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Editörden
Art›k Türkiye’yi temsile hak kazand›k !
Be¤enece¤inizi umdu¤umuz yenilenmiﬂ görüntüye ve daha
kapsaml› içeri¤e sahip 13. say›y›, Enstitü ile ilgili iki önemli geliﬂmeyi duyurduktan sonra tan›tmak istiyoruz.
Uzun zamandan bu yana birçok Enstitü üyesi veya dostunun katk›lar›yla bürokratik yaz›ﬂmalar› ‘izlenen’ Türk
ad›n›n al›nmas›na iliﬂkin 8 May›s 2000 tarihli Ola¤anüstü
Genel Kurul karar› nihayet Bakanlar Kurulu'ndan geçerek
onayland›: Art›k ad›m›z "Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü"dür.
‹kincisi ise, ülkemizin içine düﬂtü¤ü ekonomik darbo¤azdan ç›k›ﬂ için bulunan çözüm çerçevesinde sat›lmas› düﬂünülen devlet mallar› aras›na, sponsorlar›m›z›n katk›lar›yla
restore etti¤imiz binan›n da al›nmas› yönündeki çal›ﬂman›n, yine sa¤duyulu dostlar›m›z arac›l›¤›yla, kullan›m
hakk›n›n Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü'ne devriyle
sonuçlanm›ﬂ olmas›d›r. Bu ba¤lamda bir sivil toplum kuruluﬂunun yaﬂat›labilmesi için katk›da bulunan dostlar›m›za
ve çal›ﬂmalar›m›z› anlayan ilgililere teﬂekkür ederiz.
Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü Haberler'in elinizdeki
say›s›nda baﬂ makale olarak, Margaret Payne'in Urartu
hacim ölçüleriyle ilgili oldukça kapsaml› doktora çal›ﬂmas›n›n yeni bulgular›na de¤inen yaz›s›n› yay›nl›yoruz.
Ülkemizde bas›lan en yeni yay›nlar›n listesi ve birkaç›n›n
k›sa tan›t›mlar› yine “Kitap Dünyas›ndan” bölümünde
yer almaktad›r. "Konferans, Kongre, Sempozyum ve Sergiler" bölümünde, yurt içi ve d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ toplant›lar›n
içeri¤ine ek olarak, Bizans Saray›'nda yaﬂayan soylulardan
bir bölümünün porfir lahitlere gömülmüﬂ oluﬂunu, yaz›l›
kaynaklar ile lahit bulgular› aras›ndaki uyuﬂmazl›¤› esas
alarak irdeleyen, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde sunulmuﬂ
bir konferans›n özetini Asutay ve Effenberger'in kaleminden sunuyoruz.
"Kaz› – Araﬂt›rma" bölümü çok daha kapsaml›. Burada
ülkemizdeki çal›ﬂmalar yan›nda Türk Arkeolojisinin
Avrasya'ya aç›lma çabalar›n›n öncü ad›mlar› aras›nda
de¤erlendirilebilecek nitelikteki Mo¤olistan ve K›rg›z›stan çal›ﬂmalar›na iliﬂkin 2001 y›l› haberleri ve gözlem
sonuçlar›n› da bulacaks›n›z.
Enstitü'nün bilimsel faaliyetleri de devam etmektedir. Prof.
Dr. Levent Zoro¤lu baﬂkanl›¤›nda yürütülen Seramik
Komisyonu’nun raporu "Enstitü'den" bölümünde yer
almaktad›r. Ayr›ca 2002 y›l›n›n Kas›m ay›nda gerçekleﬂtirilmesi için ön haz›rl›klar› yap›lan "Eski Anadolu’da
Kültürel Süreklilik ve De¤iﬂim" üst baﬂl›kl› projenin ilk
ad›m›n› oluﬂturan "De¤iﬂimi Tan›mlama, Anadolu ve Yak›n
Çevresinde Tunç Ça¤›’ndan Demir Ça¤›’na Geçiﬂ" konulu
uluslar aras› yuvarlak masa toplant›s› için de program
oluﬂturma aﬂamas›na gelinmiﬂtir.
Yeni bulgulardan haberdar olmam›z› sa¤layan yaz›lar› için
kaz› baﬂkanlar›na, okuduklar› yay›nlar› bizimle paylaﬂan
meslektaﬂlar›m›za, bültenin sayfa düzenlemesi için Ege
Yay›nlar›’na ve bu say›n›n bas›lmas›n› üstlenen Yap› Kredi
Kültür ve Sanat Yay›nc›l›k’a teﬂekkür ederiz.
Haberleri daha geniﬂ kitlelerle paylaﬂmak ümidiyle.
Kemalettin Köro¤lu

Urartu Hacim Ölçüleriyle ‹lgili
Yeni Bulgular
Margaret Rosalie Payne
Urartu Krall›¤›'na ait Van Kalesi, Anzaf, Van/Alt›ntepe, Ayan›s, Kevenli, Çavuﬂtepe, Kayal›dere,
Aznavurtepe, Kef Kalesi, Alt›ntepe, Karmir Blur,
Arinberd, Armavir ve Bastam gibi birçok merkezde
depolar, depo kitabeleri ile üzerinde çivi yaz›s› veya
iﬂaretler taﬂ›yan kaplar bulunmuﬂtur. Bunlardan
genellikle Urartular›n kulland›¤› kabul edilen ölçüler
çivi yaz›s›ndan bilinen aqarqi ve terusi’dir. Ancak
küpler üzerinde gözlemlenen ve say›lar› yüzün
üzerinde olan iﬂaretlerden, tart›ﬂmam›za konu olan bir
bölümünün daha hacimle ilgili oldu¤u öngörülmektedir. Günümüze kadar da bu iﬂaretlerin anlamlar› ve
karﬂ›l›¤› olabilecek hacim miktarlar›yla ilgili çok
çeﬂitli de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂt›r.
Urartu hacim ölçüleri konusundaki temel problemler
ﬂu baﬂl›klar alt›nda s›ralanabilir: 1) Aqarqi, terusi ve
di¤erlerinin litre karﬂ›l›klar›, 2) Çivi yaz›s› ve Hitit
hiyeroglifi olmayan iﬂaretlerin Urartulara özgü bir
hiyeroglif yaz› sistemine ait olup olmad›¤›, 3) Hacim
ölçüleri olarak de¤erlendirilen s›ral› hiyeroglif benzeri
iﬂaretlerin hangilerinin büyük birimi, hangilerinin
daha küçük birimleri temsil etti¤i; büyük birimin kaç
küçük birim karﬂ›l›¤› oldu¤u, 4) Hacim olarak alg›lanan köﬂe içinde ve d›ﬂ›ndaki noktalar (res.1), daire
içinde ve d›ﬂ›ndaki noktalar (res.2), tulum ve vazo
grafitileri ile birlikte olan noktalar (res.3) gibi iﬂaret
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gruplar›n›n bilinen ölçülerden biri mi yoksa yeni bir
ölçü sistemi mi oldu¤u, 5) Depolardaki büyük küplerin net hacimleri, üzerindeki birimin küpün hacmini
mi yoksa bir dönem, içine konan ürünün miktar›n› m›
gösterdi¤i; küpün hacmi ise a¤za kadar olan bölüm
mü yoksa boyuna kadar olan dolulu¤un mu düﬂünüldü¤ü, 6) Kayal›dere'de bulunan baz› küplerin üzerine
yaz›lm›ﬂ birden fazla miktar›n nas›l yorumlanmas›
gerekti¤i, 7) Urartu döneminde ölçülerde ne derece
hassasiyetin gösterildi¤i, yani ölçülerin hangi de¤erlerde olunca bir üst birime veya bir alt birime yuvarland›¤›, 8) Depo odalar›yla iliﬂkili fakat in situ
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olmayan çivi yaz›l› levhalarda belirtilen kapi ölçüsünün karﬂ›l›¤›, tah›l için kullan›l›p kullan›lmad›¤› ve
bu birimin odan›n boyutlar›n› m› yoksa içindeki ürünün miktar›n› m› gösterdi¤i.
Bütün bu problemlerin en az›ndan bir bölümünün
tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas›, Urartu yaz›tlar›n›n çözümü
ve ilk büyük merkezlerdeki kaz›lar kadar eski olmakla
birlikte çok fazla yol al›nd›¤› söylenemez. Örne¤in
20. yy baﬂlar›ndan itibaren Lehmann-Haupt,
Diakonoff, Wayman ve Salvini gibi bilim adamlar›
çeﬂitli öneriler geliﬂtirmiﬂlerdir. Belirgin bir sistemin
ortaya konamamas›n›n en önemli nedeni, problemin
çözümüne katk›da bulunacak örneklerin azl›¤›d›r.
Biz bu karmaﬂ›k ve çok boyutlu konuyu önce, Prof.
Dr. Ali M. Dinçol’un dan›ﬂmanl›¤›nda ‹.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde "Hiyeroglif ve Çivi Yaz›l›
Bulgular Iﬂ›¤›nda Urartularda Kullan›lan Hacim Ölçüleri" baﬂl›kl› doktora tezi çerçevesinde ele almaya
çal›ﬂt›k. Çal›ﬂmam›z›n yeniden gözden geçirilmiﬂ
biçimi yak›nda kitap olarak (Ancient Near Eastern
Studies Supplement Series, Peeters Press: Leuven'de)
ç›kacakt›r.
Burada Urartu merkezlerinde bulunan bütün iﬂaretler
bir araya getirilmiﬂ ve bunlardan hacim olabilecekler
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bütün bu iﬂaret listeleri söz konusu
krall›kta hiyeroglif yaz› sisteminin kullan›lm›ﬂ olabilece¤i fikirlerini destekler niteliktedir.
Üzerinde yaz›t bulunan ve hacmi ölçülmüﬂ olan tam
küplerin azl›¤› nedeniyle yukar›da 2 ve 3. maddelerde
belirtti¤imiz birimler aras›ndaki iliﬂkiler gibi problemlere, yay›nlanm›ﬂ örnekler esas al›narak istatistiksel veriler yard›m›yla çözüm aranm›ﬂt›r.
Bu k›sa yaz›da bütün problemlere de¤inmek olanaks›zd›r. Dolay›s›yla konuyu, aqarqi, terusi ve di¤erlerinin litre karﬂ›l›klar›n› elde ederken, kaplar› ölçmek
için kulland›¤›m›z yöntemleri ve baz› sonuçlar›n›
vermekle s›n›rlad›k. Su veya bu¤day gibi bir maddeyle doldurulabilecek küçük kaplar için bu hesaplamada
fazla bir zorluk yoktur. Ancak esas belirsizlik yüksekli¤i iki metrenin üzerinde olan küplerde karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bu kaplar›n hacimleri matematiksel yolla
bulunmaktad›r. Hesaplamalarda farkl› sonuçlar›n
ç›kmas›n›n nedenlerinden biri de, silindir, koni veya
küre gibi biçimlerin hacminin belirli bir formülle
hesaplama imkan› varken, küp biçimli kaplar için bir
formülün olmamas›d›r. Büyük kaplar›n hacmini
2
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hesaplamak için biri taraf›m›zdan önerilen iki yaklaﬂ›m vard›r: Geometrik ve dijital.
Geometrik metodda kab›n yatay dilimlere kesilmiﬂ bir
çizimi kullan›l›r. Herbir yatay dilimin yüksekli¤i, yan
duvar›n› düz bir çizgiye yaklaﬂt›racak boyutta olmal›d›r. Böylece yatay dilim koni dilimi gibi alg›lan›p
hacmi hesaplanabilir. Dilimlerin toplam hacmi ise
kab›n hacmini verecektir. Bu hesaplaman›n hata pay›
da ç›kar›labilir. Bu yöntemi bilgisayar ortam›nda
uygulayan programlar vard›r.
‹kincisini Karadeniz Teknik Üniversitesi ö¤retim üyesi Dr. J. Friedrich ile birlikte geliﬂtirerek bunu çeﬂitli
örnekler üzerinde uygulad›k. Volum›na Pro 1.1 for
W›n 9x/NT/2k adl› bu program http://www.simtel.
net/pub/dl/53636.shtml veya http://bsttc.marhost.com
sitelerden download edilebilir (4.5 MB). Bu programda hacim ölçmek için küpün bir iki ölçüsü ile bilgisayara aktar›lm›ﬂ foto¤raf› veya çizimi kullan›lmaktad›r.
Dijital yöntem ayn› zamanda tüm olmayan (k›r›k
olan) bir kap için de uygulanabilir. Çünkü bilgisayarda,
k›r›k olan kab›n çizimi, benzer biçimli tüm bir kab›n
ﬂekline uydurularak tamamlanabilir. Program otomatik olarak hacmi ve hata paylar›n› hesaplamaktad›r.
Urartu'da kesin olmamakla birlikte aqarqi (a, aharku),
terusi (té, turuza), arusi (MAŠ-BÁN, aruza), terubi
(LIŠ, turubi), kapi, BANEŠ, X iﬂareti alt›nda nokta,
aç› içinde noktalar, aç› d›ﬂ›nda noktalar, aç› alt›nda
nokta, noktal› daireler, noktalar, yay, aç›, tulum, vazo,
ç›k›nt›l› vazo, bardak gibi hacim ölçü birimlerinin
bulundu¤u görülmektedir.
Bizim sonuçlar›m›z Lehmann-Haupt’un küçük
hacimler (1 terubi = 1 kase birimi = LIŠ) için verdi¤i
de¤erlerin do¤rulu¤unu göstermektedir. Bize göre
terubi = 1.14 + 0.03 litredir. Di¤er yandan sonuçlar›m›z
büyük birimlerde Diakonoff’un aqarqi için önerdi¤i
240 ile 250 litre aras›ndaki karﬂ›l›¤›n do¤rulu¤unu
gösterir (1 aqarqi = 1 tulum birim = 1 noktal› daire).
Ayr›ca aç› d›ﬂ›nda bulunan noktalar da büyük olas›l›kla 1 aqarqi’yi temsil etmektedir.
En ilginç sonuçlardan biri, kuru ürün için kullan›lan
Urartu kapi ölçüsünün karﬂ›l›¤›n›n saptanabilmesidir.
Çavuﬂtepe raporlar›ndan ve Prof. Dr. Veli Sevin’in
izniyle Van/Alt›ntepe Nekropolü kaz›s›ndan gelen bir
kap kullan›larak 1 kapi’nin aﬂa¤› yukar› 14.8 litre
oldu¤u hesaplanabilmiﬂtir.
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scan of a photograph or drawing thereby giving
much more accurate results, whilst only one or two
measurements need to be entered for the scale to be
ellicited, thus speeding up the procedure. The
program, (Volumina Pro 1.1 for Win 9x/NT/2k) can
be downloaded (4.5 MB) from http://www.simtel.
net/pub/dl/53636.shtml or from http://bsttc.marhost.
com

New Evidence for Urartian Volume
Measurements
Many storage rooms, texts relating to storage room
and vessels carrying cuneiform writing, or signs which
could represent volume measurements, have been
found at Urartian sites. Various evaluations of these
signs have been made and contradictory values for the
volumes proposed.

Our results indicated that Lehmann-Haupt was correct
in his estimate for the smallest measures (terubi /
bowl unit / LIŠ) By our calculations 1 terubi = 1,14 ±
0,03 liters. On the other hand Diakonov was correct in
his estimate for the larger measures (1 aqarqi/skin
unit/encircled dot) with his estimate of 240-250 liters.

There are main problems in resolving Urartian volume
measurements, with regards to their meaning, the
accuracy of the original measurement and the finding
of an equivalent in modern measuring systems (liters).
The main reason for the lack of headway has been the
lack of concrete examples from measured vessels.
These problems looked at in detail in a book by this
author shortly to be published as a monograph by
ancient Near Eastern Studies. Also in this book all of
the possibly hieroglyphic signs found from Urartian
centres have been collected and classified. This
collection gives support to the thesis that there was
indeed a hierogliphic writing system in Urartu.

In this article we confine ourselves to showing what
methods were used to measure vessels in order to
extract an approximate value in liters for aqarqi, terusi
etc. Small vessels can be filled with water or grain to
find their volume. Although this is not possible when
faced with vessels over two meters high, the volume
of such vessels can still be found by mathematical
means. However a jar shaped object does not have a
simple mathematical formula for its volume. There
are two possible approaches to solving this problem:
geometric and digital. The geometric method uses a
measured drawing of the vessel divided into horizontal slices. An error margin can be calculated for these
calculations. A number of computor programmes
exist which also use this method.
We also developed a more sophisticated computor
program along with Dr. J. Friedrich of Trabzon
University. This programme, which is capable of
approximating the wall of the vessel to equations of
higher power than 1 (a straight line), works from a
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It would seem that the following units occur in Urartu:
aqarqi (a, aharku), terusi (té, turuza), arusi (MAŠBÁN, aruza), terubi (LIŠ, turubi), kapi, BANEŠ, dots
below x signs, dots within, outside of or below angled
lines, dots within or by circles, arcs, angles and
drawings of skins, vases, or bowls, with and without
small protrubing lines.

One of the most interesting results concerns the Urartian kapi measurement which is used for dry measure.
Using evidence gleaned from Çavuﬂtepe reports and a
vessel from the excavation at Van/Alt›ntepe Necropolis
used by kind permission of Prof. Dr. V. Sevin, it
would seem that 1 kapi equals approximately 14.8
litre.

Enstitü Dostlar›m›zdan
Mahfi E¤ilmez’den
Bir Tarihi Öykü Kitab›

Mahfi E¤ilmez, ayn› topraklar üzerinde
yaﬂam›ﬂ olmam›za karﬂ›n Hitit uygarl›¤›n› yeterince tan›mad›¤›m›z düﬂüncesinden yola ç›karak yazd›¤› "Anitta’n›n
Laneti" adl› kitab›nda, kronolojik bir
s›rada Hitit tarihindeki olaylar› ak›c› bir
dil ile anlatm›ﬂ ve böylece Hitit tarihine
yabanc› olan kiﬂilerin de ilgisini çekmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. 193 sayfadan oluﬂan kitap,
ayr›ca foto¤raf ve çizimlerle renklendirilmiﬂtir. Enstitümüzün özel bir dostu
olan Mahfi E¤ilmez’i burada çabas›ndan dolay› kutlamak ve uzun süren bir
eme¤in sonucu olan bu kitab› herkese
tavsiye etmek isteriz.
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Kitap Dünyas›ndan
Yeni Yay›nlar
Agizza, R., Antik Yunan’da Mitoloji, ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.
Baﬂgelen, N., Türkiye’de Barajlar ve Göl Alanlar›ndaki
Kültürel ve Do¤al Miras, ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve
Sanat Y.
Baydur, N.-N. Seçkin, Tarsus Donuktaﬂ Kaz› Raporu, ‹stanbul 2001, Task Vakf› Y.
Belli, O. (Ed.), ‹stanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey, 1932-2000, ‹stanbul 2001, ‹stanbul
Üniversitesi Y.

Oikonomos, K. - B. F. Slaars, Destanlar Ça¤›ndan 19.
Yüzy›la ‹zmir, (Çev. B. Umar), ‹stanbul 2001, ‹letiﬂim Y.
Ö¤ün, B.-C. Iﬂ›k (Derleyen), Kaunos, 35 Y›l›n Araﬂt›rma
Sonuçlar› (1966;2001), Antalya 2001, Orkun-Ozan
Medya Hizmetleri A.ﬁ.
Özdo¤an, M., Türk Arkeolojisinin Sorunlar› ve Koruma
Politikalar›, ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.
Özf›rat, A., Do¤u Anadolu Yayla Kültürleri (M.Ö. II. Biny›l), ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.
Özgüç, N. - Ö. Tunca, Kültepe/Kaniﬂ Mühürlü ve Yaz›tl› Kil
Bullalar, Sealed and Inscribed Clay Bullae, Ankara
2001, Türk Tarih Kurumu Y.

Belli, O., V. Bahﬂaliyev, Nahç›van Bölgesinde Orta ve Son
Tunç Ça¤› Boya Bezemeli Çanak Çömlek Kültürü,
‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.

Pasinli, A., ‹stanbul Archaeological Museums, ‹stablu
20014, A Turizm Y.

Boardman, J., Yunan Heykeli: Arkaik Dönem, (Çev. Y.
Ersoy), ‹stanbul 2001, Homer Kitabevi.

Prokopius, Bizans’›n Gizli Tarihi (Çev. O. Duru), ‹stanbul
2001, ‹ﬂ Bankas› Kültür Y.

Burnazo¤lu, N. (Çev.), Antik Aﬂklar: Antik Latin Ozanlar›n›n En Ünlülerinden Aﬂk Dizeleri, Ovidius-TibullusLucretius-Propertius, ‹stanbul 2000, Yaz›c› Y.

Sanat Dünyam›z, 80, Yaz 2000, Arkeoloji: Dipten Gelen
Sanat (Ed. Gül Pulhan), Yap› Kredi Y.

Chaliand, G., Göçebe ‹mparatorluklar: Mo¤olistan’dan
Tuna’ya M.Ö. 5. yy- 16. yy (Çev. E. Sunar), ‹stanbul
2001, Do¤an Kitapç›l›k.
Cogito, 28, Yaz 2001, Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanlar›
(Ed. Gül Pulhan), Yap› Kredi Y.
Denktaﬂ, M. – Y. Özbek (Ed.), Sanat Yaz›lar›, Prof. Dr.
Zafer Bayburtluo¤lu Arma¤an›, Kayseri 2001, Kayseri
Büyük ﬁehir Belediyesi Y.
Dürüﬂken, Ç., Antik Ça¤'da Do¤an Bir E¤itim Sistemi
Rhetorika, Roma'da Rhetorica E¤itimi, ‹stanbul 20012,
Arkeoloji ve Sanat Y.
Ian, C.- M. Price, Hellen Dünyas›nda Sikke, (Çev. O. Tekin),
‹stanbul 2001, Homer Kitabevi.

Sandalc›, S., Roma Edebiyat›nda Satura Türü Kelimenin
Kökeni ve Edebi Geliﬂimi, ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve
Sanat Y.
Sevin, V., Anadolu'nun Tarihi Co¤rafyas› I, Ankara 2001,
Türk Tarih Kurumu Y.
Titus Livius, Roma Tarihi AB URBE COND‹TA ﬁehrin
Kuruluﬂundan ‹tibaren XXI-XXII, (Çev. S. ﬁenbark),
‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.
Tulay, A. S., Genel Nümizmatik Sözlü¤ü, ‹stanbul 2001,
Arkeoloji ve Sanat Y.
Uçankuﬂ, H. T., Bir ‹nsan ve Uygarl›k Bilimi Arkeoloji:
Tarih Öncesi Ça¤lardan Perslere Kadar Anadolu,
Ankara 2001, Kültür Bakanl›¤› Y.
Kemalettin Köro¤lu

Iﬂ›k, A., Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi, Ankara
2001, Türk Tarih Kurumu Y.
‹nan, J., Perge’nin Roma Devri Heykeltraﬂl›¤› II, ‹stanbul
2000, Arkeoloji ve Sanat Y.

Societas Anatolica kuruldu

Kaplan, M., Bizans’›n Alt›nlar› (Çev. ‹. Batur), ‹stanbul
2001, Yap› Kredi Y.

Anadolu ile ilgili araﬂt›rmalar yapmak
amac›yla, merkezi Paris’te olan ve kurucular› aras›nda Enstitümüzün baﬂkan› Prof. Dr.
Ali Dinçol ve muhabir üyemiz Eric Jean’›n
da bulundu¤u Societas Anatolica ad›nda bir
dernek kurulmuﬂtur. Anatolistik alan›na
karﬂ› son y›llarda Avrupa’da azalmakta olan
ilgiyi canland›raca¤› umut edilen bu dernek
ile Enstitümüzün yurt d›ﬂ›ndaki dostlar›n›n
say›s› da artm›ﬂ olacakt›r.

