Kitap Tan~tma:
V. Sevin, - N. Arslan Sevin, - H. Kalsen, Harput Kale Mahallesi'nde
Osmanl~~Ya~am~, Ege Yay~nlar~, ~stanbul 2010, 275 sayfa, 222 resim, 16
plan ve 1 harita.
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~An~tlar ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün izinleri
ile Elaz~~~Müze Müdürü Haydar Kalsen ba~kanl~~~nda, Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof.
Dr. Necla Arslan Sevin'in bilimsel sorumlulu~u alt~nda 2005 y~l~nda ba~layan
Harput Kale Mahallesi arkeolojik kaz~lan= ilk 5 y~ll~k sonuçlar~n~n tamuld~~~~eser
yedi bölümden olu~maktad~ r.
Tarihi Urartulara kadar uzanan Harput kenti haldunda bugüne kadar pek çok
çal~~ma yap~lm~~t~r. Bunlardan en kapsaml~s~, Harput'ta do~up büyümü~~ ~shak
Sunguro~lu'nun 4 ciltlik Harput rollannda adl~~eseridir'. Yap~tta kent tüm yönleriyle
ele al~narak ayr~nt~lar~yla incelenmi~tir. Daha sonra Nurettin Ard~ço~lu Harput
Kalesi surlanndaki çe~itli dönemlere ait lUtabeleri yay~ nlayarak kent tarihini bir
ba~ ka monografya halinde ele alm~~t~r2. Kent son olarak Ermeni tarihçi R.G.
Hovennisian'~n Armenian Tsopk adl~~Idtab~ndaki çe~itli makalelerle de~erlendirmi~tir3.
Her biri de~erli ve emek verilmi~~bu çal~~malar, daha çok yaz~l~~ kaynaklara
dayand~nlm~~~ve sonuçlara bu yolla ula~~lmaya çal~~~lm~~t~r.
A~a~~da tamtmaya çal~~aca~~= Harput kitab~ nda ise, vanlan sonuçlann
önemli bir bölümü arkeolojik kaz~~verilerine dayand~nlarak, konuya farkl~~bir aç~dan
yalda~~lnu~ur.
"Giri~" bölümünde ana hatlanyla Urartulardan Osmanl~'ya Harput tarihi
anlat~lm~~; co~rafi durum, sosyo-ekonomik ve kültürel yap~, tar~msal verimlilik,
önemli ticaret yollan= kesi~ti~i hassas konum vb. özellikler ünlü seyyahlann gezi
notlanndan al~nt~~yap~larak özetlenmi~tir. Örne~in Barkley'in Harput'u Bursa ile
luyaslamas~ ; Brant, Ainsworth ve Hauptmann'~n tar~ msal zenginlikleri dile getirmesi;
Tozer'in kentte yap~lan ~araplardan bahsetmesi; John Murray'~ n çok iyi kalitede
~arap, ya~~ve pamuk üretildi~i bilgisini vermesi ~ehirdeki tar~msal faaliyetlerin
tarihsel geli~im sürecini aç~k ~ekilde ortaya koymaktad~ r. XX. yüzy~l~n son
çeyre~inde gerçekle~ tirilen Keban ve Karakaya Baraj~~Kurtarma Kazdan'nda ele
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geçen buluntular ~~~~~ nda bölge tarihi tüm ihti~am~yla ortaya ç~kar~lm~~; Harput
Kaz~lan ise bu tarihsel zenginli~in süreklili~ini gözler önüne sermi~tir.
Gezgin, misyoner ve sanatç~lann kaleminden al~nt~larla desteklenen "Harput'un
Ünlü Konuklan" adl~~ ikinci bölümde, günümüzde neredeyse tamamen yok olmu~~
kentin geçmi~i, farkl~~co~rafya ve kültürlerden gelen insanlann görgü tan~kl~klanyla
yans~t~lm~~t~r. Örne~in iranl~~ yazar Hamdullah el Müstevfi Kazvini'nin 1340,
Venedikli elçi Giosafa Barbaron'un 1471, Ermeni kökenli Polonyal~~rahip ve seyyah
Simeon 1613 ve nihayetinde Evliya Çelebi'nin 1649/50 tarihli gözlemleri... Ünlü
Frans~z co~rafyac~~Xavier Hommaire de Hell'in Harput tasvirinde belirtti~i; e~ribü~Tü ve dolambaçl~~sokaklar, topraktan evler, güzel ta~larla örülü kap~lara Kale
kaz~lar~nda aynen rastlanm~~~ve bu mimari doku kitapta aynnt~l~~ ~ekilde ele
al~nm~~t~r. Böylelikle yaz~l~~bilgi ve belgeler arkeolojik kaz~~ile temellendirilmi~tir.
