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SUNUù
Sahip oldu÷u özel co÷rafî konumu, tarihler boyunca Anadolu topraklarının pek çok
medeniyete yurt olmasına vesile olmuútur. Bu medeniyetlerin bıraktı÷ı kültürel miraslar da
Anadolu’nun adeta bir açık hava müzesine dönüúmesine yol açmıútır.
Tarihî kalıntılara ilginin arttı÷ı 16. yüzyıldan itibaren, gözler Anadolu’nun zengin
topraklarına da çevrilmiútir. Baúta Avrupalı seyyahların ve heveslilerin gerçekleútirdi÷i
çalıúmalar, zamanla bilimsel bir temele oturmaya baúlamıútır. 19. yüzyıldan itibaren öncelikle
Alman heyetlerince yapılan kazılara, di÷er Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleúik Devletleri’nden
bilim adamları da eklenmiútir.
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin zengin tarihî
potansiyelinin de÷erlendirilmesine önem vermiútir. Bunu gelecek kuúaklara sa÷lam temellere
oturtulmuú bir Türkiye bırakabilmek için zorunlu görmüútür. Bu nedenle öncelikle Türk
arkeologlarının yetiúmesi için çaba harcamıú; aralarında Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Arif
Müfit Mansel ve Halet Çambel’in de bulundu÷u pek çok bilim insanının Avrupa’da e÷itim
almalarını sa÷lamıútır. Yine Atatürk’ün talimatlarıyla kazı çalıúmalarına baúlayan adı geçen
arkeologlarımız Türkiye arkeolojisinin geliúmesi için önemli adımlar atmıútır. Bu dönemde
yerli ve yabancı bilim adamlarıyla gerçekleútirilen bilimsel çalıúmalarla her geçen gün tarihin
karanlık sayfaları aralanmaya baúlamıú, arkeolojik çalıúmaların Türkiye’de geliúmesine ciddi
katkılar sa÷lanmıútır.
Türkiye’de yapılan kazıların her geçen yıl artması, önemli bulgulara ulaúılması bilim
adamları arasında bilgi alıúveriúini ve çalıúma sonuçlarının tüm dünya kamuoyuna duyurulmasını
zorunlu hâle getirmiútir. Bunun sonucunda, o zamanki adıyla Bakanlı÷ımız Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü÷ü, 1978 yılında uluslararası bir sempozyum düzenleme kararı almıútır.
ølki 11-18 Ocak 1979 tarihinde “Uluslararası Kazı Sempozyumu” adıyla, Ankara Türk Tarih
Kurumu’nda 24 yerli, 15 yabancı araútırmacının katılımıyla gerçekleútirilen sempozyum,
zamanla yüzey araútırması ve arkeometri çalıúmalarının da eklenmesiyle, “Uluslararası Kazı,
Araútırma ve Arkeometri Sempozyumu” adını alarak 30. yılına ulaúmıú ve yaklaúık 400 yerli
ve yabancı araútırmacının katılımıyla sahasında Dünya’nın en geniú katılımlı ve en düzenli
sempozyumu hâline gelmiútir.
Her yıl düzenli olarak gerçekleútirilen ve sonuçları yayına dönüútürülen sempozyumun
30. yılı, Anadolu arkeolojisine eme÷i geçen tüm bilim adamlarına minnet duygularımızı iletmek
ve kazı baúkanları arasında bilgi alıúveriúini ve koordinasyonu sa÷lamak amacıyla 2007 yılı
kazı çalıúmaları temel alınarak bu yayın çalıúması gerçekleútirilmiútir.
Kazı isimleri baz alınarak alfabetik sırayla hazırlanan bu yayın aracılı÷ıyla ülkemiz
arkeolojisinin geliúmesine katkıda bulunan merhum, emekli ve hâlâ çalıúmalarını sürdüren tüm
akademisyenlere ve yayının hazırlanmasında eme÷i geçen Genel Müdürlü÷ümüz elemanlarına
úükranlarımı sunarım.
Orhan DÜZGÜN
Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel
Müdürü
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ÖNSÖZ

Baúlangıçta antik tarihçilerin yayınları, kutsal kitaplar ve efsanelere dayanan bilgilerden
ibaret olan arkeoloji, 15.-16. yüzyıllarda Rönesans Dönemi hümanistlerinin Antik Dönem
sanat yapıtlarına yönelmeleriyle birlikte bir disiplin olarak geliúmeye baúlar. Aynı dönemde
øtalya’da din adamlarının ve soyluların eski eserleri toplamaları ve yapılan kazılara malî destek
sunmaları koleksiyonculu÷un geliúmesine neden olur. 18. yüzyıl ortalarında øtalya’da Pompei
ve Hercalaneum’da ilk kazıları gerçekleútiren J. J. Winckelmann da arkeoloji alanının ilk bilim
adamı olarak tarihe geçer. Bu çalıúmaları Mısır ve Mezopotamya kültürleri üzerine yapılan
çalıúmalar izler ve arkeoloji bilimi daha sa÷lam temeller üzerine oturmaya baúlar.
19. yüzyıl sonlarında dikkatler çok zengin bir tarihî geçmiúe sahip olan ve adeta bir açık
hava müzesi görünümünde bulunan Osmanlı ømparatorlu÷u’nun toprakları üzerine çevrilir;
pek çok gezgin ve hevesli Anadolu’ya akın eder. Bu arada østanbul’un fethinden sonra çok
sayıda eski yerli ve yabancı kıymetli silâhın saklandı÷ı Aya ørini Kilisesi, Sultan Abdülmecit
döneminde Ahmet Fethi Paúa tarafından Mecma-ı Eslihaî Atika ve Mecma-ı Âsârı Atika olmak
üzere iki bölüm hâlinde müzeye dönüútürülür. Zamanla eser sayısının artması ve Aya ørini
Kilisesi’nin rutubetli ortamı nedeniyle silâhlar dıúında kalan eserler, Çinili Köúk’e taúınır. 1872
yılında müze müdürlü÷üne Alman F. A. Dethier, onun ölümü üzerine de 1881 yılında Osman
Hamdi Bey atanır.
Osmanlı topraklarındaki eserleri toplamaya, korumaya ve sergilemeye önem veren
Osman Hamdi Bey, 1891-1907 yılları arasında Mimar Alexandar Vallaury’ye Arkeoloji
Müzeleri’nin binasını inúa ettirir, tüm kazılara denetleyici olarak katılır, Sanay-i Nefise Mekteb-i
Alisi’nin (Mimar Sinan Üniversitesi) açılması için büyük çaba sarfeder ve 1882’de müdürlü÷üne
getirildi÷i bu okulun 1883’te e÷itime baúlamasını ve Avrupa sanat okulları niteli÷inde ça÷daú
bir sanat kurumu olmasına önayak olur. 1884 yılında da 1874 yılında hazırlanan Asar-ı Atika
Nizamnamesi’nin yeniden düzenlenmiú hâlinin çıkarılmasını sa÷lar.
Bu dönemde C. Texier Bo÷azköy/Hattuúa’yı (1834), W. C. Hamilton Alacahöyük’ü
bulur (1835). C. T. Newton Bodrum Mausoleum’da kazıya baúlar (1857). 1864 yılında resmî
ruhsatla Ayasoluk’ta J. T. Wood’a kazı izni verilir. F. Calvert’in Troia’da yaptı÷ı sondaj kazısının
(1863) ardından H. Schiliemann Troia kazısına baúlar (1871). O. Rayet Miletos, Magnesia ve
Priene’de araútırmalar yapar (1872). C. Humann Pergamon’da (1878), Osman Hamdi Bey
Nemrut (1883) ve Sayda’da (1887), F. Chantre Bo÷azköy’de (1893), W. Dörpfeld Troia’da
(1893), C. Humann Priene’de (1895), O. Benndorf Ephesus’ta (1895), T. Wiegand Miletos’ta
(1899), G. ve A. Körte kardeúler Gordion Tümülüsü’nde (190o), J. Garstang Sakçagözü’nde
(1907) ve H. C. Butler Sardis’te (1910) kazılara baúlar.
Cumhuriyet Döneminde arkeolojiye verilen önem artar. “Tarih, bir milletin neler
baúarabilme gücünde oldu÷unu gösteren en do÷ru bir kılavuzdur” görüúüyle tarihe verdi÷i önemi
dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluú Savaúı baúladı÷ında, Büyük Millet Meclisi’nin
açılıúında 9 Mayıs 1920’de göreve baúlayan hükümetten Maarif Vekaleti’nin bünyesinde Türk
Asar-ı Atika Müdürlü÷ü’nün kurulmasını ister. Bu müdürlük, mimari eserlerin ve ören yerlerinin
korunmasından sorumlu oldu÷u gibi,vilayetlerde daha önce kurulmuú olan Müze-i Hümayun
8
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úubelerinin gözetim ve idarî iúlerini de yürütür. Bir yıl sonra, Asar-ı Atika Müdürlü÷ü, Hars
(Kültür) Müdürlü÷ü’ne dönüútürülerek kadrosu geniúletilir ve konuya daha fazla önem verilir.
Atatürk, Konya gezisinde devrin baúbakanı øsmet ønönü’ye çekti÷i 21 ùubat 1931 tarihli
telgrafta;
“Son tetkik seyahatlerimde muhtelif yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet
eserlerini de gözden geçirdim. østanbul’dan baúka Bursa, øzmir, Antalya, Adana ve Konya’da
mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda úimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta
ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımıyla tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin
hemen her tarafında emsalsiz defineler hâlinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ilerde
tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin
sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hâle gelmiú olan abidelerin muhafazaları için müze
müdürlüklerine ve hafriyat iúlerinde kullanılmak üzere (arkeoloji) mütehassıslarına kat’i lüzum
vardır. Bunun için maarifçe harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu úubeye tahsisi
muvafık olaca÷ı fikrindeyim” diyerek, yetiútirilmek üzere yurtdıúına ö÷renci gönderilmesini
ister ve devlet bursuyla ilk olarak yurt dıúına Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Arif Müfit Mansel ve
Halet Çambel gönderilir.
Ardından 1931 yılında Türk Tarih Kurumu, 1934 yılında østanbul Üniversitesi’ne ba÷lı
Türk Arkeoloji Enstitüsü, bir yıl sonra da Ankara’da Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi kurulur.
Cumhuriyet’in kuruluúunun 10. yıldönümünde de Atatürk’ün talimatı ile millî kazılar baúlar.
Milli E÷itim Bakanlı÷ı’nın talimatıyla Avrupa’da arkeoloji ve tarih okuyan ö÷rencilere, iki
ay süreyle Türkiye de kazılara katılma talimatı gönderilir. Berlin’den Halil Demircio÷lu ve
Sedat Alp ile Paris’ten Halet Çambel’in Orta Anadolu’da Hitit kazılarına, Ekrem Akurgal’ın
ise Batı Anadolu Antik Dönem kazılarına katılması istenir. Atatürk özellikle Hitit uygarlı÷ının
araútırılmasını ister; onun kiúisel deste÷iyle ilk büyük Türk kazısı H. Z. Koúay ve R. O. Arık
baúkanlı÷ında Ahlatlıbel (1933) ve Alacahöyük’te (1935) baúlatılır. Bu çalıúmaları K. Kökten
baúkanlı÷ındaki Antalya Karain (1946), A. M. Mansel baúkanlı÷ındaki Perge (1946) ve Side
(1947); B. Alkım baúkanlı÷ındaki Karatepe (1947); T. Özgüç baúkanlı÷ındaki Kültepe (1948)
ve Altıntepe’de Urartu Kalesi (1959); K. Bittel, H. Çambel ve A. M. Mansel baúkanlı÷ındaki
Fikirtepe (1952); J. Mellart baúkanlı÷ındaki Hacılar (1957) ve Çatalhöyük (1961); E. Akurgal
baúkanlı÷ındaki eski øzmir (Smyrna), Foça, Sinop; A. Erzen baúkanlı÷ındaki Van’da Urartu
(1961); K. Erim baúkanlı÷ındaki Afrodisias (1961); N. Özgüç baúkanlı÷ıdaki Acemhöyük
(1962) ve Samsat (1978); H. Çambel ve J. Braidwood’un baúkanlı÷ındaki Çayönü (1964);
N. Fıratlı baúkanlı÷ındaki Uúak Selçikler (1966); U. Esin baúkanlı÷ındaki Tepecik (1968) ve
Tülintepe (1971) kazıları izler. Pek çok yabancı heyet tarafından çalıúmalar gerçekleútirilir. Bu
çalıúmalar, eski eserlerin korunması, baúta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletin üst
düzey yöneticileri tarafından titizlikle takip edilir.
Günümüzde ise yerli ve pek çok yabancı ülkeden araútırmacılar tarihi aydınlatma
çalıúmalarına büyük bir titizlik ve özveriyle devam etmektedir. Müzelerin ve müzecili÷in
geliúmiúlik seviyesini, ülkelerin ça÷daúlı÷ının ölçütü olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı da bu topraklar üzerindeki kültürel miras, hangi tarihte kimler
tarafından bırakılmıú olursa olsun, insanlı÷ın evrensel de÷erlerine sahip çıkma bilinci ile
yarınlara taúımayı baúlıca görevleri arasında saymaktadır.
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ACEMHÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aksaray

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Yeúilova

ørtibat Telefonu

: 0.(312) 310 32 80 / 1030

e-mail

: aliyeoztan@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Aliye

Soyadı

: Öztan

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co÷rafya Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 1971 yılında Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Protohistorya
ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde arkeolog olarak göreve baúladı. 1974 yılında aynı kürsüde yüksek lisansını
tamamladı, 1977 yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü’ne asistan oldu. 1980
yılında doktorasını tamamladı, 1983 yılında aynı kürsüde ö÷retim üyesi, 1990’da doçent,
1996’da profesör oldu. Bu görevini hâlen sürdürürken 2005 yılından beri Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı baúkanlı÷ı görevinini yürütmektedir.
Müzede çalıútı÷ı yıllarda Ilgın-Yalburt, Alacahöyük, Kalınkaya ve Eskiyapar kazılarına
heyet üyesi olarak katıldı. 1977 yılından itibaren Acemhöyük, Samsat, Köúk Höyük kazılarına
katıldı. 1989 yılından beri Acemhöyük, 1995 yılından beri de Köúk Höyük kazılarının bilimsel
baúkanıdır.
1994 yılından beri Türk Eskiça÷ Bilimleri Enstitüsü’nün aslî; 2000 yılından beri Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesidir.

ACEMHÖYÜK KAZISI
Orta Anadolu’ da bugün de kullanılan kuzey-güney, do÷u-batı eski ticaret yolunun
yakınındaki Acemhöyük yerleúimi 700x600 m.lik höyük ve bunun çevresindeki aúa÷ı úehirden
oluúur. Henüz ana topra÷a ulaúılamamıú olmakla birlikte höyük en az Eski Tunç Ça÷ı baúından
itibaren iskân edilmiútir. Kentte en parlak dönem Asur Ticaret Kolonileri Döneminde (M.Ö.
2000-1800) yaúanmıú; höyük ve aúa÷ı úehirde yerleúilmiútir. Acemhöyük’te bu dönem beú tabaka
ile temsil edilmektedir. Bunlardan III. tabaka zamanında (M.Ö. 1900-1800) Anadolu’nun,
yerli krallıklarından birinin merkezi oldu÷u kazılarla anlaúılmıútır. Daha sonraki dönemlerde
höyü÷ün bazı kesimlerinde M.Ö. 6.-M.S. 2. yüzyıl arasında aralıklarla küçük yerleúmeler
úeklinde yaúam sürdürülmüútür.
10
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M.Ö. 2. binyılın baúında geliúip zenginleúti÷i anlaúılan kentte, III. kat zamanında
höyükte büyük resmî yapılar açı÷a çıkarılmıútır. Yapıların ço÷u iki katlı olmasına karúılık
ancak alt katları korunmuútur. Bunlar höyü÷ün güneyinde 50 odası korunmuú Sarıkaya Sarayı,
kuzeyinde 76 odası korunmuú Hatipler Sarayı, büyük ölçüde tahrip edilmiú olan “Batı Yanmıú
Binası”dır. Bunlardan Sarıkaya Sarayı fildiúi, altın, obsidiyen ve kaya kristalinden buluntuları
ile o dönemdeki zenginli÷i, çok sayıda bulla içindeki kral ve prenseslere ait olanlar ça÷daúı Asur,
Babil, Yamhat krallıkları ile olan yakın iliúkileri yansıtmaktadır. Hatipler Sarayı’nın batısında
höyük yamacına yakın bir konumda ise saray mutfakları ve özel konutlar yer almaktadır. Aúa÷ı
úehirde çok kısıtlı alanlarda yapılan kazılar bu kesimde özel konutların oldu÷unu göstermiútir.
Ayrıca höyü÷ün kuú uçumu 500 m. güneydo÷usunda “Arıbaú Mezarlı÷ı” olarak adlandırdı÷ımız
kesimde aynı döneme ait bir mezarlık incelenmiútir.

Son yıllarda höyü÷ün merkezinde, Sarıkaya ve Hatipler sarayları arasındaki düzlükte
yapılan kazılarda bir baúka anıtsal yapı açı÷a çıkarılmaktadır. ùimdilik 2200 m2lik bir alandan
incelenebilen yapı “Hizmet Binası” olarak adlandırılmıútır. 2007 yılına kadar 23 odası ve büyük
avlusu açılabilmiútir. Acemhöyük sarayları gibi taú temelli, geniú kerpiç duvarlı olan bu yapı
plan ve iç donanım açısından onlardan farklıdır.
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AÇÇANA HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Hatay

ølçesi

: Antakya

Köyü

: Varisli

ørtibat Telefonu

: 0536 975-1703

e-mail

: aslihan@sbcglobal.net

KAZI BAùKANININ
Adı

: Kutlu Aslıhan Türkan

Soyadı

: Yener

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Chicago Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1964-1965 Chemistry Department, Adelphi University, Garden
City, New York; 1966-1969 B.A., 1969, Humanities Department, Robert College, østanbul,
Türkiye; 1971-1972 Classical and Oriental Studies Department, City University of New York,
Hunter College; M.A., 1976 (The Old Babylonian Seal Collection of the Istanbul Archaeological
Museum), Art History and Archaeology Department, Columbia University, New York; 1972-1980
Ph.D. 1980 (Third Millennium B.C. Interregional Exchange in Southwest Asia with Special
Reference the Keban Region of Turkey), Art History and Archaeology Department, Columbia
University, New York; M. Phil 1977, 1997- Associate Professor of Anatolian Archaeology, The
Oriental Institute, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, and The College,
and joint appointment in the Anthropology Department, The University of Chicago.
1974 Pennsylvania ve Columbia Üniversitesi’nin katılımıyla Beyúehir Erbaba kazısı,
Türkiye (ekip baúkanı); 1977 østanbul Üniversitesi Arkeoloji projesi kapsamında økiztepe
kazısı, Bafra (Karadeniz), Türkiye (araútırma baúkanı); 1981-1984 Chicago Üniversitesi
Oriental Institute, Kurban Höyük kazısı (ekip baúkanı ve küçük buluntu analisti); 1981-1986,
“Bolkarda÷, Taurus Da÷ı’nda Gümüú Madenleri yüzey araútırması”, Türkiye (baúkan); 19871996 Göltepe ve Kestel maden kazıları, Ni÷de, Türkiye (baúkan); 1996-1999 Tell Kurdu kazıları,
Antakya, Türkiye (baúkan); 1995- Amik Vadisi yüzey araútırmaları, Antakya, Türkiye (baúkan);
2000- Alalakh (Tell Aççana) kazıları, Antakya, Türkiye (baúkan) çalıúmalarına katıldı.

AÇÇANA HÖYÜK KAZISI
Aççana Höyü÷ü kazı çalıúması 2007 yılında temmuz-eylül aylarında yapılmıútır. Dört
bölgede çalıúılmıútır:
Güney Açmaları: M.Ö 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilecek yapı kompleksini
geniúletmek maksadıyla 4 adet açmada çalıúmalar sürdürülmüútür.
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-45.44: Höyü÷ün stratigrafisini hem de mezarlık alanını kapsamlı bir úekilde incelemek
hedef alınmıútır. Buna esas olarak yapılan çalıúma ile Geç Tunç Ça÷ına ait 4 ayrı mimari tabaka
ve toplamda 8 adet mezar kazılmıútır.
33.32 Açması (7. Dönem Sarayı Avlusu): 7. dönem sarayı 9 No.lu avlunun Orta Tunç
Ça÷ı II dönemine denk gelen 3 mimari tabaka incelenmiútir. Henüz üstü yazılmamıú bir çok ve
bir tane cuneiform ile yazılı belge bulunmuútur.

32.57 Açması: Müze alanı içerisinde 4. dönem saray yapısının avlusuna yerleútirilen
açmada iki mimari tabaka açı÷a çıkarılmıútır. Fırınlar ve bir çok Mitanni mührü
bulunmuútur.
Saray Bölgesi (Alan 1) 32.52 Açması (Hitit Kale Yapısı): Hitit kale yapısı do÷uya
do÷ru geniúletilmiútir. Yapılan çalıúmada iki evre saptanmıútır ve bir çok mühür baskısı
bulunmuútur.
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AHLAT KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bitlis

ølçesi

: Ahlat

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0 533 4394977

e-mail

: nakis@gazi.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nakıú

Soyadı

: Karama÷aralı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Gazi Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Mimarlık Bölümü

Özgeçmiúi
: 04.12.1967 tarihinde Ankara’da do÷du. 1984 T.E.D. Ankara
Koleji’nden mezun oldu. 1984-1988 H.Ü., Edeb. Fak., Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans
e÷itimini tamamladı. 1988-1991 H.Ü., Edeb. Fak., Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü’nde, “Ahlat
Kazılarında Ortaya Çıkarılan Seramikler” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 19932000 H.Ü., Edeb. Fak. Sanat Tarihi Bölümü’nde “Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisi’nde
Sırlı Kaplama Kullanımı” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2002 G.Ü.M.M.F. Mimarlık
Bölümü’ne ö÷retim görevlisi olarak atandı. 2006 yılında doçent unvanını aldı. 1990 yılından
beri G.Ü. Müh.-Mim.Fak., Mimarlık Bölümü’nde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Konya-Ere÷li, ùeyh ùehabüddin Sühreverdi Zaviyesi kazısı (1984-1987); Alanya,
Selçuklu Sarayları kazısı (1988-1991); Ahlat, Selçuklu úehir kazısı (1985-1991, 2005); Ani úehir
kazısı (1994-2004) çalıúmalarına katıldı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Erzurum–Büyükardıç
Tepesi kurtarma kazısı (15 Temmuz–17 Ekim 2003) ile 2006 yılından beri Eski Ahlat úehri
kazısının baúkanlı÷ını görevini sürdürmektedir.
27 Kasım-11 Aralık 1996 tarihinde T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu sponsorlu÷unda
yürütülen “Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileúimi Projesi” kapsamında, “Romanya
Mimarisinde Osmanlı Etkileri” konulu araútırma için Romanya’ya gönderilen bilim heyetinde
yer aldı.
2003 yılı G.Ü.B.A.P. kapsamında “Ahlat Kaya Evlerinin Mimari ve Sosyal Fonksiyonlar
Açısından øncelenmesi” ve 2004 Eylül ayında baúlatılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü, “Bitlis øli, Ahlat ølçesi, Eski Ahlat Ören Yeri,
Ma÷aralar ve Tarihî Mezarlık Alanları Yüzey Araútırması ve Çevre Düzenlemesi Projesi”nde
yer aldı.
Paris’te bulunan, Fransız hükümetine ba÷lı bir bilimsel araútırma kurumu olan Centre
National da la Recherche Scientifique (CNRS)’in verdi÷i bursla, sadece doktora ve doktora
üzeri araútırmaların yapılabildi÷i üniversiteler üstü bir kurum olan College de France’da
05.03.2001/05.08.2001 tarihleri arasında beú ay süreyle doktora sonrası araútırma yaptı.
16-31 Temmuz 2001 tarihleri arasında Paris’te Bibliotheque nationale de France’da, Sikkeler,
Madalyalar ve Antik Eserler Departmanı’nın restorasyon atölyesinde teorik ve uygulamalı
e÷itim gördü.
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AHLAT KAZISI
Van Gölü’nün kuzeybatısında yer alan, Bitlis øli’ne ba÷lı Ahlat ølçesi’ndeki Eski
Ahlat ùehri Kazısı, 11.5 km. uzunlu÷unda, 4.5 km. geniúli÷inde bir alana sahiptir. 50 km2lik
alanıyla Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip arkeolojik kazı alanıdır ve az sayıdaki úehir
kazısından biridir. Eski Ahlat úehri, tarihsel süreç içinde Hurri, Asur, Urartu, Pers, Helenistik,
Roma, Bizans daha sonraları kısa süreli Emevi, Abbasi, ve Mervano÷ullarının egemenliklerinin
ardından, Selçuklu, Ahlatúahlar (Ermenúahlar veya Sökmeno÷ulları), Eyyubi, Harzemúah,
Anadolu Selçuklu, ølhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı dönemlerinin izlerini
taúımaktadır.
A÷ırlıklı olarak bir Ortaça÷ úehri olan Ahlat, Alparslan’ın Malazgirt Savaúı’ndaki üssü ve
sonrasında Türklerin Anadolu’ya giriú kapısı olmuútur. Bundan sonra da özellikle Ortaça÷’ın çok
önemli bir bilim, kültür ve ticaret merkezi hâline gelen Ahlat, konumu itibariyle aynı zamanda
do÷u-batı arasındaki en önemli kavúaklardan biri niteli÷indedir. Ahlat øslâm dünyasının
Belh ve Buhara ile birlikte, Ortaça÷daki “Kubbet-ül øslam” unvanına sahip üç büyük ilim ve
kültür merkezinden biridir. Kaynaklara
dayanarak XIII. yüzyılda 300.000 nüfuslu
bir kent oldu÷unu düúündü÷ümüz eski
Ahlat, bugün pek çok yerleúim alanı dıúında,
en önemli mezar taúlarının bulundu÷u
ve esas úöhretini borçlu oldu÷u en büyük
mezarlı÷ı “Meydanlık Mezarlı÷ı” (Selçuklu
Mezarlı÷ı) baúta olmak üzere, 6 mezarlı÷a
sahiptir. Meydanlık Mezarlı÷ı, 200.000
m2lik alanıyla øslâm dünyasının en büyük,
dünyanın da üç büyük mezarlı÷ından biri
olup 6000 civarında mezar taúıyla adeta bir
açık hava müzesi niteli÷indedir. Bu mezar
taúlarından Ahlat’ın çok sayıda mimar, taú
ustası, filozof, úair, bilim adamı ve devlet adamı yetiútirdi÷ini ve ahilik teúkilatının varlı÷ını
ö÷renmekteyiz. Ahlat, çini fırınları, seramik çöplükleri ve kazılardan çıkan seramiklerdeki çok
sayıdaki farklı bezeme tekni÷i ve sayısız motif çeúitlili÷i ile, úimdiye kadar bilinen en büyük
Selçuklu seramik üretim merkezidir. Bunların yanı sıra Ahlat’ın en karakteristik özelliklerinden
biri de, yöresel olarak “akıt” denilen, Orta Asya’daki kurgan tipi mezar yapıları ile aralarında
ünik örneklerin de bulundu÷u çok sayıda kümbete sahip olmasıdır.
Ahlat, mezar taúlarının anıtsal boyutları ve motifleri, seramiklerindeki çeúitlilik ve figür
üslubu, akıtları, kümbetleri ve bazı kaya yerleúimleri ile, Uygur Türkleri ve Mo÷ollar yoluyla
Çin ve Türkistan etkilerini yo÷un olarak yansıtan önemli bir siyasal ve kültürel merkezdir.
Ahlat úehri kazısı, Prof. Dr. Haluk Karama÷aralı ve Prof. Dr. Beyhan Karama÷aralı tarafından
1965 yılında yüzey araútırması olarak, 1967 yılından itibaren de Meydanlık (Selçuklu)
Mezarlı÷ı’ndaki “akıt ve “geçici yerleúim yeri” kazılarıyla baúlamıú, daha sonra çini fırınları,
zaviye, küçük hamam, çifte hamam, cami ve bezirhane kazılarıyla 1992 yılına kadar devam
etmiútir. 2005 yılında kazılara tekrar baúlanmıú olup; 2006 yılından itibaren de Doç. Dr. Nakıú
Karama÷aralı baúkanlı÷ında yürütülmektedir. 2007 yılında bu kazı alanlarına Harabeúehir
kaya yerleúimleri de eklenmiútir.
Ahlat’taki çalıúmalar kazılar dıúında 4 önemli ve kapsamlı projeyi de içermektedir: 1.
Farklı topluluklar tarafından kullanılmıú 7 ayrı “kaya yerleúim alanı”nın ve buralardaki yüzlerce
ma÷aranın tespiti ve fonksiyonlarının incelenmesi; 2. Kaya yerleúimlerini ve iç kaleyi birbirine
ba÷layan yeraltı geçitleri, tüneller ve su kanallarının tespiti ve haritalarının çıkarılması; 3.
Selçuklu (Meydanlık) Mezarlı÷ı’nın çevre düzenleme projesi kapsamında, mezar taúlarının
temizli÷i, korunması, restorasyonu ve mezarlık alanının peyzaj düzenlemesi; 4. Kazı alanlarının
konservasyon ve restorasyonu.
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AøGAø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Manisa

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Köseler

ørtibat Telefonu

: 05336888708

e-mail

: ersin.doger@ege.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ersin

Soyadı

: Do÷er

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1951 yılında øzmir, Karúıyaka’da do÷du. ølk ve orta ö÷renimini
Menemen’de tamamladıktan sonra 1969 yılında Karúıyaka Erkek Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl
girdi÷i Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Kürsüsü’nden 1973 yılında mezun oldu. øzmir Arkeoloji Müzesi’nde 2 yıl araútırmacı olarak
görev yaptıktan sonra 1981 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde uzman olarak
çalıúmaya baúladı. Yüksek lisans ve doktora çalıúmalarını E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
tamamladı. 1992 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. Hâlen E.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü’nde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004 yılından beri Aolis’teki
Aigai antik kentinde arkeolojik kazılar yönetmektedir

AøGAø KAZISI
Manisa øli, Merkez ølçe’ye ba÷lı Köseler Köyü’nün 2 km. güneyindeki Gün Da÷ı’nın
üzerinde kısmen ayaktaki görkemli harabeleri ile dikkati çeken Aigai; antik yazarlar tarafından
aktarılan gelene÷e ve oluúturdukları kronolojiye göre ø.Ö. 1100 yıllarından sonra Yunanistan’dan
gelip Kuzeybatı Anadolu kıyılarına yerleúen Aioller tarafından kurulmuútur.
ø.Ö. 3. yüzyılın baúlarına kadar küçük bir kale-kent hüviyetinde olan Aigai Hellenistik
Dönemde geliúmiú ve bir Hellen kenti için vazgeçilmez olan kamu yapılarına kavuúmuútur.
Kentin görülmeye de÷er yapılarından en önemlisi Hellenistik Dönem duvar iúçili÷inin en güzel
örneklerinin sergilendi÷i 3 katlı çarúı binası (agora) ve halk meclisi binasıdır (bouleuterion).
Kentin batıya ve güneye bakan yamaçlarında yüksek teras duvarları ile düz alanlar oluúturulmuú
ve buralarda tiyatro, gymnasium, stadium ve hamamlar gibi kamu yapıları inúa edilmiútir.
“Agora Caddesi” üzerinde, muhtemel bir deprem sonrası yıkılmıú ve özellikle 12. ve
13. yüzyıllarda mimari elemanların birleútirilmesinde kullanılmıú kurúun kenet ya÷masından
etkilendikten sonra, günümüze de÷in el de÷meden gelmiú olan kent meclisi binası
(bouleuterion) 2004 yılında baúlayan kazı çalıúmaları sonucunda hemen hemen tümüyle gün
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ıúı÷ına çıkartılmıútır. Yaklaúık 150 kiúi kapasiteli, 12 basamaklı küçük bir odeon formunda olan
meclis binası, ø.Ö. 2. yüzyılın sonlarında inúa edilmiú ve heykellerle ve muhtemelen onlarla
iliúkili onurlandırma yazıtları ile süslenmiútir.
Kentin en güçlü oldu÷u Hellenistik Dönemde, kentin do÷u ete÷ine kurulmuú olan kuzeygüney do÷rultulu agora binası do÷udan taú döúemeli bir yol ile sınırlandırılmıútır. Yüzyıllar
boyunca birçok úiddetli depreme maruz kalmasına karúın 80 m. uzunlu÷u ve 11 metreyi bulan
yüksekli÷i ile oldukça etkileyici bir görünüm sergilemektedir. Üç katlı oldu÷u anlaúılan agoranın,
alt katında do÷u caddesine açılan, iki bölümlü, yan yana dükkânlar dizisi yer almaktadır. Orta
kat, giriúi kuzeybatı cephede yer alan
büyük bir kapı ile sa÷lanan muhtemel
depo alanları olarak kullanılmıú
olmalıdır. Çatısı mermerden øon baúlıklı
andezit sütunlarla taúınan en üst kat ise,
batı kenarındaki agora meydanından üç
basamaklı bir merdiven ile çıkılan ahúap
tabanlı bir stoa görünümü kazanmıútır.
Agora do÷u caddesinin hemen
önünde, agora binası için inúa edilmiú
bir teras üzerinde, yuvarlak formlu,
basamaklı bir yapı açı÷a çıkarılmıútır.
Söz konusu yapı Helenlerin “makellon”,
Romalıların “macellum” adını verdikleri
bir balık veya et pazarı olarak hizmet
etmiú olmalıdır. 8.50 m. çapındaki yapı,
düzgün plaka taúlardan oluúturulan dört
basama÷a sahiptir. Yapının ilk sırasını
oluúturan bazı blok taúların üzerinde ī,
ư, Ʊ, Ʃ, ƫ, C, gibi Yunan alfabesine ait
harfler kazınmıútır. Macellumun zemini,
bir ıslak mekân olarak kullanıldı÷ı
için düzgün blok taúlarla döúenmiútir.
Yalıtımın sa÷lanması için, plaka taúlar
kireç harcı zemin içine gömülmüútür.
Yapının, biri do÷u kenarda tabanın
oturma sırası ile birleúti÷i noktada basama÷a oyulmuú, di÷eri ilk basamak üzerinde ikinci
basama÷ı oluúturan taúa oyulmuú yarım ay formundaki iki delik, suyun yapının içine giriú ve
çıkıúını sa÷lamak üzere yapılmıú olmalıdır. Tabanın oturma basamaklarına yakın alanlarda,
taban plakalarının üzerine oyulmuú oluklu kenet delikleri ve kare formlu taú veya baúka
malzemeden masa veya tezgâh yerlerini belirleyen kazıma çizgiler mekânın gerçekten de bir
macellum oldu÷unu düúündürmektedir.
2004 yılından beri gerçekleútirilen kazı çalıúmaları sonucunda tepenini kuzey
eteklerinden itibaren takip edilebilen antik taú döúeli yolun önemli bir bölümü tepeye kadar
açılmıútır. Bu çalıúmalar esnasında kentin surlarla çevrili akropolisinden içeriye giriú noktaları
olan “Demirkapı” ve “Tiberius Kapısı” kazılar sonucunda açı÷a çıkarılmıútır. Demirkapı’dan
giriúte yer alan düzlükte inúa edilen M.S. 12.-13. yüzyıllara tarihlenen Bizans úapeli kentteki
Bizans varlı÷ını kanıtlayan en önemli yapıdır.
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AøZANOø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kütahya

ølçesi

: Çavdarhisar

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0274 351 2058

e-mail

: rheidtk@tu-cottbus.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Klaus

Soyadı

: Rheidt

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Cottbus Brandenburg Teknik Üniversitesi, Alman Arkeoloji
Enstitüsü

Özgeçmiúi
: Klaus Rheidt, Karlsruhe Üniversitesi’nde Mimarlık, ùehir
Planlaması ve Mimarlık Tarihi bölümlerinde okudu. 1978 ile 1989 yılları arasında Pergamon
kazısında çalıútı. Pergamon’daki Bizans yerleúmesi üzerine yazdı÷ı doktora tezi, Altertümer
von Pergamon serisinden Band XV2. olarak yayınlandı. 1991 ve 2004 yılları arasında Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün østanbul ve Berlin úubelerinde bilimsel asistan olarak çalıútı.
2004 yılından bu yana Almanya’daki Cottbus úehrinde bulunan Brandenburg Teknik
Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde profesör olarak çalıúan Rheidt, 1991 yılından
bu yana Aizanoi kazılarının baúkanlı÷ı ile Lübnan’daki Baalbek ve øspanya’daki Santiago de
Compostela projelerini yürütmektedir.
Klaus Rheidt, Türkiye’de daha çok Pergamon ve Aizanoi’da sürdürülen mimarlık tarihi
araútırmalarını konu alan bilimsel eserler yayınladı. Aizanoi’da sürdürülen bilimsel çalıúmaların
yayınlandı÷ı Aizanoi yayın serisinin de editörlü÷ünü yapmaktadır.

AøZANOø KAZISI
Aizanoi øç Batı Anadolu’da yer alan bir Roma úehridir. Kütahya øli’nin yaklaúık 50 km.
güneybatısında ve Çavdarhisar ølçesi sınırları içerisindedir. øyi korunagelmiú Zeus Tapına÷ı,
iki hamam, tiyatro, stadyum, antik köprüler, meydanlar ve nekropollerden oluúan harabe geniú
bir alana yayılmaktadır. Alman Arkeoloji Enstitüsü adına 1926 ve 1928 yıllarında baúlatılan ilk
kazılar 1970 yılından itibaren aralıksız olarak günümüze kadar kazı ve araútırmalar hâlinde
sürdürülmektedir. Alman Arkeoloji Enstitüsü araútırmalarının amacı, Aizanoi yerleúmesiyle
birlikte, Anadolu yerleúim tarihçesini baúlangıcından itibaren Anadolu úehirlerinin parlak
ça÷ı olan Roma ømparatorluk Devrinin de ötesinde, Antik Dönem sonrasına ve hatta eski
harabelerin yeni dönem köylere dahil edilmesiyle incelemektir.

18

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

1926 ve 1928 yıllarında yapılan ilk kazılar Zeus Tapına÷ı ve çevresini araútırmaya yönelik
olmuútur. Bu çalıúmalara 1970 yılından itibaren tekrar baúlanmıú ve yayınları yapılmıútır. Bir
çok küçük antik yapının araútırılmasının yanı sıra 1978 yılından itibaren araútırmaların a÷ırlık
noktasını tapına÷ın kuzeyinde bulunan büyük hamam gymnasiumu ve 1980 yılından itibaren
de kuzeydo÷udaki büyük bir höyükte yapılan çalıúmalar oluúturmuútur. Burada eski bir yapının
içine oturtulmuú, zengin mozaik döúeli baúka bir hamam kompleksi daha ortaya çıkartılmıútır.
1982 yılından 1990 yılına kadar geçen süre içerisinde stadyum binası kazı ve mimari çizimlerle
araútırılmıú; tiyatro ve stadyumdan oluúan bina kompleksinin yapı tarihçesi aydınlatılmaya
çalıúılmıútır.

1990 yılından itibaren ise araútırmalar bölgenin tarihî topografyası ve Aizanoi’un
geliúimi üzerine yo÷unlaútırılmıútır. Toprak üzerinde kalan tüm antik yapılar ve yeni dönem
köy evleri belgelendirilmiú, Roma köprüleri ve antik yol sistemi de ölçüm ve sondajlarla
araútırılmıútır. 1992 ile 1995 yılları arasında Geç Antik Döneme ait sütunlu bir cadde kazılmıú
ve restore edilmiútir. Sütunlu caddede bugüne kadar varlı÷ı bilinmeyen, Erken Roma
artemisionundan devúirilerek kullanılan yapı elemanlarına rastlanmıútır. 1996 yılından beri
sürdürülen araútırmaların a÷ırlık noktasını yine kentin Zeus Tapına÷ı ve tiyatro-stadion binası
gibi büyük anıtları oluúturmaktadır. Zeus Tapına÷ı platosunda yapılan yeni çalıúmalarda,
platonun prehistorik dönemlere tarihlenen bir höyükten arta kalan yükselti oldu÷u ve tapınak
inúası sırasında üstten tıraúlandı÷ı anlaúılmıútır. 2007 yaz kampanyasından itibaren ise
Anadolu’nun Hellenleúme sürecini kapsayan zaman diliminin araútırılması Aizanoi kazısının
yeni uzun vadeli çalıúma programını oluúturmaktadır.
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AKTOPRAKLIK HÖYÜöÜ KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bursa

ølçesi

: Nilüfer

Köyü

: Akçalar

ørtibat Telefonu

: 0212 4555700 (15824)

e-mail

: nkarul@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Necmi

Soyadı

: Karul

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 06.11.1967 tarihinde Rize’de do÷du. Lise e÷itimini (19851982) østanbul ùiúli Lisesi’nde, lisans e÷itimini (1991-1986) østanbul Üniversitesi, Prehistorya
Anabilim Dalı’nda, yüksek lisansını (1994-1992) “The Neolithic Pottery of Hocaçesme”
konulu tezi ile aynı anabilim dalında, doktorasını (2000-1996) “Gebäude aus Flechtwerk:
Die archäologischen Befunde aus den neolithischen-chalkolithischen Siedlungsschichten
von Hocaçesme, Aúa÷ı Pınar und Toptepe” konulu tezi ile Frei Universitaet Berlin, Ur-und
Frühgeschichte’de tamamladı.
2001-2002 yılında østanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak
göreve baúlayan Karul, 2002 yılında aynı anabilim dalında doçent unvanını aldı. 2000 yılında
beri Atlas ve ArkeoAtlas dergilerinin arkeoloji editörlü÷ü görevini yürütmektedir.
2004-2007 yılları arasında “Aktopraklık Höyü÷ü, Güney Marmara Projesi”, 2007
yılında da “Mezraa-Teleilat Kazısı” projelerini yönetti.

AKTOPRAKLIK HÖYÜöÜ KAZISI
Bursa Nillüfer ølçesi’ne ba÷lı Akçalar Beldesi’nin hemen do÷usunda bulunan höyük,
Ulubat Gölü’nün do÷u terasları üzerindedir. Höyük, göle do÷ru uzanan iki dere yata÷ının
kenarındaki sırtların üzerinde, birbiri ile kültürel ve kronolojik olarak ilintili üç yerleúimden
oluúur.
Bunlardan Aktopraklık C alanı kuzeydeki sırtın üzerindedir ve úimdiye kadar açı÷a
çıkarılan en eski tabakaları barındırır. Fikritepe kültürü olarak adlandırılan ve bölgede
Ilıpınar yerleúmesinden de tanıdı÷ımız özelliklere sahip bu alanda yuvarlak planlı yapılar
açı÷a çıkarılmıútır. Taban altlarında gömüleri bulunan bu dal örgü kulübeler birbirlerine
yakın mesafelerde kurulmuú düzensiz bir yerleúim anlayıúı yansıtır. Buluntular tarıma ve
hayvancılı÷a dayalı beslenme ekonomisinin yanı sıra avcılı÷ın önemini korudu÷unu gösterir.
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Analojik veriler bu yerleúmenin M.Ö. 6. binyılın sonlarına tarihlendi÷ini gösterirken, aynı alan
daha sonra; ølk Kalkolitik Ça÷da mezarlık olarak kullanılır ve uzun bir süre terkedildikten
sonra Roma Döneminde yeniden yerleúilir.
Aktopraklık B alanında bugüne kadar özellikle ølk Kalkolitik Ça÷a iliúkin kalıntılar açı÷a
çıkarılmıú; yerleúimin M.Ö. 5700-5500 yılları arasında kullanıldı÷ını gösteren buluntulara
rastlanmıútır. Söz konusu zaman diliminin sonlarında yerleúme, etrafı çapı 100 metreyi
aúan bir hendekle çevrili, bitiúik düzende yapılardan oluúmaktadır. Gerek buluntu envanteri
gerekse mimari kalıntılar bölgenin özellikle øç Anadolu kültürleri ile yakından iliúkili oldu÷unu
gösterir.

Yine Kalkoltik Ça÷ın baúlarına tarihlenen Aktopraklık A alanı, yerleúim dizisinin en
güneyinde, vadi tabanında yer alır. Bir hendek ile çevrili yerleúimin kenarında yürütülen
çalıúmalarda taútan büyük sedde duvarları açı÷a çıkarılmıútır. Yerleúmeyi sınırlayan hende÷e
paralel uzanan bu masiv duvarlar olasılıkla yerleúmeyi taúkınlardan koruyan bir sistem
oluúturmakla birlikte yapım tekni÷i ve boyutları açısından gerek dönem gerekse bölge için
üniktir.
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ALACAHÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çorum

ølçesi

: Alaca

Köyü

: Alaca Höyük

ørtibat Telefonu

: 0364.4227452

e-mail

: Aykut_cinaroglu@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Aykut

Soyadı

: Çınaro÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: Ö÷renim hayatına Ankara Atatürk Orman Çiftli÷i’ndeki Onuncu
Yıl ølkokulu’nda baúladı. Orta tahsilini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1960 yılında
kayıt oldu÷u Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi’nin Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Üniversite hayatının ikinci yılında, o zamanki adı
Ankara Arkeoloji Müzesi olan bugünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde açılan memuriyet
sınavını kazanarak çalıúma ortamına girdi. 1964 yılında üniversite diplomasını aldıktan kısa
bir süre sonra asistan unvanı ile mezun oldu÷u üniversitede göreve baúladı. “Orta Anadolu’da
M.Ö. III. Binin økinci Yarısına Ait Madeni Eserler” konulu tezi ile doktor ,“Gri ve Siyah Frig
Serami÷i” içerikli tezi ile doçent ve 1989 yılında da profesör unvanlarını aldı.
1974 yılında, Federal Alman Cumhuriyeti Brilon’daki Göethe Enstitüsü’nde Almanca
kurslarına katıldı.
Üniversite ö÷rencili÷i ve müzedeki çalıúma süresi içerisinde Anadolu’da yürütülen çok
sayıdaki kazılardan Kültepe (Kayseri), Acem Höyük (Ni÷de), Patnos (A÷rı), Gordion, Yalıncak
(Ankara) ve Altıntepe (Erzincan) kazılarına katıldı. Üniversitedeki görevi süresince Kültepe
(Kayseri), Kululu (Kayseri), Acem Höyük (Ni÷de), Tepeba÷ları (Ni÷de), Gordion (Ankara),
Samsat (Adıyaman) kazılarında heyet üyesi olarak görev aldı.
1980-1984 yılları arasında Ni÷de’nin Bor ølçesi Kemerhisar Nahiyesi’ne ba÷lı Keúlik
Yaylası’nda (Melendiz Da÷ları üzeri), M.Ö. I. binyıla ait, açık araziye yapılı, heykeltıraúlık
türünde çok sayıda eser bularak arkeoloji alemine kazandırdı ve buluntuları yayınladı.
1983-1984 ö÷retim yılında iki yarıyıl süre ile Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde ders verdi.
1986-1988 yılları arasında Ni÷de’nin Bor ølçesi Kemerhisar Nahiyesi’nde bulunan antik
Tyana ya da Hitit Döneminin Tuvanuva adlı úehrinde yapılan kazıların baúkanlı÷ını yürüttü.
Hâlen 1994 senesinde baúlayan Kastamonu øli, Devrekani ølçesi Kınık Köyü’ndeki kazılar ile
1997 yılında baúlayan Çorum øli, Alaca ølçesi, Alaca Höyük Beldesi’nde bulunan Alaca Höyük
kazılarının baúkanlı÷ını yürütmektedir.
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08.04.1993-10.02.1995 tarihleri arasında Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi Yönetim
Kurulu üyeli÷i; 1994-2001 yılları arasında fakültenin dekan yardımcılı÷ı görevini yaptı. Hâlen
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda profesör olarak akademik faaliyetini ve Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlü÷ü görevini sürdürmektedir.

ALACAHÖYÜK KAZISI
Alaca Höyük, Çorum øli, Alaca ølçesi, Alaca Höyük Beldesi’nde, Bo÷azköyHattuúaú’ın 25 km. kuzeydo÷usundadır. Ulu önder Atatürk’ün emriyle 1935 yılında Türk
Tarih Kurumu’nun deste÷i ile baúlayan kazı, merhum Remzi O÷uz Arık baúkanlı÷ında start
almıú, ilerleyen yıllarda Hamit Zübeyr Koúay ve Mahmut Akok tarafından yürütülmüútür.
1997 yılında “Bakanlar Kururlu Kararlı” kazılar kapsamına alınan yeni Alaca Höyük kazıları,
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ö÷retim üyesi Prof. Dr. Aykut Çınaro÷lu baúkanlı÷ında bir
heyet tarafından yürütülmektedir.
Alaca Höyük’te binlerce yıl açıkta duran
iki Hitit sfenksi ve bir dizi Hitit kabartması bu
ören yerinin yaklaúık 150 yıldır tanınmasına
ve Anadolu’ya 19. yüzyıldan bu yana gezmeye
gelenlerin u÷rak yeri olmasına sebep teúkil
etmiútir.
Alaca Höyük’ten baúka hiçbir Hitit
úehrinde
bulunmayan
sfenksler
ve
kabartmaların süsledi÷i görkemli kapının,
yapılan kazılar sonucunda, arkadaki “MabedSaray” diye tanımlanan yapıyla ba÷lantılı
oldu÷u anlaúılmıútır. Alaca Höyük’te, ilk dönem kazılarında dört kültür katı saptanmıútır.
Bunlar aúa÷ıdan yukarıya do÷ru (eskiden yeniye) do÷ru:
I. (IV). Kültür Katı; Eski Tunç I (kimi zaman Kalkolitik olarak yorumlanmıútır)
M.Ö. 5500-3000 yılları arası. 14.-9. yapı katları;
II. (III). Kültür Katı; Eski Tunç Ça÷ı II-III,
M.Ö. 3000-2000 yılları. Hatti Dönemi, ünlü kralî mezarların ait oldu÷u dönem. 8.-5.
yapı katları.
III. (II). Kültür Katı; Hitit Dönemi
M.Ö. 2000-1200 yılları, ünlü “Sfenksli Kapı” ve kabartmalı taúlarla süslü ve buna
ba÷lanan mabed-saray bu kültür katına aittir. 4.3.2. yapı katları
IV. (I). Kültür Katı; Demir Ça÷ı ve sonrası,
M.Ö. 1200-M.S. 1900’lü yıllar, Frig, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemleri
2002 ve 2003 yılı kazılarında, dünyanın en eski barajı olan Hitit Döneminden kalma
ve Hitit Kralı IV. Tuthalia tarafından Tanrıça Hepat’ta atfen yapıldı÷ı bilinen bir baraj da açı÷a
çıkartılmıútır. Taú dolgu setinin tamamı açılan barajın bu set üzerinde üç heykel kaidesi de
bulunmuútur. Söz konusu baraj 2004-2006 yılı çalıúmaları ve küçük onarımlar sonucunda
yeniden Hitit Dönemindeki iúlevine kavuúturulmuútur.
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ALANYA KALESø
KAZI VE ONARIM ÇALIùMALARI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Alanya

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: (0-286) 213 13 04

e-mail

: molusarik@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: M. Oluú

Soyadı

: Arık

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Emekli

Özgeçmiúi
: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi’nde, Prof.
Dr. K. Otto-Dorn’un kurdu÷u “Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü”nün ilk mezunu olarak
1958’de “asistan”lı÷a atandı.
1962’de Prof. Dr. K. Otto-Dorn nezdinde hazırladı÷ı Anadolu türbeleri hakkındaki
teziyle doktor payesini; 1966’da “Selçuklu Mimari Dekorasyonu” teziyle doçent; 1971’de “Bitlis
Yapılarında Selçuklu Rönesansı (Ank. 1971)” takdim tezi ile profesör unvanlarını kazandı.
Almanya-Freiburg Üniversitesi’nde Prof. Dr. J. Kollwitz’in yanında Hıristiyan
Arkeolojisi Enstitüsü’nde; Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın Foça kazılarında ve Prof. Dr. K.
Otto-Dorn’un Kubad Abad kazılarında çalıútı. Peçin, Alanya, Hasankeyf kazılarını yönetti.
“Mo÷olistan’da Türk Anıtlarının Belirlenmesi, Kazısı, Koruma ve Restorasyonu” projesini
baúlattı. Türk-øslâm Arkeolojisi merkezi kurulması için çalıútı.
O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde, Hacettepe Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde, Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nde davetli ö÷retim üyesi olarak dersler verdi.
Sanat Tarihi Bölümü baúkanı; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu baúkanı; Dil ve
Tarih-Co÷rafya Fakültesi dekanı; Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı müsteúarı olarak görev yaptı.
Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir.
Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi’nde “Japon Dili ve Kültürü” Anabilim Dalını kurdu.
Yurt içinde ve dıúında çeúitli çalıúmaları yayınlandı; konferanslar verdi, uluslararası
seminer, sempozyum ve kongrelerde bildiriler sundu.
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ALANYA KALESø KAZISI
Türkiye’de en iyi korunabilmiú Selçuklu kenti olarak Alanya’da, Ortaça÷ kent esteti÷ine
yön veren imar faaliyetlerini anlamak ve bir Ortaça÷ kentinin morfolojisini fizik-bütün
olarak ortaya koymak amacıyla, ilk çalıúmalara, Prof. Dr. M. Oluú Arık baúkanlı÷ındaki bir
ekip tarafından 1985 yılında yapılan yüzey araútırmalarıyla baúlanmıú; 1986 yılından itibaren
sistemli arkeolojik kazılara geçilmiútir. Kültür Bakanlı÷ı ve Ankara Üniversitesi’nin tahsis
etti÷i kısıtlı ödeneklerle 1985-1996 yılları arasında sürdürülen I. Dönem kazılarında, iç kalenin
güneydo÷u köúesinde, tarihî kaynaklarda sözü edilen, fakat zamanla ortadan kalkmıú; yeri ve
mimari özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Selçuklu Sarayı’nın harabesi bütünüyle
ortaya çıkartılmıú; planı, strüktürel özellikleri ve inúa tekni÷i aydınlatılmıú; ayrıca bu yönetsel
birimin parçaları olmak üzere yine iç kalede do÷u kanattaki “ko÷uú” denilen tonozlu bölüm ile
iç kalenin “Esas Kapısı”, iç kalenin kuzey kanadındaki “Freskli Avlu” denilen sivil yapı (konut/
köúk?) ile “Tonozlu Galeri” denilen üç bölümlü yapı, ayrıca iç kalenin güney kanadındaki TG3
adını verdi÷imiz revaklı avlu ünitesinde çalıúmalar yapılmıútır.

Kazılar sonucunda, bir kısmı Selçuklu Dönemi için ünik sayılabilecek çini, fresko, boyalı
alçı ve tu÷la mozaiklerden oluúan zengin mimari dekor parçaları ile önemli sayıda ve çeúitlili÷e
sahip farklı tekniklerde ve atölyelerde üretilmiú kullanma serami÷i, cam ve madenî parçalar
ele geçirilmiú; ayrıca ilk kez, I. Alâeddin Keykubad’ın adı, lâkap ve unvanlarının yazılı oldu÷u
yıldız formlu bir duvar çinisi ile aynı sultana ait kurúun mühürlere rastlanmıútır. 1996’dan
baúlayarak II. Dönem kazı ve belgeleme çalıúmalarına, iç kalenin dıúında, Hisar içi, Tophane
ve liman suru çevresindeki yapı ve yapı alanlarında devam edilmektedir.
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ALARA KALESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Alanya

Köyü

: Alara-Çakallar

ørtibat Telefonu

: 0533 347 5854

e-mail

: eravsar@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Osman

Soyadı

: Eravúar

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Selçuk Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1966 yılında Kayseri’nin Tomarza ølçesi’nde do÷du. Yüksek
ö÷renimine 1985 yılında Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde baúladı
ve 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında Kültür Bakanlı÷ı’na ba÷lı Kayseri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlü÷ü’nde raportör-arkeolog olarak çalıúmaya baúladı.
1992 yılında Prof. Dr. Haúim Karpuz’un danıúmanlı÷ında hazırladı÷ı “Ürgüp ve Çevresindeki
Türk øslâm Devri Yapıları” adlı tez ile yüksek lisans çalıúmasını, 1998 yılında da S.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde “Ortaça÷’da Kayseri Kent Dokusunun Geliúimi” isimli tezle de doktora
çalıúmasını tamamladı.
1986 yılında “Knidos Kazısı”na, 1998 ve 1999 yıllarında “Konya ve Çevresindeki
Kervansaray Kazıları”na, 2001 yılında “Alanya Kalesi Kazısı”na katıldı.
1996 yılında, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde araútırma görevlisi
olarak göreve baúladı. 1998 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent unvanını aldı. 2003
yılında DAI bursu ile Berlin’de araútırma yaptı. 1998-2000 yılları arasında ODTÜ Enformatik
Enstitüsü’nde temel bilgi teknolojisi konusunda gerçekleútirilen programa katıldı.
Çalıúma alanı ile ilgili olarak Berlin Pergamon Museum, Oxford Üniversitesi, Leeds
Üniversitesi ve Trnava (Slovakya) Üniversitesi’nde konferans ve sempozyumlarda bildiri
sundu. Çalıútı÷ı konularda iki kitabı ve çok sayıda kitap ve dergide makalesi yayınlandı.
Araútırma alanları: Kent arkeolojisi, Anadolu Selçuklu mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı
Dönemi Anadolu kentleri, tarihî çevre, ticaret ve hamam yapıları, Erken Osmanlı mimarisi,
Anadolu öncesi Türk øslâm mimarisi, savunma yapılarıdır.
ALARA KALESø KAZISI
2007 yılı içinde kazı çalıúmalarına baúlanılan Alara Kalesi arkeolojik yerleúim alanında
ilk kazı sezonu olması sebebiyle sınırlı bir alanda çalıúma yapılmıútır. Çalıúmaların baúlangıcında
küçük bir kale yerleúmesi oldu÷unu düúündü÷ümüz kentin, aslında Ortaça÷da kent karakteri
taúıyan bir yerleúme olabilece÷i yönünde bulgular ele geçirilmiútir. øleride yapılacak çalıúmalar
sonrasında alanın niteli÷inin daha net olarak belirlenebilece÷i söylenebilir.
2007 yılı kazı çalıúmaları iki ayrı alanda gerçekleútirilmiútir.
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Aúa÷ı Hamam
Kazı çalıúmaları öncesinde orta kale surlarının dıúında, Alara Çayı kenarında, sadece
kubbesi görülebilen bir yapı kalıntısı tespit edilmiútir. Yapı Alara’nın dıú kale surlarına
bitiúiktir. Etrafının a÷açlarla çevrildi÷i alanın nasıl bir mimari karaktere sahip oldu÷u ilk
bakıúta anlaúılamamaktadır. Bölgeye iliúkin gerek yayınlarda, gerekse seyahatnamelerde yapı
hakkında herhangi bir bilgi bulunmaması, yapının kimli÷inin anlaúılması için çalıúma yapmayı
zorunlu kılmıútır. Bu ba÷lamda 2007 yılı içinde gerçekleútirilen çalıúmalarda öncelikli olarak
yapının çevresindeki bitkilerin temizli÷i yapılmıú ve yapının çevresi ile kubbenin içine kazı
çalıúmalarına baúlanılmıútır. ølk çalıúmalar küçük sondaj úeklinde baúlamıú ve elde edilen
bulgular de÷erlendirilerek duvar takibi yapılmıútır. Yapının dıúında gerçekleútirilen sondajlar
sonucunda etrafında baúka yapıların oldu÷u ve bunlarla iliúkili mekânlar bulundu÷u ortaya
çıkmıútır. Yapının do÷usunda gerçekleútirilen bu kazılarda, yaklaúık 30 cm.lik bir yangın
tabakası altında madenî eserlere rastlanmıútır. Buluntuların büyük bir kısmı yangın sebebiyle
bozulmuú olmakla birlikte bir kısmı sa÷lam ve konservasyon sonucunda fikir verebilecek
niteliktedir. Buluntular arasında demirci aletlerinin çok olması dikkat çekicidir. Ayrıca
ejder baúı úeklinde bir metal buluntu ise ilginçtir. Di÷er buluntular kapı menteúeleri, kalkan
merkezindeki metal göbek ve bol miktarda çivi parçasıdır.
Yapının içinde yapılan çalıúmalarda
döúemeye kadar kazı yapılmıú ve döúemenin
altında cehennemlik katının ortaya çıkarılması
ile birlikte burasının bir hamam oldu÷u kesinlik
kazanmıútır. Sıcaklık bölümünün ¼’lük kısmının
günümüze geldi÷i anlaúılmıútır. Geri kalan
bölümlerin ırmak yata÷ının yer de÷iútirmesi
sonucunda yıkıldı÷ı ve yıkıntıların bir kısmının
dere içinde oldu÷u anlaúılmıútır. Kazı sonucunda
burasının haçvari dört eyvanlı bir plana sahip
oldu÷u ve duvarlarında Alanya Kalesi’nde de
görülen sgrafito süslemelerin bulundu÷u tespit
edilmiútir. Yapının kesin olarak tarihlendirilmesi
bugün için mümkün de÷ildir. Ancak kentin
geliúimi dikkate alındı÷ında yapının bir Ortaça÷
yapısı olabilece÷i düúünülmektedir.
Kasırlı Hamam ve øç Kale Kazısı
øç kale de yer alan yapıların bir bölümü
yıkılmıú bir bölümü de harap bir hâle
gelmiútir. Yayınlarda yapı kasırlı hamam
olarak adlandırıldı÷ı için raporda da bu isim
kullanılmıútır. Hamamın mekânları belirli bir
sıraya göre dizilmiútir. Soyunmalık, so÷ukluk,
sıcaklık, su deposu ve külhan bölümünden
oluúan yapının üst örtü sistemi büyük oranda
yıkılmıútır. Sadece su deposunun üst örtüsü sa÷lamdır. Di÷er mekânların üst örtü sistemleri
kalıntı hâlinde olarak izlenebilmektedir. Yapının içi yaklaúık olarak 50 cm. bir toprak ile
dolmuútur. Kazı çalıúmaları sırasında bu toprak dolgu kaldırılmıú ve ana kayaya kadar inilmiútir.
Bu toprak dolgu içinden çok sayıda çini parçası çıkarılmıútır. Bu parçaların büyük bir kısmı
kırık olmasına karúılık form vermesi sebebiyle önemlidir.
Hamamın do÷usunda kasırda yapılan kazılarda, yapının içinden küçük çini parçaları
çıkarılmıútır. øç kalede hamamın batısında hafriyat yapılmıú ve bu bölümde üst kata çıkan
basamaklara ait izler ortaya çıkarılmıútır. Önümüzdeki yıllarda iç kale sarayındaki kazılar daha
da ayrıntılı olarak yapılacaktır.
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ALEXANDRøA TROAS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Ezine

Köyü

: Dalyan

ørtibat Telefonu

: 0286-6588690

e-mail

: schwert@uni-muenster.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Elmar

Soyadı

: Schwertheim

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Özgeçmiúi
: 09. 07. 1943 yılında Münster’de do÷du. 1965–1973 Westfälische
Wilhelms-Üniversitesi Münster Tarih, Germanistik ve Klasik Arkeoloji Bölümü’nde lisans;
1973 Promotion (Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster), “Denkmäler orientalischer
Gottheiten im römischen Deutschland” konulu tezi ile doktora e÷itimini tamamladı. 1982
(Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster), “Inschriften von Kyzikos und Umgebung”
konulu çalıúması ile profesör unvanını aldı.
1988- Forschungsstelle Asia Minor (Anadolu Araútırma Merkezi) baúkanı (Westfälische
Wilhelms-Üniversitesi Münster); 1990- Asia Minor Studien Dergisi editörü; 1995- Alexandria
Troas ve Troas bölgesinde araútırma, yüzey araútırması ve kazı çalıúmaları; 2007- T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlı÷ı “Alexandria Troas Kazısı” baúkanı; 2005– Münster Üniversitesi, Eski Ça÷
Tarihi Bölümü Erasmus koordinatörü olarak görev yaptı.
ALEXANDRøA TROAS KAZISI
Kent ø.Ö. 4. yüzyılın sonlarında Antigonos Monoftalmos tarafından Antigoneia adıyla
kurulmuútur. Strabon’un aktarmasına göre, kent bu ilk kuruluúundan kısa bir süre sonra ø.Ö.
3. yüzyılın baúlarında Lysimakhos tarafından Alexandreia Troas adıyla tekrar kurulmuú ve
bu dönemde kentte bazı imar faaliyetleri baúlamıútır. Kentin deniz kenarında yer alması ve
do÷al koyların bulunması, burada Klasik Dönemde, veya en azından Hellenistik öncesinde bir
yerleúmenin olabilece÷i olasılı÷ını düúündürmektedir. Bölgede yer alan ve kentin kurulmasıyla
halkları burada birleútirilen di÷er Yunan kentlerinden Gargara, Neandreia, Kolonai, Larisa,
Kebren, veya Skepsis ile Alexandreia Troas kentinin kültürel ve ekonomik görüntüsünün, bu
birleútirilme nedeni ile güçlü görülmesi gerekirken maalesef Hellenismus süreci içinde bunun
úimdiye kadar ortaya çıkarılmamıú olması buradaki bilimsel sorulardan bir di÷eri olarak
karúımıza çıkmaktadır.
Gerek Roma Dönemi yazılı kaynaklarından, gerekse yazıtlardan Julius Caesar’ın
Alexandreia Troas’ı ziyaret etti÷i ve kenti “baúkent” ilân edecek kadar Roma için çok önemli
bir kent olarak gördü÷ü anlaúılmaktadır. Aynı úekilde antik yazarlardan Zosimos ve Zonaras’ın
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aktardı÷ına göre ømparator Konstantin’in baúlangıçta aynı düúünceler içinde Konstantinapolis’i
burada kurmayı planlaması yine kentin anlam ve önemini göstermektedir. Bunun nedenlerinin
baúında büyük olasılıkla kentin limanından kaynaklanan ticarî zenginli÷i gelmekteydi. Öyle ki,
Hadrian zamanından itibaren zenginlik ve bu arada senatörlerin artan statüleriyle, kentteki
yapıların sayıca ve buna ba÷lı imarın arttı÷ı izlenmektedir. Bunların dıúında ayrıca Atinalı
milyarder ve bilgin Herodes Atticus’un kentin ününü artırarak destekte bulundu÷u bugün
onun tarafından kentte yaptırılan ve bir kısmı ayakta duran hamamlardan anlaúılmaktadır.
Kentin ne zaman ve neden dolayı terkedilip bırakıldı÷ı bugün hâlâ bilinmemektedir.
Ancak buna ra÷men ortaça÷larda kentin hâlâ denizden görünebilir durumda olması, bazı
gezginleri bu kentin antik Troya’nın di÷er kalıntıları olarak görmesine neden olmuú ve bu kenti
ziyaret etmelerinde büyük rol oynamıútır.
ùehrin Yuvarlak Biçimli Do÷u Kapısı: ùimdiye kadar bu tip kent kapısı sadece orta
Yunanistan’daki Messene’de tanınmaktadır. Küçük Asya’da ise Perge’de benzer bir kapı
bilinmektedir. Yalnız Perge’deki kapı ømparatorluk Dönemine tarihlenmektedir, öyle ki
Alexandria Troas’ın yuvarlak kent kapısı úimdiye dek en erken tipi ortaya koymaktadır. Bu
alandaki kazıların sonucunda, kapının yaklaúık 20 m.lik bir çapa sahip oldu÷u belirlenmiútir.
Agora’daki
Podium
Tapına÷ı:
Roma
Dönemi
kolonosinin yerleúim merkezi
yüzey araútırması ile önceden
tespit edilmiútir; 1997 yılında,
muhtemelen koloninin kuruluú
zamanına
tarihlenen
Agora
Tapına÷ı’nda kazı çalıúmalarına
baúlanmıútır.
Tapınaktaki çalıúmaların
yanı sıra tapına÷ın etrafında
da çalıúmalar yapılmaktadır.
Tapına÷ın do÷usunda bir odeion
yer almaktadır. Tapınak ile odeion
arasındaki ba÷lantıyı anlamak,
bir araútırma alanı oluúturmuútur. Ayrıca tapınak alanının kuzeyinde caddeye olan ba÷lantıyı;
batısında da Aúa÷ı Agora’ya olan ba÷lantıyı anlamak üzere çalıúmalar gerçekleútirilmektedir.
Yeraltı Su Sistemi: Tapınak alanında, 7–9 m. yeraltında tespit edilen su sistemi, úehrin
yapı strüktürünün anlaúılması konusunda yardımcı olmuútur. Buradaki calıúmalarda Roma
Dönemine tarihlene ve 344 adet gümüú sikkeden oluúan bir defineye de rastlanılmıútır.
Herodes Atticus Hamamı: 2000 ve 2001 yıllarında, Karlsruhe Arkeolojik Yapı
Araútırma Enstitütüsü’nden Prof. Dr. M. Klinkott ve ekibi tarafından yüzeyde görülebilen
anıtların dökümü baúlatılmıútır. Bu iúlem, kalıntıların korunabilmesinin yanı sıra gelecekte
bir restorasyon çalıúması için de önemlidir. Çalıúmalara 2000 yılında Herodes Atticus
Hamamı’nın çizimi ile baúlanmıútır. Bu çalıúmadan sonra 2001 yılında ilk koruma aúaması
olarak kemerlerden biri ahúap bir konstrüksiyon ile desteklenmiútir.
Maldelik: Alexandria Troas antik kentinin üçüncü en yüksek noktasında Roma
Dönemine tarihlenen, kısmen topra÷a gömülü, ancak bazı odaları iyi korunmuú durumda olan
bir yapı kompleksi yer almaktadır. Yerel halk yapıyı “Maldelik” diye adlandırmaktadır. Asıl
fonksiyonu henüz bilinmemektedir ancak konumu itibariyle özel bir yapının kalıntısı oldu÷unu
söylemek mümkündür.
Liman: 2005 ve 2006 yıllarında antik liman alanında hem arazide hem de sualtında
araútırma çalıúmaları gerçekleúmiútir. Yapının geniúli÷ini ortaya koyabilmek için iki yılda da
liman alanının bir topografik planı oluúturulmuútur. Bunun yanı sıra bir ço÷u yüzeyden görülen
kalıntılar hem foto÷raflanarak hem de çizimi yapılarak belgelendirilmiútir.
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ALTINTEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Erzincan

ølçesi

: Üzümlü

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0535.6007859 - 0545.2981281

e-mail

: mkaraos@atauni.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mehmet

Soyadı

: Karaosmano÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Atatürk Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1954 yılında Kayseri’de do÷du. ølk, orta ve lise ö÷renimini aynı
kentte, yüksek ö÷renimini 1975 yılında baúladı÷ı Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü’nde 1979 yılında tamamladı. 1980 yılında aynı üniversitede asistan olarak
göreve baúladı. 1981 yılında “Urartu’da Metal, Fildiúi ve Taú øúlemecili÷i” konulu yüksek
lisansını tamamladı. 1982 yılında baúladı÷ı “Anadolu Mimari Bezemeleri Roma Dönemi
Yumurta Dizisinin Geliúimi” baúlıklı doktora çalıúmasını 1987 yılında tamamladı. 1990 yılında
yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1997 yılında doçentlik unvanını aldı. 2006 yılında da aynı
bölümün profesörlük kadrosuna atandı. Hâlen aynı üniversite de görevini sürdürmektedir.
Anadolu arkeolojisinde Hitit ve Urartu ile klasik arkeoloji alanında da mitoloji ve
mimari bezemeler konusunda çalıúmalarını sürdürmektedir.
2001-2002 yıllarında “Erzurum ve Pasinler Ovaları Yüzey Araútırmaları” projesini
gerçekleútirmiútir.

ALTINTEPE KAZISI
Erzincan il merkezinin 15 km. do÷usunda yer alan Altıntepe, kuzeyi ve güneyi yüksek
da÷larla çevrili ovanın kuzeydo÷usundaki tek baúına duran, küçük do÷al tepelerden biridir.
Urartu Döneminde en parlak ça÷ını yaúayan kale, Do÷u-Batı ticaret yolunu kontrol altında
tutmak ve bereketli Erzincan Ovası’ndan yeterince faydalanmak amacıyla kurulmuútur.
ølk dönem kazıları 1959 yılında Tahsin Özgüç yönetiminde 10 yıl sürmüú, ortaya çıkarılan
etrafı revaklarla çevrili avlu içerisinde Urartu tapına÷ı, apadana, açık hava tapına÷ı, yeraltı
taú örgü oda mezarları, depo binası, Bizans ve Urartu Dönemi sur duvarları ile kapı yapısı
gibi mimari kalıntılardan, kalenin Urartu kültür varlıkları içinde önemli bir yere sahip oldu÷u
anlaúılmıútır. Kazılarda ele geçirilen arkeolojik eserler bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ndedir.
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Altıntepe’de tarafımızdan 2003 yılında baúlatılan ikinci dönem kazılar iki ana amaç
do÷rul- tusunda sürdürülmektedir.
1) ølk kazıların ardından defineciler tarafından yıkılan Urartu Dönemine ait önemli
yapıların yeniden aya÷a kaldırılması ve ilk planların kontrol edilerek gördü÷ümüz hatalı
bölümlerin düzeltilerek yenilerinin çizilmesi
2) a. Tapınak avlu duvarına oturan apadana yapısıyla ilgili sorunların çözülmesi
b. Bizans Dönemi yapılarının da ortaya çıkarılarak de÷erlendirilmesi ve korunması
için gerekli önlemlerin alınmasıdır.
Bu amaçla yaptı÷ımız çalıúmalarda Tapınak onarılmıú, yeniden ölçümler alınmıú,
saptanan yanlıúlıklar düzeltilerek yeni çizilen plana eklenmiútir. Tapına÷ın batısındaki
odalarda yaptı÷ımız temizlik ve kazı çalıúmalarında kısmen ilk dönem kazılarında ortaya
çıkarılan ancak plana iúlenmeyen kanalizasyon sisteminin büyük bir kısmı ortaya çıkarılmıú;
tapınak alanındaki ya÷mur sularını ve 4 No.lu odadaki taú temel duvar üstüne yerleútirilen
yalak biçimli “lavabo”dan gelen ve odalar arasındaki yamuk planlı avluda yer alan “hela taúlı”
tuvalet ile banyo için kullanılan “ça÷taúı”ndan aldıkları atık suları taúıyan kanalizasyon, 5 No.lu
odanın ve batıdaki surların altından geçerek dıúarı yönlendirilmiútir.

Apadana içinde yaptı÷ımız kazı çalıúmalarımızda, yapının do÷u köúesine apsisi
yerleútirilen bir úapel saptanmıútır. Tapınak avlu duvarını tahrip ederek üzerine oturan apadana
yapısının en azından iki evreli oldu÷u; ilk evre yapısıyla tapınak arasında geniú bir alanın
varlı÷ı saptanmıútır. Tapınak avlusu önünde olasılıkla ilk evre apadananın kuzey duvarına
bitiúik iki oda ortaya çıkarılmıútır. Yangınla sona eren bu yapılardan 6x16 m. ölçülerindeki
büyük odanın, içinde ele geçirilen ocak ve pitoslardan dolayı, mutfak oldu÷unu düúünüyoruz.
Apadananın ikinci evresinde, tapınak ön avlu duvarı yıkılarak geniúletilmiú ve tapınak avlusu
da yeniden düzenlenmiútir.
Tepenin do÷u ete÷ine yakın burun üzerinde yaptı÷ımız kazılarda Erken Bizans Dönemine
ait oldu÷unu düúündü÷ümüz zemini mozaiklerle kaplı 2x3 sütunla bölünmüú üç nefli bir kilise
ortaya çıkarılmıútır; yapıda korumaya yönelik çalıúmalarımız devam etmektedir.
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AMORøUM KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Afyonkarahisar

ølçesi

: Emirda÷

Köyü

: Hisarköy

ørtibat Telefonu

: 0538 618 6089

e-mail

: amoriumproject@msn.com

website

: www.amoriumexcavations.org

KAZI BAùKANININ
Adı

: Christopher

Soyadı

: Lightfoot

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Department of Greek and Roman Art, The Metropolitan
Museum of Art, New York, ABD.

Özgeçmiúi
: 1973-1982 Oxford Üniversitesi, øngiltere, BA Hons (1977), DPhil
(1982), 1982-1986 araútırmacı, Dept. of Greek & Roman Antiquities, The British Museum,
Londra, 1986-1992 müdür yardımcısı, øngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Ankara, 1992-1995 ö÷retim
üyesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 1993- kazı baúkanı,
“Amorium Kazıları Projesi”, Hisarköy, Emirda÷, Afyonkarahisar, 1999- Associate Curator,
Dept. of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art, New York, ABD.

AMORøUM KAZISI
“Amorium Kazıları Projesi” 1987 yılında baúlatılmıú ve ilk yıl bir yüzey araútırması
yapılmıútır. Prof. Dr. R. Martin Harrison 1988 yılında Oxford Üniversitesi adına bir kazı
izni alarak beú yıllık bir kazı planı hazırlamıútır. Projenin genel amacı Amorium’un geniúli÷i,
görünüúü ve zenginli÷inin saptanmasıdır. ølk kazılardan itibaren önemli sonuçlar ortaya
çıkmaya baúlamıútır; Amorium’da M.S. 6. yüzyıldan 11. yüzyılın sonuna kadar oldukça büyük
bir yerleúim alanı oldu÷u anlaúılmıútır. Kazılar sayesinde anlaúılan bir baúka kayda de÷er
gerçekse, Bizans úehrinin sadece yukarı úehirde yer alan höyükle sınırlı kalmadı÷ı, aúa÷ı
úehirdeki duvarlarla çevrilmiú alana kadar uzandı÷ıdır.
1990 yılından bu yana aúa÷ı úehirde yer alan bir kilise kompleksinde kazı çalıúmaları
yapılmaktadır. Bu kompleks içinde ana kilise, vaftizhane ve birçok mezar ortaya çıkarılmıútır.
Son yıllarda kazı ekibinin çabaları, ayakta kalan kalıntıların kaydedilip restore edilmesi
do÷rultusunda ilerlemektedir.
1996 yılında Aúa÷ı ùehirKilisesi’nin kuzeyinde ve sit alanının neredeyse tam ortasında
yer alan ve “Büyük Mekân” olarak adlandırılan alanın incelenmesine baúlanmıútır. Burada
M.S. 6.-9. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans hamam yapısı bulunmuútur.
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Çalıúmalarımızın son yıllarında hamamın etrafındaki alanın Bizans’ın “Karanlık
Dönemi”nde úarap üretimi için kullanıldı÷ı saptanmıútır. Aynı yerde 2005 sezonunda
döúemesiz ama düz bir hat üzerinde uzayan iúlek bir sokak ortaya çıkarılmıútır. Soka÷ın M.S.
838 yılındaki kuúatma ve ya÷ma sırasında yıkıntı ve kalın bir kül tabakası altına gömüldü÷ü
tahmin edilmektedir. “Büyük Mekân”ı çevreleyen duvarlar ise, kazı çalıúmalarının sonucuna
göre mekânın M.S. 10. yüzyılın son çeyre÷i ile 11. yüzyılın ilk çeyre÷ine tarihlendirilmesi
gerekti÷ini göstermektedir.

Ekibimizde bulunan ve de÷iúik ülkelerden gelen uzman ve ö÷renciler kazı, konservasyon
ve yayınlar ile u÷raúmaktadır. Projemizin devam eden hedefi, bu çok önemli Ortaça÷ Bizans
úehrinin incelenmesi, korunması ve halka e÷itim verilmesidir.
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ANø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kars

ølçesi

: Akyaka

Köyü

: Ocaklı

ørtibat Telefonu

: 05323748798

e-mail

: ycoruhlu@msu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Yaúar

Soyadı

: Çoruhlu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 01.01.1964 tarihinde Trabzon’da do÷du. østanbul Davudpaúa
Lisesi’ni bitirdikten sonra, østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. Türk ve øslâm
Sanatı Kürsüsü’nde ö÷renime baúladı. YÖK kurulduktan sonra arkeoloji ve sanat tarihi olarak
birleútirilen bölümde, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’na devam ederek 1985 yılında yüksek
ö÷renimini tamamladı. 16 Nisan 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi (úimdiki Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi) Fen–Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde
asistan olarak göreve baúladı.
1985–86 döneminde yüksek lisansını “Anadolu Selçuklularının Taú Tezyinatında
Orta Asya øle Ba÷lantılar” konulu teziyle tamamladı. 1988–89 döneminde baúladı÷ı doktora
çalıúmalarını ise 19992’de tamamladı ve “Türk Resim Sanatında Hayvan Sembolizmi” baúlıklı
teziyle doktor unvanını aldı.
1993 yılında yardımcı doçent olarak ö÷retim üyeli÷ine yükselen Çoruhlu, 2002 yılında
aynı üniversite ve bölümde doçent, 2007 yılında profesör oldu. Hâlen Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam
etmekte olan araútırmacı, çalıúmalarını Orta ve øç Asya Türk sanatı ve arkeolojisi, Türk
mitolojisi, Türk sanatında ikonografi ve semboller, Asya ve Anadolu Türk sanatı iliúkileri
konularında yo÷unlaútırdı. Çok sayıda milletlerarası ve millî kongre ve sempozyuma (seminer
vs) katıldı, kitapları ve birçok makalesi yayınlandı.
Ani kazıları baúkanı Prof. Dr. Yaúar Çoruhlu, Orta Asya ve Do÷u Avrupa’da yaptı÷ı
çeúitli alan araútırmaları yanında, Türkiye’de Prof. Dr. Mehmet Özsait’in yüzey araútırmaları
ve kazılarına, ayrıca Balıkesir Ören mevkiinde yapılan arkeolojik kazılara katıldı.
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ANø KAZISI
Kars úehir merkezine 42 km. kadar uzaklıkta, Arpaçay’ın kıyısında ve Türkiye–
Ermenistan sınırında bulunan ve tüf evsaflı, kuzeye do÷ru geniúleyen bir yüksek kayalık alan
üzerine kurulmuú Ani úehri bu günkü kalıntıların durumuna göre tipik bir Ortaça÷ “øpek Yolu”
kenti durumunda olan Türk-Müslüman, Hıristiyan ve baúka toplumsal unsurların izlerini
bıraktı÷ı çok önemli bir merkezdir.
Bugünkü durumuyla kale (iç kale ), úehristan ve rabad bölümlerinden oluúan kentte , ilk
iki dönem kazıları Rus Arkeolog Nikolai Marr (1893-1894 ) tarafından yapılmıútır. 1944-1945
yıllarında Prof. Dr. ø. Kılıç Kökten bu çevrede Prehistorya araútırmaları yapmıú, Prof. Dr. Kemal
Balkan ise arkeolojik kazılar gerçekleútirmiútir. Ani’de 1989’dan, Prof. Dr. Yaúar Çoruhlu’nun
“bilimsel sorumlu baúkan” oldu÷u 2006 yılına kadar Prof. Dr. Beyhan Karama÷aralı kazı
çalıúmalarını sürdürmüútür.
Böylece yeni dönem Ani kazıları 2006 yılında müze kazısı olarak baúlatılmıú, ancak
daha sonra Bakanlık yetkililerinin teklifi ve Prof. Dr. Yaúar Çoruhlu’nun baúvurusu ile Bakanlar
Kurulu Kararlı kazı olmuú ve kazı baúkanı olarak da Prof. Dr. Yaúar Çoruhlu atanmıútır.
Önceki kazı dönemlerinden “kazı evi “ dahil olmak üzere yeni dönem kazılarına hiçbir
úey intikal etmemiú, hiçbir malzeme ve kazı sonuçlarına dair hiçbir úey yeni kazı baúkanlı÷ına
iletilmemiútir. Bu nedenle öncelikle, yapılanma çalıúmalarına baúlanmıútır.
Kazı baúkanı, Ani kazılarına bir
kent kazısı olarak bakmaktadır. Bu nedenle
úimdiye kadar oldu÷unun aksine, de÷iúik
yerlerde tek tek yapılar ile u÷raúmaktan
ziyade úehrin dokusunu ortaya çıkarmayı
amaçlayan ve belli bölgelerde baúlayıp
süren bir kazı anlayıúı getirilmiútir.
Bu amaçla önce 2006 yılı
a÷ustosunda yüzey incelemesi ve
programlama çalıúması yapılmıú ve 2007
yılı a÷ustos ayında ise fiili olarak kazıya
baúlanmıútır. Kazıya baúlama noktaları
olarak daha önce bir kısmı kazılan ve Menuçehr Camii’nin kabaca batı tarafına düúen alandaki
konutun bulundu÷u yer ile Ebul Muammeran Camii’nin bulundu÷u yere ba÷lanan yolun sa÷
tarafı olmuútur. Böylece 2007 çalıúma mevsiminde konuta ait hiç açılmamıú 4 bölüm veya mekân
açılmıú, bir mekân dolgu topra÷ından arındırılarak tekrar ortaya çıkarılmıú, bir oda da kısmen
kazılabilmiútir. Amaç öncelikle konutun tüm mekânlarını ortaya çıkararak kuzeyde bulunan
iç sura do÷ru uzanan bütün alanların ve surların kazısını –yıllar içinde– gerçekleútirmektir.
Yukarıda bahsedilen yolun sa÷ tarafında ise 2007 yılı kazıları sonucunda yedi adet atölyedükkân ilk defa olarak gün ıúı÷ına çıkarılmıútır. Kazı esnasında, bölgeye özgü taú malzeme
ile inúa edilmiú evin bölümleri ve atölyelerin içinden bol miktarda, ço÷u Ortaça÷a tarihlenen,
birkaç tanesi bütün, di÷erleri ise az ya da çok parçalar hâlinde olan çeúitli tiplerde keramik
kaplara, madenî nesnelere, cam takı parçalarına vs. rastlanmıútır.
Ani kazıları önümüzdeki yıllarda da sistem ve ekip daha da oturmuú ve geliúmiú
olarak bu minval üzere sürdürülecektir. Öncelikle kazı esnasında çıkarılan kalıntı ve küçük
buluntular baúta olmak üzere ayakta bulunan mevcut mimarlık eserlerinin de konservasyonu ve
restorasyonunun sa÷lanması da hedefler arasındadır. Sonraki dönemlerde kazılacak alanların
jeofizik yöntemleriyle belirlenmesi de amaçlar arasındadır.
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ANTANDROS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Balıkesir

ølçesi

: Edremit

Köyü

: Altınoluk Beldesi

ørtibat Telefonu

: 0537 385 59 30

e-mail

: gurcan.polat@ege.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Gürcan

Soyadı

: Polat

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: Doç. Dr. Gürcan Polat, 1962 yılında Selçuk’ta do÷du. ølk, orta
ve lise ö÷renimini Selçuk’ta yaptı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Basın-Yayın Yüksekokulu, Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında girdi÷i
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünü 1988 yılında bitirdi. Aynı bölümde
1989 yılında asistan olarak göreve baúladı. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
1991 yılında yüksek lisansını tamamlayarak, aynı enstitüde doktora çalıúmalarına baúladı.
1998 yılında Anadolu Akhaemenid Dönemi Plastik Eserleri adlı doktora tezi ile doktor
unvanını aldı. 1999 yılında aynı bölümde yardımcı doçent olarak göreve atandı. 2006 yılında
doçent unvanını alan Polat, hâlen E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
1986-1987 Klazomenai, 1986 Aktepe Tümülüsü, 1987 Harta Tümülüsü, 1988-2000
Daskyleion kazılarına ekip üyesi olarak katıldı. 2000 yılında Antandros yüzey araútırmasını
gerçekleútirdi. 2001-2006 yıllarında Antandros kazısının bilimsel baúkanlı÷ını yürüttü. 2007
yılından itibaren aynı kazının baúkanlı÷ını üstlendi.

ANTANDROS KAZISI
øda Da÷ı’nın güney ete÷inde yer alan Antandros’a iliúkin ilk araútırmalar 1842 yılında
H. Kiepert’in Avcılar Köyü Camii’nin duvarında Antandros isminin geçti÷i yazıtı keúfetmesi
ile baúlar. Bu bilgiden yola çıkarak Kaletaúı Tepesi olarak isimlendirilen tepeyi Antandros
olarak haritasına iúaretler. Kiepert’in, 1888 yılında Fabricius ile birlikte geri dönüúü sırasında
aynı bölgede Antandros isminin geçti÷i ikinci bir yazıtı bulması ve o dönemdeki ismi Dervent
Tepe olan Kaletaúı Tepesi’nde yo÷un seramik buluntu tespit etmeleri bu lokalizasyonun
do÷rulu÷unu pekiútirmiútir. Bu arada 1881 yılında aynı güzergâhtan geçen H. Schliemann da
benzer verilerden yola çıkarak aynı saptamayı yapmıútır. Köylülerin bu antik úehirde birçok
gümüú Antandros sikkesi bulması Schliemann’ın dikkatini çekmiú ve Dervent isminin, antik
Antandros isminden geldi÷i yolunda bir görüú ortaya atmasına yol açmıútır. Ancak úehri, 1959
ve 1968 yıllarında iki kez ziyaret eden J. M. Cook, Dervent isminin, Kiepert’in de fark etti÷i
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gibi, genellikle geçitler için kullanılan bir isim oldu÷unu belirterek, ismin burada da bir geçide
iúaret etmekte oldu÷una dikkat çekmiútir. Gerçekten de úehrin üzerinde bulundu÷u Kaletaúı
Tepesi’nin, denize do÷ru dik bir e÷imle sona ermesi ve günümüzde Çanakkale’yi Edremit’e
ba÷layan modern yolunun da tepe ete÷inin kısmen kesilmesi sonucunda geçirilmiú olması, bu
görüúün do÷rulu÷unu kanıtlamaktadır.
Kiepert’ten sekiz yıl sonra Judeich, Antandros’ta incelemeler yapmıútır. Bu incelemeler
sonucunda úehri, aúa÷ı kent ve yukarı kent olarak ikiye ayırmıú ve fazla büyük olmayan bir úehir
olarak nitelendirmiútir. 1891 yılında úehri ziyaret eden Leaf, tepenin batı eteklerinde açılmıú bazı
mezarları görmesi sonucunda, úehir nekropolünün tepenin batı yamacında, úehir merkezinin
tepenin zirvesinde, ticaret merkezi ve limanların da tepenin do÷usunda oldu÷una kanaat
getirmiútir. Cook, yapmıú oldu÷u iki ziyaret sonrasında, tepenin do÷u yamacında herhangi
bir buluntunun yer almadı÷ını, asıl yerleúimin tepenin batı yamaçlarında konumlandı÷ını
belirlemiútir.
19. yüzyıldaki bu inceleme ve araútırmalar sonrasında Antandros’a iliúkin herhangi bir
çalıúma yapılmamıú, kent gizemini Kaletaúı Tepesi’nin batısında uzanan sahil úeridinin imara
açılması ile 1989 yılında baúlayan yapılanma çalıúmalarına kadar korumuútur. Yazlık konutlara
iliúkin baúlanan ilk hafriyat çalıúmalarında, bazı mezarlara rastlanmıú ve bunun sonucunda
1991 yılında müze tarafından kurtarma kazıları baúlatılmıútır. Yapılan çalıúmalar ıúı÷ında, bu
alanın M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla kadar nekropol alanı olarak kullanıldı÷ı anlaúılmıútır.
Bursa ve Balıkesir müzeleri tarafından gerçekleútirilen kurtarma kazıları, aralıklarla 1995 yılına
kadar devam etmiútir.

2000 yılında Yrd. Doç. Dr. Gürcan Polat baúkanlı÷ında Ege Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö÷retim üyeleri ve ö÷rencilerinden oluúan bir ekip tarafından 28
gün süren “Antandros Yüzey Araútırması” gerçekleútirilmiútir. 2000 yılında gerçekleútirilen
yüzey araútırmasında úehrin yayılım alanı belirlenmiú, aynı zamanda Thukydides’in
Peloponnesos Savaúları’nda inúa edildi÷ini bildirdi÷i tahkimli garnizona ait olması gereken
sur duvarları, Kaletaúı Tepesi’nde tespit edilmiútir. Özellikle Kaletaúı Tepesi’nin batı ve
güneybatı yamaçlarında, bazıları hâlen teras duvarı olarak kullanılan, Geç Roma Dönemine ait
duvarların oldukça yüksek korunmuú durumda oldu÷u gözlenmiútir. Yüzey araútırmasından
elde edilen bulgular ıúı÷ında, 2001-2006 yılları arasında Balıkesir Müzesi baúkanlı÷ında,
Yrd. Doç. Dr. Gürcan Polat’ın bilimsel sorumlulu÷unda, dört farklı alanda kazı çalıúmaları
gerçekleútirilmiútir. Bu kazılar sonrasında Antandros’un M.Ö. geç 8. yüzyıldan baúlayıp M.S.
7. yüzyıla kadar kesintisiz bir yerleúime sahne oldu÷u belirlenmiútir. 2007 yılından itibaren
Bakanlar Kurulu kararıyla Doç. Dr. Gürcan Polat’ın baúkanlı÷ında, Batı Anadolu’nun en önemli
nekropolislerinden birisi olan Antandros nekropolisi ile M.S. geç 3 yüzyıla ait Roma villasında
kazı ve restorasyon çalıúmaları sürdürülmektedir.
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APHRODøSøAS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Karacasu

Köyü

: Geyre

ørtibat Telefonu

: 256-448-8002

e-mail

: bert.smith@ashmus.ox.ac.uk

website

: www.nyu.edu/projects/aphrodisias

KAZI BAùKANININ
Adı

: Roland

Soyadı

: Smith

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: New York Üniversitesi, Oxford Üniversitesi

Özgeçmiúi
: New York Üniversitesi adına 1991 yılından beri Aphrodisias
kazısı baúkanlı÷ını yürüten Prof. Roland Smith aynı zamanda Oxford Üniversitesi’nde klasik
sanat ve arkeoloji alanında “Lincoln Profesörü” unvanını taúımaktadır. Edinburgh ve Oxford
üniversitelerinden mezun olan Smith daha sonra Oxford Magdelan College’da antik tarih alanında
sınavlı bursiyer olarak (1981-86); Princeton Üniversitesi’nde Harkness bursiyeri olarak (198385) ve Münih Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nde Alexander von Humbolt bursiyeri olarak (1991-92)
araútırmalarına devam etti. 1986-1995 yılları arasında New York Üniversitesi’nde (Institute of
Fine Arts) ö÷retim görevlisi olarak çalıúmıú olan Smith, 1995’ten bu yana akademik kariyerine
Oxford Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Smith Aphrodisias kazısı dıúında Likya bölgesinde bulunan Oinoanda ve Balboura
kazılarında da çalıútı. Araútırmalarını daha çok antik görsel tasvirlerin tarihi yorumları ile bunların
o dönemdeki sosyal ve politik hayatla olan ba÷lantıları üzerine yo÷unlaútırdı. Aphrodisias’taki
çalıúmalarına ba÷lı olarak ayrıca Do÷u Roma ømparatorlu÷u úehirlerindeki mermer heykeltıraúlık
ürünleriyle yakından ilgilenmektedir.
Prof. Smith’in eserleri arasında “Hellenistik Krali Portreler” (1988), “Hellenistik Heykel”
(1991), “C. Julius Zoilos Anıtı: Aphrodisias I” (1994), “østanbul Arkeoloji Müzesi”nde Yunan, Roma
ve Bizans Sanatı” (2002), “Aphrodisias’daki Roma Devri Portre Helkeltıraúlı÷ı: Aphrodisias II”
(2006) sayılabilir. Bu eserlerden “Hellenistik Heykel” Türkçe’ye de çevrilmiútir.

