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GİZLİ MİSYONER

Ara mız da epey yaş far kı var dı, ama ben bu nu hiç mi hiç his set me dim. İçin den 
çık tı ğı dö ne min gü zel lik le ri ni, de ğer le ri ni ta şır ken bu gün olan bi ten hiç bir şe yi ka çır-
ma ma ya o ka dar ka rar lıy dı ki! Pı rıl pı rıl par la yan göz le ri ha ya ta odak lan mış tı; ya şam 
her ne olur sa ol sun ta dı na do yul maz tat lar la do luy du, öğ re ne cek ne çok şey var dı... 
Mü ca de le bit me me li, ken di mi zi sev me li ve işi mi ze, tut ku la rı mı za, el bet te ki sev dik-
le ri mi ze sa rıl ma lıy dık. Ar keo lo ji aş kı, mis yo ner ru hu o ka dar güç lüy dü ki...

Tüm sağ lam iliş ki ler de ol du ğu gi bi ön ce bi raz me sa fe liy dik ve ha fif ge ri lim le 
yo la ko yul duk, bir bi ri mi zi ta nı dık tan ve bir bi ri mi ze gü ven dik ten son ra ye ni ve son 
de re ce ke yif li bir ka pı açıl dı önü mü ze... O ka pı nın ar ka sın da her şe yi ko nu şa bil di ği-
niz bir dost var dı ar tık. Ya şam ener ji si, di sip li ni tek ke li mey le müt hiş ti!.. Ben ar ka-
daş la rı mın onu ta nı ma sı için çır pın ma ya baş la dım. Eli niz de tut tu ğu nuz ki tap ne de-
niy le he nüz ger çek leş ti re me sek de bir lik te bir ak şam bir lo kan ta ya ya da bir ge ce 
ku lü bü ne git me, ekim ayın da Mardin’i keş fet me plan la rı yap tık. Ah yay dı ğı o ener ji! 
Bağ lan ma ma nız ve pe şin den sü rük len me me niz imkân sız dı!..

Prof. Mu hib be Dar ga, 1982-1986 yıl la rı ara sın da IÜ Ede bi yat Fa kül te si Kla sik 
Ar keo lo ji Bölümü’ nde okur ken iki yıl bo yun ca ho cam ol muş ve zo run lu de ğil de 
seç me li olan Hi tit Mü hür cü lük Sa na tı ders le ri ne de vam et miş tim. 1980 son ra sı 
bo zul muş eği tim den pa yı nı al ma ya ça lı şan za val lı ve me rak lı bir öğ ren ciy dim ve bu 
der si seç mem de, der sin ho ca sı ola rak onun adı nı gör mem et ki li ol muş tu; iki yıl gi bi 
kı sa bir sü re de sa de ce mü hür ler le Hititler’i öğ ren me min müm kün ol ma dı ğı nı bi li-
yor dum. Ağ zı ma bir par ça bal çal mak is te miş tim sa de ce. Ağ zı ma bir par mak bal 
ça lar ken onu yor du ğu mu söy le şi sı ra sın da öğ ren dim. Böy le ce ko ca sı nıf ta müm kün 
ola bil di ğin ce bir ho ca-öğ ren ci iliş ki si kur duk. Am fi ye adı mı nı at tı ğı an da fark lı lı ğıy-
la öğ ren ci le ri ken di ne çe ken şık ve ba kım lı ho ca mız, nev-i şah sı na mün ha sır her 
in san gi bi sü rü den fark lı, ken di akıl süz ge cin den geç me ye ni ak tar ma yan, ez ber den 
nef ret eden bi riy di, bu nu ha tır lı yo rum. Çıt çı kar ma dan din le tir di ken di ni... Ka pı dan 
adı mı nı at tı ğı an da göz le rin de ki ışık çok tan bi ze nü fuz et miş olur, en il gi siz olan la-
rı mı zı da hi bir şe kil de ko nu ya bağ la mış hal de de sı nı fı terk eder di.

Ara dan yıl lar geç ti, ar keo lo ji oku yan ço ğu öğ ren ci gi bi baş ka yol la ra sap tım, 
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ken di siy le her kar şı laş ma da be ni ha tır la dı ve soh be ti ni esir ge me di. Sa de ce ço cu ğu-
nun de ğil pek çok ki şi nin an ne si ola bi le cek ka dar yü re ği zen gin, sev me yi bi len –
Arapça’ dan ge len Mu hib be adı, se ven, soh be ti güç lü de mek, aca ba te sa düf mü?– 
in san lar dan dı.

Ve “Ne hir Söyleşileri”  di zi sin de yer ala cak “Mu hib be Dar ga Kitabı”  için, Ağus-
tos 2001’ den iti ba ren, haf ta da iki kez evi ne git me ye baş la dım.

Evi ne gi der ken her se fe rin de ye ni bir he ye can la zi li çal dım, her se fe rin de ka pı da 
gü ler yüz le kar şı lan dım. İçe ri de ki kla sik sah ne ler şöy ley di; va zo da mu hak kak gü zel 
çi çek ler... O çi çek le rin hikâye le ri... Bal kon da, gör dük le ri il gi den coş muş ren gâ renk 
di ğer le ri –İn gi liz ler böy le in san la ra “Ye şil Parmak”  ya da “Ye şil El”  der miş– ve el   bet-
te on la rın da hikâye le ri... İçe ri de, kü tüp ha ne de sü rek li baş vu ru lan bir bi rin den de -
ğer li ki tap lar; du var lar da ha yal gü cü ne de ğer ver di ği ni bel li eden bir bi rin den hoş 
tab lo lar; ma sa da mut la ka za rif çay ya da kah ve ta kı mı... Ha yat ye te rin ce tek dü ze 
de ğil mi? Ve onu gü zel leş ti ren biz de ğil mi yiz? Usu lü ne ve es te ti ğe uy gun yer leş ti-
ril miş yi ye cek ler le, söy le şi son ra sı nın ke yif an la rı, içi ni ze gü zel duy gu lar yer leş ti ren 
bir tab lo ya da bir film ka re si ka dar et ki le yi ciy di... Söy le şi le rin en “popüler” bö lüm-
le ri de za ten o sı ra da ma sa nın bir ke na rı na yer leş ti ri len tey bin için de ki ka set le re 
kay de dil di.

