiçi semti, 
kentsel sit alanı içinde kaldığından, Yenikapı da olduğu gibi burada 
da Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca, Beşiktaş Metro 
İstasyonun yapılacağı alanda arkeolojik kurtarma kazıları yapılma-
sına karar verildi.

Karar gereği; Beşiktaş Bulvarı ile Çırağan Caddesinin kesiştiği 
bölgenin kuzeydoğusunda kalan alanda, İstanbul Arkeoloji Müze-
leri Müdürlüğünce 2016 yılının ocak ayında kazılara başlandı. İlk 
olarak, 15 m çapındaki şaft (havalandırma bacası) alanında başlayan 
kurtarma kazıları bölgenin kültürel birikimini anlamamız açısından 
iyi bir başlangıç oldu. Daha geniş bir alana sahip istasyon kazıları 
ikinci çalışma alanı olarak planlandı. Bu kazılara başlarken bölgenin 
bilinen tarihini dikkate aldığımızda, çıkabilecek kültürel dolguları 
tahmin edebiliyorduk, ancak öyle olmadı. Özelikle istasyon alanında 
yapılan kazılarda açığa çıkan kurgan tipi mezarlar, Beşiktaş’ın ilk 
göçmenlerinin kimler olduğu bilgisini verdi. İlçenin bilinen tarihini 
binlerce yıl geriye taşıdı. 

İlk çalışmaların başladığı 15 m çapındaki şaft alanında, 5 x 5 
m boyutlarında toplam 12 plan karede, günümüz deniz düzleminin 
9.20 m üstünden toprağın derinliklerine yaptığımız zaman  yolcu-
luğunda, çağdaş diyebileceğimiz malzemeler dışında bir kentin ya-
şam damarları olan, tüm alt yapı sistemleri birer birer gün ışığıyla 
buluşmak için sıraya girdi. Günlük yaşam içinde pek fazla dikkat 
çekmeyen ancak, kesildiğinde, bozulduğunda eksikliği hissedilen bu 
sistemler, gün ışığına çıkarak, yakın döneme ait malzeme ve teknik 
özelikleri hatırlattı. Bunlarla birlikte çok nitelikli olmayan bazı du-
var kalıntıları da açığa çıktı. Bir plan kare de tespit edilen ve 1957 
yılında yapıldığı BEDAŞ tarafından ifade edilen aktif elektrik, hattı 
çalışma alanın hangi riskler taşıdığını hatırlattı (Resim 10).

Sonuç olarak; şaft alanında toplam 300 m karede sürdürülen ça-
lışmalarda, yaklaşık 5 m kalınlığındaki kültür dolgusu içinde günü-

müzden itibaren 17. 18. 19. ve 20. yüzyıllara ait   buluntu ve duvar 
kalıntıları dışında en erken 8. 9.  yüzyıllar arasına tarihlenen ve ke-
sit içinde kalan bir duvar parçası dışında bölge tarihini etkileyecek 
önemli bir sonuç tespit edilmedi. Bu sonuç beklentilerimizi doğrular 
nitelikteydi. Ancak Beşiktaş kazılarının büyük bir kısmını oluştura-
cak ve 1850 m karelik istasyon alanındaki kazılar yeni başlayacaktı. 
Bu alanda bizleri neler bekliyordu bilmiyorduk. Şaft alanına göre 
daha düşük bir kota yer alan istasyon alanı kazıları 55 plankare de 
başladı. Bu kazılarda da şaft kazılarında olduğu gibi bölgenin alt 
yapı sistemleri ve bazı duvar parçalarından oluşan beş yapı evresi 
açığa çıktı. Bu evrelerden en dikkat çekici olan üçüncü evreydi. Bu 
evrede, kuzey - güney yönünde uzanıp, kesit içine giren 4 sıra demir 
ray sistemi açığa çıktı. Mevcut uzunlukları 34 m ile 11 m arasında 
değişen raylar arasında birbirine geçişleri sağlayan 3 adet tünel ve 
içlerinde musluklar mevcut. Metal ve beton görüntüsüyle özenli iş-
çilik gösteren raylar etkileyiciydi. Yapım tarihleri araştırıldığında, 
1910 yılında yapılıp 1955 yılında Barbaros Bulvarının açılmasıyla 
iptal edilen Beşiktaş tramvay deposuna ait olduğu bilgisine ulaşıldı 
(Resim 11). 

Tüm belgeleme çalışmaları tamamlanan rayların kaldırılıp kal-
dırılamayacağına ilgili Koruma Kurulu karar verecekti öyle de oldu, 
Koruma Kurulu; “….1910 yılında Beşiktaş tramvay deposu olarak 
kullanılan alanla alakalı olduğu ve korunması gerekli kültür varlığı 
niteliği taşımadığından, kalıntıların devam durumlarının da dikkate 
alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde beton 
malzemeli elemanların kaldırılabileceğine”  kazı ve sondaj çalışma-
larının kurul kararları doğrultusun da devamına  kararı gereği kaldı-
rılan demir raylar altında, devam eden çalışmalar da tramvay deposu 
yapımı sırasında tahrip olan bazı kalıntıları dışında, Osmanlı, Roma 
ve Bizans dönemlerine ait kap parçalarının bulunması, alandaki 
beklentimizi artırdı ve devamında kazı ekibini ve bilim insanlarını 
heyecanlandıran, kent tarihine yeni bir boyut kazandıran bir gelişme 
oldu.

Kazılan alanda, yan yana ve iç içe geçmiş farklı boyutlarda, da-
iresel planlı taş yığınları açığa çıktı. Aynı özeliklere sahip çeşitli 
boyuttaki taşlardan yapılmış yığınlar özenle temizlenip anlamaya 
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çalışılırken, birinin yakınında bulunan üç bireyin gömülü olduğu 
mezar ve hediyeleri yarattığı heyecanla birlikte, mezar sahiplerinin 
ait olabilecekleri dönemi de bizlere işaret etti.

Üç bireye ait mezarda iskeletlerden birinin başının altında iki 
parça halinde bir taş balta, birinin göğüs kısmında iki taş ağırşak 
ve diğer iskeletin karın bölgesinde ise bronz bir ok ucu ile bir bronz 
alet ve bazı seramik parçaları ele geçti. Bu ölü hediyeleri mezarın ve 
kazdığımız kültür katının tarihlendirilmesinde etkili olacaktı (Re-
sim 12,13). 

İşte bu noktada da bilimsel desteğe ve görüşe ihtiyacımız var-
dı. Alanda bulunan dairesel planlı taş yığınları ile içinde üç iskelet 
bulunan mezarın ve hediyelerin günümüze taşıdığı bilginin doğru 
yorumlanıp paylaşılması gerekiyordu. Bunun içinde konunun uzma-
nı bir bilim insanın görüşüne ihtiyaç vardı. Her zaman olduğu gibi 
yine ilk aklımıza gelen isim Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’dı. İstan-
bul’un tarih öncesi dönemleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla 
aklımızda yer etmişti. Ayrıca Yenikapı kurtarma kazılarında da bi-
limsel desteği ile bizleri yüreklendiren hocamıza başvurmamız kazı 
alanına davet etmemiz ekipçe aldığımız ortak bir karar oldu. Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan hocamızın görüşlerini ve bilimsel yorumlarını 
almak üzere kazı alanına davet ettik. Her seferinde yoğun çalışma-
ları arasında, bizleri kırmayarak davetimizi kabul edip kazı alanı-
na gelip heyecanımıza ortak olan hocamız, Beşiktaş kazılarında da 
heyecanımıza ortak oldu. Bilimsel bakış açısı, görüş ve yorumları 
ile bizleri yönlendirdi. Devam eden çalışmalar süresince zaman za-
man alanı ziyaret edip görüş ve yorumlarını bildirdi. Bu doğrultuda 
özenle devam eden çalışmalar sonucu açığa çıkan belgeler ışığında, 
Beşiktaş’ın bilinen tarihi günümüzden binlerce yıl geriye gitti (Re-
sim 14,15).

Tekrar dairesel taş yığınlarına dönecek olursak, devam eden ka-
zılarda; güney ve kuzey yönde kesit içlerine doğru ilerleyen yaklaşık 
bir ile üç metre çapındaki taş yığınlarından oluşan 32 kurgan içinde 
81 mezar açığa çıkartıldı. Mezarlardan 5 ‘i inhamaysan (doğrudan 
toprağa gömülmüş), 75’i kremasyon (yakarak gömme), kremasyon 
mezarların 7’si Urne (pişmiş toprak kap içinde), bunların bir kısmı 
kurgan içinde bir kısmı kurgan dışında doğrudan toprağa gömül-

müştür.

Beşiktaş Metro İstasyon alanında sürdürülen kazılarda açığa çı-
kan kurgan tipi mezarlıkta, farklı iki gömü geleneğinin görülmesi, 
aynı şekilde Yenikapı Neolitik döneme tarihlenen mezarlarda  da 
doğrudan toprağa gömme ve yakarak urne içinde gömme gibi iki 
ayrı gömü tipinin görülmesi, Neolitik dönemden itibaren İstanbul ve 
çevresinde iki ayrı gelenekten gelen insan topluluklarının bir arada 
yaşadıklarının kanıtlarıdır. 

Kazılarda gerek mezarlarda,  gerekse taş yığınları içinde ele ge-
çen taş alet balta,  pişmiş toprak figürün ve çok sayıda bezekli ve 
bezeksiz çanak çömlekten oluşan buluntu gurupları değerlendirildi-
ğinde, Ihlamur Deresi, Beşiktaş Deresi ve Barbaros Bulvarı altında 
kalmış Hasan Paşa Derelerinin birleşerek oluşturdukları alüvyonlu 
düzlük üzerinde inşa edilecek Beşiktaş Metro İstasyon alanında sür-
dürülen kazılarda açığa çıkan kurgan tipi mezarlık İlk Tunç Çağına, 
MÖ 3. bin yıla tarihlenmektedir.  Ancak ilk açığa çıkan ve 3 bireye 
ait mezar buluntuları değerlendirildiğinde alanın azda olsa Demir 
Çağından itibaren mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermek-
tedir.

Ayrıca kurgan tipi bu mezarlık, müze müdürlüğünce Silivri Cam-
baz tepede yapılan kazıda açığa çıkan ve mezar tipi ve mezar hedi-
yeleriyle İlk Tunç Çağına MÖ 3. bin yıla tarihlenen, Demir Çağında 
da mezarlık alanı olarak kullanılan, taş sıralarından oluşan dairesel 
planlı mezarla yakın benzerlik göstermektedir.

Son Tunç Çağı sonunda Kuzey Karadeniz üzerinden Trakya’ya 
gelen göç dalgasının izleri  bölgenin birçok alanında görüldüğü, böl-
geye gelen toplulukların yaşam alanı olarak akarsu düzlüklerini seç-
tikleri, sakin bir yaşam sürdükleri, Megalitik anıtlarla birlikte küçük 
mezar tepeleri, ip baskılı çanak çömlekleri ile tanınan bu kültürün, 
Trakya’da varlığını Erken Demir Çağına kadar sürdürdüğü, bilen-
mektedir. Avrasya Bozkırlarından, Karadeniz’in kuzeyine oradan 
İstanbul’a uzanan step kültürüne ait kurgan tip bir mezarlığın varlı-
ğı Beşiktaş’ta kanıtlanmıştır. Çeşitli nedenlerle ara verilen kazıların 
2021 yılında yeniden başlaması, bu yerleşim alanın tarihini daha da 
gerilere çekecektir. 
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Resim 10 - Beşiktaş İstasyon Alanı Kazıları, Tramvay Rayları

Resim 11 - Beşiktaş İstasyon Alanı Kazıları, Kurgan Tipi Mezarlar

Resim 12 - Beşiktaş İstasyon Alanı Kazıları, Kurgan Tipi Mezarlar

Resim 13 - Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 
Beşiktaş Kazı Buluntularını İncelerken.
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Resim 14 - Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Namık Yalçın ve  Doç. 
Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Beşiktaş Kazı Alanında İnceleme Yaparken

 

Resim 15 - Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 
3 Bireyin Gömüldüğü Mezarı İncelerken

Cambaz Tepe Kazısı
Cambaz Tepe olarak adlandırılan yığma tepe İstanbul İli, Silivri 

İlçesi, Çanta Mahallesi’nin kuzey-güney yönünde uzanan sırtta de-
nize bakan güney uçta bir tatil sitesi içinde yer alır. Deniz düzle-
minin 57 m üzerinde bulunan tepe yaklaşık 45 m çapındadır. Bu 
alanda inşa edilen tatil sitesinin sosyal tesis inşaatı nedeniyle, ilgili 
Bölge Koruma Kurulu kararı gereği gerçekleştirilen kazı çalışmala-
rında, üst kotlarda Demir Çağına ait tahrip olmuş mezarlar ve mezar 
hediyesi ok uçları ele geçmişti. Kazıların devamında ve yüzeyden 
yaklaşık 5 m derinde  farklı boyutlarda kum taşı blokların uç uca 
yerleştirilmesiyle yapılmış 6 m çapında dairesel  planlı mezarın 
merkezinde; kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı özensiz taş 
örgülü mezar yapısı, tabanında 3 parça sal taşın yan yana getirilme-
siyle hazırlanmış zemin üzerinde, yarı hoker pozisyonda bulunan, 
iskeletin kolları arasında 1 adet bronz mızrak ucu ile mezarın gü-
neybatı köşesinde, el yapımı gaga ağızlı bir testi, güneydoğu köşede 
ise oldukça aşınmış gaga ağızlı ikinci bir testi mezar hediyesi olarak 
bulundu. Dairesel planlı mezarın güneybatı sınırında, taş plakalarla 
biçimlendirilmiş, dikdörtgen kutu içinde küresel gövdeli küçük bir 
urne, urne içinde yanmış kemik parçaları tespit edildi. Mezar içinde 
bulunan gaga ağızlı testiler İlk Tunç Çağı Troya Tipi gaga ağızlı tes-
tileriyle yakın benzerlik göstermesi bu testiler ile bronz mızrak ucu 
değerlendirildiğinde, Cambaz Tepe Tümülüs’ü olarak bilinen tepede 
10 x 10 m boyutlarındaki bir açmada yapılan kazıda bulunan kurgan 
tipi mezarın, İlk Tunç Çağına yaklaşık olarak MÖ 3. bin’e tarihlen-
diği görüldü. Kurgan tipi bu mezar alanı Demir Çağında da mezarlık 
olarak kullanıldığı, üst kotlarda açığa çıkan mezar ve buluntuların-
dan tespit edildi (Resim 16,17).

Beşiktaş kazılarında açığı çıkan ve İlk Tunç Çağına tarihlenen 
kurgan tipi mezarlarla yakın benzerlik gösteren, Cambaz Tepe me-
zarının tek ve özenli yapılması, özel bir kişiye ait olduğunu düşündü-
rürken Beşiktaş Kurgan tipi mezarlarda yatanlarla aynı gelenekten 
gelen insanlara ait olduğu fikrini güçlendirmiştir.
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Sonuç

Yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığım bütün bu kurtarma kazıla-
rından öğrendiğimiz hususlardan birisi, İstanbul’un tarihsel-arkeolo-
jik geçmişiyle ilgili bilgilerimizin hala sınırlı olduğudur. Dolayısıyla 
bu alana yönelik çalışmaların başlı başına bir çalışma olanı olarak 
geliştirilmesi ihtiyacı her zamankinden daha fazla açıktır.

Bu çalışmalar, alana dair uzman ve akademisyenlerin son derece 
büyük önemine ve değerine de işaret etmektedir. Mehmet Özdoğan 
hocamız bu alanda İstanbul’a, ülkesine, evrensel alana ve akademiye 
büyük emek vermiş, iz bırakmıştır. Bunu saygıyla belirtmek isterim. 
Ayrıca ben de kişisel olarak hoca ile birlikte çalışmış olduğum için 
kendimi şanslı sayarım. 

Resim 16 - Cambaz Tepe Kazısı 

Resim 17 - Cambaz Tepe Kazısı, Mezar Hediyeleri
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Prof .Dr. Mehmet Özdoğan

Doç.Dr. Haluk Sağlamtimur1

Anadolu prehistoryasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan, 1960’lı yıllardan bu yana içinde yer aldığı arke-
oloji bilim dünyasının kurumsal kimliğinin oluşmasındaki önemli 
köşe taşlarından biridir. Neolitik Dönem kazı çalışmaları ve gerçek-
leştirdiği uluslararası kapsamlı yayınlarla, bu dönemin üzerindeki 
sis perdesinin kalkması sağlamıştır. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın 
üzerinde yoğunlaştığı bir diğer alan da, arkeolojinin tarihsel gelişi-
mi, güncel arkeoloji politikalarının oluşturulması ve kültürel miras 
yönetimi olmuştur. Mehmet Hoca arkeolojik kazılardan elde edilen 
bilimsel verilerin yerel halka aktarılması, eğitilmesi ve bilinçlendi-
rilmesine her zaman önem vermiş, arkeolojik alanların tahrip olma-
sını engelleyecek önlemlerin alınması için çaba harcamıştır. Bir çok 
arkeologun yetişmesine vesile olan Mehmet Hoca’nın, bilgi birikimi, 
olaylara bakışı, genç meslektaşlarına olan yaklaşımı, araştırmaları 
ve yazdıklarıyla arkeoloji camiasında çok özel ve saygın bir yeri var-
dır. 

 1Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü  Bornova-İzmir

Mehmet Özdoğan yazısı

                                                                                                                                                      
Ahmet Demirtaş                                    

Mehmet abiyle tanışmamızın üzerinden 35 yıl geçti. Öğrencisi 
olarak başlayan tanışıklığımız kısa zaman içinde hayatımı olumlu 
yönde geliştiren çok özel bir dostluğa dönüştü. Öğrenciliğimin ilk 
yıllarında onun yönlendirmeleri ve yapıcı eleştirileriyle verdiği ce-
saretle meslek hayatımı biçimlendirebilme şansına sahip oldum. 
Bugün de pek çok konuda yenilenerek yoluma devam edebilmemde 
onun ön açan katkısı çok büyük. 

Mehmet abiyi tanıyanlar onun birçok özelliğinden söz edecek-
tir. Ben onun bir öğretici olarak öğrencilerini cesaretlendiren, onlara 
güven vererek inisiyatif almalarını sağlayan yönüyle ilgili bir anımı 
paylaşmak istiyorum. Çayönü kazısı, Prehistorya öğrencileri ara-
sında Kâbe gibiydi. Her öğrenci Çayönü kazısına katılmak ve orda 
çalışmak isterdi. Mehmet abinin kazı başkalığını yaptığı Çayönü 
Höyüğü kazısına ilk davetimi aldığımda inanılmaz bir haz duymuş-
tum. Henüz hiç kazı tecrübem yoktu. Üstelik kazının tüm işlemleri 
(notlar, fişler, tüm yazı çizi işleri) İngilizce olarak yapılıyordu ve 
ben İngilizce bilmiyordum. Bu nedenle kazı ekibine katıldığımda 
sevincin yanında büyük de bir korku ve endişe vardı içimde. Birkaç 
yıldır Çayönü kazısına katılan tecrübeli bir öğrenciyle birlikte aç-
malardan birinde çalışmaya başladım. Çayönü’nde böyle bir gelenek 
vardı. Yeni öğrenciler birkaç hafta tecrübeli bir öğrenciyle birlikte 
çalışırdı. Höyükte, önceki yıllarda ortaya çıkmış ve açmanın tama-
mını kaplayan “yanık” diye tabir ettiğimiz bir alan vardı. Bu alan 
birkaç yıldır kazılmamıştı. Bir hafta on gün sonra Mehmet abi, bir 
öğleden sonra çalışmasında, “Ahmet burayı sen kaz,” dedi. Şaşırmış-
tım, biraz da gururlanmıştım ve biraz da korkmuştum. İlk kez kendi 
başıma ve kendi inisiyatifimle bir alan kazacaktım. Not alma, çizim, 
fişleme gibi işlerde daha önce birlikte çalıştığım arkadaş yardımcı 
olacaktı. Yanık alanda çalışmaya başladım. Ancak içimde hep bir te-
reddüt ve korku vardı. Alanın yanık olması ve birkaç yıldır üzerinde 
çalışılmamış olması nedeniyle kazısı oldukça zor bir yerdi. İlk gün-
ler kazdığım alandan pek anlamlı şeyler çıkmadı. Benim korkularım 
biraz daha arttı. Bir akşamüzeri Mehmet abiyle alanı incelerken ona 
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bu korkumdan ve tereddütlerimden bahsettim. Acaba bir şeyleri göz-
den mi kaçırıyordum ya da yanlış mı yapıyordum. Mehmet abi ala-
nı inceledikten sonra kazılan alanla ilgili görüşlerimi sordu -ki her 
zaman çalışmalarda önce sizin fikrinizi dinler ve görüşlerini öyle 
paylaşırdı. Kendi görüşlerini aktardıktan sonra bana, “Ahmet bura-
sının mutlaka kazılması gerekiyor, bunu da birisi yapacak; ben bunu 
en iyi senin yapacağını düşünüyorum. Onun için buranın kazısını 
senin yapmanı uygun görüyorum,” dedi. Kullandığı sözcükler aynen 
böyleydi. Bunu unutmam mümkün değil. Birden bütün tereddütle-
rim son buldu. Çalışmaya devam ettim. Yeni buluntular yeni izler 
çıktı. O yıl o açmada çok önemli buluntular elde edildi. Benim için 
de çok başarılı bir sezon olmuştu.

O günden bugüne Mehmet abi her zaman hayatımda oldu ve beni 
hep “iyi” ye ve yeni denemelere yönlendirdi. Pek çok kazıda ve pro-
jede beraber çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Desteğini her za-
man arkamda hissederim. O, öğrencilerini her zaman destekleyen, 
cesaretlendiren, yeni yollar keşfetmeye yönlendiren çok özel biri. 
Onunla yolu kesişen pek çok öğrencisine yol açan bir öğretici ol-
duğuna yakından tanık oldum ve Mehmet abiyle benim de yolum 
kesiştiği için her zaman kendimi şanslı hissettim.

Türkiye’de Modern Arkeolojinin Öncülerinden 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan    

Numan Tuna    

1960’lardan itibaren gelişen ‘Yeni Arkeoloji’, bilimsel meşruiyeti 
ve vizyonu için yeni bir çerçeve çizmiştir: insana ait her türlü maddi 
kültür kalıntısının zaman ve mekan boyutunda doğal-yapay çevre 
koşulları bütününde araştırılması arkeolojinin temel ilgi alanı olarak 
belirlenmiştir. Yeni Arkeoloji’nin Türkiye’de farkındalığı ve yaygın-
laşmasında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü’nün öncü rolü 
olmuştur. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü’nün kurucusu 
Prof. Dr. Halet Çambel 1960’larda Yeni Arkeoloji’nin geliştiği döne-
min önde gelen bilim kurumlarından Chicago Universitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. R. Braidwood ile Güneydoğu Bölgesi’nde ortak proje-
ler gerçekleştirerek Türkiye’de Yeni Arkeoloji’nin temelleri atılmış-
tır. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü’nün öncü rolünü üstle-
nen Prof. Dr. Halet Çambel, Prof. Dr. Ufuk Esin’in öğrencileri olan 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan bu misyona sahip çıkarak bilim yaşamı 
boyunca ‘Yeni Arkeoloji’ anlayışının yaygınlık kazanmasını başarı 
ile sürdürmüş, Ulusal ve Uluslararası bilim çevrelerinin üstün  tak-
dirlerini kazanmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’ndeki öğ-
rencilik yıllarımda Keban Projesi arkeolojiye ilgimi arttırmış, ilk 
kez ‘Yeni Arkeoloji’ yaklaşımlarına, çevre referanslı projelere ta-
nık olmuştum. Ege Üniversitesi’nde doktora çalışmalarım sırasında 
1970’lerde Orta Doğu-Ege arkeolojisinde bölgesel yerleşme sistem-
lerini araştıran büyük projeler ile önem kazanmaya başlamıştı; çev-
re referanslı yerleşim arkeolojisi bilim dalına büyük ilgi duymakta 
idim. Doktora çalışmalarımda İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kür-
süsü’nün çevresel değişkenlerin dikkate alındığı bölgesel projelerde 
geliştirdiği arkeoloji terminolojisini benimsemiş durumdaydım;  o 
sıralarda Dr. Mehmet Özdoğan tarafından gerçekleştirilmiş Aşağı 
Fırat Yüzey Araştırmaları üzerine yeni basılmış yayından da çok 
etkilenmiştim. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü’nün değerli 
bilim insanları Prof. Dr. Halet Çambel, Prof. Dr. Ufuk Esin ve Prof. 
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Dr. Mehmet Özdoğan ile 1990’lere kadar yakından tanıma fırsatı 
olmadan, hatta hiç karşılaşmadan yayınlarından etkilendim ve fay-
dalandım. Bilimsel çalışmalarımda gerek teorik, gerekse yöntemler 
konusunda birikimlerimi büyük ölçüde kendilerine borçlu olduğumu 
düşünmekteyim. 

1993 yılında yurtdışından Türkiye’ye döndükten sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. 
ODTÜ’nün Keban Projesi ivme kaybetmiş, neredeyse unutulma sü-
recine girmiş durumdaydı. İlk olarak, çok disiplinli mega arkeolojik 
araştırma projelerine  olanak sağlayacak kurumsal bir yapılanma 
için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı merkez ola-
rak TAÇDAM kuruldu. Keban Projesi’nde olduğu gibi yeni kurulan 
TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi) danışma 
kurulu toplantılarına ODTÜ kurucu rektörü Kemal Kurdaş ve İs-
tanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü’nün değerli bilim insanları 
Prof. Dr. Halet Çambel, Prof. Dr. Ufuk Esin ve Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan katılarak büyük bir sinerji yarattılar. Keban ve Aşağı Fı-
rat Projeleri’ndeki benzer örgütlenme modeli ile,  ODTÜ-TAÇDAM 
tarafından koordine edilen Ilısu ve Kargamış Baraj alanları altında 
kalacak kültürel varlıkların belgelenmesi ve kurtarılması çalışmala-
rında en başta İstanbul Prehistorya Kürsüsü’nün değerli bilim insan-
larının desteği etkileyici olmuştur. Merkez başkanı olduğum Karga-
mış-Ilısu Projeleri yönetiminde her zaman başta Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan’ın yüreklendirici teşvikleri, paylaşmacı yaklaşımı, yapıcı 
önerileri ve geniş vizyonu dikkate alınmış, başarılı sonuçlar alın-
ması sağlanmıştır. ODTÜ-TAÇDAM projelerinde sürekli iletişim 
içinde olduğum Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın akılcı ve öngörülü 
önerileri ve dostça yaklaşımları, bana her zaman kendisine çekin-
meden danışabilme ve akademik açıklık duygusu sağlamıştır. Bilge 
bir akademisyen olan Mehmet Özdoğan’ı tanımış olmayı ve yakın 
dostluk içinde olmaktan her zaman onur duyarım.       

TAÇDAM başkanı olarak Kargamış-Ilısu Projeleri yönetimi sı-
rasında yakın tanıma fırsatı bulduğum değerli bilim insanı Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan ilk bakışta uzun beyaz saçları ve sorgulayıcı 
bakışlı görünümü ile karizmatik bir kişiliği yansıttığı söylenebilir. 
Ancak, daha yakından tanıtılması gerekirse mütevazi ve iyi bir din-

leyici olarak çevresindeki insanları ayrım gözetmeksizin dinleyen, 
empati kurabilen, hoşgörülü, bilgi birikimini tevazu ile paylaşan, 
ikna edici yaklaşımları ile etkileyici bir bilim insanıdır. Bu özel-
likler öğrencileri tarafından da bilinmekte ve başarılı bir eğitimci 
olarak takdir edilmektedir. 

Türkiye’nin önde gelen prehistorya uzmanı olarak çok sayıda ki-
tap (22) ve makalesi (300) bulunan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Ulus-
lararası bilim çevrelerinde izlenen ve takdir edilen bilim insanıdır. 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Amerikan Bilimler Akademisi (NAS), 
Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (AIA) ve Alman Arkeoloji Enstitüsü 
(DAI) üyesidir; TÜBA Hizmet Ödülü, İtalya Devlet Nişanı, Vehbi 
Koç Vakfı ödülü gibi bir çok önemli ödülün de sahibidir. 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Prehistorya, Ön Asya Kültürleri ve Fi-
ziki Coğrafya dallarında eğitim görmüştür; uzmanlık alanları olarak 
başta prehistorya olmak üzere, arkeoloji politikaları, kültürel miras 
yönetimi, teorik arkeoloji ve jeo-arkeoloji sayılabilir. Neolitik yaşam 
biçiminin ortaya çıkışı ve yayılım modelleri üzerine uzmanlaşarak 
Orta Doğu-Anadolu-Ege-Balkanlar kapsamında geniş bir coğrafya-
da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Keban, Aşağı 
Fırat Projeleri ile Trakya havzasında geniş kapsamlı yüzey araştır-
malarını yürütmüş, Çayönü, Mezraa Teleilat, Yarımburgaz ve Aşağı 
Pınar kazılarını gerçekleştirmiştir. Daha geniş bir coğrafya üzerinde 
yaptığı çalışmalar ve çok disiplinli bilgi birikimi ile Prof. Dr. Meh-
met Özdoğan Türkiye Arkeoloji’sinde yenilikçi, geniş vizyonlu bir 
bilim insanı niteliği ile çağdaşları arasından öne çıkmaktadır. 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın İstanbul, Sultanahmet semtinde 
tarihi dokudaki ailesinden kalan evi yurtiçi ve yurtdışından gelen 
bilim insanlarının buluşma ve hararetli teorik tartışmaların yapıl-
dığı, yenilikçi projelerin tasarlandığı yer olarak bilinir. Özdoğan’ın 
akademik yaşamı boyunca kendi olanakları ile oluşturduğu kişisel 
arşivi burada herkese açık olup, paylaşılmaktadır. Yaşamı boyunca 
kendini arkeoloji bilimine adamış olan Prof. Dr. M. Özdoğan idea-
lizm söz konusu olduğunda model bir kişilik olarak onurlandırılma-
yı hak etmektedir.  

Datça, 15 Aralık 2021 
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Bir Akademisyenden Öte…

                                                                                
  Doç. Dr. Emre Güldoğan1

1994 yılı benim arkeoloji ile ilgili kariyerimin başladığı yıl ol-
ması sebebiyle önemlidir. Yağmurlu bir Ekim ayının ikinci pazartesi 
günüydü. Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji Bölümü’ne o zamanki 
adıyla Prehistorya Anabilim Dalı’na ilk hafta kayıt yaptırmış, ala-
cağımız dersleri öğrenip bölüm koridorlarında hangi derse hangi 
amfi veya derslikte gireceğimizi ararken ilk dersi kaçırdığımı öğre-
nip daha ilk günden o gün için bana kocaman gözüken fakültemde 
böyle giderse çok ders kaçıracakmışım korkusu gelmişti. Neyse ki 
diğer dersin hemen bizim anabilim dalı koridorundaki 104 numa-
ralı derslikte yapılacağını görünce “Tamamdır bu dersi kaçırmam 
artık” dediğimi hatırlıyorum. Ders, saat 15.30’da Malzeme Bilgisi 
I dersiydi. Sınıfa derse yakın bir saatte gidip oturdum. Sabahki ilk 
derse giren sınıf arkadaşlarımdan ilk dersin kritiklerini dinlerken, 
sınıfa giren kişinin benim arkeoloji kariyerimde önemli rol model-
lerden biri olacağını o an için düşünemezdim tabii. Mehmet Hoca’yı 
ilk gördüğüm an oydu. Derse girdi herkese “Hoş geldiniz” dedikten 
sonra arkeoloji bilimi ve prehistorya ile ilgili genel bir değerlendir-
me yaptı dersinin içeriğini anlattı. Sonrasında dersinin bir uygulama 
dersi olduğunu ve adından da anlaşılacağı üzere malzeme üzerin-
de ilk dönem yontmataş alet teknolojisi ikinci dönem çanak çömlek 
teknolojisi örnekleri üzerinden bütün dersi alanların bu buluntularla 
ilgili birçok şeyi derste öğreneceklerinden bahsetti. Ders bittiğinde 
aslında arkadaşlarımla kendi aramızda çok zor bu ders diye söylen-
diğimizi hatırlıyorum. 

Gerçekten de daha önce eline arkeolojik malzeme almamış bizler 
için, ilk elimize aldığımızda yoldaki taşlardan farksız gibi gözüken 
bu buluntularla ilgili, öğrendikçe hangi kültürün parçası olduğunu 
gördüğümüz ve prehistoryanın temeli olarak söyleyeceğimiz maddi 
kültür kalıntılarının tanımlanmasında ne kadar önemli olduğunu an-
lamamızda ders çok etkiliydi. Aslında dersi etkili kılan şey, Mehmet 
Hoca’nın yaptığı işe, öğrencisine, anlattığı buluntuyu herkesin an-
laması için gösterdiği özverisiydi. Lisans hayatım boyunca Mehmet 
Hoca’dan aldığım her derste yukarıda saydığım özellikleri hep görme 

şansına sahip oldum. Lisansı bitirip yüksek lisansa başladıktan kısa 
süre sonra Prehistorya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak 
akademik kadroya girdim. Bir zamanlar derslerine öğrenci olarak 
girdiğim Mehmet Hoca anabilim dalı başkanımız  olmuştu. Ben hala  
onun   derslerine  giren bir öğrencisiydim ama bir gün Mehmet Ho-
cam bölüm lisans programında yer alan Anahatlarıyla Tarihöncesi 
Dönem derslerine yardımcı olmam için kendisi ile birlikte girmemi 
istedi. Bu istek benim akademik kariyerim açısından çok ama çok 
önemliydi. Zira bu ders öğrenciliğimdeki Malzeme Bilgisi I dersinin 
yeni uygulanmaya başlanan lisans programındaki yeni adıydı. Ders 
bizim zamanımızda derslikte yapılırken artık bir amfi dersi olmuş 
ve öğrenci kontenjanı arttırıldığı için özellikle derste öğrenciler için 
hazırlanan buluntuların dağıtımı ve buluntuların problemsiz bir bi-
çimde toplanması zorlaşmıştı. Doğal olarak hocanın dersi yaparken 
bunu organize etmesi kolay olmadığından; benim rolüm, sınıfa giren 
buluntuların sınıfa girdiği şekilde düzenli bir şekilde sınıftan çıkma-
sını ve her öğrencinin ilgili buluntuya ders sırasında dokunup mal-
zemeyi tanıması ve değerlendirme aşamasında katkı sunmam olarak 
belirlenmişti. Bu şekilde aslında  derslerin bana kazandırdıkları ara-
sında  Mehmet Hoca’yı derslerde daha iyi tanıma, ders anlatışların-
daki hoca-öğrenci ilişkilerini daha iyi anlama ve kendisi gibi değer 
verdiğim diğer hocalarımdan da öğrendiklerimle bir bakıma kendi 
tarzımı oluşturma da çok şey kattığını bugün çok rahatlıkla söyle-
yebilirim. Bu derslere Mehmet Hoca emekli olana kadar kendisiyle 
birlikte girmeye devam ettim. Yaklaşık 10 yıl kadar süren bu süreç-
te sadece derslere girmekle kalmadım tabii… Özellikle ilk 3 yılın 
ardından özellikle Mehmet Hoca’nın yurtiçi ve yurtdışında görevli 
olarak bulunduğu zamanlarda dersleri benim yapmamı istemesi, sı-
navlardan sonra sınav kağıdı değerlendirmesi konusunda okumama 
teşvik etmesi kendime olan güvenimi arttırmam konusunda cesaret-
lendirmesi akademik hayatımda beni hep motive etti. 

2001 yılından itibaren Mehmet Hoca’nın beni hem Kırklareli 
Projesi’ne hem Mezraa-Teleilat Projesi’ne ekip üyesi olarak alma-
sı ile yaz dönemlerinde de kendisi ile yakın çalışma şansı bulmak 
benim için çok önemliydi. Kendisini okul dışında da tanıyabilmek, 
arazideki Mehmet Özdoğan’ı gözlemlemek ve onunla çalışmak bir 
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ayrıcalıktı. Bu süreç içerisinde belki de hayatımdaki en önemli mut-
luluklardan birisi de Mehmet Hoca’nın danışmanlığı altında doktora 
tezimi tamamlamaktı. Bana yapmamı önerdiği doktora tez konusu 
yapıldığı tarih, sorunsallığı ve sonuçları açısından akademik kariye-
rimin şekillenmesinde önemli etkenlerdendir. Mehmet Özdoğan bir 
akademisyen olarak biliyorum ki pek çok insan için örnek alınan, 
sevilen ve değer verilen bir bilim insanıdır. Bu özellikleri yanında 
benim için pek çok açıdan hayatıma dokunması, yol göstericiliği ile 
daima önemli bir yerde olacaktır. Kendisi ile yakın çalışma şansına 
sahip olan kişilerden olmakla her zaman onur ve gurur duyduğumu 
belirterek sözlerime son vermek isterim. 

Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim…

1Doç .Dr. Emre Güldoğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Tarihöncesi Arkeolojisi ABD 34134, Laleli-İSTANBUL

Kıdemli Belgeselcilerin de Hocası 

   Nalân Sakızlı1      

2007 sonbaharı. Mehmet Özdoğan hocayı ziyarete gidiyorum. 
Bilmediğim bir insan değil ama ilk defa yüz yüze göreceğim. Zi-
yaretin nedeni, 2008 Vehbi Koç Vakfı Bilim İnsanı Ödülü Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan’ın. Ödülün özet gerekçesi bilim dünyasına refe-
rans eserler kazandırmış olması. Ödül töreni için kısa biyografik 
film gerçekleştireceğiz. Hoca ile tanışarak kişisel görsel arşivlerine 
ulaşma konusunda yardım talep edeceğim. 

Sultanahmet’in turizm atmosferinden korunabilmiş sakin hane 
dokusuna geliyorum. Kitaplıklarla şekillenmiş bir ev. Sade ve işlev-
sel mobilyaların hafızası var gibi. Fizik ve jeofizik profesörü anne 
ve babası, bahçesinde fıskiyeli küçük mermer havuzu olan bu evden 
görev yaptıkları İstanbul Üniversitesi’ne bir mahalle içinden gidip 
geliyorlardı herhalde. 

Hoca mesafeli ama kibirli değil, düşündüğüm gibi. Heyecanım 
hafifliyor. Kendinden bahsetmekten pek hoşlanmıyor belli ki. Ki-
şisel arşivleri için yardım sözü veriyor. Takvim belirleyerek çekim 
yapabileceğimizi belirtiyor. Kısa sohbet arkeoloji ve arkeolojik ça-
lışmaların bir belgeselci ile kurulacak iletişim alanlarında geziniyor. 
Bilimsel bilginin ve ilgili çalışmaların toplum kesimlerinin ilgi ala-
nına taşınması konusundaki ortak düşünceler ziyaretin diğer bereke-
ti oluyor. Hocayı daha yakından tanımanın yolu kitapları, biz de öyle 
yapıyoruz. Nezih Başgelen arşiv konusunda bize destek veriyor. Kısa 
film “Bilinmeyeni Keşfetmek” adı ile tamamlanıyor.

Sene 2010. Marmaray Projesi kapsamında İstanbul Kentsel Kur-
tarma Kazıları hummalı bir şekilde yürüyor. ”Çanak çömlek çıkı-
yor”, proje alt yapı çalışmaları uzuyor ama tarihe tanıklık edecek 
bulgulara katman katman ulaşılıyor. Bir kısmı ünik, yani henüz dün-
yada eşi olmayan, tek. Sevgili Zeynep Kızıltan ve Rahmi Asal’ı ana-
rak, İstanbul Arkeoloji Müzeleri izni ve desteği ile Yenikapı, Üskü-
dar, Sultanahmet kazılarını bir sene sürecek aktüel çekimlerle takip 
etmekteyiz. Yenikapı Neolitik kazılarının bilimsel danışmanı Prof. 
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Dr. Mehmet Özdoğan. Bilgi ve görüşlerini kamera ile kayıt altına 
alıyoruz. Hoca, Yenikapı Neolitik yerleşimini Anadolu Neolitiği’nin 
doğudan batıya ilerleyen yolculuğu üzerinden anlatıyor. Ekip olarak 
bir seminerdeymişçesine dikkatle dinliyoruz.  Neolitiğin Güneydo-
ğu Anadolu’daki çekirdek yerleşimlerinde 1964 yılında başladığı ve 
1990’larda kurarak anlatıyor. İstanbul- Fikirtepe, 1979 doktora tezi-
nin konusu zaten. Yarımburgaz, Hocaçeşme, Kanlıgeçit, Aşağı Pı-
nar’a taşıdığı kazı çalışmalarının birikimi üzerinden bir devamlılık.

Mehmet Hocayı yayınları üzerinden de tanıdığımızda, nesnel ol-
guları aktarmanın ötesinde, bilgiyi, konunun bütünsel bağlamı için-
de anlamlandırarak işlediğine, geniş bakışlı bir düşünme disiplinine 
tanık oluyoruz. 

Hocanın konuşmaları da öyle. 2018’de Hilton’da gerçekleştirilen 
Heritage İstanbul kapsamındaki oturumlardan birisi Göbeklitepe 
üzerineydi. Salonlarda, tarihsel miras algısının turizmin ve restoras-
yon işlerinin nesnesi olmaya meyil ettiği bir hava hakimdi. Konuş-
malardan bir kısmı da salonların sözünü önemsiyor gibiydi. Mehmet 
Hoca irticalen yaptığı konuşmasında başka sulara yelken açtı. Ve ek 
olarak Göbeklitepe’yi Anadolu Neolitiği bütünselliği içinde ele aldı. 
Göbeklitepe’nin gölgesinde bırakılan diğer neolitik yerleşimlerin 
önemini yazılarındaki metodu üzerinden gayet anlaşılır bir şekilde 
özetledi.   

Mehmet Hocanın ilk basımı 2011 yılı olan ‘50 Soruda Arkeolo-
ji’ kitabının zengin içeriği ve işlenme metodu bizim açımızdan bir 
süreci tetikledi. Kültür tarihi ve arkeoloji  belgesel sinemacıların 
merak ve ilgi alanlarından. Kitap bir yandan da tüm farklı disiplin-
lerdeki araştırmacıların kullandığı “konunun arkeolojisini yapmak” 
kavramına arkeolojinin içinden bir örnek. 

Hocanın danışmanlığında belgeseller yapmalıydık. 2008’de baş-
ladığımız çalışmaları yoğunlaştırdık. Konu ‘Anadolu Neolitiği’ ola-
caktı. Hoca, bu hevesimizde bilim insanı ‘şüpheciliğini’ koruyarak 
tavsiyelerini, kaynakça önerilerini eksik etmedi. Aralarda danışmak 
için toplantı taleplerimizi reddetmedi. Belgesel sinema alanı üretim 
disiplinlerini yadırgamadı ama tedbiri de elden bırakmadı. Bu süreç-
lerde de Nezih Başgelen’nin destek ve katkısını anmalıyım.

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi belgesel üretiminde de 
yapmayı istemekten yapabilir olma aşamasına gelmek başlı başına 
bir serüven. Mehmet Hoca bu serüvende hep pozitif enerjisi ile ya-
pım ekibine destek oldu. Belgesel filmin Onursal Danışmanı olma-
yı kabul etti. 2018’de AB-TR Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı 
desteğiyle fiilen başlayan yapım çalışmaları 2020 ‘de, son altı ayı 
pandeminin zorlu koşulları altında tamamlandı. Finale giden aşa-
malar iletişimin herkes için online yürüdüğü dönemde tamamlan-
dı. Karşılıklı olarak fiziki beraberliğin avantajlarını kullanamadık. 
Ama hiçbir sorumuzu, danışma ihtiyacımızı yanıtsız bırakmadı. Ho-
caya binlerce teşekkür borçluyuz. Eksik sorumuzdan kaynaklanan 
ve Hocayı rahatsız eden kusurlar varsa özür bizdedir.    

’Anadolu’nun kadim hikâyesi: doğudan batıya neolitiğin serüve-
ni’, kısa filmler ve spotlarla yaygın erişimde. Mehmet Hocanın deyi-
mi ile “Toplum kesimleriyle bilimsel çalışmalar arasında bir ara yüz 
oluşturmak” sanırız başarıldı. 

Anadolu çekimlerine çıkmadan önce Mehmet Hocayı Kırklareli 
- Aşağı Pınar  kazı alanında -yerleşkesinde demeli- ziyaret etmiş-
tik. Geleneğimizde var olan “hayır dualarını almak” kadar alan için 
yeniden uyarılarını önerilerini almak kıymetliydi. Eylem Özdoğan 
Hocayı da sevgiyle anarak, mutfağından laboratuvarına uyum içinde 
bir ekiple karşılaştık. Kazı alanında ve mekanlarında Hoca ile ön çe-
kimler yaptık. Aktüel takipte hızına yetişmek için gayret sarf ettiği-
mizi söylemeliyim. Yörede tamamladığı ve tasarladığı yeni projeleri 
ile kurduğu aidiyet duygusu çok etkileyiciydi. Bunun tüm kazı ekip-
leri için geçerli bir hal olduğunu Anadolu çekimlerinde görecektik. 
Kazı alanlarında çekimler yapmış bir ekip olarak buna aşinaydık. 
Ama Neolitikçiler bir başka. Neolitik kazılardaki yoğunlaşmanın 
yaklaşık yirmi yıl gibi yakın bir geçmişe uzanması, arkeolojik araş-
tırmaların en dinamik alanı olması ve keşfetmenin tutkusu isabetli 
bir ifade olur sanki. 

2019. Neolitiğin Anadolu çekimlerini tamamladıktan sonra tekrar 
Aşağı Pınar’a gittik. Hocalarla ana çekimlerimizi yapacağız. Anado-
lu çekimleri üzerinde konuşacağız. Alanda yine birlikte gezindik. 
Hoca komşu arsada edindiği mütevazi bir yapı gösterdi. Aile arşi-
vini buraya taşıyacağını söyledi. Dayısının İsmail Hakkı Tonguç’un 
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çekirdek ekibinde olduğu, geriye bir arşiv bıraktığı yeni bir bilgiydi 
ve heyecan duymamak mümkün değildi ama zaman dardı, üzerine 
konuşamadık. 

Hocanın gördüğü tahsil terbiyenin, altmış seneye varan biriki-
minin takdiri bana düşmez. Ama, aynı zamanda bir eğitim bilimci 
olan ailesinin ve kendisinin Cumhuriyet tarihi içinden yürüyüp ge-
len toplumsal tarihe tanıklığını sözlü tarih çalışması ile kayda almak 
da bizim alanın sorumluluk ve uğraşısı. Bu talebimize sıcak bakarsa 
ne kadar çok seviniriz. Herkesin kıymetlisi olduğunu, şükran ve te-
şekkürlerimizi böyle de ifade etmiş oluruz.

Aralık 2021
1 Yapım Yönetmeni / Belgesel Sinemacı

Mehmet Abi

                                                                                                                   

Mustafa Büyükkolancı

Mehmet Özdoğan’la (Mehmet Bey’le) ilk kez 1969 yılında Elazığ 
Altınova’daki Tepecik Kazı Evi’nde karşılaştım. Öğrencilik döne-
minde katıldığı kazılar ve 1968 yılı deneyimleriyle  Ufuk (Esin) Ha-
nım’ın arazideki sağ koluydu. Tepecik Höyüğü’nün en üstündeki bü-
yük açmanın da sorumlusuydu. Gittiğim günlerde kazının Mimarı 
Alpaslan Koyunlu bu büyük açmanın en üst tabakasındaki eski me-
zarlıktan kalan iskeletlerin çizimini; dolayısıyla alt katların kazısını 
geciktiriyordu. Benim Alpaslan Koyunlu’nun yanına “Mimar Yama-
ğı” olarak gelişim Mehmet Bey’in bu büyük sorununu gidermişti. 
Geniş açmada her gün bulunan birkaç iskeleti kısa sürede çiziyor ve 
bunların kısa sürede kaldırılmasını sağlıyordum. Bunun da etkisiyle 
baştan itibaren Mehmet Bey tarafından sevildiğimi hissettim.

Bu şekilde başlayan dostluğumuz 1977 yılında M. Özdoğan’ın 
başkanlığını yaptığı Aşağı Fırat Yüzey Araştırması’nda daha da pe-
kişti. O sırada artık Efes Müzesi’nde göreve başlamıştım ve Ayasu-
luk  Kazısı’nda arkeolog olarak çalışıyordum. Adıyaman  Kahta’da 
araştırma ekibine katıldım. Samsat’tan sonra öncü çizim ekibi olarak 
Urfa ve Malatya’da Fırat kıyısındaki höyüklerin krokilerini yaptık. 
Bu ekipten Neşe Atik, Erhan Bıçakçı, Akın Aksoy’u iyi hatırlıyo-
rum. Bu araştırma kısa süre içinde yayınlandı “Aşağı Fırat Havzası 
1977 Yüzey Araştırmaları. Ankara ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Ya-
yınları Seri I, No.2. İstanbul, 1977” Mehmet Bey kitabın Önsöz II. 
Sayfasında  “Araştırmanın ancak bir bölümüne katılabilen Selçuk 
Müzesi Asistanı Mustafa Büyükkolancı ise höyüklerin çizimlerini 
üstlenmiş ve katıldığı süre içinde ayrıca öğrencilerden çizim işlerini 
sürdürebilecek bir ekibin yetişmesini sağlamıştır” diye yazmıştır. 

Mehmet Özdoğan’la dostluğumuz bu satırların yazıldığı günlerde 
de aynen devam ediyor. Maalesef  Kırklareli’nde kurduğu müzeye 
çok davet ettiği halde gidemedim ama son yıllarda onun konferans-
larını Youtube aracılıyla aksatmadan izliyorum. Meslek hayatım bo-
yunca güzel sohbetleri, yol gösterici tavrı ve kültür varlıklarına ko-
rumacı yaklaşımı beni her zaman çok etkiledi ve yol gösterici oldu. 
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Mehmet Bey tanıştığımız dönemde Fatoş Hanım’la evliydi. Fa-
toş Hanım’ın Tepecik Kazı Evi’ne geldiği gün Mehmet Bey’in nasıl 
telaşlandığını hatırlıyorum. Daha sonra ayrıldılar ve kızları Nisan 
babasının yanında büyüdü. Mehmet Bey’in Sultanahmet Kutlu So-
kak’taki baba evinin alt katında Kızı Nisan’ı nasıl büyüttüğüne uzun 
yıllar şahit oldum. Çünkü benim 1972-73 yılları hatta okulu bitir-
dikten sonra 1975 yılına kadar dostluğumuz çok ilerlemişti. Bazı 
akşamlar yatılı olarak Mehmet Bey’in evinde kaldığımı bana iyi bir 
ağabeylik, çok iyi bir ev sahipliği yaptığını hiç unutamam. Bu gün-
lerden çok iyi hatırladığım başka bir şey de Mehmet Bey’in bitmez 
tükenmez Anadolu gezi anıları ve günlük siyasete ilişkin ilerici gö-
rüşleriydi. Mehmet Bey daha sonra Aslı Özdoğan’la evlendi, Kiraz 
ve Çınar adında iki çocukları oldu. 

1976 yılında artık Efes’te ve Efes Müzesi’ndeyim .Eşim Arkeolog  
Pervin’le evlendik. O yıl yaz aylarında Mehmet Bey Nisan’la beraber 
bizi ve Efes’i ziyarete geldiler. Bu geziden aklımda ve resimlerde ka-
lan en güçlü anı Mehmet Bey-Nisan-Annem ve Pervin’le yaptığımız 
Şirince gezisidir. Şirince’nin şimdiki Şirince’ den çok farklı olduğu 
o günlerde göçmen köylü kadınların pencerelerden sıcak bir şekilde 
bakıp “hoş geldiniz” dediğini hatırlıyorum. Sabun, şarap, el işi sat-
mak gibi bir kaygıları olmadan duru ve dürüst gülümsemelerini hiç 
unutamam.

Mehmet Bey’le bundan sonraki yıllarda daha çok Bakanlığın 
Kazı ve Araştırma sempozyumları olmak üzere hep karşılaştık. Ben 
ne zaman “Mehmet Bey” diye seslensem daha yüzümü görmeden 
“Mustafa Bey” diye cevap verdi.

Mehmet Bey’le yolumuz 1990 yılında Ayasuluk’ta yeniden kesiş-
ti. O yılın Ekim ayında Ayasuluk Kalesi dışında GD köşede sur du-
varı restorasyonu sırasında Prehistorik Dönem seramikleriyle karşı-
laşmış ve burada tarih öncesi arkeologları ile detaylı kazı yapılması 
gerektiğine karar vermiştim. Müze Müdürü S. Erdemgil’in onayıyla 
Mehmet Bey’le irtibata geçip iki deneyimli prehistoryen gönderme-
sini istedim. Beni kırmadı ve Ahmet Boratav’la  Nurcan Yalman’ı 
gönderdi. Kasım-Aralık 1990’da yaklaşık iki aylık özverili çalışma 
bittiğinde Ayasuluk Tepesi’nde İTÇ seramikleri ile OTÇ tabakaları, 
tüm kaplar bulunmuş ve yerleşme merkezinin İç Kale içinde olduğu 

anlaşılmıştı. En önemli sonuç: O güne kadar Takip Kapısı önünde 
bulunan Miken Seramikleri ile MÖ 1400 yıllarına kadar inen Efes’in 
tarihinin MÖ 3000 yıllarına yani İTÇ’ na inmesidir. M.Özdoğan se-
ramiklerin tümlenmesi için o sırada son sınıf öğrencisi olan Necmi 
Karul’u  Ayasuluk Kazısı’na göndermiş ve N. Karul’ un tümlediği 
küp ve yonca ağızlı testiler halen Efes Müzesi’nin depolarında Aya-
suluk Tepesi’nin en eski eserleri olarak saklanmaktadır. 

Mehmet Bey 1997 yılında Urla’da yapılan “Ege Prehistoryası” ko-
nulu sempozyumun önemli konuklardan biriydi. Urla Belediyesi ile 
Hayat Erkanal  Hoca tarafından organize edilen sempozyumda Adil 
Evren’le Efes’in prehistorik buluntularını sunduk. Mehmet Bey’den 
başka H. Hauptmann, M. Korfmann ve Yunan prehistoryacılar ora-
daydı. Sempozyum bitişinde Mehmet Bey’i Selçuk-Efes’e davet ettim 
ve bir gece misafirimiz oldu. Efes çevresinde yeni bulunan Çukuriçi 
ve Arvalya höyüklerini gezdik. Ben 2002 yılında Efes Müzesi’nden 
ayrılıp Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. 
olarak atandım. Bu dönemde Mehmet Bey’in Antalya AKMED’deki 
konferansına Isparta’dan gidip döndüğümü hatırlıyorum.  

2007’de Ayasuluk Kazısı’nı PAÜ adına aldığım yıllarda öğren-
cisi Özlem Aytek’in Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’ne 
Öğretim Görevlisi olarak alınması konusunda birlikte çabalarımız 
oldu. Özlem daha sonraki yıllarda hem Kırklareli’de Mehmet Ho-
ca’nın kazısına hem de Selçuk-Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Ka-
zısı’na katılarak yararlı çalışmalar yaptı. Mehmet Hoca 2008 yılında 
kültür alanında Vehbi Koç Ödülü aldı. Aynı yıl baharda Pamukkale 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından üstlenilen Kazı, Araştır-
ma ve Arkeometri Sempozyumu sırasında Denizli’de görüştük. Efes 
Çukuriçi Höyük’te 2007-2013 yılları arasında Avusturyalı Dr. Bar-
bara Horejs başkanlığında yapılan kazıların son yılında Mehmet 
Hoca’nın konuk olduğu İzmir’deki Neolitik yerleşmelerin gezildiği 
sempozyumda da birlikte olduk. Efes Çukuriçi  Höyük, Yeşilova Hö-
yük ve Kemalpaşa’daki Ulucak Höyüğü beraber gezdik. 

Mehmet Bey 2015 yılında yayınlanan Pamukkale Üniversitesi’n-
deki dost ve meslektaşlarımın editörlüğünü yaptığı “Mustafa Bü-
yükkolancı’ya Armağan” Kitabı’na sağ olsun “Höyük-Höyükleşme 
ve Höyükleri Tanımak” isimli bir makaleyle katılmıştır. 14 sayfalık 
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makalenin girişinde “Sevgili Mustafa Büyükkolancı’yı ilk olarak 
1969 yılında Tepecik Kazısı’na genç bir öğrenci olarak katıldığında 
tanıdım; daha o yıl mimariye, mimari belgelemeye ve çizime olan 
yeteneğiyle öne çıkarak, kazımızın mimarı Alpaslan Koyunlu’nun 
sağ kolu haline gelmiş ve ekibimizin olmazsa olmaz bir parçası ol-
muşsa da onu esas olarak ayrıcalıklı kılan dostluğu ve iyi niyetiydi. 
Kendini çok kısa sürede müzeci ve arkeolog olarak geliştirerek say-
gın bir yer edindi. Ancak alçakgönüllülüğünü, dostça olumlu dünya 
görüşünü hiç değiştirmedi. Sevgili dostum ve meslektaşım Musta-
fa’ya…”  yazmış bu cümlelere ne kadar teşekkür etsem azdır. 

2019 yılı Eylül ayında içinde Mehmet Özdoğan’ın ve benim de 
bulunduğum 14 emekli öğretim üyesi (kazı başkanı) Bakanlığın da-
veti üzerine Ankara’da toplandı. Genel Müdürlük’te Bakan Yardım-
cısı ve Genel Müdür’ün katılımıyla bize birer şilt takdim edilerek bu 
kez de kazı başkanlıklarından emekli ettiler. 2020 Yılı Kasım ayında 
Mehmet Bey aradı ve “Keban-Fırat’ta 40 Yıl” adında bir kitap ha-
zırladığını söyleyip bu kitaba Benim, Sevil Gülçur ve Ayşe Hazne-
daroğlu’nun katkıları olabilir mi? düşüncesiyle fotoğrafsız ilk halini 
bize gönderdi. Belge niteliğindeki kitabı çok beğendiğimi yazıp bir-
kaç ekleme yaptım ve geri gönderdim. Kitap 2021 yılında “Fırat’la 
Doğan Barajlarla Yok Olan, Kurtarma Kazılarıyla (Geri Kazanılan) 
Kültür, FIRAT 1964-2004, 40 YILIN ÖYKÜSÜ” adıyla yayınlandı. 

