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Editörden

“Din ve Ritüel” Kavramlar› Üzerine
Bir Söyleﬂi

Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü Haberler, ulaﬂabildi¤imiz bilimsel etkinlikleri, yay›n faaliyetlerini ve Enstitü
ile ilgili geliﬂmeleri duyurmaya devam etmektedir. Gün
geçtikçe artan ilgi ve özellikle genç meslektaﬂlar›m›z›n
iletiﬂim a¤›m›za katk›s› oldukça memnuniyet vericidir.
‹ﬂte bu say›da ayr›nt›lar›n› bulaca¤›n›z birkaç yeni
geliﬂme:

“Din ve Ritüel” kavramlar› üzerine, Türk Eskiça¤
Bilimleri Enstitüsü Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Dinçol ile
gerçekleﬂtirilen bir sohbete, bu say›m›zda baﬂ makale
olarak yer verdik. Kendilerine, bize de¤erli ve özgün
görüﬂlerinden faydalanma f›rsat› verdi¤i için teﬂekkür
ederiz.

Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün 2002 y›l›nda,
Taksim’de Cartoon Hotel’de organize etti¤i toplant›lara
konuﬂmac› olarak Prof. Dr. Güven Arsebük, Prof. Dr.
Coﬂkun Özgünel, Prof. Dr. Jak Yakar ve Prof. Dr.
Manfred Korfmann kat›ld›. Geniﬂ bir izleyici kitlesi
taraf›ndan izlenen bildirilerin metinleri Enstitü’nün ilk
süreli yay›n› Colloquium Anatolicum’da bas›lacakt›r.

Meltem Alparslan: Hitit dini hakk›nda özetle bilgi verir
misiniz?

Anadolu arkeolojisinde son y›llara kadar daha çok
"Karanl›k Dönem" olarak adland›r›lan Geç Tunç Ça¤›
sonras›ndaki birkaç yüzy›ll›k süreç, yeni bulgular
›ﬂ›¤›nda sorgulanacakt›r. "De¤iﬂimi Tan›mlama Anadolu
ve Yak›n Çevresinde Tunç Ça¤›’ndan Demir Ça¤›’na
Geçiﬂ" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yuvarlak masa toplant›s›, Türk
Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipli¤inde 8-9
Kas›m 2002 tarihinde yine Cortoon Hotel’de yap›lacakt›r. Taslak program Enstitü’den bölümündedir.
Haberler’in 14. say›s›nda baﬂ makale olarak Prof. Dr. Ali
M. Dinçol ile "Din ve Ritüel" kavramlar› üzerine yap›lan
bir söyleﬂiyi sunuyoruz. Kitap Dünyas›ndan bölümünde
2001 ve 2002 y›l›nda bas›lan en yeni yay›nlar ve kitap
tan›t›mlar› yer almaktad›r. Ayr›ca bilimsel toplant›
haberleri, 2001 y›l› kaz› ve araﬂt›rmalar›ndan ilk notlar,
çal›ﬂ›lmaya baﬂlanan yüksek lisans ve doktora tezleri bu
say›da da yer almaktad›r.
Enstitü’den bölümünde ayr›ca katk›lar›n›zla geliﬂmekte
olan kütüphanemiz, üyelerimiz ve yeni projelerimiz
hakk›nda haberler bulacaks›n›z.
Çal›ﬂmalar›n›z›n ilk sonuçlar›n› Haberler’de bizimle
paylaﬂman›z dile¤iyle.
Kemalettin Köro¤lu

Enstitü Yay›nlar›ndan
Bask›s› tükenmiﬂ olan, S. Alp’in Hititlerin Mektuplaﬂmalar›, ‹. Fazl›o¤lu’nun Eskiça¤’da Dokuma,
Ü. Serdaro¤lu’nun Eskiça¤’da T›p adl› yay›nlar›n›n
ikinci; B. Demiriﬂ’in Eskiça¤’da Yaz› Araç ve
Gereçleri’nin ise üçüncü bask›s› yap›lm›ﬂt›r. Arka
kapakta listesini sundu¤umuz yay›nlar›m›za Ege
Yay›nlar›’ndan ulaﬂ›labilir.
Ege Yay›nlar›
Aslan Yata¤› Sokak, Sedef Palas Apt.
No: 35/2, 80060 Cihangir/‹stanbul
Tel: (0212) 249 0520 Faks: (0212) 244 3209

Ali Dinçol: Hitit dini ve Hitit pantheonu, yani tanr›lar
toplulu¤u, farkl› etnik kökenlere ait pek çok tanr›y›
içerir. Hitit dini de dolay›s›yla bu kutsad›¤› tanr›lar
nedeniyle pek çok halk›n ve toplumun dinsel ö¤elerini
içinde bar›nd›r›r. Bunu normal karﬂ›lamak laz›m, çünkü
Hitit Devleti bir imparatorluktur. ‹mparatorluklar› di¤er
yönetim sistemlerinden ay›ran unsur, birbirinden farkl›
birçok etnik kökenli bir tebaya, bir uyru¤a hükmetmeleridir. Dolay›s›yla farkl› etnik kökenden gelen topluluklar›n bir arada yaﬂamas›n› sa¤lamak için, genellikle
imparatorluklarda birleﬂtirici ö¤e olarak, tüm bu topluluklardan al›nan tanr›lar›n bir resmi pantheon içinde
toplanmas› öngörülür. Bu uygulama ayn› zamanda
politik bir tercihtir. Tüm bu halklar›n tanr›lar›n›n resmi
pantheonun içine konulmas›yla, bu toplumlar›n da bir
arada yaﬂamak üzere devlete ba¤lanmalar› amaçlan›r.
Hitit dini içinde hem kendilerine özgü Hint-Avrupal›
dinsel elemanlar görülür, hem Anadolu’ya geldikleri
zaman karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar› Hatti kökenli dinsel ö¤eler
görülür, hem de Hint-Avrupal› soydan gelen Luwi ve Pala
dini inançlar› ve tanr›lar› Hitit resmi dini ve pantheonu
içinde yer al›r. Bunlar›n yan› s›ra Hurriler arac›l›¤› ile
Mezopotamya’dan Sümer ve Babil tanr›lar› ve dinsel
elemanlar› ve sadece Hurri kökenli olan tanr› ve tanr›çalar da Hitit dini içine kar›ﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca Hurriler ile
birlikte bulunan ‹ndo-Ari etnik zümrenin tanr›lar› yine
bu Hitit tanr›lar› içine sokulmuﬂtur.
Hitit dininde syncretizm, yani “birçok dinin ya da
görüﬂün kaynaﬂmas›” vard›r, diyebiliriz. Syncretizm
kelimesinin kökeni, Yunanca “birleﬂtirmek, ba¤lamak”
anlam›na gelen “synkretizein”dir.
M. A.: Ritüel nedir?
A.D.: Her dinin iki k›sm› vard›r; birinci k›sma teorik,
ikinci k›sm›na dinin pratik k›sm›, diyebiliriz. Dinin
teorik k›sm›n› teoloji veya dinin felsefesi olarak
niteleyebiliriz. Mesela Hitit dinindeki teori nedir, yahut
dinin ana fikri ya da felsefesi nedir? ‹nsanlar›n hayat›nda olabilecek iyi ve kötü ﬂeylerin tanr›lardan geldi¤i,
tanr›lar›n efendi ve insanlar›n da köle konumunda
oldu¤u, insanlar›n tanr›lara ancak iyi hizmet ettikleri
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zaman iyi ve sa¤l›kl› bir hayata kavuﬂabilecekleri, aksi
halde bir efendi kölesini nas›l cezaland›r›rsa tanr›lar›n da
onlar› ayn› ﬂekilde cezaland›rabilece¤i ﬂeklinde bir
düﬂünce, mesela Hitit dininin ana felsefesi olarak
düﬂünülebilir. Böyle bir düﬂünce yap›s› çok tanr›l› dinlerde oldu¤u kadar, tek tanr›l› dinlerde de dinin felsefesi
olabilir. Mesela H›ristiyanl›kta trinite dedi¤imiz, teslis
dedi¤imiz üçleme, yani Meryem, ‹sa ve Ruh-ül Kudüs
üçlüsü dinin esas yap›s›n› oluﬂturur. Ayr›ca Müslümanl›k
dininin teolojik doktrini kabul edebilece¤imiz, H›ristiyanl›k ve di¤er dinlerden farkl› baﬂka bir olgu olan,
Allah’›n tek ve ebedi olmas›, do¤mam›ﬂ ve do¤urtmam›ﬂ
olmas› da Müslüman dininin doktrini olarak ortaya
ç›k›yor. Bunu da ‹slam’›n ana felsefesi olarak kabul edebiliriz. Dolay›s›yla, her dinde bir teorik k›s›m vard›r,
ﬂeklinde düﬂünebiliriz. Bahsetti¤imiz dinin ayn› zamanda
inanç k›sm›d›r. Bunun yan› s›ra bir de bu inanc›n uygulama k›sm› vard›r ki, o da ibadettir. Yani inanç ve ibadet,
dinin teori ve pratik k›s›mlar›n› oluﬂturur. Farkl› bir
ifadeyle, teori=inanç ve pratik=ibadet’tir.
‹badet ya da yeni Türkçe’si ile ‘tap›nma’ nas›l yap›lacakt›r. Tap›nman›n her dinde belirli kurallar› oldu¤unu
görüyoruz. Kilisede yap›lan her türlü ayinlerin, camideki
namaz›n, sinagogdaki ibadetlerin hepsi birer tap›nmad›r
ve bu tap›nman›n nas›l yap›laca¤›na dair bir yönetmelik
vard›r. Yani bunlar›n hepsi bir ritüele ba¤l› olarak yap›l›r.
Ritüel kelimesi, Latince ritus’tan gelir. Ritualis ise
‘ritüele ait’ demektir. Ritüel, bu tap›nma iﬂleminin nas›l
yap›laca¤›n› gösteren bir yönetmeliktir. Ritüelin esas›
her zaman ayn› iﬂlemin yap›lmas› ya da tekrarlanmas› ve
her ayr›nt›n›n ayn› kalmas›na dayan›r. Yani namaz k›larken düﬂününüz ki; ne zaman hangi namaz sûreleri okunacakt›r, ne zaman rükû, ne zaman secde yap›lacakt›r;
bunlar›n s›ras› bellidir ve de¤iﬂmez. Di¤er dinlere de
bakt›¤›n›z zaman rahibin ne zaman ve nas›l baz› dinsel
iﬂlemleri yerine getirece¤i bellidir ve bunlar her zaman
ayn› ﬂekilde tekrarlan›r. Örne¤in; bir papaz›n, buhurdan›
ne zaman sallayaca¤›, ne zaman yerinden kalkaca¤›, ne
zaman dua okuyaca¤› hep bellidir. Bütün ayr›nt›lar› ile
ö¤retilmiﬂtir ve bu ö¤reti iﬂini ritüel dedi¤imiz kavram
yapar ve bunlar hiçbir zaman de¤iﬂtirilmez. Bu de¤iﬂmez
uygulama ço¤u ilkel insanda iﬂin “inanç” k›sm›ndan önde
gelir. Pascal’›n deyiﬂiyle “diz çök, dua et, inan›rs›n!”

kaydedilmiﬂ oldu¤unu görüyoruz. Bunlar›n yaz›l› olarak
saklanm›ﬂ olmas›, bu ritüellerin de¤iﬂmezlik ilkesinden
kaynaklan›yor. Ritüeller her uygulan›ﬂ›nda ayn› ﬂekilde
yap›ls›n diye, tüm ayr›nt›lar›yla bu ﬂekilde kaydediliyor
ve anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla bu kay›tlara bakarak da ö¤retiliyor ve uygulan›yor. ‹ﬂte uygulaman›n, bu denli ayr›nt›l›
bir ﬂekilde tabletlere geçirilip saklanmas›n›n amac›
budur.
Dinsel ritüellerin d›ﬂ›nda ‘sihir ve büyü (majik) ritüelleri’
vard›r. Bu tür ritüeller için yar› dinsel, yani kökenini
dinden alan dinin bir uygulama biçimi yahut bir uygulama alan›d›r, diyebiliriz. Baﬂka türlü söyleyecek olursak,
magie, dinin “pragmatik” yani gereksinimlere yönelik
olan ve “uhrevî” de¤il “vulger” yani halk›n uygulad›¤›
bir kesimidir. Hastal›klar› tedavi etmek, baz› kötülük ya
da günahlardan ar›nd›rmak gibi iyi niyetle yap›labildi¤i
gibi, bir de kötülük etmek amac›yla da bu tür ritüellerin
uygulanmas›na baﬂvurulur. Ama bu amaçla yap›ld›¤›nda
ad› ‘Kara Büyü / Black Magic / Schwarze Magie’ olur.
‹yi niyetli yap›lan bu sihir ya da büyü ritüellerini t›p
alan›nda görüyoruz. Hitit t›bb›nda bir tak›m bitkilerden
veya minerallerden elde edilen droglarla tedavi yap›lmaya çal›ﬂ›l›rken, bunun yan›nda majik ritüeller de uygulan›yor. Hemen eklemek gerekir ki, bilimlerin esas›n› da
bu ‘magie’ ve ‘sihir’ oluﬂturur. Bugünkü kimya dedi¤imiz bilimin anas› olan, al-chemie ya da simya, yine bu
sihir ve büyülerin yard›m›yla alt›n elde etmeye çal›ﬂ›rken ortaya ç›km›ﬂt›r. Dolay›s›yla bilimin kökenini de
sihir ve büyüye dayand›rabiliriz.
Dinsel ve sihir/büyü ritüellerinin yan› s›ra bir de ‘sosyal
ritüeller’ vard›r. Bu tür ritüeller toplumsal kurumlarla
ilgili ritüellerdir. Toplumsal kurumlar olarak evlenme,
cenaze (Totenritual)-Hititler cenaze törenlerine önem
vermekteydiler, çünkü bu törenler ayr›nt›l› olarak tabletlere kaydedilmiﬂtir-, H›ristiyanlar›n vaftiz töreni, Müslümanlar›n sünnet töreni, Musevilerin bar-mitzva denilen
erkek çocuklar›n eriﬂkinli¤e geçiﬂinde yap›lan törenler
say›labilir. Bu tür sosyal ritüellerin yan› s›ra, bugün de
toplumlarda yeni yeni baz› ritüellerin ortaya ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Bizde uygulanmaya baﬂlayan askere u¤urlama töreninin, toplumumuzda art›k neredeyse yerleﬂmiﬂ
oldu¤unu, hatta tehlikeli boyutlara uzanan uygulamalar›yla göze çarpt›¤›n› söyleyebiliriz.

M.A.: Farkl› ritüel türleri var m›d›r?

M.A.: Ritüeller hangi amaçlarla yap›l›r?

A.D.: Ritüellerin farkl› türleri vard›r. Hitit dinini esas
olarak ald›¤›m›za göre, Hititlere göre konuyu ele alaca¤›z.
Buna göre Hititlerin ‘dinsel ritüelleri’ vard›r. Bu dinsel
ritüeller tanr›lar için yap›lan, tanr›lara ibadet için yap›lan
ve beli bir takvime göre gerçekleﬂtirilen ritüellerdir. Bu
ritüeller tanr›lar için oldu¤u kadar baz› mevsimler ve
özellikle baz› semavi olaylar için de yap›l›yordu. Bu tür
ritüellerin baz›lar›n› da ‘bayram ritüelleri’ olarak nitelendiriyoruz ve bu ritüellerin Hititlerde tüm ayr›nt›lar›yla

A.D.: Ritüelleri türlerine göre s›n›flara ay›rd›¤›m›z
zaman amaçlar›na da bakmam›z gerekir. Özellikle dinsel
ritüellerin amac› tanr›lar› hoﬂnut etmektir. Bu tür ritüellerin baﬂl›ca amac› budur. Daha önce de de¤indi¤imiz
gibi hoﬂnut edilmedi¤i taktirde tanr›lar›n öfkeleri, sadece
bu ritüelleri uygulamayan kral ve ailesine karﬂ› de¤il,
bütün ülkeye ve ahalisine, zarar verebilmektedir. Tüm
insanlara genelleﬂtirilen öfkenin getirece¤i salg›n
hastal›klar, kurakl›k gibi zararlardan korunmak gerek-
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mektedir. Ayr›ca söz konusu suç e¤er bir ﬂahsa, örne¤in
bir krala ait ise bu suçun cezas›n›n babadan o¤ula geçti¤ine inan›l›rd›. Dolay›s›yla tanr›lar›n hoﬂnut edilmesi
için yap›lan tüm bu ritüeller çok önemlidir. Ritüellerin
uygulanmas› bir inanc›n belirtilmesinden çok bir yükümlülüktür ve yap›lmad›¤› taktirde bütün ülkeyi zarara
u¤ratacakt›r. Bu bak›mdan Hitit kral› ‘baﬂ rahip’ olarak
bu yükün alt›ndad›r. Hitit kral›n›n ikinci bir görevi de
‘baﬂ komutanl›k’t›r. Kral, ritüellerin zaman›nda yap›lmas› sorumlulu¤unu öylesine ciddiye almak zorundad›r ki,
bazen önemli bir askeri seferde ‘baﬂ komutan’ olarak yer
al›rken, tanr›lar için düzenlenmesi gereken bir ritüelin
yap›lmas› için askeri seferi yar›da b›rakarak, ülkesine
dönmek zorunda kalmaktad›r.
Ritüelleri amaçlar›na göre düﬂündü¤ümüzde bir de
‘kathartik ritüeller’ vard›r. Oldukça önemli olan bu
ritüeller günahlardan ar›nd›rma ayinleridir. Tek tanr›l›
dinlerde de günahlardan ar›nd›rmak için baz› ritüeller
içeren iﬂlemlerin yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bunlara
temizlenme ya da ar›nd›rma anlam›na gelen tathir denir.
Müslümanl›kta ‘gusül abdesti almak’, günahlardan
ar›nd›rma amac› içeren bir ritüeldir. Hititlerde kathartik
ritüellerde temizleme unsuru olarak özelikle iki ana ö¤e
görüyoruz; ‘ateﬂ’ ve ‘su’.
Amaçlar›na göre ritüellerden bir di¤eri ‘günahlar›n aff›’na yöneliktir. Tanr› ile bir tür bar›ﬂma olarak kabul edebilece¤imiz bir amac› içerir. Yani tanr›ya yap›lan bir suç
ya da ihmalin sonucunda olabilecek kötülükleri bertaraf etmek üzere gerçekleﬂen bir bar›ﬂmad›r. Burada tanr›ya bir yakar› yap›l›r ve bu yakar› tanr› taraf›ndan kabul
edilirse bir bar›ﬂ sa¤lan›r.
Üçüncü bir amaç, ‘tanr›lar›n öfkesini yat›ﬂt›rma’d›r. Bu
da genellikle kurban ritüelleri ile gerçekleﬂtirilir.
Günahlar›n aff› ve öfkenin yat›ﬂt›r›lmas› birbirinden çok
da farkl› ﬂeyler de¤ildir ve dolay›s›yla ikisinin amac›n›
da birbirinden ay›rmak mümkün de¤ildir. Tanr›lara bir
tak›m adaklar adanarak, onlara olandan daha fazla ilgi
gösterilerek, öfkesinin yat›ﬂt›r›lmas› sa¤lanm›ﬂ olur.
M.A.: Ritüellerde kullan›lan araçlar nelerdir?
A.D.: Ritüellerde pek çok eﬂya kullan›l›yor. Bu sihir ve
büyü ritüellerinde baz› usüller vard›r; bunlardan biri
‘benzetme’ ya da analogie dedi¤imiz metoddur. Bunun
nas›l yap›ld›¤›ndan da biraz bahsedelim; herhangi bir
nesne al›n›yor ve bir benzetme yap›l›yor, ﬂöyle ki bir
avuç toprak al›n›yor ve bu toprak avuçta s›k›l›p toz hale
getirilirken deniyor ki, ‘bu toprak nas›l toz haline geliyorsa’, yahut bir tunç çivi ya da kaz›k binan›n temeline
çak›l›yor, sonra deniyor ki, ‘bu tunç kaz›k nas›l ebedi
ise’. Baﬂka bir örnek vermek gerekirse; bir saman çöpü
suya b›rak›l›yor ve ‘bu saman çöpü nas›l su ile buradan
uzaklaﬂ›yorsa’ deniyor. Böyle bir tak›m benzetmeler
yap›larak analogie büyüsü uygulan›yordu. Bu örneklerin

d›ﬂ›nda analogie yap›labilecek çeﬂitli birçok eﬂya da
kullan›l›yordu.
Bunun d›ﬂ›nda bir de ‘sübstitüsyon ritüelleri’ (=yerini
tutma) vard›r. Bunun ana konusu ﬂudur; bir insan›n
yerine bir hayvan› koymak. Bu tür ritüeller asl›nda tek
tanr›l› dinlerde de vard›r. Müslümanl›kta kurban uygulamas› bu ﬂekilde ç›km›ﬂt›r. Kendi o¤lunu kesmek ve
dolay›s›yla kurban etmek yerine gökten indi¤ine
inan›lan bir koyunun kurban edilmesi sübstitüsyon ritüeline girer. Hititlerde de böyle ritüeller vard›r. Kral yerine
halktan biri ya da bir esir geçer. Hititlerin bir sübstitüsyon
ritüeli ‘Aﬂhella Ritüel’inde de ‘günah keçisi’ motifi ile
görülür. Bu ritüelde orduda ortaya ç›kan hastal›k bir
hayvana geçiriliyor ve hayvan ordudan uzaklaﬂt›r›larak
düﬂman saflar›na gönderiliyor. Bu ﬂekilde ordudaki
salg›n hastal›k defedilmeye çal›ﬂ›l›yor. Burada da kullan›lan araç yine bir insan ya da hayvand›r. Ritüellerde
kullan›lan tüm bu araçlara genel olarak materia magica
denir.
M.A.: ﬁimdiye kadar verdi¤iniz bilgilerden yola ç›karak, bir toparlama yapmak gerekirse, ritüeller genel olarak ele al›nd›¤›nda baz› s›n›flamalar yapmak mümkün
görülüyor. ﬁöyle özetleyebilir miyiz?
Ritüeller türlerine göre;
Dinsel Ritüeller, Sihir/Büyü (Majik) Ritüeller, Sosyal
Ritüeller.
Amaçlar›na göre;
Günahlar›n Temizlenmesi ya da Ar›nd›rma Amac›yla
Uygulanan Kathartik Ritüeller, Günahlar›n Aff› ‹çin Yap›lan Ritüeller, Tanr›lar› Öfkesini Yat›ﬂt›rma Ritüelleri.
Kullan›lan araçlara göre;
Benzetme/Analogie Ritüelleri, Sübstitüsyon Ritüelleri.
A.D.: Evet, böyle bir s›n›fland›rma yapmak mümkündür.
Haz›rlayan: Meltem Do¤an-Alparslan

Enstitümüzün ‹lk Süreli Yay›n› :
Colloquium Anatolicum Yak›nda !
Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluﬂundan
bu yana özlemini çekti¤imiz süreli yay›n projesini
nihayet gerçekleﬂtirece¤iz. “Anadolu Sohbetleri”
anlam›n› taﬂ›yan Colloquium Anatolicum adl› yeni
süreli yay›n›m›z ile bir kurum olma vas›flar›ndan birini daha kazanm›ﬂ olaca¤›z. Y›lda bir kez ç›kacak olan
Colloquium Anatolicum’un ilk say›s› 2002 y›l› konferanslar›n› içerecektir. Gelecek y›ldan itibaren,
düzenlenecek y›ll›k konferanslar›n yan› s›ra makale
ve kitap eleﬂtirileri de bu süreli yay›n kapsam›na
kabul edilecektir. Bu yay›n›n tüm masraflar›
Mercedes Türk A.ﬁ. taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
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Kitap Dünyas›ndan
Yeni Yay›nlar

Ross, D., Aristoteles (Çev. ‹. O. Anar, A. T. Arslan, Z.
Kurto¤lu, Ö. Y. Kavaso¤lu), ‹stanbul, 2002, Kabalc› Y.

