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Onuncu Genel Kurulumuzu yapt›k. Bir sivil toplum
kuruluflu için k›sa say›labilecek sürede, zorluklarla
dolu bürokratik ve özellikle de ekonomik engelleri
aflmada oldukça yol ald›k. Art›k hizmet verebilece¤i-
miz 4 katl› bir evimiz ve burada araflt›rmac›lar için 4
kiflilik bir misafirhane, geliflmekte olan uzmanl›k
kütüphanesi, bilgisayar, faks, telefon gibi gerekli
cihazlar›m›z bulunmaktad›r. Ancak flüphesiz en önemli
kazanç yap›lanlara ve gelecek projelere destek veren
dostlar kazanm›fl olmam›zd›r. 
On y›lda ikisi bilimsel seriden olmak üzere toplam 15
kitap yay›mlanm›fl, bunlardan bir bölümü üçüncü
bask›s›n› yapm›flt›r. Çal›flmalar›m›z› daha genifl
kitlelere ulaflt›rmak amac›yla planlad›¤›m›z WEB say-
fam›z, genç arkadafl›m›z Hasan Peker’in teknik dan›fl-
manl›¤›nda h›zla geliflmektedir. Art›k Haberler bül-
tenini de www.eskicag.org adresindeki yerimizden
izleyebilirsiniz. 
Bültenin elinizdeki 12 say›s›nda bafl makale olarak,
Hermann Genz’in Orta Anadolu Demir Ça¤› konusun-
daki yeni bulgular› sorgulayan ve “Karanl›k Ça¤”
deyimini eskide b›rakacak olan “Bo¤azköy’ün Erken
Demir Ça¤›” konulu yaz›s›n› sunuyoruz. Yeni yay›nlar
ve kitap tan›t›mlar›, kongre-sempozyum-sergi haber-
leri ile kaz› ve araflt›rma raporlar› yine önemli yer
tutuyor. 
‹lk kez bu say›da, yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen bir arke-
olojik çal›flman›n raporu da yer almaktad›r: Kuzey
Suriye’deki Tell Knedig Höyü¤ü’nde yap›lan kaz›lar›
muhabir üyemiz Lutz Martin’in kaleminden veriyoruz.
Kaz› ve araflt›rmalar yan›nda Milet kentinin Tunç Ça¤›
tabakalar› konusundaki k›sa özeti, bir konferans met-
ninden ve Taflucu’ndaki bir ma¤aran›n bafl›na gelenleri
gözlem raporundan duyurmaktay›z.
Enstitü yay›nlar› aras›na, keyifle okunaca¤›na inand›-
¤›m›z, ‹nci Delemen’in Antik Dönemde Beslenme adl›
çal›flmas› da kat›ld›. Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün
de katk›da bulundu¤u Kilikia: Mekânlar ve Yerel
Güçler: Uluslararas› Yuvarlak Masa Toplant›s›’n›n
bildirileri de yay›mlanm›flt›r.
Bültenin bas›m giderleri yine Say›n Bülent Akbafl
taraf›ndan karfl›land›. Artvin/Hopa’dan bizi destekle-
yen sevgili dostumuza, Enstitü’ye katk›lar›ndan dolay›
Garanti Leasing’e, haritam›z› haz›rlayan meslektafl›-
m›z Erkan Konyar’a ve yard›mlar› için Ali Akkaya’ya
teflekkür ederiz. 
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Bo¤azköy’ün Erken Demir Ça¤›

Hermann Genz

Birkaç y›l öncesine kadar, Orta Anadolu’da Hitit
‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl›ndan sonraki yüzy›llara
tarihlenen yerleflimlere ait arkeolojik bulgular eksikti.
Kesin tarihlenebilir buluntular ancak M.Ö. 8. yy’dan
itibaren mevcuttu. Yeni kaz›larla Gordion, Kaman/
Kalehöyük, Bo¤azköy ve baflka merkezlerden, M.Ö.
12. ile 9. yy’lar aras›na tarihlenen, flimdiye kadar pek
bilinmeyen ve “Karanl›k Ça¤” olarak tan›mlanan
döneme ait buluntular ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Dr. Jürgen Seeher taraf›ndan 1994 ile 1998 y›llar›
aras›nda Bo¤azköy/Hattu‡a-Büyükkaya’da gerçek-
lefltirilen kaz› çal›flmalar›nda Kalkolitik, Erken, Orta
ve Geç Bronz Ça¤›’na ait tabakalar›n yan› s›ra, Demir
Ça¤›’na ait bir yerleflme de ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Buradaki buluntularla Bo¤azköy için ilk defa Erken
Demir Ça¤›’na (M.Ö. 12-10 yy.) ait kesin bir yerlefl-
me belgelenmifltir. Ortadaki düzlükte, Geç ‹mparator-
luk Dönemi’ne ait 8 ve 9 no’lu silo çukurlar›ndan
dolay› oluflan oyuklarda, Erken Demir Ça¤›’na tarih-
lenen ve birbirini takip eden üç tabaka bulunmufltur.
Bu stratigrafik s›ra, Demir Ça¤›’n› Erken, Orta ve
Geç evre olarak ay›rmam›z›n temelini oluflturmak-
tad›r. Erken Demir Ça¤›’na ait tabakalar›n alt›nda,
Geç ‹mparatorluk Dönemi’ne tarihlenen (M.Ö. 13 yy)
silo çukurlar› yer almaktad›rlar. Yukar›ya do¤ru ise
ayn› tabakalar Orta Demir Ça¤› (M.Ö. 9.-8. yy)
yap›lar› ile mühürlenmektedir. Az say›da mimari
kal›nt›, ahflap ve has›r örgü duvarlar› olan binalara ait
olmal›d›r.
Demir Ça¤›’n›n erken evresine ait çanak çömlekler
genellikle basit formlar göstermektedir. Bezemeler
neredeyse hiç belgelenmemifltir. Kaplar›n büyük bir
bölümü elde yap›lm›fl, yaklafl›k %25 kadar› ise çarkta
üretilmifltir. Çark kullan›m›n›n devam etmesi ve kâse
ile boyunsuz çanak çömleklerin formlar› Hitit gelene-
¤ine iflaret etmektedir. Çarkta yap›lm›fl benzer kaplar,
‹mparatorluk Dönemi’nde iyi belgelenmifltir. Bu ben-
zerliklere ra¤men, ‹mparatorluk Dönemi ile Erken
Demir Ça¤›’n›n erken evre çanak çömlekleri aras›nda
farkl›l›klar da gözlenmektedir. ‹mparatorluk Döne-
mi’nin zemini kil renginde olan mallar›nda yüzey
genellikle ifllenmemiflken, neredeyse tüm Erken
Demir Ça¤› kaplar›, az çok itinal› bir perdah göster-
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mektedirler. Bununla birlikte, el yap›m› az piflmifl,
yüzeyleri koyu kahverengi ile siyah aras›nda de¤iflen
tonlarda olan ve %75’lik bir oran ile ço¤unlu¤u olufl-
turan çanak çömlek yenidir.
Erken Demir Ça¤›’n›n, orta ve geç evresine ait çanak
çömlekler aras›ndaki fark oldukça azd›r. Hitit gele-
nekleri kaybolsa da, erken evre çanak çömle¤inin
organik bir devam› oldu¤u kesindir. Çark yap›m›
çanak çömlek de art›k oldukça az görülmektedir.
Daha basit olan kap formlar›n›n ço¤u gibi, erken
evrenin mallar›, belirgin farkl›l›k olmaks›z›n, orta ve
geç evrede devam etmektedir. Bunlar›n yan› s›ra yeni
tipler de ortaya ç›kmaktad›r. Kâselerde ve kapal›
kaplarda ortaya ç›kan façetal› a¤›z kenarlar› karakte-
ristiktir. Bu façetal› a¤›z kenarlar›na s›kça oksidasyon
ile f›r›nlanm›fl, krem renginden k›rm›z›ya ve hatta
kahverengiye kadar de¤iflen, k›rm›z› boyal› bir kom-
binasyon ile rastlanmaktad›r. Boyama; çizgi gruplar›,
zigzaglar ve -en karakteristi¤i- noktalar ile doldurul-
mufl üçgenler gibi tamamen geometrik motiflerden
ibarettir (Resim).
Büyükkaya’dan elde edilen C14 verileri, Demir Ça¤›
yerleflmesinin kesine yak›n bir flekilde tarih-
lendirilmesine imkan vermektedir. Erken Demir Ça¤›
kontekstlerinden yedi veri, M.Ö. 12.-10. yy aras›nda
yer almaktad›r. Erken Demir Ça¤›’n›n erken evresine
ait çanak çömleklerde belirgin olarak görülen Hitit
gelenekleri, bu dönemin ‹mparatorlu¤un yok oluflun-
dan hemen sonraya; yani M.Ö. 12. yy’›n ilk yar›s›na
tarihlendirilebilece¤ini göstermektedir.
Erken Demir Ça¤›’n›n erken evresine ait çanak çöm-
lekler için Orta Anadolu’dan baflka örnekler bilin-

memektedir. Buna karfl›n Büyükkaya’n›n Orta ve Geç
evre çanak çömle¤inin paralelleri, yine Bo¤azköy’de
Yukar› Kent’in 7 no’lu tap›na¤›nda ve ayr›ca Alaca
Höyük, Eskiyapar ve Çad›r Höyük’te bulunmaktad›r.
Bu, façetal› a¤›z kenarl› ve k›rm›z› boyamal› çanak
çömlek gelene¤i, böylece K›z›l›rmak kavsinin
merkezi ile s›n›rl› gibi görünmektedir. Buna ra¤men
Kaman/Kalehöyük ve Gordion Erken Demir Ça¤› ça-
nak çömle¤i ile paralellikler mevcut de¤ildir. Büyük
bir co¤rafi mekana yay›lm›fl olan oldukça standardize
Hitit çanak çömle¤ine karfl›n, Erken Demir Ça¤›’nda
daha küçük s›n›rlara sahip çanak çömlek bölgeleri
oluflmufl gibi görünmektedir.
Anadolu’nun Erken Demir Ça¤› çanak çömle¤i, her
zaman Troya VIIB’deki “Buckelkeramik”e gönderme
yap›larak, Balkan etkili olarak nitelendirilmektedir.
Yeni Büyükkaya Erken Demir Ça¤› buluntular›n›n
ayr›nt›l› ve karfl›laflt›rmal› bir incelemesi, ‹ç Anado-
lu’nun Demir Ça¤› çanak çömlek gelene¤inin yabanc›
kökenli olmas›na imkân vermemektedir. Bunun yeri-
ne ‹ç Anadolu Erken ve Orta Bronz Ça¤› çanak çöm-
le¤i ile flafl›rt›c› paralellikler bulunmaktad›r. Bu, hem
kap formlar› için, hem de tek elemanlar ile bezeme
motifleri için geçerlidir. Bahsedilen eski çanak
çömlek geleneklerinin, Hitit bölgesi d›fl›nda m› -bura-
da Pontus bölgesindeki Kaflka yerleflimlerini
düflünmek gerekir- yoksa Hitit yönetim alan›n›n
içinde yer alan taflral› bölgelerde mi varl›¤›n› korudu-
¤u sorusunu cevaplamak için yeni araflt›rmalara ihti-
yaç vard›r.

Almanca’dan çeviren: Metin Alparslan

Erken Demir Ça¤›’n›n orta ve geç döneminden k›rm›z› boyal› çanak çömlekler
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Yeni Yay›nlar

Akkaya, T., Ortodoks ‹konalar›, Genel Bak›fl, ‹stanbul 2000,
Arkeoloji ve Sanat Y.

Alp, S., Hititler Ça¤›nda Anadolu: Çiviyaz›l› ve hiyeroglif
yaz›l› kaynaklar, ‹stanbul 2001, Tübitak Y.

Artun, E.-M. S. Koz (Yay›na Haz.), Efsaneden Tarihe,
Tarihten Bugüne Adana: Köprü Bafl›, ‹stanbul 2000,
Yap› Kredi Y.

Ayd›n, S.-K. Emiro¤lu, Ö. Özel, S. Ünsal, Mardin: Afliret-
Cemaat-Devlet, ‹stanbul 2000, Tarih Vakf› Y.

Bilgi, Ö., Protohistorik Ça¤’da Orta Karadeniz Bölgesi
Madencileri, Hind-Avrupal›lar›n Anavatan› Sorununa
Yeni Bir Yaklafl›m / Protohistoric Age, Metallurgists of
the Central Black Sea Region, A New Perspective on
the Question of the Indo-Europeans’ Original
Homeland, ‹stanbul 2001, TASK (Tarih, Arkeoloji,
Sanat ve Kültür Miras›n› Koruma) Vakf› Y.

Büyükkolanc›, M., St. Jean Hayat› ve An›t›, ‹stanbul 2000,
Efes 2000 Vakf› Y.

Canpolat, F. (Ed.), Bo¤azköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve
Hitit Dünyas›n›n Keflfi, From Bo¤azköy to Karatepe
Hittitology and the Discovery of the Hittite World,
‹stanbul 2001, Yap› Kredi Y.

Dalby, A.- S. Grainger, Antik Ça¤ Yemekleri ve Yemek
Kültürü (Çev. B. Avunç), ‹stanbul 2001, Homer
Kitabevi.

Delemen, ‹., Antik Dönemde Beslenme, ‹stanbul 2001,
Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü Y.

Dürüflken, Ç., Antik Ça¤’da Yaflam›n ve Ölümün Bilinmezi-
ne Yolculuk, Roman›n Gizem Dinleri, ‹stanbul 2000,
Arkeoloji ve Sanat Y.

Efe, T., The Salvage Excavations at Orman Fidanl›¤› A
Chalcolithic Site in Inland Northwestern Anatolia,
‹stanbul 2001, TASK Vakf› Y.

Ertüzün, R.M., Kap›da¤ Yar›madas› ve Çevresindeki Adalar,
Tarih ve Arkeoloji Üzerinde Araflt›rmalar, ‹stanbul
1998, Ozan Sanatevi.

Eule, J.C., Hellenistische Bürgerinnen aus Kleinasien
Weibliche Gewandstatuen in ihrem antiken Kontext,
‹stanbul 2001, TASK Vakf› Y.

Friedrich, J., Kay›p Yaz›lar ve Diller (Çev. R. Teko¤lu),
‹stanbul 2000, Arkeoloji ve Sanat Y.

Gurney, O. R., Hititler, ‹stanbul 2001, Dost Y.
Jean, É., Ali M. Dinçol, S. Durugönül, La Cilicie: Espaces

et Pouvoirs Locaux (2e millénaire av. J.-C. - 4e siècle ap.
J.-C.) Actes de la Table Ronde Internationale d’Istanbul,
2-5 novembre 1999/Kilikia: Mekanlar ve Yerel Güçler
(M.Ö. 2. biny›l - M.S. 4. yüzy›l) Uluslararas› Yuvarlak
Masa Toplant›s› Bildirileri, ‹stanbul, 2-5 Kas›m 1999,
‹stanbul 2001, Institut Français d’Études Anatoliennes
- Georges Dumézil Y.

Karpuz, H., Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlar›nda
Bilimsel Araflt›rma Teknikleri, Konya 2001, S.Ü.
Yaflatma ve Gelifltirme Vakf› Y.

K›z›lyaprak, Z. A. (Yay›na Haz.) Müzecilikte Yeni Yaklafl›m-
lar, Küreselleflme ve Yerelleflme, ‹stanbul 2000, Tarih
Vakf› Y.

Kollektif, I. Ulusal Tafl›nabilir Kültür Varl›klar› Konservas-
yonu ve Restorasyonu Kolokyumu, 6-7 May›s 1999

Ankara, Ankara 2000, Ankara Üniversitesi Baflkent
Meslek Yüksek Okulu Y.

Kölemeno¤lu, S.S., Ana Tanr›ça Gerçe¤i, ‹stanbul 2001,
Ar›kan Y.

Kramer, S.N., Sümerlerin Kurnaz Tanr›s› Enki (Çev.
H. Koyukan), ‹stanbul 2000, Kabalc› Y.

Kretzschmer, F., Resimlerle Antik Roma’da Mimarl›k ve
Mühendislik (Çev. Z.Z. ‹lkgelen), ‹stanbul 2000,
Arkeoloji ve Sanat Y.

le Plongeon, A., M›s›rl›lar›n Kökeni (Çev. R. Ekiz), ‹stanbul
2001, Ege Meta Y.

Levtchenko, M.V., Bizans Tarihi: Kuruluflundan Y›k›l›fl›na
Kadar (Çev. M. Selen), ‹stanbul 1999, Özne Y.

Memifl, E., Eskiça¤ Türkiye Tarihi, Konya 20013.
Mutlu, B., Mimarl›k Tarihi Ders Notlar› I, ‹stanbul 20012,

Mimarl›k Vakf› Enstitüsü Y.
Müller-Winner, W., ‹stanbul’un Tarihsel Topografyas›, 17.

Yüzy›l Bafllar›na Kadar Byzantion-Konstantinopolis-‹s-
tanbul (Çev. Ü. Say›n), ‹stanbul 2001, Yap› Kredi Y.

Nicol, D. M., Bizans’›n Soylu Kad›nlar›, on Porte, 1250-
1500, ‹stanbul 2001, Tarih Vakf› Yurt Y.

O¤uz, M., Malatya Tarihi ve Sosyoekonomik Durumu (M.Ö.
5500-M.S 1920), ‹stanbul 2000.

Özdemir, Z.-A. Aru, Bigadiç ve Çevresinde Bulunan Tarihi
Eserler, Ankara 2000, Bigadiç Kaymakaml›¤› Y. 

Özden, E.F. (Yay›na Haz.), Zeugma Yaln›z, De¤il Türkiye’de
Barajlar ve Kültürel Miras, ‹stanbul 2000, Tarih
Vakf› Y.

Özgünel, C.-O. Bingöl - V. ‹dil vd, Gün Ifl›¤›nda Anadolu,
Anatolia in Daylight, Cevdet Bayburtluo¤lu için Yaz›-
lar, Essay in Honour of Cevdet Bayburtluo¤lu, ‹stanbul
2001, Homer Kitabevi.

Publius Ovidius Naso, Karadeniz’den Mektuplar, (Çev.
Ç. Dürüflken), ‹stanbul 1999, Yap› Kredi Y.

Roth, L.M., Mimarl›¤›n Öyküsü (Çev. E.Akça), ‹stanbul
2000, Kabalc› Y.

Saltuk, S., Antik Ça¤da Hipodromlar Circuslar, ‹stanbul
2001, Ege Y. 

Sözen, G., Bulutlar›n Alt›ndaki Uygarl›k Anadolu, ‹stanbul
2001, ‹fl Bankas› Y.

fiahin, N., Zeus’un Anadolu Kültleri, ‹stanbul 2001, Suna-
‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü Y.

Taylor, J., ‹mparatorluklar›n Baflkenti ‹stanbul, Gezginler
‹çin ‹znik-Bursa-Edirne Rehberi ‹le Birlikte (Çev. 
‹. Türko¤lu), ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve sanat Y.

Tuna, N.-J. Öztürk-J. Velibeyo¤lu (Ed), lI›su ve Karkam›fl
Baraj Gölleri Alt›nda Kalacak Arkeolojik ve Kültür
Varl›klar›n› Kurtarma Projesi 1999 Y›l› Çal›flmalar›,
Salvage Project of the Archaeological Heritage of the
Il›su and Carchemish Dam Reservoirs Activities in
1999 (Ankara 2001). ODTÜ TAÇDAM Y.

Tuncer, M., Tarihsel Çevre Koruma Politikalar›, Ankara
2000, Kültür Bakanl›¤› Y.

