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BRAVO SADİ HOCAE-DÜNYADA EN ÇOK VAKİT GEÇİREN 4’ÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE

Anadolu’nun
ilk şehri 5 bin
yıl sonra gün
yüzüne çıktı

02 ESKİŞEHİR’DE HEYECAN
YARATAN KEŞİF

Eskişehir Seyitgazi’deki Küllüo-
ba Höyüğü’nde yapılan arkeo-
lojik kazılarda, milattan önce 
3 bin yıllarına dayanan Ana-
dolu’nun ilk şehir yapılanma-
sı keşfedildi. Kazı başkanı Doç. 
Dr. Murat Türkteki, alanın 5 bin 
yıl önce ilk şehirciliğin başla-
dığı yerlerden birisi olduğunu 
söyledi. Türkteki “Kazılarda, 
insan iskeletlerinin yanında 
bir çömlekte yaklaşık 2.5 mil-
yon zarife otu tohumu bulduk. 
Zarife otu, bugün tıp alanında 
aromatik olarak hâlâ kullanı-
lan bir bitki” dedi. 
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‘İYİ BİR BAŞLANGIÇ’TAN SONRA  
AĞUSTOSTA HAREKAT SİNYALİ

S uriye’nin kuzeyinde bir barış kori-
doru kurulması konusunda uzlaş-

maya varıldığı Ankara ile Washington’un 
ortak açıklamasıyla duyuruldu. Her iki 
taraftan da “İyi bir başlangıç” vurgusu ya-
pıldı. Ancak kısa süre sonra Ankara’dan 
gelen açıklamalar, gözlerin yeniden bu 
yöne çevrilmesine yol açtı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın “Ağustosta zaferler hal-
kasına yenisini ekleyeceğiz” sözleri ise 
yeni harekat sinyali olarak yorumlandı.

‘MENBİÇ’TEKİ GİBİ OYALAMAYA İZİN 
VERMEYİZ FIRAT’I TEMİZLERİZ’

D ışişleri Bakanı Çavuşoğlu da 
“ABD’nin bizi Menbiç’teki gibi oya-

lamasına izin vermeyeceğiz. Fırat’ın do-
ğusundan YPG’yi temizleyeceğiz” dedi. 
Türkiye’nin mutabakata temkinli bakışını 
ortaya koyan son değerlendirmeyi Bakan 
Akar yaptı. Akar “Süreler, somut hedefler 
koyduk. Müttefiklerimizle hareket etmek 
istiyoruz ama yürümezse B ve C planı gibi 
kendi başımıza yapacağımız hareketleri-
miz olacak” ifadesini kullandı. S/8

Türkiye ile ABD’nin ‘Ankara masasından’ mutabakat açıklamasıyla kalkmasından sonra ardı ardına gelen ‘Washington süreci uza-
tırsa Fırat’ın doğusu için adım atarız’ açıklamaları ‘çatlak mı var’ tartışmalarına zemin oluşturdu. Ankara’nın en dikkat çeken mesajı 
Akar’ın ağzından geldi: Bazı süreler koyduk. Süreç uzarsa kendi başımıza uygulayacağımız B ve C planlarımız var. 

Kardeşliğimizi
böldürtmeyeceğiz

GUVENLI BOLGEDE
BIR SORUN VAR

Davutoğlu ve Babacan’ın açıklamalarıyla yeni parti gündeminin 
ısındığı süreçte Cumhurbaşkanı’ndan dikkat çeken bayram me-
sajı geldi. Erdoğan “Ayrılıklar, şunlar bunlar içine girenler 

olabilir ama kardeşliğimizi güçlendireceğiz” dedi.
 AK Parti Genel Merkezi’nde, parti teşkilatıyla bayramlaşma prog-

ramı düzenlendi. Programa telefonla katılıp partililerin bayramını 
kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik, beraberlik vurgusu yaptı. 
Konuşmasında isim vermeden yeni parti girişimlerini de işaret eden 
Erdoğan şunları söyledi: Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi 
kampanyalar içine girenler olabilir ama kardeşliğimizi böldürtmeye-
ceğiz. Önümüzdeki kongrelerden daha da güçlenerek çıkacağız. S/9

BAHÇELİ: GERİYE DÖNÜŞÜ 
İSTEMEK EN BÜYÜK TEHDİT

Yeni sistemi
pazarlıksız
seviyoruz

 Partisinin ge-
nel merkezinde-
ki bayramlaşma 
programında 
konuşan MHP 
lideri, yeni siste-
me tam destek 
vurgusu yaptı. 