Çok güzel anı fotoğraflarıyla dolu olan kitabın 86. sayfasında 
“Kazı Mimarı Koyunlu 1969’da, Tepecik Kazısı’nın ikinci yılında 
aradığı elemanı buldu. Mustafa Büyükkolancı  arazi çizimcimiz 
oldu. Tepecik ve Tülintepe’ de çizim ile açma yönetimini birlikte 
sürdürdü. 1972 yılına geldiğimizde Alpaslan Tepecik Ekibini çizim 
konusunda öyle yetiştirmişti ki kendini çok geliştirmiş olan Mustafa 
Büyükkolancı’yı ivedi olarak mimari çizimci gereksinimi olan Nor-
şuntepe’ye aktardık; bizim kazıdan ayrıldı ancak ileriki yıllarda da 
hiçbir zaman bizden kopmadı ve meslek yaşamını başarıyla sürdür-
dü” şeklinde yazmıştır.Sağ olsun. 

Bence Türk Arkeolojisi’nin Halet Çambel, Arif Müfit Mansel 
ve Ekrem Akurgal’dan sonra 2. Nesil olarak Dünya çapındaki en 
önemli Tarihöncesi Arkeoloğu Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’dır. Halet 
Hoca’nın bayrağını uzun yıllar başarıyla taşımış ve bu bayrağı şimdi 

kendi yetiştirdiği Necmi Karul gibi değerli hocalara emanet etmiştir. 
Onun bir dostu ve meslektaşı olduğum için çok mutluyum. Kendisi-
ne mutlu ve sağlıklı günler dilerim. 

Resim 1-4 1: Tepecik Kazı Ekibi Hazar Gölü’nde 1970, 2: Yeni bir açmaya 
ilk kazmanın vurulması 3: Munzuroğlu  Köyü’ndeki  Ağa Konağı (Kazı Evi) 4: 
Mehmet Özdoğan açmasında kazı ekibinin bir bölümü.
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Resim 5-8 5:Tepecik Kazı Ekibi ve İşçileri 6. M. Özdoğan ve Tepecik Kazı 
Ekibi Murat Çayı’nda 7: Tepecik Kazı Ekibi ve işçiler düğün yemeğinde 8: 
Tepecik Kazı Ekibi seramik yazımında 1971. 

Prof .Dr. Mehmet Özdoğan Arkeolojide Dünya Otoritesi
                              

Erdoğan Kanturer

Kaynarca’da  Hamamsuyu’nda yüzey araştırmasından sonra su-
yun başında oturmuş söyleşiyorduk Sayın Özdoğan ile. Yıllar önce 
Fırat kıyısında  Habibuşağı köyüne yolum düştüğünde “Yazılı Kaya” 
denilen çok büyük bir kaya göstermişti arkadaşım, üzerinde baştan 
aşağı taşa oyulmuş yazılar vardı, bu kayadan söz ettim. Şimdi sular 
altında kalan bu yazıları usta bir bilgelikle anlatmıştı Sayın Özdo-
ğan.  Meğer GAP barajları yapılmadan önce Fırat havzasını adım 
adım gezmiş, yüzey araştırmaları yapmış, kurtarma kazılarına ka-
tılmıştı. Dünyaca tanınan bir arkeoloji otoritesi ile konuştuğumun 
ayırdına varmıştım, zar zor. Gerçekte Prof. Özdoğan Toroslar, Ege, 
Orta Anadolu, Trakya bölgelerinde yüzey araştırmaları ile hemen 
bütün ülkeyi gezmiş ve kazı çalışmalarına katılmıştır.

Yazının alt başlığında “peygamber” sözcüğünü kullanmak iste-
diğimi söylediğimde arkadaşlarım onaylamadılar ama sustular. Sus-
mak kabul etmek anlamına mı geliyordu? Pozitif bilimle peygamber-
lik ne kadar uyuşurdu?

Yakın günlerde Muammer Mırsal ve Orhan Biricik dostlar ile 
konuşuyorduk. Mırsal, Sayın Özdoğan’ın da makalelerinin olduğu 
“Neolithic in Turkey” isimli, değişik ülkelerden arkeologların maka-
lelerinden oluşan beş ciltlik bir kitaptan söz etti; “makalelerde gös-
terilen yüz kaynaktan yetmiş tanesinin Prof. Dr. Özdoğan olduğunu 
gördüm,” dedi. 

Şimdi, burada bir peygamberlik yok mu?(!) Haydi, otorite diye-
lim… 

 Prof. Dr. Özdoğan, başkanlığını yürüttüğü Kırklareli Aşağı Pı-
nar höyüğünde 1993’ten beri sürdürülen kazılar nedeniyle haklı öv-
güler aldı. Aşağı Pınar’ın  Avrupa’da yerleşik tarımın başladığı ilk 
nokta olarak belirlenmesi bilim dünyasında büyük ilgiyle karşılandı 
ve Sayın Özdoğan değerli emekleri ile öne çıktı.

Aşağı Pınar’da kazılar sürerken, bir yandan da açık hava müze-
si kurma çalışmalarını başlattı(1999). Dünyada örnekleri az olan bu 
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çalışma Türkiye’de ilk kez gerçekleşmişti.(Son yıllarda açık hava 
müzelerinin sayısı on ikiye ulaştı.) İlk yıllar yadırgansa da, son yıl-
larda Aşağı Pınar’a yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin 
sayıları giderek artıyor.

 Kırklareli’nin aydın olma gayreti içinde olan bizler bile Aşağı Pı-
nar kazılarının önemini anlamakta ve ilgi göstermekte eksik kalmış-
tık. Özdoğan öğretmenimiz bu eksikliği eleştirir, bir şey diyemeyiz, 
çünkü gerçek öyle... Amerika’dan gelen Kızılderililer bile Aşağı Pı-
nar’ı ziyaret ederken, biz Kırklarelililer biraz eksik kalmıştık. Ancak 
önceki yıllar ziyaretçi sayılarını yüzlerle söylerken, artık ziyaretçi 
sayılarını binlerle söylemeye başladık.

Aşağı Pınar alanındaki açık hava müzesi; İğme evleri, seramik 
fırınları, başlangıcından günümüze tarımdaki aşamaları gösteren 
panolar, çocuklar için eğitsel ve deneysel kazı alanları ilgi çekiyor. 
Örneğin geleneksel harmanı ve düvenle harman dövülmesini, bir 
çift öküzün sabanla tarla sürmesini bile bire bir boyutlarla görebi-
lirsiniz. Yedi sekiz bin yıl önce yörede yaşayan yabani hayvanların 
heykellerini, o günlerdeki boyutlarıyla izleyebilirsiniz ve bu hayvan-
ları avlamak için ok atan avcılara dokunabilirsiniz. 

Bu hayvanlar yakın günlerde, kazı alanının altında oluşturulan ve 
“Doğa Parkı” olarak adlandırılan, Istranca Ormanları örneği ağaçlık 
alanda sergilenecek, insanlığın avcılık-toplayıcılık dönemi binlerce 
yıl öncesindeki haliyle görülebilecek. Doğa parkı uygulaması yani 
doğal çevre ortamının canlandırmasını ülkemizde başka örneği yok, 
yani ilk örnek…

İğme evlerin içini gezerseniz bilgi zenginliği ile karşılaşırsınız; 
sekiz bin yıl önceki yaşamı canlandıran maketleri, buğday öğüten 
kadını, ekmek fırınını, boncuk ustasını görebilir, sekiz bin yıl ön-
cesinden kalan bazı objelere dokunabilirsiniz. Büyük emeklerle ha-
zırlan bilgilendirme panolarını izlerseniz, arkeoloji alanında genel 
bilgileri edinmiş olursunuz. 

Aşağı Pınar Açıkhava Müzesi alanında, yapımı tamamlanmak 
üzere olan en büyük boyuttaki iğme ev ise jeopark olarak düzenle-
necek. Dünyada insanların olmadığı jeolojik dönemler ve bu dönem-
lerden sonraki Trakya bölgesinde doğal yaşam ile kültürel ve mimari 

değişimler yer alacak. Bu sergi alanını gezenler; dünyada insanlığın 
olmadığı zamanlardan, ilk çağlara, ilk çağlardan günümüze kadar 
Trakya’nın ve insanlığın gelişimini adım adım gözleyebilecekler. Bu 
ilginç jeoparkla ilgili, -daha tamamlanmadan- doktora tezleri yapıl-
maya başlandı bile.

Aşağı Pınar diğer proje ise mimari tasarımları hazır olan “zaman 
tüneli” adı verilen proje tamamlandığında, bugünlerden, 8400 yıl 
öncesine giden mimarlık ve yerleşimin nasıl geliştiği tabakalar ha-
linde sergilenecek. 

Aşağı Pınar’ın üç yüz metre yakın Kanlı Geçit’e gittiğinizde 
ise bu kez Truva benzeri bir kent kalıntısı ile karşılaşırsınız. M.Ö. 
3200’lü yıllara –tunç çağı- tarihlenen bu kalıntılar Avrupa’nın ilk 
kenti olarak tanımlanıyor.

Ve Trakya Araştırmalar Merkezi; Kırklareli merkez ilçe köyle-
rinden Ahmetler Köyü İlkokulu, kazılarda bulunan objeler ve Trak-
ya’da yapılan yüzey araştırmalarında toplanan objelerin tanımlana-
rak saklandığı, sınıflandırıldığı bir bilgi merkezi, bir arkeoloji arşivi 
olarak düzenlenmiştir. Ahmetler İlkokulu, fotoğraf atölyesi, çizim 
atölyesi, onarım atölyesi ve benzeri atölyeler ile araştırma yapacak 
olanların çalışacağı ve konaklama olanakları ile bir anlamda Trakya 
Arkeoloji Enstitüsü olarak da tanımlanabilir.

Prof. Özdoğan, kitaplarını Ahmetler İlkokulu bitişiğindeki özel 
arsasında yapılacak kütüphaneye bağışlama kararı aldı. Kırklare-
li Belediyesi, Dayko Vakfı, Kırklareli İnşaat Müteahitleri Derneği 
imecesi ve Selçuk Kınalı’nın annesinin katkıları ile yapılması plan-
lanan kütüphanede Sayın Özdoğan’ın on beş bin kitabı araştırma-
cıların yararlanmasına sunulacak. Böylece, Trakya Araştırmalar 
Merkezinin, Trakya Arkeolojı Enstitüsü olabilmesi yolunda önemli 
bir adım atılmış olacak. Kırklarelililer elbette her zaman, Prof. Öz-
doğan’ı iyilikle ve teşekkürlerle anacaklardır.

Prof. Dr. Özdoğan Sultanahmet İlkokulu ve Robert Kolejden son-
ra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümünden 
Prof. Dr. Halet Çambel gibi dünyaca saygın bir öğretmenin Prehis-
torya Kürsüsünden pekiyi derece ile mezun olan ilk öğrenci olması 
çok özel bir başarı olarak tanımlanmış ve Sayın Özdoğan çok dikkat 
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çekmiştir (1969). Zaten daha sonraları “pekiyi” dereceyi hak etme-
yen hiçbir öğrenci Prof. Çambel’den diploma alamamıştır. Mehmet 
Özdoğan; “Asistanlığımdan profesörlüğe kadar elli dört yıl Çambel 
ile bilimsel çalışmalar yaptım, beni yonttu ve Mehmet Özdoğan 
yaptı.” diyor. Prof. Dr. Halet Çambel’in cenaze töreninde uğurlanma 
konuşmasını, İstanbul Üniversitesi adına ilk öğrencisi Prof. Dr. Öz-
doğan yapacaktır (2014).

 Prof. Dr. Mehmet Özdoğan özellikle neolitik alanında bir dünya 
otoritesidir. Eski Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) asil üyesi ol-
duğu gibi, ülkemizden Amerikan Bilim Akademisi’ne (NAS) seçi-
len iki kişiden biridir (diğeri Prof. Dr. A.C. Şengör). 343 makale, 24 
kitap yazan Sayın Özdoğan, yurt dışında 70’in üzerinde konferans 
verdi, ayrıca 65 uluslararası konferansa katıldı, katkı sağladı.

Prof. Özdoğan’ın konferanslarını dinleyenler, özel anlatım tek-
niğini hemen fark ederler. Çünkü dört kuşaktır eğitimcilik yapan 
bir aileye sahip olup ülkemizin ilk pedagogu Sadrettin Celal  Antel  
Sayın Özdoğan’ın dayısıdır. Prof. Antel  Köy Enstitülerinin kurulu-
şunda önemli katkılar sağlamıştır.

Prof. Özdoğan çalışmaları nedeniyle yedi tane ödül almıştır: 
TÜBA Hizmet ödülü-2001, İtalyan Devlet Nişanı (Caveliere)-2007,  
KOÇ Vakfı bilim ödülü-2008. Bu ödüllerden aldığı parasal katkıları 
özellikle Aşağı Pınar kazı alanında yarattığı -ülkemizde ilk örnek 
olan- açık hava müzesinin oluşumuna bağışlamıştır. 

2014 Yılı Avrupa Arkeologlar Birliğinin İstanbul toplantısı Sayın 
Özdoğan’ın başkanlığında, başarıyla gerçekleşmiştir. 3000 dolayın-
da arkeoloğun katıldığı bu etkinlik ile Prof. Özdoğan, artık Avrupa 
arkeolojisinin zirvesi olarak tanımlanmaktadır.

Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği yönetiminde birlikte çalıştı-
ğımız Attila Biçer ile yaptığımız değerlendirmelerde, Prof. Dr. Meh-
met Özdoğan gibi bilge ile birlikte çalışmayı bir şans, bir ödül olarak 
değerlendiriyoruz ve bu bize mutluluk veriyor.Kırklareli’nin dünyaca 
tanınmasını sağlayan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, gerçekten ilimizin 
şansı ve önemli bir kazanımıdır. Öğretmenimize saygıyla kolay gel-
sin diyoruz.

2014 Avrupa Arkeologlar Birliğinin logosu olan figürin

Buluntu figürinlerin hemen tümü kadındır ve 
kadınlara ait takılardır.
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Buluntular ve onarılan 8000 yıllık kaplar.

 

Aşağı Pınar kazı çalışmaları

Aşağı Pınar Kazı alanı ve açık hava müzesi olan iğme evler.
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Kırklareli Valisi Esengül Civelek ve Esnaf Oda Başkanı A. 
Fuat Şeker Aşağı Pınar Açık Hava Müzesinde

 

En çok soru Attila Biçer’den gelir.

Kırklareli’nde bir konferans

Arkeoloji öğrencileri ile.



124 125

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve 
Türkiye Arkeolojisine katkıları

Zeynep Ahunbay

Ülkemizde üniversitelerin arkeoloji bölümlerinin kuruluşu ve alan 
çalışmalarına başlamaları 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Cumhuri-
yetle birlikte gelişen Ankara ve İstanbul üniversiteleri Anadolu ve 
Trakya’da yürüttükleri kazılarla uygarlık tarihimizin aydınlatılma-
sında etkili oldular (1). İÜ Edebiyat Fakültesi’nin ilk kuşak öğretim 
üyeleri arasında yer alan Prof. Dr.  Halet Çambel, başlattığı araştır-
malarla öncü olan bir bilim insanıdır. Prof. Çambel’in çalışmalarına 
birçok öğrenci katıldı ve deneyim kazandı. Onun yakın çevresinde 
bulunan ve tarihöncesi alanında uzmanlaşan arkeologlar ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde yürüttükleri araştırmalarla tarih öncesi dönem-
lerin aydınlanmasına katkıda bulundular. Bunlardan biri İÜ Edebi-
yat Fakültesinden 1969 yılında mezun olan Prof. Dr. Mehmet Özdo-
ğan’dır. Arkeoloji alanında akademik kariyeri seçen M. Özdoğan, 
doktora çalışması kapsamında Kadıköy’ün tarihöncesi kalıntılarını 
inceledi. Prof. Dr. K. Bittel ve H. Çambel tarafından 1952-54 yılları 
arasında Fikirtepe’de yapılan kazıda, İ.Ö. 5500 yıllarına tarihlenen, 
dal örgülü evlerden oluşan bir doku açığa çıkarılmıştı. Özdoğan İs-
tanbul’un tarih öncesi için önemli veriler sağlayan  başka izleri de 
araştırdı ve “Fikirtepe Kültürü”nü bilim dünyasına tanıttı (2).

Tüm dünyada arkeolojik alanlar imar hareketleri, kaçak yapılaş-
ma, definecilik gibi olumsuz faaliyetlerle tahrip edilmekte; bayın-
dırlık etkinliklerinin neden olduğu kayıplara karşı kurtarma kazıları 
ve belgeleme çalışmaları yapılmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 
ülkemizin çeşitli risklerle karşı karşıya olan arkeolojik sitlerinin 
araştırılması, belgelenmesi ve yönetimi alanında birçok bilimsel 
çalışma üstlenmiştir.  Bunlardan biri 1977 yılında Malatya, Elazığ, 
Adıyaman, Diyarbakır ve Urfa illerinde on kişilik bir ekiple üç ayda 
gerçekleştirdiği Aşağı Fırat Havzası Yüzey Araştırmaları’dır. Ata-
türk ve Karakaya baraj göllerinin altında kalacak olan alanlardaki 
kültürlerin niteliği ve birbiriyle ilişkileri konusunda önemli bir veri 
tabanı oluşturan çalışmada saptanan 252 alandan yalnız 19 ‘unda 

kazı yapılabilmiştir. Diğerlerinin yüzey araştırmasından sonra su 
altında kalması, gerçekleştirilen belgeleme çalışmasının kültür tari-
himiz açısından önemini açıklamaktadır (3).

Prof. Özdoğan 1984’de Aslantaş Barajı’nın yapımından etkilenen 
Domuztepe höyüğünde çalışmıştır. Karatepe’nin karşısında bulunan 
Domuztepe’de Prof. Çambel’le birlikte yürüttüğü kurtarma kazısı 
sonunda, alanda Son Neolitik, Kalkolitik ve İ.Ö. 2. Bin yıllarına ait 
yerleşimler olduğu anlaşılmış; surlarla çevrili önemli bir Son Tunç- 
Demir Çağ merkezi ortaya çıkarılmıştır (4).  

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın arkeolojik araştırmaları Anadolu’y-
la sınırlı kalmamış;  Trakya’ya da yayılmıştır.  İstanbul’un batısında, 
Küçükçekmece yakınında bulunan Yarımburgaz Mağarası insanlık 
tarihi açısından çok önemli bir yerdir. 1 500 000 yıl önce Doğu Af-
rika’dan kuzeye doğru gelip Boğaz’ı geçerek Avrupa’ya yönelen ilk 
insanların konakladıkları mağarada yapılan kaçak kazılar ve aykırı 
kullanımlar nedeniyle oluşan tahribat İÜ arkeoloji bölümü uzmanla-
rını harekete geçirmiş; 1986’da Prof. Özdoğan yönetiminde yapılan 
kurtarma kazısı bu önemli yerle ilgili yeni bulgular sağlamıştır (5). 
Yarımburgaz’daki arkeolojik araştırmalar 1988-1990 yılları arasında 
Prof. G. Arsebük ve M. Özbaşaran tarafından sürdürülmüş; böylece 
mağaranın günümüzden 400 000 yıl öncesine ait tabakaları da in-
celenmiştir.  

Prof. Özdoğan kazılarla açığa çıkarılan arkeolojik kalıntıların 
doğa koşullarına açık bırakılması nedeniyle oluşan hasarları önle-
mek amacıyla, kazı sonrası koruma ve sunum konuları ile ilgilenmiş-
tir. Güneydoğu Anadolu’da, Diyarbakır’ın Ergani ilçesi yakınlarında 
bulunan Çayönü İÜ öğretim üyelerinin yıllarca çalıştıkları arkeolo-
jik sitlerden biridir. Prof. Çambel’in Chicago Üniversitesinden Prof. 
R.J. Braidwood ile birlikte, 1964 yılında araştırmaya başladığı Çayö-
nü’nde yapılan kazılar sonunda Neolitik Devrimi anlatan 3000 yıllık 
bir yerleşime ait değişik katmanlar ortaya çıkarılmıştır. Kazıların 
1991’de sona ermesinin ardından Prof. Özdoğan kalıntıların yerinde 
korunması ve ziyaretçilere sunumu konusuna odaklanmış; avcı top-
layıcı yaşamdan yerleşik düzene geçiş sürecini yansıtan Çayönü’nde 
Yakındoğu mimari geleneğinin oluşum ve gelişim sürecini yansıtan 
bir açık hava müzesi oluşturmak için girişimde bulunmuştur.  Kalın-
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tıları doğanın ve ziyaretçilerin yıpratıcı etkilerinden koruyan, sürek-
li bakımı kolaylaştıran, görsel çekiciliği arttıran, değişik katmanları 
yansıtan bir sunum biçimi aranmıştır. 

Doğal etkilere açık bırakılan kazı alanlarında hızlı erozyon oldu-
ğundan,  kalıntıların üstlerinin örtülmesine karar verilmiş;  açmalar 
doldurulmuştur. Ziyaretçilerin alanı gezerken bilgilenmeleri, ilgile-
rinin yüksek düzeyde tutulması istendiğinden, düzeltilen alanın üze-
rine, kazıda bulunan yerleşme dokusunu yansıtan duvarlar örülmüş-
tür. Açığa çıkarılan katmanların hepsinin yansıtılmasının güçlüğü 
nedeniyle, dönemlerden bazıları elenmiştir. Sunum için geliştirilen 
projede, dalörgü tekniğiyle yapılmış yuvarlak planlı kulübelere kı-
sıtlı bir alanda yer verilmiş;  taş temeli olan, dikdörtgen planlı kerpiç 
yapı katmanlarından üçü, ziyaretçilerin yerleşmeyi kavramalarını 
kolaylaştıran bir düzende sunulmuştur. Düzenleme sırasında yapılan 
müdahalelerin geri dönüşebilir olmasına, alanda yeni araştırma yap-
ma olanağının kısıtlanmamasına özen gösterilmiştir (6). 

Prof. Özdoğan’ın üzerinde uzun süre çalıştığı bir diğer arkeolo-
jik alan Kırklareli’nde bulunan Aşağı Pınar’dır. 1980 yılında başla-
yan araştırma projesi erken dönem tarım ekonomilerini ve Anadolu 
ile Güneydoğu Avrupa ilişkilerini saptamaya yönelikti. Döneminin 
Balkanlardaki en büyük ve en iyi korunmuş yerleşmesi olduğu be-
lirtilen Aşağı Pınar’da yapılan kazılarda yerleşik yaşam kültürünün 
yaklaşık İ.Ö. 6200 civarında başladığı ve 4800’ e kadar kesintisiz 
sürdüğü saptandı (7). 3000 m2 alanda yürütülen araştırmalarda 
hepsi dalörgü tekniğinde olan kalıntılar ortaya çıkarıldı. Yerleşme 
yangın geçirdiğinden buluntular kötü durumdaydı, ancak ahşap ana 
taşıyıcıların izleri ve ocak çukurları yapıların planlarını veriyordu. 
Prof. Özdoğan burada da bir açık hava müzesi düzenlemek için gi-
rişimde bulundu. Mevcut kalıntıların ziyaretçiler tarafından kolayca 
kavranabilmesi amacıyla tarih öncesi köyün canlandırılması karar-
laştırıldı (8).

Aşağı Pınar’ın kuzeyinde  bulunan  Istranca dağlarında tarihön-
cesinde kullanılan dalörgü sisteminin hala yaşayan, ayakta olan ör-
neklerinin olması yapım tekniklerinin anlaşılmasına yardımcı oldu. 
1997-99 yılları arasında Kırklareli kırsalında yürütülen araştırmayla 
çevredeki kırsal yapılar incelendi ve belgelendi. Araştırma sırasın-

da köylerdeki iğmeli yapıların yıkılıp odun olarak satıldığı gözlen-
di.  Kırsal mirasın hoyratça yok edilmesi karşısında, kırsal alandaki 
ahşap yapılardan bir kısmının Aşağı Pınar’a getirilerek yaşatılması 
fikri benimsendi. 1998’de yakındaki Ahmetler köyünden iki saman-
lık satın alınarak özenle söküldü ve Aşağı Pınar’a taşındı. Taşınan 
ahşap ögeler kazısı biten ve toprak doldurulan çukurlar üzerinde 
yeniden kurularak ayağa kaldırıldı. Uygulama yöredeki geleneksel 
ustaların desteğiyle gerçekleştirildi. 

Aşağı Pınar’a taşınan yapıların içinde tarihöncesi yaşamla ilgi-
li sergiler düzenlenerek açık hava müzesi projesi yaşama geçirildi. 
Müzede beslenme, teknoloji, insanlığın belleği, insanların doğay-
la ilişkisi gibi konulara ayrılmış birimler bulunmaktadır. Deneysel 
arkeoloji ve tarım için de alan ayrılmıştır. Kazıda bulunan özgün 
objeler Kırklareli Müzesinde sergilenmekte; alanda kopyaları yer 
almaktadır. 

Değişen yaşam koşulları dolayısıyla işlevini yitiren ve yok ol-
maya mahkum kırsal yapıların Aşağı Pınar’a taşınarak açık hava 
müzesi kapsamında değerlendirilmesi, Trakya’nın kırsal mirasının 
korunmasına destek sağlayan başarılı bir uygulamadır. Geleneksel 
yapıların bakım ve onarımları için yerel zenaatların sürdürülmesi 
çabaları da, ekoloji ve uygarlık tarihi yönünden önemlidir. Taşıma 
kararı,  hem geleneksel köy yapıları korunmasına, hem de  yörenin 
mekânsal belleğinin canlandırılmasına katkıda bulunmuştur. Ger-
çekleştirdikleri düzenlemelerle yörenin tarihöncesini aydınlattıkları, 
yerel halkın bilinçlenmesine yardımcı oldukları için Prof. Özdoğan’ı 
ve ekibini kutluyoruz.

Prof. Özdoğan meslek yaşamında durmaksızın çalışan, üreten, en-
gin deneyim ve birikimiyle Türkiye’nin tarihöncesi araştırmalarında 
danışılan, katkı veren bir uzmandır. Genç arkeologlara kazı teknik-
leri, değerlendirme ve koruma konularında yol gösterici olmaktadır.  
Birçok sergi, kongre, yayın etkinliğine katkıları olmuştur. Habitat II 
Kent Zirvesi dolayısıyla 1996 yılında Tarih Vakfı tarafından Darp-
hane binalarında açılan Dünya Kenti İstanbul Sergisinin “Tarih Ön-
cesi Çağlarda İstanbul “ bölümü onun yönetiminde hazırlanmıştır. 
Sergi çok başarılı  olmuş; ardından yayına dönüştürülmüştür. 2014 
yılında Avrupa Arkeologlar Birliğinin 20. Yıllık kongresinin İstan-
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bul’da yapılmasında da Prof. Özdoğan önemli görev üstlenmiştir. 

Türkiye’nin tarih öncesi hakkında kapsamlı bilgilere, deneyime 
sahip olan Prof. Özdoğan’ın  arkeolojik alanların korunması ve sunu-
mu ile ilgili yaklaşımlarını açıkladığı çok sayıda yayını bulunmak-
tadır.. İstanbul Üniversitesinin yetiştirdiği bilim insanları arasında 
özel bir yeri bulunan Prof. Özdoğan’ın bilimsel çalışmaları ulusal 
ve uluslararası düzeyde takdir görmüş ve ödüllendirilmiştir.  İÜ öğ-
retim üyelerinin yanı sıra, uzman yabancı ekiplerle birlikte Anado-
lu’nun doğusundan batı sınırına kadar uzanan geniş bir alanda araş-
tırmalar yürüten Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ı arkeoloji dünyasına 
yaptığı değerli katkılar için kutluyor ve başarılı çalışmalarının deva-
mını diliyorum. 
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Mehmet Özdoğan

enis rıza

Enis Bazı insanlar vardır, kendileri bile farkında olmadan hayatı-
nıza girerler ve hiç eksilmezler. Sürekli birlikte olmasanız da tavır-
larıyla, taşıdıkları değerlerle, kişisel özellikleriyle bir biçimde sizi 
doldurmayı sürdürürler.

Hayatımızda çok kıymetli olan da bu insanlar olsa gerek. Hele 
kişisel hayatınızla belgeselci kimliğiniz gitgide bütünleşince sizi 
coğrafyalara ve zamanlara açan, merakınızın niteliğini geliştiren, 
olgunlaştıran ilişkiler… O insan(lar)ın sizde açtığı ufkun ve kendi-
nizdeki değişimin bir öznesi olduğunu derinden hissetmişseniz ve 
bir yerlerde itinayla saklamaya başlamışsanız eğer, onları anlatmak 
için söze başlamakta da zorlanırsınız. Neyi anlatmalı, nereden baş-
lamalı…

Çünkü bu hâl gitgide sevgiyle, saygıyla örülen bir duyguya, bir 
hafızaya dönüşmüştür. Hele kimi zamanlar da yol arkadaşlıklarıyla 
anılar biriktirmişseniz.

Bizim Mehmet Özdoğan ile tanışmamız kendisinden önce oldu. 
Halet Çambel’den tanıdık onu. Yazılarını okur olduk. Ardından yıl-
lar önce, yine bir belgesel film hazırlıkları sırasında aradık, sorduk, 
soruşturduk, araştırdık, yüz yüze konuştuk, çekimler yaptık… Yola 
çıktık. Ve o günlerden sonra Mehmet Özdoğan hep kulak verdiğimiz 
insan oldu. İlgili konulardaki çalışmalarımızda en değerli kaynağı-
mız, danışmanımız, yol göstericimiz…

Bilgisini ve zamanını hiç sakınmadan bize destek verdi.

Bu satırları yazarken onun kişisel ve bilimsel hayatı büyük bir 
kitap gibi duruyor önümüzde. Ama mesleki alanda kendisiyle birlik-
te yürüyen, kazı alanlarının kaygısını, heyecanını onunla yaşayan, 
tozunu onunla yutmuş, kuramını tartışmış olanlara, yani ehline bı-
rakmalı arkeoloji alanındaki katkılarını.

Ne ki arkeolojinin, Halet Çambel’den başlayan bir gelenek olarak, 
toplumsallaşması konusunda hocanın yaptıkları biriktirdiklerimiz 

içinde.

Fırat’ın kıyısında bir köyde, yaşlı bir köylüden içinde Mehmet 
Özdoğan adının geçtiği öyküler dinleyince ister istemez bu öyküle-
rin -belki de serüvenlerin demeli- toplamının bir tarihi kurduğunu 
fark etmemeniz mümkün değil.

Serüven evet. Çünkü birbirine el veren emeklerle, bulgularla, çö-
zümlerle nesilden nesile kendini inşa eden gelenek, süreklilik şüphe-
siz tutku ve mücadele gerektirecekti.

Eklemek gerekir ki o uzun ve zorlu yolculuk, bu sürecin sayısız 
özneleriyle birlikte, bilime adanmış bir hayatın da hikâyesi.

Belgeselciler olarak arkeolojinin nasıl bir meşakkâti gerektirdi-
ğine kefiliz.

Nasıl kadim zamanların yeni bilgisinin, iğneyle kuyu kazar gibi 
yeraltının karanlığından ışığa çıkarıldığına da…

Aslında belki de, bilgiye ulaşma meselesinden çok, bilinmezin 
bilgiye dönüşümünden söz etmek daha doğru geliyor.

Bu satırları yazmak üzere kıvranırken hocanın eserlerini yığdım 
önüme, son belgeselimiz sırasında topladığımız makalelerini, konfe-
rans çözümlemelerini…

Öğrenciliğinden bugüne bir dolu fotoğrafına baktım… Umudu, 
sevinci… duyguları kısaca, aşama aşama yıktıkları önyargıları, ke-
deri, o fotoğraflardan, yüzlerden kavramaya çalıştım. Beni hep et-
kileyen görüntü Yarımburgaz Mağarası’nın önünde gözlerini ufka 
dikmiş hâlde oturduğu an olmuştur. Bir metafor… Çabaların ödül-
lendirilmesiyle yok edilmesi arasındaki o korkunç hayal kırıklığı…

Ekip olarak birlikte geçirdiğimiz zamanları düşündüm.

Kendi kendime sordum…

Bu kadar bereketli bir hayatı yorumlamanın cümleleri, kavram-
ları ne olabilir…

Kurt Bittel, Robert Braidwood ve Halet Çambel ile başlayarak bu 
ülkede prehistoryanın izlerini İNATLA sürmek…!

O izleri, tarihsel-kültürel sürekliliğin bütünsel anlatımına kavuş-
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turmak…

Söylemesi kolay.

Mehmet Özdoğan’ın kendisinde ve onun nezdinde arkeoloji bili-
minin saygı ve sevgiyle andığımız diğer öznelerine dair çarpıcı olan 
duygumuz şu sanırım…

Uygulama ve kuram, yani arazi ile üniversite koridorları arasında 
kurulan disiplinler arası -paylaşımcı, dayanışmacı, kimi durumlarda 
da gerilimli- düşünme düzleminin derinliği ve genişliği…

Yazılı kaynağı olmayan bir dönemin bıraktığı paramparça olmuş 
nesneleri sabırla birleştirerek okumak…

Hemen parantez açayım, birçok kazı evi görüntüsü gibi Kırklare-
li Aşağı Pınar’da da binlerce parçanın ayrıştırılarak, numaralandırı-
larak, tek tek bütünleştirilerek ortaya çıkan biçimlerin anlatılarıyla 
kadim geçmişin dili olup geleceğe taşımanın arayışı… O görüntüler, 
neolitik insanın bugüne sözünü ifade eden en çarpıcı sembollerden 
biri olmalı.

O nesnelerin yolculuğunun peşinde uygarlığın gelişim süreçleri-
nin kanıtlarını keşfetmek sonra…

Bütün bunların her alanda nelerle çarpışarak hayata geçtiğini tah-
min etmek zor olmasa gerek.

Mehmet Özdoğan zamanın-zamanların felsefesine vakıf olmak 
kadar, kolektif çalışma yetkinliğinin de zorunluluğunu gösterdi bize. 
Anadolu neolitiğinin, onun hayatını da kapsayan bulgularıyla bir-
likte, dünya arkeoloji literatürünü değiştiren katkılarını anlatırken 
hepimizi saran heyecanı, onun bilim insanı olarak kişiliğini de ele 
veriyordu.

Bereketli Hilal’den dört yöne çıkan yolculuğumuz, onun savun-
duğu özgür bilim ve sanat anlayışı ile, bizim için de bir başka dünya-
nın mümkünlüğünün bir kez daha pusulası oldu.

Aralık 2021

Çocukluk, Gençlik Arkadaşım Mehmet

                                                                                                                                    

Ahmet Sarpyener

Mehmet’i tanıyalı altmış yıl geçti ama çocukluk arkadaşlarınızı 
nerede bırakırsanız, bırakın; her görüşünüzde bıraktığınız yerden 
yeniden başlar. Mehmet ile ilgili ilk aklımda kalan, Sultanahmet’te-
ki Art Deco evleri ve bahçesindeki kuğu kuşları. Son hatırladıkla-
rım, Robert College’de San’at tarihi dersleri veren Goodwin’in iyi 
öğrencisi olması, Türk Talebe Federasyonu’nun yaptığı gezilere bir-
likte katılmamız, İstanbul’da yaptığımız günlük geziler, Arkeoloji 
Müzesi, Eyüp Sultan mezar taşları… Bir zaman önce eski fotoğraf-
ları karıştırırken, birden karşıma bir kalın mezar taşları fotoğrafları 
çıktı. Ve sonra yaptığımız Anadolu gezileri.

Anadolu gezilerinden önce, Mehmet uzun bir plan yapar ve gi-
deceğimiz yerlerdeki postaneleri bir bir sıralardı. O yıllarda bütün 
haberleşmemiz mektuplarla olduğundan, bize gelen mektuplar için 
göndereceklere Post Restant adresleri verilirdi. Sonra yolculuk için 
gerekli malzemeyi aramaya başlardık. En önemli iki malzeme, pos-
tal ve mataraydı. O zamanlar bunların yenileri yoktu. Hele hele ter-
mosun nerede bulunduğunu bile bilmezdik. Eski asker malzemeleri, 
Tahta Kale’nin Küçük Pazar ucunda bir iki dükkanda satılırdı.

Sonra başlardı geziler: Kara tren, eski Amerikan ordusu otobüs-
lerinin şehir otobüsü haline dönüştürülmüş olanları, muhtar cipleri, 
amele kamyonları ve hatta atlar. O yıllarda nereleri gördük; Maraş, 
Gaziantep, Kilis, Urfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Binbirkilise, 
Çatalhöyük. Herhalde Mellart’ı Çatalhöyük’e gidip gören ilk Türk 
öğrencileri olmalıyız. Her gezilen yer bir eğitim oldu. Harran’ın 
kubbeli evlerinde yakılan tezek, doktora seminerinde “Türkiye’nin 
Enerji Problemi” denememe malzeme oldu, Türkiye’nin enerji kay-
nakları arasına girdi ve takdir gördü. O yıllarda Milliyet gazetesinde 
Yaşar Kemal’in Ceylanpınar’ı anlatan uzun röportajı yayınlanmıştı. 
Başlık “Dünyanın En Büyük Çiftliği”. Mehmet’in yakasına yapıştım 
“Aman gelmişken bir gidelim. Yaşar Kemal’in hakkı kalmasın de-
dim ve gittik ama pek umduğumuzu bulamadık.
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Bu arada bazı tuhaflıkları da hatırlıyorum. Mardin’e berbere 
gittik. Koltuğa oturdum. Sakal tıraşı olacağım. Berber pırıl pırıl 
bir ustura çıkardı. Birden fark ettim ki, lavabo yok ve musluk yok. 
Yani berberin akar suyu yok. Yüzümü sabunladı, tıraş etti ve Don 
Kişot’un miğfer yaptığı gibi bir yanı oyuk tıraş tasını getirip, gırt-
lağıma dayadı ve tut dedi. Tası tuttum, ibrikle tasa ılık su doldurup 
yüzümü yıkadı.

Darülzeferan’a gideceğiz. Vasıta yok, köylüler at verelim dediler. 
Atlara bindik “âdeta” gidiyoruz. Yolun başında atlar yalağa yaklaştı, 
su içecekler ama biz ne attan iniyoruz ne de atı diklemesine yalağa 
götürebiliyoruz. Bacaklarımız at ile yalak arasına sıkıştı. Allahtan 
köylüler, bakalım ne yapacaklar diye yanımızdan geliyorlar. Atları 
bıraktık manastıra yayan gittik.

Birçok yolu yayan gitmişliğimiz var. Binbirkilise yolunda ayağım 
su topladı, köy odasına güç vardım. Her köyde bir sağlık memuru 
var, geldi tedavi etti. Mehmet benden daha dayanıklıdır. Geziler bo-
yunca ona bir şeycik olmadı.

Gezilerin en ilginç yanı da onca zaman onca yere gittik ve yol 
boyunca hiç kavga etmedik. Bunu düşünür düşünür, hayret ederim.

Mehmet bana Anadolu insanını tanıttı, misyoner gibi yaklaşma-
mı önledi. Sonraları sade insanlarla kurduğum ilişkilerde bunun çok 
faydasını gördüm.

Yıllar sonra, Milliyet Sanat dergisinde Ferit Edgü’nün “İnsan Ko-
kusu” başlıklı çok kısa hikayesi yayınlandı. Okuyunca fark ettim ki 
Mehmet bana bu insan kokusunu çok önce koklatmıştı.

Sakin Bilge

Nuri M. Çolakoğlu

1950’lerden beri tanıdığım Mehmet Özdoğan ilk bakışta size 
dünya çapında bir bilim adamı olduğunu hissettirmez, sakin, yumu-
şak bir sesle konuşan, kibar, zarif bir adamdır  ilk izlenim. Ama 
konu eski çağlara, antik dünyaya, cilalı taş devrine, neolitik’e gelince 
, bir ansiklopedi olur, gürül gürül akan bir çağlayan olur. O kadar da 
güzel ve tatlı anlatır ki…

Geçmişin o karanlık dünyasını pırıl pırıl aydınlatır. Mezopotam-
ya’da, Bereketli Hilal’de başlayan tarımın nasıl Göbeklitepe’den  ge-
çip, Anadolu’yu boydan boya aşıp, Kırklareli üzerinden Avrupa’ya 
atladığını, yaptığı kazılar ve buluntular üzerinden öyle bir anlatır ki  
o  günleri yaşamış gibi olursunuz. Hatta kalkıp Kırklareli’nin hemen 
dışındaki kazı alanına giderseniz, yaşadıkları ortamı, uğraşılarını 
görürseniz cilalı taş devrinde yaşamış gibi olursunuz.

Neredeyse kısa pantolonlu günlerimizden  tanıdığım ve o gün bu-
gündür başka şehirlerde olsak da teması kaybetmediğimiz Mehmet 
dilerim daha uzun yıllar geçmiş tarihe ışık saçmaya devam eder.
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Bazı anılardan

Erol Doğan

Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan için yazı yazmanın zorluğunu 
anlatmam çokta kolay değil. Bunun temelinde onun öğrencisi olma-
manın dışında değişik okullarda farklı eğitim süreçlerinden de geç-
miş bulunmamdı. Eğitim sonrası ilgi duyulan alanlar, bir anlamda 
gelecekte bağlantı kurulması zor beraberlikleri de beraberinde getir-
mektedir. Dr. Özdoğan ile benim ortak paydam, ya da tanışmamızı 
sağlayan Çukurova Bölgemizde bulunan Karatepe-Aslantaş Açık 
Hava Müzesini bölgemize ve insanlığa kazandıran Prof. Dr. Halet 
Çambel idi.

2000’li yılların başında Adana da görev yaptığım kurumdan önce 
Ankara sonrasında da Berlin Büyükelçiliğinde bir göreve atandım. 
Dr. Özdoğan’ı ilk kez 2003 yılında UNESCO’nun Berlin, Berlin Mu-
seum’da düzenlediği bir uluslararası etkinlikte ‘‘New Threats on the 
Cultural Heritage in Turkey’’, Illegal Archeolgy konulu konferan-
sında dinleme olanağını bulmuştum. Eski eser kaçakçılığı ve kaçak 
kazıların uluslararası boyutu değişik akademisyenler ve uzmanlar 
tarafından tartışılmıştı.

Uzunca bir aradan sonra yollarımız Adana’da tekrar kesişti. 2005 
yılında TÜBA’nın düzenlediği seri etkinliklerden bir tanesi Çukuro-
va Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Adana’da düzenlenmişti. Bu et-
kinlikte “Küreselleşme ve Yerel Kimlik Arayışlarında Politik Bir 
Araç Olarak Arkeoloji” başlıklı sunuyu Dr. Özdoğan dinleyenlerle 
paylaşmıştı. Konu başlığı benim için çok ilginç bulunmuştu. Bir bi-
lim dalının politik, politikada etkisi ya da arkeoloji biliminin politi-
kacılar tarafından nasıl kullanılabildiğini farklı bir bakış açısıyla Dr. 
Özdoğan Hoca’mızdan büyük bir keyifle dinlemiştik.

Bilindiği gibi Mehmet Celal Özdoğan yüksek öğrenimine Robert 
College den sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölümünde başlamıştır. Arkeoloji eğitimi bittikten 
sonra 1979 yılında ‘‘Fikirtepe’’ çalışmasıyla doktora derecesini alır. 
Burada özellikle eğitim sonrası doktora çalışmasının ne kadar zor, 

zahmetli ve uzun soluklu olduğunun altını çizmek isterim. 

Bu konferans sonrası Dr. Özdoğan Hoca’mıza küçük bir sürpriz 
hazırlanmıştı. Bunda benim de katkımın olmasından çok mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. Daha önce de adı geçen Prof. Dr. Ha-
let Çambel onun doktora hocası idi ve konferans günü Adana’da idi.

Sürprizin arka planına gelince:

Dr. Çambel her sonbaharda Karatepe – Aslantaş kazı çalışmala-
rına başlar ve gelecek ilkbahara kadar devam ettirirdi. Olağan sağlık 
kontrolleri için Kadirli’den Adana’ya gelen ve çoğu kez evimizde mi-
safir olan Dr. Çambel Hoca bu süreçte Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Hastanesinde yatmakta idi. Kendisini ziyaret ettiğimde Dr. Özdo-
ğan Hoca’nın konferansından bahsettim. Yattığı bölümün izni, Ç.Ü. 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan eşimin de katkılarıyla Dr. Çambel 
Hoca’mızı konferansa sürpriz dinleyici olarak götürdüm. Konferansı 
büyük bir ilgiyle dinledikten sonra lobide iki akademisyenin; hoca 
ve öğrencisinin karşılaşması duygu yüklüydü. Bu karşılaşmada yapı-
lan konuşmalardan aklımda kalan en ilginç anı Dr. Çambel Hoca’nın 
yaptığı espri ya da yorumdu: ‘‘…Ona göre Mehmet Özdoğan Ho-
ca’mız doktora çalışmasını çok erken bir sürede bitirmişti.’’ Burada 
konu olan süre 9 yıllık bir çalışmaydı. Günümüz değişik akademik 
aşama çalışmalarında bu sürenin ne kadar olduğunu değerlendirme-
nize bırakıyorum.

Kadirli’de olduğunu bildiği Dr. Çambel Hoca’sını Adana’da kon-
feransında görmek Dr. Özdoğan’a hazırlanmış hoş bir sürprizdi. Ça-
buk geçen bu buluşmadan sonra Dr. Çambel Hoca’mız yattığı bölü-
me tekrar geri götürüldü.

Sonraları Dr. Özdoğan ile değişik ortamlarda, özellikle Osma-
niye Korkut Ata Üniversitesinde 12 Ocak 20214’te kaybettiğimiz 
hocası Prof. Dr. Halet Çambel için düzenlenen anma etkinliklerin-
de karşılaştık. Etkinliklerde ve sonrası yapılan Karatepe – Aslantaş 
alan gezisinde arkeoloji ve yerinde koruma konusunda değerli görüş-
lerinden yararlanma olanağını buldum.

Üyesi olduğum TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesinde 4 
Ocak 2019 günü Dr. Özdoğan Hoca’mız yine ilginç bir başlıkla üye-
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lerimizle birikimlerinden bir sunu yaptı. Konu başlığı her zaman-
ki gibi ilginçti: ‘‘Atatürk ve Türk Arkeolojisi’’ başlıklı söyleşisinde 
genç Cumhuriyetimizin ve kurucu Önderimizin konuya bakış açısı 
ve öngörüsü üyelerimizle paylaşıldı.

Karatepe – Aslantaş Açık Hava Müzesi, ören yerinin UNESCO 
Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalara 2 Kasım 2018 yı-
lında Osmaniye de TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Os-
maniye Temsilciliğinin düzenlediği bir toplantı ile başlanılmıştır. 
Konuyla ilgili tematik sunuşlar İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Deniz Mazlum ve tarafımdan yapılmıştır. Osmaniye 
Valiliği Valilik Makamı, diğer kamu kuruluşları ve Kadirli Kültür 
ve Eğitim Vakfı-KAVAK bu etkinliğe katılmışlardır. UNESCO öl-
çütlerine uygun dosyanın akademik-bilimsel ayağının hazırlanma-
sında Prof. Dr. Aslı Özyar, Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan yer almıştır. Dr. Özdoğan’ın bu aşamada derin 
bilgisi, yönlendirici ve yol gösterici olması, bu hazırlığın çok kısa bir 
sürede tamamlanmasını sağlamıştır. Yerelde ve Ankara’da UNES-
CO ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aşamalarında özellikle KA-
VAK bir lokomotif gibi etkin rol oynamış, TMMOB Mimarlar Odası 
Adana Şubesi ve Osmaniye Temsilciliği de sürece destek vermiştir. 
Çok kısa sürede tamamlanan bu çalışmalar sonucu tüm belgeler ilgi-
li kuruma Mart 2019 da teslim edilmiştir.

Karatepe – Aslantaş Açık Hava Müzesi, ören yeri Nisan 2020’de 
UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir.

 Dr. Özdoğan Hoca’mızın Çukurova Bölgemize, Mimarlar Oda-
sı Adana Şubesine verdiği bu katkıların devam edeceğini biliyor ve 
yukarıda adı geçen Karatepe – Aslantaş Açık Hava Müzesi, ören 
yerinin UNESCO Dünya Mirası Ana Listesine alınması çalışmalara 
devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

1969 yılında öğrenimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesinde 2010 ‘da emekli oluncaya kadar bir akademisyen 
olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan Hoca’mın 
günümüze kadar ülkemiz kültür yaşamına yaptığı ve yapacağı katkı-
lar için sonsuz teşekkürler.

Profesör Mehmet Özdoğan hakkında düşüncelerim:   

     

Prof. Dr. Tamer Gök

Mehmet Özdoğan, arkeoloji alanında ve bilim dünyasında üstün 
özellikleri olan bir insandır. 

1970’li yıllardan bu yana yaptığı arkeolojik kazılar ile neolitik 
dönemin aydınlanmasına önemli katkıları olmuştur. Özellikle Ça-
yönü kazısı ve bulguları daha sonra başlayan tarihöncesi ve höyük 
kazıları için öncülük yapmıştır. Türkiye’de bilinmeyen, tanınmayan 
neolitik kültürün önemsenmesi ve yeni nesil arkeologların yetişme-
sinde önemli bir eğitmen olmuştur.

Neolitik dönem son yıllarda dünyada ve özellikle de ülkemizde 
çok popülerleşmiş, insanlığın ve kültürün gelişmesindeki birçok ka-
ranlık nokta da yeni bulgular ve keşifler sayesinde açıklığa kavuş-
muştur. Ortaya çıkan yeni bilgilerin yanı sıra Göbeklitepe’nin yaydı-
ğı şöhret gerçeklikle bağdaşmayan spekülatif yorumları beraberinde 
getirmiştir. Yerleşim ve uygarlık tarihinin yeniden yazılmaya baş-
landığı şu günlerde hayalci ve metafiziğe dayalı senaryolardan et-
kilenmemenin yolu Özdoğan’ın bulgu ve bilime dayalı açıklamaları 
olmuştur. Profesör Özdoğan kazı başkanlıklarının dışında arkeolojik 
alanda yapılan ve yapılacak çalışmalarda bilgi ve beceri birikim ne-
deniyle danışılan  ve  önderliği aranan kıdemli bir uzmandır.

Özdoğan’ın farklı ve önemli bir yönü de tarih ve arkeolojiye çok 
disiplinli (birçok bilim ve meslek alanını kapsayan) yaklaşımıdır. 
Arkeolojik kazılarda ve daha sonra da bulguların değerlendirip yo-
rumlanmasında meslekler arası uzmanlık bilgi ve becerilerin birlik-
teliğini, ortak çalışmasını temin ederek tarihin yazılmasında öncü 
ve bilimsel bir rol oynamıştır. Kazılan alanlarda çıkan objeleri ar-
keologların yanı sıra mimarlar, şehir plancıları, jeolog ve jeomorfo-
loglar, botanik ve zooloji alanının ve daha birçok farklı alanın bilim 
insanlarıyla birlikte değerlendirmek, yorumlamak sağlıklı sonuçlara 
varmakta önemli bir etmendir. Böylelikle incelenen dönemin gün-
lük yaşam kültürü, inançları ve davranış biçimleri hakkında edinilen 
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bilgilerle geçmiş hakkında tutarlı ve güvenilir açıklamalar yapılabil-
mektedir.

Profesör Özdoğan’ın arkeoloji ve tarih dışında bilim dünyasında 
da değerli çaba ve çalışmalarda bulunmuş, makaleleriyle, kitaplarıy-
la; davet edildiği toplantılara katılarak yaptığı konuşma ve anlatıla-
rıyla örnek bir öğretim üyesi olarak tanınmıştır. Bu etkinlikleri ülke 
sınırları dışında da gerçekleşmiş, uluslararası meslek camiasında 
takdirle anılan, yayınlarına çokça atıfta bulunulan bir bilim insanı-
dır.

Mersin, 28 Aralık 2021

Türk Arkeolojisinin Bilgesi 
Mehmet Özdoğan ve Bilgenin Zorlu Yolculuğu

 

Nezih Başgelen

 Tarihöncesi alanındaki araştırmaları, kazıları ve yayınlarının 
yanı sıra, eğitim ve koruma alanındaki çalışmalarıyla da ülkemiz ar-
keolojisindeki yeri ve  önemi tartışılmaz olan  değerli dostum sevgili 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın  İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı’ndaki kariyeri 
ulusal bir onurumuzdur. Ancak o, ülkemizi de onurlandıran ulusla-
rarası unvanlara da sahiptir.  Özdoğan,  2005 yılı başında Amerikan 
Ulusal Bilimler Akademisi’nin yabancı üyeliğine seçilmiştir. Arkeo-
lojinin, biogenetik  ve matematik gibi alanlarla birlikte bir bilim dalı 
olarak değerlendirilmesi açısından önem arz eden Amerikan Ulusal 
Bilimler Akademisi üyeliği, günümüz bilim dünyasında, en seçkin 
akademik üyelikler arasındadır.  Akademi 1863’te, ABD yönetimine 
bilim ve teknoloji konularında resmi danışmanlık yapması amacıyla, 
dönemin Devlet Başkanı Abraham Lincoln tarafından Kongre ka-
rarıyla kurulmuş özel bir kurumdur. Yabancı üyelerin oy hakkının 
bulunmadığı Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin günümüzde-
ki toplam üye sayısı 1976 iken bunlardan sadece 360’ı yabancı ülke 
bilim insanlarından oluşmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, bu 
onurlu bilim payesini alan üç Türk akademisyenden biridir…

 Ben bu yazıda Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın akademik, bilimsel 
ve sosyal yönlerinin yanında daha anlamlı bir payesine dikkat çeke-
ceğim: bilgeliğine…

 Türkçenin en gizemli ve onurlu sıfatıdır bilgelik. Pek çok şey bi-
len, pek çok şey görmüş geçirmiş, tecrübeli, iyi ahlaklı, bilgisi derin, 
bilgilerini kendisi kadar başkaları için de en yararlı şekilde kullanan 
eğitici ve öğretici insandır bilge…

 Ömrünü insanın uzak geçmişinin aydınlatılmasına ve gerçek-
lerin ortaya çıkarılmasına adamış Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, ge-
rek görüp geçirdikleri ve tecrübeleriyle, gerek bilgi birikimi ve öğ-
rendikleriyle, gerek paylaştıkları ve öğrettikleriyle, gerek saygın ve 
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saygılı ahlaki kişiliğiyle, gerekse güler yüzlülüğü ve sevecenliğiyle 
Türk arkeolojisinin bilge isimlerindendir.

 Akademik yaşamda profesyonelleşmek bilgiyi toplamak ve bil-
giyi yaymak bilgelik değildir. Günümüzde üniversiteden diplomayı   
alan herkes kendisini hemen uzman,  akademik unvanları  alanlar 
da  hemen alim olduklarını düşünüyor.  Bilgelik erdemli olmayı ve 
düşünmeyi amaç edinmektir. Bilgeliğin ayırt edici özelliği ise eleş-
tirel soru sormaktır. Özdoğan kendi yaptığı işin ne olduğu üzerine 
düşünen, irdeleyen ve bu bağlamda sorular soran bir bilim insanıdır.  
Peki onu bilgeleştiren şartlar nelerdir ve yaşamı boyunca bilgi ile 
kurduğu samimi ilişki onu nerelere ulaştırmıştır? Bunu anlamak için 
onun yaşanmışlıklarına  ve kariyer basamaklarına bakmamız lazım.

 30 Mayıs 1943’te İstanbul’da doğan, 1969’da İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kürsüsü’nden mezun olan, 1970 
yılında Kumtepe (1934 Yılı Kumtepe Kazısı Çanak Çömlek Toplu-
luğu  ve Küçük Buluntularının Değerlendirme ve  Tarihlendirilme-
si) konulu bitirme tezini verdiği halde kadrosuzluk nedeniyle aynı  
kürsüde uzun süre fahri asistanlık yapmak zorunda kalan, 1979’da 
Fikirtepe (1952-1954 Yılları Fikirtepe Buluntularının Değerlendi-
rilme ve Tarihlenme Sorunu) konulu teziyle doktor asistan, 1985’te 
doçent olan, 1994 yılında da profesör unvanını kazanan Özdoğan, 
daha öğrencilik yıllarındayken kazı alanlarında adı öne çıkan isim-
ler arasında yer almıştır.

 Öğrenciliği sürerken  İstanbul - Chicago Üniversiteleri Güney-
doğu Anadolu Karma Projesi’nin Çayönü kazılarında çalışan, daha 
sonra proje başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, ODTÜ 
Aşağı Fırat Projesi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarını yürütmenin 
yanında Uluslararası ODTÜ Keban ve Aşağı Fırat Projeleri Tepecik, 
Tülintepe, Değirmentepe kazılarında da alan yöneticilikleri yaptı. 
Türkiye Bilimler Akademisi-Kültür Sektörü ve Kültür Envanteri 
(TÜBA-TÜKSEK) konseptinin oluşmasında büyük katkıları bulu-
nan Prof. Özdoğan, 2001 yılında TÜBA-TÜKSEK pilot projeleri 
kapsamında Birecik - Suruç (Şanlıurfa) arkeolojik envanter çalışma-
larını yürüttü.

 Prof. Özdoğan, arkeolojik yüzey araştırmalarına getirdiği yön-

temlerle yeni bir model geliştirmiş, ilk neolitik topluluklarının Ana-
dolu’dan Güneydoğu Avrupa’ya yayılımlarını  araştırmıştır. Türkiye  
kıyı  kültürleri ile deniz seviyelerindeki  değişme arasındaki ilişkiyi 
ilk kez ortaya koyan isim olurken, doğal çevre ortamı ile arkeolojinin 
birlikte ele alınması gerekliliğinin ülkemizde yerleşmesine katkıda 
bulunmuştur.

 Anadolu Akeramik kültürlerini, Önasya Neolitik kültürlerinden 
ayıran özellikleri tanımlamaya çalışarak Anadolu modeline değişik 
bir yorum getirmiştir. Ülkemizin seçkin bilim üst kuruluşu Türki-
ye Bilimler Akademisi’nin de kurulduğu dönemde asli üyesi olan 
Profesör Özdoğan, özellikle Balkan kültürleri ile Anadolu/Önasya 
kültürleri arasındaki ilişkileri Trakya - Marmara Bölgesi yüzey araş-
tırmaları ve kazıları buluntularıyla araştırıp bilim dünyasına sun-
muştur.

 Doğu Trakya - Marmara Arkeolojik Araştırmaları ve Ilısu Baraj 
Gölü Teleilat kazıları başkanlığı ile aktif kazı hayatını noktalayan 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, bugün arkeoloji temelli sergilere belge-
sellere yaptığı katkılarla ve kaleme aldıklarıyla arkeoloji dünyamızı 
ışıtmayı sürdürmektedir.

 Kaleme aldığı kitaplar ve akademik makaleleri, Prof. Dr. Meh-
met Özdoğan’ın bilgelik imbiğinin hacmini göstermesi açısından 
çok önemlidir.