Umar, B., Ionia, ‹stanbul 2001, ‹nk›lap Y.
Valbelle, D.-J.L. Huot-J.P.Thalmann, Kentlerin Do¤uflu

(Çev. A.B. Girgin), ‹stanbul 2000, ‹mge Y.
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Kitap Dünyas›ndan



4 ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER

K‹TAP DÜNYASINDAN

Birkaç Yeni Yay›n

fiahinbafl Erginöz, G., Hititlerde Anatomi ve T›p,
‹stanbul, 1999, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›

4218/3, X+249 sayfa.

M.Ö. II. biny›lda Anadolu’da büyük bir medeniyet
olarak gördü¤ümüz Hititlerde, farkl› etnik kökenlere
ait bir çok ö¤enin bir arada oldu¤unu görürüz.
Kendini daha çok din, fal, büyü ve sanatta gösteren bu
etkileflim, sa¤l›k alan›nda da göze çarpmaktad›r. 

‹lkel toplumlarda do¤an›n insano¤luna verdiklerinin
kayna¤› kavranamad›¤› için, yaflamda karfl›lafl›lan pek
çok problem dinsel ve büyüsel ifllemlerle çözümlen-
meye çal›fl›lm›flt›r. Hititlerde de durum çok farkl›
de¤ildir; baz› hastal›klar›n tedavisinde büyüye
baflvurulmufl, düzenlenen ritüeller ile bugünkülerine
benzer baz› yöntemlerle pek çok hastal›k tedavi
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Bu konu çerçevesinde haz›rlanarak okuyucuya sunul-
mufl olan kitap, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi,
Hititlerde anatomi ve Hitit t›bb› konulu iki ana bafll›k
içermektedir. Hakk›nda tam bilgi sahibi olamad›¤›m›z
Hitit t›bb›n›n, özellikle fal ve büyü metinlerinden
edinilen bilgiler yard›m›yla ö¤renilebilece¤i vurgu-
lanm›flt›r. Ayr›ca M›s›r ve Mezopotamya kültürleri ile
karfl›laflt›rmalar yap›larak, Yunan öncesi Anadolu’su-
nun t›p bilimi konusundaki veriler sorgulanm›flt›r.
Hititlerin anatomi bilgilerini ö¤renebildi¤imiz, yaza-
r›n tan›m› ile; ‘anatomi kitab›’ niteli¤inde bir tablet
mevcut de¤ildir ya da henüz ele geçmemifltir. Kitab›n
“‹nsan vücudunu meydana getiren sistem ve organlar-
dan Hititçe’de karfl›l›¤› bilinenler” bölümü, sistematik
anatomi de¤erlendirmelerini içermektedir. Bu yay›nda
tam anlam›yla modern sistematik anatomi, Hitit
anatomisine uygulanm›flt›r. Alt bafll›klarda incelenen
sistemler ise flunlard›r: “Hareket Sistemi”, “Dolafl›m
ve Damar Sistemi”, “Sindirim Sistemi”, “Sinir
Sistemi”, “Duyu Organlar›”, “Solunum Sistemi”,
“Üro-Genital Sistem” ve “Endokrin Sistemi”. Bu sis-
temler ayr›ca biraz daha aç›larak; “Hareket Sistemi”
bafll›¤› alt›nda “Kemik Sistemi”, “Eklem Bilim” ve
“Kas Bilim” fleklinde detayl› olarak ele al›nm›flt›r.
Burada incelenen vücut organlar› ile ilgili kelimelerin
Hititçe ve Türkçe karfl›l›klar›n›n yan› s›ra, Latince,
Osmanl›ca, -e¤er tespit edilmifl ise- Eski Yunanca,
Luwice, Palaca, Hattice, Hurrice, Urartuca, Akkadca,
Sümerce eflde¤erleri de verilmifltir. Kitapta ayr›ca,
ilgililer için büyük kolayl›k sa¤layan bir de Hititçe-
Türkçe, Türkçe-Hititçe ve Hititçe-Almanca, Almanca-
Hititçe anatomik sözlük bulunmaktad›r. ‹nsan vücu-
dunun organ ve k›s›mlar›n› göstermek amac›yla, Hitit
anatomi bilgisi diyagramlar halinde (insan vücudu
üzerinde) gösterilerek resmedilmeye çal›fl›lm›flt›r. 
Kitab›n ikinci bölümünü oluflturan “Hitit T›bb›” has-
tal›klar, bunlar›n teflhis ve tedavileri ve hekimler
hakk›nda bilgiler içermektedir. Bu bölümde “Kirlilik

ile ‹lgili Terimler” ve “Temizlik ile ‹lgili Terimler”
bafll›klar› alt›nda, kirlili¤in dini bir anlam tafl›d›¤› ve
bu iki terim aras›ndaki fark› ay›rt etmenin zorlu¤u
üzerinde durulmufltur. Bunu aç›klayabilmek için Hitit
kanunlar›, majik ritüelleri ve baz› bayramlar› içeren
metinlerden örnekler verilmifltir. Ayr›ca “Pis Sular›n
Yerleflmelerin D›fl›na At›lmas›”, “Ya¤mur Sular›n›n
D›flar› At›lmas›”, “Temiz Sular›n Temini”, “Banyo-
lar”, “Tuvaletler”, “Çöplerin At›lmas›” bölümleri ile
Hititlerin hastal›k meydana getirecek faktörleri çok
iyi düflünüp bir tak›m önlemler ald›klar›na yer ver-
ilmifltir. Burada Hititlerin yakaland›klar› hastal›klar-
dan baz›lar›, sistematik olarak ele al›nm›fl ve bunlar
metinlerden teflhis edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in;
‘felç’ anlam›na gelen ‘tinni‡a-’ kelimesi ile ilgili
olarak, Hitit kral› II. Murflili’nin dil felci geçirdi¤i ve
bu hastal›¤a sebep olan tanr›y› bulup ona kurbanlar
sunarak, hastal›¤›n›n geçmesi için yapt›rd›¤› bir
ritüelden al›nt›lar yap›lm›flt›r. 

Kitapta ayr›ca, Hititler taraf›ndan belgelenmifl olan
salg›n hastal›klar, çocuk hastal›klar›, yaralanmalar da
ayr› bafll›klar alt›nda incelenmifltir. Bu hastal›klar›n
tedavileri için baflvurulan yöntemler; “Majik ve Dini
Tedavi”, “Droglarla Tedavi” isimleri alt›nda ele al›n-
m›fl, ayr›ca ilaçlar ve uygulamalardan sözedilmifltir.
Bunlar, özellikle Eski M›s›r ve Mezopotamya’daki
tedavi yöntemleri ve günümüze ulaflan hekimlik bilgi-
leri ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. M›s›r t›bb› hakk›nda bilgi
edinmemizi sa¤layan papirüsler de, pek çok hastal›¤›n
nas›l tedavi edilmesi gerekti¤i konusunda bilgiler
içermektedir. Örne¤in; 874 reçete ihtiva eden Ebers
Papirüsü’nde tedavide baflvurulacak ilaçlar›n nas›l
haz›rlanaca¤› ve kullan›laca¤› anlat›lmaktad›r. Hititle-
rin ço¤unlukla Mezopotamya’dan ithal edilen ilaç
reçetelerini kulland›klar› anlafl›lm›flt›r. 

Yay›nda ele al›nan bir di¤er bölüm de “Hitit Belgele-
rine Göre Do¤um ve Hayat›n Safhalar›”d›r. Burada
metinlerde tespit edilmifl ve do¤umda kullan›lan
malzemeler ve kaz›larda ele geçen do¤um ominalar›
ele al›nm›flt›r. 

Kitab›n sonuç bölümünde, bu çal›flma ile bir araya
getirilen bulgular sayesinde Hititlerde anatomi ve t›p
bilgisi genel bir bak›fl aç›s› ile de¤erlendirilmifl, bu
bilginin hangi seviyede oldu¤u ve Eski Önasya t›bb›
içerisindeki yeri üzerinde durulmufltur. 

Meltem Do¤an-Alparslan

fiahin, N., Zeus’un Anadolu Kültleri, ‹stanbul 2001,

Suna-‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma

Enstitüsü Monografi Dizisi 2, 253 sayfa.

Birçok uygarl›¤a, dolay›s›yla tanr› ve tanr›çaya ev
sahipli¤i yapan Anadolu’da, Tanr›lar›n Babas› Zeus
da kendine önemli bir yer edinmifltir. Nuran fiahin’in
çal›flmas› sayesinde, Anadolu’daki Zeus kültleri
hakk›nda kapsaml› bir bilgi kayna¤›na sahibiz.
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Kitap “Önsöz”, “Zeus’un Anadolu Epithetleri”,
“Sonsöz” ve “Levhalar” olmak üzere dört bölümden
oluflmaktad›r. K›sa bir önsözden sonra yazar Zeus’un
Anadolu’daki kültlerinin kökenlerini, bulunan yaz›t-
lar, antik kaynaklar ve di¤er arkeolojik belgeler ile
k›sa ve öz biçimde liste halinde vermifltir. Kitaptaki
epithet’ler 250’yi geçmektedir. Üzerlerinde nispeten
genifl biçimde durulan Zeus kültleri flunlard›r: Zeus
Ahura Mazda: Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, Zeus’un
Pers tanr›s› Ahura-Mazda ile özdeflleflmifl bir formu-
dur. Pers dini Zoroastrianizm (Zerdüfltlük) hakk›nda
özet bilgi verilmifl ve bu kültün nüfuz etti¤i bölgeler
ve yaz›tlardan elde edilen bilgiler verilmifltir.

Zeus Ammon: Bu kültü ünlü yapan olay, bildi¤imiz
gibi Büyük ‹skender’in M›s›r’daki Ammon tap›na¤›n›
ziyaretidir. M›s›r tanr›s› Ammon’un geçmifli hakk›nda
bilgi verildikten sonra, Herodotos’un tanr› hakk›nda
anlatt›klar› ve tanr› ad›na yap›lan bayramlardan bah-
sedilmifl, Anadolu’da ise Lykia’da sikkeler arac›l›¤›
ile bu kültün tan›nd›¤› belirtilmifltir.

Zeus Karios: Mylasa’n›n bafl tanr›s›d›r. Burada Zeus’a
adanm›fl üç büyük kutsal alan bulunmaktad›r. Zeus
Karios tap›na¤›na Karial›lar d›fl›nda sadece kardefl
ulus olarak gördükleri Lydial›lar ve Mysial›lar kabul
edilmekteydi. Kültün M.Ö. 5. yy’›n bafl›nda genifl bir
alana yay›ld›¤› anlafl›lmaktad›r, fakat M.Ö. 4. yy’da
Zeus Labraundos kültü önem kazanmaya bafllam›flt›r.
Kült alan›n›n yeri ise hala tart›flma konusudur.

Zeus Labraundos: Anadolu Zeus kültlerinin aras›nda
en tan›nm›fllar›ndan biri kuflkusuz Zeus Labraun-
dos’tur. Özellikle Bat› Anadolu’da, Karia ve Lydia’da
tap›m gören Zeus, çift balta (labrys) ile betimlenmek-
tedir. Labranda’da Zeus Labraundos’a adanm›fl bir
tap›nak bulunmaktayd›. Herodotos’un bahsetti¤i bu
tap›nak, büyük bir kutsal orman›n içinde yer almak-
tayd›.

Zeus Lykaios: Yunanistan’›n Arkadia bölgesinde
Lykaon Da¤›’ndan geldi¤i öne sürülen Zeus Lykaios
kültünün kurucusu olarak Lykousura kentinin kuru-
cusu Pelagos o¤lu Lykaon gösterilmifltir. Bununla bir-
likte Zeus Lykaios’un Hellen öncesi döneme kadar
gitti¤i, Hitit ya da M›s›r-Fenike kökenli oldu¤u ileri
sürülmektedir. Gelene¤e göre Lykaon Zeus taraf›nda
kurda çevrilmifltir, bu yüzden kültün totemizm ile
iliflkisi oldu¤u düflünülmektedir. Zeus Lykaios flere-
fine Lykaia Bayramlar› yap›lmaktayd›. Antik yazarlar
bu bayramlarda insan kurban› yap›ld›¤›ndan bahset-
mektedir. Bunun d›fl›nda bayramda çeflitli atletizm
yar›flmalar› düzenleniyordu.

Zeus Mithras: Zeus Ahura Mazda gibi Pers kökenli
bir kült olan Zeus Mithras da, do¤u ve bat› inançlar›-
n›n kaynaflt›¤› bir külttü. Pers yaz›tlar›nda Ahura
Mazda ile birlikte an›lan Mithra, temelde k›rsal kesi-
min tanr›s›d›r ve hayvanc›l›kla iliflkilidir. Bilindi¤i

gibi, özellikle Roma Dönemi’nde taraftar bulan
gizemli Mithras kültünde bo¤alar kurban edilmektey-
di. Bu törenlerin ve tanr›n›n do¤as›na de¤inildikten
sonra, Roma ‹mparatorlu¤u’nda Mithras kültünden
bahsedilmifl, Anadolu’da bu kültün yeri ve önemi
üzerinde durulmufltur

Zeus Olympios: Tanr›n›n en bilinen kültü Zeus
Olympios’tur. Yüksek da¤, ulu da¤ anlam›na gelen
Olympos ad›, Yunanistan ve Anadolu’da birçok da¤a
verilmifltir. Anadolu’da Troas, Phrygia, Mysia,
Bithynia ve Ionia’da Zeus Olmpios’un tap›m gördü¤ü
anlafl›lmaktad›r. Tanr› ad›na yap›lan bayramlara
Olympia Bayramlar› ad› verilmekteydi. Bu bayram-
lar›n kökeninin Pelops mitosu ile iliflkili oldu¤u söy-
lenmektedir. Bayramlar›n Homeros öncesi dönemdeki
cenaze oyunlar›nda geliflti¤i genelde kabul edilmekte-
dir. Bayramlarda birçok atletizm yar›flmas› düzen-
leniyordu. Bunlardan en ünlüsü Olmpia Kutsal
Alan›’nda yap›lan Olimpiyat Oyunlar›d›r. Özellikle
Roma ‹mparatorluk Dönemi’nde Phrygia, Lydia,
Karia ve Kilikia gibi bölgelerden gelen yar›flmac›lar›n
dereceler ald›¤› bilinmektedir. Yerel Olimpiyat bayra-
mlar›n›n Anadolu’da flimdilik 26 flehirde yap›ld›¤›
tespit edilmifltir. 

Kitab›n sonsözünde Zeus kültlerinin genel bir de¤er-
lendirmesi yap›lm›flt›r. Birçok de¤iflik epithet’e rast-
lanmas›, yazar taraf›ndan Anadolu’nun kültürel
zenginli¤inin bir kan›t› olarak al›nm›flt›r. Phrygia böl-
gesinde Zeus k›rsal kesimin bafl tanr›s› iken, Karia’da
sosyal bir kimlik kazanarak, halk›n, köyün vb. tanr›s›
olmufltur. Zeus’un Anadolu’da ald›¤› epithet’ler alt›
grup alt›nda incelenmifltir: 1- Toponym ile ilgili olan-
lar; 2- Antroponym ile ilgili olanlar; 3- Bir yüklemden
al›nanlar; 4- Tanr› adlar›ndan al›nm›fl epithet’ler;
5- Tanr›n›n ifllevinden türemifl olanlar; 6-Niteli¤i
bilinmeyen epithet’ler. Yazar Roma egemenli¤i
alt›nda yaflanan nüfus art›fl› ile yerel epithet’lerin
ço¤ald›¤› tespitinde bulunmufltur. Özellikle Anado-
lu’da Zeus’un “koruyucu-gözeten” s›fat› öne ç›km›fl-
t›r. Son olarak Zeus kültleri canl›lar (insan, hayvan) ve
cans›zlarla (a¤aç, da¤ vb.) iliflkili olanlar fleklinde iki
gruba ayr›lm›fl ve tanr›ya yap›lan sunular incelenmifltir. 

Gürkan Ergin

Publius Ovidius Naso, Karadeniz’den Mektuplar,

(Çev. Ç. Dürüflken), ‹stanbul 1999, Yap› Kredi Y.

Roma yaz›n›n›n popüler flairlerinden Publius Ovidius
Naso’nun ( ‹.Ö. 43 - ‹.S. 18 ) sürgün yaflant›s›n›n
ürünü olan Karadeniz’den Mektuplar (Epistulae ex
Ponto) adl› yap›t›, Doç. Dr. Çi¤dem Dürüflken taraf›n-
dan Türkçeye çevrildi. fiairin Amores, Ars Amatoria,
Metamorphoses’i kadar yayg›n bir üne sahip olmasa
da Karadeniz’den Mektuplar, Tristia yap›t›yla birlikte
flairin sürgündeki yaflant›s›na ›fl›k tutar. Ovidius, ‹.S. 8
y›l›nda imparator Augustus’un buyru¤uyla Roma’dan
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uzaklara, bugün Romanya s›n›rlar› içinde bulunan
Tomis’e bir relegatus olarak, yani mallar›na ve vatan-
dafll›k haklar›na el konmadan, sürgüne gönderilir.
Sürgün edilme nedeni çok aç›k olmasa da, kendisinin
de mektuplar›nda imada bulundu¤u iki nedenden söz
edilebilir: Ars Amatoria adl› yap›t› ile imparatorun
çevresinde ad›n›n kar›flt›¤› bir olayd›r. Ars Amatoria’-
daki fliirler ahlaka ayk›r›l›klar› nedeniyle imparatorun
gazab›na u¤ram›fl, okunmas› yasaklanm›fl, kütüphane-
lerden ç›kar›lm›flt›r. ‹mparatorlu¤un yeniden yap›lan-
d›r›lmas› amac›yla her alanda kimi s›n›rlamalar
öngören Augustus, ahlaki de¤erlerin ve Roma dininin
canland›r›lmas› için yaz›nda bunlar›n ifllenmesini
istemifltir. Ancak flairimiz, aflk ve tutkular gibi duy-
gusal konularda yazmay› ye¤lemifltir.

Karadeniz’den Mektuplar, flairin sürgün yeri Tomis’ten
tan›d›klar›na ve dostlar›na, kah içinde bulundu¤u
koflullar›n kötülü¤ünden yak›nd›¤›, kah imparatorun
kendisine karfl› öfkesinin dinmesi için yakard›¤›,
sürgün yerinin Roma’ya daha yak›n bir yere tafl›nmas›
umudunu dile getirdi¤i fliirsel mektuplar›d›r. fiair
mektuplar› yazma nedenini flöyle dile getirmifl:
“itiraf›m› affedin enteller! Eserimin kazanaca¤› ün,
benim kurtuluflumdan önemli de¤il.”

Nitekim, kurtuluflu için imparatoru bir tanr› gibi gös-
terdi¤i mektuplar›, özellikle devlet adam› dostlar›na
gönderir. S›kça Caeser’›n “hakl› öfkesi”nin dinmesi
umudunu dile getirir, yaflam›n› ona borçlu oldu¤unu
ifade eder. ‹.S. 14 y›l›nda Augustus’un ölümü flairi
umutland›r›r. Yeni imparatoru ve ailesini öven mek-
tuplar yazar. Fakat Roma’ya dönmesine izin verilmez.
Ellisinden sonra gönderildi¤i sürgünde 10 y›l geçirir
ve yaflam› orada sona erer.

Mektuplar›nda bir türlü ›s›namad›¤› Tomis’in so¤uk
ikliminden, insanlar›n yaban›ll›¤›ndan, süre¤en savafl-
lardan, kendisinin yapacak bir fleyi olmamas›ndan
yak›n›r durur. Bu flekilde Tomis ve çevresindeki
yaflay›fla dair bilgiler sunmufl olur bize. Ayr›ca,
Roma’dan uzak olmaktan duydu¤u ac›y› ve özlemi
tan›mlarken flairli¤i iyice bilenir. Efline yazd›¤› duy-
gusal dizelerde ise hüzün okunur, ama ona görevleri-
ni yerine getirme konusunda tembihlerde de bulunur.
Aflk tanr›s› Eros’la karfl›laflmas›n› anlatt›¤› mektubu
da, Eros’un a¤z›ndan Aflk Sanat› adl› kitab›n›n hiçbir
kusuru bulunmad›¤›n›, baflka bir nedenle bu durumda
bulundu¤unu ima eden bir savunu gibidir. 