Karau¤uz, G., Hitit Mitolojisi, Konya 2001, Çizgi Kitabevi.
K›r›mtay›f, S., Converted Byzantine Churches in Istanbul,
‹stanbul 2001, Ege Y.
Koch, G., Roma ‹mparatorluk Dönemi Lahitleri (Çev. Z.
‹lkgelen), ‹stanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat Y.
Latacz, J., Homeros: Bat›n›n ‹lk Ozan›, (Çev. D. Ç. Sazc›),
‹stanbul 2001, Homer Kitabevi.
Macqueen, J. G., Hititler ve Hititler Ça¤›’nda Anadolu,
(Çev. E. Davuto¤lu), Ankara 2001, Arkadaﬂ Kitabevi
Magie, D., Anadolu'da Romal›lar I; Attalos'un Vasiyeti,
(Çev. N. Baﬂgelen, Ö. Çapar), ‹stanbul 2001, Arkeoloji
ve Sanat Y.
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Kitap Tan›t›mlar›
Donbaz, V. - S. Parpola, Neo-Assyrian Legal Texts
in Istanbul, (Studien zu den Assur-Texten = StAT,
Band 2), Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken, 2001, 267 + XXI sayfa.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi Yaz›l› Belgeler Arﬂivi’nde muhafaza olunan Assur tabletleri aras›nda
bulunan, Yeni Assur Ça¤›’na ait yasal içerikli metinlerin iﬂlendi¤i bu kitap, Alman ﬁarkiyat Derne¤i
(Orient-Gesellschaft), Berlin Önasya Müzesi (Vorderasiatisches Museum) ve ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri
iﬂbirli¤i ile yay›nlanmaya baﬂlayan Assur Metinleri
Üzerine Çal›ﬂmalar (= StAT) serisinin ikinci cildi olarak ç›kt›. Bu serinin editörleri K. Deller, V. Donbaz,
F. M. Fales, H. Freydank ve St. M. Maul’den oluﬂmaktad›r. Bu ikinci cilt Simo Parpola’n›n baﬂkanl›¤›nda Helsinki Üniversitesi bünyesinde yürütülen Assur
Devlet Arﬂivleri (State Archives of Assyria) Projesi
ile birlikte haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu kitapta yay›nlanan ve hukukî konular› içeren 328
tablet, 1903 y›l› Eylül ay›nda önce Robert Koldewey
idaresinde baﬂlayan, sonra da Walter Andrae baﬂkanl›¤›nda Birinci Dünya Savaﬂ›n›n 1914 ilkbahar›nda
patlamas›na kadar devam eden Alman ﬁarkiyat
Derne¤i’nin destekledi¤i Kalat ﬁergat (= Assur)
kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. O zamanki Osmanl›
Asar-› atika Nizamnamesi’ne göre, kaz›y› yapan ülkelerin müzeleri ile Osmanl› ‹mparatorluk Müzesi
(Müze-i Hümayûn) aras›nda paylaﬂt›r›lan kaz› buluntular› çerçevesinde tabletler de iki k›sma ayr›lm›ﬂ ve
Osmanl› pay›na düﬂen 3500 tablet hemen ‹stanbul’a
gönderilmiﬂti. Alman pay›n› oluﬂturan tabletler ise,
Berlin’e ancak 1926 y›l›nda uzun ve maceral› bir
yolculuktan sonra ulaﬂabildi. Basra Liman›’nda
Cheruskia adl› bir ﬂilebe yüklenen tabletler ve birçok
baﬂka arkeolojik obje, savaﬂ nedeniyle uzun sürede
Lizbon’a vard›ysa da, eﬂyalar orada "müsadere" edildi.
Savaﬂ›n bitiﬂinin üzerinden sekiz y›l geçtikten sonra,
Walter Andrae’nin u¤raﬂ›lar› sonunda geri al›n›p,
Berlin’e gönderildi. ‹stanbul’daki Assur tabletlerinin,
özellikle Yeni Assur Dönemi’ne ait olanlar›n, Berlin’e
gidenlere göre daha kötü durumda olduklar› bilinmektedir. Bu bak›mdan metinlerde baz› pasajlar okunamam›ﬂt›r. Baz› tabletlerin ise, topraktan ç›kar›ld›klar›
zamana göre daha fena bir hale geldikleri de gözlenmiﬂtir. Bu durumda kaz› s›ras›nda çekilmiﬂ foto¤raflara baﬂvurulmuﬂ ve onlar›n yard›m›yla metinler
okunabilmiﬂtir.
Kitapta transkripsiyon ve çevirisi verilen tabletler
içerikleri aç›s›ndan ﬂöyle s›n›fland›r›lmaktad›r: Al›msat›m belgeleri (gayrimenkul, köle vs); mal da¤›t›m›na ait belgeler (ba¤›ﬂlar, miras da¤›t›m›); iﬂ kontrat›

(kay›k kiralanmas›); ödünç ve borç senetleri (gümüﬂ,
bak›r, tah›l, reçine, at, büyük baﬂ hayvan); yevmiye ve
maaﬂ ödemeleri; mahkeme belgeleri (boﬂanma,
mülkiyet vs). Bunlar›n d›ﬂ›nda, birkaç tane de mektup,
iﬂçi listesi, ﬂah›s adlar›, ﬂahit listesi, okul tableti gibi
tablet ve tablet parças› da kitapta iﬂlenmiﬂtir.
Kitapta verilen tabletler buluntu yerlerine göre, 21
arﬂive ayr›lmaktad›r. Bunlardan baz›lar›, ayn› kiﬂiler
veya insan gruplar›na iliﬂkin belgeler içermektedir. Bu
arﬂivlerden ikisi, M›s›r Arﬂivi ve "Kervansaray" Arﬂivi’dir. M›s›r Arﬂivinde, Asarhadon’un M.Ö. 671 y›l›nda M›s›r kenti Memfis’i iﬂgal ederek, oradan sürüp
Assur’a yerleﬂtirdi¤i M›s›rl›lara ait belgelerin bulundu¤u san›lm›ﬂsa da, M›s›rl› adlar taﬂ›yan baz› kiﬂilerin
örne¤in k›zlar›na Assur adlar› koyup, Assur tanr›lar›n›n hizmetine vermeleri, baz›lar›n›n varl›kl› kervan
sahipleri olarak görünmeleri, bunlar›n sivil esirler
olarak Assur’da bulunmad›klar›n›, belki de daha II.
Sargon devrinde geliﬂen M›s›r-Assur ticaret iliﬂkileri
sonucu Assur’a yerleﬂmiﬂ bir tüccarlar kolonisinin
mensubu olduklar›n› düﬂündürmektedir. Kervanc›lara
ait belgeler içerdi¤inden bu ﬂekilde nitelenen Kervansaray Arﬂivi içinde bulunan bir grup tablet ise,
La-tamuti "sen ölme!" adl› bir kad›na ait belgelerden
oluﬂmaktad›r. Bu ad herhalde kad›n›n do¤umu s›ras›nda yaﬂanan güçlüklere atfen kad›na verilmiﬂ olmal›d›r.
La-tamuti, kocas›n›n ölümünden sonra, o¤lu yetiﬂkin
bir erkek olana kadar "aile reisi" (= pater familias)
olarak ticarî iﬂleri idare etmiﬂ, bu arada baz› borçlar
yüzünden belgelerin gösterdi¤ine göre en az iki kez
mahkemeye de düﬂmüﬂtür.
Enstitümüzün aslî üyesi Veysel Donbaz ve Simo
Parpola’n›n bu kitab›, Eski Önasya Hukukuna ait çok
ilginç belgelerin verildi¤i bir eserdir. Kitab›n sonundaki Logogramlar›n okunuﬂu ile ilgili aç›klamalar,
sözlük ve indeks, kitab›n de¤erini bir kat daha art›rmaktad›r.
Ali M. Dinçol
Bilgi, Ö., Protohistorik Ça¤’da Orta Karadeniz
Bölgesi Madencileri Hind-Avrupal›lar›n Anavatan›
Sorununa Yeni Bir Yaklaﬂ›m/ Metallurgists of the
Central Black Sea Region, ‹stanbul 2001, 114 s.,
1 harita, 35 levhada verilmiﬂ 153 renkli resim ve 1
kronoloji tablosu, Task Vakf› Yay›nlar›.
1974 y›l›nda merhum U. B. Alk›m taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ olan ve 1981 y›l›ndan itibaren de Ö. Bilgi baﬂkanl›¤›nda, Bafra-‹kiztepe’de geliﬂtirilmekte olan sistematik arkeolojik kaz›lar ile Samsun ili s›n›rlar› içinde
gerçekleﬂtirilen yüzey araﬂt›rmalar› ve Orta Karadeniz
Bölgesi il müzelerinde yap›lan incelemeler sonucunda, Hind-Avrupal›lar›n anavatan› sorununa yönelik
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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yeni bulgular elde edilmiﬂtir. Bu yaz›da tan›tmaya
çal›ﬂt›¤›m kitap bu bulgulara dayanarak yeni yaklaﬂ›mlar getiren bir eser niteli¤indedir.
Kitap Giriﬂ/Introduction, Buluntular/Findings, SosyoEkonomik Yaﬂam/Socio-Economic Life ve De¤erlendirme/Evaluation ad› alt›ndaki dört ana bölümden
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca, metnin sonunda Kaynakça/
Bibliography, Katalog/Catalogue, ‹statistik Tablolar›/
Statistic Tables, Kronoloji Tablosu/Chronology Table
ve Levhalar/Plates ile bir Harita/Map yer almaktad›r.
Giriﬂ bölümünde yazar, günümüze dek Orta Karadeniz
Bölgesinde geliﬂtirilen çal›ﬂmalar sonucunda elde
edilen verilere dayanarak söz konusu bölgenin Protohistorik Ça¤ metal eserlerinin kimler taraf›ndan yap›ld›¤› sorusuna cevap arad›¤›n› belirtmektedir.
Buluntular bölümünde kronolojik bir düzende, GKÇ,
‹TÇ I, ‹TÇ II, ‹TÇ III, OTÇ, GTÇ ve DÇ alt baﬂl›klar› alt›nda buluntular iﬂlevlerine göre s›n›fland›r›larak
incelenmiﬂtir. Bu incelemede göze çarpan en önemli
özellik maden eser örneklerinin dönemlere göre
s›ralanmas›n›n ard›ndan yine o döneme ait çanakçömlek ve insan figürinlerinden de örnekler sunulmuﬂ
olmas›d›r. Böylece yazar, tarihleme önerilerini sa¤lam
temellere dayand›rm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda Orta Karadeniz
Bölgesi madencili¤inin geliﬂiminde herhangi bir d›ﬂ
etkinin olup olmad›¤› konusunun da ayd›nlanmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
Üçüncü bölümde yazar Bafra-‹kiztepe kaz›lar›, bölgede yap›lan yüzey araﬂt›rmalar› ve müze çal›ﬂmalar›yla
ortaya ç›kar›l›p incelenen buluntulara dayanarak
bölgenin söz konusu dönemdeki sosyo-ekonomik
yaﬂam›n› ele almaktad›r. Yazar, bu bölümde s›ras›yla
bölgenin mimari özelliklerini, ekonomik yaﬂamlar›n›
ve dini geleneklerini ana hatlar›yla aç›klamaktad›r.
Burada ‹kiztepe kaz›lar›nda ele geçirilmiﬂ olan bo¤a
ve insan figürinleri örnek gösterilerek bölge halk›n›n
dini gelenekleri belirtilmekte ve buna ba¤l› olarak
yine bu halk›n Anadolulu olduklar› ortaya konmaktad›r. Bölümde üzerinde durulan di¤er bir sorun da
‹kiztepe’de ele geçen metal eserlerin yap›m›nda kullan›lm›ﬂ olan bak›r ve arsenik madenlerinin nereden
elde edilmiﬂ oldu¤udur. Bölgede geliﬂtirilen yüzey
araﬂt›rmalar›nda elde edilen verilere dayan›larak bak›r›n Merzifon yak›n›ndaki Tavﬂan Da¤›’nda yer alan
Bak›rçay’da bulunan yataklardan, arseni¤in ise yine
bu bölgede Bak›rçay’›n yak›n›ndaki Peynirçay Vadisi’nin bat› yamaçlar›ndaki Bakacak Tepesi P›rasakaya
mevkii ile Dura¤an yak›nlar›ndan ve K›z›l›rmak
nehri k›y›s›ndaki A¤ubo¤az› mevkiindeki yataklardan
elde edildi¤i aç›klanm›ﬂt›r.
Kitab›n son k›sm› olan De¤erlendirme bölümünde ise
incelenen buluntular ve ortaya ç›kan sosyo-ekonomik
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yaﬂam ›ﬂ›¤›nda bölge halk›n›n kökeni ve kimli¤i sorunu ele al›nm›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere Hind-Avrupa sorunu
uzun bir süredir konuyla ilgili bilim adamlar›n›n
gündemindedir. Özellikle C. Renfrew’ün 1987 y›l›nda
yay›nlad›¤› Archaeology and Language: The Puzzle
of Indo-European Origins adl› kitab›n›n ard›ndan
bu konu daha fazla gündeme gelmiﬂtir. Yazar,
C. Renfrew ile Rus linguistler T.V Gamkrelidze
ve V.V. ‹vanov’un bulgular›n› da göz önüne alm›ﬂ,
saptad›¤› verilere dayanarak görüﬂlerini bu son
bölümde aç›klam›ﬂ ve ‹kiztepe halk›n›n Proto HindAvrupal› oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Sonuç olarak Orta Karadeniz Bölgesi Protohistorik
Ça¤›’n›n önemli yerleﬂimleri ile buluntular›n› tan›t›p
de¤erlendiren ve yeni öneriler gündeme getiren bu
kitap, Karadeniz Arkeolojisi’nde önemli bir boﬂlu¤u
doldurmaktad›r. Türkçe ve ‹ngilizce olarak çift dilde
kaleme al›nm›ﬂ olmas› ile ayr›ca dikkat çeken kitap,
çok kaliteli bir ka¤›da bas›lm›ﬂ olmas› ve renkli foto¤raflar, çizimler, istatistik tablolar›, kronoloji tablosu
ve harita içeri¤iyle de okuyucu için görsel aç›dan çok
tatmin edicidir. Bu de¤erli kitap, konuyla ilgili araﬂt›rmac›lar için baﬂvuru eseri niteli¤indedir.
Murat Türkteki
Celal Esad Arseven An›s›na Sanat Tarihi Semineri
Bildirileri, 7-10 Mart 1994, (Yay›na Haz›rlayan B.
Mahir), ‹stanbul 2000, M. S. Ü. Yay›nlar›, 427 sayfa, 219 resim.
Mimar Sinan Üniversitesi Türk Sanat› Tarihi Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi ile Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü, 7-10 Mart 1994 tarihleri aras›nda
son dönem Osmanl› ayd›nlar› aras›nda yads›namayacak bir yere sahip olan ve çok yönlü kiﬂili¤iyle
tan›nan, Türkiye’de Sanat Tarihi’nin kurucular›ndan
Celal Esad Arseven an›s›na bir seminer düzenlemiﬂtir.
Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda yap›lan
seminerde aﬂa¤›da ana baﬂl›klar alt›nda toplad›¤›m›z
konularda toplam 57 bildiri sunulmuﬂtur.
Bildiriler kitab›; M.S.Ü. Rektörü Prof. Dr. ‹smet
Vildan Alptekin’in sunuﬂ yaz›s› ile içindekiler, Türk
Sanat Tarihi Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Semra Germaner’in önsözü, Prof. Dr.
Nermin Sinemo¤lu’nun Celal Esad Arseven’in yaﬂam›n› ve çal›ﬂmalar›n› tan›tan bibliyografyas› ve seminerde sunulan bildirileri kapsamaktad›r.
Kitapta yer alan makaleleri konular›na göre ﬂöyle
s›ralayabiliriz:
Avrupa Sanat›: Bossaglia, R., "L’Architecture liberty
Italienne dans le contexte Europenne"; Tükel, U., Barok
sanat ve 18. yüzy›l müzi¤ini adland›rma sorunu".
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Bizans Sanat›: Köro¤lu, G., "Al Oda (Ala Oda) Kaya
Kilisesi"; Mercangöz, Z., "‹zmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Priene tipi ambon parçalar›".
Celal Esad Arseven: Durukan, A., "Ülkemizde sanat
tarihi araﬂt›rmalar› ve Celal Esad Arseven"; Germaner,
A. T., "Celal Esad Arseven an›s›na sanat tarihi semineri ba¤lam›nda"; Kuban, D., "Arseven’in Türk Sanat
Tarihi yaz›m›nda öncül yeri"; Özer. B., "Celal Esad
Arseven ve ça¤daﬂ mimarl›¤›m›z".
Ça¤daﬂ Türk Sanat›: Akay, A, "Sanatta hiyerarﬂi var
m›?"; Ayan, A., "Günümüzde Türk Sanat› ve sorunlar›"; Boynudelik, Z., "Türkiye’de yeni sergileme biçimi: Enstlasyon ya da mekan düzenlemesi"; Ersoy, A.,
"Ressam Mustafa ﬁevket Arman ve yap›tlar›"; Cantay,
T., "‹nk›lap yolunda 60. y›l›nda bir eseri yeniden
de¤erlendirmek"; Germaner, S., "Türk resminde plastik düﬂüncenin kaynaklar›"; Gültekin, G., "Türk
resminde soyut e¤ilim (Bat›dan etkilenme durumu)";
H›zal, M., "Türkiye’de sanat›n toplumsal paylaﬂ›m
alan› olarak uygulamal› heykel sempozyumlar›";
‹skender, K., "Türk resminin figüratif bir aç›dan görünümü"; Özer, F., "Mimari miras ve Post-Modernizm";
Soykan, Ö. N., "Plastik sanatta görsel dil üstüne
bir temellendirme denemesi".
Kültür Miras›n›n Korunmas›: Ak›ll›, H., "Ülkemizde
restorasyon uygulamalar› ve e¤itimi üzerine denemeler"; Arel, A., "Kültür miras›n›n korunmas›: Yitik bir
dava m›?"; Akyüz, E., "Geleneksel konut miras›n›n
korunmas› (‹zmir örne¤i)"; Asgari, N., "Kültür miras›n›n korunmas›: nas›ldan önce niçin ?"; Ceylan, O.,
"Koruma gruplar› üzerine gözlem ve düﬂünceler";
Ersen, A. - M. Karagüler - A. Güleç, "Sulukule restorasyon öncesinde, kronolojik analiz ve malzeme araﬂt›rmalar›"; Eti, E., "Kültür miras›n›n korunmas›";
Eyüpgiller, K. K., "Kastamonu geleneksel konut
dokusunda aç›k sofal› sivil mimarl›k örnekleri ve
kültürel miras olarak korunabilirli¤i"; Günöy, ‹ ‹. Kaya, "Han yap›lar› koruma çal›ﬂmalar›: ‹zmir
Kemeralt› han örnekleri irdelemesi"; Öney, G., "Türk
miras›n›n korunmas›nda sanat tarihçilerinin sorumlulu¤u"; Tunay, M. ‹., "‹stanbul’daki Bizans an›tlar›n›n korunmas› sorunu".
Sanatta ‹letiﬂim: Akpolat, M. S., XIX. Yüzy›lda Ecole
des Beaux-Art’da Mimarl›k E¤itimi ve Osmanl›
Mimarl›¤›na Etkileri"; Beksaç, E., "Eski Amerika
uygarl›klar›n›n sanatlar›nda etkileﬂim ve iletiﬂimin
önemi ve sebepleri teorik bir yaklaﬂ›m denemesi)";
Kura, N., "Tunus duvar çinilerinde Osmanl› etkisi";
Sönmez, Z., "Son dönem Osmanl› mimarl›¤›nda
yabanc› sanatç› sorunu ve ‹talyan as›ll› sanatç›lar";
Uysal, A. O., "Germiyano¤ullar› - Osmanl› iliﬂkilerinin sanattaki yans›mas›"; Yasa Yaman, Z., "Türk
resminde etkilenme ve taklit olgusu".

Sanat Tarihine Yaklaﬂ›m: Ar›k, M. O., "Türkiye’de
Türk Sanat Tarihi araﬂt›rmalar›n›n arkeolojik boyutu
ve felsefe eksikli¤i üzerine"; Ögel, S., "Günümüzde
Sanat Tarihine yaklaﬂ›mlar".
Türk Sanat›: Ak›n, G., "Osmanl› mimarl›¤› ile di¤er
sanatlar aras›ndaki farkl› dil sorunu üzerine düﬂünceler"; Ak›n, N., "VI. Dairenin Galata ve Beyo¤lu’ndaki
imar faaliyetleri üzerine"; Aktu¤ Kolay, ‹., "Ayazma
Camisi’nin inﬂaat defterine göre yap›da kullan›lan
bezeme ve tefriﬂat malzemeleri"; Ba¤c›, S., "Kitap
resimlerinin kaynaklar›: Dolaﬂan imgeler"; Bak›rer,
Ö.,"Ni¤de Sungurbey Camisi’nin taçkap› ve pencereleri için baz› düﬂünceler"; Bar›ﬂta, H. Ö., "Cumhuriyet
Dönemi Türk halk plastik sanatlar› üzerine"; Bayraktaro¤lu, S., "Hal› tarihimize ›ﬂ›k tutanlar", Cantay, G.,
"Sultan I. Selim Külliyesi Hünkar Köﬂkü"; K›lc›, A.
"Ahlat ekolünden Yünören köyü camisi"; Kuran, A.,
"19. Yüzy›l Osmanl› Mimarisi"; Kutluay Küçük, S.,
"Sanat Tarihi terminolojisinde lotus ve palmet";
Kuyulu, ‹., "Özbekistan ve Türkmenistan’da bulunan
Ortaça¤ kervansaraylar› üzerine gözlemler"; Onuk, T.,
"Osmanl› Dönemi ordu ve saray çad›rlar›ndan 19.
yüzy›la ait bir ota¤›n süsleme örne¤i"; Öner, S.,
"De¤iﬂen tarihi çevre ve Dolmabahçe Saray› yap›lar›";
ﬁaman, N., "Ortaça¤da Uluborlu"; Tanyeli, G., "18.
Yüzy›l Osmanl› mimarl›¤›nda yap›m süreci: Laleli
Külliyesi"; Topkaç, S.,"Ahi Çelebi Camisi’nin özgün
tasar›m ve onar›m evreleri"; Yeniﬂehirlio¤lu, F.,
"Osmanl› Sanat›nda baﬂkent d›ﬂ› üsluplar›n oluﬂumu".
Gülgün Köro¤lu
Delemen, ‹., Anatolian Rider-Gods. A Study on
Stone Finds from the Regions of Lycia, Pisidia,
Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the
Late Roman Period. Asia Minor Studien 35, Bonn,
Habelt 1999, 203 sayfa, 4 tablo, dizin, 1 harita, 16
çizim, 24 levha.
Asia Minor Studien adl› serinin 35. cildi olarak
yay›mlanan bu kitap, Doç. Dr. ‹nci Delemen’in 1993
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nde tamamlad›¤› doktora
tezine dayanmaktad›r. Çal›ﬂmada Lycia, Pisidia,
Lykaonia, Isauria, Phrygia, Lydia ve Karia bölgelerinde adak stelleri, adak sunaklar›, taﬂ heykelcikler ve
kaya kabartmalar›nda görülen atl› tanr› betimi konu
al›nm›ﬂt›r.
Buluntular üzerindeki yaz›tlar, ayr›m için ç›k›ﬂ noktas›n› oluﬂturmuﬂtur. Epigrafik veriler temel al›narak,
Kakasbos/ Herakles/ Maseis, Sozon, Apollon varyantlar› (Sozon, Perminoundeis, Lairbenos, Alsenos,
Bozenos, Tarsios, Kisaloudenos, Theos Karios), Men,
Hosios kai Dikaios, Poseidon, Plouton, Ares, Theoi
Athanatoi, Theos Alandros, Theos Akhaios, Zeus
varyantlar› (Trousou, Panamaros) ve Hekate olmak
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üzere 13 tanr› ay›rt edilmiﬂtir. Betimlerdeki ikonografik özellikler ve tanr›lar›n nitelikleri incelenmiﬂ,
betimleri taﬂ›yan buluntular tipolojik ve stilistik aç›dan de¤erlendirilmiﬂtir. Böylece her grup için yay›lma
alan› saptanm›ﬂ, tarihleme sorunlar› üzerinde durulmuﬂtur. M.S. 2.-3. yy’larda Anadolu’nun yukar›da ad›
geçen bölgelerinin k›rsal kesimlerinde sayg› gördü¤ü
belirlenen atl› tanr›lar ile Anadolu d›ﬂ›nda görülen atl›
tanr›lar – Thrak Atl›s›, Tuna Atl›lar›, Suriye Atl›lar›
gibi – karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, iliﬂkiler ve köken araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Katalog, ço¤u daha önce yay›mlanmam›ﬂ 396 eseri
kapsamaktad›r. Epigrafik özellikleri dolay›s›yla
dikkati çeken buluntular›n çizimleri ve ilk kez yay›mlananlar aras›ndan seçilmiﬂ baz› buluntular›n foto¤raflar› katalogu tamamlamaktad›r. Anadolu’ya özgü atl›
tanr› betimlerindeki ikonografik ö¤eleri içeren ayr›n-

t›l› tablolar, anlat›m›n ikonografya yönünden eksiksiz
bir özetini sunabilecek göstergelere sahiptir. Buluntu
yerleri, müzeler ve kiﬂi adlar› için haz›rlanm›ﬂ özel
dizinlerin yan› s›ra, genel dizin ve önceki yay›nlar ile
uyum listesi araﬂt›rmac›lara yard›mc› olabilecektir.
Bilindi¤i gibi Roma ‹mparatorluk Dönemi halk sanat›n›n ürünü olan ve üzerinde yaz›t taﬂ›yan bu tür
buluntular daha çok epigrafik aç›dan ele al›nm›ﬂ,
yöresel tanr›/yöresel kült ba¤lam›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Halk sanat› eserlerini gerek ikonografik, gerekse stilistik aç›dan irdeleyen çal›ﬂmalar son derece
azd›r. Bu nedenle ‹çbat› Anadolu’nun k›rsal kesimlerinden M.S. 2-3. yy’lara ait bir buluntu grubunu çok
yönlü inceleyen Anatolian Rider-Gods adl› kitab›n
belirli bir boﬂlu¤u doldurdu¤u söylenebilir.

