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32 y~l birlikte çal~~t~~~m hocam Prof. Dr. Baki Ö~ün'ün 11 Aral~k 2001
günü aram~zdan ayr~lmas~n~n hemen ard~ndan, O'nun biyograf~sini yazmak
görevi bana verildi~inde, içine dü~tü~üm dayan~lmaz s~k~nt~n~n tarifini yapamam. Dile kolay! sevecen; özverili; alçakgönüllü; i~birlikçi; birle~tirici; sebatkâr; luskançl~~~n ve hoyratl~~~n de~il, payla~~mc~l~~~n ve ho~görücülü~ün
örnek bir temsilcisi; her zaman s~cak tuttu~u içindeki kuva-i milliye ruhunu
bir "a~~" gibi etraf~ ndakilere enjekte eden ve bu yolla daha çok gelecek nesli
yaratma çabas~~içindeki "hoca gibi hoca" ile birlikte dolu dolu geçirilen tam
32 y~l... "~nsan kaybetmek çok kolay, ama kazanmak çok zordur" felsefesini
kendisine bir ya~am biçimi olarak seçerek kendi ekolünü yaratmay~~becerebilen bu ender ve güzel insan~n bedeni, bugün art~k yok. Bu ba~lamda, O'nunla birlikte çal~~ma ~ans~n~~yakalam~~~olan ben, daha do~rusu bizler, yaln~zca arkeoloji bilimini payla~u~~m~z hocam~z~~de~il, s~k~nt~lar~m~z' ve sevincimizi bizim yüre~imizle dinleyebilen tek dostumuzu da kaybettik. Kaunos
kaz~s~mn yerli ve yabanc~~ekip üyeleri olarak ac~m~z kal~c~d~r. Ama O'nu, hep
bizimle beraber ve hep bizim yan~m~zda hissederek ilkelerini gelecek ku~a~a
aktarmak, birincil görevimiz olacakt~r. Ancak belki bu yolla O'nun ve bizlerin ruhu bütünle~erek bir arada huzur bulabilecektir.
1922 U~ak do~umlu Prof. Ö~ün'ü, üniversite ya~am~m~n daha ilk günlerinde tan~ma ~ans~na sahip oldum. Diyebilirim ki, O'nun ders anlau~~ndaki
her zaman s~cak tuttu~u heyecan~, benim bu mesle~e "a~~k" olmamdaki en
büyük etken olmu~tur. Daha üniversite s~ralar~nda O'ndan edindi~im Hellen
boyal~~serami~i hakk~ndaki temel bilgilerimin esas~nda, aradan geçen bunca
zaman içindeki yeni literatürün deste~ine ra~men çok da büyük de~i~iklik
olmam~~sa ve bugün ayn~~konuda ben de profesyonelce ders verebiliyorsam,
bu, O'nun nas~l iyi bir e~itimci oldu~unun önemli bir göstergesi say~lmal~d~r.
Seramik resim sanaun~~kuru bir madde olarak anlatmanu~, onu resimleyen
ustan~n karakterini yaln~zca kendi f~rças~nda bulmam~~, O'nun her türden iç
dünyas~n~~da yans~ tarak, bu cans~z malzemeye felsefi bir ruh kazand~rmay~~
bilebilmi~tir ki, bu da bir ö~retim üyesinin "olmazsa olmaz~ndand~r".
Belleten C. LXVI, 13
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Merhum, Ankara Gazi Lisesi'nden 1942 y~l~ nda mezun olduktan sonra,
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nin önce Co~rafya Bölümü'ne kaydolmu~,
ama kendi anlat~m~yla O'ndaki macerac~~ ruh, e~itimini Arkeoloji alan~ na
kayd~rm~~ur. 1947 y~l~ ndaki mezuniyetinden sonra k~sa bir dönem Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görev yapm~~, bir y~l sonra Arkeoloji Bölümü'nde aç~lan asistanl~ k s~ nav~ n~~kazanarak, ö~retim üyesi olma yolundaki
ilk ad~m~ n~~ atm~~t~r (1948). Kendi anlat~m~na göre, s~nav~~kazanmas~nda
daha o y~llarda iki ayr~~yabanc~~dili, ~ngilizce ve Frans~zca'r biliyor olmas~n~n
rolü çok büyük olmu~tur. Sonralar~~Almanca'r da eklemi~~ve böylece zaman
içinde bu üç ayr~~dili hem konu~ma, hem de yazabilme rahad~~~na ula~m~~t~r. Yabanc~~dil bilmenin, bilim adam~~olman~n en büyük gerelderinden biri
oldu~una o denli inanm~~ur ki, bunu yaln~z bizlere a~~lamakla kalmam~~, bu
dilleri ö~renmemize bile bizzat kendisi zaman ay~rm~~, eme~ini ü~enmeksizin keyifle vermi~tir.
1948-1951 y~llar~~aras~nda hepimizin hocas~~Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~ ndaki Bayrakl~~kaz~lar~nda, 1225 m2 lik "H Açmas~" n~~John
Cook ile birlikte özenle yürütmü~~ve alt katmanda ele geçen binlerce tek
renkli parçan~n pek ço~unu y~llar~n~~alan bir u~ra~tan sonra bir araya getirebilmi~tir ki, bu güç i~i ancak mesle~ine duydu~u sevgisi ve tükenmek bilmeyen sabr~yla becerebildi~ini hemen her f~rsatta anlatmak, O'nu, dinlemek de
bizi, mutlu etmi~tir. ~Ö 1050-750 y~llar~n~~kapsayan bütün bu parçalardan
yeniden yaratt~~~~27 kap, kendi doktora konusu olarak belirlenmi~, 1954 y~ l~nda tamamlad~~~~"Anadolu'da I. Binde Gri Seramik (Protogeometrik ve
Geometrik Dönemler)" ba~l~kl~~bu doktora çal~~mas~nda yapt~~~~stilistik analizin sonucu olarak, bunlar~n Myken dönemiyle olan ili~kisini ortaya koymu~tur. Bu eser, Anadolu Protogeometrik ve Geometrik serami~i üzerine bugüne kadar yap~lm~~~hemen tüm ara~t~rmalarda müracaat edilen bir "ba~~yap~ t" hüviyeti kazanm~~~olmas~na ra~men, büyük bir talihsizlik sonucu yay~nlanamam~~t~r. Bizlere dü~en, O'nun hâlâ daha güncelli~ini koruyan bu
önemli ara~t~rmas~n~, noktas~ na bile dokunmadan bilim alemine sunmakur
ki, bunun haz~ rl~klar~na ba~lan~lm~~ur. Ayn~~talihsizlik, Bat~~Anadolu Protogeometrik serami~in Attika ile yak~ n benzerlik göstermesine kar~~n, onlar~n
yerli Myken ve Submyken gelene~e ba~l~~oldu~u sonucuna ula~t~~~~"Bat~~
Anadolu'da Protogeometrik Devri Yunan Boyal~~Serami~i" ba~l~kl~, 1963 y~l~~
Mart ay~nda tamamlanan doçendik çal~~mas~n~n da ba~~na gelmi~tir. Bu eseri
de yarmlatmak, O'na ve bilim dünyas~ na kar~~~olan yükümlülüklerimizin ba~~nda gelmektedir.