Barnes, J., Aristoteles: Düﬂüncenin Ustalar›, (Çev. B. Ö.
Düzgören), ‹stanbul, 2002, Alt›n Kitaplar.

Smith, R. R. R., Hellenistik Heykel (Çev. A. Y. Y›ld›r›m),
‹stanbul, 2002, Homer Kitabevi.

Boardman, J., K›rm›z› Figürlü Atina Vazolar› Arkaik
Dönem (Çev. G. Ergin), ‹stanbul, 2002, Homer
Kitabevi.

ﬁenyap›l›, Ö., Tanr›lar›n Seks Öyküleri: Antik Dönemde
Sanatta Cinsellik (Ed: N. Yüzbaﬂ›o¤lu, M. Öncel, B.
Ünlü), ‹stanbul 2002, Boyut Kitaplar›.

Bottero , J., M - J. Steve, Evvel Zaman ‹çinde Mezopotamya (Çev. A. Tatl›er), ‹stanbul, 2002, Yap› Kredi Y.

Taylor, C.C.W., Sokrates: Düﬂüncenin Ustalar› (Çev. C.
Atila), ‹stanbul, 2002, Alt›n Kitaplar.

Carpenter, T. H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji (Çev. B.
B. M. Ünlüo¤lu), ‹stanbul, 2002, Homer Kitabevi.

Texier, C., Küçük Asya Co¤rafyas›, Tarihi ve Arkeolojisi
(Çev. A. Suat), Ankara, 2002, Enformasyon ve
Dökümantasyon Hizmetleri Vakf› Y.

Casson, L., Antik Ça¤da Denizcilik ve Gemiler (Çev. G.
Ergin), ‹stanbul, 2002, Homer Kitabevi.
Demiriﬂ, B., Annales’te Beliren Tarihçili¤i ve Hümanizmi
ile Tacitus, ‹stanbul, 2002, Arkeoloji ve Sanat Y.

Thorpe, M., Roma Mimarl›¤› (Çev. R. Akbulut), ‹stanbul,
2002, Homer Kitabevi.
Toplumsal Tarih, 101 (May›s, 2002, Arkeoloji Dosyas›)

Francipane, M., Yak›n Do¤u’da Devletin Do¤uﬂu (Çev. Z.
Z. ‹lkgelen), ‹stanbul, 2002, Arkeoloji Sanat Y.

Tuna, C., Kentten ‹mparatorlu¤a Anadolu’nun Eski
Yerleﬂim Yerleri 2, ‹stanbul, 2002, ‹letiﬂim Y.

Gérard, F.-L. Thissen (Ed.), The Neolithic of Central
Anatolia/ Internal Developments and External
Relations During the 9th-6th Millennia Cal BC, ‹stanbul,
2002, Ege Y.

Türkmen, N., Orta Asya Türkmen Hal›lar› ile Tarihi
Anadolu-Türk Hal›lar›n›n Ortak Özellikleri, Ankara,
2001, Atatürk Kültür Merkezi Y.

Gurney, O. R., Hititler (Çev. P. Arpaçay), Ankara, 2001,
Dost Kitabevi.
Herodotos, Herodot Tarihi (Çev. M. Ökmen), ‹stanbul,
2002, Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Y.

Umar, B., Ailois: Bir Tarihsel Co¤rafya Araﬂt›rmas› ve
Gezi Rehberi, ‹stanbul, 2002, ‹nk›lap Kitabevi.
Ünal, A., Hititler Devrinde Anadolu, ‹stanbul, 2002,
Arkeoloji Sanat Y.
Kemalettin Köro¤lu-Filiz Dingil

Üyelerimizden

ti

tü

’d

en

Hooke, S. H., Ortado¤u Mitolojisi Mezopotamya, M›s›r,
Filistin, Hitit, Musevi, Hristiyan Mitoslar› (Çev. A.
ﬁenel), Ankara 2002, ‹mge Kitabevi Y.

Jean, G., Yaz›: ‹nsanl›¤›n Belle¤i (Çev. N. Baﬂer), ‹stanbul,
2002, Yap› Kredi Y.
Klengel, H., Kral Hammurabi ve Babil Günlü¤ü (Çev. N.
Oral), ‹stanbul, 2001, Telos Y.
Latacz, J.-P. Luchart-H. Brunner-M. Korfmann-G. Biegel
(Ed.), Düﬂ ve Gerçek: Troia, (Çev. S. B. Gün), ‹stanbul,
2002, Homer Kitabevi.
Magee, B., Büyük Filozoflar: Platon’dan Wittgenstein’a Bat›
Felsefesi (Çev. A. Cevizci), ‹stanbul, 2001, Paradigma
Y.
Montesquieu, Romal›lar›n Yükseliﬂ ve Düﬂüﬂü (Çev. A.
Saki), ‹stanbul, 2001, Söylem Y.
Özgünel, C., Smintheion, Ankara, 2002, An›tlar ve Müzeler
Genel Müd. Y.
Öztürk, S., Çivi Çiviyi Söker: Muazzer ‹lmiye Ç›¤ Kitab›,
‹stanbul, 2002, ‹ﬂ Bankas› Y.
Radt, W., Pergamon, Antik Bir Kentin Tarihi ve Yap›lar›
(Çev. S. Tammer), ‹stanbul, 2001, Yap› Kredi Y.
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Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an Türkiye Bilimler
Akademisi üyeli¤ine seçildi.
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‹zmir Kent Kültürü Dergisi, 5 (ﬁubat, 2002)

Enstitü Asbaﬂkan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu
yönetiminde yap›lan Perge Kaz›s›, Kültür Bakanl›¤› 2001 y›l› “Kaz› Baﬂar›” ödülü ald›.
Enstitü ﬁeref Üyemiz Prof. Dr. Manfred
Korfmann yönetiminde yap›lan Troia Kaz›s›,
Kültür Bakanl›¤› 2001 y›l› “Kaz› Baﬂar›” ödülü
ald›.
Prof. Dr. Ali Dinçol, Prof. Dr. M. Taner Tarhan,
Prof. Dr. Oktay Belli, Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu
ve Prof. Dr. Mehmet Özsait ‹stanbul
Üniversitesi’nde 30 y›l›n üstünde hizmet ettiklerinden dolay› ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü
taraf›ndan bir plaketle ödüllendirildiler.
Enstitü Baﬂkan›m›z Prof. Dr. Ali Dinçol, Hollanda
Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan, Temmuz
baﬂ›nda Leiden’de toplanacak olan Assyrioloji
Kongresi’ne davet edildi.

K‹TAP DÜNYASINDAN

Kitap Tan›t›mlar›
Ateﬂ, M., Mitolojiler ve Semboller - Anatanr›ça ve
Do¤urganl›k Sembolleri, ‹stanbul, 2001, 231 sayfa +
315 resim ve çizim.
Yeni sat›n ald›¤›m›z bir hal›n›n üzerinde yer alan bir
motifin neyi ifade etti¤i konusunda düﬂünmüﬂ olanlar›m›z›n say›s›, san›r›m oldukça azd›r. Bu motiflerin
baz›lar›n›n Paleolitik Ça¤’a kadar uzand›¤›n› düﬂünenler
ise, yok denecek kadar azd›r. M. Ateﬂ, eserinde bu
konuyu irdeleyerek, iﬂlenen motifleri özellikle “Ana
Tanr›ça ve Do¤urganl›k” konular›na ba¤layarak anlatmaktad›r. Kitap; ‘Sembol ve Sembolizm’; ‘Tarihöncesi
Sembolizmin Temel ‹lkeleri’ ile ‘Mitolojiler, Semboller
ve Ritüeller’ baﬂl›kl› üç ana bölüme ayr›lm›ﬂt›r. ‹lk
bölümde yazar, genel olarak sembolün anlam› üzerinde
durmakta ve sembolizm ile mitoloji aras›ndaki iliﬂkiye
aç›kl›k getirmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹kinci bölümde, Üst
Paleolitik Dönem’den itibaren, dünyan›n de¤iﬂik yerlerinden örnekler verilerek, sembolizm konusu irdelenmekte ve üçüncü bölümde de; ‘kuﬂ’, ‘a¤aç’, ‘y›lan’,
‘haﬂhaﬂ-nar’ gibi baz› semboller üzerinde durularak bu
sembollerin do¤urganl›k ve anatanr›ça ile ba¤lant›s›n›
aç›klamaya çal›ﬂmaktad›r.
Yazar, ikinci bölümde, Anadolu ve Çatalhöyük üzerinde
durarak, burada arkeolojik kaz›lar sonucunda ortaya
ç›kar›lan bulgular hakk›nda görüﬂlerini ortaya koymaktad›r. Görüﬂlerinde Maya, M›s›r, Hint, ve Çin kültürleri
gibi de¤iﬂik uygarl›klarla da paralellik kurdu¤u görülmektedir. Yazar, konunun temelinde Ana Tanr›ça ve
do¤urganl›¤›n yatt›¤›n› düﬂünmekte, konuya bu aç›dan
yaklaﬂmakta ve Çatalhöyük’te bulunmuﬂ olan sembollerin Üst-Paleolitik-Mezolitik dönemlerin bir devam›
oldu¤unu iddia etmektedir. Bu görüﬂünü de ören yerinde
bulunmuﬂ Ana Tanr›ça kültüne iliﬂkin bulgularla temellendirmektedir. Ateﬂ’e göre, ana tanr›ça kültünün izleri,
sadece ana tanr›ça betimlerinde de¤il, ayn› zamanda
s›kça görülen üç ö¤ede belirgin bir ﬂekilde ortaya
ç›kmaktad›r; rahim, plasenta ve yumurta. Toplumun ana
tanr›ça kültüne olan ilgisini ise ölüm oranlar›n›n, do¤um
oranlar›ndan fazla oluﬂuna ba¤lamaktad›r. Bir di¤er
tespiti ise, Anadolu’nun birçok eski yerleﬂmesinde
görülen ‘bo¤a kültü’ ile ilgilidir. Yazara göre, bu ‘bo¤a/
inek’ kültünde yer alan hayvan›n cinsiyeti belki de önem
taﬂ›mamakta ve as›l dikkat çekmesi gereken husus, bu
hayvan›n baﬂ›n›n oluﬂturdu¤u sembolik görüntüdür. Bu
görüntü ise yazar taraf›nda rahim ile ba¤daﬂt›r›lmakta ve
böylece ana tanr›ça ile iliﬂki kurulabilmektedir. Yazar bu
tezini Çatalhöyük’te bir hayvan›n boynuzlar› aras›na
yerleﬂtirilmiﬂ çocuk sembolü ve Ukrayna’da bulunan
M.Ö. 4000 y›llar›na ait bir inek büstünün içine çizilen
kad›n resmi gibi örnekler ile aç›klamaktad›r.
Tüm bu örneklerin yan› s›ra, kitapta farkl› pek çok
sembole de aç›kl›k getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r; ‘ay’,

‘yin-yang’, ‘alt›gen’, ‘inci’, ‘eﬂkenar’, ‘dörtgen’,
‘yumurta-kuﬂ’ ve ‘kuﬂ aya¤›’ gibi.
Bunlar›n yan› s›ra okuyucu, bu kitap arac›l›¤› ile dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde uygulanan gelenekler, inançlar ve
ritüeller hakk›nda da bilgi sahibi olmaktad›r.
Metin Alparslan
Düﬂ ve Gerçek: Troia, Traum und Wirklichkeit, Troia,
ed. J. Latacz, P. Luchart, H. Brunner, M. Korfmann,
G. Biegel, Verlagsbüro Wais & Partner, Stuttgart,
2001. 487 sayfa, 509 çizim ve fotograf.
Ayn› adl› serginin rehber kitab› olan Düﬂ ve Gerçek:
Troia, sergiye rehberlik etmesi amac›yla Almanca ve
Türkçe yay›mlanm›ﬂt›r. ‹ki kitapta da makaleler ayn›
olmakla birlikte, sadece Almanca bask›da resimler
bulunmaktad›r. “Düﬂ ve Gerçek: Troia” sergisi 17 Mart17 Haziran 2001 tarihleri aras›nda Stuttgart’ta, 14
Temmuz-14 Ekim 2001 aras›nda Burg’da yap›lm›ﬂt›r.
Bundan sonra sergi 16 Kas›m-16 ﬁubat 2002 tarihleri
aras›nda Bonn’da ziyarete aç›lm›ﬂt›r. Cumhurbaﬂkan›m›z Ahmet Necdet Sezer ve Federal Almanya Cumhurbaﬂkan› Johannes Rau’nun himayeleri alt›nda gerçekleﬂen serginin kitab›nda iki cumhurbaﬂkan›n›n da önsözü
bulunmaktad›r. Kitapta bulunan 55 makale genel olarak
ﬂehrin kronolojik geliﬂimine ba¤l› kal›narak s›ralanm›ﬂt›r; sadece Troia’n›n Geç Tunç Ça¤› ve Ilias hakk›nda makalelere yer verilmemiﬂ, Karanl›k Ça¤lar, Yunan,
Roma, Bizans, Orta Ça¤ ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
Troia’n›n taﬂ›d›¤› önem de çeﬂitli yaz›larla aktar›lm›ﬂt›r.
Kitapta yer alan baz› makaleler ﬂunlard›r: J. Latacz,
“Homeros’un Buluﬂu mu Yoksa Korunmuﬂ An›lar m›?
Bir Bak›ﬂ”; K. Wesselamann - A. Gyr, “Avrupa Düﬂüncesinin ‹deolojik Bir Ç›k›ﬂ Noktas›. Homeros’un
Iliada’s›ndan Bu Yana Avrupa-Asya Antagonizmi”;
F. Starke, “Milattan Önce ‹kinci Bin Y›l›n güç Dengesi
‹çinde Troia. Wilusa Ülkesinin Tarihi”; G. Neumann,
“Anadolu’daki Büyük Komﬂu. Hititler”; M. Müller,
“M›s›rl›lar Ne Biliyorlard›? Troia’yla Ticari Ba¤lant›lar
Hakk›nda Bilgiler”; J. Latacz, “Bat›’daki Büyük Komﬂu.
Yunanlar Troia Hakk›nda Ne Biliyorlard›?”;
M. Korfmann, “Wilusa/ (W)Ilios Yaklaﬂ›k M.Ö 1200Ilion Yaklaﬂ›k M.Ö. 700. Arkeolojik Raporlar”;
R. Wachter, “Tarih Yaz›ya Geçiyor. Homeros’un
Iliada’s› Kitap Haline Geliyor”; M. Stoevesandt,
“Iliada’n›n Aynas›nda Troia Savaﬂ› Destan›. Kahramanlar ve Tanr›lar”; D. Mannsperger, “Destanlar, ‹ktidar
Siyaseti ve Sikke Propogandas›. Kserkses’ten Fatih
Sultan Mehmet’e Kadar Troia Gelene¤i”; Ch. B. Rose,
“Yunan ve Roma Döneminde Ilion. Tarih ve Kaz›
Buluntular›”; E. Lienert, “Bir Orta Ça¤ Destan›. 12.-14.
Yüzy›l Troia Edebiyat›”; Ch. B. Rose, “Constantinus’tan
Mehmet’e Kadar”, Bizans Dönemi’nde Ilion”; H. G.
Jansen, “Uluslar Aras› Yeni Kaz›lar. Bilime ve Topluma
Etkileri”; M. Korfmann, “Troia: M.Ö. 2. ve 3. Biny›lda
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Ticaretin Kesiﬂme Noktas›. Yüksek Troia Kültürü ile
‹lgili Bilgiler”; R. Aslan, “Son Troia Savaﬂ›. Tarihi Milli
Park”.
Bunlar›n yan›nda burada sözünü etmedi¤imiz makaleler
Troia’y› bir bütün olarak ele almakla kalmamakta, ayn›
zamanda ﬂehrin ve destan›n günümüze kadar gelen
büyüsüne, sanata, siyasete ve arkeoloji bilimine olan
katk›s›na da de¤inmektedir. Böylece Troia Savaﬂ›’n›
farkl› yönleriyle ele almak ve de¤erlendirmek mümkün
olmaktad›r.
Gürkan Ergin
Kaya, M. A, Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi,
‹zmir, 2000, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Y. No: 112, 255 sayfa, 4 harita, 5 resim.
Eser, M.Ö. 280’lerde Galatlar›n Anadolu’yu istila ve
iskan ediﬂlerinden, M.S. 284 y›l›na kadar geçen
dönemde, Galatlar’a ve Galatya bölgesinin siyasal,
sosyal ve ekonomik yap›s›na ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Giriﬂ Bölümü’nde, en eski yurtlar› Ren Nehri’nin
do¤usu olan Galatlar›n, aﬂ›r› nüfus art›ﬂ›na ba¤l› olarak
topraklar›n›n yetersiz kalmas›, ganimete dayal› bir
ekonomik sistem, baﬂka kavimlerin bask›s› ve iklimdeki
de¤iﬂiklikler gibi çeﬂitli nedenlerle, M.Ö. 900-500 y›llar›n› kapsayan Hallstatt Kültürü döneminde anayurtlar›ndan göç etmeye baﬂlad›klar› belirtilmektedir. ‹lk göç
Britanya ve ‹rlanda’ya, M.Ö. 6. yy’daki ikinci büyük göç
Fransa ve ‹spanya’ya olmuﬂ; M.Ö. 5. yy’da ise ‹talya’n›n
iﬂgali baﬂlam›ﬂ ve M.Ö.387 y›l›nda Allia Irma¤›
kenar›nda Romal›lar›n a¤›r bir yenilgiye u¤rat›l›p Roma
kentinin yak›l›p y›k›lmas›na kadar devam etmiﬂtir. Son
büyük göç dalgas› ise, M.Ö. 280’lerde Balkanlar,
Yunanistan, Trakya ve Bat› Anadolu’yu vurmuﬂtur.
“Galatlar›n Anadolu’yu ‹stilas› ve Anadolu’daki Yurtlar›” baﬂl›kl› I. Bölümde, Galatlar›n Anadolu’ya geçiﬂleri;
Tolistobogiler, Trokmeler ve Tektosaglar olmak üzere üç
boya ayr›lmalar› ve bu boylar›n ‹lion, Erythrai, Miletos,
Priene, Ephesos, Myrina gibi pek çok Anadolu kentini
ya¤malamalar› ve nihayet K›z›l›rmak havzas›n› içine
alan ve bundan böyle Galatia olarak an›lacak olan
bölgeyi kendilerine yurt edinmeleri ve Anadolu’daki
Hellenistik krall›klarla olan iliﬂkileri ayr›nt›l› bir
biçimde ele al›nmaktad›r.
II. Bölümde ise, Magnesia Savaﬂ›’na Suriye kral› III.
Antiochos’un müttefiki olarak kat›lan Galatlar›n,
Apameia bar›ﬂ›yla Pergamon Krall›¤›’na ba¤›ml› k›l›nmalar›; M.Ö. 166’daki bir Senatus karar›yla Pergamon
egemenli¤inden kurtulan Galatlar›n, k›sa bir süre sonra
Pessinus Tap›nak Devleti’ne sald›rmalar›yla baﬂlayan ve
M.Ö.58’de Pessinus’daki Magna Mater Tap›na¤›’na
rahip atama yetkisini elde etmeleriyle sonuçlanan süreç
ele al›nmaktad›r.
6
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“Roma’ya Ba¤›ml› Krallar Dönemi” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
III. Bölümde ise, Galatlar›n Mithridates Savaﬂlar›
s›ras›nda Romal›lara vermiﬂ oldu¤u destek, buna karﬂ›l›k
Pompeius’un Galatlar›n egemenlik bölgesini geniﬂletmesi ve Deiotaros taraf›ndan Galat Krall›¤›’n›n kuruluﬂundan, M.Ö. 25’de bölgenin Roma eyaleti yap›lmas›na kadar geçen dönem irdelenmektedir.
Eserin IV. Bölümü ise, Galatya eyaletinin kuruluﬂundan
M.S. 284’de Diokletianus’un eyaleti Diocesis Asiana ve
Dioicesis Pontus aras›nda paylaﬂt›rmas›na kadarki
süreçte eyalet organizasyonundaki de¤iﬂikliklere ayr›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu bölümde, M. S. 3. yy’daki Sasaniler,
Gothlar ve Palmyra Krall›¤›’n›n eyaleti iﬂgaline ve
M.S. 230’lu ve 270’li y›llardaki iç isyanlara da de¤inilmektedir.
V. Bölümde “Yerleﬂim Birimleri ve Yollar” ele al›nmaktad›r. Kuruluﬂ ve geliﬂimleri konusunda antik yazarlar›n
ayr›nt›l› bilgiler verdi¤i Ankyra, Tavion, Pessinus ve
di¤er Galat yerleﬂmeleriyle ilgili aç›klamalardan sonra;
Germa, Antiokheia, Kremna, Parlais, Komana, Lystra,
Isauria,Attaleia, Neapolis, Apollonia, Ninika ‹konion
gibi Roma kolonilerinden; Koropassos, Gordion gibi
köylerden ve malikanelerden bahsedilmektedir. Gerek
eyaleti Anadolu’nun di¤er bölgelerine, gerekse, eyalet
içindeki yerleﬂim birimlerini birbirine ba¤layan yol a¤›,
ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nmaktad›r.
VI. Bölümde “Galatya Eyaletinin ‹dari Yap›s› ve
Güvenlik” baﬂl›¤› alt›nda, Galatia eyaletinin zaman
zaman ex-praetor, zaman zaman da ex-consul’ler
taraf›ndan yönetildi¤i, di¤er eyaletlerde oldu¤u gibi
Galatia eyaletinde de valilerin yard›mc›lar› oldu¤unun
tahmin edildi¤i, eyaletteki ekonomik iﬂlerin procurator’lar taraf›ndan yerine getirildi¤i ayr›ca imparator
kültüyle ba¤lant›l› ve dinsel nitelikli eyalet meclisinin
bulundu¤u ortaya konulmakta; eyaletin güvenli¤inin
yard›mc› birlikler ve iç güvenlik memurlar› taraf›ndan
yerine getirildi¤ine de¤inilmektedir
VII. Bölümde ise, Galatlar›n tetrarkhia yönetim biçiminden krall›¤a geçiﬂleri, gelenekleri, savaﬂ donan›mlar›, fiziki görünümleri, giyim kuﬂamlar› ve yaﬂad›klar›
mekanlar, eyalette etkili olan din, kültler, etnik ve sosyal
yap› gibi yaﬂam›n çeﬂitli boyutlar›na ›ﬂ›k tutulduktan
sonra; bölge ekonomisinde önemli bir yeri olan, tah›l
üretimi, üzüm ba¤c›l›¤›, ﬂarapç›l›k ve meyvecili¤e dayal› tar›m; koyun ve s›¤›r yetiﬂtiricili¤inin ön planda
oldu¤u hayvanc›l›k; yün ve dokuma endüstrisi; kurﬂun,
demir, tuz kaynaklar›n›n iﬂletilmesini kapsayan madencilik; seramik üretimi ve ticaret ele al›nmaktad›r. Ayr›ca
bu son bölümde eyaletten toplanm›ﬂ olmas› kuvvetle
muhtemel olan, tributum soli, tributum capitis, portoria,
vicessima herediatum gibi vergi çeﬂitlerine de de¤inilmektedir.
Efrumiye Ertekin
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Olba IV (Ed. S. Durugönül, M. Durukan), Mersin,
2001, Kilikia Arkeolojisini Araﬂt›rma Merkezi Y. 234
sayfa, 73 levha.
Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araﬂt›rma
Merkezi (KAAM) taraf›ndan senelik olarak yay›nlanan
Olba, Anadolu arkeoloji literatüründeki konumunu her
say›s›yla biraz daha sa¤lamlaﬂt›rmaktad›r. Özellikle genç
araﬂt›rmac›lar›n nitelikli makalelerine yer vermesiyle
dikkat çeken Olba IV’de Erken Tunç Ça¤›’ndan
Ortaça¤’a uzanan geniﬂ bir zaman dilimini kapsayan ve
herbiri ikinci bir dilde özetlenmiﬂ 16 makale bulunuyor.
Yer darl›¤› tüm makalelerin tan›t›m›na olanak vermedi¤inden, burada yaln›zca birkaç makaleye ayr›nt›l›
olarak de¤inilebilecektir.
Nurettin Arslan, “Kilikia Bölgesindeki Grek Kolonizasyonu” isimli makalesinde Mykenlerin Kilikia’daki ilk
izlerinden baﬂlayarak Kilikia’daki Yunan mevcudiyetinin niteli¤ini ve süreçlerini yorumluyor. Mykenlerin
Kilikia’da ve genel olarak Do¤u Akdeniz’deki mevcudiyetleri her zaman araﬂt›rmac›lar›n ilgisini çekmiﬂ ve
de¤iﬂik yaklaﬂ›mlara aç›k bir konu olmuﬂtur. Kilikia’da
bulunan Myken malzemesini ve bu konudaki de¤iﬂik
hipotezleri yorumlayan Arslan, Mykenlerin Kilikia’da
hiç bir zaman etkin bir siyasi güce sahip olmad›klar›n›
belirtiyor. Daha sonra yazar, M.Ö. 8. yy’da Kilikia’da
yeniden ortaya ç›kan Yunanlar›n kolonizasyon sürecini
ayr›nt›l› olarak incelemiﬂ; Yunan ve Assur yaz›l› kaynaklar›ndan ve Kilikia’da bulunan ithal Yunan serami¤inin
verilerinden yola ç›karak, kolonize edilmiﬂ kentlerin ve
göç eden topluluklar›n karakterini ortaya koymaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Kolonizasyon faaliyetlerinin yo¤unlaﬂt›¤› Kilikia
Trakheia’daki Nagidos, Kelenderis, Aphrodisias,
Holmoi, Soloi gibi kentlerin iskân tarihinin Yunan-öncesi döneme dayand›¤›n› belirten Arslan, çeﬂitli amaçlarla
ithal edilmiﬂ olabilecek Yunan serami¤inin, kentlerin
kuruluﬂlar›n›n Yunanlarla iliﬂkilendirilmesi yönünde
de¤erlendirilemeyece¤ini vurgulamaktad›r. Her kolonizasyon sürecinde oldu¤u gibi Anadolu’daki Yunan kolonizasyonu da çok yönlü bir yap›ya sahip ve farkl› kültürlerin karﬂ›laﬂmas› söz konusu oldu¤undan –ki bu süreç,
Arslan’›n da de¤indi¤i gibi, her zaman “kültürler çat›ﬂmas›”na dönüﬂmek zorunda de¤il–, çok boyutlu bir analiz
yönteminin gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Arslan’›n saptamalar› ayr›ca önem kazanmaktad›r.
Son y›llarda giderek artan bilimler aras› iﬂbirli¤i, kuﬂkusuz arkeolojinin çehresini de¤iﬂtirdi. Fen bilimlerinin
arkeolojiye uygulanmas›yla yeni bilim dallar› ortaya
ç›kt›, yeni metodolojiler geliﬂtirildi. Bu durum, yads›namayacak avantajlar›na ra¤men, arkeolojinin sosyal bilim
hüviyetinden hafifçe s›yr›lmas›n›, giderek sosyal bilimler dünyas›nda fen bilimlerinin temsilcisi konumuna
gelmesini de beraberinde getirmiﬂtir. Mükemmelen