Konferans, Kongre, Sempozyum ve Sergiler
Do¤u Roma ‹mparatorlar›n›n
Porfir Lahitleri-Tespit,
Tarihleme ve ‹simlendirme Denemesi
Neslihan Asutay-Arne Effenberger
Yaz›l› kaynaklar›n verdi¤i bilgilere göre Büyük Konstantin ile Marcianus dönemi aras›nda dokuzu imparator ve biri de imparatoriçe olmak üzere toplam on
saray mensubu porfir birer lahit içinde Havariyum
Kilisesi’nde defnedilmiﬂlerdir. ‹stanbul'da ﬂimdiye
kadar toplam dokuz tane olmak üzere lahit veya bir
lahite ait oldu¤u tespit edilebilen parça bilinmektedir.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri: 3 adet kapakl› lahit
teknesi, 1 adet tekne, 1 adet tekne parças›, 1 adet
kapak parças›; Aya Irene: 1 adet kapakl› tekne, 1 adet
tekne; Nur-u Osmaniye Camii: 1 adet tekne (Nr. 1-9).
Nur-u Osmaniye'deki bu tekneye ek olarak 1750 y›l›nda Topkap› Saray› avlusunda yap›lan kaz›da ç›kart›l›p
Flachat taraf›ndan resmedilen ve muhtemelen cami
inﬂaat› esnas›nda devﬂirme malzeme olarak kullan›lmak üzere buraya gönderilen iki di¤er porfir lahiti
daha sayabiliriz. Porfir lahitlerin say›lar› böylece ilk
aﬂamada onbire yükselmektedir (Nr. 10-11).
Yukar›da sözü edilenlerin d›ﬂ›nda 19. yy’da ‹stanbul'da bulunan baz› gezginlerin seyahatnamelerinde
baﬂka lahitlerin varl›klar›ndan da bahsedilmektedir.
1790-91 y›llar›nda ‹stanbul'da bulunan De Salabery
Nur-u Osmaniye Camiinde bir tekne, bir kapak ve bir
lahit kaidesi gördü¤ünü bildirir. Ayn› lahitten 1809-10
8
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y›llar›nda burada bulunan seyyah Hobhouse da söz
eder ve lahitin su deposu olarak kullan›ld›¤›n› bildirir.
Ancak bu iki seyyah›n verdikleri ölçüler birbirini
tutmamaktad›r. Bu uyuﬂmazl›k Hobhouse'un ‹stanbul
gezisine kadar Salabery taraf›ndan tespit edilen lahitin al›n k›sm›n›n kesilmiﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bugün yukar›daki listede de verdi¤imiz Nur-u
Osmaniye Camii avlusunda bulunan ve ﬂu anda da su
deposu olarak kullan›lan lahitte al›n k›sm›ndaki
de¤iﬂiklik aç›k bir ﬂekilde görülebilir ki bu lahit De
Salabery ve Hobhouse'un gördükleri lahitten baﬂkas›
olamaz. Nur-u Osmaniye Camii avlusunda bulunan bu
lahitin 1750 y›l›nda Topkap› Saray› avlusundan ç›kart›lan, Flachat taraf›ndan resmedilen ve bizim Flachat
2 olarak adland›rd›¤›m›z lahit oldu¤u görüﬂü öne
sürülmüﬂ ise de, hem lahitin al›n k›sm›ndaki de¤iﬂiklik hem de Flachat 2'nin kesilerek 1748-1755 y›llar›
aras›nda cami inﬂaat›nda kullan›ld›¤›n› belirleyen
yaz›l› kaynaklar bu lahitin Flachat 2 adl› lahit olamayaca¤›n› göstermektedir. Ayr›ca caminin iç avlusundaki döﬂemede bulunan üç büyük porfir blok, Flachat
2'nin yaz›l› kaynaklarda belirtildi¤i gibi inﬂaat esnas›nda kesilerek devﬂirme malzeme olarak kullan›ld›¤›n› do¤rulamaktad›r. Baﬂka bir seyyah, De Lamartin
1833 y›l›nda Beyaz›t Camii avlusunda boﬂ bir çanak
ﬂeklinde ve muhtemelen bir sütundan bozularak yap›lm›ﬂ bir lahit teknesi gördü¤ünü bildirir. Bu tarif ise
yine Topkap› Saray› avlusundan ç›kart›lan, Flachat’›n
resmetti¤i ve bizim de Flachat 1 olarak adland›rd›¤›m›z yuvarlak tekneli lahite uymaktad›r (Nr. 10). 1833
y›l›nda seyyah Marchebeus Süleymaniye Camii yak›n›nda boﬂ bir porfir lahit teknesi gördü¤ünü yazar
(Nr. 12). Bu lahitin varl›¤›n› 1848 y›l›nda ‹stanbul'da
bulunan Du Campe ve 1853 y›l›nda burada lahiti
gören Gautier de tasdik etmektedirler. Lahit için
verdikleri ölçüler bugün hala sa¤lam olarak bulunan
lahitlerin hiç birine uymamaktad›r, bu yüzden biz
bunun 1853 y›l›ndan sonra kaybolmuﬂ olabilece¤ini
düﬂünmekteyiz.
Porfir lahitlerin say›s›na ›ﬂ›k tutabilecek baz› di¤er
önemli parçalar ise Beyaz›t ve Süleymaniye Camii
avlular›n›n döﬂemelerinde devﬂirme malzeme olarak
kullan›lm›ﬂ büyük bloklard›r. Bizim hesaplar›m›za
göre Beyaz›t Camii avlusundaki bloklar üç ayr› lahit
teknesine (Nr. 13-15), Süleymaniye'dekiler ise muhtemelen 6.-7. yy'lara ait bir di¤er lahite aittir (Nr. 16).
Bunlar›n d›ﬂ›nda 1912 y›l›nda Topkap› Saray›'nda
bulunan bir porfir tekne kal›nt›s›ndan bahseden müzeler aras› bir yaz›ﬂma metni Hülya Tezcan taraf›ndan

yay›nlanm›ﬂt›r. Bu metinde sözü geçen tekne büyük
ihtimalle kay›pt›r. Bu teknenin Hülya Tezcan taraf›ndan ölçüleri verilen ve Helvahane döﬂemesinde devﬂirme malzeme olarak kullan›lan porfir blokla ayn›
olmas› ihtimali düﬂünülebilir (Nr. 17?). Topkap› Saray›'nda bir araﬂt›rma yapmad›¤›m›zdan bunu tam olarak tespit edebilmiﬂ de¤iliz, ancak Saray'da bulunan
baz› parçalar›n özellikle Revan Köﬂkü cephesinde
kullan›lm›ﬂ olan porfir parçalar›n (Nr. 18?) bu çerçeve
içinde de¤erlendirilmesinin porfir lahit say›s›na yeni
›ﬂ›klar tutaca¤›n› san›yoruz. Tüm bu buluntular›n
d›ﬂ›nda daha baﬂka küçük porfir parçalar›n›n da birer
lahite ait olabilece¤i ihtimali göz önünde tutulmal›d›r
(Nr. 19 vd).
Yaz›l› kaynaklara dayanarak iddia edilen Konstantinopol'da sadece on saray mensubunun porfir bir lahit
içinde defnedildi¤i görüﬂü, yapt›¤›m›z araﬂt›rma neticesinde geçerlili¤ini kaybetmektedir. Bizce porfir bir
lahit içinde defnedilen imparator veya imparatoriçe
say›s› onun çok üzerindedir.
Kaynaklardaki bilgilerin kritik bir bak›ﬂla yeniden
de¤erlendirilmeleri ve baz› ikonografik verilerin göz
önünde tutulmas›yla bugün sa¤lam olarak bulunan
lahitlerden sadece üçünün ait oldu¤u ﬂah›slar›n kim
olduklar›n› öne sürebiliriz: K›sa kenarlar› yuvarlat›lm›ﬂ, bombeli kapakl› büyük lahitin (‹stanbul Arkeoloji Müzeleri envanter Nr. 3155) Büyük Constantin'e,
Aya ‹rene Kilisesi avlusunda bulunan, al›nl›¤› kristograml› M›s›r haç› motifi bezemeli, 391 y›l› sonras›na
ait lahitin imparatoriçe Evdokia'ya, Flachat'in resmetti¤i ve bizim Flachat 1 olarak adland›rd›¤›m›z küvet
formundaki lahitin ise muhtemelen Julian Apostata'ya
ait olduklar›n› söyleyebiliriz.
‹stanbul Arkeoloji Müdürlü¤ü'ne, ‹stanbul Müftülü¤ü'ne ve Prof. Dr. Semavi Eyice'ye çal›ﬂmam›za
gösterdikleri ilgi ve yard›mlardan ötürü çok teﬂekkür
ederiz.
Bu yaz› 08. 11. 2001 tarihinde Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬂubesinde Arne Effenberger taraf›ndan verilen konferans›n özetidir.

V. Anadolu Demir Ça¤lar›
Sempozyumu
1987 y›l›ndan beri gerçekleﬂtirilen Anadolu Demir
Ça¤lar› Sempozyumu’nun beﬂincisi Van’da gerçekleﬂtirildi. 6-10 A¤ustos 2001 tarihleri aras›nda yap›lan
sempozyum Ege Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi,
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Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Ankara ‹ngiliz Arkeoloji
Enstitüsü ve Roma Anadolu, Ege ve Miken Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nün katk›lar›yla gerçekleﬂtirildi. Ege
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Altan Çilingiro¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda düzenlenen
sempozyumda bildiriler, Yüzüncü Y›l Üniversitesi
kampüsündeki konferans salonunda sunuldu.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›, ‹stanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaro¤lu, Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n ve Ege
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Altan Çilingiro¤lu taraf›ndan yap›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan, ilk bildiri arkeoloji dünyas›n›n
duayeni ve biz gençler için arkeolojinin efsane ismi
Charles Burney taraf›ndan sunuldu. Bildirinin konusu,
"Urartu-Do¤u ‹liﬂkilerinin Etnik ‹çeri¤i" idi. Burney’in
bildirisinin ard›ndan, ilk günün, ilk oturumunda,
Ursula C. Seidl "Urartu’da Kad›n", Lynn Swartz
Dood "Kahramanmaraﬂ’ta Geç Bronz Ça¤dan Erken
Demir Ça¤a Geçiﬂ" ve Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü üyelerinden Oktay Belli "Do¤u Anadolu’da
Erken Demir Ça¤ Kaleleri ve Nekropollerinin Araﬂt›r›lmas›" baﬂl›kl› bildirileri sundular. ‹kinci oturumda
ise, Gareth Derbyshire "Gordion ve Anadolu Demir
Ça¤›", Maya Vassileva "Frigya, Troia ve Trakya:
Erken Demir Ça¤› El Yap›m› Çanak Çömle¤i", Karl
Strobel "M.Ö. I. Binin ‹lk Yar›s›nda Anadolu Tarihi
Aç›s›ndan Yeni Tarihi ve Arkeolojik Kaynaklar",
Enstitü üyelerinden Kemalettin Köro¤lu "Urartu Krall›¤›’n›n Kuzey S›n›r›" ve ﬁevket Dönmez "Demir
Ça¤›nda Amasya Yöresi" baﬂl›kl› bildirileri sunmuﬂlard›r.
‹kinci günün ilk bildirileri "Norﬂuntepe ve Lidar
Höyük. Erken Demir Ça¤ Kültürel De¤iﬂimi ‹çin ‹ki
Kültürel Örnek" baﬂl›¤›yla Uwe Müller ve "A.ZUMli’ye karﬂ› LÚA’NIN-li II. Rusa’n›n Saray›ndaki
‘Prinzensiegel’›n Hakk›nda Baz› Düﬂünceler" baﬂl›¤›yla Ursula Hellwag taraf›ndan sunulmuﬂtur. Günün
ikinci oturumunda Mirjo Salvini "Van Kalesi ile ‹lgili
Baz› Düﬂünceler", Paul Zimansky " Rusa’n›n ﬁehirleri
ve Urartu’nun Y›k›l›ﬂ›", Maryanne Newton ise Peter
Ian Kuniholm ile ortak bildirileri olan "Ayan›s’ta
Dendrokronolojik ‹ncelemeler" baﬂl›kl› bildirileri
sunmuﬂlard›r.
Hermann Genz’in "Bo¤azköy’de Erken Demir Ça¤›",
Antony ve Claudia Sagona’n›n "Kuzeydo¤u Anadolu’da Demir Ça¤›: Yerleﬂim Düzeniyle ‹lgili Gözlemler
ve Tarihi Co¤rafya", Harmuth Kühne’nin "Assur’un
M.Ö. 612’den Sonraki Durumu Hakk›nda Yeni
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Görüﬂler", Bradley Parker’›n "Arkeolojide Teknolojinin Kullan›m›: Dijital Açma Planlar› ve Evrensel
Kay›tlar" ve Alpaslan Ceylan’›n "Erzincan-ErzurumKars Yüzey Araﬂt›rmalar› Demir Ça¤ Buluntular›"
baﬂl›kl› bildirileri sempozyumun üçüncü gününün
önemli baz› bildirileri aras›ndayd›. 9 A¤ustos Perﬂembe günü Christoph Gerber "M.Ö. I. Binde Tavium:
Yüzey Araﬂt›rmas›n›n ‹lk Sonuçlar›", Sachihiro Omura
"Kaman-Kalehöyük’te Bulunan Demir Ça¤ Seramikleri", Stephanie Dalley "M.Ö. 8.-7. Yüzy›llarda ﬁehirlerin Su ‹htiyac›", David Stronach "‹ran ve Urartu’da
Sütunlu ve Payeli Salonlar: Baz› Yeni Bak›ﬂ Aç›lar›",
Taciser Tüfekçi Sivas "Eskiﬂehir Bölgesi’nde Yeni
Frig Kaya An›tlar› ve Kült ‹ﬂlevleri Üzerine Yeni
Gözlemler", Hakan Sivas " Mardin Müzesinde Bulunan Kabartmal› Bir Bazalt Blok" baﬂl›kl› bildirilerini
sundular.
Michael Roaf’›n "Yukar› Dicle Bölgesi’nde Bronz
Ça¤dan Demir Ça¤›na Geçiﬂ: Ziyarettepe ve Gricano
Tepe’den Yeni Bilgiler", Elizabeth C. Stone’nun
"Ayanis’in Aﬂa¤› ﬁehri, Yüzey Araﬂt›rmalar› ve Kaz›lar", Haluk Sa¤lamtemir’un "Baz› Urartu Pithoslar›n›n Hacim Ölçüleri" ve Altan Çilingiro¤lu’nun
"Ayanis Susi Tap›na¤›’n›n Cellas›" baﬂl›kl› bildirileri
sempozyumun kapan›ﬂ bildirilerinden baz›lar›yd›.
Beﬂ gün boyunca yo¤un bir ilgiyle takip edilen 5.
Anadolu Demir Ça¤lar› Sempozyumu, Van Kalesi,
Aﬂa¤› ve Yukar› Anzaf Urartu Kaleleri ve Ayanis
Kalesi’ne düzenlenen geziler ve akﬂam yemekleri ile
daha keyifli ve renkli bir hale gelmiﬂtir. Tüm bildiriler
Ankara ‹ngiliz Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan Altan
Çilingiro¤lu’nun editörlü¤ünde yay›na haz›rlanmaktad›r.
Gamze Y›lmaz-Çoker

"Anadolu’da Kentlerin Oluﬂumu ve
Geliﬂimi" Uluslar Aras›
Kolokyumu
‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde düzenlenen
"Anadolu’da Kentlerin Oluﬂumu ve Geliﬂimi" konulu
uluslararas› kolokyum, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi Eski Ça¤ Tarihi
Bölümü ve ‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün
ortak katk›lar›yla 15-17 Kas›m 2001 tarihleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Kolokyumun 15 Kas›m’da aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› ‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Baﬂkan› Prof. Dr. A.
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Hoffmann, Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi
Eski Ça¤ Tarihi Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. F. Kolb,
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. T. Tarhan ve
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. H. Abbaso¤lu yapm›ﬂlard›r.
Amac› Klasik Arkeoloji’nin s›n›rlar› içerisinde
Anadolu’da kent devletleri-polislerin ortaya ç›k›ﬂ› ve
geliﬂimini incelemek olan kolokyumda, söz konusu
oluﬂum aﬂamas›n›n öncesinde Anadolu’daki kent
olgusunun durumu ba¤lam›nda aç›l›ﬂ sunumunu Prof.
Dr. U. Esin "Anadolu’da ‹lk Kentleﬂmeye Do¤ru"
adl› bildirisiyle yapm›ﬂt›r.
16 Kas›m’da, Prof. Dr. H. Iﬂ›k’›n baﬂkanl›¤›nda baﬂlayan oturumun ilk konuﬂmas›n› Dr. Jürgen Seeher
"Frühbronzezeitlicher Herrensitz, hethitische Reichshauptstadt, eisenzeitlicher Provinzort: Die Entwicklung der Stadt Hattuscha in Zentralanatolien" adl›
sunumuyla gerçekleﬂtirmiﬂtir. Polis olgusu öncesi
Anadolu’da, Hitit ‹mparatorlu¤u’nun baﬂkenti Hattuﬂaﬂ’›n kentsel durumunu içeren bu konuﬂmay› Prof.
Dr. M. Akurgal’›n "Smyrna’da Kent Olgusu" adl›
bildirisi izlemiﬂtir. Dr. S. Groh’un "Ephesos: Die
hellenistische und römische Stadt" ve Prof. Dr. O.
Bingöl’ün "Platon’un ‹deal Kenti: Magnesia" bildirileriyle kolokyumun ö¤leden önceki ilk bölümü
tamamlanm›ﬂt›r. Ö¤leden sonraki oturum Prof. Dr. W.
Raeck’in "Die Entwicklung der Stadt Priene bis zum
Späthellenismus; Neue Forschungen und Gesichtspunkte" adl› konuﬂmas›yla aç›lm›ﬂt›r. Ard›ndan, Prof.
Dr. W. Radt’›n "Pergamon, Stadtentwicklung, Der
Stand der Forschung" ve Prof. Dr. Ü. Serdaro¤lu’nun
"Assos Kenti" bildirileriyle oturum devam etmiﬂtir.
Prof. Dr. E. Schewertheim’›n sundu¤u "Alexandreia
Troas, Stadtentstehung und Gründungen" adl› bidiriyle
kolokyumun ilk günkü konuﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r.
Günün akﬂam›nda kolokyum kat›l›mc›lar› topluca
‹stanbul Sadberk Han›m Müzesi’nde aç›lm›ﬂ bulunan
Karia Sergisini gezmiﬂ ve kokteyle kat›lm›ﬂlard›r.
17 Kas›m’da, kolokyum Dr. N. Asgari’nin baﬂkanl›¤›nda, Prof. Dr. V. von Graeve’nin "Zur Stadtentwicklung
von Milet" adl› konuﬂmas›yla baﬂlam›ﬂ; Prof. Dr. H.
Abbaso¤lu ve Prof. Dr. W. Martini’nin birlikte sunduklar› "Die eisenzeitlichen Siedlungsreste auf der
Akropolis von Perge" adl› bildirileriyle devam etmiﬂtir.
Ö¤leden önce yap›lan oturum Dr. T. Marksteiner’in
"Überlegungen zur vorrömischen Stadtentwicklung in
Lykien am Beispel von Limyra und Xanthos" ve Prof.
Dr. F. Iﬂ›k’›n "Patara" adl› sunumlar›yla tamamlanm›ﬂt›r. Ö¤leden sonra devam eden oturumun ilk

konuﬂmas›n› Dr. A. Thomsen "Zagaba-Entstehung
und Entwicklung der Siedlung auf dem Avﬂar Tepesi
in Zentrallykien" adl› bildirisiyle yapm›ﬂt›r. Bunu
takiben Prof. Dr. F. Kolb "Kyaneai: Von der Dynastensiedlung zum Polis-Zentrum" ve Prof. Dr. M.
Waelkens "Die Stadtentwicklung von Sagalassos
(Pisidien)" bildirleriyle devam etmiﬂtir. Kolokyumun
son konuﬂmas›n› ise K. Jes "Von der phrygischen
Siedlung zur griechischen Polis, Aizanois frühe
Phasen" adl› bildirisiyle yapm›ﬂt›r.
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki çeﬂitli üniversitelerden kolokyuma kat›lan bilim insanlar›, bildirileriyle Anadolu’daki kent devletlerinin (polis) oluﬂum süreçlerine,
yap›s›na, ve olgunlaﬂmalar›na iliﬂkin birçok önemli
yeni bulgu ve fikirlerini aç›klam›ﬂlard›r. Her bildiri
sonunda ve son bildiriyi takiben yap›lan geniﬂ
kapsaml› tart›ﬂmalarla da, konu eleﬂtirel yönden ele
al›nm›ﬂ ve böylece daha da zenginleﬂtirilmiﬂtir.
Ö¤rencilerin de yo¤un ilgi gösterdi¤i bu kolokyum,
bu ba¤lamda bilimsel niteli¤inin yan›nda ö¤retici bir
iﬂlev de üstlenmiﬂtir. Umudumuz bu tür toplant›lar›n
daha s›k yap›labilmesi ve konusunda uzman bilim
insanlar›n, özellikle Anadolu arkeolojisiyle ilgili yeni
soru ve cevaplar› gündeme getirmesidir.
Aﬂk›m Özdizbay