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Profesör Ö~ün, Bayrald~ 'mn d~~~ ndaki kaz~~çal~~malar~ n~~1956 y~l~ na kadar yine hocas~~ ile birlikte sürdürmü~tür: 1952-1956 y~llar~~aras~ nda Sinop ve
Foça; 1953-1956 y~llar~~aras~ nda ise Kyme. Bu arada, hocas~ n~ n tavsiyesi üzerine Profesör Woolley ba~kanl~~~ ndaki Tell Açana (Alalah) kaz~ lar~ na k~sa
süreli olarak kaulm~~ur. Burada etkisinden hiçbir zaman kurtulamad~~~~öylesine bir olaya ~ahit olmu~tur ki, "ders ç~ kartmak" ad~ na bunu hemen her f~rsatta anlatmaktan keyif duyard~ . Bu anekdot, Profesör Woolley'in çal~~mas~ na
ba~lamadan önce, her defas~ nda masas~~önünde seremonial bir jestle sayg~yla
e~ildikten sonra sandalyesine oturmas~d~ r ki, bilime duyulan sayg~, bilimin
kutsiyeti herhalde bu olmal~d~ r. T~ pk~~ kendisinin, nerede ve hangi ~artlarda
olursa olsun i~ine hiçbir zaman t~ ra~s~z ba~lamad~~~ , ~~ k giyinmeden
fakülteye gelmedi~i gibi...
Ya~am~~süresince hep ~ükran duygular~ n~~ön plana ç~ kararak sayg~~ ve övgüyle söz etti~i hocas~~ ile olan anla~mazl~~~~yan~ nda, O'ndaki do~u ve bat~~
medeniyetleri aras~ ndaki kültür al~~veri~lerini, havas~ n~~ teneffüs ederek ortaya koyma a~k~, kendisini Do~u Anadolu'daki ara~ t~rmalara yönlendirmi~~
olmal~d~r ki, 1959 y~ l~ ndan ba~layarak 1964 y~l~ na kadar Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~ nda, Urartu bölgesindeki arkeolojik ara~t~rmalar için kurulan
yeni bir bilim ekibinin üyesi olmu~tur. Van ve çevresindeki ara~t~ rmalar~ n
esas merkezi, ilin hemen arkas~ ndaki Toprakkale ile Gürp~nar ilçesinin s~ n~ rlar~~içinde bulunan Çavu~tepe'dir. Bu ara~t~ rman~ n sonuçlar~ , aralar~ ndan
kendisinin de bulundu~u ortak isimlerle yay~nlan~ rken ("1959 Toprakkale
Sondajlar~~ve Bölgedeki Çal~~malar", TürkAD 10.2 [1960] 1961, 22 vdd.;
"Van Toprakkale Kaz~~Heyetinin 1960 Y~ l~~ K~sa Çal~~ma Raporu", TürkAD
11.2 [1961] 1962, 30 vdd.; "Van Toprakkale Kaz~~ Heyetinin 1961 Y~l~~ K~sa
Çal~~ma Raporu", TürkAD 11.2 [1961] 1962, 33 vdd.; "Toprakkale ve Çavu~tepe Raporu 1962", TürkAD, 12.1, 1964, 19 vd.; "Van Çevresi 1963 Çal~~malar~", TürkAD 12.2 [1963] 1965, 34 vdd.), Toprakkale'deki çal~~malar~ n bilimsel ilk sonuçlar~, uluslararas~~ bir süreli yay~ nda kendi imzas~yla bilim dünyas~ na tan~ t~lm~~ur ("Kurze Geschichte der Ausgrabungen in Van und die
türkischen Versuchsgrabungen auf Toprakkale 1959", ZDMG 111, 1961, 245
vdd.).
Urartu, Hoca için art~k vazgeçemedi~i bir tutku olmu~~olmal~d~ r ki, 1964
y~l~ ndan ba~layarak 1974 y~l~ na kadar özellikle Van-Bitlis-A~r~~ üçgeni içindeki
maceral~~ bilimsel ara~t~ rmalar~ n' hayat~~ pahas~ na da olsa sürdürmü~ tür.
Hatta gönlünü bu bölgeye öylesine kapurm~~ ur ki, ara~t~rmalar~ n~~ daha iyi
olanaklarla sürdürebilme inanc~yla, 40b maddesi ile daha henüz kurulma
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a~amas~ ndaki Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne, orada bir Arkeoloji Bölümü
kurma misyonunu üstlenerek gitmi~ tir (1968). Fakat kendi aktar~ m~ na göre
"evdeki hesap çar~~ya uymam~~", bilime ayr~ lan maddi deste~in "kömüre" ayr~ lan~ nkinden k~yas bile kabul edilemeyece~i oranda dü~ük olmas~ n~n, kendi
üniversiter anlay~~~ na ters dü~tü~ü dü~üncesiyle, bu sevdas~ ndan vazgeçmi~~
ve ertesi y~ l yuvas~ na yeniden dönmü~tür. Ama bu geri dönü~, O'nu bölgeden koparmam~~ur. Bu defa Prof. Dr. Emin Bilgiç ile birlikte 1964 y~l~nda
Bitlis ilinin Van Gölü kenar~ nda kurulmu~~Adilcevaz ilçesinin hemen arkas~ ndaki, bugün Kef Kalesi olarak bilinen bir Urartu Kalesi'nde yeni arkeolojik kaz~lara ba~lam~~ t~ r. Bu ara~t~ rmalara, O'nun bölgedeki hunharca soyulmaya ba~lanan Urartu mezarlar~ n~ n pe~ine dü~tü~ü 1971 y~ l~ na kadar sürekli,
bu y~ ldan ba~layarak 1974 y~ l~ na kadar da kendi ekibiyle birlikte k~smen kat~ lm~~ ur. Kef Kalesi'ndeki ara~t~ rmalar~ n y~ ll~ k sonuç raporlar~ , Prof. Dr.
