
 



 Teorİk Arkeolojİ Grubu  

Nasıl Kuruldu: İlk olarak İngiltere’de 1979 yılında düzenlenen ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerine 
yayılan Teorik Arkeoloji Grubu (TAG-Theoretical Archaeology Group) toplantılarının Türkiye ayağı için 
çalışmalar 2012 Sonbaharında İzmir’de Fahri Dikkaya ve Çiler Çilingiroğlu tarafından başlatıldı ve TAG-
Türkiye grubu kuruldu. Kuramsal arkeolojinin dünyada ulaştığı nokta göz önünde bulundurulduğunda 
Türk arkeolojisinin bu yapılanmada nerede durduğunu görmek ve bu amaçla kuramsal arkeoloji ile 
ilgilenen ve bu alanda çalışan kişileri biraraya getirerek bir tartışma ortamı yaratmak TAG-Türkiye’nin 
birincil amacıydı. Böylece Türkiye’de arkeoloji etkinliğinin yürütüldüğü siyasi, ekonomik, kültürel ve 
bilimsel ortamı değerlendirip deneyimleri paylaşabilmek mümkün oldu. 

Türkiye üniversitelerindeki arkeoloji bölümlerine toplantı duyurusu yapıldıktan sonra ilk TAG 
toplantısında konuşulacak konuları kararlaştırmak ve meslektaşlarımızın talep ettiği geniş tabanlı bir 
oluşumu sağlamak amacıyla TagTurkey adı altında bir Google grubu oluşturuldu. Hali hazırda 69 üyesi 
olan forumdaki tartışmalar sayesinde hem TAG-Türkiye’nin nasıl bir işlev ve yapıya sahip olması 
gerektiği konusunda belli sonuçlar elde edildi hem de ilk toplantıda tartışılacak ana temalar belirlendi. 
Forum tartışmaları esnasında ilk TAG Türkiye toplantısının yürütücü komitesini oluşturacak üyeler seçildi. 
Fahri Dikkaya ve Çiler Çilingiroğlu’na ek olarak Elif Koparal, Pınar Özgüner, Ahmet Uhri ve Suna 
Çağaptay yürütücü komitede yeraldı. Komite forumdaki tartışmaları değerlendirerek ana temaları belirledi. 
TAG-Türkiye’nin ilk toplantısı olmasından ötürü fazlaca sayıda sorunu içerecek geniş kapsamlı temalar 
seçildi: Arkeoloji-Devlet, Arkeolojide Eğitim, Arkeoloji ve Toplum, Arkeolojik Sorunlara Kuramsal 
Yaklaşımlar.  

Kimler Katıldı: Toplantı için yapılan çağrıya Türkiye başta olmak üzere yurtdışından da 50’den fazla 
katılımcı destek verdi. İki gün boyunca  ana tema başlıkları altında 45 bildiri sunuldu.  Lisans öğrencileri, 
yüksek lisans öğrencileri, akademisyenler, resmi ve özel kuruluşlar toplantı çatısı altında belirlenen ana 
temalar çerçevesinde çalışmalarını 15’er dakikalık bildiriler olarak sundular. Paralel olarak iki oturum 
halinde sunulan bildirilerin sonunda zaman elverdiği ölçüde tartışma yapılması sağlandı. Toplantıya çok 
sayıda lisans ve yüksek lisans öğrencisinin katılması, bildiri vermesi ve tartışmalarda yer alması TAG-
Türkiye toplantısının en önemli kazanımı ve sevindirici yanıydı.  

İlk TAG-Türkiye’nin ana temaları devlet ve arkeoloji ilişkisi, arkeoloji eğitiminin sorunları, arkeoloji ve 
toplum ilişkisi, Türkiye arkeolojisinde kuramın yeri, tarihsel bağlamında Türkiye arkeolojisi ve arkeolojik 
sorunlara kuramsal yaklaşımlar olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda oturum başlıkları temalara göre 
oluşturuldu.  