Bahçeli “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ni 
karşılıksız destekliyoruz. 
Pazarlık içinde değiliz. Ge-
riye dönüşü istemek siste-
me haksızlık. Türkiye için 
en büyük tehdit” dedi. S/9

 İYİ Parti lideri Meral Akşener Kurban Bayra-
mı dolayısıyla İYİ Parti Genel Merkezi’nde par-
tililerle bayramlaştı. İslam dünyasının içinde bu-
lunduğu sürece vurgu yapan Akşener “Hem dün-
yanın hem de İslam aleminin zorlu bir sürecinde 
Allah marifet, birlik ve beraberlik nasip etsin” 
ifadelerini kullandı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı 
çektiren Akşener’e oyalı tülbent hediye edildi. S/9
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 Japonya’nın ilk yüz tanıma şirketi olan Ayo-
nix’i kuran bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural, sağ-
lık alanında çığır açacak çalışmaya imza attı. 
Vural, Ayonix sistemiyle kanser, parkinson ve 
alzheimer’ın analizlerini de yapmaya başlaya-
caklarını söyledi. Vural “Yüzden hastalık analizi 
için Ar-Ge aşamasını yüzde 90 tamamladık. Ör-
neğin kalp rahatsızlığınız varsa yüzün bazı kı-
sımlarında değişim başlıyor. Her 9 kadından bi-
rinde potansiyel göğüs kanserini birinci evre 
olmadan tespit edebiliyoruz” dedi. S/10

 Global Web Index’in 46 ülkede 16-64 yaş 
arası 575 bin internet kullanıcısıyla yaptığı 
araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı:  Küresel 
internet kullanıcıları sosyal medyaya günde 2 
saat 23 dakika zaman harcıyor.  4 saat 1 da-
kikayla en çok Filipinler ‘web’de takılıyor’.  Fi-
lipinler’i 3 saat 36 dakikayla Nijerya ve Meksi-
ka izliyor.  Türkiye 3 saat 5 dakikayla listenin 
dördüncü sırasında yer alıyor.  İnternette en 
az geçiren ülkeler ise 45 dakikayla Japonya, 
Almanya ve Fransa olarak sıralanıyor.  S/7

 5-7 Ağustos’taki toplantılarda, güvenli bölgenin koordinasyo-
nu için Türkiye’de bir Müşterek Harekat Merkezi oluşturulması 
kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda ilk ABD askerleri Şanlıurfa’ya 
ulaştı. MSB’den yapılan açıklamada “Müşterek Harekat Merke-
zi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti 
Şanlıurfa’ya ulaştı” denildi. Açıklamada, merkezin gelecek gün-
lerde faaliyete geçirilmesinin planlandığı belirtildi. S/8

ABD askerleri Şanlıurfa’da
MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ’NDE İLK ADIM

‘Türk zekası’
yüze bakıp

kanseri
tanıyacak

İnternet 
sanki bizim 

için icat
edilmiş!

Çardak çöktü
diye satırla
terör estirdiler

Bir büyük acı  
üç büyük  
mucize 
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BİR KADINLA ÇOCUĞUN
HAYATİ TEHLİKESİ VAR

ORGAN BAĞIŞI  
HAYATA BAĞLADI

Bu nasıl bir canavarlık... Avus-
turya’dan tatil için memleke-
ti Kahramanmaraş’a gelen 
Özkan Koyuyeşil’in kiraladı-
ğı çardak çökünce işletme sa-
hipleri duruma tepki gösterdi. 
Sözlü tartışmanın büyümesi 
üzerine işletmeciler, taş sopa 
ve satırlarla aile üyelerine sal-
dırdı. Aileden 10 kişi yaralan-
dı. Darp edilen anne ile çocu-
ğunun hayati tehlikesinin ise 
sürdüğü belirtildi. Dehşet an-
larını anlatan Özkan Koyuyeşil 
“3 çocuğuma keserlerle saldır-
dılar. 25 kişi bizi öldürmek iste-
di” iddiasını dile getirdi.