En çar pı cı an lar dan bi ri: Bir gün ken di si ni he ye can için de fi lo lo jik me tin ler ara-
sın da kay bol muş bul dum; di ki ne, il ginç bi çi mi olan ko ca bir ki ta bı in ce li yor ve not-
la rı nı kont rol edi yor du. Bir sü re son ra an la dım ki Ku zey Suriye’ deki bir Hur ri ken ti-
ni Efes’ e bağ la mak is te yen bi ri ne yar dım cı ol ma ya ça lı şı yor, özet le ta ri hin izi ni sü rü-
yor du. Coş ku su nu iz le mek doğ ru su çok hoş tu... Bir sü re son ra bu sah ne ler be ni 
şa şırt ma ma ya baş la dı; mes le ği ne dört el le sa rı lan la ra yar dım et me yi se ven, işi ni son 
de re ce ti tiz lik le ya pan, ho ca lı ğı nı te va zuy la sür dü ren özel in san lar dan dı.

Ba zı in san lar var dır, on lar ar tık “olmuşlardır”, ken di le ri ni bir nok ta ya yer leş ti rir 
ve çev re le ri ne o nok ta dan ba kar lar. Hal bu ki Mu hib be Darga’ da bir ke re da ha gör düm 
ki yap tı ğı mız her işe araş tır ma cı, he ye can lı, me rak lı ama tör ru hu kat tı ğı mız oran da 
“oluş” umuzu sağ lam laş tı rı yo ruz, ak si tak dir de özün de tem bel, ego su şiş miş, ama içi 
o ka dar da tok ol ma yan in san la ra dö nü şü yo ruz.

Şu cüm le le ri on dan çok sık duy dum: “Be nim ha ya tım da ki tap ya pı la cak ne 
var?”  “Ben den önem li in san lar var, ne den be ni seçtiler?”  “İl ginç mi be nim ha ya tım, 
ba na tüm bun lar çok ola ğan geliyor!..”  Ce vap la rım emi nim ki onu pek tat min et me-
di. İm pa ra tor luk dö ne mi nin ço cu ğuy du, kök lü bir ai le den ge li yor du, ka la ba lık bir 
ai le de, Da ru ga za de Meh met Emin Bey Köşkü’ nde bü yü müş tü. Osmanlı’ nın son 
dö ne mi, cum hu ri yet yıl la rı, İkin ci Dün ya Savaşı’ nın yan sı ma sı, ar keo lo ji dün ya sı, 
Hi ti to lo ji, fi lo lo ji, tüm dün ya için çı ğır açan meş hur Karatepe’ nin keş fi, 1960’ lar, üni-
ver si te ya şa mı, 1980’ ler ve el bet te ki tüm bun la rın baş rol oyun cu su ve an la tı cı sı 
Mu hib be Dar ga ne ka dar il ginç de ol sa, o tüm bun la rı do ğal lık la kar şı lı yor du. Ha ya-
tı nın ki tap ya pıl ma sı nı is te me yen en der in san lar dan dı...

Ar keo lo ji açı sın dan çok ama çok zen gin, bu ala nın bir o ka dar da az il gi gör dü-
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ğü Türkiye’ de uzun yıl lar ho ca lık yap mış, ka zı la ra ka tıl mış ve yö net miş, bil gi si ni 
her ke se ak tar mak için ki tap lar yaz mış tı... Ar keo lo ji bi lin ci, sev gi si, me ra kı oluş sun 
di ye... Bir mis yo ner di as lın da. Giz li mis yo ner. Hiç şüp he niz ol ma sın: Mis yo ner li ği 
söy le şi ler sı ra sın da da de vam et ti. Sü rek li kü tüp ha ne sin den be ni eğit mek için ki tap-
lar çı kar dı, hay ran ol du ğu ka bart ma la rı, hey kel le ri, ef sa ne le ri be nim le pay laş tı ve 
Hi tit le rin dün ya sı na gö tür dü. Ve bi tir mek te ol du ğu Kra li çe Hatşepsut’ un ha ya tı 
ve si le siy le Mı sır ta ri hi ne de gir me mi sağ la dı.

Ar keo log lar, ba şın dan bir sü rü olay geç miş, yan mış, yı kıl mış uy gar lık la rın ve de 
en önem li si in sa nın izi ni sü rer ler. Ses siz ve de rin den yap tık la rı bu çok önem li araş tır-
ma la rı bi lim dün ya sı na su nar lar ki, bil gi ler pay la şıl sın, ek le ne rek ço ğal sın. Ara la rın-
dan ba zı la rı, –ki Mu hib be Dar ga baş ta ge li yor– bu bil gi le rin da ha ge niş kit le le re 
du yu rul ma sı ve bir bi linç oluş ma sı için her ke sin an la ya bi le ce ği dil de ki tap lar ya zar-
lar. Ne ka dar ti tiz ça lış sa lar, ne ka dar önem li iş ler yap sa lar da kah ra man lık la rı giz li-
dir; bir avuç in san ta nır on la rı... Sa de ce bir ör nek bi le ok ya nus ta par la yan ışık la ra 
ben ze dik le ri ni gös ter me ye ye ter: Türkiye’ de hak kın da bi lim sel araş tır ma lar ya pı lan 
“yaklaşık”  yir mi bin ar keo lo jik alan var. Bun lar dan yal nız ca yak la şık üç bi ni tes cil li. 
Ge ri ye ka lan la rın res mi ola rak kay dı yok! Oy sa bu sa yı, ör ne ğin Macaristan’ da alt mış 
bin!.. Ya ni he men her ka sa ba sın da ta rih ya tan Türkiye’ de kül tü rel mi ra sa res mi ola rak 
hak kıy la sa hip çı kı la ma dı ğı bu ra kam lar la ka nıt la nı yor; sa hip çı kan la rın na sıl mu ci-
ze vi iş ler ba şar dı ğı da...