"Harput Mahallelerine Genel Bak~~" ba~l~kl~~ üçüncü bölümde, büyük çapta
tahrip olmu~~mahalleleri daha iyi anlayabilmek için, Harput Kenti hüzün ve keyif
kan~~m~~ gezilerle ba~tanba~ a yürünerek taranm~~t~ r. Tarih içinde kaybolmaya yüz
tutmu~~bu mahallelerdeki inceleme gezilerine bizzat kat~larak ~imdiye kadar görev
yapt~~~m Harput'u adeta yeniden ke~fetti~imizi zannettim desem abartm~~~say~lmam.
Örne~in Elaz~~~yöresine ait oldu~unu bildi~im "Çatalkaya K~~lad~ r" türküsünün
bestelendi~-i mahalleyi yerinde görmek ve bu mahalle üzerinde bir askeri k~~la ve
genelevin varl~~~n~~ ö~renmek... Bu yap~ t Harput'a gelen yerli ve yabanc~~ziyaretçiler
için bir el kitab~ , bir rehber olma özelli~ini ziyadesiyle kar~~layacakt~ r. Harput
mahallerinde tespit edilen gayri müslim yerle~imlerini konu eden sat~ rlar, yabanc~~
ziyaretçiler için ula~~ lmaz bir bilgi kayna~~~niteli~indedir. Büyük bir emek sonucu
ortaya konan bu bilgilere yenilerinin eklenmesi, yap~lacak daha kapsaml~~ kaz~~ ve
yüzey ara~t~rmalanyla sa~lanacakt~ r. Örne~in çal~~malar s~ras~ nda yeri tespit edilen
Sarayhatun Camii önündeki, yak~ n bir zamana kadar ayakta olan ve sonras~nda
y~kt~nlm~~~muvakkithanenin bulundu~u yerde kaz~~yap~lmas~~ve rekonstrüksiyonunun
haz~rlanmas~, bölge kültürü aç~s~ ndan son derece önemlidir; çünkü bu resmi yap~n~n
temellerinin sa~lam olarak bulunmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Kitab~ n "Kale Mahallesi" bölümü benim için en heyecan verici sayfalar; çünkü
neredeyse tamam~ nda kendimi bir parças~~olarak hissetti~im kaz~~günlerini her
sat~rda ya~ad~m. Kaz~y~~ yapan vefakâr arkeolog ve sanat tarihçisi arkada~lar ile
ekibimizin yeti~mi~~kalifiye i~çilerinin konu~ malan, çapa ve mala sesleri kulaklanmda
çmlar gibi oldu. ~ahs~ma katt~~~~tecrübe ve bilgi birikiminin meslek hayat~mda
benim için büyük bir ~ans oldu~unu dü~ündü~üm kaz~ lar öncesinde benden Harput
Kalesi ile ilgili bir tan~ m istense, en fazla üç-dört sat~rl~ k bir yaz~~ ç~kard~. Ancak
kaz~lar sonras~nda gün ~~~~~ na ç~ kanlan mahallelerin varl~~~~ve bu mahalleler içindeki
ya~am izleri, Kale içerisinde hiç de basit olmayan ve üç dört sat~rla geçi~tirilmeyecek
bir ya~am sürdürüldü~ünü göstermektedir. Kitab~ n çe~itli bölümlerinde de~inilen
ünlü seyyah, gezgin, ara~t~ rmac~~ vb. yazarlar~n notlann~ n da dikkate al~narak
yap~ld~~~~Harput Kale Kaz~s~~sonuçlan incelendi~inde, ara~t~rmalar~ n arkeolojik
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kaz~larla desteldenmesi gereklili~i aç~kça ortaya ç~kmaktad~r. Yaz~l~~belgelerle
desteklenen bu kitaptaki tapu kayulan ve ~er'iyye sicil kay~tlar~n~n aynnt~l~~bir ~ekilde
irdelenmesi, kesinle~mi~~tarih vermeye olanak sa~lam~~t~r.
"Osmanl~~Arkeolojisi ve Harput Kaz~lan" adl~~bölümde arkeoloji bilimi ve
yöntemlerinin, yak~n tarih ara~t~rmalar~ ndaki önemi vurgulanm~~, Türkiye'de tarih,
arkeoloji ve sanat tarihi dallann~ n birbirleriyle ili~kileri, bak~~~aç~lan ve geli~imleri
üzerinde durulmu~tur.
"Kaz~~Sonuçlar~: 2005-2009 Y~llar~" adl~~bölüm, 5 sezon süren kaz~lar boyunca
ortaya ç~kar~lan mekânlar ile ele geçirilen buluntular~n aynnt~l~~ olarak
de~erlendirildi~i sayfalarda adeta kaz~~teknilderi üzerine bir ders verilmektedir.