İzmir’de bir yıldır kalp nakli bek-
leyen 9 yaşındaki hastanın ge-
çen ay beyin ölümü gerçekleş-
ti. Büyük acıyla yıkılan ancak 
duyarlı davranış sergileyen ai-
lesi ‘belki başka hayatlar kurta-
rır’ diyerek evlatlarının organ-
larını bağışladı. Öyle de oldu... 
Bağışlanan böbrekler Sağlık 
Bakanlığı’nın nakil listesinde 
bulunan Gökçenur Şimşek (17) 
ile Oğuzhan Türk’e (16), karaci-
ğer ise Tuğba Doyar’a (8) nakle-
dildi. Aynı hastanede tedavi gö-
ren ‘nakil kardeşler’ sağlıklarına 
kavuşmanın mutluluğunu bir-
likte yaşadı. Bağış yapan örnek 
aileye ortak çağrı yaptı: Onlar 
bir yavrusunu kaybetti ama üç 
tane çocukları oldu.

HÜKÜMET İLE  
TÜRK-İŞ UZLAŞTI

Kamu
işçisine
yüzde 

8+4 zam
 Hükümet ile Türk-İş, 

yaklaşık 200 bin kamu 
işçisinin 2019-2020’deki 
mali ve sosyal haklarını 
belirleyen ‘2019 Döne-
mi Kamu Kesimi Toplu 
İş Sözleşmesi’ üzerinde 
anlaştı. 2019 yılı için yüz-
de 8+4 zam ve seyyanen 
150 TL zam yapılacağı 
açıklandı. Çalışma Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk 
“Ücreti 3 bin 500 TL’nin 
altındaki işçiye 150 TL 
iyileştirme sağlanacak. 
Tüm işçilere gelecek yıl 
için de yüzde 3+3 ve enf-
lasyon farkı oranında zam 
yapılacak” dedi. S/5

 Bursa ve Gelibolu’dan sonra bu kez Balıkesir’in Marmara Adası’nda yangın dehşeti yaşandı. Mestanağa mevkiinde başla-
yan alevler rüzgarın şiddetli esmesi ve sürekli yön değiştirmesinin etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı. Teyakkuz 
durumuna geçen ekipler yangına üç helikopterle müdahale etti. İki ev alevlere teslim oldu. Çok sayıda ev ve otel de boşaltıldı. 
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy “Turizm bölgesi olması nedeniyle odalar dolu” dedi. S/3

Marmara Adası’nda alev kapanı

Kriz merkezi 
oluşturulurken 
bölge sakinleri 
teknelerle, ge-
milerle tahliye 

edildi. 

Bayramda
birlik mesajı

Boyut : 5 * 16 cm
Üretim Tarihi : 13 Ağustos 2019 Salı
Telif Hakkı Sahibi İstanbul Karar Gazetesi
Yayınıdır.
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Hadlerınırlı sayılı insanoğlunun tanımlarından 
biri de “haddi aşmak” olabilir mi? Elbette 
olabilir, oldu, oluyor ve olacak.

Bazı hadler kişiseldir, istediğin gibi 
aşabilirsin. Mesela bir adam “5 metre 
yüksekliğe zıplayacağım” diye bir karar 
alsa ve evinin bahçesinde veya başka bir 
açık alanda fırsat buldukça bu isteğini 
gerçekleştirmeye matuf hareketler yapsa, 
bu sadece kendini ilgilendirir ve zıplama 
yüksekliği haddini aşar veya aşmaya 
çalışır.

Başka bir adam “ben bir oturuşta 50 
kilo patatesli börek yiyeceğim” dese ve 
bunu sürekli tecrübe etmeye kalkışsa 
bu had aşma eylemi de sadece kendini 
ilgilendirir. Bir de börek yapanı tabii ki.

“Ben dünyanın bütün dillerini öğre-
neceğim” diyerek haddini aşma niyetini 
belli eden birine de dünyanın değişik 
dillerinde güleriz.