9. Uluslar Aras› Girit Çal›ﬂmalar› Kongresi
01-06 Ekim 2001 tarihlerinde, Girit - Elounda (Agios
Nikolaos)'da, baﬂta Yunanistan olmak üzere, birçok
Avrupa ülkesi, Amerika ve Japonya'n›n çeﬂitli üniversitelerinden 470 uzman›n kat›ld›¤› 9. Uluslararas›
Girit Çal›ﬂmalar› Kongresi yap›ld›. Baﬂar›l› bir organizasyonla karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu toplant›n›n bildiri konular›,
A - Prehistorik Ça¤lar ve Eski Yunan Dönemi,
B - Bizans Ça¤› ve Bizans Sonras› Dönemler ve C Modern Ça¤ olmak üzere 3 ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›; en geniﬂ kat›l›m›n gerçekleﬂti¤i A Bölümündeki sözlü bildiriler, konular›na göre ayr›ca grupland›r›larak, 3 ayr› salonda (Al, A2 ve A3) hemzaman verildi.
Ayr›ca kongre süresince her gün de¤iﬂen Poster-Bildiriler de mevcuttu.
Bu kongreye, ben de, Türkiye üniversitelerinden
davet edilen tek kat›l›mc› olarak, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi'nin izni ve ‹Ü Araﬂt›rma Fonu'nun Bekadep çerçevesindeki (B-l 194/25072001 say›l› proje) deste¤iyle,
"Bemerkungen über die Kultbeziehungen zwischen
Anatolien und Kreta" (Anadolu ile Girit Aras›ndaki
Kült ‹liﬂkileri Hakk›nda Görüﬂler) baﬂl›kl› sözlü bildiTÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER

11

KONFERANS, KONGRE, SEMPOZYUM VE SERG‹LER

riyi, 03 Ekim Çarﬂamba günü A 1 Bölümü'nde, aralar›nda oturumun baﬂkanlar› Peter Warren ve Nicolas
Coldstream ile Sinclair Hood, Stylianos Alexiou,
Gerald Cadogan, Yves Duhoux, Wolf-Dietrich
Niemeier vd. gibi konunun çok tan›nm›ﬂ uzmanlar›n›n da yer ald›¤› çok say›da izleyiciye Almanca
sundum.
Anadolu'da, son y›llarda bulunan en erken insan,
hayvan ve kar›ﬂ›k yarat›k (özellikle kuﬂ-insan) betimleri ile kült yap›lar›, tanr› - tanr›ça heykelleri ve figürinleri, bo¤a oyunlan ve bo¤a kültü, ikiz idol, üçüz
idol - üçlü tap›n›m ve "Da¤ Tap›naklar›" hakk›ndaki
düﬂüncelerimi s›¤d›rmaya çal›ﬂt›¤›m bildiride, Anadolu ile Girit aras›ndaki benzer kült iﬂlevlerinde Anadolu'nun etkinli¤i, Akeramik Neolitik Ça¤’dan Bronz
Ça¤› sonuna, yani M.Ö. 9. binden M.Ö. l. biny›l sonuna dek, Anadolu'da var olan örneklerle vurguland›.
Bol miktarda renkli dia eﬂli¤inde, Anadolu'nun ilginç
yeni buluntular›n›, özellikle Bat› Anadolu'da yapt›¤›m
araﬂt›rmalar ve Antik kaynaklar›n ›ﬂ›¤›nda Girit'le
benzerliklerine de¤inerek tan›tt›¤›m bu bildiri büyük
ilgi toplad›.

T.C. Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü’nün 2001 Y›l› ‹çerisinde
Yapt›¤› Sempozyum ve Sergiler ile Yay›nlar›
12. Müze Çal›ﬂmalar› ve Kurtarma Kaz›lar› Sempozyumu: 25-27 Nisan 2001, Ayd›n ili, Kuﬂadas›
ilçesinde.
23. Uluslararas› Kaz›, Araﬂt›rma ve Arkeometri
Sempozyumu: 28 May›s –1 Haziran 2001, Ankara
Milli Kütüphane’de.
2001 Y›l› ‹çerisinde Gerçekleﬂtirilen Yurtd›ﬂ› Sergileri
Truva: Düﬂ ve Gerçek Sergisi: 2001 y›l›nda da ülkemizdeki 12 müzeden seçilen ve ço¤unlu¤unu
Troia antik kentinde yap›lan kaz›lar sonucunda
gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lan eserlerin oluﬂturdu¤u,
insano¤lunun sanatsal yarat›c›l›kta ulaﬂt›¤› üstün
seviyeyi gözler önüne seren toplam 550 eser
"Truva: Düﬂler ve Gerçek" baﬂl›¤› alt›nda Almanya’da da üç merkezde teﬂhire sunulmuﬂtur.
Sabanc› Koleksiyonundan Hat Sanat› - ‹stanbul Sergisi: Ayr›ca, Sabanc› koleksiyonundan seçilen 74
eser, Almanya’da iki ayr› kentte ayn› adla sergilenmiﬂtir.

Anadolu ile ilgili olarak ayr›ca, W. –D. Niemeier
"Miletos'ta Minoslular" adl› bir bildiri sundu; Nicoletta
Momigliano'nun da "Bronz Ça¤›nda Girit-Karia ‹liﬂkileri" konulu bildirisi okundu. Bildirilerin, özetleri
kitap halinde bas›lm›ﬂ olup, makale ﬂekline dönüﬂtürülerek yay›nlanmas› için de haz›rl›klara baﬂlanm›ﬂt›r.

2001 Y›l› ‹çerisinde Gerçekleﬂtirilen Yurtiçi Sergileri:

Özetle, ilk kez kat›ld›¤›m bu Girit Çal›ﬂmalar›
Kongresi, hem 20 y›ldan beri Ege Arkeolojisi konusunda verdi¤im derslerde anlatt›¤›m birçok yeri
(Knossos, Mallia, Gurnia, Phaistos, Hagia Triada
Saraylar›n›, Myrtos yerleﬂimini ve çeﬂitli müzeleri)
yak›ndan görme, inceleme ve bunlar›n slayt›n› çekme,
hem de Girit arkeolojisinde uzman meslektaﬂlarla
tan›ﬂma ve yeni fikirleri tart›ﬂma olana¤› buldu¤um
için, benim aç›mdan çok verimli geçmiﬂtir. Ö¤rencilerimize yararl› olmas› amac›yla, 1991 y›l›nda Girit
uzman› Yunan arkeolog Prof. Dr. Stylianos Alexiou’nun Minos Uygarl›¤› adl› kitab›n› Türkçe'ye çevirmiﬂ
ve yazardan bu çeviri için özel bir önsöz rica etmiﬂtim. Prof. Alexiou'nun bu çevirime yazd›¤› önsözde
vurgulad›¤›, Türk-Yunan arkeologlar›n›n ortak çal›ﬂma gereklili¤ine iliﬂkin temennileri çerçevesinde,
özellikle, Anadolu-Girit iliﬂkilerinin Türk arkeologlar
taraf›ndan daha ciddi boyutta ele al›nmas› ve bundan
sonraki Girit kongrelerine, Türkiye'den geniﬂ bir
kat›l›m›n sa¤lanmas› gerekti¤i görüﬂündeyim.
Elif Tül Tulunay

Cam›n Görkemi: ‹stanbul Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde Belçika’dan getirilen bir sergi gösterime
sunulmuﬂtur.
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Bo¤azköy’den Karetepe’ye Hitit Bilim ve Hitit Dünyas›n›n Keﬂfi; Yap› Kredi Kültür Merkezi Vedat
Nedim Tör Müzesi’nde, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve ‹stanbul Arkeoloji Müzesi Eserlerinden oluﬂan bir sergi gösterime sunulmuﬂtur.

Alaeddin`in Lambas› Anadolu’da Selçuklu Ça¤›
Sanat› ve Alaeddin Keykubad: Yap› Kredi Vedat
Nedim Tör Müzesi’nde, 3 Ekim 2001 tarihinde
gösterime sunulmuﬂtur.
2001 Y›l› ‹çerisinde Yay›mlanan Kitaplar
11. Müze Çal›ﬂmalar› ve Kurtarma Kaz›lar› Semineri.
22. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›.
18. Araﬂt›rma Sonuçlar› Toplant›s›.
16. Arkeometri Sonuçlar› Toplant›s›.
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2. say›.
Özgünel, C., Troas’ta Kutsal Bir Alan: Smintheion
(Bask›da).
Icom: Milletleraras› Müzeler Konseyi Türkiye Milli
Komitesi bültenin 1. say›s›n› yay›mlad›.
Genel Müdür Alpay Pasinli ad›na
M. Aykut Özet

Kaz› - Araﬂt›rma

‹STANBUL

2001 Hatay/ Samanda¤/ Üça¤›zl›
Ma¤aras› Kaz›s›
2001 y›l› Üça¤›zl› Ma¤aras› kaz›s›, A.Ü. D.T.C.F.
Fizik ve Paleoantropoloji Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr.
Erksin Güleç’in baﬂkanl›¤›nda, Arizona, Barselona ve
Ankara Üniversitelerinden konular›nda uzman Türk
ve yabanc› bilim adamlar› ile lisans ve lisansüstü
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Üça¤›zl› Ma¤aras›, Üst Paleolitik ve Epipaleolitik
dönemler boyunca insanlar taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.
Stratigrafik çal›ﬂmalar›na geçti¤imiz y›llarda baﬂlan›lan lokus 3 açmalar›ndaki Öncül Üst Paleolitik
tabakalardaki çal›ﬂmalara bu sene a¤›rl›kl› olarak
devam edilmiﬂtir. Bu tabakalarda alt seviyelere
inildikçe Öncül Üst Paleolitik buluntular say› ve çeﬂit
olarak artm›ﬂt›r. Ayr›ca lokus 2’de görülen tabakalar›n
bu alandaki açmalarda yaklaﬂ›k 1 m daha aﬂa¤›da
görülmeleri, ma¤aran›n kuzeye do¤ru gidildikçe
derinleﬂti¤ini ve daha fazla dolgu tabakas› içerdi¤ini
göstermektedir.
Bu y›l, ma¤aran›n do¤usundaki çok dar bir koridordan
geçilerek girilen küçük odada da kaz› çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu alandaki açmalarda, d›ﬂar›daki
dolgudan çok farkl› olarak kal›n bir yüzey topra¤›n›n
alt›nda çimentolaﬂm›ﬂ sert bir tabakaya ve onun alt›nda da Akdeniz’in yükseldi¤i dönemlerin bir kal›nt›s›
olan deniz kumuna rastlanm›ﬂt›r.
Bu sezon da tüm açmalardan özellikle B2-B3, F ve H
tabakalar› baﬂta olmak üzere bol miktarda taﬂ alet (ön
ve yan kaz›y›c›lar, dilgi ve yongalar, taﬂ kalem ve

uçlar), hayvan kemikleri (bol miktarda büyük ve
küçük hayvanlara ait kemik ve diﬂler) ve yine bol
miktarda beslenme ve süslenme amaçl› kullan›lm›ﬂ
deniz kabuklar› bulunmuﬂtur.
Erksin Güleç

Badema¤ac› Kaz›lar›, 2001
1993 y›l›ndan bu yana Prof. Dr. Refik Duru ve Doç.
Dr. Gülsün Umurtak'›n yönetiminde sürdürülen
Badema¤ac› kaz›lar›n›n 2001 y›l› çal›ﬂmalar› 25
Temmuz -18 Eylül tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi.
2001 sezonunda, höyü¤ümüzün ilk yerleﬂmelerinin
araﬂt›r›ld›¤› derinleﬂme açmas›nda -8.90 m derinlikte
ana topra¤a gelinmiﬂtir. Ana toprak üzerindeki en
erken yerleﬂme ENÇ 9 olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bu
tabakada, kaz›lan topra¤›n tümü ince delikli elekten
geçirilmiﬂ ve az say›da, koyu kahve-grimsi renkli,
kendinden astarl›, d›ﬂ yüzeyi hafif açk›l›, oldukça iyi
piﬂmiﬂ çanak-çömlek parças›, kemikten bir spatula,
çakmaktaﬂ› dilgi ve yongalar, birkaç boncuk tanesi ile
hayvan kemikleri ele geçmiﬂtir. Bu ba¤lamda,
Badema¤ac›'nda Çanak Çömleksiz Neolitik sürecin
yaﬂanmam›ﬂ oldu¤u konusundaki kan›m›z somut
belgelerle desteklenmiﬂ olmaktad›r.
ENÇ'›n araﬂt›r›ld›¤› kesimlerde, bu y›l kaz› alan›
geniﬂletilmiﬂ, ENÇ 4B, 4A, 4, 3, 2 tabakalar›na ait
mimarl›k kal›nt›lar› ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r. ENÇ 4B
tabakas›na ait, oldukça sa¤lam durumda günümüze
gelebilen bir yap›da genel plan, ENÇ 3'ün daha önceki y›llarda bulunmuﬂ yap›lar›yla benzer özellikler
sergilemektedir. ENÇ 3 yerleﬂmesinde ise, bu sezonda
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6 ve 7 no'lu evler de ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r. Höyü¤ün
do¤u ete¤inde ele geçen ›zgara planl› temeller ile 8090 cm kal›nl›ktaki duvar›n ise, ENÇ savunmas› ile
ilgili oldu¤unu söylemek için henüz erken oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Hiç kuﬂkusuz 2001 y›l›n›n en önemli
bulgular›n›n baﬂ›nda ENÇ 2 yap› kat› ile ilgili oldu¤u
anlaﬂ›lan, k›rm›z› boya süslemeli bir duvar parças›
gelmektedir. Sözü edilen tabakalarda keramik, bir
k›sm› önceki y›llardan tan›nan, ço¤unlu¤u devetüyü
renkli, astarl›, hafif açk›l›, oldukça iyi f›r›nlanm›ﬂ,
basit düz veya hafif aç›lan kenarl› çanaklar ve yuvarlak gövdeli a¤›z içinde pervaz› olan çömleklerden
oluﬂmaktad›r. Yak›n benzerleri Höyücek ve Hac›lar'dan
tan›nan bir ana tanr›ça heykelci¤i ile daha önceleri
benzerine rastlanmam›ﬂ olan iki adet pintadera sezonun di¤er ilginç buluntular›d›r.
Höyü¤ümüz 2000 y›l› sonlar›nda kamulaﬂt›r›lm›ﬂt›;
2001 kaz› dönemi biterken, önümüzdeki y›llarda özellikle ENÇ ve ‹TÇ yerleﬂmelerinde gerçekleﬂtirmeyi
planlad›¤›m›z kapsaml› koruma ve restorasyon
çal›ﬂmalar›n›n ilk ad›m› olarak, kaz› alanlar› tel örgü
ile çevrilerek b›rak›lm›ﬂt›r.
Gülsün Umurtak

Alaca Höyük 2001 Y›l› Kaz›
Çal›ﬂmalar›
Alaca Höyük'te 2001 y›l› kaz› çal›ﬂmalar›, 23
Temmuz - 9 Eylül 2001 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Hitit Kültür Kat›: Yeni dönem kaz›lar›yla tespit edilen
Hitit yerleﬂiminin en erken yap› evresinde, birbirini
dik kesen ve 6 x 5 / 2 x 2,5 m'lik k›s›mlar› aç›¤a
ç›kart›lan dört taﬂ duvar belirlendi. Taﬂ duvarlar›n
çevresinden, üç alt›n kaplama dü¤me?, iki adet alt›n
pul, gümüﬂ ve tunçtan i¤neler, tunç deliciler, piﬂmiﬂ
toprak kapaklar, tezgah a¤›rl›klar›, bol miktarda
a¤›rﬂak, kemikten iki çekiç baﬂ›, kemik i¤neler, pt ﬂiﬂe
veya vazocuk bulunmuﬂtur. Bu buluntular, daha çok
k›ymetli maden atölyesi malzemeleri özelli¤i göstermektedir. Bol miktarda tespit edilen çanak-çömlek
parçalar›nda, yaklaﬂ›k 30 form saptanm›ﬂt›r. Serami¤in form ve teknik özellikleri, Hitit 3a-b tabakas›na
paralellik göstermektedir.
a) ‹hata/Çevre Duvar›: Önceki kaz›larda ortaya
ç›kart›lan Mabed-Saray Binas› ve onu koruyan ihata/
çevre duvar›ndan sonra, benzer amaçl› inﬂa edildi¤i
anlaﬂ›lan ikinci bir ihata/ çevre duvar› da ilk kez 1998
y›l›nda tespit edilmiﬂtir. Bu ikinci ihata/çevre
duvar›n›n bu güne kadar ortaya ç›kart›lan uzunlu¤u,
65 m’dir. Birbirine paralel uzanan bu iki ihata/çevre
duvar› aras›na silo odalar› yerleﬂtirilmiﬂ, bunlardan
ikisi büyük di¤erleri daha küçüktür.
b) Silo Odalar›: 1 nolu silo odas› 12 x 15 m, 2 nolu
silo odas› 9 x 7.5 x 11 m ölçülerindedir. Ancak, her iki
14
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odan›n da bat› duvarlar›na henüz ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Buna göre; her iki silo odas› toplam 22 m geniﬂli¤inde
ve 15 m'yi aﬂan uzunluktad›r. 1 nolu silonun korunan
duvar yüksekli¤i 4 m’dir. Do¤u duvar›, ihata/çevre
duvar›na yaslanm›ﬂt›r. 1 ve 2 nolu silolar›n tabanlar›
taﬂ döﬂelidir. Taﬂ tabanda, çat›y› taﬂ›yacak a¤aç dikme
yerleri de tespit edilmiﬂtir. Silolar›n duvarlar› ve taﬂ
döﬂeli tabanlar›n›n fermante olmuﬂ organik bir madde
ile kapland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. 3 nolu silo odas›n›n
ölçüleri 6,5 x 6 x 3 m'dir. Bunun da bat› duvar› di¤er
odalarda oldu¤u gibi henüz aç›lmam›ﬂt›r. Korunan
duvar yüksekli¤i 2,5 m'dir. Do¤u duvar› ihata/çevre
duvar›na yaslanm›ﬂt›r. 1 ve 2 nolu silo odalar›nda
görülen bütün özellikler 3 nolu silo odas›nda da
görülmektedir. Taﬂ taban üzerindeki organik madde
kal›nt›lar›n›n d›ﬂ›nda baﬂka bir malzemeye rastlan›lmam›ﬂt›r.
Üç silo odas›, iﬂlevini tamamlad›ktan sonra, höyük
d›ﬂ›ndan getirilen kistli-kireçli toprakla tamamen
doldurulmuﬂtur. Bu dolgu topra¤› içerisinden farkl›
dönemlerin malzemeleri toplanm›ﬂt›r. Buluntular:
ETÇ tek renkli ve boyal› kap parçalar› ile ço¤unlukla
Eski Hitit Dönemi'nden bilinen çanak-çömlek, rhyton
parçalar›, a¤›rﬂaklar, tezgah a¤›rl›klar›, kapaklar, tunç
i¤neler, çiviler, ok ucu ve bir aslan baca¤›n›n tasvir
edildi¤i alçak kabartma tekni¤i ile yap›lm›ﬂ kemikten
aplike parçalar› ve iki adet kemik çekiç baﬂ›d›r.
c) Yuvarlak Silo: 1 nolu silo odas› iﬂlevini yitirdikten
sonra onun üzerine kurulmuﬂtur. Yuvarlak silo, bu
odan›n bat› yar›s›n› kaplamaktad›r. Taban tamamen
orta boylu taﬂlarla kaplanm›ﬂt›r. Taﬂ döﬂeli taban, ortaya do¤ru e¤imli olup dört yönden gelen taﬂ döﬂeli ve
merkezde birleﬂen oluklar saptanm›ﬂt›r. Bu yuvarlak
silo, Bo¤azöy - Hattuﬂa'daki silolar›n tam benzeridir.
Frig kültür kat›n›n iki evresine ait bol miktarda ancak
tümlenemeyen seramik parçalar› ve yanm›ﬂ a¤aç
kal›nt›lar› da aç›¤a ç›kart›lm›ﬂt›r.
Aykut Ç›naro¤lu

Küllüoba Kaz›s›
Eskiﬂehir ili, Seyitgazi ilçesi s›n›rlar› içinde yer alan
Küllüoba'da bu sene yap›lan çal›ﬂmalarla da yine çok
önemli sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bat› açmalar›nda
GKD’e ait bol miktarda ele geçirilen çanak-çömlek,
stratigrafik aç›dan ve ayn› zamanda komﬂu bölgelerle
olan iliﬂkilerin saptanmas› bak›m›ndan büyük önem
taﬂ›maktad›r. Bir üstteki geçiﬂ dönemi suru ve bununla iliﬂkili mekanlar, bu sene daha geniﬂ bir alanda
araﬂt›r›labilmiﬂ ve bu ﬂekilde, bu dönem genel yerleﬂim plan› hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiler elde
edilebilmiﬂtir.
Do¤u açmalar›nda da esas itibariyle geç ‹TÇ II yerleﬂmesine ait Kale'nin genel yerleﬂim plan›n›n ortaya
ç›kar›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Evlerin
arka k›s›mlar›n›n dayand›¤› Kale suru belli aral›klarla
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gayet belirgin zikzaklar oluﬂturmaktad›r. En az üç ana
evre içeren Do¤u Kap›s›’n›n plan› tamamen ortaya
ç›kar›lm›ﬂ olup daha iyi korundu¤u anlaﬂ›lan alttaki
evre önümüzdeki y›l kaz›lacakt›r.
Bat› Anadolu mimarl›k tarihi aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›yan, Kale yerleﬂim plan›ndaki kap›-avlu saray
s›ralamas›, ‹TÇ’'nda bu kadar aç›k bir ﬂekilde ilk defa
Küllüoba'da ortaya ç›kar›lm›ﬂ bulunmaktad›r. ﬁiddetli
yang›na maruz kalm›ﬂ olan Kale'nin güneydo¤u
köﬂesindeki mekan içinde, köﬂelerden birinde bir f›r›n
ve ortada da bir ocak yer almaktad›r. Mutfak olarak
kullan›ld›¤› anlaﬂ›lan bu mekan içinde, 50'nin
üzerinde stratigrafik aç›dan büyük önem taﬂ›yan, tüm
veya tümlenebilir çanak-çömlek ve di¤er buluntular
ele geçirilmiﬂtir. Ayr›ca geç ‹TÇ II katlar›nda ilk defa
bir maden kal›b› parças› bulunmuﬂtur.
Önümüzdeki y›llarda özellikle, ‹TÇ’na geçiﬂ
dönemi yerleﬂimi ve ‹T II dönemi Kale planlar›n›n
tümlenmesine yönelik kaz› çal›ﬂmalar›na devam
edilecektir.
Turan Efe