Kaz~larda ortaya ç~kar~lan alanlar~ n neredeyse 1/3'ü üsderi örtülerek koruma alt~na
al~nm~~t~r. Korumac~l~k ad~na ~ahs~ma tecrübe kazand~rd~~~na inand~~~m bir kaz~~
gününde; Kaleye ç~k~~~~ sa~layan ana caddenin zeminini bulmak amac~yla zindan
giri~i önünde sondaj çal~~malar~~ ba~lat~lm~~, ortaya ç~kar~lan ta~~kaplamal~~ ve
basamald~~yap~~bizleri çok heyecanland~rm~~ u. Sondaj sonucunu hocalanm~za haber
verip 4 m geni~li~indeki bu caddenin tamam~yla aç~ld~~~nda çok güzel ve ihti~aml~~
bir kale giri~ine sahip olaca~~m~z~~heyecanla anlatt~~~m~zda hocalanm~z~n "hay~r, ç~kan
yappn beeleyip tekrar kapat~yoruz çünkü Kalede ileriki y~llarda yap~lmas~~muhtemel çal~~malarda
bu basamaklar~n zarar görme ihtimali var" diyerek sondajlan kapatmam~z~~söylemesi
bizleri k~smen de olsa hayal k~r~kl~~~na u~ratm~~u. O y~llarda tam olarak idrak
edemedi~imiz bu geli~meler sonras~nda 2010-2011 y~llar~nda ba~lat~lan
restorasyonlarda gördü~üm, kaleye ini~~ ç~k~~~~ sa~layan araç trafi~i o günkü
konu~malan hat~ rlamama vesile oldu. Gelecek dü~ünülerek yap~lan bu korumac~l~k
anlay~~~ na dair mesleki tecrübe bizlere unutulmayacak e~siz bir ders olarak kalm~~t~r.
Kitapta, 1523 tarihli bir Osmanl~~ kay~t defterinde ve Evliya Çelebi'nin
notlannda sözü edilen Kale Camii içinde yap~lan kaz~~ ve sondaj sonuçlar~~
ayr~nt~lar~yla aktanlm~~ ; Evliya Çelebi'nin notlanndaki minare çeli~kisi de 360 y~l
sonra çözülmü~ tür. Yine cami tarihi hakk~ ndaki yorumlarda; buluntular, mimari
yap~~ ve tabakala~malar ile kaya temellerinin esas al~nmas~, kaz~~ciddiyetini
göstermede e~siz bir örnek gibidir.
Ana caddeye ba~lant~lar~~olan ticarethane, dükkân ve atölyelerde yap~lan
çal~~malar~n anlat~ld~~~~saurlarda kullan~m amaçlar~~ tam olarak bilinmeyen birçok
mimari yap~n~n i~levi haldunda ayr~nt~l~~de~erlendirmelerde bulunulmu~tur.
Konutlar~n anlat~ld~~~~bölümde, Harput konut mimarisinin ayn~~zamanda
Anadolu evlerinin bir yans~mas~~oldu~u görülmektedir. özellikle buralarda cam izine
rastlanmamasma dair yap~lan yorum, evlerde kullan~lan ayd~nlatma hakk~nda farkl~~
bir yakla~~m sunmaktad~ r. Konut mimarisi ile ilgili olarak ünlü seyyahlann görü~leri
ve konut sat~~~sözle~melerinin bulunarak okurlara aktar~lmas~, çal~~mada ayr~nt~lara
verilen önemi göstermektedir.
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"Küçük Buluntular" ad~m ta~~yan bölümde kaz~larda ele geçen e~yalar derlenip
tan~t~ lmakta; bulunduklan ortamlar, sosyal çevre ve Harput'un di~er bölgelerle ticari
ili~kileri ba~lam~nda ele al~nmaktad~ r. Seramikler üzerinde ayr~nt~l~~ tan~mlama ve
çizim çal~~malan yap~lm~~; yo~un olarak rastlanan pi~mi~~toprak tütün lüleleri
üzerlerindeki bask~~bezemeler ve usta damgalan ise bölgede tütün lülecili~i hakk~nda
daha önceleri dü~ünülmeyen yalda~~mlann ortaya ç~kmas~n~~ sa~lam~~t~r. Yine
özellikle yöresel ad~yla "~eye" olarak bilinen cam bilezik parçalan hakk~nda sunulan
bilgiler, Harput ticaret hayat~n~ n Italya, Çekoslovakya ve Filistin'e kadar uzand~~~n~~
göstermesi aç~s~ndan oldukça de~erlidir. Özellikle küçük buluntular aras~ nda yer
alan basit bir sigara U~~d~ ndan elde edilen ç~ kanmlar son derecede de~erli ve
ö~reticidir. Normal ~artlarda ka~~t parças~~olarak gördü~ümüz bir buluntunun
de~erlendirme sonuçlan okundu~unda, arkeoloji biliminin ne kadar titiz bir çal~~ma
gerektirdi~i bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Sigara kâ~~d~n~n Halep'te bir
fabrikada üretildi~inin, fabrika ad~~~~n tespiti ve üzerindeki yaz~lann tercümesi
sonucu; önemsenmeyecek kadar küçük bir sigara kâ~~cl~ndan ne denli de~erli bilgiler
edinilece~inin kan~t~d~r.