Mektuplar› özenli çevirisiyle Türkçeye kazand›ran
Çi¤dem Dürüflken, daha önce de Cicero ve Catullus
çevirilerine imza atm›fl deneyimli bir hoca. Kitap,
Ovidius ve Epistulae ex Ponto üzerine çevireninin
yazd›¤› bir giriflle bafll›yor ve okura Ovidius’un yafla-
d›¤› dönemin havas›n› solutuyor. fiairin sürgün öncesi
ve sonras› yaflant›s›n›n ve yap›tlar›n›n anlat›lmas›ndan
baflka, yap›t›n yaz›nsal de¤eri ve dili de de¤erlendiri-

liyor çevireni taraf›ndan. Kitab›n sonuna çok isabetli
bir flekilde yerlefltirilen notlar, mektuplarda yer alan
kifli, yer ve özel ifadelere aç›kl›k kazand›rarak
mektuplar›n okunmas›n› kolaylaflt›r›yor. 

Karadeniz’den Mektuplar bir flairin sürgünü nas›l
yaflad›¤›n›, sürgüne nas›l katland›¤›n›, zaman ve
mekan gözetmeksizin sürgünün evrensel duygudafll›-
¤›n› da gözlemleyebilece¤imiz keyifli bir okuma
sa¤l›yor.

Hatun Bilge

Artun, E.- M. S. Koz (Ed.), Efsaneden Tarihe Tarihten
Bugüne Adana: Köprü Bafl›, ‹stanbul 2000, Yap›

Kredi Yay›nlar› , 609 sayfa.

Adana: Köprü Bafl›, Adana’y› tarihi, kültürü, folkloru,
mimarl›¤›, tar›m›, ekonomisi, toplumsal yaflam›, vb.
çeflitli cepheleriyle, bir bütün olarak ele al›yor.
Binlerce y›ll›k uzun tarihinin her döneminde vazgeçil-
mez bir önem tafl›m›fl bu kentimizi dünü/ bugünü/
yar›n›yla tan›mak için vazgeçilmez bir kaynak. Bir
kent için yaz›lmas› gereken ne varsa hepsi konunun
uzmanlar› taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Genifl bir yel-
paze içerisinde oluflturulan Kitap’ta Adana’n›n Antik
dönemleri, Beylikler, Osmanl› Dönemi, Milli Müca-
dele y›llar›, günümüz Adana’s› tarihi eserleriyle,
zengin, bereketli co¤rafyas›yla, kültürüyle, sanat›yla,
sanatç›s›yla anlat›lm›flt›r.

“Adana Tarihçesi”, Prof.Dr. Y. Hallaço¤lu, “Çukuro-
va’n›n Antik Devirlerde Tafl›d›¤› ‹simler ile Fiziki ve
Tarihi Co¤rafyas›” Prof.Dr. A. Ünal; MÖ 1550 y›l›n-
da bir kent olarak Adaniya ismiyle ortaya ç›kan ve
tarih boyunca 3500 senedir ad› hiç de¤iflmeyen ender
kentlerden biri Adana. Ünal, kentin 5000 sene önce
mevcut oldu¤unu kan›tlayan arkeolojik ipuçlar›n›n
Adana kentinin içindeki Tepeba¤ Höyük ve Adana
çevresindeki höyüklerde sakl› oldu¤u belirtilerek, iki
y›ld›r gündemde olan Tepeba¤ Höyü¤ü’nün önemini
bir kez daha vurgulam›flt›r. 

“Adana’da Kizzuwatna Krall›¤›” Prof.Dr. A. Ünal;
Kizzuwatna hakk›ndaki bilgileri kendine ait tarihi bel-
gelerden de¤il, komflu ve ça¤dafl devlet veya kültür
merkezlerinin yaz›l› kaynaklar›ndan ö¤rendi¤imizi
belirterek bir gün mutlaka Kizzuwatna’n›n yerli arfliv-
lerinin bulunulaca¤›n› eklemektedir. Anadolu’nun,
insanl›k tarihinin tüm safhalar›n› kesiksiz yaflam›fl bir
ülke oldu¤unun alt› çizilmifl ve araflt›rmalar tam yap›l-
mam›fl olsa da Çukurova’n›n da bu tarihi olguya
kat›ld›¤› noktalar örneklendirilmifltir. Mersin-
Yumuktepe ve Tarsus kaz›lar›n›n, bölgenin prehistor-
yas›yla ilgili birbirini tamamlar bilgiler verdi¤ini
belirtmifltir. Ayr›ca Yrd.Doç. K. S. Girginer’in gün-
deme tafl›d›¤› Hastabak›c› “Sastneferu” heykelinin
bulunmas›n›n bölgenin MÖ. 2. biny›l› bafllar›nda
M›s›r’la olan iliflkisini kan›tlamas› aç›s›ndan önemine
iflaret etmifltir.
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“Tepeba¤ Höyük (Uru-Adaniya) Kizzuwatna Ülkesi-
nin Baflkenti miydi?”, Yard.Doç.Dr. K.S. Girginer;
Yaz›s›na konuyla ilgili farkl› görüfllere yer vererek
bafllayan Girginer, bölgedeki aral›ks›z çal›flmalar›n›
bu makalesinde toparlam›fl. Çukurova’n›n s›n›rlar›
belirtilirken, Adana ve çevresinde yer alan ovalarla
ilgili jeomorfolojik veriler ile Antik kaynaklar aras›n-
da bir tan›m birli¤inin olmad›¤›n›, ancak Amanoslarla
Toros Da¤lar› aras›nda kalan ovan›n bütününü
“Adana Ovas›” olarak adland›rman›n do¤ru olaca¤›n›
savunmaktad›r. Bu ovalarla ilgili tan›m kaosuna son
vermeye çal›flm›fl ve konuyu tart›flmaya açm›flt›r.
Tepeba¤ Höyü¤e de genifl yer verilmifl: Adana ken-
tinin ortas›nda, Seyhan nehrinin bat›s›nda, Tepeba¤ ve
k›smen de Kayal›ba¤ mahallelerinin alt›ndaki höyü-
¤ün, Hitit yaz›l› metinlerindeki ad›yla Adania oldu¤u-
na inanmakta ve Tepeba¤ Höyük=Adania eflitlemesi-
nin pek de hatal› olmayaca¤›n› belirtmektedir. 

Kitapta ayr›ca flu makaleler bulunmaktad›r: “Karatepe
ve Efsanevi Arkeolog Prof.Dr. H. Çambel” Arafl.Gör.
F. fiahin- Arafl.Gör. ‹. Tu¤cu, “Memlükler ve
Çukurova” Yard.Doç.Dr. C. Kanat, “Milli Mücadele
Y›llar›nda Adana ve Çevresi” Dr. K. Çelik, “Kurtulufl
Savafl›’nda Adana Bas›n›” Yard.Doç.Dr. G. Akal›n,
“Çukurova’da Frans›z ‹flgali” C. Yurtsever, “Ada-
na’n›n Gazili Günleri” Yard.Doç.Dr. G. Akal›n,
“Cumhuriyeti Anlatan Adana Foto¤raflar›” Dr.S. H.
Uygur, “Adanan›n Simgeleri” Yüksel Özmen- M. E.
Özerol, “Çukurova’n›n Antik Ça¤ Yollar›” ‹.
Kobener-Dr. Mehmet Kobener, “Adana’n›n Antik
Kentleri” ‹. Salman, “Adana’n›n Tarihsel Yap›
Dokusu” Ö. Özmen, “Geleneksel Adana Evleri” Ö.
Özmen, “Adana’ya Bak›fllar” Ç. Yi¤eno¤lu, “13.
Yüzy›l Bafllar›nda Çukurova” Yard.Doç.Dr. M. Ersan,
“Evliya Çelebi’de Adana” Dr. Y. Da¤l›, “Gezginlerin
Yüzy›llar Ötesinden Gelen Sesi” S. Yavuz- Ö.
Özmen, “Bir Türk Seyyah›n Gözüyle 19.Yüzy›l
Sonlar›nda Çukurova” Arafl.Gör. H. Mert, “Bir
Osmanl› Ayd›n›n Adana ‹zlenimleri” Dr. C. Telci,
“Kilikya Ermeni Krall›¤›” Yard.Doç.Dr. M. Ersan,
“Adana Yahudileri” R. N. Bali, “Menemencio¤ullar›
Tarihi ve Çukurova’da Afliretler” Doç.Dr.Y. Kurt,
“Kozano¤ullar›” M. Onar, “Adanal› Divan fiairleri”
Prof.Dr. M. Mengi, “Tarihin Nabz›n› Tutan Bir Ebced
Ustas›: Adanal› Süruri” Yard.Doç.Dr. R. Can›m, “Ziya
Pafla ve Adana” Doç.Dr. A. Uçman, “Çukurova’n›n
‹ki Kemal’i” Yard.Doç.Dr. R. Çiftlikçi, “Adana’n›n
Söz Varl›¤›” Prof.Dr. fi. H. Akal›n, “Adana Afl›kl›k
Gelene¤i ve Afl›k Fas›llar›” Doç.Dr. E. Artun,
“Çukurova Türküleri” H. At›lgan, “Adana Halk
Oyunlar›” M. Sübmül, “Çukurova A¤›tlar›nda Yanan
Yürek ‹zleri” Doç.Dr. ‹. Görkem, “Adana Mutfak
Kültürü ve Adana Yemeklerinden Örnekler” Doç.Dr.
E. Artun, “fiahmeran, Lokman Hekim ve Adana
Efsaneleri” Dr. R. Okuflluk, “Adana ve Çevresinde

‹nsana Ba¤lanan Umudun Yat›rlar ve Ziyaret Boyutu”
Yard.Doç.Dr. Z. Ça¤›mlar, “Adana’da Masal Anlatma
Gelene¤i ve Masallar” Doç.Dr. E. fiimflek, “Adana
Karatepe F›kralar›” Doç.Dr. E. Artun, “Adana ve
Çevresinde Gelenek ve Görenekler” A. Baflçetinçelik,
“Adana’da Bir Kültür Sanat Ifl›¤›: Alt›n Koza” C.
Yayg›n, “Ramazano¤ullar› Çarfl›s›” Doç.Dr. Y. Kurt,
“Sabandan Uyduya: Çukurova’da Tar›m” Prof.Dr. A.
Baflçetinçelik, “Penbeden Pamu¤a” Prof.Dr. O.
Gencer. 

Günnur Çil-Sevda Eyiol

Starr, C.G., Antik Ça¤da Deniz Gücü, Çev. G. Ergin,

‹stanbul, 2000, Homer Kitabevi, 95 sayfa+4 harita.

C.G. Starr, Michigan Üniversitesi’nden emekli bir
tarih profesörüdür. Antik Ça¤da Deniz Gücü adl› 5
bölümden oluflan bu eseri deniz gücünün M.Ö. II.
binden Roma ‹mparatorlu¤u’nun sonlar›na kadar olan
dönemdeki rolünü araflt›ran bir analitik çal›flmad›r.

Starr’a göre Antik dünyada deniz gücü bafllang›çta bir
güç sembolü olarak görülmüyordu. Denizcilik yaln›z-
ca soylulara lüks mallar tafl›mak için bir araçt›. Henüz
siyasi ve askeri politikalarda endifle unsuru de¤ildi.
M.Ö. 500’e kadar Akdeniz’de deniz gücünü organize
edecek, besleyecek siyasi kurumlar oluflmad›¤›ndan
denizi kontrol alt›na almak bir siyasi hayaldir. Çünkü
ordular karada daima ayakta kalabilirler, ancak deniz-
cilik daha pahal›d›r. Bunun için yazar, Antik Ça¤’da
deniz gücünü önemli bir siyasi güç olarak alg›lamak
yerine baz› durumlarda bir koz haline gelebilen, ama
süreklili¤i olmayan bir faktör olarak alg›lamak gerek-
ti¤ini savunmaktad›r.

“Gemiler ve Denizler” adl› ilk bölümde; prehistorik
ça¤lardan geçerek Antik Ça¤’a kadar ulaflan dönemde
Akdeniz havzas›nda yaflayan halklar›n dilbilimsel,
kültürel özellikleri ve Akdenizli olman›n getirdi¤i
benzer tar›msal ya da yerleflim faaliyetleri anlat›lmak-
tad›r. Erken dönemden M.Ö. 1000 y›l›na kadar geçen
zaman içinde, M›s›r ve Suriye d›fl›nda, arkeolojik
araflt›rmalardan elde edilen maddi kal›nt›lar›n ›fl›¤›nda
denizafl›r› iliflkiler anlafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Örneklerle deniz gücünün zaman zaman nas›l kul-
lan›ld›¤› ve nas›l önem kazand›¤› anlat›lm›flt›r.
Örne¤in; III. Tuthmosis’in her y›l Filistin ve
Suriye’ye düzenli olarak yapt›¤› seferlerin baz›lar›n-
da, askerleri Sina Çölü’ndeki zorlu yürüyüflten kurtar-
mak için denizden nakletmesi. Ayr›ca arkeolojik veri-
lerin ›fl›¤›nda deniz gücünün izlerinin de arand›¤› bu
ilk bölümde yazar, tüm bunlar›n komflu denizleri
askeri ve siyasi amaçlar için kontrol alt›nda tutman›n
örne¤i olmad›¤› fikrini de savunmaktad›r. 

II. bölüm “Deniz Egemenli¤inin Bafllang›c›” ad›n›
tafl›maktad›r. Bu bölümde yazar, Hesiodos, Thukydides
gibi antik yazarlardan da faydalanarak deniz egemen-
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li¤inin bafllama sürecini anlatmaktad›r. M.Ö I. bine
kadar denizcilik kar amaçl› bilinçli bir faaliyet
de¤ildir; ancak denize aç›lmak ve denizin getirece¤i
tehlikelerden çekinmekten vazgeçen, yabanc› toprak-
larda ifl yapma cesaretini gösterenler canl› bir ticaretin
oluflmas›n› sa¤larlar. M.Ö. 600’lerde Lydial›lar›n
paray› keflfetmesi, de¤ifl-tokufl kurallar›n› de¤ifltirmifl,
hem denizcili¤e, hem de ekonomik hayata hareket
katm›flt›r. Denizcilik ve denizlerde egemenlik sa¤la-
mak, siyasi ve ekonomik baz› flartlar›n oluflmas›na
ba¤l›d›r. Akdeniz’de kurulan koloniler, paran›n kul-
lan›lmaya bafllanmas› gibi geliflmeler potansiyel
anlamda bir deniz egemenli¤i için gereken flartlar›n
oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Örne¤in iç pazarlar Yunan
flehirlerini varl›kl› hale getirmifl, bas›lan gümüfl
sikkeler sayesinde de pahal› savafl gemileri infla
edilebilmifltir. Böylece donanmalar, ticari ve askeri bir
güç olarak, imparatorluklar›n temelini oluflturmufl ve
onlara çok para kazand›rm›flt›r. 

“Atina Denize Aç›l›yor” adl› üçüncü bölümde ise,
M.Ö. 499’da bafllayan ‹onia ‹htilali, Attika Delos
Deniz Birli¤i’nin kurulmas› ve birli¤in savafllar›,
M.Ö. 431-404 y›llar› aras›nda yaflanan Peloponnesos
savafllar› ve Atina ile Sparta flehirlerinin mücadeleleri
anlat›lmaktad›r. Art›k ticaret yollar›n›n d›fl›nda kalan-
lar için bile deniz hayati önem tafl›maktad›r. Atina’n›n
deniz egemenli¤inin as›l hedefinin Ege dünyas›nda
siyasi ve askeri üstünlü¤ünü kabul ettirmek oldu¤u
yine bu bölümde anlat›lmaktad›r. Deniz gücünün
oluflmas›yla birlikte, M.Ö. V. yy’da Atina’da yaflayan-
lar›n say›s›n›n ve meslek gruplar›n›n da çeflitlili¤inin
artmas›ndan bahsedilmifltir. Üçüncü bölüm, M.Ö. IV.
yy’›n ortalar›nda Makedonia kral› Philippos ve onun
ölümünden sonra da o¤lu ‹skender’in faaliyetleri
k›saca özetlenerek bitirilmifltir. 

“Büyük Donanmalar Ça¤›” ad›n› tafl›yan IV. bölümde,
‹skender’in M.Ö. 323’te Babil’de ölmesiyle geliflen
olaylar ve ‹skender’in ailesi ile generallerinin impara-

torlu¤un varisi olabilmek için yapt›klar› savafllardan
bahsedilmektedir. Ptolemaios’un K›br›s, Anadolu’nun
güney k›y›lar› ve Ege’nin baz› üslerini zaptetmesin-
den sonra Phrygia valisi Antigonos, Ptolemaios’la
bafledebilmek için büyük bir filonun yap›m›na giriflir.
Böylece ‹skender’in ölümünden sonra denizlerdeki
hakimiyet, Hellenistik periyotta, ‹skender’in impara-
torlu¤undan do¤an büyük monarflilerin (Ptolemaios-
lar, Seleukoslar ve Antigonoslar) eline geçmifltir.
Starr, Roma ile Bat› Akdeniz’in M.Ö. III. yy’a kadar
tek hakimi olan Kartaca aras›ndaki mücadeleleri
anlatt›¤› bölümü, Octavianus’un M.Ö. 31’de ‹skende-
riye’ye girerek tüm Akdeniz’in hakimi olmas› ve
Yunanistan egemenli¤ini sa¤lamlaflt›rmas›yla sona
erdirmektedir.

V. bölüm “Roma ‹mparatorlu¤u’nun Bar›fl Y›llar›”
ad›n› tafl›maktad›r. Yazar son bölümde, iç savafl› bitir-
erek, Roma ‹mparatorlu¤u’nu düze ç›karan imparator
Augustus Dönemi ve onun ard›llar›ndan bahsetmekte-
dir. ‹mparator, Roma askeri yap›s›nda yeni düzen-
lemeler yapm›fl, sürekli bir donanma ve deniz kuvvet-
leri kurarak Roma donanma tarihini bafllatm›flt›r.
Roma, deniz gücüne çok para harcar çünkü denizin
kullan›m› ve kontrolü çok önemlidir. Yazar›n da
belirtti¤i gibi Roma Uygarl›¤› ancak Roma donanmas›
sayesinde yay›lm›flt›r. Roma ‹mparatorluk donan-
mas›n›n yapt›¤› en önemli ifl korsanl›¤›n sonunu
getirmesi olmufltur. Böylece denizciler ve deniz
ticareti rahata kavuflur. Starr’a göre bunun en büyük
delili Augustus’tan itibaren M.S. III. yy’›n bafl›na
kadar korsanl›ktan bahseden bir kaynak olmamas›d›r.
Roma donanmas› bar›fl zamanlar›nda devriye gezerek,
ticaretin kontrolünü sa¤lar. Augustus’un ard›llar›n›n
denizcili¤e olan yaklafl›mlar›, Roma’n›n zay›flamas›,
taht kavgalar› ve nihayet Konstantinopolis’ten
yönetilen Bizans’›n do¤uflu ile V. bölüm sona ermek-
tedir. 