 O arkeolojinin tanım sorunsalından arkeoloji yöntemlerine, ar-
keolojinin temel sorunlarından Türkiye’nin arkeoloji politikalarına, 
hammaddelerden ustalık eserlerine kadar arkeoloji eğitimi açısından 
pek çok önemli esere imza attı….

 Bütün bu eserlerin alanda çalışanlar, alana ilgi duyanlar ve alan-
da öğrenim görüp, eğitim verenler açısından önemi tartışılmaz.

 Bu eserlerinden son dört tanesi özellikle onun bilgeliğe giden 
yolculuğunun anlaşılması      açısından özel önem taşımakta. 

Bu eserlerden ilki, onun ustalık devri eserlerinden olan                 
Hammaddeden Ustalara: Tarihöncesi  Arkeolojisinde Malzeme ki-
tabı. Prof. Özdoğan bu eserle arkeoloji alanında elde ettiği ve tüm 
arkeologlar ile sanat tarihçilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri derleyen 
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vazgeçilmez bir başvuru kitabına imza atmıştır.

 Eserin sunumundaki şu ifadeler, kitabın misyonunu özetlemek-
tedir: “İstanbul Üniversitesi’nde Halet Çambel’in kurarak geliştirdiği 
Prehistorya Anabilim Dalı, ilk baştan itibaren arkeolojik malzeme-
nin incelenmesine dayalı uygulamalı eğitim anlayışı ile Türkiye’de 
çağdaş arkeolojinin öncüsü olmuştur. Böyle bir eğitim sisteminin ge-
liştirilmesini sağlayan da, Çambel’in büyük bir öngörü ile kurduğu 
‘Prehistorya Laboratuvarı’ ile Türkiye’den ve dünyanın pek çok fark-
lı bölgesinden gelen arkeolojik malzemenin toplandığı zengin kolek-
siyonudur.” Yakındoğu arkeolojisinde tarihöncesi alanında araştır-
ma, kazı, yayın, eğitim ve koruma alanındaki çalışmalarıyla önemli 
bir yeri olan Mehmet Özdoğan, bilgi birikimini ve deneyimini bu 
zengin koleksiyona borçlu olduğunu her zaman belirtmiştir.  Bu bağ-
lamda her türlü arkeolojik çalışmanın temelini oluşturan malzeme 
bilgisine büyük önem veren Özdoğan, arkeolojik buluntuların yalnız 
biçimsel değil, hammadde özellikleri ve yapım teknolojisi bilgisiy-
le birlikte ele alınması gerektiğini öngörerek 1980 yılında başlattığı 
‘Malzeme Bilgisi’ dersini, sürekli geliştirerek emekli olduğu 2010 
yılına kadar kesintisiz vermiştir. Tarihöncesi dönemlerde kullanı-
lan başlıca buluntu türleri ile bunların yapım yöntemlerini ana çiz-
gileriyle tanıtmak ve böylelikle arkeoloji öğrenimine yeni başlayan 
öğrencilere yardımcı olmak bu kitabın ana amacıdır. Bununla bir-
likte her dönemde kullanılan başlıca hammadde türlerinin özellik-
leri, bunların işlenmesinde kullanılan yöntemler ve adı sıkça geçen 
bazı buluntu türleri de ana hatlarıyla ele alındığı için bu yayın, daha 
sonraki kültür dönemleriyle ilgili uzmanlık alanlarında çalışacak 
genç meslektaşlarımız için de yol gösterici niteliktedir. Ülkemizde 
ilk defa malzeme ile hammadde ve teknoloji ilişkisi üzerine çeviri 
olmayan Türkçe terimlerin kullanıldığı bu başvuru kitabı, Mehmet 
Özdoğan’ın 30 yıllık “Malzeme Bilgisi” dersinin deneyimleri ile 55 
yıllık mesleki birikimini harmanlayarak hazırladığı önemli bir eser-
dir. Tarihöncesi dönemler üzerine eğitim gören öğrencilere yönelik 
kapsamlı bilgilerle hazırlanan bu kitap, zengin içeriğiyle kültür tari-
hinin farklı alanlarında çalışanlara da her yönden yararlı olabilecek 
temel bir başvuru kaynağıdır.

 1960’lardan itibaren anı, gözlem ve yorumlarını içeren diğer üç 

eseri ise öncelikle kazılarda rol oynayan arkeolog ve kazı çalışanla-
rının portrelerini ölümsüzleştirmesi açısından eşsiz tarihi kaynak-
lardır. Tek tek bu kitaplara baktığımızda ise öne çıkan karakteristik 
noktaları şöyle özetleyebiliriz:

 1967 Yılı Van-Hakkâri Araştırmaları Tirşin Kaya Resimleri-
nin Bulunuşu: Arkeoloji, Etnografya ve Doğal Çevre…

 Bu eser, Mehmet Özdoğan’ın 1967 yılında Doğu Toroslar’ın 
Van-Hakkâri bölgesinde bir kısmını Muvaffak Uyanık’la birlikte, 
bir kısmını da tek başına yaptığı yüzey araştırması ve gezisi hak-
kında İstanbul’a döndüğünde yazdığı raporun yarım yüzyıl sonra 
farklı bir gözle elden geçirilerek kitaba dönüştürülmüş halidir. Söz 
konusu rapor 1967 yılında, Van-Hakkâri bölgesinde tarihöncesi kül-
türleriyle ilgili bilgilerin yok denecek kadar az olduğu bir dönemi 
yansıtması ve 50 yıl öncesi arkeolojisinin sahadaki bir fotoğrafını 
vermesi açısından ilginç bir belge niteliğindedir. Özdoğan’ın bu ra-
poru kitaba dönüştürülürken eklenen iki bölümün ilkinde Muvaffak 
Uyanık (1905-1975) kişilik olarak ele alınmakta, onun öncülük ettiği 
Tirşin araştırmalarının yanı sıra Cumhuriyet’in ilkelerine adanmış 
kişiliği ve eğitim sistemimizin geliştirilmesi için yaptığı katkılar ge-
nel hatlarıyla tanıtılmaktadır.Onun Mehmet Özdoğan’la gerçekleş-
tirdiği bu araştırmanın en önemli sonucu, Tirşin kaya resimlerinin 
ayrıntılı tespiti olmuştur. Bilindiği gibi Muvaffak Bey’i daha sonra 
başta Ersin Alok olmak üzere başka araştırmacılar da izlemiştir. Bu 
bağlamda sevgili Ersin Alok’un bölge ve Muvaffak Bey’le ilgili anı 
yazısı girişte yer almaktadır. Tirşin kaya resimlerinin bir kısmı daha 
sonra yerinden alınarak Van Müzesi’ne götürülmüştür.Kitabın Meh-
met Özdoğan’ın günümüzün bakış açısıyla kaleme aldığı ve “Giriş” 
olarak tanımladığı ikinci kısmında ise, daha çok Van’ın 60 km güne-
yinde yaklaşık 2900-2500 metre yüksekliğindeki Tirşin Yaylası’nda 
gerçekleştirdikleri 1967 yılı çalışmalarının, arka plandaki öyküsü 
tüm detaylarıyla anlatılmaktadır.1967 yılı  Van-Hakkâri yüzey araş-
tırmaları sırasında Mehmet Özdoğan’ın Doğu Toroslar’ın çok az bi-
linen bu bölgesinde çektiği fotoğraflar bugün çok değerli etnografik 
bir belgelemedir.
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Fırat’la Doğan Barajlarla Yok Olan Kurtarma Kazılarıyla 
(Geri Kazanılan) Kültür FIRAT 1964-2004 / 40 Yılın Öyküsü

 Bu eserin dünyada bir eşi benzeri var mıdır bilmiyorum ama 
dünya çapında baraj arkeolojisini araştıran her uzmanın okuması ge-
reken bir eser olduğunu söyleyebilirim. Türkiye açısından ise arkeo-
loji alanında olduğu kadar, sosyoloji ve ekonomi tarihi araştırmacı-
ları için de eşsiz bir kaynak. Fırat Nehri üzerine kurulan Türkiye’nin 
dönemindeki en büyük barajının nasıl kurulduğu, kurulum aşama-
sında baraj arkeolojisi alanındaki ilk kazılardan birinin kurtarma 
kazısı adıyla nasıl gerçekleştirildiği, kazı sırasındaki coğrafi alan ile 
politik ve sosyal koşullar bu kitapta karşımıza çıkıyor. Ancak ki-
tabı asıl ayrıcalıklı kılan, barajın kurulmasıyla birlikte coğrafyada, 
sosyal yapıda ve insan yaşamında nelerin değiştiğine dair tespitler. 
Ki Fırat’la doğan sulak kültürün kazanımların yanı sıra neleri kay-
bettirdiğine dair değerlendirmeler çok önemli. Özellikle de Harput 
kültürünün değişimine dair ibretlik anıları çok çok kayda değer…

 1960’lı Yılların Güneydoğu Anadolu’su:  İzlenimler – Yansı-
malar - Kazılar - Araştırmalar

 Bu eser bize Gaziantep Gedikli Karahöyük ve Diyarbakır Ça-
yönü kazıları hakkında önemli bilgiler sunarken, 1960’lı yıllarda 
bölgenin sosyo-politik ve ekonomik koşullarına dair izlenimler de 
aktarıyor. Güneydoğu’da o yıllardaki turizm olanaklarına dair iz-
ler yansıtması, eserin ek kazanımlarından biri. Ancak sanırım en 
önemli artı kazanımı, o yıllardaki eğitim politikalarının bölge hal-
kına nasıl yansıdığı ve bölgede görev alan öğretmenlerin nelerle mü-
cadele etmek zorunda kaldığını göstermesi olabilir…

Bu kitap esas olarak 1960’lı yıllarda Güneydoğu Anadolu’da 
Mehmet Özdoğan’ın çektiği fotoğrafların, kısmen o günlere ait anı-
larıyla bütünleşmiş bir derlemesidir. 1964 yılı Mayıs ayı sonlarında 
Çayönü kazısına katılmak için, İstanbul Haydarpaşa Garı’ndan kal-
kan ve o yıllarda kömürle çalışan Kurtalan Ekspresi’yle kömür tozu 
soluyarak Ergani’ye ulaşıncaya kadar geçen 70 saatlik bir yolculuk 
sonrasında ilk kez tanıştığı Güneydoğu’yu konu almaktadır. O yıl, 
Temmuz ayında Siirt Pervari Herekol Dağı’nda göçerlere gönüllü 
öğretmenlik yapmak için, ardından da bir arkadaşıyla kışın tam or-

tasında Gaziantep’ten Mardin’e ve Diyarbakır’a kadar bir uçtan öbür 
uca bölgeyi tanımak için bir yıldan daha kısa bir süre içinde Güney-
doğu Anadolu’ya iki kez daha gitmiştir. Sonraki 40 yıl boyunca her 
yıl en az bir kere Güneydoğu Anadolu yolcusu olmuş; kazı, yüzey 
araştırması, gezi olarak bir yılın en az birkaç ayını bölgenin bir yer-
lerinde, çoğu kez yerel halkla iç içe geçirmiştir.

Birbirlerinden bağımsız, ayrı amaçlar, ayrı nedenlerle yaptığı 
geziler burada kısmen birleştirilerek, kısmen de ayrı ayrı öyküler 
olarak sıralanmaktadır. Bunlar Mehmet Özdoğan’ın arşivinde olan 
fotoğrafların akışına göre sıralanarak bize o yılların Güneydoğu 
Anadolu’sunu onun gözünden anılar çerçevesinde anlatmaktadır.

 Bu eserler Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın hem geçmişte yaşa-
dıklarını, hem geçmişin bugün yaşayan Mehmet Özdoğan üzerin-
deki etkilerini, hem de bugün yaşayan Mehmet Özdoğan’ın geçmi-
şe bakışından doğan yeni duygularını içeriyor…

 Eserlerde hem onun anılarına hem de yüzey araştırmaları ve 
gezileri hakkında İstanbul’a döndüğünde yazdığı raporlara ulaşa-
biliyoruz. Bu kitaplar bize Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın arkeolog 
olarak sadece toprağı kazan ve kitaplardaki bilgileri harmanlayan 
biri olmadığını; bulunduğu coğrafyalarda çevresini, çevresindekile-
ri, insanları ve toplumları da derinlemesine incelediğini gösteriyor.

Prof. Özdoğan ülkemizde uzmanı olduğu alanlarda, çalıştığı pro-
jelerde ve araştırdığı konularda daima nedenleri sorgulayan ve bunun 
geçerli cevaplarını bulmaya çalışan bir yaklaşım ortaya koymuştur. 
Uzman olduğu konuların ayrıntıları içinde çalışırken bulduklarının 
neye yaradığını ve yaşadığımız toprakların kültür tarihi açısından 
öneminin ne olduğu sorusuna cevap aramayı daima ön planda tut-
mayı prensip edinmiş, araştırmalarındaki verilerin ayrıntılı dünyası 
kadar çalıştığı alanın sorunlarına yönelik pratik ve teorik gözlemle-
rini her zaman çevresiyle ve kamuoyuyla paylaşmaya da özen göster-
miştir. Uzun uzun anlatıp, sizi alıntılarla yormak istemiyorum ama 
yaşananları tüm gerçeklikleriyle okuyacağınız bu kitaplardaki her 
satırın, onu bilge kılan hayat yolculuğunun zorlu aşamalarını göster-
mesi açısından bizler içinde örnek alınacak gözlemler deneyimler ve 
anılar olduğunu söylemekle yetiniyorum.

 Kendisine uzun ömürler diliyor ve bilgelik ışığının üzerimizde 
daha uzun yıllar ışımasını diliyorum….
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1. Mehmet Özdoğan, Kırklareli Aşağıpınar kazısında 
(Fotoğraf: Nezih Başgelen).

2. 1975 Samsat yüzey araştırması, Fırat kıyısı, Mehmet Özdoğan 
ve şöför Mahmut Ulu.

Arşivimdeki 

Mehmet Özdoğan 

Fotoğrafları 
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3. Robert J. Braidwood, Linda Braidwood, Halet Çambel, Wulf Schirmer, 
Mehmet Özdoğan ve Werner Schnuchel Çayönü kazısında (Fotoğraf: Nezih 
Başgelen).

 

4. TÜBA-TÜKSEK Projesi Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 
(İ.Ü.), Sabahattin Türkoğlu (Yıldız Sarayı), Prof. Dr. Afife Batur (İ.T.Ü.), 
Dr. Nurettin Yardımcı (Vakıflar Gen. Md.) Prof. Dr. Engin Bermek (TÜBA 
Başkanı), Nezih Başgelen (Arkeoloji ve Sanat), Prof. Dr. Mete Tapan (İ.T.Ü.), 
Prof. Dr. Ufuk Esin (TÜBA-AR, TÜBA), Oktay Ekinci (Mimarlar Odası), Prof. 
Dr. Ayla Ödekan (İ.T.Ü.), Dr. Orhan Silier (Tarih Vakfı), Yrd. Doç. Dr. Aslı 
Özdoğan (İ.Ü.), Doç. Dr. Mihriban Özbaşaran (İ.Ü.), Prof. Dr. Numan Tuna 
(O.D.T.Ü. TAÇDAM).

5. Soldan sağa: Nezih Başgelen, Refik Duru, Hayat Erkanal, 
Mehmet Özdoğan, Harald Hauptmann, Marcella Frangipane, 
Aksel Tibet, Mihriban Özbaşaran, Aslı Erim Özdoğan, Gül Pulhan, 
Urfa yakınlarındaki Göbeklitepe kazısı çevre inceleme gezisinde 
Haziran 1998.
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6.24 Eylül 2000 - Gaziantep’te yapılan “Barajlar ve Tarihi Miras Buluşması” 
toplanntısına katılanlar: Özgen Acar, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Nezih 
Başgelen, Rıfat Ergeç, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Zeynep Oral, Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan, Prof. Dr. Aymelek Özer, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Aksel Tibet, Prof. Dr. 
Numan Tuna.

 7.Tirşin kaya resimlerinden bir örnek. 

 

8. Van - Hakkari araştırmaları sırasında çektiği resimlerden biri.
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9. Tepecik İlk Tunç Çağı III’e ait hemen hemen tüm olarak çıkan 
boynuzlu ocağı kutlarken; soldan Alparslan Koyunlu, Mustafa 
Büyükkolancı, Sedat Göksu, Turhan Birgili, bekçimiz Hasan Dayı, 
Tarık Musa, Mehmet Özdoğan.

 

10. Kıraç Beyi’nin evi; solda en arkada Muhtar Şerif, yanında restoratör 
Satılmış Sapsızoğlu, en solda Turhan Birgili, yanında önde Alparslan Koyunlu, 
arkasında Füsun Esin, onun arkasında Mustafa Büyükkolancı, Mustafa’nın 
yanında Tarık Musa, Tarık’ın yanında Ayşe Özkan, onun arkasında Mehmet 
Özdoğan, Ayşe’nin yanında Kıraç Beyi.

11. Zaimoğlu Konağı, leylekle paylaştığımız dam: 1 Tarık Musa, 2 Edip Özgür, 
3 Ali Harmankaya, 4 Akın Aksoy, 5 Muhtar Şerif, 6 Mehmet Özdoğan, 7 Metin 
Gökçay, 8 Muhtarın ağabeyi Hayri Erikçi.

 

12. Baraj gölünün suları Munzuroğlu’na yaklaştıkça, yolumuz kesilmeden 
taşınabilmek için, günlük ölçümleri yaparken Mehmet Özdoğan ve Tarık Musa.
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13. Anadolu’da ilk rehberlik deneyimi, Konya 1961.

 

14.1978 Çayönü kazı ekibi. Üst sıra soldan: x, Berrin Kuşatman, Sara Atabay, 
Michael Davis, Güven Arsebük, Mehmet Özdoğan, Mehmet Ündemiş, Aşcı 
Mumu, x, Savaş Harmankaya; 2. sıra soldan: Erhan Bıçakcı, Linda Braiwood, 
Ayşe Baykal Seeher, Robert Braidwood, Halet Çambel, Wulf Schirmer, Münire 
Hanım, Aslı Erim, Sevil Gülçur; önde solda Werner Schnell, sağda.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan  

Or Words About The Old Friend

                                                                                                

 Ivan Gatsov

For the past 30 years I have had the chance, the honour and the 
pleasure to work with Prof. Dr. Mehmet Özdoğan . Sometimes even 
such notable people as Mehmet Özdoğan happen to work and inte-
ract with ordinary people like me. There is no explanation for this 
phenomenon, but it is one of those mysteries that keeps us interested 
in science, and makes it so fascinating… Because those individuals 
who have an exceptional range of research, vision, charm and an 
incredible sense of humour, inevitably become a phenomenon that 
transcends their times, whether they want to be or not.

It was the beginning of the century. As in every summer campa-
ign, I worked on the lithic collections from the famous prehistoric 
settlement of Aşağı Pınar.The camp of the expedition was located 
in the village of Ahmetçe, near the town of Kırklareli in Eastern 
Thrace. In this place, Mehmet had transformed a village yard into a 
centre for archaeological research in Thrace. As always, I was with 
Pepa Nedelcheva – back then a student, today a doctor of prehistory, 
and we continue to work together. She was pregnant at the time, but 
she did not refuse to take part in the expedition, fully adhering to the 
life regime established by Mehmet. To all my arguments for staying 
in Sofia under medical supervision, and not taking the chance of 
increasing the population of Ahmetçe by even one inhabitant in the 
severe summer heat, she replied: “I can’t help but see Mehmet Bey, 
Eylem, and Necmi this year as well.” I understood, and inside I sec-
retly agreed with her.

In this connection, I remembered a tangential event of our life in 
Ahmetçe. One day in August, sometime in the late afternoon, Meh-
met told me that several colleagues from the Troy excavation team 
would arrive at the camp in the evening to visit the excavations of 
Aşaği Pinar. This made me very happy, since for years I was part 
of the Troy team. In my opinion, the greatest wealth of Troy issued 
from the people on the team who explored this legendary place, and 
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not so much from its treasures or the great heroes of the historic war 
and their famous loved ones. 

“Of course, you will be late for work tomorrow,” said Mehmet, 
carelessly. I explained to him that this had never happened to me 
before. He agreed, but clarified that still, it is inevitable, and that I 
should prepare for it mentally. He then calmly and precisely expla-
ined to me the sequence of anticipated individual tragicomic epi-
sodes. “Once the group from Troy arrives, one of the girls will ask 
me, ‘when do you finish work?’ When I answer, she will say, ‘very 
interesting,’ and ask you to go to town with them to show them to 
their hotel. Then, already in the town, one of the group will propose 
having dinner at a nearby restaurant. Someone will say that he is not 
feeling well, that he will not consume, and will therefore be able to 
take you back to the camp at the end of the night. You will proceed 
to laugh and talk until it is very late. When you wake up the next 
morning,” Mehmet concluded, “you will be late.”

At some time in the evening, the group from Troy arrived. I sto-
od around Mehmet to see how true his predictions would be. I did 
not have to wait long. When, after Mehmet’s answer about working 
hours, one of the ladies said, “very interesting,” I realized that I could 
not escape my preordained fate. Of course, I went with the group to 
help them find their hotel in Kırklareli. Of course, there was a pro-
posal to go to a restaurant, and of course someone said he was not 
feeling well, but we should not worry – we should have fun, and he 
will give me a lift safely back to the village. Of course, we sat in a 
restaurant that evening. The thoughts of how fatigued I was after the 
hard weeks of work, the terrible heat, the spiders – all this remained 
in the background of my fevered head. We were in the incredibly 
agreeable atmosphere of one of the small Turkish restaurants, where 
you forget at least for a moment all these things your mind wishes 
to forget… And when I woke up the next morning, how could I be 
surprised that my roommates were already gone? In the middle of 
the room stood only the huge neighbour dog Burun, staring at me 
and patiently waiting for me, as always, to start petting him.

In the courtyard of the camp, around the table with the displayed 
pottery, Mehmet was explaining something to my Trojan colleagues, 

as only he could. At one point our eyes met, and there was silence. 
The only thing I managed to say was: “How is it possible to know 
everything in advance?” I will remember his answer forever: “Of 
course I know. After all, I am myself the old Byzantine Empire!”

Prof. Mehmet Özdoğan veya eski dostla ilgili sözler

Ivan Gatsov

30 yıldır Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile çalışma şansım, şerefim 
ve mutluluğum oldu. Bazen Mehmet Özdoğan gibi önemli kişiler 
bile benim gibi sıradan insanlarla çalışıyor ve etkileşime giriyor. 
Bu olgunun bir açıklaması yok ama bilime ilgi duymamızı sağlayan 
ve onu bu kadar büyüleyici kılan gizemlerden biri, olağanüstü bir 
araştırma yelpazesine, vizyona, çekiciliğe ve inanılmaz bir mizah 
anlayışına sahip olmasıdır. Bu tip kişiler  isteseler de istemeseler de 
çağını aşan bir fenomen haline gelirler. 

Yüzyılın başıydı. Her yaz kampanyasında olduğu gibi, Aşağı Pı-
nar’ın ünlü tarih öncesi yerleşiminden litik koleksiyonlar üzerinde 
çalıştım. Keşif kampı Doğu Trakya’da Kırklareli ilçesi yakınlarında-
ki Ahmetçe köyündeydi. Mehmet burada Trakya’da bir köy avlusunu 
arkeolojik araştırma merkezi haline getirmişti. Her zaman olduğu 
gibi, Pepa Nedelcheva ile birlikteydim – o zamanlar bir öğrenci, bu-
gün bir tarihöncesi doktoru ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. O 
sırada hamileydi, ancak Mehmet’in kurduğu yaşam rejimine tama-
men bağlı kalarak sefere katılmayı reddetmedi. Sofya’da tıbbi göze-
tim altında kalması ve şiddetli yaz sıcağında Ahmetçe’nin nüfusunu 
bir kişi bile artırmaması konusundaki kanıtlarıma “Mehmet Bey’i, 
Eylem’i ,Necmi’yi ve Ahmetçe’yi  bu yılda görmeden yapamam.’’ 
diye yanıtladı. Anladım ve içten içe onunla hemfikir oldum.

Bu vesileyle Ahmetçe’de hayatımızın teğet bir olayını hatırladım. 
Ağustos ayında bir gün, öğleden sonra bir ara, Mehmet bana Truva 
kazı ekibinden birkaç meslektaşının akşam Aşağı Pınar kazılarını 
ziyaret etmek için kampa geleceğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti 
çünkü yıllardır Truva ekibinin bir parçasıydım. Bana göre Truva’nın 
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en büyük zenginliği, hazinelerinden veya tarihi savaşın büyük kah-
ramanlarından ve onların ünlü sevgilisinden değil, bu efsanevi yeri 
keşfeden ekipteki insanlardandır.

“Elbette yarın işe geç kalacaksın,” dedi Mehmet umursamazca. 
Ona bunun daha önce başıma gelmediğini açıkladım. Kabul etti, an-
cak yine de kaçınılmaz olduğunu ve buna zihinsel olarak hazırlan-
mam gerektiğini açıkladı. Sonra sakince ve kesin olarak bana bek-
lenen bireysel trajikomik bölümlerin sırasını açıkladı. “Truva’dan 
gelen grup geldiğinde kızlardan biri bana ‘işini ne zaman bitiriyor-
sun?’ diye soracak. Cevap verdiğimde, ‘çok ilginç’ diyecek ve onları 
otellerini göstermek için onlarla birlikte şehre gitmemi isteyecek. 
Daha sonra kasabada gruptan biri yakındaki bir restoranda akşam 
yemeği yemeyi teklif edecek. Birisi kendini iyi hissetmediğini, ama 
tüketmediğini söyleyecek ve bu nedenle gecenin sonunda sizi kam-
pa geri götürebilecek. Çok geç olana kadar gülmeye ve konuşmaya 
devam edeceksiniz. Ertesi sabah uyandığında,” dedi Mehmet, “geç 
kalacaksın.”

   Akşam bir saatte Truva’dan gelen grup ulaştı. Tahminlerinin 
ne kadar doğru olacağını görmek için Mehmet’in etrafında durdum. 
Uzun süre beklemek zorunda değildim. Mehmet’in mesai saatleriyle 
ilgili cevabından sonra hanımlardan biri “çok ilginç” deyince, ka-
derimden kaçamayacağımı anladım. Tabii ki grupla birlikte Kırk-
lareli’ndeki otellerini bulmalarına yardımcı olmak için gittim. Tabii 
ki, bir restorana gitme teklifi vardı ve tabii ki biri kendini iyi hisset-
mediğini söyledi, ama endişelenmemeliyiz – eğlenmeliyiz dedi ve o 
beni güvenli bir şekilde köye geri götürecektir dedi.  Tabii o akşam 
bir restoranda oturduk. Haftalar süren yoğun çalışmadan, korkunç 
sıcaktan, örümceklerden sonra ne kadar yorgun olduğumla ilgili dü-
şünceler - tüm bunlar ateşli kafamın arka planında kaldı. Aklınızın 
unutmak istediği tüm bu şeyleri en azından bir an için unuttuğunuz 
küçük Türk restoranlarından birinin inanılmaz keyifli atmosferin-
deydik… Ve ertesi sabah uyandığımda oda arkadaşlarımın çoktan 
gitmiş olmasına nasıl şaşırdım. Odanın ortasında sadece kocaman 
komşu köpeği Burun durmuş, bana bakıyor ve her zamanki gibi sa-
bırla onu okşamaya başlamamı bekliyordu.

Kampın avlusunda, çömleklerin sergilendiği masanın etrafında 
Mehmet, Truvalı meslektaşlarıma elinden geldiğince bir şeyler anla-
tıyordu. Bir anda gözlerimiz buluştu ve sessizlik oldu. Söyleyebildi-
ğim tek şey şuydu: “Her şeyi önceden bilmek nasıl mümkün olabi-
lir?” Cevabını sonsuza kadar hatırlayacağım: “Elbette bilirim. Ne de 
olsa ben eski bir Bizans İmparatoruyum!”
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Mehmet Bey ile İstanbul Anılarım

Yutaka Miyake1

Çok değerli hocam Mehmet Bey ile ilk defa 1986 yılında tanış-
tım. O zaman ben Türk Hükümeti’nin burslu öğrenci olarak İstanbul 
Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı’na gelmiştim. İstanbul’a gel-
meden önce, en fazla bir iki yıl kalıp, sonra kendi memleketime, yani 
Japonya’ya dönerim diye düşünüyordum. Fakat sonuçta toplam yedi 
yıl İstanbul’da kaldım, doktora çalışmalarımı da İstanbul’da yaptım 
ve şimdi de hemen hemen her yıl arkeolojik kazı çalışmaları için 
Türkiye’ye gelip gidiyorum. Asıl  planımı tamamen değiştiren en 
büyük etken de kuşkusuz Mehmet Bey ile tanışmış olmam ve onun 
Prehistorya Anabilim Dalı’nda (A.D) olması idi.

Ta Japonya’dan İstanbul’a kadar gelmemin nedeni, Yakındoğu 
Neolitik kültürüne meraklı bir öğrenci için, İstanbul Üniversitesi 
Prehistorya A.D.’nın  bir ayrıcalığının var olması idi. 1960’lı yıllar-
da başlatılan Diyarbakır İli Çayönü kazıları, İstanbul Üniversitesi ile 
Chicago Üniversitesi’nin ortak projesi olarak yürütüldü ve dünyaca 
meşhur bir Neolitik yerleşim yeri olarak biliniyordu. Bunca önemli 
projeyi gerçekleştirilmiş olan ve arkeoloji dalında Türkiye’nin önde 
gelen Prehistorya A. D.’nın nasıl bir yer olduğu çok merak ediyor-
dum.

Ben İstanbul’a geldiğimde, Prehistorya A.D.’nın kurucusu ve Ça-
yönü kazı başkanı olan Prof. Halet Çambel, yakın bir zaman önce 
emekliye ayrılmıştı. Ancak Prehistorya A. D.’nın, başta Prof. Ufuk 
Esin, Prof. Güven Arsebük ve Mehmet Bey olmak üzere, çok güç-
lü kadroyla Türkiye’nin çeşitli yerlerde faaliyetlerini sürdürdüğünü 
öğrendim ve İstanbul’a gelmemin doğru bir karar olduğunun hemen 
farkına vardım.Fakat tam hazırlıklı olarak gelemediğim için, dil so-
runum  vardı. O yüzden ilk aylarda Türkçe kursuna daha ağırlık 
vermek zorunda kaldım ve mümkün olduğunca bakkal amcalar gibi 
o zaman tanışabildiğim sınırlı kişilerle sohbet ederek, pratik kazan-
maya çalıştım.

Bu durumu tamamen değiştiren, o yılın yaz aylarda gerçekleştiri-

len Yarımburgaz Mağara kazısı olmuştur. Yarımburgaz Mağarası ile 
o zaman ekip üyesi olarak çalıştığım ve Türkiye’deki ilk Japon kazısı 
olan Kaman-Kalehöyük Türkiye’de katıldığım ilk kazılar olmuştur. 
Bir tarafta Kaman-Kalehöyük kazısı sürerken, Yarımburgaz kazısı-
na da katılmama izin veren Dr. Sachihiro Omura’ya ve tabii ki bu 
kazının fiilen yürütücüsü Mehmet Bey’e  birer teşekkür borçluyum.

Yarımburgaz Mağara kazısı, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin de-
netiminde bir öğrenci kazısıydı. Sabah İstanbul Arkeoloji Müzeleri-
nin çınar ağaçları altındaki çay bahçesinde toplanıp, araçlarla Kü-
çükçekmece’nin kuzeyinde yer alan mağaraya gidiyorduk ve akşam 
şehre dönüyorduk. Hatta bir gece de nöbet tutmak için mağara önün-
de kurulan çadırda da kalmıştım. Sanıyorum o zamana kadar iyi 
kötü Türkçeyi konuşmaya başlamıştım ve genç öğrencilerle bazen de 
şakalaşarak, çok güzel ortamda keyf içinde çalıştık. Arazide birlikte 
çalışmanın  en güzel tarafı, birlikte olan insanlarla hemen yakınlık 
sağlanabilmesidir. Yarımburgaz’da birçok arkadaşla yakın ilişki ku-
rabildiğim gibi, Mehmet Bey’i de daha yakından tanıma fırsatım ol-
muştu. Mehmet Bey gizlisi saklısı olmayan ,çok cana yakın ve rahat 
biriydi. Lisans üstü öğrenciler ise, ona “Mehmet Ağabey” diye hitap 
ediyorlardı. Çok tecrübeli ve konusunda uzman bir arkeolog olması 
bir yana, ilk zamanlarda bir insan olarak da bana çok dikkat çekici 
gelmişti.

Son baharda kazıdan dönünce, daha sık sık fakülteye uğrama-
ya başladım. Prehistorya laboratuvarı, benim için bir hazine gibiy-
di. Ortada çekmeceleri Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen çeşitli 
malzemelerle dolu üstü mermer levhalarla kaplı büyük altı tane masa 
vardı. Arka taraftaki dolaplarda da kasa kasa malzemeler ve yandaki 
küçük depoda da tavana kadar dolu plastik kutular  vardı. Sadece 
yayınlardan tanıdığım malzemeler göz önünde idi ve Yarımburgaz  
kazısından çıkan çanak çömlekler de büyük masanın üzerine se-
rilmiş durumdaydı. Onları istediğim kadar elime alıp bakabiliyor-
dum. Yani her şey serbest ve ortadaydı. Bu da Prehistorya A. D.’ nın 
ve Mehmet Bey’in eğitim anlayışı ve uygulamasıydı. Mehmet Bey 
derslerden çıkınca laboratuvara uğrar ve bazen birlikte malzemeleri 
bakarak, çeşitli konular hakkında tartışırdık. İstanbul’da katıldığım 
derslerden ve seminerlerden çok şey öğrendim, ama benim için en 
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güzel ve en  iyi eğitim yeri, elinde bol şekerli çayı ve Maltepe sigara-
sıyla Mehmet Bey’den  bu laboratuvarda öğrendiklerim oldu.

Aradan iki sene geçtiği halde Japonya’ya dönmek tamamen pla-
nımdan çıkmıştı. Bu kadar güzel ortamı başka bir yerde kolay kolay 
bulunamayacağımdan emin olmuştum. İki sene boyunca, İstanbul’da 
daha uzun bir süre  kalıp  doktora çalışmalarımı Prehistorya A. D.’ 
nda yapmaya karar vermiştim. Toplam yedi yıla varan bu İstanbul 
dönemim, hayatımdaki en heyecanlı, en canlı ve en doyurucu günler 
olmuş olmakla birlikte, daha sonraki mesleki hayatım için de her 
zaman temel olarak kaldı ve hala da öyle devam ediyor. İstanbul’dan 
Japonya’ya döndükten sonra da Mehmet Bey ile olan ilişkilerim hiç 
değişmeden devam etti ve hatta daha da yoğun oldu. 2004 yılında 
Diyarbakır İli  Bismil İlçesi’nde kazıya başlarken ve 2010 yılında 
Hasankeyf  Höyük ’te çalışmalarımıza başlarken de, Mehmet Bey 
her türlü yardımını esirgemedi ve o destekler olmasaydı bu iki proje-
yi zaten gerçekleştiremezdik. 

İstanbul’a her gelişimde Mehmet Bey’in yanına uğruyorum ve 
konu hemen arkeolojiye geçiyor, tıpkı o laboratuvardaki eski günler 
gibi. Arka arkaya yeni fikrilerini ve yeni bakış açısını  aktarınca 
, bazen şaşırıp kalıyorum. Daha önce hiç aklımdan bile geçmeyen  
fikirler olduğundan sessiz  ya da yanıtsız kalıyorum. Bu fikirler ve 
bakış açıları çok beyin yorucu, ama aynı zamanda uyarıcı ve hare-
kete geçirici görüşlerle dolu olduğu için sonrasında  uzun uzun beni 
düşündürüyor. Bu daimi seminere katılabildiğim için kendimi çok 
şanslı buluyorum ve buna izin veren değerli hocam Mehmet Bey’e 
çok teşekkür borçluyum.

1Tsukuba Üniversitesi, Japonya

Pulling a Much  Longer And 
More Complex Neolithic Together:
How Mehmet Helped

Peter Ian Kuniholm1

Mehmet Özdoğan and I first met when he was my student in Lise 
III English at Robert Kolej Lisesi in 1962.  Mehmet now says he wis-
hes he had taken the instruction more seriously, a note confirmed by 
either Ufuk Esin or Halet Çambel or perhaps both.

Years later we rediscovered each other, and it is a pleasure to say 
that Mehmet’s career has been brilliant.  The Neolithic is a difficult 
period, and in order to understand it properly requires the acquisiti-
on of the scholarly languages, particularly German, and the ability 
to look at a site from anthropological, geomorphological, chrono-
logical, architectural, technological, osteological, agricultural, and 
other perspectives.  Moreover, Turkey does not exist in a vacuum.  
A knowledge of what is going on in the Levant, the Caucasus, the 
Balkans, Greece, and other regions is essential to understanding any 
early Turkish site.

Archaeologists in Turkey who study classical imports from At-
hens and Corinth, or who look at decorated Minoan and Mycenaean 
pottery have it easy.  Prehistoric material is not at all easy.  Mehmet 
can look at an assortment of potsherds from an early site in Anatolia 
and immediately recognize imported Ezero III or Karanovo IV sher-
ds when he sees them when many of his colleagues cannot.

Fifty years ago, when I was first studying the Neolithic with Ge-
orge Bass, the received wisdom was that the Aegean Neolithic was a 
1000-year long period running roughly from 6000 to 5000 BC.  Now 
that has exploded into a much longer and much earlier period, and 
Mehmet has played an important part in it.

Mehmet at the beginning had the advantage of working with Ro-
bert and Linda Braidwood and with Halet Çambel at Çayönü, after 
which he took on his own sites.  But instead of merely issuing a series 
of stand-alone site reports, he tried to put their stories into a compre-
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hensive perspective.  And he published his findings.  The Neolithic 
in Turkey was once capable of being summed up in a single volume, 
two at best.  The latest iteration, of which Mehmet was the lead edi-
tor, was six volumes, and there would have been seven if everybody 
had produced texts as promised.

Mehmet still has work to do.  A number of his teachers and col-
leagues died without getting their reports into print.  I gather that he 
has taken on the job of doing this.  Kolay gelsin, Mehmet!

1Professor emeritus, Cornell University 
Research Professor, University of Arizona

Uzun ve karmaşık  olan Neolitik Dönemi bir araya getirme: 
Mehmet’in Katkısı

Peter Ian Kuniholm1

Mehmet Özdoğan ve ben ilk olarak 1962’de Robert Kolej Lise-
si’nde Lise III İngilizce dersinde öğrencimken tanıştık. Mehmet 
şimdi keşke tavsiyeleri daha ciddiye alsaydım diyor,  Ufuk Esin ya 
da Halet Çambel ya da belki her ikisi tarafından onaylanan bir not.

Yıllar sonra birbirimizi yeniden keşfettik ve Mehmet’in kariye-
rinin parlak olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Neolitik 
dönem zor bir dönemdir ve onu doğru bir şekilde anlamak için, özel-
likle Almanca olmak üzere akademik dillerin edinilmesini ve bir 
alana antropolojik, jeomorfolojik, kronolojik, teknolojik, osteolojik, 
tarımsal ve diğer perspektiflerden bakma becerisini gerektirir. Er-
ken dönem Türkiye yerleşimini anlamak için Türkiye’yi çevreleyen 
Levantta, Kafkaslarda, Balkanlarda, Yunanistan’da ve diğer bölge-
lerde neler olup bittiği bilgisi zorunludur. 

Atina ve Korint’ten gelen  klasik ithal ürünleri inceleyen veya 
süslü Minos ve Miken çanak çömleklerine bakan Türkiye’deki ar-
keologların işi çok kolay. Tarihöncesi malzeme hiç de kolay değil. 
Mehmet, Anadolu’daki eski bir yerleşim yerinden çeşitli çanak çöm-
lek parçalarına bakabilir ve birçok meslektaşının bakıp ta bilemediği  
Ezero III veya Karanovo IV çanak çömlek parçalarını görür görmez 
hemen tanıyabilir.

 Elli yıl önce, George Bass ile Neolitik’i ilk incelerken, Ege Neo-
litik’inin kabaca M.Ö 6000’den 5000’e uzanan 1000 yıllık uzun bir 
dönem olduğuydu. Şimdi bu çok daha uzun ve çok daha erken bir 
döneme girdi ve Mehmet bunda önemli bir rol oynadı.

Mehmet başlangıçta Robert ve Linda Braidwood ve Halet Çam-
bel ile Çayönü’nde çalışma avantajına sahip oldu, ardından kendi 
bölgesine girdi. Ancak yalnızca bir dizi bağımsız kazı yerleşim yeri 
raporu yayınlamak yerine, hikayelerini kapsamlı bir perspektife 
sokmaya çalıştı. Ve bulgularını yayınladı. Türkiye’deki Neolitik bir 
zamanlar en iyi ihtimalle iki ciltte veya tek bir ciltte özetlenebilirdi. 
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Mehmet’in baş editörü olduğu en son tekrar altı ciltte tamamlandı 
ve herkes söz verdiği gibi metinler üretmiş olsaydı yedi cilt olacaktı. 

Mehmet’in hala yapacak işleri var. Bazı öğretmenleri ve meslek-
taşları raporları basılamadan öldü. Bunu yapma işini üstlendiğini an-
lıyorum. Kolay gelsin Mehmet!

 1 Emeritus Profesör, Cornell Üniversitesi
   Araştırma Profesörü, Arizona Üniversitesi

An Ambassador of Universal Cultural History. 
Working with Mehmet Özdoğan in Eastern Thrace

Heiner Schwarzberg1

At the beginning of my first trip to Thrace, I had no idea that this 
journey would change my life and shape it for years to come. In July 
1996, I was sitting in a coach that took me from Istanbul to Kırkla-
reli. In my hand I held a piece of paper with the three handwritten 
words “Otogar” and “Ahmetçe köyü”. As a young student, I was to 
be part of an international team excavating one of the oldest settle-
ments in Europe in Eastern Thrace. After my arrival it took a while 
and the courtyard of the excavation house filled up with a colourful 
group talking in different languages. It was a day off and the team 
was returning from a field trip. A friend who had recommended me 
for the dig introduced me to the two excavation directors - Hermann 
Parzinger and Mehmet Özdoğan.

I was one of the trench masters in a new area of the flat settlement 
mound, did not speak a word of Turkish at the time and worked with 
five Turkish teenagers who in turn did not understand a single word 
of English. After a few days we developed our own language with 
hands, feet and a poorly copied list of the most important words and 
worked very well together. Soon I was able to ask for a straight profi-
le – but could not buy bread at the bakery. My workers and especially 
some of the Turkish students saw it as a matter of honour to change 
this. 

So far, my experiences certainly coincide with those of many ot-
her international students on joint excavations. However, I realised 
that things were a little different here after a short while when I came 
across a large fragment of a strange clay object that looked like a 
miniature of a table. At that moment the two excavation leaders ap-
peared at my trench. They jumped in and I remember well that I was 
very surprised when both of them asked me – an actually insigni-
ficant student – with interest for my opinion and started to discuss 
the stratigraphy and find situation with me. Both of them jokingly 
suggested that I could write my master’s thesis on this topic and we 
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all had no idea that this would come true within two years.

At the end of the long days of excavating, I frequently sat in the 
light of a bright neon lamp and drew fragments. Every now and then 
Mehmet Bey came along, sat down with me and told me about com-
parable finds from the Istanbul area and a large survey in the Euro-
pean part of Turkey he undertook 15 years earlier. I was fascinated 
by the openness and interest with which I was met.

In the winter of 19997/98 I had the opportunity to complete my 
material documentation at the Department of Prehistory of Istanbul 
University. A working place was generously set up for me in Mehmet 
Bey’s office and I (together with the Japanese archaeologist Yuta-
ka Miyake) drew finds while winter storms whipped rain against 
the windows. Mehmet Bey was an impressive, knowledgeable and 
critical talking partner during this important period, and through 
him I had the opportunity to meet Ufuk Esin and Halet Çambel, two 
eminent and impressive figures in Turkish archaeology, and learned 
first-hand many details of 20th century Prehistoric Archaeology in 
Turkey.

A few years later the Kırklareli project entered a new phase and 
was significantly expanded. I returned to the village of Ahmetçe 
with own students and was able to experience Mehmet Bey from 
other perspectives as well. It was very impressive how he understood 
(and still understands) the project not only as a local phenomenon, 
but as a small piece of the puzzle in a larger scientific picture and 
enriched it with large-scale surveys based at the archaeological rese-
arch centre founded by him near Kirklareli.

But he always keeps a wide range of other aspects in mind. On the 
one hand, this naturally includes his lifelong duties as a scientist of 
international renown and skilled and charismatic university teacher 
who trained and shaped several generations of archaeologists in the 
lecture hall as well as in the field. 

Furthermore, it was also clear to him at a very early stage that 
political and social acceptance could not be satisfied merely by a 
display case in the local history museum. So he initiated early on the 
communication of the excavation results in numerous national and 
international publications, the open-air museum that was gradually 
built up next to the excavation sites, as well as with guided tours 

for the population and the dig’s workmen. In doing so, Mehmet Bey 
gladly and abundantly shared his rich knowledge and skills and is a 
(sometimes quite demanding) teacher in the best sense of the word. 
The fact that his dedication does not end at the excavation bounda-
ries in terms of time and space is shown by his commitment to the 
historic old town of Kırklareli too.

Moreover, in addition to his rich practical experience, his excel-
lent education and his profound supra-regional knowledge of ma-
terial and sites, he never lacked the right scientific intuition. Thus, 
many theses he had put forward years before and connections he had 
suspected were later substantiated by new or extended findings.

But Mehmet Bey is a rich source not only scientifically, but also 
in other areas. The facts I was allowed to learn from him are ext-
remely diverse – be it the (actually) best fish restaurant in Istanbul, 
a basic introduction to the forested areas of Thrace, the history of 
his fascinating house in Istanbul’s old town, the origins of the inha-
bitants in certain villages in Western Anatolia, knowledge of good 
bathing spots on the Black Sea, information on classical Ottoman 
music or the beauty of the works of Mimar Sinan. He is a universal 
cultural historian in the most comprehensive sense, sharpening the 
eye for the wonders of Turkey.

One point for which I am particularly grateful to him is that th-
rough the always open excavation house in Ahmetçe I was not only 
allowed to meet the elite of national and international research, be 
it in personal conversations or in late-night lectures, but also many 
valuable people, such as the local kitchen woman with her great pra-
ctical knowledge and her heartfelt wisdom, or the old potter from a 
small town with a view of technological issues that is fascinatingly 
simple in a positive sense, who moved me deeply – people to whom 
Mehmet Özdoğan also pays great attention. This and the numerous 
personal conversations with Mehmet Bey have enriched me greatly 
and make me grateful.

1Dr. Heiner Schwarzberg is head of the Department of Prehistory of the 
Bavarian State Archeological Collection and lecturer at Munich University, 
Germany. He entered the Kırklareli Excavation Project in 1996.
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Schwarzberg _ 001: Mehmet Özdoğan examining the excavation of Neolithic 
ditches at Aşağı Pınar, Kırklareli, 29th August 2010.

Schwarzberg _ 001: Mehmet Özdoğan, 29 Ağustos 2010’da Aşağı Pınar, 
Kırklareli’nde neolitik hendek kazısını inceliyor.

Schwarzberg _ 002: Mehmet Özdoğan examining the beginning excavation 
of a Chalcolithic building at Aşağı Pınar, Kırklareli, 29th August 2007.
Schwarzberg _ 002: Mehmet Özdoğan, Kırklareli, Aşağı Pınar’da bir 

Kalkolitik yapının başlangıç kazısını inceliyor, 29 Ağustos 2007. 

Schwarzberg _ 003: Mehmet  Özdoğan examining a Chalcolithic pottery lid at 
Aşağı Pınar, Kırklareli,     3rd September 2006.

Schwarzberg _ 003: Mehmet Özdoğan, Aşağı Pınar, Kırklareli’de Kalkolitik çanak 
çömlek kapağını inceliyor, 3 Eylül 2006.
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Schwarzberg _ 004: Mehmet Özdoğan explaining to students at Tilkiburnu, 
Babaeski district, 21st July 2006.

Mehmet Özdoğan, Babaeski ilçesi Tilkiburnu’nda öğrencilerine  açıklama 
yapıyor,21 Temmuz 2006

 

Schwarzberg _ 005: Mehmet Özdoğan on a survey at Tilkiburnu, Babaeski 
district, 21st July 2006.

Schwarzberg _ 005: Mehmet Özdoğan, Babaeski ilçesi Tilkiburnu’nda 
yapılan yüzey araştırmasında, 21 Temmuz 2006

Schwarzberg _ 006:Mehmet Özdoğan on a survey at Tumba Tepe, Kırklareli, 
21st July 2006.

Schwarzberg _ 006: Mehmet Özdoğan, Kırklareli, Tumba Tepe’de bir 
yüzey araştırmasında, 21Temmuz 2006.

Schwarzberg _ 007:Mehmet Özdoğan giving a guided tour and lecture to 
workmen and citizen of Kırklareli at Aşağı Pınar, Kırklareli, 20th August 

2005.

Schwarzberg _ 007:Mehmet Özdoğan, Kırklareli Aşağı Pınar’da Kırklare-
li işçi ve vatandaşlara tur rehberliği  ve konferans veriyor, 20 Ağustos 2005.
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Schwarzberg _ 008:Mehmet Özdoğan visiting a village in the Kofçaz district, 
30rd August 2005.

Schwarzberg _ 008: Mehmet Özdoğan, 30 Ağustos 2005’te Kofçaz ilçesi-
ne bağlı bir köyü ziyaret etti.

Evrensel Kültür Tarihinin Elçisi 
Doğu Trakya’da Mehmet Özdoğan ile Çalışmak

Heiner Schwarzberg1

Başlangıçta Trakya’ya ilk ziyaretimin, hayatımı değiştirek ve 
yıllar geçtikçe şekillendirecek bir yolculuk olacağını hiç düşünmez-
dim. Temmuz 1996, beni Kırklareli’nden İstanbul’a götüren araçta 
oturuyordum. Elimde bir üzerinde elyazısı ile ‘Otogar’ ve ‘Ahmetçe 
Köyü’ yazan bir kağıt parçası vardı. Genç bir öğrenci iken, Doğu 
Trakya’da Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden birinde kazı ya-
pan uluslararası bir ekibin parçası olacaktım. Varışımdan bir süre 
sonra kazı evinin avlusu farklı dillerde konuşan rengarenk bir grupla 
doldu. O gün izin günüydü ve ekip bir saha gezisinden dönüyordu. 
Beni kazı için tavsiye eden arkadaşım, beni iki kazı yöneticisi - Her-
mann Parzinger ve Mehmet Özdoğan ile tanıştırdı.

Düz yerleşim höyüğünün yeni bir bölgesinde hendek ustalarından 
biriydim, o zamanlar tek kelime Türkçe bilmiyordum ve tek kelime 
İngilizce anlamayan beş Türk genciyle çalıştım. Birkaç gün sonra 
vücut dillerimizle, kötü kopyalanmış önemli kelimelerden oluşan bir 
listeyle kendi dilimizi geliştirdik ve birlikte çok iyi çalıştık. Kısa 
süre sonra daha düzgün anlaşabiliyordum, ama gidip fırından ekmek  
alamıyordum. İşçilerim ve özellikle bazı Türk öğrenciler bunu bir 
onur meselesi olarak gördüler.

Bu zamana kadar ki deneyimlerim, ortak kazılardaki diğer bir-
çok uluslararası öğrencinin deneyimleriyle aynıdır. Fakat kısa bir 
süre sonra masanın minyatürüne benzeyen garip bir kil objenin bü-
yük bir parçasına rastladığımda işlerin farklılaştığını hissettim. O 
anda iki kazı lideri kazı alanında belirdi. İkisi alana indiler ve bugün 
de çok iyi hatırlarım, o zamanlar önemsiz bir öğrenci olan bana, me-
rakla fikrimi sormaları, stratigrafiyi tartışmaya ve benimle anlam-
landırmaya çalışmalarına çok şaşırmıştım. İkisi de şaka ile yüksek 
lisans tezimi bu konu üzerine yazabileceğimi önermişlerdi nitekim 
de öyle oldu, iki yıl sonra tez konum olmuştu tabi o zamanlar bunu 
bilmiyorduk. 
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Uzun kazı günlerinin sonunda, sık sık parlak neon lambanın 
ışığında oturup parçaları çizerdim. Arada bir Mehmet Bey yanıma 
gelip otururdu ve bana İstanbul bölgesindeki benzer buluntulardan 
ve 15 yıl önce Türkiye’nin Avrupa yakasında yaptığı büyük bir araş-
tırmadan bahsederdi. Karşılaştığım bu açıklık ve ilgi karşısında bü-
yülenmiştim.

1997/98 kışında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Da-
lı’nda materyal belgelerimi tamamlama fırsatım oldu. Mehmet 
Bey’in ofisinde benim için cömertçe bir çalışma yeri kuruldu ve ben 
(Japon arkeolog Yutaka Miyake ile birlikte) o yıl ki kış fırtınaların-
da, yağmur camlara vururken buluntuları çizdim. Mehmet Bey, bu 
önemli dönemde etkileyici, bilgili ve eleştirel bir konuşma arkada-
şıydı ve onun sayesinde Türk arkeolojisinin iki önemli ve etkileyici 
ismi Ufuk Esin ve Halet Çambel ile tanışma ve 20. yüzyılın Türki-
ye’de Prehistorik Arkeolojisi ile ilgili birçok detayı birinci ağızdan 
öğrenme fırsatını buldum. 

Birkaç yıl sonra Kırklareli projesi yeni bir aşamaya girdi ve 
önemli ölçüde genişletildi. Ahmetçe Köyüne öğrencilerim ile bir-
likte geri döndüm ve Mehmet Bey’i başka açılardan da gözlemleme 
fırsatı buldum. Projeyi sadece yerel bir fenomen olarak değil, Kırk-
lareli yakınlarında kurduğu arkeolojik araştırma merkezini büyük 
bilimsel resmin  küçük bulmaca parçalarıyla zenginleştiren araştır-
malarla zenginleştirmesi çok etkileyiciydi.

Bir yandan da akıllarda çok çeşitli yönleri ile kalır. Bir yönü, hiç 
kuşkusuz, birkaç kuşak arkeoloğu hem konferans salonunda hem de 
sahada eğiten ve şekillendiren, uluslararası üne sahip, yetenekli ve 
karizmatik bir bilim adamı olarak yaşam boyu görevlerini içerir.

Dahası, siyasi ve sosyal çevreye erken kabulüyle ulusal tarih mü-
zesindeki yeri onu tatmin etmeye yetmeyecekti, kazı bulgularınının 
çok sayıda ulusal ve uluslararası yayında yayınlanmasına önayak 
olacak, kazı alanlarında inşa edilen açık hava müzesinin ve ziyaret-
çiler için rehberli turların öncüsü olacaktı. Bu süreçte zengin bilgi ve 
becerilerini büyük bir memnuniyetle bol bol paylaşan Mehmet Bey, 
kelimenin tam anlamıyla (bazen oldukça talepkar) iyi bir öğretmen-
dir. Kırklareli’nin tarihi eski kentine olan bağlılığı, özverisinin kazı 

sınırlarında bitmediğini bizlere göstermektedir.

Dahası, zengin pratik deneyimine, mükemmel eğitimine, malze-
me ve kazı bölgesine ilişkin üstün bilgisine ek olarak, hiçbir zaman 
doğru bilimsel sezgiden şaşmazdı. Böylece yıllar önce ortaya koy-
duğu birçok tez ve şüphelendiği bağlantılar daha sonra yeni veya 
genişletilmiş bulgularla doğrulanırdı.

Mehmet Bey’in sadece ilmi olarak değil, diğer alanlarda da ol-
dukça zengin bir kaynak olduğundan bahsedebiliriz. Ondan öğren-
diğim bilgiler son derece çeşitlidir- İstanbul’daki en iyi balık lokan-
tası, Trakya’nın ormanlık bölgelerine dair temel bilgiler, İstanbul’un 
eski kentindeki büyüleyici evlerin tarihi, Batı Anadolu’nun bazı köy-
lerinde yaşayan halk, Karadeniz’de iyi yıkanma noktaları hakkında 
bilgi, klasik Osmanlı müziği hakkında bilgiler veya Mimar Sinan’ın 
eserlerinin güzelliği ve daha bir çok bilgiyi edinme şansına ulaştım. 
Türkiye’nin harikalarına karşı gözünü kestiren, en kapsamlı anlam-
da evrensel bir kültür tarihçisidir.

Kendisine özellikle minnettar olduğum bir nokta da, Ahmetçe’de-
ki her zaman açık olan kazı evi sayesinde, ister kişisel sohbetlerde is-
terse gece geç saatlerde verilen derslerde olsun, ulusal ve uluslararası 
araştırmaların seçkinleriyle tanışmama izin verilmesinin yanı sıra, 
birçok kişiyle tanışmamı sağladı. Beni derinden etkileyen tüm o de-
ğerli insanlarla tanıştırdı. Nitekim Mehmet Bey ile yaptığım sayısız 
kişisel sohbetler beni çok zenginleştirdi ve bugün hala şükretmemi 
sağladı.

1Dr. Heiner Schwarzberg, Bavyera Eyaleti Arkeoloji Koleksiyonu 
Prehistorya Bölümü başkanı ve Almanya’daki Münih Üniversitesi’n-
de öğretim görevlisidir. 1996 yılında Kırklareli Kazı Projesine girdi.
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Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile 

Asuman Söylemez (ÇSG) Söyleşisi

AS: Bilimsel bir projede kazı başkanı nasıl belirlenir? Siz kaç 
kazıda başkanlık yaptınız? 