Emin Bilgiç ile birlikte düzenli olarak yay~ nlanm~~t~ r ("1964 Adilcevaz Kaz~ lar~~Hakk~nda", TürkAD 13.2, 1964, 102 vdd.; "1964 Adilcevaz Kef Kalesi Kaz~lar~", Anatolia 8, 1964 65 vdd. [Türkçe-~ngilizce]; "Adilcevaz ~kinci Mevsim
Kaz~ lar~~ 1965", Anatolia 9, [1965] 1967, 1 vdd. [Türkçe-~ ngilizce];
"Adilcevaz'da ~kinci Mevsim Kaz~lar~~1965", TürkAD 14.1-2, [1965] 1967, 119
vdd.; "1967 Adilcevaz Kef Kalesi Kaz~ lar~", TürkAD 16.1, 1968, 45 vdd.;
"Adilcevaz Kef Kalesi Kaz~lar~~ 1972", TürkAD 21.1, 1974, 31 vdd.). Kale'deki
ara~t~rmalarla elde edilen yeni Urartu belgelerinin ~~~~~ nda, bu kültürün belirli sanat eserlerini analiz ederek çok önemli sonuçlara varm~~~ve bunlar~~
uluslararas~~ bir süreli yay~ nda bilim dünyas~ na duyurmu~ tur ("Die Ausgrabungen von Kef Kalesi bei Adilcevaz und einige Bemerkungen über die
urartische Kunst", AA, 1967, 481 vdd.). Bu arada yapt~~~~önemli ara~t~rmalar~ ndan biri de, bugün bileh'alâ bir su mühendisli~i harikas~~ olarak kabul
edilen ~amram (Semiramis) Kanal~ 'd~ r (Van'da Urartu Sulama Tesisleri ve
~amram [Semiramis] Kanal~~ [1970]). Urartu kral~~ Menua taraf~ndan, ba~kent Tu~pa'n~ n (bugünkü Van ili) alt platosunu sulamak amac~yla açur~lan
51 km. uzunlu~undaki bu kanal~ n büyük bir bölümü, DS~~taraf~ ndan bugün
de kullan~lmaktad~ r. Kitapta, bu muazzam kanal tek ba~~ na incelenmemi~,
Urartular'~ n daha o dönemde bir teknoloji ~aheseri olarak tesis edebildikleri
barajlar ve yer alt~~su kanallar~~ da (Kerhiz) arkeolojik aç~dan ilk kez analiz
edilmi~lerdir. Bu son iki eserin bilimsel içeri~i, merhum Ogün'ün 1970 y~ l~ nda profesörlü~e yükseltilmesinde ba~~yap~tlar olarak kabul edilmi~tir.
Yukar~ da ifade etti~imiz gibi, Adilcevaz'daki Kef Kalesi kaz~lar~~devam
ederken, 1971 y~l~ nda bölgedeki Urartu mezarlar~ n~ n talan edilmeye ve ç~ -
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karulan eserlerin yaln~zca ellerinde kalanlar~ n müzelerimize getirildi~i kaçakç~l~k faaliyetleri kar~~s~ nda duyars~z kalmayarak, ara~urmalar~ ndaki a~~ rl~~~~bu yöne kayd~ rm~~ur. ~çinde bu sat~rlar~ n yazar~ n~ n da yer ald~~~~küçük
bir ekip ve yok denecek kadar olanalda, önce Patnos ve çevresinde, sonra da
Malazgirt yöresinde, zor ~artlar alt~ nda olsa neyse, her an hayati tehlike
içinde belki de dola~~ lmayan Urartu kalesi kalmam~~ t~ r. Talan öylesine vahimdi ki, bunun duyurulmas~~ ve önlemini al~ nmas~~ gere~i ad~ na takip eden
y~llarda konferanslar vermi~~ve bu konuda bir makale yarmlam~~ ur
("Türkiye'de Eski Eser Kaçakç~ l~~~ , Turizm ve Arkeolojik Kaz~lar", DTCF
Dergisi 257, 1976, 1 vdd.). Y~llara yay~lan bu yüzey ara~t~rmalar~ nda, O'nun
de~imiyle aktar~yorum: "hep, taban eti yedik!". Ziyaret edilen kalelerin ve
talan edilen mezarlar~n planlar~~ ç~ kart~lm~~~ve deskripsiyonlar~~yap~larak ar~ivlenmi~tir. Yay~ nlar~ , O'nun an~s~ na taraf~mdan yap~ lacakur ve bu görev
benim için bir borçtur. ~natla sürdürülen takipler sonunda nihayet iki merkezde "av etini" yakalam~~uk: Patnos ilçesine ba~l~~Liç köyü ve Dedeli nahiyesi. Ertesi y~l, hemen talan sonras~~ müdahale edilen Adilcevaz-Durakpur
mahallesinin Van Gölü kenar~ndaki mezarl~ k da bunlara eklenmi~tir. Böylece, Urartu kültürü üzerine olan bilimsel ara~t~rmas~~ art~k daha çok bu medeniyetin "ölü gömme gelene~i" üzerine yo~unla~m~~t~r. Profesör Ö~ün, bilim dünyas~ nda o günlere kadar hakk~ nda çok az ~ey bilinen bu konudaki ilk
sonuçlar~, yaln~zca yurtiçi ve yurtd~~~ndaki heyecan dolu konferanslarla duyurmakla kalmam~~, uluslararas~~ dergi ve kitaplarda "ba~yap~ tlar" hüviyetinde
makaleler olarak da yay~nlam~~ur ("Die urartsch
- en Bestattungsbriuche";
Festschrift fiir F. K. D 'Ömer, Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens,
1978, 638 vdd.; "Die urart;lisc.hen Grbern in der Gegend von Adilcevaz und
Patnos", X'h International Congress of Classical Archaeology, TTK Ankara
1978, 61 vdd.; "Die urartiischen Palüste und die Bestattungsbruche der
Urartier", Palast und Hütte, Mahiz 1982, 217 vdd.). Son be~~y~ldan bu yana
birlikte çal~~arak ortaya koydu~umuz Adilcevaz, Liç ve Dedeli mezarlar~ n~n
son derece önemli bilimsel sonuçlar~ , "Die urartiische Grbern und Grüfte
von Adilcevaz, Liç und Dedeli" ba~l~ kl~~bir monograf~de yay~mlanmak üzere
haz~ rlanmaktayd~. Ama kadere bak~ n~z ki, bu çal~~may~~ art~ k yaln~z tamamlamak zorunday~m. Bu, bugün profesörlük unvan~ n~~ alm~~~olsa da, kendisini
hâlâ daha ö~rencisi hisseden birinin ba~~na gelebilecek en a~~r kadersizlik
de~il de nedir? ~unu hemen vurgulamally~m ki, mezarlarda ele geçen adak
e~yalar~~ aras~ nda Hocam'~ n öncelikle fibulalar dikkatini çekmi~, onlar~ n,
daha paran~n bulunmad~~~~dönemler için "tarihlendirme" konusunda en az
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paralar kadar yard~mc~~olabildiklerine inanc~~nedeniyle bilimsel çal~~mas~ n~~
belli bir süre bu konuya kayd~rm~~ur. Bu ba~lamda, Do~u Anadolu'daki tüm
müzeleri ziyaret etmi~~ve bu müzelerde korunan Urartu fibulalarm~, bir monograf~~olarak yay~nlamak dü~üncesiyle incelemi~tir. Monograf~nin manuskripti, "Prâhistorische Bronze Funde" serisinde yay~ nlanmak üzere teslim
edilmi~tir. Çal~~mas~nda vard~~~~en önemli sonuç, i~ne ba~lant~lar~n~n farkl~ l~~~na ra~men, Urartu fibulalarm~n form olarak 12 türe ayr~lan Frig fibulalar~ndan esinlenerek yap~lm~~~oldu~udur. Bu konuda, sonradan yay~nlanan
("Urartffische Fibeln", Akten des VII. Internationalen Kongresses für iranische Kunst und Archologie, Berlin 1979, 178 vdd.) Berlin'deki uluslararas~~bir kongrede verdi~i konferans~n etkisini, o salonda bulunan Ord. Prof.