Kitab~n son bölümü "Kayaya Oyulmu~~Tesisler ve Harput Zindan~" ad~n~~
ta~~maktad~r. Tarihin karanl~k sayfalanna s~k~~~p kalm~~~Urartu Kalesi, günümüze
gelene kadar çe~itli uygarl~klara hizmet etmi~tir. Osmanl~~Dönemi'nde genç ve güzel
bir k~z~n karanl~klar içinde ya~ad~~~~varsay~lan ve efsanelere konu olan yer alt~~tesisi
hakk~ nda H.1301/M.1883-84 tarihli Mamüret-ül Aziz Salnamesi'nin verdi~i bilgi
ilgi çekicidir. Burada belirtilen yer alt~~tesislerinden biri Bizans, biri Artuldu, biri de
Urartu dönemi özelliklerini yans~tmaktad~r. Artuklu Dönemi'nde Harput Kalesi'ne
ün kazand~ran olaylar 1122-1123 y~lannda meydana gelmi~tir. Hem Islam, hem
Türk, hem de Ortaça~~Avrupa tarihi yönünden büyük önem ta~~yan bu olaylar,
dönemin Latin, H~ ristiyan ve Islam tarihçileri taraf~ ndan kaydedilmi~tir. Kudüs
Haçl~~ Kral~~II. Baudoin (ya da Baldwin) ve kuzenlerinin hapsedildi~i Ortaça~~
tarihinin en heyecan verici sayfalann~ n konu edildi~i bu bölüm, kitab~n en etkileyici
sayfalar~~aras~ndacl~r diyebiliriz.
XVI. yüzy~l~n ba~lar~nda Osmanl~~yönetimine giren Harput'ta hemen bir
darphane kuruldu~u bilinmektedir. Burada, ilk Osmanl~~sikkelerini bast~ran Yavuz
Sultan Selim paralar~ ndan hiçbirine rastlanmamas~ , kazdann devam etmesi
gereklili~ini aç~kça ortaya koymaktad~r. Kitab~n "Sonuç" bölümünde bu kaz~lara
neden ba~land~~~~ve neler dü~ünülerek durduruldu~~~~sorusuna cevap arand~~~n~~
görüyoruz. ~ahsen bu sorulara halen bir cevap al~nabildi~ini dü~ünmüyorum.
Çünkü 2005 y~l~ nda büyük umut ve projelerle ba~lat~lan kaz~lar~n en verimli
döneminde durdurulmas~~hayret verici. Kitab~n giri~~bölümünde de de~inilen;
Harput, kale ve yerle~im alan~~ olarak ilk kez ne zaman kurulmu~ tur? Harput ad~~
nereden gelir, kökeni nedir? sorular~na sa~l~kl~~ve güvenilir cevaplar verebilmek için
Harput Kale Kaz~lar~ 'mn daha kapsaml~~ve sistemli bir ~ekilde devam etmesi
gerekti~i inanc~nday~m. Yine kitab~n son sözünde yaz~ld~~~~üzere ~imdi yap~lacak i~,
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yüz elli y~l kadar önce terk edilmeye ba~layan ve XX. yüzy~l~n ba~lar~nda tümüyle
~ss~zla~an bu mahalleyi, vakit yitirmeden asl~na uygun ~ekilde, hiç olmazsa k~smen
restore edip bir aç~k hava müzesi haline getirmek olmal~d~r.
Öncelikle bir okur ve sonras~nda bir Elaz~~l~~ olarak bizlere böylesine de~erli
bilgi ve birikimlerini aktard~~~; Harput hakk~ndaki zihinlerde olu~an zamansal ve
mekânsal tüm kan~~ld~klan gün be gün ayd~nlatmaya çal~~t~~~~için kitab~n yazarlanna
harcad~klar~~emek ve s~n~rs~z mesailerinden dolay~~sayg~~ ve ~ükranlar~m~~sunmay~~ bir
borç biliyorum...
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