Gamze Y›lmaz 

Nihayet Enstitümüz de internette. Web say-
fam›zdan Enstitümüzün kurulufl amac›, üyeleri,

yönetim kurulu, yay›nlar ve en yeni haberler
konusunda bilgi al›nabilece¤i gibi, zengin içerikli
dosyalara da ulafl›labilecektir. Bu dosyalarda, Eskiça¤
Bilimleri’nin her alan› ile ilgili sadece bilim adamlar›
taraf›ndan haz›rlanan konular› bulmak mümkün
olacakt›r. Özellikle “Kaz›lar” ve “Kültürler” dosya-
lar›n›n ilgi çekece¤ini tahmin etmekteyiz. Bu
dosyalar›n gün geçtikçe artarak, kapsaml› bir baflvuru

sayfas› haline getirilmesi planlanmaktad›r. Web say-
fam›z›n bir di¤er özelli¤i de sürekli güncellefltirilme-
sidir. Sitemizde ayr›ca, son 5 y›lda Eskiça¤ Bilimleri
alan›nda  ülkemizde bas›lan tüm yay›nlar›n toplu
listesi, Enstitümüz taraf›ndan önerilen yay›nlar
hakk›nda bilgi, baz› önemli haritalar ve Eskiça¤
Bilimleri ile ilgili yararl› linkler de bulunmaktad›r.
Sitemizi haz›rlanmas›nda büyük pay sahibi olan
Hasan Peker’i kutlar, teflekkürlerimizi sunar›z.

Enstitümüzün Web sayfas› aç›ld› : 

www.eskicag.org
Ens

tit
ü’
de

n
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Enstitümüzün bilimsel dan›flmanl›k yapt›¤›

“Bo¤azköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve

Hitit Dünyas›n›n Keflfi” Sergisi

“Bo¤azköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit
Dünyas›n›n Keflfi, From Bo¤azköy to Karatepe
Hittitology and the Discovery of the Hittite World”
adl› sergi 24 Nisan 2001 tarihinde Yap› Kredi Kültür
Merkezi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde aç›ld›. 30
Haziran 2001’e kadar aç›k kalacak olan sergiye
Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü; Alman Arkeoloji Ensti-
tüsü ve Frans›z Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü ile
beraber bilimsel dan›flmanl›k yapm›flt›r. Yap› Kredi
Kültür Merkezi yönetici ve çal›flanlar›n›n büyük bir
özen içerisinde haz›rlad›klar› sergiye, T.C. Kültür
Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün
de katk›lar› bulunmaktad›r. Söz konusu sergide
Hititoloji ilminin, dünyan›n de¤iflik ülkelerinde ve
Türkiye’de nas›l do¤du¤u ve geliflti¤i, kimlerin emek
verdi¤i dünden bugüne kronolojik olarak anlat›lmak-
tad›r. Sergi; içerdi¤i görsel malzemeler, belgeler,
çeflitli bilim adamlar›n›n kendi el yaz›lar›n› içeren
baz› belge, yay›n ve yaz›flmalar, yurt içi ve yurt d›fl›n-
dan toplanm›fl kitaplar›n yan› s›ra, içerdi¤i bilgiler ile
Hititlerin kimli¤i, tarihteki yerleri gibi konular
üzerinde ne tür çal›flmalar yap›ld›¤› hususunda
ziyaretçileri ayd›nlatmaktad›r. Serginin senaryosuna
sad›k kal›narak haz›rlanan bir de sergi katalogu
mevcuttur. Bu katalogda sergide yer alan tüm malze-
melerin ve foto¤raflar›n yan›nda, daha iyi bilgi
edinilebilecek araflt›rma ve röportajlar içeren makale-
ler yer almaktad›r. 

Katalog, serginin senaryosunu haz›rlayan Enstitümü-
zün Muhabir Üyelerinden Eric Jean’›n girifl yaz›s› ile
bafllamaktad›r. Ard›ndan s›ras› ile; Ayfle Baykal-
Seeher’in “Hitit Dünyas›na K›sa Bir Bak›fl”, Enstitü
üyelerimizden Prof. Dr. Ali Dinçol ve Prof. Dr. Belk›s
Dinçol’un “Eskiça¤’da Do¤u Akdeniz Havzas› ve
Anadolu’da Diller ve Yaz›lar”, Enstitümüzün fieref
Üyelerinden Prof. Dr. Muhibbe Darga’n›n “‹stanbul
Üniversitesi’nde Hititoloji’nin ‹lk Y›llar›”, Meltem
Do¤an-Alparslan’›n “‹ki Baflkent ‹ki Serüven: Ankara
ve Hattufla”, Dr. Jürgen Seeher’in “Bo¤azköy: Pteria?
Tavium? Hattufla! Hitit Baflkentinin Keflfi”, yine
Enstitümüzün fieref Üyelerinden Prof. Dr. Halet
Çambel’in “Karatepe-Aslantafl Öyküsü” ve Eric Jean’›n
“Bir Yeniden Do¤uflun Tarihçesi: Hitit Uygarl›¤›” bafl-
l›kl› makalelerinin yan› s›ra Dr. Jürgen Seeher taraf›n-
dan haz›rlanan “Gezginler, Kâflifler”, “‹lk Hafirler”,
“Hitit Çivi Yaz›s› Uzmanlar›”, “Hitit Hiyeroglifleri
Uzmanlar›” ve “Baz› Önemli Öncü Araflt›rmac›lar”
bafll›klar› alt›nda portreler bölümü yer almaktad›r. 

Meltem Do¤an-Alparslan

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

2000 Y›l› Arkeolojik Kaz› ve 

Yüzey Araflt›rmalar› Toplant›s› 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kendi içeri-
sinde, Arkeoloji alan›nda bir etkinli¤e ev sahipli¤i
yaparak önemli bir heyecan yaratt›. Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü ile Eski Ça¤ Tarihi Anabilim
Dal› Ö¤retim Üyelerinin organize etti¤i “2000 Y›l›
Arkeolojik Kaz› ve Yüzey Araflt›rmalar› Toplant›s›”
16-18.04.2001 tarihleri aras›nda Vezneciler-Kuyucu
Murat Pafla Medresesi’nde yap›ld›. Baflkanl›¤›n› Prof.
Dr. Haluk Abbaso¤lu’nun yapt›¤› Düzenleme
Kurulunda Prof. Dr. O¤uz Tekin, Prof. Dr. Nur
Balkan-Atl›, Doç. Dr. Gülsün Umurtak, Yard. Doç.
Dr. Belgin Demirsar-Arl› yer ald›lar. Daha önce “Tür-
kiye Arkeolojisi ve ‹stanbul Üniversitesi” bafll›kl›
kitap çal›flmas›n›n tan›t›m etkinlikleri çerçevesinde
AKM’de aç›lm›fl olan “‹stanbul Üniversitesi’nin
Türkiye Arkeolojisine Katk›lar›” konulu foto¤raf ser-
gisi de bu toplant› ile birlikte tekrarland›. Ayr›ca
toplant› da sunulan bildirilerin posterlerinden olufltu-
rulan sergi de bir “ilk” olarak etkinli¤in di¤er bir
aya¤›n› oluflturdu. Üç gün boyunca Edebiyat Fakültesi
mensuplar›n›n 2000 y›l› içerisinde yapm›fl olduklar›
kaz› çal›flmalar›, yüzey araflt›rmalar›, inceleme gezi-
leri ve TAY ekibinin TAYEX arazi gözlemleri 20’fler
dakikal›k konuflma süreleri içerisinde izleyenlere
sunuldu. Benzer bir toplant› daha önce 1990 y›l›nda
Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’in an›s›na yine
Kuyucu Murat Pafla Medresesinde yap›lm›flt›.
16.04.2001 pazartesi günü ‹stanbul Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Haluk Abbaso¤lu, Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. M. Taner Tarhan, ‹stanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaro¤lu ve T.C. Kültür
Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürü Dr.
Alpay Pasinli’nin aç›l›fl konuflmalar›yla toplant›
bafllad›. Toplant›daki bildiriler bölgelere ve kronolojik
s›ralamaya göre düzenlendi. Prof. Dr. Ufuk Esin’in
baflkanl›k yapt›¤› ilk oturumda Prof. Dr. Mehmet
Özdo¤an “K›rklareli”, Yard. Doç. Dr. Asl› Özdo¤an-
Erim “Menekfle Çata¤›”, Prof. Dr. Sait Baflaran ise
“Enez” kaz›lar› hakk›nda bildirilerini sundular. Prof.
Dr. Oktay Aslanapa baflkanl›¤›nda yap›lan ö¤leden
sonraki ikinci oturumda ise Prof. Dr. Önder Bilgi
“‹kiztepe Kaz›lar›”, Doç Dr. Sümer Atasoy - Dr.
fievket Dönmez “Samsun (Amisos) Bölgesi’nin
Kültürel Geliflimi”, Prof. Dr. Mehmet Özsait ise
“Karadeniz Bölgesi Yüzey Araflt›rmalar›” üzerine
bildirilerini sundular.
17.04.2001 Sal› günü Prof. Dr. Güven Arsebük’ün
baflkanl›¤›nda ilk oturum bafllad›. Prof. Dr. Nur Balkan-
Atl› ve Doç. Dr. Mihriban Özbaflaran fianl›urfa’daki
“Akarçay Tepe” ve Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an
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“Mezraa Teleilat” kaz›lar› hakk›nda bilgi verdiler. Bu
konuflmalar›n ard›ndan söz alan Prof. Dr. Oktay Belli
“Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü” ile “Afla¤› ve
Yukar› Anzaf Urartu Kaleleri” kaz›lar› üzerine
sunumunu gerçeklefltirdi. Daha sonra yine Prof. Dr.
Oktay Belli “Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Urartu Baraj
ve Sulama Kanallar›n›n Araflt›r›lmas›- Avrasya
Arkeoloji Projesi: Kazakistan ve K›rg›zistan Çal›flma-
lar›” hakk›nda bilgi verdi. Oturumun son konuflmac›s›
olan Prof. Dr. Sait Baflaran yapm›fl oldu¤u “Orhun
An›tlar›’nda Koruma ve Onar›m Çal›flmalar›” üzerine
bildirisini verdi. Prof. Dr. Muhibbe Darga’n›n baflkan-
l›¤›ndaki günün ikinci oturumunun ilk konuflmac›s›
olan Doç Dr. Sevil Gülçur “Aksaray, Nevflehir,
Ni¤de” illerinde yapm›fl oldu¤u yüzey araflt›rmas›
üzerine bilgiler sunarken daha sonra söz alan Prof. Dr.
Nur Balkan-Atl› “Kaletepe-Kömürcü Obsidyen
Atölyesi” ve ard›ndan Dr. Savafl Harmankaya “Afl›kl›
Höyük” kaz›lar›n› anlatt›lar. Doç. Dr. Mihriban Özba-
flaran’›n Aksaray ilindeki “Musular” ve Doç. Dr. Sevil
Gülçur’un “Güvercinkayas›” kaz›lar› üzerine anlat›m-
lar›yla ikinci günün konuflmalar› sona erdi.
18.04.2001 Çarflamba günü Prof. Dr. Nurhan Ata-
soy’un baflkanl›¤›ndaki ilk oturumda Doç Dr. Gülsün
Umurtak “Badema¤ac›” kaz›s›, ard›ndan Prof. Dr.
Mehmet Özsait “Harmanören (Göndürle)” mezarl›k
kaz›s› ile “Göller Bölgesi” yüzey araflt›rmalar›n› sun-
dular. Prof. Dr. Ali Dinçol-Prof. Dr. Belk›s Dinçol “II.
Biny›l Tarihi Co¤rafya Araflt›rmalar›na bir Katk›:
Tarhuntassa Vassal Krall›¤›’n›n Yeri ve S›n›rlar›”
ard›ndan Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu “Perge” kaz›s›
üzerine bildirilerini ve son olarak da Yard. Doç. Dr.
Engin Akyürek “Antalya’n›n Doyran Beldesi ve
Afla¤›karaman Köyü’nde Bizans Mimarl›¤›” incele-
melerini sundular. Günün ve Toplant›n›n son oturumu

Prof. Dr. Refik Duru’nun baflkanl›¤›nda Prof. Dr.
Turan Efe’nin “Küllüoba” kaz›s›n› sunumuyla
bafllad›. Prof. Dr. Elif Tül Tulunay ‹zmir-Manisa illeri
“Nif (Olympos) Da¤› Araflt›rma Projesi Ön ‹nceleme
Gezisi” konulu bildirisini sundu. Ard›ndan Prof. Dr.
Ara Altun-Yard. Doç. Dr. Belgin Demirsar-Arl› “‹znik
Çini F›r›nlar› Kaz›s›” ve O¤uz Tan›nd› “TAY Projesi
ve TAYex Arazi Gözlemleri” üzerine bildirilerini sun-
dular. Konuflmalar›n ard›ndan son oturumun baflkan›
Prof. Dr. Refik Duru üç gün süren toplant› ve Türkiye
Arkeolojisinin gelece¤i üzerine yorumlar›n› bizlerle
paylaflt›. 
Oldukça yo¤un ilgi gören toplant› s›ras›nda konuflma-
c›lar, oturum baflkanlar› ve bildiri sunan ö¤retim ele-
manlar› de¤iflik platformlarda anlatt›klar› çal›flmalar›-
n› bu kez bünyesinde yer ald›klar› ‹stanbul
Üniversitesi’nde toplu halde dinleyicilerle paylafl-
maktan duyduklar› memnuniyeti üzerine basa basa
belirttiler. Ortak temenni, bu toplant›n›n gelenek-
selleflmesi ve Türkiye Arkeolojisi içerisinde önemli
bir bilimsel platform olarak yerini almas› idi. Bizim
de dile¤imiz Türkiye Arkeolojisi için oldukça önemli
olan bu bilgi paylafl›m›n›n ulusal ve uluslar aras›
boyutta akademik bir beyin f›rt›nas›na dönüflümüdür. 

R. Eser Kortano¤lu

Su ‹çin[de]: Allianoi Arkeoloji Foto¤raflar›

Sergisi

Kaz› baflkan› Ahmet Yarafl, Firdevs Say›lan ve
Mehmet Güngör taraf›ndan çekilen foto¤raflar› içeren
sergi, 9 May›s-9 Haziran 2001 tarihlerinde Aksanat
Cep Galerisi’nde aç›ld›. Yak›n gelecekte baraj sular›
alt›nda kalacak bir kentten objektiflere yans›yan
görüntüler muhteflemdi.

14 May›s 2001 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel
Kurul’a, ‹stanbul’daki üyelerinin yan› s›ra Ankara

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cahit Günbatt›, Prof. Dr.
Coflkun Özgünel ve Doç. Dr. Cem Karasu; Selçuk
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Zoro¤lu kat›lm›fl-
lard›r. Divan Baflkanl›¤›’n› Coflkun Özgünel, Divan
Üyeli¤i’ni Cem Karasu ve Doç. Dr. Vedat Çelgin yap-
m›fllard›r. 
Enstitü Baflkan› Prof. Dr. Ali M. Dinçol kuruluflunun
10. y›l›n› dolduran Enstitü’nün bugünkü durumunu flu
sözlerle ifade etmifltir: “Bu y›l Enstitümüzün 10.
kurulufl y›ldönümüdür. Bu on y›l zarf›nda katetti¤imiz
yol, kabul etmek gerekir ki uzun ve zahmetli bir
yoldu. Ne param›z, ne binam›z, ne bas›l› bir yapra¤›-
m›z vard›. Ne yapabildikse, sadece inanc›m›zla ve
bize inananlar›n gayretleriyle yapt›k. Bu Enstitü, siz
üyelerinin ve manen ve maddeten yard›mlar›n› esirge-

meyen bir grup ayd›nlanm›fl insan›n eseridir. Önü-
müzdeki y›llar daha ayd›nl›k olacakt›r. Bu Enstitü,
sizlerden ve bu insanlardan ald›¤› güçle yak›n gele-
cekte daha da büyüyecek, geliflecek ve Türkiye’nin
tarihi miras›n›n araflt›r›lmas›, korunmas›, tan›t›lmas›
ve gelecek kuflaklara eksiksiz devredilmesi konusun-
da hiç kuflkusuz çok önemli görevler üstlenecek-
tir. Onuncu y›l›m›z› törenlerle ve baflka etkinliklerle
kutlamak için bu y›l ay›racak bütçemiz yok. Tasarruf
edece¤imiz her kuruflu gelecek k›fl› s›cak bir ortamda
çal›flabilmemizi sa¤layacak do¤algaz projemiz için
biriktiriyoruz. Bu y›l, Hitit sergisinin posterinde
Enstitümüzün logosunu, Alman ve Frans›z Enstitüle-
rinin logolar› ile ayn› hizada ve eflit olarak görmekten
duydu¤umuz mutluluk ve k›vançla yetinelim. Ama
inan›yorum ki, gelecek y›ldönümlerini daha büyük
flanlarla, daha büyük flereflerle kutlayaca¤›z.

Enstitümüz 10. Genel Kurulu’nu Gerçeklefltirdi !

Ens
tit

ü’
de

n
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Musular Kaz›s› 2000

Orta Anadolu’da Kapadokya Bölgesi Neolitik Dönem
yerleflmelerinden Musular’da 2000 y›l› kaz›lar›nda
ortaya ç›kar›lanlar, önceki y›llarda oldu¤u gibi, yer-
leflmenin özel bir ifllevi oldu¤una iflaret eden veriler
sa¤lam›flt›r. Günlük yaflam mekanlar›, faaliyetleri ile
ilgili yap›lar ve buluntular s›n›rl› say›dad›r. 

Yerleflme, komflusu Afl›kl› Höyük’ten farkl› olarak
anakaya üzerinde yer almaktad›r; anakaya gerek du-
varlar için taban olarak, gerekse kesilerek ya da oyu-
larak yap› malzemesi olarak kullan›lmaktad›r. Bu
özellikler, Kapadokya bölgesinin “kaya mimarisi”
gelene¤inin ilk örneklerini oluflturmas› aç›s›ndan
önemlidir. Anakayaya aç›lm›fl geniflli¤i ve derinli¤i
fazla olmayan su (?) yollar›n›n, iri yass› tafllarla yap›l-
m›fl kanallar›n, anakaya üzerinde yer alan tafl döfleme-
lerin, yerleflmedeki olas› su ya da drenajla ilgili sorun-
lara çözüm olarak gelifltirildi¤i düflünülmektedir. 

Musular kaz›s›, Bat› Kapadokya Bölgesi’nin do¤u
kesiminde sürdürülen di¤er kaz› çal›flmalar› ile birlik-
te bölgenin Neolitikleflmesini anlamaya yönelik ola-
rak 1996 y›l›ndan bu yana sürdürülmektedir. Aksaray
Müzesi baflkanl›¤›nda, Prehistorya Anabilim Dal›
ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinden oluflan bir ekip
taraf›ndan ‹stanbul Üniversitesi Araflt›rma Fonu’nun
mali deste¤iyle yürütülen çal›flmalar, arkeozooloji,
arkeobotani ve mutlak tarihlendirme konular›nda
Groningen Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü/Hollanda;
obsidien endüstrisi konusunda Kaletepe Kaz›s› ve
CNRS/Fransa uzmanlar›; antropoloji konusunda

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü; DNA
analizleri konusunda Bo¤aziçi Üniversitesi ve CNRS
uzmanlar›; mikromorfoloji konusunda Çukurova
Üniversitesi Arkeometri Anabilim Dal› uzmanlar›
iflbirli¤iyle sürdürülmektedir. 

Mihriban Özbaflaran

Güvercinkayas› Kaz›s› ve Çevre

Araflt›rmalar›

‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Araflt›rma Fonu’nca
desteklenen, Güvercinkayas› 2000 y›l› kaz›s›, A¤ustos
bafl›ndan Eylül ay›n›n ikinci yar›s›na kadar, Aksaray
Müzesi baflkanl›¤›nda, uluslararas› bir ekip ve çok
say›da yard›mc› ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltir-
ilmifltir. Orta Kalkolitik Ça¤’a tarihlenen yerleflme a-
lan›ndan elde edilen yeni veriler, daha önceki gözlem-
leri destekler türdendir. Do¤u geçidine dikey uzanan
bafl odalar›n arkas›nda yer alan kiler bölmelerinin
aç›¤a ç›kar›lmas›, günlük yaflam alanlar›nda kullan›-
lan de¤iflik türden malzemelerin, yerinde ve bir arada
bulunmalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu ba¤lamda, art› ürünün
sakland›¤› afl›rtlar›n, tüm kaplar›n, kemik/boynuz alet
ve gereçlerle birlikte sürtme tafl buluntular›n say›lar›n-
da da önemli bir art›fl söz konusudur. De¤iflik boyut ve
biçimdeki afl›rtlarla kaplar›n yerlefltirilifl tarzlar›nda
da, genel hatlar›yla mimaride oldu¤u gibi, bir stan-
dartlaflmaya gidifl sezilmektedir. 