Karikatür;	  Muzaffer	  Onuk	  



 

Neler Konuşuldu: Güneş Duru “Disipline Olmuş bir Disiplin Olarak Arkeoloji” başlıklı açılış 
konuşmasında, Türkiye’de arkeolojinin tarihsel arka planına göndermeler yaparak, bugün yaşanan 
sorunların özellikle arkeolojide süregelen kemikleşmiş iktidar ilişkileri ile pekiştirildiği üzerinde durdu. 
Güneş nesne fetişizmi ve kültür tarihçiliği anlayışının bir kenara bırakılarak, sorun odaklı ve çoksesli 
arkeolojik araştırmaların arkeoloji pratiğinin başat unsuru olması gerektiğini vurgularken, arkeolojinin 
devletle olan ilişkisine son vererek iktidar merkezlerinden uzak yeni bir arkeoloji anlayışını oluşturmasının 
disiplinin varlığını sürdürebilmesi için en önemli adım olacağının altını çizdi.  

İki gün boyunca konuşmalar arkeoloji-devlet, arkeoloji-eğitim, arkeoloji-medya, arkeoloji-kuram, 
arkeoloji-toplum ve arkeoloji-kültürel miras gibi en can alıcı temalar üzerine yoğunlaştı. Sözgelimi 
Mehmet Kaya Yaylalı,  arkeolojinin kendini yeniden tanımladığı bir dönemin içine girdiğini ve özeleştirel 
olması gerektiğini vurgularken, Nezih Aytaçlar arkeologların epistemolojik bir kopuş yaşaması gerektiğini 
savundu.  

Çiler Çilingiroğlu, kültür tarihçiliğinin tek arkeoloji yapma biçimi olarak ortaya konmasının bir sorun 
teşkil ettiğini söylerken, Özlem Çevik yazılan doktora tezlerinin tekdüze konularından yola çıkarak ‘TAG-
Türkiye’nin bir geleceği olabilir mi? diye bir soru yöneltti. Elif Koparal arkeolojideki iktidar ilişkilerinin 
doğurduğu aşılması zor gözüken sorunlara devrimsel çözüm önerileri getirirken, Heval Bozbay Türkiye-
İran arkeoloji politikalarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Pınar Özgüner, Kazı Sonuçları Toplantısı 
metinlerinin analizi üzerinden Türk arkeolojisinin devlet ile olan  ilişkisini tanımladı. Kazılarda ortaya 
çıkan sorunların tartışıldığı son oturumda, Banu Aydınoğlugil Çatalhöyük’te uygulanan ‘self-reflexive’ 
yöntemin olumlu ve aksayan yanlarını anlattı. Sinan Ünlüsoy, değişen konjonktür ve büyük inşaat projeleri 
nedeniyle artık akademisyen arkeologların projelere yetişmekte yetersiz kaldığını, Avrupa ülkelerinde 
uygulanan ‘sözleşmeli arkeolog’ uygulamasının Türkiye’ye getirilmesi gerektiğinden ve bunun 
sağlayacağı istihdamın öneminden bahsetti. Hüseyin Cevizoğlu, Didyma’daki kültür politikalarının yol 
açtığı sorunlara, Aytekin Erdoğan ise Milas’taki Kurtarma Kazılarında Müze-Üniversite işbirliğinde ortaya 
çıkan ve kazının aksamasına yol açan sorunlardan bahsetti. 



 

Birinci günün temalarından biri de ‘Arkeolojik Sorunlara Kuramsal Yaklaşımlar’ olarak belirlenmişti. Ayrı 
bir paralel oturumda yürütülen konuşmalarda Gordon Childe ve Post-Modernizm’den, Neolitik 
Dönem’deki imgelem dönüşümlerine; Anadolu prehistoryasına toplumsal cinsiyet odaklı bakış açısından, 
İstanbul’daki kentsel dönüşüm ile terk edilen mahallelerin arkeolojisine; arkeolojide ‘karmaşık toplum’ 
modellerinden Urartu Kültürü’nün tanımlanma sorunlarına kadar geniş bir yelpazedeki konular görüşüldü. 
Arkeolojik meselelere değinen ve bir çoğu İngilizce olarak yapılan bu oturumun havasının ana salondaki 
konuşmalardan oldukça farklı bir çalıştay havasında geçtiği görüldü. Diğer salonda büyük problemler ve 
kuramsal arkeolojinin önünde duran sorunlar üzerine tartışmalar devam ederken, Oğuz Erdur’un deyimiyle 
‘esas teorik arkeoloji’ yani kuramsal arkeolojinin uygulandığı spesifik çalışmaların sunumları bu küçük 
derslikte yapıldı. 