Bir ka zı da bu lun muş, ma vi si bam baş ka bir ça nak ha yal edin... ya da mi ma ri si 
özel bir ya pı yı... eş siz bir el yaz ma sı nı gö zü nü zün önü ne ge tir me ye ça lı şın. Dö nem le-
ri için ben zer siz bu özel eser le re, ar keo log lar, sa nat ta rih çi le ri “ünik”  der ler. “Ünik”... 
ya ni yegâne, eşi ben ze ri ol ma yan... Ke li me le rin an lat mak ta ye ter siz kal dı ğı, an cak 
ta nır sa nız fark la rı nı fark ede ce ği niz in san lar da var dır ki, on lar da “ünik” tir. Sa nı rım 
ben böy le bir in san ta nı dım.

E mi ne Çay ka ra
Ha zi ran 2002





Se ne ler den be ri 
bu iş le rin için de yim, ar keo lo ji siz 

ya şa ya bi le ce ği mi dü şün mü yo rum.
Bu işi ne ka dar çok sev di ği me 

ken dim bi le şa şı yo rum. 
İkin ci de ri ya, za man za man 

ai le mi bi le ih mal et tim. 
Ben hep he sap ya par dım; 

yüz de 49 ar keo lo ji, yüz de 51 ai lem 
di ye... Za man za man yüz de 49 ai le, 

yüz de 51 ar keo lo ji git ti.

....................................... ...........................................MDAşkın Adı: Arkeoloji
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— Ap tal ca bir so ru, özel lik le ha ya tı nı ar keo lo ji ye ada mış bi ri için, ama yi ne de so ra ca
ğım: Ar keo lo ji si zin için ne ifa de edi yor? Ni ye se vi yor su nuz?

— Ar keo lo ji, be nim bü tün ha ya tı mı ifa de edi yor. Vaz ge çil mez bir tut ku be nim 
için, in sa nı araş tır ma yı se vi yo rum di ye çok kı sa ca özet le ne bi lir. Za ten ço cuk lu ğum-
dan be ri ol duk ça bi linç liy dim, da ha ev vel de ar keo lo ji bil gim var dı, ön ce lik le ai lem le 
gez di ğim yer ler bel le ği me dam ga lan mış tı; ço cuk ken sı cak bir ekim gü nü Atina’ yı ve 
bü tün o ak ro po lü gez me miz, son ra o Pom pei... Ço cuk luk yıl la rım da Louvre’ u, 
Sa mot ra ke Nike’ sini, Mi lo Venüs’ ünü gör mem, ba ba mın ba na açık la ma lar yap ma sı... 
Louvre’ daki, “A mis du Louvre”  (Louv re Dost la rı) lis te sin de Sul tan Mahmud’ un adı-
nı da, As sos ta pı na ğı nın me top la rı nı da (f ri zi be lir le mek için kul la nı lan mer mer lev-
ha lar) ba bam gös ter di ba na, Sul tan II. Mahmud’ un “hibe” si, bu da biz den git me 
di ye... Mı sır sa lon la rı nı gez miş tik, ya ni be nim ar keo lo ji nos yo num var dı, ta ri hi de 
se vi yor dum.

— Ba ba nız Ah met Sait Dar ga dok tor du, ama si zi dok tor ol ma nız için yön len dir me di.
— Ama ben tıb bı da ay nı aşk la ya pa bi lir dim. İyi bir dok tor, ta bip, he kim olur-

dum sa nı yo rum.
— Ba ba nız he nüz ço cuk ken si ze ta ri hi sev dir di, son ra ho ca nız, ün lü Hi ti to log Hel muth 

Theo dor Bos sert, baş ka ka pı lar aç tı, onun la bir lik te bi lim dün ya sı nın Hi tit le ri keş fin de çok 
önem li ye ri olan Ka ra te pe yol la rın da be ra ber di niz... Ay nı za man da ün lü ar keo log Prof. Arif 
Mü fid Man sel ile bu gün kü genç le rin ha yal da hi ede me ye ce ği bir öğ ren ci lik dö ne mi ya şa dı nız; 
kül tür ta rih çi si ho ca lar la Ana do lu ge zi le ri yap tı nız...

— Evet, ön ce ba bam, ar ka sın dan Bos sert ve Arif Bey... Ta bii, Bos sert baş ta be ni 
is te me di, hiç unut mu yo rum, ba na şu nu sor du: “Se nin ba ba nın pa ra sı çok mu, ba ban 
çok zen gin mi?”  Ben de çe ki ne rek fe na de ğil, ha li miz vak ti miz ye rin de, de dim. 
Ce vap ola rak ba na; “Bi li yor mu sun, ar keo lo ji kral lar mes le ği dir. Hem de Al man ca 
bilmiyorsun,” de di. O sı ra da Al man ca bil mi yor dum, Fran sız cam var dı. Ha ki ka ten 
İs veç, Da ni mar ka kral la rı, prens le ri hep ar keo lo ji, pre his tor ya yap mış tır. Ja pon mi ka-
do su ör ne ği de var. Bu iş, pa ra sız ol maz. Ev li ya gi bi Ba ha dır Bey (Al kım) ol ma say dı 
aca ba bu işi ya pa bi lir miy dim? Bel ki ta rih ho ca sı olur dum. Ba ba mın et ki siy le bu 
bö lü me gir dim, bir ta raf tan Mı sır ca, bir ta raf tan çi vi ya zı sı şe kil le ri... Haf ta da al tı saat 
Mı sır, se kiz saat Hi tit çe gra me ri var dı. Son ra Arif Bey’ in (Mü fid Man sel) ders le ri be ni 
bü yü le di. Ve o se kiz sö mestr o ka dar gü zel gel di ki... He le nis tik de vir den baş la say-
dık bel ki ba na çok güç ge le cek ti. Ar kaik sa nat tan baş la dık Mansel’ le. Üni ver si te tah-

Fotoğraf: Çağrı Kılıççı
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si li ni çok se ve rek yap tım, o ge zi le re bü yük aşk la ka tıl dım. Böy le ce Ana do lu’ yu keş-
fet tim bu ge zi ler le...