Tarsus-Gözlükule’de Yar›m Yüzy›l
Aradan Sonra Yeniden Çal›ﬂmalara
Baﬂlan›ld›!
1999 y›l›nda haz›rl›klar›na baﬂlan›lan Tarsus-Gözlükule Bölgesel Araﬂt›rma Projesi, Bo¤aziçi
Üniversitesi’nin Bryn Mawr College’›n katk›lar› ile
ortak bir çerçevede yürüttü¤ü uzun vadeli bir araﬂt›rma-kaz›-koruma çal›ﬂmas›d›r. Enterdisipliner bir ekip
taraf›ndan 1-30 Eylül 2001 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen ilk sezonumuzda höyük üzerinde ve
çevresinde, ayr›ca Adana Bölge Müzesi’nin depolar›nda faaliyetlerde bulunuldu:
Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Jeodezi Bölümü üyelerinden Haluk Özener ve arkadaﬂlar› höyü¤ün yeni bir
topografik haritas›n› ç›kartt›lar.
Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Jeofizik bölümü Prof.
Cemil Gürbüz önderli¤inde höyü¤ün ve eteklerinin
seçilen baz› bölgelerinde jeoradar ölçümleri yürüttüler.
Ege Üniversitesi’nden bize kat›lan jeomorfologlar
Doç. Ertu¤ Öner baﬂkanl›¤›nda Berdan Çay›’n›n oluﬂturdu¤u ovan›n geliﬂimini anlamak için höyük’ün
güneyinden denize do¤ru bir eksen üzerinde 10 ayr›
sondaj yapt›lar.
Höyük’ün bugüne kadar kaz› yolu ile henüz araﬂt›r›lmam›ﬂ bat› tepesinin üzerinde bir yüzey araﬂt›rmas›
geçekleﬂtirildi.
Adana Bölge Müzelerinin depolar›nda bulunan
Goldman kaz›lar›nda ele geçmiﬂ bütün etüdlük

malzeme yeniden elden geçirilip dijital arﬂiv
oluﬂturulmaya baﬂland›. Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya
Bölümü üyelerinden Prof. Hadi Özbal etüdlük maden
eserleden analizleri yap›lmak üzere mikro örnekler
ald›.
Asl› Özyar - Günhan Dan›ﬂman

2001 Dönemi ‹kiztepe Kaz›s›
‹stanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanl›¤› ad›na
yürütülmekte olan Samsun ‹kiztepe kaz› çal›ﬂmalar›
2001 döneminde 28 Temmuz ile 08 Eylül tarihleri
aras›nda 43 gün süre ile gerçekleﬂtirildi.
Bu dönem kaz›lar› yine Tepe I’in kuzey yamac›nda
yer alan ve 2000 döneminde "M" açmas› ad› verilerek
kaz›lmaya baﬂlan›lan 200 m2’lik alanda geliﬂtirildi.
Bu alanda 1975-1987 dönemlerinde ortaya ç›kart›lm›ﬂ
bulunan ‹TÇ mezarl›¤›n›n devam›n› aramak için
höyü¤ün formasyonuna paralel olarak 2000 döneminde durdurulan yüksekliklerden de¤iﬂik seviyelere
kadar daha da derinleﬂildi.
Bu derinleﬂme sonucunda 16 aded basit toprak mezar
daha ortaya ç›kart›ld›. Bu mezarlardan 6 adedi b.3711
nolu buluntu yerinde, 10 adedi de b.3702 ve b.3720
nolu buluntu yerlerinde görüldü. Bu mezarlardan 12
adedi hediyelidir; Sk.651’de 1 adet frit boncuk,
Sk.653’de tunç 2 küpe ile kavk› 1 pandantif,
Sk.654’de kurﬂun 2 küpe, Sk.655’de frit 1 kolye,
Sk.656’da tunç 2 küpe, Sk.657'de kurﬂun 1 küpe,
Sk.658'de tunç 3 m›zrak ucu, 1 ustura, 1 z›pk›n ucu ve
1 adet frit kolye, Sk.659'da kurﬂun 2 bilezik ile 3 küpe
ve tunç 1 küpe, Sk.660'da tunç 3 küpe, Sk.662'de tunç
2 küpe, Sk.663'de tunç 2 küpe, Sk.664'de dizi halinde
frit kulak süslemeleri ele geçti.
Antropolojik incelemeler sonras›nda bu mezarlar›n
iskeletlerinden Sk.648'in 6 ayl›k, Sk.663'ün 1-1.5
yaﬂlar›nda, Sk.656'n›n 2-3 yaﬂlar›nda bebeklere,
Sk.660'›n 4.5-5, Sk.662'nin 5, Sk.653'ün 7-8,
Sk.657'nin 8-10, Sk.661'in 9 ve Sk.655'in 15 yaﬂlar›ndaki çocuklara, Sk.664'ün 20-22, Sk.654'ün 35-40 ve
Sk.652'nin 50-55 yaﬂlar›ndaki kad›nlara ve Sk.650 ile
Sk.658'in de 35-40 yaﬂlar›ndaki erkeklere ait olduklar›
saptand›.
Mezarlar› bulmak için derinleﬂilirken de¤iﬂik seviyelerde ahﬂap yap›lara ait mimari kal›nt›lar ile çanakçömlek ve küçük buluntular da ortaya ç›kt›. Toplanan
çanak-çömlek parçalar›n›n de¤erlendirilmesinden
b.3700 ile b.3701 olarak kodlanan seviyelerdeki
kal›nt›lar›n ‹TÇ III'ün ikinci mimari tabakas›n›,
b.3712'deki kal›nt›lar›n ‹TÇ III'ün üçüncü mimari
tabakas›n›, b.3716'daki kal›nt›lar›n ‹TÇ III'ün dördüncü
mimari tabakas›n›, b.3711'deki steril toprak birikintinin ‹TÇ III mezarl›¤›n›, b.3715 ile b.3723'deki kal›nt›lar ‹TÇ II'nin birinci mimari tabakas›n› ve b.3702,
b.3720, b.3724, b.3725 ile b.3728'deki birbiri
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üzerinde yer alan kal›nt›lar›n da 2, 3, 4, 5 ve 6. mimari
tabakalar› temsil etti¤i anlaﬂ›ld›. Bu durumda, b.3711
nolu dolguda ortaya ç›kan Sk.659, Sk.660, Sk.661,
Sk.662, Sk.663 ile Sk.664 nolu mezarlar ‹TÇ III'e ve
b.3702 ile b.3720 nolu buluntu yerlerindeki Sk.648,
Sk.650, Sk.651, Sk.652, Sk.653, Sk.654, Sk.655,
Sk.656, Sk.657 ile Sk.658 nolu mezarlar›n ise ‹TÇ
II’ye ait olduklar› ortaya ç›kt›.
Çal›ﬂmalara son verildikten sonra elde edilen de¤iﬂik
dönemlere ait 69 adedi müzelik 324 adedi de etüdlük
olmak üzere toplam 393 adet pt, kemik, boynuz, diﬂ,
tunç, kurﬂun, frit, taﬂ, çakmaktaﬂ› ve obsidiyenden
yap›lm›ﬂ eser Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim
edildi.
Önder Bilgi

2001 Y›l› Karadeniz Bölgesi
Araﬂt›rmalar›
2001 y›l›nda baﬂkanl›¤›m›z alt›nda, Arkeolog Nesrin
Özsait, Araﬂ. Gör. Dr. Özdemir Koçak, Araﬂ. Gör.
Hamdi ﬁahin, Araﬂ. Gör. Abdullah Dündar, Arkeolog
Mustafa Bilgin’den oluﬂan ekibimize Bakanl›k
temsilcisi olarak Milet Müzesi’nden Arkeolog Hasibe
Akat kat›lm›ﬂt›r.
Kendi s›n›rl› imkanlar›m›z yan› s›ra, ‹.Ü. Araﬂt›rma ve
Yard›m Vakf› Baﬂkanl›¤›, Türk Tarih Kurumu Baﬂkanl›¤› ve esas olarak da Amasya Valisi Say›n
Hüseyin Poroy, Vali Yard›mc›s› Say›n Zikri ﬁahin,
Suluova Kaymakam› Say›n Hasan Tütün, Merzifon
Belediye Baﬂkan› Say›n Cahit Toprak’›n yard›m ve
destekleriyle Amasya’n›n Merkez ilçe, Merzifon,
Suluova, Gümüﬂhac›köy ilçeleriyle Samsun’un
Vezirköprü, Havza ve Lâdik ilçelerinde 15 – 28
Temmuz 200l tarihleri aras›nda yüzey araﬂt›rmalar›
yap›lm›ﬂt›r. Amasya Merkez ilçede Yass›çal kasabas›nda Büyükevliya Tepesi (RÇ+GRÇ) ve kasaban›n
sosyal tesislerinde yaz›tl›-yaz›ts›z stel ve mimari
elemanlar incelenmiﬂtir.
Merzifon araﬂt›rmalar›: 1987 y›l›ndan beri aral›klarla
geldi¤imiz ilçenin bu y›l, önceki y›llarda yeterince
araﬂt›ramad›¤›m›z ya da hiç ziyaret edemedi¤imiz
kesimlerini sistematik olarak araﬂt›rd›k. Önce, Merzifon’un 3 km güneybat›s›nda, ﬂimdiki Bu¤daypazar›
Mahallesi (= Samadolu) s›n›rlar› içinde tespit
etti¤imiz Alia¤a P›nar› Höyük ziyaret edilmiﬂ ve yine
ayn› mahallede Killik (RÇ+GRÇ) ve Hac›bayram
Tepesi ( ‹TÇ+DÇ+RÇ) yerleﬂmeleri tespit edilmiﬂtir.
Sonra, Kayadüzü, Yolüstü, Ortaova, Hayrettin,
Gökçeba¤, Sarbu¤day, Kam›ﬂl›, Kuyu, Türko¤lu,
Çaml›ca, Hacet, Hac›yakup kasaba ve köyleri ile
Tavﬂan Da¤› yükseltilerinde yer alan Yukar›bük,
Aﬂa¤›bük, Derealan köyleri ve Telekom Radyolink
istasyonu, Radar çevresi olabildi¤ice araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Burada Kayadüzü Üçtaﬂ Tepesi ile Samsun –
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Merzifon asfalt›n›n ikiye ay›rd›¤› ve mevkiin isminden dolay› Bel ad›n› verdi¤imiz höyük, geçen y›llarda
tespit etti¤imiz Elma Tepesi, Sar›bu¤day Hamam
Tepesi sistematik olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Merzifon
s›n›rlar› içinde tespit etti¤imiz 52 yerleﬂmenin de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n› sürdürüyoruz.
Gümüﬂhac›köy araﬂt›rmalar›: 1987 ve 1988 y›llar›ndan
beri aral›klarla araﬂt›rd›¤›m›z ve iyi sonuçlar ald›¤›m›z bu ilçede bu y›l, Güplüce ile Esnemez köyleri
aras›ndaki kesimin Kilise Çukuru ve Samsun –
‹stanbul karayolunun güneyinde, Art›kabak Mahallesi’nin Karamaﬂat mevkilerinde iki tane RÇ yerleﬂmesi tespit ettik. Bu kesimin kuzeyinde yer alan Dikmen
Tepesi’nin hemen güneydo¤u eteklerinde, geniﬂ bir
alanda HÇ ve RÇ yerleﬂmelerini bularak inceledik.
Gümüﬂhac›köy – Merzifon idari s›n›r kesiminde Keçi
ve Koç köyleriyle Bulak Kalesi çevresinde önceden
tespit etti¤imiz yerleﬂmeleri yeniden araﬂt›rd›k ve iyi
sonuçlar ald›k.
Samsun ili araﬂt›rmalar›: Burada Vezirköprü, Havza
ve Lâdik ilçeleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Merzifon’un Yukar›bük köyünden, Peynir Çay› vadisini izleyerek
Vezirköprü’nün Büyükkale (Büyükkale Kayal›¤› –
DÇ), Küçükkale köyleri ( Delikkaya ve etekleri: Zay›f
‹TÇ ve M.Ö. II. biny›l› ) ile K›z›lcakoru köyü yaylas›nda K›z›lcakoru Çay›r› (RÇ) yerleﬂmeleri tespit
edilmiﬂtir. Havza ilçesinin güneydo¤usundaki Karga
ve Kemaliye köylerinde iki yerleﬂme (Karga Höyük :
‹TÇ ve Kemaliye- Sivritepe: ‹TÇ + M.Ö. II. biny›l›)
tespit ettik. Lâdik ilçesinde önceden tespit etti¤imiz
Sar›gazel Höyük (KÇ+‹TÇ+M.Ö.II. biny›l›+DÇ)
incelendikten sonra, Ayval› köyü ile Tebero¤lu
köyleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Tebero¤lu’nda Köyüstü Göl
mevkii ve Boz Baﬂlar› mevkilerinde iki RÇ ve GRÇ
yerleﬂmesi tespit edilmiﬂtir.
‹yi sonuçlar veren Orta Karadeniz Bölgesi araﬂt›rmalar›m›z› tamamlamak amac›yla önümüzdeki y›l da
devam etmek düﬂüncesindeyiz.
Mehmet Özsait

Isparta – Atabey Harmanören
(Göndürle Höyük) Mezarl›k Kaz›s›
2001
1993 y›l›ndan beri ‹.Ü. Rektörlü¤ü Araﬂt›rma
Fonu’nun maddi deste¤i ile sürdürülen Harmanören
kaz›s›na 2001 y›l›nda iki açma ile devam edilmiﬂtir.
Alan yöneticili¤ini Arkeolog Nesrin Özsait’in yapt›¤›
kaz›ya Araﬂ. Gör. Dr. Özdemir Koçak, Araﬂ. Gör.
Hamdi ﬁahin, Araﬂ. Gör. Abdullah Dündar, Ö¤r. Gör.
Adem Iﬂ›k, Arkeolog Mustafa Bilgin ile Fakültemiz
Tarih, Arkeoloji, Sosyal Antropoloji ile Taﬂ›nabilir
Kültür Varl›klar›n› Koruma-Onar›m Bölümü’nden
yirmi alt› yüksek lisans ve lisans ö¤rencisi ve Isparta
Müzesi’ni temsilen Arkeolog Behçet Süzen ve
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Arkeolog ‹lhan Güceren kat›lm›ﬂt›r. 4 A¤ustos – 10
Eylül 2001 tarihleri aras›nda sürdürülen kaz› yan› s›ra,
kaz› evimizde ekibimiz ve ö¤rencilerimiz taraf›ndan
buluntular›n konservasyon ve restorasyon çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂt›r.
2000 y›l›nda açt›¤›m›z R Açmas›’n›n kuzeyinde S ve
güneyinde T açmalar› aç›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalara bu alanda devam edilmesinin nedeni, açma duvarlar› içinde
geçen y›l tespit etti¤imiz küpler olmuﬂtur. 5 X 5 m
boyutlar›nda baﬂlanan her iki açma da, küplerin
buluntu durumuna göre geniﬂletilmiﬂtir. Açma S’de
sekiz, Açma T’de beﬂ olmak üzere toplam on üç küp
mezar aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Do¤an›n tahribinin yan›
s›ra, Tunç Ça¤› ve günümüz insan›n›n yapt›¤› tahribat
da görülmüﬂtür. Do¤u – bat› do¤rultusunda, meyilli
olarak yerleﬂtirilen mezar küplerinin kuzey ca güneye
sapmalarla do¤uya bakan a¤›z aç›kl›klar› yine farkl›
iki tipte kapat›lm›ﬂt›r. Küpün a¤z› ya daha küçük
baﬂka bir küple kapat›lm›ﬂ veya düz, büyük bir taﬂ,
kapak taﬂ› olarak kullan›lm›ﬂt›r. Kapak taﬂ›n›n veya
küpünün etraf› ve üstü, ana mezar küpünün omuzu ile
birlikte toplama tarla taﬂlar›yla örtülmüﬂ ve korunmaya al›nm›ﬂt›r.
Bu y›l da gerek mezar küpleri ve gerekse mezar
arma¤anlar› bize yeni formlar kazand›rm›ﬂt›r. HÖM
01S1, HÖM 0154 ve HÖM 0157 orta boy benzer form
gösteren küpler olup, a¤›z aç›kl›klar› dört tutamakl›,
kase biçimli, geniﬂ a¤›zl› çömleklerle kapat›lm›ﬂt›r.
Bu tip çömleklere Anadolu’nun baz› yörelerinde
"tirki" denilir. Bunlardan birinin içinde "red-cross"
görülmektedir.
Madeni buluntular öncekilerden farkl› de¤ildir. Bu y›l,
tunç halka küpeler, bir tunç i¤ne, bir tunç bilezik
bulunmuﬂtur. HÖM 0155’de ele geçen beﬂ spiral tunç
halkan›n Cranium çevresinde alt alta ele geçmeleri,
bunlar›n bir saç süsü veya giyim aksesuar› olabilece¤i
fikrini vermektedir. Ele geçen on sekiz mezardan
dokuzunda gömü tespit edilebilmiﬂ, bunlardan birinde
üç, ikisinde de ikiﬂer birey görülmüﬂtür. Red-cross
bezemesi ve arma¤anlar bize ‹TÇ 2 sonu ve ‹TÇ 3
baﬂlar›n› vermektedir. Bu y›l OTÇ baﬂlar›n› veren
buluntuya rastlayamad›k. Temizlenmesi ve tümlenmesi yap›lan yirmi üç envanterlik ve üç etüdlük eser
Isparta Müze Müdürlü¤ü’ne teslim edilmiﬂtir. Kaz›da
ele geçen iskelet kal›nt›lar›, incelenmek üzere
yine A.Ü. DTCF Paleoantropoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut’a gönderilmiﬂtir.
Mezarl›¤›n yay›l›m alan›nda ‹TÇ 3 ve OTÇ gömülerinin yo¤unlu¤unu ve kesiﬂmelerini izleyebilmek
amac›yla önümüzdeki y›l da bu kesimde çal›ﬂmak
düﬂüncesiyiz.
Mehmet Özsait

Çorum Hüseyindede Tepesi Kaz›lar› ve
Bölgede Sürdürülen Yüzey
Araﬂt›rmalar›

Çorum Hüseyindede, 2001

Doç. Dr. Tunç Sipahi ve Doç. Dr.Tayfun Y›ld›r›m
taraf›ndan Çorum bölgesi yüzey araﬂt›rmalar› 1996
y›l›ndan beri yürütülmektedir. Araﬂt›rma program›nda, Çorum il merkezinin bat›s› ve güney bat›s›ndaki
eski yerleﬂimlerin tespiti amaçlanm›ﬂt›. 1997 y›l›
araﬂt›rmalar›m›zda, Sungurlu ilçesinin kuzeyinde,
Yörüklü kasabas› s›n›rlar›nda kalan Hüseyindede
Tepesi’ndeki Eski Hitit yerleﬂimi tespit edildi.
Temizlik amaçl› bir kaz› hemen o y›l baﬂlat›ld›. Ad›
geçen ö¤retim üyelerinin takip eden y›llarda, Çorum
Arkeoloji Müzesi ile birlikte yürüttü¤ü kaz›lar s›ras›nda iki adet Eski Hitit kült vazosu bulundu. Bu buluntularla, tüm veya sa¤lam Eski Hitit kabartmal› vazolar›n›n say›s› üçe ulaﬂm›ﬂt›r.
Bu vazolara ek olarak, 2001 y›l› kaz›lar›nda bir baﬂka
kabartmal› vazoya ait yeni bir parça ortaya ç›kar›ld›.
Bu parça, üzerindeki tasvir ile ‹nand›k vazosuna tam
bir paralellik göstermektedir. Böylece, Hüseyindede’de en az üç adet Eski Hitit kült vazosunun varl›¤› kesinleﬂmiﬂtir. Hüseyindede’nin mimarisi, kuzeybat› yönünde, ana kaya çevresinde yay›l›m göstermiﬂtir. Tek evreli yerleﬂimde, dini bir yap› ve onun
çevresinde tipik Eski Hitit ev plan›nda yap›lm›ﬂ yap›
gruplar› yer al›r. Bu yap›lar birbirine simetri göstermeyen odalardan oluﬂur. Birbirine yaslanan yap› kompleksleri aras›nda küçük bir sokak da bulunmaktad›r.
Duvarlar arazi e¤imine ba¤l› olarak kademeli olarak
yap›lm›ﬂ, ana kayaya denk gelen yerlerde kaya içine
aç›lan düzgün yataklara oturtulmuﬂlard›r. Temellerde
en alt s›raya iri yass› taﬂlar döﬂenmiﬂ, daha üst s›ralardaki yuvarlak dere taﬂlar› ile duvar›n a¤›rl›¤› yay›lm›ﬂ,
taﬂ örgü yüksekçe tutularak, teraslama seviyesi
aﬂ›ld›ktan sonra duvar›n üst k›s›mlar› kerpiç tu¤la ile
örülmüﬂtür. Ortaya ç›kart›lan yap› gruplar›n›n 75 m
kadar güney ve güneybat›s›nda aç›lan düzenli sondaj
çukurlar›nda, mimarinin devaml›l›¤›n› gösteren herTÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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hangi bir iz tespit edilememiﬂtir. Buralardaki yo¤un
tar›msal faaliyet tek evreye ait mimari kal›nt›lar›n›
tahrip etmiﬂ olabilir. Hüseyindede’nin mimarisi;
‹nand›k, Alaca Höyük, Bo¤azköy ve Aliﬂar’daki Eski
Hitit Dönemi yerleﬂimlerine katk› sa¤layacak niteliktedir. Kaz›larda ele geçen metal buluntu az say›dad›r.
Herhangi bir yaz›l› belge izine bugüne kadar rastlanmam›ﬂt›r.
1997-2001 kaz›lar›nda bulunan çanak-çömle¤in ve
kabartmal› vazolar›n restorasyon iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ olup, yak›nda aç›lacak olan yeni Çorum Arkeoloji
Müzesi’nin Hüseyindede vitrininde teﬂhir edileceklerdir. 2000 y›l›nda ara verilen yüzey araﬂt›rmalar›m›z
2001 y›l›nda Hüseyindede çevresinde ve Çank›r› ili
s›n›rlar› içinde sürdürüldü. Özellikle, Çank›r› il s›n›rlar›ndaki ‹nand›k’a do¤ru olan kesimde arazi taramalar›m›z yo¤unlaﬂt›r›ld›. Çorum ili ve k›smen
Çank›r› ili s›n›rlar› içinde kalan bölgede M.Ö. III. II.
ve I. bine ait seramik veren yerleﬂimler tespit edilmiﬂ,
çok say›da Roma yerleﬂimi ve mezarl›k alanlar› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca, Çorum il merkezinden itibaren
bat›ya do¤ru olan alanda, seyrek Galat serami¤i
görülmüﬂtür. Çal›ﬂmalar›m›z Kültür Bakanl›¤›,
Çorum Valili¤i ve Ankara Üniversitesi taraf›ndan
maddi yönden desteklenmiﬂ, Sungurlu Kaymakaml›¤›
taraf›ndan sa¤lanan araç ile 2001 y›l› yüzey araﬂt›rmalar›m›z sürdürülmüﬂtür.
Tunç Sipahi - Tayfun Y›ld›r›m