Netice de bütün bunlar olabilir. 
İsteyen istediği had aşma biçimini seçer 
ve sonuçları da çoğu zaman kendisiyle 
sınırlı kalır.

Gelelim Kurban hakkındaki olur 
olmaz görüş ve yorumlara.

Öncelikle din bir kabuldür, seçersin 
veya seçmezsin; sonuçları yine fena hâlde 
seni ilgilendirir.

Ama din seçiyorsun, bir felsefe 
okulu değil. O dinin hükümleri o dinin 

mü’mini için tartışılmaz şeylerdir. Onlara 
öncelikle iman edilmiştir ve uygulanması 
istenenler behemahâl uygulanacaktır. 
Uygulamamak veya uygulayamamak 
başka, mâzallah ‘bu yoktur’ veya ‘lüzum-
suzdur’ demek bambaşka şeylerdir.

İman ve uygulamadan sonra o 
hükmün hikmetine ermek için düşünsel 
bir cehde girilebilir ki bu da apayrı bir 
şey. Bunu yapabilmek için de belirli bir 
donanımın lüzumundan bahsetmek 

galiba zaid olur. Ki İslam dini bağlamın-
da fâkihler, müfessirler, kelamcılar bunu 
yüzlerce yıldır çok geniş perspektifler 
içinde yapmaktadır.

Ama şimdi nedir? Klavyenin başına 
oturan sübhaneke bilmezler dâhil artık 
kafasına nasıl esiyorsa bu derinlikli 
inanç/ eylem hakkında değişik düzey-
lerde bencil, kötücül, ekonomik, siyasal 
velhasıl dinin kendi ibadet bağlamı 
dışından gazel okumakta, curcuna hey-
heylemektedir.

Günlük pratikler üzerinden yapılan 
konuyla ilgili/ ilgisiz kıyas ve akıl yürüt-
me, dahası   ‘bence’ optiğinden bakma 
zevzekliklerine hiç girmiyorum.

Nass, kültür, coğrafya, gündelik ha-
yat ayırımlarının birbirine karıştırılması 
bir bahs-i diğer.

Dinin sahibi diyanet veya şu bu insan 
değil. Allah’tır. O elbette kendi kitabını ve 
dinini korumaya muktedirdir. 

Allah imandan ve izandan ayırmasın. 
Had olmasa aşılmasından da söz 

edemezdik.
Vardır ve aşılacaktır.
Şöyle anılmadı mı insan; ‘Âciz’, ‘zâ-

lim’, ‘câhil’, ‘aceleden yaratılmıştır’.
Eşref-i mahlûkâtın diğer vechesi 

budur.
İyi bayramlar dilerim, eğer bu müm-

künse!
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Gençlik,

yaşama  sevinci 
ve fanilik bilinci
Kadim dünyada, tecrübe ve yaşlı-

lık yüceltilirken toyluk ve genç-
lik sürekli eleştirilir. ‘ Gençlerin 

hayatın canlılığından çıkaramadıkları 
hakikati, yaşlılar bir köşe taşının yaralı 
yüzünden okurlar’ diyen Mevlana, bu 

anlayışı en açık 
şekilde ifade eder. 
Hayatı ve eseri 
bitmez bir genç-
lik aşkıyla dolu 
Mesnevi şairi, 
içinde bulunduğu 
hatta bir basamak 
yukarı yükselttiği 
geleneksel dün-
yanın ve onun 
zihniyet yapısının 
ruhunu aktarır. 
Elbette, burada 

söz konusu olan sayılarla ifade edilen, 
bedensel gençlik veya yaşlılık değildir. 
Gençlik de yaşlılık gibi bir yöntem ve 
hayata karşı tutum alma meselesidir. 
Eski dünya, sürekliliğini ve yaratma 
cesaretini, elinde tuttuğunu korumakta 
ısrar etmesinde değil üzerine oturduğu 
değerler sistemini yenileyebilme kabili-
yetine borçludur. Bu yüzden gelenekte 
ısrar eder ama gençleşmekten de geri 
durmaz. Şeyh Galip örneğinde olduğu 
gibi, yeni olanın klasiği, kendi gelene-
ğini kurma çapıyla güncellenir. (Genc, 
hazine olduğu gibi yoldur onda) Klasik 
olanın açık yorum niteliğine bürünmesi 
de diyebiliriz buna. Klasik olma ideali 
genç kalmanın özünü de taşır.