Dr. Ekrem Akurgal'~ n kaleminden aktar~yorum: "...Urartu fibulalan üzerinde okudu~u bildirisini kongre üyeleri ve orada haz~r bulunan bu sat~rlann yazan hayranhkla dinlemi~tir. Bu makale stilistik ara~t~rmalar bak~m~ndan büyük övgüye de~erdir..." (E. Akurgal, Cengiz I~~k (Ed.), Festschrift ff~r
Baki ö~ün, Asia Minor Studien 39, 2000, X).
Hocam'~ n Do~u Anadolu'daki mesleki maceras~~bunlarla s~n~rl~~de~ildir:
Orta Do~u Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Keban Baraj~ 'n~ n sulan
alt~ nda kalma tehdidi alt~ndaki kültür de~erlerinin kurtar~lmas~~projesi çerçevesinde 5 y~l süreyle (1969-1973) Elaz~~~ilinin 55 km. do~usunda, Murat
nehri kenar~ndaki "Haraba Höyük-~im~at Kalesi"; daha sonra Atatürk ve Karakaya barajlar~n~n sular~~ alt~nda kalacak olan Ad~yaman ilinin Kahta ilçesi
s~ n~rlar~~içindeki F~ rat k~y~s~ nda yükselen "Horis Kale"de 1980-1981 y~llar~~
aras~ nda ve son olarak da, tekrar Elaz~~~ilinin bu defa Baskil ilçesine ba~l~~
verimli F~rat vadisi üzerinde kurulmu~~Habibu~a~~~köyündeki "Yaz~l~kaya"
tepesinde 1982-1983 kaz~~mevsimi içinde ara~t~rmalarda bulunmu~tur. Gerek
Urartu bölgesindeki ara~t~ rmalar~~ve gerekse ayn~~mevsimler de sonraki aylarda sürdürdü~ü Kaunos örenindeki çal~~malar~~aras~ na bu proje içindeki
kaz~lar~~da s~k~~t~rm~~~olmas~n~n alt~nda yatan ana etken, O'ndaki ülkemiz
arkeolojisine duydu~u hizmet a~k~d~ r. Bunun yan~nda ama, yer seçiminde
hep dü~ünerek karar vermi~tir. Amac~, gönül verdi~i Urartular'~n bat~~s~n~r~n~~belirleyebilecek ba~ka arkeolojik belgelere ula~abilmekti. E~itim-ö~retimin d~~~ nda kalan ara~t~ rma aylar~n~~bu projeye dahil oldu~u y~llarda üç ayr~~
bölgeye payla~urarak programlamas~ n~, bunlar~~birlikte ya~ayan bir ekip
üyesi olarak ben bile "ç~lg~nl~ k" olarak görüyordum. Ancak, O'nu tan~d~kça
kavrad~m ki, burada güvendi~i tek ~ey, kendindeki payla~~mc~~ ruhtur. Nitekim, Orta Do~u Teknik Üniversitesi taraf~ndan o y~llarda her y~l yay~mlanan
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"Keban Projesi Çal~~malar~ " serisi içindeki raporlar~ n bir k~sm~ , ben dahil o
zamanki asistanlar' taraf~ ndan kaleme al~ nm~~t~ r (Baki Ö~ün, "Haraba Kaz~lar~~1969", Keban Projesi 1969 Çal~~malar~, 1,2, 1971, 39 vdd.; "Haraba Kaz~s~~
1970", Keban Projesi 1970 Çal~~malar~ , 1,3, 1972, 75 vdd.; "Haraba Kaz~s~~
1973", Keban Projesi 1973 Çal~~malar~ , 1,6, 1979, 25 vdd.). Hatta Habibu~a~~ 'ndaki ara~t~ rman~ n sonuç raporunun yay~ nlanmas~~hakk~~ taraf~ ma verilmi~ Nekropole von Habibu~a~~", Belleten 200,
tir ("Habibu~a~~~
1987, 549 vdd.) . Böylesine bir tav~ r "hoca gibi hocal~ k" ki, bunu onunla oldu~um son ana kadar hep doya doya ya~ad~ m ve ya~am~~~zd~ r. Bugün arkas~ nda bir "ekol" b~ rakm~~~olmas~ n~ n özünde yatan belki de en önemli karakteri budur: "Payla~~mc~l~ k" ve bunun beraberinde getirdi~i "ekip ruhu".
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgarin emekliye ayr~l~~~ mn ard~ndan Klasik
Arkeoloji Anabilim Dall'n~ n ba~kanl~~~n~~da yürüten Prof. Ö~ün'ün, Teos ve
hayat~n~~vakfetti~i Kaunos örenindeki ara~t~rmalar~ na geçmeden önce, akademik dünyas~ ndaki di~er ya~am~n~~k~saca özetleyelim: Alman Hükümeti'nin
dünya çap~ ndaki bir akademik kurulu~u olan Alexander von Humboldt Vakf~ 'n~ n bursiyeri olarak, 1956-1957 y~ llar~ nda Marburg; 1967 y~ l~ nda Berlin;
1974-1975 y~ llar~ nda Bonn; 1985 y~l~ nda Heidelberg ~ehirlerindeki arkeoloji
enstitülerinde bilimsel ara~t~rmalar~ n' yürütmü~~ve ara~urmalar~ n~n sonuçlar~ n~~ her defas~ nda sundu~u konferanslarla bilim dünyas~ na duyurmu~tur.