APHRODøSøAS KAZISI
New York Üniversitesi’nin Aphrodisias’taki kazıları 1961 yılında Prof. Kenan Erim
baúkanlı÷ında baúlatılmıú ve 1990’da Erim’in vefatına kadar yo÷un kazı çalıúmaları ile úehir
merkezinin ana yapıları ile úehrin ola÷anüstü heykeltıraúlık örnekleri ve kitabeleri ortaya
38

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

çıkarılmıútır. Bu kazılar aynı zamanda Aphrodisias’ın çok iyi korunmuú oldu÷unu ortaya
koymuútur. 1960’lardaki kazılar bouleterion (meclis binası), Hadrian hamamları ve piskopos
sarayında yo÷unlaútırılmıútır. 1970’lerde sivil bazilika, güney agora ve tiyatro binaları ortaya
çıkarılmıú, 1980’lerde de sebasteion kazıları ile 1990’da tamamlanmıú olan tetraphlon’un
yeniden aya÷a kaldırılması çalıúmaları yapılmıútır.
1991’den bu yana yapılan çalıúmalarla, daha önce ortaya çıkarılmıú olan yapı
komplekslerinde stratejik amaçlı kazılarla, yapıların yapım ve tarihlendirmelerine ıúık tutmak
amaçlanmıútır. Ayrıca dokümantasyon, koruma ve mermer buluntularla ilgili yayın çalıúmaları
yo÷un olarak sürdürülmektedir.
1990’ların ortasında yapılan jeofizik çalıúmalar sonucunda úehrin düzenli øon ızgara
planında yapılmıú oldu÷u ortaya konmuútur. Ayrıca úehrin ızgara planlı meskûn alanlarında
yapılan kazılar da bunun do÷rulu÷unu göstermiútir. Son on yılda dokümantasyon ve kazı
çalıúmaları kuzey agora, sivil bazilika, heykel atölyesi, Aphrodite Tapına÷ı, meclis binası, úehir
duvarları ve “Atrium Evi”nde yürütülmüútür.

Mermer buluntular için büyük yeni depolar inúa edilmiú, sit alanından çıkan
heykeltıraúlık ürünlerinin buluntu yerleriyle olan ba÷lantılarına dikkat edilerek dokümantasyon
ve yayın çalıúmaları ön plana alınmıútır. Sit alanındaki konservasyon çalıúmaları meclis
binası, Aphrodite Tapına÷ı ve güney agorada yapılmıútır. Sebasteion’da da yeniden aya÷a
kaldırma çalıúmaları hâlen sürdürülmektedir. Sebasteiona ait yetmiú mermer kabartma ise
konservasyonu tamamlanarak 2007’de inúa edilen ve 2008’de açılıúı yapılacak olan yeni müze
binasında teúhir edilecektir.
Projenin sonuçları raporlar hâlinde 1995’den beri American Journal of Archaeology ile
branúlaúmıú yayınlar olan Journal of Roman Studies, Aphrodisias Papers 1-4, ve monografik
bir çalıúma olan Aphrodisias I-III de (úu ana kadar) yayınlanmıútır.
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ARSLANTEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Malatya

ølçesi

: Orduzu

Köyü

: Orduzu

ørtibat Telefonu

: 0422 3371002

e-mail

: marcella.frangipane@uniroma1.it
m.frangipane@libero.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Marcella

Soyadı

: Frangipane

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e
Antropologiche dell’Antichità, University of Rome La Sapienza.

Özgeçmiúi
: Marcella Frangipane, Roma “La Sapienza” Üniversitesi ile
yine aynı üniversitenin Arkeoloji Uzmanlık Okulu’nda Yakın ve Orta Do÷u prehistorya ve
protohistorya profesörüdür. 2000-2003 yılları arasında söz konusu uzmanlık okulunun ùark
Arkeolojisi Bölümü baúkanlı÷ını yaptı. 1973-1976 yıllarında Meksika’da Teotihuacan Valley
kazılarında çalıútı. øtalya’daki prehistorik sit alanlarında sürdürülen çok sayıda kazılara
katıldı. Roma Üniversitesi tarafından sürdürülen Maadi (Kahire, Mısır) arkeolojik kazılarının
1977-1983 yıllarında ortak baúkanı oldu. 1976 yılında, øtalyan arkeoloji heyetinin ArslantepeMalatya’daki kazı çalıúmalarına katıldı ve kısa bir süre sonra anılan çalıúmaların baúkan
yardımcılı÷ını, 1990 yılından itibaren de baúkanlı÷ını üstlendi.
Urfa Müzesi ile birlikte 1999 yılında baúlatılan, Zeytinli Bahçe Höyük, Birecik (Urfa)
kurtarma kazılarına iliúkin yeni bir projeyi yürütmektedir.
Aúa÷ıdaki dört cildin de arasında bulundu÷u 100 kadar eseri yayımlanmıútır.
Perspectives on Protourbanization in Eastern Anatolia: Arslantepe (Malatya), Origini
XII/2, 1983 (A. Palmieri ile birlikte); La nascita dello Stato nel Vicino Oriente, Laterza 1996;
Arslantepe, Alle Origini del Potere, Electa 2004; Arslantepe Cretulae. An Early Centralised
Administrative System before Writing, La Sapienza 2007. Ayrıca, ortak kuratörlü÷ünü yaptı÷ı
ve iki cilt olarak yayımlanan; Between the Rivers and over the Mountains, La Sapienza 1993
ve Archives before Writing, CIRAAS 1994, baúlıklı çalıúma.
Öte yandan, her iki cildi de Roma La Sapienza Üniversitesince yayımlanan,
“Arslantepe” ve “Studi di Preistoria Orientale” isimli iki monografik dizinin promosyon ve
bilimsel kuratörlü÷ünü yaptı.
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ARSLANTEPE KAZISI
Arslantepe’de øtalyan arkeoloji heyetince uzun yıllardır sürdürülen çalıúmalar sonucu,
çok geniú bir alana yayılan sit alanında, en az ø.Ö. V. binyıldan itibaren Bizans Dönemine de÷in
yerleúildi÷i görülmüútür. Arslantepe’nin söz konusu süre boyunca bölgenin en önemli merkezi
olma konumunu korudu÷u ve özellikle de Yakın Do÷u uygarlıklarının geliúmesi sürecinde,
baúlıca iki önemli dönemi yaúadı÷ı saptanmıútır. Bu dönemler;
a) Yakın Do÷u’da rastlanan ilk kamusal saray tipolojisi ve ilk devlet -örgütlü yönetimsistemlerinin kanıtını oluúturan úekilde, bir dizi anıtsal yapının meydana getirdi÷i çok büyük
saray tipi bir kompleksin yapıldı÷ı ø.Ö. IV. binyılın ikinci yarısı,
b) Hitit ve Son Hitit Döneminde (ø.Ö. 1600-700) yayılan Orta Anadolu kültürü ve
daha sonra da Hitit ømparatorlu÷u’nun parçalanmasıyla ortaya çıkan krallıklardan birine ait
baúkentin egemenli÷inin çok güçlü etkisinde kaldı÷ı yıllardır.
IV. binyıla ait (Geç Uruk) saray tipi yapı; çok iyi korunmuú durumda ele geçirilen, beyaz
sıvalı, bazı kısımlarda boyalı figürler ve baskı izi geometrik ögelerle bezenmiú duvarlarıyla, bol
miktarda in situ malzeme bulunan, iki tapınak, depo odaları, idari iúler ve törenlerle alakalı
alanlardan oluúmaktadır.

IV. binyılın ilk yarısına tarihlenen konutsal ve üç bölümlü bir tapınak gibi kamuya ait
di÷er önemli yapılar da bulunmuútur. Söz konusu yapılar, Geç Uruk Döneminin merkeziyetçi
ve hiyerarúiye dayanan bir toplum düzeninin yöredeki ilk geliúme izlerini taúıyan yerel
iúaretlerdir.
Saray ile buna iliúkin sistemin yok olmasından sonra, ilk kamusal alanın en uç kısmında
gün ıúı÷ına çıkarılan bir “kraliyet” mezarı, Do÷u Anadolu ve Kafkaslar ötesi toplumlarla çatıúan
farklı kültür ve siyasi sistemlere ba÷lı yeni bir evreye geçiúin anıtsal göstergesi niteli÷ine
sahiptir.
økinci binyılda yeni bir kültür ve Orta Anadolu dünyasından gelen olası bir siyasî
baskı, Arslantepe ile çevresindeki yörenin tarihçesinde tekrar derin bir de÷iúimi oluúturarak
Hitit ømparatorlu÷u etkisi altında yeni ve farklı bir siyasî merkeziyetçili÷in do÷masına neden
olmuútur.
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ARYKANDA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Finike

Köyü

: Arif Köyü

ørtibat Telefonu

: 0 242 861 22 10/05333440967

e-mail

: aycaozcan@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Cevdet

Soyadı

: Bayburtluo÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi (Emekli)

Özgeçmiúi
: 18.08.1934’te ùebinkarahisar’da do÷du. ølk ve orta ö÷retimini
aynı ilçede, liseyi ise Balıkesir’de tamamladı. 1953/54 ö÷renim yılında Dil ve Tarih-Co÷rafya
Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’ne girdi ve 1957 yılında mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde
asistan olarak göreve baúladı. 1963 yılında Chios serami÷i üzerinde hazırladı÷ı doktora tezini
verdi. 1965’te doçent, 1978’de ise aynı anabilim dalında profesörlü÷e atandı. Aynı anabilim
dalında ö÷retim üyesi, 1988-2000 yılları arasında anabilim dalı baúkanı ve 1999-2001 yılları
arası Arkeoloji Bölümü baúkanı olarak görev yaptı. 2001 yılı a÷ustos ayında emekli oldu.
1959’dan itibaren burslu, davetli veya seminer-sempozyum yahut kongre vesilesiyle
Almanya, øtalya, Avusturya, øngiltere, Fransa’da bulundu. Bunların dıúında meslekî görgü ve
bilgisini arttırmak için Danimarka, Hollanda, Norveç, øsveç, øsviçre, Çekoslovakya, Yunanistan,
Romanya ve Bulgaristan’a gitti. Alman ve Avusturya Arkeoloji enstitülerinin 1964’ten beri
üyesidir.
Anadolu Medeniyetleri Araútırma ve Tanıtma Vakfı’nın baúkanı olarak 1993-1999 yılları
arasında görev yaptı. Türkçe ve yabancı dillerde çıkmıú altı kitabının yanı sıra yine de÷iúik
dillerde yayınlanmıú makale, bildiri ve konferans metni bulunmaktadır. Uluslararası ölçüde
olan dört ansiklopedide de÷iúik konularda yazdı÷ı maddeler vardır.
1971 yılından bu yana Antalya øli, Finike ølçesi, Arif Köyü’ndeki Arykanda antik kenti
kazılarının baúkanlı÷ını yapmaktadır.
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ARYKANDA KAZISI-2007
Kıú úartlarının a÷ır geçmesi ve mozaikli zeminlerin üzerindeki çatıyı uçurması, ören
yerindeki temizlik çalıúmalarının yanı sıra çatı onarımına öncelik vermeyi gerektirdi. Kazı
ve restorasyon çalıúmalarında öncelik geçen yıl ortaya çıkarılan, önce vaftizhane sonra úapel
olarak kullanılan mekândaki keklik panolu mozaik zeminin açık sergilemeye elveriúli úekilde
düzenlenmesine verildi. Büyük Bazilika’nın güneyindeki bu úapelin ba÷lantısını ortaya
çıkarmak üzere yapılan kazıda birbirine bitiúik geometrik bezeli mozaik döúemelere sahip iki
oda ortaya çıkarıldı. Bazilikanın batı giriúi önünde yürütülen kazıda ise traianeum ve hamam
ile nymphaion’dan gelen temiz ve pis su kanalları ile Naltepesi Hamamı ve Altıncı Hamam’a
su temin eden sarnıç, meydana çıkartılan kalıntıları oluúturdu. De÷inilen kesimin buluntu
envanterinin en ilginç parçalarını, mozaik yerleútirme ve yapıútırma iúi için kullanılan bronz
spatula biçimli alet ile mozaikli odaların duvarlarını süsleyen aziz, azize ve piskoposlara ait
normal büyüklükte fresk parçaları teúkil etti.
økinci kazı alanını, Altıncı Hamam’ın e÷imden dolayı kazılmamıú olan alt katındaki 2
odası oluúturdu. Genellikle baúka yerlerden getirilen veya akarak gelen toprak içerisinde ele
geçirilen Geç Protogeometrik Döneme ait seramik parçası, Arykanda’nın Geç Bronz Ça÷ı sonu
ile M.Ö. 6. yüzyıl arasındaki boúlu÷u dolduracak en önemli buluntudur.

Traianeumdan çıkarılan iri blokların düzenlenerek baúka yerde istiflenmesi ve devlet
agorası ve daha yukarıdaki yapılardan atılan atık topra÷ın sel yata÷ına nakledilmesi sonucu
krepidoması sa÷lam, podyumu oluúturan blokları büyük ölçüde bazilika ve di÷er yapılarda
kullanıldı÷ı için çıplak görünen, podyumlu bir tapınak en ilginç kalıntıyı oluúturdu. Böylelikle
Arykanda’nın Anadolu’daki çok tapınaklı kentlerle rekabet edecek sayıda tapınak veya kutsal
alana sahip bir kent oldu÷u ortaya çıktı. Tapınak, önde bulunan krepidomadan sonra in situ
olarak ortaya çıkarılan kurban ba÷lama yeri (demir halkası ile beraber), hemen tapına÷ın
yanında kurban kanının akıtılaca÷ı düzgün bloklardan yapılma havuzcu÷u ve do÷u yönde yine
basamaklı bir kapı úeklindeki propylonu ile hemen her úeyi tamam bir görüntü sergilemektedir.
Tapına÷ın cellası daha sonraki kullanım evresinde iri çakıl mozaik ile örtülmüú, krepidomaya
güneydo÷u köúede dairesel görüntülü bir merdiven eklenmiútir. Tapınak içerisinde ele geçirilen
bronz omphaloslu phiale büyük olasılıkla daha önceki devirlerden kalmadır. Bazilikanın önünde
ele geçirilen altın yaldızlı piúmiú toprak Aphrodite baúı, ayak bileklerinden aúa÷ısı noksan Eros
heykelci÷i ve yine yaldızlı sütunceler, niú içerisinde Eros’lu bir Aphrodite tasviri ile karúı karúıya
oldu÷umuzu göstermektedir. Yakın çevrede baúka tanrıça veya tanrı heykeli yahut tapına÷ın
kime ait oldu÷unu belirleyecek buluntu ele geçirilemedi÷ine göre, Roma Dönemine ait yapının
Aphrodite’ye ait oldu÷u düúünülebilir.
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ASSOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Ayvacık

Köyü

: Behramkale

ørtibat Telefonu

: 0537 6805241

e-mail

: narslan@hotmail.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nurettin

Soyadı

: Arslan

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 1966 yılı Konya do÷umlu olan Doç. Dr. Nurettin Arslan, ilk,
orta, lise ve üniversite e÷itimini aynı úehirde tamamladı. 1989 yılında mezun oldu÷u Selçuk
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’ne araútırma görevlisi olarak atandı.
Yüksek lisans ve doktora çalıúmalarını aynı üniversitede yaparak doktor unvanını aldı. 2001
yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde
yardımcı doçent olarak göreve baúladı ve 2004 yılında doçent oldu. Alman hükümeti tarafından
verilen DAAD doktora bursu ile Freiburg kentindeki Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde, DAI
bursiyeri olarak da Berlin’deki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde araútırmalar yaptı. Aynı kurumlar
tarafından de÷iúik zamanlarda tekrar Almanya’ya davet edildi. Kuzey Troas bölgesinde
gerçekleútirdi÷i yüzey araútırması projesi ile 2006–2007 yıllarında Gerda Henkel Vakfı’ndan
(Almanya) 15 aylık yurt dıúı araútırma bursu kazandı. Kelenderis, Tarsus, Kilisetepe, Assos
ve Alexandreia Troas kazılarında görev yapan Arslan, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı
ile Assos kazı baúkanlı÷ına getirildi. Çanakkale’de göreve baúladı÷ı tarihten itibaren Troas
bölgesi, Klasik Ça÷ arkeolojisi üzerinde çalıúmalarını yo÷unlaútırdı. Yurtiçi ve yurtdıúında
çeúitli dergilerde yayınlanmıú makaleleri bulunmaktadır.

ASSOS KAZISI
Çanakkale øli, Ayvacık ølçesi, Behramkale Köyü’nde yer alan Assos kentinde ilk kazılar,
Amerikan Arkeoloji Enstitüsü adına, Joseph Thacher Clarke (1856-1920) ve Francis HenryBacon (1856-1940) adlı iki genç mimar tarafından 1881-1883 yılları arasında gerçekleútirilir.
Alman Robert Koldewey kazıda arkeolog olarak görev yapar. Assos kazısı, Amerikan Arkeoloji
Enstitüsü’nün kurulmasından sonra gerçekleútirdi÷i ilk kazı olması açısından önemlidir. Kazıda
bulunan eserlerin 3/2’lik bölümü Osmanlı Devletine, 3/1 bölümü ise Amerikan kazı heyetine
verilir. Üç yıl süren kazıda elde edilen bulgular iki geniú rapor ve Bacon’un kiúisel gayreti ile bir
kitap hâlinde yayınlanır. Kıúın karlı günleri dıúında aralıksız sürdürülen çalıúmalarda özellikle
Assos’un en önemli ve iyi korunmuú resmî ve dinî yapıları kazılır. Bunlar akropoldeki Athena
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Tapına÷ı, agoradaki bouleuterion ve stoalar, gymnasion, tiyatro, kiliseler ve úehrin batı kapısı
önünde yer alan nekropolis alanlarıdır. 1883 yılından sonra açı÷a çıkartılan kalıntılar o dönemin
koruma anlayıúına göre, kendi kaderine terk edilir. Geçen süre zarfı içerisinde Assos’un söz
konusu kalıntıları gerek insan, gerekse tabiat úartları yüzünden büyük ölçüde tahrip olur.
Aradan geçen tam yüzyıl sonra, 1981 yılında Assos’taki kazı çalıúmaları Prof. Dr. Ümit Serdaro÷lu
tarafından yeniden baúlatılır ve 23 Eylül 2005 yılında ölümüne kadar sürdürülür. økinci dönem
kazı sürecinde Athena Tapına÷ı ve tiyatroda kazılar yapılarak restorasyonları gerçekleútirilir.
Bu iki alan dıúında Alman bir ekip ile birlikte “Batı Nekropolisi”, konut bölgeleri ve Ayazma
Kilisesi’nde de kazı çalıúmaları yapılır. Kazı alanlarından “Batı Nekropolisi” mezarlarından elde
edilen sonuçlar Asia Minor Studien serisinde yayınlanır. Prof. Dr. Ümit Serdaro÷lu döneminde
kazı evi ve depo gibi önemli alt yapı ihtiyaçları kiúisel gayretler ile tamamlanır.

2006 yılında sonra Assos kazıları Doç. Dr. Nurettin Arslan tarafından yürütülmeye
baúlanır. Yeni dönem kazılarında kentin topografik haritasının çıkarılması, bilgi bankasının
oluúturulması, úehrin geliúim safhaları, konut bölgesi, stoanın inúa ve kullanım safhalarının
tespiti, nekropolis, arkaik iskân bölgesi ile Athena Tapına÷ı’nda restorasyon çalıúmaları ilk beú
yıllık program olarak hedeflenir.
Assos kazı çalıúmalar Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nın maddî deste÷i ile yürütülmektedir.
Bu kurum dıúında 2007 yılından itibaren Efes, 2008 yılından itibaren ise Amerikan Arkeoloji
Enstitüsü Assos kazılarına maddî destek vermektedir.

45

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

AùAöI ve YUKARI ANZAF URARTU KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Van

ølçesi

:-

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:

e-mail

: obelli@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Oktay

Soyadı

: Belli

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 03.04.1945 tarihinde Kars’ta do÷du. ølk, orta ve lise ö÷renimini
Kars’ta tamamladıktan sonra, 1966 yılında østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski
Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü”ne kaydoldu ve 1970 yılında mezun oldu.
1970 yılında østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba÷lı “Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araútırmaları Merkezi’nin bilimsel sekreterlik kadrosuna atandı. Bu tarihten
günümüze de÷in kesintisiz olarak Do÷u Anadolu Bölgesi’nde yapılan hem bilimsel kazılara
katıldı, hem de çeúitli konular üzerinde araútırmalar yaptı.
1973 yılında Eskiça÷ Tarihi Bölümü’nde “Urartular Ça÷ında Van Bölgesi Yol ùebekesi”
adlı konuyu doktora tezi olarak hazırlamaya baúladı. 1982 yılında Eskiça÷ Tarihi Anabilim
Dalı’nın yardımcı doçent, 1989 yılında aynı anabilim dalının doçent, 1995 yılında da profesör
kadrosuna atandı.
1969–1981 yılları arasında Prof. Dr. Afif Erzen baúkanlı÷ında yürütülen ve Urartu
Krallı÷ı’nın baúkentli÷ini yapan Van Kalesi ve Toprakkale ile Çavuútepe ve Giyimli (Hırkanis)
kazılarına, ayrıca 4 kazı dönemi de Trakya’da bulunan “Enez Kazısı”na; 1982–1985 yılları
arasında Prof. Dr. Veli Sevin baúkanlı÷ında yürütülen “ømikuúa÷ı Kurtarma Kazısı”na ikinci
baúkan olarak katıldı. 1991 yılından beri Van’ın 11 km. kuzeydo÷usunda yer alan ve Urartu
Krallı÷ı’nın erken dönem ören yerlerini oluúturan “Aúa÷ı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri”
kazıları, baúkanlı÷ı altında yürütülmektedir. 1970 yılından beri Do÷u Anadolu Bölgesi’nde
“Ulaúım ùebekesi”, “Madencilik Faaliyetleri” ve “Baraj Gölet ve Sulama Kanalları” konusunda
araútırmalar yapmakta. 1985 yılında Alman Dıúiúleri Bakanlı÷ı’ndan kazandı÷ı 1 yıllık burs
ile Heidelberg úehrinde bulunan “Institut für Vor-und Frühgeschichte” ve “Max-Planck”
enstitülerinde “Anadolu’nun Eski Madencilik Tarihi” konusunda çalıúmalar yaptı. 1993–
2005 yılları arasında “Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu”nda baúkan
yardımcısı olarak görev aldı. 1998 yılından beri østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba÷lı
“Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araútırmaları Merkezi”nde müdürlük görevini yürütmekte.
1997 yılından beri “Van-Yoncatepe Sarayı ve Nekropolü” kazılarının bilimsel baúkanlı÷ını
yapmakta. 1998 yılından beri “Avrasya Arkeoloji Projesi” kapsamında, “Nahçıvan Kazı ve Yüzey
Araútırması”, “Azerbaycan, Gürcistan, øran, Kazakistan ve Kırgızistan Yüzey Araútırması” adlı
uluslararası proje çalıúmalarını yürütmekte. 1998–2004 yılları arasında østanbul Üniversitesi
Araútırma Fonu Uzmanlar Komitesi üyeli÷inde bulundu.
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AùAöI ve YUKARI ANZAF URARTU KAZISI
Aúa÷ı ve Yukarı Anzaf Urartu kaleleri, bugünkü modern Van kentinin 11 km.
kuzeydo÷usunda yer almaktadır. Aúa÷ı Anzaf Kalesi Urartu Kralı øúpuini (M.Ö. 830-810),
Yukarı Anzaf Kalesi de bu kralın o÷lu Menua (M.Ö. 810-786) tarafından kurulmuútur. 62x98
m. büyüklü÷ünde dikdörtgen bir plan gösteren Aúa÷ı Kale, 6.000 m2lik bir alan üzerine
yayılmıútır. Deniz seviyesinden 1900 m. yüksekli÷indeki kale, fazla yüksek ve engebeli olmayan
kayalık bir tepe üzerinde yer almakladır. Kuzeyde Transkafkasya’dan, do÷uda ise Kuzeybatı
øran içlerinden gelen önemli askerî ve ticaret yollarının Urartu baúkenti Tuúpa’ya (Van
Kalesi’ne) ulaúmadan önce bir dü÷üm noktasında yer alan Aúa÷ı Anzaf Kalesi, tümüyle askerî
amaçla kurulmuútur. Örne÷in kalede bulunan 6 inúaat yazıtında da. Kral øúpuini çok güçlü bir
kale yaptırdı÷ından söz etmektedir. Gerçekten de çok iri taúlardan kurtinsiz ve bastiyonsuz
olarak yapılan kalenin anıtsal sur duvarlarının benzerine, Urartu Krallı÷ı’nın yayılım alanında
úimdilik rastlanmamıútır.
800 m. güneyde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi ise. Aúa÷ı Anzaf’tan 10 kat daha büyüktür.
Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekli÷inde kayalık bir tepe üzerine kurulan kale, úu anda
Türkiye’nin ikinci yüksek rakımlı kazı alanını oluúturmaktadır. 60.000 m2lik bir alana yayılan
kale, kendisine bir sur ile birleúik olarak yapılan güneyindeki aúa÷ı kent ile birlikte 200.000
m2lik bir alanı kaplamaktadır. Yukarı Anzaf Kalesi’ni çevreleyen taú duvarların temelleri, Aúa÷ı
Anzaf’tan farklı olarak kurtin ve bastiyon tekni÷inde inúa edilmiútir. Bastiyon uzaklıkları eúit
de÷ildir ve bu yüzden Urartu kale
mimarisindeki bastiyonların ilk
örne÷ini oluúturmaktadır.
Kral Menua tarafından
ulusal tanrı Haldi adına yaptırılan
kale planlı tapınak, úimdilik
Urartu tapınaklarının en eski
örne÷ini oluúturmaktadır.
Kalenin 850 m. do÷usunda
bulunan Yukarı Anzaf Barajı,
kuzeyinde bulunan geniú ve
bereketli topraklarda yapılan
tarımın
su
gereksinmesini
karúılamaktadır. Bu önemli
baraj, geçirmiú oldu÷u küçük
onarımlar ile günümüzde de
baúarılı bir úekilde çalıúmaktadır. Geniú ve bereketli topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin
depolandı÷ı Yukarı Anzaf Kalesi Do÷u Anadolu Bölgesi’nin en büyük yönetim ve ekonomik
üretim merkezlerinden birini oluúturmaktadır.
Yukarı Anzaf Kalesi’ni di÷er Urartu kalelerinden ayıran en önemli özelli÷inin baúında,
kuruldu÷u tarihten yıkılıúına de÷in sürekli bir yerleúime sahne olması ve sürekli olarak
geniúlemesi gelmektedir. Ortaya çıkarılan çivi yazılı inúa yazıtları ile tunç eúya ve silahlar
üzerindeki yazıtlar, Urartu krallarının yaptırdıkları yeni mimari yapılardan ve kurdukları silah
depolarından söz etmektedir. Bu yüzden Yukarı Anzaf Kalesi 9. yüzyılın son on yılından. 7.
yüzyılın sonlarına kadar Urartu kale mimarisinin geliúimini canlı bir úekilde yansıtmaktadır.
Yukarı Anzaf Kalesi, günümüze de÷in Kafkasya, Kuzeybatı øran ve Do÷u Anadolu
Bölgesi’nde bulunan ve kazısı yapılan Urartu kalelerinde, çivi yazılı bronz eúya ve adak silahının
en fazla sayıda ortaya çıkarıldı÷ı yönetim merkezi olma özelli÷ini taúımaktadır. Bugüne kadar
Kral øúpuini (M.Ö. 830-810) ile II. Argiúti (M.Ö. 714-685) dönemleri arasında hüküm süren
krallara ait 29 adet çivi yazılı eúya ve silah ortaya çıkarılmıútır. Bronz eúya ve adak silahları
üzerindeki ilginç ve birbirinden de÷erli yazıtlar, Urartu tarihi ve yazıt bilimine çok büyük bir
katkı sa÷lamıútır.
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AùIKLI HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aksaray

ølçesi

: Güla÷aç

Köyü

: Kızılkaya

ørtibat Telefonu

: 0382 439 3270 (Kazı evi)

e-mail

: mozbasaran@tnn.net

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mihriban

Soyadı

: Özbaúaran

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı

Özgeçmiúi
: 1957 do÷umlu. 1975 yılında Kadıköy Maarif Koleji’nden mezun
oldu. Aynı yıl girdi÷i østanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde 1981 yılında lisans;
1984 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans e÷itimini tamamladı. Prof. Dr. Ufuk
Esin ve Prof. Dr. Mehmet Özdo÷an’ın yönetiminde gerçekleútirdi÷i “Do÷u ve Güneydo÷u
Anadolu Mimarisi’nde Tülintepe Yerleúmesinin Yeri” baúlıklı teziyle 1992 yılında doktorasını
bitirdi. Hâlen østanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı’nda ö÷retim üyesidir.
Lisans e÷itimi sırasında katıldı÷ı çeúitli arazi çalıúmalarının yanı sıra, 1988-90 yılları
arasında Prof. Dr. Güven Arsebük ve Prof. Dr. Clark Howell’in baúkanlı÷ında “Yarımburgaz
Kazıları”nda, Prof. Dr. Ufuk Esin baúkanlı÷ında “Aúıklı Höyük Kazıları”nda, Prof. Dr. V.
Watrous baúkanlı÷ında “Gournia/Girit Yüzey Araútırması”nda görev aldı. 1996-2004 yıllarında
Aksaray øli, Güla÷aç ølçesi’nde yer alan Akeramik Neolitik Dönem Musular mevkiinde, Aksaray
Müzesi baúkanlı÷ında yürütülen kazı ve araútırma projesinin bilimsel danıúmanlı÷ını; 19972002 yılları arasında Dr. Savaú Harmankaya ve O÷uz Tanındı ile birlikte “Türkiye Arkeolojik
Yerleúmeleri-TAY Projesi”nin yayın ve arazi çalıúmalarını yürüttü. 2005-2007 yılları arasında
ùanlıurfa øli, Birecik ølçesi’ne ba÷lı Çanak Çömleksiz Neolitik Ça÷ yerleúmesi “Akarçay Tepe
Kazısı”nın bilimsel danıúmanı olarak görev aldı. 2006 yılından bu yana, Çanak Çömleksiz
Neolitik Ça÷ yerleúmesi Aúıklı Höyük’te gerçekleútirilen kazı, araútırma ve koruma projesinin
baúkanlı÷ını yürütmekte. Amerikan ølmi Araútırmalar Enstitüsü (ARIT), Dünya Arkeoloji
Kongresi (WAC); Avrupa Arkeologlar Birli÷i (EAA) üyesidir.

AùIKLI HÖYÜK KAZISI
Aúıklı Höyük, ilk kez 1989 yılında Prof. Dr. Ufuk Esin baúkanlı÷ında, østanbul
Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı üyeleri ile çeúitli uzmanlardan oluúan uluslararası
bir ekip tarafından kazılmaya baúlanmıútır. 2000-2003 yılları arasında Prof. Dr. Nur Balkan
Atlı baúkanlı÷ında en eski tabakaları araútırmak amacıyla derinlik sondajında sürdürülen
kazılara, 2003 sonrasında iki yıl ara verilmiútir. 2006 yılında Doç. Dr. Mihriban Özbaúaran
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baúkanlı÷ında tekrar baúlayan çalıúmaların önceli÷i koruma ve restorasyon alanındadır. Geniú
alanlarda ortaya çıkarılan kerpiç yapı kalıntılarının korunması sonrasında belli alanlarda
kazılara yeniden baúlanacaktır.
Aúıklı Höyük, Yukarı Mezopotamya ve Do÷u Akdeniz’de sayı ve nitelik açısından çeúitli
yerleúmelerle bilinen Çanak Çömleksiz Neolitik Ça÷ kültürünün Orta Anadolu Bölgesi’nde úu
an için en iyi temsil edildi÷i yerleúmedir. Aksaray øli’nin Güla÷aç ølçesi, Kızılkaya Köyü’nde
yer alır. Güneyindeki Hasan Da÷ ve Melendiz Da÷ları’nın eteklerinden kaynaklanan Melendiz
Suyu’nun kıyısında, volkanik bir arazinin ortasında, Melendiz Nehri vadisi, otlaklar, step
alanları gibi ekolojik çeúitlili÷e sahip bir bölgede bulunur.
Orta Anadolu Bölgesi’nin Kapadokya kesiminde, ilk yerleúik yaúam, ilk tarımcılık,
ilk madencilik gibi teknolojik ve biliúsel geliúmelerin izlendi÷i Aúıklı Höyük, son derece iyi
korunagelmiú kerpiç mimarisi ve süreklilik üzerine temellenen yerleúme düzeni ile mimarlık
tarihi açısından da önemli bir merkezdir.

Dört ana tabakaya sahip yerleúmenin 2. tabakası en geniú kazılmıú tabakadır. 2. tabaka,
10 yapı evresiyle, yaklaúık 1000 yıllık süreçte, Orta Anadolu’nun Çanak Çömleksiz Neolitik
kültüründeki de÷iúimi/geliúimi çeúitli boyutlarıyla yansıtır. Yerleúmenin kuzey bölümü
barınma ve günlük iúlerin yapıldı÷ı kerpiçten bir-üç odalı konut yapıları ile iúlik alanlarını ve
ortak kullanıma açık çöplükleri kapsar. Höyü÷ün bugün güneybatı yamacında yer alan kalan
kesim, Aúıklı halkının inançları, ritüelleri do÷rultusunda kullandıkları binaları barındıran
alandır. Buradaki özel yapılardan biri tabanı ve duvarları kırmızı boyalı, kireç tabanlı, sekili,
kanallı bir yapı, bir di÷eri ise konutlardan farklı plan, boyut ve iúçilikte, taú ve kerpiçin birlikte
kullanıldı÷ı, kazematlı, büyük bir baúka yapıdır. Aynı kesimdeki mekânlardan birinde, taban
altında, bebe÷iyle birlikte gömülmüú, 25-30 yaúlarındaki bir kadının kafatasında saptanan
ameliyat (trepanasyon), bu tür operasyonların ilk örneklerindendir.
Aúıklı Höyük, avcı-toplayıcı gelenekli ve fakat yerleúik ve tarımcı bir toplulu÷un M.Ö.
8500’lerden 7000’lere kadarki yaúam biçiminin, dolayısıyla Orta Anadolu’nun Çanak Çömleksiz
Neolitik Ça÷ kültürel geliúiminin ayrıntılarıyla izlendi÷i yerleúmedir.
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AYANøS KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Van

ølçesi

: Merkez

Köyü

: A÷artı

ørtibat Telefonu

: o532 3817194

e-mail

: Altan.cilingiroglu@ege.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Altan

Soyadı

: Çilingiro÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1945 yılında Sürmene’de do÷an Çilingiro÷lu, Ege Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı baúkanıdır.
1988-ABD davetli bilim adamı; 1989-Avusturalya Melbourne Üniversitesi davetli
profesör; 1991-Almanya Tübingen Üniversitesi davetli profesör; 1992-øsrail Tel Aviv
Üniversitesi davetli profesör; 1994-øtalya Floransa Üniversitesi davetli profesör; 1994-øtalya
Roma, Anadolu ve Ege Kültürleri Araútırma Enstitüsü davetli konuúmacı; 1996-ABD Amerika
Arkeoloji Enstitüsü, Samuel H. Kress Foundation misafir konuúmacı olarak bulunmuútur.
Yurtdıúında çok sayıda üniversite, kurum ve kuruluúlarda konferanslar vermiútir.

AYANøS KAZISI
Ayanis Kalesi Van’ın 38 km. kuzeyindeki A÷artı (Ayanis) Köyü’nün yakınında yer
almaktadır. Kazılar 1989 yılında Prof. Dr. Altan Çilingiro÷lu baúkanlı÷ında Ege Üniversitesi
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı elemanları ve Amerika Birleúik
Devletleri’nden gelen bilim insanları ile yürütülmektedir.
Ayanis Kalesi’nin (450.0x150.0 m.) etrafı taú temel üzerine oturan kerpiç sur duvarları ile
çevrilidir. Güney sur duvar temelleri andezit taúından yapılmıú olmasına karúın di÷er duvarlar
kireç taúıdır. Güneydo÷u köúede anıtsal bir kapı giriúi vardır. Kapının önünde bulunan çivi
yazılı inúa kitabesi kalenin Argiúti o÷lu Rusa (II. Rusa) tarafından yapıldı÷ını ve adının da
“Rusahinili Eiduru-kai” (Süphan Da÷ı Önündeki Rusa Kenti) oldu÷unu yazmaktadır. Kale M.Ö.
673/672 tarihleri civarında Urartu’nun ùupria bölgesine Asur’a karúı baúarı kazanmasından
sonra kurulmuú olmalıdır.
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Ayanis kazıları “kale” ve “dıú kent” olmak üzere iki bölümde yürütülmektedir. 80 h.
büyüklü÷ündeki dıú kentte yerli Urartu halkının yanında farklı bölgelerden Ayanis’e aktarılan
insanlar yaúamakta idi. Tapınak yazıtında bu insanların Hate (Hitit), Muúki (Frigya), Etiuni
(Ermenistan) ve Asur ülkelerinden getirildikleri yazmaktadır.
Kale içindeki mimari yapılar genellikle tapınak alanında, batı ve do÷u depo yapılarında
ortaya çıkarılmıútır. Tapınak alanı 30x30 m. boyutlarındadır ve içinde kare planlı çekirdek
tapınak vardır. Tapınak alanının içindeki anıtsal 10 paye, çekirdek tapına÷ın etrafını
çevirmektedir. Tapınak ön cephesinde yer alan yazıt 88 satırdan oluúmakta ve Urartu’nun
en uzun tapınak yazıtı özelli÷ini taúımaktadır. Tapınak kutsal odası (cella) içindeki andezit
taú duvarlar taú oyma tekni÷i ile (intaglio) bezenmiútir. Motifler tanrılar, fantastik yaratıklar
ve çiçek bezemelerinden oluúur. Tapınak ve payelerin üzerlerine asılan kalkan ve sadak gibi
çok sayıdaki adak silahları avlu zemininde ele geçirilmiútir. Adak silahlarının büyük bölümü
yazıtlı ve bezemelidir. Tapınak avlusunda ve tapınak depo odalarına bulunan yüzlerce silah ve
buluntu kalenin ya÷ma edilmedi÷inin kanıtıdır. Tapınak alanından elde edilen veriler Urartu
dinî merasimleri ile ilgili etraflı bilgi sunmaktadır.

Batı ve do÷u depo odalarının üst katları günümüze gelememiú olsa da bodrum katları ve
içlerindeki yüzlerce depo küpleri gün ıúı÷ına çıkartılmıútır. Batı depo odalarındaki küplerin
üzerlerinde çivi yazılı ölçek yazıtları vardır. Do÷u depo odaları payeli anıtsal bir yapının bodrum
katındadır ve bu yapı rahipler tarafından kullanılmıú olmalıdır.
Ayanis Kalesi M.Ö. 650 yıllarından sonra gerçekleúen bir deprem felaketi ve bunu izleyen
bir ayaklanma ile son bulmuútur.
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AYASULUK TEPESø VE ST. JEAN ANITI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Selçuk

Köyü

: Merkez

ørtibat Telefonu

: 0232 8922235

e-mail

: mbuyukkolanci@pau.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mustafa

Soyadı

: Büyükkolancı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Pamukkale Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı, 1949 yılında Isparta’da
do÷du. ølk-Orta ö÷renimini Isparta’da yaptı. 1968-69 ö÷retim yılında østanbul Üniversitesi,
Klasik Arkeoloji Bölümü’ne girdi. Ö÷renimi sırasında Tepecik, Tülintepe, Norúuntepe, Kremna
ve Seleukeia kazılarına katıldı. 1973 yılında mezun oldu ve iki yıl Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde
çalıútı. 1975 yılında “St. Jean Kazısı”na üye olarak katıldı ve aynı yıl Efes Müzesi’ne tayin oldu.
Müze çalıúmalarına paralel olarak St. Jean anıtı kazı ve onarım çalıúmalarında görev aldı. 1982
yılında Kültür Bakanlı÷ı ile Almanya arasındaki anlaúma ile sa÷lanan burstan yararlanarak
Köln Römish Germanisches Museum’da mesleki çalıúmalar yaptı. 1983’te döndükten sonra St.
Jean kazılarının yanı sıra Urfa Harran ve Side Tiyatrosu kazılarına ekip üyesi olarak katıldı.
1996 yılında østanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Pisidia Bölgesi Tapınak
Mimarisi” konulu tezi ile doktorasını tamamladı
Pisidia bölgesi ve özellikle Adada kenti ile iliúkisi lisans teziyle baúladı. Uzun yıllar “Adada
Kenti Yüzey Araútırmaları”nın baúkanlı÷ını yaptı. 2004 yılında Isparta Müzesi Müdürlü÷ü ile
ortaklaúa kentte ilk kazılara baúladı. 2002 Nisan ayından bu yana Pamukkale Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü’nde ö÷retim üyesi. 2007 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayasuluk Tepesi
ve St. Jean Anıtı Kazısı baúkanı olarak 30 yıldan beri çalıútı÷ı yerdeki kazıları devam ettiriyor.
Ayasuluk, St. Jean ve Adada konularında iki tanıtıcı kitap ve 50’yi aúkın bilimsel makale
yayınladı.
AYASULUK TEPESø VE ST. JEAN ANITI KAZILARI
Ayasuluk Tepesi
øzmir øli, Selçuk ilçe merkezinde yer alan ve uzun yıllar Efes antik kentinin son kuruldu÷u
yer olarak bilinen Ayasuluk Tepesi’nde 1990-2007 yılları arasında Efes Müzesi Müdürlü÷ü’nce
yapılan kazılar Efes’in tarihini tamamen de÷iútirmiútir. Böylece M.Ö. 1050 yıllarında Yunanlı
kolonistler tarafından kuruldu÷u varsayılan Efes’in çok daha önce, ølk Tunç Ça÷ında (M.Ö.
3000) kuruldu÷u ve Ayasuluk Tepesi’nin ilk Efes yerleúmelerinden biri oldu÷u anlaúılmıútır.
Hitit ømparatorluk Döneminde Batı Anadolu’da onlara yarı ba÷ımlı Arzawa-Mira Krallı÷ı’nın
baúkenti olan Apasas’ın da Ayasuluk Tepesi (I. Efes) olabilece÷i konusunda yeni buluntular
ıúık tutmaktadır.
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2007 yılından itibaren bu konuda yeni bulgulara ulaúılmak üzeredir. Özellikle iç kalede
ve kale ile St. Jean anıtı arasındaki yeni kazılarda bu döneme iliúkin izler aranacaktır.
St. Jean Anıtı (Bazilikası)
Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemision’a sahip olması ve liman kenti oluúu
dolayısıyla antik dünyanın en önemli dinî, politik ve ticaret merkezi olan Efes; M.S. 6. yüzyılda
Hıristiyanlı÷ın da önemli merkezlerinden biri olmuútur. Ayasuluk Tepesi’nde yer alan St. Jean
Bazilikası son úeklini bu dönemde almıútır. Yapının en önemli özelli÷i merkezî kısmında St.
Jean’ın mezarının bulunmasıdır. St. Jean Theologos, øsa’nın havarisi, øncil yazarlarından
biridir. Efes’te ölümünden sonra Ayasuluk Tepesi’ne gömülmüútür. Önce var olan basit bir
mezar anıtının üzerine M.S. 5. yüzyılda ahúap çatılı bir bazilika inúa edilmiútir. Bunun yerine
M.S. 6. yüzyılda ømparator Iustinianus ve karısı Theodora (527-565) haç planlı, kubbeli yeni
bir bazilika yaptırmıútır.
Efes halkının M.S. 7. yüzyıldan sonra Ayasuluk’a taúınması ile St. Jean Bazilikası
Efes’teki eski Piskoposluk Kilisesi’nin yerini almıútır. Bizans Döneminde önemli bir haç
merkezi konumunu sürdüren son Efes, 1304 yılında Türklerin eline geçmiútir.
Bundan sonra “Ayasuluk” adını alan
kent 1350 yılından sonra Aydıno÷ulları
Beyli÷i’nin bir dönem baúkenti olmuútur.
St. Jean Kilisesi 1360 yıllarında büyük bir
deprem sonucu tamamen yıkılmıútır. Erken
Osmanlı Döneminde Batı Anadolu’nun liman
kentlerinden biri olan Ayasuluk, 16. yüzyıldan
itibaren gerileme sürecine girmiú, Kuúadası ve
øzmir’in limanlarının geliúmesiyle önce köy,
1870’ten sonra da istasyon hâline gelmiútir.
Buradaki ilk kazılar 1920-22 yıllarında
Sotiriu ve 1927-30 yıllarında Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılmıú ve yapının içi tamamen kazılmıútır. 1960 yılından
itibaren Amerikalı dindar G. B. Quatman burasının bakımı ve restorasyonu için Türk yetkililere
baúvurmuú ve böylece Selçuk, Efes Müzesi Müdürlü÷ü’nün St. Jean anıtı kazı ve restorasyon
çalıúmalarına baúlamıútır. ølk etap çalıúmalarından (1960-63) sonra yine Quatman Vakfı’nın
sponsorlu÷undaki ikinci etap çalıúmaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal yönetiminde 19741998 yılları arasında devam etmiútir. Efes Müzesi müdürleri S. Türko÷lu ve S. Erdemgil
baúkanlı÷ında yapılan kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalıúmalarına arkeolog olarak
M. Büyükkolancı ve mimar-restoratör olarak M.S. Erol sürekli katılmıúlardır.
Bu çalıúmalar sonunda bazilikanın birinci kat sütunları ve dıú duvarları ile bazilika
çevresindeki sur duvarları kazılıp aya÷a kaldırılmıútır. Bazilikanın kuzeyi ve batısındaki hazine
dairesi, vaftizhane ve atrium gibi yapılar ortaya çıkarılmıú ve restore edilmiútir.
Ayrıca çevre düzenleme çalıúmalarına büyük önem verilmiú bazilika çevresindeki
alanlar yeúil alan hâline getirilmiútir.
Ayasuluk Kalesi (Bizans ve Selçuklu-Osmanlı Dönemi Kalesi)
Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek yerine inúa edilmiú olan iç kale, Selçuk ølçesi’nin
baúına konulmuú bir taç gibidir. Gururlu görünümünün ardında çok eskilere giden geçmiúini
saklamaktadır. Görülen kale duvarları Selçuklu-Osmanlı dönemlerine aittir. Dıú surlarda
oldu÷u gibi moloz taúlar ve devúirme malzemeyle inúa edilen iç kale sur duvarları 15 kuleyle
güçlendirilmiútir. øç kalenin biri batıda, di÷eri do÷uda olmak üzere iki giriúi vardır. Batı
kapısı dıútaki duvarlarla korunmuútur. Kale içinde kapıların yakınında tonoz örtüleri sa÷lam
kalabilmiú ancak üçünün kazıları yapılmıú beú adet sarnıç yer alır. Merkezî kısmın güneyinde
tek kubbeli ve minaresi kısmen sa÷lam kalabilmiú cami (Kale Camii) vardır. Üstte, batıda Türk
Dönemine ait kale hamamı son yıllarda kısmen kazılmıútır. En üstte beúik tonozla örtülü bir
baúka sarnıç ayakta kalabilmiútir.
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BADEMAöACI HÖYÜöÜ KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Badema÷acı Beldesi

ørtibat Telefonu

: 0532 4677610

e-mail

: rfkduru@yahoo.com
rfkduru@ttmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Refik

Soyadı

: Duru

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi (Emekli)

Özgeçmiúi
: 1932 yılında Kadıköy’de (østanbul) do÷du. østanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü’nden 1958 yılında mezun oldu. Aynı
fakültenin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde asistan olarak akademik çalıúmalarına
baúlayan Duru, 1965 yılında doktora çalıúmasını tamamlamasının ardından, 1969 yılında doçent
ve 1978 yılında profesör oldu. 1982/99 yılları arasına Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı, 1994/1999’da da Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü baúkanlıklarını yürüttü.
1999 yılında emekli oldu.
Duru ö÷rencili÷inin ilk yılından itibaren arkeolojik araútırmalara katıldı. Arazi
çalıúmalarının ilk dönemi, Güneydo÷u Anadolu’da Adana Karatepe’de baúladı ve 1955-72
yılları arasında, østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına Prof. Dr. U. Bahadır Alkım’ın
baúkanlı÷ında yürütülen Yesemek, Tilmen Höyük, Gedikli Karahöyük ve Kırıúkal Höyük
kazıları ile devam etti. Kazı kurulu üyesi olarak sürdürülen bu çalıúmalardan sonra 1973
yılında bir yıl Keban Barajı kurtarma kazıları içindeki Elazı÷-De÷irmentepe kazısını yönetti.
1976 yılından sonra Prof. Duru’nun bilimsel çalıúmalarının ikinci dönemi baúladı. 197677 yıllarında, Burdur-Antalya bölgesinde yüzey araútırmaları yaptı, 1978 yılında Burdur
yakınlarındaki Kuruçay Höyü÷ü’nde kazılara baúladı. 1988 yılında bitirilen Kuruçay kazılarını,
1989-92 arasında Höyücek ve 1993-2007 yıllarında da Badema÷acı Höyü÷ü kazıları izledi.
Güneybatı Anadolu’nun prehistorik kültürlerinin araútırıldı÷ı bu kazılar sırasında, 1984-85
yıllarında Hacılar ören yeri yakınlarında ‘nekropol arama çalıúmaları’ yaptı, 1997 yılında da
bir kazı sezonu Denizli-Acıpayam yakınlarındaki Yassı Höyük’te çalıútı. 2002 yılında Tilmen
Höyük’te bir ‘koruma ve düzenleme projesi’ baúlatan Prof. Duru’nun Badema÷acı Höyü÷ü’ndeki
çalıúmaları devam etmektedir.
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BADEMAöACI HÖYÜöÜ KAZISI
Badema÷acı Höyü÷ü Burdur’dan Antalya’ya giden karayolunun 75. km.sinde (Antalya’ya
55 km.), Anadolu yaylasını güneyden çevreleyen Toros Da÷ları’nın kuzey yamaçlarına bitiúik,
küçük bir ova içinde yer alır. Antalya øli’ne ba÷lı olan Badema÷acı Beldesi’nin 2.5 km. kuzeyindeki, taban çapları yak. 110-210 m.lik oval biçimli höyü÷ün yüksekli÷i 2 m.si tarla düzeyinin altında olmak üzere 9 m.dir. Badema÷acı’nda østanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Refik
Duru’nun baúkanlı÷ındaki bir ekip tarafından 1993 yılında baúlatılan kazılar, 2007 yılına kadar
kesintisiz sürdürülmüútür.
Höyü÷ün kuzey ve batı kesiminde 3000 m2yi aúan bir alanda yürütülen kazılarda,
birbirinden büyük zaman aralıkları ile ayrılmıú çeúitli dönemlere ait yerleúmeler saptanmıútır.
Badema÷acı Höyü÷ü’ndeki yerleúmelerinin stratigrafik durumu ve kültürel sıralanması
úöyledir:
Erken Hıristiyanlık Dönemi

: (kilise)

Orta Tunç Ça÷ı

: (OTÇ/1. ve 2. yapı katları)

ølk Tunç Ça÷ı

: (øTÇ II/1., 2. ve 3. yapı katları)

Geç Kalkolitik Ça÷

: (?)

Erken Kalkolitik Ça÷

: (?)

Geç Neolitik Ça÷

: (GN 1. ve 2. yapı katları)

Erken Neolitik Ça÷ II

: (EN II/1-3, 3 A, 4, 4 A, 4 B yapı katları)

Erken Neolitik Ça÷ I

: (EN I/5.-9. yapı katları)

----------------------------------------------Ana toprak

Yapılan C 14 ölçümlerine göre, Badema÷acı yerleúmelerinin bazılarının kronolojik
durumu úöyledir:
EN I/8. kat

: M.Ö. 7050/6705

EN II/4.-3. katlar

: M.Ö. 6450/6270-6380/6250

EN II/1. kat

: M.Ö. 6220/6080

øTÇ II/2. kat

: M.Ö. 2580/2500
55

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

BARCIN HÖYÜK (YENøùEHøR II) KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bursa

ølçesi

: Yeniúehir

Köyü

: Barcın

ørtibat Telefonu

: 0538 528 3175

e-mail

: fa.gerritsen@nit-istanbul.org

KAZI BAùKANININ
Adı

: Fokke

Soyadı

: Gerritsen

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hollanda Araútırma Enstitüsü, østanbul

Özgeçmiúi
: 1969 yılında do÷an Fokke Gerritsen, Amsterdam ve Chicago
üniversitelerinde önasya arkeolojisi ve Avrupa prehistoryası üzerine e÷itim gördü. Doktorasını
2001 yılında Amsterdam Üniversitesi’nden “Hollanda’nın Demir Ça÷ı’ndaki Yerleúimi ve
Görünümü” üzerine hazırladı÷ı tezle aldı.
Gerritsen 1994 yılından beri, aralarında Urfa’daki Hacınebi ve Hatay’daki Tell Kurdu
kazılarıyla Hatay’daki Amik Ovası yüzey araútırmasının da bulundu÷u Türkiye’deki arazi
çalıúmalarında yer aldı. Araútırmalarının ana ilgi oda÷ını 6. ve 4. binyıllar arası erken tarımcı
karmaúık toplumlar oluúturmaktadır.
2006 yılında Gerritsen østanbul’da bulunan ve daha önce Hollanda Tarih ve Arkeoloji
Enstitüsü olarak bilinen Hollanda Araútırma Enstitüsü’nde müdür olarak göreve baúladı.
2007’de Barcın Höyük kazılarının baúkanlı÷ını üstlenen Gerritsen, bu sayede Hollandalı
araútırmacıların Güney Marmara Bölgesi’ndeki erken tarımcı topluluklar üzerinde uzun
zamandır sürdürdü÷ü gelene÷i devam ettirmektedir.
østanbul’da yaúamasına ra÷men Amsterdam Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ndeki
ö÷retim üyeli÷i görevini de sürdürmektedir. Archaeological Dialogues ve Anatolica dergilerinin
yayın kurullarına üyedir.

BARCIN HÖYÜK (YENøùEHøR II) KAZISI
Barcın Höyük (Yeniúehir II) Yeniúehir Ovası’nda, Barcın Köyü’nün yaklaúık 4 kilometre
güneyinde ve Bursa-Yeniúehir yolunun hemen güneyinde yer almaktadır. Yerleúim yaklaúık 3,5
hektar boyutlarındadır ve ikili höyükten oluúmaktadır. En yüksek nokta olan do÷u höyü÷ü ova
seviyesinden yaklaúık 4 metre yüksekliktedir. Yerleúme 2005 yılında Dr. Jacob Roodenberg
tarafından yüzeydeki Neolitik yerleúmeye iúaret eden buluntular nedeniyle kazı yapmak için
seçilmiútir. Höyükte sürdürülen kazılar, daha önce Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik yerleúmeleri
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Menteúe ve Ilıpınar’ın da araútırma kapsamına alındı÷ı “Güney Marmara Bölgesi Erken Tarımcı
Toplulukları” üzerine yo÷unlaúan uzun süreli araútırma projesinin bir parçasıdır.

Barcın Höyük’teki kazıların ilk üç sezonu höyükteki yerleúimin genel bir tarihini
saptamak üzerine yo÷unlaútırılmıútır. Kazılan en erken tabakalar (çanak çömlek analizi ve iki
C–14 tarihlemesine dayanılarak) Geç Neolitik Ça÷a tarihlendirilmektedir; fakat kazılmamıú
daha erken tabakalar mevcuttur. Erken Kalkolitik yerleúim henüz kanıtlanmamıú olmakla
beraber Geç Kalkolitik malzemesi veren önemli dolgular saptanmıútır.
Bu dolgular ön tarihlemesi Erken Tunç Ça÷ının ikinci yarısına yapılan çukurlarla kesilmiú
durumdadır. Son olarak, da÷ınık hâlde ele geçirilen Roma Dönemi buluntuları ve bir Bizans
mezarlı÷ı, yerleúimin geç dönemlerdeki kullanımına kanıt olarak kaydedilmiútir. Gelecek kazı
çalıúmalarında daha erken tabakaların kazılması ve tüm dönemlerin açmalarının geniúletilmesi
planlanmaktadır. Barcın Höyük’ün bu úekilde güney Marmara Bölgesi’ndeki erken tarımcı
toplulukların yapısı ve geliúimi ile ilgili önemli bilgiler sa÷layaca÷ı düúünülmektedir.
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BAYRAKLI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Karúıyaka

Köyü

: Bayraklı

ørtibat Telefonu

: (0232) 345 08 78–412 85 18

e-mail

: meral.akurgal@deu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Meral

Soyadı

: Akurgal

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü

Özgeçmiúi
: Prof. Dr. Meral Akurgal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Co÷rafya Fakültesi’nde klasik arkeoloji tahsili gördü. 1972’de lisans e÷itimini tamamladı.
1985’te edebiyat doktoru; 1995’te klasik arkeoloji doçenti unvanını A.Ü. Dil ve Tarih Co÷rafya
Fakültesi’nde aldı.
1972-1993 yılları arasında “Eski øzmir-Bayraklı Kazıları”nda üye olarak çalıútı. 19771983 yılları arasında “Erythrai Kazıları”na, 1980 yılında “Aúa÷ı Fırat Projesi Köúkerbaba
Kazısı”na üye olarak katılan M. Akurgal 1993’ten itibaren “Bayraklı-Eski Smyrna Kazıları”nın
baúkanıdır.
Meral Akurgal Bayraklı-Smyrna’da höyük üzerindeki yapıların korunmasına önem
vermiú; höyü÷ün do÷u ve güney eteklerinde gerçekleútirdi÷i çalıúmalarla antik kentin Arkaik
Dönem surlarını, sur önü nekropolünü ve mimarlık kalıntılarını ortaya çıkarmıútır.
Uzmanlık alanı Arkaik Dönem mimarlı÷ı ile Korinth ve Oryantalizan seramik olan
Akurgal’ın bir kitap ve çeúitli makaleleri vardır. Ayrıca Do÷u Ege Bölgesi’ndeki Miken, Geometrik
ve Arkaik seramiklerle ilgili Türk-Avusturya–Alman araútırma projesinde yer almıú, projenin
sonuçları da ortak bir kitapta yayınlanmıútır.
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir, Dokuz Eylül Üniversitesi SAMER (Sı÷ Jeofizik
ve Arkeolojik Prospeksiyon Araútırma ve Uygulama Merkezi) yönetim kurulu üyesidir.
1976-1986 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu’nda arkeolog-asistan olarak görev
yapan Akurgal, 1986-1999 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü; 1998 yılından beri Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö÷retim
üyesidir.
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BAYRAKLI KAZISI
øzmir, Bayraklı’daki höyük üzerinde yer alan Smyrna kentinde ilk bilimsel çalıúmalar
Prof. Dr. John M. Cook ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından øngiliz-Türk üyelerden
oluúan bir heyet ile 1948-1951 arasında gerçekleútirilmiútir. Ekrem Akurgal 1966 yılından
itibaren 1993’e kadar kazıları yapmıútır. Çalıúmalar 1993’ten itibaren Prof. Dr. Meral Akurgal
tarafından sürdürülmektedir.
Bayraklı Höyü÷ü’nde ele geçirilen en eski buluntular M.Ö. 3. binyıl tarihlerindendir.
M.Ö. 11. yüzyılda bir Aiol úehri olarak kurulan Smyrna’nın 11.-4. yüzyıllar arasına ait yerleúme
katları kesintisiz olarak höyük üzerinde yer alır.
M.Ö. 9. yüzyılda kenti kerpiç tu÷lalarla örülü bir sur çevreler. Evler genelde tek odalıdır.
Smyrna M.Ö. 650–545 tarihleri arasında en parlak dönemini yaúar. Bu süreçte kentte baúta
surlar olmak üzere Athena Tapına÷ı, anıtsal çeúme, toplantı megaronu, çifte megaron gibi
Do÷u Hellen yapı sanatının bugün için en önemli eserleri inúa edilir. Tek ya da çok odalı evler
megaron planlıdır.
Hellen dünyasında en eski geometrik dokulu
kent planı ilk kez M.Ö. 7. yüzyılın 3. dörtlü÷ünden
itibaren Smyrna’da uygulanır.
Arkaik Dönem surlarının arasındaki alan,
M.Ö. 600–550 tarihleri arasında nekropol olarak
kullanılır.
Smyrna’da Arkaik Dönemde 2 adet polygonal
taú örgülü kent duvarı inúa edilmiútir. Her iki surun
kuzeydo÷u köúesinde 2 kapılı kent giriúi yer alır. Bu
giriú tapına÷ın önünden “Athena Caddesi”ne ulaúır.
Smyrna Athena Tapına÷ı’nın mimarlık elemanları
Aiol mimarlı÷ının en erken örnekleridir. Kente
ve kent dıúına hizmet veren anıtsal çeúme yapısı,
“Batı Dünyası”ndaki bu tür mühendislik yapılarının
günümüze kadar korunmuú, úimdilik en erken ve tek
örne÷idir.
Smyrna M.Ö. 600’lerde Lidya Kralı Alyattes’in
saldırıları ile tahrip görmüú ancak yeniden
onarılmıútır.
M.Ö. 546 tarihlerindeki Pers saldırısı ile Smyrna’da bir duraklama süreci yaúanmıútır.
Ardından M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda kent yeniden canlanıp geliúir. M.Ö. 4. yüzyıl yapı katında
ortası avlulu, çok odalı üç büyük yapı kompleksi yer alır.
M.Ö. 4. yüzyıl sonunda nüfus artıúı sonucunda yeni kent Pagos Da÷ı’nın (Kadifekale)
eteklerinde kurulur.
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BEÇøN KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Milas

Köyü

: Beçin

ørtibat Telefonu

: 0 232 3744797
0 535 2802582

e-mail

: rhunal@ttmail.com
rhunalster@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Rahmi Hüseyin

Soyadı

: Ünal

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Emekli

Özgeçmiúi
: 1937 yılında Akseki’de do÷du. 1948’de øzmir ønkilap
ølkokulu’ndan, 1952’de øzmir Saint-Joseph Fransız Ortaokulu’ndan, 1955’te øzmir Atatürk
Lisesi’nden, 1959’da da, østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1959-1961
yılları arasında, Osmaniye Ortaokulu’nda ö÷retmenlik yaptıktan sonra, 1961 yılında, Atatürk
Üniversitesi (Erzurum), Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak atandı. 1963 yılı eylül ayında, 4489
sayılı yasa hükümlerine göre bilgi, görgü ve ihtisasını arttırmak üzere Fransa’ya gönderildi.
Paris Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde (Sorbonne), “Les Monuments øslamiques Anciens de
la Ville d’Erzurum et de sa Région” baúlıklı doktora tezini tamamlayarak, 1965 yılında Atatürk
Üniversitesi’ndeki görevine döndü. 1968 yılı kasım ayında, “Anadolu Selçukluları ve Beylikleri
Dönemi Türk Mimarisinde Taçkapılar” baúlıklı tezi ile doçent oldu. “Diyarbakır øli’ndeki Bazı
Türk-øslam Anıtları Üzerine Bir ønceleme” baúlıklı takdim tezi ile 1976 yılında profesörlü÷e
yükseltildi.
1978 yılı a÷ustos ayında, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi’ne “sanat tarihi
profesörü” olarak atandı. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden 1
Temmuz 2004 tarihinde emekli oldu. 1992-1993, 2000 yıllarında “øncir Han Kazısı”nı yapan
Ünal, baúkanlı÷ındaki “Beçin Kazısı” çalıúmalarına devam etmektedir.

BEÇøN KAZISI
Beçin, Güneybatı Anadolu’da, Mu÷la øli’nin Milas ølçesi’ne ba÷lı bir beldedir. ølçe
merkezi Milas’a yaklaúık 2 km., il merkezi Mu÷la’ya 65 km., Aydın’a 110 km., øzmir’e ise 220
km. uzaklıktadır. Denizden 48 m. yükseklikteki Milas Ovası’nın güney ucunda yer alır. Kıúları
ılık ve ya÷ıúlı, yazları sıcak ve kurak iklimi her tür tarıma elveriúli olmakla birlikte, halkın ana
geçim kayna÷ı zeytinciliktir.
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin Köseda÷ yenilgisinden (1243) sonra, Anadolu’nun batısına
do÷ru hareket eden çeúitli Türk boyları, Bizans’tan ele geçirdikleri topraklarda küçük, ba÷ımsız
beylikler kurdular. Antik Karia’nın tamamına yakınını ve Lykia’nın bir bölümünü ele geçiren
Menteúe Bey de (1261-1291), kendi adıyla anılan bir beylik kurdu. Menteúe Bey’in torunu
ùücaeddin Orhan Bey’i (1319-1337) ziyaret eden øbn Batuta sultanın sarayının Barçın’da (Beçin)
oldu÷unu kaydetmektedir. Osmanlı Sultanı I. Bayezid’in Menteúe Beyli÷i’ne son verdi÷i 1391
tarihine kadar, Menteúe beylerinin Beçin’de oturdukları bilinmektedir. 1402’de, Osmanlıların
Timur’a yenilmesiyle baúlayan kargaúa döneminde yeniden kurulan Menteúe Beyli÷i tahtına
oturan ølyas, Ahmed ve Leys beylerin, Balat’ta (antik Palatia) oturdukları anlaúılmaktadır.
Bugün Beçin’de mevcut yapıların büyük ço÷unlu÷unun sadece temelleri mevcuttur.
Tamamen ayakta olan tek yapı Ahmed Gazi Medresesi’dir. Büyük Hamam, Kepez Camii, II ve
III No.lu türbeler gibi birkaç yapı da, yıkık olan üst örtüleri dıúında iyi durumda sayılabilirler.
Yapıların büyük ço÷unlu÷u kırma taúlarla inúa edilmiútir. Kubbeler ve kubbe geçiú unsurları
tu÷ladandır. Moloz taú duvar örgüsü içinde, tu÷la kırıklarının da kullanıldı÷ı dikkati
çekmektedir.

Hafif engebeli bir alan üzerine inúa edilmiú, kabaca daire úekilli kentin do÷u, batı ve
kuzey kenarları, oldukça sert e÷imli yamaçlarla çevrilidir. Plato, kentin güneyinde, küçük
dalgalanmalarla devam etmektedir. Surlarla çevrili alanın do÷u-batı yönünde uzunlu÷u
yaklaúık 550 m., kuzey-güney yönünde uzunlu÷u ise yaklaúık 450 m.dir. Kentin kuzey kenarını
ortalayan iç kale, yalçın bir kaya bloku üzerine oturmaktadır. øç kale surları, yer yer çok
yıpranmıú olsa da, kesintisiz izlenebilmektedir. Kenti kuúatan surlar, iç kalenin güneydo÷u
ve güneybatı uçlarını ba÷lanmaktaydı. Ancak bugün, kentin güneyinde kesintisiz izlenebilen
surların, iç kaleye ba÷landıkları kesimlerde önemli boúluklar oluúmuútur. Kentin Milas
Ovası ile ba÷lantısı, iç kalenin güneybatı köúesine yakın bir kesimde yer alan ve bugün hiçbir
iz bırakmadan yok olmuú olan bir kapıdan sa÷lanmaktaydı. Karaahmet Bo÷azı’na açılan ve
Seymenlik Kapısı adıyla anılan ikinci kapının ise kalıntıları hâlen görülebilmektedir.
1995 yılında baúladı÷ımız kazı çalıúmaları sonunda Bey Kona÷ı, Bey Hamamı, Büyük
Hamam, II ve III No.lu türbeler, Orhan Camii, Ahmed Gazi ømareti, Kubbeli Çeúme, Seymenlik
Hamamı, Yelli Hamam gibi yapıların kazıları tamamlanarak rölöveleri çıkarılmıú, daha önce
varlıklarından haberdar olmadı÷ımız zaviye, Seymenlik Zaviyesi, Orman Tekkesi, Menteúe
Mezarlı÷ı Zaviyesi gibi yapılarla Menteúe Mezarlı÷ı’nda pek çok mezar taúı ortaya çıkarılarak
rölöveleri yapılmıú, konservasyonları büyük ölçüde tamamlanmıútır.
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BEYCESULTAN KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Denizli

ølçesi

: Çivril

Köyü

: Kocayaka ve Menteú

ørtibat Telefonu

: 0532-301 81 98

e-mail

: e_abay@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Eúref

Soyadı

: Abay

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1962’de Sakarya’da do÷du. 1986’da Ege Üniversitesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. 1996’da Almanya’da Berlin Freie Üniversitesi’nde doktor unvanını
aldı. Hâlen Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde doçent olarak çalıúmaktadır. Mesleki hayatı
boyunca Türkiye’de (Pirot Höyük, Van-Dilkaya, ømikuúa÷ı, Nemrut Da÷ı, Van-Ayanis, Ulucak
Höyük) ve Suriye’de (Tell Bdeiri, Tell Chuera) birçok kazıda görev almıú olup 2007 yılından
itibaren Beycesultan Höyü÷ü kazı baúkanlı÷ını yürütmektedir.

BEYCESULTAN KAZISI
Beycesultan yerleúimi Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde, Denizli øli’nden 100 km.
kuzeydo÷uda, içinden Büyük Menderes Irma÷ı ve onun kollarını oluúturan çayların geçti÷i
verimli Çivril Ovası’nda yer almaktadır. Bugün Yukarı Menderes havzası olarak adlandırılan
bölgenin etrafı yüksek da÷larla ve platolarla çevrili olup ırmak vadileri ve do÷al geçitler
bölgenin çevre bölgelerle ba÷lantısını sa÷lamaktadır. Tüm bu olumlu özellikler, bölgenin tüm
dönemlerde sıklıkla tercih edilen bir yerleúim alanı olmasını sa÷lamıútır.
Beycesultan Höyü÷ü’nde ilk kazı çalıúmaları Ankara’daki øngiliz Arkeoloji Enstitüsü
adına Seton Lloyd ve James Mellaart tarafından 1954 yılında baúlatılmıútır. 1959 yılına kadar 6
sezon süresince gerçekleútirilen kazı çalıúmaları, batı ve do÷u konilerde olmak üzere iki büyük
alanda ve yerleúimin çeúitli yerlerinde küçük boyutlu alanlarda yürütülmüútür. Batı konideki
çalıúmalar yerleúimin tabakalanmasını tespit etme amacına yönelik olup sondaj niteli÷indedir
ve dar bir alanda gerçekleútirilmiútir. Bu alanda yapılan çalıúmalar sonucunda Geç Kalkolitik
Ça÷dan baúlayan ve Geç Tunç Ça÷ı sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür
tabakasının varlı÷ı tespit edilmiútir. Do÷u konide ise AA ve BB açmalarında “Yanmıú Saray”
olarak adlandırılan, M.Ö. 2. binyıla tarihlendirilen ve Girit sarayları ile benzerlikler gösteren
büyük bir yapının sadece bir kısmı açı÷a çıkarılabilmiútir.
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Beycesultan’da 1954–1959 yılları arasında kısa süreli yapılmıú kazılardan elde edilen
verilerin bu yerleúim yerinin Batı Anadolu’nun Prehistorik Dönem kültürlerini anlamada ve
açıklamakta anahtar öneme sahip oldu÷unu ortaya koymasına ra÷men, bu yerleúim yerinde
kazılar devam ettirilmemiú ve uzun süre arkeolojik araútırmalar da göz ardı edilmiútir.

6 A÷ustos 2007 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlü÷ü’nden almıú oldu÷umuz kazı izni ile Beycesultan Höyü÷ü’nde 48 yıl aradan
sonra kazı çalıúmaları tekrar baúlatılmıútır. Yaklaúık 20 gün süren ilk kazı sezonunda a÷ırlık,
Beycesultan Höyü÷ü’nde uzun yıllar sürdürmeyi planladı÷ımız kazı çalıúmalarımız için alt
yapının oluúturulmasına verilmiútir.
Buna ba÷lı olarak yerleúim yeri üzerinde yo÷un yüzey araútırması yapılmıú ve yerleúimin
sınırları belirlenmiútir. Yerleúimin topografik planı arazinin bugünkü hâliyle yeniden
çıkartılmıútır. Eski kazı alanları temizlenip 48 yıl gibi uzun bir süre terk edilmiú yerleúimdeki
do÷al tahribat tespit edilip dokümantasyonu yapılmıútır. Yerleúimin kuzeybatı kısmında bizim
tarafımızdan ilk defa bu kazı sezonunda tespit edilen mezarlık alanında ilk kazı çalıúmalarına
baúlanmıútır. Gelecek yıllarda Beycesultan’da yürütece÷imiz kazı çalıúmalarımızın Batı Anadolu
tarihinde birçok bilinmeyen konuya ıúık tutaca÷ına inanmaktayız.

63

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

BøTLøS KALESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bitlis

ølçesi

: Merkez

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0532 6560122

e-mail

: kpektas@pamukkale.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Kadir

Soyadı

: Pektaú

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Pamukkale Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1969 yılında Denizli’de do÷du. ølk ve orta ö÷renimini Denizli’de
tamamladıktan sonra 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü (Sanat Tarihi Anabilim Dalı)’ne girdi. 1991 yılında bu bölümden mezun
olduktan sonra aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araútırma
görevlisi olarak yüksek lisansa baúladı. “XVI. Yüzyıl Sonrası Klasik Osmanlı Külliyelerindeki
Medreseler” konulu yüksek lisans tezini hazırlayarak 1993 yılında yüksek lisansı tamamladı.
1992-1996 yılları arasında Eski Erciú Kalesi ve Çelebiba÷ı Selçuklu Mezarlı÷ı kazılarına
katıldı. 1997 yılında Hüsrev Paúa Külliyesi kazısında heyet üyesi olarak görev aldı. 1994-1995
yılları arasında, Y.Y.Ü. Van Gölü Çevresi Tarihî Eserleri ve Kültür De÷erlerini Araútırma ve
Uygulama Merkezi müdür yardımcılı÷ı görevini yürüttü.
1993 yılında Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora ö÷renimine baúladı. Doktora
tez konusu nedeniyle, T.C. Millî E÷itim Bakanlı÷ı’nın bursu ile 1995 yılında Tunus’a gitti ve dört
ay kaldı. Dönüúte “Tunus’ta Osmanlı Dönemi Mimarisi I-II” konulu doktora tezini hazırladı
ve 1996 yılında doktor unvanını aldı. 1997 yılında yardımcı doçent doktor olarak Y.Y.Ü. FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne atandı. 27.05.2002 tarihinde Ankara’da yapılan
doçentlik sınavını kazandı; 2007 yılında Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’ne
profesör olarak atandı.
19.08.2002 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü baúkanı; 18.03.2004 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Anabilim Dalı baúkanı olarak atanmıú olup hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.
1997 yılından itibaren Kültür Bakanlı÷ı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü’nün izin ve denetiminde Bitlis çevresinde Ortaça÷ ve sonrası dönemlere ait
mimarlık eserleri üzerindeki yüzey araútırmalarını, 2004 yılından itibaren de Bitlis Kalesi’nde
kazı çalıúmalarını baúkanlı÷ındaki bir ekiple yürütmektedir.
Anadolu-Türk sanatıyla ilgili kitap ve makaleleri yayınlanmıútır.
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BøTLøS KALESø KAZISI
T.C. Bakanlar Kurulu’nun 31.07.2003 tarih ve 2003/6006 sayılı izinleri do÷rultusunda
2004 yılında baúlamıú oldu÷umuz Bitlis Kalesi kazılarının 2007 yılında dördüncüsü
gerçekleútirilmiútir.
ùehrin ortasındaki do÷al kaya blokları üzerinde yükselen ve bulundu÷u bölgeyi kontrol
altında tutan Bitlis Kalesi, XIX. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıútır.
øç bölümü tamamen toprakla dolmuú olan kalede XVI. yüzyılda Matrakçı Nasuh’un
minyatüründe görülen ve XVII. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eserinde anlatmıú
oldu÷u yapıları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan kazılarda, bir kısmı sa÷lam durumda bir
hamam ile farklı amaçlı yapılar tespit edilmiútir.

Kalenin orta bölümünde gün yüzüne çıkarılan hamamın so÷ukluk bölümünün sonraki
dönemlerde de÷iúik amaçlarla kullanıldı÷ı anlaúılmıútır. Hamamın çevresindeki kazılarda
günlük kullanımla ilgili mekânlar açı÷a çıkarılmıútır. Bu mekânlarda ekmek ve yemek
yapmak için tandırlar ve mutfak eúyaları bulunmuútur. Ayrıca hamam ve bu mekânların su ve
kanalizasyon düzenlemelerine iúaret eden toprak künkler açı÷a çıkarılmıútır.
Kalenin kuzey yönündeki iç kale ya da “saray” olarak adlandırılan yerde baúlattı÷ımız
kazılarda da, birbiri içine karıúmıú yapılar yanında çini fırını olması muhtemel bir mekân
bulunmuútur. Henüz en üst tabakanın kazısı yapıldı÷ı için ilk kullanımla ilgili kesin düúünceler
ileri sürmek zor ise de özellikle ele geçirilen sikkelerden saray bölümünün Akkoyunlu
Döneminde, XV. yüzyılda yo÷un olarak kullanıldı÷ı anlaúılmaktadır.
Bitlis Kalesi’ndeki kazılarda çok sayıda sikke ele geçirilmiútir. Bunlar az sayıda Roma
ve Bizans sikkesinin yanı sıra Artuklu, Selçuklu, ølhanlı ve çok sayıda Osmanlı sikkesinden
oluúmaktadır. Bunlar içinde özellikle Bitlis’te Osmanlı Döneminde darp edilen sikkeler bölge
tarihi için önem taúımaktadır.
Kazılarda ayrıca çok sayıda sırlı ve sırsız seramik, lüle, kandil, cam eúyalar, kolye ve
boncuk ele geçirilmiútir. Bir bölümü yapıların cephe bezemelerinde kullanıldı÷ı anlaúılan tek
renk sırlı örneklerin yanında günlük kullanım amaçlı, farklı renklerde sırlı kap-kacak parçaları
ile daha çok siyah ve deve tüyü renkli lüleler çok çeúitli formlarıyla dikkat çekici buluntular
arasındadır.
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BOöAZKÖY-HATTUùA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çorum

ølçesi

: Bo÷azkale

Köyü

: Merkez

ørtibat Telefonu

: 0212 393 76 24
0536-2323116

e-mail

: schachner@istanbul.dainst.org

KAZI BAùKANININ
Adı

: Andreas

Soyadı

: Schachner

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Alman Arkeoloji Enstitüsü

Özgeçmiúi
: 15.6.1967 yılında Münih’te do÷du. 1987-1993 yılları arasında
Köln, Münih ve Ankara (Hacettepe Üniversitesi) üniversitesilerinde önasya arkeolojisi, eski
Yakın Do÷u dilleri, Türkoloji e÷itimi aldı.
1993; “M.Ö. 2. Binde Batı Anadolu’da Gri Minyas Kerami÷i” (Münih Üniversitesi)
konulu tezi ile yüksek lisans, 1999; “Barınaktan Tüccar Evine: øç, Do÷u ve Güneydo÷u
Anadolu’da Konut Mimarisi” (Münih Üniversitesi) baúlıklı tezi ile doktora, 2005; “Resimleriyle
Bir ømparatorluk–III. Salmanassar’in Balawat Saray Kapısı Süslemeleri” konulu tezi ile de
doçentlik çalıúmasını tamamladı.
1995-1998 Regensburg ve Marburg üniversitelerindeki Kuúaklı-Sarissa Kazı Projesi’nde
araútırma görevlisi, 1999-2005 Münih Üniversitesi Önasya Arkeolojisi Bölümü’nde yardımcı
doçent, 2005 yılından itibaren Alman Arkeoloji Enstitüsü østanbul ùubesi’nde Bo÷azköyHattuúa kazı baúkanı; Önasya Arkeolojisi ve Anadolu Prehistorya Bölümü ve Kütüphanesi’nde
sorumlu olarak görev yaptı.
1990-1991 “Panaztepe Kazısı”; 1993-1994 “Alman Arkeoloji Enstitüsü Orta Asya
Kazıları”; 1995-1998 “Kuúaklı Kazısı”; 2000-2003 “Giricano Kazısı” (bilimsel kazı baúkanı);
2004 “Birkleyn-Dicle Tüneli Yüzey Araútırmaları” (baúkan); 2005-bugün “Bo÷azköy-Hattuúa
Kazıları”nda görev aldı.
(Yayınlanmıú tüm makaleler için bakınız: http://www.dainst.org/mitarbeiter_366_
de.html)
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BOöAZKÖY-HATTUùA KAZISI
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Bo÷azköy-Hattuúa ören yerinde,
yaklaúık 100 yıldan beri Alman ve Türk bilim adamlarının ortaklı÷ıyla yürütülen arkeolojik
kazıların neticeleri, bilim ve kültür dünyasına Hitit dil ve tarihini kazandırmıútır. Yapılan
çalıúmalarla Hitit ømparatorlu÷u’na baúkentlik yapmıú olan bu yerleúimde, prehistorik
dönemlerden baúlayarak Bizans Dönemine kadar uzanan ve øç Anadolu için ünik bir kültürel
süreci izlemek mümkündür. Açı÷a çıkartılan Hitit Dönemine ait kral sarayları, tapınakları,
surları ve mahalleri M.Ö. 2. binyılda Anadolu ve Yakın Do÷u’daki en görkemli úehirlerden birini
simgelemektedir. Ayrıca Hitit metropolünün kuzeydo÷usunda yer alan Yazılıkaya Açık Hava
Tapına÷ı sahip oldu÷u Hitit tanrılarının resimlerini gösteren kaya kabartmalarıyla dönemin
mistik havasını bugüne yansıtan ve eúi olmayan bir mekândır.
Çalıúmalar sırasında kral sarayındaki arúiv depolarında bulunan onbinlerce çivi yazılı
tabletin içeri÷i Hititlerin dini, mitolojisi, diplomasisi ve siyaseti hakkında önemli detayları
günümüze aktarmaktadır. Bunlar arasındaki en çarpıcı örneklerden bir tanesi uzun diplomatik
görüúmelerden sonra Hitit kralları ve Mısır firavunları arasında imzalanan ve uluslararası
diplomasinin ilk örne÷i olarak kabul edilen Kadeú Antlaúması’dır.

Kazılarla açı÷a çıkartılan tahıl depoları ve kentin su ihtiyacını temin edebilecek
kapasitedeki büyük su havuzları Hitit ekonomisi ve imparatorluk baúkentinin günlük
ihtiyaçlarının karúılanması ile ilgili ilk kez bilgiler vermektedir.
2001 yılından itibaren kentin úimdiye kadar yukarı úehirde hiç el de÷memiú bir alanında
Sarıkale’nin batısındaki düzlükte baúlatılan ve hâlen devam eden çalıúmalarda, yaklaúık üçyüz
seneyi kapsayan iskân araútırılmaktadır. Hâlen bir çok bilim dalından uluslararası bir ekip
tarafından yürütülen çalıúmalarımızda bu alandaki kazılarla beraber ören yerinin batısında
yer alan bir prehistorik yerleúim yerindeki kazı, úehrin yakın çevresinde ve sur içinde jeofizik
çalıúmalar, sur içi yüzey araútırmaları aynı zamanda paralel olarak devam ettirilmektedir. Bu
çalıúmalarla eú zamanlı olarak devam ettirilen restorasyon çalıúmalarıyla Bo÷azköy’e gelen
çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin Hattuúa’nın Hitit baúkenti dönemindeki ihtiúamını
yaúatarak görmeleri sa÷lamaktadır. Bu çalıúmalara en güzel örnek yakın zamanda aya÷a
kaldırılan ve kentin giriúinde gelen ziyaretçileri karúılayan Hitit sur duvarıdır.
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BONCUKLU HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Konya

ølçesi

: Karatay

Köyü

: Hayңro÷lu

ørtibat Telefonu:

: + 90 (051) 794 4392

Fax

: + 90 (051) 794 5057

e-mail

: dbaird@liverpool.ac.uk

KAZI BAùKANININ
Adı

: Douglas

Soyadı

: Baird

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Liverpool University, Dept. of Archaeology, Hartley Building,
Liverpool/UK

Özgeçmiúi
: 24.04.1960 tarihinde øngiltere Brampton’da do÷du. MA
HONS Archaeology, Univeristy of Edinburgh (1978-1982)’ta lisans, University of Edinburgh,
(1987-1992); “The Neolithic of the Arid zones of the Levant” konulu tezi ile doktora e÷itimini
tamamladı.
1975–1990 øngiltere, Fransa, Irak ve Ürdün’de pek çok kazıya katıldı. 1990–1995 Ürdün
“The Tell esh Shuna North Project” (baúkan); 1995–2002 Konya, Türkiye, “The Konya Plain
Survey” (baúkan); 2003–2005 Karaman, Türkiye, “Pınarbaúı Excavations” (baúkan), 2006Konya, Türkiye “Boncuklu Excavations” (baúkan) çalıúmalarında görev aldı.

BONCUKLU HÖYÜK KAZISI
Boncuklu Höyük’ün yeri 2001 yılında Ankara øngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından
finanse edilen “Konya Ovası Yüzey Araútırması” sırasında tespit edilmiútir. Bu höyük ovadan
yaklaúık 2 metre yüksekli÷e sahip ve 1 hektar alanı kaplayan klasik bir höyüktür. Yo÷un yüzey
araútırması sonucu bulunan taú aletler ve bezeli taú buluntular Pınarbaúı, Neololitik Çatalhöyük
ve Canhasan III malzemesiyle tamamen benzerlik göstermektedir. Bu durum daha sonra
gerçekleútirilen kazılarla da ispat edilmiútir. Bu yerleúimde M.Ö. 9. ve 8. binyıllar boyunca
uzanan ve klasik höyük kerpici içeren katmanlaúmıú bir dizilim vardır. Böylece, daha önce
Pınarbaúı yerleúiminde karúılaúmıú oldu÷umuz ve 9. binyılda Orta Anadolu’daki toplulukların
yerleúik düzene geçiúi, ziraat ve hayvancılıkla u÷raúmaları gibi bazı sorunların burada da
karúımıza çıkması beklenmektedir. Bunlara ek olarak, Boncuklu Höyük’ün Çatalhöyük’e 9 km.
uzaklıkta ve belki de hemen bir önceki yerleúim olma olasılı÷ı, bizim belki de Çatalhöyük’ün
geçmiúini ve özellikle de bu yerleúimin bu kadar bilinir olmasını sa÷layan incelikle iúlenmiú
sembollerini de anlamamıza yaracaktır.
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2006 yılında yüzey kazıma çalıúması, 2007 yılında ise ilk kazı sezonu gerçekleútirilmiútir.
Neolitik yapılar ve çöp yı÷ınları hemen mevcut yüzeyin altında yer almaktadır. K alanında
bir dizi kerpiç yapının kazılmasına baúlanmıútır ki, bu yapıların mimarisi baúka benzer
yerleúimlerdeki en erken Neolitik mimariyi hatırlatmaktadır.

Bu yapılar birbirleri üzerine inúa edilmiútir ve her ne kadar mimari tarzları farklı ise
de, bize Çatalhöyük’ü hatırlatmaktadır. Yapıların zeminleri ve duvarları sıva ile kaplıdır ve
duvarların iç yüzeyini çepeçevre ahúap destekler çevrelemektedir ve en az bir örne÷in kuzey
duvarı üzerinde boyalı kabartmalar ve boyalı bir zemin vardır. Yüzey kazıma çalıúması,
yapıların geniú alanlara yayılmıú çöp birikintileri arasında da÷ılmıú oldu÷unu gösterir. Bu
geniú çöp alanları buluntular açısından oldukça zengindir ve ayrıca az sayıda yapı ve yüzey
de barındırmaktadır. Dikkat çeken buluntular arasında bir dizi bezeli taú ve yerleúime ismini
veren çok sayıda boncuk ve di÷er buluntular vardır.
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BOZKURT KURGAN NEKROPOLÜ KAZISI
KAZININ YERø
øli

: A÷rı

ølçesi

: Do÷ubayazıt

Köyü

: Bozkurt

ørtibat Telefonu

: 0506 510 00 17
0532 433 43 41

e-mail

: aynurozfirat@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Aynur

Soyadı

: Özfırat

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Kampüs, 65080-Van

Özgeçmiúi
: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde lisans e÷itimini
tamamladı (1981-1985). Aynı yerde Prof. Dr. Veli Sevin’in danıúmanlı÷ında “Baúlangıcından
Yeni Babil Dönemi Sonuna De÷in Harran Tarihi” baúlıklı teziyle yüksek lisans (1986-1988),
“Kuzeydo÷u Anadolu M.Ö. II. Binyıl Boyalı Çanak Çömlek Kültürü”, baúlıklı teziyle de doktora
(1989-1997) çalıúması yaptı.
østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde uzman (1992-2000), Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent (2001-2004) olarak görev yaptı. Aynı anabilim dalında
doçent ve arkeoloji bölüm baúkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Çalıúmaları daha çok M.Ö. 3.-1. binyıllar Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu, Kafkasya, øran
Azerbaycanı ve Kuzey Mezopotamya arkeolojisi ile ilgilidir.
“Muú, Bitlis, Van, A÷rı ve I÷dır ølleri Yüzey Araútırmaları”, 1992-1999, 2002 ile “ARCANE
(Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean)
Project: Synchronizing Cultures and Civilizations of the Ancient Near East and the Eastern
Mediterranean in the Third Millenium BC’, Eastern Anatolia Group Team Leader” (Prof. Dr.
Tuba Ökse ile birlikte) projelerinin baúkanlı÷ını yaptı.
“Elazı÷-ømikuúa÷ı Höyü÷ü Kazıları” (1985-1986), “Elazı÷, Malatya, Bingöl Yüzey
Araútırmaları” (1985-1987), “Van Kalesi ve Eski Van ùehri Kazıları” (1987-1991), “ùanlıurfa
Yüzey Araútırması” (1987, 1989), “Diyarbakır Yüzey Araútırması” (1987-1991), “DiyarbakırÜçtepe Höyü÷ü Kazıları” (1988-1992), “Van-Gevaú Tarihi Türk Mezarlı÷ı Kazıları” (19881992), “Mersin Yüzey Araútırması” (1992), “Mersin-Yumuktepe Kazıları” (1993-1995), “VanKaragündüz Höyü÷ü ve Nekropolü Kazıları” (1992-1999), “Van-Altıntepe Urartu Nekropolü
Kazıları” (1997-1999), “Hakkâri Kazıları” (1998-2000), “Hakkâri-Yüksekova Yüzey Araútırması”
(2003) çalıúmalarına katıldı.
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Ço÷u uluslararası dergi ve kongre-sempozyum bildirileri arasında yayımlanmıú 80’dan
fazla makalesi ile 3 kitabı bulunmaktadır.

BOZKURT KURGAN NEKROPOLÜ KAZISI
Bozkurt Kurgan Nekropolü A÷rı øli, Do÷ubayazıt ølçesi’nin 16 km. kuzeyinde, Bozkurt
Köyü’nde yer alır. Kurgan türü mezarların bulundu÷u nekropol köyün içinden baúlayarak
kuzeye do÷ru 12 km²lik bir alanı kaplamaktadır. A÷rı Da÷ı’nın batı ete÷inde alçak ve geniú
bir yamaçta yer alır. Mezarlar köyün kuzeyindeki Melecami kayalı÷ının güney ete÷inde
yo÷unlaúarak güney-kuzey yönünde 4 km., do÷u-batı yönünde ise A÷rı Da÷ı’nın batı ete÷i ile
köy yolu arasında 3 km.lik bir alana yayılmıútır.
2007 yılında gerçekleútirdi÷imiz ilk kazı çalıúmaları ve kaçak kazılardan görülebildi÷i
kadarıyla mezarlar ço÷unlukla kurgan türündedir. Yo÷un olarak kaçak kazı yapılmıú ve
mezarların bir kısmı tahrip edilmiútir.

Nekropolde Orta Tunç ve Son Tunç-Erken Demir Ça÷ına ait buluntular belirlenmiútir.
Nekropolün güneybatısında ve köyün kuzeyinde yer alan Melecami kayalı÷ının güneyinde ayrıca
Geç Kalkolitik ve Ortaça÷’a ait çanak çömlekler yüzey buluntusu olarak ele geçirilmiútir. Köyün
do÷usundaki düzlükte yer alan açmada ise ølk Tunç Ça÷ına ait çanak çömlekler bulunmuútur.
Bozkurt Kurgan Nekropolü kazısının arkeoloji bilimine en önemli katkılarından biri
kurgan türü mezar anıtlarının ülkemizdeki varlı÷ını göstermesidir. Orta Asya kökenli ve
bu bölgelerde M.Ö. 5. binyıldan Kafkasya’da ise M.Ö. 3. binyıldan beri varlı÷ını bildi÷imiz
kurganların Do÷u Anadolu Bölgesi’ndeki yayılımı ve tarihlenmesi konusuna açıklık getirecektir.
Bu mezarlık Transkafkasya ve øran Azerbaycanı kurgan mezarlıkları ile ortak özellikler
gösterir ve Do÷u Anadolu’nun bu bölgeler ile Orta Asya iliúkileri konusunda bilgi edinmemizi
sa÷lamaktadır.
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BURGAZ KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Datça

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 312 210 2771

e-mail

: tnuman@metu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Numan

Soyadı

: Tuna

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Orta Do÷u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De÷erlerini
Araútırma Merkezi (ODTÜ TAÇDAM)

Özgeçmiúi
: 1948 yılında øzmir’de do÷du. Lisans e÷itimini 1971, yüksek
lisans e÷itimini 1978 yılında Orta Do÷u Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde, doktora
e÷itimini 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2001
yılında Orta Do÷u Teknik Üniversitesi’nde profesör unvanını aldı.
Baúlıca uzmanlık alanları: kentsel koruma, yerleúim arkeolojisi, kültürel miras
yönetimidir.
Avrupa Konseyi, Arkeolojik Miras Komisyonu üyeli÷i (1994-1997), øzmir 1. No.lu Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeli÷i (1993-1999) görevlerini yapmıú, 1993 yılından
beri ODTÜ Müzesi Müdürlü÷ü ve TAÇDAM baúkanlı÷ı ile 1999 yılından beri ODTÜ Yerleúim
Arkeolojisi Anabilim Dalı Baúkanlı÷ı görevlerini sürdürmektedir.
Yönetti÷i baúlıca arkeolojik kazı ve araútırma projeleri olarak “Datça Yarımadası
Arkeolojik Araútırmaları” (1980-1987), “øonia Yüzey Araútırmaları” (1984-1988), “Knidos
Seramik Atölyeleri Kazısı” (1988-1992), “Teos Yüzey Araútırmaları” (1993-1998), “Emecik,
Apollon Kutsal Alanı Kazısı” (1998-2006), “Burgaz Kazıları” (1993- ) sayılabilir. Ayrıca,
arkeolojik kültür mirası yönetimine iliúkin olarak “Ilısu ve Karkamıú Baraj Alanlarında
Arkeolojik Mirasın Korunması ve Kurtarılması Projesi” (1998-2003) ile “BOTAù Bakü-Ceyhan
Boru Hattı Arkeolojik Miras Çevre Etki De÷erlendirme Çalıúmaları” (2001-2002) için proje
koordinatörlü÷ü yapmıú, AB tarafından desteklenen projelerde ODTÜ TAÇDAM adına proje
yöneticisi/ortak katılımcı olarak görev almıútır.
Kentsel arkeoloji, Anadolu’da Klasik-Hellenistik Dönem kentleúmesi, arkeolojik kültür
mirası üzerine teorik ve uygulamalı projelere iliúkin çok sayıda eseri bulunmaktadır.
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BURGAZ KAZISI
Hellenistik Knidos, Anadolu yarımadasının güneybatı köúesinde uzanan Datça
Yarımadası en ucundaki Tekir Burnu’nda yer almaktadır. Knidosluların kentlerini Datça
Yarımadası’nın ortalarında yer alan Burgaz’dan en uçtaki Tekir’e, ø.Ö. 4. yüzyılda taúıdıkları
1952’de yayınlanan bir çalıúmada G. E. Bean ve J. M. Cook tarafından ileri sürülmüútür. Bu
hipotezin geçerlili÷ini sınamak ve modern kentsel geliúmeler ile yok olma tehlikesi karúısında
bulunan Burgaz sit alanının belgelenerek kurtarılması, korunması için Orta Do÷u Teknik
Üniversitesi tarafından 1993 yılından itibaren arkeolojik çalıúmalar baúlatılmıútır.
Burgaz merkezinde ele geçirilen en eski bulguların ø.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen Geometrik
Dönem yerleúim katlarına ait oldu÷u görülmüútür. Burgaz sit alanında de÷iúik sektörlerde
yapılan arkeolojik çalıúmalarda, günümüz üst toprak seviyesinin yaklaúık 2 metre altında
gömülü, ø.Ö. 4. yüzyıl ve öncesi yapı katlarında avlulu konutlar, taú döúeli yollar ve savunma
duvarları ile yaygın ve ortogonal düzenli Arkaik-Klasik Ça÷ yerleúiminin verileri elde
edilmiútir.