MÖ: Bilimsel bir kazıda kazının izni, kazıyı kimin yapacağı; eski 
eserlerle ilgili her türlü uygulamayı düzenleyen yasa ve yönetmelik-
lerle belirlenir. İşin yasal yönünü bir kenara bırakırsak, bir kazının 
nasıl yapılacağı ve kazıyı kimin yöneteceği sorusunu; bilimin gereği, 
kültür varlıklarının korunmasını düzenleyen yasal altlık, toplumun 
beklentileri ve işin gereği olarak dört farklı açıdan ele almak gere-
kir. Karar oluşturma ve uygulamada bu dörtlünün sınırlarının doğru 
konması, ara yüzlerinin belirlenmesi; sorduğunuz sorunun yanıtını 
hazırlar. 1980’li yıllara kadar nerede kimin kazı yapacağına bilim 
karar verir, bürokrasi bunun çerçevesinin doğru konmasına yardımcı 
olurdu. 1970’li yılların sonundan itibaren bazı bilim kurumlarının 
ya da bilim insanlarının yanlış uygulamaları, bürokrasinin bilimi 
hiç yanlış yapılmayacak gibi denetleyecek bir tutuma girmesini ve 
giderek bilimi kimin, nasıl, niçin yapacağı ya da yapmayacağı soru-
larına müdahil olmasını da beraberinde getirmiş; farklı etkenlerin 
arasındaki denge ve ara yüz ciddi bir şekilde zedelenmişti. Önceki 
yıllarda akademik kimliği olan bir bilim insanının kazı yapma ka-
rarını vermesi, o kazıyı o bilim insanının kendi belirlediği heyetle 
yapması için yeterliydi. Sonraki yıllarda Kültür Bakanlığı istemediği 
bir hocaya; hayır kazı yapma, diyemediği için engelleyici fren olarak 
kazıların yapılması konusundaki kararı Bakanlar Kurulu’na aktar-
dı. Yani; A höyüğünde İstanbul Üniversitesi’ndeki X hocanın kazı 
yapıp yapmayacağının kararı, o konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan 
Bakanlar Kurulu’na devroldu. Sistemle iyi geçinemeyen hocaların 
kazısı bu şekilde engellenebilir oldu. Bir süre sonra sistem kilitlen-
diği için, Kültür Bakanlığının yapılmasını istediği halde Bakanlar 
Kurulu’nda gündeme aldıramadığı kazı çalışmaları için genel müdür 
imzasının yeterli olduğu “Müze denetimli kazı” formülü geliştirildi. 
Sonuç olarak bilim, bürokrasi ve işin gereği arasındaki dengelerin 
bozulması; hala tam olarak onarılmamış bir düzenin sürmesine ne-

SÖYLEŞİ
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den oldu.

Benim başkanlığını yaptığım kazılar sorunuzu yukarıda anlat-
tıklarım doğrultusunda ikiye ayırmak gerekir; Bakanlar Kurulu ka-
rarlı kazılar ve müze denetimli olan kazılar. İlk Bakanlar Kurulu 
kararlı kazım; 1986 yılında Çambel’in bana devrettiği, 1992 yılına 
kadar sürdürdüğüm Çayönü olmuştu. 1993 yılında da Kırklareli il 
merkezi güneyindeki tarihöncesi yerleşmeler için ikinci bir Bakanlar 
Kurulu izni aldım. Müze destekli kazı projeleri; 1981 Taşlıcabayır, 
1982 Domuztepe, 1986 Yarımburgaz, 1989 Toptepe, 1993-1996 Me-
nekşe Çatağı, 1994 Lalapaşa; bunların yanı sıra müze ortaklı 1981 
Pendik, 1978 Kumkale ve Enez kazısıyla ortak 1989-92 Hocaçeşme 
olmuş; yönettiğim kapsamlı yüzey araştırmaları 1976 Karatepe-As-
lantaş baraj göl alanı, 1977 Aşağı Fırat yüzey araştırması, 1979-86 
Marmara Denizi çevresinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, 
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne yüzey araştırmaları olmuştur. 
Ancak bunların her birinin izninin alınmasında burada ayrıntısına 
girmek istemediğim bilim ile bürokrasi ikilisinin karmaşık ilişkisi-
nin yarattığı zorluklar yaşanmıştır.

AS: Çok uluslu kazılar nasıl gerçekleşiyor? Katılım prosedürü 
nasıl işliyor? Siz yurtdışında yapılan kazılara katıldınız mı?

MÖ: Her şeyden önce bilim evrenseldir, ulusal / yerel bilim ol-
maz; bu, bütün bilim dalları için geçerlidir. Arkeolojiyi toprak haf-
riyatı olarak alırsanız “ulusal” yaparsınız; ancak bilimsel bir soruyu 
yanıtlamak için bilimsel bir çalışma olarak görüyorsanız uluslararası 
yapmak zorundasınız. Tabi arkeoloji alanında sömürgecilik döne-
minden kalma haklı endişelerin izleri, gerek toplumda gerek bürok-
raside köklü olarak sürmektedir. Arkeolojinin tarihine baktığımız 
zaman 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bugün arkeoloji olarak 
adlandırdığımız bilim alanı yalnızca Aydınlanma Çağını yaşamış 
Fransa, İngiltere, Almanya gibi az sayıda ülkeyle sınırlıydı. Dünya-
nın geri kalan kısımlarında böyle bir kavram olmadığı gibi, eski bir 
yapı kalıntısı hammadde kaynağı olmanın ötesinde bir değer taşı-
mıyordu. Başka bir deyişle küresel ölçekte geçmişe olan ilgi, sadece 
belli bölgelere özgüydü, geri kalanlar için hiçbir anlamı yoktu. Bu, 
bir anlamda, bugün “Batı” dediğimiz ülkeleri, başkalarının hiçbir 
şekilde ilgilenmediği dünyanın geçmişini öğrenmeye ve sahiplen-

meye yöneltmişti. Ancak bugün artık dünya değişmiş, eski eserlere 
yönelik bir kurumu olmayan, çalışması olmayan hiçbir ülke kalma-
mıştır. Günümüzde geçmişe küresel ölçekle ilişkilendirerek bakmak 
yerine belirli bir bölgede uzmanlaşarak geçmişe o bölgenin ayrın-
tısının gözlüğüyle bakan bir yaklaşım ağırlık kazanmıştır. Bu bir 
anlamda geçmişe “küresel” üst bakışı sınırlarken, arkeoloji bilimin-
de yerelleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bunun da ötesinde artık 
bilim belirli ülkelerin tekelinde olmaktan çıkmıştır; hiç beklemedi-
ğiniz bir yerde beklenmedik araştırma yöntemleri ortaya çıkmakta 
ve çok farklı ülkelerden araştırmacılar bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin erken evrelerine baktığımız zaman; 
iktisadi değeri olan her kurumun, her şeyin kamulaştırıldığı, ancak 
bilimin uluslararası olarak bırakıldığını görürüz. Bu yalnızca doğa 
ve sağlık bilimleri için değil, arkeolojinin de dahil olduğu toplum 
bilimleri için de geçerlidir. Devlet bir yanda yurtdışına eğitim için 
öğrenci yollarken, ülke içinde de yabancıların çalışmasını teşvik 
etmeye çalışmış ve doğru bilim anlayışıyla gelen bütün arkeolog-
lara hırsız gözüyle değil “bilim insanı” olarak bakmıştır. Bunun 
en güzel örneği 1930’lu yıllarda Malatya Arslantepe’de çalışmakta 
olan Delaporte’un kazı izni yenilenirken verilen belgedeki “Ana-
dolu uygarlığının ortaya çıkması için büyük hizmetleri olan Mös-
yö Delaporte’un çalışmasının devamı” ifadesidir. Sonraki yıllarda 
da yabancı ekipler kuşkusuz bakanlığın denetimi altında bağımsız 
bilim çalışmalarını sürdürebilmişlerdi. Bu süreçte Türk hükümeti-
nin yaptığı en akılcı girişim, çok eleştiri almasına karşın Türk bilim 
heyetlerine ayrıcalıklı, koruyucu bir şemsiye getirmemiş olmasıydı. 
Bu, Türk ekipleriyle yabancı meslektaşlarının bilimsel bir rekabet 
yapmasını sağlamış ve bu sayede Türk bilim insanları devletin ken-
dilerine sağladığı olanakların sınırlılığına karşı, bilimsel rekabetin 
itici gücüyle ayakta kalmış ve kendilerini kabul ettirebilmişlerdir. 
Eğer bugün Türkiye’de bilim dünyasında kendini kabul ettiren bir 
arkeolog kuşağı varsa, bu açık rekabet içinde kendilerini geliştirme 
zorunluluğunun getirdiği bir sonuçtur. Buna karşılık birçok az geliş-
miş ya da gelişmekte olan ülke, yabancı bilim insanlarının girişini 
ya tümüyle yasaklamış ya da Sovyet bloğunda olduğu gibi yerli bir 
ortakla işbirliğine zorunlu tutmuştu. Bu, bilimsel rekabeti ortadan 
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kaldırmış, yabancı arkeologlar kazı izin alabilmek için yerli ortak 
çalışmalarına hiçbir katkı yapmasa bile yayınlarına adını koymak 
durumunda kalmış ve bu durum bilimin, bilimin gereğine göre değil 
çıkar ilişkilerine göre uygulanmasına yol açmıştır. Bu ülkelerde bu 
sistemin sürdüğü yıllarda yerel arkeoloji hiçbir şekilde gelişmemiş, 
yalnızca politik nedenlerle öne çıkan isimler olmuş; buna karşılık 
çok daha zor koşullarda olmasına karşın Türkiye’de arkeoloji ve ar-
keologlar kuşağı yetişebilmiştir.

Maalesef son yıllarda bu politikadan vazgeçilmiş, yabancılara 
Türk ortakla birlikte çalışma zorunluluğu getirilmiş, bu da birçok 
yerde pazarlığa dayalı bilim dışı uygulamalara neden olmuştur. 
Bunun dışında yabancı ekiplerin kazı izni alması Kültür Bakanlı-
ğı kadar Dışişleri Bakanlığı’nın da olumlu görüşlerini haklı olarak 
gerektiren bir uygulamadır. Ancak zaman zaman araştırma vizele-
rinin veriliş şekli olmak üzere çıkartılan çeşitli zorluklar nedeniyle 
giderek yabancı ekipler için Türkiye tercih edilir konumdan uzak-
laşmıştır.

Sorunuzun ikinci parçası yurt dışında kazılara katıldım mı idi, 
yalnızca öğrenciliğimin ikinci yılında o yaz öğrencileri yollayacak 
kazı bulunamadığı için Çambel, beni ve Sönmez Kantman’ı İsrail’e 
yollamıştı. Orada ünlü Munhatta kazısında bir ay, Paleolitik döne-
me ait Qazeh mağarasında iki ay çalıştım, diğer başka kazılara da 
gönüllü olarak katılma fırsatı buldum (Resim 6). Sonraki yıllarda 
Bölümümüzün yaptığı kazı ve yüzey araştırmalarının yoğunluğu 
yurtdışına gitme zamanı bırakmadı. Meslek hayatımın geri kalan 
kısmında yalnızca Türkiye’de çalıştım. 

AS: Kazı çalışmalarında arkeolojinin öbür bilim dallarıyla 
ilişkileri nelerdir, kısaca anlatır mısınız? 

MÖ: Arkeolojinin konusu insan ve yaşamıdır. Nasıl ki günümüz-
deki insan ve yaşamını doğru bir şekilde ayrıntılandırabilmek için 
konusu insan ve yaşadığı dünyayı inceleyen bütün bilim dallarının 
verilerine gerek varsa; aynı durum geçmiş için de söz konusudur. 
Bu konuyu biraz daha açacak olursak; hangi bilim alanlarıyla daha 
yakın bir ilişki kurulacağı geçmiş dönemle ilgili sorduğumuz soruya 
göre değişir. Geçmiş, günümüz kadar renklidir; çeşit içerir. Nasıl ki 

günümüzle ilgili “her şeyi biliyorum, her şeyi öğrenmek istiyorum” 
diyemezsek; geçmiş için de neyi öğrenmek istediğimiz, sorduğu-
muz soruya göre geçmişin tablosu ve hangi bilim dallarıyla işbirliği 
yapmamızın gerekli olduğu belirlenir. Bilim alanı olarak biz arkeo-
logların sorduğu sorular da, soruyu sorduğumuz zaman diliminde 
bilimin genel eğilimi ve yaklaşımıyla yakından ilişkilidir. Örneğin; 
geçen yüzyılın sonlarında beslenme konusu ağırlık kazanmıştı. Ar-
keolojik projelerin büyük bir kısmında ne yiyorlardı, nasıl besleni-
yorlardı, beslenmek için hangi teknolojileri geliştiriyorlardı soruları 
öne çıkınca, ister istemez zooloji, botanik ve çevrebilimle çok daha 
yakın bir ilişki gerekmiş, bunun sonucunda da arkeoloji ile bu bilim 
alanları arasındaki “arayüz bilimler” örneğin arkeozooloji, arkeo-
botani gibi yeni alanlar ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda iklim de-
ğişimleri ve kültürlerin değişen çevre koşullarına uyumu daha fazla 
gündeme gelmeye başladı. Bu da iklim ve çevre bilimcilerle ilişkile-
rin daha sıklaşmasını, başta jeoarkeoloji olmak üzere yeni alanların 
hızla gelişmesine yol açtı. Son yıllarda özellikle sağlık ve insanın 
biyolojisiyle ilgili konular da gündeme geldiği için, biogenetik ar-
keoloji, arkeopatoloji, paleoantropoloji gibi alanlar hızlı bir şekilde 
gelişmektedir. Bunların yanı sıra doğa bilimlerindeki hızlı gelişme; 
bulguların tanımlanmasına, kazıların yönlendirilmesine ve hatta ar-
keolojik bulguların saptanmasına katkı verilmesini sağlamıştır. Ör-
neğin nükleer fizik başta C14 olmak üzere mutlak yaşı; izotoplarla 
yapılan farklı çalışmalar, beslenme-çevre ilişkileri ve göçü; jeofizik 
uygulamalarının arkeolojiye yansıması, manyetik-elektrik-radar gibi 
yöntemlerle toprağın altındaki dolguların kazılmadan okunabilme-
sini; jeomanyetik yöntemlerin uygulanması, radyoaktif yöntemlerle 
tarihlenemeyen dolguların yaşlarının öğrenilmesini; biyokimyanın 
gelişmesi, biyolojik yöntemler, stresten beslenmeye kadar farklı bil-
gilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Her geçen yıl yeni yöntemler 
geçmişten alabileceğimiz bilginin sınırlarını zorlamakta ve daha ön-
celeri hayal bile edemediğimiz sonuçları bilime kazandırmaktadır.

Bu bağlamda son yıllarda gelişen bir örneği vermek sanıyorum ki 
ne demek istediğimizi daha açık bir şekilde anlatacaktır. Biz paleoli-
tik dönemde yaşamış olan atalarımızın hangi hayvanları avladığını, 
ne kadar et yediğini, birlikte bulunan kemiklerden, aletlerden ayrın-
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tılı bir şekilde öğrenebilirken; yediği bitkilerle ilgili hiçbir bilgimiz 
yoktu. Son yıllarda dişlerde, kalkülüs analizleri bu konuda çığır açıcı 
bir bulguyu ortaya çıkarmıştır. Bir neandertalin diş mine tabakaları 
arasında belirli bir otun üzerinde gelişen bir bakterinin DNA’sına 
rastlanmış olması; o neandertalin hangi otu ağzına alarak çiğnediği-
ni öğrenmemiz gibi önceden hayal edemeyeceğimiz bir sonucu ka-
zandırmıştır. Burada bir noktayı da vurgulamak gerekir; doğa bilim 
dalları her ne kadar arkeolojiye önemli bir katkıda bulunuyor olsa 
bile, arkeoloji ile bunların arasındaki ilişki iki yönlüdür. Arkeoloji 
birçok bilim alanı için kuramsal olarak geliştirdikleri sonuçları sı-
nayabilecekleri malzemeyi sağlayan bir zaman laboratuvarı olmuş-
tur. Örneğin yaşı bilinen bir mısır mumyasının radyoaktif ölçümü 
ile radyoaktif karbonun yarı yaşının hesaplanması, yarı yaşın he-
saplanabilmesi de arkeolojinin tarihi bilinmeyen nesnelerin tarihini 
öğrenmesini sağlamıştır. Aynı şekilde jeofizikçiler, bir fay hattının 
etkinliğini kendi yöntemleriyle değerlendirebilirler. Ancak arkeolo-
jik veriler özellikle fay hatlarından çıkan arkeolojik malzeme, höyük 
dolgularında saklanan deprem izleri, tektonik olayın şiddeti ve kesin 
yılını verdiği için deprem bilimcilerin kuramlarını geliştirmesini, 
arkeologların da tarihi depremleri anlamasına olanak sağlamakta-
dır. Arkeoloji ile diğer bilim dalları arasındaki bu tür karşılıklı çıka-
ra dayalı ilişkiyi hemen hemen her alan için örnekleyebiliriz.

AS:Yüzey araştırması konusunda çok sayıda yayınınızın oldu-
ğunu biliyoruz. Yüzey araştırmalarının önemi, çalışmalar sıra-
sında kullanılan aygıtlar hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?

MÖ: Yüzey araştırması farklı amaçlarla yapılır. Bunların başında 
daha önce araştırılmamış olan bir bölgede nelerin olup nelerin ol-
madığı, bunların bulunabilirlik durumu, jeomorfolojik sürecin nasıl 
işlediği ile ilgili verileri toplamak gelir. Bu bir anlamda bölgenin 
kültür envanterinin altlığı olarak da sayılabilir. Farklı bir yaklaşım 
ise araştırdığınız, ilgilendiğiniz kültürün sorununa yanıt aramaktır, 
bu belirli bir dönemin yol bağlantılarını, yerleşim yerlerini ya da 
işlik yerlerini, hammadde kaynaklarını bulmak gibi çok farklı ne-
denlere yönelebilir. Günümüzde giderek artan üçüncü bir neden de 
çağdaş yatırımlar nedeniyle tehlike altına giren bir bölgede kültür 
varlıklarını belgeleyerek kaybın olabildiğince aza indirilebilmesidir.

Geleneksel olarak yüzey araştırması, önce o bölgeyle ilgili ya-
yınları, seyahatnameleri ve yer bilimcilerin yaptığı çalışmaları tara-
yarak araştırma yapılacak bölgeyle ilgili alanda yapılacak çalışmayı 
yönlendirecek şekilde ön bilginin elde edilmesidir. Alana çıkıldı-
ğında köylerde doğru soruyu sorarak bilgi almak çoğu kez alandaki 
çalışma için yönlendirici olabildiği gibi, Trakya gibi alandaki ya-
pay toprak yükseltilerin höyük değil tümülüs olduğu bölgelerde ise 
yanıltıcı olabilmektedir. Bunun dışındaki geleneksel yöntem, alanı 
mümkün olduğu kadar çok sayıdaki ekip üyesinin belirli aralıklarla 
dizerek yürüyerek taramasıdır. Genellikle toprak altında bir yerle-
şim ya da bir kalıntı varsa topraktaki bitki ve hayvanların hareketiy-
le zaman içinde yüzeye küçük de olsa parçalar çıkar, bunlar toprağın 
altıyla ilgili önbilgiyi verir; eğer ilginç gözüküyorlarsa yoğun tarama 
adını verdiğimiz yöntemle alan metrekarelik birimler halinde topla-
nır. Yönettiğim yüzey araştırmalarından Van-Hakkâri, Malatya’dan 
Urfa’ya kadar Aşağı Fırat, Osmaniye’den Andırın ovasına kadar 
uzanan bölge gibi yerlerde gerçek anlamda alanın büyük bir kısmını 
yürüyerek taradık. Trakya’da ise yürüyerek taramaktan başka zaten 
bir seçeneğimiz yoktu. Bu nedenle 1980 yılında başladığımız Trakya 
yüzey araştırmaları, 1986 yılına kadar sürdü, yine de ancak bölgenin 
beşte birini tarayabildik. Böyle durumlarda tarayacağımız yerleri se-
çerken ilk öngörümüz yerleşim için uygun olduğunu düşündüğümüz 
alanlar, ikincisi jeomorfolojik olarak aşınmanın olmadığı ya da yo-
ğun alüvyon birikimiyle aradığımız yüzeyin görünemez olmadığı 
yerler, üç ve belki de daha önemlisi bitki örtüsünün toplama yapma-
mıza uygun olması. Sorunuzda hangi aygıtları kullandığımızla ilgi-
li bir bölüm vardı. Belgelemek için gerekli fotoğraf ve ölçü aletleri 
dışında, topladıklarınızı koyacak torba.

Geleneksel yöntemin yanı sıra hava fotoğrafları, uzaydan ya da 
dronelarla farklı filtrelerle yapılan çekimler, giderek yüzey araştır-
ması çalışmalarında daha yaygın olarak kullanılır duruma gelmek-
tedir. Bunların da ötesinde, yüzeyde hemen hemen hiçbir yapı kalın-
tısının olmayıp toprağın altında ilginç bir yerleşim bulunma olasılığı 
güçlü olan yerlerde; jeoradar, manyetikle toprak altının algılanması 
gibi jeofizik yöntemler de kullanılmaktadır ve artık giderek yüzey 
araştırmalarında arkeologlar kadar jeoarkeologların da yer aldığı 
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görülmektedir. 

AS: Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi ören yerinin UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne alınması konusunda yaptığınız çalış-
malardan övgü ile söz ediliyor. UNESCO’nun söz konusu listesi-
nin ölçütlerinden söz eder misiniz? Bu listeye girmek neden bu 
kadar önemli? 

MÖ: Her şeyden önce soruyu düzeltmem gerekiyor. Karate-
pe-Aslantaş ören yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi 
için çok daha önemli katkı yapan başka meslektaşlarım olmuştur. 
Benim katkım yalnızca onları teşvik etmek ve bazı konularda destek 
olmakla sınırlı kalmıştır. Ancak Karatepe-Aslantaş ören yeri Dünya 
Miras Listesi’ne girmeyi her açıdan hak etmektedir. Bunu yalnızca 
Halet Çambel’in ortaya çıkardığı kalıntıların önemi ve yaptığı koru-
ma çatılarının niteliği olarak değerlendirmemek gerekir. Bugün çok 
yaygın olarak kullanılan “toplumda farkındalık yaratma”, “doğal 
kültürel çevre”, “yerinde koruma” gibi kavramların daha dünyada 
adı yokken, bunları uygulayarak gerçekleştirilmiş olması; bu ören 
yerinin yalnızca bir arkeolojik doğal çevre açısından değil, kültürel 
mirası toplumla paylaşma, topluma kazandırma bağlamında da öncü 
olmasıyla düşünmek gerekir. 

Sorunuzun ikinci kısmı, dünyada kültür mirası tanımı çeşitlene-
rek genişlemektedir. Eskiden yalnızca görsel çekiciliği olan anıtsal 
kalıntıların olduğu ören yerlerine değer verilirken; bu tanım artık 
değişmiş ve farklı nitelikleri kapsar duruma gelmiştir. Bir arkeolo-
jik varlığın taşıdığı bilimsel önemin yanı sıra, sürdürülebilir koruma 
gibi farklı açılımlar da UNESCO kararlarında giderek daha etkin 
duruma gelmiştir. Bu bir anlamda ülkeleri kültür varlığına sahip 
olmakla övünmenin yanı sıra, bunlara karşı duydukları sorumlulu-
ğu da öne çıkartmak gibi yeni bir boyut getirmiştir. Bu nedenle bir 
arkeolojik alanın UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alması, o 
kültür varlığının evrensel ölçekte önemini tanımlar ve ayın zamanda 
o alanda ülkenin başarılı bir koruma gerçekleştirdiğini ortaya koyar. 
Dolayısıyla sadece arkeolojik önem olarak değil, kültürel mirasla 
ilgili olarak çağın gereklerinin başarıyla uygulandığının göstergesi 
olarak görülmelidir. Kuşkusuz bunun ötesinde, tanınırlık ve turizm 
açısından çekici olma gibi etkenler de bu tanımın ayrılmaz birer par-

çası durumuna gelmişlerdir. 

AS: Hocanız Prof. Dr. Halet Çambel Karatepe-Aslantaş ören 
yerini açık hava müzesine dönüştürerek ülkemizde örnek bir ça-
lışma yapmıştı. Onun öğrencisi olarak sizin de öncülüğünü yaptı-
ğınız benzer çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

MÖ: Halet Çambel Karatepe’deki uygulamayı dünyada bu tür 
yaklaşımlar böyle tanımlar yokken 1950’li yıllarda gerçekleştirmiş-
tir. Geliştirdiği kavramlar kadar, uygulamanın niteliği, gerçekleştir-
me süreci de tümüyle kişisel bir çabanın ürünü olması açısından çok 
saygın çok farklı bir konumdadır. Çambel, koruma çatısı tamamlan-
dığında sanıyorum ülkemizde kimse bunun dünyadaki ilk koruma 
çatılarından biri olduğunun ayırımında değildi, sıradan bir iş olarak 
görülmüştü. Bunun ne kadar sıra dışı ve başarılı bir uygulama oldu-
ğunun değerini ancak yeni yeni anlamaya başladık. Çambel’in Ka-
ratepe’de getirdiği birinci ilke; kültür varlıklarının, eserlerin müze 
ortamında değil, kendi doğal çevre ortamı içinde, yerinde sergilen-
mesi ilkesiydi. Bu, dünya için bile yeni bir kavramdı. Çambel’den 
sonra bunu ilk uygulayan Boğazköy’de Peter Neve olmuştu ki ken-
disi gençliğinde Karatepe’de Halet hocanın yanında çalışarak ondan 
çok etkilendiğini yayınlarında da belirtmiştir. Çayönü kazı başkanlı-
ğını üstlendikten sonra, Çambel’in öğrencisi olarak ister istemez “ne 
olacak buranın hali” sorusunu görmeden gelemezdik. Ortaya çıkan 
kalıntılar bilimsel bakımdan son derece önemliydi ancak kalıntıla-
rın niteliği hiç de Karatepe gibi görselliği olan büyük, anıtsal taşlar 
değil; küçük taşlardan kolay dağılan, görsel çekiciliği olmayan yapı 
temelleriydi. Burada farklı bir model uygulanması gerekiyordu, izle-
diğimiz yol Çambel’in getirdiği ilkelere dayalıydı, ancak kalıntıların 
niteliği farklı çözümleri gerektirdi. Böylelikle Çayönü ülkemizdeki 
Neolitik dönemin sergilendiği ilk açık hava müzesi niteliğini kazan-
dı. Daha sonra Kırklareli’nde Kanlıgeçit ve Aşağı Pınar kazılarında 
aynı kaygıyla yerleşmelerin niteliğine uygun olarak farklı projeler 
geliştirdik. Bu bize standart şablon bir uygulamanın olamayacağını, 
ana ilkeler doğrultusunda farklı çözümler, farklı uygulamalar ge-
liştirmenin gereğini gösterdi. Daha da güzel olanı, Türkiye’de son 
yıllarda artık birçok arkeoloğun aynı ilkeler doğrultusunda farklı 
çözümler üreterek gerçekleştirdikleri koruma-sergileme uygulama-
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larıyla Çambel’in açtığı yolu sürdürmeleridir.

AS: Robert Koleji’nde İngilizce öğretmeniniz olan Prof. Dr. 
Peter Ian Kuniholm ile yıllar sonra yollarınız nasıl kesişti? Bu 
buluşmadan sonraki çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

MÖ: Ben Robert Kolej’de lise yıllarında çok kötü bir öğrenciy-
dim, İngilizce hocamız Peter Kuniholm’un gözünde de sınıfımda ol-
masa daha iyi olur, düzeyindeydim. Peter da benim gözümde başka 
yerde iş bulamadığı için Türkiye’ye gelip kolejde İngilizce hocalığı 
yapan biriydi. Yıllar sonra Amerika’da Amerikan Arkeoloji Enstitü-
sü’nün yıllık kongresine konuşmacı olarak gidince programda Peter 
Kuniholm adlı birinin dendrokronoloji-ağaç halkaları yöntemi üze-
rine konuşması olduğunu gördüm. Herhalde isim benzerliğindendir, 
bizim İngilizce hocasının dendrokronolojiyle ne alakası olur, dedim. 
Peter de benim adımı görmüş, herhalde isim benzerliğindendir, o 
haylaz heriften bir şey olmaz, demiş. Konferans salonunun kapısın-
da burun buruna gelince ikimizin ağzından da aynı şey çıktı: “Ay 
o sen miydin?”… Ben nereden bileyim, Peter aslında Amerika’da 
antropoloji-arkeoloji okumuş, kısa bir süre için Türkiye’ye İngilizce 
hocası olarak gelmiş ama mesleğiyle ilgisini kesmemiş. Tabi sonra-
ki yıllarda dostluğumuz giderek arttı, kaynaştı ve hala da sürmek-
te. Peter’in geliştirdiği ağaç halkaları yöntemi yeni yeni gelişmek-
teydi, ülkemizde de çok tanınmıyordu. Yalnızca İngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü’nden David French, Aşvan kazısında Elazığ’da bir çalışma 
yapmıştı. Peter olayı farklı bir boyuta taşıdı. Genellikle geçmiş dö-
nemlerin iklim koşularını belirleme amacıyla kullanılan bu yöntemi, 
ülkemizde farklı bir boyuta taşıyarak Orta Çağ ve sonraki dönem 
yapılarının yazılı kaynaklardan kesin olarak anlaşılmayan yapım 
ve onarım tarihlerini saptamak için kullandı. Türkiye’yi iyi tanıdığı 
için Kültür Bakanlığı’ndan bu çalışmayı rahatlıkla uygulayabileceği 
geniş kapsamlı bir izin aldı ve bu sayede birçok cami, medrese ve 
kilisede onarım sırasında kullanılan ahşapların sadece tarihlerini 
değil, hangi bölgeden gelen ağaç olduğunu da saptayarak önemli bir 
katkı yaptı. O yıldan bu yana bizim bütün kazılarımızı her yıl ısrarla 
ziyaret etti, yeterince halkası olan bir yanmış ağaç bulup bize yardım 
etmeyi umuyordu. Maalesef kazılarımızın hiçbirinde öyle sağlam bir 
ağaca rastlayamadık. Peter’la ondan sonraki akademik ilişkilerimiz 

esas olarak İngilizce hazırladığımız bilimsel yayınların editörlüğü 
üzerine sürdü. Tabi sohbetlerimizde sık sık ne olacak bu bilimin hali 
sorusunu irdelemekten de vazgeçemiyorduk.

AS: Yazdığınız kitapların listesini incelediğimizde 2011-2014 
yılları arasında “The Neolithic in Turkey” kitabını N. Başgelen 
ve P. Kuniholm ile birlikte altı cilt halinde yayınladığınızı görüyo-
ruz. Bize biraz bu kitabı, hazırlanma aşamasını anlatır mısınız?

MÖ:Arkeoloji dünyasında 1970’li yıllara kadar Anadolu Neoli-
tiği göz ardı edilir, Anadolu coğrafyasının Neolitik dönem insanla-
rının yaşaması için çok sert iklimiyle uygun olmadığı düşünülürdü. 
1960’lı yıllarda gerçekleştirilen Çayönü, Çatalhöyük, Canhasan gibi 
kazılar, ortaya çıkan görkemli kalıntılara karşın bu görüşü kırma-
ya yetmemişti. Baraj kurtarma kazıları özellikle Fırat havzasında 
Anadolu Neolitiğinin güney Levant kadar eski ve önemli olduğunun 
izlerini ortaya çıkartarak, Çayönü kazısında elde ettiğimiz sonuçla-
rı güçlendirdi. Aynı yıllarda Göller Bölgesi’nde Orta Anadolu’da ve 
giderek Türkiye’nin diğer bölgelerinde Neolitik dönem çalışmaları-
nın giderek artması, bir yandan Anadolu Neolitiğinin birçok mes-
lektaşımızın düşündüğü gibi “ikincil Neolitik” değil birincil oldu-
ğunu ortaya koyarken, bulguların niteliği Neolitik dönemin tanımı 
değiştirmeyi zorlayacak kadar farklı sonuçları da ortaya çıkarmıştı. 
Ancak yine de uluslararası bilim dünyasında bu sonuçlar gereği gibi 
yansımıyordu. Her kazı kendi ayrı çevresinde yayın yapmıştı, ancak 
ortaya çıkan yeni tablonun toplu olarak görülmesinin yaratacağı etki 
oluşmamıştı. Bu nedenle 1999 yılında, o yıla kadar yapılmış olan 
bütün Neolitik kazıların bizzat kazıları yapanların yazdığı makale-
lerini bir araya getirerek 2 cilt halinde “Neolithic in Turkey (Türki-
ye’de Neolitik Dönem)” adıyla yayınladık. Etkisi beklentilerimizin 
üzerindeydi. O yıllara kadar Neolitik dönemle ilgilenmeyen Türk 
bilim dünyası da heyecanlanmıştı. 2007 yılında “Türkiye’de Neoli-
tik Dönem” başlığı altında yeni kazıları da içine katarak Türkçesini 
yayınladık. Farklı yazarların yazılarını toplayıp bir düzene sokma-
nın ne kadar zahmetli bir iş olduğunu sanırım herkes bilir. Bu iki ki-
taptan sonra tamam yetti dedim, ama olmadı… Çünkü Anadolu’daki 
Neolitik dönem çalışmaları beklenmedik bir şekilde hız kazanmış, 
hiçbirimizin izleyemeyeceği bir duruma gelmişti. 1999-2007 yılla-
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rında 2 cilde sığdırabildiğimiz bilgi o hale gelmişti ki artık bunu 
bölge ve konulara ayırarak 6 cilde çıkartmaya yayıncı Nezih Başge-
len’le karar verdik. Bu, gerçekten verilmesi zor bir karardı, ikimi-
zin de çekinceleri vardı. Peter Kuniholm devreye girdi, ben size her 
türlü desteği, katkıyı sağlarım dedi ve sonuna kadar da bu desteği 
sürdürdü. Bugün her ne kadar Anadolu’da Neolitik dönem bulguları 
6. cildin çıktığı zamandan beri katlanarak çoğalsa da, “Neolithic in 
Turkey” serisi hala bilim dünyasındaki yerini korumakta.

AS: Bir de “Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma mı? Toprak 
Hafriyatı mı?” adlı kitabınız var. Kazılara bürokrasinin yaklaşı-
mı, yöre halkının bakışı, özellikle toprak sahiplerinin tutumları 
çalışmaları nasıl etkiliyor?

MÖ: Çok zor, karmaşık ve yanıtı bürokratik açıdan yıldan yıla; 
toplumla ilgili ara yüz açısından da bölgeden bölgeye değişen bir 
soru. Daha önce başka bir soruda değinildiği gibi bürokrasiyle bilim 
arasındaki ara yüzün dengesinin bozulması, bürokrasinin bilimsel 
kararları vermeye kalkması, beklenmedik bir şekilde bürokrasinin 
istemediği, altından kolay kalkamayacağı bir yükün altına girmesine 
neden olmuştur. Bürokrasimiz de bunun çözümünü “Türkiye’de çok 
kazı var, kazıları sınırlayalım” yaklaşımında bulmuştur. Bürokrasi-
nin ürettiği bu karar kuşkusuz gerçekte “bu kadar bilim yeter, bilimi 
sınırlayalım” gibi kabul edilemez bir anlamı taşımaktadır. Yukarıda 
da değindiğimiz gibi doğrudan doğruya bürokrasinin, bilimin neyi 
yapacağı, hangi öğrencinin kazıya katılıp katılamayacağı düzeyine 
kadar, bilim insanının kazı sırasındaki tüm hareketlerini denetleme 
düzeyini kendine görev tanımı olarak almasından kaynaklanan bir 
durumdur. İşin daha acıklısı Türkiye, çevremizdeki ülkeler içinde 
övündüğü arkeolojik zenginliğe karşın en az kazının yapıldığı yer-
lerden biri durumundadır. Son birkaç yıl içinde bu durumun değiş-
tiği, yeni kazı ve araştırmaların sayısının giderek arttığını görmek 
bizi sevindirse de hala bilimle ilgili kararları alma yetkisini bürok-
rasinin elinden bırakmama çabası, iyiyi desteklemek yerine kötüyü 
engellemeye öncelik veren yaklaşımın sürmesi; sonucun istendiği 
gibi verimli olmasını engellediği de bir gerçektir.

Anayasamızda kültür varlıklarının devletin sorumluluğunda ol-
duğu, toprak altının devlete ait olduğu açık bir hüküm olarak vardır. 

Bundan 15-20 yıl öncesine kadar, kültür varlığının bulunduğu mül-
kün sahibi, kazı çalışmasının vereceği zararların ödenmesi koşuluyla 
arazisinde kazı çalışmasına izin vermek zorundaydı. Eğer kazı yapı-
lacak yer bir tarlaysa kazı nedeniyle alınamayacak ürünün bedeli bir 
komisyon tarafından belirlenir mal sahibine verilirdi. Ancak sonraki 
yıllarda bu konuda açılan bazı davaları, esasen kamu avukatlarının 
davaya katılmama ya da doğru savunmayı yapmama nedeniyle kay-
betmeleri; Kültür Bakanlığını kazı yapılacak yeri kamulaştırma ön-
koşulunu koymaya itmiştir. Kamulaştırmanın da arkeolojik çalışma-
yı yapacak bilim kurul tarafından yapılması istenmektedir. Yerli ya 
da yabancı hiçbir bilim kurulu bu şekilde bir mülk edinme yetkisine 
sahip değildir. Bu, bilim heyetini sponsor aramaya itmiş, çoğu kez de 
bulunamadığı için tarla sahibinin kazıya itirazı olmasa da işler yarıda 
kalmıştır. Esasen tarla sahibi hiç çalışmadan alacağı ürünün bedeli-
ni aldığı için, çoğu kez arazisinde kazı yapılmasından memnundur. 
Bunun dışında özellikle görkemli, görsel çekiciliği olan kalıntıların 
olmadığı düz yerleşmelerin kalıcı olarak korunması mümkün olma-
dığı gibi gerekli de değildir. Kamulaştırma zorunluluğu nedeniyle de 
bu tür yerlerde kamulaştırma yapılamadı mı kazı da yapılamamakta 
ya da gereksiz yere araziler kamulaştırılmaktadır. Başka bir deyiş-
le büyük höyüklerin, ören yerlerinin arazileri için yapılması gerekli 
olan uygulama ile kazıldıktan sonra geriye hiçbir şeyin kalmayacağı 
düz arkeolojik yerleşmelerde aynı uygulamanın yapılması doğru ol-
madığı gibi bilimi de engeller duruma gelmiştir.

Anadolu’da doğru olarak anlatıldığında, mülk sahipleri de dahil 
olmak üzere yerel halk kazı ekiplerine olumlu ve sıcak bir şekil-
de bakar. Bir arkeolojik kazı o bölge için istihdam demektir. Daha 
üst ölçekte de tanınırlığı getirir. Bunun ön koşulu, arkeolojik kazı 
ekibiyle yerel kimlik arasındaki doğru bir iletişim kurulmasıdır. En 
azından şimdiye kadar 60 yıllık meslek hayatımı yerel ile bir sorun 
yaşamadan sürdürebildim.

AS: Tarih öncesindeki halkların kültürünü, inançlarını, ya-
şam biçimlerini çevredeki halkla bütünleştirmek için neler yapı-
yorsunuz? Aşağı Pınar ören yerinde bulunan açıkhava müzesin-
deki iğmeli evlerden, çocuklar için hazırlanan alanlardaki eğitsel, 
deneysel kazı çalışmalarından söz eder misiniz?
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MÖ: Zor bir soru, arkeolojik kazılarda ortaya çıkardığımız bil-
giyi iki farklı şekilde ele almak gerekir. Bunlardan birincisi ortaya 
çıkan bilginin ayrıntılı bir şekilde işlenerek evrensel bilim dünyasına 
sunulması, paylaşılmasıdır. Ancak bizim oldukça yakın zamanlarda 
algılamaya başladığımız ikinci bir boyut, ortaya çıkan sonuçların 
toplumun her kesiminin yararlanabileceği, etkileneceği, düşünsel 
dünyasını zenginleştirecek bir çerçeveye oturtulabilmesi, günümüz 
tanımlamasıyla “farkındalık” yaratılabilmesidir. Bunu yalnızca tu-
ristik bir getiri olarak görmek doğru değildir. Turizm ekonomik bir 
zenginliği, yukarıda değindiğimiz ise düşünsel zenginliği getirir. 
Ancak bunun gerçekleşmesi sanıldığından daha güç ve farklı bir 
yaklaşım gerektirir. Biz bilim insanlarını ürettiği bilginin; toplumun 
herhangi bir kesimi, bir anaokulu öğrencisi, bir mühendis ya da bir 
işçi tarafından “gel bak sana ne öğreteceğim, gel bak dinle” çizgi-
sinin dışında, zevk alarak ve düşünsel dünyasının zenginleştiğini 
hissedecek şekilde aktarımı, biz bilim insanlarının başaramayaca-
ğı bir olgudur; ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bilim dilinin bilimin 
kaygılarının dışına çıkamayız. Dünyada “kültürel çevirmenlik” diye 
yeni bir alan gelişmiştir. Bilim insanının ürettiği bilginin ne anlama 
geldiğini bilen ancak bunu toplumun herhangi bir kesiminin anla-
yacağı şekilde deforme etmeden anlatabilen bir yeni uzmanlık ala-
nıdır. Bu, toplum için yazılan bir kitaptan, müzedeki sergilemeye, 
yapılan tanıtım toplantısına kadar her alan için geçerli bir durumdur. 
Bu doğru yapılmadığı takdirde aktarılmak istenen bilgi, yalnızca 
zaman geçirme ve ilgiyi çekme işlevini yerine getiren çarpıtılmış 
bilginin yanıltıcı animasyonlarla ya da abartılı anlatımlarla sunumu 
durumuna gelmektedir. 

AS: 2001-2011 yılları arasında Türkiye Kültür Envanteri (TÜ-
BA-TÜKSEK) Yürütme Kurulu üyesi olduğunuz dönemde ül-
kemizdeki kültür varlıkları envanterinin çıkarılması projesine 
katılmıştınız. Bu çalışmanın amacına yönelik veri tabanı oluştu-
rulabildi mi?

MÖ: Yanıt hem evet hem hayır. TÜBA’da özellikle şimdi aramız-
da olmayan TÜBA kurucu üyesi Ufuk Esin hoca ile Halet Çambel 
hocaların öngörüsü ve o yıllarda TÜBA başkanı Engin Bermek’in 
konunun önemini anlayıp her türlü olanağı sağlaması ile TÜ-

BA-TÜKSEK olarak bilinen Türkiye’nin kültür envanterinin çıka-
rılması için bilimsel altlığın hazırlanmasına yönelik bir çalışma baş-
latılmıştı. Kültür varlıklarının zenginliği ve çokluğu ile her zaman 
övünen ülkemizin maalesef tanımlı kullanılabilir bir kültür envan-
teri yoktu. Yalnızca yasal tescil işlemi yapılmış yerler, devletin kayıt 
altına alıp varlığını ve bir anlamda da sorumluluğunu aldığı yerlerdi. 
O yıllarda bunların sayısı 7000 kadardı, bu bile birçokları için 7000 
tane yeri mi koruyacağız diye rahatsız edici olmaktaydı. O yıllarda 
eğer doğru hatırlıyorsam neredeyse Trakya büyüklüğündeki Maca-
ristan’da envanteri çıkarılmış arkeolojik yerlerin sayısı 80.000, ne 
kültür varlığı var ki diye küçümsediğimiz İngiltere’de ise 900.000’in 
üzerindeydi. New York’ta bile koruma altına alınmış, tescilli bina 
sayısı sanıyorum İstanbul’dakinden fazlaydı.  Değil ülkemizde kaç 
tane höyük, ören yeri ya da Neolitik yerleşim yeri var sorusunu 
yanıtlamak, Türkiye’de kaç tane kale var sorusunun yanıtını bile 
verecek hiçbir kurum yoktu. Buna karşılık çeşitli araştırmacıların 
yaptığı çalışmalarla yüzbinlerce yer yayına geçmiş, bilim dünyası 
tarafından tanınır olmuş, ancak devletin kayıtlarına geçmemişti. 
TÜBA olarak bu açığı gidermenin ilk adımının Edirne’den Kars’a, 
Alt Paleolitik’ten Yakın Çağ’a kadar her bölgeyi, her türlü kalıntıyı 
ortak bir dille kapsayacak bir veri tabanı olması gerektiğini ortaya 
koyduk. Çalışmanın ilk adımında böyle bir veri tabanı iki yıllık bir 
çalışmayla ortaya çıkarıldı. Bunun ne kadar “kullanılabilir” oldu-
ğunu sınamak için de farklı bölge ve farklı konulardaki alanlarda 
pilot çalışma yapılması kararlaştırıldı. Şanlıurfa Birecik-Suruç’ta ve 
Denizli Buldan’da kentsel ve kırsal mimarlık ve arkeoloji envanteri 
yapıldı. Buldan’da sözlü tarih ve etnoğrafya çalışmaları yapıldı. Veri 
tabanı bu deneyimlere göre değiştirilerek geliştirildi. Her ne kadar 
TÜBA bu büyük projeye ilk aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile birlikte başlasa da sonrasında dönemin Bakanlık bürokrasisi çok 
rahatsız olduğunu belirterek, bu bizim işimizdir diyerek bürokratik 
engeller çıkardı, alan çalışmalarının yapılması bu bürokratik neden-
lerle zorlaştı ve TÜBA çok sayıda akademisyenin katkısıyla kendi 
kurumsal çatısı altında ilk modelini geliştirdi. Sonrasında ise 2011 
yılında TÜBA’nın nitelik değiştirmesi ve bizlerin istifa ederek ayrıl-
masıyla da kültür envanteri projesi ve veri tabanı rafa kaldırıldı. An-
cak TÜBA’da vurguladığımız “kültür envanteri gereklidir” kavramı 
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o kadar tutmuştu ki birçok kurum Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bü-
yük paralar harcayarak ayrı ayrı kültür envanteri girişimini başlattı. 
Başta Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İl Özel İdareleri, Kay-
makamlıklar olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniver-
siteler kültür envanteri projeleri başlattı. Her ne kadar bu, ilk bakışta 
çok olumlu bir canlılık gibi görülmüşse de bunların her biri kendi 
geliştirdiği ayrı ve birbiriyle bağdaşmayan veri tabanlarıyla çalıştığı 
için sonuçta iş ve maddi kayıpların ötesinde ciddi bir envanter kirli-
liği ortaya çıktı. 2010 İstanbul Kültür Envanteri gibi büyük paralar, 
büyük emeklerle yapılan çalışmalar bir bütüne bağlanamadan kısa 
bir süre sonra unutularak boşa giden emek durumuna geldiler. Sonuç 
olarak Türkiye’nin bir kültür envanteri yoktur, tescilli arkeolojik yer-
lerin sayısı 20.000’e ulaşmıştır, ancak hala Türkiye’de kaç kale var 
sorusunun yanıtını verecek bir kurum yoktur.   

AS: 2011 yılında bir grup arkadaşınızla Bilim Akademisi Der-
neği’ni kurdunuz. Buna niçin gerek duydunuz? Dernek hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz?

MÖ: Bilim akademileri dünyanın her yerinde politikanın karış-
madığı, karışmayı aklından bile geçirmediği bağımsız kuruluşlardır, 
eğrisiyle doğrusuyla kendi düzenleri içinde çalışır, üyelerini de kendi 
seçer. Yanlış uygulamalar olmaz mı, kuşkusuz dünyanın bütün bilim 
akademilerinde çeşitli hatalar her zaman olmuştur. Ancak genellikle 
bu hata bilimsel bir niteliği olmayan birinin akademiye seçilmesi 
değil,  nitelikli bir bilim insanının seçilmemesi şeklindedir. Başka 
bir deyişle dünyadaki bütün bilim akademileri, üyelerini bilimin bü-
tün göstergelerini dikkate alarak kılı kırk yarıp kendileri seçer, dı-
şarıdan politik yaklaşımlarla üye ataması hiçbir akademi tarafından 
kabul edilemez. 2011 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin belirli 
bir orandaki üyelerinin akademinin kararı dışında hükümet ve YÖK 
atanmasıyla kuruma katılmasını içeren bir yasa değişikliği yapıldı. 
Bu bir bilim akademisi için kabul edilebilir bir durum olmadığından 
birçok bilim insanıyla birlikte ben de akademiden ayrıldım. Bilimsel 
anlayışımızın gereklerini farklı ve bağımsız bir oluşumda sürdür-
meye karar verdik. Bu güç işi ve devlet desteği olmadan tümüyle 
bağımsız bir bilimsel yapılanma oluşturmak gibi güç bir işi üstlenen 
seçkin bilimciler, Akademi Derneği’nin kuruluşunu sağladılar, biz 

de buna üye olarak katıldık. Yasal olarak akademi sözcüğü kullanı-
lamayacağı için Akademi Derneği gibi bir ad uygun görüldü. Dernek 
tümüyle devlet desteği olmadan sağlanan kişisel çabalarla beklenti-
nin üzerinde gelişmiş, seçkin bilimcilerin katılmasıyla büyümüş ve 
yaptığı yayınlar, çıkardığı bildirilerle kendini tanıtmış, yurtdışında 
da tanınır duruma gelmiş, bilim akademilerinin de ortak platformu-
na üye olarak kabul edilmiştir.  

AS: Son yıllarda “Kurtarma Projesi” adını sıkça duyar olduk. 
1968-1975 yılları arasında ODTÜ Keban Kurtarma Projesi’nde 
görev aldınız. Kurtarma projelerinde amaç nedir, verimli bir so-
nuç alabiliyor musunuz?

MÖ: Bu sorunuz önemli. Her çağın kendine göre gerekleri var-
dır ve çağın o gereklere göre yaşanması gerekir. Başka bir deyişle 
dünyayı belirli bir döneme bağlı olarak durduramazsınız, açık hava 
müzesine dönüştüremezsiniz, bulunduğunuz çağın gereği neyse ona 
göre yaşanması gerekir. Ancak bu, bütün geçmişin, çevrenin ona-
rılmaz bir şekilde tahrip edilmesi anlamını da taşımaz. II. Dünya 
Savaşı yıllarına kadar çağdaş yatırımın gereği toprağa müdahale ya-
pıldığında orada bir kültür varlığı olup olmadığı hemen hemen dik-
kate alınmıyordu. Dolayısıyla kurtarma kazısı şeklinde bir kavram 
da yoktu. Ancak geleneksel yöntemlerle toprağa yapılan müdahale-
lerin çevreye verdiği zarar, işin büyük kısmı kazma kürekle yapıldığı 
için oldukça sınırlıdır, geriye yine de bir şeyler kalırdı. Giderek kaz-
ma küreğin yerini büyük iş makinalarının alması ve buna bağlı ola-
rak yapılan yatırımların toprağa müdahalelerinin bir bölgenin tüm 
topografyasını değiştirecek boyuta gelmesi, aynı zamanda kültür 
varlıklarının toplu olarak imhasına da neden olmaya başlamıştı. Bu 
bağlamda en dikkat çekici olan büyük baraj projeleriydi. Dünyanın 
her yerinde eski kültürler akarsu boylarını tercih etmişlerdir. Bir fab-
rika, bir yapı ya da bir yol sınırlı bir alan tahrip eder, baraj ise akarsu 
çevresindeki büyük bir coğrafi birimi tümüyle yok eder. Bu kaygı 
ilk olarak 1945 yılında Amerika’da Missouri baraj gölüyle gündeme 
gelmiş ve daha sonra 1950’li yıllarda Mısır’da Aswan’da baraj yapı-
mı öncesinde yalnızca anıt yapılara dönük olarak kurtarma kazıları 
ve anıtların baraj alanının dışına taşınması şeklinde bir uygulama 
yapılmıştı. Ancak bu dönemde dünyada genelde yaklaşım, “ya o ya 
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o” yani “ya kültür varlığı ya yatırım” düzeyindeydi. 1968 yılı Keban 
Projesi bu yaklaşımı değiştiren ilk kapsamlı çalışma olmanın yanı 
sıra, daha da önemlisi çağdaş yatırımların bilgi kaybına yol açma-
dan da gerçekleşebileceği fikrinin düşünsel altlığının ilk çekirdeğini 
oluşturmuştur. Her ne kadar Keban Projesi’nde suyun altında kala-
cak olan her yerde çalışma yapılamamış, yapılanların çoğu da sınırlı 
ölçüde kalmışsa da, ilkesel olarak çağdaş yatırımla kültür varlıkları 
arasındaki karşıtlığı ortadan kaldıran bir yaklaşımın öncüsü olma 
özelliğini taşır. Bütün bunların gerçekleşmesinde Keban Projesi’nin 
fikirbabaları ve uygulayıcıları dönemin ODTÜ Rektörü Kemal Kur-
daş’ı ve Halet Çambel’i anmamız gerekir. Keban’da atılan tohum, 
daha sonra hızlı bir şekilde küresel ölçekte yaygınlaşmış, gelişmiş 
ve yalnızca kurtarma kazıları değil proje alanlarının ayrıntılı tanı-
mı, gereğinde proje revizyonu, ancak zorunlu durumlarda kurtarma 
kazısı ve elde edilen bilginin hızlı bir şekilde paylaşımı gibi adımları 
da beraberinde getirmiştir.

Bu soruna daha da farklı bir açıdan baktığımızda, günümüzde 
kurtarma kazıları bir anlamda başka türlü yapılmayacak olan çalış-
maların yapılmasını sağlamış, hiç araştırılmamış bölgelerde yoğun 
bilgi akışını sağlamak gibi olumsuzu olumluya çeviren bir sürecin 
de parçası olmuştur.  Bu bağlamda en iyi örneklerden biri İstan-
bul’daki Marmaray ve metro çalışmalarıdır. Tarihi dokunun çok 
yoğun olduğu çok geniş bir coğrafyada yapılan bu kapsamlı çalış-
malar, İstanbul müzesinin doğru müdahalesiyle sıfır bilgi kaybıyla 
gerçekleşmiş, ancak bunun da ötesinde İstanbul bölgesinin geçmi-
şiyle ilgili hiç bilmediğimiz kültürel oluşumları yansıtan, hepimizi 
şaşırtan bir bilgi akışı da sağlanabilmiştir. Bunu yalnızca batıkla-
rıyla ünlü olan Yenikapı’yla sınırlı olarak görmek doğru değildir. 
Örneğin hala sürmekte olan Beşiktaş Metro istasyonu, Haydarpaşa 
ve Pendik’te yapılan kurtarma kazıları on yıllardır bu bölgeden elde 
edemediğimiz arkeolojik verileri bize sağlamıştır. Sanıyorum metro 
projesi olmasaydı kimse Beşiktaş Meydanı’nın ortasında kazı yap-
mayı aklına bile getiremez, bunun da ötesinde kurgan kültürlerine 
ait büyük mezarlığın bulunabilme olasılığını düşünemezdi. Bugün 
eğer Güneydoğu Anadolu’da Neolitik kültürün varlığından söz edi-
yorsak, Göbeklitepe kültürüne ait Türkiye, Suriye ve Irak’tan ka-

zıyla tanıdığımız 38 yerleşmenin çok büyük bir kısmı baraj alanla-
rında kaldığından kurtarma kazılarıyla tanıdığımız yerle olmuştur. 
Yapılan uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği kuralları, Dünya 
Bankası’nın bir projeye parasal destek sağlamak için aldığı kararlar, 
kurtarma kazısı yapılmasını zorunlu duruma getirmiştir. Ülkemiz-
de bir yılda yapılan kurtarma kazılarının sayısı 600’ün üzerindedir, 
ancak bu sayının İsrail-Japonya gibi ülkelerde binli, Almanya’da on 
binli sayılarda olduğunu göz ardı etmememiz gerekir. Üzücü olan 
ülkemizde kapsamlı araştırmaya dayanmayan niteliksiz ÇED (Çevre 
Etki Değerlendirme) raporlarıyla birçok ören yerini, tümülüsü, höyü-
ğü yok eden yatırım şirketlerinin Avrupa’da örneğin Bulgaristan’da 
proje alanlarındaki çok sayıda kazıyı destekler durumda olmaları-
dır. Bu bakımdan kurtarma kazıları sözcüğünün gündemde daha da 
fazla yer tutmasını üzücü değil sevindirici olarak görmemiz gerekir.

AS: Bu kitap için çalışmalarımız sırasında bir Trakya Arkeo-
loji Enstitüsü kurulması amacıyla Trakya Araştırmalar Merke-
zi’nin de bulunduğu Kırklareli’nin Ahmetçe köyü ilkokuluna on 
beş bin kitabınızı bağışlayacağınızı öğrendik. Bu projeyi sizden 
dinleyebilir miyiz?

MÖ: Sorunuzu tam yanıtlamadan Ahmetçe’deki Araştırma Mer-
kezi’yle ilgili kısa bir açıklama yapmakta sanıyorum yarar var. Trak-
ya araştırmalarına 1980 yılında Kırklareli ve Edirne’de yüzey tara-
ması yaparak başladık. O yıla kadar Trakya ve hatta genel olarak 
Marmara Bölgesi tarihöncesi kültürler açısından araştırılmamış de-
nilecek kadar az çalışılmış, bilinmeyenlerle dolu bir bölgeydi. Ana-
dolu’da çalışma yaptığımızda tarihöncesi yerleşimler yükseltileriyle 
alanda topografyada kolay ayırt edilebilir tepecikler şeklindedir, çok 
sayıda da görkemli kalıntılar içeren ören yerleri vardır. Anadolu ve 
Yakın Doğu coğrafyasında höyüklerin oluşması, yüzyıllar binyıllar 
boyunca her gelen kültürün yerleşimi kurmak için aynı noktayı seç-
mek zorunda olmasından kaynaklanmıştır. Doğal çevrenin kuraklı-
ğı, su kaynaklarının sınırlı olması gibi etkenler ister istemez insanla-
rı aynı noktayı seçmek zorunda bırakmış, bir bölge ne kadar kuraksa 
o bölgedeki höyükler binyılların birikimiyle daha yüksek ve daha 
görkemli duruma gelmiştir. Örneğin; Yakın Doğu’nun en yüksek 
höyüklerinden biri 80 metreyi aşan yüksekliğiyle Harran Ovası’n-
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daki Sultantepe’dir. Bunun yanı sıra Anadolu’da yapı malzemesinin 
kerpiç, damların toprak olması; yıkılan yapıların molozunu kalın 
dolgular haline dönüştürmektedir. Buna karşılık Trakya’ya, Balkan-
lar’a, Avrupa’nın geneline geçildiğinde yağışlı bir ortama girilir, her 
yerde su vardır, hemen hemen her yer yerleşmeye uygundur. Bu ne-
denle farklı kültürler farklı yerlerde yerleşmiş, ancak bilinçli olarak 
yüksekliğin tercih edildiği çok ender durumlar dışında büyük hö-
yükler oluşmamıştır. Bunun da ötesinde Anadolu mimarisinin esası-
nı oluşturan kerpiç, Trakya’nın yağışlı ortamı için uygun bir malze-
me değildir; kerpiç ve toprak damın yerini ahşap almıştır, ahşap da 
ister yıkılsın ister çürüyerek çöksün geriye sadece birkaç santimetre 
kalınlığında bir dolgu bırakır. Höyükleşmemiş düz yerleşimler Ana-
dolu’da olduğu gibi çevreye bakılarak kolay görülemeyeceği için an-
cak arazinin yürüyerek taranmasıyla bulunabilir, bulunduktan sonra 
yapılacak kazı da, kerpiç mimariyi açığa çıkarmaktan çok daha güç, 
sorunlu ve görsellikten yoksundur. Ahşap göçerek çökse de zaman 
içinde çürüse de geriye en fazla birkaç cm kalınlığında bir dolgu 
bırakır. Arkeolojinin tarihsel gelişim sürecinde de Türk arkeolojisi 
Mezopotamya odaklı gelişmiş, Avrupa ve Karadeniz çevresi kültür-
lerini neredeyse yok saymış ve bu nedenle Trakya’ya hemen hemen 
hiç ilgi göstermemiştir. Oysa Trakya, Yakın Doğu ile Avrupa, Kara-
deniz Havzası ile Ege Akdeniz kültürleri arasındaki her türlü iletişi-
min ister göç, ister istila, ister bilgi ve mal aktarımı olsun, kanıtların 
aranabileceği en uygun coğrafi bölgeyi oluşturmaktaydı. Bu nedenle 
araştırmaya başladığımız 1980 yıllarında Türkiye Trakya’sında Çar-
dakaltı ve Kınalıköprü’de yapılmış olan iki küçük sondaj dışında 
hiçbir tarihöncesi yerleşim ortaya çıkmamış; Bulgaristan tarafında 
ise kazılmış olan Neolitik yerlerin sayısı 300’ü geçmişti. Bizi Trak-
ya’da çalışmaya iten, bu bilgi eksikliğini kısmen de olsa gidermekti.