İkinci gün tek bir salonda konuşmalar yapıldı. Arkeoloji-Eğitim ve Arkeoloji-Toplum ilişkilerinin 
sorgulandığı oturumlarda özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kendi perspektiflerinden arkeoloji 
eğitimini eleştirdiği oturum zihin açıcı ve özgün konuşmalara sahipti. Bartu Dinç, özellikle arkeoloji 
eğitimi almaya gelen öğrencinin bir anda içine düştüğü katı hiyerarşik, kısıtlayıcı ve sorgulamayı bastıran 
yapının öğrenci için yarattığı olumsuz yansımaları anlattı. Akademik kendileşme gibi arkeolojinin kangren 
yaratan geleneğinden bahsetti. Gökhan Murat Çoban karşılaştırmalı olarak incelediği arkeoloji 
müfredatlarının nasıl tek tip ve ezbere dayalı bir eğitim anlayışını yarattığını anlattı. Özellikle kuramsal 
yaklaşımların kendisine yer bulabildiği derslerin sayısının azlığından yakındı. Ekin Dalbudak ise benzer 
sorunlara dikkat çekerek, arkeolojinin ‘kazıbilim’ olarak tanımlanmasının yanlışlığından, kazılarda emek 
veren öğrencilere ücret ödenmemesinden, arkeolojinin yan disiplinlerden ve arkeometriden kopuk bir 
şekilde öğretiliyor olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Murat Karakoç ise Ege Bölgesi’nde 
Paleolitik Dönemlerin hiç bilinmediğini öne çıkararak, Paleolitik Dönem araştırmalarının yetersizliğinin 
ilgisizlikten kaynaklandığını ve bunun anlaşılması zor bir durum olduğunu belirtmiştir. 

Toplum ve Arkeoloji ilişkisini ele alan konuşmalarda arkeoloji yayıncılığı ve basında arkeoloji temaları 
özellikle ilgi gördü. Onur Bütün, arkeologların ‘karmaşık değil karışık’ metinler ürettiğini ve bunun 
arkeoloji dışından kişiler için içinden çıkılması zor durumlar yarattığını belirtirken, arkeologlara kuramla 
daha yoğun ilişkiler kurması gerektiğini ‘çatır çatır okuyacaksınız’ şeklinde şiddetle tavsiye etti! Berkay 
Dinçer kahkahalarla eşlik edilen konuşmasında arkeoloji haberlerindeki ‘tarih fışkırtıcılığı’, ‘bakan 
sevgisi’, ‘günışığına hasret olma’ hali gibi klişelere vurgu yaparak basında arkeoloji haberlerinin içler acısı 
halini gözler önüne serdi ve kelimenin tam anlamıyla bizi güldürürken düşündürdü. Berkay’a göre, 
spekülatif nitelikteki haberlerin doğruluğunu sorgulayabileceğimiz hiçbir mekanizmanın olmaması ve 
haberlerde bilimsel yayınlara göndermeler yapılamaması arkeoloji disiplini adına güven kırıcı bir durum 
yaratmaktadır.   