Antik yerleúim ø.Ö. 330’lar sonrasında kısmen terk edildikten sonra, özellikle kıyı
kesiminde depolama, liman yükleme, küçük üretim iúlikleri ile nekropolis kullanımı içinde
da÷ınık bir yerleúmenin varlı÷ını sürdürdü÷ü anlaúılmıútır.
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ÇADIRHÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Yozgat

ølçesi

: Sorgun

Köyü

: Peynir Yemez

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: rlg2@uchicago.edu

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ronald L.

Soyadı

: Gorny

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Chigago Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1976-1978 yılında Southwest Missouri State Üniversite’de, Dr.
James Moyer danıúmanlı÷ında, Antik Dönem a÷ırlıklı olmak üzere kısmen Klasik Dönem Yakın
Do÷u çalıúmaları üzerine hazırladı÷ı tez ile lisans e÷itimini tamamladı. 1978-1990 yıllarında,
Chigago Üniversitesi Oriental Institu’de, Helene Kantor danıúmanlı÷ında hazırladı÷ı “M.Ö.
økinci Binyılda Aliúar Höyük” konulu tezi ile de doktor unvanını aldı.
1978 Tel Dan, øsrail (Hebrew Union College ve Harward Semitic Museum); 1983-84
Kurban Höyük, Aúa÷ı Fırat Bölgesi Projesi Türkiye (U. Of Chigago) (bölge sorumlusu asistanı);
1985-87 Ashkelon, øsrail (University of Chigago ve Harvard U.); 1991 Titriú Höyük, Türkiye,
(University of California at San Diego) (yukarı höyük bölümü proje baúkanı); 1992 Horom
kazıları, Ermenistan (University of California at Berkeley ve Wellesey College), (güney kale
kazısı baúkanı); 1993 Aliúar Höyük, Türkiye (baúkan) ve 1993-2008 Çadır Höyük, Türkiye
(baúkan) kazılarına katıldı.

ÇADIR HÖYÜK KAZISI
Çadır Höyük, Aliúar Höyük kapsamında yapılan bir yüzey araútırmasında keúfedilmiútir
ve 1993 yılından beri kazı çalıúmaları sürdürülmektedir. 1994 yılında gerçekleútirilen
çalıúmalarda geç dönem Kalkolitik Ça÷a ve ikinci binyıla ait buluntulara ulaúılmıútır. Höyü÷ün,
E÷ri Su Nehri’ni kontrol eden stratejik konumu, bu dönemlere iliúkin kazıları kolaylaútırmıútır.
36 m. yüksekli÷indeki yerleúim alanı, kuzeydo÷udan kireçtaúı kayalıklarla sınırlandırıldı÷ından
Kalkolitik Ça÷a ait materyaller bu kayalık boyunca çok az bulunmuútur ve üst kısmında yoktur.
Yerleúim alanı, yüksek tepeden, kuzeydo÷uya yönelen geniú alt teras bölgesinden ve E÷ri Su
boyunca yükselen ve Çaltepe olarak bilinen büyük bir yükseltiden oluúmaktadır.
Kazılarda, Kalkolitik Ça÷ ve ikinci binyıl malzemelerinin yanı sıra, Erken Tunç Ça÷ı (I,
II ve III) Demir Ça÷ı, Geç Roma Dönemi ve Bizans Dönemi buluntuları ortaya çıkarılmıútır.
Kalkolitik buluntular esas teúkil etmekte olup höyü÷ün iki ana katmanını ve sonraki bir geçiú
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katmanını içermektedir. Höyü÷ün güney tarafında kapı giriúi sistemini oluúturan büyük bir
çevre duvarı bu iki katmanı karakterize etmektedir. Kullanım amacı tartıúmalı olan birçok
yapı, duvarın iç kısmında yer almaktadır. Zengin çömlek dizisinde birçok “fruitstands” ve her
yerde bulunan “Çadır Bowls” bulunmakta olup “Çadır Bowls”lar ompholos tabana sahiptir.
Bunlar sonraki devirlerin hamam taslarını anımsatmaktadır. Kalkolitik Ça÷ı Erken Tunç I
kültürü takip etmektedir ve bu dönemin yapıları erken dönem çevre duvarının kalıntılarına
kadar uzanmaktadır. Höyü÷ün çeúitli yerlerinde bulunan Erken Tunç II ve III’e ait parçalar bu
dönemlere iliúkin zengin bir bilgiye iúaret etmektedir.
Çadır Höyük esas olarak ikinci binyıl höyü÷ü olup alt seviyeleri Prehistorik Ça÷, tepe
kısmı Klasik Dönem yerleúimine aittir. Karum Döneminde ikinci binyılda baúlayan yerleúim
her yönden Erken Demir Ça÷ına kadar devam etmiútir. Arkeolojik buluntulara ve höyü÷ün
konumuna ba÷lı olarak ortaya çıkan bir spekülasyona göre Çadır Höyük ve yakınındaki Çaltepe
bir zamanların Hitit kült alanları olan Zippalanda ve Daha Da÷ı’ydı. Yerleúim Hitit Dönemi
boyunca ve Karanlık Ça÷a kadar devam etmiútir. Karanlık Ça÷, Hitit Dönemi ile gerçek Demir
Ça÷ı yerleúimi arasındaki boúlu÷a denk gelmektedir. Tüm Demir Ça÷ı dönemleri (erken, orta,
geç) bizim araútırmalarımızda görülmektedir.

Çadır Höyük’te 6. ve 11. yüzyılları kapsayan Bizans Dönemine ait en az üç katman
bulunmaktadır. Yerleúim, hem üst tepeye hem de aúa÷ı úehire yayılmıútır. Ev olarak
adlandırdı÷ımız yerleúime ait kalıntılar Peyniryemez Köyü’ne kadar uzanmaktadır. Bu dönemde
Çadır Höyük kastron olarak da bilinen surla çevrili úehirleri temsil edebilir. IV. Romanus (10681071)’un emrinde görev yapan bir komutan olan Samuel Alusiamos’a ait bir kurúun mühüre
ve bulunan bir sikkeye göre Çadır Höyük’te yerleúimin sona ermesi, Selçuklu Türklerinin
Anadolu’ya girdi÷i dönemde, Malazgirt Savaúı’nın (1071) hemen ardından olmuútur.
ølk kazının baúladı÷ı 1993 yılından beri Çadır Höyük hakkında bir çok úey ö÷renilmiútir,
fakat úurası kesin ki, bilgi sa÷lama konusunda verimli ve önemli konuma sahip olan bu höyük
hakkındaki bilgileri açı÷a çıkarma konusunda daha yolun baúındayız. Çaltepe (Daha Da÷ı)
kazıları baúladı÷ında daha heyecan verici bilgilere ve Orta Anadolu’nun tarihini biraz daha
aydınlatacak bulgulara ulaúmayı umut ediyoruz.
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ÇATALHÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Konya

ølçesi

: Çumra

Köyü

: Küçükköy

ørtibat Telefonu

: Türkiye: 00 90 - 332 –452 57 20
øngiltere: 0044 2076794735

e-mail

: catalhoyuk@mail.koc.net
catalhoyuk@ucl.ac.uk

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ian

Soyadı

: Hodder

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Stanford Üniversitesi, ABD

Özgeçmiúi
: 23. 11. 1948 tarihinde øngiltere’nin Bristol úehrinde do÷du.
1971 yılında “Arkeolojideki Uzamsal Analizler” konulu tezi ile doktor, 1999 yılında profesör
unvanını aldı. Hâlen Stanford Üniversitesi, CA 94305, Amerika Birleúik Devletleri’nde görev
yapmaktadır.
Neolitik Avrupa, etnoarkeoloji, arkeolojik teori ve yapısal arkeoloji gibi alanlarda
teorik ve pratik çalıúmalar yürüttü. øngiliz Akademesi’nde akademisyenlik yaptı÷ı dönemlerde
Britanya’da uzun dönem süren kazılara baúkanlık yaptı÷ı gibi, Van Giffen Amsterdam
Enstitüsü’nde, Paris’teki Sorbonene Üniversitesi’nde, Binghamton’daki New York
Üniversitesi’nde ve Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde profesör unvanıyla dersler verdi.
Bunun dıúında Afrika kıtasında ve Akdeniz’in çeúitli yerlerinde arkeolojik çalıúmalar yürüttü.
Her yıl aralıksız yürütülen Çatalhöyük kazılarına 1993 yılından itibaren baúkanlık yapmakta.
1973-74 Wendens Embo, Essex, øngiltere’deki Roma Dönemi ve Demir Ça÷ına ait
kazıların baúkanlı÷ı; 1976-78 Batı Yorkshire Arkeoloji Ünitesi ile birlikte yürütülen Ledston,
W. Yorkshire, øngiltere’deki Prehistorik Ça÷a ait kazıların baúkanlı÷ı; 1974-76, 80-83, øngiliz
Akademisi, Leeds Üniversitesi ve Do÷u Afrika øngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından fonu
sa÷lanan Kenya’daki materyal kültür üzerine yapılan etnografik yüzey araútırmaların baúkanlı÷ı;
1977 øngiliz Akademesi tarafından fonunun sa÷landı÷ı Sudan’daki etnografik çalıúmaların
baúkanlı÷ı; 1978-79 Sosyal Bilimler Araútırma Merkezi tarafından fonu sa÷lanan Sudan’daki
etnografik çalıúmaların baúkanlı÷ı; 1979 -1980 Güney øtalya, Calabria’daki prehistorik yüzey
araútırmasının baúkanlı÷ı; 1980 Maxey, Cambs, øngiltere’deki kazıların yardımcı baúkanlı÷ı;
1981-1990 Haddenham, Cambs, øngiltere’deki kazıların baúkanlı÷ı; MSC tarafından fonu
sa÷lanan Haddenham, øngiltere kazılarının baúkanlı÷ı; 1982 Jersey Heritage Trust’ın fonunu
sa÷ladı÷ı sistematik kazı çalıúmaları; 1990- Cambridge Arkeoloji Ünitesi’nin genel baúkanlı÷ı;
1991-günümüz Çatalhöyük, Türkiye’deki øngiliz Akademisi, Ankara’daki øngiliz Arkeoloji
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Enstitüsü, National Geographic Toplulu÷u, Avrupa Birli÷i, McDonald Arkeoloji Fonu, Newton
Trust ve di÷er özel kaynaklar tarafından fonunun sa÷landı÷ı kazıların baúkanlı÷ı görevlerini
yürüttü.
ÇATAL HÖYÜK KAZISI
Çatalhöyük, ilk defa 1950’lerin sonu ve 1960’ların baúında James Mellaart tarafından
bulunmuútur. Mellaart’ın bu keúfiyle çiftçilikle u÷raúan erken köylerin, sanıldı÷ı gibi yalnızca
Do÷u Akdeniz’de de÷il aynı zamanda Orta Anadolu’da da varoldu÷u ortaya çıkmıútır. Mellaart
tarafından yürütülen 1960’lı kazılarda, her iskân tabakasında sayısı 30’a çıkan yapı ve toplamda,
farklı iskân tabakalarına yayılmıú yaklaúık 160 yapı kazılmıútır. Bu yerleúmeyi bularak Mellaart
yalnızca erken tarım merkezlerinin Do÷u Akdeniz ve Mezopotamya dıúında da varoldu÷unu
göstermekle kalmamıú, aynı zamanda sırlar ve sembolizme örülü bir yer keúfetmiútir. Bugün
Do÷u ve Orta Anadolu’da ve Do÷u Akdeniz’de Çatalhöyük’ten daha erken birçok köy ya da kenttipi yerleúme oldu÷unu biliyoruz ve bunların bir kısmı en az Çatalhöyük kadar büyük, hatta
daha büyüktür. Fakat, Çatalhöyük’ün farklılı÷ını korudu÷u yönler hâlâ vardır. Örne÷in, duvar
resimlerinin hikaye anlatıcı yönünün bir benzeri bugüne kadar Anadolu’da ve Orta Do÷u’da
bulunmamıútır. Ve sadece ortaya çıkarılan sanatın miktarı bile -tek bir yerleúmede o kadar çok
sayıda evde yo÷unlaúması- hâlâ özeldir.

Bugünkü kazılarda, araútırmaların ana ekseni, duvar resimlerini ve sembolizmi tüm
çevresel, ekonomik ve sosyal ba÷lamına oturtmak olmuútur. Merkezdeki sorular kapsamında
ise; yerleúmenin kökenleri, erken dönemdeki geliúimi, sosyal ve ekonomik organizasyon,
toplum içindeki çeúitlilikler, tarımın baúlamasının ve artmasının nedenleri, erken çanak çömlek
kullanımının sosyal ba÷lamı, toplumun yaúamındaki zamansal tercihler, ticaret ve bölgedeki
di÷er yerleúmelerle iliúkiler vardır.
Çatalhöyük, Anadolu’nun, erken toplumların geliúimine katkısının önemli bir örne÷idir.
Hem Türkiye, hem küresel miras için bu kadar önemli olan bir yerleúmenin özenle korunması
ve kamuya sunulması gerekir.
ùu anda Çatalhöyük’te sürdürülen uluslararası projenin amaçları bütün yönleriyle
modern bir arkeolojik kazı yürütmek, kazı alanının en iyi úekilde korunmasını sa÷lamak ve
ziyaretçilerin ulaúabilmesi için kazının en yaygın úekilde tanıtılmasını sa÷lamaktır.
Dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleúen projenin, bu
amaçlar ve hedefler etrafında son 15 yıldır sürdürülen çalıúmalarının, bir 10 yıl daha devam
ettirilmesi planlanmaktadır.
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ÇøNE-TEPECøK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Çine

Köyü

: Karakollar

ørtibat Telefonu

: 0 532 746 85 76

e-mail

: sgunel@hacettepe.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Sevinç

Soyadı

: Günel

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Beytepe/Ankara
Özgeçmiúi
: 1977-1981 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda “Nuzi’nin Önasya Arkeolojisindeki
Yeri ve Önemi” (Danıúman: Prof. Dr. Kutlu Emre) konulu tezi ile lisans; 1982-1985 Hacettepe
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde “Önasya’da ‘bit hilani’
Olarak Tanımlanan Yapılar” (Danıúman: Prof. Dr. Arma÷an Erkanal) konulu tezi ile yüksek
lisans; 1985-1993 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, Protohistora ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda “M.Ö. 2. Bine Tarihlendirilen
Panaztepe Serami÷inin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi” (Danıúman: Prof.
Dr. Arma÷an Erkanal) konulu tezi ile doktora e÷itimini tamamladı.
1983-1994 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda araútırma görevlisi olarak
göreve baúladı. 1994-1996 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent; 1996-2005
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde doçent unvanını aldı. 2005
yılından beri Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde profesör
unvanıyla görevini sürdürmektedir.
1996-2001 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı baúkanı; 1999-2005/2007- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte
Kurulu üyeli÷i; 2005- Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araútırma Projeleri, Sosyal Bilimler
ve Güzel Sanatlar Komisyonu üyesi; 2006- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Bilimsel Projeleri De÷erlendirme Komisyonu üyesi; 2007- Arkeoloji Bölümü, Erasmus
koordinatörüdür.
Mersin Üniversitesi, Kilikia Arkeolojisini Araútırma Merkezi’nce yayınlanan OLBA
Dergisi ile Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nce yayınlanan Arkeoloji Dergisi’nin hakem
kurulunda üyedir.
Girnavaz 1982-1989, Panaztepe 1985-1990 ve Liman Tepe 1993-1999 kazılarına katılan
Günel, 2001 yılından itibaren “Aydın ve Mu÷la ølleri Arkeolojik Yüzey Araútırmaları” ile 2004
yılından itibaren “Çine–Tepecik Höyü÷ü Kazıları”nın baúkanlı÷ını sürdürmektedir.
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ÇøNE–TEPECøK KAZISI
Aydın øli, Çine ølçesi, Karakollar Köyü sınırlarında yer alan Tepecik Höyük’te 18.06.2004
tarih ve 2004/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nın resmî
izinleri ile 2004 yılında kazılara baúlanmıútır.
Aydın bölgesinde, Menderes’in güney kollarından Çine Çayı kenarında yer alan
Tepecik, bir taraftan güneye uzanan do÷al geçit üzerinde, di÷er taraftan ise, Çine ovasının batı
yönünde da÷ sıraları arasında oluúturdu÷u do÷al yol üzerindeki konumu ile, bölgeye özgü ve
aynı zamanda Ege dünyası ile ba÷lantıları yansıtan kültürel bir yapıyı ortaya koymaktadır.
Çine–Tepecik kazılarından elde edilen neticeler, höyükte M.Ö. 1. binyıl, Bronz ça÷ları
ve Geç Neolitik kültüre uzanan bir kronolojik geliúimi göstermiútir. Höyükte, yüzeye yakın
seviyelerde olması nedeni ile yo÷un bir tahribatı yansıtan Karia Geometrik Döneme ait kültür
tabakası úu ana kadar tespit edilen geç dönem yerleúim kalıntılarını vermektedir. Batı yamaçta,
yüzeyin hemen alt seviyelerinde açı÷a çıkartılan çatı kiremidi ile çevrili mezarlar ise, höyü÷ün
Helenistik Döneme uzanan geç dönemlerde mezarlık alanı olarak kullanım sürecini devam
ettirdi÷ini ortaya koymuútur (I. 1-2).
M.Ö. 2. binyıl yerleúmesi ile
ilgili kültür tabakaları, höyü÷ün güney
ve batı alanında gerçekleútirilen
kazılarla takip edilmiútir. Höyü÷ün
batı yamacında açı÷a çıkartılan sur
duvarı, Orta ve Geç Tunç Ça÷ına
uzanan bir kronolojide savunma
sistemine dayalı bir yerleúim
modelini
yansıtmaktadır.
Bu
yerleúme ile ilgili mimari kalıntılar
güney yönünde geniúleyen bir yayılım
alanı göstermektedir. M.Ö. 2. binyıl
yerleúmesi, Geç Tunç Ça÷ı (II. 1) ve
Orta Tunç Ça÷ı (II. 2) buluntuları
ıúı÷ında kesintisiz bir yerleúim sürecini ortaya koymuútur. Geç Tunç Ça÷ı son evrelerine (II.1a)
tarihlenen savunma sistemi ile ba÷lantılı yerleúimde, boya bezeli Miken kapları malzemeteknik, bezeme stili ve form özellikleri açısından ithal ve yerli üretim olmak üzere, Ege
dünyasının Miken kültürüne paralel bir seramik geliúimini yansıtmaktadır. Tepecik Geç Tunç
Ça÷ı yerleúmesinin en geç evresi, Miken kültürünün son evrelerini temsil eden seramik gelene÷i
ıúı÷ında, Geç Hellas III B-C evreleri ile paralel bir kronoloji vermektedir. Miken varlı÷ının
ya da etkisinin daha çok Batı Anadolu kıyı úeridinde yo÷unlaúan bir yayılım alanı gösterdi÷i
dikkate alındı÷ında, kıyı úeridinden içerde yer alan co÷rafî konumu ile Tepecik, bu kültürün
yayılım alanına yeni bir netice kazandırmıútır. Tepecik’te Orta Tunç Ça÷ı kültür tabakasına
ait mimari kalıntılar en az iki evreli bir yerleúim sürecini göstermektedir (II.2a-b). Bu kültür
tabakalarına ait seramik gelene÷i, Batı Anadolu’nun karakteristik malzeme, teknik ve kap
formlarını veren yerli seramik gruplarını oluúturmaktadır. Bölgeye özgü bol mika katkılı hamur
yapısı ve aynı zamanda yüzey iúleniúinde mika katkısına sahip astarlı fincanlar, kâseler ve gaga
a÷ızlı testi örnekleri Orta Tunç Ça÷ına özgü kap formlarını yansıtmaktadır. Öte yandan Orta
Tunç Ça÷ından daha erkene tarihlenen kalıntılar, Tepecik’te Erken Tunç Ça÷ı kültürüne ıúık
tutmuútur (III). Bu kültüre ait buluntular, Batı Anadolu’nun Erken Tunç Ça÷ı seramik gelene÷i
ve ayrıca Ege dünyasından iyi tanınan úematik mermer idoller ile dikkati çekmektedir.
Tepecik’te kültürel kalıntılar ve buluntular, yerleúmenin batı ve güneybatı yönünde
geniúledi÷ini ve höyü÷ün kesintisiz olarak tarihöncesi dönemlere uzanan bir kronolojide
de÷erlendirilebilece÷ini göstermiútir. Arkeolojik verileri, batı kazı alanında, savunma duvarı
dıúında ve güney kazı alanında Tunç Ça÷ı yerleúmeleri ve alt seviyelerinde tespit edilen
Kalkolitik Ça÷ın erken evrelerine uzanan kalıntılar ortaya koymuútur (IV).
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ÇORAKYERLER KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çankırı

ølçesi

: Merkez

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 05324057969-05057649888

e-mail

: asevim@humanity.ankara.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ayla

Soyadı

: Sevim (Erol)

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi
Antropoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 1960 yılında Kahramanmaraú-Göksun ølçesi’nde do÷du. Lisans
e÷itimini Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde lisansüstü
e÷itimini de yaptı. 1993 yılında doktor, 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesör unvanını
aldı. 20 yıldır çalıútı÷ı Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nde bölüm baúkan yardımcısı
olarak görevini sürdürmektedir.
Türkiye’de pek çok arkeolojik kazıda antropolog olarak görev yapan Sevim; iskelet
biyolojisi, primatoloji, adlî antropoloji, paleopatoloji ve paleodemografi konularında
araútırmalar ve yayınlar yaptı. Fransa, Gürcistan, Etyopya ve Yunanistan’da alanıyla ilgili kazı
ve araútırmalara katıldı.
On yıldır Çankırı Çorakyerler kazısı baúkanlı÷ını yürütmektedir.

ÇORAKYERLER KAZISI
Çorakyerler Çankırı øli, Yapraklı yolu üzerinde, úehir merkezinden yaklaúık 4-5 km.
uzaklıkta, Fatih Mahallesi’nde yer almaktadır. ølk kez 1970’li yıllarda MTA Genel Müdürlü÷ü
ile Alman Linyit Araútırmaları ekiplerinin ortaklaúa gerçekleútirdikleri çalıúmalar sırasında
keúfedilmiútir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi ve Çankırı Müzesi Müdürlü÷ü’nce ortaklaúa
gerçekleútirilen kurtarma kazılarıyla yeniden gün ıúı÷ına çıkartılan alanda, 2001 yılında Prof.
Dr. Ayla Sevim’in baúkanlı÷ında Bakanlar Kurulu Kararlı kazı çalıúmaları yürütülmektedir.
Henüz insanın ve kültürünün bulunmadı÷ı bir dönemde yaúamıú olan çeúitli faunaya ait
kalıntıların ele geçirildi÷i ve yaklaúık 8 milyon yıl eskiye tarihlendirilen bu lokalite, önemli ve
zengin fosil faunayı içermesi nedeniyle hem Türkiye hem de Dünya’da eúine az rastlanır bir
fosil yata÷ı olarak literatürde yerini almıútır.
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Çankırı’da Geç Miyosen birimleri içerisinde keúfedilen omurgalı fosiller yardımıyla bu
yörenin tarihçesi, jeolojisi ve paleoekolojisi hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Burada yer alan
Geç Miyosen çökelleri, havzanın geniúleme sonrası görülen sıkıúma rejimi altında oluúmuú
ve genel olarak akarsu-göl ortamlarında çökelmiútir. Çökelen birimler arasında bulunan
fosillerin, hem morfolojik özellikleri hem de o dönemdeki yayılımları ile omurgalı canlıların
çeúitlenmesinin açıklanması açısından büyük önem taúımaktadır.
Kazı çalıúmalarının baúlangıcından günümüze kadar elde edilen fosil buluntular
lokalitenin zengin bir faunaya sahip oldu÷unun bir kanıtıdır. Bunun yanı sıra lokalite
Anadolu’da önemli fosil buluntuları veren birkaç fosil yata÷ından birisidir. Çorakyerler
lokalitesinde Anadolu’da Miyosen Dönemin karasal biyokronolojisinin ve paleoco÷rafyasının
kurulmasında fosil memelilerin co÷rafik da÷ılımları, göç olayları ve in situ (yerinde) de÷iúimleri
tartıúmalı olmakla birlikte, her geçen yıl elde edilen yeni buluntularla daha da zenginleúen
Çorakyerler fosil faunası, gerek Anadolu gerekse Avrupa Memeli Neojen biyokronolojisindeki
bazı biyostratigrafik problemlerin çözümüne katkı sa÷lamaktadır.

Günümüzde Afrika’da yaúayan fillerin ataları Afrika’dan Avrupa ve güneydo÷u Asya’ya
göç ederken gergedan, domuz ve ayıların ataları da Afrika’ya göç etmiútir. Aynı dönemde
domuzların ve kemiricilerin ataları Asya’dan Avrupa’ya da göç etmiú ve Avrasya ile Afrika
arasında karúılıklı faunal göç olayları gerçekleúmiútir. Çankırı øli’nin de bu göç yolları üzerinde
yer alması nedeniyle Çorakyerler kazı alanından ele geçirilen fosiller, yukarıda belirtilen göç
olaylarının aydınlatılmasında yardımcı olmaktadır.
Çorakyerler’de bugüne kadar yapılan çalıúmalardan 1800’ün üzerinde fosil buluntu ele
geçirilmiútir. Buluntular arasında artiodactyla, perissodaktyla ve proboscidea’ya ait bir çok tür
mevcuttur. Dolayısıyla her bir buluntunun aile, genus ve tür düzeyindeki de÷erlendirmeleri
uzmanları tarafından yapılmaktadır.
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DASKYLEøON KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Balıkesir

ølçesi

: Bandırma

Köyü

: Ergili

ørtibat Telefonu

: (266) 725 16 66

e-mail

: tomrisbakir@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Tomris

Soyadı

: Bakır

Ba÷lıOldu÷uKurum

: Ege Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi’nde
arkeoloji e÷itimi, Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde arkeoloji doktora e÷itimi aldı. 6 yıl
Atatürk Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü’nün kurucusu olarak görev yaptıktan sonra, 1979
yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde kariyerine devam etti. 1977
yılında doçent ve 1988 yılında da profesör oldu. Ege Üniversitesi’nde bölüm baúkanlı÷ı; fakülte
kurulu üyeli÷i; fakülte yönetim kurulu üyeli÷i; Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeli÷i;
senatörlük ve Çanakkle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu baúkanlı÷ı yaptı. 1988
yılında, Bandırma/Daskyleion kazısına baúlamadan önce Pitane, Smyrna, Klazomenai, Elazı÷/
Kaleköy kazılarında kazı üyesi ve kazı baúkanı olarak bulundu. Almanca ve Türkçe olarak
yayınlanmıú kitapları ve makaleleri vardır. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesi;
Alman Alexander von Humboldt Bilim Vakfı’nın üyesi; Pers Sanatı Araútırmaları Kurumu
RøERA üyesi, Collége de France’a ba÷lı “Achemenet.Com” üyesi, Bandırma Arkeoloji Müzesi’nin
kurucu ve onur üyesidir. 1996 yılında Tomris Bakır’a Bandırma Belediyesi tarafından fahri
hemúerilik payesi verilmiútir.
DASKYLEøON KAZISI
1952 yılında Alman Arkeolog Kurt Bittel, Ergili Köyü yakınında ve Kuú Gölü (Daskylitis
Limne/Aphnitis Limne) kıyısında yer alan Hisar Tepe’yi Pers Satraplık Merkezi Daskyleion
olarak lokalize etmiútir. Alman Biyolog Curt Coswick ise aynı yıl burada var olan eko-sistemden
dolayı, bu bölgenin “Kuú Cenneti” ve aynı zamanda satraplı÷ın paradeisosu oldu÷unu
söylemiútir. Daskyleion’da ilk kazılar 1954-1960 yılları arasında Ekrem Akurgal tarafından
yapılmıútır. 1988’de Tomris Bakır bu merkezde yeniden kazılara baúlamıútır. Antik kaynaklara
ve arkeolojik verilere göre, Daskyleion’un tarihi M.Ö. 2. binyılın sonlarında, Troia Savaúları’nın
ardından gelen Aiol kolonizasyonu ile baúlar. Kazılarda sürpriz olarak, M.Ö. 800’den itibaren
burada yaúamaya baúladıkları anlaúılan Phryg’ler hakkında; Phryg alfabesi ile yazılmıú çok
sayıda epigrafik buluntu, Phryg seramikleri, bothros’u da olan bir Kybele tapına÷ının temelleri
ve Phryg kentini çevreleyen surun bir bölümü gibi kesin bulgular elde edilmiútir. Arkaik
Dönemde devam eden Lydia/Phryg hâkimiyeti Akhaemenidlerin Anadolu’ya geliúine kadar
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sürmüútür. Persler, M.Ö. 547’de Daskyleion’da bir satraplık merkezi oluúturmuúlardır. M.Ö.
547-480 yılları arasında Pharnakes, Mitrodates, Megabazos ve Megabates adları ile bilinen
satraplar Daskyleion’da genel valilik yapmıútır. Bu döneme ait arkeolojik buluntular arasında,
Miletli mimar ve heykeltraúlara yaptırılmıú ve bu nedenle “Anadolu Pers Stili” taúıyan saraylara
ait mimari bloklar ve kabartmalar, üzerlerinde Aramca ve Phryg dilinde yazıtlar taúıyan mezar
stelleri, fildiúi eserler, yarı de÷erli jasper taúından yapılmıú tabaklar, havan ve havanelleri
ve 500’ü aúkın sayıda ele geçirilen, Persepolis’teki yönetimin batıdaki satrapları ile yaptı÷ı
yazıúmaların kanıtları olan bulla’lar ile yazıúmaların ba÷lı oldu÷u bu bulla’ların korundu÷u
saray arúivi, monumental bir teras duvarı ile bu görkemli teras duvarının arkasında yer alıp
antik kente giriúi sa÷layan mermer bloklarla kaplı bir giriú yolu ve Zoroastrianizm dinine ait
bir açık hava kült alanı sayılmalıdır. M.Ö. 480-370 yılları urbanizm yönünden Daskyleion’un
“Altın Ça÷ını” oluúturmaktadır. M.Ö. 395 yılında, Satrap II. Pharnabazos döneminde, Spartalı
komutan Agesilaos tarafından tüm yerleúim yakılıp yıkılmıútır.

M.Ö. 4. yüzyıl, Anadolu’da oldu÷u gibi Daskyleion’da da satrap ayaklanmaları ile
karmaúa içinde geçmiútir. Büyük øskender, generali Parmenion’u, Granikos Savaúı’nın
ardından, M.Ö. 334 yılında, ele geçirmesi için Daskyleion’a göndermiútir. Makedonya ordusu
kenti almıú ve yakıp yıkarak Pers yaúantısına da son vermiútir. Hellenistik Dönem yapıları,
satrap saraylarından sökülen devúirme bloklar kullanılarak inúa edilmiútir. Daskyleion’da
Roma Dönemi zayıftır. Bizans Döneminde ise güçlü bir savunma sistemi yapılıp kent askerî
amaçla kullanılmıútır. Beylikler Döneminden itibaren Daskyleion’da yaúam susmaktadır.
Daskyleion ve Pers paradeisos’u (Kuú Cenneti) 2001 yılından itibaren “Arkeolojik ve Do÷al
Sit” olarak kabul edilmiú ve sit alanı kamulaútırılıp etrafı çevrilerek koruma altına alınmıútır.
Daskyleion çevresinde yer alan çok sayıda tümülüsten biri olan Kösemtu÷ Tümülüsü de kazısı
ve restorasyonu yapıldıktan sonra, kamulaútırılmıú ve etrafı çevrilerek koruma altına alınmıútır.
Bandırma’da 2003 yılında açılan yeni arkeoloji müzesinde Pers kültürü ile Zoroastrianizm
dinini yansıtan ve Daskyleion kazılarında gün ıúı÷ına çıkartılmıú eserler teúhir edilmektedir.
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DEMRE-MYRA AZøZ NøKOLAOS KøLøSESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Demre

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0312-297-82-75

e-mail

: yotuken@hacettepe.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Semiha Yıldız

Soyadı

: Ötüken

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü

Özgeçmiúi
: 1945 yılında Ankara’da do÷du. 1957-60 Almanya Bonn Nikolaos
Cusanus Ortaokulu’nu, 1960-61 østanbul Alman Lisesi, 1962-64 Ankara Kız Lisesi’ni bitirdi. 1974
yılında Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nde felsefe, 1970’te aynı üniversitede Alman filolojisi
alanında yüksek lisans, 1974 yılında sanat tarihi alanında doktora yaptı. 1981 yılında Hacettepe
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doçent, 1988 yılında aynı üniversitede profesör unvanını
aldı. 1985-89 yılları arasında T.C. Kültür Bakanlı÷ı adına Sanat Tarihi Yayın Kurulu baúkanlı÷ı,
1987-90 Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu baúkanlı÷ı, 1989-94
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü baúkanlı÷ı, 1989 yılında Alexander von Humboldt
Vakfı asil üyesi, 1990 yılında Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi, 1989-90 yılları arasında
“Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı”nda bilimsel danıúmanlık, 1992 yılından beri de
“Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı” bilimsel baúkanlı÷ı devam etmektedir. 1993 yılında
Viyana Avusturya Bilim Akademisi Anadolu’da Antik Dönem Mozaikleri Korpusu Komisyonu
üyesi, 1993-2000 yılları arasında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
baúkanı, 1994-95 Brüksel, Europalia Sergisi’nde “Türkiye’de Bizans Sanatı” sergi baúkanı,
1996 Suna-ønan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araútırma Enstitüsü bilimsel kurul üyesi, 199799 Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı baúkanı, 2000 Türk Amerikan
Araútırma Enstitüsü kurucu üyesi, 2000 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte
Kurulu üyesi, 2000-03 Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu baúkanı,
2000-03 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyesi, 2000 yılından beri DemreMyra Aziz Nikolaos Kilisesi Mimari Belgeleme ve Duvar Resimlerini Koruma-Onarım ekipleri
baúkanı, 2001 Türkiye Uluslararası Bizans Araútırmaları Kongresi komite baúkanı, 2004
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras øhtisas Komitesi üyesi, 2004-07 Hacettepe
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm baúkanlı÷ı, 2005 “Prof. Dr. Günsel Renda Onuruna Gelenek,
Kimlik, Bireúim Kültürel Kesiúmeler ve Sanat Sempozyumu”, sempozyum baúkanı, 2007,
“Kalanlar” 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans Sergisi Bilimsel Danıúma Kurulu üyesi,
2007, Birinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araútırmaları Sempozyumu Bilimsel Danıúma
Kurulu baúkanlı÷ı yapmıútır. Hâlen Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü’nde ö÷retim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
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DEMRE-MYRA AZøZ NøKOLAOS KøLøSESø KAZISI
Aziz Nikolaos Kilisesi, Orta Bizans Dönemine ait kubbeli bir bazilika olup østanbul Aya
Sofyası ve Efes Yahya Kilisesi’nden sonra uzmanlar tarafından Anadolu’daki üçüncü en önemli
Bizans yapısı olarak kabul edilmektedir. Kilise hem mimari hem de dinî açıdan büyük önem
taúımaktadır. Aziz Nikolaos’un piskoposu oldu÷u bu yapı kendisine ithaf edilmiútir.
Kilisenin arkeolojik olarak üç dönemi vardır:
-Varlı÷ı sadece duvarlardaki bazı izlerden anlaúılan, 6. yüzyıla ait bir tonozlu bazilika,
temellerine ve opus tesselatum yer döúemesine bakılırsa, bir sonraki evrenin bazilikasına göre
daha uzundur.
-Yapının kubbeli bazilika olarak yeniden yapıldı÷ı evre, kaynaklarda 8. yüzyıl olarak
geçmekle birlikte, kazı sonuçları 10. yüzyıla (II. Basileos dönemine) iúaret etmektedir, ve
Arapların yaptı÷ı tahribatı sonrasına ait olması olasıdır.
-Kuzey ve güney kısımlardaki ek yapıların 11. yüzyıla ait oldu÷u tespit edilmiútir.
Kilisenin kuzeydo÷usunda yer alan
yaklaúık 26 metrelik ek yapı kilise ile ba÷lantılı
olan Aziz’in mezar odası açısından dinî olarak
önem taúır. Yapının do÷usundaki podium açık
ayinler için özel bir buluúma yeridir. Her aralık
ayının altıncı gününde hacılar Myra úehrinden
kiliseye kadar uzanan sıra sütunlu yoldan
(embolon) gelerek kiliseyi ziyaret etmiúlerdir.
Kilisenin kuzeyinde anıtsal nitelikte
iki katlı bir episkopeion (piskoposluk sarayı)
yer alır; Aziz Sion’lu Nikolaos’un 565 tarihli
vita’sında (yaúam öyküsü) bu yapıdan
bahsedilmektedir (Vita Nikolaus Sionitae).
Kuzey ek yapı, kutsal Myrrh
ya÷ının üretimi, kutsanması (myrophylion
mekânında) ve korunması (myrophylakion mekânında) için mekânlar içermektedir. Bu
mekânlarda bulunan maddenin, kimyasal analizler sonucunda myrrhya÷ı oldu÷u belirlenmiútir.
Aziz Nikolaos’un mezarına ait ya÷ kültü, myrrh ya÷ına dayalı olup Myra úehrine de ismini
vermiútir. Ortaça÷ kaynaklarına göre bu ya÷ın kutsal, úifalı özellikleri hac ziyaretçilerini bu
merkeze do÷ru çekmiútir.
Martyrion ile kutsal gömü alanı, kilisenin úehrin nekropolisinde kuruldu÷una iúaret
etmektedir. Dinî iúlevli yapının kuzeyinde bugün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 4. yüzyıldan
19. yüzyıla kadar eser barındıran Myra kenti yer almaktadır. Bu açıdan da dinî yapının yanı sıra
kent dokusu da önem taúımaktadır.
1989 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı tarafından Aziz Nikolaos Kilisesi’nde
etkin bir kazı kampanyası sürdürülmektedir. Bu çalıúmaların raporları, Hacettepe Üniversitesi,
Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Yıldız Ötüken tarafından yayınlanmıútır. Kazılar mevcut
kilisenin kuzeydo÷usundaki ek yapı, kuzey ek yapının do÷usundaki podyum, kiliseyi kuzeyden
sınırlayan ve kilise ile kuzeydo÷u ek yapıyı kuúatan kuzey ek yapı, kilisenin kuzeyinde piskoposluk
ikametgâhı oldu÷u sanılan B yapısı, bu yapının batısında ve kilisenin kuzey arkadının devamı
niteli÷indeki K4, K5 ve K6 mekânlarının önünde kalan ve mimari içermeyen batıdaki alan, B
yapısının do÷usu, K6 mekânının güneybatısındaki F yapısı, batı avlu içindeki E yapısı, batı
alanını batıdan sınırlayan D yapısında devam etmektedir.
2000 yılında Aziz Nikolaos Kilisesi kazı çalıúmaları kapsamında, duvar resimlerinin
belgelenmesi ve koruma–onarım çalıúmalarının yapılması, ayrıca acil mimari müdahaleleri
içeren bir proje baúlatılmıútır. Proje baúta Vehbi Koç Vakfı olmak üzere, Dünya Anıtlar Fonu
– Samuel H. Kress Vakfı, Fener Rum Patrikhanesi, Antalya Valili÷i ve Alexander S. Onassis
Vakfı tarafından desteklenmektedir.
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DøDYMA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Didim

Köyü

: Didim/Yenihisar

ørtibat Telefonu

: +902568115162

e-mail

: furtwaengler@altertum.uni-halle.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Andreas E.

Soyadı

: Furtwängler

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Martin-Luther-Üniversitesi, Halle-Wittenberg

Özgeçmiúi
: 11.11.1944 tarihinde øsviçre’nin Zürih úehrinde do÷du. ølk
ve orta e÷itimini øsviçre’de Montreux, Vevey, Davos’ta aldı. Lisans e÷itimini 1964-1965
Heidelberg Halk Bilimi ve Ekonomi Bölümü’nde; 1966-1972 Heidelberg, Bern, Paris, Ankara
Klasik Arkeoloji, Nümizmatik, Eski Ça÷ Tarihi ve Prehistorya bölümlerinde, doktora e÷itimini
de 1973 yılında Heidelberg’te tamamladı.
1976-1980 DAI, Atina ùubesi’nde araútırmacı, 1981-1993 Saarlands Üniversitesi’nde
doçent, 1994- Halle-Wittenberg Martin-Luther-Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı.
1966/1969/1970/1971/1973 Pergamon-DAI; 1974/1981-1983 Demetrias/Yunanistan;
1976-1980, 1989 Samos, Heraion Yunanistan; 1989-1993 Eleutherna/Kreta/Yunanistan;
1994-1995 Gumbati (Gürcistan-kazı baúkanı); 1996-1997 Ciskaraant Gora (Gürcistan-kazı
baúkanı); 1998 -1999 Noname Gora (Gürcistan-kazı baúkanı); 2000-2001 Iori-Alasani-Gebiet
(Do÷u Gürcistan proje baúkanı); 2002 Uzun Dara, Kwemo Kedi, Taribana (kazısı baúkanı)
çalıúmalarına katıldı. 2003 yılından beri Didyma kazılarının baúkanlı÷ını sürdürmektedir.
Arkeoloji ve nümizmatik ile iliúkili çok sayıda yayını vardır.
Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraums“
(ZAKS), der „Demetrias“- und der „Didyma“- DAI bandlarının editörüdür.

DøDYMA KAZISI
Kehanet merkezleri ve Mimar Daphnis ile Paionios hakkında antik dönem yazarları ve
seyyahların sınırlı sayıdaki aktarımları, yaklaúık 110 m. uzunlu÷unda ve 59 m. geniúli÷indeki Geç
Klasik Dönem tapına÷ına ilgi uyandırmıútır. Bunlar tapına÷ın 18. yüzyılda nasıl göründü÷üne
dair veriler sa÷lamaktadır.

86

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

1769 yılında basılmıú olan “Society of Dilettanti” adlı yayının “Ionian Antiquities”
kısmında Apollon Tapına÷ı’nın mimari bezeme elemanları yayınlanmıútır. Bu yayının sonuçları
mimarların o dönemde yapı sanatı hakkında önemli bilgiler elde etmesini sa÷lamıútır. “Kutsal
Cadde”de bulunmuú olan on adet “Brankhidler” olarak adlandırılan oturan heykel ve iki adet
aslan heykeli, 1857 yılında Charles T. Newton tarafından British Museum’a taúınmıútır. ølk
arkeolojik araútırmalar Fransız arkeologlar Olivier Rayet ve Albert Thomas, 1885/6 yıllarında
Bernard Haussoullier ve E. Pontremoli tarafından yürütülmüútür. Ancak alandaki zorluklar
nedeniyle bu çalıúmaya devam etmemiúlerdir. Bundan sonra ilk olarak, Miletos ve Priene
antik kentlerinin kazıcısı Th. Wiegand, burada çalıúma iznini almıú ve çalıúmalara baúlamıútır.
Bu çalıúmalar 1905/6’dan itibaren 1913’e ve savaú sonrasında 1924 ve 1925 yılları arasında
sürmüú; tapına÷ın büyük oranda ortaya çıkarılması sa÷lanmıútır. 1941 yılında üç cilt hâlinde
yayınlanan ve detaylı bir yapı tarifine dayanan monografiyi Hubert Knackfuß’a borçluyuz.
økinci Dünya Savaúı sonrasında, Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) østanbul ùubesi tarafından
çalıúmalar 1962’de yeniden baúlatılmıútır. Arkaik Dönem yapılarını araútırmaya yönelik olan
bu çalıúmaların uzun dönem baúkanlı÷ını Rudolf Naumann, K. Tuchelt, H. Drerup ve F. Hiller
ile birlikte yürütmüútür.

K. Tuchelt baúkanlı÷ında, 60’lı yıllardan itibaren Didyma’da, odak noktasını “Kutsal
Cadde” ve çevresinde yer alan yapıların oluúturdu÷u, uzun dönem kazı çalıúmaları devam
etmiútir. Bu alandaki farklı evreler dikkatli bir úekilde tanımlanmıú ve ayrılmıútır. Bu
araútırmaların akabinde, özellikle Arkaik Dönemde su tedariki ile Klasik Dönem planlaması
hakkında önemli topografik sonuçlar elde edilmiútir. Didyma ve Miletos arasındaki “Kutsal
Cadde” terası üzerinde yürütülen di÷er araútırmalar kutsal alan hakkında önemli veriler
sa÷lamıútır.
K. Tuchelts’un baúkanlı÷ında, P. Schneider, L. Haselberger, U. Wintermeyer, H.
Bumke, A. Filgis, H. Schattner, W. Günther tarafından yürütülen çalıúmalarla mimari, seramik
ve küçük buluntular ile genel olarak tüm alan ve “Kutsal Cadde” hakkında önemli bilimsel
sonuçlar elde edilmiútir.
2003 yılından buyana çalıúmaların baúkanlı÷ını Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)
adına, A. Furtwängler yürütmektedir. Bu yeni dönem kazı çalıúmalarının merkezini tapına÷ın
kendisi ve yayılım alanı, özellikle de baúlangıçtan Geç Klasik Döneme dek olan geliúim
süreci oluúturmaktadır. Bunun yanı sıra, Francois Bertemes ile birlikte Didyma çevresindeki
Prehistorik yerleúim alanı da araútırılmaktadır.
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DøVRøöø KALESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Sivas

ølçesi

: Divri÷i

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0538.5017374

e-mail

: divrigikalesi@gmail.com,
erdaleser@cumhuriyet.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Erdal

Soyadı

: Eser

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Cumhuriyet Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü mezunu. 1992-1995 yılları arasında aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji-Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Çemiúkezek Yelmaniye
(Medrese) Camii” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1995-2000 yılları arasında yine aynı
enstitüde, “11.-14. Yüzyıllarda Anadolu-Suriye Sanat øliúkileri Cephe Mimarisinde Suriye
Etkileri” adlı çalıúma ile sanat tarihi doktoru unvanını aldı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde baúladı÷ı akademik çalıúmalarına, 2004 yılından
itibaren Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde devam
etmektedir.
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DøVRøöø KALESø KAZISI
2006 yılında “Köseda÷ Savaú Alanı Yüzey Araútırması” kapsamında, Divri÷i Kalesi ve
yakın çevresinde de ön çalıúmalar gerçekleútirilmiútir. Aynı yıl sonunda, araútırmanın Bakanlar
Kurulu Kararlı Arkeolojik Kazıya dönüútürülmesi için baúvuru yapılmıútır. Yapılan baúvurunun
kabul edilmesi ve verilen izin sonucunda, 2007 yılı Eylül ayı içerisinde kazılara baúlanmıútır.
Çalıúma sezonunun kısa olması ve ö÷retim yılının baúlamıú olması nedeni ile ilk yıl çalıúmaları
kale alanı dıúında yer alan ve Yukarı Kilise olarak bilinen yapıda gerçekleútirilmiútir. 2008 yılı
çalıúmaları; Yukarı ve Aúa÷ı kiliseler ile birlikte iç kalede sürdürülecektir.
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DÜLÜK BABA TEPESø/DOLøCHE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Gaziantep

ølçesi

: ùehitkamil

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0342-3601577

e-mail

: ewinter@uni-muenster.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Engelbert

Soyadı

: Winter

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Forschungsstelle Asia Minor, Westfälische WilhelmsUniversität Münster, Georgskommende 25, D-48143 Münster

Özgeçmiúi
: o7.04.1959 yılında Castrop-Rauxel’de do÷du. 1978–1987 lisans
e÷itimini Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü’nde;
1987 doktora e÷itimini “Die römisch-sasanidischen Friedensbeziehungen im 3. Jahrhundertn.
Chr.” (1988’da yayınlandı) konulu tezi ile Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster’de, 1996
doktora sonrası e÷itimini “Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen
des kaiserzeitlichen Kleinasien” (Asia Minor Studien 20, 1996’da yayınlandı) konulu tezi ile
Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster’de tamamladı. 2001 yılında profesör unvanını
aldı.
1992-2001 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Forschungsstelle Asia Minor
(Anadolu Araútırma Merkezi)”da asistan; 1997-..Doliche ve Dülük Baba Tepesi bölgesinde
araútırma, yüzey araútırması ve kazı çalıúmaları; 2007- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Doliche/Dülük Baba Tepesi’nde kazı baúkanı olarak görev yaptı.

DÜLÜK BABA TEPESø/DOLøCHE KAZISI
1997 ve 1998 yılarında Doliche antik kentinin konumlandı÷ı Keber Tepesi’nin yamacında
iki mithreum’un açı÷a çıkartılmasıyla, úu ana dek Jüpiter Dolichenus’un anayurdu olarak
bilinen bu kentin dinler tarihi açısından önemi daha da artmıútır.
Bu ma÷aralar, Mithras kültünün Kommagene bölgesindeki kesin olarak tespit edilmiú
ilk tapınım merkezi (Mithraeum) olma özellikleri dıúında, aynı zamanda Roma ømparatorlu÷u
genelinde bilinen en büyük kutsal alanlardır. Bu buluntu, do÷al bir ma÷ara içinde ortak
giriúli yan yana iki mithreum’un bulunması ve her ikisinin de kendilerine ait birer kült resmi
ihtiva etmesi yönünden de, tüm Roma ømparatorlu÷u’ndaki tek örnektir. Bundan dolayı
çalıúmalarımızın ilk a÷ırlıklı amacı iki kült yerinin araútırılmasına yönelik olmuútur.
Doliche antik kentinin önemli kutsal alanlarını ve aralarındaki ba÷lantılarını gösteren
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bir topografik haritasının çıkartılması, güney Kommagene bölgesinin bu önemli yerleúim
merkezinin dokümantasyonu için büyük önem teúkil etti÷inden bu konuya yönelik çalıúmalar
geçti÷imiz yıllarda tamamlanmıútır.
2001 yılında ilk defa, bilim dünyasında Jüpiter Dolichenus’un tapına÷ının bulundu÷u
düúünülen, Dülük Baba Tepesi’nde sistematik araútırmalar yapılmıútır. Dülük Baba Tepesi’nin de
topografik bir haritasının çıkartılması ve tepede jeofizik araútırmasının yapılması çalıúmaların
ilk aya÷ını oluúturmuútur. Jeofizik çalıúmaları, Jüpiter Dolichenus’un kutsal alanında yüzeyde
görünmeyen yapı kalıntılarının tespiti için yapılmıútır. 2002 yılında ise jeofizik metotlarıyla
tespit edilen buluntuların gün ıúı÷ına çıkartılması amacıyla kazı çalıúmaları yürütülmüútür.

2003-2007 yılları arasında gerçekleútirilen kazılarda tarihî Dülük Baba Tepesi’nin bir
kutsal alan oldu÷una dair önemli veriler elde edilmiútir. Dülük Baba Tepesi’nin önemi uzun
zamandan beri bilim dünyasında, hem yurt içinde hem yurt dıúında bilinmektedir. Bu kutsal
alanın köklerinin Jüpiter Dolichenus’tan önce Hitit ùimúek Tanrısı Tesub Hadad’a kadar
uzandı÷ı da bilgilerimiz arasındadır. Ancak bu bilgileri destekleyen kesin veriler 2003-2007
yılları kazı çalıúmalarından sonra ortaya çıkartılmıútır. Araútırmalarımız esnasında ele geçirilen
buluntularla, Dülük Baba Tepesi’nde M.Ö. 1. binyıldan Hıristiyanlık dönemine kadar uzanan
bir kült tarihçesi tespit edilmiútir. Bu özelli÷iyle Dülük Baba, Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde
önemli bir yer teúkil etmektedir. Kazı boyunca bulunan çeúitli formlardaki mühürler, bir
kutsal alan içerisinde ele geçirilen ve kapalı bir kontekse dahil ender buluntulardandır. Farklı
malzemelerden yapılmıú 198 adet kolye taúı, skaraboidler, baskı ve silindir mühürler, boncuklar
ve beú adet bronz kolye ucu 2006 kampanyasında neredeyse hiç zarara u÷ramadan altı farklı
katmanda toplu halde gün ıúı÷ına çıkartılmıútır. ùu ana kadar Dülük Baba Tepesi’ndeki
çalıúmalarımız esnasında ortaya çıkartılan boncukların sayısı 1050’yi, a÷ırlıkla Geç Demir
Ça÷ından kalma damga ve silindir mühürlerin sayısı ise 250’yi aúmıútır. Bu miktarda ve kalitede
daha önce Türkiye’nin hiç bir yerinde bu tip buluntuya rastlanmamıútır. Bazalt taúından
yapılma 1.30x0.70 m. büyüklü÷ünde bir stel ile Jüpiter Dolichenus’un kendi ana vatanında
bulunmuú ilk tasviri gün ıúı÷ına çıkartılmıútır.

91

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

EFES KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Selçuk

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Fritz

Soyadı

: Krinzinger

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

:-

Özgeçmiúi

:-

EFES KAZISI
ølk ça÷ın en ünlü kentlerinden biri olan Efes, Küçük Menderes Nehri’nin deltası
üzerinde kurulmuútur. O dönemdeki korunaklı limanının, øran’daki Susa’dan baúlayan Kral
Yolu’nun denize ulaútı÷ı yer olması kentin önemini arttırmıútır. Bir kent devletçi÷i iken Roma
ømparatoru Augustus Döneminde Asya eyaletinin baúkenti olmuú ve nüfusu M.Ö. 1.-2. yüzyılda
o dönem için çok fazla olan 200.000 kiúiyi aúmıútır. M.Ö. 6. yüzyılda bilim, sanat ve kültürde
Milet ile birlikte en ön sırada yer almıútır.
Kentteki en eski buluntular M.Ö. 6. binyıla tarihlenen Çukuriçi Höyük’teki Neolitik Ça÷
kalıntılarıdır. Ayasuluk Tepesi’nde ise Eski Tunç Ça÷ına tarihlenen bir Hitit Dönemi yerleúimi
vardır. Burasının adı Hitit yazılı kaynaklarında Apasas olarak geçmektedir. Dilbilimcilere göre
Efes kelimesi Apasas’tan türemiútir. Herodot’a göre M.Ö. 1. binyıllarında kentte Anadolu’nun en
eski halkı olmakla övünen Karyalılar ve Lelegler yaúarken, batıdan göçmenler gelmiú ve burada
bir koloni kurmuútur. Ana Tanrıça olarak büyük tapınım gören Kybele, kolonistlerin geliúiyle
Efes Artemisi adını almıútır. Artemis adına yapılan tapınak daha o dönemde dünyanın yedi
harikasından birisi sayılmıútır. Kent 7. yüzyılda Kimmerler’in, M.Ö. 560 yılında Lydialılar’ın,
daha sonra da Persler’in saldırılarına u÷ramıútır. Büyük øskender ile birlikte özgürlü÷üne
yeniden kavuúan kent, Lysimakhos zamanında, Miletli Hippodamos’un buldu÷u “ızgara
plan”a göre yeniden kurulmuútur. Kent deniz ve kara ticareti ile Roma Döneminde Asya’nın
en büyük ve zengin metropolü hâline gelmiútir. M.Ö. 4. yüzyılda limanın dolması nedeniyle
ticaret gerilemiú, Efes denizden uzaklaúmıútır. 7. yüzyılda Araplar bu kıyılara saldırmıú, úehir
savunması daha kolay olması sebebiyle Ayasuluk Tepesi’ne taúınmıútır. 13. yüzyılda buraya
gelen Türkler kenti imar ederek cami, han, hamam gibi yapılarla donatmıútır.
* Efes kazısı ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlü÷ümüz arúivinden derlenmiútir.
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Efes’teki ilk arkeolojik kazılar British Museum adına J. T. Wood tarafından 1869 yılında
baúlatılmıútır. Wood’un ünlü Artemis Tapına÷ı’nı bulmaya yönelik bu çalıúmalarına 1904
yılından sonra D. G. Hogarth devam etmiútir. Bugün de çalıúmalarını sürdüren Avusturyalıların
Efes’teki kazıları ilk olarak 1895 yılında Otto Benndorf tarafından baúlatılmıútır. Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü’nün 1. ve 2. Dünya savaúları sırasında kesintiye u÷rayan çalıúmaları 1954
yılından sonra aralıksız devam etmiútir.
Efes’te Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün çalıúmalarının yanı sıra 1954 yılından itibaren
Efes Müzesi de T.C. Kültür Bakanlı÷ı adına kazı, restorasyon ve düzenleme çalıúmalarını
sürdürmektedir.
100 yıldan fazla bir süredir devam eden bu çalıúmalar ile bir yandan Efes tarihine ve
Anadolu arkeolojisine yeni boyutlar kazandıran bilimsel sonuçlar elde edilmekte, di÷er yandan
kazılar sonucu açı÷a çıkarılan önemli yapı ve anıtlar restore edilerek aya÷a kaldırmakta ve
çevreleri ile birlikte düzenlenmektedir.
Efes antik kenti kazı projesi,
kentteki anıtsal yapılar, yamaç evlerinde
sürdürülen kazı, belgeleme, restorasyon
ve konservasyon çalıúmalarının yanı
sıra Selçuk’ta bulunan Beylikler Dönemi
eserlerinin, Belevi’de bulunan mezar
anıtının belgelenririlmesi, restorasyonu
çalıúmaları ile çevre araútırmalarını da
kapsayan geniú çaplı bir çalıúmadır.
Kazı ekibinde konularında uzman
yaklaúık 200 üye görev yapmaktadır.
Efes, tarihi boyunca birçok kez
yer de÷iútirdi÷inden kalıntıları geniú
bir alana yayılmıútır. Yaklaúık 8 km²lik
bir alana yayılan bu kalıntılar içinde
kazı-restorasyon ve düzenleme çalıúmaları yapılmıú, ziyarete açık olan bölümler úunlardır;
1-Ayasuluk Tepesi (ø.Ö. 3. binyıla tarihlendirilen en erken yerleúim ile Bizans Devrine
ait, Hıristiyanlık dünyası için büyük önem taúıyan St. Jean Kilisesi),
2-Artemision (ø.Ö. 9.-4. yüzyıllara ait önemli bir dinî merkez; dünyanın yedi harikasından
biri olan Artemis Tapına÷ı),
3-Efes (Arkaik-Klasik-Hellenistik-Roma ve Bizans Devri yerleúimi),
4-Selçuk (Selçuklu, Osmanlı Dönemi yerleúimi ve bu yerleúimi barındıran, bugün
önemli bir turizm merkezi olan modern kent).
Efes Müzesi tarafından son yıllarda yapılan kazılar:
1- Çukuriçi Höyü÷ü: Magnesia Kapısı’nın güneybatısında bulunmaktadır. Elde edilen
buluntulara göre ø.Ö. 4. binyıla dek giden prehistorik yerleúim ortaya çıkarılmıútır.
2- Ayasuluk Tepesi Kazıları: Kalenin güneydo÷u yamaçlarında sürdürülmektedir. Elde
edilen buluntular ıúında ø.Ö. 3500 yıllarına inmektedir.
Efes kazıları baúkanlı÷ı, 1988 yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararı ile Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü adına Ord. Prof.Dr.Fritz Krinzinger tarafından sürdürülmektedir.
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ELAIUSSA SEBASTE (AYAù) KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

: Erdemli

Köyü

: Yemiúkum-Ayaú

ørtibat Telefonu

: +903245222046
+390649913852

e-mail

: eugenia.equini@uniroma1.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Eugenia

Soyadı

: Equini Schneider

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche,
Antropologiche dell’Antichità–Università di Roma “Sapienza”–
P.le Aldo Moro 5–00185 Roma-Italy

Özgeçmiúi
:Roma Eyaletleri Arkeolojisi Kürsüsü baúkanı ve ùark Arkeolojisi
øhtisas Okulu profesörüdür. Roma’daki “Istituto Archeologico Germanico” üyesidir. Araútırma
faaliyetleri baúlıca aúa÷ıdaki konulardadır.
1. Roma ve Kuzey Afrika’daki Eyalet heykelleri (Il Museo di Porto Torres- Catalogo
delle sculture, Roma 1979- La Tomba di Nerone sulla Via Cassia. Studio sul sarcofago di
Publio Vibio Mariano, Roma 1981-)
2. Roma Döneminde do÷u eyaletlerine iliúkin sorunlar: Hierapolis (Türkiye):
Nekropolün incelenmesi ve yayımı (1971); Arslantepe (Malatya) (Türkiye): Roma ve Bizans
Dönemi tabakalarının kazı çalıúmaları ve yayımlanması (1970-73); Suriye, Palmira: ø.S. III.
yüzyılda kentin incelenmesi (Septimia Zenobia Sebaste-Roma 1993); Ürdün: La città di Petra,
Roma 1997; Hilar-Ergani (Do÷u Anadolu): Kuzey Mezapotamya’daki Roma yerleúimlerinin
tespiti yüzey araútırması baúkanlı÷ı, (1990-1992 yıllarında çeúitli makaleler ve konferanslarda
raporlar); Kapadokya (Türkiye): Roma Döneminde mahaldeki tarihî-çevresel ortamın
belirlenmesi yüzey araútırmaları baúkanlı÷ı (1993-1994: Varia Cappadocica, in Arch.Class.
XLIX, 1997); Elaiussa Sebaste (Türkiye)-1995 yılından itibaren baúkanlı÷ında sürdürülen antik
kentteki araútırma ve inceleme çalıúmalarına iliúkin yayınlar: Elaiussa Sebaste I, Le campagne
di scavo 1995-1997, Roma 1999; Elaiussa Sebaste II, Un porto fra Oriente e Occidente, I-II,
Roma 2003.

94

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

ELAIUSSA SEBASTE KAZISI
Elaiussa Sebaste, ilk kez Geç Hellenistik Dönemde (ø.Ö. II.-I. yüzyıl) iki do÷al körfezi
birbirinden ayıran bir yarımadada kurulmuútur. Augustus zamanında Kapadokyalı Archelaos’a
emanet edilerek Roma ømparatorlu÷u’nun deste÷iyle Sebaste unvanını kazanmıútır.
Vespasianus tarafından Kilikia Eyaleti’nin kurulmasından sonra (ø.S. 72), özellikle II.III. yüzyılda geniúlemesiyle ekonomik ve kentsel geliúme dönemini yaúamıú, kısa süren bir
gerileme döneminin ardından, Geç ømparatorluk ve Erken Bizans Döneminde (ø.S. V.-VII.
yüzyıl) tekrar önemli bir ticarî merkez olmuútur. Elaiussa Sebaste VII. yüzyılın ikinci yarısında
terkedilmiútir.
1995 yılında ilk arkeolojik
araútırmalara baúlanan ören yerinde,
1995-1999 yıllarında ø.S. II. yüzyıla
ait bir tiyatro kazılmıútır. Tiyatronun
içinde úehir sukemerinin bir kısmı,
yapının inúasından önceki dönemlere
ait küçük bir hamam ve bir Roma
villası bulunmuútur.
Tiyatronun güneybatısında,
orta kısımda bir tholos ile dörtgen
planlı Roma Dönemi agorası yer
almaktadır. Yapı bütününün içinde
denizle ilgili ö÷elerin temsil edildi÷i,
agoranın yapımından önceki bir
döneme ait mozaik bir zemin
bulunmuútur. Agora, ø.S. V. yüzyıl
boyunca üç nefli ve karúılıklı iki
apsisli bir Hıristiyan bazilikasına
dönüútürülmüútür.
Söz
konusu
mekânın opus sectile yer döúemesi restore edilmiútir.
II. yüzyılın ikinci yarısında inúa edilen mozaik tabanlı liman hamamı 1999-2002 kazı
sezonlarında ortaya çıkarılmıútır. Hamamın bazı mekânları, ø.S. IV. yüzyıldan ø.S. VI. yüzyıla
uzanan bir süre içinde elsanatları üretim yerleri olarak kullanılmıútır.
1995-1996 yıllarında kazılan Bizans Dönemine ait küçük bazilikanın opus sectile zemin
döúemesi restore edilmiútir.
2000 yılından itibaren yapılan araútırmalarla, kuzeydeki limana bakan bir portik ile ø.S.
V. yüzyılın sonu, VI. yüzyılın baúına tarihlendirilebilen bir Bizans sarayı günıúı÷ına çıkarılmıútır.
Sarayın ortasında yuvarlak planlı bir portik ile etrafında iki apsisli bir mekân ve tonozlu di÷er
odalar yer almaktadır. Son dönem araútırmalarında mahallin Roma kanıtları bulunmuútur.
2005-2007 kazı sezonlarında güney yarımadasındaki kentin ticarî ve sivil yerleúim
alanlarında incelemelere baúlanmıútır.
Kentin güneyinde bulunan Roma Dönemine ait yüksek podyumun üzerinde yer alan
peripteros Korinth düzeni bir tapına÷ın peristasis kısmının içine, ø.S. V. yüzyıl sonu ve VI.
yüzyıl baúında bir Hıristiyan kilisesi yerleútirilmiútir.
Elaiussa Sebaste’nin dıú kısmında zengin nekropoller yer almaktadır.
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ENEZ (AøNOS) KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Edirne

ølçesi

: Enez

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Sait

Soyadı

: Baúaran

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi

Özgeçmiúi
: E÷itimini Samanda÷ Atatürk ølkokulu, Samanda÷ Orta Okulu,
Antakya Lisesi, østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde
tamamladı. Almanya-Mainz, Römisch Germanisches Zentralmuseum’un laboratuvarında
konservasyon-restorasyon teknikleri konusunda çalıúmalar yaptı.
1971 Tarsus Arkeoloji Müzesi’nde asistan, 1973-1975 Almanya-Frankfurt Römisch–
Germanische Kommission des Deutsches Archaeologisches Institut’de arkeolojik kazılar öncesi
arazinin elektromagnetik yöntemlerle araútırılması ve buluntu restorasyonu alanlarında teknik
eleman kadrosunda çalıútı.
1976-1995 østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Kürsüsü’nde görev aldı. 1995 yılında kurdu÷u østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taúınabilir
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün baúkandır.
1997-2001 yılları arasında østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu,
2004 yılından beri de Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü østanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesidir.
1966-1982 Çavuútepe, Toprakkale (Van), 1975-1987 Efes kazılarında konservasyon ve
restorasyon çalıúmalarına katılan Baúaran, 2000-2002 “Mo÷olistan, Orhun Anıtlarını OnarımKoruma Projesi” yürütücülü÷ünü üstlendi (TøKA adına). 2006 yılından beri Yenikapı’daki
Teodosius Limanı’nda ortaya çıkmakta olan Bizans Dönemi gemilerin koruma, onarım ve
rekonstrüksiyon çalıúmalarına ait projenin yürütücülü÷ünü sürdürmektedir ve 1994 yılından
itibaren “Enez Kazısı” baúkanıdır.
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ENEZ (AøNOS) KAZISI
Eski Ça÷ yazarlarından Herodotos, Strabon, Stephanos Byzantinos Ainos’un ilk
önce Aiolialılar, daha sonra Mytilene (Midilli) ve Kymeliler tarafından bir koloni olarak
kuruldu÷undan söz ederler. Yine Strabon ve St. Byzantinos, Aios’ta, kolonizasyondan önce
Poltyobria ve Apsinthos adında yerli Thraklar’ın kurdu÷u kentlerin varlı÷ını bize aktarırlar.
Ainos, M.Ö. 7. yüzyılda bir polis devleti olarak tarih sahnesine çıkmıútır. Ancak, Hoca Çeúme
Höyü÷ü kazıları ile çevrede yapılan yüzey araútırmalarından elde edilen veriler, bölgeye Neolitik
Ça÷dan (M.Ö. 6500) itibaren yerleúildi÷ini ve bu iskânın Kalkolitik, Tunç ve Demir ça÷larında
devam etti÷ini göstermiútir. Enez içindeki ilk yerleúim, kentin en yüksek tepesi olan, bugün
üzerinde Ortaça÷ kalesi bulunan akropoliste olmuútur. Do÷u ve kuzeyinde birer kapısı olan
kalenin kuzeybatısında, iki tarafı kuleler ve kalın duvarlarla korunmuú büyük bir iç liman yer
almaktadır.

Akropoliste hâlen sürdürülen çalıúmalarda, ana kaya yontularak içinde úarap
dinlendirmek amacıyla yapılan ve dar koridorlarla ba÷lantıları olan dört mahzen ortaya
çıkartılmıútır. Bu birimlerden, Arkaik, Klasik ve Helenistik dönemlere ait oldukları anlaúılan
zengin buluntular ele geçirilmiútir. Mahzenlerin yer aldıkları kayanın üstündeki tabakada
Arkaik Ça÷da baúlayan ve kesintisiz olarak günümüze kadar devam eden kültür katları tespit
edilmiútir. Bunların dıúında bir kısmı günümüze kadar ayakta gelebilen ve Bizans Döneminin
en güzel yapıtları arasında bulunan iki úapel ile Ayasofya Kilisesi (Fatih Camii) yer almaktadır.
Bugünkü úehrin merkezinde, tabanı mozaikle döúenmiú bir Roma villası gün ıúı÷ına
çıkartılmıútır. Enez kentinin do÷usundaki Taúaltı yamacında, eldeki verilere göre M.Ö. 5. ile
M.S. 6. yüzyıllar arasında kullanıldı÷ı anlaúılan, içinde görkemli anıtlar ve zengin buluntular
içeren çeúitli lahitlerin yer aldı÷ı nekropol ortaya çıkartılmıútır. Ayrıca, Çakıllık mevkiinde
Klasik Döneme ait Ainos kentinin ikinci nekropolü bulunmuútur. Bu nekropolde ço÷unlukla
Klazomenai tipi piúmiú toprak lahitler ile kremasyon için kullanıldıkları saptanan bronz ve
piúmiú toprak hydrialar gün ıúı÷ına çıkarılmıútır. ùehrin do÷u kenarında yer alan Çataltepe
Tümülüsü’nde Trak ve Makedon ö÷elerinin birlikte kullanıldı÷ı dromoslu, beúik tonozlu mezar
odası ortaya çıkarılmıútır. Kalenin batısında bulunan Pan Ma÷arası ùapeli’nin duvarlarındaki
freskler ile úehrin güney kenarında yer alan Has Yunus Bey Türbesi ve çevresindeki Osmanlı
Dönemi sandukalı lahitler aya÷a kaldırılarak onarılmıútır.
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ERYTHRAø KAZISI
KAZININ YERI
øli

: øzmir

ølçesi

: Çeúme

Köyü

: Ildır

ørtibat Telefonu

: 312 3103280-1043

e-mail

: erythraikazisi@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ayúe Gül

Soyadı

: Akalın

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: 04.03.1967 tarihinde Ankara’da do÷du. 1978-1984 Ankara
Bahçelievler Deneme Lisesi’nden mezun oldu. 1984-1988 A.Ü. Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda “Troas Limantepe Larisa’sı” konulu tezi ile lisans;
1988-1990 A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Klasik
Arkeoloji Bölümü’nde “Troia Bölgesi Skepsis ve Hamaksitos ùehirlerinin Tarihi ve Arkeolojik
Araútırmaları” konulu tezi ile yüksek lisans; 1990-1999 A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
Anabilim Dalı, Eskiça÷ Tarihi Bilim Dalı’nda “Troia Bölgesinde Hellenistik Synoikisis’e De÷in
Sosyal-Politik Geliúim” konulu tezi ile doktora e÷itimini tamamladı.
1990 Ocak-Mart Historisch-Archeologischer Freundeskreis e.V’nin bursuyla Münster
Üniversitesi, Asia Minor Enstitüsü’nde (Prof. Dr. E. Schwertheim danıúmanlı÷ında araútırma
bursu); 1991-1993 Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) araútırma ve 19911994 e÷itim bursuyla Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi, Eskiça÷ Tarihi Bölümü
ve bölüme ba÷lı Asia Minor Enstitüsü’nde (Prof. Dr. Elmar Schwertheim danıúmanlı÷ında
yürütülmüútür); 1991 Ekim-1994 Kasım Almanya, Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi
ve øngiltere University College of Swansea’de misafir ö÷renci/araútırmacı; 1993 Kasım-1994
Mart Münster Üniversitesi bursu ile Asia Minor Enstitüsü’nde misafir araútırmacı/asistan
(Prof. Dr. Elmar Schwertheim danıúmanlı÷ında); 1994 Mart-Kasım ERASMUS ö÷renci de÷iúim
programı ile University College of Swansea, Eskiça÷ Tarihi Bölümü’nde (Almanya’dan Prof. Dr.
E. Schwertheim ve øngiltere’den Prof. Dr. Stephen Michell danıúmanlı÷ında) araútırmalarda
bulundu.
1995 Türk-Amerikan ølmi Araútırmalar Derne÷i’nin (ARIT) doktora projesine verdi÷i
malî destek bursu; 2003 Mayıs-Temmuz Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
‘in eski bursiyerlerine verdi÷i tekrar davet-araútırma bursu aldı.
1990-1999 A.Ü, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Eskiça÷ Tarihi Anabilim Dalı’nda
araútırma görevlisi olarak göreve baúladı. 1999-2003 yılında aynı anabilim dalında doktor,
2003 yılında yardımcı doçent unvanını aldı.
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Ekip üyesi olarak; Smintheion (1985-1997), Neandreia (1988-1992), Aleksandria Troas
(1993-1996), Menenmen yüzey araútırması (2001), Limantepe (2002-2006) kazısına katıldı.
2006 yılından itibaren Erythrai antik yerleúiminde gerçekleútirilen kazıların baúkanlı÷ını
yürütmektedir.

ERYTHRAø KAZISI
Erythrai antik yerleúimi øzmir Karaburun Yarımadas’ında, øzmir’den yaklaúık 60
km. uzaklıktaki Çeúme’nin Ildırı Köyü’nde yer almaktadır. Antik kaynaklar ve yazıtlara
göre oniki øon devletinin önde gelenlerinden biri olan Erythrai, Arkaik Dönem öncesinden
itibaren Ege dünyasında kültürel ve politik alanlarda etkin rol oynamıútır. 1965-1982 yılları
arasında yürütülen Ankara Üniversitesi kazılarında bulunan Sub-Geometrik, yo÷un Arkaik,
Klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait çeúitli buluntu ve kalıntılar da, yerleúimin söz
konusu önemini kanıtlar niteliktedir. Bununla beraber, belirtilen dönemlere ait buluntuların
yerleúimde kesintisiz olarak ele geçirilmesi úüphesiz øonia kronolojisi problemlerine de ıúık
tutacak olması açısından önem taúımaktadır.

Erythrai antik yerleúiminde arkeolojik kazılara ilk olarak 1965 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Co÷rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü kurucularından Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal tarafından baúlanmıútır. Kazı ve restorasyon çalıúmaları 1970 yılından 1982 yılına kadar
devam etmiú bu süreç içinde yine fakültemiz ö÷retim üyesi Prof. Dr. Cevdet Bayburtluo÷lu da
kazıları “eú baúkan” sıfatıyla yürütmüútür. ølk Nesil Erythrai kazıları çeúitli nedenlerle yarım
kalmıú, böylece bu önemli øon üssü de ortaya çıkarılamayıp buluntularıyla bilim dünyasına
yeterince tanıtılamamıútır. Buradan amaçla yola çıkılarak Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Coúkun Özgünel baúkanlı÷ında Erythrai’da bir yüzey araútırmasına baúlanmıútır. 2006 yılında
yapılan ön araútırmalar referans gösterilerek Bakanlar Kurulu kararıyla, Ankara Üniversitesi
adına, Yrd. Doç Dr. Ayúe Gül Akalın’ın baúkanlı÷ında “II. Nesil Ankara Üniversitesi Erythrai
Kazı ve Araútırmaları” olarak adlandırılan proje hayata geçirilmiútir.
2006 ve 2007 sezonlarında, topografik planın tamamlanması, “Co÷rafi Bilgi Sisteminin
(GIS)” oturtulması ve eski kazılarda ele geçirilen ayrıca hâlen arazide da÷ınık durumda bulunan
Erythrai buluntuları ve kalıntılarının belgelenmesi, ayrıntılı çizimlerinin yapılması ve dijital
ortamda envanterlenmesi iúlerine baúlanmıú; ilk kazı döneminde açı÷a çıkartılmıú ama hızla
tahrip olan tiyatro, Cennettepe Roma villaları ve mozaikli tabanları, Hellenistik-Roma Dönemi
ev komplekslerinin konservasyonlarının yapılmasına baúlanmıútır.
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GORDøON KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Ankara

ølçesi

: Polatlı

Köyü

: Yassıhöyük

ørtibat Telefonu

: 312 22 19

e-mail

: gksams@imap.unc.edu

KAZI BAùKANININ
Adı

: G. Kenneth

Soyadı

: Sams

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Pennsylvania Üniversitesi, North Carolina Üniversitesi

Özgeçmiúi
: B.A., Cincinnati Üniversitesi Klasik Bilimler Bölümü, 1965;
Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü, 1971 mezunudur. North Carolina
Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde profesör olarak görevini sürdürmektedir.
Yassıada, Türkiye (sualtı), 1967; Korintos, 1968; Stobi, Makedonya, 1972; Patara,
Türkiye (yüzey araútırması) 1974 çalıúmalarına katıldı.
1967’den beri heyet üyesi olarak katıldı÷ı Gordion kazılarının 1988’den beri baúkanlı÷ını
sürdürmektedir.
1969-1970 Türkiye Amerikan Araútırma Enstitüsü Ankara ùubesi’nde müdür; 1970-71
University of North Carolina at Chapel Hill Sanat Tarihi Bölümü’nde geçici asistan; 1971-76
UNC-CH Klasik Bilimler Bölümü’nde asistan olarak görev yaptı. 1976-1987’de aynı bölümde
doçent, 1987’de de profesör unvanını aldı.

GORDøON KAZISI
Sakarya (eski Sangarios) Nehri’nin sa÷ kıyısında yer alan eski Frig baúkenti Gordion,
Alman klasik bilimler araútırmacısı Alfred Körte tarafından 1893 yılı kasım ayında keúfedilmiútir.
Alfred Körte, yedi yıl sonra, 1900 yılında, kardeúi Gustav’la beraber üç aylık bir kazı sezonu
gerçekleútirmiútir. Körte’nin kazısı, øç Anadolu’nun en erken bilimsel kazılarından biri olarak
sayılabilmektedir. Körte kardeúler ana höyükte (Yassıhöyük) M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilen
tabakalara rastlamıútır. Körte kardeúler tarafından Gordion civarında bulunan yaklaúık 100
tümülüsten beú tümülüs; bugün Körte I-V olarak adlandırılan tümülüsler açılmıútır. Bunlardan
M.Ö. 8. yüzyılın birinci yarısına tarihlendirilen Körte Tümülüs III’ün ölü hediyeleri özellikle
zengin idi.
Körte kardeúlerin çalıúmalarından tam 50 yıl sonra, 1950 yılında Rodney S. Young,
Pennsylvania Üniversitesi sponsorlu÷unda yeniden kazılara baúlamıútır. Young’un
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yönetiminde, Gordion kazıları 17 sezon boyunca (1950-1973) sürdürülmüútür. Ana höyükteki
kazıların ço÷u höyü÷ün do÷u yarısında gerçekleútirilmiútir. Söz konusu kazı alanında, üstteki
Hellenistik yerleúimler ve altaki hem eski hem yeni Frig anıtsal sitadellerinin büyük kısmıları
açı÷a çıkartılmıútır. ølk kazı yıllarında, daha eski Tunç Ça÷ına ait yerleúimlere derin bir
sondajda rastlanıp daha sonraki yıllarda bu devir az incelenmiútir. Höyük dıúında, Young’un
yönetiminde M.Ö. 9. yüzyıldan Hellenistik Döneme kadar tarihlendirilen 25’ten fazla tümülüs
kazılmıútır. Tümülüsler arasında muhteúem “MM Tümülüsü” ve yakınındaki zengin bir
çocu÷un gömüldü÷ü “P Tümülüsü” sayılabilir. Bazı tümülüslerin altında daha eski kalıntılara;
Frig evleri ve Eski Hitit (M.Ö. 17.-15. yüzyıl) Dönemine ait bir mezarlı÷a rastlanmıútır. Ana
höyü÷ün güneydo÷usunda, “Küçük Höyük” adlandırılan tepede, yüksek kerpiç platformun
üstünde iki katlı bir kerpiç kale meydana çıkartılmıútır. Söz konusu platform ile kale büyük
ihtimalle Lidyalılar tarafından M.Ö. 7. yüzyıl sonu veya 6. yüzyıl baúında kurulmuútur.
Kalenin kuúatmadan sonra gerçekleúen ve M.Ö. 540’lara tarihlenen yıkılması, büyük olasılıkla
Gordion’un Persler tarafından zaptedildi÷ini göstermektedir.

Rodney Young’ın 1974 yılında trafik kazasında vefat etmesinin ardından 1974-1987 yılları
arasında Gordion’da kazı çalıúmaları gerçekleútirilememiútir, ancak yayın için araútırmalara ve
onarımlara devam edilmiútir. 1988 yılından beri G. Kenneth Sams’ın baúkanlı÷ında ve Mary M.
Voigt’in yardımcılı÷ında yeni dönem kazıları sürdürülmektedir. Bu dönemde hedefler arasında
stratigrafik sorunların incelenmesi ile beraber az veya hiç kazılmamıú alanların araútırılması
sayılabilir. Örne÷in, ana höyü÷ün batı yarısındaki Young ve Körte kardeúlerin eski açmalarında
yeniden kazılara baúlanmıú ve Young’un büyük kazı alanında daha önce tespit edilememiú,
Demir Ça÷ının baúlangıcına ait tabakalara rastlanmıútır. “Küçük Höyük”ün etrafındaki yeni
kazılarda kerpiç platform, kale, Frig tabakaları ve yapıları meydana çıkartılmıútır. Ana höyü÷ün
batısında yapılan yüzey araútırması ve kazıya göre olasılıkla M.Ö. 8. yüzyıla tarihlendirilen
bir yerleúimin oldu÷u tespit edilmiútir. Gordion bölgesinde yapılmıú olan yüzey araútırmaları
ile Frig baúkentinin yerel iliúkileri daha iyi bilinecek, jeomorfolojik incelemelerle de bölgenin
antik do÷al çevresi daha net bir úekilde gözlemlenebilecektir.
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GÖBEKLø TEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: ùanlıurfa

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Örencik

ørtibat Telefonu

: 0049 173 725 75 26
0090 542 586 14 25

e-mail

: kls@orient.dainst.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Klaus Peter

Soyadı

: Schmidt

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Alman Arkeoloji Enstitüsü-Berlin (DAI-Orient-Abteilung,
Berlin)

Özgeçmiúi
: Prof. Dr. Klaus Peter Schmidt 1953 yılında Almanya’da
Feuchtwangen úehrinde do÷du. Nürnberg-Erlangen ve Heidelberg üniversitelerinde prehistorik
arkeoloji, klasik arkeoloji ve jeoloji e÷itimi aldı.
1983 yılında, “Elazı÷-Norúuntepe Kazısı Çakmaktaúı Endüstrisi” konulu doktora
tezini Heidelberg Üniversitesi’ nde, 1999 yılında; “ùanlıurfa Nevalı Çori Kazısı Çakmaktaúı
Buluntuları” konulu doçentlik tezini Nürnberg-Erlangen Üniversitesi’nde bitirdi. 2006 yılında
aynı üniversitenin Prehistorya Bölümü’nde profesör unvanı aldı.
1984-86 yıllarında Alman Arkeoloji Enstitüsü Seyahat Bursu’na, 1986-1989 ve 19961998 yıllarında iki kez Alman Araútırma Vakfı Araútırma Bursu’na layık görüldü.
Klaus Schmidt, 2001 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü Berlin ùubesi’nde
Göbekli Tepe projesi baúkanı olarak ve 1999 yılından beri Erlangen Üniversitesi Prehistorya
Bölümü’nde ö÷retim görevlisi olarak araútırmalarına devam etmektedir.
1978 yılından itibaren Türkiye’de Norúuntepe, Lidar, Nevali Çori kazılarına ekip üyesi
olarak katılan ve 1995 yılından itibaren ùanlıurfa’da Gürcütepe ve Göbekli Tepe kazılarını
yürütmekte olan Klaus Schmidt’in uzmanlık alanı Yakındo÷u Neolitik ve Paleolitik ça÷lar,
Prehistorik Ça÷ sembolizmi ve ikonografisidir.
Norúuntepe kazısı üzerine iki kitabı (Norsuntepe. Kleinfunde 1. Die lithischen
Kleinfunde, Mainz, 1996, Norsuntepe. Kleinfunde 2. Artefakte aus Felsgestein, Knochen und
Horn, Ton, Metall und Glas, Mainz, 2002) bulunan, Nevali Çori üzerine baskı hazırlı÷ında
(Nevalı Cori: Kleinfunde) bir kitabı bulunan Prof .Dr. Klaus Schmidt’ in Göbekli Tepe ile ilgili
ilk kitabı 2006 yılı ocak ayında Almanya’ da(Sie bauten die ersten Tempel, München), kitabın
türkçesi ise 2007 yılı kasım ayında yayınlandı (Göbekli Tepe. En Eski Tapına÷ı Yapanlar,
østanbul).
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GÖBEKLø TEPE KAZISI
ùanlıurfa’da, Harran Ovası’nı kuzeyden sınırlayan da÷ silsilesinin en yüksek noktasında
yer alan, topografik özellikleri ile geniú görüú mesafelerine hâkim bir konumda bulunan Göbekli
Tepe, M.Ö. 10. ve 9. binyıla tarihlenen bir kült merkezidir.
Göbekli Tepe, çapı 30 m.ye ulaúan yuvarlak ve oval planlı, sayısı 20’yi bulan yapılardan
oluúur. Bu yapılardan 6 tanesi, ilk arkeolojik kazıların 1995 yılında Prof. Dr. Klaus Schmidt
yönetiminde baúlaması sonucunda ortaya çıkarılmıú, di÷erleri devam eden kazı kampanyaları
sırasında yapılan, jeomanyetik ve georadar ölçümleri sonucunda belirlenmiútir. Bu ölçümlerle
elde edilen sonuçlar Göbekli Tepe’nin neredeyse 12000 yıl öncesinde insano÷lu tarafından
seçilen ve yaratılan büyük bir buluúma merkezi oldu÷unu, günlük yaúama yönelik mekânlarla
de÷il, törensel amaçlı inúa edilmiú anıtsal yapılarla kaplı oldu÷u görüúünü desteklemiútir.
Yuvarlak planlı söz konusu yapıların merkezinde iki tane, serbest duran, boyu 5 m.ye
ulaúan kireçtaúından úekillendirilmiú “T” biçimli dikilitaúlar bulunmaktadır. Aynı formda
ama daha küçük boyutlu dikilitaúlar ise yapı duvarlarının iç çeperlerine, merkez iki dikilitaúa
yönlendirilmiú olarak yerleútirilmiútir. Dikilitaúların üzerlerinde kabartma tekni÷inde yapılan
hayvan motifleri ve çeúitli soyut semboller bir tür haberleúme sisteminin kalıntılarını, 12000
yıl öncesinin sembolik dünyasını, hafızasını, mesajlarını bugüne ulaútıran bulgulardır.

Göbekli Tepe’nin etkileyici anıtsal buluntuları yetkin bir taú iúçili÷ini yansıtmakta, taú
üzerinde kabartma tekni÷iyle yapılarak aktarılan motiflerin içerik zenginli÷i ise karmaúık bir
düúünsel düzeye ulaúıldı÷ını göstermektedir. Tüm bu bulguların yanında eserlerin nitelik ve
nicelikleri gözlemlendi÷inde rastlantısal de÷il, düzenli bir tekrarlama úeklinde saptanabilen
büyük boyutluluk, anıtsallık ve sayısal yo÷unluk, arka planda olması gereken geliúkin sosyal
düzenin, organizasyon ve koordinasyon kabiliyetinin ipuçlarını vermektedir.
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GÜLPINAR KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Ayvacık

Köyü

: Gülpınar

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Coúkun

Soyadı

: Özgünel

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1941 yılında Erzincan’da do÷an Coúkun Özgünel, ö÷renimini
Ankara’da sırasıyla: Sarar ølkokulu, Atatürk ve Deneme Lisesi’nden sonra, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde tamamladı. 1966 yılında asistan
oldu. 1972 yılında doktora, 1979 yılında doçentlik aúamasını baúarı ile bitirdi. Almanya
Heidelberg Üniversitesi ve Berlin Arkeoloji Enstitüsü’nde hazırladı÷ı doktora (Bayraklı-øon
Geometrik Serami÷i, 1972) ve doçentlik (Anadolu’da Miken Serami÷i, 1979) tezlerini Ankara
Üniversitesi’nde hocası Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın yanında sonuçlandırdı. 1988 yılında
profesörlü÷e yükseltildi.
Ö÷rencili÷i ve ö÷retim üyeli÷i süresince Teos, Müskebi, Foça, Çandarlı (Pitane), Bayraklı
(Smyrna-Eski øzmir), Erythrai (Ildırı/Çeúme), Amendolara (G. øtalya), Milet, Klazomenai (Urla/
øzmir) kazılarına katılarak, øonia ve Karia çanak-çömle÷i üzerine araútırmalarda bulundu.
1980 yılından bu yana ise Çanakkale øli (Troas bölgesi), Ayvacık ølçesi, Gülpınar Beldesi’ndeki
Apollon Smintheus Kutsal Alanı kazı ve restorasyon çalıúmalarını, 1998 yılından baúlayarak
da T.C. Dıúiúleri Bakanlı÷ı ve KKTC Eski Eserler Dairesi’nin himayelerinde DAÜ bünyesinde
kurulan AKVAM’ın (Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Araútırma Merkezi) gerçekleútirdi÷i
Salamis kazılarının baúkanlı÷ını yürütmektedir.
Birçok bilimsel toplantılara katılan Profesör C. Özgünel; Almanya, øtalya, Fransa,
Amerika, Yunanistan, øngiltere ve Polonya’da kongrelere katıldı, konferans ve tebli÷ler verdi.
Özgünel’in yurt içinde ve dıúında birçok kitap ve makalesi yayınlandı. Arkeoloji
ve Arkeologlar Derne÷i baúkanlı÷ı da yapmıú olan Coúkun Özgünel, Alman Arkeoloji
Enstitüsü muhabir üyesi olup, kamu yararına çalıúan birçok dernek ve vakıfta faal olarak
çalıúmaktadır. Özgünel, hâlen Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi’ndeki ö÷retim üyeli÷i görevini
sürdürmektedir.
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GÜLPINAR KAZISI (1980-2007)
Gülpınar kazıları, Smintheion Kutsal Alanı ve çevresinde yer alan araútırma, kazı ve
restorasyon programlarını kapsamaktadır.
ølk araútırmalar 1980’li yıllardan itibaren Apollon Smintheus Tapına÷ı ve mimarisinin
ortaya çıkarılması ve belgelenmesinin yanı sıra restorasyon çalıúmaları ile desteklenmiútir.
1980’li yılların baúında tapına÷ın üzerinde ve çevresinde, köye ve özel kiúilere ait
dört zeytinya÷ı fabrikasının (ya÷hane-mengene) varlı÷ı, üzerinde tarım arazilerinin, ekilen
bahçelerin ve yo÷un çalı ve a÷açlarla kaplı olması nedeniyle zor úartlarda yürütülen çalıúmalarda
tapınak temelleri ve korunan mimari parçalar ortaya çıkarılmıútır. Bir yandan yapılan arazi
istimlak çalıúmaları devam ederken bir taraftan da tapınakta koruma ve restorasyon çalıúmaları
yapılmıú ve tapına÷ın güneybatı köúesi bugünkü hâline getirilmiútir. Tapınak üzerinde yer alan
ya÷hanelerin kaldırılmasından sonra, tapınak önünde yer alan ya÷hane ise 1992–93 yıllarında
onarılarak depo-müzeye dönüútürülmüútür.