Bu yönden bakıldığında, bayramlar, 
kavramdan çok yaşam pratiğinin öne 
çıktığı özel günlerdir bizim geleneğimiz-
de. Pratiği teorisinin önüne geçmiştir. 
Savaş, doğal afet, kitlesel ölüm vb fela-
ketlerin yaşanmadığı ve göreceli de olsa 
hayat dengesinin sağlandığı dönem-
lerde, insandan insana ve toplumdan 
topluma akışın sevgili bir dışavurumu 
olagelmiştir. Geleneğin süzülmüş de-
ğerleri, ipeksi bir yüceltişle niyet ve 
gayretle hayat olmuştur. Çünkü henüz 
aile içi dengeler, toplumsal uyuşum, köy 
hayatı, şehir yaşamı altın oranını koru-
maktadır. Din saf duyuşun kaynağıdır. 
Söz, bir destek efekti olarak yaşamanın 
arkasından gelmektedir. Toplum, bir 
önceki kuşaktan emanet aldığı değerler 
dengesini yüksek bir benimseyiş hüz-
nüyle kucaklamaktadır. Yaşama sevinci 
ile fanilik bilinci kolkola yürümektedir.

Bugün açıkça kabul edilmelidir ki 
Türkiye toplumu dini bayramlarını 
klasik dünyada olduğu gibi karşılama 
ve yaşatma iradesini yitirmiştir. Şehir 
ve köy dengesinin kayboluşu, kent-
leşme, modernleşme, günlük yaşama 
pratikleri, aile içi çözülmeler, kısacası 
eski dünyanın üzerinde ısrar ettiği önce-
likler, gündemden düşmüştür. Alışılmış 
düzeni yenileme şevki kaybolmuştur 
toplumun. (Ramazan ayının her şeye 
rağmen şehirleşmesi yine de kenara not 
edilmelidir) Çünkü elde eski kalmadığı 
gibi yeniliğin yerleşme alanları çelişik 
bir muğlaklığa bürünmüştür. Böylece 
ortada hayat değil söz dolaşmakta, iklim 
etkisi kaybolduğu için söylem şiddeti 
artmaktadır. Ne görece dindar/ muha-
fazakarlık artışı, ne dönemsel din/ gele-
nek karşıtlığı ifade edemez olup biteni. 
Üzerine oturduğumuz toprak ve burada 
oluşturduğumuz kültürel ontolojiyle ir-
tibatlı ve daha derin bir meseledir bu.

H H H
Yahya Kemal, yazılarından birinde, 

Ada’da gittiği bir bayram namazında, 
yaşlıların kendisine gösterdiği duygu 
yüklü ilgiyi aktarır. Batıcı, pozitivist 
algının iktidar olduğu o dönemde, 
gençlerin din ile kurduğu ilişki ile top-
lumun bu ilişkinin derecesine verdiği 
tepkinin niteliği bugünküyle apayrıdır. 
Dünkü manzara daha çok bireysel 
tercih ve tepkilere dayanır. Bugün ise bi-
reyi ve toplumu derinden ilgilendiren/ 
onu aşan, daha kapsayıcı, kaynağında 
modernizm olan bir dizi sebep sonuç 
silsilesi söz konusudur. Toplum ve 
bireyin, bayram özelinde, onu güncelle-
yip hayat kılma kapasitesi düşmüştür. 
Dindarlık, islamcılık, geleneksel mu-
hafazakarlık gibi sosyolojik ve yapay 
refleksler, olanı izah etmekte yetersiz 
olduğu gibi bu tür grupların bu olguyu 
hissetme özelliği, kitlesel iktidar kavra-
mının etkisizleştirme pratiğiyle de daha 
da kemikleşmiştir.

Gelecek on yıllar içinde, pek çok 
konu ve meselede olduğu gibi dini 
bayramlar için de bir gençleşme ihtiyacı 
doğduğu tartışmasızdır. Sözü ve söyle-
mi yüksek ama yaşama inceliği ve on-
tolojisi oyulmuş bir kavramsallaştırma 
yaşamasını sürdüremez. Bu kentleşme 
süreci, bu alt ve üstyapı döngüsü, kendi-
sine özgü bir özgünlük üretemez! Üret-
mesi gerekir mi? Bu biraz da ne olmak 
istediğimiz sorusunu içten sorabilme 
cesaretine bağlı...Yoksa bayramların bir 
yere gittiği yok. İşte geldiler, geçiyorlar.