yap›lm›ﬂ malzeme analizleri, materyali zaman zaman
kendi anlam›ndan daha önemli k›lm›ﬂt›r. Son y›llarda
de¤iﬂik sosyal bilim dallar›n›n arkeolojiye nüfûz etmeye
baﬂlamas› bu bak›mdan sevindirici; arkeoloji, son y›llarda yap›lan birçok kavramsal çal›ﬂmada sosyolojiden,
antropolojiden, ça¤daﬂ felsefeden yararlanmakta; insana
dair yeni ﬂeyler söylemektedir.
Mimariyi ve mekan kullan›m›n› toplumsal yaﬂam ve
cinsiyet farkl›l›klar› çerçevesinde ele alan çal›ﬂmalar da
bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Lale Özgenel’in
“Anadolu’daki Yunan Dönemi Konutlar›nda Mekan
Tan›m›, Kullan›m› ve Cinsiyet” baﬂl›kl› makalesi bu
alandaki önemli bir boﬂlu¤u doldurmakta ve Anadolu
konutunda mekan kullan›m›n› cinsiyet aç›s›ndan ele
almaktad›r. Araﬂt›rmac›, konutta kad›n›n mekansal
izolasyonunun olmad›¤›n›, “cinsiyet”in konut içindeki
rolünün mekansal de¤il zamansal düzenlemelerde ortaya
ç›kt›¤›n› öne sürmektedir.
Nesibe Kara’n›n “Das Ostionische Frauenbild in der
Archaischen Zeit” (Kad›n›n Arkaik Dönem Do¤u ‹onia
Sanat›na Yans›mas› - Bir Arkeolojik ve Sosyolojik
Deneme) makalesinde, Arkaik Dönem’de görülen kad›n
betimleri dokuz ana tipte toplanm›ﬂ, bu tiplerin geliﬂimi
ve kökenleri detayl› olarak incelenmiﬂtir. Ancak makalenin özellikle ilgi çekici olmas›n›n sebebi, görüntünün
alt›ndaki anlam› arama, bir anlamda kad›n betimlerinin
kimliklerini anlamland›rma çabas›nda yatmaktad›r.
Bu say›da yer alan di¤er makaleler ﬂunlard›r: E. Akdeniz,
“Pisidya Türünde Bir Depas Amphikypellon”; ﬁ.
Dönmez, “Amasya Müzesi’nden Merzifon Kökenli Dört
Çömlek”; R. G. Gürtekin-Demir, “Three Provincial
Marbling Ware with Eastern Greek Aspects in Manisa
Museum”; C. Reinsberg, “Der Polyxena-Sarkophag in
Çanakkale”; G. C. ﬁenol, “Metropolis’den Hellenistik
Döneme Ait Bir Grup Amphora Mühürü”; N. E.
Akyürek ﬁahin, “Eine Kleine Reliefbüste im Museum
von Kütahya”; F. Özbay, “Elaiussa Sebaste ve Korykos
Su Sistemi”; N. E. Akyürek ﬁahin, “Büyük Çiftçi Tanr›s›
Zeus Bronton, Arkeolojik ve Epigrafik Belgelerle
Phrygia’da Bir Zeus Kültü”; E. Erten, “A Glass Bottle
with Three Pinched Feet in The Marmaris Museum”;
B. Ceylan, “Geç Antik Dönem Bat› Anadolu Bazilikalar›”; A. Ayd›n, “Die Langgewichte aus den Museen in
Adana und Mersin”; L. Do¤er, “‹zmir Arkeoloji
Müzesindeki Bitkisel Bezemeli Sgraffito Bizans
Kaplar›”; S. Güven, “K›br›s’ta Artemis”.
Hayli geniﬂ bir içeri¤i olan Olba, Anadolu’nun tarihiyle
ilgilenen araﬂt›rmac›lar›n, uzmanl›k alanlar› ne olursa
olsun, ilgisini hakeden bir yay›n. Artan bask› kalitesi ve
özenli makale seçimiyle ulaﬂ›lm›ﬂ olan düzeyin gelecek
say›larda da korunaca¤›n› umar›z.
Hüseyin Ç›nar Öztürk
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Ginouvès, R. - R. Martin, Dictionnaire méthodique
de l’architecture grecque et romaine I, Matériaux,
techniques de constructions, techniques et formes du
décor, Roma, 1985, École Française de Rome Y. Band
84, 307 sayfa ve 65 levha. .
Ginouvès, R., Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine II. Éléments constructifs:
Supports, couvertures, aménagements intérieurs,
Roma, 1992, École Française de Rome Y. Band 84,
307 sayfa ve 65 levha.
Ginouvès, R., Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine III. Espaces architecturaux,
bâtiments et ensembles. Roma, 1998, École Française
de Rome Y. Band 84, 357 sayfa ve 115 levha.
Antikça¤ mimarisi ve konstrüksyonu konulu eserlerin
ço¤u yabanc› dilde yay›nlanm›ﬂ kaynaklard›r. Konuya
ilgi duyan araﬂt›rmac›lar baﬂvuru kaynaklar›nda yabanc›
dildeki kavramlar›n Türkçe karﬂ›l›klar›n›n bulunmas›ndaki sorunlar› bilirler. Baz› kavramlar, do¤rudan Türkçe
karﬂ›l›¤› olmad›¤›ndan yabanc› dillerdeki kullan›m biçimi ile dilimize geçmiﬂtir. Kavram konusundaki ç›kmaz›
geniﬂletebiliriz; örne¤in vestibulumun modern mimarideki karﬂ›l›¤› rüzgarl›kt›r, ancak rüzgarl›k kelimesini
antik mimariyi tan›mlarken kullanabilir miyiz? Bu
sorunlar içerisinde ülkemizdeki yabanc› dil bilgisinin
yetersizli¤i de önemli bir yer tutar. Buna bir de Türkçe
ve yabanc› dillerde yay›nlanm›ﬂ kaynaklardaki teknik
terimlerin kullan›m›nda birlik sa¤lanamam›ﬂ olmas›
eklenince, araﬂt›rma yapanlar›n karﬂ›laﬂt›klar› zorluk
daha da artar. Antik mimari konular›nda kullan›lan
teknik terimleri tan›mlayan ve aç›klayan çeﬂitli Türkçe
sözlükler vard›r. (Ör. D. Hasol, Ansiklopedik Mimarl›k
Sözlü¤ü, ‹stanbul, 1990, YEM Yay›nlar›; S. Saltuk,
Arkeoloji Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul, 1997, ‹nk›lap
Kitabevi; bir sanat dal›nda ve sanat tarihi konusunda
çal›ﬂanlar için oldu¤u gibi mimarl›k tarihi ve arkeoloji
konular› ile ilgilenenlere de yard›mc› olmak üzere
M. Sözen ve U. Tanyeli taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ Sanat
Kavram ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul, 1999, Remzi
Kitabevi, bu örnekler kapsam›na al›nabilir). Bu sözlükler, çizimler ve resimlerle zenginleﬂtirilerek kullan›c›n›n
yard›m›na sunulmuﬂtur. Okuyucuya kolayl›k sa¤lamas›
için baz› kitaplar›n sonunda Türkçe teknik terimler
sözlü¤ü de yer almaktad›r (Bkz. A. Akarca, Yunan
Arkeolojisinin Ana Çizgileri-1: ﬁehir ve Savunmas›,
Ankara, 1998, TTK Yay›nlar›; H. T. Uçankuﬂ, Bir ‹nsan
ve Uygarl›k Bilimi Arkeoloji: Tarih Öncesi Ça¤lardan
Perslere Kadar Anadolu, Ankara, 2001, T.C. Kültür
Bakanl›¤› Yay›nlar›). Baz› sözlükler ise mesleki terimlerin tan›m› yap›lmaks›z›n Türkçe ve di¤er dillerdeki
karﬂ›l›¤›n› listeler (Ör. D. Hasol, Sözlük, Mimarl›k+Yap›
Terimleri, Türkçe-‹ngilizce-Frans›zca, ‹stanbul, 1993,
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YEM Yay›nlar›; H. Çambel, G. Arsebük, S. Kantman,
Çok Dilli Arkeoloji Sözlü¤ü, ‹ngilizce-Frans›zcaAlmanca, ‹stanbul, 1994, Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›).
Ancak, görsel resimlerle destekli sözlüklerde kapsaml›
sözlük eksikli¤i belirgindir. Yukar›da aç›k ismi yaz›l›
olan üç kitap halindeki sözlük, Frans›zca haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar sayesinde mimari ve tekni¤i konular›nda
karﬂ›laﬂ›lan terminoloji karmaﬂas› sorununa yard›mc›
olunmak istenmiﬂtir. Sözlük maddelerinde kavramlar›n
detayl› aç›klamas› hedeflenmemiﬂ, terimlerin anlam
karﬂ›l›¤› ile yetinilmiﬂtir. Kitaplar›n ekindeki bol resimli
levhalar ile verilen bilgiler desteklenmiﬂtir.
Birinci Kitab›n Kuruluﬂu: Okuyucu için aç›klama ve
içindekiler bölümünü (s. 1-12); Malzeme (s.13-82);
Konstrüksyon teknikleri (s. 83-126); Bezeme tekni¤i ve
formlar› (s. 127-185) konular›na ayr›lm›ﬂ üç bölüm izler.
‹kinci Kitab›n Kuruluﬂu: Yap›lar aﬂa¤›dan yukar›ya,
yani temelden çat›ya bir s›ralamayla yedi bölümde ele
al›nm›ﬂt›r: Temeller (s. 7-17); Kapal› dikey taﬂ›y›c›lar=
duvarlar (s. 18-58); Aç›k dikey taﬂ›y›c›lar= sütunlar
(s. 59-126); Al›nl›klar (s.127-132); Çat›lar (s.133-166);
Çat› örtüleri (s. 167-196); ‹ç doku (s.197-214).
Üçüncü Kitab›n Kuruluﬂu: Sözlü¤ün üçüncü band›
yap›lar ve mimari bütünlüklerini konu alm›ﬂt›r. Üç bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Birinci bölümde kapsam ve amaç belirtilmiﬂtir. ‹kinci bölümde mimari bütünlükler; askeri
mimari (s. 20-33), dini mimari (s.34-53), mezar yap›s› ve
an›t mimarisi (s. 54-73), sivil ve resmi yap›lar (s. 74-91),
su ile ilgili mimari (s. 92-110), zanaat ve ticaret ile ilgili
mimari (s. 111-122), düﬂünsel ve bedensel kültür mimarisi (s. 123-129), gösteri yeri mimarisi (s. 130-151), ev
mimarisi (s. 152-171) baﬂl›klar› alt›nda s›ralanm›ﬂt›r.
Üçüncü ve son bölüm ﬂehircilik ve ﬂehir s›n›rlar› (s. 172228) konusuna ayr›lm›ﬂt›r. Sözlüklerin herbirinin sonunda alfabetik s›ralanm›ﬂ kaynakça ve Frans›zca, Almanca,
‹ngilizce, ‹talyanca, modern Yunanca, eski Yunanca,
Latince indeks yer al›r. Bu sözlükler ile ilgili yaz›lm›ﬂ
eleﬂtirilerdeki (I. Cilt için bkz.: J. F. Bommelaer, RA
(1988) 128-130; C. Delvoye, AntCl 56 (1987) 528-529;
C. F. Giuliani, ArchCl 38-40 (1986-88) 301-302; H. J.
Kienast, Germania 66 (1988) 577-579; R. Ling, CIR ns
37 (1987) 72-73; J. Marcade, REA 29 (1985) 426-428;
K. Nohlen, Gnomon 70 (1998) 139-143; M. Pfanner,
BJb 187 (1987) 700-702; G. Sauron, REL 65 (1987)
377-378; II. Cilt için bkz.: M. Küpper, BJb 196 (1996)
740-741; R. Ling, CIR ns 44 (1994) 415; K. Nohlen,
Gnomon 70 (1998) 139-143) ulaﬂ›lan ortak görüﬂte,
mimarl›k tarihi el kitab› olarak de¤erlendirilemeyece¤ine de¤inilir. Ancak, bu sözlüklerde mimarinin tarihsel
geliﬂme ve de¤iﬂme süreci konu al›nmam›ﬂt›r. Belirli bir
dönemin mimarisi için terminoloji belirlenmemiﬂtir.
Antik mimarideki kavram karmaﬂas›na çözüm getirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r. Çok say›da resimlerin yer ald›¤› levhalar
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bölümü, tan›mlanan kavramlar› görsel olarak destekler.
Resimlerin orijinal arkeolojik buluntulardan da seçilmiﬂ
olmas› sözlüklerin önemini artt›r›r. Çok dilli indeksi
sayesinde kavramlar›n farkl› dillerdeki karﬂ›l›¤›n› bulmak mümkündür. Güncel kaynakças› kullan›c›ya ayr› bir
imkan daha sunmaktad›r. Tüm bu özellikleriyle de¤erlendirecek olunursa, antik mimari konusuyla ilgilenen
genç araﬂt›rmac›lara yard›mc›, resimli üç sözlük niteli¤inde el kitab› bizlere kazand›r›lm›ﬂt›r.
Turgut H. Zeyrek
Çevik, N., Urartu Kaya Mezarlar› ve Ölü Gömme
Gelenekleri, Ankara, 2000, TTK Yay›nlar›, 137 sayfa,
3 tablo, dizin, 90 levha .
Van, Muﬂ, Elaz›¤, A¤r›, Tunceli, Erzurum, Erzincan,
Sivas ve Kars illerindeki 27 Urartu yerleﬂiminden derlenen 46 kaya mezar›n›n biraraya getirilmesiyle oluﬂturulan kitap, yazar›n Atatürk Üniversitesi’nde vermiﬂ
oldu¤u doktora tezinin geliﬂtirilip, güncelleﬂtirilmiﬂ bir
ﬂeklidir. Kitap, “Urartu’da Mezar; Kaya Mezarlar›” ile
“Köken Sorunlar›” ve “Etkileﬂim Alanlar›” baﬂl›kl› üç
ana bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümleri
takiben sonuç, katalog, levha kaynaklar› listesi ile levhalar yer almaktad›r.
“Urartu’da Mezar” adl› I. Bölüm, Yeralt› Oda Mezarlar›
( oyma, örme, oyma-örme mezarlar), Taﬂ Sand›k, Toprak
Mezarlar, Urneler (ölü çömlekleri) ve Küp Mezarlar alt
baﬂl›klar› alt›nda, örnekleriyle birlikte anlat›lm›ﬂt›r.
Kitab›n ana konusunun kaya mezarlar› olmas› sebebiyle,
I. bölümde kaya mezarlar› d›ﬂ›ndaki Urartu mezar tipleri
ve ölü gömme adetlerine, okuyucuya toplu bir ön bilgi
sunmak amac›yla, ayr›nt›s›z bir ﬂekilde de¤inilmiﬂtir.
Kitab›n II. bölümü “Kaya Mezarlar›” ad› alt›nda verilmiﬂtir. Bölüm Da¤›l›m, Belirleme, Kümeleme,
Birimler ve ‹ﬂlevleri, Mimari Bezemeler, Kabartmalar,
Buluntular, Defin ve Tarihleme alt baﬂl›klar› ile incelenmiﬂtir. Bu baﬂl›klar da kendi içlerinde bir tak›m alt
bölümlere ayr›lm›ﬂt›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
kitab›n as›l konusunu II. bölüm oluﬂturmaktad›r. Bu
bölümde öncelikle Urartu Krall›¤›’n›n siyasi tarihine
k›saca de¤inilmiﬂ ve Urartu yerleﬂimleri ile o yerleﬂimlerdeki mezarlar›n tarihsel iliﬂkileri üzerinde durulmuﬂ;
daha önce yap›lm›ﬂ olan araﬂt›rmalardaki baz› tespit
hatalar›ndan (örne¤in daha önce Urartu mezar› olarak
kabul edilen, fakat daha sonra bu döneme ait olmad›¤›
anlaﬂ›lan mezarlar) ve de bu hatalar›n sebeplerinden,
örnekler verilerek bahsedilmiﬂtir. Daha sonra da
“Çokodal›” ve “Tekodal›” olarak belirli iki ana tipe
ayr›labilecek kaya mezarlar›n›n, bu yolla çok daha kolay
ve sa¤lam bir ﬂekilde incelenebilece¤inden bahsedilen
“Kümeleme” adl› bölüm gelmektedir. “Birimler ve
‹ﬂlevleri” adl› alt bölümde ise kaya mezar mimarisini