— Acıbadem’ de bir köşk te bü yü müş tü nüz oy sa...
— İstanbul’ da, alaf ran ga bir ai le nin bur ju va kı zıy dım ben. Doğ ru dü rüst ba kır 

eş ya yı, kap ka ca ğı bil mez dim, ama Louis XV eş ya la rı, Yıl dız Por se len le ri, Limoges’ u 
ga yet iyi bi lir dim. Bos sert, ilk ke şif ge zi le rin de Kayseri’ de Ba kır cı lar Çarşısı’ na gö tür-
dü ğü za man ken dim den geç tim; hem o in san la rın ça lış ma sı na, hem dan tel gi bi iş len-
miş ba kır kap la rın gü zel li ği ne... Ha ki ka ten biz git ti ği miz de –1945’ lerde– çok gü zel 
iş çi lik var dı; 20. yy. ba şı 19. yy. so nu es ki ba kır lar sa tı lı yor du, Er me ni ce im za lar var dı 
üzer le rin de. Kayseri’ de bey le rin ko nak la rı nı gez dik, bel ki bu gün ye rin de yel ler esi yor. 
O ka lem iş çi li ği ni, mi ma ri yi, o ge niş so fa la rı gör dü ğüm za man bü yü len me me nin 
imkâ nı yok tu. İşi mi da ha çok sev me ye baş la dım ve bu be nim mes le ğim, de dim. O 
ka dar çok ko nu şu yor, ev de ki le re her şe yi o ka dar an la tı yor dum ki ba bam sı kıl ma ya 
baş la dı. Ye ter bu ka dar Hitit’ ten, Mısır’ dan bah se di yor sun, bi raz da Ro ma dö ne min-
den ko nu şa lım, der di. Sof ra da uzun uzun Ro ma ta ri hi soh bet le ri miz olur du.

— Sof ra da Ro ma ta ri hi ko nu şan bir ai le; Hitit’ ten, Mısır’ dan öğ ren dik le ri ni ai le siy le 
pay    la şan bir genç kız; tüm bun lar bü yük bir ka zanç... Siz de Hi tit ler bas kın çık tı.

— Evet alaf ran gay dık, ama şu nu da be lirt me li yim; ba ba mın da et ki siy le ben hep 
eşit lik çi ol dum. Ev de hiz met çi ye bi le biz yar dım cı der dik, şim di ki gi bi ka ba lık ke sin-
lik le yok tu, her ke se in san ca mua me le et me yi gör dük biz. Hat ta li se de, üni ver si te de 
Yu nan dö ne mi ni okur ken kö le ler ve asil ler ay rı mı na çok kız mış tım, Mısır’ da da ay nı 
şe kil de. Ka bul ede me ye ce ğim bir yak la şım. Ben de Hi tit bas kın çık tı ta bii. Ba bam, bir 
gün ba na, hiç unut mu yo rum, “Hep Hi tit, Hi tit, ye ter ar tık se nin şu Ga ga mu şi le rin-
den bi raz da Ro ma ta ri hi konuşalım,” de di, o sı ra da Kar ga mış la rı an la tı yor dum... 
Çok an la tır dım öğ ren dik le ri mi. Son ra ba bam La tin ce de bil di ği için ba na ha ri ka 
La tin ce şiir ler okur du, böy le ce ar keo lo ji yi ikin ci bir de ri gi bi be nim se miş ol dum.

— Ve Bossert’ le, fi lo lo ji yi be nim se ye rek iler le di niz. Fi lo lo ji, ya ni dil bi lim ile ar keo lo ji, 
ya  ni es ki nin bi li mi bir bi rin den ay rıl maz par ça lar mı dır?

— İki si bir bi rin den ay rıl maz, hat ta zo run lu dur bir lik te lik le ri. Ör nek ler le an la tı-
la bi lir bu; me se la Hi ti to log lar için de en ba şa rı lı sı, üs tad Gü ter bock; hem fi lo log hem 
Hi tit ar keo lo ji si ni çok iyi bi len, çok iyi de ğer len di ren bir bil gin... Ya zı la rı nı hem 
uz man lar hem her ay dın ki şi oku ya bi lir.

— Fi lo lo ji ile ta rih de –ki ar keo lo ji de ta ri hin için de– bir lik te gi din ce gü zel so nuç lar çı kı
yor. Ki bu ra da da dil bi lin mi yor sa bel li nok ta da ka lı nı yor. Ya ni fi lo lo ji çok önem li.

— Ta bii, çok önem li. İs tan bul Üniversitesi’ nde Bi zans üze ri ne in ce le me ler 
ya pan la rın Bi zans dö ne mi Grek çe si ni bil me me le ri ne üzü lü yo rum. Ay nı şe kil de 
Os man lı kül tü rüy le, sa na tıy la, öz kül tü rü müz le il gi le nen le rin Os man lı ca yı bil me le ri 
şart. Os man lı ca, ser ti fi ka ya da kre di dol dur mak için ya pı la cak bir ders ol ma ma lı... 
Bi lim sel ola rak ele alın ma lı ve ar şiv bel ge le ri ni oku ya cak ka dar öğ re nil me li.

— Doğ ru dan kay nak la ra in mek, bü tü nü doğ ru ya ya kın gör mek, an la mak için... Si zin 
ça  lış ma la rı nız da da bu dik kat çe ki ci; kül tür ta rih çi si ola rak yak la şı mı nız çok açık, ay rı ca 
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ar keo lo ji ye bir sa nat ola rak ba kı yor su nuz...
— Ar keo lo ji yi ben, sa nat gi bi al gı lı yo rum. Ta bii ki fev ka la de müs pet ta raf la rı 

var, bu nu ka bul edi yo rum, kim yay la be ra ber fi zik ça lış ma la rı, ar keo met ri bi zi muaz-
zam so nuç la ra gö tü rü yor. Ne ti ce de biz es ki in sa nı da ha iyi ta nı yo ruz. Da ha iyi gö rü-
yo ruz. Pro to his to rik ka zı yap tı ğım da çı kan bo ya lı ke ra mi ği gör dü ğüm za man da 
ta ma men tab lo ya ba kar gi bi ba kı yo rum ben. O ba kış açı sı nı, hem ai le den hem Arif 
Bey’ den (Man sel) al dım.

— Ya zar ken de sa nat çı gi bi yak la şı yor su nuz... Sen te ze yö ne lik, kül tür ta rih çi li ği dik kat 
çe ki yor.