Gülpınar kazıları, Smintheion Kutsal Alanı ve çevresiyle ilgili sorunları çözme amacını
güttü÷ünden çalıúmalara kutsal alanın sınırları ve çevre kentlerle ba÷lantısı sorunlarına açıklık
getirmek için Tuzla ovasında bugün bir kısmı alüvyonlarla kaplı olan Roma köprüsü üzerinde
kazı ve araútırmalar yapılmıú Alexandria Troas antik kenti ile olan ba÷lantısı son kazılarla
saptanmıútır. Bu ba÷lamda gerçekleútirilen kazılarda Smintheion Kutsal Alanı’na gelen kutsal
yolun bu köprüden geçerek Apollon Tapına÷ı’na ulaútı÷ı 2007 yılı kazılarıyla belgelenmiútir.
Kutsal alanın kuruluú amacına uygun olarak su ile ba÷lantısı ve ilgili yapılar ise 2005
yılından itibaren çevre yapılarla birlikte araútırılmaya baúlanmıútır. Bu do÷rultuda Geç Roma
Dönemine ait 3 rezervuar, ve kazısı yapılamayan 1 adet anıtsal nymphaion binası ve 2005-2007
kazı sezonlarında ortaya çıkarılan 5 adet su deposu, su ve suyun kullanımı sorularına açıklık
getirmektedir. Bir taraftan bu yapıların kazısı yapılırken di÷er taraftan koruma ve restorasyon
çalıúmalarına devam edilmektedir. Bu ba÷lamda, su depolarından en büyük boyutlu olanı
içerisinde yer alan kemerler, civardaki úahıs bahçelerinde yer alan sulama havuzlarının yapımı
için sökülmüú olup bu blokların toplanmasıyla yeniden restore edilmiútir.
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GÜVERCøNKAYASI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aksaray

ølçesi

: Güla÷aç

Köyü

: Çatalsu

ørtibat Telefonu

: 0212-455 57 00/15818
0535-717 57 89

e-mail

: sgulcur@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Sevil

Soyadı

: Gülçur

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: ø.Ü. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı

Özgeçmiúi
: ølk ö÷reniminin 1951-1956 Aksaray ølkokulu (østanbul), 19561967 Sankt Georg Avusturya Lisesi (østanbul-2 hazırlık sınıflı 5 yıllık orta ve 4 yıllık lise ö÷renimi), 1962-1963 e÷itim yılı süresince Viyana’da bir lisede (misafir ö÷rencilik) tamamladı.
1967-1975 østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’nde
(tezli sertifika Prehistorya; yardımcı sertifikalar Önasya Kültürleri ve Klasik Arkeoloji) Prof.
Dr. U. Esin yönetiminde “Tepecik 8-O Derin Sondajı Saman Katkılı Hamurlu Mallar” konulu
ile lisans; 1976-1988 Tübingen Eberhard-Karl Üniversitesi Tarih Öncesi ve Erken Tarih
Enstitüsü’nde Prof. Dr. F. Fischer yönetiminde “Die Chalkolithische Keramik von Norúuntepe
-Elazı÷/Osttürkei” (Norúuntepe Kalkolitik Çanak Çömle÷i-Elazı÷/Do÷u Anadolu) konulu
doktora tezini tamamladı.
15 Ekim 1990 yılında østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’na uzman olarak tayin edildi. 03 Ocak 1996 tarihinde
østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı’na yardımcı doçent, 25 Kasım 1997 tarihinde doçent, 14 Aralık 2006 tarihinde
de profesör olarak atandı.
Gülçur, Türk Eskiça÷ Bilimleri Enstitüsü, 1998-2004 Trabzon Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derne÷i (østanbul ùubesi eski baúkanı)
ve Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir.

GÜVERCøNKAYASI 1996-2007 KAZILARI
1996 yılında baúlatılan “Güvercinkayası Kazısı” (Çatalsu, Güla÷aç-Aksaray), onbirinci
sezonunu geride bırakmıútır. Küçük çaplı sayılabilecek bu Orta Kalkolitik Ça÷ (kal. C14 M.Ö.
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5200-4750) kaya üzeri yerleúmesi, kentleúme öncesinin, sosyoekonomik ve sosyopolitik
devinimleri hakkında önemli verileri barındırmaktadır.
ølk baúlarda yerleúme, Mamasun Barajı göl alanı içinde, Melendiz Suyı’nun sa÷ kıyısında
tek baúına yükselen kayalı÷ın do÷al formasyonuyla uyumlu, tasarım ürünü, bitiúik düzende
tutulmuú mimari dokusuyla dikkat çekmiútir. Kazılar ilerledikçe, tarım ve hayvancılı÷a
dayanan kırsal ekonomisinde, artı ürünün depolanarak korunması ya da idaresine yönelik bazı
ekonomik ve politik geliúmelerin yaúandı÷ı anlaúılmıútır.
Üst teras basama÷ını alttan
çevreleyen
destek
duvarı,
bir
kuleyle berkitilmiú kalın duvarların
arkasında gizlenen özel yapılarıyla
sur bedenine bitiúen yarı dairesel
kalın bir duvarla kuúaklanmıú çifte
tahıl silosu, bu de÷iúimin habercisi
olmuútur. Kayalı÷ın zirve düzlü÷ünde
konuçlanmıú özel yapılarla ilgili
çalıúmalar ilerledikçe, sosyal düzendeki
farklılaúmaların yansımaları daha da
belirginleúmiútir.
Giderek
içe
kapanan
ve
savunmaya
önem
veren
Güvercinkayası’nda artık bir iç
kale ve aúa÷ı yerleúmeden söz
edilebilmektedir.
Bu
tür
bir
yapılaúmanın, salt sınıfsal ayırımla
açıklanamayaca÷ı da kesindir.
Kalkolitik Ça÷, tarım kadar ikinci
evcilleútirme aúamasını tamamlayan
hayvancılık ve hayvan besicili÷inin
de öne çıktı÷ı bir dönemdir. Özellikle
sütten
elde
edilen
hayvansal
ürünlerin, artı de÷er olarak ekonomiye
katılmasıyla, çobanlık mesle÷i de hiç
kuúkusuz úekil de÷iútirmiútir.
Çok zengin ve uçsuz bucaksız tarım topraklarına sahip Anadolu’nun Hititlere
kadar geleneksel yönetim modelinin beylikler, prenslikler, yerel krallıklar úeklinde oldu÷u
bilinmektedir. Anadolu’nun kentleúmesinde, hiç kuúkusuz bu modelin çok büyük etkisi
olmuútur. Su kaynaklarına sıkı sıkıya ba÷lı ve dar bir alanda kümeleúmek zorunda kalan Güney
Mezopotamya Kalkolitik Ça÷ tarımcıları, anıtsal yapılarıyla merkezî büyük kent modelini
geliútirirken, aynı dönem Anadolu tarımcılarıysa, daha küçük boyutlarda kale kent modeline
sadık kalmıútır
Bu ba÷lamda, uluslararası bir ekiple, pek çok bilim dalından uzmanlarla sürdürülen,
Mamasun Barajı’nın tehdidi altındaki “Güvercinkayası Kazıları”nın, Anadolu modeli kentleúme
olgusuna somut verilerle ıúık tutma÷a devam edece÷ini ummaktayız.
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HACIMUSALAR HÖYÜöÜ KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Elmalı

Köyü

: Hacımusalar

ørtibat Telefonu

: 0242-618-1789

e-mail

: iozgen@bilkent.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: ølknur

Soyadı

: Özgen

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Bilkent Üniversitesi, ønsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Özgeçmiúi
: Özgen lisans ö÷renimini østanbul Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde, lisans üstü ve doktora ö÷renimini burslu olarak Amerika
Birleúik Devletleri, Pennsylvania Eyaleti’ndeki ‘Bryn Mawr College’da yaptı. Uluslararası üne
sahip Prof. Dr. Machteld J. Mellink denetiminde 1973-1982 yılları arasında, yüksek lisans tezini
“Pictorial Representations on East Greek Pottery” konusunda ve doktora tezini de “Anatolian
and East Greek Garments in the First Millenium B.C.” konusunda tamamladı. Ö÷rencilik
yıllarında Çayönü-Ergani, Diyarbakır; Knidos-Datça, Mu÷la; Karaburun-Elmalı, Antalya;
Samsat-Adıyaman kazılarına katıldı. 1983-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda ö÷retim
görevlisi olarak çalıútı. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi, ønsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü kurdu ve 2000 yılına kadar bölüm baúkanı olarak görevini
sürdürdü. 2000-2001 yıllarında, ‘Fulbright’ bursu ile Amerika Birleúik Devletleri, ‘Bryn Mawr
College’da araútırma ve ö÷retim üyeli÷i yaptı. Hâlen Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü ö÷retim üyesidir. Metropolitan Müzesi tarafından ülkemize iade edilen Lidya
Hazinesi’ni Prof. Machteld J. Mellink, Prof. Crawford H. Greenewalt, Jean Öztürk ile birlikte
yayınladı. “Lydian Treasure: Heritage Recovered” adlı kitap Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
tarafından 1996 yılında basıldı. 1993 yıllından beri “Elmalı Ovası Yüzey Araútırmaları”nı ve
“Hacımusalar Kazısı” baúkanlı÷ını yürütmektedir.

HACIMUSALAR HÖYÜöÜ KAZISI
Hacımusalar Höyü÷ü Elmalı-Kaú karayolu üzerinde, Elmalı ilçe merkezinin 14.5
km. güneybatısında Elmalı Ovası’nın merkezine yakın bir kısımda yer almaktadır. Deniz
seviyesinden yaklaúık 1040 m. yüksekliktedir. Ovanın en önemli akarsuyu, toplam uzunlu÷u 41
km. olan Akçay’dır. Plinius’un sözünü etti÷i Adesa Irma÷ı bu olmalıdır. Ovanın güneybatısındaki
Akda÷’ın Gömbe ve Beypınar kaynaklarından do÷an Akçay’ın kollarından biri Hacımusalar
Höyügü’nün yaklaúık 750 m. güneyinden geçerek Avlan Ovası’nda son bulmaktadır.
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Höyük yuvarlak bir görünüme sahip olup 300x350 m. boyutundadır. Yüksekli÷i ise 1012 m. olup batı kesimi deniz seviyesinden 1059 m. yukarıda yer almaktadır. Kenarları yüksek,
ortası çukur olan höyü÷ün yamaçlarında teraslar görülmektedir. Höyükte çalıúılan beú ana
alanda yo÷un mimari kalıntılar bulunmaktadır. Do÷u yamacında kerpiçten kalın bir sur duvarı
ile kuzey yamacında kerpiç duvarı destekleyen kumtaúından bir di÷er sur duvarı kalıntısı, höyük
yerleúmesinin oldukça iyi tahkim edilmiú oldu÷unu göstermektedir. Çanak çömlek analizleri,
duvarların ø.Ö. 6. ve 5. yüzyıllara, geç duvarların ise Hellenistik Döneme tarihlenebilece÷ini
göstermektedir. Gün ıúı÷ına çıkartılmıú olan buluntular, höyü÷ün Neolitik Ça÷dan itibaren
Kalkolitik, Erken Tunç ve Demir ça÷larında da yerleúildi÷ini, bu yerleúmenin Roma ve Erken
Hıristiyanlık dönemlerinde ise yo÷unlaútı÷ını belgelemektedir. Höyü÷ün ortasında ise üç evreli
bir kilise yapısı bulunmaktadır. Kilisenin en erken evresi, üç konçlu bir úapel yapısına sahip
olan bazilikadır. Bu evreyi üç konçlu bir kilise yapısı izlemektedir. Sonuncu evre ise kare içinde
haç planlı küçük bir kilise ile temsil edilmektedir. Kilisenin her üç evresinde de çevredeki antik
yapılardan getirilmiú olan devúirme malzeme kullanılmıútır. Hacımusalar Kilisesi’nin Antik
Dönem piskopos listelerinde adı geçen ‘Choma’ piskoposluk merkezi oldu÷u düúünülmektedir.
2000 yılı kazı çalıúmaları sırasında kireçtaúından bir heykelin kaidesine ait yazılı bir blok
ele geçirilmiútir. “Aurelius Diogenikastos” adına düzenlenmiú bir methiyeyi içeren ve ø.S. en
geç 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Yunanca bu yazıtta ‘Choma’ kilise törenlerinden de söz
edilmektedir. Bu yazıt kilisenin önemini belgelemektedir.

2007 yılında höyü÷ün kuzey yamaçlarındaki araútırmalarda çok yo÷un Erken Tunç Ça÷ı
tabakalarına inilmiú ve Elmalı Ovası’nın, Erken Tunç Ça÷ının görkemli buluntuları höyü÷ün
önemini birkez daha gözler önüne sermiútir.
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HARRAN KAZISI
KAZININ YERø
øli

: ùanlıurfa

ølçesi

: Harran

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: yardimci_n@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nurettin

Soyadı

: Yardımcı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Baúbakanlık Müúavirli÷i

Özgeçmiúi
: 1968 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya
Fakültesi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. 1982 yılında aynı bölümde
doktorasını tamamladı. 2005 yılında Harran Üniversitesi’nden sanat tarihi dalında fahri doktor
unvanını aldı. Alanya Müzesi asistanı, Bodrum Müzesi müdürü, Kıbrıs Türk Federe Devleti
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürü, Kültür Bakanlı÷ı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü genel müdür yardımcısı, Kültür Bakanlı÷ı müúaviri, Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü genel müdürü, Baúbakan baúmüúavirli÷i, Baúbakanlık Tanıtma Fonu temsilcili÷i,
Baúbakanlık Vakıflar Genel Müdürlü÷ü genel müdürü olarak görev yaptı. Hâlen Baúbakanlık
müúavirli÷i yapmaktadır.
UNESCO Türkiye Mili Komitesi Yönetim Kurulu ve Kültür Komisyonu üyeli÷i, Anıtlar
Yüksek Kurulu üyeli÷i ile ICOM Türkiye Milli Komitesi baúkanlı÷ı yaptı. Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü÷ü döneminde “Uygarlıklar Ülkesi Türkiye”, “Anadolu Uygarlıkları” ve
“Muhteúem Süleyman” gibi yurtdıúında açılan görkemli sergilerle eski eserlerimizin tanıtılmasını
ve çeúitli yollarla yurtdıúına götürülmüú tarihî eserlerimizin geri getirilmesi çalıúmalarını
baúlattı ve baúta 7400 adet Bo÷azköy Hitit tableti olmak üzere bir çok eserin ülkemize geri
getirilmesini sa÷ladı. Eski eserler ve müzelerle ilgili çalıúmalarından dolayı Cumhurbaúkanlı÷ı,
Dıúiúleri Bakanlı÷ı ve çeúitli kuruluúlardan takdirnameler, Federal Almanya’dan Arkeoloji
Enstitüsü muhabir üyeli÷i, Belçika’dan ve iki defa da øtalya’dan Commandatore Devlet Niúanı
verildi.
Çeúitli kazılara katıldı; 1973 yılında Bodrum Gölköy kazısını yönetti. 1983 yılından beri
Bakanlar Kurulu Kararı ile Harran kazıları baúkanlı÷ını yürütmektedir. “Harran Ovası Yüzey
Araútırması” projesinden sonra “Suruç Ovası Yüzey Araútırması” projesini tamamladı. Hâlen
“ùanlıurfa–Ceylanpınar Tektek Da÷ları Yüzey Araútırması” projesini yürütmektedir. 1974
yılında “Bodrum”, 2005 yılında iki ciltlik “Harran Ovası Yüzey Araútırması”, 2008 yılında
“Mezopotamya’ya Açılan Kapı Harran” isimli kitapları baúta olmak üzere arkeoloji ve kazılarla
ilgili çeúitli yayın ve makaleleri bulunmaktadır.
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HARRAN KAZISI
Harran, ùanlıurfa’nın 44 km. güneydo÷usunda, do÷udan Tektek Da÷ları, batıdan ise
alçak tepeler tarafından sınırlandırılmıú olan kendi adını verdi÷i ovanın orta noktasına yakın bir
konumdadır. Kendine özgü kubbe evlerin bulundu÷u Harran’da çeúitli devirlerden kalma bir çok
eser mevcuttur. Yaklaúık 4 km. uzunlu÷unda olan surları, sur kapıları, úehrin güneydo÷usunda
yer alan ve iyi korunmuú olan iç kale, úehir merkezine yakın höyük ve höyü÷ün kuzey ete÷ine
inúa edilmiú olan ulu cami 33.30 cm. yüksekli÷indeki minaresi ile úehrin ihtiúamına tanıklık
eden ve günümüze kadar ulaúan anıtsal eserlerdir.
Harran eski önasya yazılı kaynaklarında ilk olarak Harranu(m) veya (uru)KASKAL
(Kø) olarak karúımıza çıkar. Akadça olan bu kent ve bölge adı Türkçe’ye “kervan yolu” úeklinde
çevrilebilir. Bu tür bir tanımlamayla Harranu’nun kervanların geçti÷i bir çeúit u÷rak yeri
oldu÷u ifade edilmek istenmiútir. Bu isim Aramice ve øbranice Hrn, Latince Carrhae ve Orta
Ça÷’da Harran úeklinde karúımıza çıkar. Eski Babil Devrinde de úehir Uru-kaskal-ki-al Harran
úeklinde geçmektedir.
Assur ile Anadolu’yu birleútiren ticaret yolu üzerinde bulunan Harran, Anadolu ile sıkı
iliúkiler yürütmüú olan Assurlu tüccarların u÷rak yeri olmuútur.
Kuzey Suriye’deki Ebla
kazılarında bulunan tabletlerde
Harran’dan sık sık söz edilmekte
ve Harran ile ilgili önemli bilgiler
verilmektedir. Bu tabletlerde
Harran adı Ha-ra-an-ki úeklinde
geçmektedir. Kaynaklara göre
Hz. øbrahim’in de bir süre
yaúadı÷ı Harran, özellikle II.
binyılda önemli bir kült (dinî)
merkezidir. M.Ö. 18. yüzyıla
ait Mari tabletlerinden birinde
Harran Sin Tapına÷ı’nda Hitit
Kralı ùuppiluliuma ile Mitanni
Kralı Mattiwaza arasında Ay
Tanrısı Sin ile Güneú Tanrısı
ùamaú adına bir antlaúma
imzalandı÷ı
belirtilmektedir.
Harran, Geç Asur Devrinde kısa bir süre baúkent olmuú, daha sonra Carrhae adı altında M.S.
54’e kadar Partların elinde kalmıú ve 640’da øslâm hâkimiyetine girmiútir. 744-750 yılları
arasında Emeviler Döneminde baúkent olmuútur. Harran, 1259 yılında Mo÷olların istilâsına
u÷ramıútır.
1983 yılından beri höyükte, iç kalede, surlarda ve ulu camide, son yıllarda da Harran
Höyü÷ü’nün devamı olan Tel ødris’te sürdürülen kazıların yanı sıra restorasyon çalıúmaları
da gerçekleútirilmiútir. Ayrıca ovada yaptı÷ımız yüzey araútırması sonucunda 208 adet eski
yerleúim yeri tespit edilmiú ve yayınlanmıútır. Yaptı÷ımız kazılar sonucunda daha önce M.Ö.
3000 olarak bilinen Harran’ın kuruluú tarihi, Halaf Dönemine ait buluntularla M.Ö. 6000’e
inmiútir. Harran’ın devamı olan ve Harran’ın ilk sakinlerinin oturdu÷unu düúündü÷ümüz Tel
ødris’teki kazılarda elde edilen buluntularla da Geç Neolitik Döneme kadar indi÷i görülmüútür.
Höyükteki kazılarda elde edilen çeúitli dönemlere ait önemli eserler arasında M.Ö. 6. yüzyıla;
Yeni Babil Devrinde Kral Nabonid dönemine tarihlenen ve Sin Mabedi’nin Harran’ın içine
yaptırıldı÷ından söz eden çivi yazılı tu÷la adak kitabeler de bulunmaktadır.
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HASANKEYF KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Batman

ølçesi

: Hasankeyf

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 533 3577835

e-mail

: aulucam@selcuk.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Abdüsselam

Soyadı

: Uluçam

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Selçuk Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1953 Konya-Beyúehir do÷umlu olan Uluçam ilk ve orta
ö÷renimini Beyúehir’de tamamladı. 1974’te østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra Vakıflar Yazı Sanatları (østanbul)
ve Mevlana (Konya) Müzeleri’nde görev yaptı. 1979’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne asistan oldu. “Irak’taki Türk Mimari Eserlerinin Geliúmesi”
konulu doktora çalıúması için 1981’de Irak’a giderek bu çalıúmayı 1983’te tamamladı. Aynı yıl
doktor, 1987’de yardımcı doçent, 1989’da doçent, 1994 yılında profesör unvanlarını aldı.
1990 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü ile 1991’de Van Gölü Çevresi Tarihî Eserleri ve Kültür De÷erlerini
Araútırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümü baúkanı, sosyal
bilimler enstitüsü müdürü, güzel sanatlar fakültesi dekanı ve rektör yardımcısı olarak idari
görevlerde bulundu. 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü’ne geçti. E÷itim-ö÷retimde ders ve danıúmanlıklarının yanı sıra, bilimsel
araútırmalarını da sürdürmektedir. Yayımlanmıú sekiz kitabı ile çok sayıda makalesi bulunan
Uluçam, ulusal ve uluslararası düzeyde yetmiúten fazla kongre ve sempozyuma bildiri sundu.
1971 yılından beri çeúitli arkeolojik kazı ve restorasyon çalıúmalarına katılan Uluçam’ın kültür
varlıkları ve vakıflar konularında hazırladı÷ı veya danıúmanlık yaptı÷ı film-video çekimleri
ile radyo ve televizyon programları bulunmaktadır. DPT ve AB destekli projelerde, kültür ve
turizm sektörü ile kültür varlıklarının envanter çalıúmalarında Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu
bölgeleri ile Ortado÷u ve Afrika’da bölge sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Birçok ulusal ve
uluslararası bilim kurumunun üyesi olan Uluçam, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

HASANKEYF KAZISI
Hasankeyf ören yeri 1981 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilân edilmiú, bilimsel
kazı çalıúmalarına 1986 yılında Mardin Müze Müdürlü÷ü baúkanlı÷ında Prof. Dr. M. Oluú Arık
tarafından baúlanmıútır. 2004 yılına kadar süren kazılarda, Er-Rızk, Sultan Süleyman ve Koç
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camileri ile civarlarındaki medrese, han, konut, sokak, meydan ve dükkânlardan oluúan aúa÷ı
úehrin merkezi ortaya çıkarılmıútır. Büyük Saray, Sahil Sarayı (Camii Mardinike) ve seramik
fırınları kazıları ise Hasankeyf’in tarihî dokusuna daha zengin bir çehre kazandırmıútır.
2004 yılında Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsünde Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam’a
devredilen kazı ve araútırmalar uzun erimli eylem planı çerçevesinde daha uzun süreli ve geniú
kapsamlı bir proje hâline dönüútürülmüútür.
2004-2007 kazı dönemlerinde su
altında kalması muhtemel 29 alanda çalıúma
gerçekleútirilmiú, bu süreçte bilinmeyen 78
taúınmaz kültür varlı÷ı ortaya çıkarılarak
kimlikleri tespit edilmiú, belgeleme, kısmî
sa÷lamlaútırma ve fizikî korumaları yapılmıútır.
Önceki dönem kazı alanları da temizlikleri
yapılarak korunaklı gezilebilir yerler hâline
getirilmiútir. 2004 yılında, Zeynel Bey Türbesi
civarında medrese, imaret ve handan oluúan bir
külliye; mahalle arasında bir Osmanlı camisi,
yamaçta cami ve sosyal tesislerden oluúan ikinci bir yamaç külliyesi ortaya çıkarılmıútır.
2005 yılı Hasankeyf kazı çalıúmalarında 1 kilise, 2 medrese, 1 hamam, 5 köúk, 2 yarım
türbe, 2 mahalle dokusu (sokak), 1 Roma kapısı kalıntısı ve Büyük Saray’ın yarısı taúınmaz
kültür varlı÷ı olarak Hasankeyf’e kazandırılmıútır.
2006 çalıúmalarında Büyük Saray’ın büyük bir bölümü, Eski Mezarlık, Kasımiye
bölgesinde 4 köúk, antik su kanalı, köprü aya÷ı yapıları, han, ùab Camii yapılar toplulu÷u ve 6
dükkân açı÷a çıkarılmıútır.
2007’de ise kazılacak kamu arazisi kalmadı÷ından, Selahiye Bahçeleri içindeki ziyaret
yapıları (cami ve zaviye) ile kale yolu vadisindeki 42 adet dükkân ve kale yolu üzerindeki kaya
kütleleri kırılarak temizlenmiú, tarihî doku ortaya çıkarılmıútır. Kazı ile gün yüzüne çıkarılan
hemen hemen tüm mimari eserlerin basit onarımı, koruma ve çevre düzenlemeleri yapılmıútır.
Büyük Saray’ın binlerce tonluk hafriyat artı÷ı malzemesi Dicle kenarına, oradan da alan dıúına
taúınmıútır.
Kazı çalıúmalarının yanı sıra, kazı evi ve laboratuarda da bir takım çalıúmalar
gerçekleútirilmiútir. Kazı sahalarından çıkan ve depoda saklanan seramiklerle di÷er
buluntular, temizlik iúlemlerinden sonra nicelik ve niteliklerine göre gruplandırılarak belirli
form ya da kompozisyon verenler seçilerek envantere alınmıú; numaralanıp çizimleri yapılarak
belgelemeleri yapılmıútır.
2005–2012 yıllarını kapsayan “Uzun Erimli Eylem Planı”nda belirtildi÷i úekilde,
Hasankeyf’te yalnız arkeolojik kazı çalıúmaları de÷il, su altında kalması muhtemel kültür
varlıklarının taúınması, di÷erlerinin de korunmasına yönelik bir takım proje ve programların
uygulamasına geçilmiútir. Özellikle belgeleme çalıúmalarında toplanan verilerin sistematik
bir ortamda depolanması amacıyla kazı evinde bir bilgisayar veri tabanı oluúturulmuú, kazı
çalıúmalarında dijital ortamda çekilen foto÷raflarla, sonuçlanan bilgi, çizim, ve belgeler bu
sisteme kaydedilmiútir.
Kazı alanları ile mimari eserlerin kazı öncesi, kazı safhaları ve kazı sonrası durumlarının
rölöveleri bir uzman firmaya hazırlatılarak çizimlerle belgelenmeleri sa÷lanmıútır. Hasankeyf’te
ayakta kalan anıtsal nitelikli mimari eserlerle kazı alanlarının video çekimi yaptırılarak kaset
ve dijital aygıtlara kaydedilip görsel belgelemeleri gerçekleútirilmiútir.
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HøERAPOLøS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Denizli

ølçesi

: Pamukkale

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: guvengumgum@yahoo.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Francesco

Soyadı

: D’Andria

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Lecce Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Laterza’da 1943 yılında do÷du (Taranto, øtalya). Üniversiteyi
ve uzmanlı÷ını Milano Katolik Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Molise
Tarihi ve Mimari Varlıkları Koruma Danıúmanlı÷ı Dairesi’nde kısa süreli yöneticilik yaptı.
Lecce Üniversitesi’nde arkeoji ve Grek, Roma sanatı üzerine dersler verip aynı üniversitenin
Arkeolojide Uzmanlık Okulu’nun baúkanlı÷ını yapmaktadır. øtalya Ulusal Kültür Varlıkları
Kurulu’na seçildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi ve Archeo Dergisi’nin bilimsel danıúma
kurulunda bulunmaktadır. Güney øtalya’da Lecce Üniversitesi ile Yunanistan ve Arnavutluk
araútırma enstitülerinin ortak projesi olan Messapi kültürü üzerine çalıúmalar yaptı. Lecce
Üniversitesi bünyesinde Oria, Otranto, Cavallino, Vaste ve Castro’da yapılan arkeolojik
kazıların baúkanlı÷ını yapmaktadır ve Lecce Üniversitesi’ne ait birçok yayının hazırlanmasında
yer almıútır. Luni, Metaponto, Sibari, Malta ve Kıbrıs’ta kazılara katılmıútır.
2001 yılından bu yana Ulusal Araútırma Merkezi Lecce ùubesi’nin müdürlü÷ünü
yürütmektedir. Avusturya Viena Arkeoloji Enstitüsü ile British School Roma onur üyesidir.
Cavallino’da Museo Dıffuso ve Vaste’de Savaúçılar Parkı, Acquarica’daki ekomüze
projelerini yürütmektedir.

HøERAPOLøS KAZISI
øtalyan arkeoloji heyeti, Hierapolis Frigya’da kazı ve restorasyon çalıúmalarına kesintisiz
bir úekilde 1957 yılından bu yana sürdürmektedir. Çalıúmalar Denizli Müzesi, Türk restoratörler
ve arkeologlar ile øtalya’dan yedi üniversitenin katılımıyla gerçekleútirilmektedir. Geleneksel
tarih-arkeoloji teknikleri, paleobotanik ve arkeozooloji gibi modern kimyasal fiziksel analiz
teknikleri ile bütünleúmiútir. Anıtsal yapıların restorasyonu tiyatro, hamam ve bazilika yapıları
ile devam etmektedir.
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Hierapolis antik kentinin büyük bir kısmı traverten tabaka ile kaplandı÷ı için,
heyet sistemli ve zor bir úekilde iki gezi güzergâhı gerçekleútirilmesi için çalıúmıútır. Bu
úekilde Hierapolis’in en önemli Roma ve Bizans Dönemi yapılarının yakından görülmesi
sa÷lanmıútır.

En erken dönemi Helenistik Döneme tarihlenen kent, ømparatorluk Döneminde
Apollon Kutsal Alanı, iki anıtsal çeúmesi, iki büyük portikli meydanı, iki anıtsal hamam yapısı,
gymnasiumu ve sayısız harabeleri ile büyük bir kenttir. Bizans Döneminde Hierapolis Aziz
Filippus Martyriumu ve sayısız kilise yer almaktadır. Son yıllardaki yeni çalıúmalar Selçuklu ve
Osmanlı dönemleri hakkında önemli bilgiler sa÷lamıútır.
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HOùAP KALESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Van

ølçesi

: Gürpınar

Köyü

: Güzelsu

ørtibat Telefonu

: 05054022818

e-mail

: mtop@yyu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mehmet

Soyadı

: Top

Ba÷lı Oldu÷uKurum

: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1964 Ödemiú, Bademli Kasabası do÷umlu olup ilk ve
orta ö÷renimini Ödemiú’te, liseyi Kütahya’da; 1981–1982 e÷itim-ö÷retim yılında Atatürk
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim
Dalı’nda baúladı÷ı lisans e÷itimini 1986 yılında tamamladı. 1987 yılında Kültür Bakanlı÷ı
bünyesindeki Van Müzesi’ne, müze araútırmacısı olarak atandı. 1991 yılında Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek
lisans e÷itimine baúladı ve aynı yıl üniversiteye araútırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında
“Hoúap’taki Mahmudi Beyli÷i Mimarisi” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak aynı
anabilim dalında doktora e÷itimine baúladı. Ekim 1997’de “Erken Dönem Osmanlı Mihrapları”
adlı teziyle doktorasını aldı. 01.06.1998’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı, hâlen aynı görevini sürdürmektedir.
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi olup çeúitli bilimsel ve
araútırma faaliyetlerine katılmakta; özellikle Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nın izni ile Hakkâri
ve ùırnak illeri ve ilçelerine yönelik kültür varlıklarının tespiti noktasında 1998 yılından beri
yüzey araútırması yapmaktadır.

HOùAP KALESø KAZISI
Hoúap Kalesi, Van-Hakkâri karayolunun kuzeyinde, Hoúap Suyu’nun kuzeydo÷usunda
kurulmuú olup daha çok “Hoúap Kalesi” adıyla anılmakla birlikte; Kale-i Mahmudi, Mahmudi
Kalesi ve Narin Kale olarak da adlandırılmaktadır. Urartu Döneminde askerî bir tesis olarak inúa
edilen kale, Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri tarafından yaptırılan úekliyle günümüze
ulaúmıútır. øç kale giriú kapısı üzerindeki inúa kitabesinden kalenin Mahmudi Süleyman
Bey tarafından 1052 (1643) tarihinde yaptırıldı÷ı anlaúılmaktadır. Aslında bu tarihten önce
kalenin mevcut oldu÷unu Matrakçı Nasuh’un 1548–49 senesinde Kanuni Sultan Süleyman’ın
II. øran seferinden dönüúündeki güzergâh üzerinde Kale-i Mahmudi olarak adından söz
etmesi göstermektedir. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde 1650 senesinde u÷radı÷ı Hoúap
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Kalesi’nden bahsetmektedir. XIX. yüzyıl ortalarında terk edilen kale, günümüzde Kültür ve
Turizm Bakanlı÷ı’na ba÷lı ören yeri olarak ziyaret edilebilmektedir. Genel olarak kale, Hoúap
Suyu’nun kenarında yükselen sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuú iç kale ile bunun
kuzeyinde üç yönden surlarla çevrili dıú kaleden meydana gelmiútir.
Hoúap Kalesi’nde kazı çalıúmalarına baúkanlı÷ımda bir ekip tarafından 2007 yılında
baúlanmıútır. 10 yıllık bir kazı ve restorasyon projesidir. ølk sezon kazı çalıúmaları iç kalede iki
alanda sürdürülmüú olup I. açma do÷u-batı istikametinde uzanan ikinci surun batıda bitiminden
itibaren zindan yapısı arasında kalan kısımdır. Burada yeni mimari bulgularla karúılaúılmıútır.
II. açma ise, üçüncü kademedeki harem bölümünde gerçekleútirilmiútir. Bunun güneydo÷u
köúesinden baúlatılan kazıda ilk sene 7.00x8.00m.lik bir alanda toprak dolgu kaldırılmıútır.

Van’ın önemli yapılarından olan Hoúap Kalesi’nde 2008 yılında ve sonrasında kazı
çalıúmalarına devam edilecektir.
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IASOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Milas

Köyü

: Kıyıkıúlacık

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: fberti@arti.beniculturali.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Fede

Soyadı

: Berti

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

:-

Özgeçmiúi
: Bologna Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezuniyetinin
ardından Roma Ulusal Arkeoloji ve Sanat Tarihi Okulu’ndan (Scuola Nazionale di Archeologia
e Storia dell’Arte) burs aldı. Atina Arkeoloji Okulu’nda ö÷renimine devam ettikten sonra, øtalya
Çevre ve Kültür Varlıkları Bakanlı÷ı Kamu Yönetimi birimine girerek Ferrara Ulusal Arkeoloji
Müzesi müdürlü÷ü görevine atandı.
Bu görev altında, Ferrara bölgesindeki Etruski ve Roma kazılarına baúkanlık yaptı, sergi
ve kongreler düzenledi. Birçok derleme yayın yaptı, di÷er úehirlere ait bazı müzelerde sergiler
düzenledi, Ferrara Müzesi’nde yeni bir düzenleme yaparak Spina (nekropol ve yerleúim yeri)
ve topografi bölümünü açtı.
Ferrara Bilim Akademisi ile Etruski ve Italici Araútırma Enstitüsü üyesidir. Iasos Caria
Derne÷i’nin ise baúkanlı÷ını yapmaktadır.

IASOS KAZISI
Caria úehri, Mandalya Körfezi’nin iç kısmında bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Bu
úanslı co÷rafî konumu, burada bir yerleúkenin kurulup geliúmesine vesile olmuú ve do÷uúundan
itibaren yerli halk ile gerek iç karadan gerekse denizden gelen halklar arasında ticarî ve kültürel
alıúveriúlere sahne olmuútur.
Iasos’un tarihi, Bronz Ça÷ından baúlayıp ø.S. XIV.-XV. yüzyıllara dek uzanmaktadır.
Bununla birlikte daha derindeki katmanlarda yapılan kazılarla, Bakır ve Neolitik Ça÷ gibi daha
önceki devirlere ait malzemeler ortaya çıkarılmıútır.
Tarihî kaynaklar (Polibio XVI, 12, 2: Iasos úehrini argivi toplulukları Mileto’nun
yardımıyla yerli halkı yenerek kurmuúlar) úehrin kendisi tarafından da farkında olunan baskın
Yunan kültürüne ve øonya ile çok erken dönemlerde baúlayan bir iliúkiye vurgu yapmaktadır.
Yarımada, kayalık olup denize do÷ru sadece bir kısmı do÷al olan teraslanmalar úeklinde
alçalmaktadır. Akropol, Bizans Dönemine ait hem körfeze hem de iç karaya hâkim olan kale
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tarafından savunulurken, batı limanından giriú iki dalgakıran ve bir gözetleme kulesi tarafından
kontrol edilmekteydi. Yaúam alanları ile halka ait mekân ve yapılar birbirini izliyordu; örne÷in
tiyatro (ø.Ö. IV. yüzyıl), kutsal alanlar ve bina kompleksleri (ø.Ö. VI. yüzyıldan beri varolan
Demetra ve Kore oikosu, Zeus Megistos temenosu, vb.), agora, bouleuterion (ømparatorluk
Dönemine ait mimari stilde) ve Hıristiyan dinine ait birkaç bazilika. ø.Ö. IV. yüzyıla ait
savunma duvarlarının oluúturdu÷u dairesel hattan geriye sürekli olmayan parçalar kalmıútır.
ùehrin (yarımadayı çeviren muhtemelen ø.S. VII.-VIII. yüzyıllara ait savunma duvarları
bulunmaktadır) sırtlarında, nekropolün büyük bir kısmı, aquadüct (ø.S. I.-II. yüzyıl) ve çiftlik
evleri bulunmaktadır.
øtalyan Arkeoloji Heyeti, Iasos’taki çalıúmalarına 1960 yılından beri devam etmekte ve
Türk topraklarında görev yapan en eski italyan heyetlerinden birini oluúturmaktadır. Heyet
bu topraklardaki varlı÷ının ellinci yılına (2010) yaklaúırken agoranın düzenine iliúkin önemli
sonuçlara eriúebilmek amacıyla çalıúmalarını hızlandırmak niyetindedir.
Bunun gere÷i olarak da:
-ømparatorluk Dönemine ait seviyenin henüz yer altında olan kısımlarını ki, meydan ile
batı ve do÷u stoalarının bazı bölgelerine karúılık geliyor, gün ıúı÷ına çıkarmak;
-2005-2007 yılları arasında yapılan kazılar sırasında, batı stoası boyunca özel bir
mimari açıklıkla ortaya çıkarılan duvarların restorasyonu ve 70’li yıllarda açılan merkez
çukurda bulunan prehistorik ve protohistorik
dönemlere
ait
arkeolojik
katmanların
düzenlenmesi;
-Alanın tarihî geliúimi ve kronolojik
evreleri ile úehirdeki yaúam ve uygarlı÷ın
en yüksek seviyesini ifade eden agoraya ve
onun úehre zaman içinde taúıdıklarına dair
daha detaylı ve geniú algılamayı sa÷layacak
incelemelerin (alanın merkezinde yapılan
kazıda belgelenen orta ve ileri Bizans
dönemlerine ait yerleúke, Geç Geometrik
Dönem cista gömütlerin bulundu÷u nekropol,
daha yeni ama aynı derece önemli bulguların kanıtladı÷ı Acatomnide Dönemi, Roma
ømparatorlu÷u ve Bizans izleri) tamamlanması;
Agora’nın batı yanında bulunan duvarların restorasyonu, daha önceki kazı mevsimlerinde
gerçekleútirilen çalıúmaları (bouleuterionda geçen iki kazı mevsiminde yapılan, cesareo’da, batı
ve do÷u stoalarında vb.,) izlerken; alanın güney, do÷u ve kuzey (sadece bir kısmı günıúı÷ına
çıkarıldı) yanlarına bakan yapılar için gerekli olan, onların dekoratif duruúlarını koruyan,
düzenli (maliyeti fazla) bakım ve onarım çalıúmaları gerçekleútirilecektir. Heyetin daha önce
gerçekleútirdi÷i çalıúmalardan da görülece÷i gibi en temel amaçlarından biri korumadır. Örnek
olarak 1997 yılında liman kulesine dayanıklılık ve görünürlük kazandıran koruma çalıúması,
1996’da ‘saat’ mezarda yapılan müdahale, “Mozaik Evi” (2001’de çatı örtüsü tamamlandı),
balık pazarı (quadriportico’da iki yıl süren kazı ve restorasyon çalıúmalarının ardından müze,
1996 yılında açıldı) gösterilebilir.
Söz konusu restorasyon ve koruma çalıúmaları arasında, Iasos’un zengin oldu÷u el
yapımı taú objeler üzerinde yapılacak çalıúmaları ve agorada bulunan; bir kısmı Balık Pazarı
Müzesi’nde, bir kısmı bulundukları yerde muhafaza edilen, kalker taúı ve mermer yazıtları
incelemek üzere, 2007 yılında østanbul Üniversitesi ile ortaklaúa baúlatılan projeyi dile
getirmek yerinde olacaktır. Önemli ve büyük bir grup epigrafi uzmanı, siteyi ziyaret ederek
örnek parçalar almıúlar, gerek bölgede teknik eleman yetiútirmek ve gerekse sitenin gelece÷i
için önemli olacak incelemeleri yapmak suretiyle çalıúmalara baúlamıúlardır.
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øKøZTEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Samsun

ølçesi

: Bafra

Köyü

: økiztepe

ørtibat Telefonu

: 0532 5780219

e-mail

: o-bilgi@superonline.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Önder

Soyadı

: Bilgi

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi (emekli)

Özgeçmiúi
: 1939 yılında Ankara’da do÷an Önder Bilgi, yüksek ö÷renimini
A.Ü. Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda 1963
yılında tamamladıktan sonra lisansüstü e÷itimi için devlet bursu ile gitti÷i øngiltere’de doktora
derecesini Londra Üniversitesi’nde “Development and Distribution of Anthropomorphic
Figures in Anatolia from the Neolithic to the End of the Early Bronze Age” baúlıklı tezi ile
1972 yılında elde etti. Aynı yıl Kültür Bakanlı÷ı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nde
meslek hayatına baúladı ve 1973 yılında da ø.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak atandı.
Bilgi, 1977 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanını kazandı, 2006 yılında
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı baúkanı iken emekli oldu.
Ö÷renci olarak Kültepe, Acemhöyük, Altıntepe; meslek hayatına atıldıktan sonra Maúat
Höyük ve økiztepe kazılarına katıldı, 1978 ile 1985 yılları arasında Karakaya Baraj Gölü
alanındaki Köúkerbaba Höyük kurtarma kazılarının baúkanlı÷ını yaptı. 1981 yılından beri de
“økiztepe Kazıları”nın baúkanlı÷ını yürütmektedir.
Bilgi, 1981–1982 yıllarında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nde 1 yıl süreyle
genel müdür yardımcılı÷ı görevinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma kurullarının Nevúehir ve Samsun bölgesi baúkanlıkları ile østanbul II
Numaralı Bölge Kurulu’nun üyeli÷ini yaptı. Ayrıca, Koruma Yüksek Kurulu üyeli÷inde de
bulundu. Türkiye Amerikan ølmi Araútırmalar ile Eski Ça÷ Bilimleri enstitülerinin aslî, Türk
Tarih Kurumu ile Alman Arkeoloji enstitülerinin muhabir üyesidir.

øKøZTEPE KAZISI
1940’lı yıllarda Samsun Dündartepe’de Nimet ve merhum Tahsin Özgüç ile merhum Kılıç
Kökten tarafından yürütülmüú olan kazılar sırasında keúfedilmiú olan ve ilk defa 1974 yılında
merhum Bahadır Alkım’ın baúkanlı÷ında Türk Tarih Kurumu ile østanbul Üniversitesi adına
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baúlatılan økiztepe kazı çalıúmaları hâlen Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı adına yürütülmekte olup
2007 yılında 34. dönemini tamamlamıútır.
375x175 m. boyutunda yaklaúık 66 dönüm kadar alana sahip bir yamaç yerleúmesi olan
økiztepe aslında 2 büyük, 2 de küçük 4 tepeden oluúur. De÷iúik büyüklükteki bu tepeler nitelik
ve nicelik bakımından farklı kültür katlarına sahiptir. Nitekim, økiztepe’nin ilk defa “Tepe
II”de Geç Kalkolitik Ça÷ın baúlarında iskân edildi÷i, takip eden yerleúmelerin ølk Tunç Ça÷ında
“Tepe I, II ve III”te, Orta Tunç Ça÷ı baúlarında sadece “Tepe I” ile III’te, uzunca bir aradan
sonra Geç Demir Ça÷ında “Tepe III”te ve son olarak da Helenistik Dönemde yine “Tepe I”de
yer aldı÷ı saptanmıútır.
Bütün ça÷lar boyunca økiztepe’de mimarinin ahúap a÷ırlıklı oldu÷u ve yapıların kütük
evler tipinde inúa edilmiú oldu÷u gözlenmiútir.
økiztepe’de bütün dönemlerde çok geliúmiú bir çömlekçilik sanatı oldu÷u ele geçirilen
örneklerden anlaúılmıútır. Ancak, økiztepe’nin yer aldı÷ı co÷rafî bölge ve iklim úartları göz
önüne alındı÷ında kap formlarının Anadolu’nun di÷er bölgelerine göre daha sınırlı oldu÷u
dikkati çekmiútir.

økiztepe’de çok geliúmiú bir metalürjinin var oldu÷u ele geçirilen örnekler ile madencilik
alet ve edevatından açıkça görülmüútür.
Ele geçirilen a÷ırúak ve dokuma tezgâh a÷ırlıklarının sayısı ve kalitesinden økiztepe’de
çok geliúmiú bir dokumacılık sanayinin var oldu÷u gözlenmiútir.
økiztepe’de bütün ça÷lar boyunca hayvancılık ve avcılık ile balıkçılı÷ın geliúmiú oldu÷u
toplanan hayvan kemi÷i ve boynuzları ile kılçık kalıntılarından açıkça anlaúılmıútır.
økiztepe ören yerinin en yüksek kesimini oluúturan birinci tepenin øTÇ III döneminde bir
mezarlık alanı olarak kullanılmıú oldu÷u, ortaya çıkartılan 638 adet basit toprak türü mezardan
saptanmıútır.
øskeletlerden 14’ünde kafataslarında görülen deliklerden yaralanma veya tümör nedeniyle
operasyon geçirdikleri anlaúılmıútır.
Di÷er taraftan, økiztepelilerin dinî düúüncelerini yansıtan buluntular da elde edilmiútir.
Bunların baúında ana tanrıça kültünü yansıtan ve piúmiú toprak heykelcikten idole kadar
de÷iúik stillerde yapılmıú kadın betimlemeleri dikkati çekmiútir.
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øZNøK ÇøNø FIRINLARI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bursa

ølçesi

: øznik

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0212 526 03 00-0532 587 27 74

e-mail

: beldemar@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: V. Belgin

Soyadı

: Demirsar Arlı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü

Özgeçmiúi
: 1961 østanbul do÷umludur. ølk ve orta ö÷reniminden sonra,
østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan 1984 yılında mezun
olmuútur. 1987 yılında yüksek lisans, 1996 yılında doktora derecelerini almıú, 1999 yılında
yardımcı doçentli÷e atanmıútır.
Çeúitli yayın organizasyonları ile uluslararası kongre ve sergilerde görev almıútır.
Milletlerarası Çini-I Kongresi’nin (Kütahya 1986) ilmî komite sekreterli÷ini yapmıútır. østanbul
Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, øznik Çini øúlemecili÷i Programı’nın
kuruluúundan itibaren dört yıl süre ile seramik sanat tarihi derslerini yürütmüútür.
1982 yılından itibaren aralıksız olarak katıldı÷ı øznik Çini Fırınları kazısının 2007
yılından itibaren baúkanlı÷ını üstlenmiútir.
Devlet Planlama Teúkilatı’nın østanbul Teknik Üniversitesi koordinatörlü÷ündeki
“øznik Çinicili÷ini Geliútirme ve Yeniden Üretimi” DPT/øTÜ 49 projesinde birim araútırmacısı
olarak çalıúmıútır.
1999 ve 2000 yıllarında østanbul Üniversitesi Araútırma Fonu tarafından desteklenen
“Kudüs’te Osmanlı Dönemi Mimarisi ve Çini Sanatı” baúlıklı araútırma projesinin
yürütücülü÷ünü üstlenmiútir.
østanbul Üniversitesi Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi’nin danıúma kurulu üyesidir.
“østanbul Üniversitesi Resim Galerisi Katalogu”nun editörlü÷ünü yapmıútır.
Çini-Seramik Sanat Tarihi, Monografi De÷erlendirmeleri, Eleútiri ve Yöntem derslerini
sürdürerek østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam
etmektedir.
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øZNøK ÇøNø FIRINLARI KAZISI
Prof. Dr. Oktay Aslanapa baúkanlı÷ında 1963 yılında baúlayan øznik kazıları 11 yıl
aradan sonra østanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü a÷ırlıklı bir ekiple 1981 yılında
“øznik Çini Fırınları Kazısı” adıyla tekrar baúlamıútır. 1993 yılından sonra Prof. Dr. Ara Altun
baúkanlı÷ında yürütülmüútür. 2007 yılından itibaren kazı baúkanlı÷ı’nı Yrd. Doç. Dr. V. Belgin
Demirsar Arlı üstlenmiútir.
Ortaça÷ ve Yeniça÷ serami÷inin en önemli merkezlerinden olan øznik’te özellikle XV.XVII. yüzyıl seramik ve çinisinin Milet, ùam, Haliç, Rodos iúi gibi dönem özelliklerine göre
eski yayınlara girmiú terimlerinin, teknik özelliklerinin ayrıútırılması, fırınlama teknolojisinin
irdelenmesi ve bunların øznik üretimi olduklarının kanıtlanması ve bu üretimin Selçuklu
Dönemi seramik teknikleri temeli üzerinde geliútirildi÷inin belirlenmesi amaçlanmıútır.
Bu do÷rultudaki çalıúmalar sonucunda Osmanlı seramik ve çinilerinin asıl ve önemli
üretim merkezinin øznik oldu÷u, bozuk-yanık üretim firesi çok sayıda buluntu, fırın kalıntıları
ve sayılamayacak kadar çok
fırın destek malzemesinden
anlaúılmıútır.
II. Murat Hamamı’nın
do÷usundaki BHD kodlu alanda
yürütülen çalıúmalar her yıl
ortalama üç plankarede ve -4 m.
kotunda sürdürülebilmektedir.
Bu atölye bölgesinde úimdiye
kadar dört fırın kalıntısı in
situ olarak korunmuú, çökmüú
fırın yerleri ile atölyelerin di÷er
kısımları ortaya çıkarılmıútır.
Fırın kalıntılarının yerlerinde
sertleútirilerek sundurma altına
alınması ve bakımı için uzman
deste÷i alınmaktadır. Kazı bitiminde ise alanın tamamının üzeri kapatılarak korumaya alınması
ve açıkhava müzesi olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.
Her yıl binlerce fire malzeme tasnif edilip temizlenmekte ve de÷erlendirilmektedir.
Öncelikle alanda temizlenen, tasniflenen ve etiketlenen fragmanların kazı kampında son
tasnifleri yapılıp tümleme ve envanterleme iúlemine geçilmektedir.
II. dönem (1981-2007) kazılarına 200’ü aúkın uzman ve ö÷renci ile 29 Bakanlık yetkili
uzmanı katılmıú, 342 adedi envanterli eser olmak üzere 4316 envanterli etütlük buluntu üzerinde
çalıúılmıú ve teknik fiúleri hazırlanmıútır. Buluntuların tümü, tasniflenmiú ve etiketlenmiú
torbaları ile damgalı sandıklarında øznik Müzesi’nin deposuna istif edilmiútir.
80’li yılların baúından itibaren øznik’te yapı faaliyetinin giderek artması karúısında
koruma çalıúmalarına da hız verilmiútir. øznik Müzesi’ne inúaat hafriyatı izlenmesinde yardımcı
olunmuú, imar paftaları üzerinde anıt eser ve kalıntılar iúlenmiú, fiúleri hazırlanarak tescil için
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sevk edilmiú ve SøT kararı sonrasında
Koruma Amaçlı ømar Planı danıúmanlı÷ı yapılmıú ve uygulamada da konu izlenmiútir.
1981–1988 yılı çalıúmaları, Türkçe ve øngilizce iki ayrı kitapla 1989 øznik yılında
yayınlanmıútır. 1989 sonrası çalıúmalarının sonuçları ise baskıya hazırlanmıútır.
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KADIKALESø/ANAøA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Kuúadası

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0 532 647 54 06

e-mail

: zeynep.mercangoz@ege.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Zeynep

Soyadı

: Mercangöz

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1953 yılında øzmir’de do÷du. Hacettepe Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü’nde 1975 yılında lisans, 1978 yılında yüksek lisans ve 1985 yılında doktora
programlarını tamamladı. 1976–1981 yıllarında Turizm Bakanlı÷ı’ndaki hizmetinin ardından
üniversiteye geçiú yaptı. Mayıs 1981’de asistan olarak baúladı÷ı Ege Üniversitesi’ndeki görevini
1999’dan bu yana profesör olarak sürdürmektedir.
1990–1991 yıllarında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleúik Devletleri’nde,
Harvard Üniversitesi’nde çalıúmalar yaptı. øzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nda fasılalarla on yıl kadar kurul üyeli÷inde bulundu. Yurtiçi ve yurtdıúı çeúitli
bilimsel toplantıların yanı sıra bazı projelerde yer aldı.
“Demre, Aziz Nikolaos Kazısı”, “Beçin Kazısı”, “Kıbrıs Salamis Kazısı”, “Kuúadası
Kadıkalesi/Anaia Kazısı” çalıúmalarına katıldı.

KADIKALESø/ANAøA KAZISI
2001 yılında, definecilerin talanlarına ve do÷anın tahribatına karúı acil olarak kurtarma
kazısı olarak baúlayan Kuúadası, Kadıkalesi kazısı çalıúmaları 2002 yılından bu yana Bakanlar
Kurulu Kararı’yla Prof. Dr. Zeynep Mercangöz baúkanlı÷ında yürütülmektedir.
Kadıkalesi protohistorik höyük üzerine 12.-13. yüzyıllarda inúa edilmiú bir Bizans
kalesidir ve kazıların öncelikli amacı bu kalenin temizlenip ortaya çıkarılmasıdır. Kazı
buluntusu bir Hitit heykelci÷inin ardından höyükle ilgili sondajlar Bizans surunun do÷rudanúimdilik-protohistorik yapılaúmanın üzerine oturdu÷unu göstermiútir. Bu çalıúmalarda Erken,
Orta ve Geç Tunç Ça÷ının buluntuları ile yerel Miken kaplarına ait parçalar saptanmıútır.
Bölge ile ilgili kimi yayınlarda burası, ølkça÷ ve Ortaça÷ın önemli bir yerleúimi olan
Anaia kenti ile özdeútirilir. Nitekim yüzey buluntularıyla bugün yazlıkların altında kaldı÷ı
anlaúılan bir liman kentinin varlı÷ı kuúkusuzdur. 12.-13. yüzyılların çalkantılı günlerinde Anaia
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kentini ve limanını koruyan Kadıkalesi’ndeki kazı çalıúmaları artık Anaia kazısı olarak da
adlandırılmaktadır. Veriler, 13. yüzyılda gümrük kapısı olan kente iliúkin tarihsel bilgilerimizi
pekiútirip, zenginleútirmiútir. Buluntular arasında deniz aúırı ticareti yapılan seramik, cam ve
kuyumculuk üretimlerine iliúkin parçalara rastlanmıútır. økisi ømparatoriçe Theodora Dukaina
Palaiologina’ya, biri Konstantinopolis patri÷ine, biri de imparatorun sekreteryalarından
birine ait 12.-13. yüzyıllardan dört kurúun mühür, Bizans baúkentinden buraya gelmiú yazılı
vesikaların kanıtlarıdır. Son iki sezonda, kalenin inúaatından kısa bir süre önce, muhtemelen 11.
yüzyılda kurulmuú görünen bir manastır kompleksi, muhtemelen imparator IX. Konstantinos
Monamakhos’un vakfı olan Bessai Manastırı’na iúaret eder. Manastır, kaynakların 13. yüzyılda
baúpiskoposlu÷a yükseldi÷ini belirttikleri Anaia piskoposlu÷unun ikametgâhına dönüúmüú
görünmektedir. Bu alanda, antropolojik araútırmaları süren, pek çok Hıristiyanlık gömülerine
de rastlanmaktadır. Söz konusu anıtsal yapılar henüz kısmen açılmıútır, ancak önümüzdeki
çalıúmalarla burasının Bizans mimarlık tarihine oldukça önemli veriler sunmaya aday bir yer
olaca÷ını gösterir.

Kazı çalıúmaları ile kalenin 14.-15. yüzyıllardaki Türk Dönemi yapılaúmalarının yanında,
I. Dünya Savaúı’nın Osmanlı askerî tabyaları ve 1974 Kıbrıs Barıú Harekâtı sırasında kazılmıú
siperleri de açı÷a çıkarılmıútır. Bu da Kadıkalesi’nin Samos Bo÷azı’na hâkim konumu nedeniyle
tüm zamanlarda askerî açıdan ne denli önemli oldu÷unu göstermektedir.
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KAMAN KALEHÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kırúehir

ølçesi

: Kaman

Köyü

: Ça÷ırgan

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:

KAZI BAùKANININ
Adı

: Sachihiro

Soyadı

: Omura

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Japonya Ortado÷u Kültür Merkezi-Japon Anadolu
Arkeoloji Enstitüsü

Özgeçmiúi
: Omura, 7.9.1946 tarihinde Japonya’daki Moriokadu’da
do÷du. Waseda Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1972 yılında T.C. Milli
E÷itim Bakanlı÷ı’nın bursuyla araútırmacı olarak, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co÷rafya
Fakültesi’nde okudu. 1981 yılında Japonya Ortado÷u Kültür Merkezi’nde araútırmacı olarak
göreve baúladı. 1984 yılında aynı merkezin araútırma bölümüne müdür olarak atandı. 1990
yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktor unvanını aldı.
1970-1981 yılları arasında Japonya-Saitama, Kanagawa, Mısır-Markata, Fustat, KonyaKarahöyük, Elazı÷-Haraba, Korucutepe, Van-Patnos, Adıyaman-Ancoz kazılarında çalıútı. 1985
yılında Kaman-Kalehöyük’te yüzey araútırmaları yaptı ve 1986 yılında bu merkezde arkeolojik
kazılara baúladı.
1998 yılında Japonya Ortado÷u Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
müdürü olarak atan Sachihiro Omura, hâlen, Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in
Japan (BMECCJ), Anatolian Archaeological Studies (AAS)’nin editörlü÷ünü de yapmaktadır.

KAMAN-KALEHÖYÜK KAZISI
Kaman-Kalehöyük, Ankara’nın güneydo÷usunda, ve kuúuçumu 100 km. uzaklıktadır.
Kızılırmak kavsi içindeki Kaman-Kalehöyük, Kırúehir øli’ne ba÷lı Kaman ølçesi’nin 3 km.
do÷usunda yer almaktadır. Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarındaki KamanKalehöyük’ün çapı yaklaúık 280 m., yüksekli÷i 16 m.dir.
Kazılara Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün
izni ile, Japonya Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına, 31 Mayıs 1986
tarihinde ilk kazma vurularak baúlanmıútır. O tarihten 2005 yılına kadar, Prof. Dr. Tahsin
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Özgüç ve Prof. Dr. Nimet Özgüç’ün bilimsel yardım ve katkılarıyla çalıúmalar sürdürülmüútür.
Hâlen kazımıza Prof. Dr. Nimet Özgüç bilimsel katkılarıyla yol göstermektedir.
Kaman-Kalehöyük kazılarındaki amacımızı iki noktada özetleyebiliriz:
1-Kuzey açmada kültür katlarının esas ve tali safhalarını tespit etmek ve höyü÷ün
stratigrafisini ö÷renmek.
2-Güney açmada, kuzey açmada tespit edilen Osmanlı, Demir, ve Orta-Geç Tunç Ça÷ı
katlarının mimarlık eserlerini bir bütün hâlinde ö÷renmek.
1986-2007 yıllarında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, dört farklı kültür katı tespit
edilmiútir. Bunları yeniden eskiye do÷ru sıralayacak olursak, I. Kat: Osmanlı Dönemi ( M.S. 15.17. yüzyıllar); II. Kat: Demir Ça÷ı (M.Ö. 1200-M.S. 400); III. Kat: Orta ve Geç Tunç Ça÷ı (M.Ö.
2000-1200); IV. Kat: Eski Tunç Ça÷ı (M.Ö. 2200-2000)’dır. Her kat kendi içinde bulunan
küçük eserler ve mimari kalıntılara göre, I. Kat: Ia, Ib; II. Kat: IIa, IIb, IIc, IId; III. Kat: IIIa,
IIIb, IIIc; IV. Kat: IVa ve IVb
olarak sıralanmıútır.
Osmanlı Dönemine ait
mimari kalıntılar, kuzey ve
güney açmada çok sa÷lam
hâlde
tespit
edilmiútir.
Burada çok sayıda sırlı
seramik, Çin porseleni ve
çanak-çömlek
parçaları,
Osmanlı
sikkeleri
ile
yüzük gibi bazı süs eúyaları
bulunmuútur.
Demir
Ça÷ının
IIa
katında,
höyü÷ün
tam merkezinde yer alan
megaron tipinde bir mimari
kalıntıyla birlikte taú döúeli bir koridor açı÷a çıkarılmıútır. Bu katta, da÷ kristalinden bir
Akamenid mührü ve çanak-çömlekler ele geçirilmiútir. Karanlık Ça÷ denilen IId katında ise
dalgalı motiflerle boyalı seramikler ile tunçtan ok uçları tespit edilmiútir.
IIIb katı ile temsil edilen, Orta-Geç Tunç Ça÷ında, yani Eski Hitit Ça÷ı tabakasında
ise, silo olarak düúünülen 5 m. yüksekli÷inde, 15 m. çapında, yuvarlak bir kalıntı açı÷a
çıkarılmıútır. Burada Eski Hitit ve Hitit ømparatorluk Dönemine ait çok sayıda hiyeroglifli
bullalar bulunmuútur. Bullaların üzerindeki çalıúmalar hâlen devam ettirilmektedir. Bu
çalıúmalardan, o zamanki Kaman-Kalehöyük ile di÷er úehirler arasındaki ekonomik ba÷lantı
açı÷a çıkarılabilecektir.
2000-2007 yıllarındaki kazı çalıúmalarında ise Kalkolitik ve Neolitik Ça÷a ait piúmiú
topraktan yapılmıú idol ele geçirilmiútir.
Bu çalıúmalarla Kaman-Kalehöyük’te Osmanlı Döneminden-Neolitik Ça÷a kadar inen
kültür katları açı÷a çıkarılmıú olacaktır.
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KARAøN KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Ya÷ca

ørtibat Telefonu

: 05323252842

e-mail

: ykaya@humanity.ankara.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Iúın

Soyadı

: Yalçınkaya

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1943 yılında Amasya’da do÷du. 1966 yılında A.Ü.D.T.C.F.
Prehistorya Kürsüsü’nden mezun oldu ve aynı kürsüye asistan olarak girdi (1967). 1973 yılında
doktor, 1982 yılında üniversite doçenti ve 1989 yılında da profesör unvanını aldı. 1983 yılından
beri Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı baúkanlı÷ını yürütmektedir.
Ö÷rencili÷inden itibaren yurt içi ve yurt dıúında çok sayıda kazı ve araútırmalara katıldı:
1967-1973 yılları arasında Prof. Dr. ø. Kılıç Kökten’in baúkanlı÷ı altında Kars yöresi ve Keban
Baraj Gölü alanındaki Prehistorya araútırmaları ve kazıları ile Karain Ma÷arası kazılarına,
1976 yılında Fransa’da Arago (Perpignan) ve Lazaret (Nis) ma÷araları kazılarına, 1983 yılında
da Suriye’de El Kowm vahasındaki Nadaouiyeh I sitindeki Paleolitik Ça÷ kazılarına uzman
olarak katıldı.
1979 ve 1982 yıllarında “Aúa÷ı Fırat Havzası Projesi” kapsamında Malatya ve
Adıyaman’da yapılan yüzey araútırmalarının, 1984 yılında Batı Toroslar’da gerçekleútirilen
yüzey araútırmalarının, 1989-1999 yılları arasında Öküzini Ma÷arası kazılarının, 1998 yılında
Hatay øli’nde gerçekleútirilen yüzey araútırmalarının baúkanlı÷ını yaptı. 1985 yılından bu yana
Karain kazılarına baúkanlık yapmaktadır.
Yurtiçinde çeúitli kongre, kollogyum ve sempozyumlara bildiri ile katıldı, çeúitli
kurumlarda konferanslar verdi. Yurtdıúında Fransa (1976, 1980, 2000, 2007), Belçika (1986,
1993), Polonya (1993), Amerika Birleúik Devletleri (1993)’nde ça÷rılı olarak tebli÷ler sundu.
Yalçınkaya, La Société Préhistorique Française’in daimi üyesi; Union Internationale
des Sciences Préhistoriques et Protohistorique (UISPP)’in VIII. Komisyonu’nun Türkiye
temsilcisi; Revue de Préhistoire Européenne’in yayın komitesi üyesi ve TUBA-AR’ın (Türkiye
Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi) Danıúma Kurulu üyesidir.
Yalçınkaya’nın biri kitap olmak üzere yurtiçi ve yurtdıúındaki bilimsel dergilerde
yayınlanmıú çok sayıda yayını bulunmaktadır.
KARAøN KAZISI
Karain, Antalya’nın yaklaúık 30 km. kuzeybatısında, Katran Da÷ı’nın do÷uya do÷ru
alçalan yamaçları üzerinde yer alan karstik bir ma÷aradır. Denizden 430 m., önündeki ovadan
ise 130 m. yüksekliktedir. ølk kez 1946 yılında bilim alemine tanıtılan ma÷arada, Prof. Dr. ø. Kılıç
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Kökten tarafından 1973 yılına kadar kazılar yapılmıútır. Kökten’in vefatı üzerine uzun bir süre
ara verilen arkeolojik kazılara, 1985 yılından itibaren Prof. Dr. Iúın Yalçınkaya baúkanlı÷ındaki
uluslararası bir ekip tarafından yeniden baúlanmıútır. Modern tekniklerle, sistemli ve multidisipliner bir yaklaúımla sürdürülen arkeolojik kazılar ma÷aranın E ve B gözlerinde hâlen
sürdürülmektedir. Karain Ma÷arası Türkiye’nin en eski iskân yerlerinden biri olup hâlen kazısı
yapılan Türkiye’nin tek ma÷ara sitidir. Ma÷aranın en önemli özelliklerinden biri, uzun süreli
bir iskâna sahne olan yaklaúık 11 m. kalınlı÷ında arkeolojik ve jeolojik dolgusunun olmasıdır.
Ma÷aranın en kalın dolgusunun bulundu÷u “E Gözü” kazıları Paleolitik Ça÷ın tüm
dönemlerini veren bir katlaúmaya sahiptir. “E Gözü”nde yaklaúık 8 m. derinli÷e ulaúılmıútır. En
üst tabakalarda Geç Üst Paleolitik Ça÷a ait buluntular elde edilmiútir. Bu seviyelerin altından
uzun süreli ve iki evreli Orta Paleolitik Ça÷a iúaret eden katmanlar gelir. Günümüze yakın
olanı Karain Tip Mousterien olarak isimlendirilmiútir. Bu tabakalarda ele geçirilen yontmataú
aletler çok ince bir iúçilik gösterirler. Kenar kazıyıcıların yo÷unlukta oldu÷u aletler arasında
diúlemeli ve çontuklu aletler, mekik aletler, ön kazıyıcılar, deliciler ve uçlar görülür.
Bu
seviyelerde
levallois
teknolojiye sık sık baúvuruldu÷u
anlaúılmaktadır.
Elektron
Spin
Rezonans (ESR) ve Temoluminesans
(TL) yöntemleriyle yapılan yaúlandırma
çalıúmaları Karain Tip Mousterien
seviyelerin
G.Ö.
160.000-60.000
arasında yer aldı÷ını göstermiútir.
Yine bu seviyelerde Orta Paleolitik
Ça÷ insanları olan Homo neanderthal
insanına ait fizikî kalıntılar da ele
geçirilmiútir. Orta Paleolitik Ça÷ın ikinci
ve daha eski olan evresi, Charentien Tip
Mousterien olarak isimlendirilmiútir. Bu
seviyelerde levallois teknoloji kaybolur.
Kısa ve kalın yonga taúımalıklar üzerine
yapılan çeúitli aletler görülür. Bunlar arasında özellikle basamak pulcuklu düzeltilerle iúlenmiú
yatay kenar kazıyıcılar çok iyi bir iúçilik gösterirler. Uranium-Thorium yöntemiyle yapılan
yaúlandırma çalıúmalarıyla, Orta Paleolitik Ça÷ın ikinci evresi yaklaúık G.Ö. 350.000 civarına
tarihlendirilmiútir.
Orta Paleolitik Ça÷dan sonra Alt Paleolitik Ça÷a ait seviyeler gelir. Alt Paleolitik Ça÷
hem iki yüzeyli alet içeren kültürlerle (Acheuleen) hem de yonga içeren kültürlerle (Clactonien,
Tayacien) temsil edilir. 2007 yılında alt seviyelerde bulunan bir iki yüzeyli alet (elbaltası)
Acheuleen kültürün varlı÷ını kanıtlamasının yanı sıra, Kökten tarafından verilen bilgileri de
do÷rulamıú olması açısından oldukça önemlidir. øki yüzeyli aletin bulundu÷u tabakadan henüz
bir yaúlandırma yapılmamıútır. Ancak, 2006 kazı sezonunda biraz daha üstteki tabakadan
alınan G.Ö. 400.000 Uranium-Thorium yaúı göz önünde bulunduruldu÷unda, söz konusu
tabakanın G.Ö. 500.000-450.000 arasına ait olması kuvvetle olasıdır.
Karain “B Gözü”ndeki arkeolojik katlaúmanın tabanını Orta Paleolitik Ça÷ oluúturur.
Yontmataú buluntular, “E Gözü”nde oldu÷u gibi Karain Tip Mousterien’in tekno-tipolojik
özelliklerini gösterirler. Bu seviyenin üzerinde C14 ile G.Ö. 39.000-22.000’e tarihlenen,
omurgalı ön kazıyıcılar ve dufour dilgiciklerle nitelenen bir Üst Paleolitik Ça÷ kendini
gösterir. øki seviyeli Epi-paleolitik Ça÷ buluntuları geometrik olmayan mikrolitlerin varlı÷ı ile
belirginleúir. Ön kazıyıcıların boylarında Üst Paleolitik Ça÷a göre küçülme gözlemlenir. Kemik
aletler ve bol miktardaki boncuklar da di÷er önemli buluntu grubundandır. Bu seviyenin
üzerinde ise; Geç Neolitik-Erken Kalkolitik buluntular ele geçer. En genel buluntu grubunu
kırık seramik parçaları oluúturur. Kalkolitik Ça÷a ait boyalı seramikler, Hacılar boyalıları ile
büyük benzerlikler gösterir.
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KARATEPE KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Osmaniye

ølçesi

: Kadirli

Köyü

: Kızyusuflu

ørtibat Telefonu

: 0328 719 20 04

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Halet

Soyadı

: Çambel

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi (Emekli)

Özgeçmiúi
: 27 A÷ustos 1916 tarihinde Berlin’de do÷du. Orta ve lise
ö÷renimini østanbul Amerikan Kız Koleji’nde (1928-1935); üniversite ö÷renimini Paris
Sarbonne, École des Hautes Études, École du Louvre’da (1935- 39) tamamladı. Doktor, doçent
ve profesör (1960) unvanını østanbul Üniversitesi’nde aldı.
Osmaniye Valili÷i Üstün Hizmet Ödülü (2003); Truva Kültür Sanat Ödülleri, Truva
Özel Ödülü (2003); Adana Rotary Kulübü Hizmet Ödülü (2 kez); Kültür Bakanlı÷ı ödülleri ve
Hollanda Kraliyeti Prens Claus ödülü (2005) sahibidir.
Alman Arkeoloji Enstitüsü (Berlin) aslî üyesi; American Philosophical Society for the
Advancement of Knowledge (Philadelphia); American Institute of Archaeology (Boston);
Thracology Enstitüsü (Sofya); Türkiye Bilimler Akademisi úeref üyesidir.
Mersin Üniversitesi (2000); Tübingen Üniversitesi (Almanya) (2004) ve Bo÷aziçi
Üniversitesi úeref doktorası (2005) sahibidir.
1939, 1948-49 Eskiúehir-Afyon-Yazılıkaya (Piúmiú Kale, Midas ùehri) kazısı; 1943
Kırúehir-Hashöyük kazısı; 1952-1954 østanbul–Fikirtepe kazısı (Kurt Bittel ile birlikte); 1958Karatepe kazıları; 1961 Kadirli-Flaviopolis Alacami çalıúmaları; 1963 Siirt-Diyarbakır-ùanlıurfa
illeri yüzey araútırması (R. J. Braidwood ile birlikte); 1964 ùanlıurfa-Sö÷üt Tarlası-Biris
Mezarlı÷ı kazısı (Bruce Howe ile birlikte); 1964–1966 øçel-Adana-Antakya yüzey araútırması;
1964-1984 Ergani-Çayönü kazısı (aralıklarla) (R. J. Braidwood ile birlikte); 1967 Keban yüzey
araútırması (Sönmez Kantman ile birlikte); 1976 Aslantaú Baraj Alanı yüzey araútırması; 1978
Kadirli-Kumkale kazısı; 1983-2000 Domuztepe kazısı çalıúmalarına katıldı.
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KARATEPE KAZISI
Karatepe-Aslantaú ören yerinde kazılar 1947 yılında U. Bahadır Alkım’ın idarî, Prof.
Dr. H. Theodor Bossert’in bilimsel baúkanlı÷ında, Türk Tarih Kurumu, østanbul Üniversitesi
tarafından Millî E÷itim Bakanlı÷ı’na ba÷lı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün
katkısıyla baúlatılmıú, 1956 yılına kadar sürdürülmüútür.
1952 yılından itibaren Restorasyon Kurulu Baúkanı Halet Çambel baúkanlı÷ında Roma
Restorasyon Enstitüsü’nün iúbirli÷i ile eserlerin restorasyonu için çalıúmalara baúlanmıútır.
Bu çalıúmaların yanı sıra 1957 yılından itibaren eserlerin nakillerinin fiilen olanaksız olması
nedeniyle hava koúullarından zarar görmemeleri için koruyucu saçaklar ve eserlerin yerinde
sergilenebilece÷i bir açık hava müzesi oluúturmak için gerekli tesisler yapılmıútır.

1950’li yıllarda U. Bahadır Alkım’ın Domuztepe’de baúlattı÷ı kazı çalıúmaları onun
vefatından sonra 1983 yılında Aslantaú Barajı yapılmasıyla yeniden gündeme gelmiú; kazı
çalıúmaları Halet Çambel baúkanlı÷ında 1983 yılından 2000 yılına kadar sürdürülmüútür.
Bu çalıúmalara ek olarak Kadirli ilçe merkezi eski eser taraması ve Alacami kazısı,
Aslantaú Barajı havzası yüzey araútırması ve Kumkale kazısı, øller Bankası için Adana kenti sivil
mimari taraması ve Adana-Silifke sahil bandı eski eser taraması çalıúmaları yürütülmüútür.
Çalıúmalar 2000 yılından itibaren sur restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yanı sıra
Domuztepe ele geçirilen heykellerin, küçük buluntuların sergilenmesi için kapalı sergi salonları,
çatı altı sergisi ve geçen senelerde hazırlanan belgesellerin izlenebilece÷i bir video salonundan
oluúan tesislerin yapılmasında yo÷unlaútırılmıútır. Bu tesisler 2006 yılında tamamlanıp bir
ziyaretçi merkezi olarak turizme açılmıútır.
Çalıúmalar hâlen yayın, restorasyon, çevre düzenlemesi ve arúiv çalıúmaları úeklinde
devam etmektedir.
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KAUNOS KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Köyce÷iz

Köyü

: Çandır

ørtibat Telefonu

: 0242 284 20 44

e-mail

: caunus@superonline.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Memet Cengiz

Soyadı

: Iúık

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Baúkent Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1949 Malatya do÷umlu. Ankara Atatürk Lisesi mezuniyetinin
ardından (1969) DTCF Klasik Arkeoloji ve Ça÷daú Anadolu Arkeolojisi Kürsüsü’ne kayıt.
1975 yılında aynı kürsüde asistanlık. 1981, “Urartu Mühürleri” konulu çalıúması ile “edebiyat
doktoru” unvanı; 1990, “doçentlik” unvanı ve 1996, profesörlük” unvanı. 1990-2005 Antalya
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ö÷retim üyeli÷i ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü kurucu baúkanlı÷ı (1991-1996); aynı üniversiteden emeklilik (2005). Bu yıldan
itibaren Ankara Baúkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araútırmaları Merkezi’ne ba÷lı olarak
ö÷retim üyeli÷ine devamlılık. Akademik yaúamı içinde DAAD ve Alexander von Humboldt
bursiyeri olarak Almanya’nın farklı üniversitelerinde bilimsel çalıúmalar ve yurtiçi-yurtdıúı
bilimsel kuruluúlarda üyelikler. Ö÷rencilik yıllarından baúlayarak Prof. Dr. Baki Ö÷ün
baúkanlı÷ında yürütülen Adilcevaz, Haraba, Habibuúa÷ı ve Kaunos gibi hem Do÷u ve hem de
Batı Anadolu’daki farklı kazılarda ekip üyeli÷i ve sonrasında kazı baúkan yardımcılıkları. 1999
yılından itibaren de Kaunos örenindeki kazı, araútırma, restorasyon ve onarım çalıúmalarında
baúkanlık görevi. Archäologisches Institut der CA-Universität Kiel (Almanya) ve Historisches
Seminar der Universitat Zürich (øsviçre) enstitüleri ile bilimsel ortaklık. Urartu sanatı,
Do÷u-Batı iliúkileri ve Kaunos üzerine yazılmıú kitap ve makaleler; bu konularda yurtiçi ve
yurtdıúı bilimsel toplantılarda konferanslar; popüler dergilerde güncel makaleler; bilimsel
danıúmanlıklar ve kitap editörlükleri.

KAUNOS KAZISI
Kaunos örendeki arkeolojik kazılara Prof. Dr. Baki Ö÷ün baúkanlı÷ında baúlanılmıútır.
Yıl 1966. Hocamın buradaki kazılara baúlamak istemesindeki en önemli etken, çözümlenememiú
olan Karca, daha do÷rusu Kaunosca’nın deúifre edilmesine yardımcı olabilecek epigrafik
malzemeye ulaúabilmek ve antik yazarlardan edinilen bir bilginin ardından gitmekti:
Gerçekten de Kaunos, ø.Ö. 4. yüzyılların baúlarına kadar Karya ve Likya bölgeleri arasında,
kendi hinterlandına sahip bir bölge miydi? Kazılarımızın bu mevsim 40. yılı kutlanmıútır.
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Geriye dönük bakıldı÷ında bu sürecin özellikle son 20 yılının Kaunos’ta çok verimli iúledi÷i
gerçe÷i ortaya çıkmaktadır. Genel beklentilerin hemen hepsi gerçekleúmiútir: Stoası ile birlikte
agoranın büyük bir bölümü; Basileus Kaunios, Apollon, Aphrodite Euploia, Artemis-Kaunos
Kybelesi, Demeter, øsis ve Sarapis gibi tanrı ve tanrıçalara adanmıú kutsal alanlar; çeúme binası,
monopteros, ölçüm platformu ve bazilika gibi önemli kamu binaları açı÷a çıkartılmıú; Roma
hamamı, tiyatro ve “Kubbeli Kilise” gibi anıtsal yapılar temizlenerek ziyaretçilere açılmıútır.
Ama burada asıl vurgulanması gereken, Kaunos’un çok özel buluntularıdır: Karca’nın, daha
do÷rusu Kaunosca’nın çözümünde bugüne kadarki tek anahtar olan “çift dilli stel” gibi; kentin
cadde ve sokaklarının rüzgâr yönüne göre planlanmasında kullanılan “ölçüm platformu” gibi;
gemicilere iyi yolculuklar ve tüccarlara bol kazançlar ihsan eden Tanrıça Aphrodite Euploia’nın
“kutsal odası” gibi; limanının karalaúmaya baúlaması nedeniyle çökme e÷ilimi gösteren
ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla alınmıú yeni “gümrük nizamnamesi” gibi; ana
tanrıçanın yani Matar’ın yani Kybele’nin bir a÷aç gövdesi görüntüsünü ça÷rıútıran steline “ev”
olan “kutsal kaya odası” gibi; ya da baú tanrısı Basieus Kaunios‘un kutsal taúı “baitylos” gibi;
“adak kumbarası” gibi ve de son yıllarda gün yüzüne çıkartılan “tuzla” ve Antik Ça÷ın döner
perde sistemi “periaktos” gibi. Bu buluntuların hemen hepsi arkeoloji biliminin birer ilkidir ki,
bunların baúında “ölçüm platformu”, “çift dilli stel”, “tuzla” ve “periaktos” gelmektedir.

Kaunos örenindeki çalıúma politikamız son yıllarda de÷iúmiútir. Buna göre Kaunos’u
bir “Arkeolojik Park” konumuna getirmek için ören içinde restorasyon ve onarım çalıúmalarına
a÷ırlık verilecek; “Deneysel Arkeoloji”den örnekler sunulacak; kentin ana arterleri açılacak;
ziyaretçiler için yeni yönlendirme ve bilgilendirme levhaları tanzim edilecektir. Kazılarımız ise,
programımız çerçevesinde ve de planlanmıú restorasyonlara yönelik olarak sürdürülecektir.
Bütün bunların uygulanmasına baúlanılmıútır da: Teras Tapına÷ı’nın teras duvarları, çeúme
binası, palaestra ve villa kapıları restore edilip yeniden aya÷a kaldırılmıútır; tiyatronun do÷u
yöndeki tonozlu giriúi içindeki ahúap kapı ile sahne binası önündeki “periaktos”, izlerine göre
yeniden tasarlanmıú ve yaptırılarak yerlerine monte edilmiútir; “adak kumbarası” ve “zeytinya÷ı
iúli÷i” yeniden iúler duruma getirilmiútir; Çeúme binasına kendi dönemindeki iúlerlili÷i
kazandırılmıútır. Do÷u-batı arterinin büyük bir bölümü açı÷a çıkartılmıú ve ziyaretçiler buna
göre yönlendirilmiútir. Her bir kamu binasının önüne metin ve restütüsyon çizimleri içeren
levhalar yerleútirilmiútir. Bu uygulamalarımızla Kaunos, salt biz bilim adamları için de÷il,
kültür sevdalısı insanların da beklentilerine cevap verebilen bir çekim alanı yaratmaktadır
kendisine.
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KELENDERøS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

: Aydıncık

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 332 223 1352/324-841 26 78

e-mail

: lzoroglu@selcuk.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Kamil Levent

Soyadı

: Zoro÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1946 yılında Maraú’ta do÷du. ølk, orta ve lise e÷itimini
Maraú’ta; lisans e÷itimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji
Kürsüsü’nde tamamladı (1971). 1972 yılında bir süre Side Müzesi’nde, 1977 yılına kadar da
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde asistanlık görevinde bulundu. Bu sırada Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora çalıúmaları yaptı
ve 1978 yılında “Helenistik Ça÷da Kızılırmak Havzası Yerli Boyalı Serami÷i” konulu teziyle
doktorasını tamamladı. 1977 yılında yeni kurulan Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü’nde asistan olarak göreve baúladı. 1984 yılında doçent, 1995 yılında profesör
unvanını aldı. Hâlen aynı bölümde Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı baúkanı olarak görevini
sürdürmektedir.
Ö÷rencili÷i ve üniversite ö÷retim üyeli÷i öncesinde Lagina (Mu÷la-Turgut), Kebren
(Bayramiç-Çanakkale), Eskiyapar (Çorum-Alaca), Yalburt Yaylası (Konya-Ilgın); üniversite
asistanı ve ö÷retim üyeli÷i sırasında Stratonikeia (Mu÷la-Yata÷an-Eskihisar), Samosata
(Adıyaman-Samsat) kazılarına katıldı.
Türk Eskiça÷ Bilimleri Enstitüsü asil üye ve Seramik Komisyonu baúkanı; Alman
Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi; Avusturya Arkeoloji Enstitüsü üyesi; Uluslararası
Akademiler Birli÷i Corpus Vasorum Antiquorum Türkiye yayınları sorumlusu; Rei Crateriae
Romanae Fautorum (Roma Serami÷i Komisyonu) ve Arkeologlar Derne÷i üyesidir.
øngilizce ve Almanca bilmektedir.
KELENDERøS KAZISI
Kelenderis Antik Ça÷daki Da÷lık Kilikya’nın bir liman kentidir. Burada kazıların
baúlatılmasına neden olan araútırmalarımın geçmiúi 1983 yılına kadar gider. Silifke, Erdemli
(o zaman vardı) ve Adana müzelerinde sergilenen bir grup Attik ve Attik olmayan Arkaik
ve Klasik Ça÷a ait seramiklerin katalog çalıúmaları sırasında, bu müzelerdeki malzemenin
ço÷unun eskiden Gilindire Beldesi olarak bilinen Aydıncık’tan gelmiú olması dikkatimi
çekmiúti. Bunların ço÷unlukla kaçak olarak kazılan mezarlarda bulundu÷u anlaúılıyordu. 1986
yılında Eski Esereler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün izniyle Aydıncık’ta bir yüzey araútırması
yürüttükten sonra, 1987 yılında, önce Anamur Müzesi baúkanlı÷ında, sonra da Bakanlar Kurulu
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Kararı’yla baúkanlı÷ım altında arkeolojik kazılar baúlatıldı. 1987, 1988 ve 1989 yıllarında antik
kentin mezarlık alanlarında çalıúmalar yaptık. ùimdi do÷u, batı ve kuzey mezarlıkları diye
adlandırdı÷ımız bölgelerdeki, yeraltı kaya mezarları ile yerüstü mezarlar araútırıldı ve henüz
soyulmamıú mezarlara da rastlayarak yukarıdaki müzelerde sergilenen malzemenin bulunuú
ve kontekst özellikleri ortaya kondu. 1989 yılında, antik kentin yerleúim alanında kazılara
baúlanmıú, bir hamamın içindeki molozlar temizlenmiú, daha önce varlı÷ı bilinmeyen bir
theatronun (olasılıkla odeon) tespiti yapılmıútır. Ayrıca, kentin yerleúim alanında açtı÷ımız
4.50 m. derinlikteki bir stratigrafi sondajında, Kelenderis’in M.Ö. 7. yüzyıl baúlarından M.S. 7.
yüzyıla kadar olan yaklaúık 1000 yıllık yerleúim özelliklerini ortaya koyan tabakalar yanında,
bir demirci atölyesi ve benzeri bulunmayan ve üzerinde bir liman kenti manzarası betimlenmiú
olan bir zemin mozai÷i bulunmuútur. Bu mozaik üzerine bir çatı yapılarak sergilemeye açılmıútır.
Hem müze ve kütüphane araútırmalarından, hem de 1987–1993 yılları arasında yürüttü÷ümüz
çalıúmalarda elde etti÷imiz bilgiler ıúı÷ında “Kelenderis I: Kaynaklar, Kalıntılar, Buluntular
(Ankara 1994)” adlı bir kitap yayınlanmıútır.
2000
yılından
itibaren,
Kelenderis’in bulundu÷u yerde,
Hitit kaynaklarında adı ùaranduwa
olarak geçen yerleúmenin bulundu÷u
ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler
dikkate alınarak kentin M.Ö. 7.
yüzyıl öncesine giden malzemesini
araútırmak üzere akropolü olarak
kabul etti÷imiz ve limanı güneyden
sınırlayan yarımada üzerinde kazılar
yürütülmüútür. Burada Ortaça÷
ve sonrasına ait kalıntılar yanında
Tunç ve Demir ça÷larına ait seramik
örnekleri bulunmuútur. Son yıllarda
kentin agorasının bulundu÷u alanın
kamulaútırılması sonrasında, burada
yürüttü÷ümüz çalıúmalarda zemini
mozaik kaplı büyük bir bazilika
ortaya çıkarılmıútır.
Görülece÷i gibi, çalıúmalarımız genellikle antik mezarlıkta ve antik kentin yukarıda
sözünü etti÷imiz alanlarında yürütülmekte kazı çalıúmaları, onarım ve koruma çalıúmaları ile
de takviye edilmektedir. 2000 yılından itibaren Kelenderis açıklarında, özellikle Yılanlı Ada
önlerinde sualtı arkeoloji çalıúmaları sırasında bir Geç Roma batı÷ı ile çok sayıda taú ve metal
çapa saptanmıútır. 2005 yılından itibaren ise, limanda saptanan antik iskele temeli kalıntıları
üzerinde temizlik çalıúmaları yürütülmektedir.
Kelenderis kazılarının Türk Arkeolojisi ve Bilime katkıları úu úekilde özetlenebilir:
1- Antik kentin mezarlıklarında yürütülen temizlik çalıúmaları ile çeúitli müzelere
da÷ılmıú olan malzemenin nereden geldi÷i ve hangi koúullarda iken bulundu÷u ortaya
konmuútur.
2- Antik kentin yerleúim alanı tespit edilmiú, buradaki bazı kalıntılar gün ıúı÷ına çıkarılmıú,
daha da önemlisi sergilenebilir mozaik zeminler bulunmuútur.
3- Özellikle Kilikya bölgesinin çok az bilinen Klasik Ça÷ı, bir baúka deyiúle Akamenid
Dönemi ile ilgili özellikleri hakkında önemli bilgiler elde edilmiútir.
Kazımızın yürütüldü÷ü alanda bulunan 19. yüzyıla ait depo binaları Kültür ve Turizm
Bakanlı÷ı tarafından restore ettirilmiú ve bu mekânlar, kazı deposu, laboratuar ve sergi
salonu olarak de÷erlendirilmiútir. Ayrıca, øl Özel ødaresi’ne ait olan boú bir bina, kazı ekibinin
konaklaması için kullanılmaktadır. Hâlihazırda 1 harabe bekçisi görev yapmaktadır.
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KERKENES KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Yozgat

ølçesi

: Sorgun

Köyü

: ùahmuratlı

ørtibat Telefonu

: 00 90 354 421 5154

e-mail

: summers@metu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Geoffrey

Soyadı

: Summers

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ortado÷u Teknik Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Londra’da 23.07.1950 tarihinde do÷du. Lisansını 1977 yılında
Ancient History and Archaeology, University of Manchester’da; sonrası e÷itimini yine aynı
üniversitede 1982 yılında “The Architecture, Pottery and Other Material from Yanık Tepe,
Haftavan Tepe VIII and Related Sites” konulu tezi ile tamamladı.
Ortado÷u Teknik Üniversitesi, Chigago Üniversitesi Oriental Enstitü (araútırmacı),
SUNY Buffalo Üniversitesi (profesör)’nde görev yaptı. 1988 yılı kasım ayında Berkeley
Kaliforniya Üniversitesi’nde, 1988 yılı aralık ayında da Pensilvenya Üniversitesi’nde konuk
hoca olarak ders verdi. 2002 yılında Associate Laureate, Rolex Awards for Enterprise ödülünü
kazandı.
Kerkenes kazılarının baúkanı, Documentation and Heritage Management at Ile de la
Passe, Mauritius projesinin yardımcı baúkanıdır.

KERKENES KAZISI
Kerkenes, Türkiye’nin øç Anadolu bölgesinde yer alan alçak ancak belirgin bir da÷dır.
M.Ö. 600 yılı dolaylarında, Anadolu yaylasının en geniú ve etkileyici yerleúimleri arasında yer
alan yeni bir Demir Ça÷ı baúkenti, büyük olasılıkla Herodot’un da bahsetti÷i Pteria, burada
kurulmuútur. M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında bu büyük úehir ya÷malanmıú ve yakılmıú, üzerinde 7
sur kapısı bulunan 7 km. uzunlu÷undaki surları yıkılmıú ve yerleúim tamamen terk edilmiútir.
1993 yılında Kapadokya Kapısı ile saray yapı grubunun do÷u ucunda seçilen noktalarda kazı
ve genel temizlik çalıúmaları ile desteklenecek uzun-vadeli bir uzaktan algılama programına
baúlanmıútır.
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Da÷ın korunaklı güneydo÷u ete÷inde bugün ùahmuratlı Köyü yer almaktadır. Burada
sürdürülebilir kırsal yaúamı özendirmek ve yenilenebilir enerji kaynakları ve iklime uygun
mimari malzemeler konusunda deneysel araútırmaları desteklemek amacıyla bir Eko-Merkez
kurulmaktadır.

Türkiye’nin kültür mirasının korunması ve tanıtılması için Kerkenes’in ulusal ve
uluslararası turizm ile zengin kırsal yaúamın sürdürülebilirli÷i açısından sundu÷u olanaklar
böylece köy sakinleri, mimarlar, arkeologlar ve ekologlar gibi tüm pay sahiplerinin ortak
yararına biraraya gelmektedir. Kaynaklar yerel e÷lence-dinlence ve turizme yönelik olarak
korunup tanıtılırken, arkeoloji ve ekolojinin önemi dünya çapında vurgulanmaktadır.
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KIRKLARELø HÖYÜöÜ KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kırklareli

ølçesi

: Merkez ølçe

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0 532 476 95 26

e-mail

: mozdo@atlas.net.tr
c.mozdo@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mehmet

Soyadı

: Özdo÷an

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Prehistorya Anabilim Dalı

Özgeçmiúi
: Lisans ve doktora e÷itimini østanbul Üniversitesi, Prehistorya
Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra, aynı anabilim dalında akademik çalıúmalarını
sürdüren Prof. M. Özdo÷an hâlen, tüm bilimsel yaúamını ba÷ladı÷ı Prehistorya Anabilim
Dalı’nın baúkanı olarak görev yapmaktadır. Ö÷rencilik ve asistanlık döneminde, Keban ve
Karakaya baraj göl alanları kurtarma kazılarına ve ülkemizin çeúitli yerlerindeki birçok
arkeolojik kazı ve araútırmaya katılan Prof. Özdo÷an’ın yönetti÷i ilk arazi çalıúmaları, Fırat
Karakaya ve Atatürk baraj göl alanları ile Trakya-Marmara yüzey araútırmalarıdır. Daha
sonra Prof. H. Çambel ile Prof. R. Braidwood’un devretti÷i Çayönü, Kırklareli Tilkiburnu ve
Taúlıcabayır, østanbul Yarımburgaz Ma÷arası, Tekirda÷ Toptepe, Edirne-Enez Hoca Çeúme
ve ùanlıurfa-Birecik Mezraa-Teleilat kazılarını yönetti. Hâlen Kırklareli’nde, Alman Arkeoloji
Enstitüleri iúbirli÷iyle, Kırklareli Höyü÷ü’nde alan çalıúmalarına devam etmektedir.
Esas uzmanlık alanı, “Neolitik Devrim” olarak da adlandırılan, tarım ve hayvancılı÷a
dayalı köy yaúantısının ortaya çıkıúı, geliúimi ve baúta Güneydo÷u Avrupa olmak üzere baúka
co÷rafyalara yayılım sürecinin anlaúılmasıdır. Bu amaçla çalıúmalarını Güneydo÷u Anadolu ile
Marmara-Trakya bölgelerinde sürdürmektedir.
Prof. Özdo÷an’ın bir di÷er ilgi alanı da, “arkeoloji politikaları” olarak tanımlanan,
arkeolojinin tarihi, bilimsel düúünce içindeki yeri ve koruma bilimi ile topluma yansıtılmasıdır.
Bu amaçla, Çayönü ve Kırklareli’nde ça÷daú bir anlayıú ile açık hava müze düzenleme çalıúmaları
yapmaktadır.
Arkeometri olarak bilinen, arkeoloji ile do÷a ve fen bilim dalları arasındaki birliktelik
ve jeoarkeoloji olarak adlandırılan do÷al çevre ortamı ile kültürlerin iliúkisi üzerinde de çalıúan
Prof. Özdo÷an, arkeolojiyi ekip çalıúması ve farklı uzmanlık alanlarının dayanıúması olarak
gördü÷ünden, ülkemize nitelikli uzmanların kazandırılması, ça÷daú yöntem ve yaklaúımların
izlenmesi için her zaman ulusal ve uluslararası kurumlar ile canlı bir iliúki sürdürme
çabasındadır.
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KIRKLARELø HÖYÜöÜ KAZISI
Kırklareli Höyü÷ü østanbul Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüleri ortak çalıúması
olarak Prof. Dr. Mehmet Özdo÷an baúkanlı÷ında, Prof. Dr. Herman Parzinger’in katılımıyla
1993 yılından bu yana sürdürülmektedir.
Kırklareli Höyü÷ü, Yakındo÷u-Anadolu kültür bölgesi ile Balkan-Avrupa kültür
bölgelerinin temas noktasında, Istranca Da÷ları’nın güney ete÷indedir. Kırklareli kent
merkezinin güney geliúim alanı içinde yer alan tarihöncesi yerleúim, Neolitik Ça÷dan Demir
Ça÷ına kadar uzanan süreci yansıtmaktadır; ancak bu süreç içinde yerleúim Anadolu’daki gibi
höyükleúmemiú, Trakya’daki di÷er yerleúimlerde oldu÷u gibi yatay olarak yer de÷iútirmiútir.
ølk yerleúim kuzeydo÷u uçta, Aúa÷ı Pınar kayna÷ının yakınında, Haydardere’nin sol sırtında
bulunmaktadır. Bu kesimde úimdiye kadar saptanan en eski kültür katı, 8. tabaka, Trakya’ya
Anadolu’dan ilk gelen çiftçi köy toplulukları dönemini yansıtmaktadır. Koyu renkli, açkılı çanak
çömle÷iyle tanımlanan bu evreyi izleyen 6. ve 7. tabakalar, Bulgaristan’ın Karanovo I-II olarak
bilinen, M.Ö. 6000-5800 yılları arasına tarihlenen, ølk Neolitik dönemini yansıtmaktadır.
Aúa÷ı Pınar kesiminde özellikle 6. kültür katı, úiddetli bir yangın geçirmiú oldu÷u için, ahúap
mimarisine ra÷men göreli olarak çok iyi korunmuú durumdadır. Bu evre, Anadolu platosunda
ortaya çıkan tarım ve hayvancılı÷ın, köy mimarisinin Avrupa topraklarına aktarımında geçirmiú
oldu÷u de÷iúimi yansıtmaktadır.

