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T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE
Konu : Allianoi
İlgi
: Sayın Zeynep Çulha’nın 07.05.2008 tarihli telefon ile iletilen panel daveti hk.
Sayın Zeynep ÇULHA tarafından Üniversiteniz bünyesinde gerçekleştirilecek
“Allianoi” konulu panele panelin programı ve organizasyonu tamamlandıktan sonra
07.05.2008 tarihinde telefon ile davet edilmiş bulunmaktayım. Programım ile anılan
organizasyonun programı uyuşmadığından yine Sayın Zeynep Çuha tarafından röportaj talep
edilmiştir.
Konunun üniversitenizce ilgi derecesi, elimizde rektörlüğünüz veya muhatabımız
olacak makam/makamlarca resmi bir davet olmadığı için Sayın Rektörlüğünüze sunulan bu
yazımıza ilgi sadece telefon konuşmamızdaki Kadir Has Üniversitesi adı geçmesinden
ibarettir.
Eğer muhatabımız Kadir Has Üniversitesi ise, böylesine saygın bir kurumdan
beklentimiz, önemli bir organizasyona şahsımı doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle programınız
sonuçlandırılmadan önce bilgilendirilmemizdir. Takdir edilecek olursa öğretim üyesi olarak
öğrencilerime ders sorumluluğum, Dekan Yardımcılığı sıfatımla idari görevim söz konusudur.
Ayrıca önceden programlanmış önemli randevularım vardır. Önceden belirlenmiş ve
Üniversitemizi ilgilendiren saatli randevularımızı, derslerimi ve idari görevimi sizin programa
uygun hale getirmem beklenmiş olup, maalesef mümkün olmamıştır. Programınıza davet
ediliş tarzımız gayrı ciddi ve lütfen kanaati uyandırmıştır. Sayın Zeynep Çulha’nın
Gaziantep’te röportaj teklifini ise saygıyla selamladığımı ve bir iyi niyet göstergesi olarak
değerlendirdiğimi öncelikle arz etmeyi borç bilmekteyim.
Daha önce yine kurumunuz bünyesinde (?) gerçekleştirilen Allianoi konulu toplantıya
hiçbir davet almamış olmamızın üzüntüsünü ise halen yüreğimizde taşımaktayız.
Arkadaşlarımın/meslektaşlarımın toplantı sonunda beni araması ile edindiğim bilgiler,
Allianoi hususunda gıyabımda asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu hususundadır.
Hukuk devletinde yaşadığımıza ve saygın bir bilim kurumunun yöneticisi olduğunuzdan
cesaretle, katillere dahi savunma hakkı verilirken gıyabında kararlar alınmış/konuşulmuş (?)
önceli olan bir organizasyona en son davet edilişimi sehven değerlendirmekteyim.
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 03.07.2007 tarih ve 115270 sayılı onayıyla
Yortanlı Barajı etki alanında kalan İzmir İli, Bergama İlçesi, Allianoi Antik Kenti’ne ilişkin
olarak İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun

uygun bulduğu DSI II. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “Yortanlı Barajı Göl Alanı Paşa
Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat Projesi” ile ilgili olarak oluşturulan bilim
komisyonunda Prof. Dr. Necati AĞIROĞLU, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Prof. Dr. Hasan
GÖNEN, Yrd. Doç. Dr. Hümeyra BİROL AKKURT ile birlikte bana da yer verilmişti.
Bu komisyondan talep edilen konu:
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Baraj Alanlarından Etkilenen
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması” hususu ile ilgili, Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olan baraj suları altında kalacak taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına
yönelik uygulamayı belirlemek üzere üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyelerinin yer
aldığı bir bilim komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun baraj inşaatları sona erene kadar
çalışmalarını sürdürmeleri hükmü uyarınca görev yapmış komisyonlarca görüş ve tespitler
bizim komisyondan önce ilgili kurumlara sunulmuştur.

Yortanlı Baraj Göl Alanı Paşa Ilıcası Kazı Alanının
baraj suları altında kalması veya kalmaması hususunda herhangi
bir görüş sorulmamıştır. DSİ II. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan
Bizim komisyondan

“Yortanlı Baraj Göl Alanı Paşa Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat
Projesi” ile ilgili görüş talep edilmiştir.
04.10.2006 tarihli ve 717 sayılı ilke kararı, 27.20.2006 tarihli ve 26329 sayılı Yortanlı Barajı
etki alanında kalan İzmir İli, Bergama İlçesi, Allianoi Antik Kentineilişkin olarak İzmir II

Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun
bulduğu DSİ II. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “Yortanlı Baraj Göl Alanı
Paşa Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat Projesi” ile ilgili olarak, Kültür ve
Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 04.10.2006 tarih ve 717 sayılı ilke kararı
gereğince 03.07.2007 tarih ve 115270 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile oluşturulan
bilim komisyonumuzun net görüşü,

DSİ II. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve Kültür Bakanlığı
İzmir II no.lu Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
27.11.2006 tarih ve 2579 no.lu kararı ile uygun bulunan “Yortanlı
Baraj Göl Alanı Paşa Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat
Projesi’nin değerlendirilmesine ilişkin kanaatimiz aşağıda
belirtilmiştir;
Paşa ılıcası kazı alanı seviye olarak minimum ve maksimum su
sevyeleri arasında bulunmaktadır. Bu bakımdan işletme sırasında
zaman zaman su altında zaman zaman açık havada kalacaktır. Bu
durum mimari buluntular olan kagir duvar, tonoz kemer vb.
elemanların bağlayıcıları “klima farkı, nem oranlarının ani
değişimi, elemanları örtecek olan su kütle ağırlık ve basıncı ve

çözücü etkisi” ile çözülmesine ve dolayısıyla yapı elemanlarının
ayrışmasına ve tahribatına neden olacaktır.
Yortanlı Baraj göl alanında kalacak olan Paşa Ilıcası Kazı alanının
çepeçevre duvar ile çevrilmesi durumu değerlendirilmiştir. Yukarıda
açıklandığı gibi bir kagir duvar ile çevirme baraj boş iken taşkın
akışlarına karşı, baraj dolu iken katı madde yığılmalarına karşı
etkili olmayacaktır.
Dolayısıyla DSİ’nin hazırladığı proje mevcut haliyle uygun
görülmemiştir.”
Baraj inşaatına izin verilmesi, bu inşaat süresince kazı ve restorasyon çalışmalarının
yürütülmesi, kazının sonuçlanması, barajın sonuçlanması ve su tutmaya hazır hale getirilmesi,
taşınmaz kültür varlıklarının baraj gölü altında kalıp kalmaması konularıyla hiçbir ilgimin
olmadığı somut biçimde ortadadır.
Yukarıda sunulan değerlendirmemizden başka daha ne yapabilirdik? Bu bağlamda şahsıma ve
bilimsel kimliğime yapılacak olan her türlü saldırı ile ilgili yasal hakkımızın saklı tutulduğunu
bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
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