Aﬂa¤› ve Yukar› Anzaf Urartu
Kaleleri Kaz›s›
Aﬂa¤›-Yukar› Anzaf Urartu Kaleleri, Van’›n 11 km
kuzeydo¤usunda, Van-Özalp karayolu üzerinde,
Dereüstü köyü s›n›rlar› içerisinde yer al›r. 2001 kaz›
sezonunda her iki kalede de kaz› çal›ﬂmalar› sürdürülmüﬂtür.
Aﬂa¤› Anzaf Kalesi: 2001 y›l› çal›ﬂmalar›n›n öncelikli amaçlar›n›n baﬂ›nda kale kap›s› ile yerleﬂmenin
kuzeyinde yer alan oda ve salonlar›n›n ba¤lant›lar›n›
araﬂt›rmak olmuﬂtur. 23 x 5 m boyutlar›ndaki açmada
kuzey-güney do¤rultulu 175 cm uzunlu¤unda, 67 cm
geniﬂli¤inde bir taﬂ duvar ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Orta
Ça¤’a tarihlenen bu duvar›n tabandan yüksekli¤i 50
cm’dir. Bu duvar›n alt›nda bir insan iskeleti ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Do¤u- bat› yönünde yer alan iskeletin
yan›nda ölü hediyelerine rastlanmam›ﬂt›r. Basit toprak
gömü niteli¤inde olan mezar›n uzunlu¤u 2 m, yüzeyden derinli¤i ise 50 cm’dir.
Yukar› Anzaf Kalesi: Yukar› kaledeki çal›ﬂmalar›n
odak noktas›n› da daha önceki kaz› sezonlar›nda
ortaya ç›kar›lan pithoslu depo odalar›n›n niteli¤ini ve
yay›l›m alan›n› ve di¤er mimari birimlerle olas›
ba¤lant›lar›n› saptamak olmuﬂtur. Kalenin en yüksek
18
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noktas›nda yer alan Haldi Tap›na¤›’n›n kuzeybat›s›nda
uzanan, geniﬂ teras›n, hemen kuzeyinde yer alan depo
odalar› bat›dan do¤uya do¤ru s›ralanm›ﬂlard›r.
1 nolu depo odas›n›n güneyinde baﬂlat›lan çal›ﬂmalarda
do¤u - bat› do¤rultulu 2 m geniﬂli¤inde bir kerpiç
duvar belirlenmiﬂtir. Duvar›n güneyinde yo¤unlaﬂt›r›lan çal›ﬂmalar sonucunda 1 nolu koridor olarak
adland›rd›¤›m›z bölüm ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu koridorda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, yüzeyden 3.7 m
derinlikte tabana ulaﬂ›lm›ﬂt›r. 1 nolu koridordan da
yine güneye aç›lan bir kap› belirlenmiﬂtir. 1 nolu koridor ile do¤usunda yer alan 2 nolu koridoru birleﬂtiren
kerpiç duvar›n geniﬂli¤i 1.5 m’dir. 2 nolu koridor ayn›
zamanda 2 nolu depo odas›n›n güneyinde yer almaktad›r. Bu koridor 2.6 m geniﬂli¤inde ve 5 m uzunlu¤undad›r. 2 nolu koridor ile 3 nolu koridor aras›nda
bulunan kerpiç duvar›n geniﬂli¤i 1.5 m olup 2 nolu
koridorun do¤u s›n›r›n› belirlemektedir.
3 nolu koridor 2 nolu koridorun do¤usunda ve 3 nolu
depo odas›n›n güneyinde yer almaktad›r. 3 nolu koridor 6.6 x 2.6 m ebatlar›nda ve dikdörtgen planl›d›r.
3 nolu koridora 3 nolu depo odas›ndan aç›lan bir
kap›n›n oldu¤u 2000 y›l› çal›ﬂmalar› s›ras›nda belirlenmiﬂti. 3 nolu koridor ile do¤usunda bulunan 4 nolu
koridoru ay›ran kerpiç duvar›n geniﬂli¤i yine 1.5
m’dir. 4 nolu koridor ayn› zamanda 4 nolu depo
odas›n›n güneyinde yer almaktad›r. Bu koridor 5 x 2.6
m ebatlar›nda olup dikdörtgen planl›d›r. 4 nolu koridorun do¤usunda yer alan ve 5 nolu koridoru ay›ran
kerpiç duvar›n geniﬂli¤i, 1.5 m’dir. 5 nolu koridor
ayn› zamanda 5 nolu depo odas›n›n güneyinde yer
almaktad›r.
2000 y›l› çal›ﬂmalar› s›ras›nda 5 nolu depo odas›n›n
güneyinde yer alan taﬂ basamaklar takip edildi¤inde 5
nolu koridora ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu koridoru di¤er koridorlardan ay›ran en önemli özellik; kuzey-güney
yönünde uzun bir koridor olmas›d›r. 2001 y›l› kaz›
çal›ﬂmalar› s›ras›nda 15 x 2.6 m ebatlar›nda saptanan
koridorun, güney duvar›n›n kal›nl›¤› anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Bu koridorun kuzey-güney uzant›s›n›n 9.5 m’sinde
bat›ya aç›lan bir kap› giriﬂi belirlenmiﬂtir. Bu açmadaki çal›ﬂmalarda kerpiç duvarlar›n, ﬂiddetli bir yang›n
geçirmesi sonucu tu¤lalaﬂt›¤› görülmüﬂtür. Yine bu
yang›n sonucunda koridorda bulunan ahﬂap hat›l
parçalar›, çanak-çömlek parçalar› ve di¤er buluntular
yanm›ﬂ bir halde in situ olarak bulunmuﬂtur. Bu koridorun do¤usunda, do¤u-bat› do¤rultulu birbirine paralel uzanan ve daha da ileri gitti¤i anlaﬂ›lan iki koridor
belirlenmiﬂtir. Bu koridorlar›n do¤u bölümleri arazinin e¤iminden dolay› yang›n s›ras›nda y›k›ld›¤› belirlenmiﬂtir.
2001 y›l› çal›ﬂmalar› sonucunda, çok say›da amorf
durumda demir ok uçlar›, bronz mobilya parçalar›,
ö¤ütme taﬂlar›, taﬂ kaplar, pithos parçalar›, çanakçömlek parçalar› bulunmuﬂtur. Ancak 2001 y›l›n›n en
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önemli buluntusu kilden yap›lm›ﬂ, çivi yaz›l› tablettir.
Çok büyük bir ﬂans eseri, tahrip olmadan ortaya
ç›kar›lan tabletin ön, alt ve arka yüzünde toplam 26
sat›rl›k çivi yaz›s› bulunmaktad›r. Sat›r aralar› çizgi ile
belirtilmiﬂtir. Yukar› Anzaf Kalesi’nin ilk çivi yaz›l›
tabletini oluﬂturan bu eser, ayn› zamanda Urartu tarihi
içinde çok büyük önem taﬂ›maktad›r. Çünkü, Urartu
Krall›¤›’n›n yay›ld›¤› alanda 100 y›ldan beri kaz›
çal›ﬂmalar› yap›lmas›na karﬂ›n, ele geçen çivi yaz›l›
tablet say›s› 21’i geçmemektedir. Tabletin hangi kral
dönemine ait oldu¤u ﬂimdilik bilinmemekle birlikte,
en geç M.Ö. 8 yy’a ait oldu¤u söylenebilir.
Oktay Belli

Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kaz›s›
2001 Y›l› Çal›ﬂmalar›
Modern Van ﬂehrinin 9 km güneydo¤usunda bulunan
Yukar› Bakraçl› (eski Yedi Kilise) köyü, Van Ovas›’n›n do¤usunu yar›m ay ﬂeklinde çevreleyen Varak
(2800 m) ve Erek Da¤lar›’n›n (3200 m) hemen bat›
ete¤inde yer almaktad›r. Bakraçl› köyünün 1.5 km
güneydo¤usunda bulunan Yoncatepe Kalesi ve
Nekropolünde, yerleﬂmenin en yüksek kesiminde yer
alan ve her biri 10 x 10 ölçülerindeki 6 açmada kaz›lara devam edilmiﬂtir. Bu y›lki çal›ﬂmalar›n baﬂl›ca
amac›; bütün açmalarda, yaklaﬂ›k 600 m2’lik bir alanda yay›l›m gösteren mimari birimlerin yay›l›m›n› ve
iﬂlevlerini saptamak olmuﬂtur.
Önceki y›llarda ortaya ç›kard›¤›m›z pithoslu depo
odas›n›n bat› ve kuzeyinde yer alan F7, G7, F6 ve G6
açmalar›nda çal›ﬂmalar yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Pithoslu depo odas›na bat› yönden bir kap› ile ba¤l›
F7I odas›n›n, yine bir kap› aç›kl›¤› ile ba¤land›¤›
bat›s›ndaki alanda sürdürülen çal›ﬂmalarda, kuzeygüney yönlü, F7, G7 ve G6 açmalar›na yay›lan yaklaﬂ›k 14 x 8 m ölçülerinde, dikdörtgen planl› bir
mimari ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Alan›n geniﬂli¤i ve henüz
olas› taﬂ›y›c›lara ait herhangi bir ize rastlanmamas›
buran›n do¤udaki yap›lara geçiﬂi sa¤layan bir aç›k
avlu olabilece¤ini göstermektedir. Pithoslu depoya
giriﬂi sa¤layan küçük odan›n hemen kuzeyinde, kuzey
duvarlar› ortak, 2.75 x 3.00 m ölçülerinde, kare planl›
küçük bir oda daha ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. F7 III olarak
adland›r›lan bu odan›n da güneyinde yer alan F7 I
odas› gibi, do¤usunda yer alan salon veya depolara
geçiﬂi sa¤layan bir ön giriﬂ olmas› muhtemeldir.
Odan›n do¤u duvar› üzerinde aç›lm›ﬂ 1.25 m
geniﬂli¤indeki aç›kl›k bunu göstermektedir. Yine bu
oda, F 7 I odas› gibi, do¤usunda yer alan geniﬂ alana
(F7II), 1.10 m geniﬂli¤inde ve 1.75 m derinli¤inde bir
kap› aç›kl›¤› ile ba¤l›d›r.
F 7 II alan›na bat› yönden bir kap› aç›kl›¤› ile ba¤l›
di¤er bir oda da, F6 açmas›nda saptad›¤›m›z kuzeygüney yönlü, 3 x 6.10 m ölçülerinde, dikdörtgen plan

veren odad›r. Odan›n do¤u duvar› yaklaﬂ›k 2.90 m
kal›nl›¤›ndad›r ki bu kal›nl›k, bir oda duvar› için
oldukça fazlad›r. Gelecek kaz› sezonunda bu alanda
yapaca¤›m›z kaz›larla bu duvar›n ve do¤usundaki
olas› yap›lar›n plan ve niteli¤i hakk›nda daha aç›klay›c› veriler elde edebilece¤imizi ummaktay›z.
F7 II alan›n›n kuzey k›sa duvar› üzerinde, 1.25 m
geniﬂli¤inde ve 1.75 m derinli¤inde bir kap› geçidi
saptanm›ﬂt›r. Bu geçiﬂten sonra geçilen alan›n hemen
bat›s›nda yine 1.25 m geniﬂli¤inde ve 1.55 m derinli¤indeki bir aç›kl›kla ulaﬂ›labilen, 2.25 x 2.10 m ölçülerinde, kare planl›, oldukça küçük bir oda saptanm›ﬂt›r (G7I).
Yine bu y›lki çal›ﬂmalar›n önemli mimari buluntular›ndan biri de, F7 II olarak adland›rd›¤›m›z, kuzeygüney yönlü, dikdörtgen planl› mimarinin bat› uzun
duvar› üzerine aç›lm›ﬂ, 2.75 m geniﬂli¤inde ve yaklaﬂ›k 4.50 m derinli¤indeki bölümdür. Bu bölümün
F7II ve bu alan›n do¤usunda yer alan mimari birimlere ana giriﬂi sa¤layan bir kap› oldu¤u söylenebilir.
Kap›n›n kuzeyindeki alan oldukça ilginç mimari özellikler göstermektedir. Bu alanda duvar kal›nl›¤›n›n 5
m’ye kadar ç›kt›¤› bu duvar›n ayn› zamanda, d›ﬂardan
G7I mekan›n› da çevreledi¤i görülmektedir. Ana
kap›n›n kuzeyine ve G 7 I odas› ile bu alanda yer alan
odalar›n kuzey duvarlar›na destek olabilmesi muhtemel bu geniﬂ duvarlar›n, iﬂlevlerini tam olarak saptamak, bu kaz› sezonunda mümkün olmam›ﬂt›r. Sal
taﬂlar› ile oluﬂturulmuﬂ ve üst düzlemleri ayn›
seviyede ve çok düzenli olan bu alanlar›n, yap›lar›n
ikinci katlar› ile iliﬂkili teras veya platform yükseltileri olmas› da mümkündür.
Oktay Belli

Enez 2001 Y›l› Kaz› ve Onar›m
Çal›ﬂmalar›
Enez (Ainos), Kuzey Ege sahilinde, Meriç (Hebros)
Nehri’nin denize döküldü¤ü yerde oldukça iyi korunmuﬂ iki liman› olan, ayn› zamanda Balkanlar, Ege
dünyas› ve Anadolu’ya ba¤lanan kara, nehir ve deniz
yollar›n›n kesiﬂtikleri yerde kurulmuﬂ önemli bir
kültür ve ticaret merkeziydi. An›tlar ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü, ‹.Ü. Araﬂt›rma Fonu ve bu y›l ilk
kez Sanatç› arkeolog Candan Erçetin’in parasal
destekleriyle yürütülen Enez Arkeoloji Kaz›s› ve
onar›m projesi çal›ﬂmalar› dört ayr› alanda yap›lm›ﬂt›r.
1. Kale içi çal›ﬂmalar›, 1999 ve 2000 y›llar›nda
baﬂlanan ancak açman›n derin ve büyük bir alana
yay›lm›ﬂ olmas›ndan dolay› bitirilemeyen IV ac ile
kuzeyinde yer alan IV ad açmalar›nda gerçekleﬂtirildi.
Kalenin di¤er kesimlerinde yap›lan açmalarda oldu¤u
gibi bu alanda da, yukar›dan aﬂa¤› do¤ru Osmanl›,
Orta Ça¤, Bizans, Roma, ve Grek dönemlerine ait
kültür katlar›n›n temsil edildikleri duvar kal›nt›lar› ile
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küçük buluntular ele geçti. Açman›n Osmanl› dönemine ait olan 1.kültür kat›nda Çanakkale üretimi çömlek parçalar›n›n yan› s›ra, bugüne de¤in benzerlerini
yaln›zca Enez’de rastlad›¤›m›z yeﬂil s›rl› yayvan ve
derin tabaklar, yüksek ayakl› meyvelikler, kaseler gün
›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂt›r. Orta Ça¤ ve Bizans’a ait katmanlar
içinde düzensiz biçimde dokuz ayr› mezar saptand›.
Kald›r›lan mezarlar›n alt›ndan, Roma ‹mparatorluk
dönemine tarihlenen tabakada dikdörtgen plan
gösteren bir yap›n›n kal›nt›lar› ile tonozlu bir odan›n
giriﬂi ortaya ç›kt›. Moloz y›¤›n›n›n en alt›nda yer alan
ve yer yer 3.00 kal›nl›¤a kadar varan Grek tabakas›
içinde k›rm›z› figür, siyah figür ve Oryantalizan üslupla bezenmiﬂ veya Korinth etkili çömlek parçalar›
ço¤unluktayd›. Buradan ele geçen en önemli çömlek
parçalar› kuﬂkusuz Polos ressam› ile ‹stanbul 7314
ressam›n›n atölyelerinden ç›kt›klar› anlaﬂ›lan eserlerdir.
2. Modern kentin merkezinde yap›lan açmada ortaya
ç›kan ve Helenistik/Roma dönemine tarihlenen büyük
taﬂ bloklar›ndan oluﬂan cadde ile alt›ndan geçen
kanalizasyonun ﬂehir merkezine do¤ru devam etti¤i
anlaﬂ›ld›. Söz konusu cadde Ainos’un ﬂehircilik
anlay›ﬂ›n› ve sosyoekonomik yap›s›n› gösteren kentin
önemli kal›nt›lar›ndan birisi oldu¤u için çok önemlidir.
3. Taﬂalt› Nekropolü’nün bat›s›ndaki yamaçta yap›lan
açmada antik ça¤ Enez kentinin çöplü¤ünün kuzey
s›n›r› tespit edildi. Çöplükte Arkaik, Klasik ve
Helenistik dönemlerine ait olduklar› anlaﬂ›lan çok
miktarda piﬂmiﬂ toprak eser ortaya ç›kt›. Bu eserler,
Enez’in Eski Ça¤da Anadolu, adalar ve Yunanistan
aras›nda yer alan çok önemli bir ticaret,endüstri ve
askeri merkez oldu¤unu göstermektedir.
4. Çak›ll›k alan›nda yap›lan açmada sa¤lam durumda
bir hydria bulundu.. Yatay renkli ﬂeritlerle süslü olan
eser kremasyon gömü için kullan›lm›ﬂt›r.
Onar›m: 1) Bu y›l Aya Sofia Kilisesi (Fatih Cami)
mihrab›nda yer alan ve 18. yy’a ait olan süslemeler
temizlenmiﬂ ve taﬂ›y›c›ya ba¤lanm›ﬂt›r. 2) Kalenin
kuzey d›ﬂ›nda yer alan büyük kulenin y›k›lmakta olan
do¤u duvar› asl›na uygun ﬂekilde onar›larak koruma
alt›na al›nm›ﬂt›r.
Sait Baﬂaran

Do¤u ve Kuzeydo¤u Lykia – Güneybat›
Pisidia Epigrafik – Tarihi Co¤rafi
Yüzey Araﬂt›rmalar› projesi 2001 Y›l›
Çal›ﬂmalar›
Antalya ili s›n›rlar› içinde 1990 y›l›ndan bu yana,
Avusturya Bilimler Akademisi Küçükasya Komisyonu’nun finans deste¤iyle uygulanmakta olan projeye
iliﬂkin çal›ﬂmalara Temmuz – A¤ustos aylar›nda
devam edilmiﬂ; yüzey araﬂt›rmalar›na proje asistanlar›
20
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olarak Araﬂ. Gör. Hüseyin Sami Öztürk (M.A.,
Marmara Üniv. Fen - Edebiyat Fak.) ve Arkeolog –
Eskiça¤ Tarihçisi Ayﬂegül Ergene (M.A.) kat›larak ve
özverili çal›ﬂmalar›yla önemli katk›lar sa¤lam›ﬂlard›r.
Ziyaret edilen toplam 63 antik ören yerinin 18’inde,
ço¤unlu¤unun adak ve mezar yaz›tlar›n›n oluﬂturdu¤u
toplam 43 yeni yaz›t tespit edilerek, bunlar›n dokümantasyonu yap›lm›ﬂt›r. Bu buluntular›n ›ﬂ›¤›nda
var›lan önemli sonuçlar ﬂunlard›r: Akda¤’›n kuzey
kuzeydo¤u yamac›ndaki Tanabeli (Danabeli) mevkiinin 2 km kadar bat›s›nda bulunan ve Antalya
Müzesi’nin Elmal›’daki deposuna teslim edilen 17
adak yaz›t› vas›tas›yla buras›n›n Tanr› Kakasbos’a ait
bir kült yeri oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Söz konusu yer
büyük ölçüde tahrip edilmiﬂ olup, her tarafta adak
fragmanlar› görülmektedir.
2000 y›l›nda, Hisarçand›r köyü s›n›rlar› içindeki
Havuzönüdam›’n›n 1.5-2 km kadar kuzeyinde, ‹kizce
(Ekizce) ya da Sedir Yaylas› mevkiinde tespit edilmiﬂ
olan Tanr› Ares’e ait bir kült yerinde bu y›l da yeni
buluntular elde edilmiﬂtir. Antikça¤’da çok ra¤bet
gördü¤ünün ve çevredeki birçok yerden (örne¤in
Myra ve Kitanaura’dan) ziyaretçilerin geldi¤inin
anlaﬂ›ld›¤› ve bir adak yaz›t› vas›tas›yla Kitanaura
kentinin ethnikon’unun da (Kitanaureus) ilk kez belgelendi¤i bu kült yeri oldukça iyi korunmuﬂ durumda
olup; araﬂt›rma ekibi 2002 y›l›nda da burada
çal›ﬂmalar›n› sürdürmeyi planlamaktad›r.
Sivrida¤’›n 1 km kadar do¤usundaki Gavurbeleni
mevkiinde, Typallia, Trebenna ve Onobara antik kentlerinin egemenlik alanlar›n›n birbirlerini s›n›rlad›¤›
bir yerde bir kaya yaz›t› bulunmuﬂtur. Söz konusu
yaz›t muhtemelen Typallia (ya da Trebenna) ile
Onobara aras›ndaki s›n›r› göstermekte olup; 2. sat›rdaki T ve O harfleri Typallia ve Onobara’n›n
topografik konumlar›na uygun biçimde kaz›nd›¤› için,
Typallia – Onobara s›n›r› seçene¤i akla daha yatk›n
görünmektedir
Gavuryolu’nun 1 – 1.5 km kuzey – kuzeybat›s›ndaki
Dipsiz – Dinek Çeﬂmesi (Çat›l› Tarla) mevkiinde elde
edilen bir mezar yaz›t› vas›tas›yla, Trebenna –
Onobara sympoliteia’s›n›n egemenlik alan›n›n denize
kadar ulaﬂt›¤› kesinlik kazanm›ﬂt›r.
Kavak Da¤›’nda, 1300 – 1400 m yükseklikteki antik
yerleﬂme yeri (büyük bir olas›l›kla, Phaselis egemenlik alan›ndaki antik Mnara ya da Marmara Kenti),
özellikle ad›n›n tespiti amac›yla ziyaret edilmiﬂ;
büyük ölçüde tahrip edildi¤i görülen kent alan›nda,
yaln›zca biri art›k okunamayacak derecede tahrip
olmuﬂ bir yaz›t taﬂ›yan 15 lahit ile yaz›tl› bir kaide taﬂ›
belirlenmiﬂ; fakat kent ad›na iliﬂkin herhangi bir ipucu
elde edilememiﬂtir.
2001 y›l› çal›ﬂmalar› s›ras›nda ziyaret edilen yerlerde
definecilerin yol açt›¤› tahribat›n korkunç derecelere
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ulaﬂt›¤› da, araﬂt›rma ekibinin büyük bir üzüntüyle
gözlemledi¤i bir baﬂka önemli noktad›r.
2001 y›l› çal›ﬂmalar›yla Do¤u Likya’daki Çandar
Vadisi’nin araﬂt›r›lmas› büyük ölçüde tamamlanm›ﬂ
bulunmaktad›r. Araﬂt›rma ekibi gelecek y›llarda bu
vadinin güneyinde, antik Idebessos, Akalissos, Kromi,
Korydalla ve Rhodiapolis’in bulundu¤u alanda ve k›y›
bölgesinde, Phaselis ve Olympos kent ve egemenlik
alanlar›nda araﬂt›rmalar yapmay› planlamaktad›r.
Bülent ‹plikçio¤lu

Ankara Roma Hamam›
Çal›ﬂmalar›

Ankara Roma Hamam›, 2001

1937-47 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen birtak›m
çal›ﬂmalardan sonra, 1995 y›l›ndan itibaren sistemli
ve planl› çal›ﬂmalar›n yeniden baﬂlat›ld›¤› Roma
Hamam› ören yeri, özellikle 1998 y›l›ndan itibaren,
Kültür Bakanl›¤› Müﬂaviri, Arkeolog ‹lhan Temizsoy
baﬂkanl›¤›nda ve Müze Araﬂt›rmac›s› ‹zzet Esen‘in
baﬂkan yard›mc›l›¤›nda gerçekleﬂtirilen çok yönlü
çal›ﬂmalar sonras›nda, bir aç›k hava müzesi görümüne
kavuﬂmuﬂtur.
Ayr›ca 2000-2001 y›llar›nda, ören yerinde kurtarma
kaz›s› çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bakanl›k
Müﬂaviri, Arkeolog ‹lhan Temizsoy baﬂkanl›¤›nda
gerçekleﬂtirilen bu çal›ﬂmalar›n amac›, Orta Ça¤
Ankara ﬂehri d›ﬂ sur duvarlar›n›n, ören yeri içinden
geçti¤i düﬂünülen bölümünü aç›¤a ç›karmakt›r. Bu
amaçla 2000 y›l›nda baﬂlan›lan kaz› çal›ﬂmalar›nda
‹slami gelenekte mezarlar seviyesine ulaﬂ›lm›ﬂ,
2001 y›l› çal›ﬂmalar›na da bu seviyeden devam
edilmiﬂtir.
08.10-04.11.2001 tarihleri aras›ndaki 2001 y›l› çal›ﬂmalar›nda da kerpiç sanduka tarz›ndaki mezarlara,
inhümasyon gömülere ve herhangi bir mezar mimarisine ba¤l› olmayan iskeletlere rastlan›lm›ﬂt›r. Gömü
biçimleri ve di¤er arkeolojik veriler de¤erlendirildi¤inde bu mezarlar, Geç Osmanl› Dönemi’ne tarihlenmektedir.

