Artemis Perasia Rahibeleri'nin Kenti Kastabala, "Bir sütun da sen dik"
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK başkanlığında arkeolojik kazı
çalışmaların sürdürüldüğü Kastabala Antik Kenti'ne (Osmaniye) Nisan 2015'te yeni bir tur
düzenlemeyi planlamaktadır.
Antik Çağ'da kentlerin vatandaşları, kamusal yapıların inşaatlarına imkânları ölçüsünde katılmaktan
onur duyarlardı. Çoğu zaman masraflarına katkı sağladıkları yapının veya bir sütunun üzerine
kitabelerle onların isimleri kazınırdı. Bu yaklaşımdan esinlenerek Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu'nun
başkanlığında arkeolojik kazı çalışmalarını gerçekleştirdiği Perge kentinde, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfının mütevelli, dost ve gönüllülerinin destekleriyle çok sayıda sütun ayağa kaldırılmış ve
kaidelerine de küçük birer plaketle destekçinin ismi yazılmıştı. Üç yıl kaide üzerinde duran isimler
daha sonra arkeolojik alanın girişinde bir genel panoya yerleştirilmişti.
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı şimdi benzer bir uygulamayı Osmaniye ili Cevdetiye Beldesi
sınırları içerisindki Kastabala kentinde de gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Kastabala
bilindiği gibi Anadolu’nun önemli ören yerlerinden biridir. Kentte Bakanlar Kurulu kararlı izinle
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Kültür ve Turizm bakanlığı adına Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek
başkanlığında çok sayıda bilim insanından oluşan bir ekiple 2009 yılından beri bilimsel arkeolojik
kazı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Kastabala'nın bilinen tarihi Geç Neolitik-Erken Kalkolitik
Döneme kadar uzanmaktadır. Ancak kentin günümüze ulaşan kalıntıları tamamen Roma Dönemi'nden
kalma olup, Ortaçağ'ın sonunda tümüyle terk edilmiştir. Yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre,
Kastabala farklı yüzyıllarda hayli önemli bir dini merkez olmuştur.
Her ne kadar bazı zorluklar ile karşılaşılsa da kent altı yıldır Prof. Dr. Turgut ZEYREK başkanlığında
yapılan kazılarla yavaş yavaş açığa çıkmaktadır. Antik tiyatro, hamam, kilise, mezarlar ve Sütunlu
Cadde kısmen ortaya çıkmış olan günümüze ulaşmış yapılara örneklerdendir. Restorasyon
uygulamaları ise özellikle Sütunlu Cadde'nin devrilmiş sütunları üzerine odaklanmaktadır. Devrik
durumda bulunan, hayli geniş çapları ve uzun boyları olan Kastabala'nın sütunları, yeniden ayağa
kaldırılmayı ve eski görkemli pozisyonlarına geri dönmeyi beklemektedir.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ‘nın Kastabala Antik Kenti'ndeki devrik sütunların ayağa
kaldırılması için 2014 yılında başlattığı ve halen devam eden böylelikle özelde bir ören
yerinin, genelde ise ülkemizin paha biçilemez kültürel mirasının önemli bir parçasının daha
restorasyonuna katkıda bulunulmasını hedefleyen kampanyaya tüm Osmaniye halkını,
Osmaniye’ye gönül vermiş herkesi davet etmekteyiz.