Neolitik yerleúimin do÷u ve güneyinde 2.-5. tabakalar, ølk ve Orta Kalkolitik ça÷ları
yansıtan ve mimarisi gene ahúap olan kültür katlarını vermiútir. Balkan kronolojisinde
Karanovo III-IV, Vinça-Meriç kültürleri olarak tanınan bu dönem daha çok oluk bezemeli, koyu
renk açkılı çanak çömle÷iyle tanınmaktadır. Yerleúimin M.Ö. 4. binyıl içinde kesintiye u÷radı÷ı
ve giderek Aúa÷ı Pınar mevkiinin 200-300 metre batısına kaydı÷ı görülmektedir. Kanlıgeçit
olarak bilinen bu kesimde M.Ö. 3000 yıllarında yeni bir yerleúimin, Balkan geleneklerine
uygun bir úekilde ahúap mimariyle geliúti÷i, M.Ö, 2400 yıllarında ise Anadolu kültürlerinin etki
alanı içine girerek, yerleúimin çekirde÷inin içinde taú megaronları olan taú bir çevre duvarıyla
çevrildi÷i anlaúılmaktadır. Söz konusu yerleúim Avrupa topraklarından bilinen Anadolu türü
tek Tunç Ça÷ı koloni yerleúmesi olarak büyük bir önem taúımaktadır.
Yaklaúık olarak M.Ö. 2000 yıllarında Kanlıgeçit yerleúiminin tahrip olmasıyla yerleúim
yeni bir kesintiye u÷ramıútır; göçebe oldukları düúünülen 2. ve 1. binyıl kültürleri, Aúa÷ı Pınar
üzerinde hendekle çevrili bir kutsal alan ve bir kısmı tahrip edilmiú olan çok sayıdaki kurgan
türü mezar tepeleri ve 5. yüzyıla kadar gelen tümülüslerle tanınmaktadır. Kırklareli Höyü÷ü’nün
çevresindeki üç tümülüs A. M. Mansel tarafından kazılmıútır.
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KIZILBURUN SÜTUN BATIöI KAZISI

KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Urla

Köyü

: Zeytineli

ørtibat Telefonu

: 252.316.2248

e-mail

: inabodrum@diveturkey.com
http://ina.tamu.edu/kizilburun

KAZI BAùKANININ
Adı

: Donny

Soyadı

: Hamilton

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Sualtı Arkeoloji Enstitüsü/Texas A&M Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Baúkan, “Kızılburun Batı÷ı Kazısı” (2005-present); konservatör,
“La Salle Batı÷ı Projesi” (1996–present); konservatör, “Cleopatra’nın Mavna Projesi”, Hawaii
(1997-2001); baúkan, “Port Royal, Jamaica Projesi” (1981–present); konservatör, “Molasses
Resif Projesi”, Turks&Caicos Adaları (1982); konservatör, “C.S.S. Georgia Projesi”, Savannah,
Georgia (1980-1981); konservatör/arkeolojik dalgıç, “Serçe Limanı Kazısı”, Türkiye (1979);
konservatör, “U.S.S Monitor Projesi” (1979); baúkan/konservatör, “Granado Ma÷ara Kazısı”,
Texas (1976-1978); konservatör, “1554 øspanyol Donanma Projesi”, Texas Antiquities
Committee (1971-1978); asistan arkeolog, “George C. Davis Site”, Cherokee County, Texas
(1970) çalıúmalarına katıldı.

KIZILBURUN SÜTUN BATIöI KAZISI
2007 yılında, 5 Haziran ve 20 A÷ustos tarihleri arsında; ö÷rencilerin, ziyaretçi
arkeologların ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA) çalıúanlarının oluúturdu÷u 15–20 kiúilik
bir ekip tarafından on hafta süreyle M.Ö. erken I. yüzyılda, Proconnessos (Marmara Adası)
menúeyli mermer kargosu taúırken Anadolu’nun Kızılburun açıklarında batan Roma gemisinin
kazısına devam edilmiútir.
2007 sezonundaki arkeolojik çalıúmalar üç ana nokta üzerinde odaklanmıútır: (a)
bir önceki sezondan geriye kalan dört mermer sütun tamburunun ve Dor sütun baúlı÷ının
yerlerinden kaldırılması, (b) sütun tamburlarının altında korunmuú durumda bulunana ahúap
parçalarının kazısının yapılması, haritalanması ve bu parçaların kaldırılması, (c) sekiz sütun
tamburundan ve bir sütun baúlı÷ından oluúan ö÷elerin kesin ölçülerinin çıkartılması.
2007 kazı sezonundaki ilk amacımız, 7 tonluk anıtsal mermer sütun tamburlarının
her birini batık alanından uzak bir noktaya taúımayı tamamlamaktı. 2006 yılında, altlarında
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herhangi bir arkeolojik materyal olma olasılı÷ına karúı gayet dikkatli bir biçimde üç veya daha
fazla kaldırma kayıúı her bir sütun tamburunun etrafına sepet biçiminde sarılmaktaydı. 2007
yılında ise, Lift–All úirketi tarafından Kızılburun projesinde kullanılmak üzere karúılıksız
olarak verilen, çok az esneme payı bulunan ve aúınmaya dayanıklı Tuflex polyester kayıúlarla
tamburların yan çeperlerinden kaldırarak altlarındaki hiçbir ahúap buluntuya zarar vermeden
yerinden hareket ettirmemiz mümkün oldu.
øki haftadan daha kısa bir sürede geri kalan dört mermer sütun tamburu (No. 1, 2, 3
ve 4) güvenli ve baúarılı bir biçimde kaldırılıp daha önceden planlanan noktalara taúınmıútır.
Yalnızca 4 numaralı tamburun (ki bu; sekiz sütun tamburu arasında en a÷ır ve büyük olanı)
hareket ettirilme iúlemi sırasında yüzeydeki iki kaldırma balonundan birinin havasının
boúalması nedeniyle biraz güçlük yaúanmıútır ancak bu sorunun ivedi biçimde giderilmesinin
ardından taúıma iúlemine devam edilmiútir. Bu adımın ardından, dört adet küçük dikdörtgen
çıkıntı ya da “ayak”ın bulundu÷u tamburun alt kısmını görüp incelemek mümkün olmuútur.
Tamburun taú oca÷ından kaydırılarak çıkartılıp son pozisyonuna hazırlamak için kullanılan bu
çıkıntılardan yola çıkarak; 4 numaralı bu kasna÷ın, sütunun taban tamburu olarak kullanıldı÷ı
düúünülmektedir.

5 Temmuz tarihinde tüm sütunları alan dıúına güvenle taúıdıktan sonra dikkatimizi
bir önceki yaz sezonunda kısaca inceledi÷imiz 5. ve 6. sütun tamburlarının altındaki ahúap
kalıntılarını açmaya ve kazmaya çevirdik. 6. kasnak, 2006 sezonunun kapanıúında üzerinde
çalıúmamız için de÷il yalnızca incelemek için zamanımız olan taúınacak son parçaydı, tambur
kaldırıldı÷ında ahúap parçaları açıkça görülebiliyordu. Sütun tamburlarını kaldırma iúleminin
tamamlanmasıyla birlikte her biri 9–10 cm. geniúli÷inde ve 2–5 cm. kalınlı÷ında olan kaplama
tahtalarını açı÷a çıkardı÷ımız en üst tabaka olan U6 (6. tamburun altında kalan alanı gösterir)
üzerine çalıúmaya baúladık. Bu kaplamaların altında, her biri kabaca 10–12 cm. geniúli÷inde ve
5 cm. kalınlı÷ında olan, altı adet kalın posta parçaları vardı.
17 A÷ustos tarihinde, sezonun son eserlerini de çıkartıp, kampı toplayıp, eserleri
Bodrum’a gidecek olan kamyona yerleútirmek amacıyla hazırladık. 20 A÷ustos’ta Kızılburun
buluntuları, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Sn. Yaúar Yıldız tarafından imza ile
teslim alındı. Batıktaki sekiz sütun tamburunun yerlerinin de÷iútirilmesiyle Kızılburun
projesinin yaklaúık %75’i tamamlanmıú oldu. Tabii ki bu yaklaúık pay büyük biçimde henüz
kazılmamıú olan ahúap gövde kalıntılarının durumuna ve miktarına ba÷lıdır ki, Geç Hellenistik
Dönem Roma gemisinin iyi korunmuú gövdesinin yalnızca yüzey kısmını açmıú olabiliriz ya da
açılmadık sadece çok küçük bir kısım geriye kalmıú olabilir.
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KøLøSETEPE KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

: Mut

Köyü

: Kıúla

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: jnp10@cam.ac.uk

KAZI BAùKANININ
Adı

: John Nicholas

Soyadı

: Postgate

Baúlı Oldu÷u Kurum

: Trinity College, University of Cambridge

Özgeçmiúi
: Postgate 5.11.1945 tarihinde øngiltere’nin Oxford kentinde
do÷du. 1963-67 yılında Cambridge Üniversitesi Assiriyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1967-71
yılları arasında Akkadian, School of Oriental and African Studies’de görev yaptı. 1971-74 yılları
arasında British School of Archaeology in Iraq’da yönetici yardımcılı÷ı, 1974-81 yılları arasında
da aynı okulda yöneticilik görevlerinde bulundu. 1994 yılından beri Cambridge Üniversitesi,
Assiriyolaji Bölümü’nde profesör unvanıyla görevini sürdürmektedir.
1975-1989 yılları arasında Irak, Abu Salabikh kazılarında baúkanlık yaptı. 1994-1998
yıllarında katıldı÷ı Kilise Tepe kazılarının ise hâlen baúkanlı÷ını yürütmektedir.

KøLøSETEPE KAZISI
Kilisetepe yerleúimi, Göksu Vadisi içerisinde uzanan ve Konya Ovası’nı Akdeniz
sahilindeki Silifke’ye ba÷layan yola hâkim bir nokta üzerinde yer alır. Buradaki çalıúmalara
Ankara øngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Silifke Müze Müdürlü÷ü 1994 yılında ortaklaúa olarak
baúlamıútır. Yerleúim, Göksu Nehri üzerinde inúa edilmesi planlanan Kayraktepe hidroelektrik
santrali sebebiyle, sular altında kalma tehdidi altındaydı. Burada, sonuçları aúa÷ıda verilen,
beú çalıúma sezonu gerçekleútirdik.
1) 5. yüzyıla ait bir Bizans kilisesi temellerinin ortaya çıkarılması ve daha geç bir evrede
daha küçük bir yapı olarak tekrar inúa edilmesine ait bulgular ile höyü÷ün kuzey tarafında bazı
ça÷daú evlerin tespit edilmesi.
2) 12. yüzyılın baúlarında iki kez yangınla tahrip olmuú olan ve 13.–12. yüzyıllara
tarihlenen bir kamu binasında kazılar yapılması. “Stel” yapısı olarak adlandırılan bu yapı hem
depolama amacıyla, hem de kült olarak kullanılmıútır. Yapıya “Stel” yapısı denmesinin nedeni,
kurban taúının da yer aldı÷ı orta odada, boyalı bir stelin bulunmuú olmasıdır. Bu sezon bulunan
yeni boyalı keramikler yerleúimin bu katlarıyla iliúkilendirilmiútir.
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3) Erken Tunç Ça÷ı II, Erken Tunç Ça÷ı III, Orta Tunç Ça÷ı ve Geç Tunç Ça÷ı olmak
üzere süreklilik gösteren katmanlaúmıú bir yapı dizisinin ortaya çıkarılması. Burada bulunan
seramikler standart Hitit ømparatorluk Dönemi repertuarına aittir ve 14. ve 13. yüzyıllarda
Kilisetepe’nin Hitit egemenli÷i altına girdi÷ini gösterir.

Çalıúmalara, 1998 yılında, yerleúimin baraj suları altında kalması tehdidinin ortadan
kalkmasıyla son verilmiútir. Bu döneme ait çalıúmaların sonuçları, müze çalıúma sezonlarını
takiben 2007 yılında yayınlanmıútır.
Ayrıca 2007 yılında yerleúimde yeni bir çalıúma dönemi baúlamıútır. New Castle
Üniversitesi Ö÷retim Görevlisi Dr. Mark Jackson’ın baúkanlı÷ında gerçekleútirilen çalıúmalarla
Bizans Dönemi domestik mimarisiyle ilgili bilgilerimizi geniúletmeye çalıúmaktayız. Kilisenin
güneyinde yer alan bir açmadan Erken Demir Ça÷ına ait bir dizi katmanlaúmıú keramik
bulunmuútur. “Stel” yapısının erken evrelerine ait mimari tarihin yeniden inúa edilmesinden
sonra, çalıúmalarımızı Hitit ømparatorluk Dönemi (Kat III) ve höyü÷ün kuzeybatı köúesinde
yer alan yanmıú Erken Tunç Ça÷ı evlerine do÷ru geniúletmeyi planlamaktayız.
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KøNET HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Hatay

ølçesi

: Dörtyol

Köyü

: Yeúil

ørtibat Telefonu

: 0326 734 2383

e-mail

: mgates@bilkent.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Marie-Henriette

Soyadı

: Gates

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Bilkent Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Marie-Henriette Gates, Bryn Mawr Koleji’nden Machteld
Mellink’in ö÷rencisi olarak Klasik ve Yakın Do÷u Arkeolojisi Bölümü ile Latin Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden 1970 yılında lisansını aldı. Daha sonra Yale Üniversitesi, Yakın Do÷u Dilleri
ve Edebiyatları Programı’ndan “Alalakh/Tell Atçana’da Orta Tunç–Geç Tunç Ça÷ı Geçiúi”
konulu tezi ile 1976 yılında doktor unvanını aldı. 1979-1990 yılları arasında Chapel Hill, North
Carolina Üniversitesi’nde ö÷retim üyeli÷i yaptı ve 1990 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde
ö÷retim üyeli÷i görevine devam etti. 2000–2006 yılları arasında aynı kurumda Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü baúkanlı÷ını yürüttü. Arkeolojik metot ve teori derslerinin yanı sıra
Ön Asya, Mısır, Anadolu arkeolojisi konusunda dersler de vermektedir. Türkiye (Karataú–
Semayük, Aphrodisias ve Gritille) baúta olmak üzere øtalya, øran, Suriye’de çeúitli kazılara
katıldı. 1992 yılından beri de Kinet Höyük kazılarının baúkanlı÷ını yürütmektedir. 1994–1997
yılları arasında “American Journal of Archaeology Dergisi”nde “Archaeology in Turkey”
isimli yıllık raporları hazırladı; bu yıllık raporların en sonuncusu “Archaeology in Turkey
2004-2005” baúlı÷ıyla Bahadır Yıldırım ile birlikte yayınlandı.

KøNET HÖYÜK KAZISI
Hatay Dörtyol yakınında ve øskenderun’un 30 km. kuzeyinde yer alan Kinet Höyük,
Do÷u Kilikya veya Kizzuwatna’daki (Çukurova’nın antik isimleri) en büyük antik yerleúmedir.
Büyüklük veya görünüm açısından sıradıúı olmayan yerleúmeyi barındıran øssos Ovası, Büyük
øskender’in burada ø.Ö. 333 yılında Pers Kralı Darius’u yenmesiyle ünlenmiútir. Kinet’in, ovanın
baskın kenti olarak bölgeye adını vermiú olması ve antik øssos (Hititçe Izziya) oldu÷unun kabul
edilmesi mümkündür.
Kinet, øskenderun Körfezi’nin do÷u kıyısında, denize 500 m. mesafede yer almaktadır.
Kinet, antik ça÷larda geçimini sahip oldu÷u iki liman sayesinde sa÷lamaktaydı: kuzeyindeki
do÷al koy ve güneyindeki, bugün 2,5 km. öteye kaymıú olan Deliçay’ın a÷zı. Kinet böylece,
bir nehir a÷zının kuzey kıyısını korunaklı bir liman olarak kullanarak, kazılmıú olan en yakın
komúusu Al Mina (Samanda÷) gibi, di÷er antik do÷u Akdeniz kentlerini örnek almıútır
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Yerleúmenin denizcilik potansiyeli, yakın zamanlarda höyü÷ün hemen yanında kurulan
iki petrol ve do÷algaz da÷ıtım firması, Delta Petrol ve BP Gaz tarafından canlandırılmıútır. Bu
firmalar Kinet’in Antik Ça÷daki ticarî canlılı÷ının yaúayan birer kanıtıdır.
Kinet Höyük ismi, 19. yüzyıl gibi erken bir tarihte bile Büyük øskender’in savaútı÷ı
alanla iliúkilendirilmesine karúın, 1992 yılına kadar Kinet’te herhangi bir kazı çalıúması
yapılmamıútır. 1992’de Hatay Müzesi iúbirli÷iyle baúlayan kazılar, 1993’ten bu yana da M.H. Gates baúkanlı÷ında Bilkent Üniversitesi’nin (Ankara) projesi olarak yürütülmektedir.
Kinet’teki Ortaça÷ araútırmalarına ise S. N. Redford (Georgetown Üniversitesi, ABD) baúkanlık
etmektedir.
Kinet’te yürütülen sezonluk kazı çalıúmaları, bu antik liman kentinin kültürel tarihini
açı÷a çıkartmıútır. Kinet, Geç Neolitik’ten Hellenistik Döneme kadar (ø.Ö. 5000-50 dolayları)
yerleúime sahne olmuú, uzun bir süre terk edildikten sonra Ortaça÷da Haçlı limanı olarak
tekrar kullanılmaya baúlanmıútır. Kazılar, bu uzun zaman süreci içerisinde, höyükteki Erken
Tunç (ø.Ö. 2500-2000 dolayları), Orta Tunç (ø.Ö. 1650-1550 dolayları), Geç Tunç/Hitit (ø.Ö.
1400-1200), Demir Ça÷ı (ø.Ö. 1200-400) ve Ortaça÷ yerleúmelerine odaklanmıútır. Yukarıdaki
dönemleri aydınlatan seçme buluntular burada sergilenmektedir.

Kinet kazılarında, bu antik liman kentinin Do÷u Akdeniz’deki kültürel, ekonomik ve
politik de÷iúimlere nasıl ayak uydurdu÷u araútırılmaktadır. Bu sebeple proje için, Kinet’in
çeúitli yerleúim dönemlerinden veri toplamak, bu verileri birbirleriyle ve Kinet’in ça÷daúı olan
di÷er yerleúmelerden elde edilenlerle karúılaútırabilmek önemlidir. Aynı zamanda, her yerleúme
çevresinin tamamlayıcı bir parçası oldu÷undan, Kinet’teki buluntular Do÷u Akdeniz’in antik
ça÷larını açıklamakta kullanılacak daha genel unsurları yansıtmaktadır.
Kinet’te 5000 yıl aynı bölgeye yapılan yapılanma süreci, 3,3 hektardan daha büyük
bir alana yayılan, 20 yerleúme katını içeren ve 26 m. yükseklikte bir höyük oluúturmuútur.
Erken Tunç Ça÷ından (ø.Ö. 3. binyıl) Orta Demir Ça÷ına (ø.Ö. 8. yüzyıla) kadarki yerleúme,
höyü÷ün kuzeyindeki alçak arazide yer alan bir kenti de kapsamaktadır. Geç Demir Ça÷ından
Hellenistik Döneme kadarki zaman diliminde (ø.Ö. 7.-1. yüzyıl) ve Ortaça÷da (ø.S. 12.-14.
yüzyıl) ise, yalnızca höyük üzerinde yerleúme söz konusudur. Ayrıca, Pers Dönemiyle Erken
Hellenistik (ø.Ö. 4.-3. yüzyıl) dönemleri arasında ve Ortaça÷da kullanılan kalelere ait istihkâm
duvarları günümüzde korunmuútur. Höyü÷ün, daha erken ça÷larda da istihkâm duvarlarıyla
çevrilmiú olması muhtemeldir.
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KLAROS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Menderes

Köyü

: Özdere Beldesi/Ahmetbeyli Mahallesi

ørtibat Telefonu

: 0532 647 42 76

e-mail

: nuran.sahin@ege.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nuran

Soyadı

: ùahin

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: Prof. Dr. Nuran ùahin 1948 yılında Gemlik’te do÷du. ølk
ö÷renimini Gemlik’te, orta ve lise ö÷renimini østanbul Çamlıca Kız Lisesi’nde yaptı. 1973 yılında
østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’ne arkeolog olarak
atandı. 1973-1976 yılları arasında Edebiyat Fakültesi’nin (Sosyal Bilimler Fakültesi) kuruluú
çalıúmalarına katıldı. 1976 yılında kurulan Edebiyat Fakültesi’nde aynı yıl asistan olarak göreve
baúladı. 1978 yılında yüksek lisansını tamamlayarak doktora çalıúmalarına baúladı. Doktora
döneminde Fransız hükümetinin burslusu olarak 1980 yılında Paris’e gitti. 1981 yılında Paris’te
D.E.A. (“økinci” Master) tamamladı ve Paris’te doktoraya baúladı. Doktora çalıúmalarını
Paris’te sürdürmek amacı ile 1982 yılında E. Ü. Edebiyat Fakültesi’ndeki görevinden ayrıldı.
1986 yılında “Origine et évolution des décors floraux sur les vases corinthiens (Korint Vazoları
Üzerindeki Çiçek Bezemelerinin Köken ve Geliúimi)” adlı doktora tezi ile Fransa’da doktor
unvanını aldı. 1987 yılında Türkiye’ye döndü ve E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’ne
yardımcı doçent olarak atandı. 1992 yılında doçent, 1999 yılında profesör olan ùahin hâlen E.
Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm baúkanıdır.
1974-1978 “Smyrna-Bayraklı Kazısı” (kazı üyesi), 1985-1987 “Notion Kazısı” (kazı üyesi),
1988-1997 “Klaros Kazısı” (kazı üyesi), 2000 “Allianoi Kazısı” (danıúman profesör), 2000
“Kolophon Halil A÷a Tepesi (Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları)” (kazı Üyesi ve sorumlusu),
2001- “Klaros Kazısı” (kazı baúkanı) çalıúmalarına katıldı.

KLAROS KAZISI
øzmir øli, Menderes ølçesi, Özdere Belde’si Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan
Apollon Klarios Bilicilik Merkezi ve Kutsal Alanı, Cumaovası’nın (Menderes) güneyinde, ovayı
güneydeki Kuúadası Körfezi’ne ba÷layan Ahmetbeyli vadisinin (Ales) taban düzlü÷ünde yer
alır. Kuzeydeki anakenti Kolophon’a (De÷irmendere) uzaklı÷ı 13 km., güneydeki ana kenti
Notion’a (Sahil evleri) uzaklı÷ı ise 2 km.dir.
ø.Ö. 12. yüzyılda kuruluúundan ø.S. 4. yüzyılda terk ediliúine de÷in bir “Bilicilik
Merkezi“ olarak iúlev yapmıú olan kutsal alanın lokalizasyonu C. Schuchhardt tarafından
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1886 yılında yapılmıútır. Schuchhardt’ın ardından Ales vadisindeki araútırmalar 1904 yılında
Macridy Bey tarafından baúlatılmıútır. Macridy, 1907 yılında kutsal alanda alüvyal dolgudan
yüzeyde kalabilen tek sütunun aúınmıú yüzeyinden, kutsal alanı saptamıú ve sondaj yaparak
kanıtlamıútır. Ancak Klaros’taki ilk bilimsel kazı Macridy ve Ch. Picard tarafından 1913 yılında
baúlamıú ve bu kazı döneminde güneydeki propylon ve do÷usundaki büyük eksedra ile 125
yazıt bulunmuútur.
Klaros’un 2. dönem kazıları 1950 yılında Epigraf L. Robert tarafından baúlatılmıú,
1961 yılına de÷in devam eden kazılarda, bugün ayakta olan Apollon Klarios, Artemis Klaria
tapınakları ve Apollon, Artemis ve Leto’nun anıtsal kült heykelleri ile do÷udaki sunakları,
kutsal yolun batısında yer alan onur yazıtları, güneú saati ve koltuk açı÷a çıkarılmıútır.
Kutsal alandaki üçüncü dönem kazıları J. De La Genière tarafından 1988 yılında
baúlatılmıútır. Bu dönemde mimari eserler olarak Apollon ve Artemis’e adanmıú olan Erken
Arkaik, Geç Arkaik ve Hellenistik sunaklar çok zengin sunularla (bronz, altın, amber, piúmiú
toprak figürinler (1500 adet ) ortaya çıkarılmıútır.
Klaros’un dördüncü dönem, kazıları Prof. Dr. Nuran ùahin baúkanlı÷ında Temmuz
2001 tarihinde baúlamıútır.
Kutsal alanın kuruluúu,
Kolophon
kentinin
Akha
kolonizasyonu dönemine de÷in
gitmektedir. Kolophon kentinin
yerel halkı Karlardır. Kentin
Myken yerleúimi, ø. Ö. 13. yüzyıl
sonu, 12. yüzyıl baúında, Girit’ten
gelen, Akha kökenli göçmenlerle
baúlar. Kentin Myken yerleúimi-nin
kurucusu Rhaikos’tur (Oikistes).
Kente, Akha kö-kenli göçmenlerin
ardından, Yunanistan’ın Thebai
kentinden sürülen bir grup Thebaili
göçmen gelir. Kolophon’a gelen
göçmenler arasında, Apollon Rahibi
Teiresias’ın kızı Manto da vardır.
Rhaikos’la evlenen Manto, Delphoi
Apollon’unun emri ile Apollon Klarios Bilicilik Merkezi’ni kurar. Bazı antik yazarlara göre,
Klaros’taki kutsal kaynak, ülkesinden sürülen Manto’nun göz yaúlarından oluúmuútur. Bilicilik
merkezi, Troia savaúları sırasında Kolophon’un yöneticisi olan Rhaikos’la Manto’nun o÷lu
ve aynı zamanda Apollon’un kâhini olan Mopsos döneminde ünlenir. Apollon Klarios Kutsal
Alanı’na ilk kiúisel baú vurular Aleksandros’la (Büyük øskender) (Yeni Smyrna’yı kurma rüyası
için baúvurusu) baúlar ve yo÷un úekilde devam eder. ølginç olan bugün “Yortanlı Kurtarma
Kazısı” ile gün ıúı÷ına çıkarılan Allianoi Sa÷lık Merkezi hakkında bilgi veren tek yazar olan
Aelius Aristides, Apollon Klarios’un önerisi ile Allianoi gitmiú ve Allianoi Sa÷lık Merkezi
ve buradaki yerleúime ait çok sınırlı olan bilgi, onun tarafından verilmiútir. Aristides’in
Allianoi Sa÷lık Merkezi’ne gelme öyküsü, Klaros Kutsal Alanı’ndaki (Ahmetbeyli) bir yazıttan
bilinmektedir (onur heykeli kaidesindeki yazıt hâlen kutsal alanda bulunmaktadır). Hastalı÷ı
nedeni ile endiúeli olan Aristides, üvey babası Zosimos’u Kâhin Tanrı Apollon Klarios’a kehanet
baú vurusu için gönderir. Tanrı, Aristides’e “Telephos’un ünlü kentinin (burada Pergamon
kastediliyor) oldu÷u Kaikos vadisindeki Asklepios kür merkezine de÷il, úifalı suları olana
gideceksin“ kehanetinde bulunur. Aristides’de Hieroi Logoi (Kutsal Konuúmalar adlı eserinin
üçüncü konuúması olan “Allianoi Sularına Yolculuk”a “Beni buraya tanrı (Apollon) gönderdi”
sözleri ile baúlar. Kâhin Tanrı Apollon’un, sa÷lık için baú vuru da bulunan kiúileri, sa÷lık tanrısı
o÷lu Asklepios’a gitmelerini bildiren kehanetler vermesi çok do÷aldır. Apollon Klarios’a sa÷lık
sorunları nedeni ile baú vuran bazı kentlerden (Kaisera Troketta, Kallipolis, Pergamon) ø.S. 2.
yüzyılda Batı Anadolu’da veba salgınının oldu÷u anlaúılmaktadır.
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KLAZOMENAø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Urla

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: (0232) 755-3046

e-mail

: eyasar@bilkent.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Yaúar Erkan

Soyadı

: Ersoy

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Bilkent Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Yaúar Erkan Ersoy, lisans diplomasını Ege Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat tarihi Bölümü’nden 1983 yılında aldı. 1988-1994 yılları arasında
Amerika Birleúik Devletleri’ndeki, Bryn Mawr College’in vermiú oldu÷u burs ile lisansüstü
e÷itimini sürdürdü ve 1994 yılında “Clazomenae: The Archaic Settlement” baúlıklı çalıúması ile
doktor unvanını aldı. 1994-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü’nde ö÷retim üyeli÷i yaptı. 1997 yılından beri Bilkent Üniversitesi bünyesindeki
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde ö÷retim üyeli÷i görevine devam etmektedir. Uzmanlık
alanı Ege ve Batı Anadolu’nun Arkaik ve Klasik dönemleri arkeolojisi, sanatı ve tarihidir.
Kendisinin Bilkent Üniversitesi’nde vermekte oldu÷u dersler ve seminerler arasında Yunan
plasti÷i, Yunan seramik sanatı, Hellenistik ve Roma dönemlerinde Anadolu arkeolojisi ve sanatı
ve Ege Prehistoryası sayılabilir. Ersoy, Klazomenai baúta olmak üzere Eski øzmir, Bayraklı ve
Karakaya Barajı kurtarma projesindeki Kaleköy kazılarına katıldı ve 2007 senesinden itibaren
ise önceki kazı baúkanı Prof. Dr. Güven Bakır’ın emeklili÷i ardından da “Klazomenai Kazısı”
baúkanlı÷ını üstlendi. Kendisinin Klazomenai kazısı çalıúmaları esas olmak üzere Batı Anadolu
arkeolojisi üzerine yo÷unlaúan çeúitli yayınları mevcuttur.
KLAZOMENAø KAZISI
Oniki øon kentinden birisi olan Klazomenai, øzmir Körfezi’nin güneyinde yer alır ve
batıda Erythrai, do÷uda Smyrna ve güneyde ise Teos ile komúudur. Urla ølçesi’nin øskele
mevkiinde bulunan kentte ilk kazılar 1921-22 yıllarında Yunanlı arkeolog G. P. Oikonomos
tarafından yürütülmüú, bunun ardından uzun süren bir kesintiden sonra kazılara 1979 yılında
Prof. Dr. Güven Bakır baúkanlı÷ında yeniden baúlanmıútır. Hâli hazırda kazılar, Kültür ve Turizm
Bakanlı÷ı ve Bilkent Üniversitesi adına Yaúar Erkan Ersoy baúkanlı÷ında sürdürülmektedir.
Kentin M.Ö. birinci binin baúında Kıta Yunanistan’ın farklı bölgelerinden gelen göçmen
gruplar tarafından kolonize edilmesi öncesinde de iskân gördü÷ü ve yerleúmenin tarihinin
Neolitik ça÷lara kadar geriye gitti÷i, Karantina Adası’nın hemen karúısında, küçük bir burun
üzerinde konumlanan ve bir höyük oldu÷u anlaúılan Limantepe’de yürütülen çalıúmalardan
anlaúılmıútır. Klazomenai kazılarında ø.Ö. 13. yüzyılın sonlarında gerçekleúen ve tüm Akdeniz
kültürleri ile birlikte do÷al olarak Anadolu’yu da etkileyen ve Tunç Ça÷ını sonlandıran olaylar
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dizisi ardından øonalı göçmen grupların gelmesine kadar geçen süre de kentin tümüyle terk
edilmedi÷i, Kıta Yunanistanlı gruplar ile az sayıda da olsa yerli halkaların M.Ö. 11. yüzyılın
baúlarında kaynaúarak Tunç Ça÷ı yerleúmesinin üzerinde ve yakın çevresinde yaúamaya devam
ettikleri tespit edilmiútir. Yazılı kaynakların aktardıklarının aksine Klazomenai’ı kuran øonialı
grupların sadece Atina kökenli olmadıkları ve Yunanistan’ın Boeotia, Thessalia ve Euboia gibi
farklı bölgelerinden geldikleri de anlaúılmıútır.
Klazomenai’ın Batı Anadolu arkeolojisine en önemli katkısı øon kent devletlerinin
kutsal alanlar dıúında o denli bilinmeyen Arkaik ve Klasik dönemlerine ait olan verilerinin
zenginli÷inde yatar. Kentte bugüne kadar yürütülen çalıúmalarda øon toplumunun ölü gömme
âdetleri ve gelenekleri konusunda oldukça ayrıntılı bilgiler sunan ve hemen hepsi ø.Ö. 7.–6.
yüzyıllara tarihlenen farklı mezarlık alanları tespit edilmiú ve kazılmıútır. Kentin de÷iúik
noktalarına yayılan ve büyük bir olasılıkla farklı kabile grupları tarafından kullanılan söz konusu
mezarlıklarda çok sayıda Klazomenai’e özgü olan ve literatürde de “Klazomenai Lahitleri” olarak
adlandırılan ve piúmiú topraktan yapılıp üst panellerinde figürlü sahneler taúıyan lahitlerden
ele geçirilmiútir. Kentin mezarlıklarında yürütülen yeni kazılar, Klazomenai’de lahit yapma
gelene÷inin ø.Ö. 6. yüzyılın ortalarında baúlamadı÷ını, aksine bu tarihin neredeyse yüz yıl kadar
eskiye gitti÷ini göstermiútir. Büyük olasılıkla piúmiú topraktan lahit yapma ve bunları süsleme
fikri, söz konusu tarihlerde (ø.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı) Klazomenai’ın da di÷er øonialı ve
Karialı kentler ile birlikte etkin bir iliúki içinde bulundu÷u Mısır’dan aktarılmıútır.
Kentteki kazılar ayrıca özellikle ø.Ö. 6. yüzyıl içinde gerçekleúen Pers Savaúları’nın toplum
yaúamında nasıl yansıdı÷ını, bu olayların etkilerinin inúa edilen mekânlarda, kentte üretilen ya
da dıúarıdan ithal edilen ve gündelik yaúamda kullanılan eser gruplarında nasıl yansıdı÷ını
göstermesi yönünde önemli bilgileri bizlere kazandırmıútır. Anakaradaki Arkaik Dönem
yerleúmesi, ø.Ö. 499-4 yıllarında
gerçekleúen
baúarısız
Ionia
Ayaklanması’nın ardından terk
edilmiú ve kent halkı anakaranın
hemen
açı÷ındaki
Karantina
Adası’na taúınmıútır. Aslında
Sparta ile Atina arasında olsa da
etkilerini Ege’nin iki yakasında
da
hissettiren
Peloponnesos
Savaúları’nın Atina kent devletinin
ve Atina yanlılarının aleyhine
sonlanmasıyla,
Klazomenai
halkından Sparta’yı destekleyen
gruplar
adadaki
yerleúmeyi
terk etmiúler ve eski, Arkaik
Dönem yerleúmesinin bulundu÷u
anakarada düzenli planlı yeni bir kent kurmuúlardır. Anakaradaki ø.Ö. 5. yüzyılın sonunda
kurulup kesinlikle øskender ve ordularının Batı Anadolu’ya yaptıkları askerî seferler
öncesinde terk edilen ve dolayısıyla oldukça kısa ömürlü olan yerleúmenin izleri ve konutları
yürütülen arkeolojik kazılar ile kısmen ortaya çıkarılmıútır. Anadolu’da Pers egemenli÷inin
sona ermesinin ardından Hellenistik Dönemde Klazomenai kenti varlı÷ını tekrar Karantina
Adası’nda sürdürmüú, anakara ise Hellenistik Dönemden Roma ømparatorluk Dönemi içlerine
kadar esas anlamda tarımsal amaçlar için kullanılmıútır.
Son yıllarda Klazomenai’de sürdürülen çalıúmalarda ø.Ö. 6. yüzyılın ortalarında inúa
edildi÷i ve kentin ø.Ö. 5. yüzyılın baúında gerçekleúen ve Pers orduları tarafından çok kanlı
bir úekilde bastırılan øonia øhtilali sonrasında terki ardından da kullanımdan çıktı÷ı anlaúılan
bir zeytinya÷ı iúli÷inin kazısı ve restorasyonu gerçekleútirilmiútir. Söz konusu zeytinya÷ı
iúli÷i Komili Zeytinya÷ları’nın cömert deste÷i ile onarıldıktan sonra açıkhava müzesi olarak
ziyaretçilerin ilgisine sunulmuútur.
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KUBAD ABAD SELÇUKLU SARAY KÜLLøYESø
KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Konya

ølçesi

: Beyúehir

Köyü

: Gölyaka

ørtibat Telefonu

: 0-286) 213 13 04

e-mail

: molusarik@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: M. Rüçhan

Soyadı

: Arık

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Emekli

Özgeçmiúi
: Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi’nde, Prof. Dr. K. Otto-Dorn’un
kurdu÷u “Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü”nden 1959’da mezun oldu. Kız Teknik Yüksek
Ö÷retmen Okulu’nda sanat tarihi ö÷retmenli÷i yaptı. DAAD bursuyla Batı Almanya’da
Heidelberg Üniversitesi’nde Çin sanatı ve Avrupa resim sanatı a÷ırlıklı ö÷renim gördü.
Prof. Dr. K. Otto-Dorn danıúmanlı÷ında “Erzurum Yöresi Osmanlı-Öncesi Türk
Mimarisi” teziyle 1963’te doktor oldu. 1967’de Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü’ne ö÷retim görevlisi olarak atandı. “Anadolu’da Barok Denen Camiler” teziyle doçent
oldu. Londra Üniversitesi’nde “School of Oriental and African Studies”de çalıútı. 1978’de
takdim tezi olarak sundu÷u “Batılılaúma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı (Ankara 1976)”
kitabıyla profesör oldu. 1980’de “Beyúehir, Kubad-Abad Selçuklu Saray Sitesi Arkeolojik Kazı
ve Onarım Çalıúmaları”nı yeniden baúlattı. Bu kazılar devam etmektedir.
Gazi E÷itim Fakültesi kurucu dekanı; Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi dekanı; Ankara
Üniversitesi Baúkent Restorasyon ve Konservasyon Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürü;
A.Ü. D.T.C.F.’de Sanat Tarihi Bölümü baúkanı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü baúkanı; “Anadolu ve Ankara Bölgesi Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu” ilk baúkanı, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma
Kurulu baúkanı görevlerinde bulundu; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeli÷ine seçildi. Çeúitli yüksek ö÷retim kurumlarında
ve Taiwan National Cheng-Chi Üniversitesi’nde davetli ö÷retim üyesi olarak dersler verdi.
Uluslararası Türk Sanatı Kongresi Ulusal Komite ve Uluslararası Daimi Komite üyeliklerine
seçildi.
Baúta Malazgirt, Malatya ve Göller Bölgesi projeleri olmak üzere, geniú kapsamlı yüzey
araútırmalarını yürüttü ve yayınladı. Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birli÷i ve
Fransa olmak üzere, çeúitli ülkelerin hükümet ve ö÷retim kurumlarının davetiyle yurt dıúında
araútırmalar yaptı; konferanslar verdi; birçok uluslararası kongre v.b. toplantılara bildiriler
sundu; yurtiçinde ve dıúında çeúitli yayınlar yaptı.
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Türk-øspanyol bilim ve kültür iliúkilerine hizmetinden dolayı, øspanya Kralı Juan
Carlos’un “Comandador” niúanı ile ödüllendirildi.

KUBAD ABAD SELÇUKLU SARAY KÜLLøYESø KAZISI
Ortaça÷ sonuna kadar bir toplumun bilimden ekonomiye, e÷lenceden politika ve
savaúa kadar her alanda zihin gücü en yüksek düzeyde saray kurumunda temsil edilir. Saray,
toplumun kültür düzeyinin göstergesidir.
Anadolu’da Selçuklu kültür varlı÷ını en iyi yansıtacak böyle pek çok saray yapıldı÷ı
kaynaklardan biliniyor. Fakat somut verilerle tanıyıp algıladı÷ımız yalnız Kubad Abad
kalmıútır!
Konya-Beyúehir Gölü’nün güneybatı yakasında bulunan Kubad Abad, çadırlı ordugâhın
taúa dönüútürülmesi gibi serbest düzenlenen bir külliye (yapılar toplulu÷u) olup ünlü Edirne
ve Topkapı saraylarının öncüsüdür.
Bilim dünyasında sanat çevrelerindekinden geniú ilgi gören Selçuklu çini sanatının
en zengin örnekleri de burada
çıkmaktadır.
Merhum Zeki Oral’ın keúfedip
1950’li yıllarda bilim dünyasına
duyurdu÷u Kubad Abad’da ilk
bilimsel kazıları 1964-65 yıllarında
Alman Prof. Dr. K. Otto-Dorn
baúlatmıú; sonra 13 yıl kaderine
bırakılmıú; 1980’de Prof. Dr. Rüçhan
Arık yeniden ele almıútır. Onun
kazı ve onarım çalıúmaları 28 yıldır
sürmektedir.
Prof. R. Arık’ın çalıúmalarıyla,
Selçuklu saray mimarlı÷ı, özgün çini
kaplamaları hakkında çok yeni ve
önemli bilgiler kazanılmıú; yanı sıra
seramik, cam, alçı sanatlarına ait zengin bulgular elde edilmiútir.
Dünya’da Selçuk Dönemine, yani çini sanatının baúlangıcına ait, øran dahil, yeri ve
zamanı bilinen, arkeolojik kontekst içinde gün ıúı÷ına çıkarılan sanat eserleriyle en önemli
bilgi kayna÷ı hâline gelen bu kazılar, devamlı çalıúma sayesinde birikimini geniúletmiú;
kurumlaúmıútır.
Ünlü lüster, sır-altı tekni÷indeki çini eserler, kendi türlerinin eúsiz örnekleri olmakla
birlikte, içerdikleri soyut ve kısmen gerçekçi desenler de Selçuklu tasvir sanatının en zengin
temsilcileridir.
Son birkaç yılda, kazısı tamamlanan Küçük Saray’ın restitüsyon projesi bitirilmiú;
geçici koruma ve onarım çalıúmaları da tamamlanarak restorasyona hazır hâle gelmiútir. Yine
son çalıúmalarda, bir külliyede 3 saray hamamı ile bir Selçuklu fırınları ve úantiyesinin ortaya
çıkarılması paha biçilmez derecede görgü ve bilgi artırıcı olmuútur. Bu bulgular ayrıca, çini,
seramik, cam eserlerin Kubad Abad’da üretildi÷ini de ortaya koymuútur.
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KUùAKLI–SARøSSA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Sivas

ølçesi

: Altınyayla

Köyü

: Baúören

ørtibat Telefonu

: 0090 6421 282 2348

e-mail

: vorgesch@staff.uni-marburg.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Andreas

Soyadı

: Müller-Karpe

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Philipps-Universität Marburg, Vorgeschichtliches Seminar

Özgeçmiúi
: 4.11.1957 tarihinde Münih’te do÷du. Marburg, Tübingen ve
Münih üniversitelerinde prehistorya, eski önasya dilleri ve klasik arkeoloji ö÷renimi gördü.
1978-1982 yılları arasında yaz aylarında Bo÷azköy kazılarına katıldı. 1.6.1984 Marburg
Üniversitesi’nde “Hethitische Töpferei der Oberstadt von Hattuša” konulu teziyle doktorasını
tamamladı. Kiel Üniversitesi’nde asistan olarak göreve baúladı. 1985-1988 yılları arasında
yaz aylarında Türkiye’nin çeúitli müzelerini ziyaret ederek “Altanatolisches Handwerk (Eski
Anadolu El Sanatları)” konulu doçentlik tezi için malzeme topladı. Bu araútırmaları 19851988 yılları arasında Alman Araútırma Kurumu (DFG) tarafından finanse edildi. Bu çalıúmasını
1988’de tamamladı. 16.6.1988’de Kiel Üniversitesi’nde “Pferd und Wagen in der Vorgeschichte
Nordafrikas-At ve Arabanın Kuzey Afrika Prehistoryasındaki Yeri” konulu bildirisiyle doçent
oldu. 1991 yılında Çorum Arkeoloji Müzesi ile birlikte Ortaköy kazılarına katıldı. 1992 yılında
Hitit kenti Kuúaklı’da yüzey araútırmalarına ve 1993 yılında da kazılara baúladı. Baúkanlı÷ında
sürdürülen bu kazılar Alman Araútırma Kurumu tarafından finanse edildi.
1 Nisan 1994 tarihinde Regensburg Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1.10.1996’da
Marburg Üniversitesi’nde Pre- ve Protohistorya bölüm baúkanı olarak göreve baúladı. Kuúaklı–
Sarissa kazılarının yanında, Hessen Eyaleti’nde de çeúitli kazılar yaptı.
2005 yılından beri Dr. Vuslat Müller-Karpe ile birlikte Kayalıpınar’da kazı çalıúmaları
yapmaktadır.

KUùAKLI–SARøSSA KAZISI
Sivas’ın 50 km. güneybatısında bir Hitit kentinin kalıntıları bulunmakta: yerel adı
etrafını zamanında çevreleyen surların günümüzdeki izlerine dayanılarak Kuúaklı olarak
geçmektedir. 1992 yılında Altınyayla ølçesi’ne ba÷lı Baúören Köyü’nün 4 km. do÷usundaki
Kuúaklı’da çalıúmalara baúlandı.
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Güney tarafından ortalama 2000 metre yükseklikteki da÷larla çevrili yaylanın do÷al bir
tepesi üzerinde yer alan harabenin doru÷unun rakımı 1650 metredir. økinci kazı mevsiminde
akropolde M.Ö. 13. yüzyıldan kalma ufak çivi yazılı bir arúiv bulundu. Burada elegeçirilen çivi
yazılı kil tablet parçalarından birinde “Sarissa úehrinde” her ilk baharda kutlanan bayram
törenlerine katılabilmek ve çeúitli kült iúlemlerini yerine getirebilmek için büyük kralın
baúúehirden gelerek bizzat hazır bulundu÷undan bahsedilmektedir. Söz konusu metnin
korundu÷u yerle olan iliúkisi göz önüne alındı÷ında Hitit Devrinde Kuúaklı yerleúmesinin
isminin “Sarissa” oldu÷u varsayılabilir ve ayrıca bu ad hem envanter kaydında hem de
hiyeroglifle yazılmıú mühür baskılarında da görülmektedir. “Sarissa” ismi Hitit baúúehrinde
bulunan çivi yazılı metinlerden de tanınmaktaydı. Özellikle yerel fırtına tanrısı, uluslararası
antlaúmalarda üzerine and içilen tanrı olarak önemli bir rol oynamaktaydı. Fırtına tanrısının
adına II. Ramses ve III. Hattušili arasında yapılan ünlü barıú antlaúmasının Karnak’taki Amun
Tapına÷ı’nın dıú duvarında Mısır hiyeroglifleriyle yazılmıú úekilde rastlanmaktadır.
ùimdiye kadar yapılan araútırmalar Kuúaklı–Sarissa’nın orta büyüklükte bir Hitit úehri
oldu÷unu, zamanının di÷er kentleri gibi eski bir yerleúmeden geliúerek oluúmadı÷ını, M.Ö. 16.
yüzyılda yeni bir yerleúim olarak kuruldu÷unu göstermektedir. Orta Hitit Devrinin sonlarında
M.Ö. 14. yüzyılın baúlarında
kısa bir süre için de olsa kent
iúgal edilmiú, ya÷malanıp
ateúe verilmiú ve daha sonra
tekrar kurulmuútur. Büyük
olasılıkla M.Ö. 1200’lerde
yeniden bir yangın felaketine
u÷ramıú ve tüm Hitit
ømparatorlu÷u’nun çöktü÷ü
sırada yıkılmıútır.
Fırtına
Tanrısının
Tapına÷ı:
1995
yılında
“C
kazılmaya
baúlanan
Binası” diye adlandırılan
4660 metrekarelik bir alanı
kapsayan yapının en azından
110 odasının bulundu÷u
anlaúılmıútır.
Yapının
zamanında kaç katlı oldu÷u kesin olarak bilinmemektedir. Ancak güneydo÷u kanadında en
azında iki katlı oldu÷u saptanmıútır. ùimdiye kadar kazılmıú en büyük Hitit binasıdır. Biri
kuzeydo÷uda, di÷eri güneybatıda olmak üzere iki anıtsal kapısı bulunan yapı dikdörtgen
biçimlidir. Orta avlunun kuzeydo÷u ve güneydo÷u iç cephesi direkli galerilerle çevrilidir.
Mabedin kuzey giriúine komúu mekânlardan birinde bir bira imalathanesi açı÷a çıkarılmıútır.
Ayrıca Kuúaklı’nın kuzey terasında bir di÷er Hitit tapına÷ı ve bunun hemen yanında
kervansaray denen at ahırı açı÷a çıkarılmıútır. Kentin iki úehir kapısında da kazılar yapılmıútır.
Hitit halkının günlük yaúamına açıklık getirebilmek amacıyla Kuúaklı’nın batı yamacında bir
oturma mahallesi kazılmıútır. Su ihtiyacının nasıl karúılandı÷ına açıklık getirebilmek amacıyla
kuzeybatıdaki kent kapısının önündeki Hitit barajı açı÷a çıkarılmıútır. Yapılan jeofiziksel
araútırmalar yardımıyla kentin zamanındaki görünümü hakkında bilgi edinmemiz mümkün
olmuútur.
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KÜLLÜOBA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Eskiúehir

ølçesi

: Seyitgazi

Köyü

: Yenikent

ørtibat Telefonu

: 0542 544 48 00

e-mail

: turan _efe@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Turan

Soyadı

: Efe

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 8.1.1950 tarihinde Kdz Ere÷lisi, Merkez Balı Köyü’nde do÷du;
sırasıyla Gökme ølkokulu, Kandilli Özel Ortaokulu, Halkalı Ziraat Lisesi ve Bartın Lisesi’ni
bitirdi; 1969 yılında østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Arkeoloji
Bölümü’ne kaydını yaptırdı. Bir senelik hazırlık sertifikasından sonra, esas sertifika olarak
prehistorya; yardımcı sertifika olarak da Önasya kültürleri ve klasik arkeoloji bölümlerini
seçti. Bu sırada Prof. Dr. Halet Çambel yönetiminde, Çayönü Tepesi kemik aletlerini lisans tezi
olarak hazırlayarak 1976-77 ö÷retim döneminde fakülteden mezun oldu.
Daha sonra, Demircihüyük kazıları baúkanı Dr. Manfred Korfmann tarafından úahsına,
adı geçen kazının ølk Tunç Ça÷ı çanak çömle÷i üzerinde, Almanya’da doktora çalıúması
yapabilmesi için olanak sa÷landı. Bu amaçla, 1977-78 yaz sömestrinde Frankfurt Goethe
Üniversitesi, Tarih Bilimleri Bölümü’ne doktora ö÷rencisi olarak kaydını yaptırdı. Doktora
çalıúması Prof. Dr. Manfred Korfmann ve Prof. Dr. Günter Smolla tarafından yönetildi.
1978-79 kıú sömestrinden sonra, üniversiteden iki sömestrlik izin alarak Eskiúehir
Arkeoloji Müzesi’nde tez malzemesi üzerinde çalıútı. Bu sırada üç ay gibi bir süre ile, Batı Anadolu
müzelerini ve kazı yerlerini ziyaret ederek Batı Anadolu ølk Tunç Ça÷ı çanak çömlek grupları ve
özelliklerini inceleme olana÷ını buldu. 1981-82 ö÷renim döneminde tekrar Frankfurt’a döndü;
tezini bitirdikten sonra, 2 Temmuz 1984 tarihinde mezun oldu.
Prof. Dr. Halet Çambel’in önerisi üzerine, 1985 yılında, Çayönü kazılarında o güne
kadar ele geçirilmiú olan kemik aletler üzerinde -kazı raporları serisinde yayınlanmak üzereayrıntılı bir çalıúma yaptı.
12.11.1985 tarihinde ø.Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’nda ‘araútırma görevlisi’ olarak göreve baúladı; 15 Ocak 1987 tarihinde ise
anabilim dalında boú bulunan ‘yardımcı doçentlik’ kadrosuna geçti.
1988-1995 yılları arasında Kütahya, Bilecik ve Eskiúehir illerini kapsayan yüzey
araútırmalarını, 1992-94 yılları arasında Orman Fidanlı÷ı yerleúmesinde, Eskiúehir Arkeoloji
Müzesi Müdürlü÷ü ile birlikte kurtarma kazılarını gerçekleútirdi. 19.10.1993 tarihinde ‘doçent’
ve 2000 yılında da profesör unvanını aldı. 1996 yılından beri “Küllüoba Höyü÷ü Kazısı”nın
baúkanlı÷ını sürdürmektedir. Türk Eskiça÷ Bilimleri Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü
muhabir, Troia Vakfı Mütevelli Heyeti ve Union International des Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques (UøSPP) üyesidir.
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KÜLLÜOBA KAZISI
Eskiúehir øli, Seyitgazi ølçesi sınırları içindeki Yenikent Köyü yakınlarında ve úimdi
tamamen kurumuú olan küçük bir derenin kuzey kenarında yer alan Küllüoba Höyü÷ü
300x150 m. boyutlarında oval bir höyük olup ova seviyesinden yüksekli÷i de 10 m. kadardır.
1996 yılından bu yana toplam 12 sezon yapılan çalıúmalar sonucu, höyükte en azından Geç
Kalkolitik sonlarından (kabaca M.Ö. 4. binyıl ortası) M.Ö. 1900 yıllarına, di÷er bir deyiúle Orta
Tunç Ça÷ı baúlarına kadar hemen hemen kesintisiz yerleúildi÷i anlaúılmaktadır. Bu úekilde,
Küllüoba, Batı Anadolu’da Troia, Tarsus, Beycesultan’dan ve Liman Tepe’den sonra, bilinen
5. en uzun øTÇ stratigrafisini içerir. Höyü÷ün yakın çevresinde ve güneybatıya do÷ru olan
tarlalarda, Helenistik Dönem kalıntıları da mevcuttur.
Henüz mimari olarak yeterince araútırılamayan en alttaki Geç Kalkolitik katlarda, uzak
bölgelerle iliúki kurmamızı sa÷layan bol miktarda çanak çömlek ele geçirilmiútir. Höyü÷ün
batı kesiminde yapılan çalıúmalar sonucu ortaya çıkarılan etrafını zigzag savunma duvarının
çevreledi÷i ølk Tunç Ça÷ına geçiú dönemi (M.Ö. 3300-3000) yerleúmesi, Demircihüyük’ten çok
iyi bildi÷imiz ‘Anadolu Yerleúim Planı’nın öncüsü olması açısından büyük önem taúır.
Küllüoba’da özellikle mimari ve bazı küçük buluntuların ortaya koydu÷u di÷er önemli
bir sonuç da -daha önce tahmin etti÷imiz gibi- Geç øTÇ II’den itibaren Suriye ve Kilikya ile
Kuzey Ege (Troia-Poliochni) arasında iç Kuzeybatı Anadolu üzerinden önemli bir ticarî iliúkinin
kuruldu÷una dair önemli deliller ele geçirilmesidir. Bu durum Mezopotamya-Kilikya ve Kuzey
Ege ølk Tunç Ça÷ı kronolojilerinin karúılaútırılması açısından büyük önem taúımaktadır.
Höyü÷ün do÷u kesiminde yapılan çalıúmaların sonuçlarına göre, bu evrede Küllüoba’da
aúa÷ı ve yukarı úehirler oluúmuú
olup etrafı surla çevrili olan
yukarı úehir (kale), Kuzey Ege
yerleúmeleri gibi linear bir genel
yerleúim planı içermektedir.
Bugüne kadar kaleye ait iki
kapı ortaya çıkarılmıútır. Yan
yana bitiúik olarak inúa edilmiú
uzun evlerin arka kısımları
sura dayanmaktadır. Kalenin
orta kesiminde kamusal iúlevi
olabilecek iki büyük kompleks yer
alır. Bunlardan batıdaki 30x25
m. ebadındadır. Do÷u taraftaki
tarlalarda ise aúa÷ı úehre ait ev
kalıntıları ortaya çıkarılmıútır.
Kalede “øTÇ III’e Geçiú
Evresi” ve øTÇ III katları da üst
üste tabakalanmıú olarak saptanmıútır. Üstte 5 evreli bir Geç øTÇ III (Geçiú Dönemi) ve onun
altında en azından üç evreli bir erken øTÇ III döneminin söz konusudur ve bu katların tümü de
“Kompleks II” sonrasına tarihlenir. øTÇ III kültür dolgusunun kalınlı÷ı hemen hemen 5 m.ye
ulaúmaktadır.
Erken øTÇ III döneminde, Kuzey Ege-iç Kuzeybatı Anadolu-Kilikya iliúkilerinin giderek
daha büyük boyutlara ulaútı÷ı hususunda önemli ipuçları elde edilmiútir. Geç øTÇ III (Orta
Tunç Ça÷ına Geçiú Dönemi) çanak çömle÷i, “Kapadokya Boyalıları” haricinde, tamamen Orta
Anadolu özellikleri gösterir; dolayısıyla bu durum “Eskiúehir bölgesinin kültürel ve belki de
siyasal açıdan Anadolu’nun batısından büyük oranda koptu÷u ve giderek Orta Anadolu ile
bütünleúti÷i” úeklinde yorumlanabilir.
Küllüoba kazıları, Batı Anadolu ve Ege dünyasının øTÇ ile ilgili bazı kronik sorunlarının
çözümüne önemli katkılarda bulunmaktadır.
155

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

KÜLTEPE KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Kayseri

ølçesi

: Kocasinan

Köyü

: Karahöyük Mahallesi

ørtibat Telefonu

: 0 533 5515102

e-mail

: kulakoglu@kultepe.org.tr
kulakoglu@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Fikri

Soyadı

: Kulako÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi DTCF

Özgeçmiúi
: 1960 yılında Bafra’da do÷du. ølkö÷renimini 1970 yılında
Bafra’da tamamlayan Kulako÷lu, 1976-1977 ö÷retim yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun
oldu. 1981-1982 ö÷retim yılında A.Ü. D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra, aynı anabilim dalında 1985 yılında yüksek lisans
e÷itimini tamamladı. 1997 yılında doktor unvanını aldı.
1985 yılında Kültür Bakanlı÷ı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nde arkeolog
olarak çalıúmaya baúlayan Kulako÷lu, 1994 yılında A.Ü. D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda araútırma görevlisi olarak göreve baúladı. 1998 yılında
doçent unvanı aldı. 2004 yılından itibaren aynı anabilim dalında “profesör” kadrosunda görev
yapmaktadır.
Ö÷rencili÷inde katıldı÷ı Acemhöyük ve Samsat kazılarının dıúında, 1992-1994 yılları
arasında “Kaman-Kalehöyük Kazıları”nda ve 1995 yılından itibaren “Kültepe Kazıları”nda heyet
üyesi olarak yer aldı. Ayrıca, 1998-2001 yılları arasında “ùanlıurfa M.Ö. I. Bin Merkezleri Yüzey
Araútırması”nı gerçekleútirdi. Bilimsel danıúmanlı÷ında; 1999-2003 yılları arasında “ùaraga
Höyük Kazıları” ve 2001-2004 yılları arasında “Gaziantep Kale Höyük Kazıları” gerçekleútirildi.
2005 yılından itibaren “Gaziantep-Adıyaman ølleri Yüzey Araútırması” projesini, Prof. Dr.
multi h.c. Tahsin Özgüç’ün vefatından sonra da 2006 yılından itibaren “Kültepe Kazıları”nı
sürdürmektedir.

KÜLTEPE KAZISI
Kaniú Krallı÷ı’nın merkezi ve Anadolu’daki Assur Ticaret Kolonileri sisteminin baúúehri
olan Kültepe-Kaniú/Neúa, Kayseri’nin hemen 5 km. kuzeydo÷usunda, hem antik ça÷larda, hem
de günümüzdeki do÷u-batı, güney-kuzey yollarının kavúak noktasında yer alır.
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Do÷anın sa÷ladı÷ı bu avantaj, özellikle günümüzden 4 bin yıl önce, onun eski dünya
ticaretinde ve siyasetindeki önemini arttırmıútır. Kaniú, M.Ö. 3. binyılın son çeyre÷inde bile
Mezopotamya yazılı belgelerinde adı geçen Anadolu’nun en eski beyli÷idir.
Kültepe adı, dünya müzelerine ve eski eser pazarlarına da÷ılan ve “Kapadokya tabletleri”
olarak tanımlanan çivi yazılı belgelerin ilk ortaya çıktı÷ı 1871 yılından beri bilinmektedir.
Kültepe’de ilk sistemli kazılara Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün baúkanlı÷ını yaptı÷ı heyet
tarafından 1948 yılında, Türk Tarih Kurumu adına baúlanmıú ve ara verilmeden günümüze
kadar sürdürülmüútür. Tepede yapılan kazılarda, günümüzden 5000 yıl önceye ait yerleúim
tabakalarına kadar inilmiútir. Ancak, Kültepe’nin asıl önemi günümüzden 4000 öncesine
tarihlenen Assur Ticaret Kolonileri Dönemi yerleúiminden gelmektedir. Bu dönemde, merkezi
Assur úehri olan krallı÷ın, ticaret için çok sistemli bir a÷ kurdu÷u ve bu a÷ın Anadolu’daki
merkezinin Kültepe oldu÷u bilinmektedir.
Kültepe kazıları, sadece Anadolu’nun protohistorik ve tarihî devirlerini aydınlatmakla
kalmamıú, ama aynı zamanda, Mezopotamya ve Suriye tarihine ve kültürlerine ait önemli
keúifler ve sonuçlar da sunmuútur.
Kültepe
oluúmaktadır:

iki

bölümden

1-Tepe: Etrafındaki ova
seviyesinden 21 m. yükseklikte,
daireye çok yaklaúan 550x500 m.
ölçülerinde olup Orta Anadolu
höyüklerinin en büyüklerinden
birisidir. Eski Tunç Ça÷ının
baúlangıcından Assur Ticaret
Kolonileri Döneminin sonuna
kadar kesintisiz yerleúime sahne
olan “Tepe”, bu dönemden sonra
terkedilmiú, daha sonra Demir
Ça÷ından itibaren Geç Roma
Dönemine kadar tekrar yerleúime
sahne olmuútur.
2-Aúa÷ı ùehir: Assurluların Karum-liman dedi÷i aúa÷ı úehir, yani asıl ticaret merkezi,
“Tepe”yi çevirmektedir. “Tepe”nin aksine, Karum kısa, en çok üçyüz sene iskân edilmiú bir
alandır. Tepe ile beraber çapı yaklaúık 2.5 km.ye eriúmektedir.
Kültepe’de yapılan kazılarda keúfedilen arkeolojik ve 20.000’in üzerindeki çivi yazılı
belgeler iki önemli sonucu sa÷lamıútır:
1-Anadolu tarihini baúlatmıútır.
2-Anadolu-Mezopotamya-Kuzey Suriye arasında geniú boyutlu ilk canlı iliúkiler
kurulmuútur.
Kültepe’de sistemli kazılarda keúfedilmiú olan bütün eserler, Ankara-Anadolu
Medeniyetleri Müzesi ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
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KYME KAZISI*
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Alia÷a

Köyü

: Çakmaklı

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Sebastiana

Soyadı

: Lagona

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: øtalya, Catania Üniversitesi

Özgeçmiúi

:-

KYME KAZISI
Kyme antik kentinde yapılan kazı çalıúmalarında kent tarihinin M.Ö. 1100 tarihine
kadar indi÷i belirlenmiútir. Akdeniz’de Midilli ile aynı dönemde kurulmuú olan 30 úehrin en
önemlilerinden olan Kyme, ticarette de önemli bir yere sahiptir ve Antik Dönemde úarapçılık,
zeytin, üzüm, bu÷day ve seramik alanlarında çok geliúmiú bir bölgedir. Sonraki dönemlerde
Efes’in kurulmasıyla Kyme’nin önemi azalmıútır.
Yerleúimde ilk kazı çalıúmaları 19. yüzyılda D. Baltazzi ve S. Reinach baúkanlı÷ında
gerçekleútirilmiútir. Sistemli kazı çalıúmaları ise Prag Üniversitesi’nden Arkeolog Prof. Antonin
Salaç yönetimindeki Çekoslovak ekip tarafından 1925 yılında yapılmıútır. Uzun ve verimli bir
kazı çalıúmasının sonunda bir portik ve kil çalıúma bulguları nedeniyle “Yazıcının Evi” úeklinde
adlandırılan bir ev ve øsis’in ufak bir tapına÷ı, neredeyse tamamı sular altında kalan liman
yapısı ve kuzey tepenin güney yamacında çok az bir kısmı günümüze ulaúabilen tiyatro ortaya
çıkarılmıútır. Prof. Salaç’ın ani ölümünden sonra kazı çalıúmalarına uzun yıllar ara verilmiú;
1952–1955 yılları arasında Foça’da kazı yapan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal kısa süreli bir
kazı çalıúması gerçekleútirmiútir. 1979 yılından 1984 yılına kadar øzmir Arkeoloji Müzesi ekibi
Çekoslovak kazı ekibinin çalıúmaları çevresinde yeni kazılar yapmıú ve yeni buluntular ortaya
çıkarmıútır. 1986 yılından beri ise çalıúmaları Catania Üniversitesi adına Sebastiana Lagona
sürdürmektedir.
Kazı çalıúmaları sonucunda Roma Dönemi tiyatrosu, hamam, su kemeri, sütunlu yol ve
kale duvarlarının da aralarında bulundu÷u çok sayıda kalıntı ortaya çıkarılmıútır.

* Kyme kazısı ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlü÷ümüz arúivinden derlenmiútir.
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Çalıúmalar sırasında ilk olarak 1925 yılında kazılan “Sütunlu Ev”in, M.S. 4. yüzyılın
ortalarına tarihlenen sütunlu bir cadde oldu÷u ortaya çıkarılmıútır.
Orchestra ve cavea bölümlerinde yapılan kazılar sonucu tiyatronun, Helenistik, büyük
olasılıkla M.S. 2. yüzyıl Roma ømparatorluk Dönemi ve Geç Antik Döneme tarihlenen üç farklı
evresi oldu÷u anlaúılmıútır.
Limandaki Ortaça÷ kalesinin parçası olarak savunma amacıyla kullanılan andezit bir
duvar ise, M.Ö. 4. yüzyılın son çeyre÷ine ait olmalıdır.
Yerleúimin güneyinde yürütülen kazılarda tarihöncesi Kyme’ye ait kalıntılara
rastlanmıútır. Bunların arasında Erken Paleolitik Ça÷a ait taú objeler ile Neolitik ve Erken
Demir Ça÷ına ait keramikler sayılabilir.

Liman, tiyatro, kale yakınlarındaki sütunlu yolda yapılan çalıúmalarda, heykel ve heykel
parçaları, terracotta figürin parçaları, sikkeler gibi birçok eser açı÷a çıkartılmıútır. Ayrıca
Helenistik Dönem tarihine ıúık tutan Arkhippe yazıtları bu buluntular arasında ayrıca önem
taúımaktadır.
Çalıúmalar, agora, sütunlu yol, Roma hamamı çevresinde, liman ve tiyatroda
sürdürülmektedir.
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KYZøKOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Balıkesir

ølçesi

: Erdek

Köyü

: Düzler

ørtibat Telefonu

: 0442 231 40 90
0533 243 30 19

e-mail

: nkochan63@yahoo.com
nkochan@atauni.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nurettin

Soyadı

: Koçhan

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 1 Ocak 1955 tarihinde Muú øli, Varto ølçesi, Ba÷içi Köyü’nde
do÷du. Orta ö÷renimini 1973 yılında Muú Lisesi’nde tamamladı. 1975’te kaydoldu÷u
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden 17.10.1979’da mezun oldu.
26.06.1980’de aynı bölümde ‘asistan’ olarak göreve baúladı.
Prof. Dr. Abdullah Yaylalı yönetiminde “Tunç Ça÷ları Sonuna Kadar Eski Anadolu
Mimarisi” konulu yüksek lisans tezi 1981’de; 1982 tarihinde baúladı÷ı “Anadolu Mimari
Bezekleri I Hellenistik Ça÷ Lotus-Palmet ve Yumurta Dizisi” konulu doktora tezini 1987
yılında tamamladı.
1987 yılında Hasankale-Yi÷ittaúı Köyü, Sos Höyük’te Erzurum Müzesi ile kazı çalıúmasını
sürdürdü. 1989-1997 kazı dönemlerinde Prof. Dr. Abdullah Yaylalı baúkanlı÷ında sürdürülen
“Kyzikos Kazısı”na kazı üyesi olarak katıldı. 2006 yılından itibaren de kazı baúkanı olarak
Kyzikos kazısını yapmaktadır.
1990’da Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandıktan sonra, 1990-2007 yılları arasında
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı baúkanlı÷ı yaptı.

KYZøKOS KAZISI
Balıkesir øli, Erdek ølçesi, Düzler Köyü sınırları içinde yer alan Kyzikos, Mysia bölgesinin
önemli kentlerinden biridir. Antik Dönemde Arktonnessos (Ayı Adası) ya da Arkton Oros
(Ayılar Da÷ı) olarak anılan Kapıda÷ı Yarımadası’nın ana kara ile birleúti÷i kısta÷ın güney ucuna
yakın kısmında, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde yer almaktadır.
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1988-1997 yılları arasında A. Yaylalı tarafından kazıldıktan sonra dokuz yıl ara verilen
arkeolojik çalıúmalara 2006 yılında N. Koçhan baúkanlı÷ında K. Meral, H. Motor ve F.
Güneú’ten oluúan ekiple yeniden baúlandı. ø.Ö. 2. binyıl yerleúime sahne oldu÷u düúünülen
Kyzikos, antik kaynaklara göre ø.Ö. 8. yüzyılda Miletos tarafından kolonize edilmiútir. ø.Ö.
6. yüzyılda Perslerin egemenli÷inde giren kent ø.Ö. 5. yüzyılda Atika-Delos Deniz Birli÷i’ne
katılmıútır. Büyük øskender’in Anadolu’ya geliúiyle özgürlü÷üne kavuúmuútur. Bundan sonra
da zaman zaman el de÷iútiren Kyzikos, özellikle Roma hâkimiyetine girdikten sonra mimari
açıdan önemli yapılanmalara sahne olmuútur.
Kentin bugün bilinen yapıları arasında sur duvarları ve kapılar, Hytos, Panarmos ve
Thrakikos limanları, akropol, Hadrian Tapına÷ı, amfiteatr, tiyatro, bouleterion, Güney ve
Hadrian agoraları, metroon, mermer cadde ve gymnasium, mozaikli yapı, Pankratin anıtı,
sulubod0rum ve nekropol sayılabilir.

2006 yılından itibaren tekrar kazılmaya baúlanan Hadrian Tapına÷ı’nda mimari yapı
kalıntıların yanı sıra mimari bezemeler ve savaúla ilgili bir konunun iúlendi÷i düúünülen frize
ait çok sayıda kabartma ortaya çıkarılmıútır. Ölçülerinin yanı sıra 1.55 m. yüksekli÷indeki frizi
ve özellikle 104x85 cm. ölçülerindeki mermer çatı kiremidi Hadrian Tapına÷ı’nın büyüklü÷ü
konusunda fikir vermesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca 2007 sezonunda “Kuzey
Nekropol” alanında yapılan kısa süreli sondaj çalıúmalarında ise Roma Dönemine tarihlenen
lahit ile oda mezarda ölü hediyesi olarak konmuú çok sayıda altın, cam ve seramik buluntular
elde edilmiútir.
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LABRAUNDA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Milas

Köyü

: Kargıcak

ørtibat Telefonu

: 0212-2524119

e-mail

: Lars.Karlsson@antiken.uu.se

KAZI BAùKANININ
Adı

: Lars

Soyadı

: Karlsson

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala
University, Box 656, S-751 26 Uppsala, Sweden

Özgeçmiúi
: PhD Archaeology, Göteborg University 1992, doçent 1997,
Göteborg University, Associate Professor Uppsala University 2001
1973 Visingso, Sweden; 1980 Herculaneum, Italy; 1983-1985, 1987, 1989, Morgantina,
Italy; 1988 Glanum, France; 1993, Bodrum, Turkey; 1993, Labraunda, Turkey; 1999, San
Giovenale, Italy; 2002, 2003 Labraunda, Turkey kazılarına katıldı.
2004 yılından beri Labraunda kazısının baúkanlı÷ını yürütmektedir.

LABRAUNDA KAZISI
Anadolu’nun güneybatısında yaúamıú olan Karialılar için Labraunda oldukça önemli
bir kült merkeziydi. Çift baltalı Tanrı Zeus Labraundos kültünün kökeninin su kayna÷ı ve
tapınak terasının hemen üzerindeki büyük kayaya dayanmıú olması muhtemeldir. En erken
buluntular M.Ö. 7. yüzyıla aittir ve o evrede kutsal alan küçük bir tapına÷a sahip bir teras ve
çınar a÷açlarından oluúan bir korulu÷a sahipti. Perslere karúı isyan eden Miletoslulara katılmıú
olan Karialılar burada savaúa katılmıú ve kötü bir yenilgiye u÷ramıúlardır.
M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında Karia Satrapı Kral Maussollos (377-352) Labraunda’yı bir
aile kutsal alanı hâline getirmiútir. O ve kardeúi ødrieus (351-344) Zeus Tapına÷ı, iki büyük
andron (dinsel yemek salonları), kuzey stoa, oikoi yapısı (arúiv ve rahip evi), güney propylon
(geçit yapısı) ve Dorik yapıyı inúa ettirmiúlerdir.
Kutsal alana Mylasa’dan (Milas) baúlayan 11 km. uzunlu÷undaki Kutsal Yol olarak
adlandırılan 8 metre geniúli÷e sahip taú kaplamalı bir yolla ulaúılmaktaydı. Kutsal alanda her
yıl 5 gün süren dinsel bayramlar kutlanıyordu, bu bayramlardan birinde 355 yılında Maussollos
bir suikast giriúiminden kıl payı kurtulmuútur.
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Hellenistik Devirde (M.Ö. 3.-1. yüzyıllar) sadece bir çeúme yapısı inúa edilmiútir.
Ancak M.S. 1.-2. yüzyıllarda kuzey stoa yeniden inúa edilmiú, iki hamam yapısı ve birkaç yapı
daha yapılmıútır. Kutsal alanın M.S. 4. yüzyıl içinde terk edilmesi sonrasında do÷u propylon
yakınında bir Bizans kilisesi inúa edilmiútir.

Labraunda 1948 yılından beri øsveçli arkeologlar tarafından kazılmaktadır.
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LAGøNA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Yata÷an

Köyü

: Turgut

ørtibat Telefonu

: 0252 573 47 88

e-mail

: ahmettirpan1@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ahmet Adil

Soyadı

: Tırpan

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: Aslen Kütahya øli, Tavúanlı ølçesi nüfusuna kayıtlı olup
13.09.1946 tarihinde Ankara’da do÷du. ølkokul tahsilini Bursa Namazgah ølkokulu’nda, orta ve
lise tahsilini Ankara Kurtuluú Lisesi fen kolunda tamamladı. 1969 yılında Dil ve Tarih Co÷rafya
Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu, 1970 yılında Kültür Bakanlı÷ı bünyesinde
Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde göreve baúladı. 1981 yılına kadar müze asistanı ve mimar
kadrolarında çalıútı. 1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Mimarlık
Bölümü’nden lisans diploması aldı. 1981 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü’ne ö÷retim elemanı olarak girdi. “Kuzey Karya ùehir Surları”
konusunda doktora çalıúmasını tamamladı. Aynı fakültede yardımcı doçent, doçent ve 1998
yılında profesör unvanlarını aldı.
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde Sualtı Arkeolojisi
Anabilim Dalı’nı ve Koruma Onarım Bölümü’nü kurdu. Prehistorya ve Eski Ön Asya
Medeniyetleri Anabilim Dalı baúkanlı÷ı, Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı baúkanlı÷ı, Arkeoloji
Bölümü baúkan yardımcılı÷ı, Arkeoloji Bölümü baúkanlı÷ı, Koruma ve Onarım Bölümü
baúkanlı÷ı, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılı÷ı ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanlı÷ı
görevlerinde bulundu. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeli÷i ve baúkan
yardımcılı÷ı yaptı.
Ö÷rencilik yıllarında Keban kazıları (Ümit Serdaro÷lu), Kültür Bakanlı÷ı’nda çalıúırken
Eskiyapar (Raci Temizer), Alacahöyük, Kalınkaya (Mahmut Akok) kazılarına heyet üyesi
olarak katıldı. Selçuk Üniversitesi’ndeki görevi sırasında Samsat (Nimet Özgüç), Kelenderis
(Levent Zoro÷lu), Knidos (Ramazan Özgan), Stratonikeia (Yusuf Boysal), Karahöyük (Sedat
Alp) kazılarında çalıútı. Çatalhöyük kazıları ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün
ortak çalıúma prosedürünü hazırladı. 1993 yılından bu güne Lagina kazısı baúkanlı÷ını
sürdürmektedir.
1974 Kıbrıs Barıú Harekatı sırasında UNESCO iúbirli÷i ile Kıbrısta’ki müzeler, kazı
yerleri ve eski eserlerin korunması ve kurtarılması projesine katıldı. Alman Arkeoloji Enstitüsü
bursu ile Berlin’de, Çatalhöyük kazıları bursu ile Londra’da konferanslar verdi, çalıúmalarda
bulundu. øngiliz Arkeoloji Enstitüsü bursu aldı. Erasmus hocası olarak Slovakya’da dersler
verdi. Travna Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi’nin ortaklaúa düzenledikleri uluslararası
konferansların tertip komitesinde yer aldı.
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LAGøNA KAZISI
Herodotos, Thukydides, Strabon (XIV. 660), Tacitus (Annales III. 62), Byzantionlu
Stephanus (V) vd. antik yazarlar bize yöre ve kutsal alan hakkında bilgiler aktarmıúlardır. Bu
bilgiler ıúı÷ında yeri tespit edilmiú olan Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda en erken araútırma
1743 yılında Pococke tarafından yapılmıútır. 1817 yılında Chandler kutsal alanda yaptı÷ı
tespitleri; 1822 yılında W. W. Leake, Hekate Tapına÷ı’nı tanıtarak tapınaktaki bazı yazıtları;
W. A. Waddington 1835 yılında kutsal alandaki yazıtları yayınlamıútır. C.T. Newton 1856
yılında tapına÷ın planının çizmek için sondaj çalıúmaları yapmıú, bu çalıúmalar sırasında
buldu÷u tapına÷a ait 7 adet kabartmalı friz blokunu; G. Hirschfeld ise 1879 yılında kutsal
alandaki yazıtları toplayarak yayınlamıútır. 1880 yılında, O. Benndorf küçük sondajlarla ilk
defa Hekate Tapına÷ı’nın planını tam olarak çıkartmıútır. G. Niemann ve F. V. Luschan 1881
yılında tapınakta yaptı÷ı kazı çalıúmalarıyla 8 adet daha mitolojik sahneli kabartmalı friz ve yeni
yazıtlar bulmuúlardır. Bulunan yazıtlar A. M. Hauvette, Benault ve M. M. Dubois tarafından
yayınlanmıútır. 1883 yılında K. G. Lanckoronski ve ekibinin yaptı÷ı bir yüzey araútırması vardır.
1885 yılında G. Cousin ve M. Ch. Diehl, naos duvarına yazılmıú olan, tapına÷ın kutsiyetinin
kabul edildi÷ine dair Roma Senatosu kararını yayınlamıútır. 1891 yılında M. M. Legrand ve
J. Chamonard tarafından yürütülen
arkeolojik kazılarda 9 adet daha kabartmalı
friz bloku bulunmuútur. Aynı yıl Batı
Anadolu’nun ilk Türk kazısını Lagina’da
gerçekleútiren Osman Hamdi Bey kutsal
alandaki çalıúmalara katılmıú, 17 kabartmalı
friz daha ortaya çıkarmıútır. Osman Hamdi
Bey tapınak çalıúmaları yanında propylon
ve stoada da sondaj çalıúmaları yaparak
bu yapıların planları üzerinde çalıúmıútır.
Bu kazı çalıúmalarında ele geçirilen frizler
ve di÷er kazı buluntuları 1892 yılında
østanbul Arkeoloji Müzesi’ne taúınmıútır.
1902 yılında da arkeolojik kazılara devam
eden Osman Hamdi Bey’in ekibinde M. M. Wiegand, H. Knacakfuss ve Halil Edhem Bey de
yer almıútır. Halil Edhem Bey yeni tespitler ıúı÷ında kutsal alanın ve Hekate Tapına÷ı’nın
planını çıkarmıútır. Bütün bu çalıúma ve bulgular G. Mendel tarafından derlenerek 1912 yılında
yayınlanmıútır. 1933 yılında A. Schober østanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki bütün frizleri tekrar ele
alarak yayınlamıútır. Rumscheid, Lagina Hekate Kutsal Alanı’ndaki mimari süslemeler ile øon,
Korinth ve ante baúlıkları üzerinde araútırmalar yapmıú ve yayınlamıútır. Webb ve Baumeister,
Hekate Tapına÷ı’nın friz kabartmalarını tekrar ele alarak de÷erlendirmiútir.
Yusuf Boysal, 1967–70 yıllarında Lagina ve çevresinde yaptı÷ı kazı ve araútırmalarda
yörenin Eski Tunç Ça÷ından itibaren kesintisiz iskân gördü÷ünü belgeleyen malzemeler
bulmuútur. Lagina’da 1993 yılında Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan’ın bilimsel danıúmanlı÷ında
Mu÷la Müzesi ile ortak kazı çalıúması baúlatılmıútır. 1998 yılında ise kazı, Bakanlar Kurulu
Kararı ile Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan baúkanlı÷ına devredilmiútir. Bu tarihten itibaren, kutsal
alan ile çevresinde düzenli, sistemli kazı ve restorasyon çalıúmalarına devam edilmektedir.
Kutsal alanda yer alan propylon, tapınak ve altar tamamen açı÷a çıkarılmıú, yapılara ait mimari
bloklar tasniflenerek gelecekte yapılacak restorasyon çalıúmaları için alt yapı oluúturulmuútur.
Propylon ve tapınak belirli bir seviyeye kadar aya÷a kaldırılmıútır. 2003 yılından bu yana kutsal
alanın yanı sıra, Stratonikeia ile Lagina arasında yer alan 9 km’lik kutsal yolun çevresinde çıkan
nekropol alanlarında çalıúılmaktadır. Kutsal yol üzerindeki Börükçü mevkiinde Geç Geometrik
Dönem yerleúimi (M.Ö. 8. yüzyıl) ve nekropolü ile baúlayan, Do÷u Roma Hıristiyanlık Dönemine
kadar kesintisiz uzanan bir yerleúim stratigrafisi ile bunlara ait bol miktarda buluntu ele
geçirilmiútir. Aynı yörede Tepecik mevkiinde Menteúeo÷ulları Beyli÷i’ne ait bir yerleúim yeri
ve aynı dönemden bir manastır (M.S. 13.–15. yüzyıl) açı÷a çıkartılmıútır.
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LAODøKEøA KAZISI
KAZININ YERø
øli

:Denizli

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Eskihisar-Goncalı-Bozburun

ørtibat Telefonu

: 05335416433

e-mail

: csimsek@pau.edu.tr
celal.simsek@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Celal

Soyadı

: ùimúek

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Pamukkale Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 01.09.1964 yılında Denizli øli, Çameli ølçesi, Gürsu Köyü’nde
do÷du. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı’nda “Burdur Müzesi’nde Bulunan M.Ö. 4. Yüzyıla Ait Kırmızı Figürlü
Seramikler” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1997 yılında “Hierapolis
Güney Nekropolü” konulu doktora tezini verdi. 1997 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında
doçent, 2007 yılında ise profesör oldu.
Adıyaman Müzesi Müdürlü÷ü ile Denizli Müzesi Müdürlü÷ü’nde uzman olarak çalıútı.
1997 yılında Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji Bölümü’nü
kurdu. Hâlen bu bölümde ö÷retim üyesi olarak çalıúmaktadır.
Güneydo÷u Anadolu Projesi (GAP)’nde tescil çalıúmaları yaptı. Kelenderis, Stratonikeia,
Lagina kazılarına katıldı. Adıyaman ve Denizli müzelerinde birçok kurtarma kazıları yapmasının
yanı sıra, Hierapolis Roma hamamı ve güney nekropolü kazılarını yönetti. Pamukkale Koruma
Amaçlı ømar Planı uygulamalarında görev aldı. Denizli øli ve çevresinde birçok yüzey araútırması
yaptı. 2002 yılında Denizli Müzesi Müdürlü÷ü ile baúladı÷ı Laodikeia kazılarını, 2003 yılından
buyana Bakanlar Kurulu Kararlı olarak yürütmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda yazılmıú 50’nin üzerinde makalesi vardır. Ayrıca 70’in
üzerinde sempozyum ve konferansa katılmıútır.
Arkeologlar Derne÷i, Pamukkale Üniversitesi Bilim Merkezi ve Mimar Sinan Derne÷i
üyesidir. 2006 yılından itibaren Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda
çalıúmaktadır.
Kültür Bakanlı÷ı’ndan kademe ilerlemesi, “Güzel Yurdum’86” foto÷raf yarıúmasında
ikincilik ve mansiyon, 2004 yılında Denizli Rotary Kulübü’nün meslek ödülünü, 2007 yılında
Sunak Dergisi’nin “Aydınlanma Onur Ödülü”nü almıútır.
1985 yılında Selçuk Üniversitesi’nce hazırlanan foto÷raf sergisine, 1987 yılında I.
Gaziantep Tarihi ve Kültürel De÷erleri Sempozyumu foto÷raf sergisine ve 1999 yılında I.
Babada÷ Sempozyumu’nda, Tarihte ve Günümüzde Babada÷ foto÷raf sergisine katılmıútır.
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LAODøKEøA KAZISI
Bakanlar Kurulu’nun 03.04.2003 tarih ve 2003/5466 sayılı kararıyla Kültür ve Turizm
Bakanlı÷ı ve Pamukkale Üniversitesi adına Laodikeia antik kenti kazıları baúlamıútır.
Phrygia bölgesinin batı ucundaki Laodikeia, Denizli øli’nin 6 km. kuzeydo÷usunda ve
Denizli il merkezine ba÷lı Eskihisar, Goncalı, Bozburun köyleri sınırları içinde kalmaktadır.
Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin bu önemli kenti, Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eúi Kraliçe Laodike adına, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında (M.Ö. 261–253) kurulmuútur. Antik kaynaklara göre Hellenistik kent, Diospolis ve Rhoas olarak adlandırılan daha eski kutsal bir yerleúimin üzerinde yer alır. Diospolis, Zeus kenti anlamda olup kentin baú ve kurucu tanrısı Zeus
Laodikeus’tur. Rhoas ise eski bir Anadolu adıdır. Antik kentin batısında yaptı÷ımız yüzey araútırmalarında ve Asopos Tepesi olarak adlandırdı÷ımız akropol alanında yaptı÷ımız açmada,
Eski Tunç Ça÷ından (M.Ö. 3000) itibaren kesintisiz M.S. 7. yüzyıla kadar tarihlenen seramikler ve çakmaktaúları bulmamız, Plinius’un verdi÷i bu bilgileri do÷rulamaktadır. Bu alandaki
yerleúme Rhoas olmalıdır. Demir Ça÷ında kent Diospolis, Helenistik Dönemde ise Laodikeia
adını almıútır.

Laodikeia en parlak zamanını M.S. 1.–3. yüzyıllar arasında yaúamıútır. økinci parlak
dönem ise M.S. 4.–6. yüzyıllardadır.
Laodikeia antik kenti; Batı, øç ve Güney Anadolu’yu birbirine ba÷layan ana yol
kavúa÷ındadır. Kentin en önemli gelirleri arasında ticaret ve özellikle de tekstil ve mermer
ticareti yer alır.
Üç tarafı ırmaklarla çevrilen antik kentin; kuzeydo÷usunda Lykos (Çürüksu),
güneydo÷usunda Kapros (Baúlıçay) ve güneybatı-batısında Asopos (Gümüúçay) ırmakları
akar. Yerleúim alanları bu ırmakların arasında kalan yüksek bir platform üzerindedir. Her
dönemde depremlerle yıkılan kent, ømparator Focas (602–610) zamanında meydana gelen
büyük depremin arkasından Denizli-Kaleiçi ve yakınlarındaki Hisarköy, Asartepe gibi suyu bol
alanlara taúınmıútır. Laodikeia antik kenti terk ediliúinden itibaren 1990 yıllarına kadar taú ve
kireç oca÷ı olarak kullanılmıútır.
Kent, birbirini dik açılarla kesen ana caddeler ve ara sokaklardan oluúan, hippodomik
(ızgara) planlı olarak düzenlenmiútir. Suriye Caddesi’nin iki yanında yer alan yapılar, 42 m.
geniúli÷inde ve 51 m. derinli÷inde olan insulalara (adalara) göre planlanmıútır. Buna göre
sosyal yapılar, dinî yapılar, ticarî yapılar, yönetim yapıları ve sivil konutlar belli bir sistem
içinde yapılmıútır. Ana caddelerin iki yanında portikler ve gerisinde dükkân sıraları bulunur.
Cadde ortalarında ise ana kanalizasyon sistemleri yer alır.
Kentin ana yapıları arasında; üç kemer gözlü Suriye ve Efes kapıları, stadyumu, batı ve
kuzey tiyatroları, merkezî, güney, do÷u ve batı hamam kompleksleri ve bunların yanında yer
alan agoraları, meclis binası, nymphaeum yapıları, Korinth Tapına÷ı, Tapınak A, A Evi, Güney
Roma Villası, su da÷ıtım terminalleri, kiliseleri ve dört yönde kenti çevreleyen geniú nekropol
alanları sayılabilir.
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Lø MAN TEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Urla

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 232 7553635/232 7553630

e-mail

: irerp@superonline.com
erkanal@humanity.ankara.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Hayat

Soyadı

: Erkanal

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 10 Kasım 1940 tarihinde do÷du. 1959–1963 Ankara Üniversitesi,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü’nde lisans, 1966–1973 Berlin Hür Üniversitesi,
Önasya Arkeolojisi Hitioloji Bölümü’nde doktora e÷itimini tamamladı.1974–1976 yılında
doktor asistan olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde, 1976–1978 yılında
da Ankara Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yaptı. Aynı üniversitede
1978 yılında doçent, 1989 yılında da profesör unvanını aldı.
1982 yılından bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesidir. 1986-1990
yıllarında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi, dekan yardımcılı÷ı görevinde
bulundu. 1989 yılında Almanya’nın Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde
“Güneydo÷u Anadolu Arkeolojisi” üzerine bir sömestr ders verdi. 1999-2006 yılları arasında
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı baúkanlı÷ı; 2000-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co÷rafya
Fakültesi, Arkeoloji Bölüm baúkanlı÷ı görevini yürüttü.
1980 Mardin bölgesi, Girnavaz-Tepe ve Ça÷-Ça÷ vadisinde yüzey araútırması, 1980
Klazomenai/Liman Tepe kazısı (Prof. Dr. G. Bakır baúkanlı÷ında), 1982-91 Girnavaz-Tepe
kazısı, 1985 Panaztepe Kazısı (Prof. Dr. A. Erkanal baúkanlı÷ında), 1986-87 Cudi Da÷ı’nda
yüzey araútırması, 1995-2001 Bakla Tepe (øzmir Arkeoloji Müzesi’yle ortak, kendi bilimsel
danıúmanlı÷ında), 1999 Kocabaú Tepe (øzmir Arkeoloji Müzesi’yle ortak, kendi bilimsel
danıúmanlı÷ında), 1992 yılından bu yana Urla, Liman Tepe Kazıları (kendi baúkanlı÷ında)
2002 yılından bu yana Çeúme–Ba÷lararası Kazıları (Çeúme Arkeoloji Müzesiyle ortak, kendi
bilimsel danıúmanlı÷ında) çalıúmalarında bulundu.
LøMAN TEPE KAZISI
Batı Anadolu sahil kesiminin kalbinde yer alan øzmir bölgesi, Anadolu ile Batı Ege
kültürleri arasında bir çeúit köprü görevi gören, stratejik olarak çok önemli bir noktada yer
almaktadır. Bölge bir yandan, derin nehir vadileri ile øç Anadolu’ya ba÷lanırken, sahil boyunca
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yer alan do÷al liman olanaklarıyla da Ege Denizi’ne açılan önemli liman yerleúmelerine
sahiptir. Neolitik Ça÷dan bu yana kesintisiz olarak iskân edilmiú olan bölge, günümüzde de
önemini devam ettirmektedir. Liman Tepe’de sürdürülen çalıúmalar neticesinde, Kalkolitik
Ça÷dan baúlayarak, Geç Tunç Ça÷ı sonuna kadar kesintisiz olarak izlenebilen bir iskân açı÷a
çıkarılmıútır. Ege Bölgesi’nin en uzun süreli iskân edilen yerleúmelerinden biri olan Liman
Tepe, daha Kalkolitik Ça÷dan itibaren özellikle Ege Adaları ile yo÷un deniz aúırı iliúkiler
içerisinde olmuútur. Erken Tunç Ça÷ı I’den itibaren oldukça görkemli ve anıtsal bir savunma
sistemi ile çevrili olan yerleúmenin, giriú kapısı da gerçekleútirilen çalıúmalar sırasında tespit
edilmiútir. ETÇ I yerleúmesinde, savunma sisteminin hemen içinde uzun evlerden oluúan ev
grupları karúımıza çıkmaktadır. Bu evler içerisinde ele geçirilen malzemeler, Liman Tepe’nin
Kiklad Adaları ile yakın ba÷lantıları olan bir liman kenti oldu÷unu göstermektedir. Bunun
yanında evler içerisinde ele geçirilen farklı üretim malzemeleri, bazı evlerin madencilik ve
madeni eúya üretimi üzerine uzmanlaútı÷ını, bazı evlerin ise tekstil üretiminde yo÷unlaútı÷ını
ortaya koymuútur.
Erken Tunç Ça÷ı II’de yeniden düzenlenen yerleúim planı ile yerleúmenin boyutları
büyütülmüú ve dönemi için Anadolu ve Ege’nin en görkemli yapılarından biri olan, bastiyonlarla
desteklenmiú anıtsal bir savunma sistemi inúa edilmiútir. Bu dönemde yukarı úehir ve aúa÷ı
úehir olarak adlandırabilece÷imiz bir ayrıma da sahip olan yerleúmenin savunma sistemi içinde
kalan kısımda daha çok idarî ve dinî yapıların bulundu÷u dikkati çekmektedir. Liman Tepe
ETÇ 2 döneminde tüm Ege’nin en önemli liman kentlerinden birisi konumuna gelmiútir.