Trakya’da çalışmalarımız geliştikçe bölgede yapılan araştırmala-
rın uygarlık tarihiyle ilgili bölgelerarası sorunların çözülmesi açısın-
dan ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu daha açık bir şekilde 
görmeye başlamamız, çalışmaları yalnızca bizim yaptıklarımızla 
sınırlı bırakmayıp kurumsallaştırma çabası içerisine girmemize 
yönlendirdi. 1993 yılında Kırklareli’nde kapsamlı kazı çalışmaları 
yapmaya karar verdiğimizde, ekibimizin konaklayarak çalışabilece-

ği bir kazı evine gerek duymuş, bunun için de en uygun yer olarak 
kentin 7 km kuzeyindeki Ahmetçe Köyü’nü seçmiş ve orada sınır-
lı ölçüde bir yapılanma başlatmıştık. Ancak kazılarda ortaya çıkan 
sonuçların giderek daha çarpıcı nitelik kazanması ve bölgeyle yu-
karıda değindiğimiz öngörüler, başladığımız projenin bizden son-
ra daha kapsamlı projelerle sürebilmesinin altlığını sağlayacak bir 
nitelik kazanması düşüncesini beraberinde getirdi. Elimizdeki her 
türlü olanağı zorlayarak Ahmetçe Köyü’nde kazı için başladığımız 
yapılanmayı bir araştırma merkezine dönüştürecek şekilde geliştir-
dik. Bu bağlamda, çeşitli atölye ve laboratuvarların yanı sıra, burada 
bir başvuru kitaplığının da bulunması kuşkusuz işin gereğinin bir 
parçasıdır. Büyükçe bir kitaplık kurduk, ondan sora küçük bir karar 
değişikliğiyle önceliği Ahmetçe Köyü’nde kullanılma olasılığı yakın 
gelecekte çok az olan tarihöncesi yayınları yerine, evde aileden ka-
lan farklı konulardaki kitap, belge ve malzemenin orada farklı araş-
tırıcıların yararlanabileceği şekilde bulunmasının daha doğru ola-
cağına karar verdik ve 2020 yılında bunları Kırklareli’ne getirdik. 
Yaklaşık 15 bin yayın alabilecek kitaplığın büyük bir kısmını bunlar 
zaten doldurdu. Getirdiklerimizin büyük bir kısmı eski tarihli, aile-
nin büyüklerinin ilgi alanlarını yansıtacak çeşitleme içerir. 500’ün 
üzerindeki Eski Türkçe yayının dışında, hukuk müderrisi dededen 
kalma yayınlar, pedagoji, eğitim bilimci Sadrettin Celal’in Türki-
ye’nin eğitim programıyla ilgili yaptığı hazırlık çalışmalarının tümü, 
fizikçi anneyle jeofizikçi babanın ilgili alanlarının yayınlarının yanı 
sıra savaş yıllarının gazete ve dergileri ile geçen yüzyılın başlarına 
ait turistik broşür ve müze katalogları bu kitaplığı oluşturmaktadır. 
Bunların Kırklareli’de bulunmasının, İstanbul’daki eve göre o ko-
nularda araştırma yapacakların daha kolay erişilebilir olacağını dü-
şündük. Aile büyüklerinden yalnızca bestekar Necip Celal’le ilgili 
olanlar damadım keman sanatçısı Cihat Aşkın’a bırakıldı. Ayrıca 
fotoğraf ve özel yazışmaları da şimdilik İstanbul’da tutmayı sürdür-
meye karar verdik. İleride ikinci bir kitaplık binası eklendiğinde ilk 
başta düşünülen arkeoloji kitaplığı da oraya taşınacaktır.

Sorun, merkezin ve kitaplığın bakım ve kullanılabilirliğinde yat-
maktadır. Henüz kurumsal bir alt yapı sağlanamadığı için bakımı 
halen Trakya arkeolojik araştırmaları ile Kırklareli’deki gönüllü öğ-
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retmenlerin katkılarıyla kurduğumuz Kırklareli Kültür Varlığı Der-
neği’nin desteğiyle yapılmaktadır. 

AS: Meslektaşınız Prof. Dr. Fatma Sevil Gülçur, en büyük tut-
kularınızdan birinin arşiv oluşturmak ve arşive sahip çıkmak ol-
duğunu söylüyor.  Bu sizin için neden bu kadar önemli?

MÖ: Arşiv, bellektir. Arşiv neyin arşivi olursa olsun o işin bel-
leğidir. Bir kurumun arşivi o kurumun belleği, kişisel arşiviniz ise 
sizin belleğinizdir. Bu belleğe sahip olmadan onun varlığını doğru 
olarak özümsemeden bir sonraki adımı doğru olarak atamazsınız. 
Belleği oluşturan veriler, bilgiler, nesneler her yerde dağınık olarak 
vardır. Bunun kullanılabilir bir belleğe dönüşmesi için düzenlenme-
si, belirli bir yönteme göre kullanılabilir, yararlı bir bilgiye dönüş-
türülmesi gerekir. İçeriğine göre görselliğinin de kuşkusuz olması 
gerekir. Ben Prehistorya Kürsüsü’ne girdiğimden bu yana kürsünün 
belleğini oluşturmaya ve korumaya çalıştım. Bu bellek yalnızca ki-
min ders verdiği, hangi öğrenciyi yetiştirdiği, kimin kaç not aldığı, 
oradaki demirbaşın kimin üzerine kayıtlı olduğu gibi standart uygu-
lamaların dışında yaklaşımlar, anlatımlar, olayları da içine alan bir 
belgeliktir. Kürsünün ve araştırmalarının oluşum süreçlerinin doğru 
bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak verilerin, her ne olursa olsun bir 
araya getirilmesine önem verdim, benimle birlikte çalışanlara da bu 
kaygının yerleşmesi için uğraştım. Aynı yaklaşımı yönettiğim kazı-
lar, katıldığım projeler için de uygulamaya çalıştım.

Aileden kalan çok fazla miktarda belge, fotoğraf, efemera gibi 
birçok şey vardı. Birçok ailede olduğu gibi bunların atılmadan ko-
runmuş olması kuşkusuz büyük bir önem taşıyordu. Ancak çoğu 
sınıflanmamış ve tanımlanmamış bir durumdaydı. Bunların içeri-
ğinin ailenin yakın dönem geçmişini bilmek açısından çok büyük 
önem taşıdığını bilmek yeterli olmuyordu. Bu bilgiyi başkalarından 
da yardım alarak kullanılabilir bir hale getirebilmek için aşağı yuka-
rı on yıldır bir çaba sürdürüyoruz, hala da devam ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Anekdotları

Lise Yılları: Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) ve Tür-
kiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) Anıları

Fotoğraflarla Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Bölümü (Resim 1-3)

*1961 yılı ben lisede öğrencisiyim, Türkiye Milli Talebe Federas-
yonu (TMTF) amatör turist rehber kursunu bitirip boş zamanlarımda 
federasyonun Cağaloğlu’ndaki merkezindeki Turizm Bürosu’nda vakit 
geçiriyorum. Zaten de o yıllarda pek turist yok, turist gelse de ne ya-
pacağımızı pek bilmiyoruz. Yalnızca çok ayrıntılı arkeoloji, sanat ta-
rihi kurslarından geçip bilgilendik ama turistle nasıl ilgilenilir hiçbir 
deneyimimiz yok. Bir telefon geldi, Anadolu’dan adını hatırlamadığım 
bir kentten bir öğretmen öğrencileriyle İstanbul’u gezmek üzere gelmiş, 
Topkapı Sarayı Harem’ini gezmek istiyorlar. O yıllarda Harem onarım-
da, biz içine hiç girmedik ama iyi kötü Harem’le ilgili aklımda birtakım 
bilgiler var. Tamam dedim, Topkapı Sarayı kapısında buluştuk. Arkam-
da iki öğretmen 20 öğrenci Harem’e daldık, nereye gidiyorsun diyen de 
yok. İçerisi inşaat alanı gibi, kafamda bir yerden anımsadığım Harem 
planı var ama benim yürüdüğüm yolla plan bir türlü uyuşmuyor. 20 
dakika sonra tümüyle kaybolduğumun, kaybolmanın ötesinde grubun 
yarısını da kaybettiğimin farkına vardım, panikledim. Sonraki çabam 
dışarı çıkacak yolu bulmaktı. Sıva tamir eden bir işçinin yardımıyla 
araba seksiyonunun olduğu avluda kendimi buldum fakat bir öğretmen 
ve öğrencilerin yarısı kayıp. Onları bulmamız da 20 dakika sürdü. Ben 
pes ettim bıraktım.

*Aynı yıl bir Danimarkalı gazeteci grubu geldi. Başka muhatap bu-
lamadığı için TMTF’ye başvurmuş Bursa ve Troya’yı görmek istiyorlar. 
Kursta Bursa’yı oldukça ayrıntılı olarak görmüştük ancak Troya o yıl-
larda hala askeri bölge içindeydi, hiç gitmemiştik. Bir diğer rehber ar-
kadaşla birlikte ayarladığımız burunlu, külüstür bir otobüsle Bursa’ya 
doğru yola çıktık. Ben Yeşil Türbe’yi gezdirirken diğer arkadaş otel ve 
lokanta ayarladı. O yıllarda öyle önceden rezervasyon şansımız da pek 
yoktu zaten. Ertesi gün Çanakkale’ye doğru yola çıktık. Çanakkale’de 
sanıyorum sahilde Truva oteliydi, yeni açılmıştı, oraya yerleştik. Bahçe-
deki akşam yemeğinde bir orkestra, grubumuzun şerefine oldukça gü-
rültülü bir şeyler çalıyordu. 20 dakika sonra orkestranın şefi olduğunu 
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düşündüğüm biri geldi, benden konuk ekibin başkanına neyi çalmamızı 
istiyorsunuz sorusunu çevirmemi istedi. Ben de görevimdir diye başka-
na “They ask what you want them to play?” dedim. Gelen yanıt “Please 
tell them to play a quiet game of chess (sessiz bir satranç oyunu oyna-
malarını söyle)”. İngilizce’de çalmak ve oynamak aynı sözcük. Orkestra 
şefine satranç oynayın diyemeyeceğim için ne istiyorsanız çalın dedim, 
o da güldü, uzun bir süre daha çalmaya devam ettiler. Ertesi sabah 
askeriyeden izin alıp Troya’ya gittik. Elimde bakanlığın çıkarttığı Tro-
ya kılavuzu ve kılavuzun içinde Troya’nın her tabakasına ayrı bir renk 
verilmiş bir plan, ancak benim gibi bir lise öğrencisi için anlaşılması 
olanaksız bir plan. Tek çarem vardı, diğer arkadaşı önden koşturttum. 
Ören yeri bekçisinin eline biraz para sıkıştırıp ben onun eski arkadaşıy-
mışım gibi bana sarılmasını, koluma girip dolaşırken dostça konuşup 
anlatmasını ayarlattım. Oldukça başarılı bir operasyondu. Tanımadı-
ğım bekçiyle sarılıp öpüştük, kucaklaştık. O bana Troya’nın neresinde 
olduğumuzu söylerken ben de aklımda kalanları gruba anlatıyordum. 
Çıktıktan sonra grubun şefi Danimarkalı gazeteci yanıma geldi, kulağı-
ma eğildi, “Sen de ilk defa geziyordun değil mi diye sordu?”…

*1963 yılı yaz başı, TMTF turizm bürosunda devrim yapmaya karar 
verdik. Taleplerimizi bildirdik ve yerine gelmezse ayrılacağımızı söy-
ledik. O sıralarda büroya kayıtlı 25 amatör rehberdik. 25’iyle toplantı 
yaptık, herkes bizi desteklediğini söyledi. Bu işin elebaşı olan biz üç kişi 
mutlu olarak akşam zaferimizi kutlamak üzere Lefter’in Meyhanesi’ne 
gittik. Federasyon yönetimi biz eğlenirken boş durmamış, diğer bütün 
rehberleri arayarak harekete katılmaktan caydırmış. Sabah kendi ara-
mızda toplanmak için gittiğimizde sadece iki tane kız rehber vardı. Bize 
döndüler, “Annemize sorduk, sözünüzden dönmeyin dediler, biz kaldık” 
dediler. Onları da ziyanı yok sözünüzü tutmuş sayılırsınız deyip yolla-
dıktan sonra kaybettiğimizi anlayıp pes ettik.

*TMTF’den ayrıldıktan sonra Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’na 
(TMGT) devam etmeye başladım. Yeni bir kurs açmışlardı. “Gençlik 
Lideri Yetiştirme Kursu”. İlginç geldiği için kursa kaydoldum. Kurs için 
toplantı günü geldi ancak anlaşıldı ki böyle bir kursta nasıl bir eğitim 
verileceğinin kararı verilememiş. Zaten benden başka bir kişi kaydol-
muştu. O zaman başkan olan Raif Ertem; “Biz bu kursta ne yapaca-
ğımızı bilmiyoruz. Avrupa Konseyi bütün Avrupa ülkeleri gençleriyle 
İtalya’da bir toplantı düzenliyor, sizi de bu toplantıya katalım.” dedi. 
Böylelikle Gençlik Lideri Yetiştirme kursiyeri olarak TMGT ile birlik-

te kendimi Roma’ya giden trende buldum. O zamanlar Türkiye saygın 
bir ülke idi. Yugoslavya hariç kimse vize istemiyordu. Türk parası da 
hemen her yerde geçiyordu. Böylelikle hayatımın ilk uluslararası top-
lantısında Avrupa Konseyi “Avrupa Gençlerini Bir araya Getirme ve 
Çarpık Kentleşmeyle Mücadele” toplantısında 20 yaşında lise öğrenci-
si Türk delegesi olarak buldum. Ve üstüne bir de konuşma yaptım. Top-
lantı sürecinde çarpık kentleşmeyi göstermek için hepimizi Roma’nın 
çevresindeki gecekondulardan oluşan bir mahalleye götürdüler. Uzun 
uzun oranın sosyo-ekonomisi üzerine bir anlatım dinledik. Sonra fazla 
dışarda durmayın saldırırlar mesajı geldi. O sıralar henüz Türkiye’de 
olmayan gecekondu ortamıyla tanışmış oldum. Türkiye’de gecekondu 
olarak bildiğimiz Zeytinburnu, Roma’da gördüklerimin yanında lüks 
bir site sayılırdı.

*Roma dönüşünü yine trenle yapıyorduk. Uzun bir karışıklıktan 
sonra Trieste’den aktarma yapmamız gerekti. Yanımda sadece 10 Türk 
lirası kalmıştı kağıt para olarak. Üç banka gezdim hangisi daha iyi 
bozuyor diye anlamak için. Üçüncü bankanın müdürü kapıya kadar 
geldi. Biz daha çok veririz dedi. Türk parası gerçekten çok kıymetliydi. 
Edirne’ye kadar yeteceğini düşündüğüm miktarda yiyecek satın aldım. 
Tren Sofya’ya gelince 6 saat burada bekliyoruz dendi. Bayağı acıkmış-
tım, yanımdaki yiyecekler de bitmişti, peronda şaşkın şaşkın dolaşmaya 
başladım. 16-17 yaşlarında bir kız yanıma geldi. Türkçe “karnınız aç 
galiba” dedi, evet dedim, kız bir dakika dedi gitti. Bir küçük sandviç, 
bir küçük Bulgar rakısı, bir paket sigara, bir çikolata ve bir mektupla 
geldi. “Mektubu anneme verebilir misiniz buradan postayla yollayamı-
yorum” dedi. Annesi göçmüş, kendisi orada kalmış, istasyonda mektup 
yollayacak birini arıyormuş. İstanbul’a dönünce mektubu anneme tes-
lim ettim, o da kızın annesine götürdü mektubu.

Lise Yılları: Anadolu Gezileri

*Eski günlerde Anadolu’da her yerden her yere kamyon arkasında 
gidilebilirdi. Kamyonların arka kısmının üstü açıktı. Yükün yanında yer 
varsa yolcu alırlardı. Alınan yolcuya “ördek” adı verilir, muavin on-
lardan küçük bir ücret alırdı. Pek asfalt yol olmadığından da tozlu da 
olsa keyifle gidilen yavaş bir yolculuktu. Durduğumuz köyde iner, her 
köy bizi gönülle karşılar konuk ederdi. Gençlik yıllarımda bu yöntemle 
Anadolu’da birçok yeri hemen hemen hiç para harcamadan gezebilmiş-
tim. 1963’te Konya’dan Karaman yoluna çıkıp Beyşehir’e ulaşmaya ça-
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lışıyorduk. Yanımda bir arkadaşım Ahmet Sarpyener vardı. Geceyi bir 
köyde konuk olarak geçirdik. Beyşehir yoluna indik. Vızır vızır araba 
geçer denen yolda 5 saat kadar bekledik. Kamyondan bozma bir otobüs 
geldi. Önde iki sıralık yer vardı şoförün arkasında. Direksiyonda nur 
yüzlü beyaz sakallı bir adam ve onun yanında yaşlı bir arkadaşı var-
dı. Bizi arkaya aldılar. “Hayrola ne yapıyorsunuz?” dedi şoför. Fazla 
konuşacak halimiz yoktu, “turistiz” dedim. Şoför frene bastı. “Bak mi-
rim ne iyi ettik de durduk, hep duyuyorduk turist diye sonunda gördük 
birini” dedi ve yola devam etti… Bir keresinde de Samandağ Antakya 
yolunda pamuk yüklü bir kamyona bindik. Muavin para istemeye geldi, 
“biz turistiz” dedim, “çok affedersiniz turistten para alınmaz doğru” 
dedi gitti.

*Yine 1963 yazında bir arkadaşımla Anamur’dan batıya Antalya’ya 
ulaşmaya çalışıyorduk, doğru düzgün yol olmadığı gibi araç da yok-
tu. Sonra kasketli bir adam geldi. Ben bir cip ayarladım beraber gide-
lim dedi. Sevindik katıldık ona, ben köylüyüm dedi. Hasat yapıp para 
kazanıp geziyorum dedi. Biz de inandık, memlekete bak köylümüz ne 
kadar gelişmiş dedik sevindik. Gazipaşa’dan Alanya’ya giderken yine 
aynı adam yanımızdaydı. Adamın yanımızdan hiç ayrılmadığının far-
kına vardık. Dedik adamda bir bela var onu atlatalım. Biz Antalya’ya 
gideceğiz dedik adama, Akseki’ye çıktık. Akseki’den dolambaçlı bir yol-
dan Korkuteli Elmalı üzerinden Finike’ye indik. Finike’nin tek oteli olan 
galiba adı Şehir Palastı, oraya sırt çantalarımızı koyup, denize girmek 
üzere kıyıya gittik. Daha mayomuzu giymeden jandarma geldi komutan 
sizi karakola çağırıyor diye. Hayrola diye gittik. Anamur’da tanıştığı-
mız “köylü” de yanındaydı. Komutan, siz neden kaçıyorsunuz anlatın 
dedi. Yok dedik bir şeyden kaçmıyoruz denize girmeye geldik. Kimse 
denize girmek için buraya gelmez, dedi komutan. Bir şeyden kaçıyorsu-
nuz siz, anlatın, dedi. Civardaki birkaç arkeolojik yerin adını söyleyince 
bizi saldı. Kimsenin değil Finike’ye Antalya’ya bile gelmediği yıllarda, 
Antalya’da Kaleiçi’nde eski evlerin fotoğrafını çekmeye çalıştığımda; 
bekçi, bu eski evleri İstanbul’da gösterip bizi rezil edeceksin deyip ma-
kinemden filmimi almıştı. Finike dönüşünde bugün çok meşhur olan Ay-
kırtça Arykanda harabesinin yanındaki dağdan güldür güldür suların 
aktığı sadece av eti ve balık veren bir lokantanın olduğu yerde, geceyi o 
lokantada geçirip bir domates kamyonuyla İstanbul’a devam etmiştik.

Üniversite Öğrenciliği Yılları: İlk Adım Olarak Meslek Seçimi

Liseyi bitirdim, Robert Kolej mezunu olarak sınıfımdaki herkesten 
farklı olarak kafamda iki tercih vardı; TMTF (Türkiye Milli Talebe Fe-
derasyonu), TMGT (Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı) deneyimiyle siyase-
te atılmak ya da rehber kursunda Metin Sözen’in derslerinden aldığım 
heyecanla arkeoloji okumak. O zaman merkezi sistem yoktu; her fa-
külteye ayrı başvuruluyor, ayrı sınava giriliyordu. Siyaset tutkumdan 
dolayı hukuk, arkeolojide de Hitit dönemi beni çok heyecanlandırmış-
tı. Hitit arkeolojisini nerede okuyabileceğim sorusunu yanıtlayabilmek 
için Edebiyat Fakültesi’ndeki bölüm adlarına baktım. Ön Asya Dilleri 
ve Kültürleri yazıyordu panoda; bunlar arkeoloji okutmaz dil öğretir-
ler dedim vazgeçtim. Diğer panoda Arkeoloji ve Prehistorya yazıyordu; 
herhalde bütün arkeolojiler bunun içindedir dedim. Prehistoryanın ne 
olduğunu bilmiyordum, herhalde kimse bilmez deyip arkeolojinin yanı-
na koymuşlar dedim. Hukukun da arkeolojinin de sınavlarına girdim, 
ikisini de kazanınca hukuk okuyayım dedim. Kayıt kuyruğuna gittim çok 
uzundu, bir türlü ilerlemiyordu ve sıkıldım. Benden başka üç kişinin 
olduğu arkeoloji kuyruğuna girdim. Arkeolojiye kaydolduktan bir süre 
sonra bölümün genel arkeoloji değil klasik arkeoloji olduğunu, prehis-
toryayla beraber klasik arkeoloji öğrencisi olduğumu, Hitit arkeoloji-
sinin ise benim kaydolmadığım Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümün-
de olduğunu öğrendim. 1963 yılı Ekim ayı, girdiğim ilk ders Prof. Arif 
Müfit Mansel’in Yunan Heykeltıraşlık dersiydi. Arif Müfit Bey ilk derse; 
“geçen derste anlattığım heykelin sağ bacağı” diye başladı… Ben ne 
zaman ders kaçırdım diye düşünürken anlatılan dersin 16 sömestrlik 
bir döngüsü olduğunu ve benim bunun 3. yarıyılından başladığımı de-
neyimli diğer öğrencilerden öğrendim. Rehberlik deneyimimde zaten 
Roma arkeolojisinden çok sıkılmıştım. Üniversiteyi bırakmaya karar 
verirken bir prehistorya hocası var, Halet Çambel ilgini çekebilir, diye 
bir şey söylendi. Güneydoğu Anadolu’da araştırmadaymış, Kasım so-
nuna doğru gelecek dediler. Üniversiteyi bırakmadan beklemeye karar 
verdim. Bir yandan da Hukuk Fakültesi’ne gidip derslere giriyordum. 
O daha da sıkıcı geldi, koca amfinin içinde zorla duyabildiğim ders 
anlatımları hiç bana göre değildi. Kasımın son haftası Halet Çambel’in 
geldiği ve derse gireceği haberi duyulageldi. Bir alt kattaki 7. amfi-
de Çambel ayağında bir erkek pantolonu ve çizme, sırtında peleriniyle 
kürsüye çıktı. Trenden yeni inmişti belli. Şöyle bir sınıfı süzdü. Tamam 
dedim, ben bunu sevdim, kalıyorum. Ve kaldım…
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Üniversite Öğrenciliği Yılları: 
Siirt Göçer Aşiretlerinde Gönüllü Öğretmenlik Deneyimi

Fotoğraflarla Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Bölümü (Resim 4-5)

*1963 yılı Kasım ayı içi Halet Çambel kürsüye gelmiş, yeni kaydolan 
bütün öğrencilerle tek tek odasında görüşüyor. Onların arasında ben 
de varım. Saat oldukça ilerlemişti. Sonra ben de odaya girdim. İlk defa 
yüz yüze tanışıyoruz. “Acelen var mı” dedi. Ben eve dönmek anlamında 
sordu sandığım için “yok” dedim. Meğer mezun olmakta acelen var mı 
sorusuymuş. “Ha iyi” dedi. 1963 sonbaharında başladığım Prehistorya 
lisans programını 1969 yılında tamamladım. 1964 Ocak ayında Fa-
kültenin girişinde dolanırken Robert Kolejli iki arkadaşıma rastladım; 
Uğur Aker ve Tarık Okyay “Hayrola?” dedim. “Halet Çambel haber 
salmış, gönüllü öğrenci arıyormuş, onunla görüşmeye geldik” dediler. 
Ben de peşlerine takıldım ve ikinci kez Çambel’in odasına girmiş ol-
dum. Uzun hikayenin kısası; 1963 yılı yaz aylarında Çambel Siirt’te 
araştırma yaparken oradaki göçebe aşiretlerinden birinin çobanı yanı-
na geliyor, Çambel’den kağıt kalem istiyor, hiç okul görmemiş. Çambel 
Siirt valisiyle görüşüyor. Vali, göçebe aşiretlere öğretmen bulamıyoruz 
kimse gitmek istemiyor, o yüzden okuma yazma öğrenemiyorlar deyin-
ce Çambel, ben gönüllü öğrenci bulsam siz aşiretlerle onları organize 
eder misiniz diye sorunca vali çok seviniyor. İlk yıl birkaç öğrenci yolla 
deneyelim diyor. Böylece Haziran ayının başında Tarık ve Uğur’la bir-
likte Haydarpaşa’dan kalkan Kurtalan Ekspresi’yle günler süren yolcu-
luktan sonra gönüllü öğretmenlik yapacağımız aşireti bulmak üzere Si-
irt’e geldik. Ama birkaç gün önce vali başka yere tayin edilmiş, yeni vali 
yok, kimsenin bizden haberi de yok. Milli Eğitim Müdürü bizi başından 
uzaklaştırmak için Pervari ilçesine yolladı. Orada aşiretler vardır dedi. 
Pervari küçük bir ilçe, hiçbir olanağı olmayan bir yer. Kaymakam il-
kokulu gösterdi, burada sıraların üzerinde yatın dedi. Aşiretleri sorduk 
bütün aşiretler göç etti gitti, ilçede aşiret kalmadı, geç kaldınız dedi. 
Halet Çambel’e telgraf çektik, iki saat sonra uzun bir telgraf geldi, böl-
gede hangi aşiretin nerede olduğunu anlatan uzun bir metindi. Ağzımız 
açık kaldı. Sadece biz değil kaymakam da şaşırdı. Jandarma komutanı 
bize iki er ve birkaç katır verdi. O günlerde Herekol Dağı’nda konakla-
dığını Çambel’in telgrafından öğrendiğimiz Garizan aşiretine ulaşmak 
için Herakol Dağı’na doğru yola çıktık. 4 saat sonra Herekol’un eteğine 
geldiğimizde rehberimiz “aa aşiret gitmiş, geri dönelim” dedi. Aşiret 
dağda dedik, ama yanımızdaki iki er, biz iki kişi dağa çıkmayız dediler, 

mecburen döndük. Bu benim ilk at ve katır seyahat deneyimimdi. Sonu-
cu alınmamış 10 saatlik yol benim bütün iskelet sistemini yerleştirmişti. 
Tekrar jandarma komutanına gittik, doğru dedi, iki kişi dağa çıkmazlar. 
Bir gün dinlenin ertesi gün size daha kalabalık bir dağ devriyesi vere-
lim. Gerçekten de uzun bir yolculuktan sonra Herekol Dağı’nda önce 
Garizan aşiretinin Amuşahin kolunun konakladığı yere ulaştık. Ben 
orada kaldım. Yanımda bana verilen bir kara tahta, bir kutu tebeşir, 
boya kalemleri ve biraz da kağıt vardı. Tarık ve Uğur aşiretin Habeşi 
adındaki diğer kolunun olduğu yere doğru devam ettiler. Aşiretin ko-
nakladığı yer 3000 metrenin üzerinde birkaç çalıdan başka hiçbir bitki-
nin olmadığı, karı eritip sıvı hale getirmezseniz suyun olmadığı kayalık 
bir yerdi. Ağanın çadırına yerleşerek gönüllü öğretmenlik macerama 
başladım.

*Garizan aşireti Şafi mezhebindendi. Aşiretin büyükleri her sabah 
toplanıp zikrediyorlardı. Benim namaza katılmamamın giderek bir so-
run haline geldiğini açık olarak hissediyordum. Aşiretin diğer koluna 
giden Uğur ve Tarık oranın genç imamıyla anlaşmış namaza duruyor-
larmış. Sonra da bütün gün bir kayalığın arkasında birdirbir ve başka 
oyunlar oynuyorlarmış. Bizim aşiretin imamı daha yaşlı ve daha ciddi 
bir adamdı. Sonuç olarak benim namaza katılmama karar verildi. So-
run onların Şafi, benim Hanefi mezhebinden olmamdı. Hanefi namazını 
bilen yoktu. Ziyanı yok Şafi namazı kılsın, dediler. Duaları yazdırdılar. 
Ezberlemem beklendi. Ben zaman kazanmaya çalıştıkça, ne biçim mu-
allim üç tane duayı ezberleyemedi sözleri kulağıma gelince pes ettim, 
bütün aşiret toplandı, deneme namazını kıldırdılar. Ben de o günden 
sonra her sabah kar suyuyla abdestimi alıp namazı kıldıktan sonra aşi-
retin büyükleriyle beraber zikre katıldım. Günler de böyle geçti.

Üniversite Öğrenciliği Yılları: 
Prehistorya Kürsüsünde Öğrenci Olmak

Prehistorya Anabilim Dalı’ndaki öğrenciliğim 1963 yılı sonbaharın-
da, Halet Çambel Braidwood ikilisinin Siirt-Urfa yüzey araştırmasın-
dan dönmeleriyle başlamıştı. Lise yıllarında TMTF’de aldığımız ve bir 
rehber kursu için çok ağır olan eğitim, kurstan sonraki dönemdeki de-
neyim birikimi, lisede Godfrey Goodwin hocanın sanat tarihi dersleri, 
sohbetleri ve okuduğum birkaç kitap arkeoloji konusunda çok bilgili 
olduğumu sanmama yol açmıştı. Bu nedenle üniversitedeki ilk yılımda 
bildiklerimle öne çıkıp üniversitenin çok rahat geçeceğini bekliyordum. 
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O yıl Braidwood, bütün arkeoloji öğrencilerinin katıldığı “Tarihöncesi-
ne Giriş” adı altında tüm dünyayı içine alan bir ders veriyordu. Dersi 
de o yıllarda Prehistorya Kürsüsü’nün asistanı olan Mark Glazer Türk-
çeye çeviriyordu. Daha ilk dersin sonunda Braidwood hocanın yaptığı 
insan ve kültür tanımı; o zamana kadar doğru bildiğim şeylerin doğru 
olmadığını gösteren ufuk açıcı bir dersti, ders iki sömestr sürdü. Brai-
dwood hocayla birlikte gelen Amerikalı öğrenciler de dersi şaşkınlıkla 
izlemişlerdi, biri; “Hoca hiç Amerika’da bu kadar iyi ders anlatmamış-
tı” demişti. O yıl aldığım ikinci ders, yine Braidwood ekibinden Arthur 
Jelineck’in Amerika Prehistoryası dersiydi. Bildiğimi zannettiğim İnka-
lar, Mayalar, Aztekler sınırlı anlatımının dışına taşan, ufuk açıcı bir 
dersti. Sonraki yıllarda da Jelineck’in sunduğu altlığın uzak bölgelerin 
kültürüne bakarken ne kadar yararlı olduğunu gördüm.

Robert Braidwood, 1960’lı yıllarda kuramlarıyla, uygulamalarıy-
la en önde gelen arkeologlardan biriydi. O zamana kadar süregeldiği 
gibi arkeologların diğer bilim dallarına danışmasının doğru bir bakış 
açısının gelişmesi için yeterli olmayacağını, alan çalışmasının her aşa-
masında doğa ve diğer sosyal bilimcilerin araştırma ve kazı ekibinin 
vazgeçilmez üyeleri olarak bulunmaları gerektiğini savunuyordu. Ünlü 
fizikçi Libby ile de bugün arkeolojinin olmazsa olmazı durumuna gelen 
radyoaktif tarihleme-C14 yönteminin arkeolojik malzemede uygulana-
bilmesinin ilk adımlarını Braidwood atmıştı. Robert Braidwood geliş-
tirdiği kuram ve tarihöncesi döneme sorduğu sorulara yanıt aramak 
için daha 1949 yılında Batı İran, Doğu Irak’ı içine alan Zagros Dağlık 
Bölgesi’nde, bilim dünyasında çığır açan kazılara başlamıştı. 1962 yı-
lında bir kongrede Halet Çambel ile tanışması Braidwood’u çok etki-
lemiş ve tüm ekibiyle ortak çalışma için Türkiye gelmesini ve bunun da 
ötesinde bir yıl boyunca İstanbul Üniversitesi eğitim programına katkı 
yapmasını sağlamıştı.

Braidwood ekibi 1963-64 kışı boyunca Prehistorya Laboratuvarı’n-
da yüzeyden topladıkları malzeme üzerinde çalışırken; bir yanda da 
yukarıda değindiğimiz dersleri veriyor, öte yanda da tüm ekibinin ka-
tıldığı Neolitik Semineri’ni yapıyorlardı. Seminere Çambel, o sırada-
ki bölüm asistanları Ufuk Esin, Mark Glazer ve diğer bölümlerin ileri 
sınıftaki öğrencileri de katılıyordu. Seminerin adı hala bilmediğimiz 
bir nedenle B Semineri’ydi. Birinci sınıf öğrencilerinin katılması bek-
lenmeyen bu seminere Mark Glazer; sen de gel, katıl, dedi. Seminer 
Prehistorya Laboratuvarı’nda yapılıyordu. O zamana kadar yalnızca 

kapısının önünden geçtiğim, içinde yerli yabancı birçok bilim insanının 
bulunduğunu gördüğüm, benim gözümde “bilimin tapınağı” hissini ya-
ratmış olan, girmekten korktuğum bir yerdi Prehistorya Laboratuvarı. 
Glazer’in çağrısı üzerine korkarak laboratuvara girdim, oldukça ka-
labalıktı. En zararsız olduğunu düşündüğüm kenardaki tabureye çök-
tüm, birisi geldi, hayır oraya oturma, başka yere otur, dedi. Seminer 
iki dilli olarak yürüyordu, sık sık yapılan konuşmalarla ilgili teksirler 
dağıtılıyordu. Olayın çok önemli olmasının dışında hiçbir şey anlama-
dan orada bulunduğumu sanıyordum ancak zaman içinde kulağımın 
orada kullanılan terimlere, sorunlara alıştığını hissetmeye başladım. 
B Semineri sanıyorum ki II. Dünya Savaşı sonrası dönemde tarihönce-
si arkeolojide çığır açan bir ortam yaratmıştı. Arkeologların yanı sıra 
zoolog, botanikçi, sosyal antropolog, bilim insanları da katılıyordu. Se-
minerde anladığım kadarıyla; eldeki sonuçları değerlendirmekten çok, 
alandaki bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılmaması ve yapmış olmak 
için değil, belirli bilimsel sorulara yanıt aramak için nasıl yapılmasının 
gerekli olduğu tartışılıyordu. Ertesi yıl, Braidwood ekibinden Dr. Bruce 
Howe ve Peter Benedict seminer, uygulama çalışmaları ile eğitimimize 
katkıda bulunmayı sürdürdüler. Bruce Howe, yontmataş aletlerin in-
celenmesi ve teknolojileri üzerine uygulamalı seminer yapıyordu; bu 
yalnızca ülkemizde değil, sanıyorum her ne kadar ileriki yıllarda çok 
yaygınlaşacak olsa da o yıllar için bilim dünyasında çok ender yapı-
lan bir uygulamaydı. Prehistorya Kürsüsü’ne, laboratuvarına gönülden 
bağlanan Bruce Howe hoca hiçbir karşılık beklemeden 1980’li yılların 
başına kadar seminer yapmayı sürdürdü.

İkinci yıl kürsüye Kurt Bittel, Tunç Çağ seminerleri vermek üzere 
geldi. Bittel bir Almandı ve Alman bilim ekolünü temsil ediyordu. Bra-
idwoodlar’la tanıştığımız Amerikan Bilim Okulu’ndan tümüyle farklı 
yaklaşımı ve öncelikleri vardı. Çambel’in eğitim anlayışının en temel 
noktalarından bazıları farklı bilim anlayışlarını temsil eden ünlü isim-
leri sık sık çağırması, seminerler verdirmesi ve bize bilimin tek doğrulu, 
tek yönlü olmadığını; aynı konuya farklı sorular, farklı bakışlarla da 
yaklaşılabileceğini ve bunların hepsinin kendi içinde doğru olduğunu 
göstermesi olmuştu. Çambel’in bu tutumu benim eğitim için yurtdışı-
na gitmememe neden oldu. O yıllarda sağlanan burslarla Chicago’ya, 
Berlin’e ya da başka bir ülkedeki programa rahatlıkla girebilirdim. 
Eğer bunu yapsaydım, o ülkelerde doktorasını yapan arkadaşlar gibi 
tek bir bilim okulunun yaklaşımıyla eğitilmiş olacaktım. Bugün geriye 



212 213

dönüp baktığımda lisans, yüksek lisans ve doktora dahil bütün eğitimi-
min, Prehistorya Kürsüsü’nde kalarak gerçekleştirerek sanki dünyanın 
her yerinde eğitildiğim özgüvenini kazandırdığını söyleyebilirim.

Bu eğitim sürecinde geçirdiğimiz en ilginç deneyimlerden biri; 
1966-68 yılları arasındaki “Troya Seminerleri”ydi. Troya’da II. Dünya 
Savaşı öncesinde Amerika’daki Cincinatti Üniversitesi’nden Carl Ble-
gen kapsamlı kazı çalışmaları yapmış, savaş ortamının yaklaşmasıyla 
kazıya son vermiş, bütün buluntular sandıklanarak o zamanki usuller 
gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne getirilmişti. II. Dünya Savaşı baş-
ladıktan sonra da Türk hükümeti Alman işgali endişesiyle sınıra yakın 
kentlerdeki en önemli eserleri Kayseri’deki depolarda emniyete alma 
kararı almış, Blegen’in sandıkları da Kayseri’ye gitmiş, savaş ortamın-
dan sonra müzeye geri gelen sandıklar açılmadan kalmıştı. Çambel 
Bittel ile birlikte müzede yapılacak olan Troya Semineri’nin iş progra-
mı içinde, sandıkların açılması ve sandıklardan çıkanların sınıflanarak 
bir yandan müzeye kazandırılması, öte yandan da bizim eğitimimiz için 
kullanılması kararını almıştı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
de büyük bir anlayış göstererek müzede bu çalışmayı yapmamızı ka-
bullenmiş, sandıkların bulunduğu depoda istediğimiz gibi çalışmamızı 
sağlayan bir ortam oluşturmuştu. Müzeden de Çambel’in eski öğrencisi 
Ülkü İzmirligil, bizi denetlemek için değil bilimsel katkı yapmak üzere 
seminere katlıyordu. Sandıkları açmak, içinden çıkan buluntuları elle-
mek, onları düzenlemek ve bunların Troya’dan olduğunu bilmek; sanki 
Troya’da kazıyormuşuz gibi bizi heyecanlandırmış ve seminere dört elle 
sarılmamıza yol açmıştı. Kurt Bittel ikinci sömestrde Tübingen’deki dok-
tora öğrencileriyle birlikte geldi; beş hafta boyunca semineri onların 
da katılımıyla daha tartışmalı, daha canlı bir şekilde yaptık. Ertesi yıl, 
Çambel bir sömestrliğine Amerika’ya gitti, semineri o sırada doçentli-
ğini yeni almış olan Ufuk Esin hoca yürütecekti. O da beklenmedik bir 
şekilde açık kalp ameliyatı olduğu için seminere katılamadı; bölümde 
de o sırada asistan yoktu, Mark Glazer ayrılmıştı. O sırada biz prehis-
toryada yedi öğrenciydik. Müze Müdürlüğünün olumlu yaklaşımıyla, 
hocalarımız olmadan semineri Ülkü İzmirligil ile birlikte düzenli bir 
şekilde yürütmemiz sağlandı. Bizim için çok etkileyici bir deneyimdi, 
hiçbirimiz seminerleri aksatmadık. Hafta içinde seminerleri hazırlayıp 
teksirle çoğaltıp, perşembe günü müzede malzeme üzerinde tartışarak 
çalışmayı sürdürdük; bu, Çambel’in ne kadar sağlam ve doğru bir eği-
tim ortamı sağlayabildiğinin en açık göstergesidir.

Üniversite Öğrenciliği Yılları: Çukurova Bölge Planlama Çalış-
malarında Arkeoloji Öğrencisi Olmak

Fotoğraflarla Prof.Dr.Mehmet Özdoğan Bölümü (Resim 8-9)

*İstanbul Üniversitesi Prehistorya kürsüsünde ilk yılım; 1964’ün sa-
nıyorum şubat ya da mart ayı. Çambel heyecanlı ama ciddi bir tavırla 
kütüphaneye geldi. Yeni ve çok önemli bir projeye başlıyoruz, gelin ko-
nuşalım, dedi. Ben o yıl kürsüye katılan iki öğrenciden biriydim. Di-
ğerleriyle beraber Prehistorya laboratuvarında bir masanın etrafında 
toplandık. Çambel heyecanlı, Devlet Planlama Teşkilatı’nı kuran Atil-
la Karaosmanoğlu ile görüştüğünü, planlama teşkilatının Çukurova 
bölgesini sanayi ve turizme açacak bir planlama yapacağını söyledi. 
Karaosmanoğlu’nun altyapı tesislerinin ve yol çalışmalarının kültür 
varlıklarına zarar vermeden sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için söz 
konusu alanlardaki tarihi kalıntıların belirlenerek haritaya işlenmesi 
için bir çalışma istendiğini ve kürsü olarak bu işi üstlendiğimizi söyledi. 
Türkiye’de ilk kez böyle planlı, çağın gereği olan yatırım ve bayındırlık 
işlerinin kültürel mirasa “rağmen” değil onu gözeterek, planlama sü-
recine katarak yapılması kararını ve önemini heyecanla anlattı ve bu 
çalışmaya katılacak gönüllüler için çağrı yaptı. Toplantıya katılanların 
tümü “hocam başlayalım” dedi. Böylece büyük bir heyecanla bu proje-
ye başladık. O yıllara kadar Çukurova bölgesi Tarsus, Yumuktepe gibi 
tekil birkaç yerde yapılan kazı çalışmaları dışında hemen hemen hiç 
araştırılmadan kalmış, bilinmeyen bir bölge idi. Çambel alan çalışma-
sına çıkmazdan önce, daha önce yapılmış çalışmaları ve özellikle eski 
seyyahların raporlarını, seyahatnameleri taramamızı istedi. Arkeolojik 
yayınları taramak hepimizin bildiği alışageldiğimiz bir çalışmaydı an-
cak son birkaç yüzyıldır Yakındoğu ve Anadolu’nun hemen her yerinde 
dolanan gezginlerin yayınlarının içinden çıkıp onları fişlemek ve ha-
ritalandırmak bizi çok aşan bir çalışmaydı. Bunun yanı sıra bölgenin 
haritaları üzerine çalışmak üzere gönüllü olarak projeye katılan Reha 
Günay, Alpaslan Koyunlu ve adını anımsayamadığım başka mimarlar-
la da ayrı bir çalışma sürmekteydi. Alan çalışması 1965 yılında başla-
yabildi. Karaosmanoğlu ekibi Çambel’in yanı sıra tarih ve sanat tarihçi 
başka hocaları da çalışmaya katmış, özellikle otomobil gibi sağlanan 
olanakların büyük kısmı bu hocalar tarafından kullanılmaktaydı. Ha-
let Çambel’in ekibi olarak ben, Erkin Emiroğlu ve Ali Dinçol birlikte 
bölgeye geldik. Bize yer ayarlanmadığı için bir süre eski Adana Müze-
si’nin kitaplığında yere serdiğimiz döşeklerde yatıp kalkıyorduk. Diğer 
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hocalardan boş kaldığında Planlama Teşkilatı’nın verdiği araçla Silif-
ke’den başlayarak kıyı taramaya başladık. Bizim çalışmalarımızın alan 
başkanlığını Halet hanımın eski öğrencisi Adana’nın köklü ailelerinden 
olan Güner Huner yapıyordu. İlk hedefimiz Silifke-Mersin arasını ta-
ramaktı. O yıllarda kıyı tamamen boş sayılacak kadar ıssızdı. Yer yer 
orman denize kadar iniyordu. Kıyı şeridi üzerinde tek bir tesis vardı, o 
da Soloi Viranşehir-ören yerine girmiş olan lokantaydı. Gördüğümüz 
kalıntıları önce 25.000 ölçekli paftaya, sonra da 5.000 ölçekli pafta-
ya işliyor; çizebildiğimiz kadar basit bir kroki ve bol fotoğrafla bel-
geleme yaparak her akşam fişleri hazırlıyorduk. Kıyı şeridi üzerindeki 
Kanlıdivane, Korikos gibi büyük ören yerlerini önceki yaptığımız yayın 
taramalarından iyi kötü tanıyorduk. Ancak kıyıdan içlere doğru gir-
dikçe daha önceden varlığını hiç duymadığımız, Karaahmetli gibi çok 
etkileyici ören yerleriyle karşılaştıkça yaptığımız işin ne kadar önemli 
olduğunu kavramaya başladık. Daha önce hiçbirimizin yüzey araştır-
ması deneyimi yoktu. Zaten o yıllarda sistemli yüzey araştırması yapan 
Türk bilim insanı sayısı Kılıç Kökten, Bahadır Alkın gibi birkaç isimle 
sınırlıydı. Gördüklerimizi fotoğraflıyor, belgeliyor ancak yerden malze-
me toplamıyorduk. Çünkü yerde arkeolojik malzeme olduğunu bilmi-
yorduk ve bunları görsek de gezdiğimiz yerlerin tarihlenmesi açısından 
vazgeçilmeyecek kadar önemli olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. 
Bu nedenle iki ay boyunca gezdiğimiz arkeolojik ören yerlerinde tek 
bir çanak kırığı bile toplamadan belgeleme yaptık. Bugün bu arkeolojik 
alanların yapılaşmayla iç içe girmiş durumlarını gördüğümde, o dö-
nemde yüzeyden malzeme toplamamış olmamızın ne kadar büyük bir 
bilgi açığına yol açtığını düşünmeden edemiyorum. 

Sanıyorum çalışmamızın ikinci haftasında, DPT yöneticileri Ada-
na’ya geldi, çalışma yapan hepimizi şimdiye kadar elde ettiğimiz so-
nuçları sunacağımız bir toplantıya çağırdı. Çambel o sırada Adana’da 
olmadığı için toplantıya katılmadı. Diğer hocalarla birlikte Devlet Su 
İşleri’nin büyük bir salonunda, bir masa etrafında toplandık. DPT yö-
neticileri ilk sözü iki yıldır o bölgede çalışmak üzere projeye katılmış 
olan büyük bir hocaya verdi. Hocayı biz sık sık görüyorduk o bölgede. 
Araştırma için tahsis edilen arabayla birlikte çeşitli toprak ağalarının 
ziyaretlerine gidiyordu. Hoca ayağa kalktı, üzgün bir sesle “tuttuğum 
bütün notlar geçen gün denize uçtu” dedi ve oturdu. Yönetici “çok üzül-
dük hocam, buyurun çıkabilirsiniz” dedi. Bize döndü; şimdi siz anla-
tın, dedi. Biz zaten hazırladığımız belgelerle ve haritalarla gelmiştik. 

Toplantının sonunda bizim hangi koşullarda orada çalıştığımızı an-
lamıştı. Bizi DSİ’nin tesislerindeki misafirhaneye aktarttı. Arabayı da 
şoföre sürekli bizimle kalması gerektiğini söyleyerek verdi. Böylece biz 
de Silifke, Mersin, İskenderun, Payas arasının taramasını bitirdik. Bu 
çalışmanın ardından Çambel, DPT yöneticileri ile konuşarak Tepebağ 
Mahallesi olarak da bilinen Adana kent içinin ayrıntılı belgelenmesi-
ni istedi. Aynı ekiple Seyhan Caddesi’nden başlayarak ev ev, evlerin 
bodrumlarından çatısına kadar dolanarak belgelemeye çalıştık. Kasım 
Gülek işhanının yakınındaki evlerin bodrumunda Roma surunun par-
çalarını bulduk. Oldukça zorlu bir çalışmaydı. Sokaklarda çok girift bir 
doku vardı. Bir keresinde belgelediğimiz bir evin avlusundan ev sahi-
bini bulamadığımız yandaki evin avlusuna geçtik. O evin avlusundan 
sokağa çıkmak için kapıyı açtığımızda evine girmeye çalışan ev sahi-
biyle yüz yüze geldik. Evden çıkan bizleri hırsız olarak algıladığı için 
karakola götürüldük. İlk ekibimizi yöneten Güner’in babası emniyet 
amiri olduğu için sorun orada çözüldü ama ilginç bir gündü. Çukuro-
va ve Adana-Tepebağ çalışması sanıyorum Türkiye’de ilk kez kalkınma 
planına altlık olmak üzere tasarlanmış çalışmalardı. Biz son raporları 
hazırlarken Türkiye seçim sürecine girmişti. Seçimi kazanan partinin 
ilk siyasi toplantısı Adana’da Kuruköprü meydanındaydı. Duyduğumuz 
ilk slogan bütün kalabalığın alkışladığı; “biz plan değil pilav istiyo-
ruz” sözü olmuştu… Seçimlerden sonra da ilk yapılan icraatlardan biri 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın etkinliğinin azaltılması oldu. Çambel ve 
ekibi olarak hazırladığımız belgelere dayalı rapor, metinde bahsi geçen 
ören yerlerinin hiçbirinin adı Türkçe değil gerekçesiyle basılmamasına 
karar verilip iade edildi. Bunun yanı sıra Adana’nın tarihi çekirdeği 
içinde (Tepebağ) kentin en önemli arkeolojik dolgusunun olduğu ve bü-
yük olasılıkla Hitit döneminde başkentlik yaptığını öngördüğümüz yer, 
o dönemin belediye başkanı tarafından bir gece operasyonuyla tümüyle 
yarılarak arkeolojik dolgu ortadan kaldırıldı ve bir yol açıldı.

Ayrıca DPT projesinin en önemli konularından biri Adana-Mersin 
arasında planlanacak karayolunun kıyıdan değil içeriden geçmesi, 
kıyının doğal görünümünün, ön görünüşünün ve kıyı hattındaki ören 
yerlerinin bozulmaması ve bunun için yoldan kıyıya dik yollarla inil-
mesiydi. Bizden de kıyı çevresindeki arkeolojik alanların tespit edile-
rek haritaya işlenmesinin bunun için istemişlerdi. Sonrasında ise yol 
kıyıdan ve ören yerlerinin içinden geçirilerek yapıldı, kıyının doğası da 
hiçbir özelliği de kalmadı.
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Hazırladığımız Adana Tepebağ Mahallesi arşivi ile Çukurova kıyı 
şeridi arkeolojik arşivi, fotoğrafları, envanter fişleri ve haritaları ile iki 
kapsamlı dosya olarak Halet Çambel’in evinde o dönemin bir anısı ola-
rak kaldılar. Ancak orada edindiğimiz deneyim 1968 Keban, 1975 Ka-
ratepe-Aslantaş baraj alanı ve daha sonra TÜB - TÜKSEK projelerini 
başarıyla yürütebilmemizi sağladı. Bütün bunların ötesinde Çukurova 
bölge planlama projesi kapsamında yaptığımız işleri çok farklı açı-
lardan da değerlendirebiliriz. Bunların biri; değil yalnızca Türkiye’de, 
dünyada kültür varlıklarına zarar vermeden kalkınma modelinin henüz 
olmadığı bir dönemde böyle bir projenin bir parçası olarak çalışmaktı. 
Ancak bunun da ötesinde bu çalışmayı sürdürdüğümüz ekibin içerisin-
deki uyumun ve yaptığımız işin öneminin bize kazandırdığı güven ve 
mutluluğun kişiliğimize katkısı büyüktür. O yıldan bu yıla aradan yarım 
yüzyıldan fazla zaman geçmesine rağmen Çukurova kıyı bölgesi içinde 
geçirdiğimiz günlerden, Kanlıdivane’de birbirimizi nasıl kaybedip pa-
niklediğimizden, Tepebağ’da girdiğimiz her sokakta bütün çocukların 
iğneciler, aşıcılar geldi deyip kaçışıp evlerine kapandığından ve bunun 
gibi daha birçok yaşanmışlığından söz etmemek olmaz.

Üniversite Öğrenciliği Yılları: 
İlk Kazı Deneyimleri, Urfa Bozova, Diyarbakır Çayönü

1964 Mayıs ayında Halet Çambel ekibi Güneydoğuda iki yerde bir-
den kazıya başlama kararı almış; biri Urfa Bozova ilçesinde, diğeri 
Diyarbakır Ergani’de. Bölümün en genç öğrencisiydim, Kurtalan Eks-
presi’yle Ergani’ye gelmem ve Ergani tren istasyonundan sonra elime 
verilen kroki doğrultusunda istasyona çok yakın olan Dicle Öğretmen 
Okulu bahçesindeki kazı ekibine ulaşmam istendi. Dicle Öğretmen 
Okulu esasen eski bir Köy Enstitüsü’ydü ve o yıllarda o geleneğini sür-
dürmekteydi. Binaları bakımlı, bahçesi yeşillikler içindeydi. Elimdeki 
kroki uyarınca kazı ekibinin olduğu belirtilen en batı uca doğru dar 
ağaçlıklı yolda ilerlerken birden karşıma garip bir manzara çıktı. Ol-
dukça yaşlı, beyaz saçlı bir kadın, elinde bir sopa, önünde içinde bir 
hayvan leşinin kaynamakta olduğu, altında ateş yanan koca bir kazanı 
hararetle karıştırıyordu. Çevresinde de çok sayıda hayvan ölüsü yığılı 
vaziyette duruyordu. Gördüğüm manzarayı arkeolojik kazının işleyişiy-
le hiçbir şekilde özdeşleştiremediğim için hayalimde ilk canlanan Sha-
kespeare’in cadılar sahnesi oldu. Bir ara aklıma her şeyi bırakıp tren 
istasyonundan geri kaçmak geldi. Arkadan gelen neşeli sesleri duyun-
ca kazı ekibinin alanına girdiğimi anladım. Gördüğüm kadın Barbara 

Lawrence idi, kendisi arkeozoologtu ve kazıda çıkan kemikleri tanım-
lamak için uygun bir kemik koleksiyonu olmadığından Ankaralı zoolog 
meslektaşı Haluk’la ava gitmişler, getirdikleri leşleri kaynatıp kemikle-
rini etten ayırıyorlarmış. Esasen bu, Türkiye’de arkeolojik malzemeyi 
tanımlamak adına yapılan ilk arkeozooloji koleksiyonuydu. Daha son-
ra buna belediyenin yolladığı ve köylerden gelen başka hayvanlar da 
eklendi, çok zengin bir koleksiyon olmuştu. Dönem sonunda Ankara 
Üniversitesi’ne armağan olarak yollandı ve bir daha da koleksiyondan 
haber alınamadı…

Biraz daha ilerleyince okulun bahçesinde kazı ekibinin konaklama 
ve çalışmak için kurduğu çadırlı ordugahı gördüm. Bana bir çadır gös-
terdiler, buraya yerleş şimdilik, dediler. Ertesi sabah saat beşte ekiple 
birlikte Çayönü kazısına gittim, bir sürü işçi vardı. Bana sadece or-
talıkta dolanmam ve ertesi gün bölümün diğer kazısına yollanacağım 
söylendi. Bir kazı yerinde nelerin olabileceği konusunda hiçbir fikri ol-
mayan ben, oldukça şaşkın olarak dolanıp gördüklerimi anlamlandır-
maya çalıştım. Bana anlamlı gelen tek şey, daha sonra Braidwood ho-
canın bizzat kendisinin yapmış olduğunu öğrendiğim fotoğraf kulesiydi. 
Ertesi gün, Urfa Bozova ilçesindeki Bruce Howe hocanın başkanlığını 
yaptığı kazıya katılmak üzere Braidwood hocanın eşi Linda hanımın 
kullandığı araçla yola çıktık. Önce kazı ekibine sürpriz olarak götürüle-
cek yiyecekleri almak için Urfa Çarşısı’na girdik, Urfa Çarşısı da benim 
için başlı başına bir deneyim olmuştu. Linda hanım elime bir defter 
vermiş, alınan her şeyi kaç gram ve ne kadara alındığını ayrıntılı olarak 
not etmemi istemişti. Çarşıda köprünün üzerindeki bir lokantada ye-
mek yiyip Bozova’ya devam ettik. Bu, benim bir hafta içinde gördüğüm 
ikinci kazı kampıydı. O da çadırlı bir kamptı, öncekinden tek farkı göl 
manzarasıydı. Ekibin üç çadırı bulunuyordu. Çadırlarda yer kalmadı-
ğı için sonradan gelen ben açıkta uyku tulumunda yatıyordum. Bu da 
hayatımda ilk, alanda açıkta yatma deneyimimdi. Bunu kutlamak için 
ilk gece üzerimden bir fare geçti koşarak. Sonraki günlerde bu tür gece 
misafirlerine bayağı alışmıştım. Ertesi sabah Biris mezarlığı olarak bi-
linen yerdeki kazı alanına yürüyerek gittik. Tek bir açma vardı. Burası 
bana Çayönü’nden daha da anlamsız gelmişti, çünkü burada mimari de 
yoktu. Yalnızca topraktan kemik ve çakmaktaşı parçaları toplanıyordu. 
Çıkan bazı parçalar Bruce hocayı çok heyecanlandırıyor, herkesi top-
layıp elindeki parçanın yapımı için kullanılan teknolojiyi, üzerindeki 
kullanım ve aşınma izlerini anlatıyordu. O sırada çakmaktaşı üzerine 
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hiçbir bilgim olmadığı için, bunlar bana işkence gibi gelen sıkıcı anla-
tımlardı. Kazının tek keyifli kısmı çalıştığımız yerden görülen büyük göl 
ve akşam üstü saatlerinde göle su içmeleri için getirilen beyaz eşek sü-
rüleriydi. Hayatımda ilk kez beyaz eşek görmüştüm. Kazı maceralarım 
sonraki yıllarda da sürdü gitti.