unsurlar› 5 alt bölüme ayr›larak ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele
al›nm›ﬂt›r. Ana konuyu oluﬂturan bu II. bölümde özellikle mezar mimarisi ile Urartu ölü kültü aras›ndaki iliﬂki
üzerinde durulmaya ve bu konuya aç›kl›k getirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bunu takiben de buluntular hakk›nda bilgi
verilmiﬂ; kaya mezarlar› ile di¤er Urartu mezarlar›ndan
ele geçen malzemeler karﬂ›laﬂt›r›larak de¤erlendirilmiﬂtir. Bölüm sonunda baz› mezar buluntular› ve
mezar mimarisinin incelenmesi yard›m›yla, k›smen de
olsa anlaﬂ›lm›ﬂ olan defin iﬂlemi anlat›lm›ﬂt›r ve tüm bu
araﬂt›rmalara ba¤l› olarak da, Urartu kaya mezarlar›n›n
tarihlenme sorununa bir cevap aranm›ﬂt›r.
Kitab›n son ana bölümünü oluﬂturan III. bölümde ise,
kaya mezarlar›n›n köken sorunlar›na ve etkileﬂim alanlar›na de¤inilmiﬂtir. Bu ba¤lamda öncelikle Urartu
Krall›¤›’n›n en büyük düﬂman› olan Assur
‹mparatorlu¤u; kaya mezar gelene¤inin yayg›n olarak
göründü¤ü ve Urartu öncesi kaya mezar›na sahip tek uygarl›k olan M›s›r; Mezopotamya-Do¤u Akdeniz;
Akamenid ve de Urartular›n kaya iﬂçili¤i ve di¤er sanat
dallar›nda öncülük etmiﬂ olduklar› Phryg Devleti ile olan
iliﬂkileri, hem siyasi hem de kültürel ba¤lamda ele al›nm›ﬂt›r. Söz konusu uygarl›klar›n mezar tipleri, ölü
gömme adetleri, mezar iç ve d›ﬂ mimarileri, Urartu mezarlar› ile tarihsel ve teknik bazda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; köken
ve etkileﬂim sorununa bir ›ﬂ›k tutulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Daha sonraki bölümlerde, incelenmiﬂ olan 46 mezar›n
katalog ve levha çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
Kitab›n bir özeti ﬂeklinde nitelendirilebilecek, sonuç
bölümünde ise yazar, Do¤u Anadolu, Hitit ve Assur
devletlerinde oda mezar mimarisinin varoldu¤una fakat
“kaya mezar odas›n›n” ilk kez Urartu Krall›¤›’nda
görülmesine dikkat çekmektedir. Toplumlar›n dil ve din
ö¤eleri gibi, ölü gömme adetleri ve mezar gelenekleri de
uzun bir zaman süreci içinde de¤iﬂebilen unsurlard›r.
Bu ba¤lamda yaz›l› belgelerin d›ﬂ›nda, toplumlar›n
kullanm›ﬂ olduklar› mezarlar ve bu mezarlar›n içine
koyduklar› eﬂya ve aletler de tarihleme konusunda,
oldukça fazla bilgiyi gün ›ﬂ›¤›na ç›karmakla arkeoloji
bilimine yard›mc› olmaktad›r. Mezar ve ölü gömme
adetleri toplumlar›n, o dönemdeki sosyokültürel, siyasi
ve ekonomik durumlar› ve di¤er toplumlarla iliﬂkileri
konusunda ayd›nlanmam›z› sa¤layan unsurlard›r.
Tüm bunlara ba¤l› olarak bu kitap, Do¤u Anadolu’da
M.Ö. 9. ve 6. yy’lar aras›nda, oldukça büyük bir uygarl›k kurmay› baﬂarabilmiﬂ Urartu Krall›¤›’n›n durumunu,
mezarlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda toplu bir ﬂekilde sunmaktad›r.
Birçok levha ile de desteklenmiﬂ olan kitap, özellikle
Urartu kültürü ve arkeolojisi üzerinde çal›ﬂanlara ve
çal›ﬂacak olan araﬂt›rmac›lara bir kaynak niteli¤i taﬂ›maktad›r.
‹lknur Zeynep Konuralp
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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Belli, O., (Ed.), Istanbul University’s Contributions to
Archaeology in Turkey, 1932-2000, ‹stanbul, 2001,
‹stanbul Üniversitesi Araﬂt›rma Fonu Y, 452 sayfa,
700 resim, 3 harita.
2000 y›l›nda yay›mlanan, Türkiye Arkeolojisi ve
‹stanbul Üniversitesi 1932-1999 adl› kitab›n geniﬂletilmiﬂ ‹ngilizce bask›s› olan ‹stanbul Universty’s
Contr›but›ons to Archaeology in Turkey 1932-2000 adl›
kitap, Türkiye s›n›rlar› içerisinde yap›lan arkeolojik
kaz›, yüzey araﬂt›rmalar› ve koruma/kurtarma projelerinin yan›nda -iki bölümden oluﬂan Türkçe bask›s›ndan farkl› olarak- ‹stanbul Üniversitesi’nin uluslararas›
arkeolojik projelerini anlatan 8 adet makalenin bulundu¤u yeni bir bölümü içermektedir. Yeni bölümle birlikte toplam 95 adet makalenin yer ald›¤› kitap, dünya arkeoloji literatürüne ‹stanbul Üniversitesi’nin de¤erli bilim
insanlar›n›n yapt›klar› katk›lar›n tan›t›lmas› bak›m›ndan
tart›ﬂmas›z bir öneme sahiptir.
Kitap, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l›
Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik
Filoloji, Hititoloji, Sanat Tarihi, Nümizmatik, Taﬂ›nabilir
Kültür Varl›klar› Koruma ve Onar›m Bölümleri ile
Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›’nda görev yapan
Arkeolog, Klasik Filolog, Hititolog, Sanat Tarihçisi ve
Eskiça¤ Tarihçilerinin 1932-2000 y›llar› aras›nda
yapt›klar› arkeolojik kaz› ve yüzey araﬂt›rmalar›n› içermektedir.
Kitab›n, “Archaeological Excavations” ve “Archae-ological Surveys” bölümleri Türkiye s›n›rlar› içerisinde
yap›lan kaz› ve yüzey araﬂt›rmalar›n› tan›tan makaleleri
içermektedir. “Archaeological Surveys in Foregin
Countries” ad› alt›nda oluﬂturulan yeni bölümde, uluslararas› kaz›, yüzey araﬂt›rmas› ve koruma/kurtarma projelerini anlatan makaleler bulunmaktad›r. Bu bölümde
s›ras› ile O. Belli, “‹stanbul University and Turkey’s
First International Project in Archaeology: Archaeological Surveys in Nakhichevan”, O. Belli - B. Konyar,
“Research of Turkic Monuments in the Nakhichevan
Autonomous Republic”, O. Belli, “Archaeological
Surveys in Kazakhstan and Kyrgyztan”, S. Baﬂaran-Y.
Dede, “Conservation and Restoration Work on Orhun
Monuments in Mongolia”, B. D. Arl›, “Jerusalem in the
Ottoman Period: The Urban Texture, Its Architecture
and Art of Glazed Wall Tiles”, M. Tuncel, “Murad Reis
Mosque Courtyard in Rhodes”, A. F. Örenç, “Research
on Turkish Monuments of the Ottoman Period in Rhodes
Island” ve N. Ersoy, “A Study of the Institutions in the
Ottoman Town of Philippi” adl› makaleler bulunmaktad›r.
‹stanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleﬂtirilen arkeolojik projelerin tümünün bir arada verilmesi aç›s›ndan
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önemli olan kitap, Türkiye Arkeoloji’sinin Cumhuriyet
Tarihi boyunca yaﬂad›¤› geliﬂim seyri hakk›nda da bir
panorama çizmektedir.
‹smail Ayman
Carradice, I. - M. Price, Hellen Dünyas›nda Sikke
(Çev. O. Tekin), ‹stanbul, 2001, Homer Kitabevi,
196 sayfa, 302 sikke örne¤i.
Çevirisini O¤uz Tekin’in yapt›¤› kitap, ‹spanya’dan
Hindistan’a, Rusya’dan M›s›r’a kadar geniﬂ bir co¤rafyaya yay›lm›ﬂ olan Hellen dünyas›nda; sikkenin ortaya
ç›k›ﬂ›, geliﬂimi ve kullan›m› konular›nda ayd›nlat›c›
bilgiler içermektedir. Sikkenin icad›ndan (M.Ö. 7. yy
sonlar›) Hellenistik dönemin sonuna (M.Ö. 30) kadarki
zaman dilimini kapsayan kitapta sikkeler, bas›ld›klar›
yerlerin kültürel ortamlar› içinde ve geliﬂimleri bir bütün
olarak izlenebilecek ﬂekilde Eski Ça¤ merakl›lar›na
sunulmuﬂtur.
Kitap, 8 bölümden oluﬂmaktad›r. I. bölümde “Hellen
Nümismati¤inde Geliﬂmeler” ad› alt›nda, Hellen sikkelerine giriﬂ yap›lm›ﬂ, dünyada nümismatik çal›ﬂmalar›n›n
baﬂlang›c› ve geliﬂimi k›saca aktar›ld›ktan sonra nümismatik konusundaki modern çal›ﬂma yöntemlerine
de¤inilmiﬂtir.
II. bölümde, sikkenin Lydia topraklar›nda icad›, sikkeden önceki para anlay›ﬂ› ve Ionia k›y›s›ndaki Ephesos’ta
bulunan ilk elektron sikkeler arkeolojik buluntular ve
tarihi kaynaklarla aç›klanm›ﬂt›r.
III. bölümde, “Sikkenin Do¤u’ya ve Bat›’ya Yay›l›m›”
ad› alt›nda, M.Ö.c. 550-547 y›llar› aras›ndaki zaman
dilimi içerisinde sikkenin Küçük Asya topraklar›ndan
h›zla Ege adalar›, Yunanistan, Güney ‹talya ve
Sicilya’ya öte yandan K›br›s, M›s›r, Pers topraklar›na
yay›l›m› vurgulanm›ﬂt›r. Bu bölgelerde sikke basan
önemli merkezler ele al›nm›ﬂ ve ilk sikke örnekleri
tasvir, lejand ve resimleriyle aç›klanm›ﬂt›r.
IV. bölümde, Antik Ça¤ teknolojisi içerisinde sikke
bas›m› aç›klan›rken sikke bas›m›n›n nedenleri ayr›nt›l›
olarak incelenmiﬂ, sikke bas›m›n›n tanzimi ve gerek
ticari gerekse ticari olmayan sebeplerden dolay› sikke
konusunda yap›lan uluslararas› iﬂbirli¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Bu bölümde son olarak sikke darb›n› gerçekleﬂtiren
otoritenin kimli¤ini belli eden sikke tasvirleri ve bu
tasvirleri yapan sanatç›lar (kal›p ustalar›) ele al›nm›ﬂt›r.
V. bölümde ise Hellen tarihinin Klasik Ça¤› olarak
adland›r›lan M.Ö. 6. ve 5. yy’larda Hellen sikkeleri,
sözkonusu co¤rafyadan belirli bölgeler (Sicilya, Güney
‹talya, Pers ‹mparatorlu¤u, Yunanistan ve Ege) ve
buralardaki önemli sikke bas›m merkezleri anlat›lm›ﬂt›r.
Bu bölümde Klasik Ça¤ Hellen Tarihi de genel olarak
verilmiﬂtir.

VI. bölümde “Sikke Kullan›m›” baﬂl›¤› alt›nda Hellen
dünyas›n›n giderek karmaﬂ›klaﬂan ekonomisi üzerinde
durulmuﬂtur. Sikke bas›m›ndan kâr sa¤lanmas›, sikke
birimleri, sikkelerin tedavülü, Antik Ça¤’daki kalpazanl›k ve sikkenin günlük hayatta oynad›¤› önemli rol
vurgulanm›ﬂt›r.
VII. bölümde Makedonya’n›n ünlü kral› II. Philippos ve
o¤lu Büyük ‹skender dönemleri sikkelerin ›ﬂ›¤›nda ele
al›nm›ﬂt›r. ‹skender’in do¤u imparatorlu¤u nümismatik
verilerle incelenirken bu dönemde ‹talya, Kartaca ve
Syrakusai’deki sikke bas›m›na da yer verilmiﬂtir. ‹skender’in ölümünden sonra baﬂlayan Diadokhlar Dönemi
ve Demetrios Poliorketes, Lysimakhos gibi önemli
diadokhlar›n hüküm sürdü¤ü dönemde Hellen sikkelerine yer verilmiﬂtir.
VIII. ve son bölümde ise Hellenistik Ça¤’da sikke
bas›m›nda önemli geliﬂmelerin yaﬂand›¤› belirtilmiﬂtir.

Portre sanat›n›n geliﬂimi örneklerle anlat›ld›ktan sonra
Hellen kültürü merkezlerinden uzakta fakat Hellen geleneklerinin yaﬂat›ld›¤› Baktria, Hindistan ve Parthia’da
bas›lan ve kullan›lan Hellen sikkeleri ele al›nm›ﬂt›r.
Hellenistik Dönem’de gümüﬂ ve bronz sikkelerdeki
geliﬂmeler ve kontrmark uygulamalar› üzerinde durulmuﬂtur. Sikke Metali ve Sikkede Moda k›s›mlar› örneklerle aç›klanm›ﬂ; son olarak, Romal›lar›n Hellen topraklar›na geliﬂi sikkeler ›ﬂ›¤›nda k›saca verilmiﬂtir. Kitap,
k›sa bibliyografya, resimler listesi, levhalar ve dizin ile
son bulmaktad›r.
Eser konuyu ana hatlar›yla ele alan bir baﬂvuru kitab›
niteli¤indedir. Kitab›n nümismati¤e ilgi duyanlara
oldu¤u kadar tarih merakl›lar›na da yararl› olaca¤›
kuﬂkusuzdur.
Aliye Erol

Konferans ve Sempozyum
Arkeolojik Kaz› ve Araﬂt›rmalar›
Toplant›s›-2 (16-18.04.2002)
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nün düzenledi¤i “Arkeolojik Kaz› ve Araﬂt›rmalar› Toplant›s›-2” 16-18.04.2002 tarihleri aras›nda
Kuyucu Murat Paﬂa Medresesi’nde yap›ld›. Konuﬂmac›lar bildirilerinin yan› s›ra poster sunumunda da bulundular. Toplant› ile beraber TAY projesi kapsam›nda
“Tahribat›n Resmidir” isimli foto¤raf sergisi de aç›ld›.
Bu seneki toplant›n›n en önemli özelli¤i genç akademisyen ve araﬂt›rmac›lar›n sonuçlanm›ﬂ Yüksek Lisans ve
Doktora çal›ﬂmalar›n›n sunumu oldu. Toplant›n›n gelenekselleﬂme yolunda ald›¤› önemli mesafe ile birlikte
araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n› aktarabilme ﬂans› bulan
ö¤rencilerin parlak sunumlar›, dinleyicileri oldukça
mutlu ederken, arkeoloji biliminin gelece¤i konusunda
da oldukça ümit verdi.
Toplant›n›n ilk günü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm
Baﬂkan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, Dekan Prof. Dr.
Taner Tarhan, Rektör ad›na Rektör Yard. Prof. Dr.
Taylan Akkayan ve Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂar› Fikret N.
Üçcan’›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› yapt›lar. Arkas›ndan Prof.
Dr. Ali Dinçol baﬂkanl›¤›ndaki ilk oturumda Mehmet
Özdo¤an “K›rklareli Kaz›lar›n›n Kültür Tarihine Katk›s›”, Asl› Erim-Özdo¤an “Menekﬂe Çata¤› Kaz›lar›n›n
Kültür Tarihine Katk›s›”, Sait Baﬂaran “Enez Kaz›s›
Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi” isimli bildirilerini sundular. Prof. Dr. Tanju Cantay’›n baﬂkanl›¤›ndaki günün
ikinci oturumunda ‹nci Delemen “Erken Hellenistik
Kültür Sentezinin bir Ürünü: Tekirda¤ Naip Tümülüsü”,

Mehmet Özsait “Amasya, Samsun, Ordu ve Tokat Yüzey
Araﬂt›rmalar›”, Sümer Atasoy “K›z›l›rmak Vadisinde bir
Kontrol Merkezi: Bafra Asarkale”, Emine Naza-Dönmez
“Samsun Yöresi Çand› Cami Araﬂt›rmalar›” isimli
bildirilerini aktard›lar. Toplant›ya kat›lamayan ﬁevket
Dönmez’in “Samsun-Akalan: Bir Demir Ça¤› Kalesi”
isimli bildirisi Sümer Atasoy taraf›ndan sunuldu. Bildirilerden sonra Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün
katk›lar›yla Fatma ve Orhan Durgut taraf›ndan “Havadan Antik Anadolu” dia gösterisi yap›ld›.
‹kinci gün Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu baﬂkanl›¤›ndaki
ilk oturumda Çiler Alt›nbilek “Çayönü Yerleﬂmesi
Kaz›y›c›lar›n›n ‹ﬂlev Analizi Yaklaﬂ›m› ile De¤erlendirilmesi”, Mehmet Özdo¤an “Mezraa-Teleilat Kaz›lar›n›n
Kültür Tarihine Katk›s›”, Angela Bell “Tilmen Höyük’te
Bulunan Anadolu’nun En Erken Çark Yap›m› Mal
Gruplar›ndan Biri: Brittle Orange Ware”, Erkan Konyar
“‹mikuﬂa¤› 10. Yap› Kat› (Eski Hitit Dönemi) Çanak
Çömlekleri”, Oktay Belli “Aﬂa¤› ve Yukar› Anzaf Urartu
Kaleleri Kaz›s› ve Yoncatepe ve Anzaf Kale Kaz›lar›’n›n
EDÇ Do¤u Anadolu Arkeolojisine Katk›lar›” baﬂl›kl›
çal›ﬂmalar›n› aktard›lar. Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an
baﬂkanl›¤›ndaki günün ikinci oturumunda Mihriban
Özbaﬂaran “Musular Kaz›s›”, Nurcan Kayacan “Musular
Yontmataﬂ Endüstrisinin Orta Anadolu Neolitik Yerleﬂmeleri ve Obsidyen Kaynaklar› Kapsam›nda De¤erlendirilmesi”, Banu Öksüz “Zooarkeolojinin Kültür
Tarihine Katk›lar›: Aﬂ›kl› Höyük S›¤›r Kemiklerinin
Analiz Sonuçlar›”, Semra Y›ld›r›m Balc› “Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’de Belirleyici Bir Alet Grubu
Olan Okuçlar›”, Erhan B›çakç› “Tepecik-Çiftlik Kaz›s›”,
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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Sevil Gülçur “Güvercinkayas›: Orta Anadolu’da Bir
Kaya Üzeri Yerleﬂmesi; Aksaray, Nevﬂehir, Ni¤de ‹lleri
Yüzey Araﬂt›rmalar›’n›n Anadolu Arkeolojisine Katk›lar›” baﬂl›kl› sunumlar›n› gerçekleﬂtirdiler.
Toplant›n›n üçüncü ve son gününde, Prof. Dr. Ara Altun
baﬂkanl›¤›ndaki ilk oturumda Gülsün Umurtak “Badema¤ac› Kaz›lar›’n›n 9. Y›l›nda Genel Bir De¤erlendirme”, Mehmet Özsait “Harmanören (Göndürle Höyük)
Mezarl›k Kaz›s› ve Göller Bölgesi Yüzey Araﬂt›rmalar›”, Haluk Abbaso¤lu “Son Kaz›lar Iﬂ›¤›nda Perge’nin
Yeniden De¤erlendirilmesi”, Turgut Hac› Zeyrek “Son
Kaz›lar Iﬂ›¤›nda Perge Evleri (Roma-Geç Roma
Dönemi)”, Müjde Türkmen “Perge Aﬂa¤› ﬁehir Surlar›nda Roma Dönemi Uygulamalar›na ‹liﬂkin Gözlemler”,
Aﬂk›m Özdizbay “Perge Bat› Nekropolisinden Bir
Mezar Yap›s›”, Sedef Çokay “Karaçall› Nekropolü”
isimli bildirilerini sundular. Prof. Dr. Taner Tarhan’›n
baﬂkanl›¤›ndaki son oturumda Turan Efe “Küllüoba’da
1996 Y›l›ndan Bu Yana Yap›lan Kaz› Çal›ﬂmalar›n›n
Toplu Bir De¤erlendirilmesi”, Elif Tül Tulunay “Nif
(Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi Ön ‹nceleme Gezileri
1999-2001 (‹zmir Yak›nlar›nda Birçok Kültürü
Bar›nd›ran Bir Da¤: Nif)”, Özgü Çömezo¤lu “Demre
Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›lar›nda 1996-1999 Y›llar›
Aras›nda Bulunan Ayd›nlatma ‹ﬂlevli Cam Eserler”,
Ahmet Güleç-Buket Güreli “Piﬂmiﬂ Toprak Buhurdan’›n
Konservasyon ve Restorasyonu”, Sait Baﬂaran-Yüksel
Dede-Ahmet Güleç “Mo¤olistan’daki Türk An›tlar›’n›n
Koruma ve Onar›m Projesi” ve Oktay Belli de “Avrasya
Arkeoloji Projesi: K›rg›zistan Çal›ﬂmalar›” baﬂl›kl›
bildirilerini sundular.
Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu baﬂkanl›¤›ndaki Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü Ö¤retim Üyelerinden oluﬂan düzenleme kurulunun yo¤un çal›ﬂmalar›, ‹.Ü. Rektörlü¤ü,
Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Bölümü’nün
katk›lar›yla gerçekleﬂen toplant›, her sene bünyesine
ekledi¤i yeni etkinlikler ve gördü¤ü ilgiyle dikkatleri
üzerine toplamaya devam ediyor.

