Değerli Meslektaşlarımız;
Ülkemiz, binlerce yıl birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Antik çağlardan günümüze kadar,
birçok devlet kurulmuş, pek çok uygarlığın temeli Anadolu topraklarında atılmıştır. Bu nedenle
Anadolu’nun her köşesinde bir tarih yatmaktadır. Zengin tarihsel eserler geçmişteki yaşam ve uygarlıklar hakkında günümüze bilgiler taşımaktadırlar. Bu güne kadar her döneme ait birçok tarihsel eserler ve bilgiler ortaya çıkarılmış olsa da, hala çok önemli bir bölümü yer altında araştırılmayı
ve bulunmayı beklemektedir.
Tüm insanların ortak mirası olan, arkeolojik önemi büyük tarihsel eserlerin yerinin, konumunun
bulunması ve bunlara zarar vermeden çıkarılması çok önem arz etmektedir.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bugün Jeofizik Biliminin Arkeolojik çalışmalardaki önemi kavranmış olup; arkeolojik araştırmalarda çok yoğun olarak Jeofizik Yöntemler uygulanmaktadır.
Jeofizik yöntemlerin uygulamaları ile; tarihi eserlerin yeri, konumu, derinliği, boyutları bu eserlere
hiçbir zarar vermeden belirlenebilmektedir. Ayrıca Jeofizik çalışmalar, arkeolojik kazı öncesi ve
kazı esnasında planlama kolaylığı getirdiği gibi, kazının ekonomik olmasını sağlamaktadır.
Bültenimizin bu sayısını; Ülkemizin kültürel değerlerinin hasarsız, kısa sürede ve ekonomik olarak
ortaya çıkarılmasında çok büyük önemi olan Jeofizik Bilimi yöntemlerinin uygulandığı “Arkeoloji
Jeofiziği ” için ayırdık.
Bülten içindeki konuların; meslektaşlarımıza, arkeoloji alanında çalışan ve katkı koyan tüm meslek disiplinlerine yararlı olacağını umuyoruz.
XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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“Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek,
doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK 12 Nisan 1931‘de şimdiki adı Türk Tarih Kurumu olan
“Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”ni kurmuştur. Ölümünden sonrada ülkemizdeki geçmiş uygarlıkların
Dünya mirasına ışık tutması için parasının bir kısmını Türk Tarih Kurumu’na bırakmıştır.
ATATÜRK sağlığında, Anadolu’nun tarihine ışık tutan arkeolojik çalışmalardan Bergama, Alacahöyük
kazılarına ve müzelere bizzat gitmiş, maddi ve manevi katkılarını hiçbir zaman esirgememiştir.
Hiç kuşkusuz ki, geçmiş medeniyet eserlerinin gün yüzüne çıkması kolay olmamaktadır. Türkiye’de
arkeolojik aramalarda yer almaya başlayan jeofizik çalışmalar özellikle son 20 yılda giderek artmaya
başlamıştır. Günümüzde elektrik, sismik, elektromanyetik, gravite ve manyetik gibi Jeofizik
yöntemler arkeolojik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Jeofiziğin son yıllarda artan bir
ivme ile arkeolojik kazıları yönlendirmesindeki başlıca etmenler:

 Jeofiziğin, kazı öncesinde çalıştığı gibi kazı sırasında da inilen her seviyede çalışarak kalıntıların
konum ve geometrileri hakkında bilgiler vermesi,
 Jeofizik çalışmaların, kazı maliyetlerinin yanında çok ucuz olması,
 Jeofizik çalışmaların kalıntılara hiçbir şekilde zarar vermemesi,
 Jeofizik çalışmaların çok hızlı olması ve uzun kazı sürelerini kısaltması

olarak sıralanabilir. Konusu “Arkeoloji Jeofiziği” olarak belirlenen bültenimizin ilginizi çekmesi
dileğiyle….
Bülten Yayın Kurulu

www.jeofizik.org.tr
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