A-24 ve A-25 açmalar›nda sürdürülen derinleﬂme
çal›ﬂmalar›nda, birtak›m mimari kal›nt›lara da
ulaﬂ›lm›ﬂ, tespit edilen bu mimari kal›nt›lar›n yan›
s›ra, hypocaust sistemli tu¤la döﬂemeli bir taban aç›¤a
ç›kar›lm›ﬂt›r. Ancak dar bir alanda, küçük bir bölümü
tespit edilebilen ve GRD’ne tarihlenebilen bu mekan,
bir Lavarrina’ya ya da küçük bir hamam›n alttan ›s›tma sistemi ile ilgili olmal›d›r.
2001 y›l› kaz› çal›ﬂmalar›nda ele geçen küçük eser
buluntular› ve seramik parçalar› da Roma ve Bizans
dönemlerine aittir.
‹lhan Temizsoy-‹zzet Esen-Soner Ateﬂo¤ullar›

Avrasya Arkeoloji Projesi:
K›rg›zistan’da Arkeolojik Yüzey
Araﬂt›rmalar›
Avrasya Arkeoloji Projesi kapsam›nda 1997 y›l›ndan
beri sürdürdü¤ümüz arkeolojik yüzey araﬂt›rmalar›n›n
2001 y›l› program›, K›rg›zistan’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, bu y›l da
‹stanbul Üniversitesi ile K›rg›zistan-Türkiye Manas
Üniversitesi taraf›ndan ortaklaﬂa yürütülmüﬂtür.
K›rg›zistan-Türkiye
Manas
Üniversitesi
ve
K›rg›zistan Bilimler Akademisi’ne ba¤l› arkeolog ve
tarihçilerin rehberli¤inde belirlenen bölgelerde arazi
taramas› yap›lm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar sonucunda saptanan kurgan, taﬂ heykel ve balballar üzerinde ayr›nt›l›
bir belgeleme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca
K›rg›zistan’›n hemen hemen her kasabas›nda bulunan
arkeoloji ve etnografya müzelerinde, gerekli izinler
al›narak, ilgili buluntular belgelenmiﬂ, ayn› zamanda
müze araﬂt›rmac›lar›yla da yak›n bölgelerdeki eski
eserler etüt edilmiﬂtir.
2000 y›l› K›rg›zistan çal›ﬂmalar›n›n de¤erlendirilmesi
sonucunda, bu y›l üç ana bölgede çal›ﬂmalar sürdürülmüﬂtür. Biﬂkek, Iss›k Göl ve Talas Bölgeleri.
Biﬂkek: Biﬂkek’te daha çok K›rg›zistan Milli Müzesi’nin, kurgan buluntular›n›n bulundu¤u depolar›nda
foto¤raf çekimi ve çizim yap›lm›ﬂt›r. Bunun yan›nda
müze depolar›nda ve aç›k havada sergilenen taﬂ
heykel ve balballar üzerinde çeﬂitli incelemelerde
bulunulmuﬂ, çizim ve estampajlar› ç›kar›lm›ﬂt›r. Iss›k
Göl baﬂta olmak üzere, ülkenin hemen her bölgesinden getirilmiﬂ olan heykel ve balballar› burada
görmek mümkündür. Bu balbal ve taﬂ heykel grubu,
farkl› ikonografik özelliklerin ve yap›sal de¤iﬂikliklerin bir arada izlenebilmesi aç›s›ndan önemlidir. Taﬂ
heykellerin belirgin özelliklerinden biri, sa¤ ellerinde
bir kupa, sol ellerinde kama benzeri bir silah tutuyor
olmalar›d›r. Erkek figürleri ço¤unlukla b›y›kl› olarak
tasvir edilmiﬂlerdir. Vücut uzuvlar› aras›nda orant›
pek göze çarpmaz. Kafa genellikle daha büyük
yap›lm›ﬂ, eller ise gövdeye oranla daha küçüktür.
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yolunun her iki yan›na da¤›lm›ﬂ bir biçimde bulunan
kurganlardan, özellikle yolun kuzeyinde yer alanlar›n,
kuzey-güney ekseninde s›raland›klar› saptanm›ﬂt›r.
‹çlerinden en büyü¤ü, 80 m çap›nda ve 25 m yüksekli¤indedir. Kurgan›n hemen kuzeyinde, tam plan vermeyen taﬂ dizileri mevcuttur. Bu kurgan›n hemen
kuzeyinde yer alan daha küçük boyutlu kurgan›n
krepis taﬂlar› mevcuttur. Tarla arazisinde yer ald›klar›
için daha çok küçük boyutlu kurganlar tahrip olmuﬂtur veya tamamen ortadan kalkm›ﬂt›r.

Biﬂkek merkezinde saptad›¤›m›z di¤er bir taﬂ heykel
grubu ise Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde yer
alan 6 adet heykeldir. 1 m, 60 cm ve 70 cm yüksekli¤inde olabilen bu heykeller ortak özellikler gösterirler. Hemen hemen hepsi sa¤ ellerinde kupa, sol
ellerinde ise kama tutarlar. Uzunca burun yükselerek,
kaﬂ k›sm› ile kesintisiz bir hatla birleﬂir ve kaﬂ k›sm›
yar›m daire bir yay çizer. Burun alt›nda bazen burunla birleﬂik olan b›y›k, ince ve uzundur ve yanak k›sm›na kadar uzan›r, baz› örneklerde ise yukar› do¤ru
k›vr›l›p, incelerek bitmektedir.
Iss›k Göl Bölgesi: K›rg›zistan’›n kuzeydo¤usunda yer
alan gölün kuzey k›y›lar›nda Çolpan-Ata (Tüp
Bölgesi), güneydo¤u ucunda yer alan Karakol, güneyinde yer alan Barskon ve güneybat›s›nda yer alan
Koçkor bölgelerinde saha araﬂt›rmalar› sürdürülmüﬂtür. Ayr›ca bu merkezlerde yer alan müzelerde, kurgan
buluntular›n›n foto¤raf çekimleri ve çizim yap›lm›ﬂt›r.
Çolpan-Ata bölgesinde, daha önceki y›llarda saptad›¤›m›z taﬂ heykel ve balballar ile kurganlar›n yay›l›m
alan›n› saptamak için bölgenin kuzeyinde Tüp kasabas› (reyonu) çevresinde çal›ﬂmalar devam etmiﬂtir.
Tüp kasabas› s›n›rlar› içerisinde, Furunze ve Akbulak
mevkii aras›ndaki bölgede yaklaﬂ›k 25-30 adet kurgan
tespit edilmiﬂtir. Bu alandaki kurganlar Iss›k Gölü’nün
kuzey do¤u uç noktas›ndan baﬂlayarak güneye do¤ru
uzan›r ve Alatav Da¤lar›’n›n güney eteklerine do¤ru
uzanan bir alanda yay›l›m gösterirler. Çaplar› 20-50 m
aras›nda, yükseklikleri ise 15-25 m aras›nda de¤iﬂen
kurganlar›n büyük bölümünün kaçak kaz›lar sonucunda tahrip edildi¤i belirlenmiﬂtir. Çolpan-Ata-Karakol
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Yine Tüp kasabas›n›n yaklaﬂ›k 12 km kuzeydo¤usunda yer alan ‹çgesu köyünün güneyinde 9 adet, köyün
kuzeyinde ise 3 adet kurgan saptanm›ﬂt›r. Gölün
hemen kuzeyindeki kurganlara oranla daha küçük
boyutlu olan bu kurganlar, 14-19-20-28 m çaplar›nda
ve 2-3 m yüksekli¤indedirler. Bu kurgan alan›nda bir
hayli tahrip olmuﬂ 1.5 m yüksekli¤inde bir taﬂ heykel
saptanm›ﬂt›r. ‹çgesu köyünün yaklaﬂ›k 2 km do¤usunda Tald›su köyü yer al›r. Bu iki köyü birleﬂtiren stabilize yolun kuzey ve güneyinde kurgan topluluklar› yer
almaktad›r. Kurganlar›n büyük ço¤unlu¤u bu stabilize
yolun hemen kuzeyinden baﬂlayarak kuzeyde yer alan
Alada¤ s›ralar›n›n güney eteklerine kadar yay›lm›ﬂlard›r. Bu alanda, 30’a yak›n kurgan tespit edilmiﬂtir.
Bunlar›n yan› s›ra Tüp kasabas›n›n merkezinde 4 adet,
‹çgesu köyü s›n›rlar› içerisindeki kurganlar›n yan›
baﬂ›nda 1 adet, Tald›su köyü içinde ise 2’ si k›r›k
durumda 4 adet taﬂ heykel saptanm›ﬂt›r.
Gölün hemen do¤u ucunda yer alan Karakol ilinin
merkezinde ise 41 adet de¤iﬂik boyutlarda heykel ve
balbal tespit edilmiﬂtir. Çevre bölgelerden toplanarak
bir park içine dikilen heykeller, öncekilere göre daha
küçük boyutludur (125-90-75 cm yüksekli¤inde, 3540-60 cm geniﬂli¤inde) ve baz›lar›n›n vücut hatlar› iki
boyutlu - çizgisel olarak- taﬂ üzerine kaz›narak verilmiﬂtir.
Gölün güney bat›s›nda yer alan Koçkor kasabas› s›n›rlar› içinde bulunan Kumtepe köyünün kuzeybat›s›ndaki bölgede, yaklaﬂ›k olarak 46 adet kurgan saptanm›ﬂt›r. Baz›lar› arkeolojik kaz›lar sonucunda aç›lm›ﬂ
olan kurganlar, 23-34-48-60 m çaplar›nda büyük
boyutludurlar. Yükseklikleri ise 8-12 m aras›nda
de¤iﬂmektedir. Baz› kurganlar›n tek s›ra halinde
kuzey-güney yönlü ve aralar›nda 10-12 m kalacak
ﬂekilde dizilmiﬂ olmalar› ilginçtir. Kaz›lm›ﬂ kurganlardan bir tanesinde ortaya ç›kar›lan taﬂtan örülmüﬂ
mezar odas›, gömü tekni¤i aç›s›ndan önemlidir. 215 x
85 cm ölçülerindeki mezar odas›, topra¤a aç›lm›ﬂ
çukura, sal taﬂlar›n›n örülmesi ile oluﬂturulmuﬂtur.
Gömü bölümü dikdörtgen planl›d›r ve yaklaﬂ›k 85 cm
derinli¤indedir. Taﬂ sand›k mezar izlenimi veren bu
bölümün üzeri ise iri sal taﬂ› levhalar (105 x 50-153 x
53 cm ölçülerinde) ile kapat›lm›ﬂt›r.

KAZI - ARAﬁTIRMA

Koçkor merkezinde yer alan müze önünde ise 6 adet,
oldukça küçük boyutlu ve taﬂ yüzeyinin düzeltilip,
vücut hatlar›n›n çizgisel olarak iﬂlendi¤i taﬂ heykel ve
balballar saptanm›ﬂt›r.
Talas Bölgesi: K›rg›zistan’da ikinci ana çal›ﬂma alan›,
ülkenin kuzeybat› uç noktas›nda yer alan ve
K›rg›zistan içinden ulaﬂ›m› oldukça zor, da¤l›k bir
bölgede yer alan Talas Bölgesi’dir. Talas merkezinin
yaklaﬂ›k 7 km kuzeydo¤usunda, K›rg›zistan’›n en
büyük halk kahraman› olan ve ad›na yaz›lm›ﬂ destan›
ile efsaneleﬂen Manas’a atfedilen 13. yy’a ait bir türbe
yer al›r. Manas an›t› olarak adland›r›lan bina asl›nda,
Mo¤ol soylular›ndan biri olan Emir Abuka’n›n k›z›
Kenizek Hatun için yap›lm›ﬂt›r. Bina, büyük boyutlu
taç kap›s› ile dikkati çeker. Köﬂelerinde herhangi bir
iﬂlevi olmayan yalanc› sütunlar, ortas›nda ise sivri
kemerli bir giriﬂ eyvan› yer al›r.
An›t›n önünde bir s›ra halinde dizilmiﬂ olan alt› adet
balbal tespit edilmiﬂtir. Oldukça küçük boyutlu
(45-50-65 cm yüksekli¤inde) olan balballar›n, di¤er
bölgelerdeki örneklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda ikinci
s›n›f bir iﬂçilik gösterdikleri görülür.
Oktay Belli

T‹KA Mo¤olistandaki Türk An›tlar›
Projesi; Bilge Ka¤an Külliyesi Kaz›s›,
2001
T.C. Baﬂbakanl›k Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi
Baﬂkanl›¤›'n›n maddi deste¤i ve Mo¤olistan Milli
E¤itim Bakanl›¤›'n›n ortaklaﬂa Mo¤olistan'da Orhun
Bölgesinde (Arhangai Aimag, Haﬂat ilçesi, Höﬂöö
Saidam'da) yürüttü¤ü "Türk Dönemi Abidelerini
Araﬂt›rma, Kazma ve Koruma Projesi" içerisinde bu
y›l 20.06.2001-20.08.2001 tarihleri aras›nda Bilge
Ka¤an Külliyesi ve çevresinde arkeolojik kaz›lar ve
araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Bu y›lki çal›ﬂmalarda kaz›, restorasyon, jeofizik,
jeodezi, yüzey araﬂt›rmas› ekiplerinden oluﬂan
Türkiye'den çeﬂitli üniversitelerden ve araﬂt›rma
kurumlar›ndan 26 kiﬂilik bir heyet ve Mo¤ollardan da
11 kiﬂilik bir heyet kat›lm›ﬂt›r. Türk taraf› koordinatörü A.Ü. Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Gömeç,
Türk taraf› kaz› baﬂkan› Doç. Dr. Hasan Bahar, kaz›
bilim kurulunda Prof. Dr. Salih Çeçen, Doç. Dr.
‹lhami Durmuﬂ, Dr. Güngör Karau¤uz, Araﬂ. Gör.
Remzi Kuzuo¤lu, Araﬂ. Gör. Gürkan Gökçek ve
Uzman Mutluhan Bozkurtlar görev alm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada Bilge Ka¤an'a ait külliye, do¤u-bat›
yönünde 70 m uzunlu¤unda bir alan 5 x 10 m’lik
açmalarla aç›lm›ﬂt›r. Külliyenin en önemli unsurlar›
olan kaplumba¤a kaide, bark ve sunak ba¤lant›lar›n›
ortaya ç›karmaya yönelik bu açmalar sonucunda,

külliyenin merkezi kesiminin plan› ç›kar›lm›ﬂt›r.
Sunak çevresinde yap›lan çal›ﬂmalarda suna¤›n 2 m
kuzeyinde Bilge Ka¤an’a ait olabilecek sembolik
sanduka bir mezara ait tahrip edilmiﬂ mezar ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu mezarla sunak aras›ndaki mekanda
da 4000 civar›nda Bilge Ka¤an'a ait oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz içinde alt›n taç ve alt›n kemerin de yer
ald›¤› k›ymetli özel eﬂyalar bulunmuﬂtur. Bu eserler
Mo¤olistan Milli Müzesi’ne teslim edilmiﬂ ve 2001
Ekim ay›nda da Mo¤olistan Kültür Miras› laboratuvarlar›nda de¤er tespit ve restorasyon iﬂlemlerine
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu konudaki çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Hasan Bahar

Mo¤olistan – Göktürk An›tlar›
Uygulama Projesi, 2001
Giriﬂ: T‹KA Baﬂkanl›¤›n›n Mo¤olistan Ayd›nlanma
Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile yürüttü¤ü "Mo¤olistan’daki
Türk An›tlar› Projesi" kapsam›nda yer alan Tonyukuk
ile Orhun An›tlar› ve Külliyeleri’nde bulunan taﬂ eserlerin koruma, onar›m ve taﬂ›nmalar›na yönelik
çal›ﬂmalar›m›z 19 Haziran - 20 A¤ustos 2001 tarihleri
aras›nda ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi, Taﬂ›nabilir Kültür
Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Sait Baﬂaran baﬂkanl›¤›nda
Yard. Doç. Dr. Ahmet Güleç, Okutman Uzman
Restoratör Yüksel Dede ve ayn› bölüm ö¤rencisi
Evren Belli’den oluﬂan Türk Ekibi ile Mo¤ol yetkili
bayan Javzan Samdan ve 3 Mo¤ol ö¤renci-iﬂçi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
a) Tonyukuk Külliyesindki Çal›ﬂmalar: Tonyukuk
Külliyesi koruma çiti içinde, tamam› granit olan ve
adland›r›lmalar› daha önceki çal›ﬂma grubunca
yap›lm›ﬂ bulunan T1 ve T2 yaz›tlar›, TB1, TB2, TB3,
TB4, TB5, TB6 ve TB7 balballar›, TL1, TL2, TL3,
TL4, TL5 ve TL6 lahit parçalar›, TLK1, TLK2, TLK3
ve TLK4 lahit köﬂe taﬂlar› ile bu an›t grubuna ait
oldu¤u düﬂünülen ve da¤›n›k halde bulunan çok say›daki küçük taﬂ eserin çevre koﬂullar›, insan ve hayvanlardan kaynaklanan problemleri tespit edilerek,
temizlik uygulamalar› ve müze-depoya taﬂ›ma iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca koruma çitinin kap›s›ndan baﬂlayan, do¤u yönüne uzanan çok say›da balbaldan ilk
üçünün temizlik, onar›m ve aya¤a kald›rma iﬂlemleri
de yap›lm›ﬂt›r.
b) Orhun An›tlar› Çal›ﬂmalar›: Orhun Vadisi’nde
bulunan depo-müzeye geçen y›l taﬂ›nm›ﬂ olan Bilge
Ka¤an ve Kül Tigin külliyelerine ait taﬂ eserlerde
çal›ﬂmalar›m›z devam etmiﬂtir. Genel olarak aﬂ›r› toz
kaplanm›ﬂ olan bu eserlerin malzemeleri, problemleri
ve görmüﬂ oldu¤u uygulamalar tespit edilerek, ilk aﬂamada temizlik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Uygun
kaidenin inﬂa edilmesi ve vincin temini ile yaklaﬂ›k
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bir as›rd›r yat›k halde ve parçalanm›ﬂ olan Bilge
Ka¤an An›t› onar›larak aya¤a kald›r›lm›ﬂt›r.
Bilge Ka¤an Külliyesi’nde yap›lan kaz› s›ras›nda, 2.
açmadan aç›¤a ç›kan koyun kemikleri ile 3. açmadan
aç›¤a ç›kan at baﬂ› alt çene kemi¤i orijinal yerlerinden, poliüretan köpük içerisine gömülerek güvenli
biçimde kald›r›lm›ﬂ, depoya taﬂ›nm›ﬂ ve koruma
uygulamas› yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Bilge Ka¤an Külliyesi’nde yer alan
kaplumba¤a kaide, 2 koç heykel ve 1 balbal kafas› ile
Kül Tigin Külliyesi’nde yer alan kaplumba¤a kaide,
Anonim 1’den 4 adet, Anonim 2’den 1 adet, Anonim
3’ten 3 adet eser ile bu alanlar içerisinde bulunan ve
eserlere ait oldu¤u düﬂünülen çok say›da taﬂ eser de
depoya taﬂ›narak, acil kaba koruma uygulamas›
yap›lm›ﬂ ve sonraki çal›ﬂma sezonlar›nda uygun koruma iﬂlemi yap›lmak üzere depolanm›ﬂt›r.

K›saltmalar Listesi
GAÇ
GR
RÇ/D
HÇ
EHÇ/D
DÇ
EDÇ
TÇ
OTÇ
‹TÇ
GKÇ
SKÇ
KÇ/D
SN
ND
ENÇ
yy
pt

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Geç Antik Ça¤
Geç Roma
Roma Ça¤›/ Dönemi
Hellenistik Ça¤
Erken Hellenistik Ça¤/ Dönem
Demir Ça¤›
Erken Demir Ça¤›
Tunç Ça¤
Orta Tunç Ça¤›
‹lk Tunç Ça¤›
Geç Kalkolitik Ça¤
Son Kalkolitik Ça¤
Kalkolitik Ça¤/ Dönem
Son Neolitik
Neolitik Dönem
Erken Neolitik Ça¤
yüzy›l
piﬂmiﬂ toprak

Sait Baﬂaran

Birkaç Yüksek Lisans (YL) ve Doktora (DT) Tezleri
‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Klasik Arkeolojisi
Baykan, D., "Assos Athena Tap›na¤› Heykeltraﬂl›k
Eserleri ve Bölgesel Mitolojiyle Ba¤lant›lar›", YL
(Dan: E. T. Tulunay).
Bilici, H., "Anadolu’da Apollon Betimleri", YL (Dan:
E. T. Tulunay).
Dural, M., "‹lias Ana Temas›n›n Yunan Sanat›na
Yans›malar›", YL (Dan: ‹. Delemen).
Kortano¤lu, R. E., "Phrygia Bölgesi Hellenistik Roma
Dönemleri Kaya Mezarlar›", DT (Dan: H.
Abbaso¤lu).
Özdizbay, A., "Perge Bat› Nekropolisi M2 Mezar
Yap›s›", YL (Dan: H. Abbaso¤lu).
Özgen, M., "Herakleia Latmos Kenti Topo¤rafyas›",
YL (Dan: H. Abbaso¤lu).
Tolun, V., "Assos Piﬂmiﬂ Toprak Figürinleri", DT
(Dan: H. Abbaso¤lu).
Türkmen, M., "Perge Aﬂa¤› ﬁehir Surlar›nda Roma
Dönemi Uygulamalar›na ‹liﬂkin Gözlemler", YL
(Dan: H. Abbaso¤lu).
Zeyrek, T. H., "Perge Konut Mimarisinin Anadolu
Konut Mimarisi ‹çerisindeki Yeri", DT (Dan: H.
Abbaso¤lu).
Eskiça¤ Tarihi
Avc›, C., "Yoncatepe Kaz›lar›nda Ortaya Ç›kar›lan
Demir Silahlar", 2001, YL (Dan: O. Belli).
Karabacak, F., "Yoncatepe Kalesi ve Nekropolünde
Ortaya Ç›kar›lan EDÇ Çanak Çömle¤i", 2001 YL
(Dan: O. Belli).
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Ulusoy, N., Y., "Anzaf Kalesi Demir Alet ve
Silahlar›", 2001 YL (Dan: O. Belli).
Y›lmaz, G., "Urartu Makyaj Tak›mlar›", YL (Dan: O.
Belli).
Konyar, E., "Kuzeydo¤u Anadolu EDÇ Kültürü", DT
(Dan: O. Belli).
Pullu, S., "Tabal Ülkesi", DT (Dan: O. Belli).
Y›lmaz, A., "Türk Dünyas›nda Balballar›n Yay›l›m›",
DT (Dan: O. Belli).
Hititoloji
Do¤an-Alparslan, M., "II. Muvattalli ve Dönemi", DT
(Dan: B. Dinçol).
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Budak, M., "Köﬂkerbaba ‹TÇ Çanak Çömle¤i", YL
(Dan: Ö. Bilgi).
Demirtaﬂ, F., "Hitit Çanak Çömle¤inin Biçimleri
Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi", YL (Dan: G.
Umurtak).
Ezer, S., "Gaziantep Bölgesi’nde Bulunmuﬂ Çark
Yap›m› Bir Çanak Çömlek Grubu", YL (Dan: G.
Umurtak).
Çavdar, Y., "M.Ö. 2. Biny›l› Bo¤a Heykelleri ve
Anadolu’daki Yeri", YL (Dan: Ö. Bilgi).
K›z›ltan, Z., "Samsun Bölgesi ‹TÇ Çanak Çömle¤i",
DT (Dan: Ö. Bilgi).
Salar, N., "‹kiztepe ‹TÇ Mezarl›¤›n›n Sosyal
Antropolojik Aç›dan De¤erlendirilmesi", DT
(Dan: Ö. Bilgi).
Sandalc›, S., "‹kiztepe ‹TÇ Çanak Çömle¤i", DT
(Dan: Ö. Bilgi).