Nevzat Çevik “Kaya An›tlar› Iﬂ›¤›nda Farkl› Kültür
Bölgeleri Aras›ndaki Etkileﬂim”, Doç. Dr. M. Hamdi
Sayar “Toros Da¤lar›nda Oturan Tanr›ça: Athena Oreia”
baﬂl›kl› bildirileri ile kat›lm›ﬂlard›r.

24. Kaz› Araﬂt›rma ve Arkeometri
Sempozyumu (27-31 May›s 2002)
Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün organize etti¤i Kaz› Araﬂt›rma ve Arkeometri
Sempozyumu bu y›l 27-31 May›s tarihleri aras›nda
Ankara’da Milli Kütüphane’de gerçekleﬂtirildi.

Hititler Belgesel Filmi
Bugünlerde “Hititler” hakk›nda belgesel niteli¤inde bir filmin haz›rl›k çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Enstitü Prof. Dr. Ali Dinçol ve Prof. Dr.
Belk›s Dinçol ile ﬁeref Üyemiz Prof. Dr. Tahsin
Özgüç’ün de dan›ﬂmanlar› aras›nda oldu¤u
“Hititler” belgeseli, ﬂimdiye kadar yap›lm›ﬂ
olanlar›n en kapsaml›s› olma iddias›n› taﬂ›maktad›r. 35 mm olarak çekilen filmin yönetmenli¤ini Tolga Örnek üstlenmiﬂtir. Kendisi daha önce
de, “Tanr›lar›n Taht› Nemrut Da¤›” adl› belgesel
filmiyle, Chicago’da yap›lan US International
Film&Video festivalinde, tarih ve biyografi
dal›nda en iyi film seçilerek Alt›n Kamera Ödülü
alm›ﬂt›r.
‹ngilizce ve 90 dakika olarak haz›rlanan
“Hititler” belgeselinin çekimleri M›s›r, Suriye ve
Anadolu’nun 18 ayr› yerinde yap›lmaktad›r.
Jürgen Seeher, Trevor Bryce, David Hawkins,
Harry Hoffner, Gernot Wilhelm, Theo Von den
Hout, Gary Beckman, Billie Jean Collins, Ali
Gaballa, Daniel Polz ve Türk Eskiça¤ Bilimleri
Enstitüsü Baﬂkan› Ali M. Dinçol, röportajlar›yla
filmde yer almas› kesinleﬂen uzmanlard›r.

R. Eser Kortano¤lu

III. Uluslararas› Kilikia Arkeolojisi
Sempozyumu (1-4 Haziran 2002)
Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araﬂt›rma
Merkezi taraf›ndan düzenlenen Sempozyum, 1-4
Haziran 2002 tarihlerinde Mersin’de yap›ld›. 22 Türk
ve12 yabanc› bilim adam›n›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen
sempozyuma, Enstitü asil üyelerimizden Prof. Dr. Serra
Durugönül “Archaic Cypriote Statuary”, Prof. Dr. Erendiz
Özbayo¤lu “Notes on Natural Sources of Cilicia: A
Contribution to Local History”, Prof. Dr. Ramazan
Özgan “Arkaik ve Klasik Döneme Ait Baz› Kilikia
Kabartmalar›” ile muhabir üyelerimizden Doç. Dr.
12
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DÜZELTME
Ocak 2002’de yay›nlanan Türk Eskiça¤ Bilimleri
Enstitüsü HABERLER’in 13. say›s›nda, 11-12.
sayfalarda yer alan “9. Uluslararas› Girit
Çal›ﬂmalar›” baﬂl›kl› yaz›n›n 3. paragraf›ndaki,
“... MÖ. 9. binden MÖ. 1. biny›l baﬂ›na, daha
do¤rusu 2. biny›l sonuna dek ...” ifadesi, sehven
“... MÖ. 9. binden MÖ. 1. biny›l sonuna dek ...”
ﬂeklinde k›salt›lm›ﬂt›r. Düzeltir ve özür dileriz.
Elif Tül Tulunay

Kaz› - Araﬂt›rma

Kavuﬂan Höyük 2001 Y›l› Kaz›lar›
Kavuﬂan Höyük kaz›lar›, “ODTÜ TAÇDAM Il›su ve
Karkam›ﬂ Baraj Gölleri Alt›nda Kalacak Arkeolojik
Kültürel Varl›klar› Kurtarma Projesi” kapsam›nda,
Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izni, Diyarbak›r Müze Müdürlü¤ü’nün baﬂkanl›¤› ve bilimsel sorumlulu¤umuz alt›nda, Ege ve Marmara
Üniversitesi’nden oluﬂturulan bir ekiple, A¤ustos-Eylül
aylar›nda yürütülmüﬂtür.
Höyük, Diyarbak›r ili Bismil ilçesinin 10 km güneydo¤usunda, Yenice köyü ‹nard› mezras› s›n›rlar› içinde
ve ﬁeyhan Çay›’n›n Dicle Nehri ile birleﬂti¤i noktan›n
hemen do¤usunda yer almaktad›r. Höyü¤ün kuzey yar›s›
Dicle taﬂk›nlar› taraf›ndan tahrip edilmiﬂ, güney etekleri
büyük oranda ﬁeyhan Çay›’n›n taﬂ›d›¤› alüvyonlarla
örtülmüﬂ, üst tabakalar ise modern tar›m faaliyetlerinden
oldukça zarar görmüﬂtür.

çanak çömlekler ve taﬂ aletler bulunmaktad›r. III No.lu
Açma’da, çukurlar›n üzerinde ve bunlardan birini
bozarak yap›lm›ﬂ olan tek s›ra taﬂ temel, IV. yap› kat›n›n
tek göstergesidir. Ancak s›n›rl› bir alanda aç›ld›¤› için bu
duvarla ça¤daﬂ fikir verebilecek buluntu belirlenememiﬂtir. Höyükteki tüm açmalarda belirledi¤imiz III.
yap› kat›, mimari ve çanak çömlek verilere göre buradaki en yayg›n yerleﬂim dönemlerinden birini oluﬂturur.
Taﬂ temelli sa¤lam bir kerpiç duvar ve duvar kal›nt›lar›
ile bunlarla ba¤lant›l› tabanlardan oluﬂan bu yap› kat›, büyük bir yang›nla son bulmuﬂtur. Ancak henüz ne tür bir
yerleﬂim alan›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu anlayabilmiﬂ de¤iliz. I No.lu Açma’da kerpiç duvar kal›nt›lar›yla iliﬂkili olarak direk altl›klar›n›n saptanm›ﬂ oluﬂu,
yar› aç›k ahﬂap ve belki sazlarla tamamlanm›ﬂ bir tür
yap›y› akla getirmektedir. Nitekim günümüzde de bu
k›y›da tar›m yapanlar›n, y›l›n büyük bölümünü benzer
mekanlarda geçirdi¤i bilinmektedir.

2001 y›l› çal›ﬂmalar›, 175 x 75 x 3.5 m boyutlar›ndaki
höyü¤ün do¤u kesiminde, 10 x 10 m boyutlar›ndaki 4
açmada baﬂlat›lm›ﬂ ve höyü¤ün oluﬂum süreci ile kültür
tabakalar›n›n kal›nl›¤› konusunda önemli veriler elde
edilmiﬂtir. Elimizdeki ilk sonuçlara göre 5 yap› kat›ndan
oluﬂan yerleﬂim sürecinin baﬂlang›c› Geç Kalkolitik
Dönem’e kadar gitmektedir. Dicle taraf›ndan kesilen
kuzey kesimde yaklaﬂ›k 8 m olarak görülen teras yüksekli¤inin ancak 3.50 m’lik bölümü buradaki yerleﬂim
sürecinde oluﬂmuﬂ gözükmektedir. Baﬂlang›ç y›l›n›n ön
verilerine göre höyükteki tabakalaﬂmaya iliﬂkin veriler
ﬂöyle özetlenebilir:

Bu yap› kat›ndan elde etti¤imiz çanak çömlek parçalar›
aras›nda, M.Ö. III. biny›ldan itibaren kullan›ld›¤›n›
bildi¤imiz red brown wash ware, plain simple ware ve
metalik kaplara ait örnekler bulunmaktad›r. Ancak söz
konusu tabakada Habur çanak çömle¤i ve dark rimmed
orange ware gibi II. bin y›l›n ilk yar›s› için karakteristik
olan mal gruplar›n›n bulunmas›, tarihleme için de II.
biny›l baﬂ›n› düﬂünmemize neden olmaktad›r. Kavuﬂan
Höyük’te II. yap› kat› birbiriyle iliﬂkilendirilemeyen
çamur duvarlar ve çamur tabanlardan oluﬂur. Bu yap›
kat› seviyesinden toplad›¤›m›z çanak çömlek, omurgal›
çanaklar ve memecikli dipleri olan kadehler gibi daha
çok Orta ve Yeni Assur Dönemi mallar›ndan oluﬂur.

Geç Kalkolitik Döneme tarihledi¤imiz V. yap› kat›na ait
ﬂimdilik yaln›zca III No.lu Açma’daki çukurlardan gelen

Höyükte iki evreli olarak saptad›¤›m›z son yap› kat› Orta
Ça¤’a aittir. Erken evresi dere taﬂlar›ndan bir döﬂeme, bu
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER

13

KAZI - ARAﬁTIRMA

Kavuﬂan Höyük, Basamakl› Açma, kuzeyden

döﬂeme üzerine yerleﬂtirilmiﬂ tand›rlar ve taﬂ duvarlardan oluﬂur. Geç evrede ise ço¤u tahrip olmuﬂ, do¤u - bat›
yönlü, basit toprak mezar kal›nt›lar› bulunmaktad›r.
Mezarlar›n ait oldu¤u yerleﬂim olas›l›kla, ﬁeyhan
Çay›’n›n bat›s›nda, üzerinde benzer çanak çömlek bulunan Kavuﬂan 2 Tepesi’nde bulunmaktad›r.
Gülriz Kozbe-Kemalettin Köro¤luHaluk Sa¤lamtemir

2001 Y›l› Perge Kaz› ve Onar›m
Çal›ﬂmalar›
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji
Araﬂt›rmalar› Merkezi’nce yap›lan 2001 y›l› Perge Kaz›
ve Onar›m Çal›ﬂmalar› kapsam›ndaki kaz›lar, Bat›
Nekropolis ve Akropolis’te sürdürülmüﬂtür.
Nekropolis’te daha önceki y›llarda aç›¤a ç›kar›lan
mezarl›k caddesinin do¤usunda yan yana s›ralanm›ﬂ 6
adet lahit bulunmuﬂtur (L39-L44). Söz konusu lahitler,
geçen sene bulunanlar gibi kireçtaﬂ›ndan yap›lm›ﬂ olup,
tekneleri bezemesiz, kapaklar› ise semerdam ﬂekilli ve
akrotersizdir. Bu lahitler, içlerinde bulunan, Hellenistik
formlu, piﬂmiﬂ toprak ve cam unguentariumlar, ﬂiﬂecikler ile bronz aynalar, sikkeler ve kremasyon amaçl›
olmas› muhtemel güveç formlu büyük çömlekler
sayesinde, Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir.
Ayr›ca P12 kodlu büyük podiumun do¤usunda, Roma
Dönemi’ne ait, kireçtaﬂ›ndan, bezemesiz tekneli,
akroterlere sahip semerdam kapakl› ve yaz›tl› iki lahit
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r (L45, L46). Bu alan›n kuzeydo¤usunda bulunan büyük bir kaya kütlesinin önündeki bir
kaya mezar›n›n da kaz›s› yap›lm›ﬂ, bat›da bir adak niﬂi
ve kayaya oyulmuﬂ bir lahde sahip oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂma esnas›nda Geç Roma-Erken Bizans
Dönemine ait oldu¤u düﬂünülen iki adet kiremit mezara
da rastlanm›ﬂt›r.
Akropolis’teki kaz›lar 1 ve 2 no.lu alanlarda sürdürülmüﬂtür. 1 no.lu alanda, Erken Demir Ça¤› evleri ve
buradaki muhtemel bir ziyafet evinin araﬂt›r›lmas›
amac›yla çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Erken Demir Ça¤›
buluntular›n›n üzeri yo¤un olarak Hellenistik ve daha
geç dönem y›k›nt›lar› ile örtülü oldu¤undan, çal›ﬂmalar
yavaﬂ ilerlemiﬂ, 1/39+40 sondaj›n›n (M.Ö. 9-6. yy)
14
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erken evrelerine yönelik kaz› gelecek seneye b›rak›lm›ﬂt›r. 1/32+34 sondaj›nda, kyklopik duvarlarla örülmüﬂ,
M.Ö. 8. yy’a ait bir yap›ya rastlanm›ﬂ, ortaya ç›kar›lan
di¤er ev 1/27+30’un ise, ﬂimdilik Erken Demir
Ça¤›’ndan Klasik Dönem’e kadar kullan›ld›¤›, Arkaik
Dönem’de muhtemelen bir depremle tahrip oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Ev 1/28’in 3 yap› evresine sahip oldu¤u,
ilk evrenin M.Ö. 9/8. yy’lara, ikinci evrenin ise M.Ö.
700’lere ait oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu evler ve 1/32+34
yap›s› aras›nda kült amaçl› bir kaide bulunmuﬂtur. Bu
kaidenin oturdu¤u dolguda Hitit Dönemi’ne ait olabilecek bir kulp ele geçmiﬂ, Bronz Ça¤›’ndan Demir Ça¤›’na
geçiﬂi temsil eden bir de tabaka saptanm›ﬂt›r. Bu
yap›lar›n kesin tan›mlar› için henüz erken olsa da,
1 no.lu alan›n çekirde¤ini M.Ö. 9/8. yy’dan Roma
‹mparatorluk Ça¤›’na kadar çeﬂitli evreler içeren ziyafet
odas› oluﬂturmaktad›r.
Akropolis’in 2 no.lu alan›nda bulunan “Klasik Dönem
Yap›s› 1”in plan› ve fonksiyonunu belirlemeye yönelik
aç›lan 10 sondajda, Bat› Tepe’de, Erken Bronz Ça¤› yerleﬂiminin varl›¤› keramikler yard›m›yla desteklenmiﬂ ve
ayr›ca M.Ö. 6. yy’dan Geç Antik Dönem’e kadar bir yerleﬂimin süreklili¤i saptanm›ﬂt›r. Yunan mimarisine
yabanc›, daha çok do¤u etkili bir plana sahip ve kült
iﬂlevli oldu¤u zannedilen “Klasik Dönem Yap›s› 1”in ilk
evresi, Attik siyah firnisli keramikler ile M.Ö. 480’lere;
ikinci evresi ise Erken Hellenistik Dönem’e tarihlenir.
Üçüncü evresinde yap›, M.Ö. 1. yy’da geniﬂletilerek
tekrar inﬂa edilmiﬂtir.
Koruma ve Onar›m Çal›ﬂmalar› kapsam›nda, Güney
Hamam Frigidariumu kuzey duvar›n›n taﬂlar› aﬂa¤›
indirilmeden, belli bir seviyede duvar taﬂlar› k›smen
çürütülerek buraya çelik bir hat›l yerleﬂtirilmiﬂtir. Lento
vazifesi gören bu hat›l›n alt›nda kalan ve y›k›lmaya
baﬂlam›ﬂ kemer ve üzerindeki baz› taﬂlar, numaralan›p
yerinden al›nd›ktan sonra, yeni bir kal›p yap›larak kemer
ve duvar taﬂlar› yeniden yerine konulmuﬂtur. Sütunlu
Cadde’de düzenleme çal›ﬂmalar› kapsam›nda, da¤›n›k ve
k›r›k durumdaki sütun gövde, kaide ve baﬂl›k parçalar›ndan birbirlerine ait olanlar saptanm›ﬂ, 2000 y›l›nda
kasten devrilerek üzerindeki Tykhe kabartmas› kesilip
çal›nan sütun ile di¤er bir sütun onar›larak tekrar aya¤a
kald›r›lm›ﬂ, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da kaz›da bulunmuﬂ küçük eserlerin konservasyon-restorasyon çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂtir.
Haluk Abbaso¤lu

Asarkale ve Akalan Yüzey
Araﬂt›rmalar›
Asarkale ve Akalan yüzey araﬂt›rmalar› 19 - 29 Temmuz
2001 tarihleri aras›nda 11 gün süreyle Prof. Dr. Önder
Bilgi baﬂkanl›¤›nda Doç. Dr. Sümer Atasoy, Y.Doç. Dr.
ﬁevket Dönmez, Mimar Dr. Fuat Gökçe, Arﬂ.Gör.
Sabahattin Ezer, Topograf Kemal Gülcen, Arkeolog
Desinatör Burhan Gülkan ve Arkeolog Emrah Kurt ile
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‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dal› stajyer lisans ö¤rencileri Günﬂ›l K›l›ç ve
Seda Tunca’dan oluﬂan bir ekip taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Araﬂt›rman›n Kültür Bakanl›¤› temsilcili¤ini An›tlar
ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü uzman› Arkeolog Lale
Çukurkavakl› yapt›. Bafra-‹kiztepe Kaz› evi araﬂt›rma
merkezi olarak kullan›ld›.
Asarkale, Samsun ili Bafra ilçesi Kolay Beldesi Asar
köyünün 3 km bat›s›nda yer al›r. K›z›l›rmak’›n bat›
kenar›nda, Bafra’y› Anadolu’nun iç k›s›mlar›na ba¤layan vadiyi kontrol için kurulmuﬂ kale tipi bir yerleﬂmedir. Halen ayakta kalm›ﬂ ve kayalara oturtulmuﬂ
savunma duvarlar› ile köﬂeli ve yuvarlak planl› kulelerin
alt s›ra taﬂlar›n›n iﬂçili¤i, Asarkale’nin ilk defa Hellenistik
Ça¤’da iskan edilmiﬂ oldu¤unu göstermektedir. Kalenin
duvarlar›n›n üst s›ra taﬂlar› aras›nda görülen tu¤la örgüsü
ise, Ortaça¤ (Bizans) dönemi yerleﬂmesini iﬂaret etmektedir. Asarkale’nin biri güneydo¤uda ve biri de kuzeybat›da olmak üzere iki giriﬂi vard›r. Teraslar halindeki
Asarkale’de kayaya oyulmuﬂ iki sarn›ç ile yine kayaya
oyularak aç›lm›ﬂ merdivenli bir yer alt› geçidi göze çarpmaktad›r. Halen karayolu kenar›nda kalan bu geçidin
a¤z›n›n gerçekte nehir kenar›na kadar inmekte oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r.
2000 y›l›nda taraf›m›zdan sistematik bir ﬂekilde araﬂt›r›lmaya baﬂlanan Asarkale’nin inﬂa edilmiﬂ oldu¤u sarp ve
yalç›n kayal›¤›n ve günümüze kadar ayakta kalm›ﬂ
savunma sistemi duvarlar›, kuleleri, giriﬂ kap›lar› ile
de¤iﬂik seviyelerdeki teras duvarlar›n›n teodolit ve mira
gibi ölçüm aletleri ile topografik ölçümleri Mimar Dr.
Fuat Gökçe ve Topograf Kemal Gülcen taraf›ndan
yap›ld›. Bu ölçümler sonucunda elde edilen de¤erler
bilgisayar ortam›nda hesaplanarak 1/100 ölçekte topografik plan haz›rland›. Ölçüm çal›ﬂmalar› s›ras›nda
Asarkale’nin tepe noktas›ndan yol seviyesine kadar olan
kot fark›n›n 135 m oldu¤u belirlendi. Asarkale’nin
savunma sisteminin, savunma içinde yer alan mimari
kal›nt›lar›n›n, teras duvarlar›n›n ve 2 adet sarn›c›n›n
vaziyet plan taslaklar› ç›kart›larak, kalenin genel plan›
için ölçümler al›nd›. Kalenin savunma sistemi duvarlar›,
giriﬂ kap›lar› ve kuleleri ile teras duvarlar›, malzeme ve
yap›m teknikleri aç›s›ndan ayr›nt›l› olarak incelendi.
Asarkale’nin savunma duvarlar›n› tahrip eden ve ölçüm
çal›ﬂmalar›n› engelleyen yo¤un bitki örtüsü gerek duyulan alanlarda motorlu testere ve balta kullan›larak temizlendi. Bu temizlik çal›ﬂmalar› sonucunda duvar yüzleri
daha belirgin olarak ortaya ç›kart›ld›. Bu dönemki çal›ﬂmalar sonucunda gelecek y›llarda Asarkale’de yap›lacak
çevre düzenlemesi, restorasyon ve konservasyon teknikleri için bir ön rapor haz›rlanmas›n›n çal›ﬂmalar›na baﬂland›. Kalenin içinde ve çevresinde sistematik bir ﬂekilde
yüzey araﬂt›rmas› yap›larak, tamam›n› çanak-çömlek
parçalar›n›n oluﬂturdu¤u maddi kültür kal›nt›lar› da topland› ve bunlar Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim
edildi.
Bunlara ek olarak motorlu bir tekne ile baraj gölünde
gezilerek Alt›nkaya Baraj› ile Derbent Baraj› aras›nda