ÖMER 
ERDEM

oerdem@karar.com midris@karar.com

Geçenler göçtü

Gülünecek bir şey görmüyorum

Bir bayram 
geldi geçti! 
Binlerce gelip 
geçen gibi.... Yük-
lerimiz kervana 
yüklenmiş hızlı 
adımlarla geçiyor 

önümüzden. Biz saplandık kuma el 
sallıyoruz. 

Güle güle çocukluğum. 
Yine gel kaliteli yalnızlığım. 
Daha karpuz kesecektik dost-

larım. 
Allah’a emanet olun sonbahar-

da dökülen yapraklar. 
Kendine iyi bak ölüm. semerin-

de bana da yer ayır...
-Bi sus Selinsu! Sakın kıpırda-

ma! Birazdan umudun geçecek ona 
merhaba de ! Merhaba vedalaşmak 
değildir.

O halde anangillere selam söyle 
umut, yemeğe de bekleriz.

Viyanalı ressam 
Richard Gerstl’in “Gülen 
Adam” tablosunu bir 
kitabımda kullanmıştım. 
Bir otoportredir bu; 

intiharından kısa süre önce tamamladığı 
resimde güler mi Grestl, yoksa ağlar mı 
tamıtamına belli değildir. Acılar içinde 
kıvranan, hayatı tanımakta güçlük çeken 

bir insan gülerse böyle güler, diye düşü-
nüyorum: Düpedüz yırtılarak.

Gülmek, gövdemizin en tuhaf, uçarı 
işaretlerinden biri aslında. İfade dilimi-
zin en karmaşık, çözümlenmesi en güç 
sonucu. Onu gövdenin bütün gramerini, 
sentaks anlayışını, sözlüğünü elden ge-
çirmeden kuşatmaya, anlamlandırmaya 
çalıştığımızda buharlaşıveriyor.

Arkasında bir kimyasal hazırlık var 
şüphesiz. Bir elektrik akımının doğup 
gelişme sürecini andıran bir eğrisi var. 
Gene de kişiden kişiye değişebilen 
özellikler taşıması “olay”ı bir denkleme 
aktarmamızı engelliyor. Kim, hangi du-
rumda, neden gülüyor ya da gülmüyor, 
kesin bilgi yok elimizde. (…) Enis Batur- 
Türkiye’nin Üçlemi- Papirüs yay.
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Yazının ‘incileri’ bir arada
Kitap sanatları ve hat koleksiyonların-
dan oluşan ‘Yazıda Âhenk ve Renk’’ 
adlı sergi, çarşamba günleri hariç her 
gün 22 Aralık’a kadar Sadberk Hanım 
Müzesi’nde görülebiliyor. Kitap sanat-
ları konusunda uzman Prof. Dr. Zeren 
Tanındı’nın küratörlüğünü yaptığı ser-
gide nâdîde el yazması Kur’ân-ı Kerîm, 

dua kitapları, ferman, berat ve vakfiye 
gibi belgelerle Osmanlı döneminin ünlü 
hattatlarının elinden çıkma Hilye-i Şe-
rif, veciz sözleri ve duaları içeren hüsn-i 
hat levhalardan oluşan 200 eser yer 
alıyor.  Sergide yer alan eserler arasın-
da Seyyid Ahmed b. Abdurrahman’nın 
1201’de (1786-87) kopyaladığı Kur’ân-ı 

Kerîm, Mîr Idris Ali tarafından 1789 – 
1807 tarihleri arasında hazırlanmış Sul-
tan III. Selim’in tuğrası, Bağdatlı hattat 
Derviş Ali Talibzâde’nin elinden Delâ’i-
lü’l – Hayrât’ta karşılıklı üç sayfada altın 
ve vişne rengi cetvel içine bol yeşil yap-
raklı pembe gül ve goncalardan oluşan 
yapıtlar yer alıyor. 