Bir Arkeolog Olarak Kazılardan anılar
Malatya Değirmentepe

*Yıl 1979 Malatya’da Değirmentepe höyüğünde Ufuk Esin’le birlikte 
kazıya başlıyorduk. İşçi olarak, konakladığımız İmamoğlu köyünden işçi 
temin etmek durumundaydık, ancak hiçbirinin deneyimi yoktu. Kazı ye-
rimize oldukça yakın Arslantepe höyüğü on yıllardır deneyimli bir ekip-
le çalışıyordu. Kendilerine bize bir haftalığına kerpici iyi tanıyan, bizim 
deneyimsiz işçileri eğitecek bir usta istedik. O zaman Arslantepe kazı 
başkanı Alba Palmieri hoca Resul dayı dediğimiz deneyimli bir işçisini 
yolladı. Resul geldi, işe başlarken suratıma baktı, “siz neredensiniz?” 
dedi. “İstanbul” dedim, durdu. “Ben ilk kazıya başladığımda yanımda 
İstanbul’dan gelen bir öğrenci vardı, Halet Çambel’di adı. Tanıyor mu-
sun, hayatta mı?” dedi. Halet Çambel 1936’da Fransız arkeolog Louis 
Delaporte’un kazısına öğrenci olarak katılmıştı. O yıllarda Fransa’dan 
Atatürk’ün emriyle staj yapmak için Türkiye’ye getirilmiş ve Mösye De-
laporte’un yanında çalışması istenmişti. Öylesine etkilemiş olmalıydı 
ki; Resul Dayı onu 40 küsur yıl sonra bile ismiyle Halet Çambel olarak 
hatırlıyordu.

İstanbul Yarımburgaz
Fotoğraflarla Prof.Dr.Mehmet Özdoğan Bölümü (Resim 20-21)

*1980’li yıllarda arkeoloji öğrencilerini her hafta sonu yakın çev-
redeki arkeolojik alanlara götürüyordum. Amaç hem onların arazi de-
neyimini sağlamak hem İstanbul çevresindeki kazı yapılmamış yerler-
den olabildiğince yüzey malzemesi toplamak hem arkeolojik alanların 
tehlike altında olup olmadığını izlemek hem de arazide hangi öğrenci 
daha başarılı, hangi öğrenciyi kazıya seçerim diye araziye dayanıklı 
olanı tanımaktı. Sık gittiğimiz yerlerden biri, o zaman şehir dışında 
olan ve çevresinde hiçbir iskanın olmadığı Yarımburgaz mağarasıydı. 
Her gittiğimizde mağarada yeni bir tahribatın izini görüyorduk. O yıl-
larda hiç tanımadığımız Yarımburgaz kültürüne ait malzemeleri toplu-
yorduk. 1984 yılında mağaraya gittiğimizde mağaranın bir bilim kurgu 
filmi için talan edildiğini, içine 40 ton su alacak kadar büyük bir çukur 

kazıldığını, dinamitler atıldığını, daha sonra mantar yetiştirme çiftliği 
yapmak için içeriye greyder sokulup toprağın düzletildiğini ve çevre 
belediyelerden birinin görevlisinin mağarayı çeşitli amaçlar için pa-
zarladığını gördük. O yılın kazı ve araştırma sempozyumunda artık Ya-
rımburgaz’ı herhalde son kez anlatıyorum, gelecek sene burada anla-
tacak bir şey kalmaz artık diye bir cümle kullandım. Toplantıya katılan 
meslekten olmayan bir dinleyici Genel Müdürlüğe, “sayın konuşmacı 
gelecek seneye buraya çağırılacağını nereden biliyor, buraya gelecek 
konuşmacılar nasıl seçiliyor?” diye sorunca kıyamet koptu. Genel Mü-
dür beni makamına çağırdı. “Nedir bu Yarımburgaz işi?” dedi. Ben 
anlatmaya çalışırken zile basıp yardımcısını çağırdı. “Şu adama kazı 
izni ve biraz para ver de ne yaparsa yapsın” dedi. Dışarı çıktığımızda 
yardımcısı kazı izni kolay ama para yok ki dedi.

1986 Mayıs ayında kazı izni gelmiş ancak beş para yoktu. Kazmaz-
sam Genel Müdür Nurettin Yardımcı ile çok kötü olaylar olacağını his-
settim. Fakülteye bir ilan astım gönüllü öğrencilerle kazı yapılacaktır 
diye. O zamana kadar öğrenci kazısı Türkiye’de bildiğim kadarıyla hiç 
yapılmamıştı. Meslektaşlarım deli misin, öğrenciyle kazı yapılır mı, 
suyu çıkar işin, dediler; olsun deneyeyim, dedim. Beş on öğrenci gelse 
yeter diye düşünüp sağdan soldan ödünç çapa, mala, el arabası topla-
dım. 63 öğrenci başvurdu. Mağaranın ulaşımı yoktu, bizim bir aracımız 
yoktu, Altınşehir’e kadar minibüsle gidilip yürünmesi gerekiyordu. Eli-
mizdeki aletlerle ancak 42 öğrenciyi çalıştırabilecektim. 42 öğrencinin 
ismini ilan ettiğimizin ertesi günü bir öğrenci geldi ben de geleyim diye. 
Alet yok, bir el arabası daha bulsak olur dedim ama yok. Suratını asıp 
gitti. Biz kazıya başladık. Ben mağaranın önüne kurduğumuz bir ça-
dırda, deneyimli bir öğrenciyle gece bekçisi olarak yatıp kalkıyordum. 
Sabahın beşinde bir tangırtıyla uyandım. Biri içinde bir bidonun oldu-
ğu el arabasını sürerek getiriyordu. Alet yok deyip listeye almadığım 
Zafer isimli öğrenci Halkalı’daki akrabasının apartmanında su taşımak 
için kullanılan el arabasını içine bidon koyup almış, kaç km olduğunu 
bilmediğim yolu sürerek mağaraya getirmişti. Mecburen onu da aldık. 
Ertesi gün amcası geldi, el arabasını geri aldı… Yarımburgaz deneyimi 
doğru bir şekilde tanımlandığında, öğrenciye güvenilerek en zor işlerin 
bile yapılabileceğini hepimize kanıtladı. Her gün Pendik’ten gelip giden 
bir öğrenci bile oldu. 48 gün sonra kazı bittiğinde üzüntüden ağlayan-
lar oldu.

Yarımburgaz 1986 kazısı kazandırdığı bilginin ötesinde öğrenciye 
güvenilerek nelerin yapılabileceğinin de bir kanıtı oldu. Kazının son 
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günü öğrencilere konuşmaya gelen Halet Çambel bu duyguyu çok açık 
bir şekilde vurguladı. O yıldan sonra da yalnızca bizim kürsüde değil 
başka bölümlerde de işçisiz öğrenci kazıları yapılmaya başlandı. 1986 
Yarımburgaz kazısı için öğrenci seçerken aklıma takılan bir sorun eli-
mizdeki malzemeyi nereye koyacağımızdı. Bir kulübe nereden buluruz 
sorusuydu. O yıl bölüme Urfalı bir öğrenci kaydolmuştu. Urfa’nın Bi-
recik ilçesinden gelmişti, maddi durumu iyi olmadığı için Çekmece Gö-
lü’nün kenarında yaptığı bir kulübede balık tutup sattığını biliyordum. 
Öğrencinin pek işe yarayacağından emin değildim ama kulübesi işe ya-
rar diye düşündüm, öğrenci listesine aldım. Bir hafta sonra kazının her 
işine yarayan, her işi beceren demirbaş üyesi oldu. O öğrenci, sonraki 
yılların ünlü restoratörü Ahmet Demirtaş’tı…

Tekirdağ Toptepe
Fotoğraflarla Mehmet Özdoğan Bölümü (Resim 22)

*1991. Trakya’da yüzey araştırmalarına başladıktan sonra her bul-
duğumuz yerin kısa bir süre sonra çoğu kez yapılanma, bazen yol gibi 
bayındırlık çalışmaları, fabrika arazilerine dönüşmesi ve daha sık ola-
rak defineciler tarafından yok edildiğini görüp olabildiğince bilgi ve 
veri toplamaya çalışıyorduk. 1989 yılında Marmara kıyısının en büyük 
höyük yerleşmesi olan Toptepe’nin Kaptan Tatil Sitesi olarak yok edil-
diğini sitenin gazetede çıkan reklamından görüp Marmara kıyısındaki 
kayalık yükseltinin üzerinde sitenin gazino yeri olarak tasarlandığı için 
henüz tahrip edilmemiş 16x8 metre büyüklüğünde ve 3 metre yüksek-
liğindeki dolguyu kurtarmaya çalıştık. Bir ödenek olmadığı için bunu 
da Yarımburgaz’da olduğu gibi öğrenci kazısı olarak planlıyorduk. 
Bakanlık kurtarma kazısı isteğimizi geri çevirdi. Bunun üzerine daha 
yukarıdan etkili bazı isimleri devreye sokarak kurtarma kazısı iznini 
alabildik. Kazıya katılacak gönüllü öğrencilerle Tekirdağ Valiliği’nin 
tahsis ettiği konuk evine yerleştik. İki gün sonra Bulgaristan’ dan Türk-
lerin sürgün edildiği olay başladı. Tekirdağ’ın her yerine göçmen ai-
leleri geliyordu. Biz ister istemez Tekirdağ merkezden ayrılıp Toptepe 
höyüğü yanındaki bir inşaata geçtik. Bir döşek ve bir yatağımız vardı. 
Necmi Karul dışında tüm öğrencileri evlerine geri yolladık. Gün içinde 
araç bulursanız gelip yardım edersiniz, dedik. İnşaatta yatıp kalkarak 
5 hafta süreyle Necmi ile kazıyı sürdürdük. Troya ekibindekiler haf-
tasonu tatilinde bize katılıp çalışıyorlardı. Çevredeki sitelerin meraklı 
gençlerini çalışmalara kattık. İstanbul’dan gelen öğrencilerin de des-
teğiyle Toptepe’nin son kalan parçasını ana toprağa kadar kazabildik. 

Ortaya çıkan sonuç, şimdiye kadar ülkemizde varlığı bilinmeyen Orta 
Kalkolitik dönem kültürüne ait bir yapıydı. Daha sonra “Toptepe kültü-
rü” olarak geçecek olan buluntu topluluğu, Orta Tuna havzasının Ma-
car ovalarına kadar olan çok canlı bir ilişkisini yansıtıyordu. Yangınla 
tahrip olmuş olduğu için iyi korunmuş olan yapıda; görseldeki ellerini 
göğsünde birleştirmiş, uzun etekli bir giysisi olan, kadın biçimli depo 
kübünü ve çok sayıda özgün tüm kap kacağı bulduk. Toptepe Kadını 
olarak ünlenen bu eser pişmemiş kilden yapılmıştı. Kazı sırasında çok 
küçük parçalar toplayabilmiştik. İstanbul Üniversitesi Prehistorya La-
boratuvarı’nda başta Yüksel Dede olmak üzere restoratör arkadaşlar 
bu özgün buluntuyu toparlayıp ayağa kaldırabildiler. Bulguları Tekir-
dağ Müzesi’te teslim etmeden önce Prehistorya Laboratuvarı’nda yapı-
lan bu olayı kutlayan bir tören yapıldı. Tören yalnızca özgün bir eserin, 
Halet Çambel’in her zaman vurguladığı üzere; eğer bir işin yapılması 
gerekiyorsa bunu yapmamanın mazereti olamaz, mutlaka yapılmalıdır 
sözüne uygun bir şekilde her türlü olanaksızlığa ve olumsuzluğa karşı, 
Toptepe’nin son izlerini bilim dünyasına kazandırılmasını kutlayan bir 
toplantı olmuştu. 
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Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile 

Doç.Dr.K.Serdar Girginer Söyleşisi

K. Serdar Girginer: Sayın Hocam, sizinle konuşurken tabi ki 
aklıma Anadolu arkeolojisine yıllardır verdiğiniz önemli katkılar 
ve çeşitli konular geliyor. Söyleşimiz için son zamanların popüler 
konuları olmasından dolayı Anadolu Neolitiğindeki yeni gelişme-
ler hakkındaki soruları yöneltmeden önce “Kurtarma Kazısı” ve 
“Baraj Arkeolojisi” gibi iki konu hakkındaki düşüncelerinizi al-
makla başlamak istiyorum.

Mehmet Özdoğan: Bu güncel ve önemli sorunuz için çok te-
şekkürler. Bu sorunuzun bu yayın kapsamında bana yöneltilen so-
rulardan biri olması, kurtarma kazıları ve baraj arkeolojisinin ne 
kadar güncel ve önemli olduğunun açık bir göstergesidir. Çağdaş 
yatırımlar, toprağa yapılan müdahaleler, artık eskisi gibi insanların 
bilek gücüyle, kazma kürekle değil ağır iş makinalarıyla yapıldığın-
dan geçmişin izlerini yok etme etkisi giderek daha da fazlalaşmakta; 
dolayısıyla günümüzün gerekleriyle geçmişin bilgisinin korunması, 
korunamadığında bilim dünyasına kazandırılması giderek daha güç 
ancak zorunlu bir iş durumuna gelmektedir. Ancak bu soruyu, bu ki-
tap bağlamında Sayın Asuman hanım ile yaptığımız söyleşide yanıt-
lamış olduğumuz için izninizle önemli gördüğüm başka bir soruna 
değinmek istiyorum; “kent arkeolojisi”.

Kent arkeolojisi; kurtarma kazıları ve baraj bölgesi çalışmaları 
gibi günümüzün gerçekleriyle bilimin gereği arasındaki dengenin 
kurulması açısından taşıdığı önemin yanı sıra kentlerde yaşayanlar-
da farkındalık, kent bilincinin oluşması gibi farklı açılardan önem 
taşımaktadır. Esasen kent arkeolojisi, ülkemizde tümüyle yanlış an-
laşılmış hatta hiç anlaşılmamış bir kavramdır; kentin içinde herhan-
gi bir yerde kazı yapmayı ve ortaya çıkan kalıntıyı kente kazandır-
madan olduğu yerde bırakmayı kent arkeolojisi olarak görmüşüzdür. 
Çağdaş tanımıyla baktığımızda kent arkeolojisi; bugün yaşayan bir 
yerleşimin ister kent ister kasaba ister köy olsun geçmişinin öğrenil-
mesi, ortaya çıkan kalıntıların günümüzün yaşamını rahatsız etme-
yecek şekilde kentin planlamasına eklenerek kente kazandırılması, 

SÖYLEŞİ
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ortaya çıkan bilginin de o kentte yaşayanlarda farkındalık ve kentli 
bilinci oluşturacak şekilde tanıtılarak paylaşılmasıdır.

Ülkemizde hala yapılan uygulama, kentin içinde çoğu kez bir 
inşaat ya da bir yatırım nedeniyle yapılan arkeolojik çalışmada or-
taya çıkan kalıntının olduğu yerde koruma başlığı altında giderek 
daha köhneleşecek şekilde bırakılması ve bu kalıntının değil kenti 
zenginleştirmek, kenti rahatsız edenler durumunda varlığını sürdür-
meye çalışması şeklinde olmuştur. Ülkemizdeki kentlerin hemen 
hemen tümü tarihi kentlerdir, tarihin derinliklerinden gelen farklı 
açılardan kültür tarihinde yer etmiş yerleşimlerdir. Ancak bunlarla 
ilgili bilgilerimiz hemen hemen varlığını sürdürebilmiş birkaç anıt 
yapı, eski gravürler, gezginlerin notları ve tarihi belgelerle sınırlı-
dır. Örneğin; Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da, Osmanlı dokusuyla 
ilgili ayakta kalmış olan cami ve medreseler dışında kentin doku-
su, kentin yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgimiz yoktur, hiç 
de merak etmemişizdir. Aynı durum Edirne için de söz konusudur; 
Roma döneminde bölgenin önemli merkezi, Osmanlı’nın başkentli-
ğinden sonra ikinci padişah sultanlık makamı gibi önemsenen kent 
ile ilgili bilgimiz, anıt yapıların dışında hemen hemen hiç yoktur. Bu 
durumu Orta ve Yakın Çağ’ın, Selçukluların, Artukluların, Anadolu 
beyliklerinin merkezlik etmiş olduğu bütün yerleşmeler için de ge-
nelleyebiliriz.

İlginç olan, kentteki yaşam şu veya bu nedenle kesintiye uğra-
yıp Efes’te, Milet’te olduğu gibi kalıntılar ören yerine dönüşmüşse 
geçmişini öğrenmişizdir; eğer kentin yaşamı olduğu yerde devam 
etmişse, bilgi düzeyimizi anıt yapılarla sınırlı olarak idare etmek her 
açıdan kolayımıza gelmiştir. Buna karşılık “ne geçmişi var ki” diye 
küçük gördüğümüz Avrupa’daki herhangi bir kenti Paris’i, Lond-
ra’yı, Amsterdam’ı ve hatta Amerika’da New York’u sorguladığı-
mızda kentlerin neredeyse 50 yıl aralıklarla plan değişimi, yaşayan 
ve yaşamış olan önemli kişilerin evleri incelenmiş, kentin geçmişi 
bilinçli çalışmalarla açığa çıkarılmış, kentliye kazandırılmış; kenti 
değil rahatsız etmek, akılcı bir planlamayla kent zenginleşecek bir 
duruma getirilmiştir. Bu açıdan İstanbul’a baktığımızda üç büyük 
imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul kentinde, çeşitli vesileler-
le yapılan kurtarma kazıları dışında kent dokusuyla ilgili ve kentin 

geçmişini öğrenmek için yapılan bildiğim kadarıyla tek bir bilimsel 
kazı vardır; 1927 yılı İngilizlerin Sultanahmet Meydanı ve Hipod-
rom kazıları. Bunun yanı sıra Kalenderhane, Polyeuktos kazıları gibi 
tek yapı ölçeğinde çalışmalar yapılmıştır. Kuşkusuz son yıllarda İs-
tanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yaptığı Marmaray ve metro kazıları, 
kentin geçmişi ile ilgili çok önemli bilgileri ortaya çıkarmış, bun-
ların bilim dünyasına kazandırılması için yoğun bir çaba gösteril-
miş ve özellikle Yenikapı’da ortaya çıkan bulguların bilgisi kentlide 
farkındalık duygusu yaratabilecek şekilde aktarılmıştır. Ancak bu 
kazılar kentte metro istasyonlarının bulunduğu yerlerde parça par-
ça ve sınırlı alanlarda yapıldığından; kentin dokusuyla ilgili bilgi-
lerimiz yine yok düzeyinde kalmıştır. Bu nedenle geçen yüzyılın 
başlarındaki İstanbul’u öğrenmek için bile arkeolojik verilere değil 
Pervititch’in sigorta haritalarına bakmaktayız. Kazılmış olan tek ya-
pılarda, örneğin; Saraçhane ya da hipodrom civarındaki kalıntılar 
da kente değil zenginlik katmak, kenti rahatsız eden bir çöplüğe dö-
nüşmüş, berduşların kullanmaması için sürekli olarak tel örgülerle 
çevrili alanlar halinde kalmıştır. Burada düşünmemiz gerekli olan, 
kentin geçmişiyle ilgili en önemli bilgiyi veren ve yukarda değindi-
ğimiz gibi kentte farkındalık duygusunu yaratmış olan Yenikapı’yı 
bile kente kazandırmamamızdır. Alanın kente kazandırılacağı açık 
hava müzesi projesi için uluslararası bir yarışma açılmış, dünyanın 
en ünlü mimarlarından birinin projesi kabul edilmiş, mimar ödülü-
nü almış, projenin yapılacağı alan tümüyle başka bir işleve çevrilip 
proje uygulanamaz hale getirilmiştir. Kentin en eski izlerinin ortaya 
çıktığı yerlerden Yarımburgaz Mağarası, bağlı bulunduğu belediye-
lerin talebiyle en az dört defa çevresiyle birlikte müze ve açık hava 
müzesi olarak planlanmış, her bir planlamadan sonra hiçbir planın 
uygulanamayacağı şekilde çevresi yok edilmiş, mağaranın kendisi 
de bugün ancak “tahribat müzesi” olacak duruma gelmiştir. İstan-
bul’un Neolitik dönemini yansıtan Fikirtepe’nin önemini kentlinin 
anlayacağı düzenlemeler birçok kez denenmesine rağmen yapılama-
mış, Fikirtepe yerleşmesinin olduğu yerde bir Neolitik köy müzesi 
yapılmasına karar verilmiş, karar verilen alan bir yıl sonra kentsel 
dönüşümle anakayaya kadar kazılmıştı. Bütün tarihöncesi dönemleri 
kenara bırakırsak, tek başına İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
bulunduğu alan bile, bir zamanlar Bizans’ın en büyük kiliselerin-
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den birinin, ardından Osmanlı’nın ilk sarayının, ardından Harbiye 
Nezareti’nin, ilk Darül Fünun’un yeri olmuştur. Bunlarla ilgili ya-
zılı kaynakların verdiği bilgi dışında elimizde ne var, neyi öğren-
dik, neyi sergiliyoruz, topluma kazandırıyoruz kaygısını taşıdığımız 
söylenebilir mi? Kent arkeolojisinin başarılı örneklerini görmek için 
çok uzağa gitmeye gerek yok, gördüğüm en başarılı örnekler arasın-
da Bulgaristan’daki bazı kentleri ve özellikle Filibe’yi sayabiliriz. 
Kentin Roma dönemi caddesi bizim İstiklal Caddesi gibi kentin ana 
yolunun altında yukarıyı rahatsız etmeden gezilebilmekte; akılcı bir 
planlamanın kentin geçmişini, kenti rahatsız etmeden kente kazan-
dırılabileceğinin örneklerini sergilemektedir. Kentlerimizin tarihi 
kimliği, bunlarla ilgili arkeolojiden gelen somut verilerin eksikliği 
karşısında duyduğum kaygı, sorunuzu biraz çevirerek bu şekilde ya-
nıtlamama neden oldu, anlayışınız için teşekkür ederim. 

KSG: Neolitik Devrim teorisi sil baştan mı?

M.Ö: Üniversiteye ilk girdiğim yıl o zamanki adıyla Prehistor-
ya Kürsüsü’nde ilk dersimde Halet Çambel kürsüye çıkıp; “Bilim 
sürekli değişir, ezberlenmez, araştırılır, öğrenilir. Önemli olan bi-
limin gelişimini, değişimini izleyebilmektir. Bu nedenle ben size 
kitaplarda olan bilgiyi aktarmayacağım, bunları ezberlemenizi iste-
meyeceğim. Değişen bilginin nasıl izleneceğinin yollarını gösterme-
ye çalışacağım” demişti. Benim öğrencilik yıllarıma kadar Neolitik 
sözcüğünün tanımı zaten çok kere değişmişti. İlk olarak 1865 yı-
lında John Lubbock tarafından taşların yongalama yerine sürterek 
biçimlendirme teknolojisini tanımlamak için kullanılan adlandırma, 
1915’te Elliot Smith tarafından tarım, sonra Gordon Childe tara-
fından ikonik bir model, Robert Braidwood’la da besin üretimine 
dayalı köy modeli gibi sürekli olarak anlamı değişip zenginleşerek 
gelmişti. Benim öğrencilik yıllarımda Neolitikle ilgili, insanlar ilk 
olarak nerede, neden besin üretmeye başladılar; tahıl taneleriyle ya-
şamlarını sürdürmek ve ellerindeki sınırlı olanaklarla toprağı tohum 
ekmek için nasıl kazmaya çalıştılar; doğada yabani olarak dolaşan 
hayvanlarla ilişkileri nasıl geliştirdiler; kendilerini nasıl bu yeni du-
ruma alıştırdılar vb. yapılan işlerin izlerini kullanılan aletlerde nasıl 
okuyabiliriz gibi sorular günceldi. Öğrenciliğimin ileri yıllarında 
yabani tahılların kültürü alınmış şekillerini nasıl ayırt edebilir, arke-

olojik kalıntılarda bunu nasıl izleyebiliriz soruları öne çıkmış; bunu 
doğal çevre ortamını beslenmeyle, yaşamla ilişkilendiren kurguların 
tanımı izlemiştir.

Açıkçası Neolitik dönemin uygarlık tarihinde en önemli kırılma 
noktalarından biri olduğu hemen hemen herkes tarafından kabul 
görmekteydi, ancak Neolitik dönemin yaşandığı dönem için değil 
ortaya çıkarttığı sonuçlar açısından üzerinde durulmaktaydı. Ne-
olitik dönem, 1980’li yıllara kadar hala insanların zorunlu olarak 
tahıllara yöneldiği, tahıllara yöneldikçe çevrelerindeki hayvanlarla 
ilişki kurduğu, artık bir tarla sahibi olduğundan buradan sürekli göç 
edemeyeceği içi kalıcı barınak yapma durumunda olduğu, giderek 
tarlanın ve kurduğu yapının ondan sonra kime kalacağı gibi soru-
larla birlikte mülkiyet, miras, aile içi iş bölümü, artı ürün, artı değer 
gibi ardıl sonuçlarıyla kentten devlete, devletten imparatorluklara gi-
den düzenin tetiğinin çekildiği bir süreç olarak düşünülüyordu. Her 
ne kadar 1964 yılı Çayönü kazıları, sonraki yıllarda Nevali Çori’de, 
Göbeklitepe’de gördüğümüz törensel kült yapılarının ilk örneklerini, 
gelişkin toplumsal dokuyu yansıtan izleri ortaya çıkartmışsa da, o 
yıllarda hala Neolitik yaşam çok basit olarak görüldüğünden bunlar 
üzerinde durulmamış, Çayönü kazılarında ilgi odağını elde edilen 
tohumlar, hayvan kemikleri, taş aletler oluşturmuştu. Ancak baraj 
kurtarma kazıları ve Göbeklitepe’de ortaya çıkan görkemli yapılar 
Neolitik yaşamı, nasıl besleneceğim çabası içinde köylerdeki basit 
topluluklarda göremeyeceğimiz çizgiye taşıdı. Özellikle son yıllarda 
sürdürülen çalışmalar Nevali Çori ve Göbeklitepe’de ortaya çıkan-
ların istisna değil bölge kültürünün her yerinde görülen özellikler 
olduğunu, dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Neolitiğini nasıl tanım-
layacağımızı ve hatta bu gölgede Neolitik sözcüğünün ne anlama 
geleceğini yeniden tanımlamamızı gerektirecek sonuçları getirdi.

Burada söylediklerimizin yanlış anlamalara yol açmaması için 
bazı noktaların üzerinde biraz daha durmanın yararlı olacağı gö-
rüşündeyim. Yukarıda değindiğimiz “Neolitik dönem nerede, ne 
zaman ve neden ortaya çıktı” temel soruları, hala önemini yitirmiş 
sorular değildir. Yakın Doğu’nun genelinde önceleri bu soru belirli 
bir doğal çevre ortamına bağlı olarak yanıtlanmaya çalışılmış ve ilk 
başta Breasted’in “bereketli hilal”, ardından Braidwood’un “Doğal 
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Çevre Ortamı” Neolitiğin başlangıcıyla özdeşleşmişti. Yukarıda de-
ğindiğimiz gibi Neolitik dönemin yaşandığı sürecin değil daha son-
raki dönemler için getirdiği devrim niteliğindeki sonuçlar açısından 
önemi, yakın zamanlara kadar kazı stratejilerinin belirlenmesinde 
temel etken olmuştu. Neolitik dönem kendi içinde farklılığı olmayan 
basit bir köy yaşantısı olarak görüldüğünden; mimarinin kapsamlı 
olarak izleneceği geniş alanların açıldığı kazıların yapılması yerine 
beslenmeyi, kullanılan teknolojiye yansıtacak örneklerin toplanabi-
leceği sınırlı alanların kazılması, istenilen sonuçların alınması için 
yeterli görülmekteydi. 1990’lı yıllara gelindiğinde özellikle Güney 
Levant’ta bu şekilde yüzlerce kazı yapılmıştı. Tahılların tarıma alın-
ması, hayvanların evcilleştirilmesi, beslenmede kullanılacak araçla-
rın teknolojisi, bunların yapımında kullanılan hammaddelerin elde 
edilmesi çok ayrıntılı olarak ele alınmış durumdaydı.

Buna karşılık ülkemizde geniş alanların açıldığı bir kazı geleneği 
söz konusudur. Türkiye’de bir yerde kazıya başlandığında yeni kazı 
izni alma zorluğu nedeniyle kazılar yıllarca devam ettiğinden zaman 
içinde büyük alanlar açılır. Bu nedenle Neolitik dönem kazıları da 
sınırlı sondajlar yerine yerleşme dokusunun ve dolayısıyla yaşamın 
izlenebildiği geniş alan kazıları halinde olmuştur. Şaşırtıcı ve çar-
pıcı sonuç da burada belirmiş; önceleri Neolitik dönem için sözünü 
etmeyi aklımızdan bile geçirmeyeceğimiz katmanlı toplum dokusu, 
elit bir kesimin varlığı, tapınak kavramını kullanabileceğimiz farklı 
işlevler yüklenmiş kamusal yapılar,  toplumun beğeni ve sembolleri-
ni yansıtan küçük heykelciklerin yanı sıra büyük boy heykel ve ka-
bartmaların varlığı, bölgeye yabancı hammaddelerden ustalıkla ya-
pılmış beğeni eşyalarının yapım özellikleri kadar sayısal çokluğu ve 
belki de en şaşırtıcısı yeni teknolojileri geliştirmeye açık olma gibi 
tanımları artık rahatlıkla bu bölge Neolitiği için kullanır duruma 
geldik. Ancak yine de Güneydoğu Anadolu’da Yukarı Fırat-Yukarı 
Dicle havzasında gördüğümüz Neolitik yaşam, bölgenin diğer yerle-
rinde Güney Levant’ta, Zagroslar’da, Orta Anadolu’da görülen Neo-
litik yaşamdan tümüyle kopuk değil ancak farklıdır; bu da tanımları 
yaparken bu tanımların her dönemde kendi içinde farklılıklar taşıya-
bildiğinin de göz ardı edilmemesi gerekli olduğunu göstermiştir. Bu 
sorunun yanıtına başladığımızda vurguladığımız Çambel’in “Bilim 

sürekli olarak gelişir, bilgiyi ezberlemek doğru değildir.” sözünün ne 
kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

KSG: Neolitik dönemin erken safları için artık Göbeklitepe 
Kültürü tanımlamasını kullanıyorsunuz? Peki yeni gelişmelerle 
neler değişti ya da farklılaştı da bu şekilde bir tanımlamaya gerek 
duyuldu?

M.Ö: Yukarıda değindiğimiz gibi Güneydoğu Anadolu’da sürdü-
rülen kazılar alıştığımızın dışında sonuçlar verdiğinden beri bu böl-
geyi nasıl adlandıracağımız, daha doğrusu bu bölgedeki farkı hangi 
ad altında tanımlayacağımız sorusu hepimizi düşündürmekteydi. 
Birçok meslektaşımız Yukarı Mezopotamya adlamasını kullanmayı 
yeğledi, bence bu tümüyle yanlıştı; her şeyden önce Mezopotamya, 
Fırat ile Dicle’nin birbirine yaklaştığı, aralarında verimli bir ovanın 
olduğu bölgeyi tanımlar. Buna karşılık yukarı doğru çıkıldıkça Fırat 
ve Dicle birbirinden uzaklaşır, güneydoğuda iki nehrin arasına Kara-
cadağ volkanik kütlesi girer, Fırat Güneydoğu Toros Dağı’nı keserek 
Doğu Anadolu’nun dağlık bölgesine uzanır, dolayısıyla Mezopotam-
ya sözcüğü bu bölge için uygun bir adlama değildir. Bazı meslek-
taşlarımız Kuzey Levant’ı yeğlediler, Levant sözcüğü Akdeniz kıyı 
şeridine özgü bir adlamadır. Antakya’ya kadar bunu kullanabiliriz 
ama Güneydoğu Anadolu’yu Levant sözcüğü ile tanımlamak bence 
olanaksızdır. Önceleri başka bir coğrafi ad bulamadığım için her-
kesin kulağının alışık olduğu “Göbeklitepe kültürü” tanımını orta-
ya atmıştım. Bunun nedeni doğuda Çayönü de dahil Dicle havzası, 
Kuzey Irak’ta Kerkük bölgesinden, batıda Fırat üzerindeki Nevali 
Çori, dağların kuzeyindeki Caferhöyük’e kadar kazılmış olan bütün 
Erken Neolitik yerleşimlerde ortak özelliklerin görülmesi ve bütün 
bunların herkesin artık kulağının alıştığı Göbeklitepe’dekilerle ben-
zeşmesiydi. Ancak bu terimden ben de çok mutlu değildim. Neolitik 
oluşumun çekirdek bölgelerinden Suriye-Filistin bölgesi için Güney 
Levant, doğu kanadı için Zagros, Aşıklı-Çatalhöyük çevresi için 
İç Anadolu gibi coğrafi adlamalar kullanıyordum. Bu nedenle çö-
zümsüzlükten “Göbeklitepe kültür bölgesi” önerimi artık “Yukarı 
Fırat-Yukarı Dicle bölgesi” olarak değiştirdik ve sanıyorum doğru-
sunu da yaptık. Bundan evvelki sorunuzu yanıtlarken yukarıda sö-
zünü ettiğim, ortak özelliklerin görüldüğü ilk Neolitik yerleşmelerin 
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bulunduğu Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Toros 
yayının kuzeyi boyunca uzanan dağ arası ovalar zinciri ile sınırlı 
bütün bölgeyi sanıyorum bu adlama karşılamaktadır. Geçen yıla ka-
dar bu coğrafya içinde kazısı yapılmış ya da kazılmakta olan Neo-
litik yerleşmelerin sayısı 31’i bulmuştu. Kuşkusuz her bir yerleşme-
nin kendine özgü, diğerlerinden farklı bir kimliği, özellikleri vardır. 
Ancak kültür tarihinde kültür bölgelerinin tanımı bunlara nasıl bir 
soru yönelttiğimize göre belirlenir. Eğer farklılıkları öne çıkarmak 
istersek her bir yerleşmeyi, hatta her bir yerleşmenin içindeki her bi-
nayı diğerlerinden farklılığını öne çıkararak tanımlayabiliriz. Buna 
karşılık ortak noktaları görmek için sorguladığımızda ortaya başka 
bir tablo çıkacaktır. Sanıyorum kültürel ilişkileri tanımlarken bu iki 
sorunun yanıtı arasındaki dengeyi doğru olarak değerlendirmek ve 
hangilerinin ortak bir geçmişi, paylaşımı gösterdiğini sebep-sonuç 
ilişkilerini göze alarak irdelemek daha doğru olacaktır. Bu açıdan 
baktığımızda Yukarı Fırat-Yukarı Dicle havzasındaki 31 yerleşme-
nin tümünde yerleşme dokusunun yukarda sözünü ettiğimiz elit, 
yeni arayışlar, kamusal alanların niteliği, heykeller, kabartmalar gibi 
bulguların sayısal çokluğu ve bunların ötesinde bu bölge içinde her 
yeni bilginin hızlı bir şekilde paylaşıldığı ortak dünyayı görmek-
teyiz. Bu nedenle sözünü ettiğimiz bölgeyi Güney Levant’tan da 
Zagroslar’dan da İç Anadolu’dan da ayrı bir Neolitik çekirdek olarak 
tanımlamayı daha uygun bulduk. 

KSG: Öğrendiğimize göre yerleşik hayatın besin üretiminden 
önce başlamasında acaba Neolitiğin bu erken dönemlerinde in-
san – doğal çevre ilişkisi nasıldı? 

M.Ö: Bizim ezberimizde insanların besin üretmezden önce hay-
van sürülerinin, mevsimsel olarak değişen yemiş ve bitkilerin peşin-
de sürekli olarak yer değiştirerek yaşamını sürdürdüğü, bu nedenle 
sürekli aynı yerde kalıcı yerleşme kuramadıkları, bunun ancak tarla 
tarımıyla besin üretimine geçtikten sonra gerçekleşebileceği vardı. 
Giderek bu ezberimizin çok da doğru olmadığı, M.Ö. 40.000’li yıl-
lardan sonra insanların el becerilerinin gelişmesi sayesinde olta gibi 
hassas aletleri, ağ gibi ince dokumaları yapmaları ve böylece birçok 
yerde beslenmelerini su ürünlerine dayandırdıklarının anlaşılmasıy-
la ortaya çıktı. Balıklar göç etmediğinden insanların da su ürünleri-

ne dayalı beslenmeyi yapmalarına uygun yerlerde artık göç etmeden 
kalıcı yerleşmeler kurduğunu gösterdi. Daha da ilginci su ürünlerine 
dayalı yaşama başlayan insanların çok kısa bir süre içerisinde denize 
açılabilecek kayık türü araçları geliştirdikleri, açık denize çıkarak 
avlandıkları, balığın yanı sıra diğer yumuşakçalardan yoğun bir şe-
kilde yararlandıklarını gördük.

Bunlardan birçoğunun da olasılıkla su ürünlerini haşlayabilmek 
için kilden kap kacak yapma teknolojisini de Üst Paleolitik Çağ içe-
risinde geliştirdiğini, önceleri güç olsa da gördük. Bu açıdan Ya-
kın Doğu kültür süreciyle baktığımızda Çanak Çömleksiz - Çanak 
Çömlekli Neolitik dönem ayrımının yalnızca bizim bölgemiz için 
geçerli olduğunu, başka bölgelerde sürecin başka şekilde işlediği-
ni gördük. Bunu ilk olarak Japonya’da Jamon olarak da tanımlanan 
kültürde Milattan 18.000 yıl öncesinde çanak çömleğin kullanıl-
masıyla aykırı bir örnek olarak duyduk. Kısa bir süre sonra Çin’de 
Sarısu-Jangse havzalarında balıkçı toplulukların M.Ö. 20.000 yılla-
rında çanak çömleği, Kamçatka’da Üst Paleolitik Çağ’a ait sivri dipli 
kaplar, Hazar Denizi’nin kuzeyinde Bolga deltasındaki balıkçıların 
M.Ö. 9000’li yıllarda kullandığı aynı tür kaplar gibi örnekler çoğa-
lırken; Sudan’da Nil boyunda Çanak Çömlekli Mezolitik toplumla-
rı da tanımaya başladık. Bu bize teknolojinin gereksinmeyle olan 
bağlantısını çok açık bir şekilde gösterdi. Bu açıdan baktığımızda 
Yukarı Fırat-Yukarı Dicle havzasında topluluklar, alışageldiğimiz 
Neolitik sözcüğünün içerdiği tarım, hayvancılık öncesi yerleşik ola-
rak yaşıyorlarsa bu, o bulundukları ortamdan göç etmelerine gerek 
kalmayacak kadar bol besini rahatlıkla elde edebildikleri anlamı-
nı taşır. Nitekim Holosen dönemin başlarında bir süre için Muson 
yağışlarının Güneydoğu Anadolu’ya kaydığı, özellikle Karacadağ 
çevresinin geniş çayırlıklarla kaplandığı, otçul sürü hayvanlarının 
büyük sürüler oluşturacak kadar çoğalabildiği çok zengin bir orta-
mı oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu kadar bol av hayvanı milyon-
luk sürüler halinde koşuşurken çevrede fıstık, melengiç, yabani ta-
hıl, bakla ve mercimekgiller bol olarak varken neden göç etsinler? 
Bölgedeki kazılmış yerlerin yanı sıra yüzey araştırmalarından gelen 
sonuçlara baktığımızda, M.Ö. 10.000 yıllarından itibaren daha son-
raki dönemlerde olmadığı kadar çok sayıda yerleşimin varlığını ve 
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bu yerleşimlerin tümünde insanların ustalıklı takılar, sanat eserleri 
yapacak kadar bol zamanı olduğunu, 5 metrenin üzerindeki büyük 
dikilitaşları içine alacak kült binalarını, çok zahmetli ve teknoloji 
isteyen terrazzo tabanlarıyla yapıp bir süre sonra da tepeleme dol-
durup  terk edip üzerine yenisini yapacak kadar güçleri, zamanları 
olduğunu gördük; bu, ancak bollukla açıklanabilir. Bu kadar bollu-
ğun olduğu yerde de üretim yapmadan yerleşik yaşamın olmasına da 
bizim şaşırmamamız gerekir. 

KSG: Taş Tepeler Projesi nedir? Bu proje ve bundan sonraki 
araştırmaların hedefi sizce ne olmalı?

M.Ö: Önceki sorularınızda sözünü etmeye çalıştığımız kültürel 
oluşum, topluma ve bürokrasimize Göbeklitepe kapsamında yansıdı, 
haklı olarak da bir heyecan dalgası oluşturdu. Buna sansasyonel ve 
çok da gerçeği yansıtmayan Göbeklitepe’nin cennetin bahçesi oldu-
ğu, uzaylıların konakladığı, bütün Neolitik toplumların dini törenler 
için Mekke’yi Vatikan’ı ziyaret eder gibi bir hac yeri olarak gördüğü 
gibi hiç olmayacak yorumlar da eklenince bu ilgi katlanarak arttı. 
Esasen Göbeklitepe kazılarıyla ortaya çıkan kalıntılar öylesine etki-
leyiciler ki Göbeklitepe’nin ilgi odağı olması için bu aykırı yorumla-
ra da ihtiyacı yoktu. Göbeklitepe’ye duyulan ilginin giderek artması 
Kültür Bakanlığı’nı, bu kültürel oluşumun Mısır’da piramitler, İn-
giltere’de Stonehenge gibi bir kültürel marka durumuna gelebileceği 
öngörüsüyle hareketlendirdi. Esasında Göbeklitepe’yle simge haline 
gelen bu kültürel oluşumun, uygarlık tarihi için Anadolu’nun yapmış 
olduğu en özgün katkı olduğu göz önüne alınırsa, çok doğru ve yerin-
de bir yaklaşımdı. Urfa bölgesinde bu kültüre ait yerleşimlerin başta 
Göbeklitepe, Karahantepe olmak üzere büyük bir kısmı, alüvyonlu 
düzlüklerin uzandığı kireçtaşı kayalıkların üzerine kurulmuşlardı, 
mimarilerini de bu kayaları oyarak yapmışlardı. Bu nedenle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın “Taş Tepeler” adlaması doğru bir seçimdir. 
Bu bağlamda Urfa çevresinde bilinen yerleşimlerin bir proje çatısı 
altında kazılması, tekil çalışmalar yerine aynı bölgede, aynı kültüre 
ait yerleşimlerde bu kültürün doğru anlaşılmasını sağlayacak bilgi 
paylaşımıyla çalışılması, söz konusu projenin en önemli ilkelerin-
den birini oluşturmaktadır. 2021 yılında pandemi koşullarına karşın 
Taş Tepeler bağlamında 7 farklı yerde kazılar başlatılabildi. Uma-

rım önümüzdeki yıllarda bu yaklaşım Yukarı Fırat - Yukarı Dicle 
havzasındaki bu kültüre ait bütün yerleşimleri kapsayacak şekilde 
genişleyerek bir bölge projesine dönüşür.

İlk başlarda böylesine farklı yerlerde eşgüdümlü olarak kazı 
içeren bir proje birçok meslektaşımız tarafından aykırı bir girişim 
olarak görüldü. Oysa 1930’lu yıllarda Atatürk, Arif Müfit Man-
sel’in yönetimi ve Trakya Umumi Müfettişi Kazım Dirik’in des-
teğiyle Trakya için benzer bir bölge projesi başlatmıştır. Bu proje 
bağlamında Edirne – Kırklareli ve Tekirdağ’da çok sayıda tümülüs 
ve yerleşimde kazı yapılmış, Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı 
Trakya’nın kültürel yapılanması, o dönemin koşulları çerçevesinde 
kapsamlı olarak ortaya çıkarılabilmiştir; daha sonraki yıllarda da 
uzun süre kimse Trakya’ya el atmamıştı. Yine benzer birçok içeren 
bir bölge projesi Ankara çevresi için Atatürk tarafından öngörülmüş; 
Karaoğlan, Etiyokuşu, Alişar, Alaca gibi birçok kazı ve araştırma 
bu kapsamda gerçekleşmişti. Bu açıdan baktığımızda Bakanlığın 
Taş Tepeler projesinin ülkemiz için bir aykırılık değil, bir kültürün 
bütüncül olarak ele alınması açısından doğru olumlu bir yaklaşım 
olduğunu söylemek durumundayız. 

Yukarıda değindiğimiz gibi Urfa çevresinde yoğunlaşan bu proje 
genişleyerek tüm Yukarı Fırat - Yukarı Dicle havzasını ele alma-
lı, özellikle Karacadağ kütlesi, Güneydoğu Toros yayı, Bingöl, Muş 
ovaları gibi hemen hemen hiç araştırılmadan kalmış boşlukları da 
ele almalıdır.

KSG: Sizlerden duyduğumuzda heyecanlandık, Dünya Neoli-
tik Kongresi çalışmaları ve kongrenin hedefleri konusunda bilgi 
alabilir miyiz?

M.Ö: Neolitik Kongresi fikri yeni bir fikir değil, Anadolu’da 
çalışan biz arkeologlar kültür tarihini Yakın Doğu odaklı görmeye 
alışmışızdır. He ne kadar Prehistorya Kürsüsü’nde kültürel süreci 
başka ülkelerin coğrafyalarıyla birlikte ele almaya çalışmış olsak da, 
Yakın Doğu gözlüğüyle baktığımızda bunları algılamak ve özellikle 
başka bölgelerde sürekli olarak değişen bilgiyi kavramak hiç kolay 
olmadığı gibi çoğu kez de şaşırtıcı oluyordu. Yukarıdaki sorulara 
yanıt verirken birçok kez vurguladığımız gibi kendi bölgemizdeki 
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Neolitiğin değişimini bile şaşkınlıkla izlememiz, bunları doğru bir 
şekilde algılayabilecek gibi bilgi dağarcığımızı sindirmemiz bizi 
zorlarken; diğer bölgeleri, o bölgelerde ortaya çıkan yenilikleri an-
lamamız zaten söz konusu bile değildi. Şimdiye kadar Yakın Doğu, 
Anadolu Neolitiğinin çok farklı boyutlarını ele alan sorunları irde-
leyen, çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı yapılmıştır. Aynı du-
rum dünyanın her yerinde her kültür bölgesi için geçerlidir. Ancak 
bildiğimiz kadarıyla farklı Neolitikleri aynı toplantıda masaya yatı-
ran bir toplantı hiç yapılmamıştır; daha doğrusu beslenme modelle-
ri, teknoloji, alet kullanım izlerinin analizi gibi tekil konuları farklı 
bölgelerin örnekleriyle birlikte ele alan toplantılar yapılmış, ancak 
Neolitik kültürü bütüncül olarak ele alan toplantı hiç yapılmamıştı. 
Bu bağlamda Neolitikle ilgilenmeye başladığım ilk yıllardan itiba-
ren üç büyük Neolitik bölgesi Doğu Asya, Yakın Doğu ve Amerika 
olarak baktığımızda, bu üç bölgenin her birinde Neolitiğin farklı ta-
nımları, farklı başlangıcı, farklı gelişimi olduğu, ancak her üçünün 
de bir zaman sonra devlet, bürokrasi, kent, ruhban sınıfı, askeri sınıf 
gibi toplumu aynı noktaya getirmesi her zaman ilgimi çekmişti. En 
azından Doğu Asya modeliyle Yakın Doğu modelini birlikte ele alan 
bir toplantı yapmak için 2000’li yılların başlangıcında Rus meslek-
taşlarla ortak bir toplantı fikrini geliştirmeye başlamıştık. Sonraki 
yıllarda Shanghai Arkeoloji Forumu’nun bir parçası olarak bu öne-
riyi Çin Bilimler Akademisi’ne getirdim ve hatta 2020-21 yıllarında 
Çin’de böyle bir toplantı yapılması için bir karara bile varılmış, böyle 
bir toplantı yapma fikri kabul görmüş, bunun altlığını hazırlamaya 
karar vermiştik. Pandemi koşulları bu girişimi sekteye uğratmış-
ken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Taş Tepeler projesi ve bununla 
bağlantılı olarak düzenlenen tanıtım toplantısı, böyle bir kongreyi 
önceleri öngördüğüm Doğu ve Batı Asya karşılaştırmaları kurgusu-
nun ötesinde, Amerika ve Afrika’yı da içine alacak şekilde, küresel 
ölçekte yapılabilirliği düşüncesini getirdi ve beklentimizin ötesinde 
çok geniş ölçüde kabul gördü. “Dünya Farklı Neolitikleri” başlıklı 
kongreyi 2023 Eylül ayında Şanlıurfa’da yapmaya karar verdik, bir 
ön hazırlık komitesi kuruldu, şu anda da bir bilim kurulu oluşturul-
maya çalışılıyor ve sanırım Ocak ayı bitmeden kongrenin uluslara-
rası duyuru ve çağrısını yapabileceğiz. 

Ülkemizde arkeoloji bağlamında şimdiye kadar yapılmış çok 
önemli toplantılar vardır, bunların başında 1937 İkinci Türk Tarih 
Kurumu Kongresi gelir. Erken Cumhuriyet’in sağladığı ivme, Türk 
Tarih Kurumu’nun kuruluş heyecanı, Atatürk Türkiye’sinin getir-
diği heyecan ve sağladığı öngörü, o dönemin en büyük isimlerinin 
katıldığı çok kapsamlı sergilerle zenginleşmiş, İkinci Dünya Savaşı 
yılları öncesinin en çok ses getiren kongrelerinden birinin ülkemiz-
de yapılmasını sağlamıştır. Aynı şekilde 1955 İstanbul’da Bizans 
Tetkikleri Kongresi, 2014 yılı 46 paralel oturum 1929 bildiri, sergi 
ve posterleriyle Avrupa Arkeologlar Birliği İstanbul Kongresi ülke-
mizde bu tür büyük organizasyonların yapılabilirliğinin en açık ka-
nıtları arasındadır. 2023 Dünya Farklı Neolitikler Kongresi’nin de 
yalnızca ülkemizde çıkan görkemli kalıntıların tanıtımının yapıldığı 
bir toplantı olarak görülmesi doğru olmayacaktır. Günümüzde küre-
selleşen yaşam, dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerdeki kültü-
rel oluşumların süzülerek bütünleşmesi sonucudur. Bu nedenle geç-
mişe yerel ölçekte değil bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamız ve 
bu anlayışı yalnızca bilim dünyası değil topluma da kazandırmamız 
gerektiğini, bize düşen bir görev olarak görmemiz gerekir. Kong-
reyi, bizde şu güzellikler, şu değerler var bakış açısıyla değil ortak 
kültürel mirasın öne çıkarılması, bilginin paylaşılması açısından ele 
alınan bir toplantı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

KSG: Genç arkeologlar için tavsiyeleriniz var mı? Kendilerini 
nasıl geliştirebilirler?

M.Ö: Genç arkeologlar için söyleyebileceğim tavsiye, genç her-
hangi bir meslektaşa söyleyeceğimiz tavsiyeden farklı olmayacaktır. 
Bir meslek yaşamına, bir iş yapmaya başlayan herhangi biri önce 
“Ben bu işi niye yapıyorum?” sorusunun yanıtını kendine dürüst 
olarak vermelidir. Bu, sırf para kazanmak, ün yapmak, rahat yaşa-
mak ya da herhangi farklı bir nedenle yanıtlanabilir; önemli olan 
burada verilecek olan yanıtın başkalarının beklentilerine göre de-
ğil, bireyin kendisine dürüst olarak vermesidir. Her meslek alanının 
kendine göre farklı açılımları olur, bazı meslek alanlarında bu açı-
lım yelpazesi çok daha geniştir, bazılarında ise sınırlıdır. Bu soruya 
arkeoloji açısından baktığımızda bunu yaşamı sürdürebileceğin bir 
iş, bilimsel çizgide akademik uğraşı ya da bunların hiçbirine gerek 
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duymuyorum kendimi geliştireceğim, düşünceler sistemini geliştire-
bileceğim bir alan gibi üç farklı şekilde ele alabiliriz. İş olarak ele 
aldığımız kolaydır; bir müzede, bir kurumda mekanik olarak size 
verilen talimatlara uygun hareket edersiniz, bilgi ve deneyiminizi 
kullanarak sizden bekleneni yerine getirir yaşamı sürdürürsünüz. 
Bu kimi zaman bürokratik kimi zaman teknik bir uygulamadır. 
Yaptığınız iş size keyif vermek için değil, yaşamınızı sürdürmeniz 
için yaptığınız bir iştir. Hayatın tadını iş saatleri dışındaki uğraşlarla 
sağlarsınız. Örneğin Batıda kazı teknisyeni yaygın bir uygulamadır; 
kazı yapmasını bilen, bunun envanterini çıkaran teknik elemanlar 
sürekli olarak bu işi yapar ve bu, bir muhasebecinin hesap tutma-
sı ya da bir ustanın standart bir işi yapması gibi mekanik yapılan 
bir iştir, önemli olan deneyim ve beceridir. Akademik anlamda bir 
bilim alanı olarak yaklaştığınızda artık yaptığınız şey, sizden bek-
lenen bir iş değil, gelişmedir, yeniliklerin arayışıdır, düşünsel kat-
kıdır; bu yaklaşım arkeoloji için de geçerlidir, nükleer fizik için de. 
Bunu gerçekleştirebilmek için yalnızca okumak ve deneyim yeterli 
değildir, öğrendikleriniz üzerine düşünmek, öğrenileni sindirerek 
düşünmek ve doğruluğunu yanlışlığını tartışabilmek gerekir. Bilim 
bu şekilde gelişir, bu arkeoloji için de geçerlidir. Arkeolojiyi belki 
diğer doğa bilim dallarından ayıran özellik, bölgesel farkların daha 
belirgin olması ve sistemin doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel 
kurallarla değil farklı etkenlerin etkileriyle oluşmasıdır. Bu nedenle 
arkeoloji gibi sosyal bilim alanlarında gelişebilmek başarılı olmak 
için aynı olaya farklı açılarla yaklaşabilmek ve sebep sonuç ilişki-
lerini bu bağlamda görmek gerekir. Burada Gordon Childe’ın beni 
çok etkileyen bir yorumunu aktarmadan edemeyeceğim. Marksist 
bir arkeolog olan Gordon Childe, intihar etmeden önce bıraktığı not-
ta; “Geçmişte olan her şeyi neden olduğuyla açıklayabildim ama ol-
masını beklediğimiz şeylerin neden olmadığını açıklayacak yanıtları 
bulamadım” demiştir. 

Bu kuramsal ve her alan için geçerli olacak tanımları bir kenara 
bırakırsak, sorduğunuz soruyu farklı bir açıdan da ele alabiliriz. Ar-
keolojinin esası uygarlığın günümüze nasıl geldiğinin irdelenmesi-
dir. Bu hiçbir şekilde yerel ölçekte ele alınamaz. Diğer bilim dalları 
gibi arkeoloji de evrensel bir bakış açısıyla bilim olur. Ülkemizde 

neredeyse köklenmiş çok yanlış bir önyargı vardır; topraklarımızda 
çok zengin, çok önemli kültürel varlıklar vardır, Türkiye’de arkeo-
loji çok iyidir. Bunu söyleyenlere her zaman verdiğim yanıt, bizim 
ülkemizde çok hasta vardır tıp iyidir ya da Afrika ülkelerinde çok 
çeşitli hayvan vardır, zooloji iyidir; bunların hiçbiri doğruyu yan-
sıtmaz. Gözümüzün önünde olan şeyin anlam kazanması bir değer 
haline gelmesi, ancak doğru tanımlamamızla algılanır hale gelir. Bu 
nedenle arkeoloji yapmak isteyenlerin mutlaka geniş çerçeve içinde 
bakmayı düşünmesi ve bilimin sürekli olarak değiştiğini unutmama-
sı gerekir. Biz arkeologlar geçmişe soru sorarız, yaptığımız yorum 
sorduğumuz soruyla bağlantılıdır, sorduğumuz sorular da zamanın 
akımlarına göre değişir, farklı öncelikler ortaya çıkar. Başka bir açı-
dan bakınca geçmiş dönemlere neyi sorarsak onun yanıtını alırız. 
Ben her şeyi biliyorum, geçmişle ilgili her şeyi öğreniyorum soru-
su da yanıtı da yanlıştır; geçmiş sorduğumuz soruya, bakış açımıza 
göre farklı biçimlenir, farklı bir renk alır. Önemli olan burada neyi 
niçin yaptığımızı doğru olarak düşünmek ve bunu her zaman gelişti-
rebileceğimizi unutmamaktır. 

 Arkeolojide en önemli tehlike çalıştığımız malzemenin gör-
selliğinin çekiciliğine kapılmaktır, kuşkusuz güzel bir şey bulmak 
herkesi heyecanlandırır, mutlu eder ama bunun amaç olmaması ge-
rekir. Bazen bir kömür parçası, bir mezarda bulduğumuz altın ta-
kıdan daha farklı daha özel bilgi veren, verdiği bilgiyle bizi mutlu 
edebilen bir duruma gelebilir. Görsel çekiciliğin tuzağına kapılmak 
kısa erimli olarak arkeoloğa toplumda bir tanınırlık getirirse de ge-
riye dönüp baktığımızda bunların kalıcı olmadığını görürüz, önemli 
olan bilgiyi ortaya çıkarmak, bunu yorumlamak ve kullanmaktır.

KSG: Sayın Hocam mesleki yaşamınızda sizi en çok heyecan-
landıran ve mutlu eden olaylardan birkaç örnek verebilir misiniz?