kalan K›z›l›rmak vadisi de tarand›. Vadi içinde foto¤raf
çekilerek olas› antik yol güzergah› ve fiziki co¤rafya
olabildi¤ince saptanmaya çal›ﬂ›ld›.
Ayr›ca, kalenin yak›n›nda yer alan Asar köyü ve çevresi
de incelendi. Asar köyünün Kestane Mahallesi’nde bir
kilise kal›nt›s› saptand›. Kilisenin kuzey-güney duvarlar›
ile 4 penceresinin halen ayakta oldu¤u görüldü. Molozlaﬂ örgü tekni¤inde yap›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan kilisenin
duvarlar›n›n büyük bir bölümü ile taban›n›n yasad›ﬂ›
kaz›lar sonucunda çok büyük oranda tahrip edilmiﬂ
bulundu¤u gözlendi.
Samsun-Büyükﬂehir’e ba¤l› ‹lkad›m ‹lçesi Çatmaoluk
köyü Yeniköy Mahallesi’nin 2 km güneyinde yer alan ve
kale tipi bir yerleﬂme olan Akalan, yüksek bir platonun
dik yamac›nda kurulmuﬂtur. Güney, kuzey ve bat›dan
Karadeniz’e dökülen Kürtün Irma¤›’n›n bir kolu olan
Karadere çay› ve kollar›nca s›n›rlanm›ﬂ olan kale, kuzeybat› ve güneybat›s›ndaki iki vadiye egemen bir konumda
inﬂa edilmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 350 m uzunlu¤a ve ortalama
olarak 50-70 m geniﬂli¤e sahip Akalan’› uzunlu¤u 1
km’ye yaklaﬂan ve büyük k›sm› toprak alt›nda kalm›ﬂ
olan topografyaya uydurulmuﬂ bir savunma sistemi
çevirmektedir.
Akalan’›n inﬂa edilmiﬂ oldu¤u kayal›k ve savunma sistemi duvarlar›, güney ve kuzey giriﬂ kap›lar› ile aﬂa¤›
ﬂehrin yer ald›¤› düﬂünülen kuzey ve kuzeydo¤udaki
tarlalar›n topografik ölçümleri teodolit ve mira ölçüm
aletleri ile Mimar Dr. Fuat Gökçe ve Topograf Kemal
Gülcen taraf›ndan yap›ld›. Bu ölçümler sonucunda elde
edilen de¤erler bilgisayar ortam›nda hesaplanarak 1/100
ölçekte topografik planlar ç›kart›ld›. Akalan’›n günümüze kadar ayakta kalm›ﬂ savunma sistemi duvarlar›n›n,
giriﬂ kap›lar›n›n ve kale içinde orta kesimde yer alan
yüksek düzlü¤ün plan› ç›kart›ld›, kal›nt›lar›n ölçümleri
yap›ld›. Kalenin savunma duvarlar› ve giriﬂ kap›lar›n›n
malzeme ve yap›m teknikleri ayr›nt›l› olarak incelendi.
Akalan’›n savunma duvarlar›n› tahrip eden ve ölçüm
çal›ﬂmalar›n› engelleyen yo¤un bitki örtüsü gerek duyulan alanlarda motorlu testere ve balta kullan›larak k›smen temizlendi. Özellikle kalenin güney ve kuzey giriﬂ
kap›lar›n›n bat› ve do¤u duvarlar›nda yo¤unlaﬂt›r›lan bu
temizlik çal›ﬂmalar› sonucunda duvar yüzleri daha belirgin olarak ortaya ç›kart›ld›. Bu dönem çal›ﬂmalar› sonucunda gelecek y›llarda Akalan’da yap›lacak çevre
düzenlemesi, arkeolojik kaz› ve restorasyon gibi çal›ﬂmalar için bir ön rapor haz›rlanmas› uygun görüldü.
Kalenin içinde ve çevresinde sistematik bir yüzey araﬂt›rmas› da geliﬂtirilerek çok büyük bir k›sm›n› çanak-çömlek parçalar›n›n oluﬂturdu¤u maddi kültür kal›nt›lar› topland›. Ayr›ca, kalenin kuzey yamac›nda piﬂmiﬂ toprak
mimari kaplama bir levha parças› ele geçti. Üzerinde
kabartma olarak yap›lm›ﬂ saç örgüsü motifi bulunan bu
levha parças›n›n, 1906 y›l›nda Th. Macridy Bey
taraf›ndan Müze-i Hümayun (‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri) ad›na Akalan’da yap›lm›ﬂ olan kaz›larda bulunan örneklerle büyük benzerlik taﬂ›d›¤› görüldü.
Sümer Atasoy-ﬁevket Dönmez
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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2001 Y›l› Göller Bölgesi Yüzey
Araﬂt›rmalar›
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi ad›na, Üniversitemiz Araﬂt›rma
Fonu’nun maddi deste¤i, ﬁarkikaraa¤aç Kültür ve Kalk›nma Vakf› Baﬂkanl›¤› ve ﬁarkikaraa¤aç Belediye
Baﬂkanl›¤›’n›n katk›lar›yla, 10 -27 Eylül 200l tarihleri
aras›nda, Isparta ilinin Atabey, E¤irdir, Gelendost,
Yalvaç ilçeleri ve özellikle de ﬁarkikaraa¤aç ilçesinde
yüzey araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂt›r. Baﬂkanl›¤›m›z alt›nda
sürdürülen yüzey araﬂt›rmalar›na, Arkeolog Nesrin
Özsait, Araﬂ. Gör. Dr. Özdemir Koçak, Araﬂ. Gör.
Hamdi ﬁahin, Araﬂ. Gör. Abdullah Dündar, Arkeolog
Mustafa Bilgin, ö¤rencilerimizden ﬁive Ata, Göknur
Bektaﬂ ve Harun Oy’dan oluﬂan ekibimize, Bakanl›k
temsilcisi olarak Milet Müzesi’nden Arkeolog Hasibe
Akat kat›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›m›zda maddi destek
sa¤layan ‹.Ü. Rektörlü¤ü Araﬂt›rma Fonu yetkililerine;
ﬁarkikaraa¤aç’daki araﬂt›rmalar›m›zda büyük yard›mlar›n› ald›¤›m›z ﬁarkikaraa¤aç Kültür ve Kalk›nma Vakf›
Baﬂkan› Say›n M. Tevfik Cemal ﬁat›ro¤lu’na ve
Belediye Baﬂkan› Say›n Mehmet Güven’e candan teﬂekkürlerimi sunar›m. Ayr›ca, son derece özveriyle çal›ﬂan
ekip üyelerimize ve Say›n Arkeolog Hasibe Akat’a
yürekten teﬂekkür ederim.
Atabey ve E¤irdir Araﬂt›rmalar›: Bu y›lki yüzey araﬂt›rmalar›m›z› ﬂöyle özetleyebiliriz: Önce, Atabey’de Göndürle Höyük (SK+‹TÇ+OTÇ+RÇ), sonra da, E¤irdir’de
Akp›nar köyü s›n›rlar› içinde kalan antik Prostanna kenti
ayr›nt›l› olarak araﬂt›r›ld›. Antik kentin surlar› ve kaya
mezarlar› incelendi. Kaçak kaz›lar sonucu aç›lm›ﬂ, antik
ﬂehrin hamam yap›s›na ait Hypocaus sisteminin
parçalar›n› bulduk. Ayr›ca bugüne kadar herhangi bir
mimari parças› yüzeyde korunarak gelmese de antik tiyatronun yap›labilece¤i en uygun yeri tespit ettik. Bunun
d›ﬂ›nda Ba¤ören ile Barla aras›nda Roma Ça¤›’na ait
Z›r›n Beli’nde ve Güngörmez Ambarceviz’de iki tane
semerdaml› basit kaya mezar› görülmüﬂtür. Her iki mezar da monoblok bir kayaya oyulmuﬂtur. Yine E¤irdir’in
Yuval› köyü yak›n›ndaki Yelliler köyü s›n›rlar› içinde
Çürüktaﬂ, Kocap›nar ve Gavur Da¤› Roma Ça¤› yerleﬂmeleri tespit edilmiﬂtir.
Yalvaç ‹lçesi Araﬂt›rmalar›: Yalvaç’ta Müze ve Antiokheia
ören yeri gezildikten sonra, ilçenin Ba¤konak, Kozluçay
ve Dedeçam köy ve kasabalar›nda araﬂt›rmalara devam
edildi. Kozluçay’da Cennetkar› (HÇ+RÇ+GAÇ) ören
yeri araﬂt›r›ld›. Bu önemli yerleﬂmenin Akﬂehir Kozluçay yol yap›m› s›ras›nda ve daha sonra da tahrip
edildi¤i görüldü. Ayr›ca Kozluçay’›n hemen kuzeybat›s›nda, kasaban›n su deposunun kuzeydo¤usunda Kömesönü Mevkiinde yine RÇ ve GAÇ’a ait keramikler
görüldü.
Dedeçam kasabas›n›n do¤usunda Yeni P›nar’›n kuzeyinde Büyükören (RÇ+GRÇ) bunun kuzeybat›s›ndaki yükseltilerde Çoban Çeﬂmesi (‹TÇ+HÇ+ RÇ+GAÇ), daha
aﬂa¤›da Dedeçam Höyük (K›rkuyusu = ‹TÇ+DÇ+
HÇ+RÇ); ve Ba¤konak kasabas›nda, Dörtyol Höyük
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(‹TÇ+M.Ö. II. Bin) gibi, daha önce tespit etti¤imiz yerleﬂmeler de sistematik olarak araﬂt›r›ld›.
Gelendost ‹lçesi Araﬂt›rmas›: Gelendost ‹lçesi’nin Keçili
köyü de araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Burada Keçili Cami duvar›nda
yaz›tl› bir kap› taﬂ› görülerek incelenmiﬂ ve bu taﬂ›n ç›kt›¤› Halepo¤lu öreninde RÇ ve GRÇ’na ait keramikler
görülmüﬂtür.
ﬁarkikaraa¤aç ‹lçesi Araﬂt›rmalar›: Isparta’n›n 121 km
kuzeydo¤usunda yer alan ﬁarkikaraa¤aç ilçesi kapsaml›
olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Önce Arak ile Çalt› köyleri aras›nda önceki y›llarda tespit etti¤imiz Arak Höyük (‹TÇ+II.
Bin+I.Bin+RÇ+GRÇ) ile, Eﬂekçi Ma¤aras› (Sark›t dikitli), ‹çmeler Mevkii, Saray Mezarl›¤› Mevkii (RÇ)
ve do¤al bir in görüldü. Sonra da Çalt› köyünün
kuzeyindeki Gavur Kalesi mevkiinde RÇ ve GRÇ yerleﬂmeleri tespit edildi. ﬁarkikaraa¤aç’›n kuzeydo¤usunda Muratba¤› köyü ile Çar›ksaraylar kasabas› aras›nda
yer alan ve önceden bilinen Zengibar Kalesi ve çevresi
(HÇ+Roma+ GAÇ) kapsaml› olarak araﬂt›r›ld›. K›z›lda¤
Milli Park› içinden bu da¤›n tepesine ç›k›ld›. Çevreye
son derece hakim olan tepenin üzerinde tahrip edilmiﬂ
olan yap›lara ait mimari elemanlar aras›nda Roma Ça¤›’na ait keramikler görüldü. Bundan sonra, Beyﬂehir
Gölü’nün kuzeybat›s›ndaki Gedikli köyünün çevresi
araﬂt›r›ld›. Burada, köyün 500 m kadar do¤usundaki
K›z›ltepe’de Ortaça¤ yerleﬂmesine ait temel taﬂlar› ve kiremit parçalar› ve köyün 5 km kadar güneyinde Küre
Mevkii’de Ortaça¤ ve daha geç döneme ait keramikler
ile eski bir mezarl›k da görüldü. Aﬂa¤› Dinek köyünde,
geniﬂ bir alana yay›lan Dinek Höyük (HÇ+RÇ) tespit
edilmiﬂtir. Göksö¤üt kasabas›ndaki Nudra Höyük
(=Göksö¤üt Höyük) yüzeyi tümüyle kaçak olarak
yap›lm›ﬂ yap›larla kaplanm›ﬂt›. Göksö¤üt’te önceki y›llarda buldu¤umuz Gönen Yeri ya da Küçük Höyük
(‹TÇ+RÇ) incelendi. Sonra kasaban›n 5 km do¤usunda
Koca Çay›r Höyük (HÇ+RÇ+ GRÇ) tespit edildi.
Örenköy ile Yakaemir arazilerinin ortas›nda kalan ve
önceki y›llarda buldu¤umuz Yakaemir (=Örenköy)
Höyü¤ü (KÇ+‹TÇ+RÇ+ GAÇ) tekrar incelendi.
Buradaki araﬂt›rmalar›m›zda höyük yüzeyinde Hac›lar VI
ile ça¤daﬂ, yani Son Neolitik Ça¤ yerleﬂmesine iﬂaret
eden keramik parçalar› bulunmuﬂtur. Yakaemir köyünün hemen güneybat›s›nda, Yakaemir Sivrisi ya da
halk aras›nda ‹¤neli Beﬂik olarak da bilinen Sivrikale’ye
t›rmand›k. Da¤›n tepe kesiminde son derece özenli ve
kesme taﬂlardan yap›lm›ﬂ sur ve yap› temelleriyle
karﬂ›laﬂt›k. Etrafta görülen keramiklerden, tespit
etti¤imiz bu kalenin Geç Hellenistik Ça¤dan itibaren
Roma ve Geç Antik Ça¤ sonuna kadar yerleﬂmeye sahne oldu¤unu anlad›k ve kalenin plan›n› ç›kard›k.
Yenicekale köyü ve burada buldu¤umuz Sar›p›nar
Höyük (‹TÇ) kapsaml› olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Anabura
antik kentine gitmek için ç›kt›¤›m›z Anamas Da¤lar›
üzerinde 20 km yol ald›k. Bu arada birkaç yaylay› da
inceleme f›rsat›n› bulduk. Burada, Göllü Yaylas›’nda iki
yüz y›ll›k mezar taﬂlar› gördük. Özenle yap›lm›ﬂ bu
mezar taﬂlar›n›n bulundu¤u mezarl›kta, ayn› zamanda,
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ayn› gömü gelene¤ini yans›tan ve daha eski oldu¤u
anlaﬂ›lan mezarlar da bulunmaktad›r. Ördekçi köyünün
1300 m kuzeydo¤usunda yer alan ve önceden bilinen
Ördekçi Höyük (‹TÇ) yeniden incelendi. Köy içinde
gördü¤ümüz mimari elemanlar›n ve yaz›l› taﬂlar›n resimleri çekildi, çizimleri yap›ld›. Bunlar›n Isparta
Müzesi’ne taﬂ›nmas› çok iyi olur düﬂüncesindeyiz. Yenicekale köyü üzerinden, Salur köyünün bat›s›nda yer
alan antik Anabura Kenti’nin kal›nt›lar›n›n bulundu¤u
K›z›lkale’ye (HÇ+Roma+GAÇ) ç›k›larak incelenmiﬂtir.
Yine Salur köyünün güneydo¤usunda, 1700 m yüksekli¤indeki da¤lar›n üzerinde Orta Kale ad›yla bilinen sarp
yükseltide bir Geç Antik Ça¤ yerleﬂmesi tespit edilmiﬂtir. Salur’un güneyinde yer alan, önceden bilinen ve
ortas›ndan ﬁarkikaraa¤aç - Yeniﬂarbademli yolunun
geçti¤i Salur Höyük (‹TÇ) incelendi. Höyü¤ün büyük bir
k›sm›n›n üzerine binalar yap›lm›ﬂt›r. Salur köyünün
5 km güneybat›s›nda Düz Yaprak Mevkii’nde bir
RÇ+GAÇ yerleﬂmesi tespit edildi. Yine Salur köyünün
güneybat›s›nda, Antik Anabura’n›n aﬂa¤› ﬂehrinin yer
ald›¤› (Enevre) kesim incelendi ve burada bir zafer an›t›
parças› bulundu. Yaz›s› zamanla silinen ve dar yüzünde
bir savaﬂç› kabartmas› (k›smen sa¤lam) bulunan bu zafer
an›t› parças› ile al›nl›kl› bir mezar yap›s›na ait oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz mimari elemanlar son derece iyi bir iﬂçilik göstermektedir. Bu fragmanlar M.S. 2. yy yap› özellikleri göstermektedir. Bölgenin o devirdeki sanat ve
kültürünü yans›tan bu elemanlar›n da Isparta Müzesine
taﬂ›nmas›, ya da en az›ndan tahribata tümüyle aç›k olan
bu arazi kesiminden kald›r›lmas› çok iyi olur.

Tendürek Da¤›, t›pk› Erek Da¤› gibi Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde oldukça zengin su kaynaklar›na sahiptir. Bu
yüzden da¤›n çevresindeki su kaynaklar› Urartu Krall›¤›
döneminde baraj ve göletler arac›l›¤› ile de¤erlendirilmiﬂtir. Tendürek Da¤›’n›n kuzey ete¤inde bulunan
göleti, yan›ndaki kalenin ad›na uygun olarak Kurt Göleti
olarak adland›rmay› uygun bulduk. Göletin duvar›
büyük ölçüde tahrip olmuﬂtur. Kurt Kalesi gibi bu gölet
de, M.Ö.7. yy’da yap›lm›ﬂt›r. Tendürek Da¤›’n›n güney
ete¤inde yer alan göleti de; So¤uksu Göleti olarak adland›rd›k. Göletin duvar› büyük ölçüde tahrip olmuﬂsa da,
yer yer onar›ld›¤› için hala kullan›lmaktad›r. Bu göletten
güney yönüne do¤ru ak›t›lan sular, Çald›ran Ovas›’na
de¤in uzanan arazide yap›lan tar›m alanlar›na hayat
vermektedir. Bu gölet de benzerleri gibi M.Ö. 7. yy’da
yap›lm›ﬂt›r.

Göller Bölgesi’nde de önemli sonuçlar elde etti¤imiz
yüzey araﬂt›rmalar›m›za önümüzdeki y›l da devam
etmek düﬂüncesindeyiz.

2001 Y›l› Konya-Karaman çal›ﬂmalar›nda Fransa’dan
Prof. Dr. Thomas Drew-Bear ile birlikte 27.08.200102.09.2001 tarihleri aras›nda Konya’n›n Sarayönü ve
Kad›nhan› ilçelerinde epigrafik yüzey araﬂt›rmalar›
sürdürülmüﬂtür. 1996 y›l›ndan itibaren bölgede yap›lan
araﬂt›rmalar “Laodikea Katakumene” ad›nda bir kitap
çal›ﬂmas› ile sunulacakt›r. Yine 1994 y›l›ndan bu yana
Doç. Dr. Hasan Bahar’›n baﬂkanl›¤›nda Kültür Bakanl›¤›’n›n izni ile yap›lan arkeolojik yüzey araﬂt›rmalar›
sürdürülmüﬂtür.

Mehmet Özsait

2001 Y›l›nda Do¤u Anadolu Bölgesinde
Bulunan Urartu Baraj, Gölet ve
Kanallar›n›n Araﬂt›r›lmas›
1987 y›l›ndan beri Do¤u Anadolu Bölgesi ve Nahç›van
Özerk Cumhuriyeti’nde Urartu baraj, gölet ve sulama
kanallar›n› araﬂt›rmaktay›z. 2001 y›l›nda Do¤u Anadolu’da sürdürdü¤ümüz çal›ﬂma, Van, A¤r› ve Kars bölgelerini kapsam›ﬂt›r. Bu sene bulmuﬂ oldu¤umuz göletlerin
en eskisi, Kars ili Sar›kam›ﬂ ilçesinin 42 km güneybat›s›nda yer alan Yo¤unhasan Göleti’dir. Göletin hemen
yan›nda bulunan Kale, Kral Menua (M.Ö. 810-786)
dönemine aittir. Gölet de biriken sular, kar, ya¤mur ve
özellikle kaynak sular›n›n birleﬂmesinden oluﬂmaktad›r.
Göletin duvar› tahrip olmuﬂsa da, daha sonra tekrar
onar›lm›ﬂt›r. Göletin içinde oldukça fazla su bulunmaktad›r. Yo¤unhasan Kalesi gibi gölet de Kral Menua
taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. 2800 y›ldan beri çal›ﬂan gölet,
kuzeyinde Aras Irma¤›’na kadar uzanan arazide bulunan
meyve ve sebze bahçelerine hayat vermektedir.
Bulmuﬂ oldu¤umuz di¤er iki göletten birisi Tendürek
Da¤›’n›n güneyinde, di¤eri de kuzey ete¤indedir.