Ayr~ ca, yine bir Humboldt bursiyeri olarak, "Urartu Sanat~ " üzerine bir sömestr ders vermek için 1994 y~l~ nda Kiel Üniversitesi arkeoloji bölümünde
"misafir profesör" olarak görev yapm~~t~ r. 1959-1960 y~ llar~ nda ise O, Hamburg üniversitesinde Lektör'dür. Ö~ün, Humboldt Vakf~ 'n~ n yaln~zca bursundan faydalanmam~~, vak~f yöneticilerin her 20 y~ lda bir düzenledi~i, çerçevesi önceden saptanan arkeoloji sempozyumuna iki kez ça~~r~lma ayr~cal~~~~ n~~ ta~~ m~~t~ r: Palast und Hütte (Bildiriyle, 1979 Mainz) ve Gab es das griechische Wunder? (Kat~ l~ mc~, 1999 Freiburg). Vakfa duydu~u ~ükran borcunu ödemek için olacak ki, Ankarada'ki farkl~~ üniversitelerde görev yapan
hemen bütün Humdoldt burslular~ n~~bir araya getirmek ve Vak~f yöneticileriyle olan ili~kileri "gelecek nesil" için s~cak tutmak ad~ na "Alexander von
Humboldt Vakf~~Ankara Bursiyerleri Derne~i" nin kurucu ba~kanl~~~ n~~yapm~~~ve yöneticili~i bir y~l aradan sonra genç ku~a~a devretmi~tir (1987-1988).
Bana göre ama, Hoca'n~ n bu Vak~ f ile olan yak~ n ili~kisinin arkeoloji bilimine olan en birincil katk~s~ , gelecek vaat eden yerli-yabanc~~ genç bilim
adamlar~ n~ , burs alabilmeleri için Vak~fa tavsiyelerde bulunmas~d~ r ki, O'nun
tavsiye edipte bu bursu kazanamayan birini tan~m~yorum. Bundaki en
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önemli neden de, yazm~~~oldu~u tavsiye mektuplar~ n~ n "hislerini" de~il,
"gerçe~i" yans~ tm~~~olmas~d~ r. Bugün kendi jenerasyonunun en iyilerden biri
olan Prof. Dr. Fahri I~~ k için yazd~~~~övgü dolu tavsiye mektubunda, aday~~ karakterize eden bir ifadesini, say~n I~~ k'~ n kendisi dahil, yeri geldi~inde hemen her zaman keyiflenerek söylemi~tir: "...er ist aber auch Hartnckig...:
...fakat O dik kafahd~r da...". O'nun Humboldt Vakf~~ile kurmu~~oldu~u hak
edilmi~~yak~nl~~~n~ n göstergesi aç~s~ ndan, vefau üzerine Vak~f yönetiminden
e~ine gönderilen taziye mektubunun bir bölümünü burada vermek istemi~~
olmamdan dolay~~beni ba~~~lay~ n~z lütfen: "...Doch auch wir, die HumboldtFamilie- sind erschüttert, daB Ihr lieber Mann, den wir als Wissenschaftler
und warmherzigen Menschen sehr geschkzt haben, nicht mehr un ter uns
ist. Professor Ö~ün hat als wissenschaftlicher Lehrer eine bedeutende Schule der Archologen aufgebaut; zahlreiche Schüler w~~ rden ihrerseits
Humboldtianer. Wir werden ihn in ehrenvollen Andenken behalten...: Bilim
adam~~ve s~cak kalpli bir insan olarak takdir etti~imiz sevgili e~inizin art~k
aram~zda olmamas~, Humboldt-Ailesi olarak bizleri de derinden sarsm~~t~r.
Profesör Ö~ün, bir bilim adam~~olarak arkeoloji alan~nda önemli bir ekol
kurmu~tur; bu ekolün çok say~daki ö~rencisi Humboldtcudur. Bizler, O'nun
aziz hat~rasm~~yad edece~iz..."

Hocam'~ n gecikmi~~de olsa iki bilim kurulu~una daha üyeli~i vard~ r ki,
bunlar 1975 y~l~ ndan itibaren ~stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü "Muhabir
Üyeli~i" ve ülkemizin en seçkin bilim kurulu~lar~n~n ba~~ nda gelen, "Türk
Tarih Kurumu Asli üyeli~i" (1983-1995). Takip eden y~llarda, bu Kurumumuz'un üyeleri taraf~ ndan kendisine lay~k görülen "~eref üyeli~i" s~fat~n~~ da
hep gururla ta~~m~~t~ r. Merhum, amac~~bilime hizmet olan di~er iki ayr~~ kurulu~tan biri olan "Selçuklu Tarih ve Medeniyetleri Enstitüsü" nün kurucu
üyeleri aras~nda yer alm~~; "Kaunos Derne~i" nin ise kurucu ba~kanl~~~ n~~
yapm~~t~r.
Do~u ve Bat~~dünyas~ n~ n kültürleri aras~ndaki sentezi daha iyi kurabilmek amac~yla, 1974 y~l~ na kadar aral~ ks~z sürdürdü~ü Do~u Anadolu'daki
ara~t~rmalar~na paralel olarak, ayn~~mevsimlerde yüzünü bat~ya döndürmü~~
ve bu ba~lamda önce Prof. Dr. Yusuf Boysal ile birlikte, ~onya bölgesinin bir
"incisi" olan bugünkü Seferihisar ilçesinin S~~ac~ k köyü s~n~ rlar~~ içindeki
Teos kentinde, ikinci ba~kan olarak arkeolojik ara~t~rmalara ba~lam~~t~ r.
1962 y~l~nda ba~layan ve sonuçlar~~raporlar olarak yay~nlanan ("Teos Kaz~s~~
1962 K~sa Raporu", TürkAD 12.1, 1964, 12 vd.; 'Teos Kaz~lar~~1963", TürkAD
13.1, 1965, 115 vdd.; "13üyi& Antiochos ve Teos" Anatolia 9, [1965] 1967, 21
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vdd. [Çeviri]) bu bilimsel ortakl~k dört y~l sürdürülebilmi~~ve 1966 y~l~nda,
salt beklentilerine cevap verebilecek bir merkez olarak de~il, büyülü do~as~~
ile de gönlünü kapurd~~~~ Kaunos 'u, vazgeçemeyece~i bir ara~t~ rma merkezi
olarak seçmi~tir; bu merkez için hayat~n~~valdeuni~tir. Ve demek zorunday~m
ki, vefatma neden olan "beyin kanamas~ n~", bu "vefas~z sevgilinin" kollar~nda
geçirmi~tir.