M.Ö: Kendi katıldığım kazılarda çalışmanın herhangi bir ne-
denle kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor olması beni her zaman 
mutlu etti. Sorduğunuz sorunun yanıtının bu olmadığını biliyorum 
ancak kazının kesintiye uğramasına neden olabilecek nedenlerin 
çokluğu ve çeşitliliği karşısında hala sürdüğünü görmek beni her 
zaman rahatlattı ve mutlu etti. Bunun yanı sıra birlikte çalıştığım 
ekibin çalışmayı aynı özveri ve mutlulukla sürdürmesi bana mutlu-
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luk kaynağı oldu. Sorduğunuz soruyu arazide çalışırken rastladık-
larımız, bulduklarımız bağlamında ele alırsak yanıt, kazıdan çok 
yüzey araştırmasındaki beklenmedik bulgular olarak verilebilir. 
Geç dönem kazılarını bilmem ama tarihöncesi dönem kazılarında 
çalışma o kadar yavaş ilerler ki herhangi bir şeyin ortaya çıkması 
günler, haftalar alır, bir bulgu karşısında içimizi hoplatması gerekli 
olan sevinç, uzun bir sürece yayıldığı için sevinç olmaktan çıkar, 
alışılagelmişlik düzeyine iner. Buna karşılık yüzey araştırmalarında 
beklemediğimiz bir yerde, beklemediğimiz bir buluntu ya da şu veya 
bu şekilde tahrip edilmiş bir dolguda açığa çıkan buluntu anlık bir 
karşılaşmanın getirdiği şaşkınlık ve sevinci tetikler. Bu bağlamda 
beni en çok etkileyenlerden biri 1981 yüzey araştırması sırasında 
Trakya’da rastladıklarımızdı. O yıla kadar yüzey taramalarını Ana-
dolu’da sürdürmüştüm. Anadolu’da durup çevreye baktığınızda hö-
yükleri görmemek olanaksızdır, topografyada ben buradayım diye 
bağırırlar; Trakya’da ise höyükleşme yoktur, düz yerleşmeler vardır, 
bulmanız da ne olduğunu anlayacak parçaları toplamanız da her za-
man bir sorundur. Araştırmamızın ilk yılında daha doğrusu ilk gün-
lerinde, Kırklareli güneyinde Asılbeyli köyü yolu üzerinde tarlada 
bir kepçenin çalıştığını gördük. Bu bölgede yaygın olan kurgan türü 
küçük mezar tepelerinden birini dağıtmış, hemen hemen düzlemiş-
ti. Dönemin tarihini belirleyecek parça var mı diye bakarken eki-
bimizde bulunan Harun Taşkıran yere elini soktu ve bir demir çağ 
kabını havaya kaldırdı. Kepçeyi durdurduk, kendi olanaklarımızla 
Harun’un kabı bulduğu yeri 2 metreye 2 metrelik bir alan olarak 
kareledik. Kepçenin toprağını temizlemeye başladık. Kepçenin ka-
rıştırdığı toprağın içinde küçük parçalar halinde ezilmiş büyük bir 
kabın parçaları çıktı, bir yıllık tümleme sonucunda bunun şimdiye 
kadar örneği yalnızca mühür baskılarından bilinen ölü törenlerinde 
birçok kişinin karşılıklı oturup kamışlarla bira içtiği, çok ağızlı bir 
tören kabı olduğunu gördük; bu, beklenmedik inanılmaz bir bulun-
tuydu. Bu tören kabının yanı sıra açtığımız 2x2 metrelik açmanın 
içinde 25’e yakın yerinde ezilmiş tüm kap vardı. 4 cm ile kepçeden 
kurtulmuşlardı. Bu, Trakya araştırmalarının ilk günlerinin bize ver-
diği, heyecanımızı doruğa taşıdığı bir deneyim olmuştu. Birkaç gün 
sonra Yenice Lefeci Köyü yakınlarında Tilkiburnu mevkiinde kum 
çekmek için kazılan büyük bir yarmanın kesitinde bazı izler gördük. 

Kesiti biraz temizleyince bunun içi kap dolu bir çukur olduğu anla-
şıldı. Daha da ilginç olanı kaplar o döneme kadar tarihlemesi kuşku-
lu olan Son Kalkolitik- İlk Tunç Çağı geçiş dönemine aitti ve daha 
da önemlisi kapların bir kısmı tipik Balkan özelliği taşırken, bazıları 
Anadolu’dan tanıdığımız örnekleri veriyordu. İlk kez Anadolu-Bal-
kan kültürleri eşleştirmesini yapacak bir yer ortaya çıkmıştı. Bunun 
gibi örnekleri yüzey araştırmasında çoğaltabiliriz, ancak belirttiğim 
gibi yavaş süren kazı sürecinde heyecanla yerimden sıçradığımı hiç 
hatırlamıyorum.

Tam sorunuz bağlamında olmasa da beni çok heyecanlandıran bir 
olay; 2001 yılında Keban Barajı’nda suların çekildiğini duyup eski 
kazdığımız höyükleri görebilir miyiz diye Elazığ’a gittik, gerçekten 
barajın su kotu çok düşmüştü. Tülintepe’nin olduğu yerde birçok 
gemi vardı, birini kiraladık, genç gemici Tepecik höyüğünün yerini 
biliyordu, bizi oraya götürdü. 8 yıl aylarla çalıştığım ve yavaş yavaş 
suya batışını görüp bir daha görmeyeceğimi sandığım höyüğü tekrar 
görmek ve hatta 12-H açmasının olduğu yere yeniden ayak basmak, 
attığımız toprak yığınını bıraktığımız gibi görmek; beni, öldüğünü 
sandığım bir sevgiliyi yeniden canlı olarak görmek kadar heyecan-
landırdı, duygulandırdı. Tuhaf bir duygu idi, duygularımı Ufuk Esin 
hoca ile paylaşmak istedim, ama telefonu açılmadı. Bu, belki de son 
yıllarda yaşadığım en duygu dolu deneyim olmuştu.

KSG: Son olarak Türk Arkeolojisi günümüzde sizce ne du-
rumda? Sorunları var mı?  

M.Ö: Çok açık söyleyeyim, iyi durumda. Sorunları tabii ki var, 
olmaması olası değil ancak meslekte 60 küsur yılını geçirmiş biri 
olarak baktığımda beni şaşırtacak kadar iyi durumda, bu her şeyden 
önce bilimsel temelin ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Benim ku-
şağım dünyaya kapalıydı, hemen herkes çok iyi yabancı dil biliyordu, 
herkesin sürdürdüğü çok önemli bilimsel araştırmalar, kazılar vardı 
ancak dünya arkeolojisine kapalıydı. Şu anda gelişen kuşağa baktı-
ğımızda yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdekiler 
değil; Anadolu geneline de baktığımızda genç kuşağın dünyaya açık 
olduğunu, dünyadan korkmadığını, yapılan uluslararası bilimsel 
toplantılara heyecanla katılıp bildiri verdiğini görmekteyiz. Ben ilk 
olarak 1970’li yıllarda UISPP kongresine katıldığımda 2000’e yakın 
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katılımcı vardı, Türkiye’den benden başka kimse yoktu, sonraki yıl-
larda da Türkiye özelindeki bir konuyu ele alan toplantıların dışında 
dünyaya bütüncül olarak bakan kongrelerde Türkiye’den katılım her 
zaman çok sınırlı olmuştu. Oysa son yıllarda genç kuşağın bu tür 
toplantılara etkin ve korkmadan katıldığını, tartışmalara girdiğini 
görmekteyiz. Son katıldığım ICAANE toplantısında Türkiye’den 
katılan gençlerin sayısı ilk kez İsrail’i geçmişti, bu çok sevindirici 
bir gelişmedir. Bu gelişmenin temel nedenlerinden biri Türk arke-
olojisinin diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak “açık reka-
bet” ortamında gelişmiş olmasıdır. Bu kitapta ilgili başka bir soruda 
değindiğim gibi Türk arkeolojisinin korumacı ortamda değil açık 
rekabetle büyümüş olması sanıyorum burada gelişmeyi sağlayan en 
önemli nedendir. 

Sorunlara gelince bürokrasiyle bilim arasındaki dengenin bo-
zulmasına yine Sayın Asuman hanımın sorusunda oldukça ayrın-
tılı olarak yanıt vermiştim. Burada o yanıtta eklemediğimiz bir 
iki noktayı vurgulamak da sanıyorum yararlı olacaktır. Arkeolojik 
çalışmaları düzenleyen yasal mevzuat “eser tanımı” üzerinden git-
mektedir. Bu, geçmişte kazıların eser bulmak için yapıldığı, bulu-
nan eserlerin kaçırıldığı, iyi korunmadığı, doğru olarak değerlendi-
rilmediği dönemlerden kalan bir kaygıyı yansıtır. Bunun yanı sıra 
yakın zamanlara kadar da kazıyı ortaya bilgi değil eser çıkartmak 
için yapan meslektaşlarımızın yasal mevzuatın oluşturulmasındaki 
etkilerinin sonucudur. Artık günümüzde eser bulmak amacıyla kazı 
yapan herhalde hiçbir ekip kalmamıştır. Özellikle erken dönemlere 
ait kazılarda, eserden çok bilgi verecek bulgular, bir kemik parçası, 
bir kömür parçası, çanak ya da taş kırığı ya da bir kerpiç topanı eser 
kadar hatta eserden daha fazla bilgi edinilmesini sağlar. Ancak yasal 
mevzuatımızda hala kazıdan çıkan her şeyin eser ya da etüdlük eser 
olarak tanımlanması bunların ulaşılabilir, çalışılabilir, incelenebilir 
olmasının karşısında ciddi bir engel olarak durmaktadır.

Eğer bugün ben arkeolojide bir yer edinebilmişsem bunu arkeolo-
jik malzemeyi tanıyabilmem, onunla birlikte yetişmem sağlamıştır. 
Prehistorya kürsüsü Halet Çambel’in öngörüsüyle büyük bir incele-
me koleksiyonu oluşturmuş, zamanın bürokrasisinin gösterdiği anla-
yışla Türkiye’deki kazıların hemen hemen tümünden tabakalanmayı 

yansıtan çanak çömlek örnekleri üniversiteye örnekleme olarak ve-
rilmiştir. Bunun yanı sıra Fransa, Danimarka, Macaristan, Roman-
ya, Bulgaristan, İsrail, Suriye, İran, Irak başta olmak üzere farklı 
bölgelerin kültürlerinin örnekleri de koleksiyona kazandırılmış ve 
bu parçalar biz öğrencilerin eğitimi sırasında hiçbir kısıtlama olma-
dan elimize aldığımız, birlikte büyüdüğümüz malzeme olmuştur. 
Prehistorya koleksiyonunda yaklaşık 3000 yerleşim yerinden gelen 
malzeme vardır, büyük bir kısmı yüzey araştırmalarından da gelen 
bu malzeme, araştırma yöntemleri geliştikçe sürekli yeniden ince-
lenmekte, yeni bilgi ortaya çıkartılmakta ve yeni gelen öğrenciler de 
bu malzemeyle bütünleşerek eğitilmektedir.

Bundan 10-15 yıl önce bir bürokratın yüzeyden toplanan bütün 
malzemeler araziye geri dökülmelidir kararı, akıl almaz bir bağnaz-
lık olduğu gibi, araştırmayı da araştırma sonuçlarının kanıtlanabilir-
liğini de sınırlayan inanılmaz bir karardır. Bütün itirazlarımıza karşı 
bir kere mevzuata girdiği için bunun yanlış ve saçma olduğunu her-
kes bildiği halde kaldırmaya da kimse cesaret edememektedir. Aynı 
şekilde kazılarda ortaya çıkan ve eser sözcüğüyle yakından uzaktan 
ilişkisi olmayan kömür parçaları, hayvan kemikleri, çanak kırıkları, 
taş alet parçaları da eser muamelesi gördüğünden üniversite koleksi-
yonlarında eğitim için kullanılamamakta, üzerlerinde yapılacak her 
tülü çalışma bürokrasinin boyunduruğunda sınırlandırılmakta ve 
birçoğu da üniversiteye vermeyelim, müzede de yer tutuyor gerek-
çesiyle açılan çukurlara ve hatta bazen Fırat’a dökülmektedir. Sanı-
yorum ülkemizde arkeolojiyi bilim alanı olarak geliştirmek, bilim 
dünyasındaki yerimizi pekiştirmek istiyorsak, eser tanımını yeniden 
yapmamız, üniversitelerdeki koleksiyonların zenginleşmesini teşvik 
etmemiz ve eğitimin mutlaka malzemeyle birlikte yapılmasının ge-
rekli olduğunu kabullenmemiz gerekir. Eğitimi sırasında eline hiç 
arkeolojik bir malzeme değmemiş bir arkeoloji öğrencisinin duru-
mu, bilgisi sadece aldığı derslerden ibaret hiç hasta görmeden eğitil-
diğini sanan tıp öğrencisi gibidir. 
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Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Yaşamöyküsü

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 1943 yılında İstanbul’da doğdu.Orta 
eğitimini İstanbul İngiliz Erkek Lisesi ile Robert Kolej’de tamamla-
dı.1963 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Prehistorya Kür-
süsü’nde lisans eğitimine başladı.Bir süre sonra Kürsü’nün ikiye ay-
rılması üzerine seçtiği Prehistorya Anabilim Dalı’ndan 1970 yılında 
mezun oldu.Lisans eğitimi sürecinde Prof. Dr. Halet Çambel, Prof. 
Dr. Kurt Bittel, Prof.Dr. Robert J. Braidwood ile Prof. Dr. Arthur Je-
lineck gibi kendi alanlarında dünyaca ünlü bilim insanlarının ders-
lerini izleme, seminer çalışmalarına katılma olanağı buldu. Lisans 
eğitimi süresinde yan dal olarak seçtiği Ön Asya kültürlerinin yanı 
sıra Sosyal Antropoloji ve Fiziki Coğrafya sertifikalarını da başarıy-
la tamamladı. Fiziki Coğrafya programında, jeomorfoloji ve kültü-
rel ortam üzerinde geniş bir bakış açısına sahip olan Prof. Dr. Sırrı 
Erinç’in öğrencisi olması, Özdoğan’ın ileriki çalışmaları üzerinde 
derin etki yaptı.

Özdoğan, lisans bitirme tezini, 1936 yılında kazılmış ve tarih-
lemesi çok tartışmalı olan Kumtepe malzemesi üzerinde yaptı. Bu 
çalışmanın sonuçları yakın zamanlara kadar Kuzeybatı Ege Troya 
öncesi kültür sürecinin anahtarı olarak kullanıldı. Mehmet Özdo-
ğan Doktora tezini, Prof.Dr. Halet Çambel ve Prof.Dr. Kurt Bittel 
yönetiminde, yalnızca İstanbul’un değil, Kuzeybatı Anadolu’nun da 
bilinen en eski kültürü olan İstanbul Fikirtepe kültürünün tanımı, 
tarihlemesi üzerine hazırladı. Doktora teziyle o tarihlere kadar çok 
tartışmalı olan bu kültürün MÖ 6. binyıla ait olduğunu ve Anado-
lu’da ortaya çıkan Neolitik yaşamın Balkanlar’a aktarımında önemli 
bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

Kadrosuzluk nedeniyle 1970-1975 yılları arasında fahri asistan 
olarak Prehistorya Kürsüsü’nde çalıştıktan sonra 1975’te kadroya 
alınan Özdoğan, 1982’de yardımcı doçent, 1985’te doçent, 1994’te de 
profesörlüğe yükseltildi.2010 yılında emekli oluncaya kadar sürdür-
düğü Prehistorya Anabilim Dalı başkanlığını 1999 yılında üstlendi. 
Emekli olduktan sonra ise bilimsel çalışmalarını emeritus olarak 
sürdürüyor.

YAŞAMÖYKÜSÜ
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Mehmet Özdoğan öğrencilik yıllarından itibaren katıldığı kazı, 
yüzey araştırması ve kültür projeleriyle çok geniş bir arazi deneyimi 
kazandı. Öğrencilik ve asistanlık döneminde Bryn Mawr Üniversi-
tesi’nin Prof.Dr. Machteld Mellink başkanlığındaki Elmalı-Karahö-
yük; Prof.Dr. Jean Perrot başkanlığındaki İsrail-Munhatta; Prof.Dr. 
Bernard Vandermeerisch başkanlığındaki Qafzha; Prof.Dr. Bahadır 
Alkım başkanlığındaki İslahiye Gedikli-Karahöyük; Prof.Dr. Halet 
Çambel ile Prof.Dr. Robert J. Braidwood başkanlığındaki Çayönü; 
Dr. Bruce Howe başkanlığındaki Urfa Biris Mezarlığı; Söğüt Tarla-
sı kazılarıyla Çukurova Bölge Planlama Silifke, İskenderun, Adana 
kent içi belgeleme çalışmalarına; Muaffak Uyanık başkanlığındaki 
Hakkari Tirşin Kaya Resimleri alan taramasına katılarak geniş bir 
deneyim sahibi oldu. Edindiği bu deneyim sayesinde 1968 yılında 
Prof.Dr. Ufuk Esin başkanlığında, Keban Kurtarma Projesi kapsa-
mında başlayan Elazığ Tepecik-Tülintepe kazılarında alan yöneticisi 
olarak çalışarak deneyimini geliştirdi. Daha sonra Karakaya Baraj 
Bölgesi’nde kalan Malatya Değirmentepe ile Aslantaş Baraj Bölge-
si’nde kalan Kumkale-Domuztepe kazılarında alan yöneticiliği yaptı 
ve Aslantaş Baraj Göl Alanı tarama çalışmalarını üstlendi.

Gerek öğrenci, gerekse arazi sorumlusu olarak yaptığı çalışmalar, 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerini yakından tanımasını, aynı zamanda 
kendi alan çalışmalarının sorumluğunu yüklenebileceği deneyimi 
sağladı. Kendi adına yürüttüğü ilk kapsamlı çalışma 1977’de ODTÜ 
Aşağı Fırat Projesi kapsamında Karakaya ve Atatürk Baraj göl alan-
larını tarama belgeleme çalışmalarında bulunan 552 arkeolojik mer-
kez aynı yıl Türkçe-İngilizce iki cilt halinde yayınlandı. Söz konusu 
yayın her ne kadar arazi tarama çalışmasının sonuçlarını bilim dün-
yasına sunma amacıyla hazırlanmışsa da Özdoğan, o yıllara kadar 
bilinmeyen Yukarı Fırat Havzası’nın bugün hâlâ kullanılan kültürel 
gelişim sürecinin esaslarını bu yayınla ortaya koydu. Söz konusu ça-
lışma baraj bölgelerindeki kurtarma kazıları için bir başvuru kayna-
ğı oldu.

Özdoğan, öğrenciliğinde başladığı, İstanbul ve Chicago Üniver-
siteleri’nin ortak projesi Yakındoğu’nun en önemli Neolitik merkezi 
olarak ünlenen Çayönü kazılarına 1978’den itibaren alan yöneticisi 
olarak devam etti; 1985’te ise proje başkanlığını üstlendi. Proje her 

ne kadar İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortak projesi konu-
munda ise de, çalışma Hollanda, Almanya, İtalya ve Japonya baş-
ta olmak üzere, çok sayıda uluslararası kuruma ait farklı uzmanlık 
alanlarından bilim insanlarının da katıldığı bir çalışma olarak ün 
yaptı. Bu bağlamda proje, yalnızca ülkemizde değil, bütünüyle arke-
oloji dünyasında da doğa ve fen bilim dallarına ait uzmanların geniş 
katılımıyla süren ve dolayısıyla bilim dalı olarak arkeolojinin geli-
şiminde çok önemli bir yeri olan ilk çalışma olarak tanındı. Özdo-
ğan’ın yönetiminde projenin uluslararası ve çok disiplinli niteliği ge-
lişerek devam etti. Böylece, Çayönü kazısı, bölge kültür tarihinin en 
önemli merkezlerinden biri durumuna geldi. Özdoğan, 1991 yılına 
kadar sürdürdüğü Çayönü Projesinin son yıllarında, kazı ve araştır-
manın yanı sıra Çayönü arkeolojik alanını temsil ettiği kültürel süre-
ci yansıtacak şekilde düzenleyerek açık hava müzesine dönüştürdü.

Özdoğan’ın bilim dünyasında önemli bir yer kazanmasını sağla-
yan esas çalışması 1980 yılında başlattığı ve halen sürdürdüğü Trak-
ya-Marmara Projesi’dir. Özdoğan’ın çalışmalarına kadar Marmara 
Bölgesi’nin geneli ve özellikle Trakya kesimi tarihöncesi arkeolojisi 
bakımından hemen hemen hiç araştırılmamış bir alandı. Özdoğan, 
Yakındoğu-Anadolu kültür bölgesi ile Balkan-Avrupa kültür böl-
geleri arasındaki ilişkinin, bu iki bölge arasında kritik bir konuma 
sahip olan Trakya-Marmara’dan anlaşılabileceği öngörüsüyle yönel-
diği bölgede önce kapsamlı bir yüzey taramasıyla çalışmaya başladı. 
Bu çalışmayla bölgenin Paleolitik Çağ’dan Demir Çağ’a kadar olan 
kültürel çeşitliğinin ilk somut verileri ortaya çıktı. Böylece, bölge-
ler arasındaki kültür aktarımının öngörüldüğünden daha karmaşık 
olduğu anlaşıldı. Yüzey taramasından sonra Özdoğan, gerek kültür-
lerin tanımı ve gerekse zaman süreci içindeki yerlerinin belirlen-
mesinin ancak kazıyla kesinlik kazanabileceğini görerek çeşitli kazı 
çalışmalarını gerçekleştirdi. Bunların arasında 1986 yılında yapmış 
olduğu İstanbul Yarımburgaz kazısı, o tarihe kadar bilinen, MÖ 
800.000 yıllarına kadar inen Türkiye’nin en eski arkeolojik dolgusu-
nu ortaya çıkardı. Yarımburgaz Mağarası’ndaki çalışmaları, Paleoli-
tik Çağ’dan Kalkolitik Çağ’a kadar İstanbul bölgesinin geçirdiği do-
ğal çevre değişikliklerini, kültür tarihiyle birleştiren sonuçları ortaya 
çıkardı. Bu ara bugün artık “Yarımburgaz Kültürü” olarak bilinen ve 
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Orta Avrupa Tuna kültürleri ile Anadolu arasındaki bağlantıyı göste-
ren buluntu topluluğunun tanımını da bulguladı. Özdoğan’ın bölgede 
yaptığı sınırlı kazı çalışmaları arasında yer alan 1981 yılı Kırklareli 
Tilkiburnu ve Taşlıcabayır kazıları, 1982 yılı İstanbul Pendik Ne-
olitik Dönem kazısı, 1989 yılı Tekirdağ Toptepe kazısı, 1990-1993 
Edirne Hocaçeşme kazısı, bölgenin tarihöncesi kültürlerini somut 
verilerle ortaya koydu. Anadolu ve Balkan kültürleri arasındaki kül-
türel iletişimin yalnızca göçle değil, aynı zamanda kültürel adap-
tasyon ve bilgi aktarımıyla da gerçekleştiğini gösterdi. Söz konusu 
çalışmaların tümü bilim dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanarak 
kaynak gösterildi. Özdoğan 1993 yılında Alman Arkeoloji Enstitü-
leri ile birlikte Kırklareli’nin güneyinde Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit 
mevkilerinde geniş kapsamlı yeni bir kazı projesine başladı. Halen 
sürmekte olan bu proje kapsamında Aşağı Pınar mevkiinde MÖ 7. 
Binyılda Anadolulu çiftçilerin bölgedeki ilk yerleşimi kurarak çift-
çiliği getirmeleri ile başlayıp kesintisiz olarak 1500 yıl kadar süren 
Anadolulu bir kültürün bölgenin ormanlık ortamına sağladığı uyu-
mu tüm kanıtlarıyla ortaya koydu. Aşağı Pınar’da gelişen Neolitik 
yaşam kurgusu İrlanda’ya kadar yayılan Neolitik kültürün çekirdek 
bölgesi olarak kabul ediliyor. Söz konusu çalışma Balkanlar’da bu 
döneme ait en kapsamlı araştırma olarak tanınıyor. 

Proje kapsamında sürdürülen ikinci çalışma, Aşağı Pınar’ın 300 
m kadar uzağında Kanlıgeçit İlk Tunç Çağı yerleşiminde gerçek-
leştirilmiştir. İlk Tunç Çağın başında sıradan bir Balkan yerleşimi 
olarak kurulan Kanlıgeçit, İlk Tunç Çağı III döneminde tümü ile 
yenilenerek Troya’dan bildiğimiz, sur ile çevrili, içinde megaron 
türü yapıların olduğu Anadolu kent modeline dönüştürülmüştü. Me-
garonların çevresinde bulunan çok sayıdaki evcil at kemiği, Kanlı-
geçit’in İç Anadolu’dan gelen, bilinen en eski kervan ticaretinin son 
istasyonu olduğunu, kazıda bulunan İç Anadolu ithal kaplarının da 
bu durumu desteklediğini ortaya koydu.Söz konusu yerleşme Güney-
doğu Avrupa’dan bilinen tek Anadolu koloni yerleşmesi olarak bü-
yük bir ilgi çekmektedir.

Özdoğan’ın son yıllarda yönettiği bir başka proje de, Şanlıurfa 
Kargamış Barajı etki alanı içindeki Mezraa-Teleilat kazısıdır. Bu ça-
lışma özellikle Neolitik dönemde çanak çömleğin ortaya çıkışı ve 

kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili çok önemli bilgileri kazandırdı.

Özdoğan’ın arazi çalışmalarının yanı sıra yoğunlaştığı diğer bir 
alan da arkeometridir. Doğa ve fen bilim dallarıyla kültür tarihi ara-
sındaki arayüzü içeren ve bilimsel arkeolojinin hızla gelişen bu ala-
nının ülkemize kazandırılması konusunda Özdoğan yoğun bir çaba 
harcadı. Bu alanda ilk olarak obsidyen yataklarının saptanması ile 
çalışmaya başladı. TÜBİTAK kapsamında ayrı bir arkeometri ünite-
si için, başta Prof.Dr. Ufuk Esin ve Prof.Dr. Yeter Göksu olmak üzere 
çeşitli bilim insanlarıyla yoğun bir işbirliği yaptı. Daha sonra arkeo-
metri çalışmalarının ODTÜ’ye aktarılması üzerine ODTÜ AKSAY 
Projesi kapsamında bu alanın gelişmesi için çabasını sürdürdü. Son 
yıllarda daha çok jeoarkeoloji alanına yönelen Özdoğan, gerek bu 
alanın ülkemizde gelişmesi ve gerekse yer bilimcilerle işbirliği ya-
parak alan çalışmalarının başlatılmasına önemli katkı sağladı. Bu 
amaçla özellikle yurt içi ve yurt dışından yer bilimcilerle birlikte, 
İstanbul Boğazı’nın açılışı, Marmara Denizi’nin gelişimi ve bunla-
rın kültürel ortama etkileri konusunda çok sayıda uluslararası proje 
oluşumu içinde yer aldı.Bu kapsamda yer bilimlerinin uluslararası 
en önemli kurumu olan IGCP ile Karadeniz-Marmara-Ege Projesi’ni 
sürdürürken İstanbul Yenikapı Marmaray çalışmalarının jeoarkeolo-
ji değerlendirme grubu içinde de çalıştı.

Özdoğan’ın üzerinde yoğunlaştığı bir diğer alanda, bilim alanı 
olarak arkeolojinin tarihsel gelişimi, arkeoloji politikalarının oluş-
turulması ve bunun topluma aktarılmasında “kültürel miras yöneti-
mi” oldu. Bu kapsamda uluslararası arkeoloji birliklerine ve çalışma 
gruplarına (bazılarına kurucu üye olarak) katılmış, dünya arkeolojisi 
içinde Türk arkeolojisinin yeri konusunda yeni bir tartışma platfor-
mu başlattı. Yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan sonuç ve kalıntıla-
rın topluma aktarımı için de yoğun bir çaba içine giren Özdoğan, 
özellikle kültür tarihi açısından önemli olmasına karşın görselliği 
olmayan, korunup sergilenmesi zor tarihöncesi buluntu yerlerinin 
sergilenmesi konusunda yeni modeller geliştirdi. Bunların ilk örne-
ği 1990-1991 yıllarında Çayönü Açık Hava Müzesi düzenlemesidir. 
Ülkemizin ilk tarihöncesi açık hava müzesi olan Çayönü başka kazı 
yerleri için de örnek oluşturmuştur. Daha sonra, kazı çalışmaları ta-
mamlanan Kanlıgeçit’te de benzer bir uygulamayı gerçekleştirmiş-
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tir. Halen Kırklareli Kültür Sektörü Projesi bağlamında, Aşağı Pınar 
kazı yerlerinin korunması ve çağdaş bir anlayış içinde açık hava ser-
gilemesine dönüşerek bölgenin kültürel ve ekonomik zenginliğine 
katkıda bulunacak biçime dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yap-
maktadır. Aşağı Pınar açık hava müze projesi diğerlerinden farklı 
olarak deneysel arkeoloji, eğitim, doğal çevre, geleneksel yaşam ve 
zaman tüneli gibi çok bileşenli bir proje olarak düzenlenmektedir. 
Yapmakta olduğu bu çalışmaları uluslararası platformda da yoğun 
olarak tanıtmış ve bunlar büyük bir ilgi görmüştür.

Kültür sektörü ile ilgili olarak 2001 yılında Türkiye Bilimler 
Akademisi Türkiye Kültür Envanteri ve Kültür Sektörü biriminin 
(TÜBA-TÜKSEK) oluşumuna Prof. Dr. Ufuk Esin’le birlikte öncü-
lük etmiş, projenin esasını oluşturan ilkelerin ve projenin çıktısı olan 
veri tabanının geliştirilmesine öncülük etmiştir. Yapılan çalışmala-
rın ilk arazi uygulaması olan Şanlıurfa Birecik-Suruç Pilot Projesi’ni 
gerçekleştirerek yayımlamıştır. 2006 yılından itibaren bu çalışmayı 
Trakya Bölgesi’ne aktarmış, yalnız arkeoloji değil, kırsal ve kentsel 
mimari miras, jeolojik miras konularının da projeye katılımını sağ-
lamıştır.

Mehmet Özdoğan yapmış olduğu bilimsel çalışmaları her zaman 
uluslararası bir boyut içinde sürdürmeye özen göstermiş, bunu yal-
nızca çeşitli uluslararası kurumlardan bilim insanlarıyla ortak bir 
çalışmayla sınırlı olarak değil, aynı zamanda ortaya çıkardığı sonuç-
ları uluslararası bilim dünyasına konferans, yayın ve kongre katılım-
larıyla yaygın bir şekilde aktararak tartışılmasına özen göstermiştir. 
Özdoğan’ın 13’ü kendi yayını, 11’i yayın editörlüğü olmak üzere 24 
kitabı ve 343 makalesi bulunmaktadır. Özdoğan’ın üyesi ve bilimsel 
danışmanı olduğu kurumlar, üye olarak kabul edildiği seçkin ku-
rumların listesi ve tüm yayınlarının listesi ek olarak verilmiştir.

Sonuç olarak Mehmet Özdoğan yalnızca arazide yaptığı ve sonuç-
ların topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar bakımından değil, 
sonuçların yorumlanarak kuram haline dönüştürülmesi ve böylelikle 
kültür tarihinin yorumuna katkısıyla da uluslararası düzeyde tanınan 
ve görüşleri her platformda tartışılan bir bilim insanıdır.
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ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR

Shanghai Arkeoloji Formu, Danışman ve Seçici Kurul Üyeliği 
(2014 - sürüyor)

Academia Europaea Üyesi (2012 - sürüyor)

Bilimler Akademisi Derneği Üyesi (2012- sürüyor)

Europa Nostra - Türkiye, Şeref Üyesi (2011 - sürüyor)

Amerikan Arkeoloji Enstitüleri (AIA) Muhabir Üyesi (2009 – sü-
rüyor)

Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi (NAS) Üyesi 
(2005 – sürüyor)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi (2002-2011 isti-
fa ile ayrılma)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM Danışma Kurulu Üyesi 
(1997- 2004)

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Üyesi (1996 – sü-
rüyor)

ICOMOS Asil Üyesi (1995 – sürüyor)

International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences 
(UISPP) (1994-2010)

European Association of Archaeologists Üyesi (1994 – sürüyor)

Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Derneği Üyesi (1993 – sürüyor)

Alman Arkeoloji Enstitüleri (DAI) Muhabir Üyesi (1992 – sürü-
yor)

ÖNEMLİ KURUL / KOMİSYON GÖREVLERİ

- European Research Council (ERC) Panelisti (2015 – 2021)

- IGCP from Caspian to Mediterranean: Environmental Change 
and human response during quaternary, Yürütücü Komite Üyeliği 
(2008-2015)

- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konsey Üyeliği (2008-
2011)

- Tarih Vakfı Yürütme Kurul Üyeliği (2003)

- Türkiye Kültür Envanteri (TÜBA-TÜKSEK) Yürütme Kurulu 
Üyeliği (2001-2011)
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BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

1 -  Kırklareli Aşağı Pınar Kazısı (1993 - sürüyor)

2 - Kırklareli Kanlıgeçit Kazısı (1994 - 2009)

3 - Urfa Birecik Mezraa Teleilat Kazısı (1999 - 2005)

4 - Kırklareli Kültür Sektörü ve Açık Hava Müzeleri Projesi 
(2006 – sürüyor)

5 - Edirne Enez Hoca Çeşme Kazısı (1999 – 2003)

6 - Tekirdağ Toptepe Kazısı (1986)

7 - İstanbul Yarımburgaz Kazısı (1986)

8 - Trakya Yüzey Araştırmsı (1980 – 2007)

9 - Güney Marmara Yüzey Araştırması (1885 – 1989)

10 - Diyarbakır Ergani Çayönü Kazısı (1986 -1991)

11 - Aşağı Fırat Yüzey Araştırması (1977)

12 - Çukurova Bölge Planlaması Projesi (1964-1966)

13 - ODTÜ Keban Kurtarma Projesi (1968-1975)

14 -Karatepe-Aslantaş Yüzey Araştırması ve

Domuztepe, Kumkale Kazıları (1976-1984)

15 - Kırklareli Taşlıcabayır Kazısı (1983)

16 - Nevşehir – Niğde Obsidyen Projesi (1995-1997)

17 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kültür Sektörü

 Birecik - Suruç Pilot Bölge Çalışması (2000-2002)

DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMLAR

İstanbul 2014, “Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) 20. Yıllık 
Kongresi”

İstanbul 1991, “A Reformulation of the Anatolian-Balkan Cultu-
ral Complex”, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte düzenlenen 
uluslararası çalıştay

İstanbul 2004, Uluslararası Dünya Prehistorya Protohistorya Bir-
liği (UISPP) Yönetim Kurulu Toplantısı
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KATILDIĞI ÖNEMLİ TOPLANTILAR

2021 Eylül, Şanlıurfa; Kültür ve Turizm Bakanlığı Taştepeler top-
lantısında 

“2023 Uluslararası Farklı Neolitikler Kongresi” tanıtımı

2019 Aralık, Shanghai - Çin; 4th Shanghai Archaeology Forum, 
danışman üye

2017 Aralık, Shanghai - Çin; 3rd Shanghai Archaeology Forum, 
danışman üye

2016 Ocak, DAVOS - İsviçre, Dünya Ekonomik Forumu’nda “kül-
tür önderi olarak” Göbeklitepe Kültürü konferansı vermek üzere

2008 Şubat, Pekin - Çin; “First Workshop on AASA Project of 
Sustainable Development of Asia” toplantısı, Türkiye Bilimler Aka-
demisi temsilcisi olarak

2007 Mayıs, Berlin - Almanya; Alman hükümetinin Alman Ar-
keoloji Enstitüsü (DAI) çalışmalarının etkinliğini gözden geçirme 
ve yönelim düzenleme toplantısı, çağrılı gözlemci

2007 Aralık, Karlsruhe - Almanya; Neolitik sergisi açılış konfe-
ransı

2006 Şubat, Ankara; TÜBA Asya Akademileri Kültür Mirası 
toplantısı, Türkiye Bilimler Akademisi temsilcisi olarak

2006 Şubat, Blaubauern - Almanya; ARCAANE ESF ile açılış ve 
yönetim toplantısı

Eylül 2005, Edirne; Kültür ve Turizm Bakanlığı Trakya Destinas-
yonu Danışma Toplantısı

2005 Haziran, Malta; European Council Mediterranean Cultural 
Heritage Workshop; Country Profiles, Türkiye Bilimler Akademisi 
temsilcisi olarak

2005 Aralık, İstanbul; Southeast European Academies Scientific 
Approach to the Cultural Heritage in Southeastern Europe, Türkiye 
Bilimler Akademisi temsilcisi olarak

2004 Ocak, Stuttgart - Almanya; ARCAANE Steering Commit-
tee Meeting

2003 Mayıs, Berlin - Almanya; European Council Europae Arc-
haeologiae Consilium General Meeting on finalizing Illegal Archa-
eology Resolution

2002 Mart, Strazburg - Fransa; European Council Europae Ar-
chaeolgiae Consilium -EAC, sözleşme ve katılım belgesini Türkiye 
Bilimler Akademisi temsilcisi olarak Türkiye adına imza

2000 Şubat, Orlando Forida – A.B.D.; World Bank Managing 
Cultural Heritage and Dams

1994 Aralık, Moskova - Rusya; Puskin Müzesi Troya Hazine Bu-
luntuları İnceleme Komisyonu

1993 Aralık, Reşitsa Romanya; Inauguratory Meeting on Estab-
lishing European Archaeological Association
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BİLDİRİ İLE KATILDIĞI 
ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Hennan - Çin, 2021 Ekim (Çevrimiçi) “Two distinct models of 
neolithization, East and West Asia”, 100th Anniversary of Chinese 
Archaeology

Ahtapol - Bulgaristan, 2021 Ekim “Thrace in between Distinct 
Cultural Zones”, Eastern Thrace Workshop

Kopenhag - Danimarka, 2021 Haziran (Çevrimiçi) “Emergen-
ce and Dispersal of Neolithic Way of Living”, Revisiting the Hilly 
Flanks Conference

Dublin - İrlanda, 2019 Şubat “Göbeklitepe Culture”, European 
Archaeological Concilium Heritage Congress

Heidelberg – Almanya, 2018 Aralık “Challenging the Modalities 
of the Neolithic Revolution Ground Breaking Excavations of Haup-
tmann Bey Necessitated Reconsidering even What is Implied by the 
Term ‘Neolithic’ ”, Akademischen Gedenkfeier für Professor Harald 
Hauptmann

Galabovo – Bulgaristan, 2018 Ekim “Earliest organized trade 
joining the East with the West - An overview on its consequences 
in Thrace” (keynote lecture), Galabovo in SE Europe and Beyond: 
Cultural Interactions during the 3rd-2nd Millennium BC.

İstanbul, 2018 Mart “Soup’ verses ‘Kebab’ or Introduction of Pot-
tery Vessels”, Food and Social Spaces, Wissenchlaftliches Netzwerk 
der Abteilung Istanbul des DAI

Şangay - Çin, 2017 Aralık “The Emergence and the Dispersal of 
Neolithic Way of Living - Form Core to Peripheries”, 3rd Shanghai 
Archaeology Forum

Bagamoyo - Tanzanya, 2017 Ekim “The Middle Pleistocene Cave 
Site of Yarımburgaz, Turkey - The Story of Unsuccessful Attempts 
to Preserve and to Manage”. ICAHM International Committee on 
Archaeological Heritage Management: Archaeological Heritage in 
Sub-Saharan Africa. International Trade, Routes and Conservation

Tsukuba - Japonya, 2017 Mart “An alternative look at the PPN 
of southeast Anatolia: The domineering role of cult practices in stru-
cturing communities”, Sedentism, Subsistence and Societies in the 
Neolithic Anatolia: New Insights from Hasankeyf Höyük

Paris - Fransa, 2016 Kasım “From Early Sedentary Villages to 
Urban Centers in Anatolia: Movement of Peoples, Ideas and Techno-
logies”, Great Migrations in Ancient Asia Minor: Circulation, Exc-
hange and Social Transformation. UNESCO Decade for the Rappro-
chement of Cultures

Bochum - Almanya, 2016 Kasım “Halet Çambel and Modern 
Archaeology”, “What Does Define the Presence of an Elite Social 
Class in Prehistory” Anatolian Metal VIII- Eliten-Handwerk-Pres-
tigegüter”

Viyana - Avusturya, 2016 Nisan “Present Stand of Archaeologi-
cal Research In The Near East: Prospects For Scientific Investigation 
Vis-A-Vis The Dilemma Of Politics”, 10th ICAANE Kongresi Açılış 
Konuşması

Tahran - İran, 2016 Mart “The Neolithic Cultures in Turkey”, 
Neolithisation and its Consequences: A Global View (from and to 
Iran), University of Tehran, Institute of Archaeology

Davos - İsviçre, 2016 Ocak “Göbeklitepe in Space and in Time”, 
The World Economic Forum Annual Meeting, Arts and Cultures

Antalya, 2016 Ocak “Westward Expansion of the Neolithic Way 
of Life from Anatolia to the Balkans”, Bridging the European and 
Anatolian Neolithic BEAN Project, (açılış konuşması)

Berlin - Almanya, 2015 Aralık “Prehistoric Networks in the lon-
gue durée: Palaeolithic Innovations enabling the Neolithic Revoluti-
on”, Freie Universität Berlin TOPOL “Early Neolithic Monuments: 
Göbekli Tepe and Beyond”

Ankara, 2015 Kasım “What Needs to be Defined in the Qeuest 
for Migratory movements, the Dispersal of Neolithic Way of Life 
Westward to the Balkans”, ODTÜ Arkeogenetik Çalıştayı

İstanbul, 2015 Ekim “Build Space and Music in Prehistory: 
Prospects for an Interdisciplinary Coalescence”, 2nd Archeoacous-
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tics Conference

Göteburg - İsveç, 2015 Ekim “The Neolithic Cultures of Southe-
astern Turkey in view of Recent Excavations at Göbeklitepe”, Mu-
seum of World Cultures

Stockholm - İsveç, 2015 Ekim “Contextualising Neolithic Cultu-
res of Southeastern Turkey”, Stockholm University

Dublin/ İrlanda, 2015 Mayıs “The Most Ancient Monumental 
Structures – Spectacular Recoveries of the Pre-Pottery Neolithic Age 
(11-8th Millennium BC) from Southeastern Turkey”, The Prehistoric 
Society Europa Conference 2015 The Origins of Monumentality

Kırklareli, 2015 Nisan “Cultural Heritage of Thrace, A view 
from Kırklareli”, Kırklareli Kültür Müdürlüğü Bulgaristan Haskovo 
Müzesi IPA Projesi Konferansı

Lizbon – Portekiz, 2015 “The Present Stand on Legal Basis and 
the Controversies in Implementation”, 16th Heritage Management 
Symposium; When Valletta meets Faro. The reality of European ar-
chaeology in the 21st century

Kiel - Almanya, 2015 “Social Inequality in PPN”, Social Inequ-
ality as a Topic in Archaeology, Kiel University, 350 Anniversary 
Conference

Ahtapol - Bulgaristan, 2014 Ekim  “Protecting and Preserving 
the Bronze Age Heritage of the Stranca Mountains”, Shared practi-
ces in the protection and socialization of cultural heritage, Internati-
onal Round Table.

Jishou - Çin, 2014 Ekim ICAHM 2014 Annual Meeting: Univer-
sal Standards for Archaeological Heritage Management (Gözlemci 
olarak)

Heidelberg - Almanya, 2014 Mayıs “Neolithic Assemblages and 
Spatial Boundaries”, Balkan Dialogues, Internationales Wissensc-
hafstforum Heidelberg.

Ljubliana - Slovenya, 2013 Kasım “Changing Paradigms in the 
Expansion of Neolithic Way of Life”, 20th Neolithic Seminar: The 
Transition to Farming in Eurasia: Changing Interpretative Paradig-
ms

Ahtapol - Bulgaristan, 2013 Aralık “Placing Eastern Thrace in 
Cultural and Environmental Context- A Survey of Archaeological 
Reconnaissance”, IPA Cross-Border Programme International Con-
ference, Where Are The Sites? Research, Protection and Manage-
ment of Cultural Heritage

Viyana - Avusturya, 2012 Aralık “In Quest of a Missing Era in 
Eastern Thrace”, Western Anatolia before Troy. Proto-Unbanisation 
in the Fourth Millennium BC.

Urfa, 2012 Kasım “The Neolithic Way of Life- Quest for New 
definitions”, Templeton Our Place in the Globe Workshop.

Helsinki - Finlandiya, 2012 Eylül “Reading the Space in Prehis-
toric Excavations; Facts, Controversies, Biases in Extrapolating Evi-
dence: A Case Study from Aşağı Pınar, Eastern Thrace”. European 
Association of Archaeologists 18th Congress.

Berlin - Almanya, 2012 Mart “The Impact of German Archaeo-
logists in the Formative Process of Turkish Archaeology”, Wissens-
chaftskolleg zu Berlin, Germany, the Ottoman Empire and Turkey a 
Century and a Half of Archaeology.

Roma - İtalya, 2011 Aralık “Preservation and Presentation of 
Early Archaeological Sites in Turkey”, Fifty Years of Excavations 
and Researches at Arslantepe Malatya (Turkey)

Bochum - Almanya, 2011 Kasım “Specifying the Role of Ger-
man Factor in Turkish Archaeology – An Appraisal in Retrospect”, 
Anatolian Metal VI

Bochum - Almanya, 2011 Kasım “Prominent Role of Harald Ha-
uptmann in Turkish Archaeology”, Anatolian Metal VI

Tiflis - Gürcistan, 2011 Eylül “The Neolithic in Anatolia: Chan-
ging Vision of the Core and Periphery”, New Research on the Ne-
olithic in the Circumcaspian Regions. Georgia National Museums 
Tbilisi and the DAI Eurasian Abteilung Berlin

İstanbul, 2011 Eylül “Environmental archaeology as an interfa-
ce between cultural history and natural sciences: An overview from 
Turkey”, International Geographical Congress (Çağrılı konuşması)

Kiel - Almanya, 2011 Mart “Understanding the Mound: Its Dy-
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namics and Problems Encountered in Reading Mounds in the Cul-
tural Landscape (Invited)”, Socio-Environmental Dynamics over the 
Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes II Sempozyumu, 
Tells: Social and Environmental Space Seksiyonu Açılış Konuşması

İstanbul, 2010 Aralık “The Riverine and Lacustrine Settings 
along the Sea of Marmara as the Habitat of Neolithic Settlement”, 
Fifth Annual RCAC Symposium: Istanbul and Water, ANAMED

Çanakkale, 2010 Ekim “Some Considerations on Current Trends 
in Cultural Heritage: A View from Turkey”, 2010 World Universities 
Congress.

Çanakkale, 2010 Ekim “Opening Keynote”, 2010 World Univer-
sities Congress.

İstanbul, 2010 Haziran “Reconciling with the Past to Secure a 
Future for the Past”, Europa Nostra Annual Congress, Towards a 
New Policy and Governance Approach for the Safeguard of our He-
ritage.

Londra - İngiltere, 2010 Nisan “The Archaeology of Consumpti-
on and Disposal: A Survey of Changing Trends”, ICAANE Kongresi 
Açılış Konuşması

İstanbul, 2009 Eylül “Manifesting Earthquakes in the Archae-
ological Record”, International Symposium on Historical Earthqua-
kes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Medi-
terranean Region

Adana, 2009 Mayıs “Sedentary Hunter Gatherers or Sedentary 
Farmers”, Çukurova Üniversitesi, Cereal Diversity, Plant Domestica-
tion and Human History in the Fertile Crescent

Bakü - Azerbaycan, 2009 Nisan “The Neolithic and the Chalco-
lithic in Eastern Anatolia: An Overview with a Supraregional Pers-
pective”, Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Ar-
chaeology and Ethnography and German Archaeological Institute, 
Archaeology Conference

Leiden - Hollanda, 2009 Nisan “Reconsidering the Late Neolit-
hic Period in Southeastern Turkey”, Leiden Yakın Doğu Enstitüsü, 
Late Neolithic in Upper Mesopotamia

Temazon Hacienda, Merida - Meksika, 2009 Mart “Archaeo-
logical Evidence on the Westward Expansion of the Farming Com-
munities from Eastern Parts of Anatolia to the Aegean and to the 
Balkans”, The Wenner Gren Foundation, The Beginnings of Agri-
culture: New Data, New Ideas

Bochum – Almanya, 2008 “The Dynamics of Cultural Change 
in Anatolia”, Bergbau Museum, Anatolian Metal V

Podgoritsa - Karadağ 2008 “Changing Globular Trends Deman-
ding New Commitments and Undertakings”, Role of National Scien-
ce Academies in the 21st Century.

Ankara, 2008 “Obsidian in the Near East”, Ancient Mining in 
Turkey and the Eastern Mediterranean.

Roma – İtalya, 2008 “Sorting out the Neolithic Package”, 6. ICA-
ANE Kongresi

Berlin – Almanya, 2007 “Reading the mounds: problems, alter-
native trajectories and biases”, DAI Eurasian, Leben auf dem Tell als 
soziale Praxis

Harvard - A.B.D., 2007 “Westward Expansion of the Neolithic 
Way of Life Migration, Adaptation and Aculturation”, CNRS, The 
Neolithic Demographic Transition and its Consequences

Madrid – İspanya, 2006 “Excavations at Mezraa-Teleilat on the 
Euprates”, 5. ICAANE Kongresi

Madrid – İspanya, 2006  “Dead buildings: The burial of buildin-
gs”, 5. ICAANE Kongresi

Londra – İngiltere, 2006 “The changing role of Anatolia betwe-
en the east and the west”, Transanatolia

İstanbul, 2006 “Turkey, Country Profile”, TÜBA Asian Acade-
mies Scientific Approach to the Cultural Heritage in Southeastern 
Europe

İstanbul, 2005 “The Black Sea, the Sea of Marmara and the Ae-
gean Sea:cultural spheres,interaction and environmental setting”, 
UNESCO-IGCP Black Sea-Mediterranean Corridor During The 
Last 30 KY:Sea Level Change and Human Adaptation
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Bükreş – Romanya, 2003 “Climate Dynamics and Migration of 
the Coastline as Factors for Human Development in the Circumpon-
tic Region”, NATO Advance Research Workshop on Climate Chan-
ge and Coastline Migrations

Berlin - Almanya 2003 “New Threats on the Cultural Heritage in 
Turkey”, Illegal Archaeology- UNESCO, Berlin Museum

Ljubliana – Slovenya, 2002 “Transition from Pre-Pottery Neolit-
hic to Pottery Neolithic. Insights of a New Excavation, Mezraa-Tele-
ilat”, Neolithic Seminar

New York - A.B.D., 2002 “The Neolithic, the Black Sea and the 
Flood. An Overview”, Turkey, Guardian of the Past, Meeting organi-
zed by Turkish Embassy

Bochum – Almanya, 2002 “The Balkans and Northwestern Tur-
key during the 2nd and the 1st Millennium BC. Cultural Happenings 
and Metallurgy”, Anatolian Metal III

Side, 2002 “Preservation and Management of Prehistoric Sites”, 
4th bilateral meeting of ICOMOS Turkey-Greece

Strazburg – Fransa, 2002 “The impact of dams and irrigation 
systems on cultural environment”, Europae Archaeologicae Conci-
lium

Strasbourg/Fransa, 2002 “The implications of a new model for 
sustainable approach to cultural heritage in Turkey”, Europae Archa-
eologicae Concilium

İstanbul, 2001 “Redefining the Neolithic of Central Anatolia”, 
CANEW the Neolithic of Central Anatolia.

Wales Gregynog - İngiltere, 2001 “Changing Patterns of Cultu-
ral Heritage and Nationalism in the Balkans and Anatolia: What has 
happened since Hasluck?”, Anthropology, Archaeology and Heritage 
in the Balkans and Anatolia

Liege – Belçika, 2001 “Turkish Archaeology: Contradictions and 
History”, XIV. UISPP Kongresi

Liege – Belçika, 2001 “Redefining the Neolithic of Anatolia”, 
XIV. UISPP Kongresi

Malta, 2005 “Report on Country Profile, Cultural Heritage in 
Turkey”, Avrupa Birliği, Med 7 Cultural Heritage Workshop

Bochum – Almanya, 2005 “Obsidian in the near East. An Over-
view”, Bergbau Museum. Anatolian Metal IV.

İstanbul, 2004 “Turkey, Country Profile”, TÜBA Southeast 
European Academies Scientific Approach to the Cultural Heritage 
in Southeastern Europe

İstanbul, 2004 “Cultural Assets in Turkey and the Governing Le-
gislative Systems”, Koç University, Faculty of Law Symposium on 
Archaeological Collections and Private Collections

İstanbul, 2004 “Turkey and the Destruction of the Cultural Heri-
tage in Iraq”, Istanbul Initiative, a Future for our Past

Rodos – Yunanistan, 2004 “Protection, Management and Public 
Availability of Prehistoric sites in Turkey”, TEMPER International 
Conference on Management and Prehistory in the Mediterranean

Berlin – Almanya, 2004 “Definitions, Perceptions and Borders”, 
ICAANE 4, Towards New Frameworks: Supra-Regional Concepts in 
Near Eastern Neolithization

İstanbul, 2004 “Interaction between the Neolithic Cultures of 
Anatolia and Europe”, International Union of Prehistoric and Proto-
historic Sciences Board Meeting (UISPP)

Lecce – İtalya, 2004 “From Anatolia to Europe: Cultural Circuits 
and Trajectories Before 5000 BC”, L’Arte preistoric dall’Anatolia al 
Salento, Tavola Rotonda.

Selanik - Yunanistan, 2003 “Peer Reviewer”, TEMPEL Mana-
gement and Prehistory in the Mediterranean.

New York - A.B.D., 2003 “The Black Sea Flood in Archaeologi-
cal Perspective”, Columbia University, The Black Sea Flood: Geo-
logical and Archaeological Evidence

Bükreş – Romanya, 2003 “Archaeological and Palaeontologi-
cal Evidence of Sea Level Change and Coastline Migrations in the 
Sea of Marmara”, NATO Advance Research Workshop on Climate 
Change and Coastline Migrations
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Liege – Belçika, 2001 “From Organized Temples of the Pre-Pot-
tery Neolithic to Cult Practice of the LN Communities”, XIV. UISPP 
Kongresi

Heidelberg - Almanya, 2001 “Was the Black Sea available from 
Troas during the 3rd and 2nd Millennium BC”, Heidelberger Akade-
mie, Lebensraum Troia

Rodos – Yunanistan, 2001  “From East to West: Temples, Cult 
Buildings and Cult Objects of the Neolithic Period”, The Aegean 
Basin Between the Balkans, Anatolia and the Near East

Bochum – Almanya, 2000 “Urbanisation and Metallurgy in 
Western Anatolia”, Anatolian Metal II

Gainesville - A.B.D., 2000 “Cultural Heritage and Dams in Tur-
key: An Overview”, International Workshop on Cultural Heritage 
Management and Dams

Sophia Antipolis - Fransa, 1999 “Early Neolithic Cultures in 
Turkey and the Impressed Decorated Pottery”, Impressed Ware in 
the Mediterranean Neolithic

Gröningen – Hollanda, 1998 “Redefining the Neolithic of Ana-
tolia”, The Dan of Farming in the Near East

İstanbul, 1998 “Conclusive remarks: An Overview of the Eviden-
ce”, Fransız Arkeoloji Enstitüsü, From the Euphrates to Caucasus

Bochum – Almanya, 1998 “The Status of Metallurgy Between 
the Balkans and Anatolia: The Evidence of Aşağı Pınar and Kanlı-
geçit”, Symposium on Anatolian Metal

Londra – İngiltere, 1998 “Thrace in Between Anatolia and the 
Balkans”, Session on Anatolia

İstanbul, 1998 “Preserving Prehistoric Sites: two experimental 
cases. Çayönü and Aşağı Pınar”, ICOMOS

Urla – İzmir, 1997 “From the Neolithic to Early Bronze Age: Dif-
fusion, Colonisation and Marginality in the Northern Aegean”, The 
Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age

Karanovo – Bulgaristan, 1997 “The Beginning of Neolithic Pe-
riod in Southeast Europe. An Anatolian Perspective”, Das Neolithi-

kum in Südosteuropa

Liege – Belçika, 1997 “Redefining the Neolithic of Anatolia”, 
Anatolian Prehistory on the Crossroads of Eurasia and Africa

Liverpool – İngiltere, 1996 “Concluding Remarks”, Theoretical 
Archaeology Group, Post-Processual Methodology at Çatal Höyük

İstanbul 1996 “From Round Huts to Rectangular Houses: Earliest 
villages in Turkey”, HABİTAT II. Settlement and Housing in Anato-
lia through the Ages

San Diago – İspanya, 1995 “The Beginning of Neolithic Econo-
mies in Southeastern Europe: An Anatolian Perspective”, EAA 1st 
Annual Meeting

Atina – Yunanistan, 1995 “The 2nd Millennium of the Marmara 
Region. What we know and what we do not know”, The Aegean and 
Europe during the 2nd Millennium

Bochum – Almanya, 1995 “Archaeological Evidence on Early 
Metallurgy and Lime Processing at Çayönü Tepesi”, Symposium on 
the Beginnings of Metallurgy

Ljubliana – Slovenya, 1995 “The Beginning of Neolithic Eco-
nomies in the Balkans”, Transition to Farming in Southeast Europe 
and Anatolia

Ljubliana – Slovenya, 1995 “Neolithic Period in Anatolia: An 
Overview of the Evidence”, Transition to Farming in Southeast 
Europe and Anatolia

Reşitsa – Romanya, 1994 “Balkans and Anatolia”, Special Mee-
ting of EAA, Balkan Sub-committee

Ljubliana – Slovakya, 1994 “Problems of Balkan Archaeology”, 
1st Inaugural meeting of EAA

Los Angeles - A.B.D., 1994 “Çayönü: an Overview”, Special Ses-
sion on Anatolian Prehistory

Anaheim - A.B.D., 1994 “The Formation of Neolithic Cultures in 
Eastern Anatolia”, Society for American Archaeology 59th Annual 
Meeting
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Berlin – Almanya, 1993 “Çayönü, Lithic Assemblage of the Pot-
tery Neolithic Layers”, PPN Chipped Lithic Industries I

Nessebar – Bulgaristan, 1992 “Black Sea, the Bosporus and the 
Sea of Marmara: A Geoarchaeological Approach”, Environment and 
Archaeology of Black Sea.

Palma de Mallorca – İspanya, 1992 “Early Prehistory of the Me-
diterranean Basin”, International Symposium on Thracologie VII

Chicago - A.B.D., 1991 “Archaeological Sequence of Çayönü”, 
91st Meeting of AIA, Special Session on Çayönü.