Sonuç olarak son 15 y›ldan beri Do¤u Anadolu ve
Nahç›van Özerk Cumhuriyeti’nde yapm›ﬂ oldu¤umuz
araﬂt›rma sonucunda saptam›ﬂ oldu¤umuz sulama tesisi
say›s›, 82’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Bunun iki tanesi Nahç›van
Özerk Cumhuriyeti topraklar›nda, 80 tanesi de Do¤u
Anadolu Bölgesinde yer almaktad›r. Bu kadar çok sulama
tesisinin varl›¤›na di¤er co¤rafi bölgelerde rastlan›lmamaktad›r. Bu yüzden Urartu Krall›¤›’n› dünyan›n en
büyük “Hidrolik Uygarl›¤›” olarak tan›mlamak gerekir.
Oktay Belli

Konya-Karaman Araﬂt›rmalar›, 2001

02.09.2001- 12.09.2001 tarihleri aras›nda Konya/ Sarayönü, Kad›nhan› ve Güneys›n›r ilçelerinde araﬂt›rmalar
yürütülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmalarda Kad›nhan›/ Demiroluk
(Kindras) köyünde 2 adet höyük üzerinde çal›ﬂma
yap›lm›ﬂt›r. Köyün 1 km kuzeyindeki Yukar›-Büyük
Höyük’te ‹TÇ, M.Ö. II. bin ve DÇ yerleﬂme izlerini yans›tan keramik parçalar› tespit edilmiﬂtir. Köyün 100 m
kuzeyindeki Aﬂa¤›-Küçük Höyük ise Hellenistik-Roma
dönemine ait keramik parçalar› vermektedir. Sarayönü
Gözlü kasabas›nda da ‹TÇ, M.Ö. II. bin, DÇ ve RD’ne
ait buluntular saptanm›ﬂt›r. Sarayönü Zengen kasabas›nda RÇ yerleﬂme izleri ve Roma mezar stelleri saptanm›ﬂt›r. Güneys›n›r ilçesinde ise, ilçenin 2 km do¤usunda
bulunan Gavur Höyük’te M.Ö. II. bin, DÇ, RomaBizans dönemlerini yans›tan keramik parçalar› bulunmuﬂtur. ‹lçenin 3 km do¤usunda bulunan Güdelesin Höyük’te KÇ ve RD’ne ait keramik parçalar› saptanm›ﬂt›r.
Yine Güneys›n›r ilçesinin Güneyba¤ Mahallesi ve Eski
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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Güra¤aç yerleﬂmelerinde Roma-Bizans dönemlerini
yans›tan mimari parçalar ve mezar stelleri tespit
edilmiﬂtir. ‹lçenin 3 km güney-bat›s›nda Güra¤aç
köyünde bulunan höyükte ise GTÇ, DÇ ve RD’ne ait
keramik parçalar› saptanm›ﬂt›r.
Güneys›n›r ve çevresi Konya Ovas›’n›n Göksu Vadisi’ne
ve Çarﬂamba havzas›na ba¤layan önemli bir geçiﬂ noktas›d›r. Bu nedenle Toroslar›n bu geçiﬂ noktas›n›n erken
dönemlerinin ayd›nlanmas›nda katk› sa¤layacakt›r.
Hasan Bahar

Nif (Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi
Ön ‹nceleme Gezileri 1999 - 2001
Bat› Anadolu’ya iliﬂkin antik kaynaklar, bize, ilk Smyrna
kenti ile Naulokhon’u, Tmolos ve Sipylos Da¤lar› çevresinden ‹da Da¤›’na dek uzanan "Berekyntes Ülkesi"nde
hüküm süren kral Tantalos’un kurdu¤unu bildirmektedir: "Tanr›lar›n, kahramanlarla birlikte ziyafete kat›ld›klar› Sipylos üzerindeki bu ilk Smyrna’y›, sonradan
Nympheler ele geçirmiﬂtir. Tantalos’un saray› ise eski
Maionia’n›n, baﬂkenti olan Sipylos veya Tantalis’tedir
ve deprem sonucu yerde aç›lan büyük bir yar›¤›n içine
gömülmüﬂ, sular›n alt›nda kalm›ﬂt›r." Bugün Akhalarla
bir tutulan ve tamamen Kara Yunanistan›’na, özellikle de
Peloponnesos’a yerleﬂtirilen, Hitit metinlerinde geçen
ﬂekliyle "Ahhiyawal›lar"›n atas›, Tantalos’un o¤lu
Pelops’tur. Yunan kaynaklar›na göre ﬂecere aç›kt›r: Tantalos’un o¤lu Pelops, onun o¤ullar› Atreus ile Thyestes,
Atreus’un o¤ullar› Agamemnon ile Menelaos’tur.
Tantalos’un k›z› Niobe ise, Hellas’ta eponymos atalar
olan Pelasgos ile Argos’un annesidir. Yani, Homeros’ta
Akhaioi veya Argeioi denilen "Hellenler", do¤rudan,
bat› Anadolu kökenli Pelops ile Niobe’nin soyundan
gelmektedir; k›saca, Smyrna ve Sipylos çevresi, Akhalar›n ana vatan›d›r.
‹ﬂte, Antik kaynaklarda anlat›lan bu yerleri, özellikle
Pausanias’›n vurgulayarak bahsetti¤i (Paus.5,13,7),
Smyrna ekolünün Yamanlar Da¤›’nda, Magnesia ekolünün ise Sipylos Da¤›’nda saptad›klar›n› iddia ettikleri
"Pelops’un Taht›", "Tantalos’un Mezar›", "Meter
Plastene Kutsal Alan›", "Taﬂ Suret" gibi, arkeoloji literatürüne geçmiﬂ ve "Tantalis" kentiyle ba¤daﬂt›r›lm›ﬂ
kal›nt›lar› yak›ndan görüp incelemek amac›yla, Yüksek
Lisans ö¤rencilerimizle ‹zmir ve Manisa illerinde, bir
gezi yapmay› planlad›k.
Haz›rl›k çal›ﬂmalar› aﬂamas›nda, Sipylos ve Yamanlar’›n
hemen yan› baﬂ›nda yer alan ve antik ad› Olympos olan
Nif Da¤›’n›n, elveriﬂli konumuna ra¤men, gerek Antik
Ça¤ gezginleri, gerekse modern araﬂt›r›c›lar taraf›ndan
en ihmal edilmiﬂ ve az belgelenmiﬂ yöre oldu¤unu
saptad›k; dolay›s›yla bu üçüncü alternatif bölgeyi de
gezi kapsam›na ald›k. 1999 y›l›nda (28 Haziran– 02
Temmuz) baﬂlad›¤›m›z arkeolojik gezilere, 03 – 16 Eylül
2000 tarihlerinde ‹.Ü. Araﬂt›rma Fonu’nun da deste¤iyle
devam ettik ve 03 – 07 Eylül 2001 tarihlerinde bu gezilerimizin sonuncusunu gerçekleﬂtirdik.
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Böylece üç y›lda toplam 22 gün süreyle, Nif (Olympos),
Tahtal› (Mastousia?), Tmolos (Bozda¤), Sipylos (SipilManisa), Yamanlar ve Çal Da¤lar›ndaki kal›nt›lar›
gezmiﬂ olduk.
Gezilerimizin sonucunda, ‹zmir Körfezi’nin hemen
do¤usunda bulunan Nif Da¤›’n›n, çevresindeki ulaﬂ›m
a¤›yla, hem deniz hem de iç kesimle ba¤lant›l›, alt›n
madenine, verimli topraklara ve arazi yap›s›ndan dolay›
çok say›da su kayna¤›na sahip, do¤al korunakl›, k›saca
yerleﬂim için her türlü vasf› mevcut bir yer oldu¤unu
saptad›k.
Bugün, Nif Da¤›, ‹zmir ilinin, Kemalpaﬂa, Buca,
Bornova ve Torbal› ilçeleri s›n›rlar›ndad›r. Kuzeyinde,
Sipylos Da¤› ile aras›nda, Gediz (Hermos) Nehri’nin bir
kolu olan Nif Çay›’n›n sulad›¤› bereketli Kemalpaﬂa
Ovas›; do¤usunda, ‹zmir-Sardeis yolunu güneye,
Kaystros (Küçük Menderes) Vadisi’ne ba¤layan ve Nif
Da¤›’n› Tmolos (Bozda¤) silsilesinden ay›ran Karabel
Geçidi, güneyinde Torbal› Ovas› yer al›r.
Nif ad› genellikle, Yunanca’daki Nymphe kelimesine
ba¤lan›r; buraya halk aras›nda ﬁad›rvan Da¤› da denilir.
Bu isimler, Kemalpaﬂa ilçesinin eski ad› olan,
Nymphaion’la uyumludur. Yörenin yerlileri, "eskiden
Nif Da¤›’nda tanr›lar otururmuﬂ" diyorlar; zaten antik
kaynaklara göre bu da¤›n bir di¤er ismi de Olympos’tur.
"Nif" kelimesinin, Niuwa- Niwa = Niobe ile ayn› kökten
gelen "kar" anlam›nda bir isim oldu¤u da ileri sürülmektedir. Gerçekten, da¤›n 1506 m olan en yüksek zirvesine,
Nif Karl›¤› denilmektedir. Eski Yunanca’da nifÒeiw ve
Latince’de de nivælis, "karl›, karla kapl›" anlam›nda birer
s›fat oldu¤undan, Nif ad›n›n, Yunanca "Nymphe" isminden de¤il, "Karl› Da¤" anlam›nda eski bir Anadolu
Dili’nden gelerek Yunancaya çevrilmiﬂ bir isim olabilece¤i de göz ard› edilmemelidir. Ayr›ca Nif Çay›’n›n
Yunanca ismi olan Kryos (KrÈow) "buz, don" demektir.
Nif Da¤›, jeolojik yap›s›, kesiti, profili ve yüksekli¤i
aç›lar›ndan Sipylos Da¤› ile çok benzeﬂir. Her iki da¤da
da, ﬂiddetli depremlere neden olan derin fay hatlar›
mevcuttur. Nif Da¤›’ndaki yerleﬂmeye elveriﬂli alanlar,
bugün genellikle orman arazisi içindedir ve ﬂimdilik
çarp›k yap›laﬂman›n h›ﬂm›ndan kurtulmuﬂtur. Burada
gizlenen kültürlerin araﬂt›r›lmas› ve yay›nlanmas›, arkeoloji dünyas› için çok önemli sonuçlar ortaya koyabilir.
Ancak, yol yap›m çal›ﬂmalar› s›ras›nda tahrip edilmiﬂ
mezarlara ve yap›lara da rastlanmaktad›r: Kemalpaﬂa’da,
Papaz Deresi-Yergedi¤i Mevkii’ndeki mezar, Yukar›
Viﬂneli’ye giden asfalt yolun kesti¤i Bizans mezarl›¤›,
K›z Kalesi’nin güney bat›s›nda, Topyata¤› Mevkii’nde
dozerin açt›¤› orman yolu kenar›nda kayaya oyulmuﬂ niﬂ
ile çevrede görülen büyük sütun parçalar›, keramik ve
kiremitler bunlara örnektir. Fakat Nif Da¤›’nda, en
vahim tahribata, köylülerin yapt›¤› kaçak kaz›lar yol
açmaktad›r. Mevcut kal›nt›lar›n hemen hepsinde maalesef kaçak kaz› yap›lm›ﬂt›r ve yap›lmaktad›r. Gezilerimiz
s›ras›nda, özellikle köy kahvelerinde, yöre halk›n› kaçak
kaz› yapmamalar› konusunda ikna etmeye çal›ﬂt›k.
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Nif Da¤›’ndaki en görkemli kal›nt›lar, do¤udaki,
Ball›caoluk ya da K›z Kalesi’ndedir. Kal›nt›lar› geniﬂ bir
araziye yay›lm›ﬂ olan bu kale, yüzey kerami¤ine göre, en
erken MÖ.5.– 4. yy’a tarihlenmektedir, fakat, kan›mca
daha eski bir yerleﬂimin devam› olabilir; Çünkü,
yak›n›nda yer alan Mezarl›ktepe, büyük bir Nekropoldür
ve Karabel’deki Rölyef, hemen yak›n›ndad›r.
Karabel’in, Arzawa Ülkeleri’nden, Mira ile Ωeha Nehir
Ülkesi aras›nda s›n›r kabul edildi¤i göz önüne al›n›rsa,
Ball›caoluk kalesinin önemli konumu ortaya ç›kmaktad›r. E¤er, Hitit metinlerindeki Zipa‡la ile Sipylos özdeﬂ
ise, ona komﬂu da¤ ülkesi Hariyati de Nif olabilir. Ancak
burada yap›lacak bilimsel kaz›larla bu konulara aç›kl›k
getirilebilir.

Antik Ça¤’da da, ölülere ve khthonik tanr›lara
(ör. Demeter) mersin dal› sunuldu¤u ve çok daha önceye
(M.Ö. 15. yy) tarihlenen, üzerinde benzer kaplar›n
bulundu¤u ayn› tipte mezarlar›n varl›¤› bilindi¤inden, bu
mezarl›ktaki geleneksel gömü ﬂekli, hayli dikkatimizi
çekti.

‹kinci bir kale, da¤›n bat›s›nda, Kaynaklar - Eski Tahtal›
yak›n›ndaki Kale Mevkii’ndedir: Bu kale de, duvarlar›na ve keramiklere göre, ilk bak›ﬂta, Klâsik-Hellenistik
Ça¤a tarihlenmektedir. Kemalpaﬂa’daki, Bizans saray›
ile ayn› döneme tarihlenen Nif Kalesi’nin temel k›s›mlar›nda
da
öncülerinin
varl›¤›
belirgindir.
Manast›rtepe’de, kökeni hayli eskiye dayand›¤›n›
sand›¤›m›z bir mezar tap›m› mevcuttur. Buras› eski bir
kutsal alan dahi olabilir, zira köylülerin ifadesine göre,
yak›n›nda ok uçlar› bulunmuﬂtur.

Nif Da¤›’ndaki yerleﬂimler, bugün yüzeyde görülen
duvarlar ve keramiklere göre, ilk bak›ﬂta Klâsik,
Hellenistik ve Bizans ça¤lar›na tarihlenebilmekte, Bat›
Anadolu’nun bu ve muhtemelen daha eski dönemlerine
(Etrüskler, Lydial›lar, Hititler ve ça¤daﬂlar› toplumlar ?)
›ﬂ›k tutacak buluntular da vâdetmektedir. Nif Da¤›’n›n
bat› tepelerinden Tahtal› Da¤’da, bir ma¤aran›n a¤z›nda
bulundu¤u ve 1868’de British Museum’a götürülmek
üzere yerinden sökülürken parçaland›¤› ileri sürülen, bir
kaya kabartmas›ndaki figür acaba hangi kültüre aitti?

Nif Da¤›’nda birçok nekropol alan› da gördük: Da¤
K›z›lca’da, muntazam taﬂ bloklardan yap›lm›ﬂ iki odal›
semerdam tavanl› tümülüs mezar, y›llar önce kaçak
olarak kaz›l›p soyulmuﬂ, ç›kan zengin buluntulardan
sadece alt›n bir bilezik ‹zmir Arkeoloji Müzesine intikal
etmiﬂ. Bu mezar, yay›nlanm›ﬂ buluntusu ve iﬂçili¤ine
göre M.Ö. 4. yy’a tarihleniyor. Ayr›ca, köylülerin,
Karaman Tepe-Karamattepe de dedi¤i Mezarl›ktepe’de,
ço¤u kaçak kaz›larak soyulmuﬂ çok say›da mezar ve
tümülüs, Bozköy–Davultepe/Armutlup›nar Mevkii çevresinde de çok say›da tümülüs mezar mevcuttur.

ﬁimdi hedefimiz, yerleﬂim için her türlü olana¤a sahip
böyle ender konumdaki da¤l›k bir bölgenin, Prehistorik
Ça¤lardan Bizans Ça¤› sonuna dek bar›nd›rd›¤› tüm
kültürleri, "‹.Ü. Nif (Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi"
ad› alt›nda, ilgili Anabilim dallar›m›z›n ortaklaﬂa yürütece¤i arkeolojik araﬂt›rma ve kaz›larla gün ›ﬂ›¤›na ç›karmakt›r.

Yukar› Viﬂneli, Baﬂp›nar Mevkii’nde bir tarlada ve
Kemalpaﬂa Belediye tesisleri bahçesinde, tamamiyle
kayaya oyulmuﬂ, dikdörtgen tekne biçimli ve oluklu, s›v›
üretimi ya da kullan›m›yla ilgili iﬂliklere rastlad›k.
Kurudereköy–K›z Kalesi–Mahzen/Sarn›ç Mevkii’nde,
tepedeki do¤al ma¤aralar›n içinde ve önünde, moloz taﬂ
ve tu¤ladan örülmüﬂ harçl› bölme duvarlar›, içerde,
tavanda çok renkli, bitkisel bezemeli, figürlü freskler ve
büyük bir sarn›çla karﬂ›laﬂt›k. Buras› Bizans Dönemi’ne
ait bir ma¤ara-kilise olmal›. Baﬂp›nar Mevkii’nde,
maalesef kaçak kaz›larla da¤›t›lm›ﬂ, devﬂirme mermer
taﬂl› ve tu¤lal› harçl› duvarlara sahip büyük bir Bizans
yap›s›, belki önemli bir manast›r ya da kilise var.
Çevrede buna ait çeﬂitli mimarî parça, "Tabula ansata"l›
mermer lâhit, haç ve yaz›t parçalar› vs. gördük.
Ayranc›lar köyünün bat›s›nda, çevreye hakim konumdaki
bir tepenin kuzeydo¤u yamac›nda eski ve yeni gömülerin yanyana bulundu¤u bir mezarl›kta, yeni mezarlar›n
üzeri, mersin dallar›yla örtülmüﬂ, ayr›ca baﬂ ya da ayak
uçlar›na, içine mersin dallar› konulmuﬂ piﬂmiﬂ toprak
testiler, vazolar yerleﬂtirilmiﬂti. Köylüler, uygulaman›n
geleneksel oldu¤unu, nedenini bilmediklerini söylediler.

Nif Da¤› çevresinde bilinen prehistorik höyüklerden
Ulucak, Yenmiﬂ ve Nemrut, Kemalpaﬂa Ovas›’nda, Nif
Çay› boyunca s›ralanm›ﬂlard›r. Ulucak’ta son y›llarda
Ege Üniversitesi kaz›lara baﬂlam›ﬂ olup, Neolitik
tabakalar› aç›¤a ç›karmaktad›r. TAY projesinin tahribat
raporunda, acil önlem al›nmas› gereken yerleﬂmeler
aras›nda, Nif Da¤›’n›n bat› yamaçlar›ndaki P›narbaﬂ›’nda
bir Kalkolitik Ça¤ höyü¤ünden bahsedilmektedir.

Elif Tül Tulunay

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

Demir Ça¤›
Erken Demir Ça¤›
Erken Hellenistik Ça¤/ Dönem
Erken Neolitik Ça¤
Geç Antik Ça¤
Geç Kalkolitik Ça¤
Geç Roma
Hellenistik Ça¤
‹lk Tunç Ça¤›
Kalkolitik Ça¤/ Dönem
Neolitik Dönem
Orta Tunç Ça¤›
Roma Ça¤›/ Dönemi
Son Kalkolitik Ça¤
Son Neolitik Ça¤
Tunç Ça¤›
yüzy›l
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Yüksek Lisans (YL) ve Doktora Tezleri (DT)
EGE ÜN‹VERS‹TES‹
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Klasik Arkeoloji
Cevizo¤lu, H., “Klazomenai Arkaik Dönem Kabartmal› Vazolar›”, DT (Dan: G. Bak›r).
Özer, B., “Klazomenai Siyah Figür Serami¤i”, DT
(Dan: G. Bak›r).
Güngör, Ü., “Klazomenai Y›ld›ztepe Nekropolisi”,
DT (Dan: G. Bak›r).
Özbay, F., “Klazomenai’de M.Ö. 4. Yüzy›l Yerleﬂimi”, DT (Dan: G. Bak›r).
Özlem Aytaçlar, P., “Yaz›tlar ve Antik Kaynaklar
Iﬂ›¤›nda Bat› Anadolu’da Entellektüeller”, DT
(Dan: H. Malay).
Hürmüzlü, B., “Klazomenai Akp›nar Nekropolisi”,
DT (Dan: G. Bak›r).
Aytaçlar, N., “Klazomenai Orientalizan Serami¤i”,
DT (Dan: G. Bak›r).
Erdo¤an, A., “Phokaia Kaya Tap›naklar›”, DT (Dan:
G. Bak›r).
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Iﬂ›kl›, M., “Do¤u Anadolu Erken Transkafkasya
Kültürü’nün Karaz, Pulur ve Güzelova Malzemesi
Iﬂ›¤›nda Tekrar De¤erlendirilmesi”, DT (Dan:
A. Çililngiro¤lu).
Özdöl, S., “Anadolu’daki Çanak Çömle¤in Ortaya
Ç›k›ﬂ›, Geliﬂimi ve Bu Süreçte Çatalhöyük’ün
Yeri”, DT (Dan: A. Çilingiro¤lu).
Çevik, Ö., “Anadolu’da Kentleﬂme Süreci”, DT (Dan:
A. Çilingiro¤lu).
Fikret Özbay

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹
Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi
Oyman, Ö., “Çukurova ve Çevre Kültür Bölgelerinin
M.Ö. II. Binde Ege Bölgesi ile Olan Ba¤lant›lar›”,
YL (Dan: H. Erkanal).
ﬁahin, F., “Çukurova ve Çevre Kültür Bölgelerinin
M.Ö. III. Binde Ege Bölgesi ile Olan Ba¤lant›lar›”, YL (Dan: H. Erkanal).
Y›lmaz, Z., “M.Ö. III. Binde Ege’de Pyxis Türü
Kaplar”, YL (Dan: H. Erkanal).
Keskin, L., “Baﬂlang›c›ndan M.Ö. III. Bin Sonuna
Kadar Bat› Anadolu Madencili¤i”, YL (Dan: H.
Erkanal).
Tu¤cu, ‹., “Bakla Tepe Geç Kalkolitik Dönem Konut
Rekonstrüksiyonu” YL (Dan: H. Erkanal).
Rijavec, O. C., “M.Ö. II. Binde Ege Bölgesindeki
Miken Mezarlar›”, YL (Dan: H. Erkanal).
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Tepeköy, ‹., “Marmara Bölgesi Neolitik ve Kalkolitik
Ça¤ Serami¤i”, YL (Dan: A. Öztan).
Y›lmaz, D., “M.Ö. III. Binde Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinde Ölü Gömme Adetleri”, YL (Dan: A.
Öztan).
Babacan, N., “M.Ö. II. Bin Anadolu-K›br›s ‹liﬂkileri”,
YL (Dan: F. Kulako¤lu).
ﬁaho¤lu, V., “Liman Tepe Erken Tunç Ça¤› Serami¤inin Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi”, DT
(Dan: H. Erkanal).
Tütüncüler, Ö., “M.Ö. II. Bin Ege Bölgesi Dokuma
Aletleri”, DT (Dan: H. Erkanal).
Ayengin, N., “Eski Tunç Ça¤›nda Anadolu’da Kemik
Endüstrisi”, DT (Dan: A. Öztan).
Genç, E., “Yeni Buluntular Iﬂ›¤›nda Kastamonu-K›n›k
Kaz›lar› Sonuçlar›”, DT (Dan: A. Ç›naro¤lu).
Atasoy, ‹. A., “M.Ö. II. Binde Geçiﬂ Bölgesi
Serami¤i”, DT (Dan: K. Emre).

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Klasik Arkeoloji
Baykan D., “Assos Athena Tap›na¤› Mimariye Ba¤l›
Heykeltraﬂl›k Eserleri ile Bölgesel Mitoloji
Ba¤lant›lar›”, 2002 YL (Dan: E.T. Tulunay).
Y›lmaz Z., “Kabeiroi ve Betimleri”, 2002 YL (Dan:
E.T. Tulunay).