‹kinci ve önemli bir saptamaysa, yass› höyü¤ün en
yüksek noktas›nda yer alan, sekmeli kerpiç duvar›n,
kal›n bir moloz dolgu üzerinde, do¤u yönünde de
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ilerledi¤idir. Bu duvar, büyük olas›l›kla, yerleflmenin
günümüze kadar sa¤lam kalabilmifl en üst evresini
yans›tmaktad›r. 

Küçük buluntular aras›nda, bir afl›rt içinde k›r›larak
kalm›fl bir kab›n parçalar› aras›ndan toplanan, ifllen-
mifl bak›r parçalar›, büyük önem tafl›maktad›r. Bulun-
tu, Bochum Madencilik Müzesi’nde incelenmektedir. 

Ö¤rencilerimizden oluflan restorasyon ekibi, bu y›l da
çok say›da kab› tümleyerek, daha sonra sergilenmek
üzere Aksaray Müzesi’ne kazand›rm›flt›r.

Sevil Gülçur

2000 K›rklareli Afla¤› P›nar Kaz›s›

1993 y›l›ndan bu yana yo¤un bir alan çal›flmas› ile
sürmekte olan K›rklareli Projesinde, 2000 y›l›ndan
itibaren kaz› çal›flmalar› s›n›rland›r›lm›fl ve yay›n
haz›rl›¤›na a¤›rl›k verilmifltir. Bu nedenle kaz›
evimizin bulundu¤u Ahmetçe köyündeki kaz› deposu,
öncelikli olan malzeme gruplar›na yönelik olarak
yeniden düzenlenmifltir. 2000 y›l›nda yaln›zca Afla¤›
P›nar yerlefliminin kuzey do¤u kesiminde, önceki y›l-
lardan eksik kalan baz› ifllerin tamamlanmas› için
çal›fl›lm›flt›r. Bu kesimde ortaya ç›kan ilginç bir sonuç,
Afla¤› P›nar’›n Neolitik Dönem’ini simgeleyen 6.
kültür kat› ile, Kalkolitik Ça¤’a ait 5. kat aras›na giren
bir ara katman›n saptanm›fl olmas›d›r. Trakya’n›n iç
kesimlerinde varl›¤›n› daha önceleri bilmedi¤imiz
Yar›mburgaz 4 benzeri çanak çömle¤e bu ara katman-
da rastlanm›fl olmas›, bu yerleflim ile ilgili olarak ha-
len bilinmeyenlerin çok oldu¤unu ortaya koymufltur.

Afla¤› P›nar’da önceki y›l kaz›s›na bafllanan tak› ifllik
yap›s›n›n kaz›s›na 2000 y›l›nda devam edilmifltir. Ker-
piç topaklar› ile desteklenmifl ahflap olan yap› molozu-
nun temizli¤i, bunun iki katl› oldu¤unu göstermifltir.
Yan›k molozun içinde külçe, yar› ifllenmifl, ifllenirken
k›r›lm›fl ya da bitirilmifl durumda çok say›da malahit
ve di¤er kayaçlara rastlanm›flt›r. ‹lginç olan bitir-
ilmemifl baz› spondylus tak›lara da rastlanm›fl
olmas›d›r ki, Akdeniz kökenli bu ham maddenin de
Afla¤› P›nar’da ifllendi¤ini kan›tlamaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra, tak› yap›m›nda kullan›ld›¤› anlafl›lan çok
say›da ö¤ütme tafl› ile çakmaktafl›, kemik ve boynuz
alete de rastlanm›flt›r. Afla¤› P›nar tak› iflli¤i,
bildi¤imiz kadar› ile, bölgemizde Çayönü d›fl›nda bili-
nen ikinci tak› iflli¤i yeridir.

2000 y›l› çal›flmalar›nda son yay›na yönelik çal›flma-
lara h›z verilmifltir; 2000 y›l› içinde Afla¤› P›nar
mimarisi ile ilgili çal›flma bitirilerek bask›ya ver-
ilmifltir. Bunun yan› s›ra Kalkolitik Ça¤ çanak çöm-
le¤i üzerindeki çal›flma da tamamlanm›fl, çakmak-
tafllar›, hayvan kemikleri, bitki kal›nt›lar›, kil figürinler
üzerindeki de¤erlendirmeler de sonuç aflamas›na gel-
mifltir.

Mehmet Özdo¤an

2000 Y›l› Mezraa-Teleilat Kaz›lar›

Önceki y›l ODTÜ TAÇDAM kapsam›nda, fianl›urfa,
Birecik ilçesinde bafllam›fl oldu¤umuz Mezraa-
Teleilat kaz›lar› 2000 y›l›nda da genifl kapsaml› olarak
sürdürülmüfl ve 22 açma biriminde çal›fl›lm›flt›r. Bu
flekilde Mezraa-Teleilat’ta aç›lan alan 3150 metreka-
reyi bulmufltur. Bu y›l birinci kültür kat›n›n içindeki
tabakalanma belirlenmifl, en üstte, bozuk durumda
gelen IA kat›n›n Akhamenid Dönemi’ne, bunun alt›n-
daki IB kat›n›n ise Yeni Asur Dönemi’ne ait oldu¤u
kesinlik kazanm›flt›r. Bu y›l Yeni Asur Dönemi saray
kompleksinin çak›l döfleli orta avlusu ile yap›n›n
güney kanad› aç›¤a ç›kart›lm›flt›r. 2000 y›l›nda da, I.
kültür kat› ile ilgili çok say›da adak heykelci¤i bulun-
mufltur.

Höyük dolgusunun önemli bir k›sm›n› oluflturan ve
Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’in tüm sürecini yan-
s›tan II. kültür kat›nda bu y›l, oldukça iyi korunmufl 5
yap› aç›lm›flt›r. Böylece 1999 y›l›nda saptanm›fl olan
tabakalanman›n, ana çizgileri ile do¤ru oldu¤u
anlafl›lm›fl; ilk çanak çömle¤in bulunuflundan, Halaf
Dönemi’ne kadar olan süreç, Yak›n Do¤u’da ilk olarak
tüm aflamalar› ile saptanm›flt›r. Bu dönem içindeki
geliflme, çanak çömlek kadar yap› plan türlerinin de-
¤iflimi ile de izlenebilmektedir.

2000 y›l› çal›flmalar›n›n ilginç bir sonucu da, Yak›n
Do¤u’da çok az tan›n›n, Çanak Çömlekli Neolitik ile
Çanak Çömleksiz Dönem aras›ndaki geçifl sürecinin,
ilk kez iyi korunmufl katmanlar ile saptanm›fl
olmas›d›r. III. kültür kat› olarak tan›mlad›¤›m›z bu
evrede, mimari gelene¤in tümü ile de¤iflti¤i, kerpicin
yan› s›ra ahflab›n da yo¤un olarak kullan›ld›¤›
görülmüfltür.

Mehmet Özdo¤an 

Kuzey Suriye Tell Knedig’de

Arkeolojik Kaz›lar

1993 ve 1998 y›llar› aras›nda Berlin’deki Devlet Mü-
zelerinin Önasya Müzesi taraf›ndan; Tell Knedig’de,
flimdi yay›nlanacak olan kaz›lar yürütülmekte idi.
Afla¤› yukar› dört hektar ölçülerinde olan Tell Knedig,
Habur’daki Hassake’nin yaklafl›k 20 km güneyinde
yer al›r.

Yerleflme, henüz M.Ö. III. biny›l›n bafl›nda çok
mekanl› yaflama ve çal›flma birimlerine sahip idi.
Göründü¤ü kadar› ile, M.Ö. III. biny›l›n ilk yar›s›ndan
sonra yerleflme fonksiyonunda bir de¤iflme bafllam›flt›.
Yerleflmenin bir bölümü kullan›lmam›fl ve yok olmufl-
tu. Bunun sonucunda yerleflme, as›l büyüklü¤ünün
yar›s›na kadar küçülmüfltür. M.Ö. III. biny›l›n sonun-
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da yerleflme tamam› ile terk edilmifltir. Afla¤› Habur
antik yerleflmelerinin ço¤u M.Ö. III. biny›l›n sonunda
terk edilmifl ve ancak daha geç dönemlerde tekrar
iskan görmüfltür.

Bunun sebebi uzun süren bir kurakl›k dönemi olabilir.
Kurakl›ktan etkilenen bölge halk›, belki kuzeye
yönelerek tekrar göçebe hayatlar›na dönmüfllerdir.

Tell Knedig’deki geç yerleflme dönemleri hakk›nda,
zaman darl›¤› dolay›s›yla yerleflmelerin yap›s› ve
fonksiyonu ayr›nt›l› bir flekilde incelenemedi¤inden,
sadece yerleflim alan›n›n geniflli¤i hakk›nda, genel bir
bilgi vermek mümkündür.

Yerleflme, ancak M.Ö. I. biny›lda, Yeni Assur
Dönemi’nde, höyü¤ün eteklerinde tekrar bafllam›flt›r.
Part/Roma Dönemi’nde burada yeni bir yerleflme
yokken, M.S. 7. yy - 13 yy’a kadar düzlükte yeniden
bir yerleflme vard›r.

Lutz Martin
Almanca’dan çeviren: Metin Alparslan

Perge Kaz› ve Onar›m Çal›flmalar›,

2000

2000 y›l› Perge Kaz› ve Onar›m Çal›flmalar› kap-
sam›nda kaz›lar, kentin Bat› Nekropolis ve Akropolis
k›s›mlar›nda sürdürülmüfltür. Koruma ve onar›m
çal›flmalar› ise mozaik konservasyonu, nekropolisteki
mezarlar›n üstünün örtülmesi ve küçük buluntu kon-
servasyonu ve restorasyonunu kapsamaktad›r.

Bat› Nekropolis kaz›lar›nda önce, Nekropol yolunun
bat›s›nda, 1999’da aç›¤a ç›kar›lan 7 adet podyum
mezar›n bat› kenarlar› tamamen aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.
Bu çal›flmalar s›ras›nda P7 kodlu podyumun bat›s›na
bitiflik infla edilmifl bir baflka podyum mezar (P13)
bulunup, içi temizlenmifltir. 1997 y›l›nda aç›¤a ç›kar›-
lan mezarlar›n hemen do¤usunda dört adet lahit aç›¤a
ç›kar›lm›flt›r (L35, L36, L37, L38). Bunlardan L35

devflirme bloklardan yap›lm›fl teknesi ve yine devflir-
me semerdaml› kapa¤› ile Bizans Devri’ne aittir.
Di¤er lahitler ise, kireçtafl›ndan, bezemesiz düz
tekneleri ve çok yayvan semerdam kapaklar› nedeniy-
le, Perge’de çok bulunan, yerel Pamphylia tipindeki
lahitlerden ayr›lmaktad›rlar. Nitekim bu lahitler,
içlerinde bulunan piflmifl toprak ve cam unguentari-
umlar, fliflecikler, bronz aynalar ile Geç Hellenistik
Devir’e tarihlenirler. Tüm bunlar›n yan›s›ra, çitle
çevrili kaz› alan›n›n 80 m kuzeyinde, M4 ve M5 kodlu
iki mezar odas› daha aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Birbirlerine
çok benzeyen bu iki mezar odas› tu¤ladan infla
edilmifllerdir. Befliktonozlu çat› örtüsüne ve bat› k›sa
taraflar›ndaki, kireç tafl› kap›lara sahiptirler. M4’ün içi
mermer, M5’in içi ise piflmifl toprak levha ile kaplan-
m›flt›r. Her iki mezar da daha önceden soyulmufltur.

Perge Akropolisi’ndeki kaz›lar 1 ve 2 no’lu alanlarda
sürdürülmüfltür. 1 no’lu alandaki 1/14 sondaj›nda, Kal-
kolitik/Erken Bronz Ça¤› ve hemen üzerinde Erken
Demir Ça¤› tabakalar›na rastlanm›flt›r. Di¤er sonda-
jlarda da Akropolis’te Erken Demir Ça¤› yerleflimine
dair kesin kan›tlar bulunmufltur. Akropolis’te daha
önce saptanan, M.Ö. 7. yy’›n bafllar›ndan itibaren
görünen Yunan etkisinden önce, M.Ö. 9. ve 8.yy’lar-
da K›br›s etkili bir evrenin varl›¤›, F1/10-15-27-28 ve
20 sondajlar›ndaki stratigrafik gözlemler ile uyum
içindedir. Burada üç evin soka¤a bakan cepheleri
aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Duvar örgüleri ve buluntular›
sonucu, evlerin ilk evresi M.Ö. 9/8. yy’lara, ikinci
evresi M.Ö. 7. yy’a tarihlenmektedir ve Klasik
Dönem’e iflaret eden bir üçüncü evre de saptanm›flt›r.
Hellenistik ve Roma dönemlerinde, Akropolis’in dini
merkezi oldu¤u düflünülen Bat› Tepe’deki 2 nolu alan-
da, bunu belirlemek amac›yla sondajlar aç›lm›flt›r.
Sondajlar neticesinde, M.Ö. 4. yy’a tarihlenen sütun-
lu bir galeri bulunmufltur. Bu alandaki “Klasik Dönem
Yap›s› 1”in uzunlamas›na dört mekan ve bunlar›n
do¤usunda bir baflka mekandan olufltu¤u anlafl›lm›flt›r.
Yap›n›n Klasik ve Hellenistik Devir’de kullan›ld›¤›
saptanm›fl, Geç Hellenistik ve Erken Roma
‹mparatorluk devirlerinde köklü de¤iflikliklere
u¤rat›ld›¤› ve eklemeler yap›ld›¤› ortaya ç›km›flt›r. 2
nolu alanda yap›lan kaz›lar, ünlü Perge Artemis
Kutsal Alan›’n›n burada oldu¤u görüflünü destekleye-
bilecek belirli bir kan›t vermemifltir.

Koruma ve Onar›m Çal›flmalar› kapsam›nda, Agora’-
n›n güneybat› köflesindeki mozai¤in konservasyonu
yap›lm›flt›r. Nekropoliste M4 ve M5 kodlu mezar
yap›lar›n›n üzerleri eternet ile örtülerek do¤a flartlar›n-
dan korunmas› sa¤lanm›flt›r. Kaz› genelinde ortaya
ç›kar›lan küçük buluntular, konservasyon ve onar›m-
lar› yap›larak Antalya Arkeoloji Müzesi’ne teslim
edilmifltir.

Haluk Abbaso¤lu

Tell Knedig Höyü¤ü
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Gülp›nar 2000

Çanakkale ili Ayvac›k ilçesi Gülp›nar Beldesi’nde yer
alan Apollon Smintheus kutsal alan›nda sürdürülen
2000 y›l› çal›flmalar›n›; tap›nak ve yak›n çevresi kaz›
çal›flmalar›, çevre düzenlemesi ve restorasyon çal›fl-
malar›, araflt›rma-de¤erlendirme çal›flmalar› olmak
üzere üç ana bafll›kta toplamak mümkündür. Ancak
burada sadece kaz› çal›flmalar›n›n k›sa sonuçlar›ndan
söz edilecektir.

Tap›nak ve Yak›n Çevresi Kaz› Çal›flmalar›: Tap›nak
ve yak›n çevresi kaz› çal›flmalar› iki temel sorun
etraf›nda flekillendirilmifltir. Bu sorunlardan biri, di¤er
birçok kutsal alanda da görülen sunak yap›lar›n›n,
Smintheion’daki varl›¤› ile ilgilidir. ‹lk çal›flma alan›
olas› suna¤›n aranmas›na yönelik olarak tap›na¤›n ön
cephesinde ve orta aks› içine alacak bir flekilde belir-
lenmifltir. ‹kinci sorun kutsal alan›n Hellenistik Ça¤
sonras›ndaki kullan›m› ve gerçeklefltirilen düzenleme-
lerin anlafl›lmas› ile ilgilidir. Bu yönde toprak üzerin-
de kal›nt›lar› takip edilebilen ve infla teknikleri ile
Roma Ça¤› özellikleri gösteren mimari yap›lar›n
anlamland›r›lmas› karar› al›nm›fl, bu yap› kal›nt›lar›n-
dan tap›na¤›n kuzeybat› uzun kenar›ndan yaklafl›k 30
m uzakl›kta paralel olarak uzanan ve tap›nak ile ayn›
yönlenmedeki bir teras duvar› izlenimini veren duvar-
lar, çal›flma alan› olarak belirlenmifltir. 

Suna¤a ait izlere ulaflabilmek için tap›nak ön cephe-
sinde ve orta aks boyunca sürdürülen çal›flmalar
kamulaflt›r›lmas› tamamlanm›fl s›n›ra kadar getirilmifl
ancak suna¤a iliflkin hiçbir ize rastlan›lmam›flt›r.
Tap›na¤a olan uzakl›¤› ile sunak için daha uygun
olarak görülen kamulaflt›r›lmam›fl bahçe içerisinde
kamulaflt›r›lma sonras›nda yap›lacak çal›flmalarla
suna¤›n varl›¤› ile ilgili sorunun çözümüne yönelik
çal›flmalar tamamlanacakt›r. 

Teras duvar› ile ilgili çal›flmalar›n sonucunda duvar›n
köflesinde, bir s›ra yüksek bir s›ra alçak olmak üzere
befl s›ra bosajl› düzgün blok tafllar›n birbirlerine
kaliteli çok ince bir haçla ba¤lanarak, bir dirsek yapt›-
¤› görülmüfltür. Bu dirse¤in iflçili¤i ve çal›fl›lan son-
dajda çok az bir bölümü ele geçen taban parças› taban
seviyesinin belirlenebilmesini sa¤larlar. Böylelikle
taban seviyesinin alt›ndan ele geçen, M.Ö. 1. yy- M.S.
1.yy aras›na tarihlenebilecek terra sigillata kap
parçalar› teras duvar›n› da tarihlendirirler. Bu alanda
sürdürülen çal›flmalarla; kutsal alan›n tap›na¤›n infla
edildi¤i M.Ö. 2. yy’›n 2. yar›s›ndan sonra da büyük
boyutlarda infla hareketlerine sahne oldu¤u sonucu
ortaya ç›km›flt›r. Önümüzdeki kaz› sezonlar›nda tap›-
naktan daha geç olan bu yap›lar ve ifllevlerini anla-
maya yönelik çal›flmalar›n sürdürülmesi ile kutsal
alan›n geç dönemlerdeki konumu ve ifllevi daha net
ortaya konabilecektir.

Coflkun Özgünel

Enez (Ainos) 2000 Y›l› Kaz›

Çal›flmalar›

1994 y›l›ndan beri baflkanl›¤›n› yürüttü¤üm Enez
(Ainos) Kazlar›na 17 Temmuz-01 Eylül 2000 tarihleri
aras›nda devam edilmifltir.