"35 y~l!.. Dile kolay. Demek ki, ünlü ~air Cahit S~ tk~~Taranc~ 'n~n de~imiyle 'yolun yar~s~ ', Kaunos için harcanm~~t~ r. Bu, bizim için büyük bir mutluluk kayna~~d~r. Ne mutlu ki, Tanr~~bize bu çabalar~n bo~a gitmedi~ini göstermi~tir. Mu~lahlar ve Dalyanhlar bu mücadelenin fark~nda m~d~rlar, de~il
midirler? Bilemiyorum!. San~r~ m toplumumuzun büyük ço~unlu~u gibi, onlar~~da yaln~ z günlük hayat, yani günlük kazanç ya da kay~ plar ilgilendiriyor.
Ve san~r~m onlar, bütün bu olanlar~n kendili~inden oldu~unu, bunca turistin kendili~inden buralara geldiklerini dü~ ünüyorlar!..”. Bu sat~ rlar, ekip
olarak yarmlad~~~m~z Kaunos kitab~ n~n "Önsöz" bölümünde, Hocam taraf~ndan kaleme al~nm~~t~ r (B.I5~iM-C.I~ik- Di~erleri, Kaunos-Kbid. 35 Y~ l~n
Ara~t~ rma Sonuçlar~~ (1966-2001), 2001, I). "Serzeni~" var, bu sat~ rlarda;
"u~ra~~" ve "didinme" var; "anla~~ lamama" var bu sat~ rlarda, ama daha da
Kaunos için y~llarca "gönülle" verilen hizmetin kar~~l~~~ nda al~nm~~, doyumsuz "haz" var!..
Hocam'~ n, yaln~z mesleki ya~am~nda de~il, özel ya~am~nda da "en k~ymetlisi" olan Kaunos ile tan~~~ kl~~~~1965 y~l~d~ r. Ara~urmalarm~~ba~~ms~z olarak sürdürebilece~i bir ören seçmek için, Prof. Dr. Emin Bilgiç ile birlikte
yapt~~~~ke~if gezisi ve bir kaz~~ yeri olarak Kaunos'ta karar k~l~~~n~n nedeni,
"hikaye" kokan bir üslupla, kendisi taraf~ ndan geç de olsa bilim dünyas~na
duyurulmu~tur ("Warum Kat~lma?", Kadmos 37, 1998, 175 vdd.) . Özetle: Kaunos'un ~Ö 4. yüzy~ l~ n ortalar~ na kadar Likya ve Karya bölgeleri aras~ndaki
kendi ad~n~~ ta~~d~~~~küçük bir bölgeye, Kaunos Bölgesi'ne ba~ kentlik etmi~li~i bir yana, kentin, özellikle yine ayn~~yüzrldaki kültürel zenginli~ini belgeleyen muhte~em kaya mezarlar~~ile etkileyici sur duvarlar~~ve kentin, dolay~ s~yla Anadolu'nun o ça~lardaki siyasi tarihi ve inanç dünyas~na ~~~k tutabilecek sa~a-sola da~~lm~~~durumdaki yaz~ tl~~ bloklar~n çoklu~u; henüz çözülememi~~olan "Karca" dilinin de~ifre olmas~ nda tek umudun buradaki kaz~lara
ba~l~~olmas~na olan inanc~ ; Ahhiyava sorununa getirebilece~i yeni belge ya
da belgeler; kaz~ya nereden ba~lanabilece~i konusunda topografyan~ n sundu~u ipuçlar~; kenti daha önce ziyaret eden bilim adamlann~ n raporlar~nda
vurgulanan önem. Fakat ben inan~ yorum ki, bütün bunlar~ n yan~~ s~ ra bu
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önemli kentte arkeolojik kaz~ lara ba~lamas~ ndaki bir di~er önemli etken de,
Kaunos ve çevresinin insan~~ büyüleyen do~as~ n~ n, O'nun romantik yap~s~ nda
b~rakt~~~~derin izlerdir.
1966 y~l~ nda çok cüzi maddi olanakla ba~lad~~~~kaz~lara, 1989 y~ l~ ndaki
emeklili~i sonras~~ da dahil her y~l fiilen kat~lm~~, kaz~~ba~kanl~~~ n~~ 1999 mevsimi sonuna kadar kendisi bizzat yürütmü~tür; son iki mevsim ekip listesinde
ve içimizdeki s~ fat~ , vazgeçilemez "Onursal Ba~kan~ m~ z" d~ . Öylesine bir
Onursal Ba~kan ki, O'nu hemen her gün ö~len saatlerine do~ru merdivenli
caddeden bir "Kaunoslu" gibi inerken gördü~ümüzde, sanki hâlâ daha deneyimsiz ö~rencileriymi~iz gibi, "Acaba yap~ lan hangi i~i ele~tirecek?" endi~esine, yürütülmesi planlanan i~ler konusunda, "yeni öneriler gelecek!" sevincine bizleri bo~an... O'nunla birlikte olman~ n keyfi, yaln~zca arazideki bu
birliktelikte ya.~anmam~~, özellikle "Kaz~~ Evi" içindeki çal~~malar~ m~= aras~ nda, hiçbir zaman ödün vermeye izinli olmad~~~m~z ak~amlar~ m~z~ n "Be~~
Çay~ " toplant~lar~ nda da ya~anm~~t~ r: Bilimsel sohbetlerin aras~ na s~ k~~t~ rd~~~~
ya~anm~~~hikayelerini, bir taraftan "purosunu tüttürürken" kendi a~z~ ndan
duymak, bizler için doyumsuz bir keyifli. Bu sohbetlerini, rahata erdi~i son
y~ llar~ ndaki geç saatlere sarkan "özel" kahvalt~ lar~ nda da sürdürmü~~olmal~~
ki, bunu epigraf~ m~z Prof. Dr. Christian Marek'in (Zürih....Üniversitesi Eskiça~~Tarihi Bölümü Ba~kan~ ) kendi kaleminden aktar~yorum: "...Sein Name,
die Erinnerung al~~deri liebenswürdigen und warmherzigen Menschen, an
den Lehrer, Forscher und Kollegen wird immer mit Kaunos und uns Kauniern sein. Mir ist er cin guter Freund geworden, dem leh viel verdanke und
den leh sehr vermissen werde. Das Gesprch mit ihm, sein unvergleichlicher
Humor, wird mir [eh] en. leh habe es immer beson ders gem gehabt, ihn auf
der Terrasse des Grabungshauses von alten Zeiten erzhlen zu hören, von
Koca Gav~~r, von Bittel oder Akurgal, es war so spannend, dan leh manchmal
spater als beabsichtigt erst in der Mittagshitze auf die Grabung kam...:
...Sevecen ve s~cak kanl~~bir insan, hoca, ara~t~rmac~~ve meslekta~~olarak O'nun hat~rlarda kalan ismi, daima Kaunos ve Kaunoslu olan bizlerle olacakt~r. Benim için O, çok ~eyler borçlu oldu~um ve çok özleyece~im mükemmel
bir dosttu. O'nun sohbetlerinden, O'nun kar~~la~t~r~lamayacak insanl~~~ndar~~art~k mahrumum. Kaz~~Evi teras~nda memnuniyetle dinledi~im O'nun
Koca Gavur, Bine] veya Akurgal ile olan eski an~lar~~ öylesine heyecan doluydu ki, bile bile bazen ö~len s~ca~~nda araziye geldim...".