— Za ten o he ye can ve ba kış açı sı ol maz sa ol maz. Ay rı ca ka zı çev rey le be ra ber 
ya pı lır, yü rü tü lür. Bu bi linç len me ben de çok er ken baş la dı. Bos sert, 1945’ te bi zi gez-
di rir ken bi ze bak ma yı öğ ret ti. “Bu ra da yal nız hö yük le ri ge zip hö yü ğün üze rin de ki 
mal ze me yi top la ma ya ca ğız, Kayseri’ de ha ri ka Sel çuk eser le ri var, bun la rı da geze-
ceksiniz,” de di ve gez dir di. Kayseri’ de Ku lu lu Köyü’ nde mi sa fir edil miş tik, o meh-
tap hâlâ gö zü mün önün de... Tam bir pas to ral sen fo ni; la ci vert gö ğe sa rı ay ışı ğı düş-
müş... Bu ra da Sul tan Hanı’ nı, ker van sa ra yı gez dik; iç kıs mı nı gös ter di, “Mes ci de, taş 
iş çi li ği ne dik kat et,” de di, “böy le bir taş iş çi li ği Helenistik’ ten aşa ğı mı, ya rı şır mı 
bun lar, Helenistik’ ten de üstün,” de di. Ker van sa ra yın mes cit kıs mı be ni çok et ki le di. 
Bos sert, ay nı za man da sa nat ta rih çi si ol du ğu için bi ze pek çok şey ver me ye ça lış tı. 
An lat tık la rı genç li ği min de et ki siy le bir tür sa nat ta ri hi en jek si yo nu ol du. Se ne ler den 
be ri bu iş le rin için de yim, hiç bir za man kop ma dım ve ar keo lo ji siz ya şa ya bi le ce ği mi 
dü şün mü yo rum.

— Ço cuk la ra so rar lar ya, el le ri ni aç gös ter, ne ka dar se vi yor sun di ye? Ne ka dar se vi yor
su nuz?

— Bu işi ne ka dar çok sev di ği me ken dim bi le şa şı yo rum. İkin ci de ri ya, za man 
za man ai le mi ih mal et tim. Ben hep he sap ya par dım; yüz de 49 ar keo lo ji, yüz de 51 
ai lem di ye... Za man za man yüz de 49 ai le, yüz de 51 ar keo lo ji git ti, ai le mi ih mal et ti ğim 
za man lar ol du. Be nim için ai lem çok önem li oy sa. Ba şım dan ge çen bir ola yı an la ta-
yım... Bir gün, Şem si ye te pe ka zı sın da yız, Fı rat bo yun da bir Ro ma ka le si var; si lo la rıy-
la fi lan; ka re olur bu tip ler ve en gü zel ör nek de Köşkerbaba’ dadır. Do ğu ta ra fın da, 
aşa ğı ya, Fırat’ a doğ ru bir mer di ven bu lun du; tam ora da, bi zim bu lun du ğu muz kong-
lo me ra te pe si nin iki ya nın dan da muaz zam bir hö yük oluş muş tu; aşa ğı yu ka rı 90 
met re lik bir hö yük. Hat ta git ti ği miz de, iki muaz zam sel ya ta ğı na bü tün ke ra mik le rin 
ak tı ğı nı gö rüp yü zey bu lun tu su pek çok ke ra mik top la dık. Ama muaz zam de rin ve 
doğ ru dan Fırat’ a ini yor. Ben ora da yan ka pı, yan ka pı di ye –hat ta Al man ca söy le ni yo-
rum– söy le ni yo rum, yağ mur yağ mış tı, dik kat siz ce bas tım. Alt ta, aşa ğı yu ka rı 1.5 bel-
ki 2 met re açıl mış, ha fif dö nen bir mer di ven var, her hal de ka le ye Fırat’ tan su ta şı mak 
için ya pıl mış, kü çük bir ka pı var fi lan. Ben ora dan uç tum. Bel ki 2.5 met rey di... Uçar-
ken ço cuk la rın, genç le rin çığ lık la rı nı du yu yo rum, der hal dü şen ka yak çı po zis yo nu-
mu al dım, –yan dü şü lür ma lum, çok ka yak yap tı ğım se ne ler di– ken di mi yan çe vir dim 
ve Ser ver Ta nilli’ yi ha tır la dım.
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— Ho cam düş me anın da Ser ver Tanilli’ yi mi ha tır lı yor su nuz?
— Ama na sıl! Ne oğ lum, ne onu ne ka dar sev di ğim, ne bir şey... 1978 yı lıy dı. 

Ser ver Tanilli’ nin felç olup te ker lek li san dal ye de il mi ni ya pı şı nı dü şü nü yo rum...
— Dü şer ken?
— Bü tün sa mi mi ye tim le söy lü yo rum, ka ti yen kur gu de ğil ve ben eğer felç olur-

sam otur du ğum yer de çi vi ya zı sı kop ya la rı nı önü me alı rım, di ye ge çi ri yo rum ak lım-
dan.

— Bü tün bun la rı dü şün me niz ina nıl maz.
— Val la hi, ay nen bun la rı dü şün düm. Ne ya par eder, ken di mi to par la rım, otu ru-

rum, bun la rı ya pa rım, de dim. Za man za man da ay nı şe yi dü şü nü yo rum. O ka dar 
ak tif dı şa rı çı ka maz sam, ka zı mal ze me mi gör me ye gi de mez sem çi vi ya zı sı kop ya la rı 
üze rin de ça lı şı rım, di ye dü şü nü rüm. Ha ki ka ten o da çok zevk li, bir hay li bı rak tım 
ama to par la rım, ha ya tım da o de re ce ye ri var ar keo lo ji nin...