I.-A. Kale ‹çi 4ac Açmas›: Bu y›l kale içinde yap-
t›¤›m›z kaz› çal›flmalar›, 1998-99 y›llar› aras›nda
çal›fl›lan 9.00m. x 7.00m boyutlar›nda ve IV ac olarak
kodlanan açmada devam ettirildi. 1999 y›l› çal›flmalar›
s›ras›nda açman›n büyük bir kesimi 4.13 m derinli¤e,
bat› kesiminde ise 5.00 derinli¤e kadar ulafl›lm›flt›. Bu
seviyelerden itibaren bafllayan 2000 y›l› çal›flmalar›
5.40 m derinli¤inde ana kayaya ulafl›lmas›yla son bul-
mufltur. Miyosen kalkerden oluflan ana kaya üzerinde
dikdörtgen planl›, seviyeleri farkl› iki ayr› mekan
oluflturuldu¤u saptanm›flt›r. Düzgün ifllenerek flekil-
lendirilen ana kaya mimarisinin M.Ö. 7. yy’a tarih-
lenen Aiol mimarisiyle ve kuzey bat›s›nda bulunan
mahzenlerle iliflkili oldu¤u ortaya ç›kart›lm›flt›r.
Seviye inme çal›flmalar› s›ras›nda yukar›dan afla¤›
do¤ru Hellenistik, Klasik ve Arkaik dönemlere ait
keramik kal›nt›lar› ortaya ç›km›flt›r. Ana kaya taban›
üzerindeki kum katk›l› moloz dolgu içinde ise, 2.
biny›l›n sonlar› ve 1. biny›l›n bafllar›na tarihlenebilen
de¤iflik formlu gri renkli keramik parçalar›na rastlan-
m›flt›r. 

Açman›n güneydo¤usundaki Osmanl› dönemine ait
fosseptik çukurunun ana kayaya ulaflt›¤›nda son bul-
du¤u anlafl›lm›flt›r. Fosseptik çukurunun içinde çeflitli
biçimleri yans›tan yeflil s›rl› keramik eserler ele
geçmifltir.

B. Kale ‹çi 4ad Açmas›: Kalede yap›lan di¤er bir
çal›flma 4 ac açmas›n›n kuzey taraf›nda, IV no’lu
açma ile kale sur duvar› aras›nda kalan 6 x 4 m. ölçü-
lerindeki açmada gerçeklefltirilmifltir. Açman›n yüz-
eye yak›n kesimi, kalenin di¤er yerlerinde oldu¤u gibi
17-19 yy’lar aras›na tarihlenmektedir.

II. Meriç Açmas›: Erken Roma dönemine tarihlenen
ve kuzey-güney yönünde uzanan Antik Enez kentinin
ana caddesinde kaz›lara bu y›l caddenin güney kesi-
minde devam edilmifl ve yolun güney uzant›s› ortaya
ç›kart›lm›flt›r. Ayr›ca, yolun alt›ndan geçen kanalizas-
yonun içi temizlenerek yap›s› hakk›nda önemli
bilgiler edinilmifltir. Bu çal›flmalar s›ras›nda kanali-
zasyonda korozyona u¤ram›fl ve birbirine yap›flm›fl
vaziyette 1125 adet sikke ele geçmifltir. 

III. Jeofizik Araflt›rmalar›: fiehir içinde kaz› yapma
olanaks›zl›¤› dikkate al›narak, antik Roma yolu ve
kanalizasyon sisteminin devam›n›n jeofizik ölçümlerle
ortaya ç›kart›lmas› amaçlanm›flt›r. Caddenin geçmesi
olas› görülen çeflitli alanlarda yap›lan ölçümlerden
önemli sonuçlar al›nm›flt›r. 

IV. Restorasyon: Restorasyon ve konservasyon çal›fl-
malar›, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tafl›nabilir Kültür
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Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, kuzey mendire¤inin 1
numaral› kulesinde oluflan çöküntü asl›na uygun
biçimde restore edilerek koruma alt›na al›nm›flt›r.

Sait Baflaran

Knidos Kaz›lar›

Mu¤la ili Datça ilçesi Yaz›köy s›n›rlar› içerisinde
bulunan Knidos Öreni’nde sürdürdü¤ümüz kaz› çal›fl-
malar›na 2000 sezonunda da devam edilmifltir. Çal›fl-
malar üç ayr› bafll›k alt›nda toplanabilir: Dionysos
Teras›-Stoa kaz›s›, Demeter Teras› ve Nympheler Tap›-
na¤› çal›flmalar›, Korinth Tap›na¤› çal›flmas›.

‹lk olarak 1996 y›l›nda kaz›s›na bafllad›¤›m›z Stoa’da
2000 y›l›nda aç›lan befl oda ile birlikte toplam 19 oda
temizlenerek gün yüzüne ç›kar›lm›flt›r. Bu sezondaki
çal›flmalar esnas›nda dikkati çeken en önemli buluntu
grubunu bronz eserler oluflturulmaktad›r. ‹ki adet bronz
oinoche, bir adet kandelabrum (flamdan) ve k›smen
korunmufl bir erkek bafl›. Normal insan ölçülerinden
biraz daha büyük olan bafl›n yüz bölümü ne yaz›k ki
eksiktir. Korunan saç buklelerinin düzenlenifl biçimi
ve stil özelliklerine göre, bu bafl Julius Claudius’lar
döneminden bir prense ait olabilir.

Bunlar›n d›fl›nda kayda de¤er mermer eserler de
bulunmufltur. Dioysos bafll› bir herme ve normal
boyutlar›n alt›nda bir kad›n heykeline ait parçalar. Ön
taraf› neredeyse tümüyle tahrip olan eserin, giysi
stilinden ve saç düzenleniflinden arkaik ya da arkaistik
bir Athena oldu¤u flüphesizdir (Resim).

‹ngiliz ve Amerikan kaz›lar›nda ortaya ç›kart›lm›fl
olan Demeter Temenos’u Nympheler Tap›na¤› ve
Korinth Tap›na¤›’ndaki çal›flmalar röleve ve restoras-
yon için bir ön haz›rl›k olarak bafllat›lm›fl olup, flu an
için buralarda kaz› düflünülmemektedir.

Ramazan Özgan

Soli/ Pompeiopolis

2000 Y›l› Kaz›lar›

Mersin Müzesi Baflkanl›¤›, Mersin Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç.
Dr. Remzi Ya¤c›’n›n bilimsel baflkanl›¤›nda kat›l›ml›
olarak sürdürülen 2000 y›l› Soli/Pompeiopolis
Kaz›lar›, 4 arkeolog, 2 mimar, 1 harita mühendisi, 2
mimarl›k ö¤rencisi 11 arkeoloji ö¤rencisi ve 25 iflçi ile
15 Haziran-1 Eylül tarihleri aras›nda gerçeklefltir-
ilmifltir. 2000 y›l› kaz›lar›, Kültür Bakanl›¤›, Mersin
Üniversitesi ve Mezitli Belediyesi taraf›ndan destek-
lenmifltir. Kaz›lar 2000 y›l›nda da, geçen y›l oldu¤u
gibi iki bölgede sürdürülmüfltür. A) Soli Höyük, B)
Sütunlu Cadde.

AI.Mimari: Soli Höyük’te 2000 y›l›nda geçen y›l
aç›lan tepede D4, D5 açmalar› ile terasta H3 açmala-
r›n›n çevresindeki 5X5 m’lik D6, E4, E5, E6 ve F3,
G3, I3 açmalar›nda yo¤unlafl›lm›flt›r.

AII. Buluntular: Soli Höyük’te gerek tiyatro konteks-
tinde gerekse tepede yukar›da de¤inilen açmalarda
ele geçen buluntulara göre; Höyükte parlak bir
Hellenistik Dönem yaflanm›flt›r. Bunu eskiye do¤ru
daha belirgin olarak Arkaik ve Geometrik dönemler
izlemektedir. Tepede E5, E6, D6’dan döküntü olarak
(18.41m - 20.44m) bulunan Neolitik- Kalkolitik?
obsidyenden yap›lm›fl orak ve dilgi parçalar› ile kireç
tafl› dibek tafllar›, Soli’nin yerleflim tarihini oldukça
geriye çekmektedir. Hellenistik Dönem kap parçalar›
bafll›ca afla¤›daki gibi incelenebilir. 1) Dald›rma fir-
nisli kaplar, 2) Rulet-Palmet bask›l› kaplar, 3) Megara
kaseleri, 4) Bat› Yamac› (“West Slope”) serami¤i,
5) Hadra serami¤i. Ayr›ca piflmifl toprak kandiller, bir
adet unguentarium, piramidal ve disk biçimli dokuma
a¤›rl›klar›, terra cotta figürin bafllar› Hellenistik
Dönem’in önemli buluntular› aras›nda say›labilir.
Arkaik Dönem’e ait buluntular aras›nda bafll›ca grubu
mimari terra cottalar oluflturmaktad›r. Geçen y›l bulu-
nan antitetik sfenks kabartmal› levha, çörten ve lotus-
palmet kabartmal› mahya kiremitine bu y›l volütlü
palmet desenli antefiks parçalar›, meander kabartmal›
sima parçalar› ve yine lotus-palmet desenli yeni bir
mahya kiremiti eklenmifltir.

B. Sütunlu Cadde: Sütunlu Cadde’de bu y›l iki ayr›
çal›flma gerçeklefltirilmifltir. BI. Rölöve Çal›flmalar›:
Rölöve çal›flmalar›n›n amac›: Restorasyon öncesi
Sütunlu Cadde’de y›k›lm›fl durumda bulunan mimari
parçalar›n belirlenmesiydi. Bu nedenle 20 x 20’lik G,
H, I, J, K, L plan karelerindeki çizimler tamamlan-
m›flt›r.

BII. Arkeolojik Çal›flmalar: G bölgesinde 2000 y›l›n-
da yap›lan arkeolojik çal›flmalarda yüzeye yak›n
olarak aç›¤a ç›kar›lan birisi bafll› üç heykel, bir heykel
aya¤› ve bir sütun bafll›¤› kenar kabartmas› (Zeus
betimlemeli) koruma alt›na al›nmas› amac›yla ‹çel
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Müzesi’ne tafl›nm›flt›r. Heykeller, ‹.S. III. yy stil özel-
liklerini göstermektedir. Heykellerden birinin bafl›
ayr›ca bulunmufltur. ‹kisi erkek, di¤eri bir kad›na ait-
tir. Bafl› olan›n bir filozofu temsil etti¤i düflünülmek-
tedir. G bölgesinde üç adet figürlü sütun bafll›¤›
heykellerle birlikte ele geçmifltir. 2000 y›l›nda Soli/
Pompeiopolis’ten ç›kan 39 envanterlik eser ‹çel
Müzesi’ne teslim edilmifltir. 

Remzi Ya¤c›

Heraion Teichos Kaz› Çal›flmalar› ve

Menderes Havzas› Yüzey

Araflt›rmalar›, 2000

Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji Bölümü 1999-2000 y›l›nda kurul-
mufltur. 

Bölümümüz 2000 y›l›nda bir kaz› ve bir de yüzey
araflt›rmas› gerçeklefltirmifltir. Tekirda¤ Arkeoloji
Müzesi ile ortak yürütülen kaz› çal›flmalar›, A¤ustos-
Eylül aylar›nda Tekirda¤’a 15 km uzakl›kta, Karaevli
Köyü yak›n›nda yer alan Heraion Teichos antik
kentinde (günümüzdeki ad› Karaevlialt›) bafllam›flt›r.
Yerleflme, denizden yaklafl›k 18 m yüksekli¤indeki bir
höyükte yer almaktad›r. Höyük yüzey buluntular›n-
dan, özellikle de çanak çömleklerden anlafl›ld›¤›
üzere, yaklafl›k olarak M.Ö. 3000’lerden Bizans Devri
sonuna kadar iskan edilmifltir. Höyü¤ün üst tabakalar›
antik kentin günümüzde alüvyonlar yüzünden dolmufl
olan körfezi üzerinde infla edilen Salat Ya¤ Fabrikas›-
n›n yap›m› s›ras›nda batakl›k zemine alt yap› olufltur-
mak amac› ile tafl›nm›flt›r. 

Kaz› öncesi höyük üzerinde yap›lan yüzey araflt›rma-
lar›nda, özellikle de keramik buluntular do¤rultusun-
da, Klasik Ça¤ malzemesinin yo¤unlu¤una göre
kaz›ya bafllanan bölgede Klasik Ça¤ tabakalar›na
ulafl›lm›flt›r. Klasik Ça¤ kenti Trak Krallar› son döne-
mine aittir ve kent bu dönemde güçlü bir konuma
sahiptir. Bölgede ele geçen Trak Krallar› Dönemi’ne
ait yaz›tlardan, Odrys Sülalesi’nin, özellikle MÖ 4.
yy’da Tekirda¤ Yöresine hakim önemli bir krall›k
kurdu¤unu ö¤reniyoruz. Bu krallar aras›nda Kral
Kotys’in o¤lu olan Kral Kersopleptes’in bir süre zengin
ve güçlü bir yönetim kurdu¤u da bilinmektedir. 

Kentin Akropol k›sm›nda yap›lan kaz›larda, kuzey
surunun bir k›sm› ile kuzey kulesi ve kuzey kap›s›
ortaya ç›kart›lm›flt›r. Zengin buluntular aras›nda çok
miktarda ele geçen sikkeler; ‹talya ve Attika kökenli
k›rm›z› figürlü çanak çömlekler yerleflmenin önemli
bir ticaret kenti oldu¤unu kan›tlamaktad›r. 

‹kinci dönem kaz› çal›flmalar›na 2001 y›l› A¤ustos-
Eylül aylar›nda devam edilecektir ve önümüzdeki
kaz› dönemlerinde Klasik Dönem tabakalar›n alt›na
inerek Traklara ait erken dönem yerleflmelerinin tespi-

ti, bunun yan› s›ra keramik buluntular›na göre çok
genifl bir alana yay›lan kentin s›n›rlar›n›n tespiti hede-
flenmektedir. Yeni buluntular flimdiye kadar yaln›zca
yaz›tlar ve de sikkeler vas›tas›yla bilgi edinebildi¤i-
miz Trak Krallar›n›n son dönemine ve Trakya Arkeo-
lojisine ›fl›k tutacakt›r. 

Bölümümüz kaz› çal›flmalar›n›n yan› s›ra, 2000 y›l›
Eylül ay›nda “Menderes Havzas› Yüzey Araflt›rmala-
r›” kapsam›nda, Ayd›n ve Denizli illerinde k›sa süreli
bir yüzey araflt›rmas› gerçeklefltirmifltir. Bu çal›flma,
ad› bilinen ancak henüz araflt›r›l›p yay›nlanmam›fl
antik yerleflim alanlar› ile ad› henüz hiç bir yerde
geçmeyen kentlerin varl›¤›n›n tespiti, dökümantasyo-
nu ve yay›n›na yöneliktir. Bu y›l daha kapsaml› olarak
devam edilmesi planlanan projemiz, Türkiye Bilimler
Akademisinin (TÜBA) 2001 y›l›nda bafllatmay› plan-
lad›¤› “Türkiye Kültür Envanteri” projesinin iki pilot
projesinden birinin de önemli bir parças› olacakt›r. 

Nefle Atik

Aksaray, Nevflehir, Ni¤de ‹lleri 2000

Yüzey Araflt›rmas›

An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k
fiubesi elemanlar›ndan ‹lknur Subafl›’n›n devlet tem-
silcisi olarak kat›ld›¤›, yüzey araflt›rmalar›, 20. 09 -
02. 10. 2000 tarihleri aras›nda, üç ö¤renci üyenin des-
te¤inde, Güvercinkayas› bütçesinden sa¤lanan katk›yla,
‹.Ü. Prehistorya Anabilim Dal› ad›na yürütülmüfltür. 

2000 y›l› yüzey araflt›rmalar›, önce yöre sakinleri
taraf›ndan, define kaz›lar›n›n yap›ld›¤› bildirilen, ören
yerlerindeki tahribat›n belirlenmesi, ard›ndan da yeni
buluntu alanlar›na yönelme fleklinde, iki kademeli
olarak gerçeklefltirilmifltir. 

Kaçak kaz› alanlar› ba¤lam›nda, Demirci Kasabas› ±
1.5 km kuzeybat›s›nda, Emine Us ba¤›nda (P34/152)
olas› bir Bizans mezarl›¤› envantere al›nm›fl, eski sap-
tamalardan Defltin (P34/01) öreni, Poyrazl›k Tepe
mevkiinde yer alan Kuyuluyer Tum I (P34/75), Büyük
Deller tepesi öreni (P34/21) ve Çanl› Kilise (P33/18)
yeniden ziyaret edilerek, tahribat›n boyutlar› belirlen-
mifltir. 

Memleket Kültür Envanteri’ne katk› kapsam›ndaysa,
Aksaray ‹li s›n›rlar› içinde, Musularkayas› A¤›llar
önünde, tekerlek izli say yolu (P33/11b), Musular
Tepesi (∆1196) üzerinde 7 tümülüs (P33/82-88),
önemli bir obsidyen yata¤› olan Nenezi Da¤› (∆1751)
zirvesinde, Çanl› Kilise ça¤dafl› olabilecek bir ören
yeri (P34/153) ve güney yamaçtan bafllay›p tarlalar
içinde uzanan bir çevre duvar› (P34/154), Karaören
Köyü giriflinde Karaören Höyük (R33/08), Ni¤de iline
ba¤l› Gösterli kasabas› güneyindeyse, Ayderesi Vadi-
si’nde say içine oyulu eski Gösterli (P34/155), ayn›
vadi içinde Kumluelma Mevkii çanak çömlek yo¤un-
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lu¤u (P34/156), Keçik›ran Tepesi (∆ 1751) do¤u
yamac›nda, Mercimekkayas› (± ∆ 1700) buluntu alan›
(P34/157) ve mezar y›¤mas› (P34/158) belgelenmifltir.

Sevil Gülçur

Do¤u ve Kuzeydo¤u Lykia-Güneybat›

Pisidia Epigrafya-Tarihi Co¤rafya

Yüzey Araflt›rmalar› Projesi 

2000 Y›l› Çal›flmalar›

Antalya ili s›n›rlar› içinde 1990 y›l›ndan bu yana,
Avusturya Bilimler Akademisi Küçükasya Komisyo-
nu’nun finans deste¤iyle uygulanmakta olan projeye
iliflkin çal›flmalara Temmuz - A¤ustos aylar›nda devam
edilmifltir. Kültür Bakanl›¤›’n› ‹zmir Arkeoloji
Müzesi elemanlar›ndan Ayla Ünlü’nün temsil etti¤i
yüzey araflt›rmalar›na proje asistanlar› olarak Arafl.
Gör H. Sami Öztürk ve Ayflegül Ergene kat›lm›fllar ve
özverili çal›flmalar›yla önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r.

2000 y›l› çal›flmalar›, Yukar›karaman Köyü (Termes-
sos teritoryumu); Hurma Köyü (Attaleia teritoryumu);
Hisarçand›r Köyü’nün Armutçuk, Fillara ve Havuzö-
nüdam› mevkileri; Üçoluk Köyü’nün Örencikdam›
Mevkii ile Ovac›k, Gedelma ve Kuzca köylerinde ger-
çeklefltirilmifltir: Yukar›karaman Köyü bölgesinde
bulunan bir miltafl› Termessos’u yolun bafllang›ç nok-
tas› olarak göstermekte olup; verilen mesafe (12 km),
buluntu yeri ile Termessos kent alan› aras›ndaki uzak-
l›¤a tam olarak uymaktad›r.

Antalya’n›n 11 km bat›-güneybat›s›nda bulunan
Hurma Köyü’nün 4.5 km bat›-güneybat›s›nda bir
antik yerleflim yeri belirlenmifl; bu yere ait oldu¤u
anlafl›lan nekropol alan›nda ise yay›ms›z 6 mezar
yaz›t› bulunarak, daha önce yay›mlanm›fl 3 mezar
yaz›t›na iliflkin düzeltme ve eklemeler yap›lm›flt›r. Söz
konusu yerin daha önce literatürde belirtildi¤i gibi
Onobara olmad›¤›, yaln›zca Attaleia egemenlik
alan›nda bir köy oldu¤u kesindir. 

Antalya’n›n 30-35 km güneybat›s›ndaki Üçoluk
Köyü’nün Örencikdam› Mevkii ile Hisarçand›r
Köyü’nün Armutçuk ve Fillara mevkilerinde birer
mezar yaz›t› ele geçirilmifl olup; Hisarçand›r
Köyü’nün Havuzönüdam› Mevkii’nde bulunan 7 adak
yaz›t› vas›tas›yla buras›n›n Tanr› Ares’e ait bir kült
yeri oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Havuzönü buluntular› yöre-
de ilk olmalar› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. 