NOT
Ülkemizin farkl› bölgelerinde yap›lan veya yapt›r›lan yüksek lisans ve doktora tezlerinden tamamlan›ncaya kadar haberdar olmak, baz› durumlarda
oldukça zor olmaktad›r. Bu iletiﬂim eksikli¤inin
do¤uraca¤› sak›ncalar› ortadan kald›rmak ve tez
konusu arayan adaylar›n iﬂini bir ölçüde kolaylaﬂt›rmak amac›yla bu bölümü oluﬂturduk. Tezlerinizin
isimlerini bu sayfaya bekliyoruz.

Üyelerimizden
Prof. Dr. Sait Baﬂaran’›n yönetimindeki Taﬂ›nabilir
Kültür Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü
laboratuar›nda, 2002 y›l›nda Van/Alt›ntepe, Yukar›
ve Aﬂa¤› Anzaf, Ernis; Edirne/Enez kaz›lar›nda ele
geçen metal buluntular incelenerek koruma iﬂlemleri
yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Ayanis kaz›lar›nda ele geçen
Urartulara iliﬂkin bir bronz kalkan, bir bronz sadak
ve üç adet bronz mi¤ferin konservasyon ve restorasyonu yap›lm›ﬂt›r.

Enstitü’den
Identifying Changes
From Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions
1999 y›l›n›n Kas›m ay›nda ‹stanbul’da düzenlenen
“Kilikia: Mekanlar ve Yerel Güçler” Uluslararas› Yuvarlak Masa Toplant›s›’nda, Enstitü baﬂkan› Prof. Dr. Ali
M. Dinçol’un önerisiyle “Eski Anadolu’da Kültürel
Süreklilik ve Kültürel De¤iﬂim” üst baﬂl›¤› alt›nda, 3
konuda yine uluslararas› çal›ﬂma guruplar›n›n oluﬂturulmas›na karar verilmiﬂti:
1) Anadolu ve Yak›n Çevresinde Tunç Ça¤›’ndan
Demir Ça¤›’na Geçiﬂ (The Transition from Bronze to
Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions)
2) Anadolu Kültürü Üzerinde Hint-Avrupal›lar›n Etkisi
(The Impact of the Indo-Europians on Anatolian
Culture)
3) Anadolu Devletlerinde ‹letiﬂim ve ‹dari Bölünme
(Administrative Divition and Communication in
Anatolian States)
2000 y›l› baﬂlar›nda, Bettina Fischer, Hermann Genz,
Eric Jean ve Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü ad›na
Kemalettin Köro¤lu’nun görev ald›¤› gurubun organizasyonunda, Anadolu ve Yak›n Çevresinde Tunç
Ça¤›’ndan Demir Ça¤›’na Geçiﬂ konulu ilk projeyi
gerçekleﬂtirmek için çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Daha çok
Internet üzerinden yap›lan yaz›ﬂmalar sonuçlanma aﬂamas›na gelmiﬂtir. Yuvarlak masa toplant›s›, Türk
Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipli¤inde 8-9
Kas›m 2002 tarihlerinde ‹stanbul’da, Cartoon Hotel’de
yap›lacakt›r. Henüz kesinleﬂmeyen program aﬂa¤›daki
gibidir.

Provisional Program for the 8th and 9th of
November 2002
Introduction
Session 1: Aegean, Balkans and Western Anatolia
Jak Yakar: Migrations
Discussion
Anna Lucia D’Agata: Crete at the transition from
Late Bronze to Iron Age
Discussion
Magda Pieniasek-Sikora: Architectural traditions in
the Balkans and North-Western Anatolia
Discussion
Ralf Becks: Troia VII
Discussion
Session 2: Central Anatolia
Ulf Schoop: Pottery Traditions of the Later Hittite
Empire
Discussion
Hermann Genz: Early Iron Age Pottery in Central
Anatolia

Discussion
Kimiyoshi Matsumura: Kaman-Kalehöyük
Discussion
Aksel Tibet: Porsuk
Dicussion
Mehmet Özsait: The Early Iron Age in the Amasya
Region
Discussion
Session 3: Southeastern Anatolia
Lynn Swartz-Dodd: South Eastern Turkey
Discussion
Uwe Müller: South Eastern Turkey
Discussion
Elif Denel: South Eastern Turkey/ Northern Syria
Discussion
Andreas Schachner: Upper Tigris Region
Discussion
Bradley Parker: The Early Iron Age at Kenan Tepe
Discussion
Session 4: Eastern Anatolia and Caucasus
Kemalettin Köroglu: Eastern Anatolia
Discussion
Jan Bertram: Caukasus
Discussion
Session 5: Cilicia, Cyprus, and the Levant
Ekin Kozal: Cypro-Anatolian Relations
Discussion
Asl› Özyar: Continuity and Change in Anatolian
Iconography from the Bronze to the Iron Ages:
Contextualizing the Architectural Reliefs of
Karatepe-Aslantas
Discussion
Eric Jean: Cilicia
Discussion
Bettina Fischer: Cyprus
Discussion
Anne Killebrew: Levant
Discussion
Session 6: Natural Sciences
Hitomi Hongo: Faunal Remains from Late Bronze
Age - Early Iron Age Levels at Kaman-Kalehöyük
Discussion
Simone Riehl: Archaeobotany
Discussion
???: Climatological Developments
Discussion
Session 7: Final Discussion
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Genel Kurul Topland›
Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün ola¤an y›ll›k
Genel Kurul’u 2 May›s 2002 tarihinde topland›. Yeni
tüzü¤e göre belirlenen 5 kiﬂilik Yönetim Kurulu Prof.
Dr. Ali M. Dinçol, Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, Doç. Dr.
Sümer Atasoy, Doç. Dr. Bedia Demiriﬂ ve Doç. Dr.
Kemalettin Köro¤lu’ndan oluﬂmaktad›r.
‹lk kez oluﬂturulan Onur Kurulu üyeliklerine ise Prof.
Dr. M. Taner Tarhan, Prof. Dr. Önder Bilgi ve Prof. Dr.
Oktay Belli seçilmiﬂlerdir.

Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün
Y›ll›k Konferanslar›
2002 y›l› içinde Enstitümüz y›ll›k konferanslar›n›
gerçekleﬂtirdi. Konferanslar› yapabilmemiz için bize
salonlar›n› açan Cartoon Hotel yetkililerine bir kez dana
teﬂekkür etmeyi borç biliriz. Oldukça geniﬂ bir kat›l›mc›
kitlesi ile buluﬂtu¤umuz konferanslar›m›zdan ilki 13
Mart 2002 tarihinde, Kurucu Üyelerimizden Prof. Dr.
Güven Arsebük taraf›ndan verildi. Kendisi “Evrimi
Kendine Özgü bir Canl›: ‹nsan” baﬂl›kl› bir konferans
verdi. ‹kinci konferansç›m›z Asli Üyelerimizden Prof.
Dr. Coﬂkun Özgünel idi. 27 Mart 2002 tarihinde düzenlenen konferans “‹lyada Destan› ve Apollon Smintheus
Tap›na¤›” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktayd›. 3 Nisan 2002’de
gerçekleﬂtirilen üçüncü toplant›da Tel Aviv Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdüren, Muhabir Üyelerimizden
Prof. Dr. Jak Yakar, “Etnografya Iﬂ›¤›nda Arkeolojide
Sosyal ve Kültürel De¤erlendirmeler” konusunda bilgi
verdi. 17 Nisan 2002’deki gerçekleﬂtirilen y›ll›k konferanslar›m›z›n sonuncusu Prof. Dr. Manfred Korfmann
taraf›ndan verildi. Almanca olarak sunulan konferans”
Troia-Anadolu-Avrupa: Gelece¤in Her Zaman bir
Geçmiﬂi Vard›” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktayd›. Bu konferans›n
öncesinde kendisine ﬁeref Üyelik berat› takdim
edilmiﬂtir. An› toplant›da ayr›ca 30 y›ld›r Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nde emek vermiﬂ olan Say›n Eser
Abbaso¤lu’na da Muhabir Üyelik berat› verildi.
17 Nisan 2002 tarihinde Türk Eskiça¤ Bilimleri
Enstitüsü’nün Cartoon Hotel’de düzenlenen
konferans›nda Prof. Dr. Ali Dinçol taraf›ndan
yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›
Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü’nün say›n üyeleri,
Say›n konuklar›m›z,
Aziz meslektaﬂlar›m,
Sevgili ö¤renciler,
Enstitümüzün bu y›lki y›ll›k konferanslar›ndan dördüncü
ve sonuncusuna hoﬂ geldiniz. Bu konferanstan önce de,
her zaman yapt›¤›m›z gibi, size baz› yeni geliﬂmelerden
haberler vermek istiyorum. Bu y›lkilerden baﬂlamak
üzere, düzenledi¤imiz konferanslar›, enstitü yay›nlar›
aras›nda bast›rmak üzere giriﬂimlere baﬂlad›k. E¤er
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sponsor bulursak, enstitümüz y›lda iki kez yay›nlanan
haber bülteni yan›nda, Colloquium Anatolicum adl› y›lda
bir kez ç›kan, içinde sadece bilimsel araﬂt›rmalara ve
konferanslara yer verilecek bir yay›n organ›na daha
sahip olacakt›r.
Üyelik için yap›lan baﬂvurular uzun süredir Yönetim
Kurulunca de¤erlendirilememiﬂti. Son kurul toplant›s›nda, hem tüzü¤ümüz gere¤i her y›l May›s ay›nda yapmak
zorunda oldu¤umuz Genel Kurulumuzu, bu y›l 2 May›s
Perﬂembe günü saat 12’de ‹stanbul Üniversitesi Güzel
Sanatlar Bölümü’nün Kuyucu Murat Paﬂa Medresesi
salonunda gerçekleﬂtirmeye karar verildi, hem de
üyelikler ele al›nd›. Ankara Üniversitesi’nden 2 Arkeolog, 1 Hititolog, Viyana ve Selçuk üniversitelerinden 2
Klasik Filolog muhabir üyeliklere seçildiler; sonuçlar
kendilerine bildirildi. Bu çerçevede bir meslektaﬂ›m›za
daha muhabir üyelik diplomas› tevcihine Yönetim
Kurulu karar verdi. 33 y›ldan beri büyük bir özveri ile
Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi’nde arkeolojiye hizmet eden, gerek ö¤rencilerin, gerek yetiﬂmekte
olan genç bilim insanlar›n›n, yapt›klar› çal›ﬂmalarda
veya tezlerde kaynak bulma konusunda karﬂ›laﬂt›klar›
zorluklar› aﬂmalar›n› sab›rla ve iyi niyetle sa¤layan, ayn›
zamanda Alman meslektaﬂlar›m›z›n ülkemizdeki yaﬂama ve çal›ﬂma koﬂullar›na uyumlar› için yard›m eden,
onlar› Türk meslektaﬂlar› ile kaynaﬂt›rmaya çaba sarf
eden, sevgili arkadaﬂ›m ve meslektaﬂ›m, Arkeolog Eser
Abbaso¤lu’na çoktan hak etti¤i bu üyelik berat›n›, bir
ﬂükran ifadesi olarak huzurunuzda sunmaktan büyük
onur ve sevinç duyuyorum. Yönetim Kurulu, bir di¤er
meslektaﬂ›m›za da yine muhabir üyelik diplomas› vermeye
karar verdi. ‹stanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji’den
1978’de mezun olan ve daha sonra ‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri’nde çal›ﬂan ve 1986’da doktoras›n› yapmak
üzere Viyana’ya giderek 1989 y›l›nda doktora çal›ﬂmas›n› tamamlayan, Humboldt bursu ile asistan olarak
Köln’de ve sonras›nda 1998- 1999 y›llar› aras›nda
Bonn’da görev yapan Mustafa Hamdi Sayar’a da
muhabir üyelik berat›n› vermekten onur duyuyorum.
Yönetim Kurulu ayn› toplant›da, otuz y›l› aﬂk›n süredir
Türkiye’de çal›ﬂan, yönetti¤i Demirci Höyük, Beﬂik
Tepe kaz›lar› ile bilimsel yetene¤ini, organizasyon
gücünü kan›tlad›ktan sonra, meslek yaﬂam›n›n doruk
noktas›na Troia kaz›lar›ndaki baﬂar›s› ile eriﬂen, keﬂifleri, yorumlar›, yay›nlar› ile Anadolu arkeolojisine yapt›¤›
hizmetler her türlü övgünün ötesinde olan, Türkiye ve
Türklere olan sevgi ve ba¤l›l›¤›n› her vesile ile ve her
koﬂul alt›nda gösteren, sevgili meslektaﬂ›m›z, Tübingen
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Manfred Korfmann’a ﬁeref
Üyeli¤i diplomas›n› sunmak için Türkiye’ye davet etmeye oybirli¤i ile karar vermiﬂtir. Enstitümüze kuruluﬂundan itibaren destek olan, uzun y›llar›n dostu, kardeﬂim
Osman’a ﬁeref Üyeli¤i berat›n› takdim etmekten tarifsiz
bir onur ve k›vanç duyuyorum.

ENST‹TÜ’DEN

Verehrte Mitglieder des Türkischen Instituts für
Altertumskunde,
Sehr geehrte Gäste,
Der Vorstand des Instituts hat in seiner letzten Sitzung
am 20 März 2002 einstimmig den Beschluss gefaßt,
unseren hochverehrten Kollegen und langjährigen,
lieben Freund, Herrn Prof. Dr. Manfred Korfmann von
der Universität Tübingen, in die Türkei einzuladen, um
ihm die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft des Instituts
zu verleihen. Herr Professor Korfmann forscht seit über
dreissig Jahren in der Türkei, wo er seine berufliche
Laufbahn, als junger Referent an der Istanbuler
Abteilung des DAI am Anfang der siebziger Jahre
begann, seine wissenschaftliche Begabung, sowie sein
organisatorisches Können mit drei wichtigen
Ausgrabungen bewies, die er an Demirci Höyük, Beﬂik
Tepe und Kumtepe leitete und den Gipfel seiner
erfolgreichen Karriere mit den Ausgrabungen in Troia
erreichte. Die wertvollen Dienste, die er mit seinen
Forschungen, Veröffentlichungen und anderen
wissenschaftlichen Tätigkeiten für die anatolische
Archäologie erwiesen hat, ist über jedes Lob erhaben.
Er ist ein wahrer und treuer Freund der Türken und der
Türkei und scheut sich nicht seine Verbundenheit unter
keinen Umständen zu äußern. Ich habe die große Ehre
und Freude, Manfred Korfmann, alias Osman, der die
Gründung des Instituts schon von Anfang an mit
Rat und Tat unterstützte, die Urkunde der
Ehrenmitgliedschaft des Türkischen Instituts für
Altertumskunde zu verleihen.
Ali M. Dinçol

‘Bir Tu¤la da Sizden’
Kampanyas›na Destek Verin!
Kütüphanemizin daha h›zl› geliﬂmesi için tüm meslektaﬂlar›m›z› ve eskiça¤ dostlar›n› destek vermeye ça¤›r›yoruz. ‘Her kitap/ayr›bas›m bir tu¤lad›r’ düﬂüncesinden
yola ç›karak, 2002 y›l› içinde 2002 tu¤lal›k saray›m›z›
inﬂa etmeyi planl›yoruz. Bu kampanya çerçevesinde
eskiça¤ konulu ya da sözlük niteli¤inde olan tüm kitaplar ve ayr›bas›mlar ba¤›ﬂlanabilir. Her yay›n,
saray›m›z›n tamamlamas›nda büyük önem taﬂ›yacakt›r.
Ba¤›ﬂ yapan tüm ﬂah›slar ve kurumlar gelecek say›m›zda adlar› ile yer alacakt›r. Ba¤›ﬂ yapmak için aﬂa¤›da
verilen telefonla irtibata geçmeniz yeterli olacakt›r.
‘Bir Tu¤la da Sizden’ Kampanyas›: 0 212 514 03 97 Metin Alparslan

Enstitü Kütüphanesinden Haberler
Bizim gibi, eskiça¤ bilimlerinin hayranlar› için, yaz›n
baﬂlang›c› ayn› zamanda yeni keﬂiflerin de baﬂlang›c›d›r.
ﬁu anda ülkemizde yüzden fazla bilimci, yeni kaz› ya da
yüzey araﬂt›rmalar›n›n haz›rl›klar› içerisindedir. Tüm
araﬂt›rmac›lar gibi bizler de kütüphanemizde haz›rl›k

içerisindeyiz. Kitaplar›m›z›n bilgisayar ortam›na kaydedilmesi için altyap› haz›rl›klar› tamamlanmak üzeredir.
Altyap›m›z› oluﬂturur oluﬂturmaz kitaplar›n kayd›na
baﬂlanacakt›r ve en k›sa zamanda bitirilecektir. ﬁu anda
3000’i aﬂm›ﬂ olan yay›nlar›m›z›n say›s›n›n ‘Bir Tu¤la da
Sizden’ Kampanyas› sayesinde 5000’i geçece¤ini ümit
ediyoruz.
Her zaman oldu¤u gibi kitap ve ayr›bas›m ba¤›ﬂlar›yla
gücümüze güç katanlar olmuﬂtur: Prof. Dr. Ö. Bilgi;
Prof. Dr. A. Dinçol; Prof. Dr. B. Dinçol; Prof. Dr. F. Iﬂ›k;
Prof. Dr. M. Korfmann; Prof. Dr. C. Özgünel; Prof. Dr.
M. Salvini; Prof. D. Hawkins; Doç. Dr. B. Demiriﬂ; Doç.
Dr. K. Köro¤lu; Dr. W. Radt; Dr. J. Seeher; Dr. ﬁ.
Karagöz; Araﬂ. Gör. G. Ergin; E. Atabek; A. Boratav; M.
Kibar; K. Oral; A.C. Üstüner; Kültür Bakanl›¤› An›tlar
ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü; Ege Yay›nc›l›k; Frans›z
Anadolu Araﬂt›rmalar› Enstitüsü; Homer Kitapevi.
Hepsine ayr› ayr› teﬂekkür borçluyuz.
Prof. David Hawkins, aram›zdan k›sa bir süre önce
ayr›lm›ﬂ olan Prof. Dr. O. R. Gurney’in an›s›na
enstitümüze ‘Annals of Archaeology and Anthropology
adl› yay›n›n tüm tak›m›n› hediye edece¤ine söz verdi ve
öncelikle 1-13 say›lar›n› ba¤›ﬂlad›. Bu sebeple ünlü
Hititolog Prof. Dr. O. R. Gurney’i burada tekrar anmaktan övünç duymaktay›z.
Aﬂa¤›da adlar› verilen yay›nlarla beraber 300’den fazla
ayr›bas›m ile kütüphanemizin ayr›bas›m koleksiyonu
önemli derecede artm›ﬂt›r. Kütüphanemizi desteklemeniz dile¤iyle, herkese iyi araﬂt›rmalar diliyoruz.

Kütüphanemize Yeni Gelen
Yay›nlar
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Bahn, P., Arkeoloji’nin ABC’si, ‹stanbul, 1999.
Basedow, M.A., Beﬂiktepe, Mainz, 2000.
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1999.
Baydur, N., ‹mparator ‹ulianus, ‹stanbul, 1982.
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Matara Biçimli Kaplar, ‹stanbul, 1982.
Boardmann, J., Yunan Heykeli, Arkaik Dönem, ‹stanbul,
2001.
Boardman, J., K›rm›z› Figürlü Atina Vazolar› Arkaik
Dönem (Çev. G. Ergin), ‹stanbul, 2002, Homer
Kitabevi.
Borchhardt, J., Limyra Zemuri Taﬂlar›, ‹stanbul, 1999.
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Bratton, F.G., Yak›n Do¤u Mitolojisi, ‹stanbul, 1995.
Campbell, J., Kahraman›n Sonsuz Yolculu¤u, ‹stanbul,
2000.
Casson, L., Antik Ça¤’da Denizcilik ve Gemiler,
‹stanbul, 2002.
Corcopino, J., Rom, Leben und Kultur in der Kaiserzeit,
Bonn, 1986.
Çilingiro¤lu, A.- M. Salvini (Ed.), Ayanis I, Roma, 2001.
Demiriﬂ, B., Annales’te Beliren Tarihçili¤i
Hümanizmi ile Tacitus, ‹stanbul, 2002.
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Dural›, T., G›lgam›ﬂ Destan›, ‹stanbul, 2001.
Gaster, Th.H., Thespis, Eski Yak›ndo¤u’da Ritüel, Mit ve
Drama, ‹stanbul, 2000.

Özbayo¤lu, E., Lucretius’ta Clinamen Kavram›,
‹stanbul, 1998.
Özgünel, C., Mykenische Keramik in Anatolien, Bonn,
1996.
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Ankara, 2001.
Pascucci, G., Klasik Filolojinin Temelleri, ‹stanbul,
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Wilhelm, G. (Ed), Nuzi and the Hurrians, Maryland,
1999.

Halman, S.T., Eski Anadolu ve Ortado¤u’dan ﬁiirler,
‹stanbul, 1996.

Yalç›nlar, ‹., Güney Türkiye’de Alt Paleozoik Tabakalar,
Ankara, 1967.

Hillard-Botting, Elementary Greek Translation Book,
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1994.
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‹stanbul, 2000.
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‹zmir, 2000.
Kingsley, P., Antik Felsefe, Gizem ve Büyü, ‹stanbul,
2002.
Koch, G., Roma ‹mparatorluk Dönemi Lahitleri,
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Kollektif, Anadolu Uygarl›klar› Ansiklopedisi (6 cilt),
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Kollektif, Der Grosse Brockhaus 1-13, Wiesbaden,
1953-1958.
Kollektif, Troia Traum und Wirklichkeit, Bonn, 2002.
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Kramer, S.N., Sümer Mitolojisi, ‹stanbul, 2001.
Kramer, S.N., Sümerlerin Kurnaz Tanr›s› Enki, ‹stanbul,
2002.
Kunze, M., Der Pergamonaltar, Berlin, 1992.
Latacz, J., Homeros, Bat›n›n ‹lk Ozan›, ‹stanbul, 2001.
Latacz, J., Troia-Wilios-Wilusa, Basel, 2001.
Macqueen, J.G., Hititler ve Hitit Ça¤›nda Anadolu,
Ankara, 2001.
Magie, D., Anadolu’da Romal›lar I, ‹stanbul, 2000.
Ökse, A.T., Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri,
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