Toplantı Oğuz Erdur’un iki günün değerlendirmesini yaptığı ve ‘dost acı söyler’ şeklinde başlayan 
‘TAP’tan bu yana 10 yılda ne değişti ve değişmedi?’ sorusunu kendisine esas alan konuşması ile son 
buldu. Oğuz’a göre, 10 yılda değişen en önemli şeyler arkeolojinin sahip olduğu ayrıcalıklı konumun 
devletle olan ilişkisinde sona ermiş olması ve eleştirellikle, açık yüreklilikle ve cesaretle bu durumun 
acilen konuşulmasına inanan yeni kuşak arkeologların türemiş olmasıdır. Bu konuşmayı takiben yapılan 
kapanış panelinde Kenan Yurttagül, arkeologların ‘Genel Müdürlük’ ile olan sorunlarının yoğunluğunu iki 
gün boyunca tekrar tekrar söylenen şeylerden anladığını ve bu toplantının bir nevi ‘grup terapi’ işlevi 
görmüş olabileceğini söyledi. Grup terapi tespitine alınan bazı arkeologların itirazı üzerine, sözünü geri 
aldı ve genel müdürlüğün yapısı ve işleyişi ile ilgili bize bilgiler verdi. Mevcut işleyişten kendisinin de 
dertli olduğunu belirten Yurttagül, arkeologlara ‘o kadar şikayet ettiğiniz genel müdürlüğün kapısını hiç 
çaldınız mı? Orada çalışan arkadaşlarınızın dertlerine hiç ortak oldunuz mu?’ diye sormaktan kendini 
alamadı.  

Başka Ne Tür Etkinlikler Yapıldı: Toplantının yan etkinlikleri kapsamında ana konferans salonunda 
Jesse W. Stephen and Colleen Morgan’ın 2013 Dünya Arkeoloji Kongresi’ne Amman’da katılan 
arkeologların portrelerinden oluşan “Faces of Archaeology” projesi sergilendi. “What We Can’t See, We 
Can Imagine,” Annie Danis and Erin Schneider tarafından oluşturulmuş bir video enstalasyonu, Cuma 
günkü oturumlar arasında ekrandan yayınlandı. Başka bir sergi ise Aktüel Arkeoloji dergisi ile ‘Born in 
Anatolia-Being An Anatolian’ başlığı altında ortak olarak gerçekleştirildi. Arkeoloji temalı karikatürler ana 
konferans salonunda iki gün boyunca katılımcılar tarafından gezildi. Konferansın sürprizlerinden biri de 
TAG temalı kurabiyelerdi. Derya Yazıcı Bozkurt isimli meslektaşımızın ablası tarafından gönderilen 
kurabiyelerin üzerinde mala ve fırça ile TAG-TR yazısı vardı. Çay molası sırasında kurabiyelerin kimisi 
afiyetle yenirken, bir kısmının anı olarak saklanmak üzere çantalara atıldığı gözlerden kaçmadı. 
Konferansa katılamayanları toplantıda olanlardan haberdar edebilmek amacı ile bir blog oluşturuldu. 
Konferans sırasında görevli arkadaşlarımız Elizabeth Angell ve Canan Çakırlar  
http://tag2013.wordpress.com adlı adresten toplantıda konuşulanlara ilişkin kısa raporlar paylaştılar. 
Konferans sonrasındaki izlenimlerini yazan katılımcıların raporları da TAG-Türkiye sitesinden yayınlandı: 
http://tagturkey.wordpress.com   

TAG-Türkiye toplantısının sonunda Teorik Arkeoloji Grubu tüzüğünün gerektirdiği şekilde TAG-Türkiye 
Ulusal Komitesi seçildi. 15 aday arasından kapalı oylama sistemi ile 6 kişi seçildi. Oylama sonucunda 
Özlem Çevik, Çiler Çilingiroğlu, Güneş Duru, Kenan Eren, Elif Koparal, Coşkun Sivil ve Ahmet Uhri 
TAG-Türkiye Ulusal Komitesinde yeraldılar. Komite 2. TAG-Türkiye Toplantısı’nın yürütücü komitesinin 
seçilmesi, ilk toplantının bildirilerinin yayına hazırlanması ve TAG-Türkiye için daha geniş tabanlı bir 
yapılanma oluşturulması konularında çalışmalarını sürdürmektedir.  
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Web:	  	  http://tagturkey.wordpress.com	  
e-‐posta:	  tagturkey@gmail.com	  

TAG TÜRKİYE’ye	  Ev	  Sahipliği	  Yapmak	  İster	  misiniz?	  Lütfen	  bize	  yazın...	  

Ege	  Üniversitesi’nde	  yapılan	  TAG	  TÜRKİYE	  1.	  Toplantısının	  Katılımcıları	  