Bir baflka kült yeri ise, Antalya’n›n 38 km güney-
bat›s›ndaki Ovac›k Köyü’nün, büyük bir olas›l›kla
antik Marmara kentinin egemenlik alan›nda yer alan
Mizir Mevkii’nde belirlenmifltir. Burada bulunan 5
adak yaz›t›, tebcil edilen tanr›n›n bir ›rmak tanr›s› olan
Meizoares oldu¤unu göstermektedir. Ad› geçen tanr›ya
iliflkin olarak literatürde herhangi bir bilgi bulun-
mad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

2000 y›l› çal›flmalar›n›n di¤er buluntular›n› ise,
Antalya’n›n 40 km kadar güneybat›s›ndaki Gedelma
Köyü’nün Ç›narl›p›nar ve Kozlup›nar mevkilerinde
bulunan birer mezar yaz›t›yla Kuzca Köyü’nün Arslan-
l› Mevkii’nde tespit edilen, antik Kitanaura Kenti’ne
ait s›n›r yaz›t› teflkil etmektedir.

Bülent ‹plikçio¤lu

Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri 

TAY Projesi TAYEx 

2000 Çal›flmalar›

1. Etab›n›n Paleolitik Ça¤’dan ‹TÇ sonuna kadarki
dönem yerleflmelerini kapsad›¤› ve 4 y›lda tamamlan-
mas› düflünülen TAYEx’in (TAY Expedition/TAY
Keflif Gezisi) ilk aflamas› olan Marmara ve Ege böl-
gelerinde, 2000 y›l›nda 356 arkeolojik yerleflme yeri
araflt›r›lm›flt›r. ‹ki bölgede toplam 16.925 km yolun
katedildi¤i, 2309 analog saydam, 1 GB say›sal
foto¤raf ve 43 saatlik filmin çekildi¤i keflif gezisi
arazi çal›flmalar›ndaki amaç, her yerleflme/buluntu
yerinin Küresel Konumland›rma Sistemi yard›m›yla
kesin koordinatlar›n›n saptanmas›, yerleflme/buluntu
yerlerine ulaflmay› sa¤layacak ayr›nt›l› tan›mlar›n
oluflturmas›, tahribat boyutlar›n›n tan›msal ve görsel
olarak belgelenmesi, eldeki mevcut veriler ile o günkü
durumlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›d›r. 

Bu çal›flmalar sonucunda ziyaret edilen 356 arkeolo-
jik yerleflmeden 299’unda tahribat görülmüfltür.
Marmara bölgesinde ‹stanbul, K›rklareli, Tekirda¤,
Edirne, Çanakkale, Bal›kesir, Bursa, Bilecik, Yalova,
Sakarya ve Kocaeli illerinde yap›lan araflt›rmada 176
yerleflme yerinin 160’›nda tahribat belgelenmifl, bun-
lar›n 102’sine tar›m ve tar›msal faaliyetler, 16’s›na
yap›laflma, 9’una definecilik, 6’s›na yol, 3’üne do¤al
nedenler, 3’üne madenler ve 21’ine de di¤er sebepler
yol açm›flt›r. Ege bölgesinde ise Manisa, ‹zmir, Ayd›n,
Mu¤la, Denizli, Afyonkarahisar, Uflak ve Kütahya
illerinde yap›lan araflt›rmada 180 yerleflme yerinin
139’unda tahribat görülmüfltür. Bunlar›n da 71’inin
tar›m, 29’unun yap›laflma, 23’ünün definecilik, 8’inin
yol, 2’sinin do¤al, 1’inin maden yap›m› ve 5’inin ise
di¤er nedenlerden dolay› tahribata u¤rad›¤› tespit
edilmifltir. 

TAYEx’in bu ilk aflamas› sonunda haz›rlanarak, ulusal
- uluslararas› ilgili kurum ve kiflilere gönderilen
“Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu 2000” adl›
belgede 2000 y›l›ndaki tüm çal›flmalar ve tahribat›n
yo¤un oldu¤u örnek arkeolojik yerleflmeler görsel
olarak yer alm›flt›r.

TAYEx arazi ekipleri bu y›lki çal›flmalar›n› bütün yaz
boyunca Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde
sürdürecektir. Bu iki bölgede 600’e yak›n yerleflmenin
incelenmesi ve belgelenmesi hedeflenmektedir.

O¤uz Tan›nd›
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Tunç Ça¤›’nda Milet: Ege ile Anadolu

Aras›nda Köprü

Bu yaz›, Prof. Dr. W.-D. Niemeier’in Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nde 14.12.2000 tarihinde verdi¤i
“Milet in der Bronzezeit” adl› konferans›n özetidir.

Milet’in kökeni daha Antik Dönem’de sorgulanmaya
bafllanm›flt›. Miladi y›llarda yaflayan co¤rafyac›
Strabon, M ö. 4. yy tarihçisi Kyme’li Ephoros’tan
sözeder: “Ephoros flöyle der: Milet, önce denizden
gelen Giritliler taraf›ndan kuruldu ve Sarpedon önder-
li¤inde Girit Miletos’undan gelenler buraya ayn› ad›
verdiler. Burada daha önce Lelegler vard›”. Hellenler,
Bat› Anadolu’da kendilerinden önce yerleflenlere ya
Leleg ya da Karyal›lar derlerdi. Sarpedon, Knossos
hafiri Arthur Evans’›n M.ö. 3. bin 2. bin aras› Girit
Tunç Ça¤›’na Minos ad›n› verdi¤i Knossos’lu
efsanevi kral Minos’un kardefllerinden biriydi. Antik
Hellen dünyas›, ayn› kral›n, Ege Denizi’nin ilk hâki-
mi oldu¤unu biliyordu. Minos’un bu deniz gücü ve
Ephoros’un aktar›mlar›, daha geç dönemde ç›km›fl
söylentiler olarak yorumlanm›flt›r.

Konferans› veren taraf›ndan 1994 y›l›nda Athena
Tap›na¤› civar›nda Milet’in erken tarihini araflt›rmaya
yönelik bafllat›lan kaz› projesi, Ephoros’un büyük
ölçüde hakl› oldu¤unu ortaya koymufltur. Yeralt›
suyunu boflaltan pompalarla, yeralt› su seviyesinin 2
m kadar derinli¤ine inilerek yap›lan kaz›lar, buradaki
yerleflimin M.ö. 4. bin y›llar›na, Kalkolitik Dönem’e
kadar uzand›¤›n› göstermifltir. Latmos Körfezi’nin
dolmas›yla önceleri bir ada, sonra yar›mada üzerinde
bulunan yerleflme, Ege ve ‹ç Anadolu aras›nda önem-
li bir köprü ifllevi görmüfltür. Çünkü Latmos Körfe-
zi’ne dökülen Menderes Nehri’nin ovas› çok eskiden
beri anayol güzergâh› üzerinde bulunuyordu. Milet I
Kalkolitik keramikleri bir yandan ‹ç Anadolu yerlefl-
meleriyle, di¤er yandan Ege Adalar› ve Kara
Yunanistan’› ile ba¤lant›lar› gösterir. Dilgi üretimi
için Kiklad adalar›ndan Melos’tan ithal edilen obsid-
yen (volkanik cam) ‹ç Anadolu’ya gönderiliyordu.

M.ö. 3. bin Erken Tunç Ça¤› yerleflimi Milet II de
Kiklad adalar›yla iliflkideydi. Kiklad türü keramik
buluntusu, özellikle de Kiklad idolü denilen ve kült-
dini ifllevi olan bafl buluntusu, metal zengini Anado-
lu’dan, k›tl›¤› çekilen Ege’ye metal (bak›r, alt›n) ithal
etmek için Kiklad denizcileriyle tüccarlar›n›n Milet
II’nin yerli halk›yla birlikte yaflad›klar›n› gösteren bir
ipucu olabilir. 

Orta Tunç Ça¤› yerleflmesi Milet III (yak. M.ö. 1900-
1750) Girit-Minos etkilerinin yo¤un oldu¤u bir döne-
mi yaflar. Özellikle mika içerikli kilden üretilen yerel
günlük kullan›m kaplar›, Minos varl›¤›n› gösterir. ‹ki
adet Minos mührü ile kile bas›l› mühür damgas›
buluntusu, yerleflimin Minos yönetiminde oldu¤unu
gösterir. Minos’un burada varl›¤›n›n sebebi, o s›ralar

Girit’te kurulan Eski Saraylara hem Ege’de destek
sa¤lamak ve hem de Girit’te bulunmayan metal ihti-
yaçlar›n› temin etmek içindir. Ege dünyas›n›n tersine
bol miktarda metal bulunan ‹ç Anadolu ile ticaret
iliflkilerini gösteren bir dizi ipucu vard›r. 

Milet IV’te (yak. M.ö. 1750-1450), bol miktarda
Minos günlük kullan›m kerami¤i, Minos freskleri ve
Linear A yaz›s›n›n varl›¤› Minos kültünün daha güçlü
oldu¤unu gösterir. 1999 yaz›nda, merkezinde kerpiç
sunakl› bir avlusu olan kutsal alan kaz›lm›flt›r.
Çevresinde küçük kireç adak masac›klar› bulunan bu
kutsal alandaki buluntular aras›nda bir Minos mührü,
kült kaplar› ve karbonlaflm›fl bir ahflap taht vard›. 

Milet IV, olas›l›kla Ege bölgesinde Minos’u zorlayan
ve k›sa bir süre sonra da Girit’i alacak olan Mikenliler
taraf›ndan sona erdirilmifltir. Buluntulara göre Milet V
(yak. M.ö. 1450-1320) Bat› Anadolu k›y›s›nda köprü
ifllevi gören bir Miken yerleflmesidir. Hitit baflflehri
Hattufla’daki kil tablet arflivlerinde, Miken Yunanis-
tan’›nda aranmas› gereken Ahhijawa Büyük Krall›-
¤›’n›n vasali olan Milet’ten, Millawanda olarak
bahsedilmektedir. Millawanda Hititlerin Bat› Anado-
lu’daki düflmanlar›yla aralar›ndaki anlaflmazl›¤a
kar›flt› ve yaklafl›k M.ö. 1320’de Hitit büyük kral› II.
Murflili’nin ordular› taraf›ndan yok edildi. Milet V’in
bu tahribat› kaz›larda büyük bir yang›n tabakas›
olarak saptanabilmifltir. Millawanda M.ö. 13. yy orta-
lar›nda Hitit hâkimiyetine girmifltir. Yerel üretim olan
bir Miken kab›n›n üzerindeki Hitit tanr› ve büyük
krallar›n›n tafl›d›¤› boynuzlu taç betimlemesi gibi
Milet VI (yak. M.ö. 1320-1100) buluntular›ndan bu
durum aç›kça anlafl›l›r.

Almanca’dan çeviren: Ali Akkaya

Taflucu - S›rtlanini Ma¤aras› Can

Çekifliyor !

Çukurova’n›n 35.000 y›l önceki ilk sakinlerinin otur-
du¤u ma¤ara fosseptik olarak kullan›l›yor. 

Anadolu insanl›k tarihinin tüm safhalar›n› kesintisiz
olarak yaflam›fl çok önemli bir bölgedir. Araflt›rmala-
r›n eksikli¤inden kaynaklanan boflluklar olmakla bir-
likte, Çukurova’n›n da bu tarihsel olgulara kat›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Güneydo¤u Anadolu, Antakya ve
çevresi ile Antalya yöresi Paleolitik ve Epipaleolitik
yerleflmeler aç›s›ndan daha iyi bilinmektedir. Üzüle-
rek söylemem gerekir ki, arada sadece Adana, Tarsus
ve Mersin illeri bu dönem yerleflmelerini kapsamas›
aç›s›ndan bofl görünmektedir. Asl›nda, Göksu Vadisi
olsun, Toros Da¤lar›n›n güney yamaçlar› olsun, bu
bölgelerdeki araflt›rmalar artt›kça haritadaki bu boflluk
mutlaka dolacakt›r. Bu konuda ‹. K›l›ç Kökten’in
1957 y›l›nda, “Yerleflme içeren verimli ma¤aralar›n
daha çok Güney Anadolu’nun Akdeniz sahil fleridi ve
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Orta Anadolu ile ba¤lant› yapan da¤ s›ralar› aras›nda-
ki kalkerli karstik arazide toplanm›fl olduklar›n›
gördüm”, fleklinde beyanat› vard›r. ‹flte bu yüzden,
Mersin-Silifke- Taflucu S›rtlanini Ma¤aras› bu böl-
genin bilinen tek Paleolitik ma¤aras›d›r ve bölge iskan
tarihi aç›s›ndan çok önemlidir. Bunun d›fl›nda Münih
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ahmet Ünal’›n da belirtti¤i
gibi, Göksü Vadisi’nde gene Kökten’in tespit etti¤i
Bebek Deresi boyunca Aptalin, Küllüklüin, Kocas›¤›-
nak, K›z›lin ve Akin’de de araflt›rma yap›lmas›, bu
ma¤aralarda yerleflmelerin tespiti aç›s›ndan çok
önemlidir.

S›rtlanini Ma¤aras›, Taflucu ‹skelesi yak›n›nda do¤al
bir ma¤arad›r. Ma¤aran›n a¤z› Taflucu Körfezi’ne bak-
makta imifl. Günümüz Akdeniz su seviyesinden 20-30
m yüksekte yer almaktad›r. ‹lk kez Kökten taraf›ndan
1956 y›l›nda keflfedilmifl, 1957 y›l›nda ise, küçük
çapta bir kontrol kaz›s› yap›lm›flt›r. Ma¤ara içindeki
sekide Üst Paleoliti¤e tarihlenebilecek silex bir uçla,

basit yontma tafl aletler ele geçmifltir. Biz, Ünal’›n bizi
uyarmas›ndan sonra iki kez Taflucu’na gittik. Nisan
2001’de, Taflucu E¤itim ve Do¤al Hayat› Koruma
Vakf› 2. Baflkan› ‹brahim Serbest’in rehberli¤inde
ma¤aray› tespit edebildik. Ma¤ara a¤z›n›n bir k›sm›
k›smen görülebilmekle birlikte, iki yan›ndaki yap›n›n
fosseptik borular›n›n ma¤aran›n tavan› delinerek ve
a¤z›n›n betonla kapat›larak nas›l fosseptik çukuruna
verildi¤ini üzülerek gördük. Bat›s›ndaki binan›n pis
sular›n›n ma¤araya verilmesi bizleri nas›l üzdüyse,
do¤usundaki binan›n henüz inflaat›n›n bitmemifl olma-
s› da bizi o derece sevindirdi! Rehberimiz ‹brahim
Serbest, 71 yafl›nda ve 1940’l› y›llarda ma¤araya
hemen hemen her gün girdiklerini, çok say›da (biz alet
flekilleri gösterdikten sonra an›msad›) Üst Paleolitik
Ça¤ aletlerinden bolca toplad›klar›n› hala hat›rl›yor.

Bu konuda yetkili ve ilgililerin birfleyler yapmas›
gerekiyor.

Haber: Serdar Girginer

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Dönmez, fi., “‹lk Tunç Ça¤› II Öncesinde Orta Kara-
deniz Bölgesi’nin Kültürel Geliflimi (‹kiztepe Çanak-
Çömle¤i ve Küçük Buluntular› Ifl›¤›nda)”, ‹stanbul
2000, DT (Dan: Ö. Bilgi).

Eskiça¤ Tarihi

Payne, R.M., “Hiyeroglif ve Çivi Yaz›l› Bulgular
Ifl›¤›nda Urartular’da Kullan›lan Hacim ve Ölçüler”,
‹stanbul 2001, DT (Dan: A. Dinçol).

Klasik Arkeoloji

Ergin, G., “Miken Ça¤›nda Ekonomik ve Ticari Hayat
(Linear B Tabletleri ve Arkeolojik Buluntular
Ifl›¤›nda)”, YL (Dan: E.T. Tulunay).

fientürk, H., “Antik Ça¤da Pamphylia Bölgesinde
Perge’ye Ulaflan Yollar”, YL (Dan: H. Abbaso¤lu).

Çokay, S., “Karaçall› Nekropolü”, DT (Dan: H.
Abbaso¤lu).

Hititoloji

Alparslan, M., “II. Murflili ve Dönemi”, DT (Dan: A.
Dinçol).

Dr. Marzahn görevli oldu¤u, Berlin Vorderasiatisches
Museum’da 2000 y›l›n›n sonlar›ndan itibaren haz›rl›klar›
devam eden, “Mythos ve Modernizm Aras›ndaki Diya-
log-Gilgamefl” projesi alt›nda ve Ekim-Aral›k aylar›
aras›nda sergilenen “Gilgamefl” konulu bir sergi gerçek-
lefltirmifltir. Bunun yan›nda baflka sergi haz›rl›klar›nda
bulunmufltur: Dresden Landesmuseum’da Bahrein arkeo-
lojik hazinelerini içeren “Bilinmeyen Cennet”, Baden-
Württemberg Landesbank’da “Troja-Hayal ve Gerçek”,
‹stanbul Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde “Bo¤azköy’den
Karatepeye- Hititbilim ve Hitit Dünyas›n›n Keflfi” sergi-
leri ve pek yak›nda Duisburg Stadtmuseum’da aç›lacak
olan “Yaz›n›n Gücü, 5000 y›l medya ve etkileri” sergisi.

Dr. Marzahn taraf›ndan yürütülen bilimsel çal›flmalar
büyük ölçüde meslektafllarla beraber ve kendi himayesi

alt›nda yap›lan çal›flmalardan oluflmaktad›r. Fara Metinle-
ri’nin ortak edisyonu için Berlin’de bulunan, Fatma
Y›ld›z (‹stanbul) ve Horst Steible (Freiburg)’nin yan›s›ra,
24 bilimci Dr. Marzahn’›n himayesi alt›nda çal›flm›flt›r.

Bunlar›n yan› s›ra baz› uluslar aras› projeleri de vard›r.
Bunlardan birkaç› Tel Aviv’den Benjamin Sass ile
beraber, Babil kiremitlerinin üzerinde bulunan Arami
yaz›tlar monografisi hakk›nda halen devam eden çal›fl-
mas› ve Robert K. Englund, UCLA ve baflka enstitüleri
ile beraber (bkz. www.mpiwgberlin.mpg.de/cdli/
index.html) “Cuneiform Digital Library Initialtive”
projesi çerçevesinde M.Ö. 3. biny›l çiviyaz›l› belgelerin
dijitallefltirme çal›flmalar›.

Almanca’dan Çeviren: Metin Alparslan

Muhabir üyemiz Dr. Joachim Marzahn

üyelik berat›n› ald›:Enst
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‹nternet’te Eskiça¤ Araflt›rmalar› Bölümümüzde, bu kez
konunun güncellik kazanmas› nedeniyle, a¤›rl›kl› olarak
Web de tarihi yer adlar› (toponimi) konusu ele al›nacakt›r.
Toponimi, yer adlar›n› köken bilgisi, tarihsel geliflme yönü,
çeflitli dil ve kültür sorunlar› aç›s›ndan inceleyen bilim
olarak tan›mlan›r. Baflka bir tan›mla, toponimi için “yer
adlar›n›n arkeolojisi” de diyebiliriz.