Orta Tunç Ça÷ında oval evlerden oluúan bir “atölyeler mahallesi” incelenebilen
yerleúmede, tekstil üretimi ile u÷raúan insanların yaúadı÷ı basit mimari tekni÷e sahip yapılar
ortaya çıkarılmıútır. Liman Tepe’nin deniz aúırı iliúkileri bu dönemde de devam etmiú, Kıta
Yunanistan ve Aegina Adası kaynaklı “Mat Boyalı” seramik örnekleri yerleúmenin farklı
bölgelerinde ele geçirilmiútir.
Geç Tunç Ça÷ında deniz aúırı iliúkileri yeniden güç kazanan Liman Tepe’de bu döneme
ait sokaklar ve bunların çevresinde yer alan evlerden oluúan bir kısım kazılmıútır. Bu evler
içerisinde ele geçirilen Miken serami÷i ve Miken figürin örnekleri, Miken kültür ö÷elerinin
yerli Liman Tepe kültürleriyle bir arada yaúadı÷ını kanıtlamaktadır.
Liman Tepe’de 2000 yılından bu yana, sualtında gerçekleútirilen kazı çalıúmalarında
Arkaik Döneme ait bir liman tesisi açı÷a çıkarılmıútır. Yaklaúık 100 m. uzunlu÷undaki bir
mendirek ve buna ba÷lı düzeneklerden oluúan bu kalıntıların kazı çalıúmaları devam etmektedir.
Liman tesisinin ilk kez prehistorik dönemlerde inúa edilmiú olma olasılı÷ı bulunmaktadır.
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LøMYRA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Finike

Köyü

: Yuvallılar Köyü

ørtibat Telefonu

: 242 852 32 15

e-mail

: thomas.marksteiner@univie.ac.at

KAZI BAùKANININ
Adı

: Thomas

Soyadı

: Marksteiner

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: ÖAI (Avusturya Arkeoloji Enstitüsü)

Özgeçmiúi
: 1958 yılında Viyana’da do÷du. 1979’da Viyana Fransız
Lisesi’nden mezun oldu. 1987’de Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Ejiptoloji (Mısır
Tarihi) Bölümü’nü bitirdi. 1993’te Avusturya Cumhuriyeti Bilim ve Araútırma Fonu Schrödinger
Bursu’nu aldı. 1993’te Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümün’de doktora tezini
tamamladı. 1995 yılından beri Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümün’de okutman.
2001’de habilitasyonunu vererek doçentlik unvanını aldı
1985–2007 Limyra Kazısı/Do÷u Likya; 1990- Tell el Daba Kazısı/Mısır; 1990-2000
Kyaneai-Projesi/Merkez Likya; 1991-2000 Xanthos/Letoon Kazısı/Batı Likya; 1994-1998
Istlada ve Çevresi Yüzey Araútırması (baúkan)/Merkez Likya; 1994-2000 Bonda Tepesi Yüzey
Araútırması (baúkan)/ Do÷u Likya; 1996-2002 Limyra Kazısı (baúkan vekili); 1998’den beri
Efes Antik Kenti Sur Duvarları Projesi/øonia; 2002-2007 Limyra Kazısı (baúkan) çalıúmalarına
katıldı.

LøMYRA KAZISI
ølk olarak 1969 yılında Alman araútırma birimlerine ba÷lı bir kazı olarak baúlayan
Limyra kazısı, 1982 yılında o zamanki kazı baúkanı Prof. Dr. Jürgen Borchhardt´ın Avusturya
Viyana Üniversitesi’ne atanmasıyla bir Avusturya (Viyana Üniversitesi) kazısı olarak günümüze
kadar kesintisiz devam etmiútir. 2002 yılında Limyra kazısı yeni bir döneme girmiú; Prof.
J. Borchhardt’ın emekli olması sonucunda kazı Viyana Üniversitesi kazısı olmaktan çıkıp,
Doç. Dr. Thomas Marksteiner baúkanlı÷ında bir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü kazısı olarak
sürdürülmeye baúlanmıútır.
En son verilere göre (seramik buluntular ıúı÷ında) M.Ö. 8. yüzyıldan günümüze yerleúim
görmüú olan Limyra, her döneme ait son derece kaliteli anıtları ve eserleriyle Likya bölgesinin
en önemli antik kentlerinden biridir. Kazı çalıúmaları ören yerinin büyük bir kısmının vakıf
arazisi olması gibi sosyo-kültürel ve ekonomik nedenlerin yanı sıra, yeraltı sularının yükselmesi
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gibi co÷rafî nedenlerden dolayı da bir süre belli alanlarda sıkıúık kalmıútır. Limyra’da arkeolojik
kazı çalıúmalarının yanı sıra restorasyon ve konservasyon çalıúmalarına da son derece önem
verilmiú, ayrıca deneysel arkeoloji gibi yan araútırmalarla da kazının alt yapısı görsel bir özenle
desteklenmiútir.
Turunçova’dan gelirken ilk dikkati çeken güneydeki 4-5 metreye kadar korunmuú
Ortaça÷ sur duvarlarıdır. Kentin Arkaik ve Erken Klasik Dönemine dair arkeolojik bilgi de
oldukça azdır. M.Ö. 5. yüzyılda Xanthos hanedanı Kuprilli’nin sikkeleri üzerinde görülen
Zemuri ismi, kentin o dönemin yerleúim hiyerarúisi içindeki yerinin önemini göstermektedir
“Batı ùehir Projesi” kapsamında yapılan kazılarda bu döneme ait megaron tipinde evler ortaya
çıkartılmıútır. Zemuri, Klasik Dönemin ortalarında Do÷u Likya Beyli÷i’nin baúkenti olarak en
parlak dönemini yaúamıútır. Kuleleri ve güçlü tahkim duvarı ile Tocak Da÷ı’na sırtını vermiú
görkemli kale, Limyra’nın o zamanki hükümdarının önem ve gücünü yansıtan bir belgedir. Yine
bu dönemden günümüze ulaúmıú olan akropoldeki Do÷u Likya Beyli÷i’nin bir Yunan tapına÷ı
biçiminde yapılmıú olan heroon’u, Limyra’nın Klasik Dönem’deki zenginli÷ini ve önemini bir
kez daha vurgular. Hellenistik Dönemden Limyra’da en iyi koruna gelmiú yapı ptolemaion’dur.
Antik Dönem mimarisinde özel bir yere sahip olan ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ptolemaion
bugün Bizans Dönemi surlarının ortasından geçti÷i, Dor düzeninde kare planlı bir alt yapı ile
üzerindeki øon düzeninde bir tolos üst yapıdan oluúmaktadır. Limyra’da bulunmuú olan ve
ømparator Septimus Severius’un eúi Julia Domna’ya adanmıú bir yazıtta kentten metropolis
olarak söz edilmesi, kentin Roma ømparatorluk Dönemindeki önemini vurgular.

Bu döneme ait yapılar arasında M.S. 2. yüzyılda yaúanan depremden sonra tekrar
yapılan tiyatro (ki burada yapılan kazı çalıúmalarında tiyatronun ilk yapımının olasılıkla M.Ö.
1. yüzyılda gerçekleúti÷i anlaúılmıútır), bugün sular altında kalmıú olan sütunlu cadde, anıtsal
kapı ve hamam yapıları sayılabilir. Geç Antik–Erken Bizans Döneminde Limyra’da yeni bir
yapılaúma dönemi görülür. Bugün hâlen ayakta duran ve yapılan araútırmalar sonucunda M.S.
6. yüzyıl baúı ve M.S. 7. yüzyıl sonrası olmak üzere iki ana yapım evresine sahip sur duvarı,
úehri do÷u ve batı olmak üzere iki ana bölüme ayırmaktadır. Limyra’da görev yapmıú adları
bilinen altı piskoposun ölüm tarihlerinden yola çıkılarak Limyra’nın yaklaúık M.S. 4. yüzyıldan
9. yüzyıla kadar Myra metropolitine ba÷lı bir piskoposluk merkezi oldu÷u bilinir. Bu döneme
ait yapıların ve kiliselerin sayısı da kentin o dönemdeki önemini vurgular. Limyra’yı ilginç
kılan noktalardan biri hemen hemen her dönemden günümüze kalan bir tarih ve kültürün
olmasıdır. Do÷u sur duvarlarının biraz dıúında kısmen Limyros’un sularının altında kalmıú
Kaiuneus Mezarı’nın hemen yakınında bulunan, Abdal Musa’nın derviúi Kafi Baba’dan adını
almıú olan Bektaúî tekkesi de bu tarih ve kültüre renk katan belgelerden biridir.
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MAGNESøA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Germencik

Köyü

: Tekinköy

ørtibat Telefonu

: 0532 2675944

e-mail

: obingol@humanity.ankara.edu.tr
orhanbingol@superonline.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Orhan

Soyadı

: Bingöl

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 5 ocak 1946’da Ankara’da do÷du. ølk ve orta e÷itimini Ankara’da
Atatürk ølkokulu, Namık Kemal Orta Okulu ve Gazi Lisesi’nde tamamladı. 1964 yılında
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde Ord. Prof.
Dr. Ekrem Akurgal’ın yanında yüksek ö÷renimine baúladı. 1968 yılında mezun oldu. 1970
yılında Milli E÷itim Bakanlı÷ı’nın açtı÷ı sınavı kazanarak doktora yapmak üzere Almanya’ya
gitti. Würzburg Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Erika Simon’un yanında yaptı÷ı “Das ionische
Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien” konulu doktora tezini 1976
yılında “summa cum lauda” ile bitirerek Türkiye’ye döndü. 1977 yılında Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji ve Ça÷daú Anadolu Arkeolojisi Kürsüsü’nde
“asistan doktor” olarak göreve baúladı. 1980 Ekim ayından 1981 Aralık ayına kadar Alexander
von Humboldt Vakfı’nın bursuyla Almanya’da doçentlik çalıúmalarını sürdürdü. 1982 yılı
mart ayında “yardımcı doçent”; aynı yılın ekim ayında da “Smintheion, Dıú Yapısı ve Plastik
Eserleri” konulu tezini vererek “doçent” unvanını kazandı. 1983 yılında 2547 sayılı Yasanın
41. maddesi gere÷ince iki yarıyıl süre ile Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde
görevlendirildi. Geçici rotasyon görevinin sona ermesi üzerine asıl görev yeri olan A.Ü.
D.T.C.F., Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’na dönerek 22. 10. 1984 tarihinde yardımcı doçent
olarak atandı. 1989’da profesör unvanını kazandı. 1990 yılından 1992 Temmuz ayına kadar
Ankara Üniversitesi, Baúkent Meslek Yüksekokulu müdür yardımcılı÷ı, 1992–2002 tarihleri
arasında da müdürlük görevini yürüttü. Alman ve Avusturya Arkeoloji enstitüleri muhabir
üyesi, Alexander von Humboldt Stiftung bursiyeri ve ayrıca “Assosiation Internationale
pour la Peinture Murale Antique” (AIPMA) ve “Assosiation Internationale pour l’Etude de la
Mosaique Antique” (AIEMA) dernekleri üyesidir. Alt-Smyrna (Bayraklı), Erythrai, Smintheion,
Kyme, Samosata ve Ankara Tiyatrosu kazılarına katıldı ve Seleukeia Sidera kazısını yönetti.
Avrupa’da birçok ülkede konferanslar verdi, kollokyum ve sempozyumlara katılıp, araútırmalar
yaptı. Kitaplarının dıúında 70 kadar makalesi bulunmaktadır. Hâlen Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih–Co÷rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ö÷retim
üyesidir.
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MAGNESøA KAZISI (1984–2007)
Kentin bugünkü yerinde ø.Ö. 400/399’da kuruldu÷u varsayılsa bile, kent sakinlerinin
bu tarihlerde Thoraks (Gümüú) Da÷ı’nın yamaçlarındaki Leukophyr’e sa÷ınmıú olduklarını,
Pers tehlikesi geçinceye kadar orada beklediklerini ve bugünkü Magnesia’yı daha sonraki bir
dönemde kurmuú olduklarını varsaymak daha do÷ru olacaktır.
Bu kent, çevresi surla çevrili, yaklaúık 1300x1100 m2lik bir alanı kapsayan, hippodamik
planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir kentti ve Priene, Ephesos, Tralleis üçgeni arasında
ticarî ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipti.
Magnesia’da ilk kazılar 1842/43 yıllarında C. Texier tarafından yapılmıútır. 1891–93
yıllarında yapılan kazıları ise C. Humann yönetmiútir. Bu kazılar sonunda ortaya çıkarılan
buluntular Paris, Louvre Müzesi’ne, Berlin, Pergamonmuseum’a, øzmir ve østanbul Arkeoloji
Müzeleri’ne götürülmüútür. Kentin önemi, Mimar Hermogenes’in yeniliklerinin ve yaptı÷ı ilk
pseudodipteros planlı tapına÷ın Magnesia’da oldu÷unun Vitruvius’un kitabında yer almasıyla,
tüm Roma Dönemini ve dolayısıyla Neoklasik mimariyi etkilemesinden kaynaklanmaktadır.

A) Kazı, Onarım, Koruma, Restorasyon, Çevre Düzenlemeleri
1. Yeni bulunan yapı/yapı bölümü/alanlar: Theatron, Çarúı Bazilikası, Artemis Kutsal
Alanı stoaları, latrina, kütüphane, tören alanı, kurban alanı, kutsal kaynak, kriptoportikus,
stadion giriú kapısı, mezar anıtları.
2. Bilinen Yapı, Yapı Bölümü ve Alanlardaki Çalıúmalar
Artemis Kutsal Alanı, agora, kent gymnasionu, Lethaios gymanasionu, stadion.
B) Mali ve/veya Lojistik Destek Veren Kurum ve Kuruluúlar
1. Kısa süreli: Ankara Turizmi Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derne÷i, Ankara
Üniversitesi, Baúkent Meslek Yüksek Okulu, Aydın Valili÷i, øl Kültür Müdürlü÷ü, Baufirma
Gerstl Wels-Austria, Ericsson, Freundeskreis Magnesia. Würzburg Üniversitesi, Turquoise
Tours, Türk Tarih Kurumu, Würzburg Rotary Club.
2. Süregelen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü ve Döner Sermaye øúletmeleri Merkez Müdürlü÷ü, Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih Co÷rafya Fakültesi, Batısöke Söke Çimento Sanayi A.ù.
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METROPOLøS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Torbalı

Köyü

: Yeniköy

ørtibat Telefonu

: 0.232.8617146

e-mail

: rmeric@mynet.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Recep

Soyadı

: Meriç

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dokuz Eylül Üniversitesi (Emekli)

Özgeçmiúi
: 1944 yılında Diyarbakır’da do÷du. 1958-1962 Manisa
Lisesi’nden, 1962-1966 Ankara Üniversitesi DTCF Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu.
1969-1971 Efes Müzesi’nde asistan olarak göreve baúladı. 1977 yılında Viyana Üniversitesi’nde
doktora e÷itimini tamamladı. 1979-80 yılında A. von Humboldt Araútırma Bursu ile Köln
Üniversitesi’nde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1983 yılında doçent, 1988 yılında
profesör unvanını aldı. 1999-2007 yıllarında aynı üniversitenin Arkeoloji Bölüm’ü baúkanlı÷ı
görevini üstlendi. 2007 yılından beri Yaúar Üniversitesi’nde görevine devam etmektedir.
1964-1971 Harvard ve Cornell üniversiteleri tarafından yürütülen Sardes kazısı
(arkeoloji ö÷rencisi ve konservasyon uzmanı); 1972-1975 T.C. Kültür Bakanlı÷ı izniyle ve
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün deste÷iyle gerçekleútirilen Metropolis’te yüzey araútırması;
1985-1992 Manisa Müzesi tarafından yürütülen Philadelphia kazısı (bilimsel baúkan); 19891992 Efes Müzesi tarafından yürütülen Metropolis kazısı (bilimsel baúkan); 1992-2006 T.C.
Kültür Bakanlı÷ı izniyle gerçekleútirilen Metropolis kazı çalıúmalarına katıldı.

METROPOLøS KAZISI
Metropolis antik kenti, øzmir øli, Torbalı ølçesi’ndeki Yeniköy ve Özbey köyleri arasında
yer alır. Oldukça verimli sayılan Küçük Menderes (Kaystros) Ovası’na hâkim konumdaki
kentte üzüm, zeytin ve meyvecili÷e dayalı tarım ile çevredeki zengin mermer yatakları önemli
gelir kayna÷ı sa÷lamıútır. Antik co÷rafyacı Strabon, Ege Bölgesi’ndeki ünlü úarap merkezleri
arasında Metropolis’i de saymıútır.
Smyrna ile Ephesos arasındaki antik yol üzerinde kurulan kentte ticaretin geliúti÷i,
hatta Hegesias isimli bir bankerin varlı÷ı yazıtlardan ö÷renilmektedir. Metropolisli zengin
yurttaúlar, kentlerinin güzelli÷i için cömert davranmıúlar; stoa, tiyatro ve gymnasium gibi
anıtsal yapıların yapımına parasal katkıda bulunmuúlardır.
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Metropolis, “Ana Tanrıça Kenti” anlamına gelir. Meter Gallesia isimli ana tanrıçanın
tapına÷ının bulundu÷u kutsal ma÷ara, kentin beú kilometre kadar kuzeyinde Uyuzdere
mevkiinde yer alır. Ma÷ara içinde yapılan kazılarda, çok sayıda piúmiú toprak ana tanrıça
heykelci÷i, aúık kemikleri, kandiller ve çanak çömlek parçaları bulunmuútur. Aúık kemikleri bu
ma÷aranın aynı zamanda bilicilik ve falcılıkta da kullanıldı÷ını göstermektedir.
Kent çevresinde en erken yerleúim olarak, Geç Neolitik Ça÷a tarihlenen Dedecik mevkii
ile ikincibinyıla tarihlenen Bademgedi÷i Tepesi sayılabilir. Metropolis antik kentinde ise, 1989
yılından beri sürdürülen kazılarda ilk yerleúim izlerine akropolde rastlanmıútır. Burada, ølk
Tunç Ça÷ı ve ø.Ö. 2. binyıla ait bazı çanak çömlek parçaları, taú baltalar ve Hitit Devrine ait
bir mühür ele geçirilmiútir. Akropol kazılarında Arkaik Döneme ait mimari ve çanak çömlek
buluntularına rastlanmasına ra÷men Klasik Döneme ait hiçbir buluntu saptanamamıútır.
Metropolis’in øskender’in
ardından sırasıyla Lysimakhos
ve Seleukoslar hâkimiyetine
girdi÷i, belirli sürelerde Bergama
Krallı÷ı’nın da bu egemenli÷i
paylaútı÷ı ve son olarak Apameia
Barıúı (ø.Ö. 188) ile Bergama
Krallı÷ı’nın
egemenli÷inin
netleúti÷i bilinmektedir. Kentin
asıl geliúmesi de bu dönemde, ø.Ö.
2. yüzyılda Hellenistik Devirde
gerçekleúmiútir.
Yo÷un
bir
úehirleúme etkinli÷inin gözlendi÷i
bu dönemde stoa, tiyatro ve
bouleuterion gibi anıtsal kamu
binaları yapılmıútır.
ø.Ö. 133’te di÷er kentler gibi,
kabul etti÷i Roma hâkimiyetinde,
kent önemini korumaya devam etmiú, eski yapıların yeniden düzenlenmesinin yanı sıra
hamam-gymnasium gibi kamu yapıları ve Roma ømparatorluk gelene÷inde zengin evleri de
yapılmaya baúlanmıútır.
Bizans devrinde ise Metropolis bir piskoposluk merkezidir. Kentin do÷usundaki
Araplıtepe mevkiinde Erken Hıristiyanlık Dönemine ait 40x20 metre boyutlarında, apsisli ve 3
nefli bir kilise bulunmuútur. Bu dönemde savaúlar ve ekonomik nedenlerden dolayı küçülmeye
baúlayan kente bir Bizans kalesi inúa edilmiútir. Laskarisler (13. yüzyıl) Dönemine ait kalenin
sur duvarları Hellenistik stoa ve bouleuterion yapılarına zarar verecek úekilde, devúirme
malzeme ile yapılmıútır.
14. yüzyılın baúlarında Aydıno÷ulları Beyli÷i’nin egemenli÷ine giren kent, Osmanlı
Devrinde, Evliya Çelebi’den ö÷rendi÷imize göre “Kızılhisar” adıyla bir kaza durumuna
getirilmiútir. 19. yüzyılda øzmir-Aydın demiryolunun inúası ile Torbalı adıyla bugünkü yerine
taúınmıútır.
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MøLET KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Didim

Köyü

: Balat

ørtibat Telefonu

: 0 256 8755556

e-mail

: volkmar.vongraeve@rub.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Volkmar

Soyadı

: von Graeve

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Alman Arkeoloji Enstitüsü, Bochum Ruhr Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi ve Heidelberg
Ruprecht-Karls Üniversitesi Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Eski Ça÷ Tarihi bölümlerini
bitirdikten sonra, Frankfurt’ta Prof. Dr. G. Kleiner danıúmanlı÷ında østanbul Arkeoloji
Müzeleri’ndeki øskender Lahti üzerine doktora tezi hazırladı. Daha sonra Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nün seyahat bursunu (Reisestipendium) kazanarak øtalya, Yunanistan, Mısır,
Lübnan, Türkiye ve øran’da Antik Dönem yerleúimlerini inceledi. 1976 yılında Freiburg AlbertLudwigs Üniversitesi’nde Demetrias boyalı mezar stelleri üzerine doçentlik tezini tamamladı.
Freiburg’daki asistanlı÷ı sırasında Thessalia’daki Demetrias antik kenti kazılarına proje baúkanı
olarak katıldı. 1977-1988 yıllarında Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde profesör
olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Antik Dönem resim sanatı ve polikromisinin araútırılması
için yeni metotlar bularak bu konu ile ilgili farklı projelere baúladı. 1988 yılında Bochum Ruhr
Üniversitesi’ne ord. profesör ve enstitü baúkanı olarak ça÷rılarak aynı yıl Alman Arkeoloji
Enstitüsü tarafından Milet kazısı baúkanlı÷ına seçildi. Aynı üniversitede bir süre dekan olarak
görev yaptı. 1992 yılında Alman Araútırma Kurumu’na (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
arkeoloji bölümü danıúmanı olarak seçilerek 2004 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1996 yılında
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün merkez yönetim üyeli÷ine seçilerek 2004 yılına kadar bu göreve
devam etti. Antik Dönem resim sanatı ve polikromi, Arkaik Dönem serami÷i, heykeltıraúlı÷ı ve
piúmiú toprak figürinleri ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

MøLET KAZISI
Miletos antik kenti, Geç Kalkolitik Ça÷dan Ortaça÷a kadar yerleúim görmüútür. Kentin en
önemli ve görkemli oldu÷u zaman Arkaik Dönemdir. Herodotos tarafından øonia’nın en önemli
kenti olarak gösterilen Miletos, felsefenin temellerinin atıldı÷ı yerdir. Thales, Anaximandros,
Anaximenes gibi ünlü filozofların yaúadı÷ı ve Avrupa kültürünün temellerini attıkları kent olan
Miletos, antik kentlerdeki ızgara planının uygulayıcısı olan Hippodamos’un da do÷du÷u yerdir.
Miletos’un Arkaik Dönemde kurmuú oldu÷u 80’in üzerindeki kolonisi de gücünün önemli bir
göstergesidir. Ayrıca sahip oldu÷u 4 liman ile önemli bir ticarî merkez olmuútur.
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Milet ören yerindeki ilk kazı çalıúmaları Theodor Wiegand tarafından 1899 yılında
baúlatılarak 1914’e kadar sürdürülmüútür. 1. Dünya Savaúı nedeniyle ara verilen kazılar 1938
yılında Carl Weickert tarafından yeniden baúlatılmıútır. Daha sonra 2. Dünya Savaúı yüzünden
bırakılan kazı çalıúmaları 1955 yılından bu yana aralıksız olarak Gerhard Kleiner, Wolfgang
Müller-Wiener tarafından devam ettirilmiútir. 1990 yılından bu yana da Milet çalıúmaları
Volkmar von Graeve baúkanlı÷ında sürdürülmektedir.
Son dönem çalıúmalarında arkaik kent üzerine yo÷unlaúılmıútır. Bu çerçevede
Kalabaktepe’deki Arkaik Döneme ait yerleúim alanlarında kazı çalıúmaları gerçekleútirilerek
Miletos’un bir semti açı÷a çıkartılmıútır. Bunun yanı sıra Zeytintepe’de Antik Dönemin ünlü
Aphrodite Kutsal Alanı’nın yeri tespit edilerek bu alanda da kazılar sürdürülmüútür. Ayrıca
Kalabaktepe’deki Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda da kazı çalıúmaları gerçekleútirilmiútir.
Arkaik Dönem programının yanı sıra Miletos’un Minos-Miken Dönemine ait yerleúim yeri
1994-2004 yıllarında Athena Tapına÷ı civarında yürütülen kazılar ile açı÷a çıkartılmıútır.
Bu çalıúmaların dıúında antik kentin Bizans, Hellenistik ve Roma dönemlerini aydınlatmak
amacıyla de÷iúik alanlarda kazı ve araútırma çalıúmaları sürdürülmüútür.

Milet kazı çalıúmalarına paralel olarak jeofizik, jeoarkeoloji, antropoloj, arkeozooloji,
mikrobiyoloji ve arkeometri gibi disiplinlerarası araútırmalar da gerçekleútirilmiútir, bunlar
arasında özellikle jeofizik çalıúmaları önemli rol oynamıútır. De÷iúik ve modern metotlarla
yürütülen çalıúmalar sonucu Milet’in limanları, sur duvarları, nekropolleri ve kutsal yolun
lokalizasyonu ile ilgili önemli sonuçlar alınmıútır. Antik kentin planı, jeofizik çalıúmaların son
durumuna göre yenilenmiútir.
Milet’teki restorasyon çalıúmalarının a÷ırlık noktasını tiyatro ve tiyatro kalesindeki
restorasyon, onarım, sa÷lamlaútırma ve koruma çalıúmaları oluúturmuútur. Ayrıca kentin 2.
görkemli yapısı olan Faustina Hamamı’nda da onarım çalıúmaları sürdürülmüútür.
Ziyaretçilerin Milet’i daha rahat ve sistemli bir úekilde gezebilmelerini ve daha fazla bilgi
alabilmelerini sa÷lamak amacıyla ören yeri düzenleme çalıúmaları kapsamında ziyaret yolları
düzenlenmiútir. Buna göre hippodamos planına uygun olarak, jeofizik ölçümlerin yardımıyla
antik yol sistemi toprak üzerinde orijinal konumuna uygun olarak gösterilmiútir.
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NøF (OLYMPOS) DAöI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Kemalpaúa-Torbalı-Buca

Köyü

: Da÷kızılca (Torbalı) ve Viúneli
(Kemalpaúa)

ørtibat Telefonu

: 0212 455 57 00/15873
0542 424 21 24

e-mail

: ttulunay@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Elif Tül

Soyadı

: Tulunay

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı

Özgeçmiúi
: 1950 østanbul do÷umlu Tulunay, Sultan Ahmet ølkokulu (1961),
Kandilli Kız Lisesi (1967) ve østanbul Üniversitesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’nden (1972)
mezun oldu. T. C. Millî E÷itim Bakanlı÷ı bursuyla Johannes Gutenberg Unıversıtät Almanya/
Mainz’da doktora yaptı (1974-1980). Türk Eskiça÷ Bilimleri Enstitüsü üyesidir. Almanca,
øngilizce, Eski Yunanca ve Latince bilir. østanbul Üniversitesi’nde, 1982’de yardımcı doçent,
1991’de doçent ve 1997’de profesör oldu.
Ö÷rencili÷inde Aphrodisias (1970/1971); Perge (1972) ve Seleukeia/Lyrbe (1973) kazılarına
katıldı. Nif/Olympos Da÷ı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü’nün izinleriyle 2004-2005’te yüzey araútırmaları yaptı, Bakanlar Kurulu Kararı’yla
2006’da kazılara baúladı.

NøF (OLYMPOS) DAöI KAZISI
Nif (Olympos) Da÷ı, øzmir (Smyrna) Körfezi’nin do÷usunda, Kemalpaúa, Buca, Torbalı
ve Bornova ilçelerinin ortak sınırları çevresinde konumlanır. Kuzeyinde, Kemalpaúa (NifKryos) Ovası ve Manisa (Sipylos) Da÷ı; do÷usunda, Karabel Geçidi; güneyinde, Torbalı Ovası
yer alır.
Nif Da÷ı’nda gerçekleútirdi÷imiz yüzey araútırmaları (2004-2005) ile ilk kazılar (20062007), M.Ö. 8. yüzyıldan M.S. 13. yüzyıla dek tarihlenen yapı ve buluntuların saptanmasını
sa÷lamıútır.
Karamattepe’de, kazılan 5x5 m.lik yirmiüç açmada, dikdörtgen mekânlara ait (yalnızca
en alttaki bir-iki taú sırası korunagelmiú) temel kalıntıları; kepir (marn) içine dikdörtgen
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tekne biçiminde oyulmuú, üzerleri büyük yassı taúlarla kapatılmıú üç basit mezar; içi kayrak
taúlarla döúeli dörtgen bir çukurcukta hydria içi kremasyon, bir di÷erinde kül içinde hayvan
kemikleri (kül suna÷ı?); çeúitli kaplar ve keramik parçaları; 6 adet sikke (1 gümüú, 5 bronz);
çeúitli biçimlerde 83 adet ok ucu/namlu (81 demir, 2 bronz) ile bir “biley taúı” bulunmuútur.
Ba÷lamlarına (kontekstlerine) göre “duvarlar” Arkaik (M.Ö. 6. yüzyıl), mezarlar ise Hellenistik
Döneme (M.Ö. 4/3. yüzyıllar) tarihlendirilmektedir.

Da÷kızılca’da, kaçak kazılarak soyulmuú tümülüs altı (duvarları blok taúlardan
örülmüú) oda mezarlarda, planı ortaya çıkararak çizmek ve sürdürülen jeofizik araútırmaların
bulguları do÷rultusunda dokunulmamıú yeni mezarlar bulmak amacıyla sondajlar yapılmıútır.
Özellikle, DM 3 (Da÷kızılca Mezar 3) ve DM 5’te plan ve rölöve çizilmesinin yanı sıra, mezar
ve çevresinin inúa úekli ve düzeniyle ilgili bilgiler edinilmiútir. 2007 sondajlarında, piúmiú
topraktan kurúun kenetlerle antik tamirat görmüú yöresel formda bir lâhit ve bir ikincisine ait
alt kısım bulunmuútur.
Baúpınar mevkiindeki kaçak kazılarla talan edilmiú olan Laskarisler Dönemi Bizans
yapı kompleksinin planı ve rölövesi çizilmiú, 2007 kazılarında açılan kilise kısmının tabanında
renkli mermerlerden geometrik döúemeye (opus sectile) rastlanmıútır.
“Nif (Olympos) Da÷ı Araútırma ve Kazı Projesi”nin amacı, østanbul Üniversitesi
önderli÷inde Türkiye üniversitelerinden uzman bilim insanlarının birlikte çalıútı÷ı örnek
bir arkeoloji projesi gerçekleútirmek; yörenin iyi bilinmeyen kültür tarihini aydınlatmak ve
yayınlarla bilim dünyasına sunmak; kültür varlıklarımızı barındıran bu topraklara milletçe
sahip çıkarak, bunları ya÷malanmadan gelecek kuúaklara iletmemiz gerekti÷i bilincini
geliútirmektir.
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NYSA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Sultanhisar

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0-312-235 26 12
0-312-310 32 80 / 1261

e-mail

: vedatidil@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Vedat

Soyadı

: ødil

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Özgeçmiúi
: 1946 yılında Manisa’da do÷du. Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji ve Ça÷daú Anadolu Arkeolojisi Kürsüsü’nden mezun
olduktan sonra 1969 yılında aynı kürsüde asistan oldu. Daha sonra bilimsel çalıúmaları için
DAAD (Alman Akademik De÷iúim Servisi, Bonn) bursuyla Federal Almanya’ya gitti ve yurda
döndükten sonra “Anadolu’da Roma ømparatorluk Ça÷ı Korinth Baúlıkları” adlı tezi ile 1975
yılında doktor unvanı aldı. 1982 yılında “Likya Lahitleri” adlı çalıúması ile doçent, 1989 yılında
da profesör oldu. Hâlen Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı’nda ö÷retim üyesidir.
Ö÷rencilik yıllarından baúlayarak Smyrna (Eski øzmir: Bayraklı), Erythrai (Ildırı), Kyme
(Alia÷a: Nemrut Koyu), Samosata (Samsat) ve Stratonikeia (Eskihisar) kazılarında çalıútı.
1990 yılından bu yana Nysa (Sultanhisar) kazılarını yürütmektedir. DAAD burslarının dıúında
Bundes Ministerium für Wissenschaft und Forschung Österreichs in Wien (Avusturya Bilim
ve Araútırma Bakanlı÷ı, Viyana), Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf (Gerda Henkel Vakfı,
Düsseldorf) ve British Council (øngiliz Kültür Derne÷i) bursları ile de÷iúik zamanlarda bilimsel
çalıúmalarda bulunmak üzere Avusturya, Almanya, øngiltere ve øtalya’ya gitti, bir çok bilimsel
konferanslar verdi.

NYSA KAZISI VE RESTORASYON ÇALIùMALARI
Aydın øli, Sultanhisar ølçesi sınırları içerisinde yer alan Nysa antik kentinde yapılan
arkeolojik kazı ve restorasyon çalıúmaları 1990 yılından bugüne de÷in her yıl yaz aylarında
yapılmaktadır ve bu bilimsel kazı ve restorasyon çalıúmaları, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
ile Ankara Üniversitesi adına, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co÷rafya Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Vedat ødil’in baúkanlı÷ı altında yürütülmektedir.
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Nysa eski ça÷larda Messogis olarak adlandırılan bugünkü Aydın Da÷ları’nın ete÷inde
ve Büyük Menderes Nehri vadisi ile antik Lidya ve Karia bölgelerinin sınırlarının bulundu÷u
bir yerde, derin bir akarsuyun her iki tarafında bir tür çifte kent olarak kurulmuú bir antik
yerleúimdir.
Nysa, M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik devrin kurucusu Büyük øskender’den sonra yönetime
geçen krallardan Seleukos’un o÷lu I. Antiochos tarafından kurulmuú ve M.Ö. 2. yüzyılda
kraliyet sülalesinden bir hanımın adı onuruna da Nysa olarak anılmaya baúlanmıútır. Antik
kent Helenistik devrin ardı sıra, özellikle Roma ømparatorluk Döneminde (M.Ö. 27-M.S. 395)
ve onu takip eden Bizans Döneminde en parlak dönemlerini yaúamıútır.
Nysa antik kentinde stadyum, tiyatro, bouleterion (kent meclisi yapısı) ile agora ve
Roma, Bizans hamamları gibi çok önemli yapıların yanı sıra bir tünel ile köprüler, bir tapınak
ve çeúmeler gibi yapılar dikkati çekmektedir.
Nysa’nın yaklaúık 4.5 km. batısında ise antik kentin kutsal yeri olan Pluton ve Kore
(Persephone) Tapına÷ı bulunmaktadır.
Nysa’da son yıllarda yapılan kazı ve restorasyon çalıúmaları, önemleri nedeniyle özellikle
kentin kuzeyinde yer alan Roma Devri tiyatrosu ile kentin do÷u tarafında bulunan bouleterion
ve agorada yo÷unlaútırılmıútır.

Nysa Tiyatrosu antik kentin en iyi korunmuú yapılarından birisidir ve sahnesinin
podyum frizlerindeki heykeltıraúlık kabartmaları Nysa’nın tanrısı Dionysos’un yaúamını bizlere
yansıtmaktadır. Bu çok güzel iúlenmiú mimari heykeltıraúlık eserleri Roma ømparatorluk Devri
heykeltıraúlık sanatında Orta Antoninler döneminin eúsiz eserlerini oluúturmaktadır ve stilleri
nedeniyle M.S. 2. yüzyılın sonuna do÷ru yapılmıú olmalıdır. Tiyatroda son yıllarda yapılan
kazılarda ayrıca birçok heykel ve portre (Dionysos, Muse ve Tanrıça Athena vs. gibi) gün ıúı÷ına
çıkarılmıú olup bunlar hâlen Aydın Müzesi’nde sergilenmektedir.
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OLUZ HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Amasya

ølçesi

: Merkez ilçe

Köyü

: Gökhöyük

ørtibat Telefonu

: 0505 5534620

e-mail

: sdonmez@mail.koc.net

KAZI BAùKANININ
Adı

: ùevket

Soyadı

: Dönmez

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi

: 1968 yılında Erzincan’da do÷du. ølk ve orta ö÷renimini

østanbul’da tamamladı. østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl mezun oldu÷u anabilim
dalında araútırma görevlisi olarak göreve baúladı. 1994 yılında Prof. Dr. Önder Bilgi’nin
danıúmanlı÷ında “Orta Anadolu Geç Demir Ça÷ı Boya Bezekli Çanak-Çömle÷i” konulu tezi
ile yüksek lisans, 2000 yılında ise, yine Prof. Dr. Önder Bilgi’nin danıúmanlı÷ında “ølk Tunç
Ça÷ı II Öncesinde Orta Karadeniz Bölgesi’nin Kültürel Geliúimi (økiztepe Çanak-Çömle÷i
ve Küçük Eserleri Iúı÷ında)” konulu tezi ile doktorasını bitirdi. Kasım 2001 yılında yardımcı
doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında doçent unvanı aldı.
Ö÷renci olarak Van Kalesi (1988-1991), Van Kalesi Höyü÷ü (1988-1991), Gevaú Tarihi
Türk Mezarlı÷ı (1991) ve Bismil Üçtepe Höyü÷ü kazıları (1989-1991) ile “Diyarbakır Bölgesi
Yüzey Araútırmaları”na (1989-1991) katıldı. Heyet üyesi olarak Bafra-økiztepe kazılarında
görev yaptı (1992-2003). Ayrıca “Burdur-Höyücek Kazısı” (1992), “Boyabat-Kovuklukaya
Kazısı” (2002), “Samsun-Baruthane Tümülüsleri Kazısı” (2004) ile “Samsun-Amasya ølleri
Yüzey Araútırmaları” (1997-1999) ve “Samsun øli Yüzey Araútırması’na” (2000-2003) katıldı.
Hazırladı÷ı doktora tezi ile ilgili olarak “Sinop-Samsun-Amasya ølleri Yüzey Araútırmaları”nı
(1997-1999) gerçekleútirdi. 2004 yılında “Akalan Yüzey Araútırmaları”na, 2007 yılında da
Amasya-Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazıları projesine baúladı. Eylül 2005–A÷ustos 2006
tarihleri arasında Türk-Amerikan ølmi Araútırmalar Derne÷i tarafından verilen Ilse Böhlund
Hanfmann ve George Maxim Anossov Hanfmann bursundan faydalanarak AvustralyaMelbourne Üniversitesi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Klasik Diller Enstitüsü’nde “1997-2004
Yüzey Araútırmalarında øncelenen Samsun øli Demir Ça÷ı Yerleúmeleri ile Bu Yerleúmelerin
Buluntularının Anadolu ve Karadeniz Havzası Demir Ça÷ı Kültürleri øçindeki Yeri” konulu
projeyi tamamladı.
OLUZ HÖYÜK KAZISI
Orta Karadeniz Bölgesi’nin kara kesiminde yer alan Amasya øli’ndeki Oluz Höyük,
Amasya-Çorum karayolunun 27. km.sindeki Gökhöyük Tarım øúletme Müdürlü÷ü arazisi
içinde bulunmaktadır. Yeúilırmak’ın (Iris) önemli kollarından olan Çekerek Irma÷ı’nın
(Skylax) güneyinden geçti÷i verimli Geldingen Ovası’nın içinde konumlanmıú olan Oluz Höyük,
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tarafımdan 1997-1999 yılları arasında gerçekleútirilen Amasya øli yüzey araútırmaları sırasında
saptanmıútır. 260x240 m. boyutunda, ova seviyesinden yaklaúık 15 m. yüksekli÷indeki (deniz
seviyesinden yüksekli÷i 478.78 m.) Oluz Höyük yaklaúık 45 dönümlük bir alana sahiptir.
ølk defa 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü’nün izni ile baúlatılan Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazı çalıúmaları üç aúamalı
olarak gerçekleútirildi; 1. Aúama: Topografik Plan Çalıúmaları; 2. Aúama: Jeofizik Araútırma
Çalıúmaları; 3. Aúama: Arkeolojik Kazı Çalıúmaları.
Oluz Höyük kazı çalıúmaları iki bölgede gerçekleútirildi; “A Açması” ve “B Açması”.
Birinci bölge höyü÷ün en yüksek noktası olup batı tarafta yer almaktadır. Bu kısımda
“A Açması” olarak adlandırılan 30x10 m. boyutunda toplam 300 m2lik bir alanda ortalama
1.80 m. derinleúildi ve üç yapı katı ile 12 adet insan iskeleti ve kalıntılarına rastlandı.
Gerçekleútirilen yüzey toplaması ile kazı çalıúmaları sırasında yüzey topra÷ı içinde çok sayıda
sırlı çanak-çömlek parçalarına rastlandı. Höyü÷ün yalnızca batı kısmında görülen ve herhangi
bir mimari tabaka ile iliúkisi kurulamayan söz konusu bu çanak-çömlek parçalarının çok büyük
olasılıkla en son yerleúim tabakasına ait oldu÷u, ancak tarım faaliyetleri ile erozyon sonucunda
günümüze kadar ulaúamadı÷ı kanaatine varıldı. Yo÷un bir yerleúime iúaret etmeyen, büyük
olasılıkla bir ya da iki konutluk bir iskâna ait oldu÷u düúünülen çanak-çömlek parçalarının
varlı÷ı nedeniyle yerleúmenin ilk tabakası “0” olarak kodlandı. Çanak-çömlek parçaları üzerinde
gerçekleútirdi÷imiz ilk gözlemler sonucu bunların M.S. 10.-14. yüzyıllara tarihlenebilece÷i
düúünüldü.
0” tabakasından sonra ve yüzey
topra÷ının hemen altından baúlayan 1. mimari
tabakanın yüzeye yakınlı÷ı nedeniyle tarım
faaliyetleri, yo÷un bir úekilde gerçekleútirilmiú
yasadıúı kazılar ve büyük olasılıkla “0”
tabakasının yerleúimcileri ve ayrıca yerleúme
terk edildikten sonra gerçekleútirilmiú
gömüler nedeniyle yo÷un bir úekilde tahrip
edilmiú oldu÷u gözlendi. 1. mimari tabakada
ortaya çıkan mimari kalıntılar, düzenli bir plan
oluúturmaktan uzak, açmanın özellikle kuzey
ve do÷u kısımlarında yer alan irili ufaklı moloz taúlardan oluúturulmuú duvar temelleri parçaları
ve döúeme kalıntılarından oluúmaktadır. Bu mimari tabakada ele geçirilmiú olan bir bronz
Apameia (Dinar) sikkesinden, M.Ö. 2. yüzyıl sonu ile M.Ö. 1. yüzyıl baúlarına tarihlenebilece÷i
sonucuna varıldı.
2. mimari tabakanın 1. mimari tabaka düzeyinde olmasa da yine de yerleúme sona
erdikten sonra yapılmıú olan gömüler ve yasadıúı kazılar nedeniyle oldukça tahrip edilmiú
oldu÷u gözlendi. Bu mimari tabakada da duvarları moloz taúlarla oluúturulmuú yapı kalıntıları
ile taú döúemelere rastlandı. 2. mimari tabaka buluntuları içinde piúmiú toprak boya bezekli
kadın gö÷sü úeklinde bir kap (biberon) dikkati çekmektedir.
Kazı çalıúmalarımızın ikinci bölgesini oluúturan “B Açması” höyü÷ün do÷usunda yer
almaktadır. Höyü÷ün tabakalaúması konusunda ipuçları elde etmek amacıyla yamaç üzerinde
basamaklı sistemi kazı yöntemi kullanılarak çalıúılan 30x10 m. boyutlarındaki bu alanda
toplam altı mimari tabaka saptanmıútır.
Oluz Höyük 2007 kazı çalıúmaları sonucunda A ve B açmalarının ilk iki tabakalarının
birbirleri ça÷daú oldukları özellikle ele geçirilen sikke ile çanak-çömlek parçalarının
de÷erlendirilmesinden anlaúıldı. Bu ba÷lamda Oluz Höyük’ün “O” tabakası Ortaça÷a, 1. mimari
tabakası Helenistik Döneme (M.Ö. 2. yüzyıl sonu ile M.Ö. 1. yüzyıl baúı), 2. mimari tabakası ise
Geç Demir Ça÷ının geç evresine (M.Ö. 4.-3. yüzyıl) tarihlenebilir. B açmasında saptadı÷ımız
3. ve 4. mimari tabakalar Geç Demir Ça÷ının erken evresine (M.Ö. 6.-5. yüzyıllar), 5. mimari
tabaka Orta Demir Ça÷ına (M.Ö. 7. yüzyıl), 6. mimari tabaka ise tam kesin olmamakla birlikte
Erken Demir Ça÷ı ya da Son Tunç Ça÷ı yani Hitit ømparatorluk Dönemine tarihlendirilebilir.
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OLYMPOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Kumluca

Köyü

: Yazır

ørtibat Telefonu

: 242.825 71 33

e-mail

: bilgi@olymposprojesi.com
www.olymposprojesi.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: B. Yelda

Soyadı

: Uçkan

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Anadolu Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü’nde 1987 yılında lisans, 1990 yılında yüksek lisans, 1997 yılında doktorasını tamamladı.
1994 yılında araútırma görevlisi olarak baúladı÷ı Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü’nde 1997-2003 yılları arasında yardımcı doçent, 2003’ten bu yana
doçent kadrosunda görev yapmaktadır. Doktora tezi olarak çalıúmaya baúladı÷ı Bizans cam
sanatı konusunda yaptı÷ı çalıúmaları, ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyum kitaplarında
yayınlandı. 2004-2006 yılları arasında “Phrygia (Frigya) Bölgesi Kaya Kiliseleri” konulu
yüzey araútırmasını yürüttü. 2000 yılından buyana çalıútı÷ı “Olympos Kazısı” ile ilgili kitap,
makale ve bildirileri yayınlandı. 2001 yılından itibaren üyesi oldu÷u Eskiúehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ÇEKÜL Vakfı bünyesinde sürdürdü÷ü çalıúmaları, tarihî
kent dokularının korunmasına iliúkin yayınlar yapmasını sa÷ladı. Bu kapsamda, Eskiúehir’in
en eski yerleúimi Odunpazarı kentsel sitini tanıtan kitabını Erkan Uçkan ile birlikte yazdı.
Hâlen Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim
Dalı baúkanlı÷ı ile aynı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmektedir.

OLYMPOS KAZISI
Olympos, Anadolu’nun güneybatısında, Antalya’ya yaklaúık seksen kilometre uzaklıkta
antik adıyla Lykia olarak bilinen bölgede bulunmaktadır. Kuruluúu Hellenistik Döneme kadar
uzanan kent, kıyıya dik inen da÷ların oluúturdu÷u, do÷udan Akdeniz’e açılan vadi içinde yer
alır. Vadinin ortasından akan Olympos Çayı (Akçay) kente karakter kazandıran bir unsurdur.
Bu konumuyla M.Ö. 2. binyılın baúlarından itibaren korsanlık için önemli bir merkez olmuútur.
Olympos’la iliúkisi bilinen korsan Zeniketes’in Kilikyalı bir demirci oldu÷u ve korsanların
arasında lider konumuna çıktı÷ı veya yerel bir bey ya da haydut toplulu÷unun lideri oldu÷u
düúünülmektedir. Roma Döneminde korsan hareketlerine son verilmiú ve Olympos Lykia
Birli÷i’nin seçkin üyelerinden biri olmuútur. Bölgenin bilinen ilk piskoposlarının Olympos’la
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ba÷lantısı, Hıristiyanlı÷ın erken tarihlerden itibaren varlı÷ını kanıtlar. Olympos’un ve Lykia
bölgesinin ilk piskoposu olan Methodios, Ortodoks gelene÷e göre Olympos ve ardından da
Patara kentlerinin piskoposu olmuútur. Dioclectianus döneminde (M.S. 284-305) Patara’da,
kenti ziyaret eden Maksiminus Daia’nın da katıldı÷ı bir mahkeme tarafından idam edilmiútir.
M.S. 6. yüzyıl sonrası için Olympos hakkında, özellikle M.S. 7. yüzyılda Akdeniz’de etkili
olan Arap akınları nedeniyle çok az veri bulunmaktadır. Arap akınlarının dıúında, bölgeye
iliúkin bilgi eksikli÷imizin nedenlerinden bir di÷eri, son yıllarda yapılan araútırmalarla ortaya
konan do÷al afetlerin yıkıcı gücüdür. Yazılı kaynaklardan, bölgedeki yerleúimlerin, deprem ve
buna ba÷lantılı geliúen do÷al afetlerden etkilendi÷i anlaúılmaktadır. Depremlerin yanı sıra,
veba salgınlarının Olympos’un da içinde yer aldı÷ı birçok kıyı kentinde, özellikle Geç Antik
Dönemde nüfus kayıplarına neden oldu÷u bilinmektedir. Haçlı Seferleri sırasında Venedik,
Cenova ve Rodos úövalyeleri tarafından istila edilen kent, 15. yüzyıl’da Osmanlı egemenli÷i
altına girmiútir. 18. ve 19. yüzyıllar ile 20. yüzyıl baúlarında Yörükler tarafından kıúlak olarak
kullanılan Olympos’un, Türk Döneminde iskân görmemiú olması, Ortaça÷da kente yansıyan
de÷iúimlerin büyük oranda korunmasını sa÷lamıútır.

Olympos’un Antik Ça÷a ait veriler içeren bir kent olmasının yanı sıra, Geç Antik ve
Ortaça÷a ait yerleúim izlerini de barındırdı÷ı son yıllarda yapılan çalıúmalarla ortaya konmuútur.
Ortaça÷daki yapılaúmanın, dinî iúlevli yapılar ile bunlara ba÷lı özel amaçlı konutlar ve kamu
yapıları olarak yo÷unlaútı÷ı tespit edilebilir. ùehir içi manastır kuruluúları niteli÷inde, yüksek
duvarlarla çevrili kendi içinde parçalı birimler úeklinde biçimlendirilmiú yapı topluluklarının
Geç Antik Ça÷da baúlayan ve güvenlik ihtiyacının belirleyici oldu÷u bir anlayıúla yapılaútı÷ı
olasıdır.
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OVAÖREN KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Nevúehir

ølçesi

: Gülúehir

Köyü

: Ovaören Kasabası

ørtibat Telefonu

: 0 (505) 319 12 25

e-mail

: senyurt@gazi.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: S. Yücel

Soyadı

: ùenyurt

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Gazi Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1963 yılında Ordu’da do÷du. Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCo÷rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan
1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl mezun oldu÷u bölüme araútırma görevlisi olarak atandı.
Yüksek lisans ve doktora tezlerini Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) Anabilim Dalı’nda tamamladı. “Çok Renkli
Geç Asur Devri Serami÷i” konulu yüksek lisans tezinin ardından “M.Ö. 3. Binde Güneydo÷u
Anadolu Bölgesi’nde Metalik Seramik ve Bu Serami÷in Anadolu’daki Yayılıúı” konulu
doktora tezini 1995 yılında tamamlayarak “doktor” unvanını aldı. 1989–90 yıllarında Alman
Akademik De÷iúim Bursu (DAAD) kazanarak Berlin Hür Üniversitesi (Freie Universität)’nde
araútırmalarda bulundu.
1997 yılında Erciyes Üniversitesi Nevúehir Turizm øúletmecili÷i ve Otelcilik
Yüksekokulu’na yardımcı doçent olarak atandı. 1997 ve 1998 yıllarında “Nevúehir øli Yüzey
Araútırmaları”nı yürüttü. 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Tarih Bölümü’ne yardımcı doçent
olarak atandı. 2000-2002 yıllarında “Diyarbakır-Bismil Aúa÷ı Salat Kazısı”nın bilimsel
baúkanlı÷ını yaptı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü’nü ve Arkeolojik
Çevre De÷erleri Araútırma Merkezi’ni kurdu. 2003-2004 yıllarında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham
Petrol Boru Hattı çalıúmalarının arkeolojik yüzey araútırmaları ve kurtarma kazıları projesini
yürüttü.
2006 yılında doçent olduktan sonra 2007 yılından itibaren “Nevúehir-Gülúehir
Ovaören Kazısı” baúkanlı÷ını yürüten ùenyurt hâlen Gazi Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü
baúkanı ve Arkeolojik Çevre De÷erleri Araútırma Merkezi (GÜ-ARÇED) müdürü olarak görev
yapmaktadır.

OVAÖREN KAZISI
Ovaören, Nevúehir øli, Gülúehir ølçesi’ne, ba÷lı eski adı Göstesin olan Ovaören
Kasabası’nın 2.5 km. güneyinde yer almaktadır. Ovaören, yöre halkının Yassıhöyük (Tabya
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Tepe) ve Topakhöyük olarak adlandırdı÷ı ve birbirlerinden yaklaúık 350 m. uzaklıkta yer alan
iki yerleúim alanından oluúmaktadır. Bunlardan 500x350x15 m. boyutlarındaki Yassıhöyük,
etrafı yer yer 10 m. yükseklikte korunmuú surlarla çevrili bir kent yerleúmesidir. Söz konusu
kentin yaklaúık 500 m. kuzeybatısında yer alan Topakhöyük ise 110x90x20 m. boyutlarında
küçük bir höyüktür. Üst kısmı giderek sivrileúen höyü÷ün do÷u ete÷inden baúlayarak surlarla
çevrili kente do÷ru uzanan, ova seviyesinden yaklaúık 5 m. yüksekli÷e sahip geniú teras her iki
yerleúimi birbirine ba÷layan aúa÷ı úehri oluúturmaktadır.
2007 yılından itibaren kazı çalıúmalarına baúlanan Ovaören’de söz konusu yerleúim
birimleri Orta Anadolu yerleúim tarihine ıúık tutan kesintisiz bir kültürel devamlılık sunar.
Yapılan ayrıntılı yüzey araútırmaları ve kazılar Ovaören’de yerleúimin Kalkolitik Ça÷a kadar
indi÷ini göstermektedir. Kızılırmak’ın kollarından birini oluúturan Ba÷deresi ve Kerük
Deresi gibi küçük derelerin de besledi÷i kaynak etrafında geliúen bu yerleúim birimlerinden
Topakhöyük Kalkolitik Ça÷dan Erken Tunç Ça÷ı sonuna kadar iskân görmüútür.

Orta Tunç Ça÷ında yerleúim, höyü÷ün do÷usuna do÷ru geliúmiú ve bu alanda Asur
Ticaret Kolonileri Dönemini temsil eden bir kent hâline dönüúmüútür. Geç Tunç Ça÷ında
kayna÷ın oluúturdu÷u derenin do÷u yakasına kayan yerleúim, etrafı surlarla çevrili büyük bir
Hitit kenti olarak varlı÷ını devam ettirmiútir. Demir Ça÷ında da yo÷un yerleúime sahne olan
surlarla çevrili kentin gerek Hitit ømparatorluk ve gerekse Geç Hitit Döneminde özellikle Tabal
Krallı÷ı’na ba÷lı önemli kentlerden biri oldu÷u anlaúılmaktadır. Daha önceden bilinen Suvasa
ve yeni keúfetti÷imiz Göstesin hiyeroglifli kitabelerinin söz konusu kente sırasıyla 2.5 km. ve
3.5 km. mesafede yer alması bu düúünceyi do÷rulamaktadır.
Kalkolitik Ça÷dan Demir Ça÷ı sonuna kadar kesintisiz bir yerleúime sahne olan Ovaören
Anadolu içinde oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Kral Yolu ile øpek Yolu’nu
Anadolu’nun orta kesiminde birbirine ba÷layan do÷al bir güzergâh üzerinde yer alan Ovaören
bundan sonraki kazı ve araútırmalarla Anadolu arkeolojisini aydınlatmaya devam edecektir.
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OYLUM HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kilis

ølçesi

: Merkez ølçe

Köyü

: Oylum Köyü

ørtibat Telefonu

: 0-312-266 76 62

e-mail

: eiozgen@bilkent.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Engin

Soyadı

: Özgen

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hacettepe Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Prof. Dr. Engin Özgen, 1973 yılında østanbul Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1974 yılında kazandı÷ı
Fulbright yurtdıúı doktora e÷itimi bursu ile 1979 yılında Pennsylvania Üniversitesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü’nde “The Urartian Bronze Collection at the University Museum: The
Urartian Armor” baúlıklı tez ile doktora çalıúmasını tamamladı. Norúuntepe, Knidos ve Samsat
kazılarına ekip üyesi olarak katılan Özgen, 1980-2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü’nde ‘ö÷retim üyesi’ olarak görev yaptı. 1992-1996 yılları arasında Kültür
Bakanlı÷ı’nda “Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü” olarak da görev yapan Özgen, 1989 yılından
itibaren “Kilis øli Yüzey Araútırması” ve “Oylum Höyük” kazı projelerini yürütmektedir.

OYLUM HÖYÜK KAZISI
Kilis øli, Oylum Köyü sınırları içerisinde yer alan Oylum Höyük, yaklaúık 460x370x22-37
m. boyutları ve 17 hektarı bulan büyüklü÷ü ile bölgenin en büyük höyüklerinden biridir. Oylum
Höyük’te Prof. Dr. Engin Özgen baúkanlı÷ında yürütülen arkeolojik çalıúmalar, 1987 yılında
gerçekleútirilen yüzey araútırmasıyla baúlamıútır. 1989 yılında baúlayan kazı çalıúmaları ise iki
sezon dıúında kesintisiz olarak günümüze kadar devam etmiútir. Kazı çalıúmaları; Hacettepe,
Cumhuriyet, Bilkent ve Mustafa Kemal üniversiteleri ile Alman Arkeoloji Enstitüsü, ABD/
UCLA, Liverpool Üniversitesi ve Hollanda Leiden Müzesi’nin araútırmacı ve ö÷rencilerinin
katılımları ile yürütülmüútür.
Kazı çalıúmaları 6 farklı alanda yapılmıútır:
1) Kuzeybatı Yamaç Basamaklı Açmaları: Höyü÷ün kuzeybatısındaki alanda
açılan basamaklı açmalarda, höyü÷ün bu kesimindeki stratigrafiyi belirlemek
hedeflenmiútir. Bu alandaki çalıúmalarda, Geç Kalkolitik Ça÷dan Helenistik Döneme
kadar süren stratigrafik bir süreklilik saptanmıútır.
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2) Kuzey Yükselti Açmaları: R15 ve R16 plankarelerindeki çalıúmalarda, Helenistik
Dönem ve Demir Ça÷ına ait kalıntılar açı÷a çıkartılmıútır.
3) Güney Yükselti Açmaları: Güney yükselti üzerinde, L/M 25-28 plankarelerinde,
1.80 metre geniúli÷inde duvarlara sahip, Helenistik ve Roma devirlerine ait iki
kullanım evresi bulunan büyük bir kerpiç yapı açı÷a çıkartılmıútır. Bu yapının
altında yer alan iyi korunmuú yapı katları ise Erken ve Orta Demir Ça÷ına aittir.
4) Güney Yamaç Açmaları: Höyü÷ün güney yamacı üzerinde, X/Y42 ve X41a
plankarelerinde, Ortaça÷a ait basit toprak mezarların yer aldı÷ı bir mezarlık alanı
ile Geç Tunç Ça÷ına ait taú temel duvarları, içleri sıvalı büyük tahıl siloları ve ocaklar
açı÷a çıkartılmıútır.

5) Güneybatı Teras Açmaları: Toprak alımı sonucu tahrip edilen güneybatı terasta,
I31b-c, I32a-c ve J31c plankarelerinde yürütülen çalıúmalarda, ço÷u Ubeyd serami÷i
ile iliúkili Amuk E benzeri malzemenin ele geçirildi÷i tabakalar açı÷a çıkartılmıútır.
Bu yapı evrelerinde Coba tipi, basit ve kaba el yapımı kâseler oldukça yaygın
kullanılmıútır. Geç Kalkolitik II’nin bir yapı evresinde bu alanın mezarlık olarak
kullanıldı÷ı anlaúılmıútır.
6) Bazilika Alanı: Höyü÷ün yaklaúık 200 metre güneybatısında yer alan bir tarlada,
kaçak kazılar sonucu tahrip edilen alanda gerçekleútirilen kazı çalıúmalarında;
Erken Bizans Devrine ait, tabanı geometrik mozaiklerle kaplanmıú, 39.70x21.10 m
boyutlarında üç nefli bir kilise açı÷a çıkartılmıútır.
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OYMAAöAÇ HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Samsun

ølçesi

: Vezirköprü

Köyü

: Oymaa÷aç

ørtibat Telefonu

: 0362 6820008

e-mail

: kontakt@nerik.de
rczichon@zedat.fu-berlin.de

Web Sayfası

: www.nerik.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Rainer

Soyadı

: Czichon

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Berlin Freie Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 15 Eylül 1961 tarihinde Münih’te do÷du. Münih‘te önasya
arkeoloji, assirioloji, zooarkeoloji ve Mısıroloji okudu (1980-1991). Münih Üniversitesi’nde
Prof. Dr. B. Hrouda’nın danıúmanlı÷ında hazırladı÷ı “Geç Asur Rölyeflerin Stileri” konulu
tezi ile doktor (1991); Würzburg Üniversitesi’nde Prof. Dr. G. Wilhelm’in danıúmanlı÷ında
hazırladı÷ı “Hattuscha-Bo÷azköy Çevresinde Yapılan Yüzey Araútırmaları” konulu tezi ile de
doçent unvanını aldı (2004).
østanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde asistan (1994–1999); Bo÷azici Üniversitesi’nde
okutman (2000); Berlin Freie Üniversitesi’nde yardımcı doçent (2002-2004); Berlin
Würzburg ve Jena üniversitelerinde doçent (2004 yılından beri) olarak çalıútı; Erasmus projesi
kapsamında Selçuk Üniversitesi’nde (2007) görev yaptı.
Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi, Tall Munbaqa/Ekalte kazı projesine araútırmacı
olarak katıldı (1987-1994). Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan doçentlik bursu aldı (19992002).
1996-1998 yılları arasında „Bo÷azköy Yüzey Araútırma Projesi“ni yürüttü. 2005
yılından beri de „Oymaa÷aç Höyük Kazısı ve Yüzey Araútırması“ projesinin baúkanlı÷ını
sürdürmektedir.
Ayrıca Tall Schech Hamad/Suriye (2004), Hattuša/Bo÷azköy (1995-1996), Tall
Munbaqa/Suriye (1986-1994), Isin/Iraq (1984) ve Hassek Höyük (1982) kazıları ile Çivril
Ovası (2003, 2005) ve Çavi Tarla (1982) yüzey araútırmalarına katıldı.
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OYMAAöAÇ HÖYÜK KAZISI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün
izniyle Freie Universitaet Berlin, Gerda Henkel Vakıf, Deutsche Orient-Gesellschaft, Tepe Knauf,
Bilkent Üniversitesi, Knödler Decker Vakfı, Dresden Teknik Üniversitesi ve özel sponsorların
deste÷iyle 2005 yılından itibaren Oymaa÷aç Höyük’te ve yakın çevresinde arkeolojik bir proje
baúlatılmıútır.
Büyük olasılıkla Oymaa÷aç Höyük Hititlerin kült úehri „Nerik“tir. Fırtına Tanrısı Nerik,
Hitit kralları, özellikle III. Hattušili için en önemli tanrıdır. Jeomanyetik araútırmalar sırasında
Nerik’in mabedini Oymaa÷aç Höyük tepesinin üzerinde kesfettik. Yüzey araútırmaları yaparken
de mabedin etrafında mühür baskılı iki bulla parçası ve çivi yazılı beú tablet parçası ele geçirdik.
Böylece Samsun øli’nde ilk defa hem hiyeroglifli hem çivi yazılı Hitit yazıları bulunmuú oldu.

2007 yılında mabedin güneybatı köúesinde kazı çalıúmalarına baúlanmıútır. Bu
çalıúmalar sırasında mabedin 5,2 m. kalınlı÷ında olan dıú duvar temellerine, bir tabanın
üzerinde ve külün içinde çatıdan düúen yanmıú gövde parçalarına (dendrokronolojili tarihleri
Cornell Üniversitesi’nden bekleniyor) ve çok sayıda minyatür kaplara rastlanmıútır. Bunlar
herhalde mabetdeki tanrıya yapılan adak sunuları için kullanılmıútır.
Kazı yaparken Oymaa÷aç Höyük’ün stratigrafisi belli olmuútur. Kalkolitik Ça÷dan (M.Ö.
3500) Demir Ça÷ına (M.Ö. 600) kadar üst üst yerleúme vardır ve Roma Döneminde Oymaa÷aç
Höyük’ün platosu mezarlık olarak kullanılmıútır. O dönemde Vezirköprü’de „NeapolisNeoclaudiopolis“ adlı bir Roma úehir kurulmuútur ve Oymaa÷aç Köyü’nün yerinde küçük bir
Roma kasabası oldu÷u düúünülmektedir.
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PANAZTEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Menemen

Köyü

: Maltepe

ørtibat Telefonu

: 0-232-8425129

e-mail

: erkanal@hacettepe.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Arma÷an

Soyadı

: Erkanal

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hacettepe Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1960-1965 Ankara Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda “Maraú Kabartmaları” (Prof. Dr. Nimet Özgüç danıúmanlı÷ında)
konulu tezi ile lisans, 1965-1972 Berlin Freie Universitaet, Vorderasiatische Archaeologie’de
“Die Intermediate Keramik in Kleinasien” (Prof. Dr. B. Hrouda danıúmanlı÷ında) konulu tezi
ile doktora, 1979 Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Anadolu’da
Eski Suriye Uslüplu Mühürler ve Mühür Baskıları” konu tezi ile doçentlik çalıúmalarını
tamamladı.
1972-1974 Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nde Kazılar ùubesi’nde, 1974-1979
Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde görev yaptı. 1979-1989 Hacettepe
Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde doçent, 1989- Hacettepe Üniversitesi, Sanat
Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde profesör unvanını aldı.
1989-1997 Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya Anabilim Dalı baúkanlı÷ı, 1997- Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü baúkanlı÷ı,
1999 T. C. Kültür Bakanlı÷ı Bilim Kurulu üyeli÷i görevlerinde bulundu.
1965 T. C. Milli E÷itim Bakanlı÷ı, yurtdıúı doktora e÷itimi bursu, 1981 Alexander von
Humboldt Vakfı bir yıllık araútırma bursu aldı.
1989 Almanya, München Ludwig-Maximilian Universitaet konuk ö÷retim üyesi olarak
bulundu.
1995 ve 1996 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Bilim Teúvik Ödülü’nü kazandı.
“øzmir øli Menemen ølçesi Panaztepe Kazı ve Survey Çalıúmaları” (baúkanlı÷ında),
“øzmir Bölgesi Prehistorik Kazıları” (baúkanlı÷ında), “Panaztepe Kazıları” (baúkanlı÷ında),
“øzmir Bölgesi Kazı ve Yüzey Araútırmaları I” (Prof. Dr. Hayat Erkanal baúkanlı÷ında), 1965
“Koçumbeli Kazısı” (Burhan Tezcan baúkanlı÷ında), 1975 “Acemhöyük Kazısı” (Prof. Dr.
Nimet Özgüç baúkanlı÷ında), 1980 “Liman Tepe-Klazomenai Kazısı” (Prof. Dr. Güven Bakır
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ve Çetin Anla÷an baúkanlı÷ında), “Girnavaz Kazısı” (Prof. Dr. Hayat Erkanal baúkanlı÷ında),
1985- “Panaztepe Kazısı” (baúkanlı÷ında), 1992- “Liman Tepe Kazısı” (Prof. Dr. Hayat Erkanal
baúkanlı÷ında), 2000-2003 “Kuzey øzmir-Menemen Ovası Yüzey Araútırması” (baúkanlı÷ında)
çalıúmalarına katıldı.

PANAZTEPE KAZISI
Panaztepe; Gediz Nehri deltası üzerinde, øzmir øli, Menemen ølçesi’nin yaklaúık 13 km.
batısında ve Yeditepeler adıyla anılan tepeler toplulu÷unun kuzey ucunda do÷al bir tepenin
üzerinde ve yamaçlarında yer almaktadır. Gediz Nehri’nin taúıdı÷ı alüvyonlarla dolmuú olan
tepenin etekleri kesintilerle de olsa Erken Tunç Ça÷ından, Osmanlı Dönemine kadar iskâna
sahne olmuútur. 1985 yılından beri aralıksız devam eden kazı çalıúmaları Prof. Dr. Arma÷an
Erkanal baúkanlı÷ında ve Hacettepe Üniversitesi adına yürütülmektedir. Kuzey bölgesinde
M.Ö. 2. binyılın baúına tarihlendirilen ve mimarlık tarihi açısından çok önemli neticeler veren
bir megaron yapısı açı÷a çıkartılmıútır. Yine aynı kesimde M.Ö. 6. yüzyıldan, M.Ö. 4. yüzyıla
kadar çeúitli onarımlar geçirerek kullanılmıú olan bir yapı kompleksi ve akropolü çevreleyen
ve Arkaik Ça÷a tarihlendirilen bir sur duvarına ait taú temeller açı÷a çıkarılmıútır.

“Liman Kent” bölgesinde yapılan çalıúmalarda ise Bizans Dönemine tarihlendirilen ve
M.S. 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılda kullanılmıú olan profan özellikte iki yapının büyük bir
kısmı açı÷a çıkartılmıútır. Söz konusu yapıların yüzeye çok yakın olması in-situ malzemenin
günümüze ulaúmasını engellemiútir. Bu kesimde de M.Ö. 2. binyıl anıtsal mimarisine ıúık
tutacak önemli verilere ulaúılmıútır. Geç Tunç Ça÷ına tarihlenen mezarlık alanı Anadolu’da
bilinen di÷er örnekler arasında bilinen en büyük mezarlık olup ünik mezarlık içi düzenlemesiyle
Ege dünyası açısından oldu÷u gibi Anadolu içinde büyük bir önem taúımaktadır. Toplam
109 mezarın saptandı÷ı söz konusu mezarlık gerek burada açı÷a çıkarılan mezar tiplerinin
çeúitlili÷i, gerekse mezar buluntularının zenginli÷i açısından, bugüne de÷in Anadolu’da
yapılan çalıúmalardan tanınan en büyük ve en önemli mezarlık olma özelli÷ine sahiptir.
Tüm bu çalıúmalar göz önüne alınıldı÷ında Panaztepe’de ortaya konulan ve M.Ö. 2. binyıla
tarihlendirilen yerel kültürel özellikler özelde Batı Anadolu kültür tarihi açısından, genelde ise
Anadolu arkeolojisi için büyük önem taúımaktadır.
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PAPHLAGONøA HADRøANOUPOLøS’ø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Karabük

ølçesi

: Eskipazar

Köyü

: Budaklar

ørtibat Telefonu

: 0539.577 07 33

e-mail

: ergun.lafli@deu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ergün

Soyadı

: Laflı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dokuz Eylül Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 2 Kasım 1975 yılında Mersin’de do÷du. 1996 yılında Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1996 Ekim’inde Almanya Tübingen Eberhard Karls
Üniversitesi’nde prehistorya, protohistorya ve klasik arkeoloji alanlarında yüksek lisansa baúladı.
1999 yılında Prof. Dr. Manfred Korfmann’ın yanında tamamladı÷ı tezinden sonra, 2000 yılında
Köln Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Henner von Hesberg danıúmanlı÷ında
“Kilikia ve Pisidia Bölgeleri Piúmiú Toprak Unguentariumları” baúlıklı doktora tezi projesine
baúladı. ùubat 2003 yılında doktorasını tamamladıktan sonra, 2 Mayıs 2003 tarihinde, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak
göreve baúladı. 2005 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nın izni ile Karabük øli, Eskipazar
ølçesi, Hadrianoupolis ören yeri ve çevresinde arkeolojik yüzey araútırmaları yaptı. Eylül 2005
tarihinde T.C. Mu÷la Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda arkeolog üye olarak
göreve baúladı. ùubat 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Hadrianoupolis ören yerinde
kazılara baúladı. Haziran 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde antik terrakotta figürinleri
konu alan 200 kiúi katılımlı bir uluslararası konferans organize etti. Bugüne kadar birço÷u Batı
Avrupa’da yayımlanmıú 1 adet kitap, 11 adet hakemli dergi makalesi, 20 adet basılmıú bildiri ve
27 adet kısa bilimsel yayınları bulunmaktadır. Uluslararası hakemli “Byzantinische Zeitschrift
Dergisi”nin “Abteilung III”ünün editörlerinden biri olup úu ana de÷in uluslararası toplam
37 ve ulusal 6 adet kongreye bir bildiri ile katıldı. Tüm üniversite e÷itimi boyunca Türkiye
ve Almanya’da toplam 25 adet arkeolojik kazı ya da yüzey araútırmasına katıldı. iyi derecede
øngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

HADRøANOUPOLøS KAZISI
Karabük øli, Eskipazar ølçesi’nin yaklaúık 3 km. do÷usunda bulunan Hadrianoupolis
antik öreninde 2005 yılında baúladı÷ımız arazi çalıúmaları bize Hadrianoupolis’in güney
Paphlagonia bölgesindeki bu kentte Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde (en
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azından ø.Ö. 1. yüzyıldan ø.S. 8. yüzyıla de÷in) yerleúilmiú oldu÷unu ve kentin di÷er Paphlagonia
yerleúimlerinde oldu÷u gibi bir “çekirdek” bölgeye ve bu bölge çevresinde yo÷unlaúan bir
“yayılma alanına” (Antik Ça÷da “chora”) sahip oldu÷unu göstermiútir. Hadrianoupolis öreninin
“çekirdek bölgesi”nin (kent merkezinin) yayılım alanı, Eskipazar ilçe merkezinin 3 km.
batısındaki Budaklar Köyü ve bu köye ba÷lı Hacı Ahmetler, Çaylı ve Eleler mahalleleri sınırları
içerisindeki 8 km.lik do÷u-batı do÷rultusunda ve 4 km.lik kuzey-güney hattında, bugünkü
Eskipazar-Mengen karayoluna paralel olarak uzanan mevkidir. Bu alanda 2005 yılında
yaptı÷ımız arkeolojik yüzey araútırmalarında 14 adet da÷ınık kamu ve di÷er tür yapılar tespit
edilmiútir. Bu kamu yapıları arasında “Hamam A” yapısı, ikinci bir hamam yapısı, “A” ve “B”
olarak adlandırdı÷ımız iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, tiyatro oldu÷unu düúündü÷ümüz
bir yapı, bir kemerli yapı ve kubbeli bir yapı gibi anıtsal binalar bulunmaktadır. Bu binalardan
2006 yılında ikisinde, 2007 yılında ise beúinde arkeolojik kazı çalıúmaları yapılmıútır. Eylül
2007’de Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Hadrianoupolis
kentinin yayılmıú oldu÷u alan 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmiú ve koruma altına
alınmıútır.
Paphlagonia bölgesi Batı ve Güney
Anadolu’dan farklı olarak daha da÷ınık bir
yerleúim düzeni göstermektedir. Bu yüzden
bölgedeki Antik Ça÷ “polis” kavramını anlamak
adına bu bölgedeki yerleúimler ve khora’lar tek
tek mercek altına alınmalıdır.
Hellenistik, Roma ve Erken Bizans
Döneminde
bölgenin
hinterlandındaki
Hadrianoupolis gibi yerleúimler, kıyıdaki
Sinope, Herakleia Pontika ve Amastris gibi úarap
ve amphora üreticisi ve pazarlayıcısı kentlere
ba÷cılık yaparak bu kentlerin úarap üretimi
ihtiyacını karúılamakta idiler. Bazı bulgularımız
bu ba÷cılık ve úarap üretim faaliyetlerinin
pagan devirlerde “tapınak” ya da Hıristiyanlık
devrinde de “kilise”nin tekeli altında olan
bir faaliyet olarak karúımıza çıkabilece÷ini
düúündürmektedir.
Bölgede Erken Bizans Dönemi ile
beraber bir kiliseleúme hareketi baúlamıútır.
Bu hareketin sebepleri ve etkileri daha
derinlemesine araútırılmalıdır.
Paphlagonia bölgesi “Phryg” adı verilen Demir Ça÷ı kültürel akımının etkisi altında
kalmıú bir bölgedir ya da Galatia bölgesine sınır komúusu olması, yo÷un Phryg-Paphlagonia
münasebetine sebebiyet vermiútir. Phryg-Paphlagonia ba÷lantısının daha yakından irdelenmesi
gerekir.
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PARøON KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Biga

Köyü

: Kemer

ørtibat Telefonu

: 05385297649

e-mail

: cbasaran@atauni.edu.tr
parionluparis@yahoo.com
www.parion.biz

KAZI BAùKANININ
Adı

: Cevat

Soyadı

: Baúaran

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü

Özgeçmiúi
: 1959 Çanakkale/Bayramiç do÷umlu Baúaran, 1976’da Bayramiç
Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek ö÷renimini, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü’nde 1980’de tamamladı. 1981’den itibaren adı geçen bölümde “asistan” olarak göreve
baúlayan Baúaran, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1982’de yüksek lisansını,
“Anadolu Mimari Bezemeleri II. Roma Ça÷ı Lotus-Palmet Örgesi” konulu tezle, 1987’de de
doktorasını bitirdi. 1991-1993 yılları arasında yardımcı doçent doktor olarak çalıúan Baúaran,
1994’te doçent, 1999’da da profesör unvanını aldı.
1979 Elazı÷ Kaleköy arkeolojik, 1986-1999 yılları arasında Do÷u Anadolu’da
gerçekleútirilen toplu mezar kazılarında; 1987 Hasankale Sos Höyük; 1988-1993 Kyzikos;
1995 Skepsis kurtarma kazılarında ve 2000 Erzurum Kalesi kazılarında görev alan Baúaran,
2005’ten itibaren Parion kazı baúkanlı÷ını yürütmektedir.
De÷iúik tarihlerde Atatürk Üniversitesi, E÷itim Fakültesi, Güzel Sanatlar E÷itimi
Bölümü baúkanlı÷ı; Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılı÷ı ve Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılı÷ı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Etik Kurulu baúkanlı÷ı ile Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu baúkanlı÷ı;
østanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeli÷i yaptı. Hâlen Atatürk
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü baúkanlı÷ı görevini yürütmektedir.

PARøON KAZISI
Antik Troas bölgesinin kuzeyinde yer alan Parion’da 1995’ten itibaren yürütülen yüzey
araútırmaları sonucunda 2005 yılında arkeolojik kazılara baúlanmıútır. Bugünkü Biga Kemer
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Köyü’nde bulunan Parion, antik kaynaklara göre ø.Ö. 8. yüzyılda kurulmuú bir koloni kentidir.
ø.Ö. 6. yüzyılda bir süreli÷ine Perslerin elinde kalan kent, ø.Ö. 5. yüzyılda Atika-Delos Deniz
Birli÷i içerisinde yer alır. Büyük øskender’le birlikte ba÷ımsızlı÷ına kavuúan Parion, Roma
Döneminde de “Colonia Pariana” ilân edilerek önemli mimari faaliyetlere sahne olur.

Kentin bugün tanınabilen kalıntıları arasında sur duvarları, antik liman, akropol,
“Güney Nekropolü”, Roma villası ve tiyatro baúta gelmektedir. 2005 yılında “Güney
Nekropolü’nde yapılan kazılarda de÷iúik tiplerde, inhumasyon ve kremasyon tarzda çok sayıda
mezar ve bunlara ait ölü hediyeleri ortaya çıkarılmıútır. Ölü hediyeleri arasında de÷iúik tip ve
boyutlarda piúmiú toprak figürinler, gözyaúı úiúeleri, kandiller, piúmiú toprak ve metal kaplar
bulunmaktadır.
Özellikle taú sandık mezarlardan elde edilen zengin altın takılar Parion’un Hellenistik ve
Roma Döneminde oldukça zengin oldu÷unu göstermektedir. 2006 yılında baúlanan ve 2007’de
de devam eden kazılarda kentin tiyatrosuyla Roma villası da açılmaya baúlanmıútır. Sahne
binasında gerçekleútirilen kazıların ilk bulgularına göre ø.S. 2. yüzyılda inúa edilen tiyatro,
kaliteli ve zengin mermer mimari bezemelerle süslenmiútir. Aynı kaliteli iúçilik, tiyatronun
karúısındaki, aynı döneme ait Roma villasında da görülmektedir.
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PAùALAR KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Bursa

ølçesi

: Mustafakemalpaúa

Köyü

: Paúalar

ørtibat Telefonu

: (0224) 632 50 98
(0224) 632 52 24

e-mail

: bernaalpagut@hotmail.com
berna.alpagut@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Berna

Soyadı

: Alpagut

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Co÷rafya Fakültesi,
Antropoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 08.10.1948 tarihinde Antakya, Hatay’da do÷du. 1964-1968
Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Co÷rafya Fakültesi, Paleoantropoloji Kürsüsü’nde lisans
e÷itimini tamamladı. 1970 yılında aynı kürsüde asistan olarak göreve baúladı. 1975 yılında
doktor, 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanını aldı.
1980-1981 U.K. Üniversite bursiyeri olarak Natural History Museum’da, 1996 Fulbright
bursiyeri olarak U.S.A Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde bulundu.
1988-1998 Paleoantropolji A.B.D. baúkanlı÷ı, 1993-1996 Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü müdürlü÷ü, 1993-1997 Kültür Bakanlı÷ı bakan danıúmanlı÷ı, 1998-2001
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi E÷itim Fakültesi dekanlı÷ı, 1998-2001 Üniversitelerarası
Kurul üyeli÷i, 2001-2004 Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Yönetim Kurulu üyeli÷i görevlerini
yaptı.
2006 Paleoantropoloji ABD baúkanlı÷ı; Sosyal Çevre Bilimleri ABD. lisansüstü ders ve
danıúmanlı÷ı; Müze E÷itimi ABD. lisansüstü ders ve danıúmanlı÷ı, 2006 Antalya Kent Müzesi
Projesi Danıúma Kurulu baúkanlı÷ını sürdürmektedir.
1983 yılından beri Bursa Paúalar kazısı; 1989 yılından beri Ankara-Kazan Sinap formasyonu
kazıları ve yüzey araútırması, 1993 yılından beri Mu÷la Özlüce kazısının bilimsel baúkanıdır.
Mu÷la Müzesi, Turolian Park, Do÷a Tarihi (19.02.1994); Bursa Arkeoloji Müzesi Bursa’nın
Do÷a Tarihinden Bir Kesit: Paúalar (18.05.1997); Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi,
Ankara’nın Do÷a Tarihinden Bir Görünüm (23.06.1998) seksiyonlarının kurucusudur.
Ankara Üniversiteliler Derne÷i, Atatürkçü Düúünce Derne÷i; Ulusal E÷itim Derne÷i;
Ça÷daú Yaúamı Destekleme Derne÷i; HADD Hatay Arkeoloji Dostları Derne÷i (kurucu baúkan)
1998-2000; 1998 Müzeciler Derne÷i baúkanı (devam ediyor). 2007 ICOM üyesidir.
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PAùALAR KAZISI
1982-83 yılından beri devam etmekte olan Paúalar Miyosen Dönem kazıları 25 yılını
tamamlamıútır.
Bursa øli’ne 80 km. uzaklıktaki Mustafakemalpaúa ølçesi’nin 12 km. yakınında yer alan
Paúalar Köyü’nde, orman yolu açılması sırasında rastlanılan fosil yata÷ı, tekil bir fauna grubuna
ait 58 adet soyu tükenmiú karasal hayvan fosilleri içermektedir.
Bu fosiller arasında bilim dünyasının ender saydı÷ı fosil örneklerden birço÷u yer
almaktadır. Örne÷in Paúalar fili olarak bilinen bir tür buraya özgüdür. Ayrıca kuyruksuz
büyük maymunların izole diúlerinden ve vücut kemiklerinden oluúan büyük sayıda bir fosil
koleksiyonuna sahip bulunmaktayız.
Kazı çalıúmaları her yıl Bakanlı÷ımızın Uluslararası Kazı, Araútırma ve Arkeometri
Sempozyumu’nda bir bildiri ile verilmekte ve yayınlanmaktadır.
Ayrıca;
• Journal of Human Evolution, 1990, Vol. 19, No.4/5 (Special Issue-Özel Sayı),
• Journal of HumanEvolution, 1995, Vol. 28, No. 4 (Special Issue-Özel Sayı),
• Journal of Human Evolution, 2008, Vol. 54, No. 4 (Special Issue-Özel Sayı),
olmak üzere 45 adedin üzerinde makale ile uluslararası platformlarda kazımızın önemini ve
sesimizi duyurmuú bulunmaktayız.

Kazı alanında ve çevresinde yeni yapılan düzenleme ile, “Toplumsal Sorumluluk
Projeleri” kapsamında “e÷itim” amaçlı bir Arkeo-Eko-Park Merkezi kurma çalıúmalarının
sonuna gelmiú bulunmaktayız.
“Kazı Evi Müzesi” olarak hizmet verecek bir binanın yapımı tamamlanmıú olup 2008
sezonunda hizmete açılacaktır.
ølçenin ve çevresinin ilkö÷retim, ortaö÷retim düzeyine hitap edecek olan bir sergileme
ve aynı zamanda “ekolojik turizm” açısından da bölgenin potansiyel bir u÷rak merkezi olması
için özenle hazırlık yapılmaktadır.
Müzecili÷imizde yeni yaklaúımların ıúı÷ında topluma verilecek olan mesajların baúında,
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ile güvence altına alınmıú olan do÷a
varlıklarımızın dünü, bugünü ve gelece÷i konusunda bilgilenme ve korumacılı÷ın öneminin
kavranması vurgulanacaktır.
Do÷a bilinci ve sahip oldu÷umuz yaúamın sürdürülebilir kılınması açısından toplumda
“farkındalık” yaratmayı amaçlayan bu projenin, kazı çalıúmaları ile paralel yürütülmesi
sa÷lanacaktır.
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PATARA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Kaú

Köyü

: Gelemiú

ørtibat Telefonu

: 0.242. 3102256

e-mail

: havva@akdeniz.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Fahri

Soyadı

: Iúık

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Akdeniz Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 27.10.1944 Malatya do÷umlu olan Iúık, 1961-1965 A. Ü. Dil
ve Tarih Co÷rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde lisans, 1965-1973 Bonn FriedrichWilhelm Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nde doktora e÷itimini tamamladı. 1973 yılında
kuruculu÷unu yaptı÷ı Atatürk Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doktor asistan olarak
göreve baúladı. 1976 yılında doçent, 1983 yılında profesör unvanını aldı.
1976-1978 yıllarında Atatürk Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü baúkanlı÷ı, 19781990 yıllarında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü baúkanlı÷ı, 1986-1988
yıllarında Atatürk ølkeleri Anabilim Dalı baúkanlı÷ı, 1992 yılından beri Likya Uygarlıkları
Araútırma Merkezi kurucusu ve yönetim kurulu üyeli÷i, 1990-2003 yıllarında Akdeniz
Üniversitesi Araútırma Projeleri Birimi yönetim kurulu üyeli÷i, 1972 yılından beri ASR
“Sarkophag-Corpus” bilimsel üyeli÷i, 1980-2003 yıllarında Kültür Bakanlı÷ı Bilim Kurulu
üyeli÷i, 1984 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü üyeli÷i, 1999 yılından beri Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü üyeli÷i görevlerinde bulundu.
1989 yılından beri “Patara Kazı ve Araútırmaları”nın baúkanlı÷ı, 1992 yılından beri
“Tlos ve Territoriumu Yüzey Araútırmaları”nda bilimsel üyeli÷i, 2006 yılından beri “Kibyra
Kazıları”nın danıúmanlı÷ını sürdürmektedir.
Almanca, øngilizce bilen Iúık’ın 7 kitabı, 70 makalesi yayınlanmıútır (ayrıntı için: www.
akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/arkeo/).
PATARA KAZISI
Antalya Kaú ølçesi sınırları içindedir. Mitoslara göre, kuruluúu ve adı, Apollon ve
Lykia’dan do÷ma Pataros’a ba÷lanarak Yunanlaútırılmıútır. Aslında Yunanca adı, Hititçe
“Patar” ve Likçe Pttara’dan uyarlanmıútır. Bu olgu, Tunç Ça÷ı ve izleyen Erken Demir Ça÷ı
çömlek parçalarıyla da arkeolojik olarak belgelenmiú; son yıllarda yine Tepecik Höyük’te gün
yüzüne çıkmaya baúlayan “Bey Sarayı”, kentin M.Ö. geç 8. ve erken 7. yüzyılda güçlü Ksanthos’la
yarıúan önemini gözler önüne sermeye baúlamıútır.
Tarihsel olarak adı ilk kez Apollon’la ilgili olarak Hekataios ve Herodotos’ta geçer.
øzleyen zamanlarda kent tarihi Lykia tarihiyle birlikte yazılır. M.Ö. 540 dolaylarında Perslerin,
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5. yüzyıl içinde Atinalıların ve 4. yüzyıl içinde, øskender’e dek, yine Perslerin egemenli÷i
altındadır. Do÷ucasarı’dan haliçe uzanan güçlü bir sur çemberiyle kentin korundu÷u M.Ö. 3.
yüzyılda II. Ptolemaios tüm Lykia ile birlikte Patara’ya da sahiptir ve kenti, karısı ve kız kardeúi
Arsinoe’nin adıyla onurlandırır; hanedanın gözdesi olarak öne çıkarır. M.Ö. 197’de kısa bir süre
için, Apameia Anlaúması’na kadar, Seleukoslara el de÷iútirir. M.Ö. 167, Roma’nın özgürlükte
ödünsüz Lykia’ya ba÷ımsızlık tanıdı÷ı ve Lykia Birli÷i’nin Patara baúkentli÷inde kuruldu÷u
yıl olarak bilinir. Birlik baúkentli÷i, Livius’un bu yüzyıl baúlarındaki savaúlarla ba÷lantılı
olarak Patara için söyledi÷i “caput gentis” deyimiyle ve Lykia’nın tek büyük boyutlu meclis
binasına sahiplikle belgelenir. Bu yapı, ça÷daú yönetim biçimlerine örnek olan “en mükemmel
demokrasi”ye tanıklık etmesiyle de ayrıcalıklıdır.
M.S. 43’te ise Claudius, Lykia’yı bir Roma eyaletine dönüútürür. Patara bu yeni dönemde
aynı zamanda eyalet baúkentidir de. Örneksiz olan “Yol Kılavuz Anıtı” bu ba÷lamda dikilir,
deniz feneri de izleyen Nero Döneminin eseridir. Vespasian’ın M.S. 73/74 yıllarında Lykia ve
Pamphylia Eyaleti’ni kurdu÷unda da Patara baúkent olarak önemini artırmıú olmalıdır. “Roma
Barıúı” sürecinde “Yol Kılavuz Anıtı”, delik kemer, pharos ve granarium özgün yapılar olarak
göz kamaútırır. Ayrıca tiyatro, meclis
binası, ana cadde ve agora kapısı,
Mettius Modestus Takı, Korinth
Tapına÷ı, biri imparator yapısı dört
hamam, on kadar tapınak mezar
gibi ayakta kalabilmiú anıt eserle
de baúkentli÷e yakıúan bir görkem
sergiler.
M.S. 4. yüzyılda Lykia’nın
Pamphylia’dan ayrılmasıyla yeniden
tek eyalet baúkentli÷ine döner ve bu
sanını yüzyılın sonlarında bölgenin
dinsel merkezi Myra’ya devreder.
Do÷u Roma zamanında dinsel
önemi bir piskoposluk kenti olarak
sürer. M.S. 325 Nikaia Konzili’nde
Lykia’nın tek imza yetkilisi Eudemos
buralıdır. Hıristiyanlıkta Meryem Ana’dan sonra en büyük saygıyı gören Aziz Nikolaos bu
yüzyıl baúlarında Patara’da do÷muú ve burada yetiúmiútir; kayıtlardan adına bir ruhban okulu
kuruldu÷u da bilinir. Bölge’nin en erken ve büyük kiliselerinden biri olan “Kent Bazilikası”
ile birlikte toplam 13 kilisenin varlı÷ı tek baúına kentin Hıristiyanlıktaki önemini göstermede
yeterlidir. M.S. 7. ve 8. yüzyılların ya÷maya yönelik Arap akınlarıyla Patara bir liman kenti olarak
en çok etkilenmiú olmalıdır ki, ilki bu dönemden, di÷eri Ortaça÷dan iki sur kuúa÷ıyla giderek
liman kenarında bir köye küçülmüútür. M.S. 13. yüzyıl baúlarında Lykia artık Selçuklu’nundur;
ancak Patara Ortaça÷ yerleúiminde buna yönelik tek iz bulunmamıútır. Patara ba÷lamında
tarih en son, Cem Sultan’ın ø.S. 1478’te Rodoslularla bir anlaúma yapmak için burada oldu÷unu
yazar. Bu tarihten sonra, adı Hititçe Siyanti ve Yunanca Ksanthos olan ve “sarı” anlamına
gelen, Eúen Çayı’nın bin yıllar boyunca taúıdı÷ı kum, haliç a÷zını tümüyle kapatmıú ve kent
terk edilmiútir; arkeolojik olarak da en son buluntular M.S. 15. yüzyıldan öteye geçmez. En geç
M.Ö. 3. binyılda limanıyla tarihe do÷an bir kent, M.S. 15. yüzyıl sonlarında ona hayat veren ve
600 yıl baúkentlik onurunu yaúatan limanıyla birlikte yok olmuútur.
1988 yılında baúlayan bilimsel kazılarla, S. Haynes’in “Uyuyan Güzel” diye tanımladı÷ı
bir baúkent, eski görkemiyle tarihe yeniden uyanmaya baúlamıútır. Anadolu Üniversitesi ile
iúbirli÷inden alınan güçle amacımız; bu mirasımızı restorasyonu amaçlanan görkemli ve tekil
yapıtlarıyla, Apollon’un do÷du÷u Leto Hurmalı÷ı, Aziz Nikolaos’u ve Telephos Pınarı’’yla ve
1998 yılında “dünyanın en güzeli” seçilen kumsalıyla -bilimin yanı sıra- kültür, inanç ve do÷a
turizmiyle de insanlı÷ın ve ülkemizin hizmetine en mükemmeliyle sunabilmektir.
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PEDESA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Bodrum

Köyü

: Konacık

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: adnandiler@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Adnan

Soyadı

: Diler

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Mu÷la Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: Erzurum do÷umlu olan Diler Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde 1986 yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora e÷itimini tamamlayan Diler,
1993 yılında doçent oldu. 1999 yılında Mu÷la Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atanan
Diler, 2000 yılında Karya Araútırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve hâlen aynı merkezin
müdürlü÷ünü ve arkeoloji bölümü baúkanlı÷ını yürütüyor. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu üyeli÷i, Mu÷la Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu baúkanlı÷ı ile
Koruma Yüksek Kurulu üyeli÷i yapan Diler, Mu÷la Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi
ile Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurullarında ve üniversite senatosunda üye olarak görev
yapıyor. Tarım arkeolojisi ve kült alanında uzmanlaúan Diler, “Arkeloji Parkı ve Kültürel Miras
Yönetimi” ve “Agro-turizm” konusunda çalıúma ve projeler gerçekleútiriyor.