— Bu ara da dü şün ce önem li bir kı rık fi lan ol du mu?
— Baş tan aşa ğı çü rü dü sa de ce. Ser ver Ta nil li, ne fev ka la de in san, ne ki tap lar 

yaz dı, İl ber Or tay lı, Ah met Ta ner Kış la lı, Uğur Mum cu, dör dü be nim için aziz gi bi.
— Çi vi ya zı sı kop ya la rı ça lı şı rım de miş ken... Öl müş dil le ri, Hi tit çe yi, Mı sır ca yı öğ ren

mek ve son ra bir met ni çö züp bir baş ka dün ya ya gir mek muaz zam bir duy gu ol ma lı?
— Ta bii, Ba tı di li na sıl ça lı şı lır sa öy le, eli miz de gra mer şe kil lis te le riy le öğ ren dik 

biz. Çö zer ken çok bü yük bir ke yif du yu yor in san, yan lış da çı kı yor ba zen. Şe kil le ri 
çö zer ken otu rup da Sü mer ce yi Hi tit çe gi bi çö zer sen hiç bir an lam çık mı yor. Mer ce ği 
sap ta ya cak sın, Akad ça var, Si la bik ya zıl mış Hat ti di li, Hur ri di li var. Çi vi ya zı sı nı 
Sü mer ideog ra mı gi bi oku maz san baş ka bir şey çı kar.

— İz sü rü yor su nuz...
— Ta bii, ka zı yı ya par ken duy du ğu nuz haz, me tin çö zer ken duy du ğun haz za 

eşit.
— Ama bu ara da çok az ki şi nin il gi len di ği bir iş le il gi li si niz.
— İl gi le nen var, üs te lik biz bi linç li gel dik. ÖSS sı na vı na gö re gi ri yor lar, il gi li 

ol ma yan da gi ri yor. Çok az ki şi bi linç li, Ali Din çol da bi linç li gir di, bu gün IÜ’ de bö lü-
mün ba şın da.

— Top lum bi linç li de ğil ama.
— Top lum bi linç li ola maz. Ne ye bi linç li ki top lum? Re si me, Türk res mi ne bi linç-

li mi? Mü zi ğe bi linç li mi? Sen te le viz yon da doğ ru dü rüst kon ser iz le ye bi li yor 
mu sun? Te le vo le kül tü rü var. Bir re sim ser gi si olur, kok tey li ne gi der her kes. Bi zim 
kül tür se vi ye miz na sıl yük se le cek bil mi yo rum, bü tün dün ya da böy le as lın da. Ta le-
be li ği miz de, 1940’ la 50 ara sı kül tü re su sa mış lık var dı. Bü yük mü zis yen ler ge lir di 
me se la, her kes bir bi ri ni gö rür dü ti yat ro da, ser gi ler de. Şim di res sam la rı mız, ser gi ler 
ço ğal dı, ama hep bi rin ci gün gi di li yor, son ra terk edi li yor. Mü ze le ri miz ne ka dar 
gü zel!.. Sa lon la rı tek rar tek rar ge zi yo rum, ya zın tu rist var, Türk ler den se ge zen yok; 
İlber’ in (Or tay lı) çok gü zel bir ya zı sı var dı, şe hir le ri mi zi ta nı mı yo ruz di ye...

— Top lum ola rak çok az ki şi nin il gi len di ği bir alan da sı nız. Ko ca bir öm rü nü zü ada yıp 
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gü  zel öğ ren ci ler ye tiş tir miş, fi lo lo ji üze ri ne ça lış mış, Hi tit mi mar lı ğı nı, sa na tı nı araş tır mış, 
ki tap lar yaz mış, ka zı lar yap mış sı nız. Na sıl bir his si zin için bu?

— Ben araş tır ma yı çok se vi yo rum bir ke re, ama ev ve la ho ca ola rak işe baş la dım. 
Öğ ren ci le rim le çok iyi di ya log ku ra bil dim, ko nu la rı mı gü zel, il gi çe ki ci şe kil de an lat-
ma ya ça lış tım. Pa pa ğan gi bi not tut ma la rı na çok kı zar dım; din le me le ri ni, iyi an la ya-
rak not tut ma la rı nı is te dim. Yap tı ğım ders le rin se me re si ni sı nav lar da al dım, ge ne lin-
de ga yet ba şa rı lı ol du lar.

— Ya ni bu si zi tat min et ti ho ca ola rak...
— Ta bii, ben mis yo nu mu ye ri ne ge tir miş ol dum. Bu nu se ne ler ce yap tım. Ço cuk-

lu ğum dan bu ya na ar keo lo ji an la tı yo rum; to run la rım ge li yor, bir fır sat bu lu yor on la-
ra da an la tı yo rum. Ev de de de vam edi yor bu mis yo ner lik. Ge çen ler de on la ra Mi ko-
nos pi to su nun (piş miş top rak er zak kü pü) üze rin de ki Tro ya atı nı gös ter dim; tah ta-
dan Tro ya atı, te ker lek le ri de var, ora dan sa vaş çı la rın ka fa la rı ve kol la rı çık mış kı lıç-
la rıy la. Mis yo ner ol mak için il la di ni ki tap şart de ğil, ben ce bir in sa nın geç mi şi ni 
ke sin lik le öğ ren me si la zım. İn san lık geç mi şi ni... Ta bii ki ben de hep si ni bi le mem.

— Top lum la rın ken di geç mi şi ni bil me ye ça lış ma sı la zım, di yor su nuz. Çün kü bu sü rek li
li ği sağ lı yor ve sü rek li lik de çok önem li bir top lu mun ken di ni ta nı ma sı ve kim lik edin me si için.

— El bet te. En azın dan ken di ül ke si nin ki ni. Mual la An heg ger Eyü boğ lu, Top ka pı 
Sarayı’ nda res to ras yon ya pı yor du, oğ lum 16 ya şın day dı, sa ra ya git tik zi ya re te ve bi ze 
Harem’ den çı kan çi vi le ri gös ter di. Boy la rı na gö re ka çın cı asır ol du ğu nu, bu nun ta rih-
le me de ki öne mi ni... Bu be ni o ka dar et ki le di ki... Bü tün ka zı lar da çı kan her tür lü 
ma de ni çi vi ti pi, ay rı bir etüt lük mal ze me ola rak sak la nır; Hi tit, Frig, Bi zans, Ro ma, 
han gi dö nem den olur sa ol sun en kö tü sü nü da hi sak la rım. Şemsiyetepe’ de 15 par ça 
bronz çık mış tır, ma den çok az çık mış tır; bı çak, saç buk le si için he le zon vs. Bir leş ti ri ci 
ele man ola rak çi vi çık ma dı ama... Çok ün lü bir de yiş var dır; ken di miz den ön ce ne 
olup bit ti ğin den ha ber siz bu lun ma mız, her za man ço cuk kal ma mız de mek tir...