ilerleyen y~ llarda Kaunos'un Anadolu kültür tarihindeki önemi, her geçen mevsim kendisini biraz daha ortaya koymas~~ sonucu olmal~~ki, misyo-
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nunu, Kaunos kaz~ lar~ n~~uluslararas~~ düzeyde bir "ara~t~ rma merkezi" konumuna getirmeye kayd~ rm~~ur. Bu ba~lamda, bir taraftan fiziksel donan~ m~~
her geçen gün artan Kaunos'u bir "okul" hüviyetine sokman ~ n u~ra~~n~~vermi~, di~er taraftan da yabanc~~ bilim adamlar~yla yararl~~ i~birli~i yapabilmenin
becerisini göstermi~tir. Daha ö~rencili~inin birinci s~ n~f~ ndan itibaren bu
"okula" mensup meslekta~lar~ n say~s~~ kabar~ kur. Bunlar aras~ nda, bugün Kaunos kaz~lar~ n~ n üyeleri olarak görev yapan bu saurlar~ n yazar~~ben (Akdeniz
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö~retim Üyesi); Prof.
Dr. Adnan Diler (Mu~la Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ba~kan~ ); Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar O~uz Özer (Mimar Sinan Üniversitesi
Bina Bilgisi Anabilim Dal~~ Ö~retim Üyesi); Doktorantlar, Serdar Akerdem ve
Mustafa Bulba ile Arkeolog Münife Doyran'~ n (Akdeniz Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü) d~~~ nda, Prof. Dr. Recep Y~ ld~ r~ m
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi); Doç. Dr. Seyhan
Doruk (Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dal~~ Ö~retim Üyesi) ve uzun bir süre ~stanbul Müzeleri Müdürlü~ünü de yapan Dr.
Alpay Pasinli (Kültür Bakanl~~~~An~ tlar ve Müzeler Genel Müdürü) ilk akla
gelen isimlerdir. Mesleki i~birli~i yapt~~~~Prof. Dr. Bernhard Schmaltz'~ n
(Almanya-Kiel, Christian Albert Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ba~kan~ ) yan~ nda doktora ö~renimlerini sürdüren genç Türk ö~rencilerine bu bilimin
"ülkemizdeki gelece~i ad~ na" sahip ç~ km~~~ve onlar~~ Kaunos okuluna dahil
ederek e~itimlerini Almanya'da tamamlamalarma olanak tan~m~~ ur. Bugün
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ö~retim Üyesi
olan Doç. Dr. Burhan Vark~ vanç ve halen Almanya'da bulunan Dr. Soner
Özen bunlar aras~ ndad~ r. Doç. Dr. Paavo Roos, Dr. Jeolog H. Riedel, Dr.
Hans Dieter Bader ve Arkeolog M.A, Xanthie Paschalidou, unvanlar~ n~~ Kaunos'a borçlu yabanc~~ genç bilim adamlar~ ndan bugün için yaln~zca dördüdür.
Yorucu arazi çal~~malar~m~= ard~ ndan, ça~da~~donan~m~yla yaln~z bizlerin sosyal ihtiyaçlar~ na de~il, ayn~~ zamanda bilimsel çal~~malar~m~ = devam~ na da hizmet veren "Kaunos Kaz~~ Evi", bu okulun "fiziki örtüsü" dür. Bu
"bilim yuvas~ ", Hocam'~ n önerisi üzerine bugün Mu~la Üniversitesi bünyesindeki Karya Ara~t~ rma Merkezi'nin ilk istasyonudur da. Böylece, buradaki
bilimsel çal~~ma ve ara~t~rmalar~ n ya~anan her güne yarlabilmi~~olmas~, O'nun özellikle de genç ara~ur~c~ lara "alt~n tepsi" içinde sundu~u bir nimet
de~il de, nedir?..
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Ahhiyava sorununun çözümüne ~~~ k tutabilecek belge henüz de~il ama,
merhum Ö~ün'ün buradaki kaz~~ çal~~malar~na ba~lamadan önceki arkeoloji
bilimine yapaca~~~di~er beklentileri, çok ~ükür ki gerçekle~mi~tir. Bunlar
içinde en ön s~ rada vurgulanmas~~gereken, Karca dilinin çözümüne "anahtar
olma" görevini üstlenmi~~olmas~d~ r. 1996 kaz~~mevsiminde Kaunos'ta ortaya
ç~kart~ lan bir stel, çift dilde (Biling) yaz~lm~~t~r: Yukar~da Karca, altta Grekçe.
Böylesine bir örnek bugüne kadar hâlâ daha tektir. Ancak, bugüne kadar
ak~ t~lan terlerin kar~~l~~~~bir "tanr~~ arma~an~" olarak kabul edebilece~imiz bu
stel, bilim dünyas~nda yaln~z arkeologlar~~de~il, onlardan daha çok da dil bilimcilerini heyecana sürüklemi~tir. Bu öylesine sansasyonel bir belgedir ki
onlar için, hemen bir y~l sonra Zürih'te salt bu Biling-Stel üzerine, Hocam'~ n
ve benim de aralar~ nda bulundu~um bir sempozyum düzenlenmi~~ve burada
sunulan bildiriler, Kadmos dergisinin bir cildi olarak yay~ nlanm~~t~ r
(Colloquium Caricum. Akten der Internationalen Tag-ung über die karischgriechische Bilingue von Kaunos, 31.10.-1.11.1997 in Feusisberg bei Zürich,
Kadmos 37, 1998).
Prof. Ö~ün, Kaunos ve Kaunos d~~~ ndaki zaman~n~ n büyük bir bölümünü son y~llara kadar daha çok bu kentin ve çevresinin korunup, gelecek
nesillere bu haliyle aktar~lmas~~ mücadelesinde "insan~n insana yapt~~~na gö~üs germenin" cesaretini sebatla sürdürerek, bunda da ba~ar~l~~ olmu~tur.