PEDASA KAZISI
Gerek Karya dip tarihi ve gerekse Kar-Leleg sorunlarını çözmeye yönelik araútırmalarımız bizi Pedasa’da 2007 yılında kazı çalıúmalarına yönlendirmiútir. Altı yıldır aralıksız
yürüttü÷ümüz yüzey araútırmaları ardından baúlattı÷ımız kazıların öncelikli amacı bugüne
dek sadece sınırlı yüzey araútırmalarına dayalı kısıtlı bilgilerle tanıdı÷ımız Leleg uygarlı÷ını
onların en eski ve en önemli kalıntılarını barındıran Pedasa’da gerçekleútirilecek kapsamlı
kazı çalıúmaları ile araútırmak ve çalıúma sonuçlarını bilim dünyasına tanıtmak, bu yolla
Anadolu arkeolojisinin karanlıkta kalan en önemli sorunlarından birinin aydınlanmasına katkı
sa÷lamaktır.
Baúta arkeolog ve di÷er uzman gruplar yönetiminde ziyaretçilerin günlük ve haftalık
periyotlarla e÷itilerek sergileme ve arkeolojik çalıúmalara dolaylı ya da do÷rudan katılımlarını
sa÷lamak ve bu yolla elde edilecek gelirle antik kentin araútırması, restorasyonu, korunması ve
yöre halkının bundan gelir elde edebilece÷i hobi arkeolojisi ve arkeoloji parkı iúletme modelini
tasarlamak ve uygulamak Pedasa kazı ve araútırmalarının öncelikli hedefleri arasındadır.
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Kazı çalıúmalarının en önemli etkisi Leleg uygarlı÷ının tanınmasına katkı sa÷lamasıdır.
Homeros’tan baúlayarak bilinen Leleg yerleúimlerinin neredeyse en ünlüsü olan Pedasa kenti
bu araútırma projenin en önemli aúamalarından biri olarak görülmüútür. Pedasa, konumu
nedeniyle erken dönemlerden itibaren kesintisiz yerleúim görmüútür. Kentin en üst noktasında
yer alan akropolis yerleúim çekirde÷ini oluúturmakta ve izleyen dönemler boyunca kentin
geliúimi adım adım izlenebilmektedir.
Karia bölgesi yerleúmelerinin kentleúme döneminin en iyi izlenebildi÷i merkez olarak
öne çıkan Pedasa’nın bir di÷er önemli özelli÷i de geleneksel Leleg mimarisinin tüm ö÷elerini
içinde barındırmasıdır. Bu nedenle Karia bölgesinin hem dip tarihine hem de ilerleyen
dönemlerine ve kentleúme sürecine iliúkin sorulara olası yanıtların bulunabilece÷i merkez
olarak öne çıkmaktadır.

Yürütmeyi tasarladı÷ımız bu çalıúmalar sonucunda Kar, Leleg ve Hellen toplumu
arasındaki en erken ba÷lantılar, Karia bölgesi toplumlarının, antik yerleúimler ve bunların bölge
ile ba÷lantıları, Hellenleúme ve kentleúme süreci, toplumsal örgütlenmeler, bölgedeki ekonomik
ve dinsel yapılanma gibi konularda sorunlara ıúık tutacak somut sonuçlar beklenilmektedir.
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PERGAMON KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Bergama

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0232 6328583

e-mail

: pirson@istanbul.dainst.org

KAZI BAùKANININ
Adı

: Felix

Soyadı

: Pirson

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Alman Arkeoloji Enstitüsü

Özgeçmiúi
: 1968 yılında do÷du. 1989-1993 Rheinische-FriedrichWilhelms-Universitesi Bonn, Albertus-Magnus-Universitesi Köln ve Ludwig-MaximiliansUniversitesi Münih’te Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiça÷ Tarihi ve Prehistorya e÷itimi
aldı. 1994 University of Cambridge, Faculty of Classics’te master of philosophy; 1996 Münih
Üniversitesi’nde “Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur
Architektur, zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vesuvstädte- Pompei
ve Herakulaneum’da Kiralık Evler. Vezüv Kentlerinde Mimari, Yerleúim, Sosyal ve Ekonomi
Tarihine øliúkin Araútırmalar” konulu tezi ile doktora çalıúmasını tamamladı.
1996-1998 Alman Arkeoloji Enstitüsü Roma ùubesi’nde “Stadtkultur in der römischen
Kaiserzeit” konulu çalıúmayı gerçekleútirdi. Pompei’deki kazı ve belgeleme projesinin
baúkanlı÷ını yaptı. 1999-2000 Brandenburg Teknik Üniversitesi Cottbus’ka Mimarlık Tarihi
Kürsüsü’nde süreli yardımcı doçent çalıútı. “World Heritage Studies” çerçevesinde arkeoloji
dersleri verdi. 2001 Leipzig Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü ve Antik Müze’de yardımcı
olarak görev yaptı. Ocak 2005 tarihinde doçent unvanını aldı. 2005 Alman Arkeoloji Enstitüsü
østanbul ùubesi’ne müdür vekili olarak atandı. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün asil üyesidir.
2005 Leipzig Üniversitesi’nde Tarih, Sanat ve Do÷u Bilimleri bölümlerinde “Ansichten des
Krieges. Kampfreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich-Savaútan
Görüntüler. Klasik ve Hellenistik Dönemdeki Çatıúma Röliyefleri Kültür Karúılaútırması”
konulu tezi ile profesör oldu.
2006 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü østanbul ùubesi müdürlü÷ü ve Pergamon
kazısı baúkanlı÷ı görevini sürdürmektedir.

PERGAMON KAZISI
1878 yılında Alman arkeologlar tarafından baúlatılan Pergamon kazısında, baúından
beri tüm antik kentin araútırılmasına önem verilmiútir. Hellenistik Dönem kenti ve Roma
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metropolü olan Pergamon, Antik Dönem kent yapısının en önemli örneklerindendir. 130
yıllık kazı geçmiúinde ømparatorluk Dönemine ait Trajan Tapına÷ı gibi tekil yapılar veya úifa
tanrısı Asklepios’a ait kutsal alan gibi daha büyük mimari kompleksler çalıúmaların odak
noktası olmuútur. Son otuz yılda ise araútırmalar konut mimarisi ve yaúam koúulları üzerine
yo÷unlaútırılmıútır.
2005 yılında baúlatılan yeni araútırma programı ise yeniden tümüyle Hellenistik
polis ve banliyösüne yöneltilmiútir. Çalıúmalarımızda yeni sorular ve yeni metotlarla büyük
Hellenistik Dönem kent geniúletilmesindeki anahtar yapıtların tarihlendirilmesi ve sokak
sistemi rekonstrüksyonu ön plandadır. Bunun yanı sıra a÷ırlıklı olarak Pergamon civarındaki
antik yerleúme yapısı ve birkaç seçilmiú polis üzerinde çalıúılmaktadır. Antik kentler hiçbir
zaman tek baúına ve ba÷ımsız olarak iúleyen birimler olmamıútır. Çevreleri ile ekonomik, askerî
ve kültürel bir sentez oluúturmaktaydılar. Amacımız, Pergamon metropolü ile komúu kentler
arasındaki iliúkinin bir liman kenti ve iki kara kentinin araútırılması ile aydınlatılmasıdır.

Pergamon gibi geleneksel ve büyük bir projenin amaçlarından biri de mutlaka devamlı
olarak geçmiú yıllardaki kazıları tekrar gözden geçirip bazı anıt ve buluntu komplekslerinin
yeniden ele alınmasıdır. Yeni araútırma programına göre güncel ana çalıúma alanı Hellenistik
yapılar ve buluntulardır. Bunun yanı sıra prehistorik, Roma ve Bizans dönemleri üzerine
araútırmalar da sürdürülmektedir.
Pergamon kazılarında ayrıca önemli yapıların korunmasına ve sunumuna özen
gösterilmektedir. Güncel olarak çabalarımız, antik Pergamon’un aúa÷ı kentine yöneliktir.
Akropol ile tarihî yerleúme arasındaki bu alan köprü vazifesi görmekte oldu÷undan kaliteli
bir kültür turizmi için önemlidir. Bu nedenle Kızıl Avlu’nun güney kulesi ve çevresinin
konservasyonu ve bir müze hâline getirilmesi için geniú kapsamlı bir proje yürütülmektedir.
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PERGE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Aksu Beldesi

ørtibat Telefonu

: 0242 426 39 98

e-mail

: habbas@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Haluk

Soyadı

: Abbaso÷lu

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1943 yılında do÷du. østanbul Erkek Lisesi’ni 1960, ardından
østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümü’nü 1965
yılında bitirdi. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün burslusu olarak Almanya’da Marburg ve
Heidelberg üniversitelerinde e÷itimine devam etti. Akademik hayatı 1970 yılında østanbul
Üniversitesi’nde asistan olarak baúladı, aynı yerde doktorasından sonra 1983’te doçent,
1989’da profesör oldu. 1990-1991 e÷itim ö÷retim yılında Almanya Giessen Üniversitesi’nde
misafir profesör olarak ders verdi. Hâlen østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü baúkanı, Antalya Bölgesi Arkeoloji Araútırmaları Merkezi müdürü, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlı÷ı Perge kazısı baúkanıdır. Ayrıca 1990-2007 yılları arasında T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlı÷ı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Antalya Bölge Kurulu üyeli÷i ve son
yıllarda bu kurulun baúkanlı÷ını yapmıútır. Bunların yanı sıra Türkiye ICOMOS Milli Komitesi,
T.C. Tarihi Kentler Birli÷i Danıúma Kurulu, Suna-ønan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araútırma
Enstitüsü Danıúma Kurulu, Alman ve Avusturya Arkeoloji Enstitüleri muhabir, Ernst-Kirsten
Gesellschaft (Stuttgart) Tarihi Co÷rafya Araútırmaları Derne÷i kurucu üyesi ve Türk Eskiça÷
Bilimleri Enstitüsü Derne÷i asbaúkanı ve ARIT-Türk Amerikan ølmi Araútırmaları Enstitü
Derne÷i baúkanıdır.
Ö÷rencili÷i ile baúlayan, yaklaúık elli yıla yakın süreden beri Antalya bölgesinde çeúitli
kazı ve arkeolojik çalıúma, koruma ve onarıma yönelik uygulamalara katılmıú olup bilimsel
çalıúmaları ve yayınlarının önemli bir kısmı bu bölge arkeolojisi ile “Perge Kazı ve Onarım
Çalıúmaları”yla ilgilidir.

PERGE KAZISI
Perge’de ilk kazı, 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel baúkanlı÷ında kentin
Batı Nekropolis’inde yapılmıútır. Bir yıl süren bu kazının ardından, yine Mansel baúkanlı÷ında,
1953-1957 yılları arasında ve 1967’den itibaren sürekli kazılara baúlanmıútır. Mansel’in vefatı
üzerine 1975-1987 yılları arasında kazılar Prof. Dr. Jale ønan baúkanlı÷ında yürütülmüútür.
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1988 yılından itibaren Prof. Dr. Haluk Abbaso÷lu baúkanlı÷ında yürütülen kazılarda,
daha önceki yıllarda kazılan resmî binaların ve ele geçirilen çok sayıdaki heykelleri yapan
Pergelilerin sosyal yaúamlarını ve bu insanların nasıl evlerde oturduklarını aydınlatmak
için yapılan kazılarda, konutların Hellenistik plan gelene÷ini devam ettirdi÷i ve uzun yıllar
kullanıldı÷ı saptanmıútır.
Perge’deki son yıllarda yapılan kazılarda soruna yönelik iki proje a÷ırlık kazanmıútır.
Bunların birincisinde Hititlerin baúkenti Hattuúa’da bulunan bronz bir levhada adı geçen sınır
kenti Parha’nın Perge olarak de÷erlendirilmesi sonucunda, kentin Roma Dönemi öncesini
araútırmak amaçlanmıú, bu ba÷lamda akropoliste yapılan çalıúmalarda Kalkolitik Ça÷a kadar
inen buluntular ele geçirilmiútir. Böylece Perge’nin yerleúim tarihinin bilinenden çok eskiye
dayandı÷ı saptanmıútır.

Di÷er projede ise 1. Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde olmasına karúın özel
mülkiyette bulunan kentin Batı Nekropolisi’ni, kaçak kazıları önlemek amacıyla araútırmak
amaçlanmıútır. Burada 1994 yılından günümüze kadar sistemli yürütülen kazılarda görkemli
mezar yapılarının yanı sıra çok sayıda çeúitli tipte mezarlar ve zengin bezemeli mermer lahitler,
zengin buluntularıyla ortaya çıkartılmıútır.
Perge’de kazı çalıúmalarının yanı sıra onarıma yönelik uygulamalara da önem verilmiútir.
Bu ba÷lamda “Güney Hamam” frigidariumunun kuzey duvarı onarılmıú, Hellenistik kapının
kulelerinin konsolidasyon çalıúmalarına 2007 yılında baúlanmıútır. Anastylosis kapsamında
Tacitus Caddesi, kuzey-güney do÷rultulu sütunlu cadde, “Güney Hamam”, palaestra ve agora’da
çok sayıda postament, sütun kaidesi ve yüzü aúkın sütun onarılarak aya÷a kaldırılmıútır.
Mozaik corpusu çerçevesinde agora ve “Güney Hamam”ın mozaikleri tekrar açılarak,
konservasyonu yapılmıú, fotogrametrik belgelenerek ça÷daú yöntemlerle tekrar kapatılmıútır.
Koruma ve onarım çalıúmaları, müzeye teslim edilen tüm küçük eserlerde de uzman
konservatörler nezaretinde gerçekleútirilmiútir. Ayrıca “Batı Nekropolis”te ortaya çıkartılan
tüm mezarların üzerleri kaldırılabilir bir çatı sistemiyle örtülerek koruma altına alınmıútır.
Bu uygulamaların dıúında Demetrios Apollonios Takı, tiyatro ve stadionun onarım projeleri
hazırlanmıú, gerekli kurul onayı alınmıútır.
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PESSøNUS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Eskiúehir

ølçesi

: Sivrihisar

Köyü

: Ballıhisar

ørtibat Telefonu

: 00/90/222/7243354
00/32/476/542023

e-mail

: johnny.devreker@ugent.be

KAZI BAùKANININ
Adı

: Johnny

Soyadı

: Devreker

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Gent Kraliyet Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Jonny Devreker, 1965 yılında Belçika Gent Üniversitesi’nden
mezun oldu. 1965 yılında asistan, 1977 yılında doçent, 1985 yılında profesör, 1990 yılında
ordinaryüs profesör oldu. 2005 yılında dekanlık görevine getirildi.
1967 yılından itibaren asistan olarak katıldı÷ı Pessinus kazılarının hâlen kazı baúkanlı÷ı
görevini sürdürmektedir.
Pek çok ülkede ve Türkiye’de konferanslar veren Devreker’in Pessinus üzerine yüzden
fazla yayını bulunmaktadır.

PESSøNUS KAZISI
Gent Üniversitesi’nden Prof. Pieter Lambrechts tarafından 1967’de baúlatılan kazıların
esas amacı Kybele tapına÷ının bulunmasıydı. Bu, kültü ilk önce bütün Yunan dünyasında ve
sonra da Roma dünyasında yayılan tanrıçanın ana mabedidir. Pessinus kazıları Batı Avrupa
tarihine de önemli katkılarda bulunmuútur. M.Ö. 25’te Galatya Krallı÷ı’nı kuran fakat büyük
ölçüde bilinmeyen üç Kelt aúiretinden birisi olan Tolistobogioi’in idarî merkezi olmuútur.
Bugünkü kazılar eski metropolün kalbiyle ilgilidir ve araútırma Pessinus projesinin ilk amacına
yönlendirilmiútir: Tanrıça Kybele’nin orijinal mabedinin yerini tespit etme ve inceleme. Üstelik,
köyün planlanan nakli, arkeologlar için yeni, uzun vadeli araútırmalara açılmıútır. Eski seyyahlar
tarafından bulunan ve yazılan bazı tapınaklar, hamamlar ve evlerin çok oldu÷u semtler, jeoelektrik araútırmayla yerleri tespit edilen di÷er bina yapıları açık kalmıútır. Pessinus Araútırma
Merkezi’nin kurulması bu eúsiz arkeolojik sitin tarihini çıkarmak ve ilmi fonksiyonlarının geniú
bir kitleye ulaúması için ileri bir adımdı.
Gent Üniversitesi’nin Belçikalı ekibi 1967 ve 1973 arasında birkaç alanda arkeolojik
araútırmalar yapmıútır. Strabon ve Livius gibi klasik yazarlar tarafından övülen mabet
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bulunamazken, esas Roma úehir merkezinin bazı anıtsal parçaları kazılmıútır. Kazılar, eúsiz
kanalizasyon sistemi ve portikalı meydanla ya da agorayla ba÷lantılı daha eski anıtsal bir binanın
yerine dikilen, kesinlikle en görkemli anıt olan, imparatorluk tapınak-tiyatro kompleksini, bir
nekropolü (M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 5. yüzyıla kadar) ve evlerin çok oldu÷u geç Roma semti ve
deposunu içermektedir. Ballıhisar ve çevre köylerde bulunan kitabelere dayanan bazı kısmi
etütler, úehrin daha geniú kontekstinde ve arazisinde daha iyi bilgi vermiútir.
Prof. Lambrechts’in 1974’te ani ölümünden sonra arkeolojik kazılar 1987’de Prof.
John Devreker’in idaresi altında devam ettirilmiútir. Bu ikinci safhanın baúlangıçtan itibaren
multidisipliner karakteri vardır ve amacı eski sitin ayrıntılı stratigrafisi ve yerleúimin úehirleúme
geliúiminin açık olarak iç yüzünü kavramaktır.

Bu maksatla kazılar, Hellenistik-Roma mezarlı÷ının ve bir Bizans kalesinin ortaya
çıkarıldı÷ı úehrin kenarındaki yüksek plato olan ‘akropolis’ denilen en yüksek noktada
baúlatılmıútır. Sondajlar serisi bu alanı stratigrafik ve kronolojik olarak úehrin merkezine
ba÷lamaktadır. Böyle yapılarak eski úehrin evleri, bir villa ve Hagia Sophia denilen kilise
ortaya çıkarılmıútır. Bu, Preklasik Dönem boyunca insan ikâmetinin en eski geliúimini daha
fazla kavrama olana÷ını vermiútir. ùimdiki araútırma etkinlikleri, úehrin politik merkezindeki
(tapınak-tiyatro ve agora alanı) kazıların tamamen bitirilmesini amaçlamaktadır.
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PHOKAøA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Foça

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 05445240828

e-mail

: phokaia_excavations@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ömer

Soyadı

: Özyi÷it

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 1949 yılında Balıkesir øli’nin Ayvalık ølçesi’nde do÷du. ølk ve
orta ö÷renimini Ayvalık’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi,
Klasik Arkeoloji Bölümü’nü 1970 yılında bitirdi. Aynı bölümde Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın
danıúmanlı÷ında yüksek lisans ve doktora çalıúmaları yaptı.
1971-1976 tarihleri arasında beú yıl boyunca Kültür Bakanlı÷ı Eski Eserler ve Müzeler
Müdürlü÷ü’ne ba÷lı Bergama Arkeoloji Müzesi’nde müze asistanı olarak görev yaptı. Müzede
çalıútı÷ı yıllarda birçok yerli ve yabancı kazılarda Bakanlık temsilcili÷i görevinde bulundu. 1977
yılından bu yana Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde görev yapıyor ve hâlen aynı fakültede
ö÷retim üyeli÷i görevini profesör olarak sürdürüyor.
1970 yılından bu yana birçok arkeolojik kazıda görev yaptı. Bayraklı (Eski Smyrna),
Erythrai, Gryneion kazılarında kazı üyesi olarak çalıútı. Pergamon Akropolisi’nin arkasında
bugün Kestel Barajı suları altında kalan seramik atölyeleri alanında 1985-1988 yılları arasında
dört mevsim boyunca kurtarma kazıları gerçekleútirdi. 1989 yılından beri Foça’daki antik
Phokaia kentinde arkeolojik kazılar yapmakta ve bu kazıları yönetmektedir.
1985 yılında Paris Louvre Müzesi’nde C.N.R.S. burslusu olarak incelemelerde bulundu.
1987, 1991 ve 2004 yıllarında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün davetlisi olarak Berlin’de bilimsel
araútırmalar yaptı. øtalya’da Catania Üniversitesi’nde 1998 yılında yüksek lisans dersleri verdi.
1989 yılından bu yana Yunanistan, øtalya, Fransa ve øspanya’da düzenlenen çok sayıda kongre,
sempozyum ve kollokyuma katıldı. Helenistik Dönem serami÷i ve Arkaik Dönem plasti÷i
üzerine bildiriler sundu. Yine bu ülkelerde Phokaia kazıları üzerine birçok konferans verdi.
1995-2001 yılları arasında øzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
üyeli÷i ve baúkanlı÷ı yaparak, øzmir ve çevresinin kültürel ve do÷al varlıklarının korunmasında
önemli bir çok karara imza attı.

210

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

PHOKAøA KAZISI
Foça’da bilimsel nitelikli ilk kazılar, 1913 yılında Felix Saritaux tarafından baúlatıldı.
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın kazıları ise, Foça’daki ikinci dönem kazılarını oluúturur. Üçüncü
dönem kazılarının baúlama tarihi ise 1989 yılıdır. Katılımlı kazı olarak ele alınan bu kazılar,
1992 yılında Ömer Özyi÷it’in baúkanlı÷ında Bakanlar Kurulu kararlı kazıya dönüútürüldü. Bu
son dönem kazıları sırasında oldukça önemli sonuçlara ulaúıldı:
Antik kentin kuruluúu, Eski Tunç Ça÷ına kadar geriye çekildi. Kentin ilk kez, bugünkü
antik kentin ve modern yerleúimin güneyindeki yamaçlarda kuruldu÷u anlaúıldı. ølk yerleúim
alanında yapılan kazılarda, Geç Tunç Ça÷ına iliúkin bir oval ev ile ø.Ö. 11. yüzyıla tarihlenen
çelik üreten bir atölye ile karúılaúıldı. Bu atölyenin üzerinde ø.Ö. 10. yüzyıl baúlarına tarihlenen
iki oval evin varlı÷ı da ortaya çıkarıldı.
Herodotos’un sözünü çokça etti÷i, ø.Ö. 590-580 yıllarına tarihlenen ünlü Phokaia
surları ile 1992 yılı kazıları sırasında karúılaúıldı. Bir tümülüsün dolgusu içerisinde ele geçirilen
bu surların, oldukça iyi korundu÷u görüldü. Antik Dönemde uzunlu÷u 7-8 km.ye varan bu
surların çevreledi÷i alanın büyüklü÷ü, Phokaia antik kentinin ø.Ö. 6. yüzyılın baúlarında
dünyada oldukça büyük bir kent oldu÷unu gösterir.
1991 yılı kazıları, Phokaia
Tiyatrosu’nun varlı÷ını ilk kez ortaya
koydu. Bir bölümü ortaya çıkarılan
tiyatronun, Anadolu’da bilinen en
eski tiyatro oldu÷u anlaúıldı (ø.Ö.
340-330).
Yapılan kazılarda, Kybele
kültürünün Phokaia’da oldukça
güçlü oldu÷unu ve Phokaialılar’ın bu
tapımı, deniz ötesindeki kolonilerine
götürdü÷ü görüldü.
Modern kentin birçok yerinde
yapılan kazılarda, Arkaik Dönem
kentinin oldukça geniú bir alana
yayıldı÷ı ve ø.Ö. 650 ile 546 yılları
arasında Phokaia’nın en görkemli
zamanını yaúadı÷ı ortaya çıkarıldı. Bu döneme iliúkin sur duvarları ve ele geçirilen sunak
yapılarının ötesinde, Athena Tapına÷ı’nda da kazılar yeniden ele alındı. Bu kazılar, Athena
Tapına÷ı’nın ø.Ö. 6. yüzyılın baúlarında yapıldı÷ını ve øon mimarlı÷ının en eski örneklerinden
biri oldu÷unu ortaya koydu.
2000-2001 yıllarında Foça’ya 7 km. uzaklıkta bulunan Pers Mezar Anıtı’nda kazı,
restorasyon ve çevre düzenlemesi gerçekleútirildi. Yapılan çalıúmalara göre bu mezar anıtının
Perslere ait Anadolu’daki en eski mezar anıtı oldu÷u ve ø.Ö. 546 yılının ilk yarısında Sardes
Savaúı’ndan hemen sonra Pers Kralı Kyros tarafından yaptırıldı÷ı ortaya kondu. Buna göre
bu anıtın, Pers, Lydia ve øonialı ustaların ortak projesi olarak gerçekleútirilen, øran’daki
örneklerinin prototipi konumunda oldu÷u anlaúıldı.
Kent, Hellenistik ve Roma dönemlerinde küçüldü ve önemini yitirdi. Küçülen kent,
Roma ømparatorluk Döneminde ele geçirilen birçok seramik çöplü÷ü depozitinden anlaúıldı÷ı
üzere büyük bir seramik endüstrisi merkezi durumuna geldi.
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POMPEøOPOLøS (PAPHLAGONøA) KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kastamonu

ølçesi

: Taúköprü

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0049-(0)89-28927694
0090-(0)538-9222230

e-mail

: summerer@lmu.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Lâtife

Soyadı

: Summerer

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Münih Ludwig-Maximilians-Üniversitesi

Özgeçmiúi
: ølk ve orta ö÷renimini Türkiye’de yaptı. Münih Üniversitesi’nde
klasik arkeoloji, klasik filoloji, eskiça÷ tarihi ve etnoloji ö÷renimi gördü. 1993 yılında master
tezini klasik ça÷ mezar stelleri ikonografisi konusunda yaptı. Daha sonra bilimsel ilgi alanını
Karadeniz Bölgesi arkeolojisine yöneltti. Doktora tezini 1996 yılında Amisos’ta (bugün
Samsun) Helenistik piúmiú toprak figürünleri üzerine yaptı. Bu tez 1999 yılında “Hellenistische
Terrakotten aus Amisos. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des Pontosgebiets” adıyla kitap
hâlinde yayınlandı. Daha sonra Münih “Staatliche Antikensammlungen Müzesi”nde “Hauch des
Prometheus” sergi projesinde çalıútı. Bunun yanında bir süre Moskova Goethe Enstitüsü’nün
Rusya seminerlerinde görev yaptı. 1999 yılından beri Münih Üniversitesi’nde, Klasik Arkeoloji
Bölümü’nde araútırmacı ve ö÷retim üyesi olarak görev yapmakta. 2005 yılında Karadeniz
Kapadokyası bölgesindeki Demir Ça÷ı yerleúmelerinde bulunan Arkaik Dönem mimari
terrakotta levhalar ve çatı kiremitlerini konu alan doçentlik tezini bitirdi. Bu tez “Architektur
und Akkulturation. Griechische Tondächer im kappadokischen Kontext” adıyla kitap olarak
önümüzdeki yıl yayınlanacaktır.
Yukarıda adı geçen kitaplarının yanında çok sayıda makalesi ve eleútirisi
bulunmaktadır.

POMPEøOPOLøS KAZISI
Antik kent ismini, kurucusu olan ve meúhur Romalı kumandan Pompeius Magnus’tan
(ø.Ö. 106–48) almıútır. Pompeius, Pontus Kralı VI. Mithradat’ı, ø.S. 66 yıllında yenince,
Karadeniz Bölgesi’nin iç kısımlarında kurdu÷u yedi yeni úehire Romalı eski askerleri
yerleútirmiútir. Pontus et Bithynia eyaletini oluúturan bu kentlerin en büyü÷ü Pompeiopolis
idi. Kentin erken tarihi hakkındaki bilgiler daha ziyade Amaseialı (bugün Amasya) co÷rafyacı
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Strabon’dan sa÷lanmaktadır. Buna göre Pompeius, kenti ø.Ö. 65 veya 64 yıllında Amnias Nehri
kıyısında (bugün Gökırmak) kurmuútur.
Pompeipolis’in yeri daha 19. yüzyıl baúlarında o zamanın Sinop’taki Fransız konsolosu
Pascale Fourcade tarafından yazıtlara dayanarak tespit edilmiú fakat bunu kazılar takip
etmemiútir.

Pompeiopolis’in tahriplerle yok olmasını ve unutulup gitmesini önlemek için Münih
Ludwig-Maximilians-Üniversitesi’nin Klasik Arkeoloji Enstitüsü 2006 yılında Lâtife Summerer
baúkanlı÷ında yeni bir kazı projesi baúlatmıútır. Kazı ekibinde çeúitli üniversitelerden (Aarhus,
Bordeaux, Mainz, Roma ve Zürich) de÷iúik dallardan uzmanlar (arkeologlar, bizantologlar,
jeofizisyenler, jeodetler, mimarlık tarihçileri, epigraflar ve numismatlar) yer almaktadır.
Bu projenin amacı antik kentin kalıntılarının ayrıntılı olarak araútırılması, úehir tarihinin
açıklı÷a kavuúturulması ve Kuzey Anadolu Bölgesi’ndeki Roma Devrinde olan kentleúmenin
anlaúılmasıdır.
Kapsamlı topografik ve jeofizik çalıúmalar ile belirli noktalarda yapılan kazılar aracılı÷ıyla
kent yapılaúması ve úehir planlamasında çeúitli dönemlerde olan de÷iúikler hakkında ayrıntılı
ve anlamlı bilgiler edinilmeye çalıúılmaktadır. Daha ziyade resmî binalar, toplantı ve pazar
yerleri, mabetler, ve kiliseler, tiyatro, gymnasium ve hamam gibi umumi e÷lence yerleri, bunun
yanında özel kullanılan evler ve mezarlar araútırmaların odak noktasını oluúturmaktadır.
øki yıldır süren çalıúmalarımızda antik kent hakkında çeúitli önemli veriler ortaya
çıkmıútır: Kentin yayıldı÷ı alan, geç antik sur duvarlarının gidiúi, hamamlar, tapınak, tiyatro,
forum, marcellum ve gymnasium gibi merkezî binaların yerleri magnetometre ölçümleriyle
açı÷a kavuúturulmuútur. Yüzey araútırmalarında çok sayıda mermer mimari parçalar ve
mermer kaplamalar bulunmuútur. Bunlar kentte ithal mermerlerle süslü görkemli binaların
bulundu÷unu kanıtlamaktadır. Belirli bölgelerde yapılan kazı açmaları kentteki yapılaúma
katları hakkında önemli veriler açı÷a çıkarmıútır. Ayrıca Geç Roma Devrinden kalmıú
villalardan çok zengin bir úekilde döúenmiú ortasında bir tanrıça veya bir sembollün simgesi
olan bir mozaik taban ortaya çıkarılmıútır.
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PORSUK HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Ni÷de

ølçesi

: Ulukıúla

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

:-

KAZI BAùKANININ
Adı

: Dominique Paul

Soyadı

: Beyer

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

:-

Özgeçmiúi

:-

PORSUK HÖYÜK KAZISI
1968 yılında Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Olivier Pelon tarafından
baúlatılan kazı çalıúmalarına 2003 yılından bu yana Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına Prof.
Dr. Dominique P. Beyer baúkanlı÷ında devam edilmektedir.
Höyü÷ün en üstünde Roma yerleúmesi vardır. Alçı taúından çamur harç kullanılarak
yapılmıú yapılara ait taú duvarlar oldukça tahrip olmuú durumdadır. Hellenistik Dönem
duvarları da aynı özellikleri göstermektedir. Magazin tipinde yapılar açı÷a çıkarılmıútır.
Yapılan kazılar sonucunda Demir Ça÷ında yo÷un bir yerleúmenin oldu÷u anlaúılmıútır.
Taú temel üzerine inúa edilmiú kerpiç duvarlı yapılar ortaya çıkarılmıútır. Hitit Döneminde ise
taú temel üzerine kerpiç ve ahúap yapı malzemesi kullanılmıútır. Büyük bir yangınla sona eren
bu yapı katının altında daha eski bir döneme ait bir sur ve teras duvarı vardır en altta ana kaya
yer almaktadır.
Höyü÷ün batısında Aliúar IV’e tarihlenen sur duvarları ve kuleler bulunmuútur ve kentin
giriú kapılarından biri ortaya çıkarılmıútır. Taú temel üzerine ahúap ve kerpiç kullanılarak
yapılan kapı araziye uydurulmuú ve yukarıya do÷ru meyilli yapılmıútır. Giriúin baúlangıcındaki
kerpiçler kemer úeklinde örülmüútür. Kapının iki tarafında birer kule vardır. Daha sonraki
dönemlerde bu kapı magazin olarak kullanılmıútır.
Güney sur duvarlarında yapılan kazılarla, bu alanda en üstte Frig, en altta Hitit kültür
katı olmak üzere 4 tabakanın yer aldı÷ı anlaúılmıútır.
Porsuk Höyük kazısı ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlü÷ümüz arúivinden derlenmiútir.
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Höyü÷ün do÷u kesiminde, Hellenistik, Roma ve Geç Antik Ça÷ı kapsayan üst tabakaların
kazısı, höyü÷ün do÷u ve özellikle güney yamaçlarında ise Tunç ve Demir Ça÷ı tabakalarının
açı÷a çıkarılması amacıyla çalıúmalar gerçekleútirilmiútir.

Höyü÷ün batı kesiminde ise, Tunç ve Demir Ça÷ı tabakalarında stratigrafik kontroller,
restorasyonlar, koruma amaçlı ön çalıúmalar, batı poternine (Hitit Dönemi ve Demir Ça÷ı)
giriúinin yeniden düzenlenmesine iliúkin çalıúmalar gerçekleútirilmiútir.
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PRøENE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Söke

Köyü

: Güllübahçe

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: W.Raeck@em.uni-frankfurt.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Wulf

Soyadı

: Raeck

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Frankfurt am Main Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 4.4.1950 tarihinde Berlin’de do÷du. 1971-1980 Bonn,
Hamburg ve Göttingen üniversiteleri Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Klasik Filoloji ve Eski
Ça÷ Tarihi bölümlerinde e÷itim aldı. 1980/81 Alman Arkeoloji Enstitüsü seyahat bursunu
kazandı.
1980 Bonn Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doktora çalıúmasını tamamladı.
1987 Münih Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doçent, 1994-1996 Greifswald
Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde profesör unvanını aldı.
1981-1994 Münih Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde asistan; 1996- Frankfurt
am Main Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı baúkanı; 1999/2000 Frankfurt am Main
Üniversitesi Dil ve Kültür Bilimleri Bölümü dekanı; 2003-2005 Frankfurt am Main Üniversitesi
Dil ve Kültür Bilimleri Bölümü Yüksek Ö÷renim dekanı olarak görev yaptı.
1973-1975 Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon kazıları; 1982-1995 Pergamon
Traianus Tapına÷ı kazılarının idaresi (Alman Arkeoloji Enstitüsü); 1998 Priene arkeolojik kazı
calıúmalarının idarecisi olarak kazılara katıldı.
2001 yılından beri Priene kazılarının baúkanlı÷ını sürdürmektedir.

PRøENE KAZISI
19. yüzyılın sonunda kentin üçte biri kazılmıú durumdaydı. 1998 yılından bu yana devam
eden kazılar ve mimari araútırmaların amacı kentin, M.Ö. 4. yüzyıldan Roma Dönemine kadar
geliúimi ve de÷iúimini evreleri içerisinde belirleyerek tarihlemekti. Bu do÷rultuda yürütülen
çalıúmaların a÷ırlık noktasını agora ve çevresindeki bouleuterion ve prytaneion, Athena
Tapına÷ı Kutsal Alanı, kentin kuzeybatı ve do÷usundaki konut yerleúimleri oluúturmuútur.
Son çalıúmalar ise Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı ile yerleúimin kuzey sonundaki úimdiye dek
araútırılmamıú kült alanlarında yürütülmektedir. Mısırlı Tanrılar Tapına÷ı’nın en eski evresi ve
216

ULUSLARARASI KAZI, ARAĨTIRMA VE ARKEOMETRć SEMPOZYUMU’NUN 30. YILI ANISINA

TÜRKćYE ARKEOLOJćSć

Hellenistik Dönemde geçirmiú oldu÷u de÷iúimler henüz cevaplandırılamamıútır. Lakin bugüne
ulaúmıú tapınak podyumu M.Ö. 1. yüzyıl sonrasına aittir.
Kentteki di÷er araútırmalar, úimdiye dek dikkate alınmamıú Geç Antik Ça÷ ve Bizans
Dönemi yapı kalıntılarını da içermektedir.
Araútırmaların bir di÷er bölümünü ise keramik buluntularının incelenmesi
oluúturmaktadır. Elde edilen sonuçlar yapıların belirlenmesi ve tarihlendirilmesine olanak
sa÷lamakta ve çanak çömlek üretimi, ticaret ve kent ekonomisine açıklık kazandırmaktadır.

Arkeolojik kazılara paralel olarak her yıl koruma ve onarım çalıúmalarına devam
edilmektedir. Bu konuda en önemli amaç yıkılma tehlikesi gösteren yapıların sa÷lamlaútırılması
ve antik yapı kalıntılarını ziyaretçilere görsel açıdan daha iyi bir biçimde sunularak bu yolla
anlaúılmalarını kolaylaútırmaktır.
Araútırmalar Alman Araútırma Toplulu÷u ve Alman Arkeoloji Enstitüsü østanbul úubesi
tarafından desteklenmektedir.
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RODøAPOLøS KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Kumluca

Köyü

: Sarıcasu

ørtibat Telefonu

: 0.536.3210556

e-mail

: ncevik@akdeniz.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nevzat

Soyadı

: Çevik

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Akdeniz Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 13.11.1962 yılında Malatya’da do÷du. (1981-1992) lisans, yüksek
lisans, doktora e÷itimini Atatürk Üniversitesi, FEF Klasik Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı.
(1993-1995) Akdeniz Üniversitesi, Likya Uygarlıkları Araútırma Merkezi’nde uzman, (19951997) Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde yardımcı doçent, (1997-2003) aynı
bölümde doçent ve (2003) profesör unvanını aldı.
1993–2000 Likya Uygarlıkları Araútırma Merkezi müdür yardımcılı÷ı, 2001-…Akdeniz
Üniversitesi Araútırma Projeleri Birimi Yönetim Kurulu üyeli÷i, 2003-…Arkeoloji Bölümü
baúkanlı÷ı, 2004-…Akdeniz Üniversitesi Senatosu üyeli÷i, 2004- Sosyal Bilimler Enstitüsü
müdürlü÷ü, 2005-2006 Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu üyeli÷i, 2007…Güzel Sanatlar Enstitüsü müdürlü÷ü, 2007-…Akdeniz Üniv. Sualtı Araútırma ve Uygulama
Merkezi kuruculu÷u, 2007- …Müzecilik Anabilim Dalı kurucu baúkanlı÷ı görevlerinde
bulundu.
Uzmanlık alanları; Eskiça÷ mimarisi, Roma mimarisi, kaya mimarlı÷ı, ölü gömme
gelenekleri ve mezar mimarisi, alan arkeolojisi, Likya, müzecilik, Urartu’dur.
1988–2000 “Patara Arkeolojik Kazıları” (bilimsel üye), 1993–2000 “Tlos ve
Territoriumu Yüzey Araútırmaları” (bilimsel üye), 1993–1996 “Kent Antalya’nın Arkeolojik
Envanteri Projesi” (baúkan), 1997–2001 “Trebenna ve Çevresi Yüzey Araútırmaları” (baúkan),
2006-…”Rhodiapolis Kazı ve Araútırmaları” (baúkan), 2002-2007
“Bey Da÷ları Yüzey
Araútırmaları” (baúkan) çalıúmalarına katıldı.
RODøAPOLøS KAZISI ve ÇEVRESø YÜZEY ARAùTIRMALARI
Antalya øli, Kumluca ølçesi’nin hemen kuzeyindeki Sarıcasu Köyü’nün arkasında
yükselen, denizden 300 m. yüksekli÷indeki tepe ve çevresinde kurulmuútur. Akropol üstü
kalıntılar dıúında tepenin do÷u ve güneyindeki yamaç yapılarla doludur. 1842’de ilk bilimsel
ziyaretçi Spratt “oldukça fazla kalıntıyla karúılaútı÷ını” söyler. ølk kapsamlı inceleme Viyana
Küçük Asya Komisyonu üyeleri Ernst Krickl ve Otto Benndorf’un birlikte yaptı÷ı 1892 yılı
Opramoas yazıtları çalıúmalarıdır. ølk kazılar ise tarafımızdan 2006 yılında baúlatılmıútır.
2006 ve 2007 yıllarında tiyatro, hamam, agora, iki katlı stoa, Opramoas Tapınak Mezarı,
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Opramoas Stoası tamamen kazılmıútır. Kilise, G yapısı ve cadde çalıúmaları da 2007 yılında
baúlatılmıútır.
øsmi nedeniyle ilk kuruluúunun Rodos kolonisi oldu÷u sanılır. Theopompos’un
belirtti÷ine göre Rhodiapolis, adını Mopsos’un kızı Rhodos’tan alır. Ancak, yazıtlardan
bilinen eski adı olan “Wedrei (Wedrennehi/Wedrenni)”, Rhodiapolis adını almadan önce de
burada yerli bir yerleúim oldu÷unu göstermesi bakımından önemlidir. Dynast Trbbenimi’nin
Rhodiapolis’te sikke bastırdı÷ı bilinmektedir. Likya Birli÷i’nin üyesidir. Rhodiapolis ve Gagai
sikkelerinde “Likyalı” oldukları belirtilir. Henüz kazının 2. yılında, ø.Ö. 8. yüzyıl seramikleri
çıkmaya baúlamıútır. Kentin hemen güneydo÷usunda, Gagai’de, ma÷arada buldu÷umuz
ølk Tunç Ça÷ı serami÷i aslında bu bölgede çok daha önceden yerli yerleúimler oldu÷unu
kanıtlamaktadır.
Kentin en ünlü simaları Opramoas ve Herakleitos’tur. En ünlü yapısı da Opramoas’ın
anıt mezarıdır. Antonius Pius döneminde (ø.S. 138-161) yaúamıú olan bu kiúi Likya’nın en
zengin adamıydı ve en ünlü hayırseveriydi
(Euergetes). Tüm Likya’da ünlü ve
zengin akrabaları vardı. Ataları Likya
Birli÷i’nde Lykiarkhia, Strategia ve
Hipparkhia gibi çok yüksek makamlara
gelmiúlerdi. Opramoas’ın ilk görevi ø.S.
114 yıllarında arkhipylakia olmuútur. 136
yılında imparator kültü baúrahibi, Likya
Birli÷i yazmanı ve lykiarkhos olmuútur.
Çok kez onurlandırılmıútır. Opramoas,
Likya’da 31 kente toplamda 2-3 milyar
dinar yardım etmiútir.
Tüm bu yardım listesi ve
onurlandırmalar
yanında
Roma
kayzerleriyle olan mektuplaúmalarını
içeren 12 yazıt, prokuratorlardan gelen 19
mektup, Likya Birli÷i’ne ait 33 doküman
Opramoas’ın anıt mezarı duvarlarını doldurmaktadır. Bu yazıt, dünyanın en uzun Eski Yunanca
yazıtı olma özelli÷ini taúımaktadır.
Görülen en erken mimarlık izi –úimdilik- klasik Likya kaya mezarlarıdır. Helenistik
Dönem yapılaúması Ptolemaioslar egemenli÷inde gerçekleúmiú olmalıdır. Mimari karúılı÷ı
úimdilik tiyatronun kaveasıdır. Görünen kalıntılar ço÷unlukla Roma ve Bizans dönemlerine
aittir. Hamamdan baúlayıp, batı kapısında sonlanan cadde ve ona ba÷lı sokaklar úehir planını
biçimler. Rodiapolis’in en önemli farkı úehirciliktir. Tüm yapılar kompakt bir planlamayla
bir arada ve organik ba÷lantılı planlanmıútır. Tiyatro, stoalar, agora gibi yapılardan oluúan
kent-kamu merkezi neredeyse tek bir yapı komplexi gibidir. Yapı aralarında sadece cadde ve
sokaklar bulunmaktadır. Tepe yerleúimi zorlukları büyük bir baúarıyla çözülmüútür. Yamaçlar,
yüzlerce ton kapasiteli çok sayıda sarnıçtan oluúan fonksiyonlu teraslara ve yapı düzlüklerine
dönüútürülmüútür.
1500 kiúilik tipik Helenistik tiyatro Roma döneminde de sahne binası ekiyle
kullanılmıútır. Likya’nın en erkenlerinden biridir ve iyi korunarak günümüze gelmiútir.
Opramoas terası altındaki teras iki katlı stoanın ve önünde paralel uzayan agoranın bulundu÷u
alandır. Kuzeydo÷u ucunda eksedra yer alır. Agoranın güney tarafında sebasteion, asklepeion
ve kütüphane bulunur. Kentte biri yuvarlak 3 tapınak vardır. Bunlar, Nemesis, Fortuna ve
Asklepeios’a adanmıútır. Herakleitos ve Opramoas tarafından yaptırıldıklarını yazıtlardan
biliriz. Akropolde Roma ve Bizans yapıları görülür. Bunların en büyü÷ü Bizans kilisesidir.
Akropol çevresi ise erken yapılar ve malzemeleri kullanılarak bir kastrona dönüútürülmüútür.
Akropoldeki en belirgin ve anıtsal Roma dönemi yapısı bir kenotaphtır. Bundan baúka
Pyrtaneion, çeúme binası ve çok sayıda villa ve konut gibi Roma yapıları da izlenirken yazıtlardan
edindi÷imiz bilgilere göre bir gymnasium ve bir de toplantı salonu bulunmaktadır.
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SAGALASSOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Burdur

ølçesi

: A÷lasun

Köyü

:-

ørtibat telefonu

: 0248731 23 69

e-mail

: info@sagalassos.be

KAZI BAùKANININ
Adı

: Marc Jules Clémentine

Soyadı

: Waelkens

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Katholieke Universiteit Leuven

Özgeçmiúi
: Marc Waelkens 1948’de Waregem/Belçika’da dünyaya
geldi. Altı yaúında tutku duymaya baúladı÷ı antik tarih ve arkeoloji e÷itimini 1970’te Gent
Üniversitesi’nde tamamladı ve 1976’da doktor unvanını aldı.
Araútırmalarına, 1977’de von Humbold Bursu ile Bonn’da; 1978-79’da “Center for
Hellenic Studies, Washington”da; 1982’de “Institute for Advanced Studies Princeton N.J.”de
devam etti. 1986’da S. H. Kress Vakfı AIA ödülü ile 30 Amerikan üniversitesinde konferanslar
sundu. 1987’de Torino Politeknik’te dersler verdi. 1988’de ASMOSIA’nın kurucu üyeli÷i ve
baúkan yardımcılı÷ını üstlendi.
1986’dan beri Leuven Katolik Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Waelkens,
1994 yılında ordinaryüs profesör unvanını kazandı. E÷itimin yanı sıra, üniversite hizmetine
1995-2000 yılları arasında Araútırma Konseyi baúkanı olarak devam etti. 1995’te Do÷u
Akdeniz Arkeolojisi master programını kurdu. 2004 güz döneminde, Arkeoloji Enstitüsü’nün
davetiyle Avustralya’nın 12 üniversitesinde konferanslar verdi.
1990 yılında Sagalassos’ta baúlattı÷ı ve hâlen baúkanlı÷ını yürüttü÷ü kazı ve araútırma
çalıúmaları, Belçika’nın en büyük ve muhtemelen Akdeniz’in en kapsamlı disiplinlerarası
klasik arkeoloji projesidir. Disiplinlerin iúbirli÷ine verdi÷i önem ve çabalarının neticesinde,
2004’te, üniversitesinde Arkeolojik Bilimler Merkezi’ni kurulmasını sa÷ladı ve hâlihazırda
baúkanlı÷ını yürütmektedir. Belçika’nın en önemli bilimsel çalıúma a÷ı 1990’dan itibaren
koordinatörlü÷ünde yürütülmektedir. Son olarak, akademik çalıúmalarının devamını sa÷lamak
amacıyla, kendisine Flaman hükümeti tarafından 2007-2013 yıllarını kapsayacak çok önemli
bir fon yaratılmıútır (Methusalem Projesi).
Belçika Kraliyet Akademisi üyesi Waelkens, 37 yılda, 55’ten fazla saha araútırmasında
bulunmuútur. 5 kitabın ve çok sayıda bilimsel makalenin yazarı, 18 uluslararası kitabın
editörüdür. Kariyeri boyunca aldı÷ı en önemli ödüller arasında, E. J. Solvay Ödülü (2000)
ve T.C. Kültür Bakanlı÷ı “Altın Kazma Ödülü” ile T.C. Dıúiúleri Bakanlı÷ı “Üstün Hizmet
Madalyası”(2002) yer alır.
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SAGALASSOS KAZISI
M. Waelkens, 1987 Pisidia yüzey araútırmaları projesi çerçevesinde tanıdı÷ı Sagalassos
antik kentinde ilk olarak 1989 yılında, Burdur Müzesi iúbirli÷iyle Çömlekçiler Mahallesi’nde
bir kurtarma kazısı gerçekleútirmiútir. 1990 yılında Sagalassos Arkeolojik Araútırma Projesi
(SARP), kendisinin baúkanlı÷ında Bakanlar Kurulu Kararlı bir kazı projesi hâline gelmiútir.
En baúından beri farklı disiplinlerin katılımının hedeflenmiú oldu÷u projenin, Akdeniz’in
en kapsamlı arkeolojik araútırmalarından birisi oldu÷u söylenebilir. Çalıúmalara her sene 1015 farklı ülkeden, 12 farklı disiplinden 130’dan fazla araútırmacı katılmaktadır.
Sagalassos antik kenti, büyük ölçekli bir hinterland kenti olarak, liman kentlerinden
farklılıklar gösterir. Terk edilme sürecinin ardından erozyon tabakaları altında göreceli olarak
iyi korunmuú durumdadır. Geniú kapsamlı disiplinlerarası çalıúmalarla, bu nitelikte bir kentte
mimarlık, üretim, tüketim, ticaret ve yaúam hakkında detaylı kanıtlar elde edilmektedir. Kent,
1000 yıl boyunca devam etmiú bir seramik üretim merkezi olmak bakımından çok önemlidir.
Sagalassos’ta üretilmiú seramiklerin sadece Anadolu içine de÷il, Avrupa, Ortado÷u ve Afrika’nın
önemli antik kentlerine ticaret yoluyla ulaútı÷ı bilinmektedir.

Kentin güneybatısında yer alan Tepe Düzen üzerinde, Hellenistik Sagalassos’tan önce
bölgede mevcut olan ve yayıldı÷ı alan ve nüfus bakımından klasik kentten daha büyük oldu÷u
anlaúılan Erken Demir Ça÷ı ön-kent yerleúkesi yer alır. Burası, Hitit ve Luwi devletlerinin
çöküúü ile Büyük øskender’in M.Ö. 333’teki fethine kadar olan zaman aralı÷ında, yerli Pisidia
kültürü hakkında bilgi edinilebilecek bilinen yegâne ören yeridir. Alan üzerinde, yeni bir
yerleúim kurulmamıú ve bu sebeple daha sonraki dönemlerin müdahaleleriyle karıúmadan
korunmuútur. Sagalassos bölgesi, Geç Bizans Döneminden Osmanlı Dönemine kadar olan
tarihî sürecin daha iyi tanınması açısından da bilimsel potansiyele sahiptir.
Kazıların ilk yıllarından beri açı÷a çıkarılan eser ve kalıntıların korunmasına kaynak
ve imkan sa÷lanmıútır. Antik kentte iki restorasyon projesi tamamlanmıú, iki anastilosis
projesinin son aúamalarına ulaúılmıútır. Kent genelinde koruma çalıúmaları kazılara paralel
yürütülmektedir. A÷lasun halkının destek ve katılımı ile 19. yılına giren projenin ilçenin
geliúimine ve kültür hayatına katkısını artırmak için de çalıúmalara devam edilmektedir.
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SARDøS (SART) KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Manisa

ølçesi

: Salihli

Köyü

: Sart

ørtibat telefonu

: (510) 642-5304, (90) (236) 724-3418

e-mail

: chg@berkeley.edu
ndcahill@wisc.edu

KAZI BAùKANIN
Adı

: Crawford Hallock

Soyadı

: Greenewalt (Jr.)

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Berkeley, California Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1937 yılında do÷du. 1955 yılında Tower Hill School’da ilk,
1959 yılında Harvard Üniversitesi’nde lisans, 1966 yılında da Pennsylvania Üniversitesi’nde
doktora e÷itimini tamamladı. Harvard Üniversitesi’nden Peter von Blanckenhagen, Herbert
Bloch, George Hanfmann, Werner Jaeger, George Kennedy, Zeph Stewart, Cedric Whtiman,
Robert Wolf; Pennsylvania Üniversitesi ve Bryn Mawr College’den Mark Dresden, Robert
Dyson, Roger Edwards, Ellen Kohler, Machteld Mellink ve Rodney Young’dan dersler aldı.
1978 yılında klasik arkeoloji profesörü oldu.
Sardis (1959 ve sonrası), Gordion (1961-1963), Pitane/Çandarlı (1962) ve Eski
øzmir/Bayraklı (1967) kazılarına katıldı. 1976’dan beri de Sardis kazılarının baúkanlı÷ını
yürütmektedir. 1966 yılından beri Berkeley California Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde
ö÷retim görevlisi olarak çalıúmaktadır.

SARDøS KAZISI
M.Ö. 1500’den beri 2500 yıldan uzun süren bir yerleúim yeridir. Bin yıldan uzun süre
de yaklaúık olarak M.Ö. 650-M.S 500 yılları arasında önemli bir úehir olarak Lidyalılar, Persler,
Helenistik Dönemi Yunanlılar, Bizanslılar ve Türkler olmak üzere birçok kültüre ev sahipli÷i
yapmıútır. Günümüzde alanda dikkat çeken baúlıca yapılar Bin Tepe’deki Lidya soylularının
anıt mezarları, Helenistik ve Roma Dönemine ait Artemis Tapına÷ı, gymnasium (hamam)
kompleksi, sinagog, dükkânlarıyla stoa, tiyatro, stadyum, Roma ve Erken Bizans Dönemine ait
úehir ve akropolisteki savunma yapıları, M.S. 13. yüzyıla ait bir kilisedir.
Howard Crosby Butler (1910-1914) tarafından 1922 kurulan American Society for
the Exploration of Sardis ve George Hanfmann tarafından kurulan Harvard University Art
Museum’un ve Cornell Üniversitesi’nin sponsorlu÷unda Arcaheological Exploration of Sardis
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tarafından kazı ve arazi çalıúmaları programlı bir úekilde sürdürülmektedir. Bu kazıların
dikkat çeken sonuçları arasında úunlar yer almaktadır; yukarıda bahsedilen anıt yapıların
temizlenmesi, yerleúim katmanlarının belirlenmesi, seramik tipolojisinin tespit edilmesi,
Lidya Dönemi kıymetli metallerin arıtılması için yapılmıú tesislerin keúfi, büyük Lidya
savunma duvarlarının ortaya çıkarılması, anıtsal büyüklükteki Lidya ya da Pers? Dönemine
ait akropolisin yamaç terasının açı÷a çıkarılması, Geç Roma Dönemi evlerinin ve mezarların
bulunmasıdır.
Harvard-Cornell programı çerçevesinde ayrıca koruma ve restorasyona çalıúmalarına
da yo÷unlaúılmaktadır. Özellikle, hamam (gymnasium), sinagog ve mimari süsleme için yapılan
Lidya terrakotaları üzerinde çalıúmalar yapılmaktadır.

Greenewalt’un kazı baúkanlı÷ının baúarıyla yürütülmesi, özellikle Elizabeth Baughan,
Nicholas Cahill, Judson Harward, Eric Hoster, Michael Morris, Andrew Ramage, Christopher
Ratte, Marcus Rautman, ve ola÷anüstü organizasyon ve yönetim hüneriyle Laura Gadbery,
Elizabeth Gombosi ve Teoman Yalçınkaya’nın sayesinde olmaktadır.
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SEYøTÖMER HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Kütahya

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Seyitömer

ørtibat Telefonu

: 0 535 972 67 06
0 (274) 265 20 31/ 3550

e-mail

: anbilgen@dumlupinar.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: A. Nejat

Soyadı

: Bilgen

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1956 yılında Nevúehir’de do÷du. ølk, orta ve lise e÷itimini
Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’ndan 1978’de lisans, 1982’de yüksek lisans ve 1988 yılında doktora derecelerini
aldı. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi’nde önce ö÷retim görevlisi, daha sonra yardımcı doçent
olarak görev yaptı. Arkeoloji Bölümü’nün kuruluúunda yer aldı ve 2002 senesinde doçent
unvanını aldı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi’ne gelerek Arkeoloji Bölümü’nü kurdu.
2006 yılında “Seyitömer Höyük Kazıları”na baúladı. 2007 yılının úubat ayında profesörlük
kadrosuna atandı. Akademik çalıúmalarının yanı sıra Eskiúehir Bölgesi Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nda 1995-1998 yıllarında; Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nda 2002-2006 yılları arasında üye, baúkan yardımcılı÷ı ve kurul baúkanlı÷ı
görevlerini de yerine getirdi.
1981 “Maúat Höyük”, “Kültepe Kazıları” (arkeolog), 1992 “Taishaku (Japonya) Kazısı”
(arkeolog-araútırmacı), 1992 “Takehara (Japonya) Kazısı” (arkeolog-araútırmacı), 19921994 “Dorylaion-ùarhöyük Kazısı” (arkeolog), 1995-1997 “Kastamonu-Kınık Kazısı” (baúkan
yardımcısı), 1997 “Alaca Höyük Kazısı” (baúkan yardımcısı), “1999 Urfa Harabe Bezikan
Kurtarma Kazısı” (arkeolog), 1999-2002 “Çavlum Köyü Mezarlı÷ı” (bilimsel baúkan), 2003
“Karahöyük (Midaion) Yüzey Araútırması” (araútırma baúkanı), 2006 “Seyitömer Höyük
Kazısı” (kazı baúkanı) çalıúmalarına katıldı.

SEYøTÖMER HÖYÜK KAZISI
Kütahya Seyitömer Linyit øúletmesi Müessese Müdürlü÷ü rezerv sahası içinde yer alan
Seyitömer Höyü÷ü, eski Seyitömer Kasabası’nın oturdu÷u alan içinde yaklaúık 150x150 metre
ölçülerinde 23,5 metre yüksekli÷inde eski bir yerleúim yeridir. Seyitömer Höyü÷ü, altında
bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilebilmesi konusunda
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gündeme gelmiútir. 1989 yılında Eskiúehir Müze Müdürlü÷ü’nce baúlatılan kazı çalıúmalarına,
1990 yılında, Afyon Müze Müdürlü÷ü’nce devam edilmiú ancak, 1996 yılından sonra kazılara
devam edilememiútir. 2005 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı ile Türkiye Kömür øúletmeleri
Genel Müdürlü÷ü arasında bir protokol imzalanmıú ve 10 yıl aradan sonra Dumlupınar
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Baúkanı Prof. Dr. A. Nejat Bilgen
baúkanlı÷ında kazılara yeniden baúlanmıútır. Yapılan kazılar sonucunda, höyü÷ün 5000 yıllık
bir geçmiúe sahip oldu÷u; Tunç Ça÷ı, Frig, Helenistik ve Roma dönemlerinde yo÷un olarak
iskân edildi÷i saptanmıútır.
En eski yerleúimden biri olan Erken Tunç Ça÷ına ait sur duvarı ve yangın geçirmiú
yapıları içinden çok sayıda tam kap ele geçirilmiútir. Bu dönemde, seramik üretim atölyesinin
varlı÷ını gösteren seramik kalıpları, benzerleri mevcut olmayan önemli eserler arasındadır.
Erken Tunç Ça÷ı yerleúimi yangınla son bulduktan sonra, Orta Tunç Ça÷ında yerleúim güçlü
surlarla tekrar tahkim edilmiútir. M.Ö. 2. binyıl boyunca kesintisiz iskân edilen höyükte, Hitit
ømparatorluk Döneminin sonları ile ça÷daú önemli demir eritme fırınları açı÷a çıkartılmıútır.

Frig Devleti’nin çekirdek bölgesinde bulunan Seyitömer Höyü÷ü Frig yerleúimi surlarla
çevrelenmiú olup dönemini en iyi úekilde karakterize etmektedir. Bu dönem sonunda inúa
edildi÷i düúünülen merdivenli giriú 21 metre uzunluktadır. Helenistik Dönem yerleúiminde
kuleli güçlü sur ve teras duvarları ile dikdörtgen planlı yapılar açı÷a çıkartılmıútır. Dikdörtgen
planlı yapıların içinden çok sayıda depolama küpleri ele geçirilmiútir. Roma Döneminde ise
höyü÷ün merkezinde Zeus Tapına÷ı’nın varlı÷ını iúaret eden izlere rastlanmıútır. Bütün kültür
katmanlarında saptanan sur duvarları, maden atölyelerinin varlı÷ı ve bazı küçük buluntuların
benzersiz olması, Seyitömer Höyü÷ü’nün Anadolu arkeolojisi içinde çok önemli bir yere sahip
oldu÷unu göstermektedir.
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SøDE TøYATROSU KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Manavgat

Köyü

: Side Beldesi

ørtibat Telefonu

: 0 242 753 29 71
0542 794 51 43

e-mail

: izmirligil@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ülkü

Soyadı

: øzmirligil

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü/Restorasyon
ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı (øst.) (emekli)

Özgeçmiúi
: 1960-1965 østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü’nden; 1966-1970 østanbul Iúık Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan
mezun oldu.
1964-1966 østanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bölümü’nde asistan; 1971-1982 Türk
Tarih Kurumu adına ø.Ü. Klasik Arkeoloji Bölümü’nde arkeolog-mimar; 1982-2006 Kültür
Bakanlı÷ı, østanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda müdür olarak
görev yaptı.
1971 yılında øtalya/Roma’da ICCROM’un “Mimari Restorasyon”; 1976 yılında da øtalya/
Roma’da Lerici Foundation “Arkeolojide Yeni ønceleme Metotları” kursuna katıldı.
1965-1968 Saraçhane kazısı (østanbul-Prof. M. Harrison); 1965, 1974-1975 Side kazısı
(Antalya-Prof. Dr. A. M. Mansel); 1968 Kutluca Tümülüsü kazısı (Prof. Dr. A. M. Mansel);
1967-1977 Selçikler-Sebaste (Uúak) kazısı (Dr. N. Fıratlı); 1970-1972 Cremna kazısı (BurdurProf. Dr. Jale ønan); 1970-1982 Perge kazısı (Antalya-Prof. Dr. A. M. Mansel-Prof. Dr. Jale
ønan); 1974-1976 Saraylar-Proconessos kazısı (Dr. Nuúin Asgari); 1972-1978 ùıhlar-Seleukeia
kazısı (Antalya-Prof. Dr. Jale ønan); 1975-1979 Side-Roma su yolu araútırması (Antalya-Prof.
Dr. Jale ønan); 1979-1982 Samsat-Samosata Roma su yolu araútırması (Dr. Nezih Fıratlı); 1975
Perge agorası restorasyon projesi ve uygulaması; 1975 Seleukeia agorası restorasyon projesi ve
uygulaması; 1973-1980 Perge Demetrios-Apollonios Takı restitüsyon ve restorasyon projesi
çalıúmalarına katıldı.
1982 yılından beri Side Tiyatrosu ve çevresi onarım çalıúmalarının baúkanlı÷ını
sürdürmektedir.
SøDE TøYATROSU KAZISI
Side’de ilk bilimsel kazılar 1947 yılında østanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü baúkanı
Ord. Prof. Dr. A. M. Mansel yönetiminde Türk Tarih Kurumu adına baúlayan çalıúmalardan
sonra 1948 yılında Prof. Dr. Mansel, Prof. Dr. Bosch ve Prof. Dr. ønan tarafından mimarisi,
heykeltiraúisi ve yazıtlarıyla yayınlanmıútır. Bu çalıúmalar 1955-1965 yılları arasında Side
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tiyatrosunda sürdürülmüútür. Kazısı sırasında arkeolog/mimar Mübin Beken tarafından
tiyatroya ait restitüsyon çizimleri yapılmıútır. Prof. Dr. Mansel tarafından ø.S. 2. yüzyılın birinci
yarısına veya ortasına Antoninuslar Dönemine tarihlendirilerek yayınlanmıútır.
1969’daki imar planı yarıúmasının ardından güncellik kazanan Side’de, tiyatronun
Bakanlık programına alınması 1971 yılında olup Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü
tarafından ihale yoluyla tiyatronun onarımına baúlanmıú, ayrıntılı bir rölöve yapılmadan
giriúilen bu çalıúmada alt kaveadaki basamaklar sökülerek yeniden tamir edilmiútir. Ancak alt
kaveanın planı ve e÷imi bozuldu÷u için bu aúamada ihale durdurulmuútur. Daha sonra, onarım
çalıúmalarının bilimsel olarak yürütülmesini sa÷lamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından
O.D.T.Ü. Fotogrametri Merkezi’ne tiyatronun fotogrametrik rölöve projesi yaptırılmıútır.
1982 yılında Kültür Turizm Bakanlı÷ı adına yeniden ele alınan Side Tiyatrosu’nda,
yapının aúamalı restorasyonuna yönelik bir program do÷rultusunda çalıúmalar baúlatılarak
onarım projesinin yapılması amaçlanmıútır. 1983 yılında ø.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.
Müfit Yorulmaz ve Prof. Dr. øsmet Aka tarafından tiyatro yapısı için ayrıntılı bir statik rapor
hazırlanmıú, onarım öncesi alınması gereken ivedi önlemler belirlenmiútir.
Sahne binası cephesine (sceanea frons) ait mimari parçaların büyük bir kısmı yapının
orkestrası içinde yı÷ılı durumda oldu÷undan 1983-1985 yılları arasında tiyatroya bitiúik olan
agora yapısının zeminindeki Geç Antik Dönemde yı÷ılmıú bulunan dolgu toprak Arkeolog
ø. Akan Atilla yönetiminde bir ekip tarafından temizlenmiútir. Agorada açılan alana, sahne
binasının 1955-1965 kazı dönemlerinde çıkan parçaları ve 1971 yılında yapılan onarım
çalıúmasında agoraya tiyatrodan çekilmiú parçalar ve agoraya ait mimari parçalar tipolojik
gruplara ayrılarak düzenlenmiú, sahne binası cephesindeki yerlerine göre kodlanarak rölöve
ve restitüsyon çalıúmalarına baúlanmıútır. 1984-1989 yıllarında Y. Mimar Restoratör Müren
Beykan tarafından mevcut mimari parçalarla sahne binası için bir restitüsyon denemesi yapılarak
1955-65 yılları arasında iki katlı gösterilen sahne binasının üç katlı oldu÷u ve mimari parçaların
yerlerinde de÷iúiklikler saptanmıútır. 1989’da
Y. Mimar-Restoratör Gülsün Tanyeli
tarafından mevcut fotogrametrik plandan
yararlanarak tiyatronun üst oturma
sıralarında bozulmaların belirlendi÷i bir
durum tespiti yapılmıútır.
1992 yılından itibaren Y.T.Ü.
Mimarlık
Fakültesi
Restorasyon
Anabilim Dalı’ndan Y. Mimar Prof. Dr.
Reha Günay baúkanlı÷ında bir ekibin de
katıldı÷ı çalıúmalarda sahne binasının
restorasyonuna hazırlık teúkil edecek
rölöveler ve restitüsyon denemeleri
yapılmaya baúlanmıútır.
1998 yılı sonunda Efes kazı baúkanlı÷ı
tarafından geçici bir süre için tahsis edilen kule vinç ile çalıúmalar hızlanmıú, 1999-2000’de
do÷u parodos (P2), 2001-2002’de batı parodos (P1) açı÷a çıkarılmıútır. Burada yapılan
kazılarda mimari parçaların düúüú úekline göre tespiti sonucu, sahne binası cephesine ait 2. ve
3. kat sütun yüksekliklerinin, Dr. M. Büyükkolancı tarafından belirlenmesiyle sahne binasının
yaklaúık 25 m. yüksekli÷inde oldu÷u kesinleúmiútir. Dr. Hüseyin S. Alanyalı tarafından
sahne binasının cephesindeki podium ve kaset kabartmaları incelenip gruplara ayrılarak
de÷erlendirilmiútir. 2000-2001 yılında dıú galeriler ve dıúa açılan odalar Prof. Dr. Reha
Günay tarafından incelenerek projelendirilmiútir. 2000 yılında sahne binasının iç kısmında
yer alan yıkık durumda olan proskenionun rölöve ve restorasyon projesi yapılarak onarımı
gerçekleútirilmiútir. 2001 yılında sahne binasının kuzeybatı köúesinde yer alan latrinin rölöve
ve restorasyon projesi Mimar-Restoratör Leyla Gültekin tarafından hazırlanmıútır.
2002 yılında kule vincin geri alınmasıyla kazılar daha çok tiyatronun güneybatı
çevresinde ve agorada düzenlemeler yapılarak sürdürülmüútür. 2006’dan bu yana, tiyatronun
kuzeydo÷u köúesinde dıú galerinin son aya÷ı (Z) ile geç dönem suru arasındaki ba÷lantıyı
araútırmak amacıyla kazılara devam edilmektedir.
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SøRKELø HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Adana

ølçesi

: Ceyhan

Köyü

: Sirkeli Köyü

ørtibat Telefonu

: 0542 667 44 50

e-mail

: mirko.novak@uni-tuebingen.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Mirko

Soyadı

: Novak

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi

Özgeçmiúi
:1985-1992 yılları arasında Saarbrücken’deki Saarland
Üniversitesi’nde, Önasya Arkeolojisi ve Dilleri ile øslam Bilimleri bölümlerinde lisans ve
yüksek lisans e÷itimini “Nuzi’deki Evlerin Tipolojik Geliúimi” adlı tez ile tamamladı. 19921998 yılları arasında Berlin Freie Üniversitesi’nde de Önasya Arkeolojsi Bölümü’nde doktora
çalıúmalarını “Yönetim Biçimleri ve Kentsel Yapıların Sanatı. Mesopotamya’da Agade’den
Surra Man Ra’a’ya Saray Yapılarının Amaçları” konulu tez ile sonuçlandırdı. 2004 yılında,
“Yakın Do÷u’da Ölü Gömme Adetleri ve Ölü Kültü” konulu çalıúmaları ile doçentlik unvanını
almayı hak kazandı. E÷itimi sırasında Prof. Dr. W. Orthmann, Prof. Dr. H. Kühne ve Prof. Dr.
F. Hiller gibi bilim adamlarından dersler aldı. Kitap, kitap editörlü÷ü, makale ve kitap eleútirisi
úeklinde yayınları vardır. En önemli yayınlardan birisi “Herrschaftsform und Stadtbaukunst
– Programmatik im mesopotamischen Residenzstadtbau von Agade bis Surra man ra,
Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie 7 (Saarbrücken 1999)” kitabıdır.
1986 yılından itibaren düzenli olarak her yıl Almanya’da (Saarland Birg, Altforweiler,
Altheim), Fransa’da (Bliebruck Dep. Lorraine), Suriye’de (Tall Šŋh Hassan, Tall Chuŋra, Tall
Šŋh Hamad/Dźr Katlimmu, Qatna/Mišrife) ve birçok kazıda görev aldı. 1987’den itibaren
katıldı÷ı kazılarda açma baúkanı, 1997 yılından itibaren katıldı÷ı kazılarda ise kazı baúkan
yardımcısı konumunda çalıútı.
1999 ve 2004 yılları arasında Prof. Dr. Peter Pfälzner’in görevlendirmesiyle Suriye’deki
Qatna/Mišrife’deki, Udine Üniversitesi ve Suriye Eski Eserler Müdürlü÷ü ile yürütülen ortak
kazılarda Tübingen Üniversitesi’nin alan yöneticili÷ini yaptı.
2006 yılından itibaren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklı÷ında Kilikya
Bölgesi’ndeki Sirkeli Höyük ve Suriye’de de Tell Halaf kazılarını yürütmektedir.
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SøRKELø HÖYÜK KAZISI
Kilikya’daki en önemli höyüklerden biri olan Sirkeli Höyük, Adana’nın 40 km.
do÷usunda, Ceyhan Nehri’nin Misis Da÷ları’na ulaútı÷ı noktada yer alır. Sirkeli Höyük, “Kilikya
Kapıları” üzerinden Suriye’den Orta Anadolu’ya ulaúan tarihî yol üzerinde yer almaktadır.
Ceyhan Nehri’nin karúı yakasında bulunan, Ortaça÷da inúa edilen Yılan Kalesi, buradan geçen
Ba÷dat demiryolu ve modern otoyol, Sirkeli Höyük’ten geçen bu tarihî yolun tüm dönemler
boyunca önemini korudu÷unu göstermektedir.
Sirkeli Höyük 300×400 m. büyüklü÷ünde ve 30 m. yüksekli÷indedir. Nehrin di÷er
yakasında da yerleúimin devam etti÷i tespit edilmiútir. Oval bir biçime sahip olan yerleúimin
kuzeyinde trapez biçimli bir düz alan ve güneybatıdan kuzeydo÷u yönüne do÷ru devam eden
bir kayalık görülebilmektedir. Bu kayalı÷ın kuzeydo÷u kenarında iki tane Hitit kaya kabartması
yer almaktadır. Daha iyi durumda olan kabartma, Hitit Kralı II. Muwatalli’ye (M.Ö. 1290–1272)
aittir ve böylece bilinen en eski Hitit kabartmasıdır. Di÷er kabartmanın yüzeyi Antik Dönemde
kazınmıútır. Burada tasvir edilen kralın kimli÷i kesinlik kazanmasa da, araútırmacılar onun II.
Muwatalli’nin o÷lu Kurunta (=Ulmi-Teššup) oldu÷unu öne sürerler. Ancak, bu kabartmanın
onun kardeúi III. Muršili’ye (=Urhi-Teššup) ait olma olasılı÷ı da vardır. II. Muršili, II. Hattušili
(III., yaklaúık M.Ö. 1265–1240) tarafından tahttan alınmıútır ve bu nedenle kabartmasının
silinmiú olması mümkündür. Yerleúim, Kalkolitik Ça÷dan itibaren (yaklaúık M.Ö. 5000’den
itibaren), Tunç (M.Ö. 3000–1200) ve Demir ça÷ları (M.Ö. 1200–300) boyunca, Roma
Dönemine (M.S. 100) kadar iskân edilmiútir.

Araútırmacılar, Sirkeli Höyük’ün, antik kaynaklardan bilinen bir ticaret ve kült kenti olan
Lawazantiya (Asurca Lusanda, Yun. Loandos) olabilece÷ine iúaret etmektedir. Mısır Firavunu
II. Ramses ile dünyadaki en eski barıú antlaúmasına imza atan Hitit Kralı II. Hattušili‘nin (III.
yaklaúık M.Ö. 1265–1236) eúi ve Aúk Tanrıçası Šawuška‘nın rahibinin kızı olan Hitit Kraliçesi
Puduhepa, bu kentte do÷up büyümüútür.
Sirkeli Höyük’te kazılar 1936’da J. Garstang, 1992-1996 arasında B. Hrouda, 1997’de H.
Ehringhaus tarafından yürütülmüútür. Yeni dönem kazıları, 2006 yılından itibaren Eberhard
Karls ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinin ortaklı÷ında yürütülmektedir.
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SMYRNA ANTøK KENTø KAZISI
KAZIN YERø
øli

: øzmir

ølçesi

: Konak

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0 232 412 87 12 /
0 232 441 04 95

e-mail

: akin.ersoy@deu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Akın

Soyadı

: Ersoy

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü

Özgeçmiúi
: 08.06.1963 tarihinde do÷an Ersoy, 1980-1984 Ege Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde lisans, 1984-1987 Dokuz Eylül
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Yüksek Lisans
Programı’nda “Fresk Restorasyonu, ølkeler ve Uygulama Örnekleri” konulu teziyle yüksek
lisans, 1992-1998 Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı’nda “Batı Anadolu Hellenistik Dönem Stoaları Iúı÷ında Metropolis Stoası” konulu teziyle
de doktorasını tamamladı.
15.12.1989-20.10.1998 D.E.Ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon
Anabilim Dalı’nda uzman, 21.10.1998-22.02.2000 aynı anabilim dalında ö÷retim görevlisi,
23.02.2000 tarihinden itibaren de D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde
yardımcı doçent oldu.
1981-1984; 2000 “Ephesos Kazısı”, 1984-1985 “Harran/Urfa Kazısı”, 1985-1986; 19891992 “Philadelphia(Alaúehir) Kazısı”, 1988-1989 “Selçuk St. Jean Kilisesi ve ùirince Köyü Taú
Kilise Restorasyon Çalıúmaları”, 1989-1999 “Metropolis Kazısı”, 2001-2006 “Klaros Kazısı”na
katılan Ersoy, 2001-2002 yıllarında “ùirince Köyü ve Çevresi Yüzey Araútırması”nı yürüttü.

SMYRNA ANTøK KENTø KAZISI
“Smyrna Antik Kenti Kazıları”nın geçmiúi Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar dayanan
ülkemizin en eski kazı çalıúmalarından biridir. 1932’de baúlanan kazılar aralıklarla ve farklı
ekiplerle 2006 yılına kadar sürdürülmüútür. 2007 yılı itibariyle D.E.Ü. adına yeni bir ekip ile
yeni dönem kazıları baúlamıútır.
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øskender sonrası yerleúim görmüú olan ve bugün øzmir’in modern kent merkezinin
altında yer alan Smyrna’ya iliúkin görülebilen maddî kalıntılar sınırlıdır. Antik Smyrna’yı
ancak birkaç arkeolojik alan temsil edebilmektedir. Bu alanlar agora, bugün ancak sahne
binasına ait bazı izleri seçilebilen ve caveasının formu izlenebilen tiyatro, iç kalenin bulundu÷u
Kadifekale’deki surlar ile içinde yer alan sarnıç ve úapel yapıları ve Bayramyeri mevkiinde
kısmen ortaya çıkarılmıú olan Roma caddesidir. Bunların yanı sıra stadium ile kentin en
prestijli dinî yapısı durumundaki Zeus Akraios Tapına÷ı’nın yerleri bilinmektedir.
Yeni dönem çalıúmalarına kazı ve araútırmaları tamamlanmamıú olan agorada
baúlanmıútır. Buradaki kazı çalıúmaları avlu kısmında alanın stratigrafisini belirlemeye
yönelik sondajlar ve avluyu kuzey yönden sınırlandıran bazilikanın cryptoportikusunun
kazısı tamamlanmamıú 4. galerisinin ortaya çıkarılması úeklinde gerçekleútirilmiútir. Kazı
çalıúmalarına paralel olarak büyük bölümü önceki yıllarda ortaya çıkarılan bazilika ve batı
portikonun cryptoportikusları için konservasyon ve restorasyon projeleri üretilmektedir.
Büyükúehir Belediyesi’nin deste÷i ile agoranın batısında gerçekleútirilen istimlâk ve
yıkımlarla ortaya çıkarılan alanda da agora ile iliúkili yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik
kazılara baúlanmıútır. Bu alanda önceki yıllarda bouleuterion olarak önerilmiú olan “Batı Yapısı”
kazıları ile Faustina Kapısı olarak adlandırılan kapı yapısının agorayı Liman Mahallesi’ne
nasıl ba÷lamıú veya iliúkilendirmiú olabilece÷ini açıklayacak kazı çalıúmaları yapılmıútır. Batı
alandaki çalıúmalar ileriki yıllarda da sürdürülecektir.

Kazı projesi kapsamında antik kentin kuzeybatısında, Basmane mevkiinde de ilk
kazılar gerçekleútirilmiútir. Çalıúmalar úimdilik Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet tabakalarında
sürdürülmekte olup alt tabakalara do÷ru devam edilecektir. Söz konusu tabakalarda elde edilen
seramik, cam ve metal v.b. küçük buluntular øzmir’in bu dönemlerdeki zengin yaúantısını
ortaya koymuútur. Önümüzdeki yıllarda bu mevkideki bir baúka kısım daha kazı programına
eklenecektir. Bu mevkide ortaya çıkarılacak olan buluntular antik kentin bu mahallesinin
anlaúılabilirli÷ini sa÷layaca÷ı gibi aynı zamanda agorada elde edilen sonuçlarla karúılaútırma
yapma olana÷ı verecektir.
øleriki yıllar için kentin tarihsel sürecinin en önemli temsilcisi olan Pagos Tepesi
üzerindeki iç kalede (Kadifekale) ve tiyatroda kazı, araútırma ve restorasyon projeleri üretilmesi
planlanmaktadır.
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SOLø/POMPEøOPOLøS ANTøK LøMAN KENTø KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Mezitli (Viranúehir)

ørtibat Telefonu

: 0232 412 87 15

e-mail

: remzi.yagci@deu.edu.tr
remziyagci@hotmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Remzi

Soyadı

: Ya÷cı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dokuz Eylül Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1958 yılında Zonguldak’ta do÷du. Lisans e÷itimini Dil ve Tarih
Co÷rafya Fakültesi’nde bitirdi (1977-1981). Yine aynı fakültede yüksek lisans (1982-1985),
Hacettepe Üniversitesi’nde doktora ö÷renimini tamamladı (1992-1996). 1984-1997 yılları
arasında Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün
çeúitli birimlerinde (Tescil, Tespit ùubesi, Cumhuriyet Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi) arkeolog olarak çalıútı. 1997-2003 yılları arasında Mersin Üniversitesi’nde yardımcı
doçent, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doçent oldu. Soli/Pompeiopolis’te bilimsel
baúkan olarak 1999 yılında ilk kazı çalıúmalarını baúlattı. 2003 yılına de÷in Mersin Müzesi ile
bilimsel baúkanlı÷ında katılımlı olarak sürdürülen kazılar, 2004 yılından beri Bakanlar Kurulu
Kararı’yla sürdürülmektedir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Olba yıllıklarında yapılan
mühürcülük, a÷ırlıklar ve ikonografi ve kurtarma kazı çalıúmaları ile ilgili çeúitli yayınlar dıúında,
2000’den baúlayarak Uluslararası Kazı, Araútırma ve Arkeometri Sempozyum’unda sunulan
bildiriler ile bunların yayınlandı÷ı Kazı Sonuçları Toplantıları dizisinde Soli/Pompeiopolis ile
ilgili kazı raporları bulunmaktadır. Ayrıca Soli Höyük’ün özellikle ø.Ö. II. ve I. binyıl arkeolojisi
ile ilgili olarak arma÷an kitapları ile yurtiçi ve yurtdıúı uluslararası toplantılarda sunulmuú
bildiri ve yayınları vardır.
1992 yılında øtalyan hükümeti bursuyla Roma’da “Anadolu-Etruria øliúkileri” konulu
8 aylık araútırma; 1993 yılında British Council bursuyla Londra’da “Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Koleksiyonundaki ø. Ö. I. Bin Damga (Geç Assur-Yeni Babil, Akamenid) Mühürlerinin
British Museum Koleksiyonundaki Örneklerle Karúılaútırılması” konulu bir çalıúma için 1 aylık
araútırma; 1994 yılında ABD., “U.S.I.A” bursuyla “A. B. D.’deki Müzeler ve Sanat Merkezleri”
konulu 1 aylık gezi ve araútırma; 2003 yılında ABD., “ARIT” bursuyla “Iron Age Pottery and
Archaic Architectural Terracotta of Soli, Early Greek Contacts with Cilicia ca. 1000-600”
konusunda, Atina Amerikan Akademisi’nde (3 aylık) kütüphane araútırması amacıyla yurt
dıúında bulundu.
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SOLø/POMPEøOPOLøS ANTøK LøMAN KENTø KAZISI
“Mersin, Mezitli (Viranúehir) Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazıları”, 1998
yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda topografik çalıúmalar tamamlandıktan sonra 1999
yılında ilk kez sistemli olarak baúlatıldı. Kazılar, Soli Höyük ve sütunlu caddede (cardo maximus)
sürdürülmektedir. Sütunlu caddede özellikle III. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen heykel grupları
ve tanrı-tanrıça, mitolojik varlık betimlemeli figürlü sütun baúlıkları bulunmuútur. Heykel
grupları arasında: Dionysos-Pan-Panter ile Asklepios-Telesporos sayılabilir. Ayrıca Hygieia,
Nemesis gibi tanrıça heykelleri ve ømparator Balbinus (238) heykeli de açı÷a çıkarılmıútır.
Sütunlu caddede yapılan kazılarda Roma–Bizans dükkânları ve içlerindeki mozaik ve opus
sectile yer döúemeleri dikkati çekmektedir. 525 depreminden önceye tarihlenen Bizans çöplü÷ü
ile altın takı koleksiyonu Bizans Döneminin önemli buluntuları arasındadır.

Roma Dönemi’nde savunma ile ilgili sur sistemlerinin üzerinden geçti÷i ve batı
yamacının tiyatro olarak kullanıldı÷ı Soli Höyük’te zaman dizinsel olarak daha erkene do÷ru
tarihlenen Helenistik, Klasik ve Arkaik dönemler ile Geometrik Dönem buluntuları vardır.
Helenistik Dönem en belirgin olarak bol sayıda “Batı Yamacı”, kalıp yapımı kâseler, figürinler ve
figürin kalıpları ile temsil edilir. Klasik Dönemde kırmızı ve siyah figür kaplar içinde Dionysiak
sahnelerin betimlendi÷i kırmızı figürlü bir grup dikkati çekmektedir. Arkaik Dönem ve
Geometrik Dönem Soli’nin kolonize edildi÷i dönemlerdir. Buna iliúkin güçlü kanıtlar arasında
ithal seramik: Kuúlu kâseler, Orientalizan yaban keçisi stili oinokhoe ve tabak parçalarının
yanı sıra Kilikia’da ünik kabartma figürlü mimari terra cotta parçaları bulunmaktadır. Kıbrıs
tipi iki renkli ve beyaz astarlı krater parçaları Geometrik Dönem için tipiktir. Ayrıca bir fibula,
Soli’nin Midas döneminde Phrygia ile olan iliúkisini arkeolojik olarak belgelemektedir.
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ùAPøNUVA KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Çorum

ølçesi

: Ortaköy

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 364 491 41 11
0 535 669 41 14

e-mail

: aygulmustafasuel@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Aygül

Soyadı

: Süel

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1951 yılında østanbul’da do÷du. 1971 yılında, A.Ü Dil ve
Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Eskiça÷ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Kürsüsü’nü bitirdi.
Lisans e÷itimi sırasında Sümeroloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Eskiça÷ Tarihi
kürsülerinden sertifika aldı. 1972 yılında asistan oldu÷u A.Ü.D.T.C. Fakültesi’nde, 1974 yılında
yüksek lisans, 1980 yılında doktorasını tamamladı. 1984 yılında yardımcı doçent, 1986 yılında
doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1972 yılından bu yana, A.Ü. Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi,
Eskiça÷ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir.
Yayınlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılarak
bildiriler sundu. Türkiye’de: Ankara, Hatay, øçel; øtalya’da: Roma, Firenze; Amerika Birleúik
Devletleri’nde: Chicago; øngiltere’de: Londra, Cambridge, Manchester ve Fransa’da: Paris’te
çeúitli üniversite ve enstitülerde konferanslar verdi.
Türkiye’de: Ankara, Hatay; øtalya’da: Universita Degli Studi di Roma ve Universita
degli Studi di Firenze ve Fransa’da: École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences
religieuses-Paris-Sorbonne-Paris’te 2 ay süre ile misafir profesör olarak seminerler verdi.
ølk defa 1990 yılında Çorum’da toplanan I., III. ve V. Uluslararası Hititoloji kongrelerinin
çalıúmalarını yürüttü. Uluslararası Hititoloji Kongresi bildirileri kitapları, Ord. Prof. Dr. Sedat
Alp’e Arma÷an Kitabı, Anadolu Arúivleri/Archivum Anatolicum Dergisi’nin editörlü÷ünü
yaptı.
“Çorum-Çankırı Yüzey Araútırmaları” baúkanlı÷ı, “Eskiça÷ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı” baúkanlı÷ı, “Çivi Yazılı Hitit Arúiv Projesi” yöneticisi gibi
idarî görevlerde bulundu. “Hitit Medeniyetini Araútırma Merkezi Derne÷i” baúkanı, “Eskiça÷
Bilimleri Enstitüsü Derne÷i” asil üyesi, “Müzeciler Derne÷i” üyesi, “Ulusal E÷itim Derne÷i”
üyesi, “Hitit Medeniyetini ve Ortaköy-ùapinuva Antik ùehrini Araútırma Merkezi Derne÷i”nin
üyesidir.
1990 yılından bu yana baúkanlı÷ındaki bir ekip ile birlikte, Çorum øli, Ortaköy ølçesinde
yer alan, Hitit baúkenti ùapinuva kazısı çalıúmalarını yürütmektedir.
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ùAPøNUVA KAZISI
Ortaköy Hitit úehri, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nın izinleri ile Prof. Dr. Aygül Süel ve
Dr. Mustafa Süel baúkanlı÷ında yürütülen yüzey araútırmaları projesi çalıúmaları kapsamında
keúfedilmiútir. Bu ören yerinde, 1990 yılında Prof. Dr. Aygül Süel’in bilimsel baúkanlı÷ında
kurtarma kazısı olarak baúlayan kazı çalıúmaları, 1992 yılından bu yana, Kültür ve Turizm
Bakanlı÷ı’nın izinleriyle, Ankara Üniversitesi adına bir bilim heyeti tarafından Prof. Dr. Aygül
Süel ve Dr. Mustafa Süel baúkanlı÷ında yürütülmektedir.
Ça÷ındaki adının ùapinuva oldu÷unu tespit etti÷imiz bu úehir Hitit Devleti’nin bir di÷er
baúkentidir. Anadolu’nun Hitit Dönemine ait keúfedilen, Bo÷azköy’den sonra ikinci büyük çivi
yazılı arúivi Ortaköy arúividir. Ele geçirilen 4 bini aúkın tablet ve tablet parçaları çeúitli dillerde
yazılmıú ve çeúitli konuları içermektedir. Hititçe, Hurrice, Hattice, Akatça gibi çeúitli dillerde
yazılmıú idarî, dinî, fal gibi çeúitli konuları içeren tabletler, bir kraliyet arúivi ile karúı karúıya
oldu÷umuzu göstermektedir. M.Ö. 14. yüzyıl baúlarında, ùapinuva’da hüküm süren Büyük Kral
III. Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa çiftidir. ùapinuva úehrinin M.Ö. 13. yüzyılda Büyük Kral
II. Murúili tarafından da kullanıldı÷ı bilinmektedir. Bu da, idari bölgesinde yer alan úehirlerle
oldukça geniú bir co÷rafyaya yayılan bu Hitit úehrinin sadece Orta Hitit Döneminde de÷il, uzun
bir zaman iskân edilmiú oldu÷unu göstermektedir.
ùehir, kuzeybatıdan güneydo÷u istikametine alçalan bir plato üzerinde yer almaktadır.
Hititler bu bölgeye geldiklerinde mevcut köylere yerleúmemiúler, araziyi teraslayıp düzelterek
bu büyük úehri kurmuúlardır. Yukarıdaki teraslarda daha çok idarî yapıların oldu÷u
gözlenmektedir. ùehir batı yönünde tepelere dayanmaktadır. Bu tepeler üzerinde de dinî
ve askeri yapılara ait olması
muhtemel yaygın mimari izlere
rastlanmaktadır.
Kelkit-Yeúilırmak vadisi
boyunca do÷u-batı yönündeki
ticaret yolu, bu úehrin önünden
geçerek
Orta
Anadolu’ya
ulaúmaktadır.
Hareketli
ve
ekonomiyi zenginleútirecek bir
trafi÷e sahip bu yol üzerinde
çok önemli bir noktada yer alan
Hitit úehri ùapinuva, böylece çok
önemli ticarî özelli÷ini kazanmıú
bulunmaktadır. ùapinuva, Hitit
dünyası için çok özel olan arınma
ritüellerinin yazıldı÷ı önemli bir
dinî merkezdir. Bu husus ùapinuva’ya kutsanmıú önemli ve vazgeçilmez dinî bir úehir kimli÷i
kazandırmıútır.
Bugüne kadar yapılan çalıúmalar sonucunda úehrin iki ayrı bölgesinde birçok yapı
kalıntısı gün ıúı÷ına çıkarılmıútır. Tepelerarası bölgesinde dört anıtsal yapı bulunmuútur.
ùehrin hemen hemen en hâkim noktasında yer alan ‘A’ binasının temellerinde kireçtaúı ve
kumtaúından büyük bloklar kullanılmıútır. Ana kütlesi 2500 m2 olan yapının kazı çalıúmaları
devam etmektedir. 1200 m2lik bir alanda yer alan ‘B’ yapısının temel duvarlarının üzerinde 110
cm. geniúli÷inde kerpiç duvarlar yükselmekte ve bu kerpiç duvarlarda 3-4 cm. kalınlıkta sıvaya
rastlanmaktadır. Ayrıca bu yapıda yiyecek ve içecek için kullanılmıú çok sayıda büyük küpler
yer almaktadır. ‘C’ ve ‘D’ yapıları önemli dinî yapılardır. Bu yapıların yer aldı÷ı bölgeyi çeviren
sur duvarlarının 75 m.lik bir bölümü açı÷a çıkarılmıútır.
Ortaköy-ùapinuva kazılarında mimari kalıntıların yanı sıra metal, seramik, taú vb.
önemli ve birço÷u nadide küçük buluntular ele geçirilmiútir.
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ùARHÖYÜK (DORYLAøON) KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Eskiúehir

ølçesi

: Merkez

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0.222.3350580-6080

e-mail

: tsivas@anadolu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Taciser

Soyadı

: Sivas

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Eskiúehir Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi:
Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan 1983’te mezun oldu. 1985-1986 yılları
arasında øtalyan hükümetinin araútırma bursu ile Roma’da Universita di Roma “La Sapianza”
bünyesindeki Istituto Paletnologia’da bilimsel çalıúmalar yaptı. 1988’de østanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan yüksek lisansını aldı. Doktorasını
1997’de aynı üniversitenin Eskiça÷ Tarihi Bilim Dalı’ndan, doçentlik unvanını ise 2004’te,
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan aldı.
1980-1985 yılları arasında stajyer ö÷renci olarak Kaleköy, ømikuúa÷ı, Tille, Dilkaya,
økiztepe, Klazomenai ve Efes kazılarına; 1985-1989 yıllarında kazı heyeti üyesi olarak
“ùemsiyetepe Kazısı”na, 1989 yılından itibaren de “ùarhöyük (Dorylaion) Kazısı”na katıldı.
1990 yılından beri Frig (Phryg) uygarlı÷ı üzerine kesintisiz olarak araútırma ve çalıúmalarını
sürdürmektedir. 2001 yılında Frigler’in Eskiúehir, Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesindeki
yayılım alanları ve yerleúim modellerini araútırmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı adına
Eskiúehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde arkeolojik yüzey araútırmalarına baúladı.
2005’te Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı adına “ùarhöyük Arkeolojik Kazı”sının baúkanlı÷ını Prof.
Dr. A. Muhibbe Darga’dan devraldı. 2005 yılından beri Eskiúehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu üyesidir. Özellikle Frig uygarlı÷ı, kült anıtları ve kaya mezarları üzerine
bir çok ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu, makaleler ve kitap yazdı, sergi
bilimsel danıúmanlı÷ı yaptı.