— Ho cam, ki me ait bu söz?
— İki bin yıl ön ce sin den Ro ma lı ün lü ha tip Ci ce ro de miş bu nu. Ba na böy le geç-

miş te olan la rı, geç miş ten ka lan la rı bil me nin ne an la mı ve ne ya ra rı var dır di ye çok 
so ran çık tı. Baş la rım sor ma ya... Sen de de ni me rak et mi yor mu sun, de de nin de de si ni? 
Ai le den baş lar ül ke ye ka dar gi de rim. Onun üze ri ne ba na Türk top lu mu nu araş tı rın, 
Hitit’ ten bi ze ne der. Çok kar şı laş tım bun lar la.

— Aca ba bu yüz den mi ço cuk kal dık?
— Şim di ar keo lo ji den bah se di yo ruz. Sa nat ta ri hi ve ar keo lo jiy le il gi li ga ze te ler-

de ya lan yan lış o ka dar ha ber var ki. Ve son ra her kur tar ma ka zı sı en önem li ka zı 
olu yor, her ka zı önem li dir, ka zı lar ara sın da tas nif yap mak ben ce çok yan lış bir şey.

— Za ten il gi len me yen bir ba sın var.
— Bil me yen adam ya zı yor.
— Zeugma’ yla il gi li bü yük va vey la ko par tıl dı, on dan da ha önem li, en az onun ka dar 

önem  li bir sü rü yer var oy sa.
— Aman kim ler git me di. O me se le, 1977’ de biz Ankara’ da top lan dı ğı mız da 
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ko nu şul du. Ora da da ka zı ya pı la ca ğı nı bi li yor duk, Ke ban bit miş ti, biz Karakaya’ ya 
baş la dık, Ka ra ka ya de vam et ti, Ur fa böl ge si ka zı la rı ya pıl dı, son ra da Bi re cik ge le cek-
ti. Fran sız ar ka daş la rı mız 1993’ ten be ri Zeugma’ da ça lı şı yor du, bil di ri le ri ni de yap tı-
lar. Bi len bil me yen bur nu nu so ku yor. Bir de kurs lar var, ben de o kurs lar da ho ca lık 
yap tım, bir sü rü ta le bem de ol du; sos ye te den, me rak lı lar dan... Hep si sa nat ta rih çi si 
ve ar keo log ke sil di ler. Sa nat ta ri hi de çok ha fi fe alı nı yor. Ben ce ar keo lo ji ve sa nat 
ta ri hi bir bi ri ni ta mam la yan hal ka lar dır. Bir ke re Ayasofya’ yı ya hut Kariye’ yi ge zen 
Bi zans uz ma nı olu yor!.. O ka dar bi linç siz bir şe kil de ki. Oku muş sı nıf ara sın da... 
Za ten Bi zans ya hut Os man lı hal kın umu run da mı ki?

— Mo da ha li ne gel di.
— Evet ar keo lo ji müt hiş bir mo da. Bir dö nem bü tün top rak al tın dan çı kan şey-

le ri tak mak mo day dı, Çukurcuma’ ya ta şan Urar tu eser le ri bi le zik ler kol ye ler vs. 
Her kes oku du ğu nu an la mı yor, ar keo lo ji tah si li yap ma yan çok sü per fis yel (su per fi-
ciel; yü zey sel) bir şe kil de oku du ğu nu an lı yor, de ri ni ne ine mi yor. Bir re ji sör le, 
Türkiye’ nin kül tü rü, geç mi şi di ye bir ça lış ma yap tım, isim ver me ye ce ğim, meş hur 
bir re ji sör. “Es ki Anadolu’ da Kadın”  ki ta bı mı oku muş lar, eve gel di ler, ora da ko lo ni 
ça ğı ka dın la rı nın mek tup la rı var ve ben Hi tit kıs mın da res mi bel ge ler den söz edi yo-
rum, za ten Hitit’ te hiç halk bel ge si yok. Adam ba na di yor ki, si zin ki ta bı nız da ka dın 
mek tup la rı var, ca nım on lar kra li çe le rin mek tup la rı, tüc car la rın ka rı la rı nın mek tup-
la rı... Ben son ra o in san lar la se nar yo mu ya za rım? Bir tek Arif Kes ki ner çok bi linç liy-
di, onun la ça lış ma mız ha ki ka ten çok ke yif li git ti, son ra be nim çok gu rur duy du ğum, 
ar keo lo ji mis yo ner li ği mi gös ter di ğim bir şey ya şa dım... “Es ki Anadolu’ da Kadın”  
ki ta bı mı ge niş le ti yo rum, ya kın da ya yın la na cak, se ne ler ce ev vel bu ki tap çık tı, ama-
cım her ke sin oku ma sıy dı. İki bas kı yap tı, top lam ye di bin ki tap bit ti, şim di bu lun mu-
yor. Gün gör Dil men, “Ben Anadolu”  oyu nu nu ya zar ken do kü man is ti yor Anadolu’-
dan. Al man Arkeoloji’ ye git se ki tap var, ama bi zim Ana do lu ka dı nı için ay rı ki tap 
yok. Ar ka da şı Sait Maden’ le ko nu şur ken –oğ lum ya nın da ça lış tı, oğ lu mun iyi bir 
gra fi ker ol ma sın da çok kat kı sı ol du– Sait Ma den, Dilmen’ e çı ka rıp be nim ki ta bı ve ri-
yor. Müt hiş ho şu na gi di yor, ora dan pa saj lar al dı ve Yıl dız Ken ter be nim ki ta bım dan 
pa saj la rı oku du... Çok ho şu ma git ti ta bii, mis yon ama cı na ulaş tı.

— Mis yo ner ol du ğu nuz için baş ka la rı si zi il gi len dir mi yor; doğ ru eği tim al mış sı nız, bir 
sü rü ka zı la rın ya pıl ma sı, bir sü rü önem li şey le rin çı ka rıl ma sı, ama sa de ce ka zı la rı ya pan 
grup la rın ken di iç le rin de yap bo zu ta mam la ma ya ça lış ma sı ve bu nun top lu ma yan sı ma ma sı, 
ba sı nın il gi len me me si be ni kız dı rı yor. Si zi sık mı yor mu?