İstanbul, 1991 “A Reformulation of the Anatolia-Balkan Cultural 
Complex”, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Round Table on the Neolit-
hic of Balkans and Anatolia

Reşitsa – Romanya, 199 “Vinça and Anatolia; A New Look to an 
Old Problem”, Vinça Symposium

Münih – Almanya, 1990 “Çayönü, General Survey of the Evi-
dence”, Max Planck, Earliest Metallurgy and Çayönü
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Özdoğan, M. 2019 1967 Yılı Van-Hakkari Araştırmaları Tirşin 
Kaya Resimlerinin Bulunuşu: Arkeoloji, Etnografya ve Doğal Çevre. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,  İstanbul.

Bu yayın Mehmet Özdoğan’ın 1967 yılında Van-Hakkari bölgesinin 
bir kısmını Muvaffak Uyanık’la birlikte, bir kısmını ise tek başına 
yaptığı yüzey araştırması ve gezisi ile ilgili yazdığı raporun yarım 
yüzyıl sonra farklı bir gözle elden geçirilerek kitaba dönüştürülmüş 
hâlidir. Söz konusu rapor 1967 yılında, Van-Hakkari bölgesi 
tarihöncesi kültürleriyle ilgili bilgilerin yok denecek kadar az olduğu 
bir dönemi yansıtması ve 50 yıl öncesi arkeolojisinin bir fotoğrafını 
vermesi açısından ilginç bir belge niteliğindedir.

Özdoğan’ın bu raporu kitaba dönüştürülürken eklenen iki bölümün 
ilkinde Muvaffak Uyanık (1905-1975) kişilik olarak ele alınmakta 
onun öncülük ettiği Tirşin araştırmaları yanı sıra Cumhuriyet’in 
ilkelerine adanmış kişiliği ve eğitim sistemimizin geliştirilmesi için 
yaptığı katkılar arkeoloji dünyamıza genel hatlarıyla tanıtılmaktadır. 
Onun Mehmet Özdoğan’la gerçekleştirdiği bu çalışmanın en 

önemli sonucu Tirşin kaya resimlerinin ayrıntılı tespiti olmuştur. 
Bilindiği gibi Muvaffak Bey’i daha sonra başta Ersin Alok gibi diğer 
araştırmacılar da izlemiş ve zaman içinde de Tirşin kaya resimlerinin 
bazıları yerinden alınarak Van Müzesi’ne taşınmıştır. Ersin Alok’un 
bölge ile ilgili bir değerlendirmesi de eserin başında yer almaktadır. 

Rapora eklenen ikinci kısımda ise, Mehmet Özdoğan’ın günümüzün 
bakış açısıyla 1967 yılı çalışmalarının kısa bir değerlendirmesi 
olarak kaleme aldığı ve “Giriş” olarak tanımladığı bölümde daha 
çok 1967 yılı çalışmalarının şimdiye kadar dışa pek yansımayan, 
arka plandaki öyküsü tüm detayları anlatılmaktadır.

1967 yılı Van-Hakkari yüzey araştırmaları sırasında Mehmet 
Özdoğan’ın dağlık bölgede çektiği her biri önemli etnografik 
fotoğraflar ise  Van-Hakkari Köyleri; Çocuklar, Büyükler ve Yaşam 
ile ilgili olanları Ek 4’te Van Çatak, Gürpınar - Hakkari Beytüşşebap 
Arası Dağlık Kesimde Yaylak Olarak Kullanılan Zomalar, Göçerler, 
Göçebe Yaşam ile ilgili olanları ise Ek 5’te albüm halinde yer 
almaktadır.

Arkeoloji ve Sanat Yayınları olarak yeni bir serinin ilk kitabı 
olarak yayınladığımız Mehmet Özdoğan’ın 1967 yılı Van-Hakkari 
Araştırmaları ile ilgili bu eser zengin içeriği ile bir yandan bölgede 
hâlen süren ve bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlarken 
öte yandan Türk arkeoloji tarihini yazanlara da 50 yıl öncesinin 
ilginç bir kesitini veren ayrıntılı bir belgeleme sunmaktadır.
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Özdoğan, M. 2019  Hammaddeden Ustalara. Tarihöncesi 
Arkeolojisinde Malzeme: Yontmataş-Sürtmetaş-Kemik-Boynuz-
Diş-Kil-Çanak Çömlek. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Arkeoloji bilimi, insanoğlunun geçmişini somut, maddi kalıntılara 
dayalı araştırma ve değerlendirme yöntemi ile ortaya koyar. Bu 
bağlamda arkeolojik kazıda açığa çıkan bir taş alet, kemikten bir 
nesnenin ya da bir çanak parçasının incelenmesi ile bir toplumun 
kültürüne ve yaşam modeline ilişkin pek çok bilgi edinilir.

İstanbul Üniversitesi’nde Halet Çambel’in kurarak geliştirdiği 
Prehistorya Anabilim Dalı, ilk baştan itibaren arkeolojik 
malzemenin incelenmesine dayalı uygulamalı eğitim anlayışı ile 
Türkiye’de çağdaş arkeolojinin öncüsü olmuştur. Böyle bir eğitim 
sisteminin geliştirilmesini sağlayan da, Çambel’in büyük bir öngörü 

ile kurduğu “Prehistorya Laboratuvarı” ile Türkiye’den ve dünyanın 
pek çok farklı bölgesinden gelen arkeolojik malzemenin toplandığı 
zengin koleksiyonudur.

Yakındoğu arkeolojisinde tarihöncesi alanında araştırma, kazı, 
yayın, eğitim ve koruma alanındaki çalışmalarıyla önemli bir yeri 
olan Mehmet Özdoğan, bilgi birikimini ve deneyimini bu zengin 
koleksiyona borçlu olduğunu her zaman belirtmiştir.  Bu bağlamda 
her türlü arkeolojik çalışmanın temelini oluşturan malzeme bilgisine 
büyük önem veren Özdoğan, arkeolojik buluntuların yalnız biçimsel 
değil hammadde özellikleri ve yapım teknolojisi bilgisiyle birlikte 
ele alınması gerektiğini öngörerek 1980 yılında başlattığı “Malzeme 
Bilgisi” dersini, sürekli geliştirerek emekli olduğu 2010 yılına kadar 
kesintisiz vermiştir.

Tarihöncesi dönemlerde kullanılan başlıca buluntu türleri ile bunların 
yapım yöntemlerini ana çizgileriyle tanıtmak ve böylelikle arkeoloji 
öğrenimine yeni başlayan öğrencilere yardımcı olmak bu kitabın 
ana amacıdır. Bununla birlikte her dönemde kullanılan başlıca 
hammadde türlerinin özellikleri, bunların işlenmesinde kullanılan 
yöntemler ve adı sıkça geçen bazı buluntu türleri de ana çizgileriyle 
ele alındığı için bu yayın, daha sonraki kültür dönemleriyle ilgili 
uzmanlık alanlarında çalışacak genç meslektaşlarımız için de yol 
gösterici niteliktedir.

Ülkemizde ilk defa malzeme ile hammadde ve teknoloji ilişkisi 
üzerine çeviri olmayan Türkçe terimlerin kullanıldığı bu başvuru 
kitabı, Mehmet Özdoğan’ın 30 yıllık “Malzeme Bilgisi” dersinin 
deneyimleri ve 55 yıllık meslek birikimleriyle hazırladığı önemli 
bir eserdir. Tarihöncesi dönemler üzerine eğitim gören öğrencilere 
yönelik kapsamlı bilgilerle hazırlanan bu kitap, zengin içeriği ile 
kültür tarihinin farklı alanlarında çalışanlara da her yönden yararlı 
olabilecek temel bir başvuru kaynağıdır.
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Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2014 The Neolithic 
in Turkey. Environment, Settlement, Fauna, Flora, Dating, Symbols 
of Belief Vol. 6.  Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

 

Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2013 The Neolithic 
in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 5: Northwestern 
Turkey and Istanbul. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
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Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2012 The Neolithic 
in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 4: Western Turkey. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

 Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2012 The Neolithic 
in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 3: Central Turkey. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 

Özdoğan, M. ve H. Parzinger (yay.) 2012 Die frühbronzezeitliche 
Siedlung von Kanlıgeçit bei Kırklareli. Ostthrakien während des 
3. Jahrtausends v. Chr. im Spannungsfeld von anatolischer und 
balkanischer Kulturentwicklung. Studien im Thrakien-Marmara-
Raum 3, Archäologie in Eurasien 27, Deutsches Archäologisches 
Institut Eurasien-Abteilung, Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt.
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Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2011 The 
Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 2: The 
Euphrates Basin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) 2011 The 
Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 1: The 
Tigris Basin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
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Özdoğan, M. 2011 50 Soruda Arkeoloji. Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 
İstanbul. Arkeoloji nedir, ne değildir? 

Geçmişten günümüze neler kalır? Arkeoloji nasıl bir bilim alanı 
haline gelmiştir? Arkeolojide çığır açan araştırmacılar kimlerdir 
ve arkeolojiye damgasını vuran önemli araştırmalar nelerdir? 
Arkeolojinin politik kullanımı ne demektir? Arkeolojinin temel 
yöntemleri nelerdir? Zaman laboratuvarı nedir? Arkeometri, 
jeoarkeoloji ve çevresel arkeoloji nedir? Endüstriyel arkeoloji, 
kent arkeolojisi, kurtarma kazısı, etnoarkeoloji, deneysel arkeoloji, 
sualtı ve batık arkeolojisi nedir? Arkeoloji ile antikacılığın farkı 
nedir? Definecilik nedir? Osmanlı İmparatorluğu’na arkeoloji ne 
zaman ve nasıl girmiştir? Osman Hamdi Bey’in ve Atatürk’ün Türk 
arkeolojisinin gelişimindeki yerleri nedir? Dünya arkeolojisi içinde 
Türk arkeolojisinin yeri nedir?

Özdoğan, M. 2011 Arkeolojik Kazılar: Bilimsel Çalışma mı? Toprak 
Hafriyatı mı?. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Yaşadığımız coğrafya, insanın dünyaya yayılmaya başladığı 
dönemden günümüze uygarlık tarihinin yoğun yerleşimlerine sahne 
olmuştur. Bu açıdan ülkemiz arkeolojisi ve kazılarının sonuçları yakın 
çevremizdeki dünya tarihine yön vermiş belli başlı uygarlıklarının 
gelişim süreçlerinin aydınlatılması ve arkeolojik bulgularının 
değerlendirilmesinde yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Son yıllarda 
Türkiye arkeolojisi bilimsel açıdan önemli atılımlar gerçekleştirmiş, 
kazı ve araştırmaların sayısı kadar nitelikleri de önemli gelişmeler 
göstermiştir. Özellikle 10-15 yıldır yeni yetişen arkeoloji kuşağının 
her yönden başarılı projeler yürüttüğü gözlenmektedir.
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Prof.Dr.Mehmet Özdoğan’ın ilk basımını 2001’de gerçekleştirdiğimiz 
“Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları” (2.basıkısı 
2008) 2006’da çıkan Arkeolojinin Politikası ve Politik Bir Araç 
Olarak Arkeoloji”adlı eserlerinden sonra aynı serinin üçüncüsü 
olarak yayımladığımız “Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma 
mı? Toprak Hafriyatı mı? adlı eseri günümüz Türkiye arkeolojisi 
açısından önemli saptamaları ve yeni yorumları içermektedir.

Prof. Özdoğan, giriş yazısında bilimsel alandaki olumlu gelişmelere 
karşın ülkemiz arkeolojisinde karşılaşılan dar boğazda bürokratik 
açıdan oluşan olumsuz çalışma ortamında; kazılar bilimsel 
araştırmalar, kurumsal örgütlenme, kültürel miras ve toplum 
ilişkileri ile ilgili yaşanan sorunları ayrıntılı bir şekilde ele almakta, 
çözüm önerilerini sunmaktadır.

Kitapta kazı ve kazı politikaları, Türk arkeolojisinin tarihi ve 
gelişimi, arkeolojinin felsefesi tanım ve yaklaşım konulu bölümlerde 
son beş yıl içinde bu alanlarda yazdığı önemli değerlendirmeleri, 
görüş ve düşünceleri yer almaktadır.

 

Özdoğan, M. 2008 Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 
21. Yüzyılda Yeni Arayışlar. Türkiye Bilimler Akademisi, Akademi 
Forumu 53, İstanbul.
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Özdoğan, M. ve N. Başgelen (yay.) 2007 Anadolu’da Uygarlığın 
Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı. Türkiye’de Neolitik Dönem: Yeni 
Kazılar, Yeni Bulgular (2 cilt). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Özdoğan, M. 2006 Arkeolojinin Politikası ve Politik Bir Araç Olarak 
Arkeoloji. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Arkeoloji, bir düşünce sisteminin parçasıdır; geçmişe zaman boyutu 
kazandırmakta, aynı zamanda uygarlığın gelişiminin kanıtlarını 
ortaya çıkartarak, geçmiş dönemleri somut, elle tutulur, gözle 
görülür duruma getirmektedir.

Geçmiş yaşanmıştır, değişmez; ancak bizim buna bakış açımız 
değişir. Dönemin düşünsel akımları ve baskın politik yaklaşımları, 
geçmişe bakış açımızı belirler ve yönlendirir. Bunlar, bir yanda 
arkeolojik verilerin politik bir araç olarak kullanımını, öte yandan 
da arkeolojinin politikasını belirler.

Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayına hazırlanan bu 
kitapta, Prof.Dr.Mehmet Özdoğan’ın, ülkemizde arkeoloji politikası 
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ve arkeolojik verilerin politikaya yansıması ile ilgili yazıları 
toplanmıştır. Genel olarak toplumumuzda arkeolojinin sunulan 
yüzü, kaçakçılık, turizm ya da müzelerdeki güzel, değerli nesneler 
ile sınırlıdır. Arkeolojinin bilgi boyutu ve bu bilginin toplumun 
düşünce sistemine yapacağı katkı arka planda kalmıştır. Bu kitapta 
arkeoloji ile düşünce akımları arasındaki bütünsellik vurgulanmıştır. 
Bu konulara ilgi duyacaklara, onları yeni açılımlara yönlendirecek 
geniş bir kaynakça da kitapta yer almaktadır.

 

Özdoğan, M., H. Hauptmann ve N. Başgelen (yay.) 2003 Köyden 
Kente Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler (2 cilt). Arkeoloji ve Sanat 
Yayınları, İstanbul.

 

Karul, N., Z. Eres, M. Özdoğan ve H. Parzinger 2003 Aşağı Pınar 
Vol. I. Archäologie in Eurasiens 15, Studien im Thrakien-Marmara 
raum Band 1, Verlag Phillip von Zabern, Mainz.
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Özdoğan, M. 2003 Güneydoğu Anadolu’nun Kültür Tarihindeki 
Yerine Farklı Bir Bakış. TÜBA Akademi Forumu No. 14, Türkiye 
Bilimler Akademisi, Ankara.

Özdoğan, M. ve S. Polat 2002 Şanlıurfa İli Kaynakçası. TÜBA 
TÜKSEK Yayınları No. 2/1, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
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Özdoğan, M. 2001 Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Türk arkeolojisi bir yandan hızla gelişirken, bir yandan da çağa ve 
günümüzün gereklerine ayak uyduramamanın sancılarını çekmektedir. 
Dünya kültür mirasının büyük bir bölümüne sahip olmanın, bununla 
övünmek yerine, elimizdekinin değerini bilmek, tüm insanlığın 
yararına sunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumlulukları da 
içerdiği unutulmamalıdır. Ülkemizin dünyayla bütünleşmeye çalıştığı, 
kurumlarımızın yeniden yapılanma sürecine girdiği bu dönemde, 
Türk Arkeolojisinin sağlıklı olarak gelişmesine katkıda bulunacağını 
düşündüğümüz bazı yazıları, en azından bu konuda düşünmeye 
zorlayacağı ve bir tartışma ortamı yaratacağı umuduyla bir araya getirdik.

Özdoğan, M. ve N. Başgelen (yay.) 1999 Neolithic in Turkey. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
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Tatar, E., M. Özdoğan ve N. Başgelen 1993 Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu. Öneriler. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
İstanbul.

 Özdoğan, M. 1977 Lower Euphrates Basin 1977 Survey. METU 
Lower Euphrates Project, Seri I, No 2, Ankara.
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Özdoğan, M. 1977 Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştırmaları. 
ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Yayınları Seri I, No 2, Ankara.

Özdoğan, M. baskıda. Fikirtepe 1952-54 Excavations at the Neolithic 
Site of Fikirtepe in İstanbul, Studien im Thrakien-Marmara-Raum, 
Deutsches Archäologisches Institut - Eurasian Abteilung, Berlin.
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Özdoğan, M. baskıda. 1960’lı Yılların Güneydoğu Anadolu’su 
İzlenimler – Yansımalar – Kazılar – Araştırmalar, Arkeoloji ve 
Sanat Yayınları, İstanbul.

 

FOTOĞRAFLAR
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Fotoğraflarla Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Fotoğraf 1- 1961. Rehberlik yılları, Bursa çevresi, develer.

Fotoğraf 2- 1961. Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nda (TMTF) 

rehber olarak çalışırken federasyonun tüm etkinliklerinde gönüllü 
olarak görev alıyorduk. Bunlar içinde en kapsamlı olanlardan 
biri 1961 yılında federasyonun ilk kez düzenlediği Uluslararası 
Öğrenci Buluşması ve ona bağlı çeşitli kültürel etkinlikler olmuştu. 
Etkinlikler, Cağaloğlu’ndan başlayan ve Beyazıt’a kadar süren bir 
yürüyüşle başlamıştı. Katılan ülke temsilciliklerinin çiçeklerini biz 
taşımıştık. Ben, sol baştayım.

Fotoğraf 3- 1962, lise 2 sigaraya başladığım yıllar.
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Fotoğraf 4- 1964 yaz, Siirt Pervari ilçesi. Herekol Dağı’ndaki 
göçebe aşiretlere gönüllü öğretmen olarak yola çıktığımızda. İlk yola 
çıkışımız. Öndeki katırın üzerinde İlköğretim Müdürü’nün verdiği 
kara tahtayla birlikte ben, arkamda Tarık Okyay, solda rehber ve 
jandarma. İlk çıkışımız başarısız olmuş, Herekol Dağı’nın eteğinden 
geri dönmüştük.

Fotoğraf 5- 1964, Siirt Pervari Herekol Dağı. Garizan Aşireti. 
Çobanla birlikte sürü otlatmak için dağdan indirildiğim gün. 
Üzerimde kepenekli soldan üçüncü ben. Aşiretin konakladığı yerde 

ot olmadığı için sürü geceleyin kaçak olarak dağın eteğindeki köyün 
merasında iniyordu. Gece yarısı verilen molada kepeneğe sarılıp 
koyunlarla beraber bir çoban uykusu uyumuştum.

  

Fotoğraf 6- 1965, İsrail Munhatta kazısı. Öğrenciliğimin ikinci yılında 
o sırada Türkiye’de Neolitik döneme ait hiçbir kazı olmadığı için 
Halet Çambel bizi yurtdışı Neolitik kazılara yönlendiriyordu. Ben de 
Sönmez Kantman ile İsrail’de Fransız Bilimler Akademisi’nden  Jean 
Perrot’un Munhatta kazısına öğrenci olarak yollandık. İki ay süren 
Munhatta kazısından sonra da Qafzeh Mağarası’nda yine Fransız 
arkeolog Bernard Vandermich’in kazısına katıldık. Resimde Munhatta 
kazısında çok sayıda kemiğin olduğu bir dolguyu temizlerken. Kazı 
zaten tümüyle gönüllü öğrencilerin katılımıyla yürüyordu. Katılan 
öğrencilerin bir kısmı, çeşitli üniversitelerden gelenler olduğu gibi 
İsrail’e turist olarak gelip boğaz tokluğuna vakit geçirmek isteyenler 
de zaman zaman kazıya katılıyordu. Kazıda adam eksildiğinde 
kazının görevlilerinden biri anayola çıkıp otostopla gezenleri kazıya 
davet ediyordu.
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Fotoğraf 7- 1965, Harran. Kolejden arkadaşım Ahmet Sarpyener’le 
şubat ayında kış koşullarında Gaziantep’ten başlayan uzun ve 
zorlu bir geziye çıkmıştık. Bu gezideki ana duraklarımızdan biri 
o yıllarda daha turistik olmamış olan Harran’dı. Üç gün boyunca 
yağan yağmurla ova göl haline geldiğinden mahsur kaldığımız için 
Harran ağasının konuğu olmuştuk. O süre içinde devlete ait bir 
depoda bulunan kavak ağaçlarının çalındığı bir olay yaşanmış ve 
o olay sürecinde o zamanın Harran Nahiye Müdürü ile tanışmış 
ve Harran’ın ileri gelenleriyle birlikte bir fotoğraf çektirmiştik. 
Fotoğrafı Ahmet Sarpyener çekmişti. Fotoğrafta sağdan üçüncü 
Nahiye Müdürü, onun yanında Harran ağası, onun yanında ben.

 

Fotoğraf 8- 1965, Mersin Soloi Viranşehir örenyeri. DPT Çukurova 
Bölge Planlama Teşkilatı’nın isteği üzerine gerçekleştirdiğimiz alan 
tarama çalışmasına Silifke’den başlamıştık. İlk ayrıntılı belgelemeyi 
Soloi Viranşehir’de yaptık. Ören yeri ayaktaki kalıntılarıyla bizi 
çok etkilemişti. Daha sonraki yıllarda temizlenerek açılan sütunlu 
yolun 1965 yılı görünümü. Doğası hiç bozulmadan korunmuş olan 
kıyıda tesis olarak yapılmış tek betonarme yapıyı burada görmüştük, 
kısa bir süre sonra bütün kıyıların beton yapılarla kaplanacağını 
düşünemezdik…

 



346 347

Fotoğraf 9- 1965, Çukurova Bölge Planlama Projesi kapsamında 
Adana tarihi çekirdeği belgeleme çalışması. Tepebağ mahallesinin 
geleneksel, iç içe yapıların bulunduğu dokusunda çoğu kez evlerin 
çatılarının üzerinde dolanmak durumunda kalıyorduk. Fotoğrafta 
çamaşırlar arasında araştırma ekibimizin fotoğrafçısı, o yıllarda 
klasik arkeolojide öğrenci, daha sonra İTÜ’ye geçen Erkin Eminoğlu 
görülmekte.

 

Fotoğraf 10- 1965, Karatepe Aslantaş. Çukurova Bölge Planlama 
çalışmasının sonlarına doğru Halet Çambel hocayla görüşmek 
için Karatepe-Aslantaş’a gidip birkaç gün konuk olduk. Yaptığımız 
çalışmaların üzerinden geçildi. O sıralar Çambel’in Karatepe 
ekibinde deneyimli iki mimar Reha Günay fotoğrafta ayakta sağda 
birinci, Alpaslan koyunlu sağdan üçüncü, iki mimarın arasında 
Karatepe’nin ünlü aşçısı Niğdeli Yakup Ağa, ön sırada soldan birinci 
ben, ikinci alan çalışmalarının başkanlığını yürüten Güner Huner, 
Halet Hanım’ın sağ kolu Sara Atabay ve ekibimizin fotoğrafçısı 
Erkin Emiroğlu.
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Fotoğraf 11- 1967, Hakkari Beytüşşebap çevresi, Hamam mevkii. 
Kaya resimlerinin olduğu söylenen Hamam mevkiine giderken.

Resim 12- 1967, Van Çavuştepe. Köyde gördüğüm yaban koyunu ve 

keçi boynuzlarının beni çok heyecanlandırdığını anlayan köylüler 
beni de çok keyiflendiren bu düzenle fotoğraf çekilmesini çok 
istediler.

Fotoğraf 13- 1968, Elazığ Munzuroğlu Köyü. Tepecik kazıları 
sırasında, Munzuroğlu köyünde kiraladığımız ağa konağında 
kalıyorduk. Munzuroğlu’nun en büyük avantajı suyu çok lezzetli, 
güldür güldür akan bir çeşmenin olmasıydı. Tümüyle yerel 
koşullarla çalışma sürüyordu. Resimde kazı evimizin mutfak ekibi ve 
ben. Bulaşıklar evin dışındaki çeşmede yıkandığı için sürekli olarak 
mutfak ekibi bulaşığı kazı evi ve çeşme arasında getirip götürmek 
durumundaydı.
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Fotoğraf 14- 1968, Elazığ Tepecik höyüğü. İlk yılın deneyimsizliği 
kazıyı toparlamamızı geciktirmişti. Kazı Aralık ayı başına kadar 
sürmüş, hava soğumuş ve hatta kar yağmaya başlamıştı. En soğuk 
günlerden birinde tepede çizim yaptıktan sonra 5 km uzaklıktaki kazı 
evinden arabanın gelip almasını beklerken.

 

Fotoğraf 15- 1971, Elazığ Munzuroğlu Köyü. Kazı evimizin damından 
işçilerimize para ödendikten sonra çalışanlarımızla beraber 
çektirdiğimiz toplu resmimiz. İşçimizin bir kısmı konakladığımız 
Munzuroğlu köyünden, bir kısmı ise İlemil, Kıraç, Hoşköy ve 
Tepecik’ten geliyordu. Bunlar içindeki en uzağı Fırat’ın karşısındaki 
İlemil köyüydü. Dönem o kadar yokluk dönemiydi ki İlemil’den gelen 
işçilerimiz gece kelekle Fırat’ı geçiyor 6 km yürüyüp Tepecik’e gelip 
7 saat çalıştıktan sonra geri köylerine dönüyorlardı. Fotoğrafta 
kazı ekibimiz ve Munzuroğlu köyü işçilerimiz. Ortada gözlüklü 
olan ben, önümde mimar Alpaslan Koyunlu, onun sağında Mustafa 
Büyükkolancı, solda kollarını birleştirmiş kazı başkanı Ufuk Esin, 
benim arka solumda da Güven Arsebük. 
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Fotoğraf 16- 1973, Elazığ Tepecik Höyüğü. 1968 yılında başladığımız 
höyükte giderek alt katmanlara inmeye başlamış heyecan verici 
buluntularla karşılaşmaktaydık. Ancak aynı yıl Tülintepe’de de kazıya 
başlamamızla işçilerimizin büyük bir kısmını yeni başlayan kazıya 
çekmiştik. O sırada Tepecik’te ilk Tunç III katmanı iyi korunmuş 
durumda çok önemli buluntular veriyordu. Açmaya başladığımız 
kısmı ertesi yıla bırakmanın doğru olmayacağı öngörüsüyle bir süre 
kazıya tek başıma devam ettim.

 

Fotoğraf 17- 1977. Çok zorlu, üç aylık bir alan çalışmasından 
sonra Karakaya ve Atatürk Baraj Gölü alanlarının taramasını 
bitirip elde ettiğimiz sonuçları hızlı bir şekilde Eylül ayında kazı 
yerlerini seçmek isteyecek bilim heyetlerinin yapacağı toplantıya 
yetiştirmiştik. Yaklaşık 60 kadar bilim insanı toplantıya katılmıştı, 
biz de kazı yapılacak yerleri Malatya’dan başlayarak gezdiriyorduk. 
Aşağı Adıyaman’a indiğimizde uygun otelin olduğu tek yer olan 
Kahta’da konakladık. Urfa tarafında gezdirmek istediğimiz Lidar ve 
Tatarhöyüğü Samsat’tan kayıkla karşıya geçirerek gezdirmeye karar 
verdik. Kayığın üç sefer yapmasıyla Urfa tarafını gezmek isteyenleri 
karşıya geçirdik. Görselde Samsat’tan hareket eden üçüncü ve son 
kayık, dönemin ünlü bilim insanları ilk iki kayıkta geçtikten sonra 
geri kalan gençler ve Türk meslektaşların ağırlıkta olduğu üçüncü 
kayık, ortada elini sallayan ben.
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Fotoğraf 18- 1978, Çayönü kazısı. Çayönü’ne ilk kez 1964 yılında 
birinci sınıf öğrencisi olarak katılmıştım. Sonraki yıllarda da öğrenci 
olarak katılmayı sürdürmüştüm. 1978 yılında alan sorumlusu 
olarak katılmam istendi. Bu, daha önce öğrenci olarak katılıp 
kendimi sorumlu hissetmediğim bir çalışmayı kendi anlayışıma göre 
yeniden düzenlemek gerektiren zorlu bir işti. Bu işin ne kadar zor 
olduğunu bilen  Halet Çambel ve Robert Braidwood, olabildiğince 
kararları kendim üreteceğim şekilde beni serbest bırakmaya özen 
göstermişlerdi. Ancak yine de Çambel ve Braidwood’un bulunduğu 
bir kazıda karar üretmenin ve bu kararların arkasında durabilmenin 
sandığımdan daha da zor olduğunu yaşayarak gördüm.

 

Fotoğraf 19- 1978, Çayönü. Braidwoodlar’ın çok heyecanlı olduğu 
yüzlerinden belli olan, ne olduğunu anımsayamadığım bir buluntuyu 
incelemem için bana verdiklerinde. Solda Robert Braidwood, arkası 
dönük Linda Braidwood.
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Fotoğraf 20- 1986, İstanbul Yarımburgaz kazısı. Kazının son günü, 
Halet Çambel’in ziyareti. Ortada Çambel, hemen solunda ben ve 
Mimar Alpaslan Koyunlu ve gönüllü olarak kazıya katılan öğrenciler. 
Türkiye’de yalnızca öğrencilerle yapılan ilk kazı.

 

Fotoğraf 21- 1986, Yarımburgaz. Öğrenciler Çambel ile soru-cevaplı 
sohbet ederken. Öğrencilerin büyük bir kısmı Prehistorya öğrencisi 
değildi. Çeşitli bölümlerden katılmış ve Çambel’i isim olarak 
duyanlar çoğunluktaydı. Bu konuşmadan çok etkilendiklerini daha 
sonra ısrarla belirttiler.
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Fotoğraf 22- Toptepe kazısında bulunan kadın biçimli kil kabın başta 
Yüksel Dede olmak üzere restoratörler tarafından restore edildikten 
sonra İstanbul Üniversitesi Prehistorya Laboratuvarında bir törenle 
kutlanması. Görselde önde solda Ufuk Esin, yanında ben, sağımda 
Nur Balkan Atlı ve Sevil Gülçur. Arkada kil kabın sağında Yüksel 
Dede.

 

Fotoğraf 23- 1994. Sovyetler Birliği dağılmış, Rusya’da geçmişin 
izlerini silmeye çalışarak başlayan yeni bir yapılanma müze ve 
arkeoloji alanına da yansımış, önceki dönemde çeşitli nedenlerle 
kasalarda saklanan eserler görünür olmuştu. Schliemann’ın 19. 
yüzyılın son çeyreğinde Troya’da bulup önce Yunanistan’a daha sonra 
Almanya’ya kaçırdığı ve kamuoyunda Priam hazinesi olarak anılan 
eserler vardı. Osmanlı hükümeti Schliemann’ı bunları kaçırdığı 
için suçlayarak dava açmış, davayı kazanmış ancak eserler yerine 
eserin bedeli olarak para almayı kabul ettiği için bunlar üzerindeki 
her türlü hakkı kaybetmişti. Eserler İkinci Dünya Savaşı’na kadar 
Berlin’de sergileniyordu. Savaş sırasında hava bombardımanından 
korumak için müzelerdeki değerli eserler savaşın yaşandığı bütün 
ülkelerde olduğu gibi daha korunaklı yerlere götürülmüş, savaştan 
sonra da yeniden müzelere geri getirilmişlerdi. Ancak Priam hazinesi 
kayıptı. Almanlar Ruslar’ın bunu aldığını ileri sürüyor, Rusya ise 
reddediyordu. Sonunda Moskova’da Puşkin Müzesi’nde olduğu 
anlaşıldı. Bunların Türkiye’ye geri mi gelmesi gerektiği, Alman 
kültür mirası olarak Berlin’e mi geri dönmeli yoksa Almanların 
Rusya’ya yaptığı büyük tahribat karşılığı Rusya’da kalması mı 
gerektiği gibi ülkeler arası politik tartışmaların etkisinde; bunların 
sahte mi orijinal mi olduğu konusu gündeme gelmişti. Bu amaçla bir 
komisyon kuruldu. Komisyonda Türkiye’den Prof. Ufuk Esin, ben ve 
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o zaman Eski Eser ve Müzeler Genel Müdürü olan eski öğrencimiz 
Engin Özgen de vardı. Birlikte üç gün Puşkin Müzesi’nde bulguları 
inceledik. Müze yetkilileri eserlerin Almanya yerine Türkiye 
Troya’ya dönmesinin doğru olacağı görüşündeydiler. Öyle bir ortam 
yaratıldı. Puşkin Müzesi yetkilileri Troya’yı ziyarete geldiler ancak 
siyasilerimizin verdiği ters bir beyanattan sonra ilişkiler koptu ve 
bir daha da bu konu gündeme gelmedi, daha doğrusu gelemedi. 
Görselde Schliemann’ın karısının boynuna takıp fotoğraf çektirdiği 
ünlü kolye masanın üzerinde. Sağ başta Ufuk Esin, yanında ben, 
ayakta Engin Özgen, karşıda Kültür Ateşemiz ve sol tarafta Puşkin 
Müzesi yetkilileri.

Fotoğraf 24- 1997, Cankurtaran, surların önünde

 

 

Fotoğraf 25- Aşağı Pınar Son Neolitik döneme ait adak çukuru. 
İnsan yüzü betimli büyük bir çömlek ve çeşitli kült kaplarının 
bulunduğu çukur hepimizi heyecanlandırmıştı. Solda restoratör 
Ahmet Demirtaş, sağımda Alman meslektaşımız Heiner Schwazberg.

Fotoğraf 26- 2005, Kırklareli Aşağı Pınar kazıları. 1993 yılında 
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kazmaya başladığımız Aşağı Pınar Neolitik yerleşimi Kırklareli kenti 
içinde otogara 500 metre mesafede Asılbeyli Köyü’ne giden yolun 
kenarındaydı. Her açıdan ulaşımı kolay, kentle iç içe geçmiş ender 
kazı yerlerinden biri durumundaydı. Bir kentin içinde kazı yapmanın 
en güç yanlarında sürekli olarak gelen ziyaretçileri bilgilendirmek 
ve ekibin aylak olması gibi güç tarafları vardı. Bu bağlamda 
Aşağı Pınar bizim için tam bir hayal kırıklığıydı. Kazının yıllarca 
sürmesi, şehirden yüzlerce gencin bizimle çalışması, kentteki hemen 
hemen herkesle olan yakın dostluğumuza karşı, kazıya gezmek için 
gelenlerin sayısı, vali ve belediye başkanı ziyaretleri sırası dışında 
8-10 kişiyi geçmiyordu. Bunu kırmak, kentte farkındalık yaratmak 
için elimizden geldiği kadar bilgilendirme toplantıları yapmaya 
çalışıyorduk. İlk hedef kitlemiz de kazıda bizimle çalışan işçiler 
olmuştu. Görselde 2005 yılında işçilerimizi niye kazdığımızı, kazıda 
neler olduğunu anlattığımız ve onlardan yaptıkları işle ilgili sorular 
almaya çalıştığımız toplantılardan biri. Arka planda gözüken yapı o 
sıralarda peynirciliğiyle ünlü Kırklareli’de peynirlerin depolanması 
için yapılmış soğuk hava deposu. Daha sonra Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na devri yapıldı ve şu an ziyaretçi karşılama merkezi 
olarak düzenlenmekte.

Fotoğraf 27- 2008, Aşağı Pınar kazısı. Aşağı Pınar kazısında 
büyük bir sığır boynuzunun çıkışı, işçiler kadar ekipte de heyecan 

yaratmıştı. Halen Kırklareli Müzesi’nde teşhirde sergilenmekte olan 
bu boynuzun sonradan zoologlarımızın söylemesi ile  bosprimegenius 
avrupa yaban sığırına ait bilinen en büyük boynuzlardan biri 
olduğunu öğrendik. Sağda kazı alan yöneticimiz Eylem Özdoğan 
ve karşıda boynuzun çıktığı açmanın yöneticisi Alman öğrencimiz 
Frank Stempke.

 

Fotoğraf 28- 2017, Aşağı Pınar Höyüğü. 1993 yılında 6 yılda bitirme 
öngörüsüyle başladığımız çalışma, ne kadar hatalı bir öngörü 
yaptığımızı kısa  sürede kanıtladı.  2017 kazının 25. yılı, höyük her 
yıl yaptığı gibi bizi yeni sürprizlerle karşılamakta. Genel olarak 
tarihöncesi yerleşimlerde yanıtlanması beklenen bilimsel sorular 
sınırlı alanlarda yapılan sondaj türü kazılarla çözümlenmeye 
çalışılmıştır. Bunun sonunda tarihöncesi insanların neleri yediği, 
nasıl beslendiği, kullandıkları bitki ve hayvanların evcilleşme 
süreçlerini, alt türlerini, bunlardan yararlanmayı sağlayan 
teknolojinin ayrıntılarını öğrenebiliyorduk. geniş alanlarda uzun 
soluklu kazılar toplumsal örgütlenme, yerleşim düzeni gibi sınırlı 
alanlardaki kazılarda geçmişin göremediğimiz yüzünü gösterdi. Aşağı 
Pınar kazısını da bu açıdan örnek olarak gösterilmeye değecek bir 
çalışma oarak sayabiliriz. Balkanlar’da Aşağı Pınar’ın çağdaşı 300’e 
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yakın Neolitik yerleşimde kazı yapılmış, Balkan Neolitiğinin buluntu 
toplulukları, çanak çömleği, taş aletleri, kullandıkları teknolojiler, 
beslenme düzenleri çok ayrıntılı olarak tanımlanmıştı. Aşağı Pınar 
kazılarıyla farklı soruları yanıtlamayı hedefleyen geniş alanlarda 
farklı bilim alanlarından gelen bilim insanlarının da katılmasıyla 
genişleyen çalışma Trakya’ya gelen ilk çiftçilerin bölgenin doğal çevre 
koşullarına sağladığı uyumu ilk kez dikkatle ele almamızı gerektiren 
sonuçlar ortaya çıktı. Geniş alanlarda sürdürülen tek bir kazının bile 
eski dönemleri anlamamızda ne kadar önemli sonuç verebileceğini 
gösterdi. 2019 yılında Aşağı Pınar kazılarını sonlandırmaya karar 
vermemiz artık bu yerleşimde yapılacak iş kalmadı anlamında değil, 
yaptığımız kadarını değerlendirip üzerinde düşünüp çıkan bilgiyi 
gerek bizim gerek bilim düyasının dağarcığına kazandırmak için 
verilen bir ara, aynı zamanda kazmadan bıraktığımız kısmı ilerde 
yeni sorular ve yeni yöntemlerle çalışılacak bir “rezerv” alanı 
olarak bırakılması için verilen bir araydı. 

 

Fotoğraf 29- 2017, Aşağı Pınar Höyüğü. Arka planda sergileme 
birimi olarak kullandığımız üçüncü dal ev görülmekte. İlk Neolitik 
döneme ait ilginç bir figürinin baş kısmına ilgi ile bakarken. 

 

Fotoğraf 30- Kırklareli Ahmetçe Trakya Araştırmaları Merkezi’nin 
internette de çıkan ünlü ağaç kurbağası ve ben.

Fotoğraf 31- 2019, Kırklareli Ahmetçe Köyü. Aşağı Pınar deposu.
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Fotoğraf 32- 2020, Ahmetçe Trakya Araştırmaları Merkezi Kırklareli. 
Sonbaharın ilk günleri, bahçede hala çiçekler varken, yağmurdan 
sonra görkemli bir gökkuşağı, Zeynep ve ben.

Fotoğraf 33- 2002. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
geniş katılımlı bir arkeoloji toplantısı yapılmıştı. Toplantıda ana 

bilim dalı olarak kürsümüzün kurucusu Halet Çambel’e bir anı resmi 
verilmesine karar verilmişti. Bu aynı zamanda Çambel’in fakülteyi 
son ziyaretlerinden biriydi.

Fotoğraf 34- 2009, Karatepe-Aslantaş. O sıralar Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) yönetim kurulundaydım. Başkan Yücel Kanpolat 
ve diğer kurul üyeleriyle çok sıcak, olumlu bir iş birliğimiz vardı. 
Bir yönetim kurulu toplantısından sonra Yücel ’’Adana Karatepe’ye 
gidip Halet Çambel hocayı ziyaret edelim’’ dedi. Kurul üyelerinden 
Metin Gürses de bize katıldı. Halet Çambel’in süprizlerden 
hoşlanmadığını bildiğim için oldukça karmaşık bir haberleşme 
sistemiyle, kalmak üzere Ankara’dan yola çıktığımızı söyledim. 
Ziyaretimiz  o sıralarda 91 yaşında olan Çambel’i çok mutlu etti. 
Karatepe’de eski çalışanlarla birlikte oldukça hoş bir süre geçirdik. 
Bu, benim için önemli bir ziyaretti. Uzun yıllar öğrencisi ve asistanı 
olduğum, Karatepe de dahil çalışmalarına ekip üyesi olarak 
katıldığım Çambel’le İstanbul dışındaki son buluşmamdı.
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Fotoğraf 35- 2012 yılı. Mimarlar Odası İstanbul Şubesinde Halet 
Çambel için yapılan bir etkinlikte Hocaya birlikteyiz. Dostların 
toplantıya katılımı, toplantıdan sonra yaptıkları konuşmalar, o 
sıralar hasta olan Çambel hocayı çok mutlu etmişti.

 

Fotoğraf 36- 2012, yılı Ekim ayı.  Çambel’in rahatsızlığının arttığı 

sürecin başlangıcı. Halet Çambel’i çok seven Cihat Aşkın; Hocaya 
gidelim keman çalalım, dedi. Yarım saat kadar Çambel’in sevdiği 
parçaları ve özellikle Ruhi Su’dan seçme eserleri çaldı. Hoca kadar 
biz de çok mutlu olmuştuk.

 

Fotoğraf 37- 2002. Keban projesi dünyada ilk kez büyük bir 
yatırımın bilgi kaybı değil bilgi kazancıyla yapılabileceğini, bilginin 
paylaşımının değerini ortaya koyan ve bu bağlamda çağdaş 
arkeolojide çığır açan sıradışı bir projeydi. Kemal Kurdaş’ın büyük 
bir öngörüsü ve becerisiyle başlayan proje Kurdaş’ın ayrılmasından 
sonra Erdal İnönü tarafından da sahiplenilmiş, devletin ODTÜ’ye 
olan tavrının değişmesine karşın Baraj kurtarma projeleri Karakaya, 
Atatürk ve daha sonra Kargamış ve Ilısu baraj gölü alanlarında da 
başarıyla sürdürülmüştü. Erdal İnönü gerek rektörlüğü döneminde 
gerek rektörlükten ayrıldıktan sonra da her zaman kazılarla 
ilgilenmiş, bir çok kez hiç beklemediğimiz anlarda bile alana gelerek 
bizleri ziyaret etmiş, yakın dostluğunu esirgememişti. ODTÜ’deki 
böyle bir toplantıda Ali Dinçol hocanın da katılımıyla “ne olacak bu 
arkeolojinin sorunları” sohbetinde.
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Fotoğraf 38- 2018. ODTÜ Keban Projesi’nin benim gençlik yıllarımın 
en özgün deneyimini yaşadığım Tepecik kazılarının dışında baraj 
arkeolojisi ve çağdaş yatırımların kurtarma kazılarıyla bilgi kaybı 
olmadan gerçekleşebildiğini dünyada ilk kez somut olarak uygulayan 
proje olarak arkeoloji dünyasında özel yeri vardır. Bu proje Halet 
Çambel’in öngörüsü, Robert Braidwood’un sağladığı tanınırlık ve 
Kemal Kurdaş’ın bilimsel çalışmaları düzenleme ve para bulmadaki 
dehası, bu üç büyük insanın yeteneklerini bir araya getirerek 
oluşturduğu sıradışı bir kurgudur. Bu duruma karşın Keban Projesi 
sıradan bir projeymiş gibi algılamış ve önemi çoğu kez ODTÜ’lü 
arkadaşlarımız tarafından bile göz ardı edilmiştir. 2018 Keban 
Projesi’nin başlangıcının değil ilk alan çalışmasının 50. yılıydı. 
ODTÜ TAÇDAM’ın düzenlediği bir toplantıyla o günler tekrar 
yaşatılmaya çalışıldı. Kemal Kurdaş’tan sonra proje yürütücülüğünü 
üstleyen Cevat Erder hoca da toplantıdaydı. O günleri konuşmak 
sadece anma değil, o projenin ülkemiz ve dünya arkeolojisine neler 
kazandırdığını anımsatmak, farkındalığını vurgulamak ve bunu 
Ankaralı meslektaşlarımıza bir kez daha anımsatmak açısından çok 
yararlı olmuştu.

 

Fotoğraf 39- 2003 yılı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi deposu. Harald 
Hauptmann, Atatürk Baraj Gölü’nün altında kalacak olan Lidar ve 
Nevali Çori höyüklerini kazdığı yıllarda müze müdürü olan Adnan 
Mısır, Urfa bölgesinin kültür varlıklarının açığa çıkması, bilim 
ekiplerinin olabildiğince çok yerde kazı ve araştırma yapması için her 
türlü desteği sağlamaktaydı. Ancak o yıllarda Harald Hauptmann’ın 
bize satır arasında aktardığı, ancak ayrıntılarını vermediği yeni bir 
Neolitik merkezde çok önemli bir heykelin bulunmuş olduğu söylemi 
vardı. Daha sonra bu heykelin Urfa’nın çekirdeğinde Balıklıgöl’ün 
hemen güneyindeki yamaca yerleşmiş, Çanak Çömleksiz Neolitik 
döneme ait çok büyük bir höyükte bulunmuş olduğunu öğrendik. 
Höyük kentsel dönüşüm, yapılaşma nedeniyle çok tahrip edilmiş, 
ayrıca yine höyüğün üzerine yapılan otelin temelinden de Nevali 
Çori’de gördüğümüz heykel ve kabartmalarla aynı üslup özellikleri 
yansıtan, o yıla kadar örneği başka hiçbir yerde görülmemiş bu 
büyük heykel bulunmuştu. Höyüğün bulunduğu alandaki mülk 
sahiplerinin gücü ve baskısının müzenin müdahalesini olanaksız 
duruma getirdiği anlaşılmaktaydı. Adnan Mısır’ın vefatından 
sonra Mezraa-Teleilat kazısı için bölgeye geldiğimizde müze 
müdürlüğünü üstlenmiş olan Eyüp Bucak, bize vaktiyle Adnan 
Mısır’ın yaptığı gibi her türlü kolaylığı ve dostluğu sağlamaktaydı. 
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Kendisine Hauptmann’dan duymuş olduğum heykelden söz ettim. 
“Evet, bizim depoda bir dolabın altında duruyor heykel, nasıl 
ayağa kaldırılacağını bilemiyorum, yardım ederseniz onu sergiye 
koyalım,” dedi. Eyüp Bucak’ın bu açık önerisi üzerine İstanbul’da 
restoratörümüz Ahmet Demirtaş’la görüştüm. Ahmet gönüllü olarak 
bu işi yapacağını söyledi. O yıllarda arkeoloji yayıncılığıyla toplumu 
bilinçlendirmekte önemli bir katkı yapan Atlas dergisi editör ve 
fotoğrafçıları da bize katıldı. Bir gün müzenin deposundaki dolabın 
altından Urfa heykelini çıkarttık. Çok heyecanlanmıştım, görselde 
görüldüğü gibi heykelin başından ayrılamıyordum. Maalesef bulunuş 
şekli, bulunduğu yapı belgelenmeden otel inşaatından alınmış olan 
bu heykel, şimdiye kadar bilinen gerçek insan boyutlu ilk heykel 
olmanın ötesinde üzerindeki betimler ve elinde fallus tutmasıyla da 
daha sonra tanımlanan Göbeklitepe kültürünün bütün simgelerini 
yansıtmaktaydı. 

Fotoğraf 40- 2009. Antropolojik araştırmaları destekleyen ünlü 
Wenner-Gren Vakfı, Meksika’nın Yukatan - Merida bölgesinde 
arkeolojinin yanı sıra doğa bilim dalı alanlarından da ün yapmış 
16 bilim insanının katıldığı bir çalıştay düzenlemişti. İlginç olan, 10 

gün sürecek olan çalıştayda bildiri sunmamız değil kendi aramızda 
tartışma yapmamız bekleniyordu. İlk başta havanda su döveceğiz 
düşüncesiyle bana çok aykırı gelmişti. Toplantının ikinci gününde bu 
çalıştay kurgusunun, özenle hazırladığımız bildirileri okuduğumuz, 
sunumlar yaptığımız toplantılardan ne kadar daha ufuk açıcı, öğretici 
olduğunun ayırdına vardım. Toplantı ormanın ortasında, otele 
dönüştürülmüş terk edilmiş eski bir halat imalathanesi “Hacienda” 
da yapılıyordu. Çevremizde İspanyolca bile bilmeyen bir Maya 
köyünden başka hiçbir yerleşim yoktu. İster istemez birbirimizin 
bilgilerinden yararlanmayı, bilgimizi paylaşmayı öğrendik.

 

Fotoğraf 41- 2016. Birçok uluslararası toplantıya katıldım, pek 
çoğunda Göbeklitepe anlattım. Genellikle 40 ila 60 dakika süren 
konuşmaları hazırlamak benim için oldukça kolaydı. En zorlandığım 
konuşma, bana ayrılan sürenin 13 dakika olduğunun söylendiği 
Davos’taki konuşmamdı. 17 dakikalık konuşma için yaklaşık 2 
hafta İstanbul’da, toplantıya katılmamı sağlayan Doğuş Grubu’yla 
birlikte ön hazırlık yapılmıştı. Benim gibi sözü uzatarak konuşmaya 
alışık biri için 13 dakika karabasan gibiydi. Konuşmayı 13 dakika 
48 saniyede bitirme gibi kendi kendimi alkışladığım bir başarıyla 
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sonuçlandırdım.

Fotoğraf 42- 2016, Davos. Benim 13 dakikalık konuşmamdan sonra 
yapılan soru cevaplı panel.

Fotoğraf 43- 2016. “Kültür Önderi” tanımıyla Göbeklitepe üzerine 
konuşma için ünlü Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak, 
Forum’un dünya politikası bağlamındaki tartışmalı konumu nedeniyle 

beni tedirgin etse de,  daha önceden tanımadığım çok farklı, heyecan 
verici bir ortamda bulunmak ilginç olmuştu. Daha sonra Amerika 
Başkanı olacak olan Biden’ı ilk kez orada görmüş, bir konuşmasını 
dinlemiştik. Forum ortamında her ne kadar kimsenin önemsemediği 
birileri olsak da ortalıkta dolaşmak ve o havayı solumak ilginç bir 
deneyim olmuştu.

 

Fotoğraf 44- 2016, Paris. UNESCO Tarih Öncesi Göçler toplantısı. 
Anadolu’da Göçler diye bir toplantıya açılış konuşması yapmak 
için çağırıldığımda diğer çağırılanlar listesine baktığımda oldukça 
şaşırmıştım. Anadolu’da göçlerle ilgili konuşacakların hiçbirinin 
Anadolu ve göçler konusunda uzman olmadığını bildiğim bir çağrı 
listesi vardı. Verilen bildiriler de Sümer Uygarlığı yıkıldıktan sonra 
toplulukların Orta Asya’ya Kazakistan’a nasıl göç ettiği, oradan 
Sibirya üzerinden Amerika’ya geçtiği ve Amerika uygarlıklarını 
kurduğu teması üzerineydi. Kazakistan’ın UNESCO’ya büyük bir 
bağış yaptıktan sonra toplantıyı düzenlendiğini toplantıya gittikten 
sonra öğrendim. İlginç bilgiler öğrendim ve dünyada bilim ve 
politika arasında nasıl tuhaf bir denge olduğunu çok somut bir 
şekilde bir kez daha görmüş oldum.
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Fotoğraf 45- 2016, Paris UNESCO toplantısı. Konuşmacı delegeler 
ve bürokratlarla.

 

Fotoğraf 46- 2017, Tanzanya Müzesi. Tanzanya’ya ICOMOS 
ICAHM’ın ( Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Arkeolojik 
Mirasın Yönetimi Komitesi) düzenlediği kongre ve onunla bağlantılı 

Olduwan gezisi bağlamında gitmiş olduğumuz için, müzenin 
herkese açık olmayan ve Olduwan vadisinde bulunmuş olan kemik 
ve kafataslarını sergilendiği depo kısmına da erişim sağlanmıştı. 
Böylelikle ilk kez sadece yayınlardan fotoğrafını gördüğümüz ilk 
insan ve primat kafataslarının orijinallerini ve mulajlarını görme 
imkanı bulduk.

 

Fotoğraf 47- 2017, Shanghai Doğa Tarihi Müzesi. Dünyada bir çok 
doğa tarihi müzesi gezdim ama en etkileyici sergileme Shanghai 
Müzesi’ydi. Darwin’e ayrılan geniş bir alan vardı. Belki evrime bir 
katkım olur diye bir resim çektirdim.
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Fotoğraf 48- 2017, Çin Hannan. Shanghai Forumu’ndan sonra 
Hannan’da bir Tunç Çağı kazısı ziyareti yapılmıştı. Görselden 
anlaşılacağı gibi kazı yerinde gördüklerimiz, şiddetli soğuğa rağmen 
hepimizi etkileyerek mutlu etmişti. Ben resimde ortada boyun 
bağlı, soğuktan iyice korunmuş durumda, iki solumda Marcella 
Frangipane, onunda solunda arkada Barbara Helwing.

 

Fotoğraf 49- 2017, Hannan’da kazı buluntuları. Çinde Tunç Çağı’nın 
bizde olduğu gibi silahlar ve aletler değil ayaklı tunç kazanlarla 
eş anlama geldiğini bir kez daha kazı buluntularının sergilendiği 
ortamda gördük. Türkiye’den gelen bizler için en etkileyici olan 
şeylerden biri eserleri elimize aldığımızda birilerinin bize hırsız 
muamelesi yapıp bağırmaması olmuştu. Önümde Malatya Arslantepe 
kazı başkanı Marcella Frangipane.
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Fotoğraf 50- 2018, Bulgaristan Galabovo. Galabovo Belediyesi’nin 
belediye sınırları içindeki Galabova höyüğü kazılarını uluslararası 
ortamda tartışmaya açmak için düzenlediği uluslararası sempozyum 
çok iyi düzenlenmiş, keyifli bir toplantı olmuştu. Türkiye’den de geniş 
bir çağrılı katılımcının olduğu toplantının ne kadar keyifli geçtiği 
sanırım bu görselden anlaşılmakta.

 

Fotoğraf 51- 2018, Galabovo. Galabovo toplantısı sırasında 
bölgedeki ilkokul öğrencileri kendi hazırladıkları armağanları 
vermek üzere sempozyumu ziyaret etmiş, bize şarkılar söylemişlerdi. 
Bizim kadar çocukların yüzündeki bilim dünyasıyla buluşmalarının 
verdiği mutluluk da ne kadar doğru bir etkinliğin düzenlenmiş 
olduğunun göstergesi.
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Fotoğraf 52- 2019, Shanghai Forumu kapanış konuşması. 
Arkeolojiye yeni bir yön vermek, yeni açılımlara olanak sağlamak 
amacıyla Çin Sosyal Bilimler Akademisi iki yılda bir yapılmak 
üzere Shanghai Arkeoloji Forumu başlığı altında uluslararası 
toplantı düzenlemekte, toplantıya her yıl çok sayıda ülkeden 
bilim insanları konuk olarak çağırılarak sunum yapacakları, yeni 
bilgileri paylaşacakları, Çinli uzmanlarla arkeolojik yöntemlerin 
gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunabilecekleri ortam 
oluşturulmakta, aynı zamanda forumda son yıllarda dünyanın 
herhangi bir yerinde herhangi bir dönemle ilgili en önemli 
sonuçları veren kazıların bizzat o çalışmayı yapan uzmanlar 
tarafından sunulacağı oturumlar düzenlenmekte, forumla bağlantılı 
olarak Shanghai çevresindeki önemli kazı yerleri ve müzelere 
de geziler düzenlenmektedir. İlk forumdan beri üyesi olduğum 
Shangai Forumu 2019 toplantısı, 46 ülkenin uzmanlarıyla yapılmış 
olan en kapsamlı forum olmuştu. Forumun kapanış oturumunda 
da gelecekte arkeoloji biliminin yönelimleri ve uluslararası 
dayanışmanın önemini vurgulayan kapanış konuşması yapmıştım. 
Aralık 2019’da Shanghai’dan döndüğümüzde aslında Covid’in 
Çin’de başlamış olduğunu sonradan öğrendik…

 

Fotoğraf 53- 2019, Çin Shanghai. 4. Shanghai Forumu’nun 
katılımcılarının fotoğraf çekimi. Çin’deki deneyimim bu tür bir 
fotoğraf çekileceği zaman forum fotoğrafçısının fotoğrafa girecek 
herkesi düzene sokmak ve elimizi nereye koyacağımızı belirlediği ve 
böyle bir grubun resminin çektirmesinin oldukça zahmetli ve zaman 
alıcı bir eylem olduğuydu. Fotoğrafçının müdahalesinden önceki 
kendi halindeki dizilişimiz. Ben ön sırada sağdan ikinci.
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Fotoğraf 54- 2007, Avustralya Melbourne Ferntree Doğa Parkı. Piknik 
alanının üzerinde uçuşan yüzlerce Avustralya’ya özgü papağangiller 
ailesinden olduğunu tahmin ettiğim garip kuşlar, sürekli olarak cep 
telefonu sesi çıkarıp herkesi heyecanlandırıyorlardı. Oldukça dost 
canlısı kuşlardı. Bir tanesine Türkçe öğretmeye çalışmıştım.

 

Fotoğraf 55- 2008 yılında daha önce Suriye ve Mısır’da yaptığımız 
gibi Nezih Başgelen ve eşi Sema’yla birlikte uzun soluklu bir 
gezi planlamıştık. Son dakikada bir sağlık nedeniyle Nezihler 
gelemediğinden iki haftalık turu Zeynep’le birlikte yaptık. Gezinin 
en güney noktası Tunus’un en güneyi, Büyük Sahra’nın ortasındaki 
bir vahaydı. Her turiste yaptırıldığı gibi biz de bir deve turu yapmak 
zorunda kaldık. Ancak ilginç olanı o turda çölde terk edilmiş 
kerpiçten bir köy görüp belgelemek oldu.
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Fotoğraf 56- 2012, Peru. İnkalı bir dostla Kusko çevresinde.

 

Fotoğraf 57- 2012, Peru. Titicaca yakınlarında 4300 metre
 yükseklikteki Puno.

Fotoğraf 58- 2014, Floransa, küçük dostlarımla.
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Fotoğraf 59- 2014, Çin Jishou. Türkiye’deki genç dağların, Çin’de-
kileri gördükten sonra genç olmadığını şaşarak anladım. Gördüğüm 
en etkili topografyalardan biriydi. Topografya kadar etkileyici olan 
havadaki tren yoluydu.
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