Toponimi ile ilgili web adresleri 

http://www.ku-eichstaett.de/SLF/EngluVglSW/OnOn.htm
Onomasiology Online adl›, onomastik ile ilgili dilbilimci-
lerin haz›rlad›¤› online dergi.
http://www.p.lodz.pl/I35/personal/jw37/EUROPE/europe.h
tml#T Avrupa Yer Adlar› Forumu ad›n› tafl›yan, Avrupadaki
yer adlar›n›n çeflitli dillerdeki karfl›l›klar›n› veren bir sayfa.
Polonya’da haz›rlanm›fl ve yeni güncellenmifl. 
http://geonames.nrcan.gc.ca/english/unindex.html
Birleflmifl Milletler ve Dünyada yer adlar›n›n standartlaflt›l-
mas› bafll›kl› sayfa. United Nations Group of Experts on
Geographical Names (UNGEGN) Grubunun a¤›rl›kl›
olarak ekzonimler üzerine çal›flmalar› var.
Buran›n Do¤u ve Güneydo¤u Avrupa Bölümünün adresi ise
http://www.sigov.si/kszi/division/index.html Türkiye’nin
burada aktif üye olmay›p gözlemci olarak yer ald›¤› görü-
lüyor.
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/kadmon.htm#T
Glossaire de la Terminologie Toponymique bafll›kl›, sadece
Frans›zca, bu konudaki terminolojiyi aç›klayan sayfa.
http://www.eki.ee/knn/lingid2.htm Estonya’dan bir sayfa,
konuyla ilgili pek çok ülkenin adreslerine ba¤lant›lar içeri-
yor.
http://www1.tip.nl/~t100878/altname.htm Ülke adlar›n›n
etimolojisi sayfas›. Ülke adlar›n›n ‹ngilizce d›fl›nda kalan
adland›r›lmalar›n› veriyor.
http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/Geography/Place
_Names/ Topnimi linkleri sayfas›
http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/icosweb/ Uluslararas›
Onomastik Bilimleri Konseyi’nin (ICOS) sayfas›. Tüm
dünyada adlara (Kifli,yer ve di¤er özel adlar) ilgi duyan
akademisyenlerin örgütü. 1950 den beri Onoma adl› dergiyi
yay›nl›yor.
http://almashriq.hiof.no/lebanon/400/410/412/elies_
project/glimse_of_yesterday.html Lübnan’daki yer adlar›.
Lübnan’daki yer adlar›nda kültürel süreklilik vurgulan›yor.
http://almashriq.hiof.no/lebanon/400/410/412/elies_
project/glimse_of_yesterday.html Do¤u Makedonya’daki
yer adlar› üzerine Ancient History Bulletin’de yay›mlanm›fl
bir makale.
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
Latin Dünyas›na ait yer adlar›, alfabetik. 
http://members.tripod.com/~Groznijat/vg/vg.html
Balkanlarda yer adlar›n›n kökenine de yer veren The
Slavonic and East European Review’da yay›mlanm›fl bir
makale. 
http://www.unc.edu/depts/cl_atlas/ Barrington Yunan ve
Roma Dünyas› Atlas›n›n tan›t›m sayfas›. Atlas yer adlar›
için çok de¤erli bir kaynak. ‹stanbul Alman Arkeoloji
Enstitüsü kütüphanesine yeni geldi. 

Eskiça¤ Araflt›rmalar› ‹çin Birkaç Yararl› Adres

http://tenaya.cs.dartmouth.edu/history/bronze_age/ Ege
prehistoryas› için online e¤itim sayfas›.
http://www.indiana.edu/~classics/aegean/R07.html Bat›
Anadoluda Erken Bronz Ça¤›, online e¤itim sayfas›.
http://lettere.unive.it/materiale_didattico/archeologia_egea
/engl1.htm Ege prehistoryas› için web’de kaynaklar.
http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/
014.htm Ege Prehistoryas› için di¤er bir online e¤itim
sayfas›
http://www.sas.upenn.edu/~ekondrat/aegean.html
Pennsylvania Üniversitesinin Forum Antiqum, Ege Sanat›
ve Arkeolojisi Kaynaklar› sayfas›. Yararl› linkleri var.
http://www.ch.kagu.sut.ac.jp/OK/nakai/kaman/index.html
Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü.
h t t p : / / w w w. l f c . e d u / a c a d e m i c s / g r e e c e / b a . h t m l
Yunanistan’da Bronz Ça¤› Yerleflimleri
http://www.wsu.edu:8080/%7Edee/MINOA/MINOANS.H
TM Ege’nin Saray Uygarl›klar›, bafll›kl›, Minos Dönemi
üzerine ayr›nt›l› bilgiler.
http://helios.unive.it/~termo/DataBank/Lista.htm Ege Se-
rami¤i konusunda bir sayfa.
http://www.geocities.com/Athens/Troy/1664/contents.html
Klasik Mitoloji için etimolojik sözlük.
http://www.muw.edu/~rmccalli/EtruscanIntro.html
Etrüskçe Sözlük
http://www.angelfire.com/tx/eclectorium/indoeuro.html
Hint-Avrupa Araflt›rmalar› kaynaklar› sayfas›.

Türkçe ‹çerikli Birkaç Arkeoloji Sayfas›

http://www.akmed.org.tr/sol.htm Antalya’daki Akdeniz
Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü
http://marduk.artshost.com/arkeoloji.htm Amatör bir sayfa.
http://mezopotamya.tripod.com/ Makale çevirileri ve
yararl› linkler içeren amatör bir site.
http://www.solikilikia.8m.com/ Soli kaz›lar›n›n sayfas›
http://members.nbci.com/arkeolog/main.htm ‹çeri¤i zen-
gin, ancak s›k güncellenmedi¤i anlafl›lan amatör bir site.
http://www.magnesia.org/ Menderes Magnesias› kaz›lar›-
n›n sayfas›., Türkçe, ‹ngilizce ve Almanca haz›rlanm›fl.
http://www.selcuk.gov.tr/ Selçuk Kaymakaml›¤›’n›n haz›r-
latt›¤› Selçuk-Efes sayfas›
http://www.metu.edu.tr/home/wwwart/kultur/phrygia/inde
x.html Ortado¤u Teknik Üniversitesi Arkeoloji Toplulu-
¤u’nun sayfas›, ayr›nt›l› ve iyi haz›rlanm›fl.
http://www.archaeologyinanatolia.co.uk/ Türkçe ve ‹ngi-
lizce Anadolu Arkeolojisi sayfas›
http://www.arkitera.com/webrehberi/mimarlikvesanat
tarihi/arkeoloji&kazilar/ Mimari a¤›rl›kl› bir site, arkeolo-
ji ile ilgili linkleri de var

Üstün Çelikler

‹nternette  Eskiça¤ Bil imleri
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Enstitü Kitapl›¤›ndan Haberler

Enstitü binas›ndaki restorasyonun bitmesiyle kitapl›¤›m›z›n
büyümesi de h›zlanm›flt›r. fiimdiye kadar oldu¤u gibi, ara-
dan geçen süre içinde kitap de¤ifl tokufl program›m›z da
devam etmifltir. Daha önce birlikte çal›flt›¤›m›z kurumlara
Alman fiarkiyat Cemiyeti de eklenmifltir. Enstitü’ye kitap,
ba¤›fl ya da de¤ifl tokufl yoluyla al›nabiliyordu. Bu dönemde
ise kitap severlerin ve kitapl›k görevlilerinin de yard›m› ile
Enstitümüz ilk defa sat›n alma yoluyla kitap sahibi olmufl-
tur. Dile¤imiz bunun artarak devam etmesidir. Geçen
say›m›zda da belirtti¤imiz gibi, kitapl›¤›m›z› bir an önce
halka aç›k bir kütüphaneye dönüfltürmemiz gerekmektedir.
Program›m›z do¤rultusunda kitap tasnif ve fiflleme çal›flma-
lar›na Ekim/Kas›m 2001 tarihlerinde bafllanacakt›r. Bu
arada her zamanki gibi baflta Ege Yay›nc›l›k, Prof. Dr.
Harald Hauptmann, Dr. Joachim Marzahn, Tevfik Mavien-
gin, Tombak Dergisi olmak üzere kitapl›¤›m›za katk›da
bulunan kifli ve kurulufllara teflekkür etmek isteriz. 
Kitapl›¤›m›z ile ilgili en yeni haberlere Web sayfam›zdan
ulaflabilirsiniz: www.eskicag.org
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Dörner, F.K., Nemrut Da¤›’n›n Zirvesinde Tanr›lar›n

Tahtlar›, Ankara, 1999.
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Günergün, F. (Ed.), Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve T›p
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Gesellschaft von Ebla, Heidelberg, 1989.

Kempinski, A., Megiddo; A City-State and Royal Centre in
North Israel, München, 1987.
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Ankara, 1988.

Özgüç, T., Maflat Höyük Kaz›lar› ve Çevresindeki Areflt›r-
malar, Ankara, 1978.

Özgüç, T., Kültepe-Kanifl/Nefla Saraylar› ve Mabedleri-
The Palaces and Tempels of Kültepe, Kanifl/Nefla,
Ankara, 1999.
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Heiligtümer in Ost-Georgien, München, 1984.
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fiahin, N., Zeus’un Anadolu Kültleri, ‹stanbul, 2001.
fienyürek, M., The Pontian Ictitheres from the Elmada¤

District, Ankara, 1960.
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Metin Alparslan

Enstitü Evinde Konuklar›m›z Vard› !

Tarlabafl›’ndaki yeni merkezimizde, 24 Nisan 2001 tari-
hinde yap›lan bir tören ile, Alman Arkeoloji Enstitüsü
‹stanbul fiubesi Müdürlü¤ü görevi sona eren Prof. Dr.
Harald Hauptmann’a Enstitümüz taraf›ndan “fieref
Üyesi” payesi verildi. Bunun yan› s›ra, önceden muhabir
üyeli¤e seçilmifl olan ve “Bo¤azköy’den Karatepe’ye
Hititbilim ve Hitit Dünyas›n›n Keflfi” bafll›kl› sergi için
‹stanbul’da bulunan Berlin Müzesi uzmanlar›ndan Dr.
Joachim Marzahn’a ve yeni seçilen Eric Jean’a
“Muhabir Üye” diplomalar› sunuldu. Ayr›ca Dr. Lutz
Martin’in “Muhabir Üye” diplomas› da iletilmek üzere,
ayn› kurumda görevli olan Dr. Marzahn’a teslim edildi.
Enstitü Yönetim Kurulu ve di¤er baz› üyelerin yan› s›ra,
törende yabanc› bilim adamlar›ndan Jana Siegelová,
Marie-Claude Trémouille, Wolfgang Radt, fleref
üyelerinden Halet Çambel, Muhibbe Darga ve Ankara
Üniversitesi’nden üyemiz Cem Karasu ile konuk olarak
da S. Özkan Savafl gibi çok say›da bilim adam› bulun-
maktayd›. Enstitümüz bu törenle yeni evindeki ilk büyük
toplant›s›n› da gerçeklefltirmifl oldu.

Enstitü Baflkan› Prof. Dr. Ali M. Dinçol’un törendeki

konuflmas› flöyledir:

Rede gehalten anläßlich der Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft des Türkischen Instituts für Altertumswis-
senschaften dem ehemaligen Direktor der Istanbuler
Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts am
24 April 2001

Sehr geehrte Gäste,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Als wir, sieben Universitätsprofessoren, die in Ankara
und ‹stanbul Vorderasiatische Archäologie, Klassische
Archäologie, Vorgeschichte und Hethitologie lehrten,
vor zehn Jahren das Institut für Altertumswissenschaften
gründeten, hatten wir Nichts als Projekte und
Hoffungen. Wir wollten, daß unser Institut autonom
wird und somit von der Gefahr der Politisierung
verschont bleibt, worin wir nach unseren Erfahrungen
die größte Gefahr für Institutionen sahen, die vom Staat
mit guten Absichten gegründet werden, aber unter
Einfluß kurzfrißtigen politischen Beschlüssen von ihren
Zielen abweichen mussten oder ihre Funktionen nicht
mehr durchführen konnten. Nach der türkischen
Gesetzgebung können sich Vereinigungen nur dann eine
juristische Persönlichkeit aneignen, wenn sie in dem
Status einer Gewerkschaft, einer politischen Partei,
einem Berufskammer, einer Stiftung oder Gesellschaft
gegründet werden. Wir standen vor der Wahl der letzten
beiden und wir entschliessen uns für die Gesellschaft,
obwohl wir uns bewußt waren, daß das betreffende
Gesetz für die Betreuung der Gesellschaften, das nach
dem Putsch 1980 als eine Reaktion gegen die Terrorakten
der Gesellschaften während der damaligen chaotischen
Bedingungen in Kraft getreten ist, sehr strenge, unlogis-

Üyelerimizden 

fieref Üyemiz, Türk Arkeolojisinin ilk kufla¤›n-
dan Prof. Dr. Afif Erzen 29 A¤ustos 2000 ve Prof.
Dr. Jale ‹nan 27 fiubat 2001 tarihinde son yolcu-
luklar›na u¤urland›lar. Çeflitli merkezlerde yürüt-
tükleri arkeolojik çal›flmalar, bilimsel yay›nlar› ve
yetifltirdikleri bilim insanlar›yla daima hat›rlana-
caklar ve eserleri ›fl›k tutmaya devam ettikçe
kendileri de bizimle olacaklard›r.

Üyelerimizden Doç. Dr. Sait Baflaran ‹.Ü. Edebi-
yat Fakültesi Onar›m-Koruma ve Restorasyon
Bölümü’nde Profesörlü¤e ve Yard. Doç. Dr.
Sümer Atasoy ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik
Arkeoloji Ana Bilimdal›’nda Doçentli¤e yük-
seltilmifltir.

Prof. Dr. Cahit Günbatt› A.Ü. Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Dekan Yard›mc›l›¤› görevini
yürütmektedir.
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che und undemokratische Klauseln beinhaltet. Aber, ich
muß gestehen, wir ahnten nicht, daß das Gesetz der
Gesellschaften “Dernekler Kanunu” selber ein
Hinderniß vor den Gesellschaften bildet. Zwei Jahre
mussten wir uns dafür bestreben, unsere gesetzlichen
und fiskalenVerpflichtungen zu vervollständigen. Man
führte uns sogar einmal mit Herrn Abbaso¤lu dem
Gericht vor. 

Trotz unzähligen Schwierigkeiten konnte das Institut
zwei internationale wissenschaftliche Ereignisse ver-
wirklichen. Eines davon ist das Symposium über die
Siedlungsgeschichte Anatoliens während des Gipfelkon-
ferenzes der Vereinten Nationen Habitat II, 1996; das
zweite ist die Kilikienversammlung vor drei Jahren. Das
Institut organisierte diese Versammlungen entweder
alleine oder beteiligte sich mit anderen Institutionen in
deren Veranstaltung. Ein drittes Projekt ist im Stadium
der Entwicklung. Eine internationale Kommission
arbeitet über die kulturelle Kontinuität und kulturelle
Unterbrechung im alten Anatolien. Die ersten Ergebnisse
des noch dauernden Meinungsaustauschs über dem
Wandel von der Bronzezeit in die Eisenzeit werden hof-
fentlich 2002 in Istanbul in diesem Haus von einem
kleinem Kreis der Spezialisten verwertet. Die
Ausstellung über das Abenteuer der Hethitologie ist ein
anderes Geschehnis, für dessen Veranstaltung unser
Institut mit anderen Partnern zusammenwirkt. Wir sind
stolz, daß wir die Texte der Beiträge der Habitatver-
sammlung veröffentlichen konnten, ohne vom Staat die
wenigste Unterstützung zu bekommen. Auch das Buch
des Kilikientreffens wird Mitte Mai als ein Band von
Varia Anatolica publiziert. Vor einer Woche ist das
zwölfte Heft der Serie kleineren Schriften für das Volk
und Studenten erschienen. Wir hoffen die wissenschaft-
liche Serie, die mit dem Werk von unseren jungen
Kollegen aus Ankara, Savafl Özkan Savafl über die
Personen- Götter- u. Ortsnamen in den Hieroglyphe-
ninschriften begonnen ist, fortzusetzen. Unsere
Nachrichtencourier Haberler geben wir zweimal per
annum aus. Die zweisprachige Web-Seite des Instituts
ist schon für die Besucher teilweise bereit.

Der Ausbau unserer Bibliothek setzt sich ständig fort.
Die Zahl der gedruckten Werke, also Bücher, Periodica,
Sonderdrücke hat schon 3000 überschritten. Das Institut
ist mit mehreren Instituten, Museen und Universitäten
im In- u. Ausland in Berührung und tauscht mit ihnen
Veröffentlichungn aus.

Dieses Haus, das wir im Juni 1998 von der Verwaltung
der Nationalen Immobilien des Finanzministeriums
gemietet hatten, war eine Ruine. Wir rissen die
sämtlichen hölzernen Teile, das heißt praktisch die ganze
innere Struktur ab und ließen sie nach dem Original neu
bauen. Die sanitären und elektrischen Installationen
wurden alle neu angelegt. Von den Fensterscheiben bis
zum kleinsten Stück des Mobiliars wurden von privaten
Fonds bezahlt. Wir verlangten vom Staate kein
Groschen. Es ist noch nicht vollständig. Vor dem Winter

haben für die Heizung eine Lösung finden. Durch die
Großzügigkeit des Borusan Holdings haben wir ein
festes jährliches Einkommen, wofür wir sehr dankbar
sind. Trotzdem sind wir nicht im Stande, dauerhaftes
Personal zu beschäftigen.Wir haben noch einen
schwierigen Weg vor uns. Die Wirtschaftskrise in der
sich unser Land befindet, hat auch uns negativ beein-
flußt. Unsere Sponsoren können uns nicht mehr unter-
stützen. Wir haben aber unsere Hoffnungen nicht
aufgegeben und arbeiten mit gleicher Entschlossenheit
weiter. Mit einem ausführlichen Brief berichteten wir die
Lage des Instituts an die Generaldirektion für Kultur und
Ausbildung der Europäischen Kommission. Wir
erwarten ihre Antwort.

Verehrte Gäste, so sieht die Bilanz nach zehn Jahren aus.
Ich überlasse Ihnen selber zu entscheiden, ob der
erreichte Punkt als Erfolg aufgefaßt werden kann. Aber,
eins kann ich Ihnen versichern, wir haben in diesen
vergangenen zehn Jahren keinen einzigen Tag versäumt,
für die Interessen des Instituts zu arbeiten.

Sehr verehrter Herr Hauptmann, am vorigen Sonnabend
bei Ihrer Abschiedesfeier haben Ihre Kollegen und
Freunde Ihre menschlichen und wissenschaftliche
Tugende gepriesen, die wir alle wissen und schätzen. Ich
will sie nicht wiederholen. Ich möchte nur kurz
ausdrücken, daß die Archäologie Anatoliens Ihnen für
Ihr fast 35jähriges Schaffen und Erforschen in diesem
Land zu großem Dank verpflichtet ist. Als ein beschei-
denes Zeichen der Dankbarkeit überreiche ich Ihnen die
Urkunde der Ehrenmitgliedschaft des türkischen
Instituts für Altertumskunde.

Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon
fast vor zwei Jahren wurde unser sehr geehrter Herr
Kollege Dr Joachim Marzahn aus Berlin wegen seiner
ausgezeichneten Beiträgen zu unserer Wissenschaft zur
korrespondierenden Mitgliedschaft des Instituts gewählt.
Aber seine Urkunde konnte ihm nicht überreicht werden.
Jetzt bietet diese Austellung, in deren Veranstaltung
unser Institut mit den Berliner Museen und mit ihm
persönlich zusammenarbeitet, eine günstige Gelegenheit,
dieses Versäumniß nachzuholen. Ich habe die Ehre, Herr
Marzahn, Ihnen die Urkunde der korrespondierenden
Mitgliedschaft des türkischen Instituts für Altertumskunde
zu überreichen.

Dear guests, dear colleagues, mon tres cher ami et col-
league Eric Jean has been elected to corresponding
membership of the Turkish Institute of Archaeology for
the distinguished services he rendered to the study and
promotion of anatolian civilisations. He deserves it not
only for his scientific capacities, but also for his love and
understanding for this country and its people. Dear Eric,
it is an honour and pleasure for me to present you the
diploma of the corresponding membership of the
Turkish Institute of Archaeology.

Ali M. Dinçol
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