ùARHÖYÜK (DORYLAøON) KAZISI
Eskiúehir øli, Eski ve Orta ça÷larda Dorylaion/Dorylaeum ismi ile tanınan bir kentti.
Antik kaynaklara göre, Dorylaion önemli yolların kavúak noktasında kaplıcalarıyla ünlü, ticaret
ile zenginli÷e kavuúmuú bir Frigya (Phrygia) úehridir. Kurucusu olarak Eretrialı Doryleos
gösterilir. 19. yüzyılda birçok gezgin ve araútırmacı bölgede yaptıkları incelemelerin sonucunda
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ùarhöyük ören yerinin antik Dorylaion kentinin merkezi oldu÷unu saptamıútır. Aúa÷ı úehir
ve nekropol alanından oluúan ùarhöyük ören yeri, Eskiúehir’in 3 km. kuzeydo÷usunda,
Porsuk Nehri ile yan kolu Sarısu arasında kalan geniú ovanın güney kenarında geniú bir alana
yayılmıútır. 1989 yılında höyük ve höyü÷ü çevreleyen aúa÷ı úehirde gerçekleútirilen yüzey
araútırmasını takiben aynı yıl Prof. Dr. A. Muhibbe Darga’nın baúkanlı÷ında höyükte arkeolojik
kazılara baúlanmıútır.
Höyü÷ün ovadan yüksekli÷i 17 m., çapı 450 m., çevresi 1800 m.dir. Kazı çalıúmalarında
elde edilen arkeolojik bulguların ıúı÷ında yerleúmede Osmanlı, Bizans, Roma, Hellenistik ve
Klasik, Frig, Hitit ve ølk Tunç Ça÷ı kültürlerinin varlı÷ı saptanmıútır. Höyü÷ün zirve kesiminin
güney ve güneybatında sürdürülen kazılarda uydu ve hava foto÷raflarından planı anlaúılan
Bizans Dönemine ait surun, yarım daire biçimli kule ile güçlendirilmiú sur bedenin bir bölümü
ortaya çıkartılmıútır. Aynı kesimde Hellenistik Döneme ait bir mahalle de bulunmuútur.
Höyü÷ün batı yamacında Roma, Hellenistik ve Frig Dönemine ait açık avlulu konutlar; güney
yamacında Frig Dönemine ait yapıların altında Hitit Dönemine ait ev temelleri, ocaklar ve
ortak kullanım mutfak alanları saptanmıútır.

Hitit tabakasında ele geçirilen “Ülkenin Prensi /Kral o÷lu” unvanlı mühür baskısı;
henüz Hititçe adını saptayamadı÷ımız ùarhöyük Hitit yerleúmesinin, baúkent Hattuúa’ya ba÷lı
bir Hitit eyaleti oldu÷unu ve Hitit egemenli÷inin en batı ucu oldu÷unu kanıtlamaktadır.
2005 yılında höyü÷ün güneyinde, aúa÷ı úehirde ilk kez baúlayan sondaj çalıúmalarında
Bizans Dönemine ait mezarlar ile mezar seviyesinin altında dar bir sokak ve bu soka÷a açılan
kerpiç tonozlu bir yapı saptanmıútır. 2007 yılında höyü÷ün 500 m. batısındaki nekropol
alanında baúlayan kazılarda Bizans ve Roma Dönemine ait taú sandık, tu÷la ve basit toprak
mezarlar ortaya çıkartılmıútır.
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ùAVùAT (SATLEL) KALESø KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Artvin

ølçesi

: ùavúat

Köyü

: Merkez, Sö÷ütlü Mah.

ørtibat Telefonu

: 0 532 716 59 89

e-mail

: aytekinosman@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Osman

Soyadı

: Aytekin

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü

Özgeçmiúi
: 1961 yılında Artvin-ùavúat’ta do÷du. 1985 yılında Atatürk
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Çeúitli kamu
kuruluúlarında çalıútıktan sonra 1991’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde ö÷retim elemanı
oldu. 1993’te yüksek lisansını, 1996’da doktorasını Artvin’in kültür varlıklarına yönelik olarak
tamamladı.
1997’de Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’ndan izni ile Artvin øli ve ilçelerinde üniversite,
Bakanlık ve TÜBøTAK’ın destekleriyle baúlattı÷ı yüzey araútırmalarını; Çoruh Irma÷ı üzerinde
yapımı planlanan baraj alanındaki kültür varlıklarının belgelenmesini de kapsayacak úekilde,
2007 yılında büyük ölçüde tamamladı. 2007 yılı itibariyle ùavúat Kalesi’nde gerçekleútirdi÷i
arkeolojik kazı faaliyetini, çeúitli kurumların destekleri ile yürütmektedir. Ayrıca ilk kez
Gürcistan’daki Türk eserlerinin incelenmesini içeren, Türk Tarih Kurumu’na ait projenin
baúkanlı÷ını yapmaktadır (2007-2010). Kültür Bakanlı÷ı’nca 1999 da yayımlanan ‘Ortaça÷dan
Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Mimari Eserler’ adlı kitabının yanı sıra çok sayıda
bilimsel makale-bildirisi bulunmaktadır. Hâlen, Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ö÷retim
üyesi olarak çalıúan Aytekin, Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Anadolu Sanat
Tarihçiler Derne÷i, Arkeoloji ve Arkeologlar Derne÷i üyesi, Van Kültür ve Çevre Derne÷i’nin
kurucu baúkanıdır.

ùAVùAT KALESø KAZISI
Kale, Artvin-ùavúat karayolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaúık 3 km. uzaklıkta, iki dere
ile çevrelenmiú vadinin içinde, do÷al bir kayalı÷ın üzerine konumlandırılmıútır.
Artvin yöresindeki Ortaça÷a ait önemli kalelerden biri kabul edilen ùavúat (Satlel)
Kalesi’nin ilk olarak hangi medeniyet tarafından inúa edildi÷i ve ne zamana kadar kullanılmıú
oldu÷u úimdilik bilinmemektedir.
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Yaklaúık 4000 m² büyüklü÷ündeki kale, oval plana sahiptir. Yapının çevresindeki surlar
1.50 m.yi aúan kalınlıkta ve 10.00 m.ye ulaúan yüksekliktedir. Bozulmuú olsa da güneybatı
yönünden giriúi oldu÷u anlaúılmaktadır.
øç alandaki mekânların önemli bir kısmı yıkılmıútır. Ancak, 8.00 ile 15.00 m.
yükseklilerindeki iki adet kulesi, çok az bir bölümü ayakta duran úapeli ve içi tamamen dolmuú
olan su sarnıcı hâlihazırda dikkat çeken yapılardır.
Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan kale, 1987 yılında Korunması Gerekli Kültür
Varlı÷ı olarak tescillenmiútir. Meskûn mahalden uzak, bekçisi olmayan ve herhangi bir iúlevi
bulunmayan yapı, günümüze ulaúmayı baúarmıútır.
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı’nca 2007 yılında verilen izin ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi
adına Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin’in baúkanlı÷ındaki ekipçe ve 2007/12511 sayılı Bakanlar
Kurulu gere÷ince arkeolojik kazı ve restorasyon çalıúmalarına baúlanmıútır.

2007 yılı kazı sezonunda, kalenin iç mekânını tamamen kaplayan diken ve çalılıklardan
temizlenerek çalıúma zemini oluúturulmuútur. Kale giriúinin sol yanında yer alan silindirik
kulenin taú ve toprak dolgusu 2.50 m. derinli÷inde boúaltılmıú ve çok sayıda Ortaça÷ ve
Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuútur. Ayrıca, taú malzemeden
imal edilmiú 2 tanesi 22 cm. çapında ve 11.5 kg. a÷ırlı÷ında; 1 tanesi ise 34 cm. çapında 39
kg. a÷ırlı÷ında olmak üzere mancınık gülleleri ortaya çıkarılmıútır. Kulenin tabanına yakın
kısmında tandıra rastlanmıútır.
Bu kazının en önemli yanlarından biri, Artvin øli topraklarında ilk kez bir arkeolojik
kazının baúlatılmıú olmasıdır.
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TATARLI HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Adana

ølçesi

: Ceyhan

Köyü

: Tatarlı

ørtibat Telefonu

: 0532 394 55 03

e-mail

: sergir@cukurova.ed.tr
kserdar.girginer@gmail.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Kaan Serdar

Soyadı

: Girginer

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü

Özgeçmiúi
: 1967 yılında Ankara’da do÷du. Lisans, yüksek lisans ve doktora
e÷itimini Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Prof. Dr. Aykut Çınaro÷lu’nun danıúmanlıklarında
hazırlamıú oldu÷u tezler ile tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’ne
araútırma görevlisi olarak girerek aynı bölümde yardımcı doçent doktor unvanı ile görev yaptı.
Ardından 1998 yılında Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’ne kurucu bölüm baúkanı
olarak atandı. Yine Çukurova Üniversitesi bünyesinde Arkeolojik Araútırma ve Uygulama
Merkezi’ni kurdu. Ö÷rencili÷i sırasında Prof. Dr. U÷ur Silistreli’nin baúkanlı÷ında yapılmıú olan
Köúkhöyük kazılarına, daha sonra heyet üyesi olarak Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın baúkanlı÷ında
yapılmakta olan Limantepe, Dr. Turhan Özkan’ın baúkanlı÷ında ve Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın
bilimsel danıúmanlı÷ında yapılmıú olan Bakla Tepe kazılarına katıldı. 2002 yılından itibaren
kendi baúkanlı÷ında baúlayan “Adana ve Kayseri ølleri Yüzey Araútırmaları” projesini
yürütmektedir. Ayrıca 2004 yılından beri Prof. Dr. Mustafa H. Sayar’ın baúkanlı÷ında devam
etmekte olan “Kilikya Yüzey Araútırmaları”nda heyet üyesi ve erken dönem yerleúmelerinin
tespiti grubunun koordinatörlü÷ünü yapmaktadır. 2007 yılında Kayseri Müzesi Müdürü
Hamdi Biçer ile Hasan Elmaa÷aç’ın baúkanlı÷ında yürütülen Kayseri, Develi ølçesi’nde yer alan
“Bileç Höyük Kurtarma Kazısı”nın bilimsel danıúmanlı÷ını yaptı. 2007 yılında Adana, Ceyhan
ølçesi, Tatarlı Köyü’nde yer alan Tatarlı Höyük kazılarına baúladı.

CEYHAN-TATARLI HÖYÜK KAZISI
Tatarlı Höyük önemli yol güzergâhlarının tam ortasında, Osmaniye-Toprakkale’nin
yaklaúık 10 km. batısında, Nurda÷ları’nın batı-kuzeybatısında ve øskenderun Körfezi’nin
yaklaúık olarak 16 km. kuzeyinde yer almaktadır.
Tatarlı’da kazıya baúlamadan önce bazı antik Kizzuwatna kentlerinin bu bölgede
lokalizasyon edilebilece÷ini düúündük ve bu düúüncelerle kazıya baúladık. Tatarlı Höyük’te,
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Anadolu ve Kilikya’daki úahsiyetlerden biri olan büyük kraliçe Puduhepa’nın memleketi
Lawazantiya’yı bulmayı bekliyoruz. Burada kazı yapmaya karar verilirken Hitit, Hurri, Asur
ve Babil metinlerinin konumuzla ilgili verdikleri bilgiler göz önünde tutulmuútur. Lawazantiya
uzun bir tarih, din ve kültür gelene÷ine sahip bir kenttir. Burası ortaya çıkarıldı÷ında mutlaka
çivi yazılı belge verecektir ve bu belgeler Kizzuwatna’nın ilk otokton yazılı kaynaklarını
oluúturacaktır. Ne var ki kesin sonuç elbette, kazılar ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Tatarlı
Höyük, Lawazantiya ile eúit olmasa bile co÷rafî konumu, ona tüm Çukurova höyükleri arasında
eúsiz bir pay vermektedir. Su kaynaklarının bollu÷u, hem de yapısı bakımından Anadolu’da
bir benzeri yoktur. Boyutları en az aúa÷ı kentle birlikte 300x400 m.dir. Co÷rafî konumunun
ve öneminin bir di÷er özelli÷i de Çukurova’nın çok do÷usunda, yani Antitoros ve Amanos
Da÷ları’na çok yakın, yani yaklaúık 15-20 km. mesafede bulunmasıdır. Bunun önemi çok
büyüktür, çünkü bu da÷ silsilelerinin hemen öbür tarafında, o zamanların “Avrupa“’sı olarak
adlandırılan yüksek uygarlıklar ülkesi Mezopotamya ve Suriye baúlamaktadır. Gerçekten
devrin en önemli kentleri Alalah, Tilmen-Haššu, Gedikli, Zincirli, Uršu, Zalpa, Halpa-Halep
ve Kargamiú vs. hep bahsedilen alanlarda yer almaktadır. “Avrupa“ dünyasının içinde yer
alan bu kentler, gerek boyutları, gerekse içlerinde barındırdıkları resmî, özel, dinî ve politik
yapılar bakımından hakikaten Kizzuwatna ve Orta Anadolu’daki kent merkezlerine göre daha
geliúmiúlerdir, yani daha çok urbanistik bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla bu uygar dünyaya
en yakın co÷rafî konumda bulunan Tatarlı’nın da bu yapılaúmalardan birçoklarına sahip
olmadı÷ını kimse söyleyemez. Bölgenin M. Ö. II. binyıldaki durumu bu úekildeyken, M.Ö.
I. binyılda önemi daha da artmıútır. Çünkü Geç Assur Kralı III. Salmanassar’dan beri (M.Ö.
859) sürekli Kilikya’ya yayılmak isteyen Geç Asur kralları Amanos ve Gâvur da÷larını aúıp
ister do÷udan Bahçe-Düziçi-Osmaniye üzerinden, isterlerse Beylan-øskenderun-DörtyolToprakkale üzerinden Çukurova’ya ilk ayak bastıklarında, belki de Tatarlı’yı ele geçirmek
istemiúlerdir. Azitawata’nın Karatepe’deki yazıtlarından da ö÷rendi÷imiz üzere, bu kral
Asur emperyalizmine karúı bu tampon bölgede müstahkem kaleler kurmuútur. Tatarlı’nın
bu kalelerden birisini barındırdı÷ından hiç kuúku yoktur. ùundan gayet eminiz ki, Tatarlı
kazıları bölgede ilklerden birisi olacaktır. Mersin-Yümüktepe ve Tarsus-Gözlükule çok batıda
kalmakta, “Avrupa” uygarlı÷ından biraz uzak düúmektedirler.
Tatarlı
Höyük’te
Çukurova
Üniversitesi adına, tarafımızdan baúlatılan
kazı çalıúmaları üniversitemizin de ilk bilimsel
kazısıdır. Özellikle Çukurova yerleúmelerinin
boyutlarıyla göze çarpan höyükleri arasında
Tarsus Gözlükule, Yüre÷ir Misis Höyük,
Adana Seyhan Tepeba÷ Höyük ve Ceyhan
Tatarlı Höyük bulunmaktadır. Bunlar
mutlaka Hitit ve çevre kültür bölgelerinin
yazılı metinlerinden bilinen henüz isimleri
tespit edilememiú olan 50’den fazla
Kizzuwatna kentlerinden en önemlilerine
aittir. Tatarlı Höyük’te bu sene yapılan çalıúmalarda, belki saray belki de bir tapınak olabilecek
büyük bir yapı açılmaya baúlanmıútır. Daha önceki yıllarda yaptı÷ımız yüzey araútırmalarından
ö÷rendi÷imize göre, Neolitik Ça÷ ile Bizans Dönemi arasında kesintisiz iskânı olan höyük, bu
bölgede en önemli yerleúmelerden birisi olmaya adaydır. Zaten aúa÷ı kentinin varlı÷ı ve höyük
tepesinde yer alan akropolüyle de bu savımız desteklenir niteliktedir. Önümüzdeki yıllarda
Tatarlı Höyük çalıúmaları hem Çukurova’nın, hem de tüm Do÷u Akdeniz bölgesinin iskân
tarihine açıklık getirecek, yeni sonuçlar tüm bilinenleri tekrar gözden geçirmemizi zorunlu
kılacaktır. ùu an için Tatarlı Höyük’ün, Büyük Hitit Kralı III. Hattusili’nin eúi Hurri kökenli
Büyük Kraliçe Puduhepa’nın memleketi Lawazantiya oldu÷unu düúünüyoruz. Bu yerleúmenin
Lawazantiya kenti ile özdeú olup olmadı÷ını önümüzdeki yıllarda yapaca÷ımız kazılar çözüme
ulaútıracaktır.
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TARSUS-GÖZLÜKULE HÖYÜöÜ KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

: Tarsus

Köyü

: Merkez (Caminur Mahallesi)

ørtibat Telefonu

: 00324 613 44 77

e-mail

: ozyar@boun.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Aslı

Soyadı

: Özyar

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Bo÷aziçi Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1982-1988 Bo÷aziçi Üniversitesi’nde lisans; 1986-1991 Bryn
Mar College’de, master ve doktora e÷itimini tamamladı. 1992-2003 Bo÷aziçi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2003 Bo÷aziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde, doçent unvanlarını aldı. 2005-2006 Heidelberg Üniversitesi, Eski Ça÷ Bilimleri
Enstitüsü’nde misafir araútırmacı olarak bulundu.
2005 Alexander von Humboldt araútırma bursu, 2003 Bo÷aziçi Üniversitesi, Üstün
Baúarılı Genç Araútırmacı ödülü, 2000 Alman Arkeoloji Enstitüsü bursu, 1990 American
Schools of Oriental Research Mezopotamya bursu, 1989 New York Metropolitan Museum of
Art Andrew W. Mellon bursu, 1986-88 Bryn Mawr College bursu kazandı.
Alman Arkeoloji Enstitüsü, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü ve Türk Eski Ça÷ Enstitüsü
üyesi.

TARSUS-GÖZLÜKULE HÖYÜöÜ KAZISI
Tarsus-Gözlükule Höyü÷ü günümüz Çukurova havzasında, Berdan Nehri’nin batı
yakasında kalan Tarsus ølçesi’nin güney kısmında, Mersin’i Adana’ya ba÷layan karayolunun
hemen kuzeyinde bulunmaktadır. Höyük 20. yüzyılın ilk yarısında Amerikalı Arkeolog Hetty
Goldman baúkanlı÷ında ve Bryn Mawr College tarafından desteklenerek kazılmıú ve stratigrafik
geliúimi, yapı katları ve buluntular incelendikten sonra Roma/Helenistik dönemler, Demir
Ça÷ı ve Tarihöncesi ça÷lar isimli üç cilt olarak yayınlanmıútır (bkz. H. Goldman, Excavations
at Gözlü Kule, Tarsus I-III. Princeton University Press 1950-63).
Bu incelemelerin sonucunda höyü÷ün oluúmasına yol açan yerleúmenin baúlangıç
evresinin Neolitik Ça÷a kadar geri gitti÷i ortaya konmuútur. Höyük hemen hemen kesintisiz
olarak köyden kente evrilerek Ortaça÷a kadar iskân görmüútür. En az 32 m. yüksekli÷inde yapı
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katmanları bulunan höyü÷ün yaklaúık 10 m. kadarı alüvyon ova dolgusu altında yer almaktadır.
Höyü÷ü oluúturan yapı katlarının 2/3’si ølk Tunç Ça÷ı evresine tarihlendirilebilir.
Tarsus-Gözlükule Höyü÷ü Do÷u Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ovalarından biri olan
Kilikya’nın büyük ve merkez oluúturan yerleúmelerinden biridir. Berdan Nehri’nin denize
döküldü÷ü bölgeye yakın kurulan ve dolayısıyla deniz ile irtibatı olan bu yerleúmenin Ege
kıyıları, Suriye/Lübnan/øsrail bölgesi veya Kıbrıs gibi farklı kültürler ile her zaman yakın
iliúkileri ve alıúveriúi olmuútur. Bölgenin iktisadi olarak geliúimine tarım dıúında ølk Tunç
Ça÷ından itibaren maden ticaretinin katkılarının önemi, ayrıca bölgenin dolaylı olarak Kıbrıs
Adası’nın madencilik konusunda geliúimini de etkiledi÷i bilinmektedir.

2001 yılında Bo÷aziçi Üniversitesi önderli÷inde ve Bryn Mawr College’ın katkıları
ile Tarsus-Gözlükule’de yeniden çalıúmalara baúlanmıútır. 2001-2006 yılları arasında yüzey
araútırmaları ve Goldman dönemi buluntuların üzerinde yo÷unlaúan araútırmalar 2007 yılı
kazı çalıúmaları ile devam etmektedir. Yeni kazıların uzun dönemli amacı köyden kente geçiú
sürecini irdelemek, madencili÷in geliúimini araútırmak ve yerleúmenin geçirdi÷i kültürel
evrelerin neden ve nasıl de÷iúti÷ini anlamak olarak özetlenebilir. Ayrıca Tarsus-Gözlükule’nin
Orta Anadolu, Kuzey Suriye ve Ege Bölgesi ile iliúkilerinin zaman içerisinde nasıl geliúti÷i
karúılaútırmalı araútırmalar ile irdelenecektir. 2007 yılında baúlatılan kazılarda Erken øslâmî
dönemlere tarihlenebilen katmanlarda çalıúılmıútır.
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TELL TA’YøNAT KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Hatay

ølçesi

: Reyhanlı

Köyü

: Demir Köprü

ørtibat Telefonu

: (416) 978-6600

e-mail

: tim.harrison@utoronto.ca

website

: www.utoronto.ca/tap

KAZI BAùKANININ
Adı

: Timothy Paul

Soyadı

: Harrison

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Toronto Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 1987 yılında Wheaton College’den mezun oldu. Chicago
Üniversitesi’nde 1991 yılında yüksek lisans, 1995 yılında doktora e÷itimini tamamladı.
Chicago Üniversitesi The College’de okutman (1994-95); Chicago Üniversitesi Oriental
Institute’de araútırma görevlisi (1995-97); Toronto Üniversitesi Near and Middle Eastern
Civilizations Bölümü’nde yardımcı profesör (1997-2002); aynı bölümde doçent profesör
(2002-2007) ve doktor profesör (2007- ) görevlerinde bulundu.

TELL TA’YøNAT KAZISI
“Ta’yinat Arkeolojik Projesi (TAP)”, eski ça÷da Yakın Do÷u’daki kentsel kurumların
tarihi geliúimini ve ilk kent toplumlarının ortaya çıkıúını incelemeyi amaçlayan, ve hâlen
devam etmekte olan bölgesel araútırmanın bir parçasıdır. TAP, 1995’ten beri Türkiye’nin
güneydo÷usunda bulunan Amik Ovası’ndaki arkeolojik incelemelerin sistematik olarak
belgelenmesini sa÷layan “Amuk Vadisi Bölgesel Projesi (AVRP)” çerçevesinde tasarlanmıútı.
Tamamıyla bölgesel olan bu proje, ki Yakın Do÷u arkeolojisinde böyle bölgesel projeler hâlâ
çok az bulunmaktadır, yeryüzünün bu bölgesinde çok eski zamanlarda ortaya çıkan ilk kentsel
toplumların geliútirdikleri kompleks sosyal, ekonomik ve politik kurumların araútırılmasında
çok ölçekli bir yaklaúımın kolaylaútırılmasını amaçlamaktadır. ølk olarak 1930’larda Chicago
Üniversitesi heyetinin araútırmaları sayesinde de anlaúıldı÷ı gibi Ta’yinat’ta Neo-Hitit/Luwia
baúkenti Kunulua’nın önemli kalıntıları bulunmaktadır. TAP incelemeleri, AVRP’nin belirlemiú
oldu÷u geniú bölgesel perspektif dahilinde Amik Ovası’nda, Asi Irma÷ı’nın kuzey kıvrımının
hemen do÷usunda yer alan bu önemli yerleúim merkezindeki arkeolojik kalıntıları belgelemek
amacıyla baúlatılmıútır.
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TAP, Tell Ta’yinat’ın büyüklü÷ü ve önemi nedeniyle, bu alanda korunan arkeolojik
kayıtların sistematik ve tam olarak belgelenmesine adanacak uzun vadeli bir proje olarak
tasarlanmıú ve baúlatılmıútır. Bu mevkide korunan arkeolojik kalıntıların çoklu÷una bakılırsa,
koruma çalıúmaları da projede önemli bir yer tutacaktır. Dahası, bu kalıntılar, iki projeyi
kapsamlı bir monografi serisi hâlinde bütünleútirecek nihai bir rapor oluúturmak üzere orijinal
Chicago kazılarıyla ba÷daútırılacaktır.
TAP’ın bulundu÷umuz aúamadaki hedefleri (2004-2007);
1) Bilgisayarda (GIS yazılım teknolojisini kullanarak) mevkinin yerleúim alanı
parametrelerini ve topografyasını açıkça tanımlayan ana haritanın çıkarılması,
2) Mevkideki görünür tüm arkeolojik kalıntıların belgelenmesi,
3) Çok sayıda ölçülebilir yüzey kalıntılarının toplanarak mevkinin yerleúim tarihçesinin
belgelenmesi,
4) Uzaktan algılamalı teknoloji (hem uydu görüntüleri hem de zemin altı araútırma
teknikleri) kullanılarak yüzey altındaki kalıntılarının belgelenmesi,

5) Alt höyükte kapsamlı bir örnekleme çalıúmasının baúlatılması,
6) Hedeflenen kazılara baúlanması,
7) Kazı alanında de÷iúik yerleúim dönemlerine ait paleobotanik, hayvansal, seramik ve
di÷er yüzey kalıntılarının toplanıp birleútirilmesi,
8) Yukarıda adı geçen projenin daha geniú kapsamlı amaçlarını gerçekleútirmek için
gerekli olan ayrıntılı bölgesel kıyaslamaları mümkün kılacak mimari ve eski eser kayıtlarını
kapsamlı bir veri tabanında birleútirmek olarak sayılabilir.
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TEPECøK-ÇøFTLøK KAZISI

KAZININ YERø
øli

: Ni÷de

ølçesi

: Çiftlik

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0533.4720278

e-mail

: erhanbicatci@istanbul.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Erhan

Soyadı

: Bıçakçı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: østanbul Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 29 Eylül 1956 tarihinde Ankara’da do÷du. 1974-1982 yılları
arasında østanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’ndeki
e÷itiminin ardından, aynı üniversitede Prehistorya Kürsüsü’nde bir yıl araútırma görevlisi
olarak görev yaptı.
1984-1997 yılları arasında Almanya’da Karlsruhe Üniversitesi, Mimarlık Tarihi
Enstitüsü’nde Prof.Dr.-Ing. Wulf Schirmer ve Heidelberg Üniversitesi, Eskiça÷ Enstitüsü’nden
Prof. Dr. Harald Hauptmann yönetiminde “Die Untersuchungen der Baureste und die
Siedlungsmuster der akeramischen-neolithischen Siedlungen der Subphasen 5 und 6 des
Çayönü Tepesi” baúlıklı doktora çalıúmasını yaptı. Doktora çalıúmaları sırasında bir süre, 19841989 yılları arasında Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Tarihi Enstitüsü’nde yardımcı asistan
olarak görev yaptı.
1990 yılında tekrar göreve baúladı÷ı østanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı’nda hâlen doçent olarak görevini sürdürmektedir.
Ekip üyesi olarak yer aldı÷ı araútırma projeleri: Elazı÷ 1976 “Keban Projesi” kapsamında,
Prof. Dr. Ufuk Esin baúkanlı÷ında yapılan “Tepecik Kazısı”nda bulunan arkeolojik malzemenin
analiz ve restorasyon çalıúmaları; Adana-Ceyhan 1976 Prof. Dr. Halet Çambel baúkanlı÷ında
yapılan “Arslantaú Barajı Göl Alanı Yüzey Araútırması”; Malatya, Elazı÷, Adıyaman, Urfa 1977 Dr.
Mehmet Özdo÷an baúkanlı÷ında “Aúa÷ı Fırat Bölgesi, Karakaya ve Atatürk Baraj Alanları Yüzey
Araútırması”; 1977 “Aúa÷ı Fırat Projesi” sonrasında hazırlanan “Aúa÷ı Fırat Havzası 1977 Yüzey
Araútırması” baúlıklı kitabın yayına hazırlanması; aynı proje ile ilgili Ankara ODTÜ’de sergi
hazırlanması, konferans düzenlenmesi ve araútırma bölgesinde yapılan gezi organizasyonunda
görevli; Malatya-ømamo÷lu 1978-1981, 1983-1984. ODTÜ TEKDAM (ilk ismi: Aúa÷ı Fırat
Projesi Kurtarma Kazıları) projesi kapsamında, Prof. Dr. Ufuk Esin baúkanlı÷ında yapılan
De÷irmentepe kazıları; Diyarbakır-Ergani 1978-1981, 1985-1988 Prof. Dr. Halet Çambel
baúkanlı÷ında, østanbul ve Chicago üniversitelerinin ortak yürüttü÷ü “Çayönü Kazıları”; UrfaSiverek 1982 ODTÜ TEKDAM projesi kapsamında, Münih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bartheld
Hrouda ve Dr. M. Behm-Blanke baúkanlı÷ında yapılan “Hassek Höyük Kazısı”; Adana 1983,
1989 Prof. Dr. Halet Çambel baúkanlı÷ında yapılan “Domuztepe-Aslantaú Kazısı”; Adana 1989
Prof. Dr. Halet Çambel baúkanlı÷ında yapılan “Karatepe Kazı ve Restorasyon Çalıúmaları”;
Aksaray 1989-1993 Prof. Dr. Ufuk Esin baúkanlı÷ında yapılan “Aúıklı Höyük Kazıları”; Ni÷de
1995 Prof. Dr. Wulf Schirmer baúkanlı÷ında yapılan “Göllüda÷ Kazısı”; Aksaray 1996-1999
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Dr. Mihriban Özbaúaran’ın bilimsel danıúmanlı÷ı ve Aksaray Müzesi baúkanlı÷ında yapılan
“Musular Kazısı”; Ni÷de 1997-2000 Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı’nın bilimsel danıúmanlı÷ında ve
Ni÷de Müzesi baúkanlı÷ında yapılan “Kaletepe Obsidiyen Atölyesi Kazısı”; Gaziantep-Birecik
2000 Prof. Dr. Ümit Serdaro÷lu tarafından yapılan “Zeugma/Belkıs Kurtarma Kazısı”.
TEPECøK-ÇøFTLøK KAZISI
Tepecik-Çiftlik Höyü÷ü’nün yer aldı÷ı volkanik Melendiz silsilesi Orta Anadolu
Platosu’nun güneydo÷u kesiminde, Kapadokya bölgesinin batısında bulunmaktadır. Etrafı
Hasan Da÷ı, Melendiz Da÷ı, Göllüda÷ gibi ikincil volkan konileri ile çevrelenmiú olan Melendiz
silsilesinin ortasında bulunan Melendiz Ovası, Pleistosen Dönem sonlarına kadar bir göl iken
Holosen baúlarında alüvyon ovası hâline gelmiútir.
Tepecik-Çiftlik Höyü÷ü 300x170 m. boyutlarında bir höyük konisi ile bu koninin
güneyinde uzanan geniú bir terastan oluúmakta ve toplam yaklaúık 6 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır.
2000
yılında
baúlatılmıú
olan
kazı
çalıúmalarında bu güne kadar Kalkolitik ve Neolitik
Ça÷ tabakaları ortaya çıkartılmıútır. En üstteki Geç
Roma-Bizans Dönemine ait mezarlar 1. tabaka olarak
adlandırılmıútır. 2. tabaka Orta Kalkolitik Ça÷a
aittir ve daha çok höyü÷ün kuzeydo÷u kesiminde
bulunmaktadır. Farklı bir bölgeden geldi÷i anlaúılan
ve olasılıkla Tepecik-Çiftli÷in Neolitik-ølk Kalkolitik
kültürünün sona ermesine neden olan Orta
Kalkolitik Ça÷ kültürü Gelveri tipi çanak çömle÷i ile
tanınmaktadır ve kökenleri konusunda kesin bilgi
bulunmamaktadır.
Tepecik-Çiftlik
Höyü÷ü’nün
oluúumunu
sa÷layan esas tabakalar ølk Kalkolitik ve Neolitik
ça÷lara aittir. M.Ö. 6. binyıl öncesine tarihlenen
bu tabakalardan 3. tabaka ølk Kalkoliti÷e (ve/veya
Neolitik-Kalkolitik arasındaki geçiú dönemine),
4. ve 5. tabakalar ise Neolitik Ça÷ın sonlarına
tarihlendirilmektedir. Tüm bölgede ve hatta
Anadolu’nun birçok kesiminde oldu÷u gibi, Neolitik
sonu ile Kalkolitik baúlarında tespit edilen kültürel
süreklili÷in bu yerleúmede de tespit edilmiú oldu÷u
söylenebilir. Henüz ana topra÷a ulaúılmamıútır.
Eldeki veriler ve kazı çalıúmaları yapılmamıú
alt dolguların kalınlı÷ı göz önüne alındı÷ında,
Tepecik-Çiftlik’te alt tabakalarda Neolitik Ça÷ın ilk
evrelerine kadar uzanan bir tabakalanma silsilesinin
bulundu÷unu söylemek mümkündür. Bu durumda M.Ö. 8. binyıl baúlarından, hatta M.Ö. 9.
binyıl ortalarından M.Ö. 6. binyıl ortalarına kadar uzanan, olasılıkla kesintisiz bir tabakalanma
silsilesinin araútırılması mümkün olacaktır. Elde edilecek bu kronolojik tablo sadece Kapadokya
ve Orta Anadolu’nun de÷il fakat Yakındo÷u, Kilikya, Kıbrıs, Göller Bölgesi, Batı Anadolu ve
Kuzeybatı Anadolu-Trakya-Balkanlar’da hem kronoloji hem de birçok kültürel iliúki/yayılım
sorununun anlaúılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Tepecik-Çiftlik Höyü÷ü’nün önemi
bu özelliklerinden ve konumundan ileri gelmektedir.
Yerleúmenin konumu ile ilgili önemli bir baúka özellik de zengin Göllüda÷ obsidiyen
kaynaklarına yakınlı÷ıdır. Yakındo÷u’ya, Levant’a Geometrik Kebaran sonları-Natuf
döneminden itibaren Göllüda÷ obsidiyeninin ulaútı÷ı bilinmektedir. Bu iliúkiler sonraki
dönemlerde, PPNA ve özellikle PPNB’de artarak devam etmiútir. Tepecik-Çiftlik ile obsidiyen
yatakları arasındaki kültürel, tekno-kültürel ve ticarî iliúkilerin anlaúılması özellikle Yakındo÷u
ile Orta Anadolu bölgelerindeki Neolitikleúme veya “ølk Üretimcili÷e Geçiú Dönemi” iliúkilerinin
anlaúılmasına da önemli katkılarda bulunacaktır.
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TøLMEN HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Gaziantep

ølçesi

: Islahiye

Köyü

: Yelliburun

ørtibat Telefonu

: +390512097711

e-mail

: nicolo.marchetti@unibo.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Nicolò

Soyadı

: Marchetti

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Dipartimento di Archeologia, Alma Mater Studiorum–
Università di Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte 2, 40124
Bologna, øtalya

Özgeçmiúi
: Yüksek lisans e÷itimini “Antik Yakın Do÷u Arkeolojisi; Büyük
Farklılık” konulu tezi ile 1993 yılında; doktora e÷itimini “Do÷u Arkeolojisi” konulu tezi ile 1997
yılında; uzmanlık e÷itimini “Antik Yakın Do÷u Arkeolojisi” konulu tezi ile 2000 yılında Roma
La Sapienza Üniversitesi’nde tamamladı.
1999-2001 yılları arasında ö÷retim görevlisi olarak Viterbo’da Tuscia Üniversitesi’nde
çalıútı. 2001 yılından beri de doçent olarak Alma Mater Studiorum–Università di Bologna’da
görev yapmaktadır.
Antik Ebla, Tell Mardikh kazısı (baúkan Prof. Paolo Matthiae), Roma La Sapienza
Üniversitesi Arkeolojik Kurulu’na “Güney P Alanı” bilimsel sorumlulu÷u ile katılım, 19901997; Roma La Sapienza Üniversitesi ve Filistin Antikite Bölümü ortak kazı kurulunun Antik
Jericho, Tell es-Sultan kazısı (L. Nigro ve H. Taha ile eú baúkan) 1997-2000; Tilmen Höyük
(Türkiye) kazısı, Bolonya Üniversitesi, østanbul Üniversitesi ve Gaziantep Müzesi ortak projesi
(kazı kurulu baúkanı) 2003-2007, çalıúmalarına katıldı.
Arkeolojik sitlerin korunması ve düzenlenmesine yönelik AB projesi “ARCHAIA”nın
Avrupa koordinatörü, 2007-2008; øtalyan Üniversiteler Bakanlı÷ı’nın “Akdeniz Bölgesi’ndeki
Arkeolojik Parklar” projesinin bilimsel birim sorumlusu, 2005-2008; øtalyan Üniversiteler
Bakanlı÷ı’nın “Tilmen Höyük Kazıları” projesinin bilimsel birim sorumlusu, 2006-2007;
øtalyan Üniversiteler Bakanlı÷ı’nın “Mezopotamya Kraliyet Heykeltıraúlı÷ı” projesinin bilimsel
koordinatörü, 2003-2004; Harvard Üniversitesi’nde Marco Polo araútırma burslusudur 20022003.
Avusturya Bilimler Akademisi’nin (Viyana) sponsorlu÷unda, Prof. Manfred Bietak
tarafından yönetilen, “Orta ve Son Tunç Ça÷ları Kesin Tarihlemesine Yönelik (Prof. P. Matthiae
baúkanlı÷ındaki Suriye araútırma birimi) Araútırma Projesi”nde yer almaktadır.
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1991’den bu yana düzenli olarak Rencontres Assyriologiques Internationales ve
1998’den bu yana da antik Yakın Do÷u arkeolojisi üzerine uluslararası kongrelere yazı ve
posterlerle, 2003’ten beri de düzenli olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün
yıllık kongrelerine katılmaktadır.
Orient-Express Dergisi’nin kurucularından ve 1995’e kadar redaksiyon üyesidir.
Contributi e materiali di archeologia orientale ve Studi Eblaiti (Roma), Ricerche di egittologia
e di antichità copte (Bolonya) dergilerinin redaksiyon üyesidir.

TøLMEN HÖYÜK KAZISI
Prof. Dr. Bahadır Alkım ve ekibinin Tilmen Höyük’te 1959-1972 yılları arasında
sürdürdükleri kazılardan ve 2003’te Gaziantep Müzesi Müdürü Hamza Güllüce’nin
baúkanlı÷ında, Prof. Dr. Refik Duru’nun yürüttü÷ü onarım çalıúmalarından sonra, 7-28 Ekim
2003 tarihleri arasında, H. Güllüce’nin baúkanlı÷ında ve R. Duru’nun bilimsel sorumlulu÷unda
yeni bir kazı çalıúması baúlatılmıútır. Arazi çalıúmalarını Dr. Nicolò Marchetti yürütmüútür.

Tilmen Höyük’teki ikinci kazı dönemi çalıúmaları 21 Eylül-27 Ekim 2004 tarihleri
arasında gerçekleútirilmiútir. Bu dönemde höyü÷ün yeni topografik haritası çıkartılmıú ve
Tilmen Höyük’ün bir bekçi tarafından güvenli÷inin sa÷lanması iúi organize edilmiútir.
Üçüncü dönem kazı çalıúmaları 8 Eylül-15 Ekim 2005; dördüncü dönem kazı ve
restorasyon çalıúmaları 24 A÷ustos-11 Ekim 2006; beúinci dönem kazı ve restorasyon çalıúmaları
23 A÷ustos-23 Ekim 2007 tarihleri arasında gerçekleútirilmiútir.
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TLOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mu÷la

ølçesi

: Fethiye

Köyü

: Yaka Köy

ørtibat Telefonu

: 0.533.7235339

e-mail

: havva@akdeniz.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı
: Havva
Soyadı
: øúkan Iúık
Ba÷lı Oldu÷u Kurum
: Akdeniz Üniversitesi
Özgeçmiúi
: 10.10.1956 tarihinde Kütahya’da do÷du. 1974–1979 østanbul
Üniversitesi, Klasik Arkeoloji, Eski Yunanca, Önasya Arkeolojisi, Estetik Felsefe dalında lisans,
1980-1987 Marburg Philipps Üniversitesi, Klasik Arkeoloji, Eski Ça÷ Tarihi, Siyasi Bilimler
Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1988 yılında yardımcı doçent olarak Atatürk Üniversitesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde göreve baúladı. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü’nde docent, 1999 yılında da profesör unvanını aldı.
1992 yılından beri Likya Uygarlıkları Araútırma Merkezi müdürü, 1992-2001 yıllarında
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı, 2003 yılından beri de
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyesidir
Anadolu Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi plasti÷i ve portreleri, Likya lahitleri,
Likya nekropolleri ve ölü kültü, Likya kaya mezarları, Anadolu sütunlu lahitleri, Antik ça÷larda
Anadolu’da felsefe ve bilim, antik liman yapıları uzmanlık alanlarıdır.
1988 yılından beri “Patara Kazı ve Araútırmaları” bilimsel üyesi olan øúkan Iúık, 1992–
2002 yıllarında “Tlos ve Territoriumu Yüzey Araútırmaları”, 2005 yılından itibaren de “Tlos
Kazıları” baúkanıdır. 2005 yılından bu yana “Kibyra Kazıları”nın danıúmanlı÷ını üstlenmiútir.
2 kitap, 20 Makale. 20 Uluslararası sempozyum bildirisi yayını ve 70 konferansı bulunan
øúkan Iúık (Detaylar için: www.akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/arkeo/) Almanca bilmektedir.
TLOS KAZISI
Tlos Batı Lykia’nın Ksanthos Vadisi’nde bulunan kentlerindendir. Kragoslar’ın batı
ete÷inde konumlanmıútır. Bu ayrıcalıklı konumu sayesinde Lykia’nın en erken yerleúim gören,
en önemli ve en zengin kentlerinden biri olmuú; bu özel yerini, Lykia Birli÷i’nin üç oy hakkına
sahip altı kentinden biri olarak da tarih boyunca korumuútur.
Hellen mitoslarına göre adı, Tremiles ile Praksidike’nin her biri önemli bir kente adını
veren dört o÷lundan biri olan Tloos’tan gelmektedir. Pinaros, Ksanthos ve Kragos da onun
kardeúleridir. Gerçekte ise ne kent adının, ne de kuruluúunun Hellenlerle hiçbir iliúkisi yoktur.
Tlos adı, Likçe Tlawa’dan uyarlamadır. Tlawa adı ise ø.Ö. 15. yüzyıl sonlarını kapsayan I.
Tuthaliya zamanı Hitit metinlerinde “Dalawa” olarak geçmektedir. Likya ülkesinin adının da
bu metinlerde Dalawa olarak geçmesi ancak, kentin Hititlerin gözünde Lykia ülkesiyle eúde÷er
ve çok özel bir önem taúıdı÷ıyla açıklanabilir. Kent, Roma ømparatorluk Döneminde bile hâlâ
“Lykia ulusunun parlayan metropolisi” olarak övgü almıútır.
Tlos egemenlik alanı içinde yeni saptanan Karankılı øn ile güneybatısındaki Girmeler’de
bulunan iki ma÷ara yerleúiminin buluntuları, yörenin tarihini bilinenden binyıllar öncesine
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çekmiútir. Girmeler’de bulunan ve ø.Ö. 5000 yıllarına tarihlenebilen seramikler form ve
bezemeleriyle Burdur Gölü’nün özgün Hacılar ve Kuruçay eserlerine benzemektedir. Arsa’daki
ma÷aranın dıú duvarında gözlenen prehistorik kaya resimleri de bundan biraz daha geç bir
tarihe iúaret etmektedir. Yine Tlos akropolünde kazıyla ele geçirilen birkaç küçük taú alet de bu
ba÷lamda önemlidir. Kentte daha önce bulunan tunçtan bir kama ile biri yassı, di÷eri çift a÷ızlı
iki balta ise, yerleúimin Tunç Ça÷ındaki varlı÷ının arkeolojik kanıtlarıdır.
Bu önemde bir kentin, tarih yapraklarında yerini gere÷ince almaması ilginçtir. Perslerin
Atina’ya karúı ø.Ö. 469/68’de Eurymedon’da kaybetti÷i savaúın ardından Lykia ile birlikte
Tlos’un da Atina denetimine girmiú olması beklenebilir. Ksanthos “Yazıtlı Dikme”sinde Patara,
Zagaba ve Tuminehi’nin Tlos’la birarada Ksanthos ve Limyra’ya karúı savaútı÷ı yazılıdır. Bu iç
savaúın nedeni olarak da Patara ve Tlos’un, vergi toplamak için Lykia’ya gelen ve Ksanthoslu
komutan Trbbenimi’ye yenilen Atinalı Melesander’e, Delos Birli÷i’ne üyeliklerinin gere÷i olarak,
destek vermeleri gösterilmektedir. Lykia’da ø.Ö. 360-334 arası Karia egemenli÷i sürecinden
bir baúka yazıtta ise, daha önce Kaunos’a karúı yapılan bir savaúta kendisini destekledikleri için
Satrap Piksodaros’un Ksanthos, Pınara ve Kadyanda ile birlikte Tlos’a da parasal destek verdi÷i
anlatılmaktadır. ø.Ö. 5. ve 4. yüzyılda sikke basan kentin, görkemli kaya mezarlarıyla parlak bir
Klasik Ça÷ yaúadı÷ı anlaúılmaktadır. øskender’in ø.Ö. 334’te Lykia’yı da Persler’den kurtarması
ardından, tüm yöre gibi Tlos da ø.Ö. 4. yüzyıl sonu ya da 3. yüzyıl baúlarında Ptolemaioslar’ın,
ø.Ö. 197’de de kısa bir süre için Seleukoslar’ın eline geçmiútir. ø.Ö. 189/88 Apameia Barıúı’yla
Roma, Lykia’yı ba÷laúı÷ı Rhodos’un yönetimine vermiútir. Ba÷ımsızlık için yapılan baúkaldırılar
sonrasında, ø.Ö. 168/67’de, Roma’dan alınan özerklikle Lykia Birli÷i kurulmuútur. ø.Ö. 100 yılı
dolaylarında, birli÷in üç oy hakkına sahip en büyük altı kentinden biri sayılması, tarih boyu hiç
azalmayan öneminin bir göstergesidir. Yazıtlardan kentin semtlere bölündü÷ü anlaúılmaktadır.
Bunlardan üçü Lykia’nın ünlü destansal kiúiliklerinden yi÷it Bellerophon’un, kayınbabası
Lykia Kralı Iobates’in ve kızı Laodameia ile Zeus’tan olma tanrısal torun Sarpedon’un adlarını
taúımaktadır.
ø.S. 43’te ømparator Claudius tarafından
bir eyalete dönüútürülen Lykia’nın baúkent
Patara’ya dikilen “Yol Kılavuz Anıtı”nda,
ülkenin yol a÷ının yedi yönden Tlos’a
ba÷landı÷ı gözlemlenir; güneyde Ksanthos’tan,
güneybatıda Pinara’dan, batıda Telmessos’tan,
kuzeybatıda
Kadyanda’dan,
kuzeyde
Araksa’dan,
kuzeydo÷uda
Oinoanda’dan
ve do÷uda Choma’dan gelen yollar Tlos’ta
buluúmaktadır. Kentte ø.S. 1. yüzyıl sonlarında,
kendi meclisine sahip bir Yahudi cemaatinin
varlı÷ı bilinmektedir. “Pax Romana” sürecinde
kentte yaúanan zengin bayındırlık etkinlikleri
çerçevesinde
Rhodiapolis’li
hayırsever
Opramoas’ın ø.S. 141 yılındaki büyük Lykia
depremi ardından tiyatro yapımı ve hamam
eksedraları için 60 000 denar; ø.S. 152’den sonra da, hamamlar için 30 000, agora için 50
000 denar ba÷ıúta bulunması ve geniúletilen kent merkezinde gösteriúli yeni devlet yapılarının
inúası için bu deste÷e Oinoandalı zengin Licinnius Longus’un da katılması önemlidir.
Hıristiyanlık Döneminde Tlos, Lykia’nın Myra Metropolitli÷i’ne ba÷lı piskoposluk
merkezlerindendir; bu dinsel önem, ø.S. 12. yüzyıla kadar belgelidir. Lykia Genel Valisi
Markeianos, ø.S. erken 5. yüzyılda Do÷u Roma erken suru içine bir kapı yaptırır. Piskopos
Andreas ø.S. 451’de Chalkedon Konzili’ne katılır ve ø.S. 458’de Myra Metropoliti’nin ømparator
I. Leon’a yazdı÷ı mektubu imzalar. ø.S. 7./8. yüzyıldan bir mühürde Ioannes, Tlos Piskoposu
olarak yazılıdır. ø.S. 879 Konstantinopolis Konzili’ne katılanlardan Andreas, ø.S. 11. yüzyıl
mühründe de Theodoros Tloslu olarak geçmektedir. ø.S. 16. yüzyılda Dö÷er ve Makri’nin de
(Fethiye) içinde bulundu÷u kıyı iç kesiminden Rhodos’a tahıl gönderildi÷inin kaydı vardır.
Bugün Tlos Kalesi, Dö÷erli bir Geç Osmanlı derebeyinin adıyla “Kanlı Ali A÷a Kalesi” olarak
adlandırılır. 1838’de Ch. Fellows ve 1842’de T. A. B. Spratt, bu bey kona÷ında a÷ırlanmıúlardı. Tlos’ta
tarih, kalenin do÷usundaki yamaca da÷ılmıú Yaka Köyü’yle Cumhuriyet Türkiyesi’ne uzanmıútır.
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TRALLEøS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Aydın

ølçesi

: Merkez

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0 532 6526190

e-mail

: ayaylali@adu.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Abdullah

Soyadı

: Yaylalı

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiúi
: 05.05.1941 tarihinde Zıvarık (Konya-Altınekin)’ta do÷du. 1964
yılında Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Doktora
e÷itimini 1971 yılında Almanya Göttingen Üniversitesi’nde tamamladı. Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nde 1979 yılında doçent, 1989 yılında da profesör unvanını aldı. Nisan 1993-Eylül
1994 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı,
1996-2001 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür vekili olarak görev
yaptı. Hâlen aynı üniversitenin Arkeoloji Bölümü baúkanı olarak görevini sürdürmektedir.
1989-1994 yılları arasında Erzurum; 1999-2002 yılları arasında da øzmir II No.lu Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeli÷i yaptı.

TRALLEøS KAZISI
Tralleis antik kenti bugünkü modern Aydın øli’nin hemen kuzeyinde, Mesogis (Kestane)
Da÷ı’nın güney eteklerinde, Büyük Menderes Ovası’na hâkim bir noktada kurulmuútur.
Antik kentte 2006 yılında tekrar baúladı÷ımız kazı çalıúmaları, ilk kazı sezonunda 03
Temmuz-27 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleútirilmiútir.
2006 yılı kazıları; gymnasium, konut alanı, vakıf zeytinli÷i ve seramik akıntı alanında
yapılmıútır.
2007 yılındaki arkeolojik kazı ve koruma çalıúmalarımız ise 02 Temmuz-28 Aralık
2007 tarihleri arasında gerçekleútirilmiútir. 2007 yılı kazı sezonunda nekropol alanında kazı
çalıúmalarına baúlanmıú, 2006 yılında kazısına baúlanılan gymnasium alanında çalıúmalara
devam edilmiútir.
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TROøA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Merkez

Köyü

: Tevfikiye

ørtibat Telefonu

: 0 286 283 0474

e-mail

: troia.projekt@uni-tuebingen.de

KAZI BAùKANININ
Adı

: Ernst

Soyadı

: Pernicka

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Tübingen Üniversitesi (Almanya)

Özgeçmiúi
: 05. 02. 1950 yılında Viyana (Avusturya)’da do÷du. Viyana
Üniversitesi’ndeki ö÷reniminden sonra 1976 yılında yine Viyana Üniversitesi’nde “Do÷u øran
ve Afganistan’daki Sırlı Çanak Çömleklerin Analitik Araútırılması” konulu doktora; 1976/77
yılında ise Heidelberg Max-Planck Enstitüsü’nde “Antik Sikke Basımının Orjini” konusunda
post doktora çalıúması yaptı. Daha sonra ise Viyana–Seibersdorf’ta “Çanak Çömlek Araútırma
Merkezi”ni kurdu. 1979-1997 yılları arasında Max-Planck Enstitüsü’nde di÷er projelerinin
yanı sıra “Eski Dünya’daki Metalurjinin Ortaya Çıkıúı ve Do÷u Akdeniz’deki Çanak Çömlek ve
Obsidiyenlerin Üretim Merkezleri” konulu araútırma projelerini yönetti. 1988 yılından itibaren
uluslararası Troia kazılarında açı÷a çıkarılan anorganik buluntuların incelenmesi konusunda
koordinatörlük görevinde bulundu. 1997–2004 yıllarında Freiberg Bergakedemi’de profesör
olarak, “Anorganik Arkeolojik Buluntuların Yapım Teknikleri” konusunda çalıútı. 1 Ekim 2004
tarihinden itibaren Tübingen Üniversitesi-Pre/Protohistorya Ensitüsü ve Ortaça÷ Arkeolojisi
Bölümü’nde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Ekim 2005 tarihinden itibaren Tübingen
Üniversitesi Troia Projesi ve Gürcistan’daki Udabno kazılarının baúkanı oldu. Uluslararası
dergilerde 100’ün üstünde makale ve birçok kitap yayınladı.

TROøA KAZISI
Büyük servet sahibi Alman tüccar Heinrich Schliemann (1822-1890) 40’lı yaúlarından
sonra arkeoloji ile ilgilenmeye baúlamıú ve çocuklu÷undan beri etkilendi÷i øliada Destanı’nda
adı geçen Troia kentinin yerini bulmak için yollara düúmüútür. Sonunda destanda adı geçen
kentin Hisarlık Tepe’de aranması gerekti÷ine karar vermiútir. Ancak Schliemann’ın baúlattı÷ı
çalıúmalardan önce, 18. yüzyıldan beri Çanakkale bölgesinde yaúayan Calvert ailesinden,
øngiliz konsolosu Frank Calvert (1828-1908), Hisarlık Tepesi’nin bir höyük oldu÷unu
anlamıú ve 1863’ten baúlayarak küçük çaplı kazılarla buranın Troia oldu÷unu ispatlamaya
çalıúmıútır. Troia’daki çalıúmalarına Calvert’den yardım alarak baúlayan Schliemann,
1870’teki ilk sondajından sonra, büyük çaptaki kazılarını 1871-73, 1878, 1879, 1882 ve 1890’da
gerçekleútirmiútir. Schliemann’nın 1890’daki ani ölümünden sonra kazıları, çalıúma arkadaúı,
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Mimar Wilhelm Dörpfeld (1853-1940) 1893 ve 1894 yıllarında, Schliemann’nın karısı Sophia
Schliemann’nın parasal deste÷iyle yürütmüútür. Schliemann, amaçlarına ulaúmaki hırsı
nedeniyle yaptı÷ı kazılarda Troia’daki pekçok kültür tabakasını tahrip etmekle kalmamıú, aynı
zamanda 1873 yılında buldu÷u “Priamos Hazinesi” baúta olmak üzere pekçok Troia eserini yurt
dıúına kaçırması nedeniyle, haklı olarak bir “hazine avcısı” olarak suçlanmıútır.
Dörpfeld’den sonra, 20. yüzyıldaki Troia kazıları 1932-1938 yılları arasında, Cincinnati
Üniversitesi’nden (Amerika Birleúik Devletleri) Carl W. Blegen (1887-1971) tarafından
gerçekleútirilmiútir. Bu kazılarda dönemin en modern kazı teknikleri kullanılmıú ve höyük,
46 yapı katına ayrılmıútır. Bu kazılar sonrasında Blegen’in 1950’li yıllarda yaptı÷ı yayınlar,
Anadolu ve Ege arkeolojisinin en önemli baúvuru kayna÷ı olmuútur. Blegen dönemi kazı
buluntuları, østanbul ve Çanakkale arkeoloji müzelerinde bulunmaktadır.
50 yıllık bir aradan sonra yeni dönem Troia kazıları 1988 yılında Tübingen
Üniversitesi’nden M. Osman Korfmann (1942-2005) tarafından baúlatılmıútır. Kofmann’ın
2005 yılındaki ani ölümüne kadar devam ettirdi÷i çalıúmalarda, kazı ile beraber onarım ve
belgeleme çalıúmalarına da a÷ırlık verilmiútir. Troia Kalesi içindeki çalıúmalarda, eski kazılardan
kalma tabakalanma sorunları çözülmüú, ayrıca kale dıúında yürütülen yüzey araútırması ve
kazılar sayesinde Troia’nın, Troia I’den Troia VII dönemine kadar bir aúa÷ı kente sahip oldu÷u
anlaúılmıútır. Böylece Troia’nın úimdiye kadar sanıldı÷ından 10 kat daha büyük bir yerleúme
oldu÷u ortaya konulmuútur.

Ayrıca Troia’da bulunan ilk yazılı belge olan Luvice mühür ile Troia ve Hitit
ømparatorlu÷u arasındaki iliúkilerin biraz daha anlaúılabilir hâle gelmesi sa÷lanmıú ve uzun
yıllardır tartıúılagelen, Hitit metinlerindeki “(W)ilusa, ølios (Troia) özdeúli÷i yönündeki savı
güçlendirmiútir.
Prof. Korfmann’ın ölümü sonrasında, Troia projesinin yeni baúkanı olan Prof. Dr. Ernst
Pernicka, 2006 yılından itibaren Troia kazılarını devam ettirmektedir.
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TYANA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Ni÷de

ølçesi

: Bor

Köyü

: Kemerhisar

ørtibat Telefonu

: (+39) 0498274579

e-mail

: guido.rosada@unipd.it

KAZI BAùKANININ
Adı

: Guido

Soyadı

: Rosada

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Padova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: ùu sırada “Eski Topo÷rafya” (daha önce “Venedik–FriuliVenezia Giulia Arkeolojisi) ö÷retim üyesidir.
Özellikle, (“Etrüsk düzeni” gibi) Roma Dönemi mimari sorunlarıyla ve (“mezar
yazıtları” gibi) kimi seri üretimlerle ilgilendikten sonra, daha çok, “decima regio Venetia et
Histria” (Onuncu Venedik ve Istria Bölgesi) ile (subilimi, limanlar, yerleúim yerleri, yol a÷ı,
kaynaklardan yararlanma, karúılıklı iliúkiler, yaylaya çıkıú, yönleri bakımından) Yukarı
Adriyatik bölgelerindeki, eski yapıların, tarih ve alan içinde yeniden ortaya konması gibi
topografya konularında yo÷unlaúmıútır.
øç Anadolu’da (Kayseri yakınlarındaki, Topaklı’da) birkaç yıl süren bir deneyimden
sonra, gerek Yukarı Adige ve Friuli (mezarlık-nekropol) bölgeleriyle birlikte Venedik
bölgesinde (Treviso øli’ndeki Asolo kentinde bulunan Roma tiyatrosu gibi) Roma Dönemi,
gerekse (Venedik-Friuli bölgesinde da÷ eteklerinde bulunan úatolar gibi) Ortaça÷ arkeolojik
alanlarında yapılan kazıları yönetti. ùimdi (Hırvatistan’da, Parenzo’da) Loron ve (Türkiye’de,
Kemerhisar’da) Tyana øtalyan arkeolojik kazı heyetlerini yönetmektedir.
Pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. Venedik
Bölgesi Arkeolojik Denetim Dairesi ile Padova, Venedik ve Verona üniversitelerindeki Eski
Ça÷lar Bilimleri bölümlerini bir araya getiren, “Quaderni di Archeologia del Veneto (Venedik
Bölgesi Süreli Arkeoloji Yayınları)” adlı ulusal dergiyi ve “Agri Centuriati Journal of ancient
Landscape” adlı uluslararası dergiyi yönetmektedir.
Zagrep (Hirvatistan) Üniversitesi Felsefe Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nce yayımlanan
“Opuscula Archaeologica” adlı derginin bilimsel yazı kurulunda yer almaktadır. “International
Research Centre of Archaeology, Medulin-Brijuni (IRC), University of Zagreb, International
Centre of Croatian Universities in Istria (ICCUI)”nın bilimsel kurulu üyesidir.
Bilimsel ve yönetim merkezi “Zadar (Hırvatistan) Felsefe Fakültesi”nde bulunan,
“Hadriaticum Mare Association Internationale pour l’ètude de l’Adriatique antique”in
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baúkan yardımcısıdır. ˝Venedik-Friuli-Venezia Giulia Bölgeleri Yurt Tarihi Birli÷i˝ üyesidir.
Merkezi Padova Üniversitesi Eski Ça÷lar Bilimleri Bölümü’nde bulunan ve Bologna ile Padova
üniversitelerini bir araya getiren, ˝Üniversitelerarası N. Alfieri ve L. Bosio Toprak Da÷ıtımı
Araútırmaları Merkezi˝ni kurmuútur.

TYANA KAZISI
Padova Üniversitesi “Antik Topografya Arkeolojik Araútırmaları”, Dıúiúleri Bakanlı÷ı,
üniversite ve Bilimsel Araútırma Bakanlı÷ı tarafından finanse edilmiú olup araútırma on yıllık
bir program üzerine temellendirilmiútir. Bu programın uygulanmasına 2001 yılında bir ön
araútırma ile baúlanmıú, izleyen yılda Padova Üniversitesi’nden meslektaúların bölgedeki
jeomorfolojik, topografik ve jeofizik incelemeleri ile devam edilmiú ve müteakip yıllarda, tüm
Tyanitis bölgesinde baúlatılan kazı çalıúmaları geniúletilerek yürütülmüútür.
Bugüne kadar bir takım anıtsal yapıların bulundu÷u dört ayrı noktada sistematik olarak
yapılan kazı araútırmalarından anlaúıldı÷ına göre, üç yapının da Iulia Domna ve Caracalla
dönemi eserleri oldu÷u söylenebilir (kaynak sularının içinde birikti÷i havuz, Köúk Höyük
bölgesinde; su kemeri ve hamam kompleksi Kemerhisar bölgesinde).

Kazı çalıúmaları sonucunda (2005-2007 yılı), yapının bir Hıristiyan kült yapısı oldu÷una
dair varsayımın do÷rulu÷u teyit edilmiútir. Bu do÷rulama, dıú dört yanına haç iúareti kazınmıú
bulunan, içi ise yarım küre úeklinde bir le÷en olan vaftiz havuzunun ortaya çıkarılması ile
gerçekleúmiútir. Vaftiz Kilisesi’nin merkezinde, vaftiz havuzunun oldu÷u yerde, renkli mermer
levhalardan oluúan orijinal opus sectile yer döúemesine ait kalıntılar, eúkenar dörtgen, kare ve
dairesel geometrik desenlerden oluúan dekorasyonun yeniden kurulmasına olanak vermiútir.
Vaftiz Kilisesi’nin tarihini, ince bir úekilde dekore edilmiú trabzanların üst kuúa÷ında yer
alan ve günümüze ancak birkaç parçası ulaúan yazıtlardan saptamak mümkündür. Bunlardan
ikisi nispeten okunabilir durumdadır: “Patrikios çok aziz baúpiskopos” ve “Paulos”, yani
Tyana’nın iki piskoposuna ait isimlerdir. Kaynaklara göre bunlardan ilkinin, M.S. 449’daki
Efes ve M.S. 451’deki Kalkhedon konsillerine, ikincisinin ise M.S. 536’daki Kostantinopolis/
Kudüs Konsil’ine katıldı÷ı bilinmektedir. Bu varsayım, önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla
do÷rulandı÷ı takdirde, Hıristiyanlı÷a ait Kapadokya’nın en eski yapılarından biriyle yüz yüze
olaca÷ız.
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ÜÇAöIZLI MAöARASI KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antakya

ølçesi

: Samanda÷

Köyü

: Meydan

ørtibat Telefonu

: 05335604741

e-mail

: gulec@humanity.ankara.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Erksin

Soyadı

: Güleç

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi

Özgeçmiúi
: 1972 yılında Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi, Paleoantropoloji
Kürsüsü’nden mezun oldu. 1973 yılında bitirdi÷i kürsüde asistan olarak göreve baúladı, 1984’de
yardımcı doçent, 1985’de doçent ve 1991 yılında profesör unvanını aldı. 1991–1992 tarihleri
arasında Türkiye-Amerika Birleúik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu (Fulbright)
Araútırma Bursu’nu kazanarak University of California, Berkeley’de alanıyla ilgili çalıúmalar
yaptı.
Güleç, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co÷rafya Fakültesi Fizik Antropoloji Anabilim
Dalı baúkanlı÷ı (1987–1993), Paleoantropoloji Anabilim Dalı baúkanlı÷ı (1993, 1998–2003),
Fakülte Kurulu üyeli÷i (1993–2003), Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü baúkanlı÷ı (1993–
2002), Antropoloji Bölümü baúkanlı÷ı (2002–2003), Üniversite Senatosu temsilcili÷i (2002–
2003) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlı÷ı yaptı. Fizik Antropoloji
laboratuarının kuruluúu ve Paleoantropoloji laboratuarının yeniden düzenlenmesi çalıúmalarını
da gerçekleútirdi.
Erksin Güleç, baúkanlı÷ı altında “Çandır Paleontolojik Kazısı”nı (1989–1998) tamamladı
ve Hayranlı-Haliminhanı (bilimsel baúkan olarak 2002-) ve Üça÷ızlı Ma÷arası (1997-) kazılarını
hâlen sürdürmektedir. Bugüne kadar Etiyopya Middle Awash, Gürcistan Dimanisi ve Fransa
Lazaret gibi uluslararası ve Panaztepe, Klazomenai, Dilkaya, Börükçü, Paúalar ve Çorakyerler
gibi ulusal kazılarda yer aldı. Ayrıca fizik ve paleoantropoloji bilim dallarında birçok projenin
de baúkanlı÷ını gerçekleútirdi. Erksin Güleç’in, 32’si yabancı, 108’i yerli dergi ve kitaplarda
olmak üzere toplam 140 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Güleç, tıp, adlî bilimler, antropoloji,
arkeoloji, do÷a tarihi ve paleontoloji alanlarında düzenlenen çeúitli yerli ve yabancı sempozyum
ve kongrede yüze yakın bildiri sundu. Prof. Güleç yerli ve yabancı pek çok bilimsel kuruluúta
üyedir.
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ÜÇAöIZLI MAöARASI KAZISI
Üça÷ızlı Ma÷arası, Akdeniz kıyısında ve Hatay øli, Samanda÷ ølçesi’nin yaklaúık 12 km.
güneyinde, Suriye sınırına yakın bir bölgede yer almaktadır. 1989 yılında Fransız Araútırmacı
Angela Minzoni-Deroche tarafından bulunan ve 1990-1991 yıllarında ma÷arada gerçekleútirilen
kazı çalıúmaları uzun bir aradan sonra tarafımızdan Arizona Üniversitesi’nin de katılımlarıyla
yeniden baúlatılmıútır. Ma÷ara Türkiye’de Erken Üst Paleolitik Döneme tarihlendirilen
son derece iyi korunmuú depozitlere sahip çok az buluntu yerinden biridir. Ekolojik olarak
Levant bölgesine büyük benzerlikler göstermektedir ve bizlere Güneybatı Asya’daki Öncül
Üst Paleolitik Dönemin kanıtlarını sunmaktadır. Ma÷aradaki organik materyalin korunma
durumu mükemmeldir. Son derece zengin taú alet endüstrisi buluntuları, faunal ve denizel
materyaller; Erken Üst Paleolitik yaúam davranıúları ve süs eúyası kullanımı üzerine önemli
bilgiler vermektedir. Ma÷aradaki kültür tabakaları iki bölgede yo÷unlaúmaktadır. ølki, MinzoniDeroche tarafından kazılan güneydeki tabakalardır. 1997 yılından beri sürdürdü÷ümüz
kazılar ise büyük oranda ma÷aranın kuzey bölgesindeki tabakalarda gerçekleútirilmektedir.
Kuzey bölümde kazılan tabakaların derinli÷i 4.5 m.yi aúmıútır. Erken Üst Paleolitik kültürel
buluntular yo÷un olarak en üstteki 3 m.lik bölümden gelmektedir. Sedimanlarda baskın olarak
Akdeniz havzasında karstik alanların tipik malzemesi olan terra rosa killeri bulunmaktadır.
AMS Radyokarbon tarihlendirmesine göre, Üça÷ızlı Ma÷arası’nın kültür buluntuları içeren
tabakaları, 29 bin radyokarbon yılından baúlayarak 41 bin yılına kadar düzenli olarak
sıralanmaktadır.
Ma÷aradaki
çalıúmalarda
dönem insanları tarafından yapılmıú
ve kullanılmıú olan ve sayıları
binleri bulan, çakmaktaúından
yapılmıú birçok çeúit ve tipte
kazıyıcı, düzeltili ve düzeltisiz dilgi,
yonga, uç, sırtlı bıçak, keski, çekiç
ve bunların hazırlandı÷ı çekirdekler
bulunmuútur. Üça÷ızlı’nın karasal
faunasını
yabankeçisi,
karaca,
alageyik, kızıl geyik, yaban öküzü,
yaban domuzu, tilki, ayı, kaplumba÷a
ve yabani tavúan oluúturmaktadır.
Çeúitli deniz kabukları ve balık
kalıntıları ma÷aranın sucul faunasını
oluúturmakta, ma÷arada büyüklü
küçüklü kuúlara ait kalıntılar da ele
geçirilmektedir. Faunal analizler Ahmarian’de (Erken Üst Paleolitik) Üça÷ızlı ve çevresinde sık
bitki örtüsüne sahip nemli bir iklimin hüküm sürdü÷üne iúaret etmektedir. Öncül Üst Paleolitik
faunası ise daha serin ve kuru bir iklimin varlı÷ını yansıtmaktadır. Üça÷ızlı’daki neredeyse
tüm süs eúyaları deniz kabuklarından yapılmıútır. Bu buluntular tüm tabakalarda karúımıza
çıkmakla birlikte yo÷unlukla Ahmarian tabakalarda görülmektedir. Üça÷ızlı’daki kazılar
Do÷u Afrika’dan Batı Asya’ya göç eden ilk modernlerin bu bölgelerde yo÷un izler bıraktı÷ını
göstermektedir ancak Levant’ta süs eúyası bulunan lokalitelerin hiçbiri Üça÷ızlı kadar zengin
de÷ildir. Üça÷ızlı Ma÷arası kazısının Paleoantropolojik açıdan en önemli buluntuları burada
yaúamıú Paleolitik Dönem insanlarına ait iskelet ve diú kalıntılarıdır. Anadolu’da Paleolitik
Dönemde yaúamıú olan insanlara ait kalıntı sayısı oldukça azdır. Tarihlendirme bakımından
kesin kanıtlara sahip olan ma÷aradaki buluntular, dönem insanlarının morfolojik yapılarının
ve Anadolu’nun insan evriminde taúıdı÷ı önemin ortaya konulması açısından son derece
önemlidir.
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XANTHOS KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Antalya

ølçesi

: Kaú

Köyü

: Kınık

ørtibat Telefonu

:-

e-mail

: jdes-courtils@wanadoo.fr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Jacques

Soyadı

: des Courtils

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Bordeaux üniversitesi, Maison de l’Archéologie, 33607 Pessac
cedex, Fransa

Özgeçmiúi
: 1952 yılında do÷du. 1983-89: Saint-Etienne Üniversitesi’nde
doçent doktor unvanını aldı. 1978-83: Atina’daki Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nün üyesi;
1989-93: østanbul’daki Fransız Anadolu Araútırmaları Enstitüsü’nün müdür yardımcısı;
1993- Bordeaux Ünivesitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde ö÷retim görevlisi; 1984’ten
itibaren, Xsanthos kazı ekibinin üyesi; 1996’dan itibaren, Xsanthos kazısının baúkanıdır.

XANTHOS KAZISI
Xanthos úehri ilk kez 1838 yılında øngiliz gezgin Ch. Fellows tarafından keúfedilmiútir.
Heykel hazineleri ve Likya mimarlı÷ı ile tüm dünyayı aya÷a kaldırmıú olan eserleri bugün
British Museum’da sergilenmektedir. Türk hükümeti, 1950 yılında, Pr. Demargne tarafından
yönetilen Fransız arkeolog ekibine, kazı yapma iznini vermiútir. Onu da Prof. Metzger, Le Roy
ve des Courtils izlemiútir.
Kazılar Likya medeniyetinden kalan (Likya akropolü, dikme mezarları, Likya lahitleri)
ve ardından Bizans Döneminin önemli mozaikli yapılarında sürdürülmüútür.
ùimdiki çalıúmalar, arkaik ve klasik nekropolde, Hellenistik ve Roma Dönemi
úehircili÷i (urbanizasyonu) üzerine sürdürülmektedir. Birçok restorasyon projesi (mozaik)
gerçekleútirilmekte ya da (antik tiyatro, mezar yapıları) hazırlanmaktadır.
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YENøBADEMLø HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Çanakkale

ølçesi

: Gökçeada

Köyü

: Yeni Bademli

ørtibat Telefonu

: 0-312-297 8253

e-mail

: halimeh@hacettepe.edu.tr

KAZI BAùKANININ
Adı

: Halime

Soyadı

: Hüryılmaz

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Özgeçmiúi
: 25.04.1955 yılında Razgrat úehrinde do÷du. ølk ve orta
okulu aynı úehirde okudu. 1974 yılında Aydınlıkevler Lisesi’ni bitirerek iki yıl Gazi E÷itim
Enstitüsü Fransızca Bölümü’nde okudu. 1976-1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 1981
yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde asistan olarak göreve baúladı. Doktora e÷itimini
Ege Üniversitesi ve DAAD burslusu olarak Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde sürdürdü.
Doktora araútırmaları sırasında yurt içi ve yurt dıúında (Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan)
çeúitli müze ve ören yerlerinde incelemelerde bulundu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde
yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2008 yılında profesör olan Hüryılmaz; Kaleköy (1981),
Klazomenai (1981-1983), Beúik-Yassı ve Sivri Tepe (1984-1986), Troia (1988-1991, 1993-1995)
kazılarına katıldı ve 1996 yılında Gökçeada-Yenibademli Höyük kazılarına baúladı. Kültür ve
Turizm Bakanlı÷ı adına 1995-2005 yılları arasında Eskiúehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’nda üye ve baúkan olarak görev yaptı. Çevre ve Orman Bakanlı÷ı adına yürütülen Akda÷
Tabiat Parkı, Baúkomutan Tarihî Millî Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı,
Kovada Gölü Millî Parkı, Gelibolu Tarihî Millî Parkı ve Bafa Gölü Tabiat Parkı projelerinde
görev aldı. Anadolu arkeolojisi ile ilgili çok sayıda bildiri sunan Hüryılmaz, beú yabancı dil
bilmektedir.

YENøBADEMLø HÖYÜK KAZISI
Çanakkale øli’ne ba÷lı Gökçeada ølçesi’nde yer alan Yenibademli Höyük, Büyükdere
vadisinin aúa÷ı kesiminde ve Kale Köy’ün 1.7 km. güneyindedir. øki teras ve tepe düzlü÷ünden
oluúan höyükte, 1996 yılında baúlatılan kazılar ve uygulamaya konan yan bilim dalları,
Yenibademli’de iskân olgusunun günümüzden 5000 yıl öncesine dayandı÷ını ortaya
koymaktadır. Adanın ilk sistemli arkeolojik kazısı olma özelli÷ini taúıyan bu yerleúim yerinde,
Erken Bronz Ça÷ının ilk yarısına ve Geç Bronz Ça÷ına tarihlendirilen mimari kalıntılar ve
buluntular açı÷a çıkarılmıútır. Kuzey terasta ana kaya içine oyulan 2 m. derinli÷inde ve 3.65
m. çapındaki kulübe, Yenibademli toplumunun en erken barına÷ıdır. Zamanın akıúı içinde
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kentleúme yolunda ilk adımları atan bu toplum, yerleúimin güvenli÷ini çevre duvarı inúa ederek
sa÷lamıútır. Taú döúemeli bir rampa ile ulaúılan tepe düzlü÷ünde, Erken Bronz Ça÷ına ait altı
mimari tabaka belirlenmiútir. Bu tabakalarda tespit edilen yapılar, taú temel üzerine kerpiç
duvarlı ya da tamamen taú örgülüdür. Dikdörtgen planlı yapıların a÷ırlık kazandı÷ı yerleúimde,
uzun duvarlarından biri kavisli inúa edilmiú ya da trapez biçimli olanlar da saptanmıútır.
Ba÷ımsız duran ya da yan yana sıralanan yapı grupları arasında bırakılan dar sokaklar, irili
ufaklı taúlarla kaplanmıútır.
Erken Bronz Ça÷ı dolgularından elde edilen veriler, yerleúmecilerin çevredeki
kullanılabilir kaynaklarına, ekonomik düzeylerine ve deniz aúırı kültürel iliúkilerine ıúık
tutmuútur. Denizsel Troia I Kültürü’nün keramik repertuarına büyük oranda ba÷lı kalan
yerleúmeciler, figürin sanatında kendi becerilerini ortaya koyarak, Ege Bölgesi’ne farklı
fizyonomide olan yeni tipler kazandırmıúlardır. Taú ve kemik aletlerin teknik özellikleri,
komúu kültür bölgelerinde bulunanlarla uyumlu olup günlük yaúamın üretime odaklandı÷ını
destekler niteliktedir. Ekonomik faaliyetler arasında ahúap iúçili÷i, örgücülük, dokumacılık ve
küçük ölçekte olmak üzere metal iúçili÷i kayda de÷erdir. Besin ekonomisinde ön plana çıkan
tarla tarımının yanı sıra, kara ve kıyı avcılı÷ı da gerçekleútirilmiútir. Yapıların içinde yer alan
iri küplerde tespit edilen tahıl ve baklagiller geniú bir spektrum sunmaktadır. Bireysel tahıl
depolama modelinin egemen oldu÷u bu yerleúimde saptanan L. Clymenum tohumları, Ege
Bölgesi ve Do÷u Akdeniz’deki eski yerleúim yerlerinde úimdiye kadar tespit edilen en erken
örnekler olarak de÷erlendirilmiútir.

Erken Bronz Ça÷ında yaklaúık 400 yıl boyunca iskân edilen Yenibademli, huzur ve
barıú içinde terk edilmiútir. Geç Bronz Ça÷ına kadar sessiz kalan bu yerleúim yeri, Myken
Döneminde yeniden etkinliklere sahne olmuútur. Bu dönemi karakterize eden keramik örnekleri
M.Ö. 1400-1060/1040 gibi uzun bir süreci kapsamaktadır. Myken ve Minos karakterini
yansıtan kimi örneklerin, Karpathos gibi güçlü Minos etkisi altında kalan adalarda benzerleri
bulunmaktadır.
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YÜMÜKTEPE KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Mersin

ølçesi

:-

Köyü

:-

ørtibat Telefonu

: 0534.2563982

e-mail

: isabella.caneva@unile.it
isabella.caneva@uniroma1.it

KAZI BAùKANININAdı

: Isabella

Soyadı

: Caneva

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Salento Üniversitesi

Özgeçmiúi
: 9 A÷ustos 1945 yılında Venedik’te do÷du. 1968 Roma “La
Sapienza” Üniversitesi Prehistorya Bölümü’nden mezun oldu. Yurt dıúında çok sayıda
prehistorik kursa katıldı.
1970-1981 yılları arasında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Prof. Salvatore M.
Puglisi’nin danıúmanlı÷ında prehistorik arkeoloji üzerine uzmanlık yaptı. 1981-93 yılları
arasında araútırmacı olarak aynı üniversitede çalıútı. 1993-95 yılları arasında aynı üniversitede
“Afrika’nın Prehistorik Ekolojisi”; 1994-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Yüksek Scuola
di Specializzazione in Archeologia Orientale Bölümü’nde “Avrupa Dıúındaki Prehistorya”;
1995-2000 yılları arasında da Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nde “Yakın Do÷u Prehistoryası”
üzerine dersler verdi.
1999 yılından beri Roma La Sapienza Üniversitesi’nin Prehistorya doktorası üyesi olan
Caneva, 2001 yılından beri Lecce Üniversitesi’nde “Yakın Do÷u Prehistoryası” konusunda
doçentlik çalıúmasına devam etmektedir.
øtalya’da Coppa Nevigata, Mısır’da Maadi (Predinastik), Sudan’da Geili (Mezolitik),
Ürdün’de Hseyyah (Zarqa, Neolitik) ve Türkiye’de Arslantepe-Malatya (Tunç), Çayönü
(Diyarbakır, Neolitik) kazılarına katılan Caneva, 1985-2004 yılları arasında Mısır ve Sudan
øtalyan Arkeoloji Heyetinin baúkanlı÷ını yaptı. 2000 yılından bu yana Mersin-Yümüktepe
kazılarının baúkanlı÷ını sürdürmektedir.
Aralarında Anatolia Antiqua dergisinin de bulundu÷u birden çok derginin danıúma
kurulu ile International Society for Nubian Studies, øtalyan Paleontoloji Enstitüsü ve øtalyan
Etnoarkeoloji Enstitüsü üyesidir.
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ZEUGMA KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Gaziantep

ølçesi

: Nizip

Köyü

: Belkız

ørtibat Telefonu

: 312-3103280/1672

e-mail

: kgorkay@yahoo.com

KAZI BAùKANININ
Adı

: Kutalmıú

Soyadı

: Görkay

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Ankara Üniversitesi

Özgeçmiúi
: Görkay ilk ve orta ö÷renimini Ankara’da tamamladı. 1984
yılında A.Ü. DTCF, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda lisans e÷itimine baúladı. Aynı fakültede
1988-1990 yılları arasında yüksek lisans programını tamamladı. 1990 yılında A.Ü. Dil ve
Tarih Co÷rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’na araútırma görevlisi olarak atandı.
Aynı fakültede 1990-1999 yılları arasında yurt içinden ve yurt dıúından aldı÷ı burslar ile
doktorasını bitirdi. Bu süre içinde øngiltere Oxford Üniversitesi’nde doktora programında
Sir John Boardman, Prof. Dr. D. C. Kurtz, Prof. Dr. J. J. Coulton’dan dersler aldı. 1991-1994
yılları arasında çeúitli sürelerde ABD, New York Üniversitesi’nde, Atina øngiliz Arkeoloji
Okulu’nda burslu olarak çalıúmalarda bulundu. Ayrıca Almanya, 1995-1997 yılları arasında
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Klasik Arkeoloji ve Eskiça÷ Tarihi Bölümü’nde
Münster Üniversitesi ve DAAD bursu ile Prof. Dr. E. Schwertheim, Prof. Dr. K. Stähler, Prof.
Dr. H. Wiegartz, Prof. Dr. D. Salzmann’dan dersler alarak doktora çalıúmalarında bulundu.
2001 yılında Fransız Ulusal Bilimsel Araútırmalar Merkezi (CNRS) tarafından verilen burs
ile, Bordeaux III Üniversitesi, Ausonius Arkeoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. R. Descat, Prof. Dr.
A. Bresson ve Prof. Dr. P. Debord ile birlikte çalıútı. 2003 yılında ABD Harvard Üniversitesi,
Classics Bölümü’nün sa÷lamıú oldu÷u olanaklarla Prof. Dr. D. G. Mitten ve Prof. Dr. R. Taylor
ile birlikte çalıúmalarda bulundu. 2005 yılı úubat ayında Ankara Üniversitesi, DTCF, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı ve Nisan 2005’te doçent
oldu. 1985 yılından itibaren Arykanda, Aphrodisias, Alexandria Troas’ta yürütülen kazılarda
çeúitli projelerde çalıútı. 2003-2004 yılı Erythrai yüzey araútırmalarının alan direktörlü÷ünü
gerçekleútirdi. 2005 yılı haziran ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Zeugma Kazıları
“baúkanlı÷ına getirildi. Görkay 2006 yılından bu yana LIMC’in (Lexicon Iconographicum
Mythologie Classicae) Bilimsel Komisyonu’nda Türkiye delegeli÷ini yürütmektedir.

ZEUGMA KAZISI
Gaziantep Müzesi 1987 yılı; antik kentin nekropolündeki bir kaçak kazı ihbarını
de÷erlendirmiú ve yapılan çalıúmalarda Belkıs Tepe’nin güneydo÷unda yer alan nekropol
alanında mezar kaya odası açı÷a çıkarılmıútır. Bu alandan çok sayıda mezar steli müze
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envanterine kazandırılmıútır. Nekropol alanındaki benzer çalıúmalar 1993-94 yıllarında
Selta Deresi ve Çimli Tepe mevkilerinde de sürdürülmüútür. Benzer buluntular ile burada da
karúılaúılmıútır.
Gaziantep Müzesi 1992 yılı; bugün Dionysos villası olarak adlandırılan alanda yine
bir kaçak kazı ihbarı neticesinde kurtarma kazılarına baúlanmıú bu çalıúmalar neticesinde
kentin M.S II. III. Yüzyıl yapılaúmasının güzel ve ilk örne÷i olan bir ev açı÷a çıkarılmıútır.
Kazılarda ortaya çıkarılan “Dionysos ile Ariadne’nin Evlenmesi” sahneli mozaik nedeniyle
mekan “Dionysos Villası” olarak isimlendirilmiútir. Bu alandaki çalıúmalar 1997 yılına kadar
sürdürülmüú daha sonra ara verilmiútir. 2003 yılında bu alandaki kazı çalıúmaları tekrar
baúlatılmıú 2005 yılına kadar devam etmiútir. Bu çalıúmalar sonucunda “Dionysos Villası”na
komúu ikinci bir Roma evine daha rastlanmıútır. Bu evin impliviumunda Danea konulu bir
mozaik açı÷a çıkarılmıú bu mozaikten dolayı bu ev “Danea Villası” olarak isimlendirilmiútir.
1993 yılı; Keleka÷zı mevkiinde yeni bir Roma evinin bir bölümü açı÷a çıkarılmıútır.
Bu çalıúmanın sonucunda orta panosu kaçakçılar tarafından çalınmıú bir taban mozai÷i ele
geçirilmiútir. 2000 yılında mozai÷in orta panosunun bir tesadüf sonucunda ABD’nin Houston
kentinde bir koleksiyonda oldu÷u tespit edilmiú daha sonra Kültür Bakanlı÷ı’nın çalıúmaları
neticesinde orta pano Gaziantep Müzesi’ne getirilmiú restorasyonu yapılarak teúhire
sunulmuútur.
Gaziantep Müzesi 1996 yılı;
Birecik Barajı gövde inúaatı sırasında
mozaik
parçalarına
rastlanılmıú
kurtarma kazıları neticesinde bu alanda
Roma hamam yapısı açı÷a çıkarılmıútır.
Nantes Üniversitesi-Gaziantep
Müzesi 1996-2000 yılı; A bölgesi olarak
lanse edilen antik kentin baraj gövdesi
altında kalacak olan bölümünde
Prof. Dr. Catherine Abadie-Reynal
yönetiminde kapsamlı kazı çalıúması
yürütülmüú ve bu kazılar neticesinde
Poseidon–Euphrates vilları kazılmıú
çok sayıda mozaik ve kazı buluntusu müze envanterine kazandırılmıútır.
Gaziantep Müzesi 1998-1999 yılı; Keleka÷zı mevkiinde arúiv binası yapısı açı÷a
çıkarılmıú bu yapı içerisinden 100 bin adetin üzerinde kil mühür baskısı ele geçirilmiútir.
2005 yılında “Bakanlar Kurulu Kararlı Kazı” statüsüne geçen Zeugma arkeolojik kazıları
Ankara Üniversitesi baúkanlı÷ında yürütülmeye baúlanmıútır. 2005 yılında Dionysos ve Danae
evlerinin restorasyonuna yönelik arkeolojik kazılar yürütülmüútür. 2005 yılı kazılarında
“Danae Evi”nin toprak altındaki alae ve tablinium mekânları kazılmıú ve Alae olarak
adlandırılan mekânda “Üç Güzeller” mozai÷i ortaya çıkarılmıútır. 2006 yılında antik kentin
batı nekropolünde yer alan tümülüsün kazısı tamamlanmıú ve ayrıca Zeugma’nın Hellenistik
nekropolü ortaya çıkarılmıútır. 2007 yılında antik kenttin topografik ölçüm çalıúmaları
tamamlanmıú antik kentin büyük bir kısmının 3 boyutlu dijital modeli gerçekleútirilmiútir.
2007 yılında antik kentin konut alanında “Esin Perileri/Muzalar” mozai÷inin bulundu÷u
oldukça iyi korunmuú bir Roma evi bulunmuútur. Çalıúmalar büyük oranda bu büyük Roma
evinin planının ve di÷er mekânlarının ortaya çıkarılması do÷rultusunda devam etmektedir.
2007 yıllında Zeugma’da bilinen en büyük sı÷ havuz mozai÷i olan Poseidon, Okeanos ve
Thetis mozai÷i ortaya çıkarılmıútır ve mozai÷in ait oldu÷u büyük yapı kompleksinin di÷er
mekânlarının ortaya çıkarılması çalıúmaları devam etmektedir. 2007 yılında konservasyon
ve restorasyon çalıúmaları sonrasında “Dionysos Evi”nin ve “Villa A” olarak adlandırılan yapı
kompleksinin implivium mimari elemanlarının restorasyonları tamamlanmıútır. 2007 yılında
Dionysos ve Danae evleri koruyucu çatı yapısı uygulama projesi hazırlanmıú olup 2008 yılında
çatı yapısının inúasına baúlanılması planlanmaktadır.
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ZøNCøRLø HÖYÜK KAZISI
KAZININ YERø
øli

: Gaziantep

ølçesi

: øslahiye

Köyü

: Zincirli

ørtibat Telefonu

: +001-773-702-1382

e-mail

: d-schloen@uchicago.edu

KAZI BAùKANININ
Adı

: David

Soyadı

: Schloen

Ba÷lı Oldu÷u Kurum

: Chicago Üniversitesi, 1155 East 58th Street
Chicago, Illinois 60637 A.B.D.

Özgeçmiúi
: 28 Kasım 1962 yılında Kanada’da do÷du. 1983 Toronto
Üniversitesi’nde lisans, 1995 Harvard Üniversitesi’nde arkeoloji alanında doktora e÷itimini
tamamladı. Chicago Üniversitesi’nde 1994–1995 okutman, 1995–2002 yardımcı doçent, 2002
yılında da doçent unvanını aldı.
Harvard Üniversitesi kazıları, Ashkelon, Israil, 1989–2000 (yardımcı direktör), Chicago
Üniversitesi kazıları, Yaqush, Israil, 1995 ve 2000 (proje direktörü), Chicago Üniversitesi
kazıları, Atçana Höyük, Türkiye, 2003 ve 2004 (yardımcı direktör), Chicago Üniversitesi
kazıları, Zincirli Höyük, Türkiye, 2006– (proje direktörü) kazı çalıúmalarına katıldı.

ZøNCøRLø HÖYÜK KAZISI
Zincirli arkeololjik kazı alanı (antik adıyla Sam’al) Gaziantep øli’nin øslahiye ølçesi’nin
10 kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Zincirli, 100 yıldan daha uzun bir süre önce, 18881902 yılları arasında Dr. Felix von Luschan idaresinde Alman ùark Cemiyeti tarafından
kazılmıútır. Alman ekip Zincirli’de Arami, Fenike ve Akad dillerinde yazılmıú taú yazıtlar ve
Geç Hitit ve Fenike tarzlarında yapılmıú tanrı, kral ve hayvan tasvirleri içeren etkileyici taú
kabartmalar bulmuútur. Hitit ømparatorlu÷u’nun M.Ö. 1200 civarında yıkılmasının ardından,
Zincirli ba÷ımsız, küçük bir krallı÷ın merkezi olarak geliúmiútir. Fakat úehir M.Ö. 8. yüzyılda
Asur ømparatorlu÷u tarafından ele geçirilmiú ve M.Ö. 650 civarında yine Asurlular tarafından
yıkılmıútır. Alman arkeologlar bu son yerleúim dönemine ait sur duvarını, duvarın temellerini,
duvardaki üç büyük giriú kapısını ve yüz adet kuleyi ortaya çıkarmıúlardır. Alman kazı ekibi
ayrıca úehrin içindeki kendine ait bir sur duvarı ve giriú kapısı bulunan sitadelde de kazı
yapmıútır. Binaların ve surların yapım tarihinin belirlenmesi ve úimdiye kadar hiç kazılmamıú
olan geniú yerleúim bölgesinin incelenmesi amacıyla, Zincirli’yi modern tekniklerle yeniden
kazmak gerekmektedir.
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Yukarıda belirtilen amaçlara ulaúmak için büyük ve farklı milletlerden arkeolog ve
ö÷rencilerin oluúturdu÷u bir ekibi bir araya getirdik. Kazı ekibimizin üyeleri Türkiye, Kanada,
øtalya, øngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, øsrail, Yeni Zelanda, Rusya ve Amerika’dan
gelmektedir. Ekibimiz konservasyon, çizim, jeofizik tetkik, hayvan kalıntıları, botanik kalıntılar,
insan kalıntıları, jeoarkeoloji, metal ve taú aletler konularında uzman araútırmacıları da içinde
bulundurmaktadır. 2008 sezonu, 2006–2015 yılları arasında devam edecek on yıllık bir kazı
planının üçüncü sezonu olacaktır. Chicago Üniversitesi’nin bu on yıl için amaçları úöyledir:

1-Bir sur kapısının ve bitiúi÷indeki úehir duvarının kazılması ve restorasyonu,
2-Yukarı úehrin (sitadelin) bir kısmının kazılması ve restorasyonu,
3-Evlerin ortaya çıkarılması amacıyla aúa÷ı úehrin büyük kısmının kazılması,
4-Sitadelde tüm yerleúim dönemlerinin belirlenmesi ve tarihlenmesi için bir basamaklı
açma ve sondaj çalıúması.
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