— On lar, man ken le rin aşk la rıy la il gi le ni yor. Sen kı zı yor sun, ben ar tık kız mı yo-
rum. Ama ap tal şey le re içer li yo rum. Ge çen ler de Mil li yet ga ze te sin de bir ha ber; “St rip-
 tiz ya pan tanrıça.” Ka nat lı İş tar Hey ke li için bu nu kul la nı yor. De vam lı ya lan yan lış 
bil gi ler, st rip tiz la fı edi le cek se ete ği ni kal dı ran İş tar var. Fır fır lı ete ği ni kal dı rı yor, 
açıp gös te ri yor ve çıp lak. Suriye’ den geç me bir fi gür bu, Hi tit ler de bü yük çıp lak lık 
yok tur. Eğer ya zan ger çek ten Ana do lu kül tü rü nü ta nı say dı böy le ap tal lık yap maz dı, 
hiç ol maz sa bu nu gös te rir di, bu tip şey ler te le vo le ar keo lo ji si, baş ka şey de ğil. Ete ği-
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ni kal dı ran İş tar, bu yur, di yor, kut sal fa hi şe lik le il gi si var bu nun. Ya zan Me zo po tam-
ya İştar’ ıyla Aşk Tan rı ça sı İştar’ ının ay nı ol du ğu nu sa nı yor, oy sa aş ka da vet bu, 
kut sal fa hi şe lik ya pı yor, kar şı lı ğın da al dı ğı gü müş le ri ta pı na ğa ve ri yor, ken di ni de ğil 
ta pı na ğı zen gin leş ti ri yor. Hi tit ler de böy le bir şey yok.

— Bil me den ak ta rı yor lar ve do la yı sıy la çar pı tı lı yor. So nuç ta siz ve di ğer ho ca lar bu top
lu mun geç mi şi ni araş tı rı yor su nuz, es ki kül tür kö ken le ri ni, kim le rin ya şa dı ğı nı... Üs te lik 
mis  yo ner ta vır la, çok az pa ray la ve il gi le nil mi yor da yap tık la rı nız la.

— Türk ar keo log lar çok gü zel ka zı lar ya pı yor, bu ka dar az pa ray la hem de. Bu, 
pa ra işi dir, ben Türk ar keo log la rı nı çok tak dir edi yo rum, ne ya pıp edip can la rı nı diş-
le ri ne ta kıp ka zı ya pı yor lar. Ar ka daş la rı mın ara sın da evi ni sa tıp ka zı yı ya pan la rı 
bi li yo rum.

— Ne di yor su nuz!
— Ha yat ve Ar ma ğan Er ka nal, ka zı la rı için bir dai re sat tı lar.
— Tam mis yo ner ler...
— Evet, on lar ben den de mis yo ner, çok iyi bi li yo rum, İz mir ya kı nın da ki Pa naz-

te pe Ka zı sı için, iki si de pro fe sör olan ar ka daş la rım ev le ri ni sat tı. Her ka zı da ka zı 
baş ka nı ce bin den muaz zam pa ra har car. Prof. Gü ven Arsebük’ ün sarf et tik le ri ni bi li-
yo ruz... Ta bii, he pi miz sarf et tik, iş çi pa ra sıy la bit mez, ve ri len öde nek ler çok az. Bu 
me se le nin kö ke ni tek: Kül tür Bakanlığı’ nın büt çe si bu ka dar kü çük olur sa ol maz. 
Türk ka zı la rı nın çok öz ve ri li ça lış ma so nu cu ba şa rı lı ol du ğu nu bi li yo rum. Bu yıl 
ba kan lık büt çe si ar tı rıl mış, uma rım bu nun so nu cu nu alı rız.

— Kim lik siz bir top lu ma dö nüş me miz, ne mü zik ten ne sa nat tan ne kül tür den an la ma
yan bir top lum ha li ne gel me mizde, geç mi şe il gi duy ma ma mı zın da et ki si var mı siz ce?

— O ka dar kim lik siz bir top lum ol du ğu mu za inan mı yo rum, eği ti min ek sik li ği-
ne bağ lı yo rum. Böy le ka lıp laş mış ta rih ki tap la rıy la ne ak ta ra bi lir si niz ço cuk la ra, 
oğ lum da to ru num da da hil, bu ta rih ki tap la rıy la ta ri he faz la bir sev gi le ri oluş ma dı. 
Bi zim za ma nı mız da ki gi bi de ğil ki tap lar; es ki den ta rih ten nef ret ede ni ha tır la mı yo-
rum. Şim di her şey tek nik, Av ru pa lı ço cuk da öy le. Yal nız biz de de ğil, Almanya’ da 
da fev ka la de ar keo lo ji, fi lo lo ji tah si li ya pan la ra ba kın, ga yet iyi bi lir geç mi şi ni. Ama 
bir sü rü genç adam ne Goet he ile ne Brecht’ le ne Dürrenmatt’ la il gi le nir. Bu, tüm 
dün ya nın me se le si.

— Yi ne de bir Fran sız, Fran sı zım de yip gu rur du ya bi li yor, geç mi şiy le, kül tü rüy le il gi li 
di şe do ku nur bil gi ye sa hip.

— Biz de di yo ruz.
— Biz de yin ce içi boş ol du ğu için, bi raz ne ol du ğu nu bil mez ce, şaş kın ca gi bi ge li yor, ho cam.
— Geç mi şi ni bil me, bir an lam da ken di ben li ği ni ta nı mak. Bu ol gu, top lum la rın, 

dev let le rin ha yat la rın da ve sü rek li li ğin de ge rek li olan te mel öğe ler den bi ri. Sü rek li-
lik çok önem li. Eği tim ol ma dan ol maz, ai le de bi raz bir şey ler aşı la ya cak. Ger çi ai le-
sin den bir şey al ma mış çok bü yük de ğer ler de çı kı yor, kuv vet li ki şi lik ler olu şa bi li yor.

— Siz ce Kül tür Bakanlığı’ nın na sıl bir ya pı ya ka vuş ma sı la zım?
 