Fotoğraf: Abdulkadir Emeksiz

Eskişehir’deki Küllüoba Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan Anadolu´nun ilk şehir 
yapılanması gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Murat Türkteki alanın şehirciliğin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak 

‘’Kazılarda, hayvan ve insan iskeletlerinin yanı sıra bir çömlekte yaklaşık 2,5 milyon tane zarife otu tohumu tespit ettik’’ dedi. 
skişehir’in Seyitgazi ilçesindeki Kül-
lüoba Höyüğü’nde yapılan arkeolojik 
kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına 
dayanan Anadolu´nun ilk şehir yapılan-
ması gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 5 bin 
yıllık insan ve hayvan iskeletlerinin de 
bulunduğu kazılarda, yerleşme planının 
ortaya çıkarıldığını ifade eden kazı baş-
kanı Doç. Dr. Murat Türkteki, “5 bin yıl 
önce ilk şehirciliğin başladığı yerlerden 
birisi. Kazılarda, hayvan ve insan iske-
letlerinin yanı sıra bir çömlekte yaklaşık 
2,5 milyon tane zarife otu tohumu tes-
pit ettik. Zarife otu, bugün tıp alanında, 
aromatik olarak hala kullanılan bir bitki. 
Ayrıca 4 ve 14 yaşlarında 2 insan iskeleti 

daha çıkarıldı” dedi. 1996 yılında başla-
tılan kazılarda milattan önce 3 bin yılına 
uzanan taş sanduka ve çömlek mezar 
olmak üzere toplam 20 mezar alanı be-
lirlenmişti. Küllüoba Höyüğü Kazı Baş-
kanı Doç. Dr. Murat Türkteki, bitişik 
nizam evlerden oluşan şehir yapılanma-
sında yönetici sınıfın ayrı ve daha büyük 
evlerde oturduğunun tespit edildiğini 
kaydederek “Burada avluya bakan, dış 
taraflarında savunma niteliği olan bir-
birine bitişik yapılardan bahsedebiliriz. 
Bu yapılar, kamusal yapıları da içeriyor. 
Dolayısıyla biz burayı, ‘Yukarı Şehir’ 
olarak adlandırıyoruz. Aşağı kısımda ise 
daha çok konut yapıları bulunuyor. Bu 

da aslında, sosyal organizasyonun, sınıf-
laşmanın ve bir yönetici sınıfın burada 
var olduğunu gösteriyor. Şehirleşmey-
le birlikte artık sınıflar ortaya çıkmaya 
başlıyor. Bu sınıfların bir organizasyonu 
var. Burada biz özellikle yöneticilere ait 
bazı yapılar ortaya çıkardık. Bunlardan 
bir tanesi, 31 metre uzunluğunda ve 24 
metre genişliğinde yönetici yapısı. O 
dönem için oldukça büyük ve anıtsal bir 
yapı” ifadelerini kullandı. Kazı alanında 
bulunan 2 insan iskeletinin ardından 
çömlek mezar içerisinde 2-4 yaşların-
da ve 13-14 yaşlarında iki iskelet daha 
bulduklarını kaydeden Doç. Dr. Murat 
Türkteki çocukların anne karnındaki fe-

tüs pozisyonunda gömüldüğünü söyledi. 
Çalışmalarda sadece mimari bulguları, 
çanak-çömleği veya iskeletleri değerlen-
dirmediklerini anlatan Doç. Dr. Türk-
teki, hala tıp alanında kullanılan zarife 
otundan 2,5 milyon adet bulduklarını 
belirtti. Türkteki “İnsana ait her şey ve 
onun dışında, o gün burada olan her 
şey bizim ilgi alanımız. Dolayısıyla hay-
van kemiklerini de bitki kalıntılarını da 
analiz ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. 
Uluslararası antropologlar, zooarkelog-
lar, arkeobotani uzmanlarıyla birlikte 
çalıştıklarını aktaran Türkteki, kazı ça-
lışmalarının yalnızca bölgesel değil ulus-
lararası bir değer olduğunu vurguladı.

E

Höyükten 5 bin yıllık
ilk Anadolu şehri çıktı

1996 yılında başlatılan kazılarda milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlenmişti.
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