Bugün, Dalyan Çar'n~ n bat~s~ nda kalan, içinde Kaunos'un da yer ald~~~~
bölge hâlâ daha bakir, hâlâ daha insan~~büyülü bir atmosfere sokan kendi
do~as~~ içindeyse e~er, bunu Hoca'n~ n önderli~inde y~llardan beri verilmi~~ve
hâlâ da verilmekte olan duyarl~~ mücadeleye borçluyuz.
Kaunos ara~t~ rmalar~= kabar~ k yay~ n listesine bak~ld~~~nda, Prof. Dr.
Baki Ö~ün taraf~ndan kaleme al~ nm~~~yaz~lar~n, daha çok periyodik olarak
sunulan "Kaz~~ Raporlar~" ve "Kongre Bildirileri" ile ulusal ve uluslararas~~ ansiklopedilerde "Madde" oldu~u görülür: "Kaunos Sondajlar~~1966-1967",
TürkAD 16.1, [1967] 1968, 121 vdd.; "Kaunos Kaz~lar~~1968-1970", TürkAD
19.2, [1970] 1972, 195 vdd.; "Kaunos Raporu 1971" Türl<AD 20.1, 1973, 163
vdd.; "Kaunos Kaz~lar~~ 1972" TürlcAD 21.1, 1974, 133 vdd.; "Kaunos Kaz~lar~ Excavations of Caunus", Belleten 32, 1968, 139 vdd.; "Excavations of Caunus", Xth International Congress of Classical Archaeology 1973 (1978) 421
vdd.; "Kaunos", Türk Ansiklopedisi 406 vdd.; "Kaunos", Enciclopedia deli'
Arte Antica. Classica e Orientale, 178 vdd.; Y~ll~k Kaz~~Raporlar, 1979 y~l~ndan bu yana Kaz~~ Sonuçlar~~Toplant~s~ 'nda sunulmu~~ve ayn~~ ba~l~kl~~kitapta
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yay~mlanm~~ur.). Bu bibliyografya, baz~~ki~iler taraf~ndan bir ömre s~~d~r~lan
bilimsel yay~ n olarak "az" bulunabilir! Ancak, kolay de~il, bir taraftan Kaunos'taki ara~t~rmalar~n olanaklar~n~~artt~rarak, buradaki kaz~y~~"büyük kaz~" konumuna getirmek için çabalayacaks~n, di~er taraftan yörenin kültür zenginli~i ve do~a güzelli~ini gelecek ku~aklara aktarmak için "çileke~çe" mücadele
edeceksin, moralin ve zaman~n kal~ rsa da "yay~ n" yapacaks~ n!. Bu nedenle,
kentte yap~lan ara~t~rmalar~ n bilimsel nihai sonuçlar~, ancak son onbe~~y~l
içine yay~larak gerçekle~ebilmi~tir. Bunda, do~ald~ r ki verilen u~ra~lar~n bilimsel meyvelerinin ancak toplanabiliyor olmas~~yan~nda, bugün Türk kaz~ lar~~içinde, belki bir-ikisinde yeni yeni olu~ turulmaya ba~lanan ara~t~ rmalardan sorumlu "bilim ekibinin", Kaunos'ta onbe~~y~ ldan bu yana, bir uyum
içinde birlikte çal~~may~~becerebiliyor olmas~n~ n da rolü büyüktür. Daha
önce de alt~n~~çizerek v~~rgulad~~~m~ z gibi, bu noktadaki en büyük pay, O'nun karakterindeki "payla~~mc~l~ k" ruhudur. Derdi ki, "Sizlerin yay~nlar~n~z
da, benim haneme yaz~lmaktad~r!..". Genel olarak Kaunos bibliyografyas~na
bak~ld~~~nda, bunda "haks~z" oldu~u da söylenemez (Kaunos üzerine bibliyografya için, bkz.: B. Ö~ün-C. I~~ k-Di~erleri, Kaunos-Kbid. 35 Y~l~n Ara~t~rma Sonuçlar~~ [2000] 188 vdd.).
Ülkemizin hem do~u ve hem de bat~s~ nda verdi~i yar~m yüzy~ll~ k u~ra~~ n~n arkeoloji bilimine kazand~rd~~~~her türden katk~n~n hak edilmi~~bir
"~ükran borcu" olarak, bizler, O'nun ad~na bir "Arma~an Kitab~" yaymlam~~~
olman~n, bugün mutlulu~unu ya~~yoruz (C.I~~k (Ed.), Studien zur Religion
und Kultur Kleinasiens und des âgâischen Bereiches. Festschrift für Baki
Ö~ün zum 75. Geburtstag. Asia Minor Studien 39, 2000). Bizleri daha da
mutlu k~lan, ad~na yurtd~~~ nda bas~lm~~~olan bu kitab~ , ömrünü vakfetti~i
Kaunos'ta, O'nun çok sevdi~i bir mekân olan "Teras Tap~na~~"nda, her biri
"can dostu" küçük bir topluluk önünde ve de "beyin kanamas~" geçirmeden
17 gün önce kendisine takdim edebilmi~~olmam~zd~ r. Bu arada, Köyce~izliler'in ilçedeki bir caddeye Hoca'n~n ismini verme karar~na varm~~~olmalar~ ,
sonradan da olsa O'nun hizmetlerinin yöre insan~~ taraf~ ndan da takdir görmü~~olmas~~ad~na, beni ziyadesiyle mutlu etmi~tir. Oysa O'nun yapt~klar~,
özellikle yöredeki turizm potansiyelinin yükselmesi hususunda, yapmak istediklerinin yan~nda, kendisinin çok yak~ n~ndaki biri olarak söyleyebilirim ki,
çok da c~l~z kalmaktad~ r. Ama sevgili Hocam!, geride b~ rakt~~~ n "Kaunos
Ekibi Üyeleri" olarak bizlerin, "dü~ündüklerinizi" ayn~~ruhla gerçekle~tirme
gayreti içerisinde olaca~~m~ zdan, ruhunuz müsterih olsun!..
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CENG~Z I~~K

Yerli ve yabanc~~ dostlar~n~z~n haf~zalar~na kaz~nan ve bugün, istemesek
de "kabullenece~imiz" bir ba~ka ya~am felsefeni vurgulayarak, Siz'e "ho~ça
kal!" demek istiyorum:
'Das Leben ist doch schönk Ya~amak her ~eye ra~men güzel!"

Prof. Dr. Baki Ö~ÜN
(1922-2001)