Enstitü’den
Seramik Komisyonu Çal›ﬂma Raporu
Enstitümüzün 2001 y›l›nda yap›lan Genel Kurulu’nda, Enstitüye ba¤l› bir "Seramik Komisyonu"nun
kurulmas›na karar verildi. Bu aﬂamadan sonra yapt›¤›m›z görüﬂmelerde bu komisyonun alt çal›ﬂma gruplar›
halinde ve özellikle Anadolu’da baﬂlang›c›ndan itibaren çeﬂitli dönemlere ait yerli üretim olarak s›n›fland›r›labilen piﬂmiﬂ toprak malzemenin de¤erlendirilmesinin yararl› olaca¤› sonucuna var›ld›. Bu ba¤lamda,
a)- Prehistorik ve Protohistorik dönemler, b)- Demir
Ça¤› ve Klasik Ça¤lar olmak üzere iki ana çal›ﬂma
grubunun ve bu dönemler içinde yer alan çeﬂitli yerli
üretimler üzerinde çal›ﬂabilecek di¤er alt çal›ﬂma
gruplar›n›n oluﬂturulmas› ve bu konuda meslektaﬂlar›m›z›n fikirlerinin al›nmas› aﬂamas›na gelindi. Bu
bak›mdan Enstitü bülteninin bu say›s›nda, konu
hakk›nda henüz bilgisi olmayan, ya da iletiﬂim eksikleri yüzünden çal›ﬂman›n hangi aﬂamada oldu¤unu
bilmeyen meslektaﬂlar›m›za, yukar›da özetledi¤imiz
çerçevede olmak üzere bu alt çal›ﬂma gruplar›nda
faaliyetlerimize kat›lmalar›n› bekledi¤imizi duyuruyoruz.
Di¤er taraftan, yukar›da belirtti¤imiz çerçevede,
Anadolu’da yerli üretim Helenistik ve Roma Ça¤›
Serami¤i konusunda bir alt çal›ﬂma grubu oluﬂturduk.
Bu grup ilk aﬂamada konuyla ilgili yerli ve yabanc›
literatürü tarayarak bir kaynakça (bibliyografya) çal›ﬂmas› yürütmektedir. Yay›n taramas›, yaln›zca
baﬂl›¤›nda bu dönemlerin zikredildi¤i makale ve
kitaplara yönelik olmay›p, içerisinde bu dönemlere ait
malzemenin yay›nland›¤›, özellikle kaz› raporlar›n›n
taranmas›na ve tez çal›ﬂmalar›na da yöneliktir. Ayr›ca
Türkiye müzelerindeki koleksiyonlar hakk›nda da
bilgi toplanmaktad›r. Bu konuda An›tlar ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü’nün yard›mlar›n› ve katk›lar›n›
bekliyoruz. Söz konusu çal›ﬂman›n sonucunda, gerekli
mali kaynak da sa¤land›¤›nda, toplanm›ﬂ olan kaynaklar yay›nlanacakt›r.
Helenistik ve Roma Ça¤› Serami¤i çal›ﬂma grubunun
di¤er bir projesi de içerisinde kontekst buluntular ele
geçen mezarlar ve özellikle tümülüslerin modern
kronoloji ve araﬂt›rma ilkeleri ›ﬂ›¤›nda yeniden de¤erlendirilmesidir. Bu ba¤lamda Eskiﬂehir’deki Alpu
Tümülüsü’nün buluntular›, konuyla ilgilenen meslektaﬂlar›m›z aras›nda paylaﬂt›r›lm›ﬂ, yay›n haz›rl›klar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r.

Son olarak, Çukurova Üniversitesi (Adana) Arkeometri Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri ve kadrosuyla
birlikte "Kilikya Bölgesi Yerli Serami¤inin Arkeometrik ‹ncelemesi" konusunda bir projenin ön haz›rl›klar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi, piﬂmiﬂ toprak kaplar, tarihleme, bunu
üreten toplumun sosyal ve kültürel yap›s›n› tan›ma,
iliﬂkilerini ortaya koyma gibi, Eskiça¤ araﬂt›rmalar›
için elzem olan verilerin sa¤lanmas›nda tart›ﬂ›lmaz bir
öneme sahiptir ve ne yaz›k ki, bu konudaki araﬂt›rmalar henüz istenen düzeyde ve modern tekniklerden
tam olarak yararlanabilir durumda de¤ildir. Bu gecikmiﬂli¤imizin oluﬂturdu¤u baz› boﬂluklar›n, Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün patronlu¤unda ve komisyonumuza kat›labilecek meslektaﬂlar›m›z›n katk›lar›yla, k›sa zamanda kapat›labilece¤ini umuyor ve
desteklerinden dolay› Enstitümüz yönetimine ve
Genel Kurulu’na ve seramik araﬂt›r›c›s› meslektaﬂlar›m›za sayg›lar›m›z› sunuyoruz, 2002 y›l›nda baﬂar›lar diliyoruz.
Levent Zoro¤lu

Enstitü Kitapl›¤›ndan Haberler
Bir y›l› daha arkam›zda b›rakt›k. Kitapl›¤›m›z›n yeni
2002 y›l› envanter defteri, ilk kay›tlar›na kavuﬂuyor.
Kitapl›¤›m›z aç›s›ndan 2001 y›l› ne kadar bereketli
olduysa, bizler için de o kadar yorucu bir sene idi.
Ama yaln›z de¤ildik hiçbir zaman, biliyoruz ki çok
say›da bilimci ve ö¤renci, Türkiye’nin Ulusal Arkeoloji Enstitüsü’nün kütüphanesinin geliﬂmesini beklemektedir.
Geçen y›l, tüm kitaplar ve makalelerin envanteri bitirilmiﬂtir. Kitapl›¤›m›z haftada üç gün aç›k kalacak
hale getirilmiﬂ ve araﬂt›rmac›lar›n kullan›m›na sunulmuﬂtur. Kitap de¤iﬂ-tokuﬂumuz (exchange) artarak
devam etmiﬂtir ve gün geçtikçe de artmaktad›r. Bu
konuda, yerli ve yabanc› meslektaﬂlar›m›z bize çok
yard›mc› olmuﬂlard›r.
Planlar›m›z do¤rultusunda 2002 y›l› kitapl›¤›m›z için
bir ‘Evrim Senesi’ olacakt›r: Tüm kitap ve makalelerin kütüphane kayd› bir veritaban› olarak bilgisayar
ortam›na verilecektir. Bu iﬂlem bitti¤i zaman meslektaﬂlar›m›z ve ö¤rencilerimiz sadece kitapl›kta daha
rahat çal›ﬂmakla kalmayacak, ayn› zamanda veritaTÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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ban›na internetten de ulaﬂabileceklerinden dolay›,
d›ﬂardan arad›klar› tüm yay›nlar›n› ç›kar›p, planl› bir
ﬂekilde kütüphane çal›ﬂmalar›n› yürütebileceklerdir.
Böylece üç y›l önce baﬂlatt›¤›m›z kütüphane oluﬂturma çal›ﬂmalar›m›z sona erecek ve ça¤daﬂ bir Türk
Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü Kütüphanesi kurulmuﬂ
olacakt›r. Kitapl›ktan kütüphaneye olan evrimi, üç y›l
boyunca sizinle paylaﬂt›k, gelecek say›m›zda ‘Enstitü
Kütüphanesinden Haberler’ köﬂemizde sizlerle kütüphanemizin ‘Geliﬂme’ evresini paylaﬂaca¤›m›z› umuyoruz.
Çal›ﬂmalar›m›z, her zaman oldu¤u gibi, meslektaﬂlar›n ve kuruluﬂlar›n yard›mlar› ile yürütülmüﬂtür. Bu
nedenle, Prof. Dr. A. Dinçol, Prof. Dr. A.
Çilingiro¤lu, Prof. Dr. B. Dinçol, Prof. Dr. T. Efe,
Prof. Dr. N. Tuna, Prof. Dr. G. Wilhelm, Prof. Dr. M.
Korfmann, Prof. Dr. M. Salvini, Prof. Dr. O. Belli,
Prof. Dr. Ö. Bilgi, Prof. Dr. S. Durugönül, Doç. Dr. V.
Çelgin, Doç. Dr. B. Demiriﬂ, Yard. Doç. Dr. H.
Sa¤lamtemir, Dr. J. Marzahn, Jana SouckovaSiegelova, V. Donbaz, H. ‹nan, A. Boratav, M. Ateﬂ,
Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Yap› Kredi Kültür Merkezi, Ege Yay›nlar›,
Sadberk Han›m Müzesi ve Homer Kitapevi’ne
enstitümüze ba¤›ﬂlad›klar› yay›nlardan dolay› çok
teﬂekkür ediyoruz. Enstitümüz bu gibi ba¤›ﬂlar sayesinde, k›sa zamanda ülkemizin önde gelen Eskiça¤
Bilimleri Kütüphaneleri aras›nda yer alacakt›r.
Yeni y›l›n›z›n da bol kitapl› geçmesi dile¤iyle...

Enstitü Kitapl›¤›na Yeni Gelen
Yay›nlar

Basedow, M.A., Beﬂik-Tepe- Das Spaetbronzezeitliche
Graeberfeld, Mainz, 2000.
Baydur, N - N. Seçkin, Tarsus Donuktaﬂ Kaz› Raporu,
‹stanbul, 2001.
Belli, O - V. Bahﬂaliyev, Nahçivan Bölgesi’nde Orta
ve Son Tunç Ça¤› Boya Bezemeli Çanak Çömlek
Kültürü, ‹stanbul, 2001.
Berbe, H., Kaiser Augustus, Leipzig, 1938.
Bilgi, Ö., Protohistorik Ça¤’da Orta Karadeniz
Bölgesi Madencileri/Protohistoric Age Metallurgists of the Central Black Sea Region, ‹stanbul,
2001.
Binyon, L - J.V.S. Wilkinson; Gray, B., Persian
Miniature Painting, London, 1933.
Brommer, F., Herakles II- Die Unkanonischen Taten
des Helden, Darmstadt, 1984.
Özgüven, B., Osmanl› Macaristan›’nda Kentler,
Kaleler, ‹stanbul, 2001.
Canpolat, F. (Ed.), Bo¤azköy’den Karatepe’yeHititbilim ve Hitit Dünyas›n›n Keﬂfi, ‹stanbul,
2001.
Çay, A., Anadolu’da Türk Damgas›, Ankara, 1982.
Çulpan, C., Türk Taﬂ Köprüleri, Ankara, 1975.
Der Grosse Duden, Stilwörterbuch, Leipzig, 1938.
Deutsches Archaeologisches Institut (Ed.), Archaeologische Entdeckungen I ve II, Mainz, 2001.
Donbaz, V - S. Parpola, Neo-Assyrian Legal Texts in
Istanbul, Saarbrücken, 2001.
Efe, T., Orman Fidanl›¤›, ‹stanbul, 2001.
Erginer, G., Kurban, ‹stanbul, 1997.

Kitaplar:
Akurgal, E., Die Kunst Anatoliens von Homer bis
Alexander, Berlin, 1961.
Akurgal, E., Eskiça¤da Ege ve ‹zmir, ‹zmir, 1993.
Ateﬂ, M., Mitolojiler ve Semboller-Anatanr›ça ve
Do¤urganl›k Sembolleri, ‹stanbul, 2001.
Ateﬂ, M., Mythology and Symbols-Symbols of
Goddness and Fertility II, Istanbul, 2000.
Ayverdi, E.H., Fatih Devri Mimarisi, ‹stanbul, 1953.
Bahrami, M., Gurgan Faiences, Kairo, 1949.
Bak›rer, Ö., Onüç ve Ondördüncü Yüzy›llarda
Anadolu Mihrablar›, Ankara, 1976.
26

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

Erzen, A., ‹lkça¤ Tarihinde Trakya, ‹stanbul, 1994.
Fischer-Graf, U., Spiegelwerkstaetten in Vulci, Berlin,
1980.
Gibbon, E., Roma ‹mparatorlu¤u’nun Geriliyiﬂ ve
Çöküﬂ Tarihi IV- Bizans, ‹stanbul, 1994.
Grosser Historischer Weltatlas I (2 cilt), München,
1954.
Hauptmann, H., The Indus, Cradle and Crossroads of
Civilizations/Pakistan-German Archaeological
Research, Islamabad, 1997.
Hayat, Türkiye Ansiklopedisi.
Homer, Ilias, Stuttgart, 1979.
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Homer, Odyssee, Leipzig, 1938.

Lloyd, S - D.St. Rice, Alanya, Ankara, 1989.

Homer, Odyssee, Stuttgart, 1979.

Mathias, T., Das neue deutsche Wörterbuch, Leipzig,
1930.

Horaz, Die Gedichte des Horaz, München, 1937.
Hunger, H., Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie, Wien, 1959.

Menge, H., Langenscheidts Taschenwörterbuch.
Deutsch-Griechisch, Berlin, 1911.

Hürlimann, M., Der Erdkreis, Berlin/Zürich, 1935.

Menge, H., Langenscheidts Taschenwörterbuch.
Deutsch-Lateinisch, Berlin, 1964.

Jobst, W., Römische Mosaiken aus Ephesos I. Die
Hanghaeuser des Embolos (Forschungen in
Ephesos VIII/2), Wien 1977.

Menge-H., Griechisch-Deutsches Wörterbuch, Berlin,
1913.

K›r›mtay›f, S., Converted Byzantine Churches in
Istanbul, ‹stanbul, 2001.

Menzel, Th., ⁄›hannüma- Die altosmanische Chronik
des Mevlana Mehemmed Neschri I-II, Leipzig,
1951.

Kitto, H.D.F., The Greeks, Harmondsworth, 1972.
Kleist, H. von (çev.A. Cemal), Amphitryom, ‹stanbul,
1995.
Kollektif, Aspendos und Perge, Antalya.
Kollektif, Bursa, ‹stanbul, 1948.
Kollektif, Dtv Reise Textbuch Istanbul, München,
1987.
Kollektif, Troia-Traum und Wirklichkeit (+ kitapta yer
alan metinlerin türkçe çevirileri içeren cilt),
Stuttgart, 2001.

Mommsen Th., Das Römische Imperium der
Caesaren, Berlin, 1941.
Müller-Wiener, W., ‹stanbul’un Tarihsel Topo¤rafyas›, ‹stanbul, 2001.
Natur und Mesch I- Weltraum und Erde, Berlin,
Leipzig, 1926.
Natur und Mesch II-Das Leben und seine
Entwicklung, Berlin, Leipzig, 1926.
Natur und Mesch III-Der Mensch und seine
Entwicklung, Berlin, Leipzig, 1926.

Kornemann, E., Römische Geschichte. Die Kaiserzeit,
Stuttgart, 1939.

New Larouse Encyclopedia of Mythology, London,
1968.

Kornemann, E., Römische Geschichte. Die Zeit der
Republick, Stuttgart, 1938.

Onurkan, S., Do¤u Trakya Tümülüsleri Maden
Eserleri, Ankara, 1988.

Königs, W., Türkei, München 1988.

Ovidius Naso (çev. Ç. Dürüﬂken), Karadeniz’den
Mektuplar, ‹stanbul, 1999.

Krais, U., Kleine Geschichten aus dem alten Rom,
Stuttgart, 1940.

Ovidius, Liebeskunst, München, 1940.

Krais, U., Kleine Geschichten aus Hellas, Stuttgart,
1939.

Owen, D.I - G. Wilhelm, Nuzi at Seventy-Five
(Studies on the Civilization and Culture of Nuzi
and the Hurrians 10), Maryland, 1999.

Lamer, H., Wörterbuch der Antike, Leipzig, 1933.
Larouse Encyclopedia of Ancient & Medieval History,
London, 1967.
Larouse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art,
Middlesex, 1963.
Larouse Encyclopedia of Modern History From 1500
to the Present Day, Sussex, 1968.
Larouse Encyclopedia of Prehistoric & Ancient Art,
Prague, 1967.
Latacz, J., Homeros: Bat›n›n ‹lk Ozan›, (Çev. D. Ç.
Sazc›), ‹stanbul, 2001.

Österreichisches Archaeologisches Institut, Das
Mausoleum von Belevi (Forschungen in Ephesos
VI),Wien, 1979.
Österreichisches Archaeologisches Institut, Die
Johanneskirche (Forschungen in Ephesos IV/3),
Wien, 1951.
Peschlow-Bindokat, A., Der Latmos- Eine unbekannte
Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste,
Mainz, 1996.
Plato, Die Verteidigung des Sokrates-Kriton, Leipzig.
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R›fat, S., Herakleitos-Bir Kapal› Söz Ustas›yla
Buluﬂma Denemesi, ‹stanbul, 1998.

Yalouris, N., Pegasus. Ein Mythos in der Kunst,
Mainz, 1987.

Rostovzeff, M., Geschichte der alten Welt. Der Orient
und Griechenland, Leipzig, 1941.

Zimmer, G., Neues zur griechischen Bewaffnung
(Eichstaetter Antrittsvorlesungen 8), Eichstaett,
2001.

Rostovzeff, M., Geschichte der alten Welt. Rom,
Leipzig, 1942.
Rumpf, A., Yunan ve Roma Sanat›, ‹stanbul, 1961.
Saltuk, S., Arkeoloji Sözlü¤ü, ‹stanbul, 1993.

Zoro¤lu, L., Kelenderis I-Kaynaklar›, Kal›nt›lar›,
Buluntular›, Ankara, 1994.

Schwab, G., Sagen des klassischen Altertums, Leipzig.

Zoro¤lu, L., Tarsus-Tarihi ve Tarihsel An›tlar›,
Ankara, 1995.

Seneca (çev. B. Demiriﬂ), Ruh Dinginli¤i Üzerine,
‹stanbul, 1999.

Süreli Yay›nlar:

Simon, E., Melager und Atalante, Bern, 1970.
Strocka, V.M., Die Wandmalerei der Hanghaeuser in
Ephesos (Forschungen in Ephesos VIII/1), Wien,
1977.
Sueton, Caesarenleben, Leipzig, 1936.
ﬁahin, N., Zeus’un Anadolu Kültürleri, ‹stanbul,
2001.
Umar, B., Türkiye’deki Tarihsel An›tlar, ‹stanbul,
1995.

Antike Welt 6, 2000.
Studia Troica 10, 2000.
Arkeoloji ve Sanat Dergisi 100, 101/102, 103/104.
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 39/1 (1997) - 43/1
(2001).
Chiron-Mitteilungen der Kommision für alte
Geschichte und Epigraphik des Deutschen
Archäologischen Instituts 27 (1997) – 29 (1999).

Üstüner, A.C., Antik Yunan Keramik Sanat›, ‹stanbul,
1999.

Olba 3 (2000)- 4 (2001).

Vatin, N - St. Yerasimos, Les Cimetieres Dans La Ville
- Statut, Choix et Organisation des Lieux
d’Inhumation dans Istanbul Intra Muros (Varia
Turcica XXXV), Istanbul, 2001.

Sanat Dünyam›z 80, 2000 (Arkeoloji: Dipten Gelen
Sanat adl› say›s›).

Vorderasiatisches Musaum Berlin (Ed.), Geschichte
und Geschichten zum hundertjaerigen Bestehen,
2000.
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Wilhelm, G. (Ed.), Zwischen Tigris und Nil- 100
Jahre Ausgrabungen der Deutschen Orient
Gesellschaft in Vorderasien und Aegypten, Mainz,
1998.

Sanat Tarihi Defterleri 1 (1996); 2 (1998); 3 (1999); 5
(2001)
Tepekule Tarih Yerel Tarih Araﬂt›rmalar› Dergisi 2,
2000.
Cogito, 17, 1999 (Bizans adl› say›s›).
Palmet I (1997)-II (1998)- III (2000).
Metin Alparslan

Hüseyin ‹nan, Annesi Prof. Dr. Jale ‹nan’a Ait
Bir Grup Kitab›
Enstitümüze Ba¤›ﬂlad› !

Say›n Hüseyin ‹nan, annesi merhum
hocam›z Prof. Dr. Jale ‹nan’a ait, ço¤unlukla Klasik Arkeoloji konulu 60 adet kitab›
Enstitümüze ba¤›ﬂlam›ﬂt›r. Hassasiyetinden
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dolay› kendisine bir kez daha teﬂekkür
ediyor, Türk arkeolojisinin temel taﬂlar›ndan olan Jale Hocam›z› bu vesileyle tekrar
sayg›yla an›yoruz.

E n s t i t ü m ü z
h i m a y e s i n d e

art›k
yan›m›zda

Sponsorlar›m›z ve Enstitüye Kazand›rd›klar›
Ak›n Erayd›n: Perde kumaﬂlar›.
Aytekin Özalp: Termosifon.
B. Bermek: Arac›l›¤›yla TEKNOSAN’dan faks.
Belk›s Dinçol: Maddi yard›m.
Borusan: Binan›n ›s›cam pencereleri ve nakit olarak
Enstitünün y›ll›k giderleri.
Bülent Akbaﬂ: Bültenin ( 11-12. say›) bas›m giderleri.
Cartoon Hotel: Enstitü konferanslar› için yer.
Cengiz Üstünel: Maddi yard›m.
Cevat Tahmaz: Eﬂyalar›n nakli için kamyonet tahsisi.
Çelik Gülersoy: Arac›l›¤›yla Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu’ndan çat› onar›m› için
malzeme, perde, ayna, koltuk tak›mlar› ve
gravürler.
Eser Abbaso¤lu: Maddi yard›m.
Garanti Leasing: Enstitü kütüphanesinin ayl›k giderleri için maddi destek.
Gökalp Özkan: S›hhi tesisat ve fayanslar.
Haluk Abbaso¤lu: Telsiz telefon.
Harun Y›lmaz: Kendisi ve arac›l›¤›yla EGEBANK,
çok say›da dolap, masa, koltuk, bilgisayar ve
scanner.

Hilton Otel: Prof. Dr. Filiz Meriçli arac›l›¤›yla Hilton
Oteli’nden iki adet misafir yata¤›.
‹ffet Ok: Ahﬂap lambiri.
‹lhami Kuru: Arac›l›¤›yla Kuruo¤lu Tekstil’den yer
döﬂemeleri.
Murat Öztürk: Arac›l›¤›yla Çelebi Holding’den
maddi destek.
Pekerler ‹nﬂaat San. Ltd. ﬁti.’nden Recai Peker:
Restorasyon ve baz› inﬂaat malzemesinin temini.
Ramazan Gürdal: Arac›l›¤›yla Koza Davetiye ve
Tebrik’ten tüm enstitü davetiyelerinin bas›m›.
Sami Buhari: Maddi yard›m.
Semih Y›lmaztürk: Slayt perdesi, telefon ve sehpa.
ﬁeref ﬁenok: Arac›l›¤›yla ‹ZOSAN A.ﬁ.’den binan›n
iç ve d›ﬂ boyas›.
Taylan Sabuncu: Buzdolab› ve telsiz telefon.
Turan ‹til: Maddi yard›m.
Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k: Enstitü bülteninin
13. say›s›n›n bas›m›.
Binam›z›n yang›n sigortas›, Garanti Bankas›
Niﬂantaﬂ› ﬁubesi ve Bartu Özalp taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r.
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